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مروان رجب: أنهيت عقدة »الخواجة«
يتحــدث مــروان رجب المديــر الفني للمنتخــب المصري لكرة اليد مــع »العربي 

الجديد« عن فوزه بكأس األمم األفريقية وخططه المستقبلية. ]28ـ29[

بيروت ــ العربي الجديد

يواجــه حــزب اللــه ضغوطــا دوليــة متعاظمــة، بعــد 
الواليــات  فــي  املخــدرات  مكافحــة  إدارة  إعــان 
املتحدة، أمس الثاثاء، عن اعتقال أفراد منه خال 
عمليــة دوليــة ملكافحــة تجــارة املخــدرات، شــاركت 
أن  إلــى  اإلدارة  وأشــارت  أوروبيــة.  دول  فيهــا 
املوقوفــن أعضاء في قســم األعمــال التجارية في 
جهــاز األمــن الخارجــي التابــع لحــزب اللــه، واّدعت 
أن الحــزب يســتعمل األمــوال الناتجــة عــن تجــارة 
املخــدرات وتبييــض األمــوال، بهــدف تمويل شــراء 

األســلحة. وذكــر بيــان صــادر عــن إدارة مكافحــة 
املخــدرات األميركيــة، أن عملّيــة التوقيف هذه، هي 
»كاســندرا«،  جــزء مــن مشــروع اإلدارة املســمى بـ
والذي يستهدف شبكة حزب الله الدولية املسؤولة 
بــن  الكوكايــن  مــن  كبيــرة  كميــات  تجــارة  عــن 
الواليــات املتحــدة وأوروبــا. وأطلقت إدارة مكافحة 
املخدرات اســم »قســم األعمال التجارّية في جهاز 
األمــن الخارجــي التابــع لحــزب اللــه«، وهــو جهــاز 
أسســه القائد العســكري الســابق لحزب الله عماد 
مغنية، وُيديره حاليا، عبد الله صفي الدين وأدهم 
اإلرهــاب  لوائــح  علــى  أخيــرًا  درج 

ُ
أ الــذي  طباجــة، 

األميركّية. وقال بيان إدارة مكافحة املخدرات، إن 
هــذا الجهــاز بنــى عاقــات تجارّيــة مــع كارتيــات 
»مكتــب  مثــل  الجنوبيــة،  أميــركا  فــي  املخــدرات 
الســوق  تزويــد  عــن  املســؤول  وهــو  إنفيغــادو«، 
البيــان  ولفــت  باملخــدرات،  واألميركيــة  األوروبيــة 
إلى أن جهاز حزب الله يستمر في تبييض مبالغ 
كبيــرة مــن أمــوال املخــدرات، كجــزء مــن الســوق 

املكســيكية(.  )العملــة  البيــزو  لتبــادل  الســوداء 
مكافحــة  إلدارة  بالوكالــة  العــام  املديــر  وأعلــن 
املخــدرات األميركيــة، جــاك ريلــي، أن األمــوال التــي 
يجنيها »قســم األعمال التجارّية في جهاز األمن 
ســتخدم مــن »أجل 

ُ
الخارجــي التابــع لحــزب اللــه« ت

شــراء أســلحة«، بحســب الزعم األميركي. وأشــار 
البيــان إلــى أن هــذه النتائج، هــي تطوير لتحقيقات 
ســابقة حــول البنــك اللبنانــي الكنــدي، وهــو بنــك 
تجــاري فــي لبنــان، جــرت تصفيــة أعمالــه أواخــر 
عــام 2011، بعــد اتهامــه بتبييض أموال حزب الله 

من قبل وزارة املالية األميركية.

أحدث فصول حرب واشنطن مع حزب اهلل بعنوان المخدرات
الحدث

تقدير موقف للمركز 
العربي عن رئاسة لبنان، 

خالصته أن المبادرات 
الجارية أربكت الخريطة 

السياسية.
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بوليسي«  »فورين  مجلة  اختصرت 
ذات النفوذ والتأثير، األداء األميركي 
الحرب  استمرار  مسؤولية  بتحميل 
لناحية  أوبــامــا،  ــاراك  ب الرئيس  إلدارة 
النظام  لــقــوات  عمليًا،  الــســمــاح، 
بالتمدد في ظل »مضيعة الوقت« 

في جنيف

بغداد ـ أكثم سيف الدين

تتسع دائــرة التأييد الشعبي الــذي حظي به 
إقليم كردستان العراق عسكريًا، على خلفية 
الــذي حققته قــوات البشمركة الكردية  التقدم 
عــلــى تــنــظــيــم »الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة« )داعـــــش(، 
خصوصًا في بلدة سنجار في املوصل، األمر 
الذي دفع مكّونات عراقية الى مطالبة رئيس 
لتحرير  بالتحرك  الــبــرزانــي  مسعود  اإلقليم 
ــــش(. وقــــال عــضــو الــحــزب  مــنــاطــقــهــا مــن )داعــ
»الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« حــســن رشــيــد، 
 
ّ
»العربي الجديد«، إن الذي تزعمه البرزاني، لـ

البشمركة ووحدة صفها وعملها  »نجاحات 
تــأيــيــدًا شعبيًا  أكسبها  الــنــظــامــي  الــعــســكــري 
النظر  بغض  العراقي  املجتمع  كــل  فــي  كبيرًا 
 »ذلك دفع 

ّ
اته ومكّوناته«، مبينًا أن عن انتماء

بــاتــجــاه مــطــالــبــة مــكــّونــات عــراقــّيــة وأقــلــّيــات 
رئاسة اإلقليم بالتحّرك لتحرير مناطقهم من 

سيطرة )داعش(«.
)طائفة  الشبكي  »املـــكـــّون   

ّ
أن رشــيــد  وأضــــاف 

تتحدث اللغة الكردية، من مسلمني ينقسمون 
بــــني شــيــعــة وســـنـــة يـــســـكـــنـــون فــــي مــحــافــظــة 

صنعاء ـ العربي الجديد

»العربي  لـ يمنية  سياسية  مــصــادر  تكشف 
الــجــديــد« عــن جــهــود دبــلــومــاســيــة ولــقــاءات 
الُعمانية  الــعــاصــمــة  فــي  تــجــري  غــيــر معلنة 
مسقط، بهدف الدفع بتحضيرات محادثات 
ــتـــحـــدة بــني  ــا األمــــــم املـ الــــســــام الـــتـــي تـــرعـــاهـ
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة واالنــقــابــيــني، 
إلــى األمـــام. ويتزامن ذلــك، مع تقّدم ملحوظ 
لــلــقــوات الــشــرعــيــة مــيــدانــيــًا شـــرق العاصمة 
ملعاقل  املحاذية  الجوف  ومحافظة  صنعاء، 

الحوثيني في صعدة.
 الجهود تأتي 

ّ
أن إلــى  املــصــادر  وتشير هــذه 

متزامنة أيضًا مع زيــارة األمــني العام لألمم 
ــون، مـــســـقـــط، بــحــضــور  ــ ــان كــــي مــ ــ املـــتـــحـــدة بـ
مــمــثــلــني عـــن الــحــوثــيــني غـــــــادروا الــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء مــــن دون إعــــــان مــــن »الـــجـــمـــاعـــة«، 
الــتــأكــد فيه عما إذا كان  لــم يتسن  فــي وقــت 
مــوفــدون مــن حــزب »املــؤتــمــر الــوطــنــي« الــذي 
يترأسه الرئيس املخلوع علي عبدالله صالح 

قد حضروا اللقاءات أم ال.
ــهـــدت مــســقــط  ــًا لـــلـــمـــصـــادر نــفــســهــا شـ ــقــ ووفــ
لــقــاءات مــع دبــلــومــاســيــني غــربــيــني معنّيني، 
وســــــط أنـــــبـــــاء عـــــن لــــقــــاء ضــــــّم مـــمـــثـــلـــني عــن 
غرار  على  سعوديني،  بمسؤولني  الحوثيني 
لــقــاءات ســابــقــة ُعــقــدت فــي مسقط بحضور 
ممثلني عن الواليات املتحدة وُعمان، كشفت 

رامي سويد

ــنــــظــــام الـــــســـــوري مـــدعـــومـــة  نـــجـــحـــت قـــــــوات الــ
باملليشيات األجنبية املتحالفة معها وبغطاء 
جــــوي روســـــي، فـــي تــحــقــيــق خــــرق كــبــيــر على 
جبهات القتال ضد املعارضة السورية شمال 
مدينة حلب، حيث سيطرت خال يومني على 
ثاث بلدات مهمة في طريقها إلى فك الطوق 
املفروض على بلدتي نّبل والزهراء املواليتني 

للنظام.
الروسية  النظام والــطــائــرات  قــوات  وواصــلــت 
هــجــمــاتــهــا عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة 
السورية في أرياف حمص والاذقية ودمشق 
شمال  الكبير  هجومها  مع  بالتزامن  ودرعـــا، 
حــلــب. وجـــاءت هــذه الــتــطــورات املــيــدانــيــة، في 
الوقت الذي واصل فيه وفد النظام في جنيف 
املــمــاطــلــة لــتــأخــيــر تــنــفــيــذ الــبــنــود اإلنــســانــيــة 
القرار 2254، والتي تتمسك  التي نص عليها 
املــحــادثــات مع  بــدء  املــعــارضــة بتنفيذها قبل 
الــنــظــام بتأجيل لقائه مع  الــنــظــام. وقـــام وفــد 
املــبــعــوث الـــدولـــي ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا من 
اإلثنني إلى الثاثاء من دون أي تبرير. وتلجأ 
املعارضة السورية إلى األمم املتحدة للضغط 
السوري وروسيا إليقاف قصف  النظام  على 
املدنيني في مناطق سيطرتها، ولفتح ممرات 
إغـــاثـــة إنــســانــيــة لــلــمــنــاطــق الـــتـــي يــحــاصــرهــا 
الــنــظــام، وإلجـــبـــار األخــيــر عــلــى إطــــاق ســراح 

املعتقلني، وفي مقّدمتهم النساء واألطفال.
وفي إطــار محاولتها قضم املزيد من املناطق 
الغطاء   من 

ً
املعارضة مستفيدة التي حررتها 

نينوى(، قّدم أخيرًا طلبًا إلى رئاسة اإلقليم، 
»داعـــش«،  مــن  نينوى  سهل  مناطق  لتحرير 
ــى كــــردســــتــــان«، مــبــيــنــًا أن  ــ مـــقـــابـــل ضــمــهــا إلـ
ــكـــّون عـــرض ضــم مــتــطــوعــيــه الـــى صفوف  »املـ
وأوضح  قيادتها«.  تحت  ليقاتلوا  البشمركة 
أن »ما يهم رئاسة اإلقليم هو تحرير املناطق 
العراقية املغتصبة من سيطرة داعش«، مبينًا 
الطلب وتتخذ  اإلقــلــيــم ســتــدرس  أن »رئــاســة 

القرار املناسب بشأنه«.
مــن جــهــتــه، انــتــقــد الــنــائــب عــن ائــتــاف »دولـــة 
مناطق  لضم  التوّجه  الــقــدو،  القانون« حنني 
لـــكـــردســـتـــان واقــتــطــاعــهــا مـــن الــــعــــراق. وقـــال 
 
ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــقــّدو، خــال حديثه 

»الـــبـــرزانـــي يــســعــى القــتــطــاع مــنــاطــق واســعــة 
ــــى كـــردســـتـــان بــغــيــة  مــــن الــــعــــراق وضـــمـــهـــا إلـ
مبينًا  الــعــراق«،  على حساب  اإلقليم  توسيع 
 »البرزاني يرّكز على مناطق في محافظات 

ّ
أن

نينوى وصاح الدين وديالى«.
 »التحركات من قبل املكّون الشبكي 

ّ
وأضاف أن

ال تمثل كل املكون، بل هي محاوالت من جهات 
الكردية في العراق، وخصوصًا  تمثل اإلرادة 
إرادة حـــزب الــبــرزانــي«، داعــيــًا الــحــكــومــة إلــى 

إلى  األمــمــي  للمبعوث  مسّربة  رســالــة  عنها 
اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أوائل سبتمبر/

أيلول العام املاضي.

نقاشات بعيدة عن اإلعالم
 بــاملــبــعــوث 

ً
ويـــشـــدد الــجــانــب األمـــمـــي مــمــثــا

الــــخــــاص، عــلــى مــخــتــلــف األطـــــــراف الــيــمــنــيــة 
التي يجريها، على ضــرورة  الــلــقــاءات  أثــنــاء 
أن تــبــقــى تــفــاصــيــل الـــنـــقـــاشـــات بــعــيــدة عن 
وســـائـــل اإلعـــــــام، وفـــقـــًا ملـــصـــادر مــقــربــة من 
الحكومة وأخرى من الحوثيني. وجاءت هذه 
الــتــطــورات بالتزامن مــع زيـــارة األمـــني العام 
لألمم إلى املتحدة إلى مسقط، أّول من أمس 
الُعماني،  الخارجية  وزيــر  التقى  إذ  اإلثنني، 
يوسف بن علوي، وناقش جهود السام في 
املنطقة. وال ُيستبعد عقد لقاءات مع ممثلني 
عـــن األطــــــراف الــيــمــنــيــة املــعــنــيــة بــمــحــادثــات 
اإلقليمية والدولية  األطـــراف  أو مع  الــســام، 

املعنية، بحسب املصادر الحكومية.
ــة مــن  ــلـــت األمـــــــم املــــتــــحــــدة بـــعـــقـــد جــــولــ وفـــشـ
مــحــادثــات الـــســـام بـــني الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
ــعــقــد في 

ُ
واالنـــقـــابـــيـــني، كـــان مـــن املـــقـــرر أن ت

مــنــتــصــف يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي، 
وتأجلت إلى موعد مجهول بعد االشتراطات 
التي يضعها الطرفان، إذ يطالب الحوثيون 
بـــوقـــف شـــامـــل لــلــحــرب قــبــل أي مـــحـــادثـــات، 
ــراءات  ــ الــحــكــومــة بتنفيذ إجـ بــيــنــمــا تــطــالــب 

الـــجـــوي الــكــثــيــف الـــــذي يــؤمــنــه لــهــا الــطــيــران 
الروسي، تمكنت قوات النظام السوري صباح 
أمـــــس، مـــن تــحــقــيــق تـــقـــدم مــهــم عــلــى جــبــهــات 
الــقــتــال شــمــال حــلــب، حــيــث ســيــطــرت بحسب 
مصادر املعارضة السورية على بلدة حردتنني 
بالكامل وعلى املباني الشمالية في بلدة رتيان 
ــاورة، وذلـــك بــعــد يـــوم واحـــد مــن تمكنها  املـــجـ
من كسر خطوط املعارضة الدفاعية في ريف 
حلب الشمالي من خال السيطرة على بلدتي 
دوير الزيتون وتل جبنّي، شمال بلدة باشكوي 
العام  منذ  النظام  قـــوات  عليها  تسيطر  الــتــي 
املــــاضــــي. وبـــاتـــت قـــــوات الـــنـــظـــام فـــي ظـــل هــذا 
التقدم امليداني تشكل تهديدًا على آخر خطوط 
التي تصل مناطق سيطرة املعارضة  اإلمــداد 

»عــــدم الــســمــاح بــذلــك، وعــــدم تـــرك البشمركة 
الــقــوات  اإلرادة، وإشــــراك  تــلــك  لــوحــدهــا تنفذ 
الــعــراقــّيــة مــن جــيــش وشــرطــة وحــشــد شعبي 
الــعــراقــّيــة بما فيها  املناطق  كــافــة  فــي تحرير 
مناطق املوصل وسهل نينوى«. بدوره، حّمل 
الخبير السياسي، محمود القيسي، الحكومة 
مسؤولية  الوطني  التحالف  وقـــادة  املركزية 
»تقسيم العراق، وإثارة الفتنة بني مكوناته«. 
 »احتال )داعش( 

ّ
»العربي الجديد«، إن وقال لـ

لـــلـــعـــراق، مـــقـــابـــل ضـــعـــف الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة، 
الحشد  وتشكيل  املليشيات  على  واالعــتــمــاد 
الــشــعــبــي، وهــــو قــــوة غــيــر نــظــامــيــة، تــورطــت 
مختلف  في  كثيرة  وانتهاكات  عنف  بأعمال 
املـــنـــاطـــق الـــتـــي تــدخــلــهــا، شــكــل عـــامـــل خــوف 

لــبــنــاء الــثــقــة وااللـــتـــزام بــقــرار مــجــلــس األمــن 
2216 كشرط للسام.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، شـــهـــد الـــيـــمـــن تـــطـــورات 
من  األخــيــرة،  الــفــتــرة  فــي  ميدانية متسارعة 
شأنها أن تدفع الحوثيني وحلفاءهم املوالني 
ــن الـــتـــنـــازالت،  ــد مـ ــزيـ لــصــالــح إلــــى تــقــديــم املـ
وخصوصًا بعد وصــول قــوات من »املقاومة 
املـــوالـــي للشرعية إلــى  الــشــعــبــيــة« والــجــيــش 
األطــراف الشرقية لصنعاء وسيطرتها على 
منطقة استراتيجية، بالتزامن مع مواصلتها 
التقدم في محافظة الجوف، املحاذية ملعاقل 

الحوثيني في صعدة.
وأوضـــحـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة مـــن املــقــاومــة، 
 قوات الجيش املوالي 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

سيطروا  »املـــقـــاومـــة«،  جــانــب  إلـــى  للشرعية 
على املزيد من املواقع في منطقة فرضة ِنهم، 
مــع محافظة  الــحــدود  العاصمة، على  شــرق 
مــأرب، بعد اشتباكات عنيفة مع الحوثيني. 
اليمني  الجيش  7 قتلى في صفوف  وسقط 

شمال حلب بمناطق سيطرتها بحلب، بحيث 
تمكنت من االقــتــراب من بلدتي نّبل والزهراء 
ــرتـــني مــــن قــبــل  املـــوالـــيـــتـــني لــلــنــظــام واملـــحـــاصـ
ــل مـــن ستة  قــــوات املـــعـــارضـــة، وبـــاتـــت تــبــعــد أقـ
كيلومترات فقط عن فك الحصار عن البلدتني، 
لقطع  املسافة نفسها  بعد  كما أصبحت على 
خـــطـــوط إمـــــداد املـــعـــارضـــة بـــني حــلــب وريــفــهــا 
ــان املـــعـــارضـــة في  ــرمـ الــشــمــالــي، وبــالــتــالــي حـ
املحروقات  مــن  كامل  بشكل  الــســوري  الشمال 
التي تصل من منابع النفط شرق سورية عبر 
هذا الطريق، إلى مناطق سيطرة املعارضة في 

حلب وإدلب وأرياف حماة والاذقية.
الــســوري مــن تحقيق  الــنــظــام  قـــوات  وتمكنت 
هــذا الــتــقــّدم بــالــدرجــة األولـــى بفضل أكــثــر من 

لـــدى غالبية املــكــونــات الــعــراقــيــة املــســاملــة، ما 
لتحرير  بالتدخل  اإلقليم  إلى مطالبة  دفعها 

مناطقها وضمها إلى كردستان«.
 »إقليم كردستان ُيعذر في حال 

ّ
وأشار إلى أن

حاول ضّم املناطق التي يحررها، ألن وجود 
)داعــــش( فــي تلك املــنــاطــق يشكل خــطــرًا على 
قوة  ليست  البشمركة  قـــوات  أن  كما  اإلقــلــيــم، 
للعراق كما الجيش العراقي، ولم تحظ بدعم 
من قبل بغداد، بل هي قوة خاصة لكردستان، 
يجب  ملناطق  وتحريرها  تضحيات  وتقديم 

أن يكون بثمن، وهو ضمها إلى كردستان«.
 »كل ذلك يتحمل مسؤوليته الحكومة 

ّ
وأكد أن

والـــحـــكـــومـــات املـــتـــعـــاقـــبـــة، وقـــــــادة الــتــحــالــف 
الباد  الحكم في  الذين يديرون دفة  الوطني 
الــزمــن، وقــد دفعت توجهاتهم،  مــن  منذ عقد 
ــاتـــجـــاه تـــمـــزيـــق وتـــشـــرذم  ــي مـــســـتـــمـــرة، بـ ــ وهـ

الباد«.
مدينة  تحرير  مــن  البشمركة  قــوات  وتمكنت 
بعد  على  الواقعة  نينوى  بمحافظة  سنجار 
100 كيلومتر من املوصل، والتي تربط العراق 
بسورية، وتعد أحد أهم خطوط االتصال بني 

البلدين بالنسبة إلى التنظيم.

الــحــوثــيــني  مــــن  قـــتـــلـــى  و»املــــــقــــــاومــــــة«، و10 
7 منهم في  »املــقــاومــة«  وحلفائهم، وأســـرت 
معارك السيطرة على قرية ملح في مديرية 
نهم. وتعتبر منطقة فرضة ِنهم بمثابة أهم 
الشرقي  املــدخــل  طــريــق  عــلــى  منطقة جبلية 
للعاصمة، وتدور فيها معارك، منذ منتصف 
ديــســمــبــر/كــانــون األول املـــاضـــي، غــيــر أنــهــا 
اشــتــدت فــي األيـــام األخــيــرة وحققت خالها 

القوات املوالية للشرعية تقّدمًا مهمًا.

اشتباكات في المنصورة
ــك، انــدلــعــت اشــتــبــاكــات مــســلــحــة بني  إلـــى ذلــ
طواقم أمنية ومسلحني في املنصورة بعدن، 
استخدمت فيها أسلحة متوسطة وخفيفة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ويـــقـــول شــهــود عــيــان لـــ
ــذه 

ّ
إن االشــتــبــاكــات انــدلــعــت عــقــب هــجــوم نــف

مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم »القاعدة«، 
على نقطة كالتكس التي نصبت فيها قوات 
األمن إحدى نقاطها، في إطار خطة االنتشار 
هــؤالء  عــدن. وبحسب  مديريات  فــي  الثانية 
الشهود، انتشر مسلحون ملثمون في األزقة 
املـــؤديـــة إلــــى جـــولـــة كــالــتــكــس، الـــرابـــطـــة بني 
املــنــصــورة وخـــور مكسر، عند مــدخــل الخط 
الثاثاء،  أمس   مسلحون، 

ّ
كما شن البحري. 

هــجــومــًا عــلــى بــوابــة مــيــنــاء عـــدن الشمالية، 
حــيــث دارت اشــتــبــاكــات مــع حــراســة املــيــنــاء، 

والتي تمّكنت من صّدهم.

مــائــة وأربــعــني غـــارة جــويــة شنتها الطائرات 
الــحــربــيــة الـــروســـيـــة مــنــذ فــجــر الـــثـــاثـــاء على 
مــنــاطــق ســيــطــرة املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة شــمــال 
حلب. وقال الناشط اإلعامي منصور حسني 
الــجــديــد«، إن »قصفًا جــويــًا كثيفًا  »الــعــربــي  لـــ
يستهدف منذ الصباح عدة مناطق في ريف 
حــلــب الـــشـــمـــالـــي«، إذ قــتــلــت إحـــــدى الـــغـــارات 
»عــددًا من املتطوعني في الهال األحمر، عند 
استهداف سيارتهم على طريق غازي عنتاب 

قرب عندان« بريف حلب الشمالي.
وطاول القصف بلدات وقرى عندان، وحريتان، 
وحــيــان، والــطــامــورة وغيرها، وذلــك بعد يوٍم 
الشمالي في حلب  الريف  من تعرض مناطق 
ــة، بــالــتــزامــن مع  ــيـ لــنــحــو خــمــســني غــــارة روسـ
هجوٍم بري لقوات النظام واملليشيات املحلية 

واألجنبية املساندة له.
ولــم يقتصر هــجــوم النظام الــســوري املــدعــوم 
الشمالي،  ريف حلب  على  الروسي  بالطيران 
إذ طــاولــت عــشــرات الــغــارات الروسية مناطق 
ســيــطــرة املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة بــمــنــطــقــة سهل 
الــغــاب فــي ريــف حماة الشمالي يــوم الثاثاء 
ــادر املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة فــي  ــ ــــصـ بـــحـــســـب مـ
املنطقة. كما نفذت طائرات حربية يعتقد أنها 
ــارات جــويــة عــلــى مــنــاطــق تسيطر  ــ روســـيـــة غـ
عــلــيــهــا املــعــارضــة الــســوريــة فـــي ريـــف ناحية 
واستهدفت  الشمالي  الاذقية  بريف  كنسّبا 
ــن الـــحـــدود  غــــــــارات أخــــــرى مـــنـــاطـــق قـــريـــبـــة مــ

التركية بريف الاذقية الشمالي أيضًا.
ــلـــت قـــوات  وفــــي ريــــف حــمــص الــشــمــالــي واصـ
النظام السوري هجماتها البرية على مناطق 
كفرنان،  قرية  في  السورية  املعارضة  سيطرة 
بــالــتــزامــن مــع هــجــمــات روســيــة جــويــة عنيفة 
عــلــى قــريــة كــيــســني وتــيــرمــعــلــة الــقــريــبــتــني من 

مناطق االشتباكات.
وفـــي جــنــوب ســـوريـــة، واصــلــت قــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري هــجــمــاتــهــا عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
والتي  الشيخ مسكني،  بلدة  املعارضة جنوب 
األسبوع  النظام مطلع  قــوات  سيطرت عليها 
املاضي. بالتوازي مع هجمات جوية روسية 
عــلــى بــلــدتــي إبــطــع والــغــاريــة الــغــربــيــة اللتني 

تسيطر عليهما قوات املعارضة السورية.
ــل تـــابـــعـــة  ــائــ ــنــــت فــــصــ ــلــ ــاق آخـــــــــر، أعــ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
لــلــمــعــارضــة، فـــي بـــيـــاٍن أمــــس، عـــن »الــتــزامــهــا 
الــكــامــل بــعــدم اســتــخــدام تــجــويــع املــدنــيــني أو 
قصفهم كوسيلة من وسائل الحرب«، مشيرة 
باملثل؛  النظام وحلفاءه  تعامل  »لــم  ها 

ّ
أن إلــى 

رهــائــن تحت  املــواطــنــني  تعتبر جميع  كونها 
ــهــا 

ّ
ــة أيـــضـــًا، أن ــعـــارضـ ســـيـــطـــرتـــه«. وأّكـــــــدت املـ

»تــمــتــنــع عـــن الــحــصــار اإلنـــســـانـــي لــلــمــدنــيــني، 
 حصارها ألي منطقة هو عسكري فقط«. 

ّ
وأن

 عسكريًا 
ً
تــشــكــيــا تــوقــيــع 44  الــبــيــان  وحــمــل 

النصر«،  أهمها، »جــيــش اإلســــام«، و»جــيــش 
ــفـــرقـــة الــشــمــالــيــة«، و»جـــيـــش الـــيـــرمـــوك«،  و»الـ
و»فيلق الشام«، و»تجّمع فاستقم كما أمرت«، 
و»الـــجـــبـــهـــة الـــشـــامـــيـــة«، و»كـــتـــائـــب الــصــفــوة 
اإلســامــيــة«، و»فــرقــة السلطان مـــراد«، و»لــواء 
شهداء اإلسام«، و»الفرقة الساحلية األولى«.

جنيف ـ العربي الجديد

لــم تــعــد رغــبــة الــنــظــام الــســوري ومــن 
ــات  ــادثـ ــا بــــإنــــهــــاء مـــحـ ــ ــيـ ــ خـــلـــفـــه روسـ
جنيف، مجرد تحليل، بل هي وقائع 
تـــؤكـــدهـــا مــــراوغــــة وفــــد بـــشـــار الــجــعــفــري في 
النظام وروســيــا في  قــوات  سويسرا، وسلوك 
والتصعيد  املراوغة  السورية. وبني  األراضــي 
التجويعي،  والحصار  القتل  لوتيرة  امليداني 
ينتظر أن يعلن عن انتهاء الجولة األولى من 
املحادثات الفاشلة في جنيف يوم الجمعة، من 
دون أي تقدم سوى قضم قوات النظام املزيد 
ــــي املــحــروقــة فــي الـــداخـــل الــســوري  مــن األراضـ
وارتــــفــــاع أعــــــداد قــيــاســيــة مـــن الــضــحــايــا في 
حلب خصوصًا وعلى الحدود التركية، تحت 
إشراف األمم املتحدة والتصريحات األميركية 
التي ال تؤثر شيئًا على صعيد تجاهل تنفيذ 
أي مــن بــنــود الـــقـــرار 2254 لــخــارطــة االنــتــقــال 
ــع اخــتــصــرتــه  ــ ــيـــاســـي فــــي ســـــوريـــــة. وضــ الـــسـ
مجلة »فورين بوليسي« األميركية بالقول إن 
اإلدارة األميركية تتصرف بشكل »أخــرق إزاء 
مفاوضات جنيف«. وقالت املجلة إن واشنطن 
)الرئيس  بــقــدرة  وقبولها  لروسيا  »بتذللها 
الــــســــوري( بــشــار األســــد عــلــى االســـتـــمـــرار في 
الحكم«، تكون قد حكمت تقريبًا على الحرب 
فــي ســوريــة بــاالســتــمــرار. واســتــبــعــدت املجلة 
إمــكــانــيــة تــحــقــيــق نـــجـــاح فـــي جــنــيــف »لــيــس 
تعبيرها(،  )على حد  املعارضة  تعنت  بسبب 
أوبـــامـــا نفسها  بــــاراك  الــرئــيــس  إدارة  بــل ألن 
زادت من احتماالت فشل املفاوضات حتى قبل 
أن تبدأ، من خال ميلها نحو املوقف الروسي 
فيما يتعلق بمصير األسد، وقبولها بأنه قد 
يضطلع بـــدور فــي املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، وهــو 
إمكانية تحقيق نجاح،  إلــى تقويض  أدى  ما 
ص 

َّ
وأضر بمصداقية الواليات املتحدة، كما قل

مراوغات 
جنيف

فورين بوليسي: واشنطن مسؤولة 
عن تمدد الحرب السورية

الجولة الثانية بعد مؤتمر 
ميونيخ والمعارضة تلغي 

لقاء دي ميستورا

تحميل الحكومة 
المركزية مسؤولية 

تقسيم العراق

جاءت التطورات األخيرة 
بالتزامن مع زيارة بان إلى 

ُعمان يوم االثنين
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سياسة

أداء »البشمركة« يستقطب مكونات عراقية غير كردية

عودة لقاءات مسقط سّرًا على وقع محاصرة صنعاء النظام وروسيا يصّعدان وتيرة القتل في حلب

عـــلـــى مــــا يــــبــــدو أي انـــــفـــــراج، بــيــنــمــا ال يــــزال 
النظام يماطل بالحديث عن اإلرهــاب وقائمة 
ــيـــة، فــيــمــا يــنــحــصــر الــــدور  ــابـ املــنــظــمــات اإلرهـ
األمــيــركــي فــي مــنــاشــدة الــنــظــام الــســوري لفك 
املــســاعــدات، وتتبع روسيا  وإدخـــال  الحصار 
ــزرة مــــع املـــعـــارضـــة،  ــ ــجـ ــ ســـيـــاســـة الـــعـــصـــى والـ
ثم تحاول  املــجــازر،  فتقصف وتدمر وترتكب 
اإليحاء بمظهر من يدفع إلى الحل السياسي، 
عبر تيسير مشاركة كل من »جيش اإلســام« 
ــرار الـــشـــام« اإلســـامـــيـــة، رغـــم أن  ــ وحـــركـــة »أحــ
كبير املــفــاوضــني فــي الــهــيــئــة، محمد عــلــوش، 
لــم يستشر الـــروس حــني قـــدم، أول أمـــس، إلى 

جنيف، كاسرًا الفيتو الروسي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت الـــعـــضـــوة فـــي وفــد 
املعارضة السورية املفاوض، فرح األتاسي، أن 
األممي،  املوفد  ألغت اجتماعها مع  املعارضة 
ستيفان دي ميستورا، أمس. وردا على سؤال 
قالت األتاسي في تصريح صحافي »ال يوجد 
اجتماع مع دي ميستورا. قدمنا املطالب التي 
نريد أن نقدمها. ال نريد إعــادة الكام نفسه« 

مع موفد األمم املتحدة. 
عــلــى وقـــع هـــذه الــتــصــريــحــات، تــابــعــت قـــوات 
فــي محافظة حلب،  تقدمها  الــســوري  الــنــظــام 
نبل  بلدتي  مــن  كيلومترات  بعد  وبــاتــت على 
املقاتلة  الفصائل  مــن  املحاصرتني  والــزهــراء 

املــعــارضــة. ويــتــرافــق هـــذا الــتــقــدم مــع تعرض 
مــنــطــقــة ريــــف حــلــب الــشــمــالــي لــقــصــف جــوي 
روسي هو األعنف، منذ بدء موسكو حملتها 
فــي 30 سبتمبر/أيلول  فــي ســوريــة،  الــجــويــة 
املاضي. وتمكنت قوات النظام ومقاتلو حزب 
الله من السيطرة على بلدة حردتنني والتقدم 
ــبـــل والـــــــزهـــــــراء، غـــــــداة ســيــطــرتــهــم  بـــاتـــجـــاه نـ
ودويــر  االستراتيجية  جبني  تــل  قريتي  على 
ــعـــارض،  ــد املـ ــوفـ ــتـــون. وعــلــقــت عـــضـــوة الـ ــزيـ الـ
بالقول  التصعيد  هــذا  على  قضماني،  بسمة 
الروسي  بالطيران  مدعومة  النظام  قــوات  إن 
ــلــــب غــيــر  ــة حــ ــظـ ــافـ ــحـ »تــــشــــن هــــجــــمــــات فـــــي مـ
تتساءل:  أن  قبل  الــثــورة«،  بــدء  منذ  مسبوقة 

»هل هذا األمر مقبول من املجتمع الدولي؟«.
وأضافت »نعتقد أن الوقت كان قصيرا لتمكني 
دي مــيــســتــورا مـــن الــحــصــول عــلــى شــــيء من 

أمس  حولها«،  وما  دومــا  لمدينة  الموّحد  الطبي  »المجلس  أعلن 
منذ  الشرقية،  الغوطة  في  الكلى  غسيل  قسم  »توّقف  عن  الثالثاء، 
الدموي  التحليل  »نفاد مواد  بأن  »المجلس«  اإلثنين«. وأفاد  يوم أمس 
المواد  من  قليًال  »قسمًا  بأن  وذّكــر  للخطر«.  مريضًا   17 حياة  يعرّض 
الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية، تم إدخالها أخيرًا مع 
جهازي غسيل كلية، عبر منظمة الهالل األحمر العربي السوري، لكنها 

نفدت، ومنع النظام إدخال دفعات جديدة«.

الغارات  إّن  الثالثاء،  البريطاني، فيليب هاموند، أمس  الخارجية  قال وزير 
الروسية في سورية، تساهم في زيادة قوة تنظيم »داعش«. وأوضح 
الروسي  الجانب  أّن  األردن،  في  الزعتري  مخيم  زيارته  عقب  هاموند، 
يكتفي بالكالم، مشيرًا إلى أّن المشكلة الحقيقية مع موسكو، تكمن 
السوري،  النظام  ودعمها  السورية،  المناطق  قصف  مواصلتها  في 
من  المائة  في   30 من  أقل  استهدفت  الروسية  الضربات  أّن  حين  في 
مواقع »داعش«، ومعظم تلك الضربات يوّجه ضد مواقع المعارضة 

المعتدلة.

الجانب الروسي يكتفي بالكالم

دوما: 17 مريضًا في خطر

للحديث 
تتمة

تقرير

خاص الحدث

الشركاء الدوليني ومن روسيا والنظام، لذلك 
سنعطيه يوما إضافيا« لتحقيق املطالب.

ــارة تتيح  وخــتــمــت قــائــلــة »نــبــحــث عــن أي إشــ
لنا القول للمشككني إن هناك بــادرة أمل. لقد 
لكن  إلــى جنيف،  القدوم  تناقشنا طويا قبل 
إذا استمر الوضع على ما هو عليه سنعطي 
كامل الحق للذين يقولون: العالم يسخر منا 

وسنعود للقتال«.
في ظل املوقف السائد، يرى مراقبون أن مرحلة 
الحسم قد تبدأ في املرحلة الثانية، وما يجري 
وإن  باملحادثات،  االستمرار  اآلن هو محاولة 
ــم تــكــن هـــنـــاك نــتــائــج مــتــوقــعــة فـــي املــنــظــور  لـ
القريب، يأتي ذلك مع صفعة تلقتها عدد من 
الشخصيات املقربة من النظام السوري، بعد 
إعانهم أنهم تلقوا دعوة للمشاركة، وعندما 
قدموا إلى جنيف فوجئوا بأنه ال مكان لهم، 

فاضطروا للبقاء على نفقة النظام السوري.
فــي جنيف،  وقــالــت مــصــادر معارضة مطلعة 
في جنيف  املباحثات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الـــ11 من الشهر  لن يكون فيها أي جديد قبل 
الــجــاري، حيث مــن املــزمــع عقد لقاء بــني وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي جــــون كـــيـــري ونــظــيــره 
ــلــــى هـــامـــش  ــيــــرغــــي الفـــــــــــروف عــ الــــــروســــــي ســ
»املــجــمــوعــة الــدولــيــة لدعم  ــوزاري لـــ ــ املــؤتــمــر الـ
املقبل،  الشهر   11 فــي  فــي ميونيخ،  ســوريــة«، 
إلــى تقويم نتائج الجولة األولــى  الــذي يرمي 
من املفاوضات ووضع أسس الجولة الثانية، 
والـــتـــي مـــن املــتــوقــع أن يــتــم خــالــهــا الــتــوافــق 
املباحثات  مسار  حــول  العالقة  القضايا  على 
واملـــفـــاوضـــات الــتــي انــطــلــقــت رســمــيــا الجمعة 
املــاضــيــة، وعــلــى رأســهــا مــشــاركــة األكـــــراد في 
هذا املسار، وبالتالي مشاركة مجلس سورية 
الديمقراطية. في موازاة ذلك، ال يبدو إلى اآلن 
أن املعارضة حصلت على أي تطمينات للبقاء 
اإلنسانية  الــشــروط  أن  فــي جنيف، خصوصًا 
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا املــــعــــارضــــة فــــــوق مــســتــوى 
الــتــفــاوض، يــصــّر الــجــانــب األمــيــركــي والنظام 
السوري على أن تكون موضع نقاش، ما يشير 
إلى أن البندين الثاني عشر والثالث عشر من 
يــكــون تنفيذهما بسهولة،  لــن  الــدولــي  الــقــرار 
خصوصًا أن دي مستورا حمل أفكار املعارضة 
التي أكدت على هذين البندين بالذات إلى وفد 
عــلــى تطبيقهما،  للتأكيد  األمـــس  فــي  الــنــظــام 
ــإن املـــعـــارضـــة لـــن تــبــقــى أكـــثـــر مـــن يــوم  وإال فــ

الجمعة، موعد انتهاء الجولة األولى.
وعـــن هـــذا الـــوضـــع، أكـــد كــبــيــر املــفــاوضــني عن 
الوفد املعارض محمد علوش، أمس الثاثاء، 
أنه ليس متفائا تجاه آفاق محادثات السام 
املــنــعــقــدة فــي جــنــيــف، مــؤكــدًا أن الــوضــع على 
ما  بالتفاؤل  وأنــه ال يشعر  يتغير  لــم  األرض 
دام الــوضــع على هــذا الــحــال، إذ إن النظام ال 

يبدي نوايا طيبة للتوصل إلى حل.

مــن نــفــوذ أميركا فــي الــشــرق األوســــط«.  وفي 
ظل تماسك وفد املعارضة، وإصراره على منع 
التفاوض حول وقف القتل وإخراج املعتقلني 
النساء من السجون وفك الحصار التجويعي 
ــدات، رفـــــــض املــــفــــاوضــــون  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ عـــــن املــــــــدن وال
املــعــارضــون لــقــاء املــبــعــوث األمـــمـــي، ستيفان 
ليصبح موعد  الــثــاثــاء،  أمــس  دي ميستورا، 

االجتماع املفترض، اليوم األربعاء. وبعد لقاء 
دي ميستورا بوفد نظام بشار األسد، خرجت 
مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن املــــراوغــــات الــفــاضــحــة، 
الئحة  الجعفري،  بشار  الــوفــد،  رئيس  بطلب 
 
ً
بأسماء وفد املعارضة، وكأنه ال علم له فعا

باألسماء العلنية. 
على ضوء ذلك، فإن املرحلة األولــى لن تشهد 

أمس  الفرنسية،  الــخــارجــيــة  أعلنت 
السوري  النظام  ُمــحــاور  أن  الثالثاء، 
هي  المستمرة،  جنيف  مباحثات  في 
المعارضة التي تشكلت في العاصمة 
تصريح  ــاء  وج ــريــاض.  ال السعودية 
رّدها  الفرنسية في معرض  الخارجية 
خطيًا على سؤال عّما إذا كان »حزب 
سيشارك  الــديــمــقــراطــي«،  ــاد  ــح االت
فقد  ال،  أم  جنيف  مــبــاحــثــات  ــي  ف
أوضحت الخارجية الفرنسية، أن األمم 
المشاركين  تقرر  من  هي  المتحدة 
وضــوح  مــؤكــدة  المباحثات،  فــي 

موقفها في هذا الصدد.

دعم فرنسي 
للمعارضة

من القصف 
الروسي على 
حلب )محمد 

قراب/األناضول(

وائل قنديل

ال يمكن الفصل بني »موقعة الجمل« 
ضد ثوار ميدان التحرير، في مثل 

هذا الوقت منذ خمس سنوات، 
و»مذبحة ملعب بورسعيد« ضد 
جماهير األولتراس، بعدها بعام 

واحد، وبني مجزرتي رابعة العدوية 
والنهضة قبل عامني ونصف العام.
في األولى والثانية، كان عبد الفتاح 

السيسي عضوًا باملجلس العسكري 
مديرًا للمخابرات الحربية، التي كانت 

تتحكم في مفاصل البالد في ذلك 
الوقت، تحرك األحداث، وتحتكر 

معرفة دقائق وأسرار كل ما يدور، 
وفي الجريمة الثالثة كان السيسي 
 أوحد للمذبحة التي حصدت 

ً
بطال

آالف الشهداء.هي ثالث حروب ضد 
ثورة يناير، كان السيسي حاضرًا 

فيها، بقوة، شريكًا في إراقة الدم، لذا 
بدت مضحكة مداخلته التلفزيونية 
»أو مفاجأته املصنوعة بعناية« أول 

أمس تعليقًا على األحداث املصاحبة 
إلحياء ذكرى مجزرة مباراة الكرة 

بني ناديي »األهلي« و»املصري« على 
ملعب بورسعيد. تحدث السيسي 
مفزوعا من هتاف »الشعب يريد 

إعدام املشير« رغم أن الصورة التي 
ظهرت في الفتة األولتراس كانت 

للمشير العجوز، حسني طنطاوي، 
وليس املشير الصغير، الحاكم بأمر 

العسكر، مدعيا الجهل بما جرى 
في بورسعيد، وهو الذي كان مديرا 

للمخابرات في السلطة الحاكمة، 
مطلقا تلميحات باالتهام لكل 

األطراف، إال هو طبعا، داعيا الشباب 
للمشاركة في تحقيقات جديدة.

بدا لي وكأن السيسي في مداخلته 
عن مذبحة األولتراس، أراد أن 

يصرف األنظار عن ذكرى موقعة 
الجمل، التي هي قدس أقداس ثورة 

يناير، والتي أرادها نظام مبارك، الذي 
كان السيسي جزءا أساسيا فيه، 

معركة لنسف فكرة الثورة من عقل 
متظاهري التحرير. غير أن الوقائع 

تثبت لنا أن ما فشل فيه نظام مبارك/ 
السيسي في أوائل فبراير/ شباط 
2011، عاد وكرر محاولة إنجازه 
في املوعد نفسه من العام التالي، 

وأخيرا نفذه بإجرام منقطع النظير، 
في أغسطس/ آب من العام التالي، 

برابعة العدوية والنهضة.  ليلة مذبحة 
أولتراس النادي األهلي قلت إن الناس 

قرأوا رسالة بورسعيد جيدا منذ 
اللحظة األولى من أصغر مشجع 

يتمتع بحس إنساني سوي إلى أكبر 
نائب في البرملان، مرورا بالخبراء 

السياسيني، كان هناك إجماع على 
أن كارثة بورسعيد مدبرة ومخطط 

لها جيدا، في معسكرات اإلعداد 
إياها، ملواجهة الضغوط املتزايدة من 
أجل تسليم السلطة وتحرير مصر 

من حكم الطوارئ.. وعلى طريقة 
»نحن أو الفوضى« أديرت معركة 

ملعب بورسعيد البتزاز املصريني 
بفزاعات األمن مرة أخرى، ووضعهم 

أمام صورة شديدة السواد والرعب 
إن هم أصروا على مطلب تحرير 

السياسة من العسكر، صونا لالثنني 
معا، غير أن كلفة هذه الصورة 

جاءت هذه املرة أفدح وأعلى بكثير 
من سابقاتها، 74 شهيدا سقطوا 
في دقائق على مرأى ومسمع من 

املاليني التي تسمرت أمام شاشات 
التليفزيون، ومئات الجرحى، وآالف 
املكلومني من أسر وأصدقاء شهداء 
امللعب في بورسعيد. لم تكن مباراة 
في كرة القدم بني املصري واألهلي، 

بل كانت معركة سياسية دامية 
ضد الثورة، خطط لها ونفذها 

خصومها من املتظلمني من مطالبها 
وأصدقاؤهم من حثاالت النظام 

السابق، في توقيت بالغ الداللة قبل 
يوم واحد من ذكرى موقعة الجمل، 

وهو اليوم الذي قايضنا فيه املخلوع 
»أنا أو الفوضى« وإن هي إال ساعات 

حتى كانت قطعان البلطجية تعمل 
آلة القتل والتنكيل من فوق ظهور 

الجمال والخيول في حشود الثوار 
بامليدان. أصيب السيسي بالفزع 
ألنه اكتشف أن كل هذه السلسلة 

الطويلة من الضربات الساحقة 
للوعي، لم ترهب ذاكرة األولتراس، ولم 

تطفئ إرادة القصاص من قاتليهم.. 
يعرف السيسي أن العشرات، بل 
املئات، من أصدقاء شهداء ملعب 

بورسعيد يعذبون في زنازينه اآلن، 
فكيف ال يدرك أن ذاكرة األولتراس، 

أقوى من الفوالذ؟

رعب السيسي 
من زئير األولتراس

مرور
الكرام
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ثائر غندور

شهد ليل االثنني - الثالثاء، 
 جديدًا من فصول املهزلة 

ً
فصال

املهينة في لبنان. جاء الخبر 
على الشكل التالي: اإلفراج عن 
التشيكيني الخمسة املخطوفني 
منذ سبعة أشهر )يوليو/تموز 
م 

ّ
املاضي(، واألمن العام يتسل

املفرج عنهم. »جهدت« وسائل 
اإلعالم اللبنانّية )ومن ضمنها 

الوكالة الوطنية لإلعالم(، 
لكشف تفاصيل هذه القضية. 
وكلما تضاعف هذا »الجهد«، 
كبر السؤال حول »املجهول« 

املوجود في الخبر. قرأنا 
طلق سراح 

ُ
وسمعنا التالي: »أ

التشيكيني الخمسة...«، طيب 
م 

ّ
من أطلق سراحهم؟ »تسل
األمن العام التشيكيني...«، 

طلق سراح 
ُ
مهم؟ »أ

ّ
ممن تسل

املخطوفني، بعد تلقي وعود 
من السلطات التشيكّية بعدم 
تسليم املوقوف علي فياض 

)متهم بتجارة األسلحة بشكٍل 
غير مشروع( إلى الجانب 

األميركي«، مجددًا، من أطلق 
السراح، ومن تلقى الوعد؟ 

لكن الخبر األلطف، يبقى من 
دون منازع ما نشرته إحدى 

الصحف التي وصفت ما 
جرى بأنه »صفقة تبادل، بني 
الدولة التشيكية وبني خاطفي 

التشيكيني الخمسة في لبنان«. 
 عن 

ً
وأضافت الصحيفة نقال

لت هذه 
ّ
مصادر أمنية »تكل

املفاوضات بالنجاح )بني 
الخاطفني والدولة التشيكية(، 

طلق صائب فياض 
ُ
فأ

والتشيكيون الخمسة في البقاع 
الغربي أمس، واتصلوا باملديرية 
العامة لألمن العام التي قصدت 

دوريات منها املكان الذي أطلقوا 
فيه، ونقلتهم إلى بيروت«. 
. هو 

ً
بقي الخاطف مجهوال

مجهول ــ معلوم. لنقرأ أكثر عن 
علي فياض، املطلوب أميركيًا، 

واملوقوف في تشيكيا. هو 
تاجر سالح، عمل مع وزارة 
الدفاع األوكرانّية، يوم كانت 
السلطات األوكرانية حليفة 
روسيا، وتصفه صحيفة 

»ممانعة« بأنه »يملك الكثير من 
أسرار صفقات السالح التي 

أجراها حكام أوكرانيا السابقني 
في العالم«. وهو متهم من قبل 
األميركيني ببيع األسلحة إلى 

منظمة »فارك« الكولومبية. 
دور علي فياض يكشف لنا 

»املجهول ــ املعلوم«. هو مجهول 
قادر على إدارة مفاوضات 
دولّية، لضمان حماية تاجر 

سالح، تورط مع منظمة مالت 
أخيرًا إلى تمويل نفسها 

من تجارة املخدرات وخطف 
الرهائن. وهذا »املجهول« قادر 

على »تطويع« الدولة اللبنانّية 
وأجهزتها كما يرغب. هذا 

»املجهول« يحكم لبنان، وقلة 
تعترض، ألن »خيرات« هذا 

»املجهول« وصلت للكثيرين.

لبنان: 
»المجهول« 

حاكمًا

سالم المسلط وفرح األتاسي في جنيف أمس )فابريك كوفريني/فرانس برس(



تونس ـ وليد التليلي

ــد تـــقـــريـــبـــا مــــن نــــيــــران الـــرئـــيـــس  ــ ــُج أحــ ــنــ لــــم يــ
التونسي، الباجي قائد السبسي، في األسبوع 
األخير، ال من اليمني وال اليسار وال في حزبه 
وال في مؤسسة الرئاسة، وحتى ابنه حافظ. 
ــد، عـــدا رئــيــس حــكــومــتــه، الحبيب  لــم يــنــُج أحـ
الصيد، ليؤكد السبسي من جديد تمّسكه به 
»ألنـــه رجــل املــرحــلــة، والــخــيــار األفــضــل إلدارة 

هذه املرحلة الدقيقة في تاريخ تونس«.
 أحد يعرف متى 

ّ
غير أن الصيد يدرك جيدًا، أال

تنتهي »هذه املرحلة الدقيقة« غير السبسي، 
 املــثــال األبـــرز 

ّ
وربــمــا تــطــول أو تــقــصــر، ولــعــل

ــا بــلــحــاج،  هـــو رئـــيـــس ديـــــوان الــســبــســي، رضــ
ــنــــني، أفـــضـــل دلـــيـــل على  املــســتــقــيــل، يــــوم االثــ
أن  الجديد«،  »العربي  ذلــك. وتؤكد معلومات 
»بــلــحــاج لــم يستقل بمحض إرادتــــه، بــل ُدفــع 

إلى االستقالة«.
وتتضارب املعلومات بخصوص هذا اإلقالة، 
وترّدد بعض املصادر املقّربة من حزب »نداء 
تــــونــــس«، أن »بـــلـــحـــاج اســتــقــبــل شــخــصــيــات 

القاهرة ـ العربي الجديد

دوّي االنفجارات لم يتوقف، منذ ما يزيد عن 
عـــامـــني، وأصــــــوات الـــرصـــاص بــكــثــافــة تحيط 
ــارات بــالــطــائــرات  ــ املـــكـــان؛ قــصــف مــدفــعــي، وغــ
الحربية، وتناثر األشالء هنا وهناك، أوضاع 
مـــأوســـاويـــة يــعــيــشــهــا أهـــالـــي شـــمـــال ســيــنــاء، 
فــــي ظــــل املــــواجــــهــــات املـــســـتـــمـــرة بــــني الــجــيــش 
املــــصــــري وتــنــظــيــم »واليـــــــة ســـيـــنـــاء«. وفــيــمــا 
الطرف  يكون  الطرفني،  بني  املواجهات  تشتد 
األكثر تضررًا من هــذه األوضــاع هم األهالي، 
الذين ُهّجروا قسرًا من منازلهم بدعوى إقامة 
ــــزة، مــنــعــا لتسلل  مــنــطــقــة عـــازلـــة مـــع قـــطـــاع غـ
عــنــاصــر مــســلــحــة بـــني الــجــانــبــني، كــمــا يــقــول 
الجيش املصري. ولم يتمكن الجيش من حسم 
املــعــركــة لــصــالــحــه فــي ســيــنــاء والــقــضــاء على 
ــحــة، كــمــا لــم تــمــنــع عمليات 

ّ
الــجــمــاعــات املــســل

الجيش من تمدد تنظيم »والية سيناء«، الذي 
بايع تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(.

املتطرف  التنظيم  تمّكن  األخيرة،  الفترة  وفي 
وتنفيذ  العريش،  مدينة  قلب  إلــى  التمدد  من 

غير مرغوب فيها، خالل زيــارة السبسي الى 
بــذلــك، وهو  الرئيس  الخليج، مــن دون إعــالم 
إقالة  إلــى  السبسي بشّدة، ودفعه  ما أغضب 
الرجل الذي ضّحى بكثير من أجله ومن أجل 
ابـــنـــه حـــافـــظ«. وتـــؤكـــد املـــصـــادر أن »بــلــحــاج 
كـــان ســيــخــرج مــن قــصــر قــرطــاج إلـــى الــحــزب، 
ــان مــتــرددًا  بــاالتــفــاق مـــع الــســبــســي، ولــكــنــه كـ
فــي تحديد مــوعــد ذلـــك، ولــكــن يــبــدو أن رغبة 

السبسي عّجلت القرار«.
غير أن كثيرًا من منافسي بلحاج »سخروا« 
من تضحياته في سبيل عائلة السبسي التي 
ــــًدى وفـــقـــا لـــهـــم. ويــلــمــحــون إلــــى أن  ذهـــبـــت سـ
كما  كـــان«،  بــأي  ُيضّحي  أن  يمكن  »السبسي 
التسريع  أراد  »الــســبــســي  أن  آخــــرون  يــرّجــح 
لكفاءته  بالحزب،  قــرار بلحاج لاللتحاق  في 
املعروفة في إدارته قبل االنتخابات املاضية، 
وللفراغ الكبير الذي يشهده الحزب في هذه 
إلــى مقّر  تــحــّول بلحاج  الفترة. وربــمــا يكون 
النداء بداية مرحلة جديدة ُيعّد لها السبسي، 
وتفاقمت  بالحزب  األزمــة  استفحلت  أن  بعد 

أسبابها وأعراضها«.
مع ذلك، فإن بلحاج ليس إال واحدًا من قائمة 
القوية،  نيرانه  السبسي  إليها  وّجــه  طويلة، 
ــام املــاضــيــة، ومـــن أبـــرزهـــا الــيــســار  ــ خـــالل األيـ
»املـــتـــطـــرف« فــي  ــه بــــ ــفـ ــــذي وصـ الـــتـــونـــســـي، الــ
حوار لصحيفة »الوسط« البحرينية. ويذكر 
الــســبــســي فــي املــقــابــلــة: »كــنــا نــقــاوم التطرف 
ــك، لــكــن الــتــطــرف  اإلســـالمـــي ونــجــحــنــا فـــي ذلــ
ليس خاصية مقتصرة على اإلسالميني فقط، 
فهناك، أيضا، يسار متطرف، وهو أشرس من 

نظيره اإلسالمي ونحن كذلك نقاومه«.
كــــمــــا يــــكــــشــــف فــــــي تــــصــــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة 
ــه إلــــى الــخــلــيــج تــأتــي في  ــاراتــ أخـــــرى، أن »زيــ

عمليات وزرع عبوات ناسفة بكثرة، خصوصا 
خالل الشهرين املاضيني، ولم يتمكن الجيش 
ــة مـــن وقــــف هــــذا االخــــتــــراق األمــنــي  والـــشـــرطـ
الجيش  عمليات  بــدء  منذ  املحصنة  للمدينة 
ــبـــوعـــني املــاضــيــني،  فـــي ســـيـــنـــاء. وخـــــالل األسـ
انتقلت عمليات »والية سيناء« من مجرد زرع 
عــبــوات نــاســفــة فــي جــــوار كــمــائــن الــجــيــش أو 
الشرطة، ووضع تلك العبوات في طريق سير 
املدرعات واآلليات العسكرية، إلى الهجوم على 
والــشــرطــة،  الجيش  عناصر  وتصفية  كمائن 
واالشــتــبــاك مــعــهــم فــي قــلــب مــديــنــة الــعــريــش. 
وبداًل من التخطيط لعمليات عسكرية لضرب 
ــت الـــقـــوات املــشــتــركــة للجيش 

ّ
ــحــني، شــن

ّ
املــســل

والــشــرطــة حــمــالت اعــتــقــاالت عــشــوائــيــة على 
ــن الــشــيــخ  املــــنــــازل الـــتـــي تــــــؤوي مـــهـــّجـــريـــن مــ
زويد أو رفح، واعتقلت العشرات من الشباب 
الــتــعــاون مــع التنظيم  املــــدن، بتهمة  تــلــك  مــن 
»العربي  املسلح. وبحسب إحصائية خاصة بـ
ذ تنظيم »والية سيناء«، نحو 30 

ّ
الجديد«، نف

تنوعت  والشرطة،  الجيش  قــوات  عملية ضد 
بني زرع عبوات ناسفة وصّد حمالت الجيش 
في الشيخ زويد ورفح، والهجوم على كمائن، 
الجنود.  ألغام، وقنص  كاسحات  واستهداف 
وســقــط خــالل األســبــوعــني عــشــرات املصابني، 
 عــلــى أقــــل تــقــديــر. 

ً
 عـــن نــحــو 20 قــتــيــال

ً
فـــضـــال

اعــتــداءات ضــّد قوات  التنظيم ثالثة  ذ 
ّ
نف كما 

الجيش والشرطة في قلب مدينة العريش، في 
غضون 10 أيام.

املــاضــي، كانت  الثاني  يناير/كانون  وفــي 19 
ــــداءات الــتــنــظــيــم  ــتـ ــ هـــنـــاك نــقــلــة نــوعــيــة فـــي اعـ
املتطرف، بحيث نصب كمينا لقوات الشرطة، 
من خالل عبوة ناسفة على ناقلة جنود، ومن 
ثم االشتباك معهم في مدينة العريش، بدون 

إطــــار إصــــالح األخـــطـــاء الــدبــلــومــاســيــة الــتــي 
ارتكبها أسالفه خالل حكومة الترويكا )التي 
تزعمتها حــركــة الــنــهــضــة(«. ويــشــيــر إلـــى أن 
لم  اإلســالمــيــني  بقيادة  الترويكا  »فــتــرة حكم 
الــبــالد، وهــو مــا يفسر  تكن موفقة فــي إدارة 
بطريقة سلمية  الــحــكــم  مــن  إبــعــادهــم  عملية 
»مستمٍر  أنه  على  ُيشّدد  لكنه  وديمقراطية«. 
فــــي خـــيـــار إدمـــــــاج اإلســـالمـــيـــني فــــي الــحــيــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــي فــــرصــــة الخـــتـــبـــار صـــدق 
قوله.  وفــق  الــديــمــقــراطــي«،  بالخيار  إيمانهم 

في  املنتشرة  والــشــرطــة  الجيش  قـــوات  تمّكن 
ربــــوع املــديــنــة مــن الــتــدخــل ملــســاعــدة الــجــنــود 
الـــذيـــن ظـــلـــوا فـــي حـــالـــة اشــتــبــاك مـــع عــنــاصــر 

التنظيم املسلح.
تسلل  املاضي،  الثاني  يناير/كانون   21 وفــي 
ثـــالثـــة مـــن عــنــاصــر تــنــظــيــم »واليـــــة ســيــنــاء«، 
وهاجموا كمينا للشرطة في مدينة العريش، 
نحو  وقتلوا  العتالوي،  منطقة  في  وتحديدًا 
الكمني، واستولوا على األسلحة  قــوات  9 من 
ــــى مــــدرعــــة بــعــدمــا  ــم، إضــــافــــة إلـ ــهـ الـــخـــاصـــة بـ
عطبوها، بحسب مزاعم بيان »والية سيناء«.

وفــي قلب مدينة الــعــريــش، وتــحــديــدًا، فــي 28 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، فــّجــر عناصر 
الــتــنــظــيــم عــبــوتــني نــاســفــتــني كــبــيــرتــني، على 
رتــل للجيش املــصــري، مما أســفــر عــن تدمير 
عسكريا،   20 نحو  وإصابة  ومقتل  مدرعتني، 
الكتيبة 101 أحمد  العمليات في  بينهم قائد 
 عــن االشــتــبــاك مــع الــقــوات 

ً
عــبــد الــنــبــي، فــضــال

في الرتل. واحتل استخدام العبوات الناسفة 
الســتــهــداف قــــوات الــجــيــش والــشــرطــة املــرتــبــة 
إطــار حملة  التنظيم، في  األولــى من عمليات 
ــنــتــهــا عناصر 

ّ
»صــيــادو املـــدرعـــات«، الــتــي دش

مقربة من التنظيم املسلح.
يقول شيخ قبلي، إن »الجيش ال يجد رّدًا على 
عمليات الجماعات املسلحة ضده، إال التنكيل 

تغّيرت  النهضة  أن »حــركــة  السبسي  ويــؤكــد 
كــثــيــرًا، وهـــو ينتظر مــنــهــا أن تــؤكــد ذلـــك في 
مؤتمرها املقبل في شهر مـــارس/آذار مثلما 

أعلنوا«.
ــّدم الــســبــســي خــدمــة  ــقـ بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلــــك، ُيـ
لتيار الشيخ راشد الغنوشي اإلصالحي في 
املقاومة  الــذي يجد بعض  النهضة«،  »حركة 
الكبرى  التغييرات  الحركة بخصوص  داخــل 
الــتــي يــنــوي إدخـــالـــهـــا، ومــنــهــا مــســألــة فصل 
الدعوي عن السياسي. ويتضح أن السبسي 

بــاألهــالــي مــن خــالل االعــتــقــاالت العشوائية«. 
»الــعــربــي الــجــديــد، أن  ويــضــيــف فــي حــديــث لـــ
األهــالــي ضــاقــوا بــصــورة كــبــيــرة لــلــغــايــة، ولــم 
يعد في إمكانهم التحمل أكثر من هذا، محذرًا 
ــن مــغــبــة اســـتـــمـــرار الــجــيــش فـــي ســيــاســاتــه  مـ
االنتقامية من األهالي. ويوضح أنه ال بد من 
وقـــف الــقــصــف املــدفــعــي عــلــى مــنــازل األهــالــي، 
والـــقـــصـــف بـــالـــطـــائـــرات الــحــربــيــة، خــصــوصــا 
مــع ســقــوط عـــدد كبير مــن القتلى والــجــرحــى 
وغالبيتهم مــن األطــفــال والــنــســاء، وآخـــر تلك 

الجميع  أن يضع  يريد  في سلسله هجماته، 
في موقف الدفاع، وأحيانا املتهم، وفي أحسن 

الحاالت في وضع تحت االختبار.
ـــق كــثــيــرًا 

ّ
ــلــــوب قـــد حـــق ويـــبـــدو أن هــــذا األســ

مــن أهـــدافـــه، إلـــى حـــّد اآلن، وبــــدت »الجبهة 
مـــــن خـــــــالل ردود  الــــيــــســــاريــــة  الـــشـــعـــبـــيـــة« 
سلميتها.  عــن  الــدفــاع  موقع  فــي  قيادّييها، 
ــد قــيــاديــيــهــا  ــاء اتـــهـــام الــســبــســي أحــ ــد جــ وقــ
بــــالــــضــــلــــوع فــــــي تــــأجــــيــــج االحــــتــــجــــاجــــات 
االجــتــمــاعــيــة األخـــيـــرة الــشــهــر املـــاضـــي، ثم 
قوله: »سُيعلن قريبا عن األطراف املتورطة، 

ط مزيدًا من الضغط عليها«.
ّ
لُيسل

 عن بلحاج و»حركة النهضة« واليسار، 
ً
فضال

جدًا  الطويلة  بالقائمة  التذكير  ينبغي  فإنه 
من حزب »نداء تونس«، التي دفعها السبسي 
إلى الباب دفعا، وعلى رأسهم محسن مرزوق، 
الرئاسي السابق، مدير حملته  مدير ديوانه 
االنتخابية الرئاسية، الذي ذهب إلى تأسيس 

حزب جديد بعد استقالته من »النداء«. 
كما أن نجل السبسي، حافط، لم ينُج من ذلك 
أيـــضـــا، وتـــؤكـــد املــعــلــومــات أن »األب غــاضــب 
في  البقاء  فــي  الكبير  ته 

ّ
تعن بسبب  ابنه  مــن 

منصبه، على الرغم من الدعوات الكثيرة التي 
محايدة  مجموعة  وتوكيل  بخروجه  طالبت 

بإدارة الحزب حتى انعقاد املؤتمر«.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــداء« لـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــن »الـ ــــادر مـ ــد مـــــصـ ــيـ ــفـ وتـ
الجديد«، أن »اجتماع نواب النداء، منذ أيام، 
سّجل دعــوات صريحة وعلنية في االجتماع 
املــغــلــق، تــدعــو الــســبــســي االبــــن إلــــى التخلي 
بشكل  بموقفه  تشّبث  أنــه  غير  منصبه،  عــن 
الكبيرة  االنعكاسات  من  الرغم  على  واضــح، 
املمكنة لهذا املوقف، والتي قد تقود إلى مزيد 

من االستقاالت«.

الــحــوادث وقــعــت قبل أيـــام قليلة، حــني قتل 4 
أطـــفـــال، فــي ســقــوط صــــاروخ مــن طــائــرة على 
مــنــزل أســرتــهــم. ويــشــدد عــلــى ضــــرورة العمل 
على حل أزمة األهالي، ألن تلك السياسات لن 
تجّر إال الخيبة والويالت على الجيش وعلى 
التنظيم  شــوكــة  مــن  وتــقــّوي  بأكملها  سيناء 
املتطرف، متسائال: »ما ذنب األطفال واملدنيني 
عند ســقــوط قتلى مــن الجيش والــشــرطــة من 
الجماعات املسلحة؟ عليهم مواجهة املسلحني 

وليس املدنيني«.

مــشــاعــر الــشــبــاب مــن دون طــائــل فــحــســب، بل 
يتعهدون بأمور شبه مستحيلة، فقط ملغازلة 
هذا القطاع العريض والغاضب من املواطنني.

وفي سياق آخر من املداخلة، بدا السيسي على 
النقيض مــع نظامه، وهــو يــؤكــد عــدم غضبه 
مــن انــتــقــاد وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي له 
الــرســام إســالم   حفظه اســم 

ّ
لــكــن ولسياساته، 

 على 
ّ

جاويش، 27 عاما، وإملامه بالواقعة، يدل
الــذي أصبحت دائرته توليه  الكبير  االهتمام 
للشباب واالنتقادات التي يتعرض لها النظام 
 هـــذه املـــرة األولـــى 

ّ
فــي هـــذه الــوســائــل. كــمــا أن

الــتــي يــتــحــدث فيها السيسي بــرفــق عــن ومــع 
عندما  خصوصا  طويلة،  فــتــرة  منذ  الشباب 
قال، »نحن من نفشل في التعامل مع الشباب، 

وال نوِجد مساحات للتواصل معهم«.
وترّجح مصادر أمنية بعد مداخلة السيسي، 
ــطـــوات وّديــــــة من  أن تــشــهــد األيــــــام املــقــبــلــة خـ
النظام تجاه الشباب الغاضب، ربما بإصدار 
ــاء الــتــظــاهــر  ــنـ ــفـــو عــــن بـــعـــض ســـجـ ــعـ قـــــــرار الـ
ــداره الشهر املــاضــي،  والـــذي رفــض الــزنــد إصــ
ــــرى كـــدعـــوة بــعــض الـــرمـــوز  أو بــــإجــــراءات أخـ
الرئاسة، وهو  إلــى حــوار في قصر  الشبابية 
ما لّوح به بعض املقربني من النظام أكثر من 

مّرة من دون فعل على أرض الواقع.
من جانبها، تؤكد مصادر حقوقية وشبابية 
تــابــعــت مــلــف الــتــقــارب مــع الـــدولـــة عــلــى مــدار 
 هــنــاك شــبــه اتـــفـــاق بني 

ّ
األشـــهـــر املـــاضـــيـــة، أن

املعروفة  والــوجــوه  الــثــوريــني  النشطاء  رمـــوز 
من الشباب الليبراليني واليساريني، على عدم 
ــة خــطــوات إيــجــابــيــة يبديها  الــتــعــاطــي مــع أيـ
النظام، لتأكدهم من عدم جّديته، واستهدافه 
 الصف املعارض والثوري. وتضيف هذه 

ّ
شق

بعث  النظام   
ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ املصادر 

بعض رسائل التوّدد عبر شخصيات تنتمي 
ــرى إعــالمــيــة، غــيــر أن  ــ لــلــتــيــار الــنــاصــري وأخـ
النشطاء رفضوا االستجابة لها، العتراضهم 
ــلــــى ســــيــــاســــات الــــنــــظــــام األمـــنـــيـــة  جـــــذريـــــا عــ

والقضائية واالجتماعية.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــف املــــــــداخــــــــلــــــــة الــــهــــاتــــفــــيــــة  ــشـ ــ ــكـ ــ تـ
ــا الـــرئـــيـــس املـــصـــري  ــ ــراهـ ــ الـــتـــي أجـ
عـــبـــدالـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي بــبــرنــامــج 
اإلعالمي عمرو أديب، أخيرًا، وتوّدده امللحوظ 
النظام  التي تواجه  فيها للشباب، عن األزمــة 
الــحــاكــم فــي مــصــر والــضــغــوط الــتــي يتعرض 
ــر فـــي الــســلــطــة ملـــّد يد  ــ لــهــا الــســيــســي مـــن دوائـ
يناير وغيرهم   25 ثــورة  التصالح مع شباب 
من  خوفا  الغاضبة،  الشبابية  القطاعات  من 

انتفاضة شبابية قد يسقط النظام أمامها.
وكانت »العربي الجديد« نشرت تقريرًا مطّواًل، 
الرقابية  الــدائــرة املخابراتية  أخــيــرًا، عــن دفــع 
التي شّكلها السيسي إلدارة املشهد السياسي 
التقارب مع الشباب ملنع توحد قوى  باتجاه 
املــعــارضــة، وذلـــك فــي مواجهة تمسك الــدائــرة 
الــتــقــلــيــديــة املــحــافــظــة الـــتـــي يــتــزعــمــهــا وزيـــر 
العدل أحمد الزند بخيار التصعيد واملواجهة 
ومعاملة كل من يخالف النظام في الرأي على 

أنه »إرهابي«.
وتــعــكــس مــداخــلــة السيسي االضـــطـــراب الــذي 
ـــي 

َ
ــنــــظــــام، خـــصـــوصـــا بـــعـــد واقـــعـــت يـــعـــانـــيـــه الــ

اعــتــقــال رســـام الــكــاريــكــاتــيــر، إســـالم جــاويــش، 
وحشد »أولــتــراس« النادي األهلي، أخيرًا في 
ملعب مــخــتــار الــتــتــش فــي الــجــزيــرة، وتــرديــد 
هتافات عــادت بالزمن إلــى أحــداث وشعارات 
ثـــورة يــنــايــر، ومـــا تــالهــا مــن تــداعــيــات بلغت 
الــنــادي، في  ذروتــهــا بمقتل 74 مــن مشّجعي 
ما يعرف بـ«مذبحة ملعب بورسعيد«. ويرى 
 عبارات السيسي جاءت مرتبكة 

ّ
أن مراقبون، 

 هذا على وجود هوة واسعة 
ّ

ومتناقضة، ودل
 وما يطّبقه من سياسات، 

ً
بني ما يؤمن به فعال

وما يّدعيه أو يعد به لتهدئة الشباب وكسب 
وّدهم.

فــي بــدايــة املــداخــلــة، تــحــّدث الــرئــيــس املصري 
ــــراس«، واعــتــبــر  ــتــ ــ بـــصـــورة ســلــبــيــة عـــن »األولــ
ــآ بــــعــــدم ســمــاع  ــة أخــــطــ ــ ــدولــ ــ أن املـــجـــتـــمـــع والــ

السيسي المرتبك
مداخلة تلفزيونية لمحاولة إخماد الغضب

يُجمع مراقبون على أّن العبارات التي استخدمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مداخلته 
التلفزيونية األخيرة، جاءت مرتبكة ومتناقضة، ما يعكس الضغوط التي يتعرض لها النظام لمّد 

يد التصالح مع الشباب

شبه اتفاق بين النشطاء 
على عدم التعاطي مع 

أية خطوات للنظام

انتقلت عمليات تنظيم 
»والية سيناء« أخيرًا إلى 

قلب مدينة العريش

جاء نفي فابيوس نية 
فرنسا المشاركة في 

التدخل العسكري غريبًا 
لكثيرين
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السبسي يوزّع نيرانه... والحبيب الصيد الناجي الوحيد سيناء خارج السيطرة: 30 عملية في أسبوعين

الشباب  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  توّعد  الثورة،  ذكرى  قبل 
الذين سيخرجون عن النظام بالمواجهة األمنية واإلجراءات المشددة، 
كما كان دائمًا ينفي وجود مشكلة مع الشباب، ويتهم من يرّوج ذلك، 
والمنخرطون  تعليمًا  األعلى  هم  الشباب  من  بسيط  لقطاع  ينظر  بأنه 
يضم  الــذي  األوســع  بمعناه  بالشباب  يهتم  أنه  مّدعيًا  السياسة،  في 

األغلبية الصامتة غير المتعلمة أو المهمشة.

توّعد الشباب

نــصــائــح اإلعـــالمـــي الــريــاضــي أحــمــد شوبير 
 شوبير هو 

ّ
ــتـــراس«. واملـــعـــروف، أن عــن »األولـ

»األولـــــتـــــراس«،  ــــي األبـــــــرز لــــــ ــــالمـ الـــخـــصـــم اإلعـ
ــم والــســمــاح  ر دائـــمـــا مـــن وجـــودهـ

ّ
وكــــان يـــحـــذ

رياضية،  ليس ألسباب  املالعب،  بدخول  لهم 
هم يتدخلون في السياسة، ويتلفظون 

ّ
بل ألن

هم شاركوا في 
ّ
أن  عن 

ً
بعبارات مشينة، فضال

ثورة يناير وإسقاط الرئيس املخلوع، حسني 
مبارك. وفي منتصف املداخلة، طالب السيسي 
»أولتراس« األهلي باختيار 10 أعضاء منهم 
لالشتراك في لجنة تحقيق جديدة في موقعة 
»مذبحة بورسعيد«، ويحق لهم فيها إمكانية 
االطالع على التحقيقات السابقة التي أجرتها 

الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، وقـــضـــاة الــتــحــقــيــق، ولــجــان 
تقّصي الحقائق.

ــنــــوات مــن  ــر بـــعـــد 4 ســ ــأخـ ــتـ هـــــذا االقـــــتـــــراح املـ
ـــــه يــجــافــي 

ّ
الـــجـــريـــمـــة، يــــرى فــيــه مـــراقـــبـــون، أن

املــنــطــق والـــقـــواعـــد الــقــانــونــيــة ألســـبـــاب عـــّدة؛ 
أّولها، أن القانون املصري يمنع التحقيق في 
قضايا انتهى التحقيق فيها بمعرفة النيابة 
 بأمر القضاء إذا ظهرت دالئل جدية 

ّ
العامة إال

الثاني،  السابقة. والسبب  التحقيقات  تنسف 
لــم يعد هــنــاك ثمة دالئـــل يمكن تقديمها  ـــه 

ّ
أن

الجثث، وتم  تــم دفــن جميع  القضية. فقد  فــي 
تغيير معالم مسرح الجريمة، ولم يتبق سوى 
مقاطع فيديو محدودة صّورتها الفضائيات، 
ــات األمــــن  ــريــ ــحــ ــة إلــــــى األحــــــــــراز وتــ ــافــ ــاإلضــ بــ
املتعصبني  بالالئمة على  ألقت  التي  الوطني 

من جماهير النادي املصري البورسعيدي.
أّمــــا الــســبــب الـــثـــالـــث، وهــــو األطـــــرف ويــعــكــس 
فوضى إدارة الدولة، بحسب هؤالء املراقبني، 
 أجهزة الدولة املصرية جميعها، وتحديدًا 

ّ
أن

العدل والشباب،  القضاء والحكومة ووزيــَري 
ــمـــوعـــات »األولــــــتــــــراس«  يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع مـــجـ
محكمة  حكم  على  بــنــاء  إرهــابــيــة،  كمنظمات 
األمور املستعجلة الصادر عام 2014 باعتبار 
جـــمـــيـــع روابــــــــط »األولــــــــتــــــــراس« »إرهــــابــــيــــة«، 
ني  الكرويَّ أفريقيا  ي 

َ
ي عمالق

َ
خصوصا رابطت

األهـــلـــي والـــزمـــالـــك، وذلــــك فـــي دعــــوى كـــان قد 
أقامها رئيس الزمالك مرتضى منصور.

 قضية »مذبحة 
ّ
ويعود السبب الرابع، إلى أن

ــا بـــــحـــــوزة أعــــلــــى جــهــة  ــيــ ــالــ بــــورســــعــــيــــد« حــ

إذ  النقض،  محكمة  وهــي  مصرية،  قضائية 
إلــغــاؤه.  تــّم  ثــم  صــدر فيها حكم جنائي أول 
ثـــان، وطعن  وأعــيــدت املحاكمة وصـــدر حكم 
الــــدفــــاع عــلــى الــحــكــم بــالــنــقــض. وأّيــــــا كــانــت 
نــتــيــجــة نــظــر الـــطـــعـــن، فــــإن مــحــكــمــة الــنــقــض 
وحدها هي املختصة بإصدار حكم بــاّت في 
القضية، قد ينتهي بإعدام بعض األشخاص، 
بينما السيسي يطلب تشكيل لجنة تحقيق 
 السبب 

ّ
جديدة. ويعتبر املراقبون أنفسهم، أن

 الـــســـيـــســـي أســــاســــا غــيــر 
ّ
ــامــــس، هــــو أن الــــخــ

ــارات الــتــحــقــيــق،  مــخــتــص بــالــتــدخــل فـــي مـــسـ
ألنها مرتبطة بالقضاء أو البرملان فقط. وال 
يــوجــد فــي الــدســتــور مــا يسمح لــه بالتدخل 
ــن املــســتــبــعــد فـــي هــذه  ــذه املـــســـألـــة. ومــ فـــي هــ
الــحــالــة تــحــديــدًا، نــجــاح مــحــاولــة اســتــخــدام 
»األذرع القضائية«، لتنفيذ  بـــ ما بات يعرف 
رغــبــتــه، ذلــك أن الــقــضــاء هــو الـــذي حكم على 
فها بأنها »جماعة 

ّ
روابط »األولتراس« وصن

إرهـــابـــيـــة«. وتــعــكــس هـــذه األســـبـــاب، بحسب 
املراقبني أنفسهم، عدم إملام السيسي والدائرة 
التي تشير عليه بمثل هذه الرسائل بحقيقة 
ـــهـــم بـــهـــذه الـــرســـائـــل يــدغــدغــون 

ّ
الــقــضــيــة، وأن

تسخين عسكري ليبي
استعدادات التدخل قبل الربيع

لندن، باريس، روما ـ العربي الجديد

تــتــســارع وتـــيـــرة الــتــســخــني لــتــدخــل عسكري 
انــعــقــاد مؤتمر  وقـــع  عــلــى  ليبيا  فــي  محتمل 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  دولـــــــي بـــحـــضـــور 23 دولـــــــــة، فـ
ــة رومــــــــا، أمـــــس الــــثــــالثــــاء، بــغــرض  ــيـ ــالـ ــطـ اإليـ
ــة اإلســالمــيــة  ــدولــ »مــنــاقــشــة مــلــف تــنــظــيــم الــ
 تزايد تحليالت 

ّ
)داعـــش( في ليبيا«، في ظــل

الــصــحــف الــغــربــيــة، الــفــرنــســيــة والــبــريــطــانــيــة 
ـــل الــعــســكــري الــغــربــي 

ّ
تـــحـــديـــدًا، حــــول الـــتـــدخ

الوشيك في هذا البلد. ووصل الحال ببعضها 
ــيـــة عــلــى  إلــــــى حــــــّد وضــــــع الـــخـــطـــط الـــعـــمـــالنـ
ــه، بــدا »غــريــبــا« موقف 

ّ
األرض. وســط هــذا كــل

وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي لــــوران فــابــيــوس، 
ل 

ّ
بالتدخ لفرنسا  نية  أي  نفى »وجـــود  الــذي 

من  ُيــعــّدون  الفرنسيني  بــأن  علما  عسكريا«، 
األطــراف األساسية في الدفع قدما نحو مثل 

هذا الخيار.
لــفــرنــســا بالتدخل  نــيــة  فــابــيــوس »أي  ونــفــى 
وقــال  تعبيره.  حــد  على  ليبيا«  فــي  عسكريا 
اجتماع  هــامــش  على  للصحافيني  فــابــيــوس 
ل 

ّ
رومــا إنــه »مــن غير الـــوارد إطــالقــا أن نتدخ

يعرف  »ال  أنــه  وأضـــاف  ليبيا«.  فــي  عسكريا 
ــلــــومــــات«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن  ــعــ مـــصـــدر هـــــذه املــ
»مجموعة صغيرة تمارس ضغوطا في هذا 
االتجاه، لكنه ليس موقف الحكومة«. وأثارت 
االستغراب  مــن  الكثير  فابيوس  تصريحات 
ــي مـــع مــعــلــومــات متطابقة، 

ّ
الــكــل لــتــنــاقــضــهــا 

تؤكد استعداد فرنسا للتدخل العسكري إلى 
جانب الواليات املتحدة ودول أوروبية أخرى، 
على رأسها إيطاليا، في ليبيا ضد »داعش«.

وحضر وزير الخارجية األميركي جون كيري 
مؤتمر رومـــا، وقــال إن »آخــر شــيء يــريــده أي 
شــــخــــص، هــــو خــــالفــــة كــــاذبــــة مــــع الـــحـــصـــول 
النفط«.  الـــدوالرات من عائدات  على مليارات 
ــــاف كــيــري أنـــه »يــنــبــغــي عــلــى الـــواليـــات  وأضـ
ــــني والـــعـــرب،  ــيـ ــ املـــتـــحـــدة وشـــركـــائـــهـــا األوروبـ
ــادة الــتــدريــب األمـــنـــي ومــســاعــدة الجيش  ــ زيـ
الليبي ليس فقط لتطهير األرض، ولكن لخلق 
بيئة آمنة تستطيع أن تعمل بها الحكومة.« 
ويبدو من حديث الوزير األميركي، أن مؤتمر 
الــبــري«، أو  إلــى تأمني »الظهير  رومــا يهدف 
»الحليف امليداني«، املتمثل بحكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، الــتــي يــتــوقــع الــبــعــض أن 
تــطــلــب املـــســـاعـــدة الــغــربــيــة لــضــرب »داعــــش« 
بــذريــعــة عــجــزهــا عـــن مــواجــهــة تـــمـــدده. لكن 
العقبة األبـــرز تبقى عــدم قـــدرة فــائــز الــســراج 
تنال  تشكيل حكومة جديدة  على  اآلن  حتى 
موافقة املؤتمر الوطني في طرابلس، وبرملان 

طبرق.
وسبق إليطاليا التي تقع أراضيها الجنوبية 
على بعد أقل من 483 كيلومترًا من ليبيا، أن 
أوضحت أنها »ستشارك في بعثة مخولة من 
األمـــم املــتــحــدة لحفظ الــســالم أو االســتــقــرار«. 
كما قامت السلطات هناك بنقل طائرات إلى 
قــاعــدة فــي صقلية، لــكــن إيــطــالــيــا تــصــّر على 
ب أواًل وجود حكومة ليبية 

ّ
أن أي عمل يتطل

مستقرة ومساعدة دولية أخرى. وقالت وزيرة 
الدفاع روبرتا بينوتي، لصحيفة »كورييري 
ديــال سيرا« اإليطالية األســبــوع املــاضــي، إنه 
استمرار  مع  الربيع  مــرور  تخّيل  يمكننا  »ال 

تعثر الوضع في ليبيا«.
ــــن جـــهـــتـــهـــا، أفـــــــــردت الـــصـــحـــف الــفــرنــســيــة  مـ

ــا وصــفــتــه  ــ ــزًا مـــهـــمـــا ملـ ــ ــّيـ ــ الــــــصــــــادرة أمــــــس حـ
»االســـتـــعـــدادات الــغــربــيــة لــتــدخــل عــســكــري  بــــ
وشيك في ليبيا ضد داعش، بعدما بات هذا 
الساحلية  ســرت  مدينة  على  يسيطر  األخير 
ومحيطها«. وذكرت صحيفة »لو فيغارو« أنه 
»فــي بــاريــس يسود االعــتــقــاد بقوة بضرورة 
ضربة  وتوجيه  ليبيا  في  العسكري  التدخل 
قاضية ضد داعش في غضون األشهر الستة 
املــقــبــلــة«، واعــتــبــرت أنـــه »مـــن األفــضــل الــقــيــام 

بذلك قبل حلول فصل الربيع«.
كما كشفت الصحيفة أن »وزيــر الــدفــاع جان 
إيف لودريان، الذي يجعل من الوضع الليبي 
ضمن أولوياته األساسية، أبلغ في نوفمبر/

الفرنسية  الــرئــاســة  املــاضــي،  الــثــانــي  تشرين 
ــاًء عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاراتــيــة  ــنــ ــه بــ ــأنـ بـ
تشادية، رصدت الطلعات االستكشافية التي 
تقوم بها الطائرات الفرنسية في سماء ليبيا، 
مــعــســكــرات تـــدريـــب لـــداعـــش، عــلــى بــعــد 250 

كيلومترًا من العاصمة طرابلس«.
وأضافت أن »هذه املعسكرات تأوي حزمة من 
)الجهاديني( الفرنسيني، الذين يتدّربون على 
السالح وفنون القتال«. وذكرت الصحيفة أن 
ز بمئات 

ّ
»تنظيم داعش في مدينة سرت، تعز

املــقــاتــلــني الـــذي قــدمــوا مــن ســوريــة والـــعـــراق، 
وأيضا من اليمن والسودان«.

ــّربــــة مــــن األوســــــاط  ــقــ وأفـــــــــادت الــصــحــيــفــة املــ
 منذ 

ّ
اليمينية املحافظة، بأن »لودريان يحث

أسابيع عدة نظرائه األميركيني واألوروبيني 
على تسريع التحضيرات للتدخل العسكري، 
وأنــــه حــصــل عــلــى دعـــم الــســلــطــات التونسية 
للتدخل الغربي. وهو يقوم بمحاوالت إلقناع 
مصر والجزائر، اللتني ال مصلحة لهما أيضا 
في تواجد داعش على مقربة من حدودهما«.

وخلصت الصحيفة إلى أنه »إذا كان التدخل 
الـــعـــســـكـــري مـــســـألـــة وقـــــت فـــقـــط فــــي انـــتـــظـــار 

الغموض  فــإن  ليبية،  وطنية  وحـــدة  حكومة 
ما يزال يلف طبيعة وحجم هذا التدخل، وإن 
الجوية وحدها  الغارات  أن  الواضح  كان من 

لن تكفي. وال بد من إرسال قوات على األرض 
للقضاء على التنظيم الجهادي«.

ــد« بـــــدورهـــــا خــصــصــت  ــ ــونـ ــ صـــحـــيـــفـــة »لــــــو مـ
تحقيقا  ونــشــرت  الليبي،  للموضوع  غالفها 
مطواًل ملوفدها الخاص إلى ليبيا فريديريك 
ــّول فــــي ضــــواحــــي مــديــنــة  بــــوبــــان، الــــــذي تــــجــ
مـــصـــراتـــة، ونـــقـــل أجــــــواء بـــلـــدة بـــاغـــلـــة، حيث 
لتنظيم  الـــتـــابـــع   166 ــلــــواء  الــ قـــــوات  تــتــمــركــز 
في  املدينة  على  يسيطر  الــذي  ليبيا«،  »فجر 
مــواجــهــة عــنــاصــر »داعـــــش« املــتــواجــديــن في 
ســـرت، الــتــي تبعد حــوالــي 80 كــيــلــومــتــرًا عن 
باغلة. واخــتــارت »لــو موند« إرســال موفدها 
الخاص للتحقيق في هذه املنطقة بالذات بني 
»ستكون  بأنها  العتقادها  ومصراتة،  ســرت 
ال مــحــالــة مــســرح الــتــدخــل الــعــســكــري الــجــوي 
الـــبـــري الـــوشـــيـــك«. ونــقــلــت الصحيفة  وربـــمـــا 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــــن ابــــراهــــيــــم بـــيـــت املـــــــــال، املــ عـ
»مجلس مصراتة العسكري«، قوله إن »هناك 
الدولية، وإن  اتصاالت بني املجلس واألســرة 
هــنــاك خــطــطــا تــشــمــل غــــارات جــويــة وتــحــّركــا 
ــرت مــــن أيــــــدي داعــــــش«.  ــ ــا الســـتـــعـــادة سـ ــ ــرّي بــ
للصحيفة،  وفقا  املصداقية،  يعطي  ما  وهــذا 
»الشائعات التي تحدثت في اآلونة األخيرة  لـ
ــــوات  ــقـ ــ عـــــن وجـــــــــود عـــــشـــــرات األفــــــــــــراد مـــــن الـ
الخاصة البريطانية واألميركية في مصراتة 

رون للتدخل العسكري«.
ّ

وضواحيها، يحض
وفي بريطانيا، كشفت صحيفة »ذا غارديان« 
البريطانية، في تقرير مطّول، أن لندن تنتظر 
تشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا لتحسم 
قرارها لجهة املشاركة العسكرية املباشرة في 
الصحيفة،  وبحسب  »شــرعــي«.  بغطاء  ليبيا 
كبيرة  وبــاريــس، ضغوطا  واشنطن  تــمــارس 
على الحلفاء للسير باتجاه التدخل العسكري 
املباشر في ليبيا تحت شعار الحملة العاملية 
ــقـــت رومـــــا عليه  ــا وافـ ــو مـ ــد اإلرهــــــــاب، وهــ ضـ
رسميا بعد مؤتمر باريس األسبوع املاضي. 
ولم تجزم مصادر الحكومة البريطانية لـ«ذا 
الـــذي سيتخذه تدخل  الشكل  عــن  غـــارديـــان« 
بريطانيا إن حصل. ولم تنِف أو تؤكد أنباء 

إرسالها ألف مقاتل إلى البر الليبي.

انتقد أعضاء في الحوار السياسي الليبي، أمس الثالثاء، عزم برلمان طبرق 
الصخيرات  في  توقيعه  تم  الــذي  السياسي،  االتفاق  بنود  أحد  تغيير 
ديسمبر/كانون  فــي  المغربية، 
النزاع  ــراف  أط بين  الماضي،  األول 
»األناضول«  وكالة  وذكرت  الليبي. 
عزم  انــتــقــدوا  »المجتمعين  أن 
تعديل  مناقشة  طــبــرق  بــرلــمــان 
الفقرة القاضية بأن تكون المناصب 
العسكرية شاغرة بعد التوقيع على 
االتفاق، كون األمر سيؤدي، وفقًا 
خليفة  اللواء  تجريد  إلى  لطبرق، 

حفتر من مهامه الرسمية«.

تجلّت مفاجأة الرئيس الباجي قائد السبسي )الصورة( األخيرة، يوم االثنين، 
عرفت  التي  التونسية،  السياسية  الشخصيات  أهم  أحد  استقبل  حين 
قبل  طــويــلــة  ــوات  ــن س بنضالها 
الشابي،  الثورة، وهو أحمد نجيب 
وقد  »الجمهوري«.  الحزب  زعيم 
الرجلين  على  غريبًا  اللقاء  هذا  بدا 
من  كثيرًا  تبادال  وأن  سبق  اللذين 
يُثبت  ولكنه  السياسية.  االتهامات 
صداقات  وال  دائمة  ــداءات  ع ألّا 
السبسي  وأن  السياسة،  في  دائمة 
بهذا  األيـــام  هــذه  يعمل  بــالــذات 

األسلوب.

حرص طبرق على حفتر

لقاء الشابي

الجديد«،  لـ»العربي  مصادر  أوضحت 
ــذي  ال ــكــري  ب مصطفى  ــنــائــب  ال أن 
دعم  »ائتالف  من  باستقالته  تقدم 
مصر«، بدأ اتصاالت مكثفة بعدد من 
إلقناعهم  االئتالف،  في  المستقلين 
ائــتــالف  وتشكيل  مــنــه  بــاالنــســحــاب 
المستقلين  النواب  أحد  وقال  جديد. 
»النائب  إن  بكري  بهم  اتصل  ممن 
عرض عليه االنضمام الئتالف جديد«، 
تتصور  ال  ــي  ل قــال  ــكــري  »ب مضيفًا 
عنه  مرضّي  اليزل  )سيف(  ائتالف  أن 
من  حدث  فما  الدولة،  أجهزة  من 
تفكيرًا  هناك  جعل  وفشل  خالفات 

في إنتاج تجمع جديد«.

بكري نحو تفتيت 
»دعم مصر«

باشر الرئيس التونسي، 
الباجي قائد السبسي، 
سلسلة انتقادات يمينًا 
ويسارًا، ومع أن رئيس 

الحكومة، الحبيب الصيد، 
نجا من االنتقادات، إال أنه ال 

يزال »بخطر«

تكشف التطورات األمنية 
في سيناء عن تخبط 

القوات األمنية وضعفها 
في مواجهة تنظيم 

متطرف، يأخذ في 
التمّدد في شّن هجماته 

على الشرطة والجيش

السلطة تتعامل مع »األولتراس« كمنظمة إرهابية )محمد الراعي/األناضول(

يواجه 
الجيش 
العمليات 
بالتنكيل 
باألهالي 
)فرانس برس(

فابيوس ينفي ولودريان يؤكد قرب العملية العسكرية )فريديريك فلوران/فرانس برس(

  شرق
      غرب

مشاورات ليبية 
في المغرب 

قال مصدر دبلوماسي ليبي، أمس، 
إن املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي يــعــقــد مــــشــــاورات 
ــنـــة الـــصـــخـــيـــرات املــغــربــيــة  فــــي مـــديـ
خالل األيــام القليلة املقبلة. وأضاف 
ــاســــي  ــرئــ الــ ــلـــــس  ــ ــــجـ »املـ أن  ــدر  ــ ــــصــ املــ
لــحــكــومــة الــــوفــــاق يــعــقــد مـــشـــاورات 
ــح  ــ ــا فـــايـــز الـــــســـــراج«. وأوضـ ــهـ يـــرأسـ
الــرئــاســي سيكون  املــجــلــس  أن مــقــر 
 فـــي لــيــبــيــا، ولـــيـــس بــأحــد 

ً
مــســتــقــبــال

الــدول العربية، الفتا أن »املــشــاورات 
تتعلق بتشكيلة الحكومة«.

)األناضول(

الحكومة الفلسطينية 
ترحب بالمبادرة الفرنسية

رحبت الحكومة الفلسطينية، أمس، 
ــبـــادرة الــفــرنــســيــة لــعــقــد مــؤتــمــر  بـــاملـ
دولي للسالم، ضمن أهداف واضحة 
وخطوات عملية تستند إلى القانون 
الدولية،  الشرعية  ــرارات  وقــ الــدولــي 
ــة  إلنــــهــــاء االحـــــتـــــالل وإقـــــامـــــة الــــدولــ
الفلسطينية وفق سقف زمني ملزم.

ودعت الحكومة فرنسا وكافة الدول 
ــراف بـــدولـــة  ــ ــتــ ــ ــى االعــ ــ األوروبــــــيــــــة إلــ
ربــط  ودون  تــأجــيــل،  دون  فــلــســطــني 
السلمية،  العملية  فــي  بالتقدم  ذلــك 
االحتالل  إلــى  رسالة  بمثابة  ليكون 
الــــدولــــي مصمم  املــجــتــمــع  أن  تـــؤكـــد 
وأنــــه ال يمكن  قـــراراتـــه،  عــلــى تنفيذ 
االستمرار بالسكوت عن االنتهاكات 

اإلسرائيلية.
)العربي الجديد(

االحتالل يقّر 
»التفتيش الجسدي«

صــــــــــادق الــــكــــنــــيــــســــت اإلســــرائــــيــــلــــي 
أمــس،  والثالثة،  الثانية  بالقراءتني 
ــــون »الــتــفــتــيــش  ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ عـــلـــى مـ
الجسدي« الــذي يتيح ألفــراد شرطة 
االحتالل تفتيش أي شخص يشتبه 
بأنه »ينوي استخدام العنف«. وقال 
الــكــنــيــســت إن »39 عــضــوا صــوتــوا، 
الــقــانــون فيما عــارضــه 31«.  لصالح 
الكنيست،  العربي في  العضو  وقــال 
جــمــال زحــالــقــة، إن »الــقــانــون يبعث 
ــراد الــشــرطــة مــفــادهــا:  رســالــة إلـــى أفــ

افعلوا ما شتئم وكيفما شئتم«.
)العربي الجديد(

الجيش المصري 
يدّمر نفقين

دمــر الجيش املــصــري، أمـــس، نفقني 
اثنني بمنطقة رفح على الحدود مع 
قطاع غزة، شمال شرقي مصر. وقال 
بيان لــوزارة الدفاع، إن قــوات حرس 
الحدود تمكنت من اكتشاف وتدمير 
فــتــحــتــي نــفــق بــمــديــنــة رفــــح. واّدعــــى 
الـــجـــيـــش املــــصــــري أن قــــــوات حـــرس 
الـــحـــدود تــمــكــنــت مـــن إحـــبـــاط تسلل 
24 شــخــصــا عــبــر الـــحـــدود املــصــريــة 
الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة، بــطــريــقــة غير 

شرعية.
)فرانس برس(
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القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

الفت  بشكل  اإلســرائــيــلــيــة  الصحافة  اهتمت 
باالنتخابات التمهيدية التي شهدتها والية 
أيوا األميركية يوم االثنني. وذهبت الصحف 
العبرية إلى محاولة سبر غور املرشحني في 
التركيز بشكل خــاص على  الحزبني مــع  كــا 
كل من املنتصر في الجانب الجمهوري تيد 
ــــروز، ومـــن حـــل فـــي املــرتــبــة الــثــالــثــة مــاركــو  كـ
روبـــيـــو، بــســبــب قــلــة املــعــلــومــات عــنــهــمــا في 
الكبيرة  اإلعامية  للدعاية  خافًا  إســرائــيــل، 
 ثانيًا في 

ّ
الــذي حــل للمرشح دونالد ترامب، 

أولى التصفيات الحزبية، واملعروف بساطة 
لــســانــه وأســلــوبــه الــدعــائــي الــعــنــصــري الــفــظ. 
وفــيــمــا يـــبـــدو واضـــحـــًا أن مــعــســكــر الــيــســار 
والـــوســـط فـــي إســـرائـــيـــل يــفــضــل فــــوز مــرشــح 
ــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، وتــــحــــديــــدًا هـــيـــاري  الــ
ــــات وثــيــقــة  ــــاقـ ــتــــي تـــربـــطـــهـــا عـ كـــلـــيـــنـــتـــون الــ
مـــن مختلف  بــالــســيــاســيــني اإلســـرائـــيـــلـــيـــني، 
األحــــزاب، خــافــًا لــبــارنــي ســانــدرز، اليهودي 
 من 

ً
»االشتراكي« من والية فيرمونت، فإن كا

 يعلق آمااًل على انقاب 
ّ

الليكود واليمني ظل
في البيت األبيض وفوز مرشح جمهوري.

وبحسب براك رافيد في صحيفة »هآرتس«، 
فــإن نتنياهو يــواجــه معضلة، فــي حــال فوز 
دونالد ترامب. فمع أن األخير يرفض االتفاق 
النووي مع إيران، ويؤيد املواقف اإلسرائيلية 
اليمينة بشكل عام، ونقل السفارة األميركية 
إلـــى الـــقـــدس املــحــتــلــة، إال أنـــه يــعــتــبــر أن حل 
يــقــع على  الفلسطيني  اإلســرائــيــلــي  الــصــراع 
ــلــــيــــة، ويـــــــرى أن  عــــاتــــق الـــحـــكـــومـــة اإلســــرائــــيــ
الـــدور األمــيــركــي يمكن أن يــكــون بــفــرض حل 
عــلــى إســـرائـــيـــل حــتــى لـــو عـــارضـــت تـــل أبــيــب 
ــك. مــوقــف يــذكــر بــالــخــط الــــذي ســـار عليه  ذلــ
وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة األســـبـــق وورن 

بدر الراشد

املرشح  تلقاها  التي  املهينة  النتيجة  ظهر 
ُ
ت

الجمهوري لانتخابات الرئاسية األميركية، 
ــنــــني، الــتــي  جــيــب بـــــوش، فـــي أيــــــوا، يــــوم االثــ
وضعته سادسًا بني املرشحني الجمهوريني 
ــوات، مــدى  ــ مــع أقـــل مــن 3 فــي املــئــة مــن األصــ
األذى الاحق به من جــراء كونه شقيق أحد 
ــرأي كــثــيــريــن،  ــوأ الـــرؤســـاء األمــيــركــيــني بــ أســ

جورج بوش االبن.
عـــنـــدمـــا ُســــئــــل جـــيـــب بــــــــوش، حــــــول رؤيـــتـــه 
لــلــســيــاســات األمــيــركــيــة الــخــارجــيــة، أكــــد أن 
»املصداقية«  الواليات املتحدة لم تعد تتمتع بـ
: »لدينا 

ً
التي كانت تتمتع بها سابقًا، قائا

كبرى،  استخباراتية  وقــدرات  قوة عسكرية، 
)الــرئــيــس األميركي  ولــكــن بسبب ســيــاســات 
باراك( أوباما لم يعد العالم يصدقنا«. وعزا 
بـــوش تــراجــع مــصــداقــيــة الـــواليـــات املــتــحــدة، 
إلى كونها لم تعد »قائدة« للمجتمع الدولي.

بـــوش، والــــذي خـــدم كــحــاكــم لــواليــة فــلــوريــدا 
بني 1999 و2007، يعاني من املشكلة نفسها، 
التي تعاني منها وزيرة الخارجية السابقة 
االنتخابية،  حملتها  فــي  كلينتون  هــيــاري 
وهي االرتباط بإرث غيرها. فبينما تتشابك 
كلينتون،  بيل  بــإرث زوجها  حملة هياري، 
رئــيــس الــواليــات املــتــحــدة فــي الــفــتــرة مــا بني 
ـــت 

ّ
تـــول ــــذي  الــ ــا  ــامــ أوبــ وإرث  و2001،   1993

حقيبة الخارجية خال واليته األولى، يأتي 
وضع جيب بوش أكثر تعقيدًا.

ــًا بـــشـــؤون  ــيــ ــمــ ــاديــ ــتـــخـــصـــص أكــ فـــــبـــــوش، املـ
أميركا الاتينية، هو ابن جورج بوش األب، 
الرئيس الـ41 للواليات املتحدة، في الفترة ما 
االبــن،  بــوش  بني 1989 و1993، وأخ لجورج 
الــرئــيــس الــــ43 لــلــواليــات املــتــحــدة فــي الفترة 
ما بني 2001 و2009. وإذا كان ارتباط جيب 

ــــوش األب،  ــورج بـ ــ ــة جــ ــ كــريــســتــوفــر فــــي واليــ
حــني فــرضــت اإلدارة عــلــى حــكــومــة إســرائــيــل 
برئاسة إسحاق شامير، املشاركة في مؤتمر 
مـــدريـــد الـــدولـــي لــلــســام، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــام الـــحـــرب عــلــى الـــعـــراق،  ــ شــامــيــر، وطــيــلــة أيـ
الـــرد على  بــعــدم  الــتــزم بتوجيهات واشنطن 
نظام صــدام حسني  أطلقها  التي  الصواريخ 
»هـــآرتـــس«، فــإن  بــاتــجــاه إســرائــيــل. ووفــقــا لــــ
معضلة نتنياهو في االختيار بني مرشحي 
الحزب الجمهوري، تيد كروز وماركو روبيو 
متأثرة على ما يبدو بحقيقة أن االنتخابات 
فــي أيــوا ال تعكس بــالــضــرورة التوجه العام 
لألميركيني، وقد تنقلب صورة الوضع وقوة 
االنتخابات  لنتائج  تبعًا  الثاثة  املرشحني 
 فــــي األســــبــــوع املـــقـــبـــل فــي 

ً
ــثـــا الــتــمــهــيــديــة مـ

نيوهامبشير، من جهة، وكون صديقه الثري 
األميركي شلدون إيدلسون الداعم لسياسات 
نتنياهو، صاحب صحيفة »يسرائيل هيوم« 
ــــروج بــاســتــمــرار لــخــط نــتــنــيــاهــو، لم  الـــتـــي تـ
يقرر بعد من هو مرشح الحزب الجمهوري 

املفضل لديه، من جهة ثانية.
رافــيــد، فإن  التي أوردهـــا  ووفــقــًا للمعلومات 
ــا لــتــيــد كــــروز  ، وخــــافــ

ً
ــثــــا ــيــــو مــ مــــاركــــو روبــ

املــكــروه مــن »مــؤســســة الــحــزب الــجــمــهــوري«، 
املعروف بمواقفه املحافظة املتشددة للغاية، 
املحافظني  اليهود  وصداقة  بعاقات  يتمتع 
يمثل واليــة  أنـــه  كــمــا  لنتنياهو.  املــنــاصــريــن 
أكبر جالية  ثالث  التي تعيش فيها  فلوريدا 
يهودية. كما يتمتع بدعم من كبار املتبرعني 
واملـــمـــولـــني الــيــهــود واملـــنـــاصـــريـــن إلســرائــيــل 
ولنتنياهو نفسه ممن أثبتوا والًء إلسرائيل 
مثل نورمان برامن، وبول سينجر، واألخير 
ــلـــدون إيـــدلـــســـون وأحـــــد كــبــار  ــو حــلــيــف شـ هـ
واإلسرائيلية  اليهودية  للحمات  املتبرعني 

ضد حملة املقاطعة الدولية.

بــســيــاســات والـــــده ضــعــيــفــا، وغـــيـــر مــطــروح 
إعاميًا، نظرا لُبعد فترة حكمه، إال أن جيب 

عالق أكثر، بسياسات أخيه.
ــيــــب بـــــــوش خـــــــال حــمــلــتــه  ــر جــ ــهــ ــًا ظــ ــ ــمــ ــ دائــ
ــيـــاســـات أخــيــه  ــًا عــــن سـ ــعـ ــدافـ االنـــتـــخـــابـــيـــة مـ
فـــي الـــعـــراق، وفـــي الـــحـــرب عــلــى »اإلرهــــــاب«، 
مــن خـــال الــجــزم بـــأن املــشــكــلــة بـــدأت بسبب 
ســيــاســات أوبــامــا تــجــاه الـــعـــراق، أو بحسب 
وصـــف جــيــب، »ألن أوبـــامـــا يــريــد أن يحقق 
العراق،  من  باالنسحاب  االنتخابية  وعــوده 
ــداًل مــــن تــحــقــيــق األفــــضــــل لـــألمـــن الــقــومــي  ــ بــ
االنسحاب  جدولة  أن   

ً
متجاها األمــيــركــي«، 

األمــيــركــي مــن الــعــراق جـــاءت على يــد أخيه، 
ــاد حـــرب احـــتـــال مــرفــوضــة من  وأن أخــيــه قـ
ــــرب حــلــفــائــه  املــجــتــمــع الــــدولــــي، حــتــى مـــن أقـ

حينها.
ــة  ــ ــدولــ ــ »الــ ــيـــم  ــنـــظـ تـ أن  بـــــــوش  ــيــــب  جــ ورأى 

باإلضافة إلى ذلك، فإن ما قد يعزز الترحيب 
الجمهوري  للحزب  كمرشح  روبــيــو  بماركو 
عمومًا،  وإسرائيل  نتنياهو  نظر  وجهة  من 
كونه خافًا لتيد كروز، مقربًا من املحافظني 
الـــجـــدد الـــذيـــن يــــؤيــــدون ويــــدعــــون لــســيــاســة 
أميركية فاعلة مع استخدام القوة العسكرية، 
»انعزالية«  توجهات  كـــروز  تيد  يظهر  فيما 
ترّجح االهتمام بالشؤون الداخلية للواليات 
ــقـــاء عــلــى نــظــام بــشــار األســـد،  املــتــحــدة، واإلبـ
فيما يطالب روبيو باإلطاحة به، مع اعتماد 
بحسب  املتناقضني،  موقفيهما  فــي  االثــنــني 
ادعــائــهــمــا، عــلــى تــأيــيــد نــتــنــيــاهــو لــهــمــا في 

اإلســـامـــيـــة« )داعــــــــش(، مـــن أهــــم أدلـــــة فشل 
املنطقة. بل تحدث عن  أوباما في  سياسات 
فــشــل أوبـــامـــا حــتــى عــلــى مــســتــوى توصيف 

املشكلة على حقيقتها.
وتـــــحـــــدث بـــــــوش عـــــن تــــعــــاطــــي أوبــــــامــــــا مــع 
ــه با  »داعــــــش« بــقــولــه: »لـــقـــد كــــرر مـــرتـــني أنــ
الرئيس  داعـــش...  مع  للتعامل  استراتيجية 
أوبـــامـــا لــم يتخذ خــطــوات مــن أجـــل ردعــهــم، 
مما جعلهم نقطة جذب للمقاتلني من خال 
األقوى  الطرف  باعتبارهم  أنفسهم  تصوير 

في املنطقة«.
رؤية جيب بوش ملسألة »داعش« هي مزيج 
الــفــيــلــســوف  ــيـــات  مــتــنــاقــض ورديء بـــني أدبـ
هنتنغتون،  صــامــويــل  األمــيــركــي  السياسي 
ــارات«،  ــ ــــضــ ــحــ ــ ــة »صـــــــــــدام الــ ــريــ ــظــ ــــب نــ ــاحـ ــ صـ
ــع الــــغــــرب، بـــاعـــتـــبـــاره عـــــدوًا كليًا  اإلســــــام مـ
ــا للقضية،  ــامـ لــألمــيــركــيــني، وبــــني رؤيــــة أوبـ

موقف كل منهما. ولعل ما يزيد من املعضلة 
الــتــي قــد يــواجــهــهــا نــتــنــيــاهــو، املـــعـــروف عنه 
تدخله وبشكل فظ ومعلن عادة في السياسة 
األميركية الداخلية، أن االثنني، ماركو روبيو 
وتيد كروز، اتخذا مواقف مناهضة للبرودة 
فــي الــعــاقــات بــني بــــاراك أوبــامــا ونتنياهو، 
املعارض  نتنياهو  موقف  تبنيا  أنهما  كما 
إيــران، ناهيك عن تبني  النووي مع  لاتفاق 
ــه ال يــــوجــــد شــريــك  ــأنــ ادعـــــــــــاءات »بــــيــــبــــي« بــ

فلسطيني للمفاوضات.
فــي املــقــابــل، فــإن مــواقــف تيد كــروز املتشددة 
أفــقــدتــه تــأيــيــد شـــرائـــح واســـعـــة عــنــد الــيــهــود 
األمـــيـــركـــيـــني، بـــمـــن فــيــهــم الـــجـــمـــهـــوريـــون، ال 
ــاتــــه الــقــويــة  ســيــمــا بــســبــب تـــمـــاهـــيـــه وعــــاقــ
للغاية مع الكنيسة اإلنجيلية، وتصريحاته 
بــأن الــواليــات املــتــحــدة هــي »أمـــة مسيحية«، 
مــمــا يــقــلــل بــالــتــالــي مـــن احـــتـــمـــاالت تــرجــيــح 
نتنياهو له. وقد دفع هذا األمر بكروز، أخيرًا، 
إلــــى تــعــزيــز عــاقــاتــه مـــع جــمــاعــات يــهــوديــة 
العلني إلســرائــيــل  دعــمــه  تقيم  أرثــوذكــســيــة، 
استعداده  عن  وإعــرابــه  من جهة،  ونتنياهو 
الدستور  بحسب  الفاصلة  الخطوط  لطمس 

األميركي بني الدين والدولة من جهة ثانية.
ــــودة إلـــــــى تــــــرامــــــب، فـــــي حـــــــال تـــبـــدلـــت  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
نــتــائــج انــتــخــابــات الــتــصــفــيــات الــحــزبــيــة في 
ــــوع املـــقـــبـــل، وجـــــاءت  ــبـ ــ نــيــوهــامــبــشــيــر األسـ
بحسب  يــواجــه،  قــد  نتنياهو  فــإن  لصالحه، 
ــرامـــب،  »هـــــآرتـــــس«، خـــطـــر »االنــــتــــقــــام« مــــن تـ
املعروف بمزاجيته، إذا ما صدر عن نتنياهو 
. ومــــع أن 

ً
تــعــلــيــق أو تــصــريــح يــهــزأ بـــه مـــثـــا

األميركية  السفارة  سينقل  أنــه  يعلن  ترامب 
إلــى الــقــدس املحتلة إن وصــل إلــى الــرئــاســة، 
أنــه يرفض دعـــوات جماعات يهودية في  إال 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة لـــالـــتـــزام بــتــأيــيــد »بــقــاء 

القدس موحدة«.

باعتبارها مشكلة عراقية طائفية نتجت عن 
ــال بـــوش: »داعــــش ليس  ــة. وقـ

ّ
تهميش الــســن

داعــش  أمــيــركــا،  عــن  بــعــيــدة  إقليمية  مشكلة 
للشعب  تهديد  أميركا... هو  تهديد ملصالح 
األميركي، وتهديد إلسرائيل التي يهتم بها 

األميركيون«.
ــا، فــعــنــدمــا قــام  ــامـ ــا عــن هــجــومــه عــلــى أوبـ أمـ
العراق،  بوش بتوصيف نشأة »داعــش« في 
ــل أال ُيــلــقــي بــالــلــوم عــلــى ســيــاســات  ومـــن أجـ
أخــيــه، اعــتــبــر املشكلة بـــدأت مــع أمـــر أوبــامــا 
بانسحاب القوات األميركية من العراق. وقال 
ة 

ّ
إن »نوري املالكي قام بعزل وتهميش السن

مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، ووّســـــع مـــن نــفــوذ 
إلى  العراقية، مما أدى  الحكومة  إيــران على 

ة مع تنظيم داعش«.
ّ
اصطفاف السن

األمــيــركــيــة  الـــعـــاقـــات  أن  ــــوش  بـ رأى جـــيـــب 
: »أوباما 

ً
اإلسرائيلية تمر بأزمة كبرى، قائا

دّمر العاقات األميركية-اإلسرائيلية، ويجب 
عــلــى الــرئــيــس األمــيــركــي املــقــبــل أن يستعيد 
هذه العاقة، ويعيد بناء الثقة بني البلدين«. 
وربط بوش بني العاقة بإسرائيل، والعاقة 
بالدول العربية، إذ اعتبر أن العرب في حال 
رؤيــتــهــم لــلــفــجــوة فــي الــعــاقــات األمــيــركــيــة-

اإلسرائيلية، سيعتقدون بأن أميركا »شريك 
غير جدي وغير موثوق، فهي ال تدعم حتى 
إســرائــيــل«، وأن هــذا سيؤدي ملــبــادرة عربية 
ــا ســيــقــومــون  ــمــ لــلــتــحــرك فــــي املـــنـــطـــقـــة، وربــ
»امتاك ساح نووي«. ولخص جيب بوش  بـ
املنطقة بقوله: »نحن نعمل  فــي  بــاده  أزمــة 
نقوده  اآلن، وال  الــدولــي  املجتمع  مــن  كــجــزء 

كما يجب أن نفعل«.
ــــارس الــعــمــل املــعــتــاد  كــمــا أن جــيــب بــــوش مـ
بالتقّرب  األميركيني  الرئاسيني  للمرشحني 
املــثــال،  على سبيل  فــأكــد،  اإلسرائيليني،  مــن 

اهتمامه الشخصي بإسرائيل.

واشنطن ـ منير الماوري

ــمـــّيـــز االنــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  تـــتـ
واحــد  كــل  2016، بحمل  األمــيــركــيــة 
مــــن املـــرشـــحـــني الــخــمــســة األوائـــــــل، 
صـــفـــة ســـتـــكـــّرســـه كــــــأول رئـــيـــس فــــي تـــاريـــخ 
أمــيــركــا يــحــمــل تــلــك الــصــفــة، فـــي حـــال فـــوزه 
بالرئاسة. وفي حال فوز املرشحة املحتملة، 
أول  ستكون  بــالــرئــاســة،  كلينتون،  هــيــاري 
امـــرأة تــرأس أمــيــركــا. وفــي حــال فــوز املرشح 
املــحــتــمــل، بــيــرنــي ســــانــــدرز، فــســيــكــون أول 
يـــهـــودي أمــيــركــي يــصــل إلــــى املــنــصــب. وفــي 
حال فوز املرشح املحتمل، تيد كروز، املولود 
في كندا، سيكون أول رئيس أميركي مولود 
فــــي بـــلـــد أجـــنـــبـــي. وفـــــي حـــــال فـــــوز املـــرشـــح 
أول رئيس  املحتمل، ماركو روبيو، سيكون 
ــال فـــوز  ــ ــــي حـ ــل كــــوبــــي. وفـ ــ أمـــيـــركـــي مــــن أصـ

ماراثون البيت األبيض
سباق الجنس والدين والمواطنة 

والعرق والمهنة

أوًال بأول
المرشحين  العام، مع تعدد صفات  الواليات المتحدة، فريدًا من نوعه، هذا  البيت األبيض في  إلى  السباق  المتوقع أن يكون  من 

الخمسة األوائل، في المعسكرين الجمهوري والديمقراطي، في سابقة هي األولى في التاريخ األميركي

الديانة تؤدي دورًا 
مهمًا في التأثير على قرار 

الناخبين األميركيين
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املرشح املحتمل، دونالد ترامب، الذي يصفه 
»املهرج«، سيكون أول أميركي با  بعضهم بـ
مــنــصــب ســـابـــق، يــدخــل الــبــيــت األبـــيـــض من 

الشارع مباشرة.
ُيــمــّيــز  الـــدســـتـــور األمـــيـــركـــي ال  صــحــيــح أن 
ــل واملــهــنــة  ــ بـــني املــرشــحــني فـــي الـــديـــن واألصـ
ــيــــس، لــكــن  ـــي مـــنـــصـــب الــــرئــ

ّ
والـــجـــنـــس لـــتـــول

س 
ّ
التمييز في املواطنة بني املواطن بالتجن

واملواطن بالوالدة مسموح به، عندما يتعلق 
استثنائية  كحالة  الــرئــيــس  بمنصب  األمـــن 
إلى  الدستوري  التمييز  هذا  وحيدة.يستند 
نـــّص وارد فــي املــــادة الــثــانــيــة مــن الــدســتــور 
أي شخص سوى  يكون  »ال  بأنه  األميركي، 
الرئيس،   ملنصب 

ً
بـــالـــوالدة، مــؤهــا املــواطــن 

 لذلك املنصب أي شخص 
ً
كما ال يكون مؤها

لــم يبلغ ســن الخامسة والــثــاثــني، ولــم يكن 
مقيمًا في الواليات املتحدة مدة 14 عامًا«.

بـــمـــثـــل هـــذا  الــــدســــتــــوري  الــــنــــّص  كـــــان  وإذا 
ــــذي يــجــعــل مـــحـــاٍم ضــلــيــٍع  الــــوضــــوح، فــمــا الـ
فــي الــقــانــون وعــضــو بـــارز فــي أعــلــى مجلس 
السيناتور  املتحدة،  الــواليــات  في  تشريعي 
ــولـــود فـــي كــنــدا ألم أمــيــركــيــة،  تــيــد كـــــروز، املـ
الرئاسية، وهو  االنتخابات  يغامر بخوض 
يــدرك أنــه مــولــود فــي بلد أجنبي وليس في 

األراضي األميركية؟
يــجــيــب كــــروز عـــن هـــذا الـــســـؤال بــمــا مــعــنــاه، 
ــالـــوالدة ال تــعــنــي الـــــوالدة في  إن املــواطــنــة بـ
األراضي األميركية بالضرورة، وإنما تعني 
س. ولهذا 

ّ
أال تكون املواطنة مكتسبة بالتجن

السبب لم ُيقّدم كروز شهادة مياده إلثبات 
قّدم شهادة مياد  بالوالدة، بل  »أميركيته« 
والدته. هذا التفسير لم يقنع منافسه القوي 

رجل األعمال، دونالد ترامب، مثلما لم يقنع 
العديد من خبراء القانون الدستوري. ولكن 
إذا اســـتـــمـــر تـــصـــاعـــد نـــجـــم كــــــروز وضـــاقـــت 
الفجوة بينه وبني ترامب، فإن خفوت الجدل 
القانوني عن أهليته للرئاسة لن يستمر، بل 
سُيحال في نهاية املطاف إلى املحكمة العليا 
بذلك  املحكمة  اقتنعت  ما  وإذا  فيه.  لتفصل 
رئيس  أول  فسيكون  بالرئاسة،  كــروز  وفــاز 

للواليات املتحدة يولد خارجها.
ل شيئًا مقارنة 

ّ
مث

ُ
لكن املوانع القانونية ال ت

ــــرى األكـــثـــر حــســاســيــة،  مـــع الــصــعــوبــات األخـ
الــتــي ال يــنــّص عليها الــدســتــور والــقــوانــني، 
ــــؤدي دورًا جـــوهـــريـــًا فـــي تــحــديــد  ولــكــنــهــا تـ
النتائج النهائية بطريقة ديمقراطية ال غبار 
ــو، مــؤّهــل  ــيـ عــلــيــهــا. الــســيــنــاتــور مـــاركـــو روبـ
الرئاسة كونه مولودًا في  دستوريًا ملنصب 
األراضــي األميركية، لكن والــده ووالــدتــه من 
ــول كــوبــيــة، وهـــو مـــا ُيــفــّســر إلـــى حـــّد ما  أصــ
تفوق ترامب عليه، وعلى زميله في التطرف 
كـــــــروز، فــــي اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي الــــعــــام بــني 

الجمهوريني.
وعــلــى الــرغــم مــن أن األمــيــركــيــني بطبيعتهم 
ـــل  ــبــون إثـــــــارة قـــضـــايـــا الــــديــــن واألصــ

ّ
يــتــجــن

الــعــرقــي والــجــنــس فــي األحــــوال الــعــاديــة، إال 
أنـــه يــجــوز فــي االنــتــخــابــات مــا ال يــجــوز في 
الدين واملــذهــب دورًا  يــؤدي  بالتالي  غيرها. 
مـــحـــوريـــًا فـــي اخـــتـــيـــار مـــن يـــــرأس الـــواليـــات 
املــتــحــدة، ومــا يــؤكــد ذلــك أن واحـــدًا فقط من 
بــني جــمــيــع الـــرؤســـاء األمــيــركــيــني ال ينتمي 
الرئيس  وهــو  البروتستانتية،  الطائفة  إلــى 
ــغــتــال جـــون كــيــنــدي، أول وآخــر 

ُ
األمــيــركــي امل

رئيس كاثوليكي.
كـــيـــنـــدي وشــخــصــيــتــه  كـــانـــت شــعــبــيــة  وإذا 
ــروزه رئـــاســـيـــًا، إال أن األمـــر  ــ ســاهــمــتــا فـــي بــ
الفاشلني ألسباب  كان معكوسًا للمرشحني 
ــة، ومـــنـــهـــم مـــرشـــح الـــحـــزب  ــيـ ــنـ ــد تـــكـــون ديـ قــ
الــجــمــهــوري عـــام 2012 مــيــت رومـــنـــي، الــذي 
ة عن 

ّ
ينتمي لطائفة املورمون )طائفة منشق

الحزب  مرشح  قبله  ومــن  البروتستانتية(، 
الحالي، جون  الخارجية  الديمقراطي، وزير 
كيري، الذي فشل عام 2004، في تكرار تجربة 
كــيــنــدي، ويــصــبــح ثــانــي رئــيــس كــاثــولــيــكــي 
لــلــواليــات املــتــحــدة، ولــم يــكــّرر املــحــاولــة بعد 

ذلك.
ــاب ديــفــيــد  ــ ــشـ ــ ــنــــاشــــط األمــــيــــركــــي الـ يــــــرى الــ
فيما  »األمــيــركــيــني متسامحون  أن  بــاكــمــان، 
يتعلق بــاألصــل والـــعـــرق والـــلـــون والــجــنــس 
 مهمًا في تقييم 

ً
الديانة ستظل عاما ولكن 

رؤســـائـــهـــم، ولــــو لـــم يــكــن )الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
ــاراك( أوبـــامـــا بــروتــســتــانــتــيــًا، ملــا نــجــح في  ــ بـ

الوصول للبيت األبيض«.
ويــعــتــقــد الــنــاشــط، أن »الــديــانــة تــــؤدي دورًا 
ــــي الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى قـــــــرار الـــنـــاخـــبـــني  مـــهـــمـــًا فـ
ــذا الـــســـبـــب أن  ــهـ األمـــيـــركـــيـــني«، مــســتــبــعــدًا لـ
»يــنــجــح أي يـــهـــودي أمــيــركــي فـــي الــوصــول 
التذكير  ويعيد  املرحلة«.  هــذه  في  للرئاسة 
أن »املــرشــح الديمقراطي آل غــور خسر أمام 

أيوا،  والية  في  المقترعين  أصوات  من   %50 بـ  كلينتون  هيالري  فازت 
واحدة  مئوية  نقطة  بفارق  متقّدمة  التمهيدية،  االنتخابات  خالل 
عن  الثالث  المرشح  حصل  فيما  ساندرز،  بيرني  اليساري  منافسها  على 
الحزب مارتن أومالي على واحد في المائة فقط من األصوات، وهو 
ما دفعه إلى االنسحاب من السباق، ليخلي الساحة إلى هيالري وبيرني. 
الخمسة  المرشحين  على  كروز  تيد  تقّدم  الجمهورية،  الضفة  على 
الناخبين.  أصوات  من   %28 على  وحصل  التمهيدية،  التصفيات  في 
من   %24 على  ترامب  دونالد  المتطرف  اليميني  منافسه  حصل  فيما 

األصوات. أما المرشح من أصل كوبي ماركو روبيرو حصل على %23.

كان  هذا  االتــفــاق«.  هذا  من  أفضل  سيكون  اتفاق  وجــود  »عــدم 
»سيئَا  اتفاقًا  باعتباره  اإليراني،  النووي  االتفاق  على  بوش  جيب  تعليق 
جدًا«، وذلك لعدة أسباب. وقال بوش: »إيران ال تعترف بإسرائيل، وتسعى 
لزعزعة االستقرار في المنطقة، ولديها صواريخ بالستية بعيدة المدى، 
تكنولوجيا  باستخدام  الدفاعية  قدراتها  تطوير  من  تمكنت  كما 
روسية متطورة«. وتعهد بوش بإعادة بناء الثقة بين الواليات المتحدة 
لفرض  دولي  تحالف  وبناء  المنطقة،  في  إليران  المعادية  واألطراف 

عقوبات على إيران ومواجهتها، فور وصوله إلى المكتب البيضاوي.

األميركية  للرئاسة  التمهيدية  االنتخابات   ،2016 مارس/آذار   1 في  تنظم 
في 14 والية. تّم اختيار هذا الشهر عام 1984، لكن يتغيّر يوم التنظيم 
االنتخابي بين فترة رئاسية وأخرى. هو يوم مصيري ألنه غالبًا ما يشهد 
أّن  كما  المرشحين.  بين  مفاجئة  تحالفات  ونشأة  االنسحابات  بعض 
المتنافسين في هذا اليوم، يعملون على تأمين أكبر قدر ممكن من 
المندوبين لكسب ثقتهم، باعتبار أّن هؤالء األخيرين، سترسلهم والياتهم 
االنتخابات،  وتشمل  المرشح.  للحزب  النهائي  الوطني  المؤتمر  إلى 
وجورجيا،  وكولورادو،  وأركنساس،  وأالسكا،  أالباما،  واليــة،  من  كًال 
وأوكالهوما،  الشمالية،  وداكــوتــا  ومينيسوتا،  وماساشوستس، 

وتينيسي، وتكساس، وفيرمونت، وفرجينيا، وأيومنغ.

أرقام الفوز

تبنّي موقف تل أبيب

الثالثاء العظيم

نواف التميمي

انطلق، أول أمس، السباق 
االنتخابي األميركي لينتهي 
في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 

بانتخاب رئيس جديد 
خلفا لباراك أوباما. مع أن 

الليلة األولى من االنتخابات 
التمهيدية سجلت فوزًا واضحًا 

للسيناتور تيد كروز عن 
الحزب الجمهوري، متقدمًا على 

ثير للجدل، 
ُ
دونالد ترامب امل

وفي أروقة الحزب الديمقراطي، 
تقدمت هيالري كلينتون بفارق 

بسيط جدًا على منافسها 
الرئيسي بيرني ساندرز، 

إال أن والية »آيوا« ليست إال 
محطة في مسلسل االنتخابات 

الرئاسية األميركية الطويل، 
الذي سيشهد ذروة اإلثارة يوم 
»الثالثاء العظيم« املصيري في 
نظم في 

ُ
1 مارس/آذار، حيث ت

ذلك اليوم انتخابات تمهيدية 
في 14 والية، غالبًا ما تنتهي 

بانسحاب املرشحني األقل 
حظًا، ويحدث تغير دراماتيكي 
في تحالفات املرشحني. ورغم 

كثرة املرشحني في االنتخابات 
األميركية، إال أن أكثرهم إثارة 

لالنتباه، وألسباب مختلفة 
تمامًا، املرشحان الجمهوري 
دونالد ترامب، والديمقراطي 

بيرني ساندرز. فبينما ألحق 
األول الكثير من الضرر بصورة 

أميركا وعالقاتها الدولية، 
بسبب يمينيته وتصريحاته 

والعنصرية التي نالت شعوب 
أميركا الالتينية والصني مرورًا 

بالعالم اإلسالمي، ينتظر 
الناخبون من اليساري بيرني 

ساندرس إحداث ثورة في 
النظام االجتماعي واالقتصادي 
األميركي، ال سيما في مجاالت 

التعليم والصحة واملساواة، 
وعلى صعيد التدخالت 

العسكرية الخارجية. ومهما 
اختلف املشهد االنتخابي 

األميركي الحالي عن مثيالته 
السابقة من مسلسالت السباق 

الرئاسي، فإن الثابت الوحيد 
في كل ذلك، هو أن سيد/ة 
البيت األبيض القادم/ة، لن 

يكون أو تكون أكثر من مجرد 
ُموظف/ة ُمنتخب/ة ُيمثل أو 

مثل سياسات ومصالح 
ُ
ت

وطنية عليا، متوافق عليها في 
مؤسسات ديمقراطية راسخة، 

ومحمية بدستور عريق، قد 
يختلف األميركيون في تفسير 

نصوصه وأحكام مواده، 
ولكنهم ال يختلفون على أنه 
مصدر التشريع، وقد توافق 
عليه شعب الواليات املتحدة، 
»رغبة منه في إنشاء اتحاد 

، وفي إقامة العدالة، 
ً
أكثر كماال

وضمان االستقرار الداخلي، 
وتوفير سبل الدفاع املشترك، 

وتعزيز الخير العام، وتأمني نعم 
الحرية، لنا وألجيالنا املقبلة«، 

كما ورد ذلك حرفيًا في ديباجة 
الدستور. وبهذا املعنى ال يهم 

كثيرًا من سيكون الرئيس طاملا 
أنه مجرد ُموظف ُمنتخب لخدمة 

الشعب، وليس العكس.

للحديث 
تتمة

الموّظف األميركي

مع الحدث

رصد بورتريه

جــــورج بـــوش عـــام 2000، ملــجــرد أنـــه اخــتــار 
نــائــبــًا يــهــوديــًا لــه هــو الــســيــنــاتــور، جــوزيــف 
للرئاسة  املــرشــح  ــان  كـ إذا  فــكــيــف  لــيــبــرمــان، 

نفسه يهوديًا؟«.
ــة الــــتــــي جـــــرت فــي  ــ ــيـ ــ لـــكـــن الـــتـــصـــفـــيـــات األولـ
ــــني، واســـتـــطـــاعـــات  ــنـ ــ واليــــــة أيــــــــوا، يـــــوم االثـ
أظــهــرت تصاعدًا  والــاحــقــة،  السابقة  الـــرأي 
مـــطـــردًا فـــي حـــظـــوظ الــســيــنــاتــور الــيــهــودي، 
بيرني ســانــدرز، الــذي قــال إن »مسألة فــوزه 
في  الجديد  الجيل  مشاركة  بمدى  مرهونة 

االنتخابات«، في إشارة ضمنية إلى أن جيل 
الــشــبــاب أكــثــر ُبــعــدًا عــن االرتـــهـــان للحواجز 

الدينية واملذهبية. 
ــيــــاســــي األمــــيــــركــــي،  ــلــــل الــــســ ويـــعـــتـــقـــد املــــحــ
بـــريـــنـــت بــــودوســــكــــي، أن »حــــركــــة شــبــابــيــة 
الواليات  في  بالبزوغ  بــدأت  تقّدمية واسعة 
ــدة«، مــتــوقــعــًا أن »تـــعـــصـــف الــحــركــة  ــتــــحــ املــ
الشبابية بالقيادات السياسية التقليدية في 

االنتخابات الحالية«.
ــاءت ردود الــفــعــل الــعــصــبــيــة مـــن جــانــب  ــ وجـ

ــّدم  ــقـ ــيـــة ضــــد تـ ــابـ ــتـــخـ حـــمـــلـــة كـــلـــيـــنـــتـــون االنـ
ــذا الـــــرأي، وتــرفــع  ــدرز، لــتــؤكــد صــحــة هـ ــانـ سـ
مــن احــتــمــال فـــوز ســانــدرز بترشيح الــحــزب 
يهودي  أول  بذلك  وقــد يصبح  الديمقراطي. 
املتحدة،  لــلــواليــات  رئيسًا  ُينتخب  أمــيــركــي 
على حساب حلم آخر هو انتخاب أول رئيسة 

للواليات املتحدة في التاريخ األميركي.
ــدرز الــــفــــوز بـــتـــرشـــيـــح الـــحـــزب  ــ ــانـ ــ يــكــفــي سـ
ــام، إلجـــهـــاض حلم  ــعــ الـــديـــمـــقـــراطـــي هــــذا الــ
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون لــلــمــرة الــثــانــيــة، فـــي أن 
املـــتـــحـــدة،  ــلــــواليــــات  لــ تــصــبــح أول رئـــيـــســـة 
ليكرر بــذلــك مــا فعله أوبــامــا الـــذي أجهض 
حــلــم كلينتون فــي املـــرة األولــــى عـــام 2008، 
الــديــمــقــراطــي،  الــحــزب  ــاز بتمثيل  فـ عــنــدمــا 
قبل أن يصبح أول رئيس أســود في البيت 
األبيض. لكن تمثيل مرشح يهودي للحزب 
بــقــدر  انــتــخــابــات 2016،  فـــي  الــديــمــقــراطــي 
املـــرأة األمــيــركــيــة في  مــا يعني تأجيل حلم 
الـــوصـــول لــلــرئــاســة والــقــضــاء نــهــائــيــًا على 
ال  فإنه  الرئاسي،  كلينتون  طموح هياري 
يضمن بالضرورة إيصال مرشح من األقلية 
الواليات املتحدة، كما ال  اليهودية لرئاسة 
إذ  املــرشــح،  يضمن دعــم يهود أميركا لهذا 
ليبرالي  كــيــســاري  إلــيــه  يــنــظــر  بعضهم  إن 
من فيرمونت، أكثر مما يعتبرونه يهوديًا. 
ــة أن  ــيـ ــركـ ــيـ ــفــــارقــــات الـــســـيـــاســـة األمـ ومـــــن مــ
املرشح الرئاسي الذي قد يصبح أول رئيس 
يـــهـــودي لـــلـــواليـــات املــتــحــدة فـــي تــاريــخــهــا، 
بــيــرنــي ســـانـــدرز، مــؤهــل أيــضــًا ألن يصبح 
لحكومة  تقريعًا  األميركيني  الــرؤســاء  أشــد 

إسرائيل وساستها.
)Getty( تيد كروز فّجر أولى المفاجآت بإطاحة ترامب في آيوا

)Getty( روبيو يتمتع بصداقة المناصرين لنتنياهو
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و»أباتشي« إلى العراق

كــشــف قــائــد الــتــحــالــف الــدولــي الــذي 
ــدة ضــد  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تــــــقــــــوده الــــــــواليــــــــات املـ
)داعش(  »الدولة اإلسامية«  تنظيم 
الجنرال شون ماكفرالند )الصورة(، 
أمس الثاثاء، عن عزم باده »إرسال 
ــة مــن  ــيـ ــة هـــجـــومـ ــيــ ــروحــ ــرات مــ ــ ــائــ ــ طــ
»أبــاتــشــي« ومستشارين جدد  طــراز 
ملساعدة العراق في تحرير محافظة 
الــبــاد مــن سيطرة  املــوصــل شمالي 

التنظيم«.
)العربي الجديد(

معركة الموصل 
»صعبة« و»دموية«

ــم الـــتـــحـــالـــف  ــاســ ــتــــحــــدث بــ أعــــــــرب املــ
الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة 
ــيـــة«  ــة اإلســـامـ ــ ــدولـ ــ ضــــد تــنــظــيــم »الـ
توقعه  عــن  وارن،  )داعـــــش(، ســتــيــف 
أن »تــكــون مــعــركــة اســتــعــادة مدينة 
ــز مــحــافــظــة نــيــنــوى،  ــركـ املــــوصــــل، مـ
شمالي العراق، من التنظيم، صعبة 
ــة«. جـــــاء ذلـــــك فــي  ــلــ ــويــ ودمــــويــــة وطــ
مؤتمر صحافي عقده أمس الثاثاء، 
فـــي مــقــر الــســفــارة األمــيــركــيــة وســط 
إن  وارن  ــال  ــ ــ وقـ ــداد.  ــ ــغـ ــ بـ الـــعـــاصـــمـــة 
»التحالف يتوقع وجود 5 إلى 8 آالف 
عنصر )لم يتطرق لجنسياتهم( من 
املــوصــل«. وفيما  تنظيم داعـــش فــي 
استعادة  ودمــويــة«  »صعوبة  توقع 
القوات  أن  أكد  التنظيم،  املوصل من 
االنــتــصــار على  الــعــراقــيــة »ستحقق 
داعـــــش، بــفــضــل الـــتـــدريـــب واملـــعـــدات 

دمت لها«. 
ُ
العسكرية التي ق

)األناضول(

376 قتيًال في السعودية
 بقذائف المليشيات

جــــنــــوب  فــــــــي  مــــــدنــــــيــــــًا   376 ـــــــتـــــــل 
ُ
ق

الـــســـعـــوديـــة، جــــــراء ســـقـــوط قـــذائـــف 
طلقت من اليمن، منذ بدء التحالف 

ُ
أ

عملياته  السعودية  بقيادة  العربي 
الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــد الــــحــــوثــــيــــني مــنــذ 
أفاد  أشهر، حسبما  من عشرة  أكثر 
ــم الــــتــــحــــالــــف، أمـــس  ــاســ ــتــــحــــدث بــ املــ
الــثــاثــاء. وقـــال العميد الــركــن أحمد 
ــــورة( إن »حــصــيــلــة  ــــصــ عـــســـيـــري )الــ
الــقــتــلــى املــدنــيــني بــلــغــت حــالــيــًا 376 
يـــحـــدد عــدد  شــخــصــًا«، مـــن دون أن 
الذين  الحدود  أو حرس  العسكريني 
قــضــوا فــي ســقــوط قــذائــف أو تــبــادل 

إلطاق النار.
)فرانس برس(

بنغالدش تستدعي 
السفير الباكستاني

قــــــــال مـــــــســـــــؤوالن فــــــي داكــــــــــــا، أمــــس 
الـــثـــاثـــاء، إن »بـــنـــغـــادش اســتــدعــت 
ســفــيــر بــاكــســتــان لــتــقــديــم احــتــجــاج، 
بعد احتجاز مسؤول من بنغادش 
فــي إســـام أبـــاد ملــدة أربـــع ســاعــات«، 
ــلـــومـــاســـي  وســــــط تـــفـــاقـــم خــــــاف دبـ
ــــني الــــبــــلــــديــــن. وتـــشـــهـــد الـــعـــاقـــات  بـ
بــني الــبــلــديــن حــالــة مــن الــتــوتــر منذ 
أسابيع؟ وبدأ التوتر يسود العاقات 
ــر نــوفــمــبــر/ ــ بـــني الــبــلــديــن مــنــذ أواخـ

وتصاعدت  املــاضــي،  الثاني  تشرين 
ــع بــســبــب  ــيـ ــابـ حـــدتـــه عـــلـــى مـــــدى أسـ
إعدام اثنني من زعماء املعارضة في 
بــنــغــادش، أديــنــا بــارتــكــاب »جــرائــم 
ــــرب عـــام  ضــــد اإلنـــســـانـــيـــة« خـــــال حـ
1971 عندما انفصلت بنغادش عن 

باكستان.
)رويترز(

مناورة كورية شمالية 
لصاروخ باليستي

ــيــــة، أمــــس  ــالــ ــنــــت كـــــوريـــــا الــــشــــمــ ــلــ أعــ
الثاثاء، خططًا إلطاق قمر صناعي 
فــي  عـــلـــى صـــــــاروخ  ــة األرض  ــبـ ــراقـ ملـ
وقت الحق هذا الشهر، فيما اعتبره 
ــة لــتــقــنــيــة  ــريــ ــة ســ ــربـ ــقـــدون تـــجـ ــتـ ــنـ مـ
صــاروخ باليستي قــادر على ضرب 
األراضي األميركية. وقالت مسؤولة 
ــبــــحــــريــــة الــــدولــــيــــة،  فـــــي املـــنـــظـــمـــة الــ
لــنــدن، إن كــوريــا الشمالية  ومــقــرهــا 
أعلنت أن إطاق قمر صناعي يراقب 

األرض ربما ينفذ هذا الشهر.
)أسوشيتد برس(

أسفرت نتائج االمتحان األول في التصفيات الحزبية األميركية 
الــتــي انــطــلــقــت، أّول مــن أمـــس اإلثــنــني، فــي واليـــة آيــــوا، تمهيدًا 
لانتخابات الرئاسية، عن إعادة ترتيب مواقع الخمسة األوائل 
)ديــمــقــراطــيــان وثــاثــة جــمــهــوريــني(. وألن الــنــتــائــج لــم تـــزح أيــًا 
بـــدأت األنــظــار تتجه نحو  املــواقــع الخمسة األولــــى،  منهم عــن 
 نتائج تصفياتها تكّمل رسم مسار 

ّ
والية نيوهامبشاير، لعل

الخارجية  أكثر وضــوحــًا. ونجا حلم وزيــرة  التنافس بصورة 
الرئاسة  إلى  بالوصول  كلينتون،  السابقة، هياري  األميركية 
األمــيــركــيــة مـــن إجـــهـــاض مــبــكــر بــأعــجــوبــة فـــي هــــذا االمــتــحــان 
اليساري  منافسها  أمــام  الصمود  على  قدرتها  ملــدى  الحقيقي 
املتصاعدة حظوظه السيناتور بيرني ساندرز. وانتهت جولة 
املنافسة األولى بينهما بالتعادل، وهو ما جعل بعضهم يعيد 

ترتيب موقَعيهما بصيغة »األول« و»األول مكّرر«.
وبعد انسحاب حاكم والية ميرالند السابق مارتن أومالي من 
ص عدد املتنافسني الديمقراطيني من 

ّ
سباق الديمقراطيني، تقل

ثاثة إلى اثنني، لينحصر بني كلينتون وساندرز.
ــوا، هي  ــ وفــــي الــســبــاق الــجــمــهــوري املــــــوازي كـــانـــت مــفــاجــأة آيــ
السقوط املريع ملتصدر قائمة املتنافسني طوال األشهر املاضية، 
 مكانه منافس 

ّ
رجــل األعــمــال املــلــيــارديــر دونــالــد تــرامــب ليحل

متوسط الدخل آت من أقصى اليمني هو السيناتور، تيد كروز. 
ومن جانبه، اعتبر كروز أن نتائج التصويت الحزبي الليلي في 
 »نور الصباح آٍت، 

ّ
والية آيوا، كانت رسالة لباقي األميركيني أن

اإلعــام،  لن تختاره وسائل  املتحدة  للواليات  املقبل  والرئيس 
وال املـــؤســـســـات الــســيــاســيــة الــعــقــيــمــة وال جـــمـــاعـــات الــضــغــط 

االنتهازية، وال أثرياء نيويورك«، على حّد تعبيره.
فـــي هـــذا الــســيــاق، اعــتــبــر بــعــض الــخــبــراء بــتــعــقــيــدات العملية 
االنتخابية األميركية واختاف قواعدها من والية إلى أخرى، 
تعادل كلينتون مع ساندرز بمثابة هزيمة موجعة لها، باعتبار 
أن  الذين يفترض   44 الـــ  املندوبني   ساندرز سيناصفها في 

ّ
أن

يوليو/تموز  في  الديمقراطي  الحزب  بمؤتمر  الــواليــة  يمثلوا 

املــقــبــل. وقـــد يــزيــد نصيب كلينتون عــن ســـانـــدرز بــمــنــدوب أو 
مندوبني فقط، لكنه قد يتمّكن من سلب عشرين مندوبًا منها 
 لم يتدخل فقهاء القانون بفتاوى تمنع التقاسم.

ْ
على األقل، إن

عليها  التي حصلت  النتيجة  فــي توصيف  املــراقــبــون  واحــتــار 
كلينتون، في اعتبارها »انتصارا جزئيًا« أم »هزيمة نصفية«. 
التبعات شبه  أن من  املعلقني األميركيني، اعتبروا  لكن غالبية 
ستؤدي  أنها  كلينتون،  عليها  حصلت  التي  للنتيجة  املؤكدة 
إلى خسارة كبيرة لها األسبوع املقبل في والية نيوهامبشاير، 
 ساندرز أكثر قبواًل منها هناك. وفي اختاف عن االقتراع 

ّ
ألن

ــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــحــ ــه تـــجـــمـــعـــات الــ ــتـــوح الــــــذي اتـــســـمـــت بــ ــفـ املـ
االنــتــخــابــيــة، اعــتــمــد الــجــمــهــوريــون أســـلـــوب االقــــتــــراع الــســري 
ــع مــوقــع املــلــيــارديــر  ــراجـ فـــي إجـــــــراءات االخـــتـــيـــار الــحــزبــيــة. وتـ
الــذي منحته  الــصــدارة  ترامب، من موقع  النيويوركي، دونالد 
إياه استطاعات الرأي العام طوال األشهر املاضية، ليصبح في 
الــذي حافظ  الثالث  الثاني ال يفصله عن صاحب املركز  املركز 
السيناتور عن واليــة فلوريدا، ماركو روبيو وهو كوبي  عليه 

األصل، بنسبة ضئيلة.
ــضــت الــتــصــفــيــات كـــذلـــك عـــن اتـــخـــاذ بــعــض املــرشــحــني 

ّ
وتــمــخ

الخاسرين قرارًا باالنسحاب من املشاركة في التصفيات املقبلة، 
فيما أّجل بعض آخر إعان االنسحاب على أمل حدوث تغييرات 
قد تقلب سير املنافسة رأسًا على عقب، باعتبار أن الفائز األّول 

الجمهوري، تيد كروز من مواليد كندا.
ى كروز أفكارًا توصف بأنها أكثر تشددًا من األفكار التي 

ّ
ويتبن

يبديها ترامب، لكنه أكثر عمقًا من ترامب في طرحه، وأكثر دقة 
في استخدام العبارات. وكان قد تعهد بإبادة عناصر )داعش( 
»عــن بــكــرة أبيهم« إذا تــولــى الــرئــاســة. فــي حــني أن تــرامــب لجأ 
إلى مهاجمة الدول العربية وكذلك كوريا الجنوبية، واليابان، 
الدول  الجيش األميركي يتولى حماية هذه  أن  وأملانيا، زاعمًا 

با ثمن.
منير...

نتائج آيوا: مفاجآت أولى



سحب 600 جندي من أفريقيا الوسطى
موسم انتهاء »سنغاريس« الفرنسي

محنة التسعينيات في الجزائر 
استجداء الصمت

المهمة الصعبة لشتاينماير… بين الرياض وطهران

وجدت القوات الفرنسية 
نفسها في وضع صعب 

بسبب المواجهات اليومية

اعتبر شتاينماير رفع 
العقوبات ضوءًا أخضر 

غربيًا إليران في المنطقة

باريس ـ عبداإلله الصالحي

تستعّد القوات الفرنسية للخروج 
من إفريقيا الوســطى، بعد عامني 
ونّيــف حافلــني بالتوتــرات فيهــا، 
فة جرت، في اآلونة 

ّ
وذلك عقب مشاورات مكث

األخيرة، بني وزارة الدفاع الفرنسية ورئاسة 
أعلــن  الفرنســية،  والرئاســة  الجيــش  أركان 
بعدهــا وزيــر الدفــاع، جــان إيــف لودريــان، أن 
ض من عديد قواتها املتمركزة 

ّ
خف

ُ
فرنسا ست

إطــار  فــي  الوســطى  إفريقيــا  جمهوريــة  فــي 
عملية »سنغاريس« من 900 إلى 300 جندي، 
وستســتمر فــي تخفيــض عديــد هــذه القــوات 
إلــى أن تنســحب نهائيــا فــي العــام الحالــي، 
ل العســكري الفرنســي في 

ّ
وتضــع حّدًا للتدخ

هذا البلد.
للمتتبعــني  مفاجــأة  اإلعــان  هــذا  ُيشــّكل  لــم 
كانــت  فرنســا  ألن  ذلــك  اإلفريقــي.  للشــأن 
رئيــس  انتخــاب  لهــا، 

ّ
لتدخ ســقفا  وضعــت 

جديــد للبــاد وتأمــني االنتخابــات الرئاســية 
ضت دورتها األولى، 

ّ
والتشــريعية، التي تمخ

الشــهر املاضــي، عــن تأّهــل مرشــحني للــدورة 
الثانية املقررة في 14 فبراير/شباط الحالي، 
علــى أمــل أن يؤّمــن نجــاح هــذه االنتخابــات، 
تدشــني مرحلــة جديــدة في هــذه الجمهورية، 
كارثيــة  اقتصاديــة  أوضاعــا  تعيــش  التــي 
الغالبيــة  بــني   

ً
مســتفحا عرقيــا  ــرًا 

ّ
وتوت

املسيحية واألقلية املسلمة.
وكانــت عمليــة »ســنغاريس« قــد بــدأت فــي 5 
االنقــاب  ديســمبر/كانون األول 2013، بعــد 
ذات  »ســيليكا«  مليشــيات  بــه  قامــت  الــذي 
الرئيــس،  نظــام  ضــد  املســلمة  الغالبيــة 
أبريل/نيســان   18 فــي  بوزيــزي،  فرانســوا 
2013. واندلعــت حينهــا أعمــال عنف أســفرت 
عــن مقتــل املئــات علــى وقــع تقاتــل عرقــي بني 

ــر شــديد، نظــرًا للصعوبات 
ّ
ومحيطهــا، بتعث

وأيضــا  التحتيــة،  البنيــة  وتــرّدي  امليدانيــة 
اها الجنود، التي تقضي 

ّ
التعليمات التي تلق

ــل ســوى في الحــاالت التي تكون 
ّ

بعــدم التدخ
فيهــا حياتهــم معرضة للخطــر. والنتيجة أن 
القوات الفرنســية كانت تكتفي بدور الشــاهد 
على املعارك بني مليشيات »سيليكا« وقوات 
املخلــوع  للرئيــس  املناصــرة  بــاالكا«  »انتــي 

بوزيزي.
الفرنســية  القــوات  وجــدت   2013 عــام  ومنــذ 
املتمركــزة فــي مطار بانغي نفســها في وضع 
بــني  اليوميــة  املواجهــات  بســبب  صعــب، 
املســلمني واملســيحيني فــي مخيــم »مبوكــو« 
في محيط املطار، الذي استقبل مئات اآلالف 
مــن النازحــني، وتحّول إلــى مدينة من الخيام 
أوضاعــا  تشــهد  التــي  الصفيــح،  وبيــوت 
الفوضــى  فيهــا  وتســود  متفاقمــة  صحّيــة 

والعنف.
اتســمت  الفرنســي،  ــل 

ّ
التدخ بدايــة  ومنــذ 

العاقــات بــني الجنــود الفرنســيني والســكان 
ــر شــديد، نظــرًا للعديــد مــن التجــاوزات 

ّ
بتوت

املحليــة.  بالخصوصيــات  الجنــود  وجهــل 
الســفير  وصــول  بعــد  األمــور  وتفاقمــت 
وزيــر  عّينــه  الــذي  مولينــا،  شــارل  الفرنســي 
الخارجيــة لــوران فابيــوس، علــى الرغــم مــن 
وجهلــه  الدبلوماســية  خبرتــه  كفايــة  عــدم 
ألــب  وبســرعة  اإلفريقيــة.  بالقــارة  املطلــق 
الســفير الجديد السكان ضده وحقدهم عليه 
االســتعماري  وســلوكه  »عجرفتــه«  بســبب 
مــع املحليــني، حســب مصــادر إعاميــة عــدة 
فــي العاصمــة بانغــي. كما أن األقلية املســلمة 
»االنحيــاز  بـ الفرنســية  القــوات  تتهــم  باتــت 
أن  خصوصــا  بــاالكا«،  أنتــي  ملليشــيا 
مــن  »ســيليكا«  مليشــيا  جــّردوا  الفرنســيني 
املراقبــة داخــل  أســلحتهم ووضعتهــم تحــت 
ثكنات معزولة، ما زاد من تقوية شوكة أنتي 

باالكا خصوصا في املحافظات النائية.
وبلغــت أعمــال العنــف ذروتها فــي عام 2014، 
بعــد وقــوع مذابح جماعية وعمليات تهجير 
بانغــي  محيــط  فــي  الســكان  آلالف  قســري 
واملحافظــات الريفيــة. وتحــت ضغــط األســرة 
الفرنســي،  العســكري  والتدخــل  الدوليــة 
دجوتوديــا  ميشــال  االنقــاب  زعيــم  اضطــر 
إلــى االســتقالة من منصب الرئاســة وتســليم 
مقاليد الحكم إلى كاترين سامبا بانزا، التي 
ترأســت مجلســا انتقاليا إلدارة شؤون الباد 
الرئاســية  االنتخابــات  تنظيــم  انتظــار  فــي 
حتــى  الثانيــة  دورتهــا  تأجيــل  تــّم  )التــي 
فــي  )التــي جــرت  آخــر( والتشــريعية  اشــعار 
لغيــت 

ُ
30 ديســمبر/كانون األول املاضــي، وأ

نتائجها(.

مــا  املســيحية،  والغالبيــة  املســلمة  األقليــة 
أثــار مخــاوف كبيــرة من وقــوع مجازر عرقية 
جديدة شبيهة بتلك التي وقعت في رواندا. 

علــى أثرهــا بــدأ التدخــل العســكري الفرنســي 
بطريقــة عاجلــة وبمباركــة مــن األمــم املتحــدة 
ــى 

ّ
وغالبيــة الــدول الغربيــة واإلفريقيــة. وتول

الفرنســي  الجنــرال  »ســانغاريس«  مهمــة 
فرانسيســكو ســوريانو، الــذي لــم يكــن علــى 
درايــة كبيــرة بإفريقيــا الوســطى وطبيعتهــا 
بدايــة  واتســمت  والعرقيــة.  السياســية 
بانغــي  العاصمــة  فــي  الفرنســي  االنتشــار 

8
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يــزور وزيــر الخارجيــة األملانــي فرانــك فالتــر 
األربعــاء،  اليــوم  الســعودية،  شــتاينماير، 
)املهرجــان  الجنادريــة  افتتــاح  لحضــور 
الوطني للتراث والثقافة( في نسخته الـ 29، 
 أملانيــا كضيــف علــى املهرجــان 

ّ
بحيــث تحــل

لهذا العام. غير أن زيارة شــتاينماير ليســت 
بريئــة مــن السياســة، علــى العكــس، تحمــل 
معهــا »مهمــة صعبــة«. تتمثــل هــذه املهمــة 
الخــاف  فتيــل  لنــزع  أملانيــة  محاولــة  فــي 
قطــع  إلــى  أدى  والــذي  اإليرانــي،  الســعودي 
مــع  الدبلوماســية  لعاقاتهــا  الريــاض 
الســعودية  الســفارة  اقتحــام  بســبب  إيــران، 
فــي مشــهد، بعــد  فــي طهــران، وقنصليتهــا 
تصعيــد إيــران مــن لهجتها ضد الســعودية، 
فــي أعقــاب إعــدام املعــارض الســعودي نمــر 

النمر.
الدبلوماســية،  مهمتــه  شــتاينماير  وبــدأ 
يتجــه  أن  قبــل  طهــران،  إلــى  بزيــارة  أمــس، 
بــا  تبــدو  مهمــة  فــي  الريــاض،  إلــى  اليــوم 
مامــح، وبــا آفــاق نجــاح. يفتــرض أن يكون 
شتاينماير قد التقى في زيارته إلى طهران، 
الرئيــس حســن روحانــي، ورئيــس  مــن  كا 
مجلــس الشــورى اإليرانــي، علــي الريجانــي، 
باإلضافة إلى وزير الخارجية، محمد جواد 
شــتاينماير،  فــإن  يبــدو،  مــا  وعلــى  ظريــف. 
الذي وصف الشهر املاضي، االتفاق النووي 
يــزور  التاريخــي،  باالنتصــار  إيــران  مــع 
املنطقــة بــا خطــة، أو شــبه خطة علــى األقل، 
فــي لحظــة وصــل فيهــا الخــاف الســعودي 
العاقــات  قطــع  بعــد  ذروتــه،  إلــى  اإليرانــي 
قــدرة  فــي  مراقبــون  الدبلوماســية. ويشــكك 
أملانيــا علــى القيام بــدور إيجابي، وهي أحد 
علــى  والحريصــني  النــووي،  االتفــاق  رعــاة 

إنجاحــه علــى الرغــم من تبعاتــه في املنطقة. 
ويــرى هــؤالء أن هــذا االتفــاق بالــذات، والذي 
أهمــل عمــدًا التدخــات اإليرانيــة العدوانيــة 
فــي الشــؤون الداخليــة للــدول العربيــة، كمــا 
تؤكــد الريــاض مــرارًا، هــو من أســباب األزمة 

الحالية.
وقــد اعتبــر االتفاق النووي ورفع العقوبات، 
بالتــوازي مــع إهمال التدخات اإليرانية في 
املنطقــة، بمثابــة ضوء أخضــر غربي إليران، 
أو هــي مــن فهمــه بهــذه الصــورة علــى األقــل، 
إذ لــم تقــم بــأي خطــوة تراجــع فــي ســورية، 
مــن دعمهــا  زادت  بــل  لبنــان.  أو  العــراق،  أو 
لرئيس النظام السوري بشار األسد، والذي 
تــرى الريــاض أن بقــاءه خــط أحمــر، بحســب 
مــا يكــرر وزيــر الخارجيــة الســعودي عــادل 
الجبيــر. كمــا بــدأت طهــران بتكثيف حضور 

تلــك  الســورية،  الســاحة  علــى  مليشــياتها 
وأفغانســتان  والعــراق  لبنــان  مــن  القادمــة 

ودول أخرى.
انتصــارًا  النــووي  اعتبــار االتفــاق  ونتيجــة 
دوليــا إليــران، رّدت الريــاض بمحاولــة عــزل 
نجــاح  مــن  الرغــم  وعلــى  إقليميــا.  األولــى 
واســع،  عربــي  موقــف  بنــاء  فــي  الريــاض 
آثــار  أن  إال  اإليرانيــة،  للسياســات  منتقــدًا 

هــذه الخطــوة كانــت محدودة، بســبب اتفاق 
االتفــاق  بعــد  الغــرب  علــى  إيــران  انفتــاح 

النووي.
الوســاطة  خطــوة  حظيــت  املقابــل،  فــي 
إعاميــة  بأصــداء  الجديــدة،  األملانيــة 
محــدودة، ال بســبب غمــوض أهدافهــا فقــط، 
مــا  محــدودة،  النجــاح  فــي  فرصهــا  بــل ألن 
دامــت لــن تقــوم بالضغــط علــى طهــران، مــن 
وجهــة نظــر ســعودية، للحــّد مــن تدخاتهــا 
إلــى  تــؤدي  ولــن  وســورية،  العــراق  فــي 
تراجــع فــي موقف إيران من بشــار األســد، أو 
املوقــف مــن املعارضــة الســورية، ودعــم فترة 
انتقاليــة فــي دمشــق، تبــدأ أو تنتهي برحيل 
 األســد. علــى الرغــم مــن كون هذا امللــف اليوم 
ال  إيــران   

ّ
أن إال  إيرانــي،  منــه  أكثــر  روســي 

تــزال فاعلــة على األرض الســورية بقوة، مما 
يعني أنها ال تزال طرفا أساسيا في املعادلة 

السورية.
الريــاض  بــني  بالوســاطة  األملانــي  العــرض 
وطهــران، ليــس األول، فقــد تحدثــت كل مــن 
عــروض  عــن  والعــراق،  وتركيــا  باكســتان 
هــذه  مــن  أيــا  أن  يبــدو  ال  لكــن  مشــابهة. 
تمســك  وســط  نجحــت،  قــد  الوســاطات 
ظــل  وفــي  التوســعية.  بسياســاتها  إيــران 
العقوبــات الدوليــة، وأزمــة االتفــاق النــووي، 
تعانــي  التــي  االقتصاديــة  والصعوبــات 
منهــا، فــا يظهــر بــأن طهــران ســتتخلى عــن 
اليــوم،  املنطقــة  فــي  التوســعي  مشــروعها 
االتفــاق  فــي  تســوية  إلــى  التوصــل  بعــد 
النــووي، ورفــع العقوبــات، وبــدء اقتصادهــا 
ها باتت مقبولة 

ّ
باالنتعاش، وشــعورها بأن

دوليــا، وُينظــر إليهــا كمســاهمة في محاربة 
فــي  )داعــش(  اإلســامية«  »الدولــة  تنظيــم 
فــي  سياســي   

ّ
حــل ألّي  ومفتــاح  العــراق، 

سورية.

تبقى النقطة األكثر سوداوية في تجربة التدخل الفرنسي في إفريقيا 
بعد  الجيش  سمعة  لطخت  التي  الجنسية،  الفضائح  هي  الوسطى 
قوة  في  فرنسيين  جنود  تورّط  ُتثبت  الماضي،  العام  تقارير  عدة  نشر 
خدمات  ومقايضة  قاصرين،  بحق  اغتصاب  جرائم  في  »سنغاريس« 
في  الفرنسي  الجيش  قيادة  وضع  الذي  األمر  وهو  بالطعام،  جنسية 

موقف حرج، وأثار غضب وزير الدفاع الفرنسي.

فضائح الجيش

ال يزال هناك 300 جندي فرنسي في بانغي )باكومي باباندجي/فرانس برس(

خالل جنازة حسين آيت أحمد )فاروق بطيش/فرانس برس(

الجزائر ـ عثمان لحياني

جــدد مســؤول جزائــري دعــوة جنــراالت 
إلــى  الســابقني،  واملســؤولني  الجيــش 
وتبــادل  السياســي  التراشــق  مــن  الحــّد 
التــي  األمنيــة  األزمــة  بشــأن  االتهامــات 
عصفــت بالبــاد فــي تســعينيات القــرن 
األزمــة  ملفــات  نبــش  وعــدم  املاضــي، 
األمــة،  مجلــس  رئيــس  وقــال  الداميــة. 
عبدالقادر بن صالح، في جلســة اختتام 
»التراشــق  إن  أمــس،  البرملانيــة،  الــدورة 
والعســكريني  السياســيني  بــني  األخيــر 
هــو إعــادة فتــح جــرح عميــق كنــا نعتقــد 
أنــه اندمــل. التراشــق لــم ينــج منــه حتــى 
تقتضــي  الحاليــة  واملرحلــة  األمــوات، 

التحلي بالحكمة«.
الظــرف  حساســية  أن  صالــح  بــن  وأكــد 
الــذي تمــر بــه الباد تتطلب مــن الجميع 
يمكــن  ال  التحفــظ،  »وواجــب  احتــرام 
ذريعــة  تتخــذ  أن  التاريخيــة  للحقائــق 
التقليــل مــن دور أي كان  للتضخيــم أو 
فــي مرحلة من مراحل التاريخ. الحقائق 
التصريحــات،  لــن تطمســها  التاريخيــة 
ملقاربــات   

ً
آجــا أم   

ً
عاجــا وســتخضع 

مــن شــأنها أن تضــع األحــكام فــي ميــزان 
الغربلة والتدقيق«.

أحمــد  الرئاســة،  ديــوان  مديــر  وكان 
املاضــي،  الســبت  ناشــد،  قــد  أويحيــى، 
املســؤولني الســابقني، عــدم نبــش ملفات 
كل  إلــى  بنــداء  »أتوجــه  وقــال  املاضــي، 
السياســية  الســاحة  فــي  كانــوا  الذيــن 
كمســؤولني، وكمواطنــني قبــل كل شــيء، 
شــهداءها  التحريــر  ثــورة  احتــرام  إلــى 
إذا  البــاد، الســيما  مســؤولي  واحتــرام 
وكذلــك  عاملنــا،  عــن  رحلــوا  قــد  كانــوا 
محنتهــا  فــي  الجزائــر  مســيرة  احتــرام 
خــال التســعينيات«، من القــرن املاضي. 
»حكمــة  وصفهــا  بمــا  أويحيــى  وأشــاد 
جديــد  بــن  الشــاذلي  الراحــل  الرئيــس 
الــذي أعطــى درســا فــي الوطنيــة، إذ إنــه 
منــذ مغادرتــه الســلطة وطــوال 20 ســنة، 
لــم يقــل كلمــة واحــدة رغــم مــا تعــرض لــه 
مــن كام جــارح«. واعتبــر أن »االنفعــال 
والتصريحــات قــد تكون مضرة بالوطن 
أويحيــى  وكان  الجزائــري«.  وبالشــعب 

يعلق على تبادل اتهامات حادة وعنيفة 
بني ما يعرف في الجزائر بعسكر يناير، 
وهــم جنــراالت الجيش املســؤولون على 
الثانــي 1992  انقــاب 11 يناير/كانــون 
عقب فوز اإلساميني بالبرملان. وتبادل 
نــزار،  خالــد  الســابق،  الدفــاع  وزيــر 
لجهــاز  الســابق  واملســؤول  خصوصــا، 
االســتخبارات الجنــرال، محمــد بتشــني، 
هــذا  حــول  املســؤولية  بشــأن  اتهامــات 
االنقــاب، وحــول املصيــر الدمــوي الــذي 

انتهت إليه الباد في تلك الفترة.
وشــملت هــذه االتهامــات والتصريحات 
قيادات سياســية وشخصيات تاريخية 
التصريحــات  هــذه  وبــدأت  توفيــت. 
علــى خلفيــة بيــان أصــدره وزيــر الدفــاع 
الزعيــم  بشــأن  نــزار،  خالــد  الســابق، 
التاريخــي وأحد قيــادات ثورة التحرير، 
حســني آيــت أحمــد، الــذي توفــي فــي 23 
ديســمبر/كانون األول املاضــي. وســبق 
أن طالــب مستشــار الرئيــس الجزائــري 
بــارة،  رزاق  اإلرهــاب،  لقضايــا مكافحــة 
واملســؤولني  الســابقني  الجنــراالت 
الســابقني فــي الدولــة، بالتوقــف عن هذا 

التراشق السياسي.

عبد  الجزائري  ــوزراء  ال رئيس  أعلن 
التصويت  أن  أمس،  سالل،  المالك 
الدستوري  التعديل  مشروع  على 
رسميًا  سيجري  البرلمان  قبل  من 
تصريحات  في  وقال  األحد.  يوم 
جلسة  هامش  على  للصحافيين 
التاريخ،  البرلمان »بتحديد هذا  في 
نكون قد أزلنا كل اللبس حول تاريخ 

التصويت على هذه الوثيقة«.

التصويت على 
»الدستور« األحد

يسعى فرانك فالتر شتاينماير )الصورة( لتأمين 
في  القائمة  السورية  للمحادثات  الدعم 
كال  ودفع  والسعودية،  إيــران  من  جنيف، 
هذا  حل  في  رئيسي  دور  تولي  إلى  البلدين 
لجميع  »ينبغي  ــه  أن منطلق  مــن  ــزاع،  ــن ال
استخدام  السالم،  بعملية  المعنية  األطراف 
المتفق  المبادئ  تنفيذ  لضمان  نفوذها 
حد  على  فيينا«  في  شهرين  منذ  عليها 

تعبيره.

تأمين الدعم للملف السوري

رّجح رئيس البرلمان 
األوروبي، مارتن 

شولتز، أمس الثالثاء، 
إمكانية »توّصل 

بريطانيا إلى اتفاق 
مع االتحاد

 األوروبي بشأن 
إصالحات تبقيها 

داخل االتحاد، لكن 
هذه اإلصالحات 

قد ال تكفي إلقناع 
الناخبين البريطانيين«. 

وتنوي بريطانيا 
إجراء استفتاء بهذا 
الصدد قبل نهاية 

عام 2017.

جديد أوروبا 
وبريطانيا
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اقتصاد
تركيا تتجه ألميركا الالتينية

التــي  بوصلتهــا  تحريــك  قــررت  تركيــا  أن  يبــدو 
استقر مؤشرها تجاه الشرق األوسط طيلة العقد 
املاضــي، للحفــاظ علــى معــدالت نمــو مســتهدفة، 
تخشــى أنقــرة عــدم إحرازهــا إن لــم تنوع أســواقها بعيدًا عن 

املنطقة املشتعلة بصراعات وأزمات منذ 5 سنوات.
أمــس  إيليتــاش،  التركــي، مصطفــى  وقــال وزيــر االقتصــاد 
أميــركا  مــع  التجــارة  لزيــادة  تتطلــع  بــاده  إن  الثاثــاء، 
الاتينية إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2023 في محاولة 
للتنويع بعيدًا عن األسواق التي تصدر لها تقليديا في ظل 

اضطراب اقتصادات أوروبا والشرق األوسط.
ونقلــت وكالــة »رويتــرز« عــن الوزيــر، الــذي يرافــق الرئيــس 
فــي  كبيــرًا  أردوغــان، ووفــدًا تجاريــا  التركــي، رجــب طيــب 
جولة في منطقة أميركا الاتينية تشمل، بيرو واإلكوادور: 
»حجــم التجــارة مــع أميــركا الاتينيــة، فــي الوقــت الحالــي، 
تصــل  أن  نريــد  بقليــل..  دوالر  مليــارات  ثمانيــة  يتجــاوز 
إلــى 20 مليــار دوالر بحلــول عــام 2023 حــني تحــل الذكــرى 
عــن  إيليتــاش  وتحــدث  جمهوريتنــا«.  لتأســيس  املائويــة 
مزايا عقد اتفاق للتجارة الحرة مع تشــيلي بهدف وصول 

حجــم التجــارة الثنائيــة إلــى مليــار دوالر هــذا العــام، ولفت 
إلى أن تركيا ستطلب من بيرو واإلكوادور اإلسراع بإتمام 

اتفاقات للتجارة الحرة الثنائية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد دعا، أول من 
أمــس االثنــني، في مســتهل جولة في أميــركا الجنوبية، إلى 
تعزيز العاقات التجارية بني باده ودول القارة الاتينية.

وأوضح خال لقائه نظيرته التشيلية ميشيل باشليه، أن: 
»تشــيلي بلــد أساســي فــي انفتاحنــا على أميــركا الاتينية 
وجزر الكاريبي.. استراتيجية االنفتاح هذه سارت على ما 

يرام، خال السنوات العشر األخيرة«.
وخال الســنوات العشــر األخيرة تضاعفت قيمة التبادالت 
التجاريــة بــني تركيــا ودول أميــركا الاتينية لتصل إلى 10 

مليارات دوالر في 2014.
ويــرى إيليتــاش أن »تركيــا ستســتفيد مــن خــروج جارتهــا 
إيــران مــن عزلتهــا االقتصاديــة التــي دامــت ســنوات، بينمــا 
املفروضــة عليهــا مقابــل  العقوبــات  العامليــة  القــوى  ترفــع 
أنشــطة  مــن  للحــد  باتفــاق  اإلســامية  الجمهوريــة  التــزام 
برنامجهــا النــووي«. وتحتــل إيــران املرتبــة العاشــرة بــني 

الــدول، التــي تعتبــر وجهــة للصــادرات التركيــة، ومع األخذ 
العــراق  إيــران مثــل  التــي تســبق  الــدول  أن  بعــني االعتبــار 
 هاما 

ً
تعاني من أزمات كبيرة، بدت الســوق اإليرانية بديا

لرفع قيمة الصادرات. 
وبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بــني أنقــرة وطهــران، خــال 
العــام املاضــي 2014، نحــو 15 مليــار دوالر، مــع توقعــات أن 

يكون الرقم قد سجل زيادة كبيرة خال العام املاضي.
وقــال إيليتــاش »ســتكون تركيــا واحــدة مــن الــدول األكثــر 
اســتفادة مــن رفــع الحظــر عــن طهــران«، مضيفــا أن التجارة 
بــني تركيــا وإيــران وصلــت إلــى 22 مليــار دوالر عــام 2012 
قبل انهيار أسعار النفط الذي أدى النخفاض الرقم إلى 14 
مليــارًا العــام املاضــي. وأضاف »هدفنا هو الوصول إلى 30 

مليار دوالر في التجارة مع إيران بحلول 2023«.
ويتوقــع مراقبــون أن تعمــد تركيــا إلــى العمــل علــى تحويــل 
الطاقــة اإليرانيــة نحــو  إلــى ممــر هــام ملنتجــات  أراضيهــا 
أوروبــا، األمــر الذي ســيمنح تركيــا تنويعا إضافيا ملصادر 

الطاقة الحالية.
)رويترز(  

الرياض ـ العربي الجديد

تمســك مجلس الشــورى السعودي في جلسته العادية، 
أمس الثاثاء، بقراره السابق الخاص بخفض ساعات 

العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعيا.
نقاشــات  بعــد  القــرار  علــى  املجلــس  موافقــة  وجــاءت   
وسجاالت بني األعضاء، فيما طالب عدد منهم، القطاع 
املواطنــني،  وتوظيــف  مســؤولياته  بتحمــل  الخــاص 
 عــن رفــع الحــد األدنــى لألجــور إلــى 6 آالف ريــال 

ً
فضــا

الشــورى  مجلــس  فــي  مصــدر  وكان  دوالر(.   1600(
لـــ »العربــي الجديــد«، قبــل يومــني،  أكــد  قــد  الســعودي 

أن املجلــس متمســك بتعديــل نظــام العمــل فــي القطــاع 
األعمــال،  رجــال  اعتراضــات  مــن  الرغــم  علــى  الخــاص، 
الذين يرون أن ذلك سيزيد من التكاليف املالية عليهم.

ويعمــل نحــو 1.2 مليــون ســعودي فــي القطــاع الخاص 
عليــه  كان  مــا  وهــو ضعــف  الرســمية،  البيانــات  وفــق 
عددهــم قبــل عــام 2012، فيمــا يعمــل نحــو 1.9 مليــون 

مواطن في القطاع الحكومي. 
وقال مصدر باملجلس لـ »العربي الجديد« إن تعديل 
نظــام العمــل يأتــي فــي ســياق مجموعــة واســعة مــن 
واإلداريــة،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  اإلصاحــات 
وزيــادة  الســعودي،  االقتصــاد  بنيــة  تنويــع  بهــدف 

قــدرة الشــركات املحليــة علــى جذب املواطنــني للعمل 
فيها بداًل من القطاع العام. 

تكــون  أن  رفــض مقترحــا  أن  الشــورى  وســبق ملجلــس 
ســاعات العمل 45 ســاعة في األســبوع مع إجازة يومني 

بواقع 9 ساعات عمل يومية.
حاتــم  النائــب  عــن  اإللكترونــي«  »أرقــام  موقــع  ونقــل 
املرزوقــي: »إن طــول ســاعات العمل فــي القطاع الخاص 
أحــد أســباب عــزوف املواطنــني عــن العمــل فيــه. بينمــا 
 تتجــاوز ســاعات 

ّ
طالــب النائــب خليفــه الدوســري، بــأال

العمل للمرأة في القطاع الخاص 6 ساعات يوميا.
إلــى  دوافعهــم  للقــرار  الرافضــون  يعــزو  املقابــل،  فــي   

مخــاوف بشــأن ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات حــال 
الخــاص،  القطــاع  فــي  العمــل  ســاعات  عــدد  تقليــص 

خصوصا في قطاع املقاوالت.
إلــى دعــم ســوق  وتســعى اململكــة مــن هــذه اإلجــراءات 
لون 

ّ
الشغل لتصبح أكثر جاذبية للمواطنني الذين يفض

العمــل فــي القطــاع الحكومــي بفضــل التيســيرات التــي 
يقدمهــا. وفــي الســياق تســعى وزارة العمــل إلــى إحــال 
الســعوديني فــي عــدد مــن الوظائــف املهمــة التــي يعمــل 
بهــا وافــدون، للحــد مــن البطالــة املتفشــية بــني الشــباب 
والتــي تجــاوزت 11.7% فــي التقاريــر الرســمية، وأكثــر 
من 34% في تقارير شبه رسمية، وفق خبراء اقتصاد.

السعودية: »الشورى« يتمسك بخفض ساعات العمل

مصطفى عبد السالم

يطرح قرار السيسي زيادة التعريفة 
الجمركية لنحو 600 مجموعة 

سلعية، العديد من األسئلة التي ال 
يجد رجل الشارع إجابة شافية 

عليها، منها: هل القرار جاء لصالح 
املواطن الفقير، كما زعم بعضهم 

حينما راح يدافع عن القرار بحجة 
حماية األسواق من السلع الرديئة، 

خاصة املستوردة من الصني؟  
بالطبع ال، فالقرار ليس في صالح 

ماليني املواطنني، ألنه سيؤدى 
إلى رفع األسعار بنسب %40 
على معظم السلع املستوردة، 

كما سيؤدي إلى زيادة عمليات 
التهريب واإلضرار باالقتصاد 
ودعم املمارسات االحتكارية، 
واألخطر ترك املستهلك نهبًا 

عني ليتالعبوا باألسعار 
ّ
للمصن

كيفما يشاؤون ويطرحوا أردأ أنواع 
السلع في األسواق، مع تصدير 
املنتج الجيد للخارج. ومن بني 

األسئلة كذلك: هل وفرت الحكومة 
بديال لألسعار التي تقرر زيادة 

الجمارك عليها 40%، وهل قامت 
بدعم سلع محدودي الدخل والطبقة 
املتوسطة املتآكلة، وكيف ستتعامل 

مع عمليات االحتكار الناجمة 
عن تطبيق القرار، وإذا كانت 

غالبية املصريني تستخدم السلع 
املستوردة، ليس بسبب جودتها 

العالية، لكن لرخص أسعارها 
وتوافقها مع القدرة الشرائية، فماذا 

سيكون عليه الحال مع الزيادات 
األخيرة؟ كيف يدير املاليني أمورهم 

املالية؟ السؤال الثالث: هل صحيح 
أن السلع التي تقرر زيادة الرسوم 

عليها هي »استفزازية« وكمالية 
ويمكن االستغناء عنها؟ اإلجابة 

ال، ألن معظم املصريني ال يمتلكون 
قططا وكالبا يستوردون لها 

أغذية من الخارج، وال يستخدمون 
مستحضرات تجميل مستوردة، 
وال يأكلون الكاجو والفستق، بل 
يشترون سلعا غذائية وحياتية 

كثيرة من تلك التي تم رفع الجمارك 
عليها لرخص أسعارها ليس إال، 

خذ مثال العديد من السلع الغذائية 
والثالجات وقطع غيار السيارات 

والتكييفات، وأدوات املطبخ، 
والساعات، واألقالم وغيرها. نأتي 
للسؤال األهم وهو: إذا كان املواطن 

أكبر املتضررين من قرار زيادة 
الجمارك فمن املستفيد؟ القرار ال 

يمثل مشكلة للمستوردين، كما أكد 
رئيس شعبة املستوردين باتحاد 

الغرف التجارية، حمدي النجار، 
والذي قال »القرار ال يمثل مشكلة 

لنا، ألن الزيادة سيتم تحميلها 
للمستهلك، واملستورد لن يتنازل 
عن هامش ربحه«. القرار يصّب 
في صالح رجال األعمال ويخدم 

املصنعني ويزيد األعباء على املواطن، 
ألن تضييق االستيراد يزيد الطلب 

على املنتج املحلى مرتفع السعر 
أصال، وهو ما يعنى زيادة أرباح 
كبار املستثمرين. وسأستشهد 

هنا بكالم رئيس شعبة املستوردين 
في الغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد 
شيحة، الذي قال حرفيا إن »هناك 

توجهًا يقوده اتحاد الصناعات 
يستهدف الضغط على الحكومة 

لوقف االستيراد لتحقيق مصالح 
شخصية، وإن قرارات زيادة 
الجمارك لصالح املحتكرين«.

قرار لصالح 
رجال األعمال

غوغل 
تتخطى آبل

تخطــت شــركة »ألفابــت« 
منافســتها »آبل« لتحتل 
املرتبــة األولــى في قائمة 
أعلى الشــركات من حيث 
فــي  الســوقية  القيمــة 

الواليات املتحدة.
»ألفابــت«  وتمكنــت 
لشــركة  األم  الشــركة 
تصــدر  مــن  »غوغــل« 
االرتفــاع  عقــب  القائمــة 
الــذي ســجلته،  امللحــوظ 
أمــس، بعــد إعــان نتائج 
األعمال عن الربع األخير 

من العام املاضي .
»ألفابــت«  وأعلنــت   
ارتفــاع أرباحهــا فــي عام 
 %13.5 بنســبة   2015
إلــى 74.54 مليــار دوالر، 
إجمالــي  وصعــود 
التشــغيلية  األربــاح 
 23.4 إلــى   %23 بنســبة 

مليار دوالر.
اإلغــاق  جــرس  وبعــد   
نيويــورك  ســوق  فــي 
بلغــت  املاليــة  لــألوراق 
ألســهم  املجمعــة  القيمــة 
 568 حوالــي  »ألفابــت« 
حــني  فــي  دوالر،  مليــار 
 535 آبــل  قيمــة  بلغــت 

مليار دوالر.
علــى  »آبــل«  وتهيمــن   
أكبــر  قائمــة  صــدارة 
الشــركات األميركية منذ 

4 سنوات.

الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند دعا الرئيس األميركي، 
عن  كامل  بشكل  التجاري  الحظر  رفع  إلى  أوباما،  باراك 
كوبا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره 
اإلليزيه  بقصر  اإلثنين،  مساء  كاسترو،  راؤول  الكوبي، 
قائمة  ضمن  فرنسا  وتعد  باريس.  الفرنسية  بالعاصمة 
لرفع  البلدان  ويهدف  كوبا،  تقرض  التي  الدول  أكثر 

حجم التبادل التجاري بينهما، إلى 180 مليون يورو.

زيارة  خالل  قال  أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 
الجنوبية،  أميركا  في  جولة  مستهل  في  تشيلي  إلى 
إن بالده تهدف إلى رفع حجم التجارة مع تشيلي إلى 
التجارية  العالقات  تعزيز  إلى  داعيا  سنويا،  دوالر  مليار 

إلى  أردوغان  ووصل  الالتينية.  القارة  ودول  بالده  بين 
تشيلي األحد في زيارة هي األولى لرئيس تركي إلى هذا 
البلد منذ 21 عاما. وبعد تشيلي يزور أردوغان كال من 
البيرو واإلكوادور، في جولة يأمل من خاللها أن يوسع 
في  التقليدي  نفوذها  نطاق  خارج  بالده  عالقات 

الشرق األوسط ودول البلقان.

رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي  أعلن عن موافقة 
األوروبية  المالية  المساهمة  منح  على  الرسمية  بالده 
لصالح تركيا في مجال التعامل مع الهجرة والالجئين. 

قوله  رينزي  عن  اإليطالي  الحكومي  التلفزيون  ونقل 
مساهمتنا  نقدم  »سوف  أمس  األناضول  وكالة  وفق 

لمساعدة تركيا في إنقاذ البشر«. يذكر أن قمة بروكسل 
الثاني  نوفمبر/تشرين   29 في  أقرت  األوروبي  لالتحاد 
الماضي منح 3 مليارات يورو لدعم جهود تركيا في 
اإليطالية  الحكومة  لكن  الهجرة،  مع  التعامل  مجال 

اعترضت على القرار في حينه.

عبر  قال  توسك  دونالد  األوروبي  المجلس  رئيس 
تدوينة له على تويتر، إن المفاوضات حول مقترحات 
االتحاد  مع  العالقة  طبيعة  بتغيير  الخاصة  بريطانيا 
أن  المقرر  ومن  جيدا«.  »تقدما  شهدت  األوروبي، 
االتحاد  في  عضويتها  على  استفتاء  بريطانيا  تنظم 

األوروبي العام المقبل

أسماء في األخبار
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

التونسية  الخطوط  شركة  تعيش 
الحكومية أحلك أيامها هذه الفترة 
بــســبــب الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 

سجلتها الناقلة الجوية األولى في تونس.
البورصة  فــي  املــدرجــة  الشركة  وعــرفــت أسهم 
مــنــذ ســنــة 1995 نـــزوال غــيــر مــســبــوق وفـــق ما 
ذكــــره مــوقــع الــســوق املــالــيــة، حــيــث بــلــغ سعر 
السهم 0.650 دينار )0.325 دوالر( كما فقدت 
قيمة األســهــم املــدرجــة أكــثــر مــن 17.5% خالل 

يناير/كانون الثاني املاضي.
وعرفت شركة الخطوط التونسية التي كانت 
تعد مــن أكــبــر وأقـــوى املــؤســســات الحكومية، 
تراجعا كبيرا في عائداتها، بنحو 23% العام 
ــد املــكــلــف بـــاإلعـــالم فـــي بــورصــة  املـــاضـــي. وأكــ
الــعــودي، أن تراجع أسهم شركة  تونس، عمر 
الـــطـــيـــران الــحــكــومــيــة مــتــوقــع بــســبــب ارتـــفـــاع 
حجم ديــون الشركة إلــى أكثر من 988 مليون 
ديــنــار )494 مــلــيــون دوالر( زيــــادة عــلــى عــدم 
نشر الشركة لقائمتها املالية لسنة 2014 وهو 
ـــد مناخا مــن عــدم الثقة بــني املتعاملني 

ّ
مــا ول

فــي الــبــورصــة والــشــركــة.وأضــاف الــعــودي في 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــخــطــوط  تــصــريــح لـ
الــتــونــســيــة دخــلــت فــي الــســنــوات األخـــيـــرة في 
ــة الصعوبات املــالــيــة الفــتــا إلــى أن قيمة  دوامـ
تــدهــورت في مناسبات متعددة غير  األسهم 
أن ســقــوطــهــا كــــان مـــدويـــا فـــي حــصــة اإلثــنــني 

املاضي وفق تعبيره.
وتبرر مصادر في الخطوط التونسية تراجع 
نــشــاط الــشــركــة بتأثر املــالحــة الــجــويــة بشكل 
كبير بالوضع األمني املحلي واإلقليمي حيث 
أكدت املديرة العامة للخطوط التونسية سارة 
رجــــب، أن الــضــربــات اإلرهــابــيــة الــتــي تلقتها 
تونس في مارس/آذار ويونيو/حزيران 2015 
ــا إلـــى تــقــلــص نــشــاط الــشــركــة مـــن رحـــالت  أدتــ
الــنــقــل الـــعـــارض »شـــارتـــر« مـــا بـــني 40 و%50 
الفــتــة إلـــى أن هـــذا الــنــوع مــن الـــرحـــالت يمثل 

تقريبا نصف نشاط الناقلة الجوية.
النصف  خــالل  التونسية  الــخــطــوط  وتمكنت 
األول من العام املاضي من نقل 1.298 مليون 
مقارنة   %9.5 بنحو  تراجعا  مسجلة  مسافر 
بنفس الفترة من سنة 2014، ما أدى إلى تراجع 
في نسبة تعبئة الطائرات بـ 6.4 نقاط مقارنة 
بــنــفــس الــفــتــرة أيـــضـــا. ويـــعـــزو مـــراقـــبـــون هــذا 
التراجع الحاد إلى تقلص النقل غير املنتظم 
التراجع في  لم يتعد  بنسبة 4.33% في حني 
تأثر  إلــى  وبــاإلضــافــة   .%5.3 املنتظم  النشاط 
النقل الجوي بأزمة السياحة، يعتبر املهتمون 
بــشــأن الــشــركــة أن غــلــق الـــحـــدود الــجــويــة مع 
ــارة الــجــنــوبــيــة لــيــبــيــا بــســبــب األوضـــــاع  الــــجــ

األمنية فاقم في مصاعب الخطوط التونسية 
مما تسبب في نقص رقم املعامالت للسداسي 
بــ 250 مليون دينار  الَسنة الحالَية  األَول من 
دوالر.  مـــلـــيـــون   125 ــادل  ــعــ يــ ــا  مــ أي  تـــقـــريـــبـــا 
تراجعت إيرادات السياحة في تونس في عام 
2015 بأكثر من 35% وعدد السياح بأكثر من 
30%، مقارنة بسنة 2014 جراء الوضع األمني 

الذي شهدته البالد.
ــزي الـــتـــونـــســـي فــــي بــيــان  ــ ــركـ ــ ــبـــنـــك املـ وقـــــــال الـ
في  السياحية  املداخيل  إن  املاضي،  األسبوع 
2015 بلغت حوالى 2.335 مليار دينار )1.165 
مليار دوالر(. وأضاف أن عدد السياح تراجع 
فـــي حني  ــائـــح،  مــلــيــون سـ ــى 2.4  إلــ فـــي 2015 
التي أمضاها سياح في  الليالي  عــدد  تراجع 
الفنادق بنسبة 4.44%. وتراجع عدد السياح 
األوروبــــيــــني الـــوافـــديـــن إلـــى تــونــس فـــي 2015 
بحسب   ،2014 بسنة  مــقــارنــة   %6.53 بنسبة 

إحصاءات لوزارة السياحة.
ــة الـــخـــطـــوط  ــ ــركـ ــ ــر شـ ــ ـــأثـ وبــــــاإلضــــــافــــــة إلــــــــى تــ
الــبــالد، يشير  فــي  األمــنــي  بالعامل  التونسية 
املهتمون بالشأن االقتصادي إلى أن املؤسسة 
ــفـــســـاد املـــالـــي  لــيــســت بـــعـــيـــدة عــــن شـــبـــهـــات الـ
األجــور  التصرف بسبب تضخم كتلة  وســوء 
واالنتدابات العشوائية والزائدة عن الحاجة، 
ــفــه تــدخــل 

ّ
ــديــــون الـــــذي خــل فــضــال عـــن إرث الــ

عائلة الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي 
سابقا، باستغاللهم معدات وإمكانات شركة 
املالحة الحكومية لصالح شركة طيران كانت 

ملك أحد أصهاره.
النقابات  ويتهم املراقبون للشأن االقتصادي 
العمالية باملساهمة في تردي وضع املؤسسة 
ــات املـــتـــكـــررة واملــفــاجــئــة في  ــرابــ نــتــيــجــة اإلضــ
املكلفة  التونسية ســـواء  الــخــطــوط  فـــروع  جــل 
بشحن األمتعة أو بالتموين، األمر الذي أدى 
إلى تردي الخدمات وتغيير الحرفاء وجهتهم 
نحو شركات أخرى تقدم خدمات أجود بكلفة 
الحكومة  التونسية  الــخــطــوط  وتــطــالــب  أقـــل. 

أعلنت شركة النفط والغاز البريطانية »بي.
بي«، أمس الثالثاء، أسوأ نتائج سنوية منذ 
ما يزيد عن 20 عاما في 2015، محذرة من 
خفض آالف الــوظــائــف، فــي ظــل االنخفاض 

الحاد في أسعار النفط.
وقــالــت الــشــركــة، الــتــي مــا زالـــت تـــرزح تحت 
ــتـــســـرب نــفــطــي  ــــبء الـــتـــكـــلـــفـــة الـــضـــخـــمـــة لـ عــ
فـــي خــلــيــج املــكــســيــك فـــي عــــام 2010، إنــهــا 
عام  بحلول  وظيفة  آالف  سبعة  ستخفض 
2017 توازي نحو تسعة في املائة من القوة 

العاملة في الشركة.
اإلنفاق  على خفض  النفط  وعكفت شركات 
العام األخير،  وتكاليف التشغيل على مدى 
تدفقات  فــي  الــحــاد  االنخفاض  مــع  للتعامل 
السيولة من جراء تراجع أسعار النفط، وأدت 
التخفيضات إلى فقد عشرات آالف الوظائف 

وإلغاء العديد من املشاريع الجديدة. 
ــــزل ســهــم »بــــي.بــــي« نــحــو 7% فـــي لــنــدن  ونـ
عقب اإلعــالن عن األربـــاح، أمــس، وكــان أكبر 

الخاسرين على مؤشر يوروفرست 300.
النقدية  الــتــوزيــعــات  وأبــقــت »بــي.بــي« على 
عــنــد عــشــرة ســنــتــات لــلــســهــم، لــكــن الــنــتــائــج 

الضعيفة والتوقعات املستقبلية ستكثفان 
الــضــغــوط على الــشــركــة الــتــي اضــطــرت إلى 

اقتراض مبالغ أكبر.
ُمنيت بخسائر 6.5  أنــهــا  الــشــركــة  وأعــلــنــت 
فــي 2015، وهـــي أســــوأ من  مــلــيــارات دوالر 
فــي عـــام 2010، حــني وضــعــت في  نتائجها 
خليج  فــي  نفطي  تــســرب  تكلفة  حساباتها 
املــكــســيــك، حــيــث بــلــغــت قــيــمــة الــتــعــويــضــات 
نحو  التطهير  وتكلفة  والجنائية  املــدنــيــة 
55 مليار دوالر. وفي أكتوبر/تشرين األول 
ثالثة من  أعلنت بي.بي عن جولة  املاضي، 
تــخــفــيــضــات اإلنـــفـــاق ومـــزيـــد مـــن مــبــيــعــات 
ــوام املقبلة ملــواجــهــة فترة  األصــــول فــي األعــ
ممتدة من أسعار النفط املنخفضة. وباعت 

ــاز الــبــريــطــانــيــة أصـــوال  ــغـ شــركــة الــنــفــط والـ
بنحو 50 مليار دوالر منذ حــادث التسرب 
املميت في خليج املكسيك عام 2010، وقالت 
إنها تتوقع التخارج من أصول بثالثة إلى 

خمسة مليارات دوالر في 2016. 
ــيـــر  ــافــــي الــــدخــــل فــــي الــــربــــع األخـ ــلــــغ صــ وبــ
عن  كثيرا  يقل  مــا  وهــو  دوالر،  مليون   196

توقعات املحللني عند 730 مليون دوالر.
ونتائج بي.بي أحدث نتائج ضعيفة ألرباح 
القطاع. وأعلنت شيفرون،  الربع األخير في 
ــــات املـــتـــحـــدة،  ــــواليـ ــبـــر مــنــتــج فــــي الـ ــانـــي أكـ ثـ
األسبوع املاضي، أول خسائر فصلية، فيما 
أن تعلن  يــتــوقــع  يــزيــد عــن 13 عــامــا، بينما 
رويـــال داتـــش شــل تــراجــع األربــــاح إلــى نحو 
الــنــصــف. وبــلــغ مــتــوســط ســعــر مــزيــج برنت 
األخير من 2015  الربع  الخام 43 دوالرا في 
ــزوال مـــن 115  ــام، نــ مــقــابــل 76 دوالرا قــبــل عــ
أن  املــتــوقــع  ــن  ومــ  .2014 صــيــف  فـــي  دوالرا 
تستمر أسوأ موجة هبوط يشهدها القطاع 
ــقـــود، إذ يــبــلــغ مــتــوســط سعر  فـــي ثـــالثـــة عـ

برنت منذ بداية العام 33 دوالرا.
)رويترز، العربي الجديد(

الرباط ـ مصطفى قماس

التنفيذي  الــرئــيــس  ــراب،  ــتـ الـ مصطفى  ــال  قـ
مصدر  أكبر  للفوسفات،  الشريف  للمجمع 
سيصبح  املغرب  إن  العالم،  في  للفوسفات 
العاملي  الصعيد  على  لألسمدة  منتج  أول 
فــي تصريح  الــتــراب،  بحلول 2017. وتــوقــع 
املـــغـــرب  أن  االثــــنــــني،  أمـــــس  أول  ــافـــي،  صـــحـ
ســيــنــتــج بــحــلــول 2017 حـــوالـــي 12 مــلــيــون 
طن سنويًا من األســمــدة، وهــو ما سيجعل 
لــلــفــوســفــات أول منتج  الــشــريــف  مــجــمــوعــة 

لألسمدة على الصعيد العاملي.
وتبنى املجمع الشريف للفوسفات باملغرب 
اســتــراتــيــجــيــة تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الحضور 
املــغــربــي فــي ســـوق األســـمـــدة الــعــاملــيــة، عبر 
رفــع الــقــدرات اإلنتاجية من 4.5 ماليني طن 
في 2010 إلى 8 ماليني طن سنويًا في 2014، 

ثم 12 مليون طن في 2017.
ــع وحـــدات  وســيــأتــي ذلـــك عــبــر مــســاهــمــة أربــ
ــاج األســـــمـــــدة، حـــيـــث جــــــرى، أول أمـــس  ــتــ إلنــ
االثــنــني، تــدشــني مصنع أفــريــقــيــا لــألســمــدة، 
داخل املركب الصناعي الجرف األصفر، الذي 
ــاط بــحــوالــي 200 كــيــلــومــتــر،  ــربـ يــبــعــد عـــن الـ

حيث سيتيح إنتاج مليون من األسمدة.
وســيــوجــه إنـــتـــاج تــلــك الـــوحـــدة الــصــنــاعــيــة 

التي استدعت استثمارًا بنحو 537 مليون 
ــى الـــقـــارة األفــريــقــيــة، حــيــث يــؤكــد  دوالر، إلـ
املــجــمــع الــشــريــف لــلــفــوســفــات، أن األســمــدة 
ــــع الـــــزراعـــــات  ــــالءم مـ ــتـ ــ ــتــــي ســيــنــتــجــهــا تـ الــ

واألراضي األفريقية.
الصناعات  تنمية  مدير  قشار،  وأكــد حميد 
التحويلية باملجمع الشريف للفوسفات، في 
لألنباء،  العربي  املغرب  لوكالة  تصريحات 
أن األسمدة التي سيوفرها املركب الجديد، 

ستوجه للقارة األفريقية. وكان املجمع عّبر، 
في األعوام األخيرة، عن تطلعه إلى ترسيخ 
ــــورة الــــخــــضــــراء بـــالـــقـــارة  ــثـ ــ ــي الـ ــوره فــ حــــضــ
األسمدة،  استعمال  في  بالزيادة  األفريقية، 
كي تصل إلى 50 كلغ في الهكتار، عوضًا عن 
املعدل  أن  علمًا  حاليًا،  الهكتار  فــي  كلغ   10

العاملي يصل إلى 80 كلغ في الهكتار.
ــمــــدة فـــي كــونــهــا تعد  وتــتــجــلــى أهــمــيــة األســ
اعتبار  على  الــزراعــة،  لتنمية  عنصرًا حيويًا 
أنها تساهم في زيادة املردودية وإنتاج املواد 
العضوية التي تغني التربة، تحسني نوعية 
املحاصيل، وتعزيز استعمال املياه التي تندر 
فـــي املــنــاطــق الـــجـــافـــة، خــصــوصــًا فـــي الـــقـــارة 
الـــســـمـــراء. ويــضــم مــركــب أفــريــقــيــا لــألســمــدة، 
ــــدة،  ــمـ ــ ــــن األسـ ــــن مـ ــــاج مـــلـــيـــون طـ ــتـ ــ وحـــــــدة إلنـ
ووحدة إلنتاج الحامض الفوسفوري لتوفير 
الحامض  والــوحــدة إلنتاج  450 طنًا سنويًا، 

الكبريتي بقدرة تصل إلى 1.4 مليون طن.
ــيـــرة، من  ويــســتــفــيــد املـــغـــرب، فــي الــفــتــرة األخـ
دخــــول ســـوق الــفــوســفــات الــعــاملــيــة فــي دورة 
انتعاش جديد، تشي بتحقيق إيرادات مهمة، 

ما يساهم في دعم رصيد النقد األجنبي.
إلى  للفوسفات،  الــشــريــف  املجمع  ويسعى 
قطاع  مستقبل  تحديد  فــي  كبير  دور  لعب 

األسمدة في العالم.

إرهاب يطاول السماء

)Getty( مصنع إلنتاج الفوسفات في المغرب

»بي بي« تسجل أكبر خسائرها في 20 عاما

المغرب يتجه إلى صدارة العالم بإنتاج األسمدة

نشاط شركة الطيران التونسي 
يمر بأحلك فتراته

80% من األدوية مهربة خالل فترة الحرب

أدت الضربات اإلرهابية 
التي تلقتها تونس العام 

الماضي، إلى تقلص 
نشاط الشركة من رحالت 
النقل العارض »شارتار« ما 
بين 40 و50%، وهو نوع 

من الرحالت يمثل نصف 
نشاط الناقلة الجوية

نفط نقل

صناعة

117
ــادر عن  ــ ــر صـ ــري ــق ــر ت ــشــي ي
لــأدويــة  اليمنية  الهيئة 
إلى  الطبية،  والمستلزمات 
على  ينفقون  اليمنيين  أن 
محليًا  المصنعة  األدويـــة 
خمسين  من  والمستوردة 
 117 نحو  وأجنبيًا  عربيًا  بلدًا 

مليون دوالر سنويًا.

تحقيق

الخطوط التونسية تطالب 
الحكومة بمساعدتها 
على تنفيذ خطة إنقاذ

يشكل الدواء المهرب نحو 
80% من إجمالي سوق 

الدواء في اليمن

خسائر صناعة الدواء 
بلغت 232 مليون دوالر 

منذ العام 2011

نزل سهم الشركة 
نحو 7% في لندن عقب 

اإلعالن عن األرباح أمس

صنعاء ـ فاروق الكمالي

شرعنت مليشيا الحوثي عمليات 
اليمن ووجهت  فــي  الـــدواء  تهريب 
ــلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة الــخــاضــعــة  الـــسـ
على  الصيدليات  مــالك  بتشجيع  لسيطرتها 
توفير الدواء عن طريق التهريب لسد النقص 

الحاد في سوق األدوية.
وقـــالـــت مـــصـــادر رســمــيــة يــمــنــيــة لــــ »الــعــربــي 
ــم الحظر  الـــجـــديـــد«، إنـــه فـــي ظـــل الـــحـــرب ورغــ
التحالف  املــفــروض مــن قبل  البحري والــبــري 
انــتــعــاشــا، حيث  الــــدواء يشهد  تــهــريــب  إال أن 
الغربية  السواحل  عبر  العمليات  تلك  تشيع 
والــشــرقــيــة لــلــيــمــن وعــبــر مــنــافــذ بـــريـــة، وعــبــر 
املــنــافــذ الــجــويــة مــن خـــالل تــجــار الــتــجــزئــة أو 
مـــن يــطــلــق عــلــيــهــم »تـــجـــار الــشــنــطــة«، وكــذلــك 
الــذي يعد أحــد املنافذ  عن طريق ميناء املخا 
الــبــحــريــة الــرئــيــســيــة. ويــقــع مــيــنــاء املــخــا على 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي لــلــيــمــن املـــطـــل عــلــى الــبــحــر 
األحـــــمـــــر وال يــــــــزال تــــحــــت ســــيــــطــــرة جـــمـــاعـــة 
الحوثيني، وتحول إلى محطة لتهريب الدواء 

والسجائر والكحول واملشتقات النفطية.

منافذ التهريب
وأكــــد مــســؤولــون يــمــنــيــون أن طـــرق التهريب 
تطورت في ظل الحرب حيث يبتكر املهربون 

وسائل جديدة لتهريب الدواء.
وأوضــــح نــائــب مــديــر عـــام مــكــافــحــة التهريب 
بــالــجــمــارك حــســان غــــالب أن أشــهــر عمليات 
ــقـــوم بـــهـــا األشـــخـــاص  ــتـــي يـ الـــتـــهـــريـــب تـــلـــك الـ
الوديعة  منفذ  عبر  السعودية  مــن  الــقــادمــون 
البري. وقال غالب لـ »العربي الجديد« إن من 
باستخدام  التهريب  أيضا  الــطــرق  أشهر  بــني 
ــة  الـــدراجـــات الــنــاريــة والــســيــارات لنقل األدويـ
املهربة من الحدود البحرية املحاذية للحدود 
البرية، وهي طريقة تكثر في عمليات التهريب 
النشطة التي تتم عبر الحدود البحرية لدول 
ــــوار األفــــريــــقــــي )جـــيـــبـــوتـــي –الــــصــــومــــال-  ــــجـ الـ
أريــتــريــا( مــن خــالل طريق ميناء املخا أو من 

الخوخة أو بالساحل املحاذي له.
وفــضــال عـــن ذلــــك، تــقــوم عــصــابــات بعمليات 
تــهــريــب مــبــاشــرة مــن جـــوار منفذ شــحــن بــري 

اليمن( حيث  املــهــرة )جــنــوب شــرق  بمحافظة 
تــوجــد طـــرق لــلــســيــارات عــلــى مــســافــات قريبة 
البدو  أهــالــي  بعض  يستخدمها  الجمرك  مــن 
النشطني في مجاالت التهريب املختلفة، وفق 

غالب.
واعــتــبــر نــائــب مــديــر عـــام مــكــافــحــة الــتــهــريــب 
بــالــجــمــارك، أن تــهــريــب األدويــــــة يــؤثــر سلبا 
على االقتصاد اليمني املتهاوي، حيث يحرم 
خزينة الدولة من مبالغ كبيرة في ظل وجود 
عجز دائم في املوازنة العامة للدولة، فضال عن 
االختالل الكبير في مبدأ املنافسة بني التجار 
الجمركية والضرائب  الرسوم  يدفعون  الذين 

وبني املهربني الذين ال يدفعون أية رسوم.

فقه الضرورة
وأكــــد صــيــادلــة ومــالــكــو مــخــازن لـــألدويـــة في 
عمليات  ازدهـــار  الجديد«  »العربي  لـ  صنعاء 
تــهــريــب الـــــدواء فـــي ظـــل الـــحـــرب بــعــد شرعنة 
النقص  الــدواء بهدف سد  الحوثيني لتهريب 

في السوق املحلية التي تعاني شح األدوية.
وأوضح الصيادلة أن ضعف القدرة الشرائية 

لــدى املــواطــن اليمني يدفعه إلــى شــراء السلع 
املــرضــى يقبلون  فــإن  الــثــمــن، ولـــذا  الرخيصة 
ــراء األدويــــــــة املـــهـــربـــة بــســبــب رخـــص  ــ عـــلـــى شــ

أسعارها مقارنة باألدوية املصرحة.
ويــــؤكــــد الـــصـــيـــدالنـــي ابـــراهـــيـــم الـــكـــبـــودي أن 
50% مــن األدويـــة املهربة فــي الــســوق اليمنية 
ــة الــــجــــودة  ــونــ ــأمــ مـــجـــهـــولـــة املـــنـــشـــأ وغــــيــــر مــ

ــى جــانــب عــواقــبــهــا الصحية  والــفــعــالــيــة، وإلــ
والصناعات  الوطني  باالقتصاد  تضر  فهي 

الدوائية.
»املتتبع  الجديد«:  »العربي  لـ  الكبودي  وقــال 
لـــألدويـــة فـــي الــصــيــدلــيــات يــالحــظ االنــتــشــار 
ــتـــنـــوع فـــي األشــــكــــال، فــقــد أصــبــح  الــكــبــيــر والـ
ــا بــمــثــل تـــلـــك األدويــــــة  ــارقــ ــســــوق املـــحـــلـــي غــ الــ
بمختلف مسمياتها وهي متداولة لدى كثير 
من الصيدليات وبأسعار غير محددة، وشجع 
وظــروف  الرسمية  الجهات  مباركة  ذلــك  على 

الحرب والوضع االقتصادي واألمني«.
ويــشــيــر تــقــريــر صـــــادر عـــن الــهــيــئــة الــيــمــنــيــة 
لألدوية واملستلزمات الطبية إلى أن اليمنيني 
ــلــــى األدويــــــــــــة املـــصـــنـــعـــة مــحــلــيــًا  يـــنـــفـــقـــون عــ
بلدًا عربيًا وأجنبيًا  واملستوردة من خمسني 
وتــفــيــد  ــًا.  ــنــــويــ ســ دوالر  مـــلـــيـــون   117 نـــحـــو 
سوق  أن  مدنية  طبية  ملنظمات  إحــصــائــيــات 
ــة كـــان يــشــكــل مــا نسبته %60  ــ تــهــريــب األدويـ
من حجم سوق الدواء اليمني لكن التقديرات 
تشير إلى ارتفاع الــدواء املهرب إلى 80% من 

مجموع سوق الدواء خالل فترة الحرب.

نقص الدواء
وقال أحمد العديني مالك صيدلية بصنعاء، 
لـ »العربي الجديد«، إن الحرب أفضت إلى شح 
الدواء في السوق وارتفاع أسعاره، فضال عن 
انعدام العديد من األصناف املهمة خصوصا 
ــة املــنــقــذة للحياة، وهــي عــوامــل دفعت  األدويــ
أصــحــاب الــصــيــدلــيــات وشــركــات األدويــــة إلــى 

تهريب األدوية لتغطية النقص.
وأدت االضطرابات في اليمن إلى زيادة إقبال 
ــدواء مـــن الــصــيــدلــيــات  ــ املـــرضـــى عــلــى شــــراء الــ
ــارات طـــبـــيـــة، وحـــســـب مــنــظــمــة  ــتــــشــ بــــــدون اســ
ــإن املــــرضــــى فــــي الــيــمــن  ــ ــة فــ ــيـ ــاملـ ــة الـــعـ الـــصـــحـ
يواجهون قيودا في الحصول على الخدمات 
الصحية منذ تصاعد النزاع، حيث انخفضت 
أعداد االستشارات الطبية في املرافق الصحية 

بنسبة %40.
ــالـــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، منتصف  وقـ
الــنــظــام  إن  املـــاضـــي،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
الصحي في اليمن انهار، مشيرة إلى أن ماليني 

اليمنيني تعرضوا للخطر بفعل الحرب.

صناعة متهالكة
وال يــــــزال مــصــنــع األدويـــــــــة الـــتـــابـــع لــلــشــركــة 
الدوائية الحديثة بصنعاء يعمل رغم الحرب 
والصعوبات في توفر املواد الخام، وهو واحد 
من ثالثة مصانع يمنية إلنتاج الدواء ال تزال 
مصانع   4 توقفت  فيما  الــعــمــل،  فــي  مستمرة 
أخــــــرى بــشــكــل كـــامـــل لـــوقـــوعـــهـــا فــــي مــنــاطــق 
االقتتال املحلي أو بجانب معسكرات تتعرض 

لغارات طيران التحالف العربي.
الله  الشركة عبد  املبيعات في  وأوضــح مدير 
شرف أن رأسمال الشركة يبلغ سبعة ماليني 
دوالر وأنها تنتج أكثر من 70 صنفا دوائيا من 
الجاف،  الشراب  خالل خمسة خطوط إلنتاج 
األقـــــراص، الــكــبــســوالت، الـــفـــوارات واملــطــهــرات 
تــــوزع فــي جــمــيــع املــحــافــظــات وعــــدد مــن دول 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  الــــجــــوار. وقـــــال شــــرف لـ
ــتـــاج املــصــنــع  »أدت الـــحـــرب إلــــى تــخــفــيــض إنـ
ــادرا عــلــى الــعــمــل بكامل  ــ لــلــنــصــف ولـــم يــعــد قـ
طــاقــتــه اإلنـــتـــاجـــيـــة بــســبــب صــعــوبــة وصـــول 
الــعــمــال وعـــدم تــوفــر املــــواد الـــخـــام«. وتقتصر 
صـــنـــاعـــة الــــــــدواء فــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى املــــضــــادات 
الحيوية بأنواعها واألدوية املعالجة للحرارة 

واملنشطات الجنسية واملسكنات.
تـــوقـــف 70% مـــن صــنــاعــة  إلــــى  الـــحـــرب  وأدت 
الــــــــــدواء املـــحـــلـــيـــة، نـــتـــيـــجـــة مـــخـــاطـــر الـــحـــرب 
وصـــعـــوبـــة وصـــــــول املــــــــواد األولـــــيـــــة املـــكـــونـــة 
ــاد الــيــمــنــي  ــ ــحـ ــ ــة بـــحـــســـب رئــــيــــس االتـ ــ ــــألدويـ لـ

ملنتجي األدوية إحسان الرباحي.
إن معظم  الجديد«  »العربي  لـ  الرباحي  وقــال 

مصانع الدواء توقفت فعليا، فيما ال تعمل تلك 
اإلنتاجية،  قــدراتــهــا  تتوقف بنصف  لــم  الــتــي 
ما يكبد هــذه املصانع خسائر مالية باهظة. 
تبلغ  خسائر  إلــى  األولــيــة  التقديرات  وتشير 
50 مــلــيــار ريــــال )حـــوالـــى 232 مــلــيــون دوالر( 
منذ 2011. واعتبر الرباحي أن توقف اإلنتاج 
بالنسبة لسوق  كبيرا  فارقا  املحلي ال يشكل 
الدواء حيث إن الناتج املحلي ال يغطي سوى 
5% من احتياجات السوق، وأن اليمن يعتمد 
على استيراد ما يقارب 95% من األدوية التي 

يحتاج إليها.
وأكـــد الــربــاحــي أن تــداعــيــات الــحــرب أدت إلى 
تسريح الــعــشــرات مــن املــوظــفــني والــعــمــال في 

مصانع األدوية. اليمن... 
العالج األسود

أكدت مصادر مسؤولة في اليمن، ازدهار عمليات تهريب الدواء في ظل الحرب بعد شرعنة 
األدوية،  التي تعاني شح  المحلية  السوق  النقص في  الدواء بهدف سد  لتهريب  الحوثيين 

بغض النظر عن اآلثار السلبية لعمليات التهريب على االقتصاد المحلي أو صحة المواطنين
مساٍع إلنعاش اقتصاديات المدن المحرّرة

الـــوزراء، خالد محفوظ بحاح،  اليمني ورئيس  الرئيس  نائب  أكــد   
االقتصادي  بالجانب  االهتمام  إلى  الحكومة  الثالثاء، سعي  أمس 
لقائه رجال األعمال  وإنعاشه بأقصى سرعة. وقال بحاح، خالل 
الحياة االقتصادية  إنعاش  إن  التجارية في عدن،  الغرفة  وأعضاء 
الحياة وتطبيعها، ويسهم في تجاوز  لترسيخ  يمثل جانبا مهما 
ــتــحــديــات، ويــرفــع مــن مــعــانــاة املــواطــن  ــكـــاالت وال الــكــثــيــر مــن اإلشـ
التخريبية  الــجــمــاعــات  على  الــفــرص  مــن  الكثير  ويــفــوت  البسيط، 
الحياة  إلى تجميد  والتي تسعى  الخاملة،  املناطق  التي تنشط في 

بمختلف صورها. وأوضح املسؤول، بحسب وكالة األنباء اليمنية 
الرسمية )سبأ(، أن الحكومة تدرك التحديات األمنية التي تقف أمام 

الكثير من التجار ورجال األعمال والشركات. 
للتجار ورجــال األعمال،  األول  املساند  الحكومة ستكون  أن  وأكــد 
من خالل تسهيل كافة اإلجراءات املمكنة، وإيجاد الحلول العاجلة 
ملشاكل نقل البضائع عبر مختلف املنافذ البحرية والجوية والبرية، 
الرسمية  الجهات  مع  بالتنسيق  الجمركية  باإلجراءات  يتعلق  وما 

ذات العالقة.

إعفاء  عبر  الشركة  إلنقاذ  خطة  في  بالتدخل 
ضـــريـــبـــي ومـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي تــحــمــل فـــاتـــورة 
ــادة عــلــى فــســخ فـــاتـــورة بـــ 160  املــحــروقــات زيــ
يــعــادل 80 مليون دوالر  مــا  مليون ديــنــار أي 
هي ديون مستحقة للديوان الوطني للطيران.

فــي سبتمبر/ التونسية  الــخــطــوط  وأعــلــنــت   
أيــلــول املــاضــي أنــهــا تعمل على إعـــداد عقدي 
الشركة  لفائدة  ديــنــار  بقيمة 4 ماليني  قــرض 
التونسية للتموين التي تعاني من صعوبات 
التموين على  إلــى تعطل خــدمــات  أدت  مالية 

مـــن الــخــطــوط الــتــونــســيــة. وتــطــالــب الــشــركــة 
الحكومة بمساعدتها على تنفيذ خطة إنقاذ 
عبر توفير التمويالت الالزمة لتسريح العمال 
ــن تـــــجـــــاوزوا الــخــمــســني عـــامـــا ألســـبـــاب  ــذيــ الــ

اقتصادية.

أسهم الشركة خسرت 
17.5% الشهر الماضي 
)فرانس برس(

يقبل 
المواطنون 
على األدوية 
المهربة 
لرخصها 
)Getty(
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الرياض ـ خالد الشايع

تشهد سوق السيارات املستعملة 
في السعودية حالة من االرتباك، 
معايير  اململكة  تطبيق  ظــل  فــي 
تتعلق باستهالك السيارات للوقود، والتي 
بمقتضاها يتم حظر أكثر من 37 نوعا من 

املركبات وفق مصادر تجارية ورسمية.
وحــــذر مـــســـتـــوردون مـــن أن حــظــر نــوعــيــات 
األكثر  يعتبر بعضها  السيارات  من  كثيرة 
اســتــخــدامــا فــي الــبــالد ســيــؤدي إلـــى زيـــادة 
األســـعـــار، بينما تــعــانــي الــســوق بــاألســاس 
مـــن تـــراجـــع فـــي الـــقـــدرة الــشــرائــيــة. ويقصر 
الــنــظــام الــحــالــي عــمــلــيــات االســـتـــيـــراد على 
عــمــر تصنيعها  يـــزيـــد  الـــتـــي ال  ــارات  ــيـ الـــسـ
معايير  بينما تضيف  فقط،  5 سنوات  عن 
اســـتـــهـــالك الــــوقــــود ضــــوابــــط جــــديــــدة عــلــى 
ــــت حـــمـــلـــة »الــــســــيــــارات  ــانـ ــ االســـــتـــــيـــــراد. وكـ

ــتــــي أطــلــقــهــا  املـــســـتـــعـــمـــلـــة املـــــســـــتـــــوردة«، الــ
ة الــطــاقــة بمدينة  املـــركـــز الــســعــودي لــكــفــاء
املــلــك عــبــدالــعــزيــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، أكــدت 
فــي وقـــت ســابــق أنـــه ســيــتــم تطبيق معيار 
بدءًا  املستعملة  للسيارات  الوقود  اقتصاد 
من يناير/كانون الثاني 2016، وبعدها لن 
يتم السماح باستيراد السيارات املستعملة 

املــخــالــفــة ملــعــيــار اقــتــصــاد الـــوقـــود. ومعيار 
اقــتــصــاد الــوقــود ينقسم إلـــى جــزأيــن األول 
الحد  يبلغ  الركوب، حيث  يتعلق بسيارات 
الــوقــود فيها نحو  األدنـــى ملعيار استهالك 
خاص  والثاني  لتر،  لكل  كليومترات   10.3
بالشاحنات الخفيفة، والحد األدنى ملعيار 
استهالك الوقود فيها هو 9 كيلومترات لكل 
لتر. وكانت السعودية بدأت خطوات جادة 
في تقليل استهالك السيارات للوقود، حيث 
ألـــزمـــت الـــشـــركـــات املــصــنــعــة وضــــع بــطــاقــة 
ــهـــالك الــحــقــيــقــي لــكــل  ــتـ تـــوضـــح كــمــيــة االسـ
سيارة، وحثت املواطنني من خالل حمالت 
دعائية مدفوعة الثمن على شراء السيارات 
ذات االستهالك األقل. وقال مصدر مسؤول 
لـــ »العربي  الــتــجــارة فــي تصريح  فــي وزارة 
ــيـــارات  الــــجــــديــــد«، إن حـــظـــر اســـتـــيـــراد الـــسـ
لـــلـــوقـــود سيشمل  املــســتــهــلــكــة  املــســتــعــمــلــة 
 X6 مــركــبــات شــعــبــيــة، مــثــل بـــي إم دبــلــيــو«
بمحرك V8، وجميع فئات M العالية األداء، 
 - دودج  وســيــارات   ،750Li السابعة  والفئة 
تشارجر فئة R/T و SRT8، وتشالنجر فئة 

.»SRT8 و R/T
»كرايسلر  أيضا  الحظر يشمل  أن  وأضــاف 
 ،SRT8 فـــئـــة  و   V8 مــــحــــرك  فــــئــــات   300C
ومـــن مــرســيــدس فــئــة  AMG G63، وكــذلــك 
تـــويـــوتـــا النــــــدكــــــروزر مــــحــــرك V8 بــجــمــيــع 
فــئــاتــه، ومــن لــكــزس LX بجميع فــئــاتــه، أما 
مــن شــيــفــرولــيــه فسيتم حــظــر دخـــول تاهو 
ــمـــارو SS مــحــرك  فــئــاتــه، وكـ 2015 بــجــمــيــع 
ام  وكــورفــيــت Z06، جـــي  V8، وســلــيــفــاردو 

سيارات 
على طريق الحظر

معرض 
سيارات في 

جدة )فرانس 
برس(

قالت مصادر حكومية وتجارية سعودية، إن الحكومة ستحظر استيراد 
للوقود،  استهالكا  األكثر  المستعملة  السيارات  نوعًا من  أكثر من 37 

فيما تحظر باألساس استيراد الفئات التي يزيد عمرها عن 5 أعوام

متوسط أسعار 
السيارات المستعملة يصل 

إلى 10.6 آالف دوالر

إقبال أكبر على السيارات 
التي مر على تصنيعها 

ما بين 5 و10 أعوام

الفقر يرتفع إلى %54.5 
من مجموع السكان 

والبطالة 60% بين الشباب

استهالك الوقود 
يربك سوق المركبات 

بالسعودية

الــســيــارات اإليــرانــيــة،  ذكـــرت صحيفة »املــونــدو« اإلسبانية أن شــرکــات صناعة 
أجرت اتصاالت مع شرکات صناعة قطع غيار املركبات اإلسبانية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية »ارنا«، أمس، عن الصحيفة، أن القيمة 
املضافة املرتفعة للمنتجات اإلسبانية وشهرتها العاملية وأسعارها التنافسية 
أسباب رئيسية دفعت شرکات صناعة السيارات اإليرانية إلى إجراء مباحثات، 

األسبوع املاضي، مع أبرز شرکات صناعة قطع غيار السيارات اإلسبانية.
وأشـــارت الصحيفة، فــي عــددهــا الــصــادر يــوم االثــنــني، إلــى أن إلــغــاء الحظر عن 
ـــر فــرصــة جــديــدة لبحث دخـــول الــســوق اإليــرانــيــة، وعـــودة طــهــران إلى 

ّ
إيـــران وف

األسواق العاملية.
ولفتت إلى أن إيــران تمتلك 15 مليون سيارة، ولكن في نفس الوقت فإن حجم 

املستهلك منها مرتفع جدا، ما يجعل قطع الغيار تحظی بأهمية.

أقــل، من الحلول  باتت السيارات الكهربائية والهجينة التي تستهلك وقــودا 
التي تتبعها بعض الدول في العالم لتوفير استهالك الوقود، فيما بات هذا 
أن أسعار هذه  إال  العربية،  الــدول  التي تركز عليه بعض  القضايا  األمــر من 
النوعية من السيارات التي ما تزال مرتفعة يجعل مرورها إلى دول املنطقة 

محدودا وقاصرا على بعض دول الخليج العربي.
وتسعى الكثير من الجهات الحكومية في دولة مثل اإلمارات العربية املتحدة 
إلى زيادة نسب السيارات الكهربائية في إمارة دبي، من خالل تنسيق كامل 
بني وزارات عديدة والشركات املستوردة. ويقل استهالك الوقود في السيارات 

الهجينة بنحو 30% عن مثيلتها التقليدية.

مــن املــقــرر أن تطلق شــركــة »تــاتــا مــوتــورز« الهندية ســيــارة صغيرة فــي الهند 
يتشابه اسمها مع اسم فيروس »زيكا«، مما دفع الشركة إلى التفكير في تغيير 

اسم السيارة.
وسوف تكشف الشركة عن السيارة الصغيرة التي يطلق عليها حتى اآلن زيكا 
في معرض سيارات »أوتو اكسبو«، املقرر أن يبدأ بالقرب من دلهي هذا األسبوع.
ــة في  ــ ويــنــتــقــل فـــيـــروس زيـــكـــا عــبــر الـــبـــعـــوض، وقــــد ظــهــر فـــي أكـــثـــر مـــن 21 دولـ
األميركتني وأوروبا، ويعتقد أنه يتسبب في حدوث تشوه لألجنة عند انتقاله 

من األم للطفل.
مومباي  من  األملانية  األنباء  لوكالة  تاتا  باسم  املتحدثة  شــاه،  ميناري  وقالت 
»لقد اخترنا االســم عندما لم يكن هناك فيروس يحمل هــذا االســم، حتى إننا 
أعلناه لوسائل اإلعالم في ديسمبر/كانون األول املاضي. ولكن اآلن، نحن نقّيم 

املوقف، وسوف نتخذ قرارا بشأن ما إذا كنا سنغير االسم أم ال«.

أخبار في صور

إيران تسعى إلى جذب شركات قطع 
الغيار اإلسبانية

السيارات الكهربائية تمر إلى الدول 
العربية

»زيكا« يجبر »تاتا« الهندية على تغيير 
اسم سيارتها

)Getty( مصنع لتجميع السيارات في مصر)السوق اليمنية تعج بالدراجات النارية )فرانس برس

القاهرة ـ محمد توفيق

من  الكثير  اقتناء سيارة جديدة  يداعب حلم 
املصريني، الذين ظل هذا الحلم يراودهم على 
مـــدار األســبــوعــني املــاضــيــني، بعد أن انتشرت 
قــرب طــرح سيارة  إلــى  تقارير إعالمية تشير 
أوروبـــيـــة ال يــتــجــاوز ســعــرهــا 35 ألـــف جنيه 
)4.5 آالف دوالر(، قبل أن يعلن وكيل الشركة 
املنتجة فــي مصر أن هــذه الــســيــارة ال تخص 

السوق املصرية، وإنما الهند.
ــــوق الــــســــيــــارات املــســتــعــمــلــة األكـــثـــر  وتـــظـــل سـ
ــة لــــشــــرائــــح واســـــعـــــة مــن  ــبـ ــنـــسـ ــالـ حـــــضـــــورا بـ
وال  ســيــارات،  اقتناء  على  القادرين  املصريني 
التي شهدتها أسعار  الطفرات  سيما في ظل 
ارتفاع سعر صرف  الجديدة بفعل  السيارات 
الــــدوالر األمــيــركــي وكــذلــك رغــبــة املــســتــورديــن 
والــوكــالء فــي تحقيق أربـــاح أكــبــر، لتعويض 
فـــتـــرة ركـــــود بــســبــب تـــداعـــيـــات االضـــطـــرابـــات 
عام  منذ  االقتصاد  على  واألمنية  السياسية 
الــتــواصــل  2011. وكـــــان نــشــطــاء عــلــى مـــوقـــع 
ــبــــوك« تــــــداولــــــوا أخـــبـــار  ــيــــســ ــتــــمــــاعــــي »فــ االجــ
حـــول طـــرح ســيــارة مــن جــانــب شــركــة »ريــنــو« 
الفرنسية رخيصة السعر تحمل اسم »كويد«، 
وذلـــــك لـــالســـتـــفـــادة مـــن اتــفــاقــيــة مـــع االتـــحـــاد 
األوروبي يتم بمقتضاها إلغاء الجمارك على 
الــســيــارات األوربـــيـــة بــحــلــول عـــام 2020، بعد 

خفضها تدريجيا.
ــد مــــعــــارض  ــ ــ وقــــــــال مـــحـــمـــد ســــعــــد، مــــديــــر أحـ
السيارات في محافظ الجيزة جنوب العاصمة 
القاهرة، إن الجدل والضجة التي أثيرت منذ 

صنعاء ـ فاروق الكمالي

بــــني الـــحـــني واآلخــــــــر تـــصـــدر قـــــــــرارات بــحــظــر 
الــــدراجــــات الــنــاريــة فـــي الــيــمــن فـــي ظـــل تـــردي 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــي، بـــيـــنـــمـــا بــــــات الـ ــ ــنــ ــ ــع األمــ ــ ــــوضـ الـ
الــيــمــنــيــني يـــعـــولـــون عــلــى هــــذه الــوســيــلــة في 
التنقل وحتى كمصدر للرزق، في الوقت الذي 
تــشــهــد فــيــه الــبــطــالــة مـــعـــدالت غــيــر مــســبــوقــة 
ــاد  ــتـــصـ ــبـــب ظــــــــروف الـــــحـــــرب وتــــــــــردي اقـ بـــسـ
البالد. وقررت السلطات املحلية في محافظة 
حــضــرمــوت )شــــرق(، منتصف يــنــايــر/كــانــون 
الثاني املاضي، حظر حركة الدراجات النارية 
فـــي مــديــنــة املــكــال عــاصــمــة املــحــافــظــة بنهاية 
ذلـــك الــشــهــر، لكنها عــدلــت عــن الـــقـــرار بسبب 
الوضع املعيشي، حسب بيان أصدرته اللجنة 
األمـــنـــيـــة فـــي املــحــافــظــة يــــوم األحـــــد املـــاضـــي. 
فــإن العدول عن  قــرار اللجنة األمنية،  بحسب 
حــظــر ســيــر الـــدراجـــات الــنــاريــة جـــاء »حــرصــا 
عــلــى املــصــلــحــة الــعــامــة لــلــمــواطــنــني ومـــراعـــاة 

ملتطلباتهم املعيشية، التي باتت تعتمد على 
كبيرة«. بصورة  النارية  الــدراجــات  استخدام 

وتعد الدراجات النارية وسيلة النقل األشهر 
في الكثير من املحافظات اليمنية، فضال عن 
كــونــهــا مــصــدر رزق آلالف األشـــخـــاص الــذيــن 

يعملون في نقل السلع واألفراد. 
وكــانــت الــســلــطــات األمــنــيــة فــي محافظة عــدن 
أقــرت في 20 ديسمبر/كانون  اليمن،  جنوبي 
النارية  الــدراجــات  املاضي، حظر حركة  األول 
بــني مــديــريــات املحافظة، كــإجــراء أمــنــي للحد 
مـــن عــمــلــيــات االغـــتـــيـــال. ويــعــيــش ثــلــث ســكــان 

على  نسمة،  مليون   25 عــددهــم  البالغ  اليمن، 
أقـــل مــن دوالريـــــن فــي الـــيـــوم، وتـــقـــّدر البطالة 
بنحو 35%، فــي حــني تصل هــذه النسبة بني 

الشباب إلى أكثر من %60.
النارية،  الــدراجــات  ويــرى عاملون في تجارة 
ــرارت مــتــكــررة بــحــظــر ســيــر هــذه  ــ ــدور قـ أن صــ
الــنــوعــيــة مــن املــركــبــات، يقلص مــن نشاطهم، 
إدخـــال تعديالت على  إلــى  البعض  فيما لجأ 
ــة لــلــتــحــايــل عــلــى قـــــرارات حظر  هــيــكــل الـــدراجـ
الــســيــر. وتــعــج الـــســـوق الــيــمــنــيــة بـــالـــدراجـــات 
التي تتراوح أسعارها بني  النارية الصينية، 
130 ألف ريال )600 دوالر( إلى 180 ألف ريال 
)850 دوالر(. ولجأ البعض إلى إضافة عجلة 
دراجـــة بثالث  الـــدراجـــات، لتصبح  إلــى  ثالثة 
عجالت ال تندرج قانونًا تحت مسمى »دراجة 
نارية ذات عجلتني«، وتشبه إلى حد ما مركبة 
ــوك«. ويــشــهــد الــيــمــن حــالــيــا تــرديــا  ــ ــتـــوك تـ »الـ
أمنيا واقتصاديا وانقسام البالد إلى مناطق 
وأخرى  الشرعية  الحكومة  لسيطرة  خاضعة 
ــــات الــكــثــيــر  ملــلــيــشــيــا الــحــوثــيــني املـــتـــمـــردة. وبـ
مـــن الــيــمــنــيــني، يـــعـــانـــون مـــن وضــــع معيشي 
ســيــئ، نتيجة تــوقــف الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات 
الحيوية في البالد، وفقدان آالف أرباب األسر 
ملـــصـــادر رزقـــهـــم. ويــعــانــي الــبــلــد وهــــو منتج 
الحرب  بسبب  مالية  ضائقة  للنفط،  صغير 
ــتـــاج وتــصــديــر الـــخـــام، وتــقــلــصــت  وتـــوقـــف إنـ
اإليــــــرادات الــجــمــركــيــة، وتــفــاقــمــت املــشــكــلــة مع 
استنزاف الحوثيني ملا تبقى من موارد البالد 
الــذي  الــحــربــي، األمـــر  وتــســخــيــرهــا للمجهود 
أدى إلى انخفاض وتراجع االحتياطي النقدي 
تقرير صادر  ذكــر  أن  للبالد. وسبق  األجنبي 
اليمن،   80% مــن سكان 

ّ
أن املتحدة،  األمــم  عــن 

أي أكثر من 20 مليون شخص، يحتاجون إلى 
يفيد  كما  عــاجــل.   بشكل  إنسانية  مساعدات 
تقرير للبنك دولي بأن الفقر في اليمن ارتفع 
إلى 54.5% من مجموع السكان البالغ عددهم 
نحو 25 مليون نسمة، مؤكدًا أن البطالة بني 

صفوف الشباب ارتفعت إلى نحو %60.

ــو، تــســبــب فــي  ــنــ ــارة ريــ ــيــ ــبـــوعـــني حـــــول ســ أسـ
تباطؤ حركة البيع والشراء بسوق املستعمل 
خــــالل هــــذه الــفــتــرة بــنــحــو مــلــحــوظ، لتأجيل 
بعض املواطنني الشراء، بعد أن داعبهم حلم 
يزيد على 35  اقتناء سيارة جديدة بسعر ال 
ــــاف ســعــد فـــي تــصــريــح إلــى  ألـــف جــنــيــه. وأضـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه رغــم نفي وكــيــل رينو 
مــصــر طـــرح الــســيــارة فــي مــصــر، إال أن ســوق 
ــار إلى  املستعمل مــا تـــزال تشهد ركــــودا. وأشـ
أن ارتفاع سعر صرف الــدوالر مقابل الجنيه 
املصري، تسبب في زيادة أسعار جميع فئات 
الــســيــارات الــجــديــدة، مــا انــعــكــس أيــضــا على 
ــار املــســتــعــمــلــة الـــتـــي شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــات  ــعـ أسـ
تــتــراوح بــني 4 و10 آالف جنيه خــالل األشهر 
ــيــــرة. وقــــال عــــالء الــســبــع، عــضــو مجلس  األخــ
إدارة شعبة السيارات في الغرفة التجارية في 
الطلب على املستعمل  أن  القاهرة »من املؤكد 
سيتزايد خالل الفترة القادمة، تأثرا بارتفاع 
أسعار الجديد«. وأضــاف السبع في تصريح 
التقسيط،  الــجــديــدة عــلــى  الــقــيــود  خــــاص، أن 
 %35 على  التقسيط  يــزيــد  أال  والــتــي تشترط 
مــن دخـــل الــفــرد، ســتــؤثــر بالسلب عــلــى شــراء 
الــســيــارات الــجــديــدة، والــــذي بــــدوره سيصب 
في صالح اإلقبال على املستعمل. وأشار إلى 
أنه حتى في حال طرح الشركات املنتجة في 
الــــخــــارج ســــيــــارات رخـــيـــصـــة، فـــإنـــه ســيــضــاف 
ما  ورســــوم جمركية  مبيعات  إلــيــهــا ضــريــبــة 
يــرفــع مــن أســعــارهــا ويــجــعــلــهــا أيــضــا بعيدة 
عن قدرات فئات من املشترين. وتابع أن هناك 

بــنــودا تــحــدد ســعــر الــســيــارة الــنــهــائــي، منها 
ثــمــن الــســيــارة األصـــلـــي، املــثــبــت فــي الــفــاتــورة 
ــة الــــجــــمــــارك،  ــمـ ــيـ ــادرة مــــن املــــصــــنــــع، وقـ ــ ــــصــ الــ
وتكاليف  التنمية،  ورسم  املبيعات،  وضريبة 
الــشــحــن والــنــقــل والــتــســويــق واإلعــــالنــــات، ثم 
الوكيل  يحملها  بــنــود  وكلها  الــربــح،  هــامــش 
على سعر السيارة، ومع حساب تلك التكاليف 
سنجد  الجمركي  التخفيض  لقيمة  بالنسبة 
تجار  ويــشــيــر  تــذكــر.  ال  التخفيض  نــســبــة  أن 
الــتــي مـــر عــلــى تصنيعها  الـــســـيـــارات  إلـــى أن 
مــا بــني 5 و10 أعــــوام هــي األكــثــر إقــبــاال على 
الشراء، وتتركز أغلبها في ماركات هيونداي 
وكــــيــــا وهـــــي مــــن إنــــتــــاج كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
وشــيــفــرولــيــه املــنــتــجــة مــن قــبــل شــركــة جــنــرال 
ونيسان  وميتسوبيشي  األمــيــركــيــة  مــوتــورز 
لــوزارة  مالي  تقرير  اليابانيتني. ووفقا آلخــر 
املالية بلغت اإليرادات الجمركية على سيارات 
الركوب نحو 1.78 مليار جنيه )227.3 مليون 
وحتى  يوليو/تموز  من  الفترة  خــالل  دوالر( 
بنحو  مــقــارنــة   ،2015 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
مــلــيــون دوالر( خــالل   166( جــنــيــه  مــلــيــار   1.3
الفترة من عام 2014. وسجلت إجمالي  نفس 
املتحصالت الجمركية من السيارات األخرى، 
بــخــالف ســيــارات الــركــوب 408 مــاليــني جنيه، 

مقابل 297 مليون جنيه خالل فترة املقارنة.
الشراكة املصرية األوروبية  اتفاقية  وتسمح 
ــــى الـــــســـــيـــــارات  ــلـ ــ بـــتـــخـــفـــيـــض الــــــجــــــمــــــارك عـ
ــتـــوردة مـــن االتــــحــــاد األوروبـــــــي بنسبة  املـــسـ
املئة عام  إلــى صفر في  10% سنويا، لتصل 
ثــابــتــة عند  الـــجـــمـــارك  تــســتــمــر  فــيــمــا   ،2020
40% على الــســيــارات الـــواردة مــن دول منشأ 
أخرى، مثل كوريا واليابان والصني. وبدأت 
مصر في عام 2009 تطبيقا لخفض الجمارك 
على السيارات األوروبية، وكان من املفترض 
أن يتم إلــغــاؤهــا خــالل عــام 2019، إال أنــه تم 
إيقافها عام 2014 ملدة عام بناء على الطلب 
املصري، ما جعل انتهاء العمل باالتفاقية مع 

الجانب األوروبي في 2020.
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فــئــاتــه، ومــن  ويـــوكـــون 2015 بجميع  ســـي، 
كاديالك اسكاليد بجميع فئاته، ومن جيب 
سيتم منع غراند شيروكي محرك V8، ومن 
واكسبيدشن  رابــتــر   150-F ســيــارات  فـــورد 
واكسبلورر بمحركات V8، وايدج سبورت«. 
 GT-R أمــا مــن نيسان فسيتم منع دخــول«

أنواعها«، وفق املصدر في وزارة التجارة.
الــســيــارات، تشكل  فــي  وبــحــســب مختصني 
املركبات املستعملة نسبة 70% من إجمالي 
حجم السيارات املباعة في السعودية، فيما 
ال تستحوذ السيارات الجديدة إال على 30 
% فقط من السوق. وتؤكد دراسة اقتصادية 

ــاتـــرول، ومـــن رنـــج روفـــر جميع  وأرمـــــادا وبـ
الـــســـيـــارات الـــتـــي تــحــمــل مـــحـــرك V8، ومــن 
لــنــكــولــن ســيــطــاول املــنــع نــافــيــغــيــتــور، ومــن 
كما  األداء،  العالية   RS فــئــات  جميع  أودي 
ســيــتــم مــنــع اســتــيــراد كـــل ســـيـــارات اســتــون 
مارتن والمبورغيني وفيراري وبنتلي بكل 

ــتــــجــــاري، أن  ــلــــي الــ حـــديـــثـــة لــلــمــصــرف األهــ
اململكة  فـــي  املــســتــعــمــلــة  الـــســـيـــارات  واردات 
ــتـــوردة  ــسـ ــارات املـ ــيــ ــســ تــمــثــل ثـــلـــث حـــجـــم الــ
ســـنـــويـــا، وأن مــتــوســط أســـعـــار الـــســـيـــارات 
املــســتــعــمــلــة املـــســـتـــوردة يــصــل إلـــى 40 ألــف 
الواحدة.  للسيارة  دوالر(  آالف   10.6( ريــال 

ــارت الـــدراســـة إلـــى أن عــوامــل تفضيل  ــ وأشـ
املستعملة،  لــلــســيــارة  الــســعــودي  املستهلك 
تــتــلــخــص فـــي انــخــفــاض أســعــارهــا مــقــارنــة 
بالجديدة، ومحدودية دخل املواطن مقابل 
ارتفاع عدد السكان. ورأى عامر الديحاني، 
السمسار املختص في السيارات املستعملة، 
أنه »في حال تطبيق قــرار الحظر، فإن ذلك 
ســيــتــســبــب فـــي قـــفـــزة بـــاألســـعـــار، بــخــاصــة 
ــــواردة فــي قــائــمــة املــنــع، ألنـــه لن  املــركــبــات الـ
يكون هناك بديل حقيقي في السوق«. وقال 
»السيارات  الجديد«:  »العربي  لـ  الديحاني 
ومفضلة  الــقــائــمــة شعبية  فــي  وردت  الــتــي 
بشكل كبير فــي الــســوق، وفــي حــال منعها 
لـــن يــكــون هــنــاك بــديــل قــــادر عــلــى ســـد هــذا 
فــالــســيــارات املتبقية هــي ســيــارات  الـــفـــراغ، 
غير مــرغــوبــة، وصــغــيــرة، وأعــتــقــد أن حجة 
االســتــهــالك الــكــبــيــر لــلــوقــود غــيــر منطقية، 
فالسيارات الجديدة باتت أقل استهالكا من 
غــيــرهــا«. وأقـــرت الــســعــوديــة فــي 2009 عدم 
استيراد السيارات التي يزيد عمرها عن 5 
أعـــوام، وهــو أمــر أنعش معارض السيارات 
املحلية وقلص تجارة السيارات املستوردة 
من الــخــارج، بخاصة من الــواليــات املتحدة 

والخليج.
وقال هاني الربيش صاحب معرض املفتاح 
للسيارات املستعملة، في تصريح خاص إن 
املتوقع،  الحظر  مــن  واضــحــًا  تخوفًا  هــنــاك 
»توقيت  وأضــــاف:  الــســوق«.  على  وتبعاته 
الــــقــــرار غــيــر جــيــد ، فـــالـــســـوق مـــن األســــاس 
تــعــانــي مـــن ركــــود كــبــيــر، وال أحــــد يــشــتــري 
الــــســــيــــارات الـــكـــبـــيـــرة بـــســـبـــب رفـــــع أســـعـــار 
الــبــنــزيــن مــــؤخــــرا، وفــــي حــــال تــطــبــيــق هــذا 
املوجودة  السيارات  أسعار  فسيرفع  القرار 
فــي الــســوق أكــثــر، كــمــا سيجعل الــســيــارات 
الـــجـــديـــدة أغــلــى بــكــثــيــر«. وتـــابـــع: »الــســوق 
بــالــكــاد نجحت فــي الــتــعــامــل مــع قـــرار منع 
استيراد السيارات األقــدم من 5 أعــوام، رغم 
أنه لم يراع قدرات الفئات الفقيرة، والتي ال 
تملك القدرة على شراء السيارات الحديثة، 
ــر يـــرفـــع من  ــرار أخــ ــ واآلن ســيــكــون هـــنـــاك قـ

أسعار السيارات املوجودة بالسوق«.
لكن عبدالرحمن البداح، مدير املبيعات في 
الــهــدف  لــلــســيــارات، قـــال إن  شــركــة الجميح 
املعلن مــن هــذا املــنــع هــو إحـــداث تـــوازن في 
السوق السعودية بني السيارات املستهلكة 
لــه، لكي ال يكون  لــلــوقــود وغــيــر املستهلكة 
الوقود  تستهلك  ســيــارات  بمجملة  الــســوق 

بكثافة.

قال خالد الفالح، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية للنفط 
على  السعودية  أقرتها  التي  الزيادة  من  الرغم  على  إنه  )الصورة(، 
المملكة  أن  إال  الــوقــود،  أسعار 
العالم  مستوى  على  األقل  تظل 

بهذه القيمة السعرية.
شهر  نهاية  السعودية،  وقــررت 
الماضي،  األول  ديسمبر/كانون 
من  أوكتين   91 بنزين  أسعار  زيادة 
0.45 ريال للتر )0.12 دوالر( إلى 0.75 
ريال )0.2 دوالر( للتر، وزيادة أسعار 
بنزين 95 من 0.60 ريال للتر إلى 0.90 

ريال للتر.

وقود المملكة األرخص عالميًّا

تحقيق

تظل سوق السيارات 
المستعملة األكثر حضورًا 
بالنسبة لشرائح واسعة من 

المصريين
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إحدى سيارات تاتا الهندية )فرانس برس(



سالمة كيلة

بدأت املباحثات حول سورية مساء 1/29، 
وقـــــّرر وفــــد املـــعـــارضـــة املـــفـــاوض املــشــاركــة 
فــــي »الـــلـــحـــظـــة األخـــــيـــــرة«، بـــعـــد أن حــصــل 
على »تــعــهــدات« مــن أمــيــركــا، ومــن مبعوث 
األمــــــم املـــتـــحـــدة، ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، 
تــعــلــقــت بـــتـــأكـــيـــده عـــلـــى تــطــبــيــق املــســائــل 
األولــيــة التي وردت فــي قــرار مجلس األمــن 
بـــوقـــف قصف  تــتــعــلــق  والـــتـــي   ،2254 رقــــم 
املــدنــيــن واســـتـــخـــدام الــبــرامــيــل املــتــفــجــرة، 
ووقف حصار املدن، وإطالق سراح النساء 
ظل  الــوفــد  أن  بمعنى  املعتقلن.  واألطــفــال 
متمسكًا بأن تتحقق هذه البنود من القرار 
»فــوق  املباحثات، كونها  بــدء  األمــمــي، قبل 
تـــفـــاوضـــيـــة«، كــمــا يــنــص الــــقــــرار، ومــلــزمــة 

بصفتها هذه.
ــدء املــبــاحــثــات؟  ــك قــبــل بــ هـــل ســيــتــحــقــق ذلــ
ــد املـــعـــارضـــة فــيــمــا إذا  ــل ســيــســتــمــر وفــ وهــ
ــى يــمــكــن أن  ــ ــذه مــشــكــلــة أولـ لـــم يــتــحــقــق؟ هــ
ــر قـــبـــل أن  ــثـ تــســتــغــرق أســـابـــيـــع، وربــــمــــا أكـ
الحظ 

ُ
تتحقق، أو ربما لن تتحقق. وبذلك، ت

باملوقف  تتعلقان  زاويــتــن،  مــن  املباحثات 
النظام، وما  املــرســل مــن  الــروســي وبالوفد 
بــه، وهــو املمثل  يمكن أن يطرحه، أو يقبل 
لــنــظــام يــرفــض مـــبـــادئ جــنــيــف1، الــتــي من 
ــــاس املـــفـــاوضـــات، على  املــفــتــرض أنـــهـــا أسـ
الــرغــم مــن السعي الــروســي إلــى تهميشها، 
من خالل بياني فيينا 1 وفيينا 2، وحتى 

علي أنوزال

عـــادت املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة لــتــدق نــاقــوس 
الــخــطــر. الـــدولـــة الــبــولــيــســيــة عــائــدة وبــقــوة 
إلى دول الربيع العربي. ليس األمر جديدًا، 
فــالــدولــة البوليسية لــم تختف قــط، تــوارت 
بعض الوقت في الدول التي شهدت ثورات 
شعبية أطاحت رؤوس أنظمتها، ثم عادت 
إنـــذار  أحـــدث  بــقــوة.  لتستعرض عضالتها 
جــاء مــن منظمة العفو الــدولــيــة، فــي تنديد 
تقريرها، أخيرًا، أصدرته بمناسبة الذكرى 
إلى  »الــعــودة  بـــ املــصــريــة،  للثورة  الخامسة 
الــدولــة البوليسية«. وهــي عــودة شخصها 
واملحاكمات  القمعية  القوانن  في  التقرير 
غير العادلة واألحكام القاسية واالعتقاالت 
والــتــعــذيــب واالنــتــهــاكــات واملــنــع. ويخلص 
إلــــى أن األبـــــــواب أوصــــــدت فعليا  الــتــقــريــر 
ــــورة 25  ــال الـــتـــي انــعــقــدت عــلــى ثـ ــ ــام اآلمــ ــ أمـ
يــنــايــر2011. فبعد خمسة أعـــوام على قيام 
ــنـــظـــام الـــســـابـــق، تــمــت  الــــثــــورة وإســــقــــاط الـ
مصادرة الثورة، وعادت مصر لتصبح مرة 

أخرى »دولة بوليسية«. 
وحتى فــي تونس التي مــا تــزال تمثل آخر 
بــارقــة أمـــل لــنــجــاح ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي، 
فقدت الكثير من بريقها بسبب التراجعات 
ــرام حــقــوق  ــ ــتـ ــ ــي مـــجـــال احـ الـــتـــي ســجــلــت فــ
اإلنــســان وحــريــة الصحافة والــقــوانــن ذات 
الـــعـــالقـــة بــمــكــافــحــة اإلرهــــــــاب. جــســد نــظــام 
العابدين  زيــن  الــهــارب،  التونسي  الــرئــيــس 
ــلــــي، نــــمــــوذجــــا لــــلــــدولــــة الــبــولــيــســيــة  بــــن عــ
بــامــتــيــاز، تمثل فــي احــتــكــار مــصــادر القوة 
والــســلــطــة داخـــــل الــــدولــــة، ومـــصـــادرتـــه كل 
أعلنها  التي  والــحــريــات، والــحــرب  الحقوق 
عــلــى املــجــتــمــع وقــيــمــه، والـــحـــضـــور الــقــوي 
ــن فـــي كـــل تفاصيل  ــ لــجــهــاز الــشــرطــة واألمــ
حــيــاة الــتــونــســيــن. وعــنــدمــا انــهــار الــنــظــام، 
لكن  البوليسية«،  »الــدولــة  مظاهر  اختفت 
شبحها ظل قائمًا، ليعود ويطل من جديد 
مع قوانن اإلرهاب التي فرضتها الحوادث 
األمنية والــجــرائــم اإلرهــابــيــة املــتــكــّررة التي 
تخذ اليوم ذريعة لتبرير عودة ممارسات 

ُ
ت

الدولة البوليسية في تونس. 
البلدان  البوليسية باقي  الــدول  ولــم تفارق 

سمير حمدي

عـــنـــدمـــا تــشــكــلــت الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة فــي 
تــونــس، مــن ائــتــالف واســـع لــقــوى اليسار 
كان  القومية،  أو  املاركسية  الخلفية  ذات 
شـــعـــارهـــا املــــركــــزي الـــتـــصـــدي لــلــخــيــارات 
ــنـــظـــر عــــن األطـــــــراف  الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، بـــغـــض الـ
ــم تــخــف  ــ الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا. ولــ
الحكم،  إلــى  الــوصــول  الجبهة رغبتها في 
بــاعــتــبــارهــا »تــشــكــل بــديــل حــكــم حقيقي، 
املغشوش  الثنائي  االستقطاب  وتتجاوز 
الــــذي يــقــابــل بـــن قــطــبــن، والـــحـــال أنــهــمــا 
ــفـــاظ عـــلـــى الــتــوجــهــات  يــلــتــقــيــان فــــي الـــحـ
للدوائر  املرتهنة  الليبرالية  االقــتــصــاديــة 
األجـــنـــبـــيـــة، وإن تــغــلــف أحـــدهـــمـــا بــغــالف 
ــــوي«. وكـــان  ــداثـ ــ ديـــنـــي واآلخــــــر بـــغـــالف حـ
املــقــصــود بــالــقــطــبــن حــــزب )حـــركـــة( نـــداء 
تــونــس وحــركــة الــنــهــضــة، غــيــر أن تــســارع 
أكتوبر/تشرين  انــتــخــابــات  قبل  األحــــداث 
تحالف  تــشــكــل  إلـــى  ســيــؤدي   2014 األول 
جــديــد بــن الجبهة ومــكــونــاتــهــا مــن جهة 
و»نداء تونس« من جهة أخرى، وقد ظلت 
الجبهة قبلها تؤكد على رفضها التحالف 
امتدادًا  مع حركة نداء تونس، باعتبارها 
ألجندات  خدمة  وتشكل  الــســابــق،  للنظام 
غــيــر وطــنــيــة، إال أن املــمــارســة عــلــى أرض 
الـــواقـــع ســتــفــضــي بــالــجــبــهــة إلــــى غــيــر ما 
كانت تنادي به، لتتخندق في تحالٍف غير 
مقدس مع القوى التي كانت تعتبرها جزءًا 
من منظومة الفساد، فبعد اغتيال القيادي 
في الجبهة، شكري بلعيد، وحضور »نداء 
تــــونــــس« فــــي اجـــتـــمـــاع 7 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
عن  الــصــادر  البيان  على  وتوقيعه   ،2013
األحــزاب، بخصوص اغتيال بلعيد، بدأت 
ــيــــرة الـــتـــقـــارب بــــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة  وتــ
و»نـــــــــداء تــــونــــس« )شــــكــــل تـــحـــالـــفـــًا ســمــاه 
االتحاد من أجل تونس(، تتسارع لتجمع 
بــيــنــهــمــا مــحــطــات احــتــجــاجــيــة مــشــتــركــة، 
خصوصًا  الــتــام،  التنسيق  إلـــى  ولتنتقل 
بعد اإلعــالن )21/ 6 /2013( عن »تشكيل 
لتدارس  نسيق 

ّ
والت صال 

ّ
دائمة لالت لجنة 

سبل توحيد املواقف الّسياسية وتنسيق 
املبادرات العملية وتطوير العمل املشترك 
أجل  مــن  ـــحـــاد 

ّ
واالت الشعبية  الجبهة  بــن 

تونس وضبط دورّية قاّرة الجتماعاتها«. 
أطـــروحـــات مشتركة،  لــلــطــرفــن  وســتــكــون 
ــلــــس  ــجــ ــة املــ ــ ــيــ ــ ــرعــ ــ ــــوط شــ ــقــ ــ ــســ ــ تــــتــــعــــلــــق بــ
ــاط حــكــومــة  ــقــ الـــتـــأســـيـــســـي وضــــــــرورة إســ
الحوار  انــطــالق  بعد  خصوصًا  الترويكا، 
القيادي  ويــبــرر   .)2013  /5/  16( الوطني 
هذا  الهمامي،  الشعبية، حمة  الجبهة  في 
التحالف بقوله »لدى »نداء تونس« تمسك 
بمكاسب النساء في تونس، ويريد الدولة 
املــدنــيــة، وهــــذه مــن نــقــاط مــشــتــركــة. وهــذا 
ما جعلنا نتقارب، هذه املهمات هي التي 
جعلتنا نتقارب«. ويصل إلى حد التأكيد 
التي تشكل الخطر  أن حركة النهضة هي 
الحقيقي الذي »أصبح يهدد املكاسب في 
تونس، ال فقط مكاسب الثورة، إنما أيضًا 
املكاسب الحضارية والثقافية في تونس«، 
ال  النهضة وحلفاءها  »حركة  أن  باعتبار 
يمثلون قوى ديمقراطية، وال قوى ثورية، 
 في هذه الثورة، حتى 

ً
هم لم يشاركوا أصال

وإن كانوا معارضن لم يشاركوا في هذه 
الثورة. فكريًا هي قوى محافظة، سياسيًا 
هــي قـــوى ال تــبــحــث عــن إقــامــة جمهورية 
ــا يــبــحــثــون عـــن إقــامــة  ــمـ ديــمــقــراطــيــة، وإنـ
نظام استبدادي جديد، وفقًا لفكر اإلخوان 

املسلمن..«.
وقد بلغ التحالف مداه بن الجبهة والنداء 
الطريق  إلــى قطع  الجبهة  إلــى حــد دعـــوة 
أمام املرشح املنصف املرزوقي )انتخابات 
ــارة دعـــم واضــحــة  الــرئــاســة 2014( فــي إشــ

عبد اللطيف السعدون

تــذّكــر الــقــائــد الــعــام الــســابــق لحلف شمال 
كــالرك، نصيحة صدام  األطلسي، ويسلي 
مــن  تــمــكــنــتــم  »إذا  ــيـــن:  ــيـــركـ لـــأمـ حـــســـن 
إطــاحــتــي فــســوف تــفــتــحــون عليكم أبـــواب 
ــقـــه شــــعــــور بــوخــز  جـــهـــنـــم«. كـــــــالرك يـــالحـ
الضمير ألن األميركين مارسوا »سياساٍت 
اغـــزوا  ميكافيللي:  بتعبير  فــاضــلــة«  غــيــر 
ــم يـــأخـــذوا  ــراق، وأســـقـــطـــوا دولـــتـــه، ولــ ــعــ الــ
بنصيحة صدام األخيرة، وكان أن »سقط 
العراق في الفوضى، وبات الناس يتملكهم 
ــّر الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، بـــاراك  الـــخـــوف«. أقــ
تايمز  نيويورك  لصحيفة  نفسه،  أوبــامــا، 
بــــأن رحـــيـــل صـــــدام فــتــح أبــــــواب الــجــحــيــم 
»كوابيس  أن  يكفي  املنطقة.  فــي  الطائفي 
ــًا مـــزعـــجـــة« تــتــمــلــك أوبــــامــــا، هــذه  وأحــــالمــ
األيام، ملجرد خشيته من أن تتطور األمور 
أكثر، إذا حصل انهيار لسد املوصل الذي 
قــد يغّير خــارطــة الــعــراق. أفصح عــن ذلــك، 
بحسب مراسل لصحيفة الشرق األوسط، 
ــيـــس الـــــــوزراء  فــــي مـــكـــاملـــٍة هـــاتـــفـــيـــٍة مــــع رئـ

العراقي، حيدر العبادي.
 سمعنا مثل هذا الكالم من عراقين وعرب 
كثيرين، سنة وشيعة وأكرادا ومسيحين 
وآخـــريـــن، مــســؤولــن رســمــيــن، وناشطن 
ــاديــــن، ســمــعــنــاه  ــنـــن عــ حـــزبـــيـــن، ومـــواطـ
أيــــضــــا مــــن خــــصــــوٍم ســـيـــاســـيـــن لــــصــــدام، 
ــتـــى مــــن أنـــــــاٍس تـــعـــّرضـــوا الضـــطـــهـــاٍد  وحـ
أو تنكيل زمـــن الــعــهــد الــســابــق. جــديــد ما 
سمعناه كان ممن باركوا عملية )تحرير( 
الــعــراق مــن صــــدام، ومــمــن حــكــمــوا الــعــراق 
بعد )الــتــحــريــر(. وبـــدا الفــتــًا اعــتــراف إيــاد 
عــــالوي بـــأن الــعــراقــيــن بـــاتـــوا يــتــرحــمــون 
على العهد السابق، وإقــرار زعيم مليشيا 
بدر، كاظم العامري، بأنه كان سيقاتل مع 
صــدام، لو عــرف أن بديله سيكون داعــش، 

وكالهما خصم عنيد لصدام.
ــع، وإن كــانــت  ــائــ ــوقــ الــ تــعــيــش  الـــســـيـــاســـة 
على  تغذيها، وتتجدد  واألوهــــام  األحـــالم 
ــقـــول إيــنــشــتــايــن »األحــــــــالم هــي  الـــــــــدوام. يـ
البندول بن نظامي الطغيان والفوضى«. 
ــد اخــتــبــرنــا، فـــي تــجــاربــنــا الــســيــاســيــة  وقــ
الــعــربــيــة، كليهما، ومـــا عــــادت لــنــا مــقــدرة 
حــتــى عــلــى الــحــلــم، كــنــا نــتــلــمــس الــطــريــق 
نحو تغييٍر يبقي العراق حّيًا، لكن رحيل 
الــغــزاة، أسقطنا فــي هــاويــٍة  صـــدام، بفعل 
. عضضنا 

ً
ــخـــروج مــنــهــا ســـهـــال لـــم يــعــد الـ

األصابع  على   
ّ

العض لكن  أصابعنا،  على 

فــي قـــرار مجلس األمـــن نــفــســه. لــهــذا، يبدو 
ــفــــاوضــــات مـــتـــوقـــف عـــلـــى مــا  أن مــصــيــر املــ
النظام  الـــروس منها، وحـــدود دور  يــريــده 
بــات خاضعًا لسيطرة روسية كذلك.  الــذي 
فــهــل يــريــد الــــروس إنــجــاح املــفــاوضــات، أو 
أنــهــم يــعــتــبــرونــهــا »تــضــيــيــعــًا« لــلــوقــت من 
األرض،  على  تغيير جوهري  تحقيق  أجــل 
يــفــرض مــا يــقــّررونــه هــم، بغض النظر عن 
موقف املعارضة، وموقف »الدول الداعمة« 
لها؟ الجواب على هــذا األمــر يفضي حتمًا 
إلى اإلجابة عن املسألة األخرى التي تتعلق 

بالنظام.
فــروســيــا تــعــمــل عــلــى صــيــاغــة املــفــاوضــات 
الــــــســــــوريــــــة، حــــيــــث إنـــــهـــــا تــــــحــــــاول فــــرض 
الــنــظــام  ملـــحـــاورة  تستنسبها  »مـــعـــارضـــة« 
هــــي، فـــي الــــواقــــع، لــيــســت مـــعـــارضـــة، ألنــهــا 
تـــتـــشـــكـــل مـــــن قــــــوى لـــــم تـــكـــن مـــــع الـــــثـــــورة، 
وظــلــت على عــالقــة مــع الــنــظــام، مثل جبهة 
التحرير والتغيير التي شارك زعيمها في 
وخرج  تقريبًا،  بعام  الثورة  بعد  الحكومة 
حزب  ومــثــل  كمعارضة،  ع 

َّ
ُيصن لكي  منها 

على عالقٍة  الــذي ظل  الديمقراطي  االتحاد 
ــم املــنــاطــق فــي الــجــزيــرة 

ّ
مــع الــنــظــام، وتــســل

السورية منه، وكل همه هو السيطرة على 
املــنــطــقــة، وفــــرض ســلــطــة »كـــرديـــة« عليها، 
وآخــرون يريدون أدوارًا أو موهومون. كما 
أن روسيا تأتي بالنظام نفسه الذي يرفض 
، ويرّكز كل نقاشه على »الحرب 

ً
الحل أصال

على اإلرهــاب«، باعتبار أن هذا هو الهدف 

عــلــيــه. لــهــذا، يمكن الــقــول إن روســيــا تريد 
الـــتـــفـــاوض »تـــحـــت الـــقـــصـــف« لـــكـــي تــحــقــق 
ــــذي يـــقـــوم عــلــى بـــقـــاء الــنــظــام  مــنــظــورهــا الـ
بما فيه بشار األســد، ودمــج بعض أطــراف 
املعارضة في النظام ضمن »حكومة وحدة 
ــا الــعــســكــري  وطـــنـــيـــة«، وتـــكـــريـــس وجــــودهــ
واإلستراتيجية  االقتصادية  ومصالحها 
التي ستنطلق منها، ملحاولة الهيمنة على 

»الشرق األوسط«.
هــنــا، لــيــس مــن معنى لــلــمــفــاوضــات، ألنها 
الحسم  تــريــد  غــطــاء على ســيــاســات فعلية 
 لــصــنــع 

ً
الـــعـــســـكـــري. وربــــمــــا تـــكـــون مــــدخــــال

ــفـــاوض مقابل  »مـــعـــارضـــة« تــصــبــح هـــي املـ
املطروحة.  الصيغة  وتقبل  الــقــائــم،  النظام 
وهــذا يعتمد على الوضع على األرض، أي 
الــعــســكــري، عبر  الــقــوى  على تغيير مــيــزان 

القضم املستمر ملواقع قوى الثورة.
ــانـــت روســــيــــا تــعــمــل عـــلـــى تــصــنــيــع  وإذا كـ
مـــعـــارضـــة، وتــهــمــيــش املـــعـــارضـــة الــقــائــمــة، 
كتائب مسلحة،  باتت تشارك معها  والتي 
بعضها أصولي، فــإن ما جــاءت به روسيا 
هـــو وفــــد بــشــار األســـــد، الـــوفـــد الــــذي يمثل 
املــجــمــوعــة املــســيــطــرة عــلــى الــنــظــام، والــتــي 
قـــــررت، مــنــذ الـــبـــدء، »خـــــوض الـــصـــراع إلــى 
ــــل وســـــــط، بــل  ــرفـــــض أي حـ ــ ــة«، وتـ ــايــ ــهــ ــنــ الــ
أدى   

ْ
الــشــعــب، حتى وإن بــإخــضــاع  تتمسك 

ذلـــك إلـــى قــتــلــه وتــدمــيــر الــبــلــد. وهـــو يعلن 
رفض الحل السياسي، وال يعترف بمبادئ 
جنيف1، وال باملعارضة سوى من يقبل أن 

يشارك في »حكومة وحدة وطنية«.
مــشــاركــة هـــذا الــوفــد تعني أن ال طــائــل من 
النظام  وفــد  عبثية، ألن  وأنها  املفاوضات، 
فــي مؤتمر جنيف2  ســوف يعود كما فعل 
إلى التركيز على أولوية محاربة اإلرهاب، 
وااللتحاق بالنظام لتحقيق ذلك. وبالتالي، 
سوف تكون املفاوضات »مضيعة للوقت«، 
بال نتيجة سوى تمرير الزمن، بينما تقوم 
القوات الروسية التي تقصف وباتت تقاتل 
عــلــى األرض بــمــحــاولــة ســحــق الـــثـــورة، في 
ظل تلهي العالم باملفاوضات، العالم الذي 
ال يــعــارض قــتــل الــشــعــب وال تــدمــيــر البلد، 

والعالم هنا  األســد.  وليس معنيًا بمصير 
يشمل »أصدقاء سورية« أيضًا.

مــا يمكن أن يــوحــي بــأن الــحــل بــات ممكنًا 
بوقف  األولــى  تتعلق  في مسألتن.  يتمثل 
ــتــــل والــــتــــدمــــيــــر والـــحـــصـــار  ــقــ الـــقـــصـــف والــ
وإطـــــالق ســــراح كـــل املــعــتــقــلــن، وبــالــتــالــي، 
ــدء املــفــاوضــات فــي »جـــو مـــريـــح«، يعطي  بـ
األمــل بأن روسيا عازمة على القبول بحل 
بــوفــٍد يمثل طرفًا  اإلتــيــان  وســـط. والثانية 
ويوافق  السياسي،  الحل  يريد  النظام  في 
ــعـــرف أن بــشــار  ــادئ جـــنـــيـــف1، ويـ ــبـ عــلــى مـ
األسد ومجموعته باتا من املاضي. حينها، 
يمكن توقع نجاح الحل السياسي، وقبول 
طرفي »الصراع« بحل وسط. فالثورة قبلت 
بتغيير فــئــة مــن الــنــظــام، ولــيــس إســقــاطــه، 
والــنــظــام قــبــل مــشــاركــة املــعــارضــة فــي بناء 
ــدة، تــبــدأ  ــديــ ــديــــدة، عــلــى أســــس جــ دولـــــة جــ
بـــإعـــادة بـــنـــاء األجـــهـــزة األمــنــيــة والــجــيــش 
والــقــضــاء، وصياغة دســتــور جديد مقدمة 

النتخابات حرة.
ما زال الروس ال يريدون الحل الوسط، وهم 
يعتقدون أنهم قــادرون على حسم الصراع 
وإبقاء النظام، كما راهنت إيران وأدواتها. 
لكن، لن يكون مصير روسيا مختلفًا، على 
الـــرغـــم مـــن أنــهــا تــعــتــقــد أنــهــا قــــوة عــظــمــى، 
وتـــريـــد وراثـــــة أمــيــركــا فـــي الــســيــطــرة على 
»الشرق األوسط«. ربما سيتحدد مصيرها 

في سورية لتفشل في تحقيق ذلك.
)كاتب فلسطيني(

الــعــربــيــة، مــع اســتــثــنــاء الــتــي انـــهـــارت فيها 
الــدولــة، مثل ليبيا واليمن وســوريــة. وهي 
ال تـــخـــتـــزل فــــي الـــحـــضـــور الــــقــــوي لــجــهــاز 
الحكم.  طريقة  فــي  وإنــمــا  قمعي،  بوليسي 
وبالنظر اليوم إلى أغلب األنظمة الحاكمة 
العميقة  فـــإن بنياتها  الــعــربــيــة،  الــــدول  فــي 
الــتــي تتمثل  البوليسية  الــدولــة  تــقــوم على 
في احتكار السلطات الثالث، أو إفراغها من 
محتواها حتى ال تصبح في الدولة سوى 
سلطة واحدة، هي سلطة الضبط والتحكم، 
والتحكم في االقتصاد، في غياب الشفافية 
املجتمع  الجيدة، وضبط  الحكامة  وقواعد 
والسيطرة  فيها،  قوانن متحكم  من خــالل 
عــلــى الــــرأي الـــعـــام، بــواســطــة وســائــل إعــالم 
عمومية مــوجــهــة، أو إعـــالم خــاص مــراقــب، 
القمع  أشكال  كل  باستعمال  الشعب  وقمع 

املعنوية واملادية. 
الــنــقــيــض املــبــاشــر لــلــدولــة الــبــولــيــســيــة هو 
ــة الــتــي يستطيع  الـــدولـ الـــحـــرة، أي  ــة  الـــدولـ
أن يــعــيــش فــيــهــا الــنــاس بــحــريــة بــعــيــدًا عن 
كــوابــيــس الــخــوف الــتــي تــالحــق مــن يعيش 
فــي دولـــة بوليسية. والــفــرق بــن الــدولــتــن 
هـــو إيـــجـــاد الـــتـــوازن املــنــاســب بـــن الــحــريــة 
الفردية واألمن القومي. فالدول البوليسية 
ــن الــقــومــي ذريــعــة  غــالــبــًا مــا تــتــخــذ مــن األمــ
لــتــقــيــيــد الــــحــــريــــات وضـــبـــطـــهـــا أو قــمــعــهــا 
البوليسية،  الـــدولـــة  نـــوع  ومــنــعــهــا، حــســب 
قــمــعــيــة أم ذكـــيـــة. والـــفـــرق بـــن الــنــوعــن أن 
الدولة البوليسية القمعية تكون مفضوحة 
تمارس قمعها في وضوح النهار، وبالتالي 
هي سهلة االنتقاد. أما الذكية، فهي أخطر، 
أنها  ألنه يصعب فضحها وانتقادها، بما 
تــــمــــارس قــمــعــهــا تـــحـــت غــــطــــاء »شــــرعــــي«، 
ــّررات الـــحـــفـــاظ على  ــبـ ــمـ تــســنــه قــوانــيــنــهــا بـ
أمنها. ونجد هذا النوع الثاني من األنظمة 
التي  العربية  الــــدول  أغــلــب  فــي  البوليسية 
عرفت كيف تحني ظهرها لعاصفة الربيع 
العربي، وأغلبها استفاد من الدرس، وطّور 
أســالــيــب وطــــرق عــمــلــه. وهــنــا خــطــورة هــذا 
النوع من األنظمة البوليسية الجديدة التي 
»الــقــانــون«، وليس »األمــن«  باتت تستعمل 
فقط، أداة تسلطية تمّكنها من الحفاظ على 

سلطتها وتسلطها بقفاز من حرير.

للباجي قائد السبسي. غير أن الحسابات 
الــريــاح،  أدراج  ذهــبــت  للجبهة  السياسية 
الحكومة  مــشــاورات تشكيل  بــدأت  أن  فما 
 ،2015 الثاني  يناير/كانون  في  الجديدة، 
حــتــى وجــــدت نــفــســهــا خــــارج املــــشــــاورات، 
ووجـــــدت خــصــمــهــا اإليـــديـــولـــوجـــي حــركــة 
الحكومية،  التركيبة  فــي  يــشــارك  النهضة 
وهو موقف شكل صدمة حقيقية لقيادات 
الــجــبــهــة الــتــي أصـــــدرت بــيــانــًا عــبــرت فيه 
باعتبار  الــجــديــدة،  للحكومة  رفضها  عــن 
يمثل  الصيد  الحبيب  السيد  تكليف  »أن 
العام، باعتبار  للرأي  أولــى  رسالة سلبية 
ــقـــة فــي  ــابـ ــنـــظـــومـــة الـــسـ ــن املـ ــ أن الــــرجــــل ابــ
مــخــتــلــف مــراحــلــهــا، بــمــا فــيــهــا مــرحــلــة بن 
علي والترويكا. ومــن الــواضــح أن من بن 

أسباب اختياره ترضية حركة النهضة«.
وجدت الجبهة الشعبية نفسها في ورطٍة 
حـــقـــيـــقـــيـــٍة، مــــن حـــيـــث عـــجـــزهـــا عــــن تــمــثــل 
طبيعة الــحــراك الــســيــاســي فــي تــونــس ما 
ــــورة، وفــشــلــهــا فــــي الـــتـــمـــركـــز فــي  ــثـ ــ بـــعـــد الـ
مــوقــع قــريــب مـــن الــســلــطــة، ولـــو فـــي شكل 
ائــــتــــالٍف يــســتــبــعــد خـــصـــومـــهـــا، حـــيـــث إن 
خيارات السبسي كانت تناقض حسابات 
قـــوى الــيــســار املــتــحــالــفــة فـــي الــجــبــهــة، بل 
األحــداث،  وتهمشها سياسيًا. ومــع تفجر 
أخيرًا، انطالقًا من مدينة القصرين في 27 
الشعبية  الجبهة  وكـــأن  بـــدا   ،2014/  12/
وجــدت ضالتها فــي إعـــادة إحــيــاء الحراك 
االجــتــمــاعــي وتــبــنــيــه، لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا 
الــســيــاســيــة، وهــــو مـــا يـــبـــدو أنـــهـــا فشلت 
ــن جـــهـــتـــن، حـــيـــث رفـــضـــت  ــ فـــيـــه أيــــضــــًا مـ
الــشــبــابــيــة، مـــن نــاحــيــة أن تتبنى  الـــقـــوى 
بــهــا  تـــنـــحـــرف  األحــــــــزاب مــطــالــبــهــا، أو أن 
ــن أهـــدافـــهـــا األصـــلـــيـــة، بــوصــفــهــا حــركــة  عـ
لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوق اجــتــمــاعــيــة، لتصبح 
ألجــنــدات حزبية،  خــدمــة  خــيــارًا سياسيًا 
األمــــر الــــذي دفـــع حــمــة الــهــمــامــي إلـــى نفي 
»أن تكون الجبهة الشعبية بصدد تأطير 
التحركات«، مشيرًا إلى أنها كانت حاضرة 

في هذه االحتجاجات. 
الجبهة نفسها  ثــانــيــة، وجـــدت  ومــن جهة 
الجمهورية  رئيس  تصريحات  مرمى  في 
ــذه  هــ اخــــتــــطــــاف  ــن حـــــــــاول  ــ مــ ــاك  ــ ــنـ ــ هـ »أن 
ــة، بــــبــــث الــــرعــــب  ــ ــيـ ــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ ــة االحـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ
ــداء عـــلـــى املــمــتــلــكــات  ــ ــتــ ــ ــتـــخـــريـــب واالعــ والـ
العامة والخاصة، وهناك من حاول أيضا 
ــبـــر تـــبـــنـــي خــــطــــاٍب يــتــحــدث  تـــوظـــيـــفـــهـــا عـ
عــن »ثــــورة ثــانــيــة«، أو اســتــكــمــال »املــســار 
ــي 14 يــنــايــر  ــ الــــــثــــــوري« الــــــــذي انـــطـــلـــق فـ
واقعي،  غير  وهــو خطاب سياسي   ،2011
فــالــنــظــام الــســيــاســي الــحــالــي ديــمــقــراطــي 
عــبــر  إال  ــه  ــاطـ ــقـ إسـ يــمــكــن  ومـــنـــتـــخـــب، وال 

وارد  فــي  هنا  لسنا  قطعًا،  مفيدًا.  يعد  لــم 
تبرئة صــدام مــن ارتــكــاب أخــطــاء وخطايا 
ــالـــدفـــع إلـــــى هـــــذا املـــــــآل، أقــلــهــا  ســـاهـــمـــت بـ
عملية »غزو الكويت« التي شرذمت العالم 
الــعــربــي، وأســقــطــت مــعــيــار الــتــضــامــن بن 
 للمشروع 

ً
 قاصمة

ً
أبنائه، ووجهت ضربة

القومي، ودفعت القضية الفلسطينية إلى 
الــخــلــف. لــكــن، فـــي زمـــن صــــدام كـــان هــنــاك 
عـــراق مــوحــد وقـــوي وفــاعــل ومـــؤثـــر. وفــي 
هذا الزمن الرديء، أسقطت الدولة، ونهبت 
مــمــتــلــكــاتــهــا، وأفــلــســت خــزائــنــهــا، واحــتــل 
ــــدى أكـــبـــر مــدنــهــا فـــي ســـاعـــات،  ــــش إحـ داعـ

وأسس دولته، وأقام إداراتها في أيام. 
نــعــم، كـــان صـــدام دكــتــاتــورًا مــســتــبــدًا، لكن 
ــرونــا بــهــا أوقــعــت 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي بــش

أعدادًا هائلة من الضحايا تجعل ضحايا 
ــفـــرًا عـــلـــى الـــشـــمـــال.  األنـــظـــمـــة الـــســـابـــقـــة صـ
املشكلة األكبر أن رحيل صدام فتح أبواب 
جــهــنــم عـــلـــى مـــصـــاريـــعـــهـــا، وقــــــاد انــهــيــار 
ــام عــيــونــنــا إلــــى انــهــيــار  ــ الـــعـــراق املـــاثـــل أمـ
شــامــل وكـــامـــل لــلــعــالــم الــعــربــي الــــذي فقد 
قـــدرتـــه عــلــى صــيــاغــة مـــواقـــف مـــوحـــدة من 
هـــذه الــقــضــيــة أو تــلــك. ودعـــك عــن صياغة 
ــدة )بـــفـــتـــح الــــحــــاء(،  ــ ـ ــوّحً ــ ــٍة وطـــنـــيـــٍة مـ هــــويــ
دة )بكسره(، بعدما تآكلت هويتنا  وموحِّ
من  املتناسل  الخضم  هــذا  بفعل  القومية، 
والعشائر،  واألعـــراق،  الطوائف،  صراعات 

وحتى املدن الصغيرة. 
ــراف ملــا حدث  مــراجــعــة نقدية مــن كــل األطــ
السقوط قد تفيد في تجنب األســوأ،  بعد 
مـــرارة، ومناقشة ما يدور  وتــفــادي األكثر 
في الهواء الطلق، وبنفس من ال يريد لهذا 
البلد أن يتفّكك، ويموت، تبدو مثل فرصٍة 
أخــيــرٍة ال نــريــد لها أن تــهــدر، كما أهــدرت 
فرص أخرى قبلها، خصوصًا ونحن نشم 
رائحة موت البالد في كل زاوية ومكان، بل 
منا من يريد أن يطلق الرصاصة األخيرة 
)يــســمــيــهــا هـــو رصـــاصـــة الـــرحـــمـــة!( على 
الــجــســد املـــريـــض، وتـــــراه ُيـــصـــارع لــوضــع 
الجديدة  الخارطة  على  الشريرة  بصمته 
ــي أكـــثـــر مــن  الـــتـــي يـــجـــري اإلعـــــــــداد لـــهـــا فــ

عاصمة، وهذا لم يعد سرًا.
حـــيـــنـــئـــٍذ، لــــن تــغــلــق جــهــنــم أبـــوابـــهـــا كــمــا 
يــتــصــور بــعــضــهــم، بــل ستشتد الــحــرائــق، 
وتــتــعــدد مــصــادر الــنــيــران لتلتهم مــا بقي 
ــذه لــيــســت نــبــوءة  مـــن أخـــضـــر ويـــابـــس. هــ
ــيــــر الــــــذي قــد  مــتــشــائــمــة، لــكــنــه املــــــآل األخــ

نساهم بصمتنا في الوصول إليه.
)كاتب عراقي(

األســـــاس مـــن املـــفـــاوضـــات، عــلــى أن يفسح 
ملــشــاركــة املـــعـــارضـــة فـــي حــكــومــٍة مــوســعــة. 
وهــي الصيغة التي تــوافــق روســيــا عليها، 

وتعمل على فرضها كما يبدو.
تتمثل املــشــكــلــة فــي أن جــنــيــف ُيــعــقــد بــنــاًء 
على القرار 2254 الصادر عن مجلس األمن، 
ــقــــرار الـــــذي أكــــد عــلــى »الــــوقــــف الـــفـــوري«  الــ
ــفـــجـــرة وقــصــف  ــتـ ــيـــل املـ ــرامـ ــبـ ــالـ لــلــقــصــف بـ
املدنين، ورفض حصار املدن وفك الحصار 
عنها. وهو القرار الذي وافقت روسيا عليه، 
وقال النظام إنه وافق عليه كذلك. لكن، حن 
تــجــري املــطــالــبــة بــالــتــقــّيــد بـــذلـــك، قــبــل بــدء 
»شــروطــًا مسبقة«،  ذلــك  ُيعتبر  املفاوضات 
على الرغم من أنها قــرار أممي ُيفترض أن 
املوقعن عليه يلتزمون به على األقــل. لكن 
روسيا ال تلتزم بذلك، وبالتالي، ما أهمية 
بأساساتها،  االلــتــزام  يجري  ال  مفاوضاٍت 
أي باملطالبة بالوقف الفوري لقتل املدنين 
وحـــصـــارهـــم. فــهــي مــســتــمــرة فـــي الــقــصــف 
والقتل، وبتغيير ميزان القوى على األرض، 
ــــارج ســيــطــرة  عــبــر كــســب مــنــاطــق كـــانـــت خـ

النظام، وتسيطر عليها كتائب مسلحة.
أن تـــجـــري املـــفـــاوضـــات فـــي ظـــل اســتــمــرار 
القصف والــقــتــل والــحــصــار واالعــتــقــال هو 
الــســيــاســة الــتــي تتبعها روســـيـــا، وهـــو ما 
يعني أنــهــا ال تــريــد مــفــاوضــات جــــادة، وال 
تسعى إلى تحقيق حل سياسي، فمن يرد 
ــل يــقــم بـــخـــطـــوات »ثـــقـــة«،  الــــوصــــول إلــــى حـ
خصوصًا أنها واردة في قرار أممي وافقت 

ــــي الــــدولــــة  لـــيـــســـت الـــــدولـــــة الـــبـــولـــيـــســـيـــة هـ
ــبـــاء  ــن غـ ــ ــهــــي أذكـــــــــى مــ الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة، فــ
الــديــكــتــاتــوريــات، تـــحـــاول أن تــحــافــظ على 
ــــى« مــن مــظــاهــر الــديــمــقــراطــيــة.  »الــحــد األدنـ
تــســمــح بــهــامــش مـــراقـــب لــتــعــدديــة حــزبــيــٍة 
ــال لــتــنــافــس  مــتــحــكــم فـــيـــهـــا، وتـــفـــســـح املــــجــ
اقتصادي، تديره في الخفاء، وتترك املجال 
لبروز وسائل إعالم خاصة، توحي بالتنوع، 
لــكــنــهــا تــعــبــر عـــن الـــصـــوت نــفــســه، وتنشئ 
مجتمعًا مدنيًا مطواعًا إلى درجة التمييع. 
بــاخــتــصــار، الــــدولــــة الــبــولــيــســيــة الــحــديــثــة 
بهر وال تقنع، 

ُ
هي دولة املظاهر بامتياز، ت

عاملها 
َ
ت قوانينها،  باستعمال  ولكن  تقمع 

مع الحرية انتقائي، أما الدين فتعرف كيف 
ــن. فهي  ــديـ ــاء كـــســـالح ذي حـ ــذكـ تــســتــغــلــه بـ
ضده لقمع خصومها وضربهم، ومعه من 

أجل تخدير مواطنيها.
ما نشهده اليوم في أكثر من بلد عربي هو 
إعادة نموذج جديد من »الدولة البوليسية«، 
يــخــتــلــف عــــن نــــمــــوذج الــــدولــــة الــبــولــيــســيــة 
األفقية التي جسدها بذكاء جورج أورويل 
األكـــبـــر«.  »األخ  دولــــة   ،»1984« ــتـــه  روايـ فـــي 
ــعــيــد إنــتــاجــهــا 

ُ
الــــدولــــة الــبــولــيــســيــة الـــتـــي ت

سير عموديًا، من 
ُ
حكم وت

ُ
اليوم هي دولــة ت

خالل أجهزة الضبط والتحكم التي تخترق 
والدين  والقيم  والقوانن  واملجتمع  الدولة 
والفكر. إنها مثل سرطاٍن يتمّدد في الخفاء، 

ويتحكم في كامل الجسد حتى يشله. 
)كاتب مغربي(

صناديق االنتخاب عبر العودة للشعب«. 
ــارًا مـــتـــطـــرفـــًا، وهـــو  ــاك يــــســ ــنــ وقــــــال إن »هــ
أشرس من نظيره اإلسالمي، ونحن كذلك 
الجبهة  أمــنــاء  دان مجلس  وقـــد  نــقــاومــه« 
تصريحات  »إن  وقـــال  التصريحات،  هــذه 
 
ً
رئــيــس الــجــمــهــوريــة تشكل اتــهــامــًا بــاطــال
ومنها  اليسارية،  الــقــوى  على  وتحريضًا 
الــجــبــهــة، حــتــى يــتــمــّكــن االئـــتـــالف الــحــاكــم 
مـــن الــتــنــصــل مـــن مــســؤولــيــتــه فـــي تــدهــور 
األوضــاع االجتماعية في الــبــالد«. وجدت 
في  أخـــرى  مـــرة  نفسها  الشعبية  الــجــبــهــة 
زاويـــــة حـــــادة، مـــن حــيــث إنــهــا عــجــزت عن 
والتبني  الشعبية،  املطالب  مــع  التخندق 
ــح، يـــرفـــع من  ــ ــــوري واضــ الــفــعــلــي ملــنــطــق ثـ

سقف التحركات االجتماعية. 
وفي الوقت نفسه، عجزت عن التواصل مع 
التي تتصرف  القائمة  السياسية  السلطة 
ــاه تـــصـــريـــحـــات الــجــبــهــة  ــجــ بــــالمــــبــــاالة تــ
ــم مـــن لـــقـــاء رئــيــس  الــشــعــبــيــة. وعـــلـــى الـــرغـ
الحكومة مع قيادات الجبهة، فإن األمر لم 
يخرج عن إطار املشاورات االعتيادية التي 
يــجــريــهــا مـــع مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الجبهة  أن  الـــذي يعني  األمـــر  والــحــزبــيــة، 
الشعبية الزالــت تراكم عجزها السياسي، 
وتـــدفـــع ثــمــن تـــذبـــذب مــواقــفــهــا املــتــراوحــة 
والــصــراعــات  املستعجلة  الــتــحــالــفــات  بــن 
املفتعلة، وهو ما يشي بعدم قدرتها على 
ــقــــراءة الــصــحــيــحــة لــلــمــشــهــد الــســيــاســي  الــ
ولعبة التوافقات التي يقوم عليها العمل 
السياسي في تونس ما بعد الثورة، حيث 
تــيــار حــزبــي ما  أن يبني   

ً
لــم يعد محتمال

اســتــراتــيــجــيــتــه الــســيــاســيــة عــلــى إقــصــاء 
ــرى، مــهــمــا كـــان عــمــق الــخــالف  ــ ــراٍف أخـ ــ أطــ
ــا يـــبـــدو أن  ــو مـ اإليـــديـــولـــوجـــي مــعــهــا، وهــ
الــجــبــهــة ال تــعــيــه، إلــــى حـــد الــلــحــظــة على 

األقل.
)كاتب تونسي(

هل ستنجح المفاوضات السورية؟

عودة الدولة البوليسية

»الشعبية« و»النداء«: التحالف والصراع

نصيحة صدام األخيرة 
و»الديمقراطية« المبشر بها

تقوم القوات 
الروسية التي تقصف 

وتقاتل على األرض 
بمحاولة سحق 

الثورة، مع تلهي 
العالم بالمفاوضات

الدولة البوليسية 
الحديثة هي دولة 

المظاهر بامتياز، ُتبهر 
وال تقنع

الجبهة الشعبية 
الزالت تراكم عجزها 

السياسي، وتدفع 
ثمن تذبذب 

مواقفها

آراء

توفيق بوعشرين

أغلقت وزيرة العدل الفرنسية، كريستني توبيرا، الباب خلفها، عندما لم تفلح في فتح 
عقل رئيس الجمهورية، فرنسوا هوالند، على مخاطر استعمال سالح نزع جنسية 
الفرنسيني من أصل عربي وسيلة ملحاربة اإلرهاب. وقالت الوزيرة السابقة في العدل 
املــدافــع  تقليديًا عن قيم  اليسار االشتراكي  املتطرف، وليس  اليمني  إن هــذا برنامج 
الكوني. وعلقت على قرارها االستقالة من حكومة مانويل  حقوق اإلنسان ببعدها 
أن تبقى، وأحيانا يجب  املقاومة هي  الــقــرار. أحيانا  »أنــا فخورة بهذا  بالقول:  فالس 

الرحيل وفاء للمبادئ«.
رفضت ابنة جزر األنتيل قرار الحكومة الفرنسية إدراج نزع الجنسية من املواطنني 
الذين ولدوا في فرنسا، إجراًء عقابيًا على توّرطهم في اإلرهاب، في التعديل الدستوري 
املرتقب، والذي وضع حزمة من اإلجراءات لدسترة حالة الطوارئ، والستعمال سالح 
الجنسية عقابًا إضافيًا ضد املتورطني في أعمال إرهابية… رفضت توبيرا الخضوع 
البتزاز اليمني املتطرف الذي فرض على الرئيس هوالند أجندة الخوف والتطرف في 
مواجهة اإلرهاب، فعلى مدى أشهر، كانت حارسة األختام في وزارة العدل الفرنسية 
تقاوم هذا املنحى في التعديالت الدستورية الجديدة، وترفض خروج سياسة مكافحة 
اإلرهاب إلى نشر جو من الكراهية والعداء إزاء األجانب، لكنها عندما رأت أن الحسابات 
االنتخابية تغلب على املبادئ اليسارية في الحكومة، وضعت املفاتيح ورحلت مفضلة 
ل لها، 

ّ
االستقالة على الصمت. فرح اليمني واليمني املتطرف الفرنسي باالستقالة، وهل

واعتبرها قرارًا تأخر كثيرًا، فال مكان لتوبيرا وأمثالها في بالٍد تتنفس كلها أجواء 
الخوف من األجانب.. بالد لم تستعد بعد توازنها بعد مذبحة باتاكالن التي نفذها 
أباعوض ودواعشه، وسيدفع ثمنها ماليني العرب واملسلمني الذين ولدوا في فرنسا، 
وعاشوا فيها وساهموا في بنائها، واآلن، يجدون أنفسهم في قفص االتهام، مهّددين 

بأن يصبحوا »بدون« على أرض الجمهورية والثورة ومبادئ حقوق اإلنسان.
ليست الجنسية قرارًا سياسيًا، وال قرارًا إداريًا، تتصرف فيه الحكومات كما تشاء.. 
ليس منح الجنسية أو نزعها برنامجًا انتخابيًا، وليس موضوعًا للمزايدات السياسية 
بني األحزاب. الجنسية حق ُيكتسب بالوالدة أو باإلقامة. األرض هي التي تمنح الجنسية 
للمولود فوقها، والجماعة البشرية هي التي تمنح الجنسية للمقيم بينها، واملساهم في 
كتسب الجنسية ال 

ُ
األعباء الوطنية )دفع الضريبة والدفاع عن حوزة الوطن(. بهذا ت

بسواها. ولهذا، ال يملك النظام السياسي، أي نظام وكيفما كان، ديمقراطيا أو سلطويا، 
علمانيا أو دينيا، ملكيا أو جمهوريا، حق أن ينزع من اإلنسان جنسيته، حتى وإن كان 
األخير مجرمًا أو سفاحًا أو إرهابيًا. الجنسية بطاقة هوية تعطى للمواطن باعتباره 
إنسانًا،  بغض النظر عن سلوكه وتفكيره وعقيدته ولونه وأصله.. هي بطاقة هوية، 
تخوله اعترافًا قانونيًا بالوجود، وتحميه من االختفاء القسري، وتعطيه حق السفر 
 )بدون تعريف(.  الجنسية، إذن، ليست 

ً
والتنقل خارج الحدود، وحق أال يكون مجهوال

املواطن هي مالزمة لشرط وجــوده  يقّيد. جنسية  وليست حتى حقًا  ينزع،  امتيازًا 
املادي في عالٍم لم يعد يسمح ألحد بالحركة والعمل والسفر وممارسة الحقوق بدون 
هوية وطنية وانتماء إلى الدولة، فحتى الحيوانات املعّرضة لالنقراض صار اليوم لها 

جنسية ورقم واسم، لتتبع حركتها وحمايتها، فكيف بالبشر.
القاعدة في فرنسا منذ زمن،  اليسار.. هذه هي  اليمني هو  أفضل من ينفذ برنامج 
خصوصًا عندما ينسى اليسار يساريته، وعندما يدخل إلى لعبة املزايدات السياسية 
العقل…  الــذي يستعمل الخوف لتعطيل  اليمني  واالنتخابية، وعندما يسقط في فخ 
الذي ينتمي إلى داعش أو إلى القاعدة أو إلى جماعات املوت ال يفكر في جنسيٍة، وال 
في حقوق، وال في الحياة حتى. هو يخرج من هذا العالم لكي ال يرجع إليه أبدًا. هو يريد 
أن يتخلص من أعباء الوجود التي لم يحتملها عقله وقلبه… لهذا، غادرت وزيرة العدل 
الفرنسية الحكومة، لكنها لن تغادر ذاكرة الفرنسيني، وسيذكرها التاريخ أكثر مما 
سيذكر من يؤيد قرار نزع الجنسية من مواطٍن، وتسجيله تحت بند غريب ) بدون(.

صقر أبو فخر

اليوم، في سورية والعراق واليمن وليبيا، راح ناس  الناشبة،  األهــوال  في معمعان 
فال  الديمقراطية.  هو  املــطــاف،  نهاية  في  الحل،  أن  بالتدريج،  يكتشفون،  كثيرون 
ع،  دولة الخالفة هي الحل، وال دولة االستبداد نجحت في تدارك هذا االنفجار املروِّ
وقبلهما فشلت الدول شبه الديمقراطية وشبه الليبرالية، في مصر وسورية والعراق 
ولبنان، في التصّدي للمسألة الفلسطينية وللعدالة االجتماعية. لكن، ال أحد، حتى 
اليوم، قّدم اإلجابة الشافية عن صورة الديمقراطية املوعودة، بل إن ما بني أيدينا من 
كتاباٍت إنما هي مطارحاٌت في الديمقراطية كما تطورت في الغرب، ولم ترتِق إلى 

مشروع سياسي للمستقبل في العالم العربي.
أن  يعتقدون  األهلية  بالحروب  ليت 

ُ
ابت التي  العربية  الــدول  في  كثيرون  فناشطون 

 وأخيرًا وقبل أي أمر آخر، حكم األغلبية، وهو ما ُيترجم في 
ً
الديمقراطية تعني، أوال

نة في سورية، وإلى حكم الشيعة في العراق.  الواقع إلى حكم السُّ
العابرة  السياسية  األغلبية  وليست  الطائفية،  األغلبية  هي  هــؤالء  عند  فاألغلبية 
حكم  هــي  ليست  والديمقراطية  حقًا.  الديمقراطية  فــي  الــحــال  هــي  كما  للطوائف، 
املسيحيني،  على  للمسلمني   

ً
غلبة تصبح   ،

ً
مثال لبنان،  في  ألنها  العددية،  األكثرية 

ثّمة  بالديمقراطية  العنصرية  التفرقة  إلغاء  من  نت 
ّ
تمك التي  أفريقيا  جنوب  وفــي 

خطر من إعادة التفرقة العنصرية بغلبة السود على البيض. ومبدأ حكم األكثرية 
وحده يشكل، في أحيان كثيرة، أداة قهر في املجتمعات التعددية، أو ذات الهويات 
على  الهوسا  قبيلة  إال سيطرة  تعني  ال  نيجيريا  في  فاألكثرية  املتعددة.  القومية 

قبيلتي اليوروبا واأليبو. 
والحقيقة أن الديمقراطية ال تعني، في جوهرها، حكم األكثرية ونقطة على السطر. 
السلطة.  إلــى  أوصــلــت هتلر وفــرانــكــو وموسوليني  الــتــي  األكــثــريــة هــي  أن  ر 

ّ
لنتذك

للحكم في  الشكل املالئم  الــقــادرة على تقديم  الديمقراطية وحدها  فــإن  ومــع ذلــك، 
املجتمعات املعاصرة.

َمــن يحكم...  َمــن يحكم؟ وكيف يحكم؟  هــو:   بسيطًا 
ً
الديمقراطية ســؤاال تفترض 

هذا ما تقّرره االنتخابات. أما كيف يحكم، فبموجب العقد االجتماعي املعّبر عنه 
التي ال تتغير. وبهذا املعنى،  التشريعات  بالدستور والقوانني املتغيرة، ال بموجب 
بل  السلطات فحسب،  قائم على فصل  الديمقراطية مجرد نظام سياسي  ليست 
هي، في األساس، نظام املجتمع التعّددي، أي أنها عقد اجتماعي ال يجيز البتة ملن 

وصل إلى السلطة بالديمقراطية أن ينقلب عليها بذريعة »إرادة األكثرية«. 
وفي أي حال، ما يهمنا اليوم هو انتصار الديمقراطية بالفعل، ألننا بهذا االنتصار، 
الحاكم،  من  الشعب، ال  من   

ً
السلطة مستمدة تحقق، ستصبح شرعية  لو  ما  في 

األمر الذي يعني أن في إمكان هذا الشعب أن يغّير السلطة وأن يحاسبها. والحكم 
الديمقراطي، كما هي حال الدول الحديثة، ال يجري بموجب النصوص املستقرة، 

حتى لو كانت ذات مرجعية دينية، بل بموجب القوانني املتغّيرة. 
وحتى الدول العربية التي نّصت دساتيرها على أن الشريعة اإلسالمية هي املصدر 
دون  من  عقوبة  فال  التعزير،  عقوبة  الشرع  من قضاة  نزعت  للتشريع،  األســاس 
نص. وما عادت هذه القوانني تسمح بجلد شارب الخمر أو قطع يد السارق أو رجم 
م الّرق وملك اليمني والتسّري بالجواري، وساوت بني  لغيت الجزية وُحــرِّ

ُ
الزانية، وأ

مواطنيها، مسلمني ومسيحيني، أمام القانون، وفي الخدمة العسكرية اإللزامية وفي 
الشهادة أمام املحاكم، وفي التعطيل أيام األعياد.

االنحطاط،  الحكم في عصور  تقاليد  وريثة  أقلها، هي  إال  الحديثة،  العربية  الــدول 
الجماعات  وتأليب  الدين هنا وهناك،  واستخدام  االستبداد  وال سيما في مظاهر 
العقيدية بعضها على بعض، وتقليب مكونات املجتمع، بحسب ما يقتضيه دوام 
الحاكم باسم  السلطان. فال عجب، والحال هــذه، في أن ينقلب املجتمع على  حال 

الدين، ويجري الدم على ما علمتم أخباره، وذقتم أهواله. 

عدلي صادق

كنت قد فاجأتها وآملتها مّرة، ففاجأتني وآملتني، من جانبها، مّرة، كأنه الجواب، 
ثم غابت.

كان الذي تلقته مني، فآملها، من فعل الحوادث، أما الذي آملتني هي به، فقد كان من 
فعل األقدار. ولطاملا آلم الشهداء أمهاتهم.

الزاخرة باألمل، وبواجباٍت بال فواصل، حيال سبعة  ذات يوم عــادي، من حياتها 
أبناء، وابنة واحدة، حاضرين، وقلق يخالج قلبها، حيال ابنها البكر، الغائب غيابًا 
برقيات  ينام وكيف.  أيــن  أوقــاتــه، وال  تعلم مكانه، وال طبيعة  إذ ال  اعتيادي،  غير 
طمئنها على بقائه 

ُ
األنباء وحدها التي ال تحمل نبأ رحيله، كمقاتل، هي التي كانت ت

حيًا. في ذلك اليوم، جاءها النبأ الهجني الذي ال هو موت وال حياة: وقع ابنك، في 
قبضة االحتالل، في أثناء توجهه عن طريق البحر، في قارب صغير، إلى قطاع غزة.
عندئٍذ، يومها، وبتلقائية، تشكلت فرقة للنحيب، قوامها مجموع األسرة. جلسوا 
صفني أو ثالثة، على درجات البيت، يبكون. في تلك اللحظة، يقينًا، كان من يبكون 
أكتب  أتناساها، فال  أن  تعمدت  لحظة،  تلك  الجالد.  مصيره، يصرخ تحت سياط 
عنها، وال أرغب في سماعها، أو في إسماعها آلخرين، غير أن الذي أجرؤ على قوله، 
بعد سنوات طويلة، أنني ُعدت في ذلك اليوم، وكان في مايو/ أيار 1971 جزءًا من 

اإلطار الوجداني لألسرة، أو ُعدت شأنًا أسريًا.
كانت زيارة األهل، األولــى، لي في السجن، بعد مائة يوم. كان السجن قاسيًا جدًا 
بالزيارة، الثنني  املطلبية. يسمحون  آنــذاك، قبل أن تخفف من قسوته اإلضرابات 
مع طفل واحد. وبالطبع، يكبح األب واألم رغبات األشقاء في رؤية شقيقهم األكبر، 
ويصطحبون صغيرًا، يحرصون على أن يكون في سنٍّ كافية للوعي بقيمة اللحظة 

ومعناها. كان ذاك الطفل هو شقيقي إبراهيم، ذو السنوات العشر.
الزنازين  فــي  أو احتجازي  فــي مناسبات اإلضـــراب  إال  والـــزيـــارات،  األعـــوام  تتالت 
فهي  األم،  تغيب  أن  دون  مــن  السجون،  وتتبدل  الــزائــريــن،  باقة  تتبدل  االنــفــراديــة. 
العضو الدائم. وغالبًا ما تكون الزيارة، أقل من نصف الساعة املقّررة. إنها مساحة 
الدقائق،  مع  التعاطي  بكيفية  بالطبع،  لها،  درايــة  ال  األم  بينما  الزمن،  من  قصيرة 
مثلما يتعاطى العاملون في التلفزة، وضيوفها، مع الدقائق املتاحة للبث. ترتجل أي 
كالم، لكي تأخذ حصة أكبر، من املدة، وقد ساعدها على ذلك حذر والدي، بطبيعته، 
الالفت على أن يجعل  املــواقــف، وحرصه  السياسة، في مثل هــذه  الحديث في  من 
قصير الكالم وقليله محض إنساني، وإن ابتعد، فال يتجاوز عباراٍت مقتضبة، عن 
حياة الناس، وظروف معاشها. اكتشفت، بعد سنوات في السجن، أن لوالدي قدرة 
هائلة على الكتمان، وعلى معاينة تأثير الخبر العائلي، على من يتلقاه، لكي يقّرر 
أن يتحدث أو أن يصمت. ففي أحد األيام، أتيح لي أن أتحرك في السجن، مترجمًا 
مرافقًا ملوظف الصليب األحمر الدولي. وملا ذهبت إلى غرفة صغيرة، تشبه مكتبًا 
صغيرًا للصليب األحمر، فيه ملفات سجناء، استأذنت املوظف في االطــالع على 
ملفي. وملا طالعُت مجموعة أوراٍق، ذهلت. فوالدي منذ سنوات، يتقدم بالشكوى تلو 
األخرى. فقد سحب االحتالل رخصة استيراد اإلسمنت، وهي رخصة قديمة منذ 
الثالثينيات، بتعليل أن ابنه »مخّرب« بينما السلعة تتعلق بالعمار. لم يقل لي والدي، 

وال والدتي،  شيئًا عن هذا األمر، طوال سنوات، فقد تحاشيا إيالمي.
لفظني السجن إلى الغربة من جديد. ومع »أوسلو« امتنعوا عن السماح لي بالعودة. 
وبعد خمس سنوات، مع زيارة بيل كلينتون وانعقاد املجلس الوطني للبت في إلغاء 
أغــادر بعد انفضاض  أن  التحرير، سمحوا بالعودة، على  بنود من ميثاق منظمة 
املجلس. وبشفاعة عالقاتي مع إخوٍة أصبحوا قائمني على التطبيقات، تعّدل األمر 
فبقيت. لكنني في أثناء زيــارة قصيرة إلى الجزائر، تلقيت النبأ املفاجئ. أسلمت 
، حّية. 

ً
أرهــا طويال لم  أرهــا ميتة، مثلما  لم  الــروح، على غير توقع.  الحاجة والدتي 

انزلقت قدماها ووقعت، ولم يحتمل قلبها الصدمة، فصعدت الروح إلى بارئها. لقد 
فاجأتني وآملتني بفعل املقادير. 

امرأة من زمن آخر الديمقراطية ليست حكم األغلبية

حكاية أم فلسطينية
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حكــم املعانــي خالف حكــم األلفاظ، 
إلــى  ممــدودة  مبســوطة  فالثانيــة 
غيــر نهايــة، بينمــا األولــى محــدودة 
هــي  إن  يكفيهــا  ولــن  معــدودة، 
تجملــت بالحــرف وبديع اإلشــارات 
والجمــال  الحســاب  وفــن  وبالعقــد 
فــي وصــف الحــال. ســيد الخطابــة 
بليغــا يعــرف الفصــل مــن الوصــل 
يبــرع  الكلمــات،  اختيــار  ويحســن 
فــي انتقــاء الصفــات واإلكثــار مــن 
يتفــوه  مــا  فــي  يســتند  األمثــال، 
كفيلــة  الريــح  إن  القائلــة  باملعرفــة 
والبــرد متكفــل  الثمــار،  تلقــح  بــأن 
القمــر  و  والشــمس  يعقــده  بــأن 
بعــد  ليســتوي  يلونــاه  بأنوارهمــا 
ذلــك بالحــر. أمــا وقــد تــم اســكتمال 
حــول  السياســي  االســتعراض 
امللف الرئاسي في لبنان، واكتملت 
اإلطالالت والعراضات، عاد الشعب 
أو مــا تبقــى منــه مــن البعيديــن عــن 
االصطفافــات إلى البدايات، ويقينا، 
ذهبت هباء كل مساعي الحل التي 
حاول بعضهم واهما أن يواجه بها 
حقيقــة،  فقهرتــه  العقــد،  أصحــاب 
وفيهــا أن أولئــك وهــؤالء ال يتفقان، 
الســكوت  يشــتهوا  ال  فهــؤالء 
وأولئك ال يشــتهوا الســماع.  فقدت 

اللبنانيــة  والزعامــات  القيــادات 
نظــر  فــي  األخالقيــة  شــرعيتها 
اللبنانيــن،  مــن  حــرًا  تبقــى  مــن 
بعــض أن اســتكمل املســتعرضن 
فــكان  مواقفهــم،  »ســينيكية«  بـــ 
أن أظهــروا بكالمهــم مــا ليــس فــي 
وســكون  جــأش  برباطــة  باطنهــم 
جــوارح، أحســنوا اختيــار األلفــاظ، 
فأسمعوا العامة غير ما تعهدوا به 
لألسياد، فكانت بسيطة مفرداتهم 
العلمــاء  عليــه  ينتقدهــم  ال  كــي 
الفصحــاء. اســتبدل الــكل مــن دون 
اســتثناء محاوالت اســتعادة الدولة 
بالســعي وراء التكتيــكات، كالمهــم 
ينقصهــم  حصــر،  وفعلهــم  عــي 
عقــل يجملهــم، ومــروءة تســترهم 
ووطنيــة تعينهم، فصــدق القول أنه 
عجــز، وهيهــات لو بقي هــذا العجز 
صمــت. اهتم الــكل بالفتنة والحرب 
وحشــد  والتحيــز  واالصطفــاف 
مــن  ذاك،  أو  املشــروع  لهــذا  الطاقــة 
وطــٍن  فــي  بالبشــر  اإلهتمــام  دون 
الفكريــة والنكبــة  املجاعــة  المســت 
الثقافيــة  والعدميــة  اإلقتصاديــة 
حــدًا باتــت معــه التضحيــة بالنــاس 
لصالح الحرب مجازة ومباحة، وأن 
الصناعة والزراعة والتجارة عندهم 

حاجة لتوليد الطاقة املحتاجة إليها 
آلــة الحرب خاصتهم.  إنه القميص 
الــذي ال تنتهــي فصولــه، فمــا بالــك 
ولــكل قميصــه، فرقــة لــم يــر تاريــخ 
لبنــان مــن قبــل مثلهــا، والــكل زورًا 
والحــق  معــه  قلوبهــم  أن  يدعــي 
خشــي  لقــد  عليــه،  ســالحهم  أن 
هــؤالء إن تنازلــوا أن يخســروا كل 
بهــا  التــي  والتقديمــات  اإلمتيــازات 
 انتفعــوا. »بوهيميــة« 

ً
زمانــا طويــال

غيــر مألوفــة تجعــل النــاس تحتــار 
 وموعظتــه 

ً
بــن مــن كالمــه هرطقــة

إيمانــا، يســتبد بهــم الصــراخ علــه 
مــن  يكثــروا  هــم  أو  اآلالم  يخفــف 
وتتباطــأ  الخــوف  ليجــف  الســعال 
يغلقــون  تراهــم  الخفقــان،  ســرعة 
يــروا  علهــم  عــن  ويفتحــون  عــن 
املقبــل قبــل املباشــرة بالدخــول في 
الظالم. كل شيء حاصل باالتفاق، 
إنهــا األجــزاء وكيــف تتفق، وما هو 
موجود يحتاج إلى عناية، وله مدبر 
قــط  عثــر  إذا  عجــب  فــال  ومنظــم، 
علــى فــأر فافترســه، وال عنكبــوت 
إن افتــرس ذبابــة، فمــا حصــل بعــد 
أن صاحبــه  ذلــك  متوقــع،  املبــادرة 

أطعم الطعام ملن ال يشتهيه.
كرم محمد السكافي )لبنان(

)الذين يصنعون أنصاف الثورات ال يفعلون 
)أنصــاف  قبورهــم(،  حفــر  ســوى  شــيئا 
الثــورات مقابــر الثــوار والشــعوب(. هــل كان 
الفرنسيون يصفون ما سيحدث مستقباًل 
لثــوار وثــورة يناير املصرية؟  ســالت األقالم 
بعــد تنحــي حســني مبارك فــي التحذير من 
النمــوذج الرومانــي فــي الثــورات، حــن يعــود 
النظــام القديــم فــي أول انتخابــات بعد الثورة، 
التركــي -مــا قبــل أردوغــان-   النمــوذج  ومــن 
التجــارب  علــى  العســكرية  االنقالبــات  فــي 
الديمقراطيــة. بالطبــع،  حينهــا كان أردوغان 
فــي اإلعــالم املصــري النمــوذج املثالــي، وكان 
أحمــد  الرئاســة  مرشــح  يلقبــون  بعضهــم 
شفيق أحيانا وعبد املنعم أبو الفتوح أحيانا 
البــراءة  أيــام  فــي  القــادم.  مصــر  بأردوغــان 
مقــوالت  نــردد  كنــا  السياســية،  والســذاجة 
قادة دول العالم عن إعجابهم بنموذج الثورة 
مســخرة  نصبــح  أن  قبــل  املبهــر،  املصريــة 
وتســليمها  الثــورات،  تضييــع  فــي  العالــم 
لقمــة ســائغة ملــن ثرنــا عليهــم. فلمــاذا وقــع 
املصريــون حرفيــا فيمــا تــم تحذيرهــم منه؟ 
نكتشــف مجــددًا أن العــرب فعــاًل ال يقــرأون، 
وإذا قــرأوا ال يفهمــون. فــي الســتينيات، زار 
صحفي هندي شهير )كارانجيا( إسرائيل، 
دايــان  موشــيه  مــع  مطــواًل  حديثــا  وأجــرى 
وزيــر الدفــاع آنــذاك، شــرح دايــان للصحافــي 
العربيــة  الطائــرات  ســتدمر  إســرائيل  أن 

فــي مرابضهــا بضربــة ســريعة، ثــم تصبــح 
السماء ملكا لها، وتحسم الحرب لصالحها، 
باســتغراب:  كارانجيــا  تســاءل  وحينهــا 
الطريقــة؟  بهــذه  خططكــم  تكشــفون  كيــف 
فــرد عليــه ديــان ببــرود: ال عليــك، فالعــرب ال 
يقــرأون، وإذا قــرأوا ال يفهمــون، وإذا فهمــوا 
ال يطبقــون. نشــر الكاتــب الهنــدي كارانجيــا 
هذه التفاصيل في كتابه »خنجر إسرائيل« 
يونيو/حزيــران  حــرب  قبــل  نشــره  الــذي 
1967، وعندمــا وقعــت الحــرب طبــق الجيش 
اإلســرائيلي كل تصورات دايان بحذافيرها. 
في الذكرى الخامسة النتفاضة يناير 2011، 
يعيش كل من شارك فيها، أو أحبها، أو حلم 
بمســتقبل أفضــل لبلــده معهــا، فــي مشــاعر 
والصدمــة،  واإلحبــاط  الحــزن  مــن  ســاحقة 
وربمــا اليــأس، فلــم نكــن نتمنــى أبــدًا، فضــاًل 
عــن أن نتوقــع، أن يكــون حــال مصــر هكــذا 
بعد خمســة أعوام: املؤسســة العســكرية في 
الحكم مرة أخرى بنظام ديكتاتوري فاشــي 
ال يقبــل الــرأي اآلخــر الــذي ال يســبح بحمده، 
آالف القتلــى وعشــرات اآلالف مــن املعتقلــن 
والعدالــة  الحريــات  ضيــاع  السياســين، 
االجتماعية والكرامة اإلنسانية، قبضة أمنية 
مــكان، ممارســة سياســة  فــي كل  حديديــة 
عليهــا  تشــرف  هزليــٍة  بمســرحيٍة  أشــبه 
املخابــرات واألمــن الوطنــي، اقتصــاد منهــار 
ونظــام  واملســاعدات،  القــروض  علــى  يحيــا 

يخدع شــعبه باملشــروعات الوهمية الفاشلة، 
ارتفــاع جنونــي فــي األســعار، زيــادة الفقراء، 
أمــن ضائــع... ال يبــدو، علــى املــدى املنظــور، 
أفق لحل سياسي متاح، فقد ماتت السياسة 
فــي مصــر، وصار مســتحياًل تغييــر النظام 
معارضتــه  حتــى  إن  بــل  باالنتخابــات، 
الوضــع  بخطــورة  النــاس  وتوعيــة  الســلمية 
ال يوجــد منافــذ عمليــة متاحــة لــه، وصــارت 
أمورًا تســتوجب التخوين واملالحقة األمنية. 
والثورة الشعبية عليه غير متاحة على املدى 
القريب، ليس بســبب القبضة األمنية العاتية 
قتــل  عــن  تتــوّرع  وال  التظاهــر،  تمنــع  التــي 
املتظاهريــن عيانــا بيانــا. لكن، بســبب غياب 
النخبــة  مــع  تقــف  التــي  الشــعبية  الحاضنــة 
الســاخطة، إمــا خوفــا أو تغييبــا إعالميــا أو 
قمــع  فــأي  بــأي وســيلة،  لالســتقرار  إيثــارًا 
ســلطوي ال يصمــد أمــام موجات هــادرة من 
الثــوري  النمــوذج  وفــي  البشــر،  آالف  مئــات 
اإليرانــي، علــى الرغم من اختالفنا مع إيران، 
كان نظام الشاه يقتل في اليوم عشرة آالف 
متظاهــر فــي الشــوارع، لكــن موجــات البشــر 
الهادرة لم تتوقف حتى انهار النظام، ويزعم 
وصــل   القتلــى  عــدد  أن  اإليرانــي  الدســتور 
املصريــة  الحالــة  لكــن  قتيــاًل.  ألــف   70 إلــى 
)والتركيبة املصرية( اآلن أبعد ما تكون عن 

هذا الوعي وهذه التضحيات.
أحمد سليمان )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

رضوان زيادة

مــرور خمــس ســنوات علــى االنتفاضــة  بعــد 
الســورية، بــات مــن الســهل أن ننســى أناشــيد 
فــي  تــرّدد صداهــا  التــي  .. ســلمية«  »ســلمية 
شوارع سورية، أشهرًا عدة عام 2011، قبل أن 
تخلــي الســاحة لصــوت االنفجــارات وإطــاق 
إلــى  فعليــا  الثــورة  تتحــول  ولــم  الرصــاص. 
الثانــي  فــي يناير/كانــون  إال  صــراع مســلح، 
الســلمية  التظاهــرات  تلــك  نســيان  إن   .2012
الضخمــة التــي لــم يحمــل فيهــا املحتجــون إال 
الافتــات وأغصــان الزيتــون يقودنــا إلــى فهم 
خاطــئ ملفاوضــات جنيــف التــي مــن املفترض 

أن تقود إلى نهاية الصراع في سورية.
اآلن، وبعــد مــرور خمــس ســنوات، لــم تختلــف 
املواقــف الدوليــة من ســورية والصراع عليها، 
فبالنســبة إلــى القــوى الغربيــة، بــدت الثــورة 
السورية مصدر إزعاج دولي، أكثر من كونها 
أولويــة في السياســة الخارجيــة. وعلى الرغم 
املتحــدة  واململكــة  املتحــدة  الواليــات  أن  مــن 
ودواًل عــدة أخــرى واصلــت التزامهــا بإرســال 
أربعــة  مــن  أكثــر  لدعــم  إنســانية  مســاعدات 
مايــن الجــئ ســوري مســجل، يعيشــون فــي 
أن  إال  األردن وتركيــا ولبنــان،  فــي  مخيمــات 
الــدول الغربيــة لــم تلتزم بنهج ثابت وحاســم 
األميركــي،  الرئيــس  أعلــن  الصــراع.  إلنهــاء 
أنــه   2011 أغســطس/آب  منــذ  أوبامــا،  بــاراك 
»آن األوان أن يتنّحــى الرئيــس األســد جانبا«. 
ســنوات  أربــع  مــن  أكثــر  وبعــد  اآلن،  وحتــى 

محمد المنشاوي

السياســين  أهــم  مــن  كيســنجر  هنــري  »يعــّد 
الذيــن ظهــروا فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين، إال أن أهــم نجاحاتــه علــى اإلطــاق 
املســتمرة  لنجوميتــه  الدائــم  الترويــج  هــو 
حتــى اليــوم«. هــذه كلمــات الكاتــب األميركــي، 
إيفــان تومــاس، فــي عرضــه كتابا جديــدًا مهما 
قــوة  كيســنجر:  »ظــال  كيســنجر  إرث  عــن 
أميــركا«. وبمجــرد  فــي  السياســة األهــم  رجــل 
تــي هــذه الكلمــات أخيــرًا،  لــم أســتطع إال  قراء
أن أســتدعي ظاهــرة األســتاذ محمــد حســنن 
هيــكل، مــن حيــث تشــابهها الكبيــر مــع ظاهــرة 
طلــق علــى كيســنجر يمكــن أن 

ُ
كيســنجر. فمــا أ

يطلــق علــى هيــكل نصا، فاألســتاذ )كما يطلق 
عليه حواريوه( من أهم الشخصيات املصرية، 
بــل والعربيــة، فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
حواريــوه  )يلقبــه  كيســنجر  ومثــل  العشــرين. 
الدكتــور(، يمكــن أن نقــول إن الترويــج الدائــم 
وفكــرة  ظاهــرة  اليــوم،  حتــى  هيــكل  لألســتاذ 

ومدرسة، تعد أهم نجاحاته على اإلطاق.
وبــن األســتاذ والدكتــور نجــد تشــابها كثيــرًا 
مــع  بينهمــا  التشــابه  وبــدأ   .

ً
قليــا واختافــا 

تخطــى  وكاهمــا   ،1923 العــام  فــي  مولدهمــا 
التســعن، مــا يجعــل خبرتهمــا غنيــة مثيــرة، 
شاهدة على أهم أحداث العصر عامليا، وشرق 
أوسطيا. إال أن أهم أوجه الشبه بينهما يتركز 
حــول تقديســهما فكــرة الدولــة، وســمّوها على 

بصــورة  متماســكا  النظــام  يــزال  ال  ونصــف، 
عامة، وإن كان قد تعّرض لضربات متاحقة.  
بقيــت إدارة أوبامــا تعــارض بعنــاد أي إجــراء 
مــن نــوع فرض الحظر الجــوي، يمنع القصف 
اليومي بالبراميل املتفجرة أو إنشــاء مناطق 

آمنة، تكون ماذًا آمنا لاجئن السورين.
ســورية، بالنسبة إلى املســؤولن األميركين، 
الســكانية  ومراكزهــا  العرقيــة  بأقلياتهــا 
تعتبــر  تــزال  ال  املحافــظ،  وريفهــا  الكثيفــة 
 
ً
إنســانية  

ً
كارثــة الخارجيــة  السياســة  فــي 

تجنبــه،  األفضــل  مــن  عســكريا  ومســتنقعا 
فــي ضــوء  الضغــوط، والســيما  كانــت  مهمــا 
كل  فــي  املتحــدة  للواليــات  املرّوعــة  التجربــة 
من العراق وأفغانستان. وفي أعقاب هجمات 
األسلحة الكيمياوية في الغوطة الشرقية في 
أغسطس/آب 2013، الح في األفق أن الواليات 
التدخــل عســكريا  املتحــدة باتــت علــى وشــك 
فــي ســورية. ومــع ذلــك، كان األميركيــون علــى 
مثــل  لتفــادي  فرصــٍة  أي  الغتنــام  اســتعداد 
املطــاف،  نهايــة  فــي  ووافقــوا،  التدخــل،  هــذا 
علــى اتفــاق بوســاطة روســيٍة قضــى بتســليم 

سورية أسلحتها الكيميائية.
ما جرى هو العكس تماما، فروسيا، وبحجة 
وبــكل  عســكريا،  تدخلــت  اإلرهــاب،  محاربــة 
مواقــع  قصــف  فــي  الجــو  ســاح  فــي  ثقلهــا 
املعارضــة، مــن أجــل إتاحة الفرصة ملليشــيات 
األســد بالتقــدم، كمــا جــرى في ريــف الاذقية، 
املتفــرج،  بموقــع  املتحــدة  الواليــات  واكتفــت 
كمــا هــو عليــه مقعدهــا في الســنوات الخمس 

بقيــم  املرتبطــة  السياســية  املواطنــن  حقــوق 
الحريــات أو الديمقراطيــة أو ســيادة القانــون. 
النهايــة،  فــي  الدولــة،  أن  الرجــان  وتناســى 
عليهــم  يطلــق  األشــخاص  مــن  مجموعــة 
مواطنن. رد األستاذ في حوار له حول رؤيته 
للتوفيــق بــن طرفــي معادلــة األمــن والحريــة، 
الحريــة،  يــرى وطنــا ينتحــر باســم  إنــه  قائــا 
وتناســى أن من يضحي بالحرية مقابل األمن 

ال يستحق كليهما. 
أما كيسنجر فكان، ومازال، مكيافيليا بصورٍة 
آلــي، ال يريــد إال الحفــاظ  تشــعرك أنــه إنســان 
على مصالح باده، حتى لو كان على حســاب 
إبادة  الخصوم.  اقترب األستاذ والدكتور من 
مراكــز صنــع القــرار فــي مصر وأميــركا، قبل أن 
يتمــدد نفوذهمــا خــارج حــدود دولهمــا. تمــدد 
كيســنجر عامليــا، فــي حــن تمــدد هيــكل عربيــا 
وإفريقيــا وآســيويا. وســمحت خدمــة الرجلــن 
فــي مناصــب حكوميــة رفيعــة صقــل خبرتهما 
الواســعة، ســواء األكاديمية في حالة الدكتور، 

أو الصحفية في حالة األستاذ. 
تولــى األســتاذ مناصــب حكوميــة مرموقــة في 
الســادات.  وأنــور  الناصــر  عبــد  عهــدي جمــال 
الخارجيــة  وزيــر  منصبــي  الدكتــور  وتولــى 
رئاســة  خــال  القومــي  األمــن  ومستشــار 
الدكتــور  خدمــة  خــال  نيكســون.  ريتشــارد 
آالف  مئــات  بــاده  جيــش  قتــل  الحكوميــة، 
الفيتناميــن، وتــم ارتــكاب جرائــم حــرب علــى 
انقابــات  الدكتــور  وهنــدس  واســع.  نطــاق 

في حل القضية السورية. فبالنسبة لروسيا، 
ال يعنــي اســتئناف مفاوضــات جنيــف ســوى 
تغطيــة علــى تدخلهــا العســكري املباشــر فــي 
وجرائمهــا  األســد،  نظــام  لصالــح  ســورية 
املســتمرة بحــق املدنيــن فــي مناطــق ســورية 
املتفرقــة، فهــي لديهــا الحجة اآلن بالقول إنها 
أمــا  ســورية.  فــي  السياســية  العمليــة  تدعــم 
القضــاء  املتحــدة فتضــع  للواليــات  بالنســبة 
علــى داعــش أولويتها، وهــي تدرك أن تحقيق 
السياســي  االنتقــال  قضيــة  حــل  بــدون  ذلــك 
القــول،  تريــد  فإنهــا  مســتحيل،  ســورية  فــي 
ولــو مراوغــة، إنهــا ال تهمــل أزمــة الســورين 
وإنمــا  داعــش،  علــى  بتركيزهــا  ومعاناتهــم 

 سياسيا في سورية.
ً
تدعم حا

إذًا  وروســيا  املتحــدة  الواليــات  مــن  لــكل 
مفاوضــات  دعــم  فــي  الخاصــة  مبرراتهــا 
أن  يعرفــان  أنهمــا  مــن  الرغــم  علــى  جنيــف، 

صاحــب  املعارضــن.  وقمــع  االســتبداد  إال 
األستاذ القذافي واألسد وصدام حسن، وعبد 
الناصــر مــن قبلهــم، أمــا الدكتــور فقــد حالــف 
الشاه وصادق جنراالت كثيرين قتلة في آسيا 

وأميركا الجنوبية. 
بالوثائــق،  عاقتهمــا  فــي  الرجــان  يختلــف 
ففــي وقــٍت نشــرت فيــه ويكيليكــس »مراســات 
منهــا  مايــن،   1.7 تضــم  والتــي  كيســنجر« 
كيســنجر  الدكتــور  كتبهــا  وثيقــة   205901
عندما خدم من 1973 إلى 1976، على النقيض، 
يبدو األســتاذ هيكل جامعا وحارســا للوثائق 

ومحتكرًا بعضها. 
وحيــدة  ذاكــرة  التاريــخ،  علــى  الرجــان  ركــز 
ســيادة  لفكــرة  لتقديســهما  وكان  للــدول، 
التاريــخ أن تناســيا أن هنــاك مســتقبا! يــرى 
الدكتــور أنــه مــع وصــول الربيــع العربــي إلــى 

العمليــة لــن تقــود إلــى أي شــيء حقيقــي، فــي 
اســتعداد علــى  ليســا علــى  لكنهمــا  النهايــة، 
اتخــاذ خيــارات أخــرى، أو باألحــرى أصبحــت 
 فــي ظــل 

ً
خيــارات الواليــات املتحــدة محــدودة

التدخل العسكري الروسي.
سيســتغل نظــام األســد حضــوره فــي جنيــف 
باإلرهــاب،  املعارضــة  التهــام  إعاميــا  منبــرًا 
للثــورة،  األول  اليــوم  منــذ  ذلــك،  اعتــاد  كمــا 
االســتحقاقات  كل  مــن  التملــص  وســيحاول 
الدوليــة وااللتزامــات، خصوصــا املنصــوص 
عليها في اتفاق جنيف األول وقرارات مجلس 
األمــن، فيمــا يتعلــق بإطــاق ســراح املعتقلــن 
واألطفــال  النســاء  وخصوصــا  السياســين، 
والســماح بدخــول املســاعدات اإلنســانية إلــى 

املناطق املحاصرة.
األســد،  نظــام  املتحــدة  الواليــات  خبــرت 
وأصبحت تعرفه جيدًا، لكنها ال تنوي تغيير 
طريقــة تعاملهــا معــه طبعــا. وذلــك كلــه علــى 
حســاب الشــعب الســوري الــذي ســيعيش مــع 
عــام جديــد مــن األلــم، بانتظــار تغييــر اإلدارة 
األميركيــة فــي واشــنطن، وقــدوم إدارة جديدة 
الســورية،  األزمــة  حــل  أولوياتهــا  مــن  تضــع 
حتــى ولــو تطلــب األمــر اســتخدام القــوة ضــد 

نظام األسد.
 ،

ً
لألســف، تبــدو مفاوضــات جنيــف مســرحية

ليســت معروفــة،  إخراجهــا مؤلــم، ونهايتهــا 
ومشاهدوها كثيرون، لكن ممثلوها يلعبون 

أدوارهم بدمائهم.
)كاتب سوري(

أوهــام نهايــة  بدايــة 2011، ظهــرت  فــي  مصــر 
االســتبداد، حيــث قــاد جيــل جديــد من الشــعب 
ويؤمــن  عصريــة.  بأســاليب  الثــورة  حــراك 
والديمقراطيــة  االنتخابــات  أن  كيســنجر 
املجتمــع  فــي  القــوة  تــوزع  كشــفت  اإلجرائيــة 
املصــري فقــط بــن فريــٍق يتمثــل فــي الجيــش، 
التنظيــم والســاح، وفريــق  الــذى يملــك  وهــو 
آخــر يمثــل القــوى املتدينــة فــي األريــاف التــي 
تملــك التنظيــم واألنصــار. ويقــّر كيســنجر أنه، 
بعــد  الســلطة  إلــى  املصــري  الجيــش  وبعــودة 
إال  واشــنطن  علــى  كان  مــا  يوليــو،   3 انقــاب 
دعمه، من أجل مصالحها، وبعيدًا عن موقفها 
األخاقــي مــن غيــاب الديمقراطيــة والحريــات 

في مصر.
تحــاورا  بعضهمــا،  واألســتاذ  الدكتــور  عــرف 
ســاعات، أخــذ كيســنجر مــن هــذه العاقــة أكثر 
ممــا أعطــى. اهتــم األســتاذ بالدكتــور بصــورة 
هــذه  عــن  الكتابــة  إلــى  دفعتــه  فيهــا،  مبالــغ 
اللقــاءات كثيــرًا، واســتدعاء كل كلمــه قالهــا، أو 
لــم يقلهــا الدكتــور، فــي حــن لــم ُيعــر الدكتــور 
كتاباتــه  فــي  االهتمــام  مــن  حــد  أي  األســتاذ 
وحواراته الصحفية. يبقى أن كليهما يتمتعان 
مــا  املاضــي«،  و»تقديــس  التغييــر«  »بمعــاداة 
مــن  املســتقبل.  أهميــة  يتناســيان  جعلهمــا 
هنــا، ال أســتغرب قصــور فهمهما وترجمتهما 
أفــكار شــباب العــرب اليــوم، واســتغرابهما مــن 

تطلعاته التي يرونها غير مبّررة.  
)كاتب وصحافي مصري(

الحيــاة  إلــى  ســورية  عــودة  إن  املاضيــة. 
املنظــور،  املــدى  فــي  مســتحيلة  الطبيعيــة 
القــدر االعتقــاد أن مفاوضــات  ومــن ســخرية 
نــزع صاحيــات  إلــى  سياســية ســوف تقــود 
األسد السياسية واألمنية، فاألسد الذي فعل 
أو  لــم يفعلــه أي محتــل  مــا  اليــوم،  بســورية، 
غــاز أجنبــي من قبل ال يحتاج إلى مفاوضات 

سياسية كي يقوم بتسليم السلطة.
يقوم مبدأ حل النزاعات، في تعريفه البسيط 
الرئيســية  األطــراف  تحديــد  علــى  واألولــي، 
فــي الصــراع فــي البدايــة، ومــن ثــم إيجــاد آليــة 
للحــوار أو التفــاوض أو حــل دائــم بــن هــذه 
األطراف؟ هذا املبدأ هو الذي تقوم عليه فكرة 
حــل النزاعــات عبــر العالــم، وكمــا تطــورت فــي 
النزاعــات الدوليــة وغيــر الدوليــة. طبعا هناك 
طرائــق مختلفة للتفاوض وللحل السياســي، 
الرئيســي،  املبــدأ  عــن  تخــرج  ال  كلهــا  لكنهــا 
وهو ضرورة إشــراك الفاعلن الرئيســين في 
الصراع، في عملية الحل، ومن دون استثناء.
فــي  يحتــرم  لــم  الرئيســي  املبــدأ  هــذا  ملــاذا 
مفاوضات جنيف 3 التي من شــأنها أن تقود 
إلى الحل السياسي في سورية. في الحقيقة، 
اإلجابــة البســيطة أن األطــراف الرئيســية فــي 
الصــراع، وهنــا نتحّدث عن األطراف الداخلية 
واإلقليمية والدولية، كون الصراع في سورية 
وعليهــا تحــول إلــى صــراع محلــي – إقليمــي 
تأثيــرًا  األكثــر  الدوليــة  واألطــراف  دولــي،   –
اليــوم، وهمــا روســيا  الســورية  القضيــة  فــي 
والواليــات املتحدة، لديهم مصالح متضاربة 

عســكرية، وســاهم فــي وأد ديمقراطيــات عــدة 
أثنــاء  فــي  وتشــيلي.  إندونيســيا  منهــا  دول، 
مصــر  ُهزمــت  الحكوميــة،  األســتاذ  خدمــة 
ســيناء،  جزيــرة  شــبه  احتــال  وتــم  عســكريا، 
وُمنع املصريون من أي ممارسات ديمقراطية، 
ســيادة  وغابــت  اإلنســان،  حقــوق  وانتهكــت 

القانون.  
تــرك الدكتــور كيســنجر إرثــا مؤسســيا مهمــا، 
تمثــل فــي تغيير طبيعــة مجلس األمن القومي 
األميركــي، إضافــة إلــى إســهاماته األكاديميــة 
والفكريــة الواســعة. أمــا األســتاذ هيــكل، فعلــى 
ومقــاالت  ثريــة  كتــب  مــن  خلفــه  ممــا  الرغــم 
يتــرك  أن  فــي  فشــل  أنــه  إال  مهمــة،  وشــهادات 
الصحفيــن  آالف  منهــا  يســتفيد   

ً
مؤسســة

املصريــن والعــرب ممن يعانــون غياب املهنية 
والتدريــب والدعــم الفنــي، علــى الرغــم امتاكــه 

املوارد املادية واملعرفية التي تسهل املهمة.
اقتــرب الدكتــور مــن الســلطة فــي أهــم دولــة فــي 
العالــم، علــى الرغــم مــن موانــع عديــدة، فلغتــه 
اإلنجليزيــة ثانيــة بعد لغته األصلية األملانية، 
أما األستاذ فقد اقترب أكثر من الازم، ومازال، 
من مجالس الحكام ونميمة السياسة العربية. 
تقييــٍم  تقديــٍم  إلــى  دفعتــه  كيســنجر  واقعيــة 
متــزن للسياســة الخارجيــة في ضــوء املصالح 
اســتخدمت  حــن  فــي  األميركيــة،  القوميــة 
موهبــة األســتاذ هيكل لتبرير هزائم عســكرية 
كبــرى، تعّرضــت لهــا مصــر والعــرب. اســتمتع 
الرجــان باالقتــراب مــن حــكاٍم لــم يعــرف عنهم 

لماذا ستفشل مفاوضات جنيف؟

األستاذ هيكل والدكتور كيسنجر

لألسف، تبدو 
مفاوضات جنيف 

مسرحيًة، إخراجها 
مؤلم، ونهايتها 

ليست معروفة

يتمتعان »بمعاداة 
التغيير« و»تقديس 

الماضي«، ما جعالهما 
يتناسيان أهمية 
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1332 مزلقان سكة حديد يهّدد حياة المصريين

غذاء 
عبر 

طائرات

17

القاهرة ـ العربي الجديد

لم تمر أيام قليلة على حادثة قطار »مزلقان 
أودت  التــي  الجيــزة  فــي محافظــة  العيــاط« 
بحياة سبعة أشخاص األحد في 31 يناير/

كانــون الثانــي املنصــرم، حتى فوجئ املصريون أمس 
الثاثــاء، باصطــدام قطار عند مزلقــان )حاجز تقاطع 
ســكة الحديــد( مدينــة منــوف فــي محافظــة املنوفيــة، 
ســائق  مصــرع  إلــى  األمــر  أدى  وقــد  نقــل.  بســيارة 

السيارة ومن يرافقه.
نحــو  وجــود  مصــر  فــي  القطــارات  حــوادث  وكشــفت 
1332 مزلقانا أو حاجز تقاطع شرعيا في املحافظات 
تحكــم  بأنظمــة  د  تــزوَّ لــم  أنهــا  أي  تطويــر،  دون  مــن 
وتشــغيل، مــن دون احتســاب الحواجــز غيــر الشــرعية 
تخصيــص  مــن  الرغــم  وعلــى  األهالــي.  أقامهــا  التــي 
وزارة النقل اعتمادات مالية بنحو مليار جنيه )نحو 
128 مليــون دوالر أميركــي( لتطويــر تلــك املزلقانــات، 

إال أن ذلك شمل فقط 118 مزلقانا.
تعّد وزارة النقل من الوزارات املصرية التي يستشري 
املركــزي  الجهــاز  عنهــا  كشــف  والتــي  الفســاد،  فيهــا 
للمحاســبات أخيــرًا فــي تقريــر لــه عن ضيــاع مليارات 
الجنيهــات فــي تلــك الــوزارة، ومــن بينهــا مــا كان قــد 
»تطوير املزلقانات« على تقاطعات خطوط  خّصص لـ

سكك الحديد في املحافظات ملنع سيان الدم بصورة 
يوميــة. وقــد عــّد التقريــر ذلــك هــدرًا للمال العــام، فيما 
أكــد أن وزارة النقــل تعاقــدت مــع عــدد مــن الشــركات 

لتطوير املزلقانات في املحافظات على الورق فقط.
ــل عــدم 

ّ
يكشــف مصــدر مســؤول فــي وزارة النقــل فض

الكشف عن هويته، أن الهيئة العامة لسكك حديد في 
مصــر تصــرف مايــن الجنيهــات شــهريا تحــت بنــد 
تطوير املزلقانات في املناطق املركزية في املحافظات، 
للحــّد مــن ســقوط الضحايــا. لكن الساســل الحديدية 
هي التي تعمل فقط، واألخطاء البشرية واردة في ظل 
نســيان عامــل مــا إغــاق أي مزلقــان أثنــاء عبــور قطار 
ملنع مرور السيارات أو البشر، وتعطل أجراس اإلنذار 
بوصــول القطــارات. يضيــف أن »العامــل« ُيســتهدف، 

على الرغم من أن الكوارث هي مسؤولية الحكومة.
ويطالــب املســؤول نفســه بإلغاء جميــع املزلقانات من 
خــال إنشــاء جســور فوقهــا، خصوصــا فــي املناطــق 
أن  إلــى  ويشــير  عاليــة.  الســكانية  الكثافــة  حيــث 
املزلقانــات فــي مصر أنشــئت بشــكل غيــر قانوني، وال 

ر فيها الشروط الازمة.
ّ
تتوف

عرضــة  املحافظــات  أكثــر  بــن  مــن  الجيــزة  محافظــة 
لحــال  املتــردي  الوضــع  بســبب  القطــارات،  لحــوادث 
املزلقانــات فيهــا، خصوصــا تلك املوجــودة في منطقة 
العياط، بعد تكرار الحوادث التي تزهق خالها أرواح 

العديد على قضبان ســكك الحديد. وفي الجيزة فقط، 
نحو 52 مزلقانا، كلها من دون بوابات. أما الساسل، 
فيسهل على املواطنن تخطيها خال حركة القطارات. 

ويطلق األهالي عليها »مزلقانات املوت«.
أحمد م. واحد من عمال املزلقانات، يقول إنها »تفتقر 
إلــى أبســط عناصــر األمــان. يكــون اكتفــاء بالساســل 
أو  األرض  مــن  قربهــا  بســبب  يســهل تخطيهــا  التــي 
قطعهــا فــي حال اصطدام ســيارات بهــا. ويؤكد زميله 
التــي  الحديديــة  »الساســل  أن  س.  الناصــر  عبــد 
األهالــي  الحــوادث.  وقــوع  تمنــع  ال  الهيئــة،  تضعهــا 
يتخطونهــا، مــا يعــّرض حياتهم للخطــر«. يضيف أن 
عنــد وقــوع حــادث مــا، »يشــنق العامــل« الــذي تحّملــه 
تــه.  الحكومــة مســؤولية الخطــأ علــى الرغــم مــن براء
وُيقــّدم للمحاكمــة علــى أســاس أنه املســؤول األول عن 
حوادث القطارات. أما شريف م. فيشدد على »ضرورة 
إشــراف  تحــت  للمزلقانــات  عامــل  مــن  أكثــر  تعيــن 
الهيئــة، مــع ضــرورة توفيــر عناصر حراســة وقوة من 
إدارة املرور عند معظم املزلقانات، لتفادي أي احتكاك 

بن األهالي والعمال«.
مــن  ارحمونــا  الجيــزة:  أهالــي  يصــرخ  جهتهــم،  مــن 
عندهــا  يســقط  التــي  القطــارات  مزلقانــات  حــوادث 
ضحايــا كثيــرون، مــا بــن عمــال وموظفــن وطــاب. 
بوابــات  وجــود  »عــدم  أن  إلــى  كامــل  محمــد  ويشــير 

عنــد املزلقــان، يدفــع األهالــي إلــى العبــور خــال حركة 
القطــارات، مــن دون االلتــزام بتعليمــات عامــل املزلقان 
بعدم املرور. وهو األمر الذي يؤدي إلى وقوع حوادث 
»الحــوادث  إن  فيقــول  النوبــي،  محمــد  أمــا  كثيــرة«. 
بأكثرها تقع نتيجة تأخر إغاق املزلقان، الذي يكون 
إما بسبب عدم االلتزام أو لسوء تقدير الوقت من قبل 

العامل املسؤول عن إغاقه«.
ر أستاذ النقل في جامعة القاهرة، الدكتور هيثم 

ّ
يحذ

عاكــف مــن أن »انتشــار املزلقانــات وعــدم وجــود رقابة 
زيــادة  إلــى  يــؤدى  مــا  كارثــة حقيقيــة. وهــذا  عليهــا، 
الحــوادث فــي عــدد مــن املحافظــات«. ويوضــح عاكــف 
أن »تطويــر املزلقانــات عنــد تقاطعــات ســكك الحديــد 
يحتــاج إلــى قــرارات عاجلة بالتنســيق مع املحافظات 
ومديريــات األمــن«، مشــيرًا إلــى أن »ثّمــة تقاطعــا فــي 
القــرارات مــا بــن الــوزارة واملحافظــات، وهــو مــا أدى 
إلى انتشــار املزلقانات العشــوائية. وتلك يســتحدثها 
األهالي في ظل عدم اهتمام املحافظن«. ويشّدد على 
أنهــا »تعــّد فــي النهايــة غايــة في الخطــورة على حياة 
املواطنــن«، مطالبــا الجهــات املعنيــة »بالتحقيــق فــي 
إهدار األموال العامة في الهيئة العامة لسكك الحديد، 
على خلفية ما كشفه الجهاز املركزي للمحاسبات من 
تخصيص أموال لتطوير املزلقانات، من دون ترجمة 

ذلك على أرض الواقع«.

مجتمع
أعلنــت مــدارس ثانويــة فرنســية أنــه يجــب الســماح للتاميــذ بالتدخــن داخــل املدرســة، حتــى ال 
يصبحوا هدفا لإلرهابين عندما يتجمعون للتدخن خارج املدرســة. وبعد خمســة أيام من وقوع 
هجمــات 13 نوفمبر/تشــرين الثانــي فــي باريــس، والتــي راح ضحيتهــا 130 شــخصا، فيمــا أصيــب 
350 آخــرون، قدمــت رابطــة مديــري املــدارس طلبــا بالســماح بالتدخــن. وبعــد رفــض وزارة الصحــة، 
جــددت نداءهــا بتخفيــف الحظــر عــن التدخــن فــي املــدارس طــوال الفتــرة التــي تســري فيهــا حالــة 
)أسوشيتد برس( الطوارئ في الباد. ويذكر أن واحدا من كل ثاثة مراهقن فرنسين يدخن. 

الكبــد،  بتشــمع  اإلصابــة  وانخفــاض خطــر  للقهــوة  املنتظــم  التنــاول  بــن  دراســة حديثــة  ربطــت 
وخصوصــا بــن املرضــى املصابــن بفيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي »ســي«، وهــم األكثــر عرضــة 
لتراجــع وظائــف الكبــد. ووفقــا لنتائــج الدراســة، فــإن القهــوة تقلــل مــن حــاالت املــوت نتيجــة تشــمع 
الكبــد. وأجــرى الباحثــون دراســتهم علــى 432 ألفــا و133 شــخصا، ووجــدوا أن تنــاول فنجانــن مــن 
القهوة يوميا يقلل من خطر تشــمع الكبد بنســبة 44%. وقال قائد فريق البحث جي أو كينيدي إن 
)األناضول( الدراسة أظهرت أن القهوة تمثل حماية للمرضى املعرضن لخطر تشمع الكبد. 

القهوة تحمي من تشّمع الكبدمدارس فرنسيّة تطالب برفع الحظر عن التدخين

الــراوي  األنبــار صهيــب  محافــظ  ناشــد 
املتحــدة  الواليــات  تقــوده  الــذي  التحالــف 
بإنزال مساعدات غذائية وأدوية لعشرات 
فــي  املحاصريــن  املدنيــن  مــن  اآلالف 
الفلوجــة، معقــل تنظيــم الدولة اإلســالمية 
األمــن.  قــوات  تحاصــره  الــذي  )داعــش(، 
وقــال الســكان إنهــم يعانــون مــن نقــص 
أشــارت  فيمــا  والوقــود،  والــدواء  الغــذاء 
وســائل إعــالم محليــة إلــى أن عــددًا مــن 
األشــخاص توفــوا بســبب نقــص الغــذاء 

والرعاية الصحية. 
الــراوي إن اإلنــزال بالطائــرات هــو  وقــال 
مســاعدات  إليصــال  الوحيــد  الســبيل 
تنظيــم  زرع  بعدمــا  للســكان،  إنســانية 
مداخــل  عنــد  األلغــام  اإلســالمية  الدولــة 
املغــادرة.  مــن  املدنيــن  ومنــع  املدينــة، 
أضــاف أنــه »ال توجــد قــوة يمكنهــا تأمن 
هنــاك  ليــس  لذلــك،  اإلمــدادات.  وصــول 
خيــار ســوى إنــزال املســاعدات من خالل 
طائــرات«، الفتــا إلــى أن الوضــع يتدهــور 

يوما بعد يوم.
وتجدر اإلشارة إلى أن الفلوجة كانت أّول 
مدينة عراقية تسقط في قبضة »داعش« 
فــي يناير/كانــون الثانــي عــام 2014، قبل 
ســتة أشــهر مــن ســيطرة التنظيــم علــى 
أجــزاء كبيــرة مــن شــمال وغــرب العــراق 

وسورية املجاورة.
وتفرض قوات الجيش العراقي والشرطة 
حصــارًا شــبه كامــل علــى الفلوجــة منــذ 
أواخــر العــام املاضــي. مــن جهــة أخــرى، 
مــن  الرمــادي  مدينــة  اســتعادة  وبعــد 
تنظيم الدولة اإلســالمية قبل نحو شــهر، 
إذا  مــا  العراقيــة  الســلطات  توضــح  لــم 
أم  الفلوجــة  الســتعادة  ستســعى  كانــت 

ستتركها محاصرة.  
)رويترز(  
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اختفاء آالف التونسيين في خارج البالد كان سببًا في ظهور جمعيات 
جديدة، ال سيما بعد ثورة 2011، تسعى إلى البحث عنهم، خصوصًا 

من اختفوا في أعقاب الغزو األميركي للعراق عام 2003

تحذيرات من تجدد حوادث المرور بعد انحسارها

الموت على طرقات لبنان

1819
مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

ــــن  ــــوديـ ــقـ ــ ــفـ ــ ــة املـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــر »جـ ــبــ ــتــ ــعــ تــ
التونسيني  باملعتقلني  واإلحــاطــة 
بالخارج« واحــدة من بني عشرات 
الجمعيات التي تسعى إلى كشف مصير آالف 
الــتــونــســيــني املــخــتــفــني فـــي الـــخـــارج. تأسست 
الجمعية عام 2010 باسم »أولياء التونسيني 
املستمر  الــنــشــاط  وبــعــد  بــالــعــراق«.  املعتقلني 
لها واتصال عائالت عديدة تبحث عن أبنائها 
في سورية والدول األوروبية، توّسع نشاطها 
املفقودين  التونسيني  عــن  البحث  إلــى  ليمتّد 
في أّي بلد من البلدان. مع ذلك، ترّكز الجمعية 
 وضع األخير 

ّ
عملها على العراق، خصوصًا أن

 تعقيدًا مــن ســوريــة. وفــي هــذيــن البلدين 
ّ

أقـــل
ل أكبر نسبة من هؤالء املختفني. تسجَّ

تلقت الجمعية ملفات عديدة عن تونسيني في 
سورية  إلــى  دخلوا  وآخرين  وإيطاليا،  لبنان 
 »ملف سورية كبير 

ّ
وانتقلوا إلى العراق. لكن

جـــدًا ومــعــقــد ويتطلب تــضــافــر جــهــود خمس 
الجمعية  رئيسة  بحسب  جمعيات«  ســّت  أو 

حليمة عيسى.
بعد  عـــّدة  نتائج  إلــى  الجمعية  توّصلت  وقــد 
فقد درست  املفقودين.  من  عــدد  على  التعّرف 
امللفات التي تحتوي على هوية املفقود وزمن 
خروجه من تونس وآخر اتصال له مع العائلة 
ومــــن أي بــلــد كــــان االتــــصــــال. وجـــــرى الــعــمــل 
بحسب عيسى، »على هذه امللفات بالتنسيق 
ووزارة  الــداخــلــيــة  ووزارة  الــهــجــرة  مكتب  مــع 
حـــقـــوق اإلنــــســــان فــــي الـــســـابـــق، وأمـــددنـــاهـــم 

العراق. لكن منذ عام 2003 لم تتمكن الجمعية 
العائالت  لتمكني  املوافقة  على  الحصول  مــن 
بمناسبة  الفرصة  اغتنمت  وقد  زيارتهم.  من 
الــيــوم العاملي لحقوق اإلنــســان وقــدمــت طلبًا 
جــديــدًا لتمكني األمـــهـــات، لــكــن عــقــبــات حالت 
بالسلطات  تتعلق  ذلــك. وهــي عقبات ال  دون 

العراقية التي رّحبت.
ــر، تــلــفــت عــيــســى إلـــى صــدور  عــلــى صــعــيــد آخــ
حكم قبل فترة بإعدام ستة سجناء، لكن جرى 
تــقــديــم طــلــب اســتــئــنــاف لــلــحــكــم. وعــلــى الــرغــم 
مــن ذلـــك، مــا زالـــت ثــّمــة مــخــاوف عــلــى مصير 
هؤالء، وضمان حياتهم في ظل األمراض التي 
إلــى وفــاة بعضهم  أدت  يعانون منها، والتي 

في السجون.
ــد عــيــســى وجـــــود تــونــســيــني اثـــنـــني في  ــؤكـ وتـ
اتــصــل بالجمعية بعض  لــبــنــان. فقد  ســجــون 
السجناء التونسيني الذين عادوا من السجون 
الــلــبــنــانــيــة وأعــلــمــوهــا بـــوجـــود ســجــيــنــني في 
ــة. وبــلــغــت الــجــمــعــيــة أخـــبـــار عن  ــيـ ســجــن رومـ
وفـــاة مــا بــني 19 و23 تونسيًا فــي لــبــنــان، في 
حي 

ّ
الـــبـــارد عـــام 2007 بـــني مسل مـــعـــارك نــهــر 

من  اللبناني وغيرها  والجيش  اإلســالم  فتح 
الحوادث. تقول عيسى: »نطالب وزارتي العدل 
ــم قــائــمــة األســـمـــاء وإجــــراء 

ّ
والــخــارجــيــة بــتــســل

التي  للعائالت  الــنــووي  الحمض  فــحــوصــات 
تلك  كــانــت  إن  للتأكد  أبــنــائــهــا،  بمصير  تعلم 
الجثث ألبنائها أم ال ولتحصل على شهادات 
وفـــــاة. عــــدم وجــــود حــجــة وفــــاة لــــدى الــعــائــلــة 
يعطل مــصــالــحــهــا، خــصــوصــًا فــي مــا يتعلق 

بامليراث أو الحسابات املصرفية«.

بدأت معاهد 
ومهنيات لبنانية عّدة 

بتقديم اختصاص 
»االمتياز الفني للمرور«

ترّكز الجمعية عملها 
على العراق، خصوصًا أّن 
وضع األخير أقّل تعقيدًا 

من سورية

بــمــلــفــات كــبــيــرة وكــامــلــة. لــكــن لــأســف، ضــاع 
أغـــلـــب تــلــك املـــلـــفـــات. حــاولــنــا تــنــســيــق الــعــمــل 
أهـــم وزارة في  ـــهـــا 

ّ
الـــعـــدل ألن مـــع وزارة  أكــثــر 

 
ّ
اتخاذ إجــراءات عــودة هــؤالء املفقودين، وألن
الـــبـــرنـــامـــج الـــقـــضـــائـــي هــــو الــــــذي يــفــصــل فــي 
املشاكل مع الدول حيث يوجد هؤالء الشباب«.
ــهــا سافرت 

ّ
أن على صعيد آخـــر، تــؤكــد عيسى 

ــراق عــــام 2012 بــرفــقــة وفــــد رئــاســي  ــعــ إلــــى الــ
بمشاركة أطراف عّدة من وزارة الخارجية ومن 
الهجرة ووزارة العدل والرئاسة، وذلك لالتفاق 
حــــول إعـــــادة الــتــونــســيــني فـــي مــقــابــل حــضــور 
القمة العربية. تضيف: »أتت املوافقة على األمر 
العراقية  السلطات  آخــر لحظة، ووعــدتــنــا  فــي 
ها ستعفو عن الشباب الذين قبض عليهم 

ّ
بأن

بتهمة اجتياز الحدود من دون القيام بأعمال 
إرهابية، وتمكينهم من العودة«.

ــذلــــك، تــمــكــنــت الــجــمــعــيــة مــــن زيـــــــارة إقــلــيــم  كــ
كردستان حيث يوجد 10 سجناء تونسيني. 
ــعـــودة مـــع الــوفــد  لــكــن، كــــان عــلــى الــجــمــعــيــة الـ
تملك  ال  املــدنــي  املجتمع  مــن  ــهــا كمشاركة 

ّ
ألن

صــالحــيــات تــمــّكــنــهــا مــن مــتــابــعــة بــروتــوكــول 
سياسي يتطلب التدخل املباشر من األطراف 

السياسة. ولم تعّد اتفاقية حتى اليوم.
التونسيني دفــع بالجمعية إلى  عــدم عــودة 
العودة إلى العراق، وهناك قابلت مسؤولني 
في وزارة الخارجية العراقية وأطرافًا مهمة. 
ـــع بني 

ّ
ــّد مـــن اتــفــاقــيــة تـــوق ــه ال بــ ــ ـ

ّ
ــدوا أن ــ ــ وأكـ

البلدين يعاد بموجبها  العدل في  وزارتــي 
السجناء إلى تونس.

ملف   300 الجمعية  تلقي  إلـــى  عيسى  تشير 

ملفقودين و17 سجينًا. كذلك، يوجد في العراق 
عـــدد مـــن املــعــتــقــلــني ال عــالقــة لــهــم بـــاإلرهـــاب. 
وطالبت الجمعية أكثر من مّرة بإعادتهم إلى 
زيــارتــهــم،  مــن  عائالتهم  تتمكن  تــونــس حتى 
آبــاًء وأمهات كثيرين ماتوا من   

ّ
أن خصوصًا 

توفي  كذلك،  أبنائهم.  رؤيــة  من  تمكنهم  دون 
أبــنــاء كــثــيــرون فــي الــســجــون أو فــي ســاحــات 
القتال، وقد تمكنت الجميعة من نقل جثثهم 
إلـــى تــونــس. لــكــن ثــّمــة مــئــات الــجــثــث األخـــرى 
التي لم تتمكن من العثور عليها، إذ يصعب 
إيـــجـــادهـــا أو حــتــى الــتــعــرف عــلــيــهــا مـــن دون 

فحوصات الحمض النووي.
فــي الــعــام املــاضــي، وعــلــى الــرغــم مــن ظروفها 
املادية الصعبة، أّدت الجمعية زيارة أخرى إلى 
العراق. هناك أجرت لقاءات مع بعض األطراف 
العدل ووزارة حقوق اإلنــســان. لكن  في وزارة 
لم تتمكن من زيارة بعض السجناء، والتثبت 
من أسماء بعض املفقودين الجدد لديها، وإذا 

ما كانوا في السجون أم ال.
 
ّ
ــر تـــؤكـــد عــلــيــه الــجــمــعــيــة، هــــو أن ــ جـــانـــب آخـ
عــائــالت عــديــدة تــرغــب فــي زيـــارة أبنائها في 

تشير األرقام األخيرة إلى 
تراجع عدد الحوادث 

المرورية وضحاياها في 
لبنان. لكّن خبراء يحذرون 

من ارتفاعها مجددًا 
في ظّل غياب استراتيجية 

فعالة لتحسين السالمة 
المرورية في البالد

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

لــم تتحسن أحــــوال الــطــرقــات فــي لــبــنــان في 
العامني األخيرين. بقيت الحفر املزمنة على 
ــرق الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة  حــالــهــا واســتــمــر غــ
كذلك  الكهربائي.  التقنني  نتيجة  الظالم  في 
تبديل  السير من دون  أزمــة  استمر مسلسل 
في مواعيد االزدحام اليومي. مع ذلك، حملت 
ــة لـــقـــوى األمــــن  ــامـ ــعـ إحـــــصـــــاءات املــــديــــريــــة الـ
، مع تسجيل انخفاض 

ً
الداخلي، بشرى سارة

ملحوظ في عدد حوادث السير  وضحاياها، 
ــن بـــدء  ــر الـــثـــمـــانـــيـــة األولـــــــــى، مــ ــهــ خـــــالل األشــ
تطبيق قانون السير الجديد في لبنان، الذي 
دخـــل حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي أبـــريـــل/ نــيــســان من 

العام املاضي.
تــظــهــر مــقــارنــة إحــــصــــاءات املـــديـــريـــة الــعــامــة 
ــن الـــداخـــلـــي بـــني شـــهـــَري أبـــريـــل/  ــ لـــقـــوى األمـ
نيسان 2014 وديسمبر/ كانون األول 2015، 
تــراجــع نسبة حـــوادث الــصــدم بمعدل 41.77 
فــي املــائــة، مــن 4907 حــــوادث عـــام 2014 إلــى 
عـــدد  تــــراجــــع  مــــع   ،2015 ــام  ــ عـ حــــادثــــًا   2857

.
ً
القتلى من 657 إلى 498 قتيال

ــرة بــــحــــســــب أمـــــــــني ســـر  ــ ــ
ّ

ــش ــ ــبــ ــ هـــــــي أرقـــــــــــــام مــ
املــروريــة،  بــالــســالمــة  املهتمة  ــازا«  »يــ جمعية 
 »الـــحـــفـــاظ 

ّ
ـــه يـــقـــول إن

ّ
ــم. لـــكـــن ــيــ ــراهــ كـــامـــل إبــ

ــدًا فـــي ظـــل غــيــاب  عــلــيــهــا ســيــكــون صــعــبــًا جــ
استراتيجية عمل لتحسني السالمة املرورية 
»العربي الجديد«  في لبنان«. يؤكد إبراهيم لـ
ملــتــابــعــة  ــة  الــــالزمــ الــســيــاســيــة  اإلرادة  ـــر 

ّ
تـــوف

عــمــل »املــجــلــس الــوطــنــي للسالمة املــروريــة« 
ين 

َ
و»اللجنة الوطنية للسالمة املرورية«، اللذ

 
ّ
نّص القانون الجديد على استحداثهما. لكن
 

ّ
اإلرادة السياسية وحدها غير كافية في ظل
»الحاجة إلى تعيني أعضاء اللجنة الوطنية 
واملراسيم  الــقــرارات  إصـــدار  متابعة  املكلفني 

آلية  إلــى جانب »تحديد  املــروريــة«،  السالمة 
مــتــابــعــة إقــــــرار الـــبـــنـــود واملـــراســـيـــم الـــالزمـــة 
لــتــنــفــيــذ كـــل بـــنـــود قـــانـــون الــســيــر الــجــديــد«. 
وعــلــى املــــدى الــبــعــيــد، ســـوف تــتــابــع اللجنة 
تأهيل مــدربــي الــقــيــادة وخــبــراء الــســيــر، إلى 
جانب تضمني املناهج التعليمية فصواًل عن 
السالمة املرورية. وقد بدأت معاهد ومهنيات 

ــّدة تــقــديــم اخــتــصــاص »االمــتــيــاز  لــبــنــانــيــة عــ
الــفــنــي لــلــمــرور«، فــي خــطــوة مــتــقــدمــة ســوف 

تعزز مفهوم السالمة املرورية في البالد.
يعيد إبراهيم انخفاض نسبة حوادث السير 
املواطنني  »الــتــزام  إلــى  بــني 2014 و2015  مــا 
الــذي  الضغط  بسبب  القانون  بنود  ببعض 
 
ّ
لكن الــبــدء بتطبيقه،  مــع  الــعــام  الـــرأي  شكله 

ــيـــة والــــحــــراك  ــيـــاسـ األحـــــــــداث األمـــنـــيـــة والـــسـ
الــشــعــبــي خــطــفــت األضــــــواء بــعــيــدًا عـــن ملف 
ر الحديث عن تقسيم 

ّ
السالمة املرورية فتبخ

تطبيق القانون إلــى ثــالث مــراحــل«. وهــو ما 
قــد يعيد أرقـــام الــحــوادث إلــى االرتـــفـــاع، كما 

يقول.
متكاملة  عــمــل  استراتيجية  غــيــاب  وبــســبــب 
ــة فـــي لــبــنــان، فــقــد شــهــدت  ــروريــ لــلــســالمــة املــ
ــــى مـــن عــمــر الــقــانــون  األشـــهـــر الــثــمــانــيــة األولـ
تطبيقًا جزئيًا ملــواده، مع تسجيل املتابعني 

األطــفــال،  بسالمة  املتعلقة  البنود  كــل  غــيــاب 
ومــن ذلــك استخدام كرسي األمــان في املقعد 
بسير  املتعلقة  الــبــنــود  ــذكــر 

ُ
ت كــذلــك  الخلفي. 

الشاحنات، فيما بقي املشاة الحلقة األضعف 
نشأ 

ُ
ت لــم  إذ  املـــروريـــة،  الــســالمــة  فــي سلسلة 

جسور جديدة لهم فوق الطرقات السريعة.
عــمــل  ـــل  ُيـــفـــعَّ لــــم  اإلداري،  الـــصـــعـــيـــد  ــلــــى  وعــ
كاميرات املراقبة التي نصبت على اإلشارات 
ذ 

ّ
تنف لم  كذلك  املخالفني.  لتصوير  الضوئية 

القديمة  القيادة  رخــص  استبدال  مناقصات 
بالجديدة التي تعتمد على نظام النقاط.

فــي مكتبه فــي املــديــريــة الــعــامــة لــقــوى األمــن 
ــيـــس شــعــبــة الـــعـــالقـــات  ــلــــي، يـــتـــابـــع رئـ الــــداخــ
ــلــــي، الــعــقــيــد  ــن الــــداخــ ــ ــــوى األمــ الـــعـــامـــة فــــي قـ
م، حركة الحواجز الظرفية التي 

ّ
جوزيف مسل

تقيمها مفارز السير »للحرص على تطبيق 
املرورية من ضمن  السالمة  وتأمني  القانون 
م 

ّ
إمــكــانــات الــقــوى األمــنــيــة«. يستعرض مسل

الــتــي سطرتها  املــروريــة  املخالفات  بــاألرقــام 
القوى األمنية خالل األشهر الثمانية األولى 
ــانــــون، وهـــــي »نـــحـــو 200 ألـــف  ــقــ مــــن عـــمـــر الــ
مخالفة سرعة زائــدة، و5500 قيادة من دون 
استخدام حزام األمان، وحجز 10 آالف دراجة 
وغيرها  للشاحنات«،  مخالفة  وألــف  نــاريــة، 
ــام الــتــي يــعــّدهــا »تــغــطــي جــــزءًا من  ــ مـــن األرقــ
مــســؤولــيــة الــقــوى األمــنــيــة فــي الــحــفــاظ على 
السالمة املرورية، إلى جانب العمل التوعوي 
من خــالل اإلرشـــادات التي يوجهها عناصر 
الــســيــر لــلــمــواطــنــني والـــتـــواصـــل اإللــكــتــرونــي 
مع املواطنني من خالل حسابات قوى األمن 
م ضعف 

ّ
التواصل«. ويعيد مسل على مواقع 

األمنية،  القوى  القانون على صعيد  تطبيق 
إلى »نقص العتاد والعديد في مفارز السير 
إلــى مهام حفظ  العناصر  وتحويل عــدد من 
األمن، ال سيما خالل فترة الحراك الشعبي«. 
وفــي الوقت ذاتــه يشير إلــى »تقصير إدارات 
عـــديـــدة مــعــنــّيــة بــتــطــبــيــق الـــقـــانـــون، عـــن أداء 
حصتها من الجهد املطلوب لتطبيقه بشكل 
ســـلـــيـــم، ومـــنـــهـــا أعــــمــــال صـــيـــانـــة الـــطـــرقـــات، 
خصوصًا بعد تضرر األمالك العامة نتيجة 
التوجيهية  اإلشــــارات  السير، ورفــع  حـــوادث 

الجديدة التي تتالءم وبنود القانون«.

وتقّدر  القانون.  بنود  كامل  لتطبيق  الالزمة 
حــالــيــًا بــأكــثــر مــن 120 قــــرارًا ومــرســومــًا، إلــى 
للسالمة  املستقبلية  الــخــطــط  وضـــع  جــانــب 
الجهات  مــع  ومتابعتها  لبنان  فــي  املــروريــة 

املعنية«.
 مجلس الـــوزراء 

ّ
تــجــدر اإلشــــارة هــنــا، إلــى أن

ــر لــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــســالمــة  عـــــنّي أمـــــني ســ
املرورية، وهو األكاديمي واألستاذ الجامعي 

املختص بالسالمة املرورية، رمزي سالمة.
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  اإلطـــار، علمت  في هــذا 
سالمة وضع خطة عمل في انتظار استكمال 
بالتنفيذ،  لــلــمــبــاشــرة  فــريــقــه  أعــضــاء  تعيني 
تـــنـــّص عــلــى إنـــشـــاء مـــرصـــد وطـــنـــي لــتــكــويــن 
قاعدة معلومات مفصلة تمّكن الباحثني من 
تــحــديــد أســبــاب حــــوادث الــســيــر فــي مختلف 
املحافظات وسبل تخفيض أعدادها، وإعداد 
مـــشـــروع »عـــاصـــمـــة نــمــوذجــيــة عــلــى صعيد 

مفقودون 
خارج تونس

»الجئون اقتصاديّون« 
في األردن

تستوجب الخطة قوننة 
عمل الالجئين السوريين 

بشكل يحّد من مزاحمتهم 
العمالة األردنية

عّمان ـ محمد الفضيالت

وضـــع األردن، بــالــشــراكــة مـــع الــبــنــك الــدولــي 
والــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، الــلــمــســات األخــيــرة 
أوروبــيــة  اســتــثــمــارات  الستقطاب  على خطة 
سوريون  الجئون  يديرها  إنتاجية  ملشاريع 
األردنــيــة،  السلطات  شــّرعــت  بعدما  كــفــوئــني، 
أخـــيـــرًا، وجـــودهـــم فـــي ســــوق الــعــمــل تــمــهــيــدًا 

لدمجهم في املشاريع املنتظرة. 
ـــة املــنــتــظــر اإلعــــــالن عــنــهــا، خــالل 

ّ
هــــذه الـــخـــط

مـــؤتـــمـــر الــــــــدول املــــانــــحــــة، الــــــذي تــســتــضــيــفــه 
ــدًا، كــانــت قد  الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن غــ
وضعت تصوراتها األولية، مطلع سبتمبر/
أيلول عام 2015، كما علمت »العربي الجديد« 
مـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة، وتـــهـــدف إلــــى تحقيق 
أهـــداف عــدة تتمثل بدعم االقــتــصــاد األردنــي 
الــذي يشكو مــن »بــخــل« املجتمع الــدولــي في 
السوري،  اللجوء  مساعدته على تحمل عبء 
شرط أن يأتي الدعم من خالل بوابة الالجئني. 
األوروبية  للدول  أمر سيشّكل مبررًا أخالقيًا 
إلغالق أبوابها في وجه الالجئني بعد تنامي 

هواجسها األمنية حيالهم.
الخطة  تــنــص  املــتــوافــرة،  للمعلومات  ووفــقــًا 
على إقامة »مناطق صناعية« في األردن، من 
خـــالل اســتــثــمــارات أوروبـــيـــة، شـــرط أن يكون 
لالجئني السوريني حصة من األيدي العاملة، 
املناطق  تلك  فــي  اإلنــتــاج  التي ستدير عجلة 
األردن،  األردنــيــة. ويلتزم  العاملة  األيــدي  مع 
استثمارية  تسهيالت  بتقديم  للخطة،  وفقًا 
وحــــوافــــز لــلــشــركــات األوروبــــيــــة الـــراغـــبـــة في 

االستثمار في تلك املناطق، على أن تفتح دول 
القيود  ف 

ّ
وتخف أسواقها  األوروبـــي  االتــحــاد 

ــيــــة املــصــنــعــة بــأيــدي  عــلــى الــــصــــادرات األردنــ
أردنــيــة وســوريــة، األمــر الــذي سيعود بالنفع 
عــلــى االقـــتـــصـــاد األردنــــــي مـــن جــهــة، ويــحــقــق 
 مــعــقــواًل لــالجــئــني الــســوريــني يقلل من 

ً
دخـــال

حاجتهم إلى املساعدات الطارئة التي تقدمها 
الدول األوروبية إلغاثتهم من جهة أخرى.

وتــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أن نـــســـبـــة الـــالجـــئـــني 
التي  الصناعية  املـــدن  فــي  سيعملون  الــذيــن 
حجم  على  يتوقف  الخطة،  بموجب  ستبنى 
االســـتـــثـــمـــار وفـــــرص الـــعـــمـــل. وتــعــكــس خطة 
يعبر  التي  األردن  الالجئني مخاوف  تشغيل 
ــقـــرار، واملــتــمــثــلــة فــي احــتــمــال   عــنــهــا صــنــاع الـ
عدم عودة الالجئني إلى بالدهم بشكل نهائي 
أو في املدى املنظور على األقل. وسبق لرئيس 
ــي، عــبــدالــلــه الــنــســور، أن أعلن  ــ ــوزراء األردنـ ــ الـ
صــراحــة أن تــقــديــرات بــــالده الــزمــنــيــة لــعــودة 
الالجئني، في حال التوصل إلى اتفاق ينهي 
األزمـــة الــســوريــة، هــو خمسة عشر عــامــًا، وأن 

الــدراســات الــدولــيــة تكشف أن 25 إلــى 40 في 
املائة من الالجئني لن يعودوا إلى بالدهم.

وفـــي ظــل خشية األردن مــن أن تـــؤدي األزمـــة 
املــســتــمــرة إلــــى تــنــصــل املــجــتــمــع الـــدولـــي من 
السوريني،  الالجئني  مساعدة  فــي  الــتــزامــاتــه 
والبالغ عددهم وفقًا لإلحصاءات الحكومية 

مــلــيــون و260 ألـــف الجــــئ، تـــراهـــن الــســلــطــات 
عــلــى نـــجـــاح الــخــطــة فـــي خــلــق دعــــم مــســتــدام 
لالقتصاد الوطني، يعود بالنفع على خزينة 
الدولة الخاوية، ويوفر فرص عمل لأردنيني 
الذين تسجل البطالة في صفوفهم نحو 14.9 
في املائة بحسب التقديرات الرسمية، وفرص 

تأمني  مــن  تمكنهم  الــســوريــني  لالجئني  عمل 
حياة مالئمة ألسرهم.

وتــســتــوجــب الــخــطــة قــونــنــة عــمــل الــالجــئــني 
يــضــمــن تنظيمهم والــحــد  بــشــكــل  الــســوريــني 
العمالة األردنية في األســواق  من مزاحمتهم 
في  العمل  إلــى  مــن خــالل توجيههم  املحلية، 
املــشــاريــع الــتــي ســتــنــتــج عـــن الــخــطــة. وتــقــدر 
ـــة ومـــحـــلـــيـــة عـــــدد الــالجــئــني  ـــيـ مـــنـــظـــمـــات دولـ
السوريني املنخرطني في سوق العمل األردنية 
بأكثر من 50 ألفًا، غالبيتهم من األطفال. فيما 
إلى  األردنية  العمل  وزارة  تشير إحصائيات 
على  الحاصلني  السوريني  الالجئني  عــدد  أن 

تصاريح عمل ال يتجاوز الستة آالف فقط.
وبــدأت الحكومة األردنية، من خالل رئيسها 
ووزرائها، بحملة تسويقية ضخمة، من خالل 
الحديث عن األعباء االقتصادية بفعل اللجوء 
السوري، علمًا أن األردن تحّمل، خالل العامني 
املــاضــيــني، 62 فــي املــائــة مــن فــاتــورة اللجوء، 
فيما تحمل العالم مجتمعًا 38 في املائة من 
تلك الفاتورة، مع تأكيدهم أن بالدهم تتحمل 
عـــبء الــلــجــوء نــيــابــة عــن اإلنــســانــيــة جــمــعــاء. 
الدعم  شكل  حــول  رؤيتهم  لشرح  انتقلوا  ثــم 
الـــدولـــي الــــذي يـــريـــدونـــه لـــبـــالدهـــم، واملــتــمــثــل 
فـــي دعـــم اقــتــصــادهــم الــوطــنــي واملــجــتــمــعــات 
إلــى دعــم مستدام  املضيفة لالجئني، وصــواًل 

بداًل من املساعدات الطارئة لالجئني. 
وأشــــــار رئـــيـــس الـــــــــوزراء، عــبــدالــلــه الــنــســور، 
وعـــدد مــن املــســؤولــني إلــى الــعــنــوان الرئيسي 
الالجئني  بتشغيل  املتعلق  الشق  في  للخطة 
الـــســـوريـــني، وتـــوفـــيـــر اســـتـــثـــمـــارات، مـــن دون 
اإلشـــــــــارة إلـــــى تـــفـــاصـــيـــل الـــخـــطـــة. لـــكـــن عــنــد 
وضعها على الطاولة، يجب أن تجيب الخطة 
ــل ســيــنــزع  ــلــــة، وهــــــي: هــ ــئــ ــن األســ ــن عـــــدد مــ عــ
اللجوء  السوريني صفة  الالجئني  عن  األردن 
اإلنساني ويحولهم إلى الجئني اقتصاديني؟ 
وهل سيكون التوطني في األردن مصير غير 
العائدين منهم بحسب التقديرات الحكومية، 
وخــصــوصــًا بــعــد تــحــويــلــهــم إلــــى جــيــش من 

العمالة املنتجة؟ 

يـــزداد مــعــدل انــتــشــار فــيــروس »إتـــش آي في« 
ــدز بــشــكــل ســـريـــع وســـط  ــ ــ املـــســـبـــب ملـــــرض اإليـ
الــســكــان األصــلــيــني فــي فــنــزويــال، منذ الحالة 
األولـــــــى، الـــتـــي اكــتــشــفــت قــبــل تــســع ســـنـــوات، 
كوريسبندنت«  »التـــني  ملــوقــع  تقرير  بحسب 

األميركي الالتيني.
فـــي أحــد  عــــام 2007، ســجــلــت أول حـــالـــة  فـــي 
مجتمعات الواراو األصلية. ومنذ ذلك الحني 
تجمعًا سكانيًا   26 وســـط  الــفــيــروس  انــتــشــر 
الــتــي تعيش على  التجمعات  لـــلـــواراو، وهــي 
دلــتــا نهر أوريــنــوكــو فــي شــمــال شــرق الــبــالد، 
ــا بــعــشــريــن ألــــف نــســمــة،  ويـــقـــّدر عــــدد أفــــرادهــ
ينشطون في الصيد النهري والبري والزراعة. 
ــدد الـــحـــاالت  ــل عــ ــام 2007، وصــ مـــع نــهــايــة عــ
الــيــوم، فقد ارتفع  املصابة إلــى 15 حــالــة. أمــا 

العدد بشكل كبير. يقول جيمي، أحد السكان 
ــد مــنــا قـــريـــب مــصــاب.  ــ  واحـ

ّ
ــكـــل األصـــلـــيـــني: »لـ

 فترة، بعد معاناتهم من 
ّ

يموت كثيرون في كل
الحّمى واإلسهال والدوار واإلعياء الشديد«.

ــلـــى ثــمــانــيــة  تـــشـــيـــر دراســــــــة طـــبـــيـــة أخــــيــــرة عـ
ارتفاع معدل  إلى  لــلــواراو،  تجمعات سكانية 
اإلصابة بفيروس »إتش آي في« إلى 9.55 في 
املائة بينها. وهو ما يتجاوز املعدل الوطني 
فــي فنزويال، الــذي وصــل إلــى 0.53 فــي املائة 

من السكان، بثماني عشرة مرة.
الــرجــال   

ّ
أن إلـــى  الـــدراســـة نفسها تــوصــلــت 

وبينما  النساء.  من  للفيروس  أكثر عرضة 
يرتفع معدل اإلصابة لدى رجال الواراو إلى 
النساء إلى  لــدى  املــائــة، ينخفض  15.6 فــي 

2.6 في املائة.

املحلية  الصحة  مسؤولو  يؤكد  جهتهم،  مــن 
 ارتفاع عدد الحاالت، وتركزها في مناطق 

ّ
أن

الـــــــــــواراو، يـــشـــكـــل مــــوجــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
 معظم من يحملون 

ّ
فــإن الــبــالد. كذلك،  تاريخ 

الــفــيــروس يــبــدأون باختبار أعــراضــه فــي أقل 
مــن خــمــس ســـنـــوات. يــأتــي هـــذا بــالــتــزامــن مع 
ضعف إمكانية الــوقــايــة مــن الــفــيــروس داخــل 

هذه املجتمعات، وتدني القدرات العالجية.
من جهته، يقول الباحث املسؤول عن الدراسة 
 »الـــجـــانـــب األكــثــر 

ّ
ــيــــرة، فـــلـــور بـــويـــول إن األخــ

 هؤالء السكان ليسوا على دراية 
ّ
حزنًا، هو أن

يشعرون  عــنــدمــا  الــفــيــروس.  بطبيعة  فعلية 
بــأعــراض املــرض، يذهبون إلــى العالج لشهر 
أو شهرين. وعندما تتحسن صحتهم  واحــد 
هم تخلصوا 

ّ
، ينقطعون عنه ويظنون أن

ً
قليال

ه أمر يفترض أن يتعاملوا 
ّ
منه. وال يعلمون أن

معه طوال حياتهم«.
ــفــــيــــروس إلـــى  لـــيـــس مـــعـــروفـــًا كـــيـــف وصـــــل الــ
ــة تــربــط ذلــك   الـــدراسـ

ّ
تــجــمــعــات الــــــواراو، لــكــن

بالسفن التي تعبر دلتا نهر أورينوكو، لنقل 
املــعــادن مــن املــنــاجــم املــحــيــطــة، ومـــن يعملون 

عليها.
 تفاقم الحاالت سببه 

ّ
وبينما يؤكد بويول أن

الطبية، يشير  الــرعــايــة  إلــى  الــوصــول  ضعف 
 
ّ
تــقــريــر لــصــحــيــفــة »فـــيـــتـــي« املــحــلــيــة، إلــــى أن

الفيروس ليس وحده ما يهدد الواراو للسبب 
نفسه. وثّمة أيضًا أمــراض أخــرى بــدأت تثير 
الوبائي  الكبد  الــتــهــاب  أبــرزهــا  أخــيــرًا،  القلق 

.
ّ

والسل
)إعداد: عصام سحمراني(

اإليدز يهدد 
سكان فنزويال 

األصليين

زهير هواري

نفتقد في املنطقة العربية اإلحصاءات والدراسات املسحية أو عمليات 
الــتــعــداد العلمي والــتــدقــيــق الــعــام والــقــطــاعــي عــلــى حــد ســــواء. ينطبق 
الفئات االجتماعية عمومًا،  السكان ككل، كما على صعيد  ذلك على 
واملــهــمــشــة منها عــلــى وجـــه الــخــصــوص. وبــالــطــبــع يــأتــي األشــخــاص 
املعوقون على رأس قائمة هذه الفئة، التي تشمل ذوي املهن الضعيفة 
من الرعاة والفالحني والصيادين والعمال املياومني والباعة املتجولني 
ومن هم دون خط الفقر من الجماعات. لم يصدر عن وزراء الصحة 
العرب بعد دراسات ومسوحات قامت بها دوائر جامعة الدول العربية، 
وامتدت لسنوات إحصاء يمكن اعتباره اإلحصاء املطلوب الذي يحدد 

حجم املعضلة التي تعاني منها مجتمعاتنا. 
ال يعني االفتقاد إلى اإلحصاء املرجعي املوثوق حول أعداد األشخاص 
املعوقني أن الرقم مفقود على نحو مطلق. إذ الفعلي أن هناك العديد من 
األرقــام التي يتم تداولها في أوساط املنظمات غير الحكومية العربية 
والعاملية العاملة في هذا املجال. الرقم األعلى الذي يتحدث عن هذه الفئة 

في املنطقة العربية يصل إلى حدود الـ45 مليون نسمة. 
قد يبدو مثل هذا الرقم مفاجئا، وهو فعال مفاجئ، لكن ال أحد كان 
املرعب.  الــرقــم  هــذا  إلــى مثل  الفئة  هــذه  ترتفع جموع  أن  بباله  يخطر 
بالطبع هــنــاك أرقـــام أقــل وتــتــراوح بــني 30 و35 و40 مليون شخص 
معوق. أيا يكن الرقم الدقيق، فاملعروف أن الدول العربية تتحدث عن 
نسب سكانية من األشــخــاص املعوقني تــتــراوح بني 4 % في أحسن 
في  هو  العاملي  الوسطي  الرقم  أن  علمًا  الغالبية،  في  و%12  األحـــوال 
حدود الـ10 %. هذا في الدول التي ال تعيش أعمال عنف وحروب، لكن 
تصنيفاتها لإلعاقة يشمل مروحة واسعة من الحاالت، نتعمد نحن 

أن نخرجها من حساباتنا. 
لكن الخطورة ال تكمن فقط في وجود هذه النسبة من السكان تعاني 
اإلعاقة بتنوعها، بل ألن نزيف اإلعاقة مستمر ومتصاعد في معظم 
الدول العربية التي تعاني من الفوضى األمنية املنفلتة. ثم إن املشكلة 
تتمظهر على نحو أفدح متى تذكرنا أن العديد من الدول الباقية مهددة 
الــحــروب األهلية  آتــون لهيب  الغارقة في  الــدول  إلــى قائمة  باالنجراف 

بتنوعاتها. 
ال نستطيع في مثل هذا الوضع أن نطالب بإزالة التمييز الذي يعانيه 
العربية بعموم  الحياة املجتمعية  املعوقون وإدماجهم في  األشخاص 
فضاءاتها وتأمني العمل للعاطلني منهم عن العمل، واملدرسة ملن يتعذر 
عليهم ارتيادها... اآلن يجب أن نشدد على وقف هذا السيل اإلضافي 
وتقاطعات  املــدن  بهم ساحات  تمتلئ  الذين  املعوقني  األشــخــاص  من 
الطرق بعد أن عبرت الحروب وأعمال العنف على أحيائهم، فأحالتهم 

هياكل بشرية تعاني حياة أقرب ما تكون إلى االحتضار اليومي. 
)أستاذ في كلية التربية - الجامعة اللبنانية(  

رقم مرعب

قادرون رغم النكبات قضية

نقص في العتاد 
والعديد لدى 

قوى األمن 
)فرانس برس(
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تونسيون 
كثر فقدوا 
في سورية 

والعراق 
أو قتلوا 

)فرانس برس(

طفل يعمل في األردن لتأمين قوته )خليل مزرعاوي/فرانس برس(



قضايا

 المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

بـــعـــد نـــحـــو ســنــتــن مــــن الــتــرقــب 
واالنتظار ملا يمكن أن تسفر عنه 
األوضـــــــاع اإلقــلــيــمــيــة املــتــفــجــرة، 
ــا تــرتــب عــلــى ذلــك  بــخــاصــة فــي ســـوريـــة، ومـ
مـــن فــشــٍل فـــي االتـــفـــاق عــلــى مـــرشـــٍح يسمح 
انتخاب  عملية  إلتمام  نيابية  جلسة  بعقد 
الــفــراغ  مــوضــوع  للجمهورية، شهد  رئــيــس 
اللبنانية،  الجمهورية  رئــاســة  منصب  فــي 
واملستمر منذ انتهاء والية الرئيس السابق، 
مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان، فــــي مــــايــــو/أيــــار 2014، 
ــيــــرة؛  ــتـــن فــــي األســـابـــيـــع األخــ تـــطـــوريـــن الفـ
تمّثل األول بترشيح رئيس الوزراء األسبق 
وزعـــيـــم تـــيـــار املــســتــقــبــل، ســعــد الـــحـــريـــري، 
آذار، أحــد أقطاب  وهــو من أقطاب فريق 14 
الوزير سليمان  آذار، وهــو   8 معسكر فريق 
فرنجية، لشغل منصب رئيس الجمهورية. 
فــي املــقــابــل، رّشـــح زعــيــم الــقــوات اللبنانية، 
فريق 14  فــي  للحريري  وهــو حليف رئيس 
آذار، خصمه اللدود من فريق 8 آذار الجنرال 

ميشال عون. 

خلط األوراق والتحالفات 
ــل  ــ ــة داخـ ــدمــ مـــّثـــلـــت هــــــذه الـــتـــرشـــيـــحـــات صــ
الــتــحــالــفــات  أوراق  خــلــط  إلـــى  وأّدت  لــبــنــان. 
الــســيــاســيــة والــجــهــويــة والــطــائــفــيــة القائمة 
منذ اغــتــيــال رئــيــس الــــوزراء األســبــق، رفيق 
وكانت   .2005 فبراير/شباط  في  الحريري، 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة قـــد انقسمت 
إلى فريقن كبيرين في إثر عملية االغتيال؛ 
األول تحالف 14 آذار )نسبة إلى اليوم الذي 
باغتيال  تندد  كبرى  تظاهرات  فيه  خرجت 
ــو إلــــــى خــــــــروج الــــقــــوات  ــ ــدعـ ــ ــري، وتـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
الــســوريــة مــن لــبــنــان(، وأبـــرز مكوناته تيار 
وحــزب  الــحــريــري،  يتزعمه  الـــذي  املستقبل 
الــكــتــائــب الــــذي يــتــزعــمــه الــرئــيــس األســبــق، 
أمن الجميل، وحزب القوات اللبنانية الذي 
التقدمي  والــحــزب  جــعــجــع،  سمير  يتزعمه 
االشــتــراكــي الـــذي يتزعمه الــوزيــر والــنــائــب 

السابق، وليد جنبالط. 
ويضم التحالف أيضًا أحزابًا أصغر حجمًا، 
ــقـــراطـــي، ولـــقـــاء  ــة الـــيـــســـار الـــديـــمـ ــركـ مـــثـــل حـ
ــهـــوان، وحــــزب الــوطــنــيــن األحـــــرار،  قــرنــة شـ
)نسبة  آذار   8 فــريــق  يــضــم  بينما  وغــيــرهــا. 
إلى اليوم الذي خرجت فيه تظاهرات كبرى 
تــدعــم املــوقــف الــســوري( كــاًل مــن حــزب الله، 
وحــركــة أمــل الــتــي يــقــودهــا رئــيــس الــبــرملــان، 
نبيه بــري، وتيار املــردة الــذي يقوده الوزير 
الوطني  السابق، سليمان فرنجية، والتيار 
ــنـــرال مــيــشــال عــــون )لــم  الـــحـــر بـــزعـــامـــة الـــجـ
ا من هــذا التحالف عند قيامه بل  يكن جــزًء
املعارضة  الحركة  في  أساسيًا  عنصرًا  كــان 
أيضًا  وهناك  لبنان(،  في  السوري  للوجود 
الحزب  أخـــرى، مثل  ــزاٌب وقـــوى صغيرة  أحــ
الــديــمــقــراطــي الـــذي يــقــوده الــوزيــر الــســابــق، 

طالل أرسالن، وغيره.
ولم يمّثل ترشيح الحريري فرنجية مفاجأة 
كبيرة، بسبب انتماء الطرفن إلى معسكرين 
فرنجية  يــعــّد  إذ  فــقــط،  مختلفن  سياسين 
مــن أبــرز حلفاء النظام الــســوري فــي لبنان، 
 فرنجية كــان أيضًا وزيــرًا للداخلية، 

ّ
بل ألن

عــنــدمــا جـــرى اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري. أّمــا 
الجنرال عون )املتهم بالتحالف مع إيــران(، 
فــكــان مــن أبـــرز خــصــوم سمير جعجع، وقد 
تواجه الطرفان في قتال عنيف في السنوات 
األخـــيـــرة لــلــحــرب األهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة فــي ما 
ي حينها »حرب اإللغاء«، حيث كان عون  سمِّ
العسكرية  الحكومة  رئــيــس  منصب  يشغل 
 

ٌ
كل وكــان   ،1990-1988 عامي  لبنان بن  في 

منهما يحاول احتكار التمثيل املسيحي.

صدمة الحريري 
عــلــى مــــدى ســنــتــن، فــشــل الــلــبــنــانــيــون في 
انتخاب رئيس جديد، لتعّذر انعقاد جلسة 
ــمــــال الـــنـــصـــاب  ــتــ بـــرملـــانـــيـــة بـــســـبـــب عــــــدم اكــ
الــقــانــونــي واخـــتـــالف الــقــوى الــنــيــابــيــة على 
تـــحـــديـــد املــــرشــــح املــــالئــــم لـــشـــغـــل املـــنـــصـــب. 
وقــد أّدى ذلــك إلــى إصــابــة البلد بــحــالــٍة من 
الشلل، ضربت االقتصاد وعّطلت الحكومة، 
ـــاذ الــــــقــــــرارات اإلداريــــــــة  ـــخـ ــن اتـ ومــنــعــتــهــا مــ
املــطــلــوبــة إلدارة شــــؤون الـــدولـــة واملــجــتــمــع. 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  وعـــلـــى عـــادتـــهـــا، ظـــّلـــت الــ
تنتظر أن يأتي الحل من القوى اإلقليمية في 
الخارج. لكن الخارج بَدا منشغاًل بقضايا لم 
يكن في مقدمتها اختيار رئيٍس للبنان. ما 
دفـــع بــعــض الــقــوى السياسية إلـــى الــتــحــّرك 
تـــه مــســتــجــدات الــوضــعــن،  مــن منطلق قـــراء

اإلقليمي والدولي.
وبناًء عليه، جرى عقد اجتماع في باريس 
نبيه  الثنائي  قــام  وفرنجية،  الحريري  بــن 
ــد جــنــبــالط بـــــدور فـــي تــســهــيــلــه.  ــيـ بــــري وولـ
وعلى اإلثــر، أعلن سعد الحريري عن تبّني 
دون  مــن  الــرئــاســة  ملنصب  فرنجية  ترشيح 
استشارة حليفه سمير جعجع في موضوع 
ــارونــــي الـــوحـــيـــد، وهــــو منصب  املــنــصــب املــ
رئيس الجمهورية، ما أثار حفيظة جعجع؛ 
فقد تعامل الحريري مع املرّكب املسيحي في 
»14 آذار« باستخفاف، و»كأّنه في الجيب«. 
أثــــــارت خـــطـــوة الـــحـــريـــري لــغــطــًا كــبــيــرًا في 

صفوف الحلفاء والخصوم على السواء؛ إذ 
هــا جعجع خــطــوًة غير مــالئــمــة، تقّوض  عــدَّ
أســــس الــتــحــالــف الـــــذي جــمــعــه بــالــحــريــري 
والتشاور حــول مختلف  الثقة  أســاس  على 

القضايا.
ــد تــــطــــورت ردود األفــــعــــال عـــلـــى خــطــوة  ــ وقـ
الحريري، إلى حّد زعزعة التحالفات القائمة 
إذ هــّدد  وتــوازنــاتــهــا الجهوية واملــنــاطــقــيــة. 
بزغرتا  املحيطة  واألقــضــيــة  الــشــمــال  نـــواب 
بــاملــقــاطــعــة، فـــي حــــال أصــــّر الـــحـــريـــري على 
ــٍد مــن وجـــوه الــنــظــام الــســوري  تــرشــيــح واحــ
 أهـــل أقــضــيــة الــشــمــال كــانــوا 

ّ
فــي لــبــنــان، ألن

األكثر تضررًا من سياسات النظام السوري 
 

ّ
فـــي الـــعـــقـــود األربــــعــــة األخــــيــــرة. كـــذلـــك، فـــإن

الــتــي تأسست  خــصــومــة جعجع وفــرنــجــيــة 
على صراعات حزبية وعشائرية، تعود في 
إلــى منافساٍت وصــدامــاٍت دموية  جــذورهــا 

بن قضاء بشّري املجاور لقضاء زغرتا.
أحــدثــت خــطــوة الــحــريــري صــدمــة سياسية 
لدى تحالف 8 آذار أيضًا، إذ رَفضها املرشح 
ــاراه في  ــ الـــدائـــم لــلــرئــاســة مــيــشــال عــــون، وجـ
ــــن الـــشـــمـــالـــي(  ــ مـــوقـــفـــه حـــــزب الـــكـــتـــائـــب )املـ
لـــم يــكــن اعــتــراض  املــحــســوب عــلــى 14 آذار. 
الرئاسة فقط،  عــون من منطلق أحقّيته في 
بـــل كـــان أيــضــًا بـــنـــاًء عــلــى مــنــظــومــة خــطــاب 
 للمسلمن فرض 

ّ
يــحــق أّنـــه ال  يــرى  طائفي، 

املرشح العتالء مقعٍد مخصص للمسيحي. 
وقــــد أعـــــاد اعــــتــــراض عــــون تــشــكــيــل املــشــهــد 
السياسي، وحشره مجدًدا في زوايا طائفية 
ــٍب، أحـــــرج خــصــومــه  ــانــ حــــــادة. فـــهـــو، مـــن جــ
املــســيــحــيــن وتــحــديــًدا جــعــجــع، وأربـــــك، من 
الـــذي أصبح  جــانــٍب آخـــر، صــديــقــه فرنجية 
الــطــائــفــي، ومــا سّجله من  الــتــجــاذب  رهينة 
اختراقاٍت في جدار االنقسام السياسي بن 

فريَقي 8 و 14 آذار. 
 الخطوة التي كان من املفترض 

ّ
وهكذا، فإن

أّدت  آذار،   8  صـــفـــوف  
ّ

شــــق إلــــى  تـــــؤدي  أن 
أنــهــت  ــا  وربــــمــ آذار،   14 ــفـــوف   صـ

ّ
ــق ــ شـ ــــى  إلـ

مرحلة االصطفاف التي نشأت بعد اغتيال 
الحريري.

قراءة حزب اهلل المشهد ورّد جعجع
ــة لـــحـــزب الــلــه  ــذا الـــتـــجـــاذب فـــرصـ ــ ــطـــى هـ أعـ
للتحّرك باتجاه إعادة تأكيد دعم عون أواًل. 
وإذا تعّذر، فهو ال يمانع في انتخاب فرنجية 
ثــانــيــًا، فــي حـــال جـــرى الــتــوافــق عــلــى األمـــر. 

وعلى عادته، بدأ حزب الله يتصرف وكأّنه 
املنتصر فــي مــعــركــٍة لــم يــبــادر إلـــى فتحها. 
العمل على مبدأ  الحزب في  نــواب  إذ نشط 
»فــــّرق تــســد«، مــا دام املــرشــح املــضــاد لعون 
مـــن دائـــــرة تــحــالــفــاتــه املــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة، 
فهو صديق على املستوى الداخلي وحليف 
سورية إقليميًا، لكّنه األقل قدرة على ضبط 
قواعد اللعبة، لكونه يشّكل الحلقة األضعف 

مسيحيًا في سلسلة األحجام النيابية. 
وكعادته أيضًا، أخذ حزب الله يقرأ الصورة 
من جوانبها اإلقليمية والدولية، وبدأ يفسر 
مبادرة الثنائي بري وجنبالط )»الفهلوية« 
الـــطـــابـــع واملـــتـــالئـــمـــة مـــع طــبــيــعــة إدراتـــهـــمـــا 
الــســيــاســة الطائفية فــي لــبــنــان مــنــذ عــقــود( 
فالسعودية  تــوجــيــهــات ســعــوديــة؛  وكــأّنــهــا 
بــمــوجــب هــــذا االفــــتــــراض قـــــادت الــحــريــري 
إعــالن مبادرة ترشيح فرنجية. ويمتد  إلــى 
الــتــحــلــيــل بــعــدهــا لــيــعــّدهــا بـــدايـــة اعـــتـــراف 
التي  املتغيرات  نتيجة  بالضعف،  سعودي 
أخــــــذت تـــرتـــســـم مــعــاملــهــا بــســبــب االنـــفـــتـــاح 
ــتـــراف بــدورهــا  ــران، واالعـ ــ األمــيــركــي عــلــى إيـ
ــيـــمـــي بـــعـــد تـــخـــّلـــيـــهـــا عــــن بــرنــامــجــهــا  ــلـ اإلقـ
الـــنـــووي. ووجــــد خــصــوم الــحــريــري، أيــضــًا، 
في الخطوة محاولًة استباقيًة منه للتقليل 
من الخسائر املتوقعة لبنانيًا، بعد السكوت 
األميركي على التدّخل الروسي في سورية، 

و»انتهاء احتمال سقوط نظام األسد«. 
دفع هذا األمر قوى 14 آذار التي استبد بها 
القلق إلى مطالبة الحريري بالرّد، وتوضيح 
أسباب إقدامه على خطوة ترشيح فرنجية. 
وفي هذا الصدد، جاءت الشروحات مختلفة 
 الخطوة كانت تهدف إلى 

ّ
بن رأٍي يقول إن

إحداث صدمة تربك تحالف 8 آذار، وتدفعه 
التفكك والــتــوزع على خــنــادق متوازية  إلــى 
املتنافسة على منصب  الــقــوى  فــي صــفــوف 
الــخــطــوة جـــاءت   

ّ
إن يــقــول  الـــرئـــاســـة، ورأي 

الخسائر في حــال جرى  ثقل  للتخفيف من 
املعنى،  انتخاب عــون. وبهذا  اإلصـــرار على 
يكون فرنجية أفضل االختيارات في معادلة 

الخسارة.
قــرأ املسألة من زاويــة مختلفة؛   جعجع 

ّ
لكن

فــهــو إلـــى جــانــب خــصــومــتــه الــتــقــلــيــديــة مع 
فرنجية )صــــراع بــشــّري وزغـــرتـــا( وجـــد في 
الـــخـــطـــوة إهــــانــــًة شــخــصــيــًة ملــوقــعــه ودوره 
وحّقه املبدئي في املشاركة في اتخاذ القرار 
فــي مــوضــوٍع، يحتل أولــويــًة فــي اهتمامات 
ــارونـــي. إضـــافـــًة إلــى  الـــشـــارع املــســيــحــي – املـ
ذلك، حاول جعجع أن يوّجه رسالًة مزدوجة 
ــه فـــي اتــخــاذ  لــلــطــرفــن، تــؤكــد أرجــحــيــة وزنــ
القرارات، وتعديل موازين القوى في املواقع 
املسيحية. وهو، بقراره ترشيح عون، أحدث 
 قــوًة عن الصدمة التي 

ّ
صدمًة ثانيًة، ال تقل

أحــدثــهــا قــــرار الــحــريــري تــرشــيــح فــرنــجــيــة؛ 
إذ أّكـــد لــقــوى 14 آذار قــدرتــه عــلــى املــنــاورة 
ــن وســــحــــب الــــبــــســــاط مــن  ــ ــوازيــ ــ وتــــعــــديــــل املــ
تــحــت أقــــــدام تـــيـــار املــســتــقــبــل فـــي مــوضــوع 
الــرئــاســة. وأّكــــد أيــضــًا لــقــوى 8 آذار أّنـــه هو 
ــل لحسم مسألة الــرئــاســة، في  الــطــرف املــؤهَّ
حال أصّر حزب الله على التمسك بترشيح 
الجنرال عــون. قامت حسابات جعجع على 
أســاس اتــخــاذ قــرار صـــادم، يحرج الجميع، 
ويدفع مختلف القوى إلى إعــادة النظر في 
اإلستراتيجية.  أو  التفصيلية  حساباتها 
ــادة االعــتــبــار  فــتــيــار املستقبل ســيــحــاول إعــ
لــنــفــوذه، وانـــتـــزاع االعـــتـــراف بــوصــفــه الــقــوة 

األساس في اتخاذ القرار، حتى من خصمه 
عــــون. أّمــــا الـــطـــرف املــســيــحــي املــنــقــســم على 
نــفــســه، فــقــد أصـــبـــح كـــّلـــه مـــن جـــديـــد ســاحــة 
عمل لجعجع الذي ينظر إلى مرحلة ما بعد 
عون. تصّرف جعجع بموجب قواعد اللعبة 
الــطــائــفــيــة الــلــبــنــانــيــة فــــي مـــقـــابـــل مــحــاولــة 
الــحــريــري وبــــري وجــنــبــالط، تــهــمــيــش دور 
الجمهورية،  رئيس  اختيار  في  املسيحين 
ــارع املــســيــحــي،  ــ ــــشـ ــاب الـ ــجــ وحــــــاز بـــذلـــك إعــ
وأصــــبــــح جــعــجــع أيـــضـــًا طـــرفـــًا فــــي تــقــريــر 
هوية رئيس الجمهورية. وهذا ليس تطورًا 

إيجابيًا بنظر حزب الله.

خاتمة
ارتـــــــــــدادات صــدمــة  لــــم تــســتــقــر  حـــتـــى اآلن، 
الحريري ورّدة فعل جعجع عليها، بانتظار 
مـــا ســتــســفــر عــنــه ردود األفـــعـــال اإلقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة الـــتـــي تــتــرقــب بـــدورهـــا انــكــشــاف 
ــك، كشفت  ذلــ مـــع  مــالمــح مستقبل ســـوريـــة. 
ربــمــا  آذار  قـــوى 14   

ّ
أن الـــتـــطـــورات األخـــيـــرة 

ــيـــج الــــخــــالف بــن  ــأجـ ــكــــون نـــجـــحـــت فــــي تـ تــ
قـــد تنجح  ــا  ــهـ وأّنـ آذار،  فــريــق 8  مــســيــحــّيــي 
ــــون وفــرنــجــيــة  ــــالل تـــرشـــيـــح عـ ــًا مــــن خـ أيـــضـ
مــعــًا فــي اســتــبــعــادهــمــا ســوّيــة مــن الــتــرشــح 
ملــصــلــحــة شــخــصــيــة مــارونــيــة ثــالــثــة، يعَلن 
لكّنها،  االخــتــيــار.  لحظة  تقترب  حــن  عنها 
ــذه إلــى  ــــرى، أّدت بــخــطــوتــهــا هـ مـــن جــهــة أخـ
تفكيك تحالفها نفسه، سواء مع مسيحيي 
14 آذار، أو حتى مع بعض نواب الشمال من 

املسلمن. 
ــه  ــا حـــزب الــلــه الــــذي يـــحـــاول وضـــع أوراقــ أّمــ
فــي سلة املنتصر فــي حــال فــاز عــون )الحد 
ــــى(،  األقـــصـــى( أو فـــاز فــرنــجــيــة )الـــحـــد األدنـ
فقد أصبح في موقٍف حــرج، ألّنــه لم ينجح 
يـــقـــّرر  الــــــذي  األول  الــــالعــــب  يــصــبــح  أن  فــــي 
أن  بعد  للرئاسة،  املرشحن  أسماء  ويــحــّدد 
فرنجية  تــرشــيــح  فــي  املستقبل  تــيــار  سبقه 
اللبنانية في ترشيح عــون. وجاء  والــقــوات 
كال الترشيحن من 14 آذار. وهذا يفّسر ملاذا 
يتخوف حــزب الله من الــذهــاب إلــى مجلس 
الــــنــــواب، لـــدعـــم انـــتـــخـــاب مــرشــحــه املــفــّضــل 
)الــجــنــرال عـــون( قبل انــســحــاب فرنجية من 
 مــوازيــن الــقــوى ال تـــزال تعمل 

ّ
الــســبــاق، ألن

انــعــقــدت  فــي حـــال  آذار  نــيــابــيــًا ملصلحة 14 
ــون فـــي الـــحـــصـــول على  الــجــلــســة، وفـــشـــل عــ
األكثرية املطلقة في الدورة األولى. فالدورة 
الثانية ستكون ملصلحة فرنجية أو املرشح 
الــثــالــث، ألّنــهــا تــحــتــاج إلـــى أغــلــبــيــة نسبية 

فقط. 
 حــــال، ال يــبــدو تــحــالــف جــعــجــع - 

ّ
وعــلــى كـــل

عــــون مــشــجــًعــا حــــزب الــلــه وتــحــالــف 8 آذار 
بــصــورة عــامــة؛ فمن شــأن هــذا التحالف أن 
يـــربـــك خــريــطــة االنـــقـــســـام الـــتـــي نـــشـــأت بعد 
ــذا الــتــحــالــف   هــ

ّ
ــريـــري، كــمــا أن اغـــتـــيـــال الـــحـ

الحقيقي،  فــي سياقها  عـــون  وضـــع ظــاهــرة 
بصفته  ويترشح  للمسيحين،  ممّثل  فهو 
لبنان بوصفه رئيسًا. وهو   

ّ
كــل هــذه ممثاًل 

لم  الــذي  آذار   8 فريق  ممّثَل  ليس  بالتأكيد 
ينتِم إليه يومًا. 

النظام  ولكن  السياسية.  الخريطة  ارتبكت 
الطائفي اللبناني حصل على حقنٍة مقويٍة 
جديدة، وبدا أّنه الثابت الوحيد في مواقف 
إلى  املتطلعة  اللبنانية  السياسية  النخبة 
املــوقــف مّما  الــدولــة، بما فيها  فــي  مناصب 

يجري في سورية.

أربكت الخريطة السياسية ولم تنجح في انتخاب رئيس

مبادرات تفّكك تحالفات لبنان

خطوة الحريري 
ترشيح فرنجية التي 

كان من المفترض 
أن تؤدي إلى شّق 

صفوف  8 آذار، أّدت 
إلى شّق صفوف 14 

آذار، وربما أنهت مرحلة 
االصطفاف التي نشأت 

بعد اغتيال الحريري

النظام الطائفي 
اللبناني حصل على 

حقنٍة مقويٍة جديدة، 
وبدا أنّه الثابت الوحيد 

في مواقف النخبة 
السياسية المتطلعة 

إلى مناصب في الدولة

أصبح جعجع 
أيضًا طرفًا في 

تقرير هوية رئيس 
الجمهورية وهذا 
ليس تطورًا إيجابيًا 

بنظر حزب اهلل

أصدر المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات تقدير موقف بشأن مستجدات ترشيحات رئاسة الجمهورية في لبنان، منوها 
إلى أن النظام الطائفي اللبناني حصل على حقنٍة مقويٍة جديدة، وبدا أنّه الثابت الوحيد في مواقف النخبة السياسية اللبنانية 

المتطلعة إلى مناصب في الدولة، بما فيها الموقف مّما يجري في سورية

من يجلس على كرسي الرئيس اللبناني الشاغر في قصر بعبدا؟ )فرانس برس(

سليمان  ترشيح  الحريري،  سعد  المستقبل،  تيار  رئيس  خطوة  تنل  لم 
»المستقبل« نفسه،  تيار  الجمهورية، إعجاب رموز في  لرئاسة  فرنجية 
وتحديًدا نواب طرابلس وعكار وبعض أنصار تيار 14 آذار الذين وجدوا 
في اعتراض جعجع مسألة مبدئية، وأنّه على حق في رفض القبول 
بمرشٍح محسوب على تيار 8 آذار، وال ينكر صداقته الشخصية مع بشار 
منذ  األسد  وعائلة  السوري  بالنظام  القوية  التقليدية  وعالقته  األسد، 

عهد جّده الرئيس األسبق سليمان فرنجية.

رموز في »المستقبل« يرفضون 
فرنجية
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إهانة الرئيس... التهمة المعلّبة في مصر
رانيا عمر

كاملــة،  ثورّيــة  موجــة  قامــت  مصــر،  فــي 
ســاخر  برنامــج  أعمدتهــا  أهــم  مــن  كان 
قدمــه اإلعالمــي باســم يوســف. وعلــى مدار 
ينايــر«،   25« ثــورة  قيــام  عقــب  ســنوات 
 الكاريكاتيــر املعتمــد باألســاس 

ّ
انتشــر فــن

مــن كل شــيء، وباألخــّص  الســخرّية  علــى 
من األنظمة السياسّية املتعاقبة على حكم 
مصــر بعــد ســقوط حســني مبــارك... ســواء 
كان املجلس العسكري أو الرئيس املعزول، 
 هــذه أســباب كافيــة 

ّ
محمــد مرســي. ولعــل

لرعــب نظــام الرئيــس عبدالفتــاح السيســي 
ســواء  منــه...  يســخر  مــا  كل  مــن  الحالــي، 
لشــباب  فيديــو  أو  تغريــدة،  بكاريكاتيــر، 
يحتفــل مــع قوات الشــرطة بـــ »واقي ذكري« 
الرســومات  حتــى  أو  الثــورة  ذكــرى  فــي 

واإلشارات وغيرها.
وخروج في مداخلة صحافّية مع اإلعالمي 
ــه »ما 

ّ
عمــرو أديــب، أول مــن أمــس، ليقــول إن

بيزعلش من حّد«، حينما ُسئل عن الرسام 
إســالم جاويــش، ليــس كافيًا إلنــكار جميع 
مصريــن  اتهــام  فيهــا  تــّم  التــي  الوقائــع 
بإهانة الرئيس، أو السخرية منه، أو حتى 
اختــالق تهــم وزّج مصريــن فــي الســجون 
النظــام  إلزعاجهــم  محاكمــة،  دون  مــن 

العسكري، أو رئيسه. 

التهمة الدائمة
أخيــرًا،  انتشــر،  اتهــام  الرئيــس«..  »إهانــة 
عقــب  املصــري  النظــام  اســتخدامه  وأعــاد 
رســام  جاويــش،  إســالم  علــى  القبــض 
الكاريكاتير صاحب صفحة »الورقة« على 
موقــع »فيســبوك«. وهو االتهــام الذي نفته 
وزارة الداخليــة املصرّيــة فــي بيانهــا، بعــد 
الداخليــة  وقالــت  بســاعات.  عليــه  القبــض 
ــه »ُيديــر موقعــًا خاصــًا بــه علــى شــبكة 

ّ
إن

املعلومات الدولّية دون ترخيص باملخالفة 
لقانــون تنظيــم االتصــاالت«. وذلــك ما نفاه 
فــي  جاويــش،  محامــي  عثمــان،  محمــود 
إســالم   

ّ
أن مؤكــًدا  صحافّيــة،  تصريحــات 

جاويــش خــالل التحقيــق معــه داخــل قســم 
أول مدينــة نصــر )شــرق القاهــرة( وجهــت 
له تهمة »رسم كاريكاتير مسيء للنظام«.

املعهــد  فــي  الخبيــر  عــادل عامــر،  الدكتــور 
االســتراتيجية  للدراســات  األوروبــي 
العربيــة،  الــدول  جامعــة  فــي  والسياســية 
قال في تصريحات صحافية سابقة بشأن 
 هــذا االتهــام مأخــوذ 

ّ
»إهانــة الرئيــس«، إن

امللكّيــة،  أيــام  إلــى  يعــود  قديــم  قانــون  مــن 
وكان يعــرف بـــ »إهانــة امللــك«، وذلــك علــى 
اعتبــار أن امللــك بحكــم الدســتور يملــك وال 
يحكــم، وبالتالــي ال يحق ألحد أن يتعرض 
يمــارس  أو  ــا 

ً
موظف ليــس  أنــه  بمنطــق  لــه 

، »ولكــن فــي ظــل النظــام الجمهــوري 
ً
عمــال

أصبح الرئيس يعمل ويحكم، وهو موظف 
عــام، وبالتالــي فأعمالــه معرضــة لالنتقــاد 

بالسلب أو اإليجاب أو املدح أو الذم«.

السجن كعقوبة
كان  التهمــة،  هــذه  مــن  املتضرريــن  أكثــر 
عليــه  حكــم  الــذي  نوهــان،  عمــرو  الشــاب 
بالســجن 3 ســنوات مــن محكمــة عســكرية 
مــاوس«  »ميكــي  شــخصّية  آذان  لرســم 
ونشــرها  املصــري،  للرئيــس  الكرتونّيــة 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، بعدمــا 
وجهــت إليــه التهمــة الجاهــزة اليــوم: »قلب 

نظام الحكم«. 
خدمتــه  إنهــاء  وشــك  علــى  نوهــان  وكان 
العســكرية فــي مطــروح، املدينة القريبة من 
الحــدود الليبيــة ملصــر، ونقــل موقــع متــرو 
نوهــان:  منصــور  شــقيقه  عــن  البريطانــي 
»نحــن حقــًا فــي دولة ميكي مــاوس. التهكم 
هو طريقة أي شعب يمتلك عقلية مستقلة 
يتــوق  كان  عمــرو  أنفســهم،  عــن  للتعبيــر 

منوعات

حريات

إلنهــاء خدمته العســكرية والبــدء في حياة 
جديــدة، لقــد أراد الســفر والعمــل فــي مركــز 

قانون يركز على حقوق اإلنسان«.

عهد مرسي
 هــذه ليســت املــرة األولــى، التــي يتــم 

ّ
ولعــل

فيهــا اســتخدام اتهــام إهانــة الرئيــس فــي 

فــي  بكثــرة  انتشــر  االتهــام  فهــذا  مصــر، 
عهــد الرئيــس، محمــد مرســي، وقــاد كثيــرًا 
مــن اإلعالميــن والصحافيــن إلــى مكتــب 
فــي ذلــك  البالغــات  العــام. وكانــت  النائــب 
الوقــت إمــا أن تقــدم مــن مؤسســة الرئاســة 
مباشــرة، أو يقدمها أحد املحامن املوالن 
الرئاســة  بالغــات  ضمــن  وكان  للنظــام. 

الــذي تقــدم ضــد وكيــل نقابــة الصحافين، 
اإلدارة  استفســرت  والــذي  فهمــي،  جمــال 
املركزية للشؤون القانونية بديوان رئيس 
مــن  آنــذاك،  مرســي  محمــد  الجمهوريــة 
نقابــة الصحافيــن عــن بيانــات شــخصية 
عملــه،   

ّ
ومحــل الرباعــي  اســمه  تشــمل  لــه، 

اإلدارة  بــه  تقدمــت  بــالغ  عــن  كشــف  ممــا 
إلــى نيابــة اســتئناف القاهــرة، تتهــم فيــه 
شــأنها  مــن  كاذبــة  أخبــار  بنشــر  فهمــي 
اإلضرار باألمن القومي، وذلك على خلفية 
بــن  فيهــا  وربــط  بهــا،  أدلــى  تصريحــات 
اســتهداف املصــور والصحافي الحســيني 
أبوضيــف، وقتلــه عمــدًا، أثنــاء اشــتباكات 
كشــف  وبــن  االتحاديــة،  قصــر  محيــط 
شــمول  عــن  ســابق،  وقــت  فــي  الحســيني، 
قــرارات عفــو رئاســي لــزوج أخــت الرئيــس، 
الــذي كان يمضــي فتــرة العقوبــة بالحبس 

إلدانته بالحصول على رشوة.
حلقــة  فهمــي  جمــال  ضــد  البــالغ  وكان 
ضمــن سلســلة بالغــات تقدمــت بهــا اإلدارة 
القانونيــة بديــوان رئاســة الجمهوريــة فــي 
عهــد مرســي. وطاولــت البالغــات عــددًا مــن 
والشــخصيات  والصحافيــن  اإلعالميــن 
العامة ومنهم اإلعالمي، محمود سعد، ود. 
منال عمر، استشارية الطب النفسي، وتمت 
تبرئتهمــا فــي مــا بعــد لعــدم وجــود أدلــة. 
الشــافعي،  عــال  إلــى الصحافيــة  باإلضافــة 
وخالد صالح رئيس تحرير جريدة »اليوم 
اليــوم،  املصــري  جريــدة  وضــد  الســابع«، 
ورئيــس قســم أخبــار الحوادث بهــا في ذلك 

الوقت الصحافي يسري البدري.
 مــن أشــهر الذيــن تم اتهامهــم بإهانة 

ّ
ولعــل

باســم  الســاخر،  املذيــع  كان  الرئيــس، 
النيابــة  مــن  قــرار  صــدور  بعــد  يوســف، 
العامــة بضبطــه وإحضــاره للتحقيــق معه 
وإهانــة  اإلســالمي  الديــن  ازدراء  بتهمــة 
 30 فــي  وذلــك  مرســي،  محمــد  الرئيــس 
أحــد  تقــدم  بعــد  وذلــك   ،2013 مــارس/آذار 
ضــده.  ببــالغ  للنظــام  املوالــن  املحامــن 
وأعقب ذلك تضامن عاملي واسع مع املذيع 

املصري الساخر.
رجل األعمال نجيب ساويرس، أيضًا، وقع 
لهــذا االتهــام، حيــث تقــدم ناشــط  يدعــى 
رمضان األقصري، ببالغ إلى النائب العام 
بتحريــض  فيــه  يتهمــه  آنــذاك،  املصــري 
الشــباب علــى االحتجــاج فــي ذكــرى ثــورة 
الثانــي 2015، والتأثيــر  25 يناير/كانــون 
الفوضــى،  وإشــاعة  البــالد  اســتقرار  علــى 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  صــورة  و»تشــويه 

السيسي«.
والــذي  دومــة،  أحمــد  السياســي،  الناشــط 
يقضــي، اليــوم، حكمــًا بالســجن فــي قضيــة 
»أحــداث مجلــس الــوزراء«، لم يســلم حينها 
مــن هــذا االتهــام، أيضــًا، عندمــا ُحبــس بناء 
املنعقــدة  طنطــا  جنــح  محكمــة  قــرار  علــى 
بمجمــع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع 
الخامــس التــي قضــت بمعاقبتــه بالحبــس 
بإهانــة  اتهامــه  قضيــة  فــي  أشــهر   6 مــدة 
الرئيــس، محمــد مرســي، مــع كفالــة ماليــة 

لوقف تنفيذ الحكم.
الشــبكة  قالــت  نفســه،  املوضــوع  وعــن 
فــي  اإلنســان  حقــوق  ملعلومــات  العربيــة 
التــي  لهــا »إن كلمــة »إهانــة«  بيــان ســابق 
نــص  فــي  املصــري  املشــرع  اســتخدمها 
املــادة 179 مــن قانــون العقوبــات هــي كلمــة 
مطاطة ال يمكن االتفاق على تفسير محدد 
تفســيرها  يخضــع  وإنمــا  لهــا،  وواضــح 
النيابــة  أعضــاء  وتقديــر  لرؤيــة  دائمــًا 
والقضــاة أثنــاء نظرهــم فــي قضايــا إهانــة 
رئيــس الجمهوريــة، وهــو ما جعــل األنظمة 
فــي مصــر تســيء اســتخدام تلــك  املتتاليــة 
املــادة وتجــر الصحافيــن وأصحــاب الــرأي 
املناوئن لرؤساء الجمهورية إلى املحاكمة 
أمام املحاكم الجنائية املختلفة على خلفية 

انتقادهم رؤساء الجمهورية«.

عمرو نوهان ُسجن 
3 سنوات لنشر صورة 

»السيسي ميكي ماوس«

قبل الرسام، إسالم جاويش، مصريون كثر اتهموا وسجنوا لـ »إهانتهم الرئيس«، في تهمة 
معلبة وجاهزة دائمًا، وتعود إلى العصر الملكي في البالد

أصــدرت   ،2013 يونيو/حزيــران   30 بعــد  مــا  منــذ 
حريــة  تخنــق  قوانــن  سلســلة  املصريــة  الســلطات 
خصوصــًا  املصريــن،  زّج  فــي  وتســاهم  التعبيــر، 
بقانــون  األمــر  وبــدأ  الســجون.  فــي  منهــم،  الشــباب 
»مكافحــة اإلرهــاب« الــذي وضع قيودًا علــى الصحافة 
املصرّيــة. كمــا ُمنــع الصحافيــون فــي أكثــر مــن حادثــة 

من التغطيات.
املصريــة  الســلطات  أدخلــت  تطــور قمعــي،  آخــر  وفــي 
مجلــس  وافــق  فقــد  العقوبــات.  قانــون  علــى   

ً
تعديــال

كانــون  ينايــر/   13 األربعــاء  اجتماعــه،  فــي  الــوزراء، 
الثانــي الجاري، على مشــروع قــرار رئيس الجمهورية 
بتعديــل بعــض أحــكام قانون العقوبــات، والذي ينص 
علــى إضافــة مــادة جديــدة إلــى القانــون، وتنــص علــى 

أن »يعاقــب بالحبــس وبغرامــة ال تقــل عــن عشــرة آالف 
جنيــه وال تزيــد علــى 30 ألــف جنيــه، أو بإحــدى هاتــن 
العقوبتــن، كل مــن نشــر أو صنــع أو رّوج أو صــّدر أو 
استورد أو نقل داخل البالد أو خارجها أو حاز بقصد 
اإلتجــار أو التوزيــع أو اإليجــار أو اللصــق أو العــرض، 
أو  ملصقــات  أو  رســومات  أو  شــارات  أو  مطبوعــات 
عالمــات أو رســومًا يدويــة أو فوتوغرافيــة أو إشــارات 
رمزيــة أو غيــر ذلــك من األشــياء التي ترمز إلى كيانات 
أو جماعات إرهابية تعمل داخل البالد أو خارجها«.

الصحافيــن«،  لحمايــة  الدوليــة  »اللجنــة  وبحســب 
 مصــر البلــد الثانــي مــن حيث ســجن الصحافين، 

ّ
فــإن

بحوالى 22 صحافيًا على األقل، بينما لم يكن في عام 
2012 أي صحافي وراء القضبان بسبب عمله.

تعديل القوانين لخنق الحريات
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)Getty( تضييق مستمر على الحريات في مصر

انتشر على مواقع التواصل فيديو وثّق تغريد
ما شهدته مدرجات ملعب مختار التتش 

بمناسبة الذكرى الرابعة لمذبحة بورسعيد، 
إذ  قامت الجماهير بترديد عدة هتافات 

في الملعب، ودعا شباب ألتراس األهلي إلى 
إعدام المشير طنطاوي، كونه المتهم األول 

في المجزرة، وقاموا بتدشين عدة أوسمة، 
برز منها وسم »#74_شهيد_لن_ننساكم« الذي 

تصدر لوائح األكثر تداوًال.

عالميًا، تصّدر وسم »ويندوز 10« لوائح األكثر 
تداوًال بعد إطالق شركة »مايكروسوفت« 

التحديث الجديد. ونقل المستخدمون 
احتواء التحديث الذي حمل رقم 11102 على 
مجموعة كبيرة من األخطاء البرمجية على 

مستوى استخدام األلعاب تحديدًا، وأكدت 
»مايكروسوفت« أنها ستعمل قريبًا على 

معالجة األخطاء التي ترافقت مع إطالق ما 
سّماه المستخدمون بـ »التحديث التجريبي«.

في لبنان، نشط وسم »#االنتخابات_
البلدية« بعد إطالق مجموعة »من أجل 

الجمهورية« حملة »الحكومة بّدا لّمية«. 
وتداول الناشطون الوسم مشددين على 

ضرورة التذكير بأهمية إجراء االنتخابات التي 
قد تتقاعس الحكومة عن تأمين اعتماداتها، 

فيما تساءل آخرون عن الهدف من إطالق 
الحملة مع تأكيدهم أن الدولة اللبنانية تملك 

اإليرادات الالزمة إلجراء االنتخابات.



الخام والتي تليها، وفي النهاية، يبدو الفيلم 
ه لقطة واحدة.

َّ
كله كأن

كــــان إنـــجـــازًا حــقــيــقــّيــا فـــي زمـــنـــه، وهــــو فــيــلــٌم 
عظيٌم وقّيم جــدًا، ويستفيُد من فكرة اللقطة 
لزيادة  أو  املشاهد،  لتوريط  الــواحــدة، ســواء 
شعوره بالزمن. بعدها بعدة سنوات، وصفه 
تروفو،  فــرانــســوا  الشهير،  الفرنسي  املــخــرج 
بــأن »هــذا  ألــفــريــد هيتشكوك،  فــي كتابه عــن 
الفيلم يمثل شيئا هاّما جدًا بالنسبة للحياة 
 لحلٍم 

ٌ
املهنّية لسينمائي جيله، فهو تحقيق

 مخرج في لحظٍة من حياته، حلم 
ّ

يداعب كل
أن يربط األشياِء ببعضها، بقصِد أن تقتصر 

الحصيلة على حركٍة واحدة فقط«.

منذ تلك اللحظة، وملّدة نصف قرٍن بعدها، لم 
يفّكر أي مخرج آخر في تحقيق الحلم الذي 
يراوده، بصنع عمٍل في لقطة واحدة. انتشرت 
وبــعــض   ،Lone Take ــلـــة  الـــطـــويـ ــقـــطـــات  ــلـ الـ

محمد جابر

في عام 1948، وفي وقت مبّكر جدًا 
املخرج،  فكر  السينما،  تــاريــخ  مــن 
ــــي صــنــع  ــكـــوك، فـ ــتـــشـ ــيـ ــد هـ ــريــ ــفــ ألــ
فيلم يتكّون من لقطة واحدة فقط دون قطع. 
أن تــدور الكاميرا بكلمة »أكــشــن« ومــع كلمة 
ــات«، يــكــون الفيلم قــد انــتــهــى بــعــد أن دار  »كــ
الحدث كله داخــل اللقطة وفــي زمــٍن حقيقي. 
يدعى  فيلم  حــكــايــة  عــلــى  هيتشكوك  اســتــقــر 
الحقيقي،  الــزمــن  فــي  وقــتــه  يستغرق   ،Rope
ملدة ساعٍة وثلث ساعة، وداخــل مكاٍن واحد، 
ــيــــا لــهــمــا،  ــتـــان زمــ ــقـ عــــن قــــّصــــة لـــطـــالـــبـــن يـ
ــتــه داخـــل صــنــدوٍق يــقــع تماما 

ّ
ويــضــعــان جــث

املــنــزل، حيث سيبدأ بعد قليل  فــي منتصف 
 عشاٍء يحضره والــدا القتيل، وزمــاؤه، 

ُ
حفل

 شـــيء يــحــدث أمـــام 
ُّ

وبــعــض املــــدّرســــن. وكــــل
املــشــاهــد نــفــســه، الـــذي يــكــون »مـــدعـــوًا« زائـــدًا 
ــٍة 

ّ
ــٍة عــن جــث لــلــحــفــل، ولــكــن بــمــعــلــومــٍة إضــافــيَّ

موجودة داخل الصندوق.

التقنية عائق أمام اللقطة الواحدة
املــشــكــلــة الــتــي واجــهــهــا هــيــتــشــكــوك وقــتــهــا، 
بكرة   

َّ
إن حيث  التقنّية،  باملعّوقات  ارتبطت 

ــان يــتــم  ــ ــام الــســيــنــمــا الــــــــ35 مــلــلــي الـــتـــي كـ ــ خـ
أكثر  سّجل 

ُ
ت عــن طريقها، ال  األفـــام  تصوير 

من 4 دقائق ونصف الدقيقة، وبالتالي، فهو 
ُمجبر على القطع بعد تلك املــدة. ولحل تلك 
املشكلة، قرر هيتشكوك عند نهاية كل لقطة، 
الــلــجــوء إلـــى نــقــطــة مــعــتــمــة، كــبــاب يــغــلــق أو 
ٍل يقف أمام الكاميرا، وفي تلك الثانية أو 

ّ
ممث

الثانيتن الفاصلتن، يحدث الدمج بن بكرة 

نقطة ضعف الفيلم، هي 
تسخير الشخصيّات والنّص 

لخدمة اللقطة الواحدة

 Russian Ark يسرد فيلم
تاريخ روسيا كلّه في 

لقطة سينمائيّة متصلة

2223
منوعات

املخرجن ُعرِفوا بإتقانها واعتمادهم عليها، 
مثل اإليطالي مايكل أنجلو أنطونيوني، أو 
اليوناني ثيودور أنجلوبوليس، أو الروسي 
أنـــدريـــه تــاركــوفــســكــي، أو املـــجـــري بــيــا تــار 
 
ً
 أحــدًا لــم يحقق فيلما كاما

ّ
وغــيــرهــم، ولــكــن

في لقطة واحدة حتى عام 2000.

فائض في التجريب
قد  الديجتال  كاميرات  كانت   ،2000 عــام  فــي 
 ،

ً
ــــدأت فـــي الـــظـــهـــور، وأصـــبـــح مــتــاحــا، فــعــا بـ

لــقــطــٍة دون االضــطــرار  فــي  الفيلم  تــصــّور  أن 
للقطع كــل 4.5 دقــائــق. وكــان املــخــرج، مايكل 
ل من حاول استغال ذلك في  فيجس، هو أوَّ
 في الزمن 

ٌ
فيلمه Timecode، حيث يدوُر حدث

ــات، تنقسم  الــحــقــيــقــي، مــن حــيــاة 4 شــخــصــيَّ
الكاميرا  ك  تتحرَّ منهم   

ُّ
وكــل بينهم،  الشاشة 

الساعة، وللمشاهد  ملــّدة ساعة ونصف  معه 
حق النظر في أي مربع. »كان فيلما تجريبّيا 
لدرجة زائــدٍة عن الحد«، بحسب وصف أحد 
الــواحــدة،  باللقطة  يكتِف فيجس  لــم  الــنــقــاد، 
ــيـــوات املــخــتــلــفــة  ـــ4 حـ ــ ــاف فـــكـــرة الـ ــ ــه أضـ

َّ
ولــكــن

ــمــة عــلــى الــشــاشــة، وبــســيــنــاريــو ركــيــك  املــقــسَّ
ته  أهميَّ واقــتــصــرت  الفيلم،  لــم ينجح  أيــضــا، 
ل من حــاول تجربة ما  بعد ذلــك، في كونه أوَّ

أصبح متاحا، اآلن بشأن اللقطة الواحدة.

تاريخ روسيا في لقطة واحدة
بعد  الواحدة حدث  للقطة  الحقيقّي   

ُ
اإلنجاز

ذلـــك بــعــامــن، حــن أخــــرج املــخــرج الــروســي، 
 .Russian Ark فيلمه  ســـوركـــوف،  أليكسندر 

تقول الجملة الدعائية للفيلم: »2000 ممثل، 
300 عام من تاريخ روسيا، 33 غرفة، ولقطة 
واحدة مستمرة«. تحدي سوركوف وإنجازه 
ــل فـــي تــلــك الــجــمــلــة، حــيــث يــأخــذ 

ّ
كــلــه يــتــمــث

املشاهد في رحلة بن غرف ولوحات متحف 
 
ٌ
األرمــيــتــاج الـــروســـي، وفـــي كــل غــرفــة، حــائــط
 ولــحــظــة مــن الــتــاريــخ 

ً
 تــجــســد حــقــبــة

ٌ
ولـــوحـــة

دة وسارية. واستفادة سوروكوف من  ُمجسَّ
 كان مختلفا عن أي مخرج 

ْ
اللقطة الواحدة، إذ

ق بالزمن فقط، بل باملكان 
ّ
آخر، حيث لم يتعل

ــد  ــل الــــتــــاريــــخ لـــشـــيء ُمــجــسَّ ــويـ ــحـ ــا، وتـ أيــــضــ
ــه عــالــٌم حــّي وقــائــٌم بــذاتــه، 

َّ
داخـــل الــغــرف، كــأن

ولـــم يــبــاِرح الــحــاضــر بــعــد. ومـــع الــوضــع في 
الديكورات،  وأنماط  لن، 

ّ
املمث عــدد  االعتبار، 

ه 
َّ
فإن الفيلم،  يحملها  الــتــي  ــداث  األحــ وشــكــل 

قّيما  املقاييس وفيلما   
ّ

بكل فنّيا  إنجازًا  كان 
جدًا في تاريخ السينما.

Birdman تألُّق 
في عالم اللقطة الواحدة

فيلم  أي  لــم يخرج   ،Russian Ark فيلم  منذ 
ق فكرة اللقطة الواحدة.  سينمائي مهم ُيطبِّ
 Fish بعنوان ،

ً
هناك تجربة في إيــران، مثا

ــــراج فــيــلــم غــيــر احــتــرافــي  ــمَّ إخـ and Cat. وتــ
ــهــا 

َّ
ُكــل ــهــا 

َّ
ولــكــن  ،Agadam بـــعـــنـــوان  هـــنـــدي 

 بـــمـــراهـــقـــة فــكــرة 
ُّ

ــة، تـــســـتـــغـــل ــ ــارّي ــجــ أفــــــام تــ
ــود كــامــيــرات  اإلتـــاحـــة الــتــكــنــولــوجــّيــة، ووجــ
ــال. وتــقــتــصــر الـــحـــركـــة داخـــــل مــكــان  ــتـ ديـــجـ
ــال. الــتــجــربــة  ــــد، وال ُيــعــتــدُّ بــهــا بـــأي حــ واحـ
ة في هذا السياق كانت فيلم  ة الحقيقيَّ املهمَّ
غونزاليز  ألــيــخــانــدرو  لــلــمــخــرج،   Birdman
ــاز عــلــى  ــ ــام 2014، والـــــــذي حـ ــ عـ ــتـــو،  ــاريـ ــنـ إيـ
أوســـكـــار أفـــضـــل مـــخـــرج وفــيــلــم وتــصــويــر، 
ر فـــي لــقــطــات طــويــلــة جـــــدًا، تــمَّ  حــيــث ُصــــــوِّ
مونتاجها لتبدو في النهاية كلقطٍة واحدة، 
بــشــكــٍل مــتــطــّور عــن فــيــلــم Rope، وفــيــه كــان 
يحاول إيناريتو استغال التقنية من أجل 
منح فيلمه روح املسرح. حيث يدور الفيلم 
حول مسرحية، يقوم بها ممثل قديم يبحث 

عن دور جديد.
ــانــــي  األملــ املــــخــــرج  أخـــــــرج   ،2015 عــــــام  وفــــــي 
حيث   ،Victoria فــيــلــمــه  شــيــبــر  ســبــيــســتــيــان 
األخيرة  الـــدورة  فــي  والجمهور  النقاد  فاجأ 
ملـــهـــرجـــان بـــرلـــن فــــي شـــهـــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
املــاضــي، »ليلة واحـــدة، مدينة واحـــدة، لقطة 
واحـــــدة«، و140 دقــيــقــة دون قــطــع فــي الــزمــن 
برلن،  داخـــل  تصوير  مــوقــع  و22  الحقيقي، 
واستخدام  للسينما  جديد  تقني  إنجاٍز  في 

»حلم كل مخرج« في اللقطة الواحدة. آخر لـ

I I

صّحةسينما

مأكوالت شعبَيّةفيلم

غزة ـ سما حسن

ــاء، وهــــي الــفــافــل  ــمــ ـــق عــلــيــهــا ثـــاثـــة أســ
َ
ـــطـــل

ُ
ت

األساسي  ن  املكوِّ ولكن  والباجّية،  والطعمّية 
لــهــا واحــــــٌد، والــقــيــمــة الــغــذائــّيــة لــهــا ال ُيــعــلــى 
أن  يمكن  الــتــي  املختلفة  الــبــقــول   

َّ
وألن عليها، 

ــر مــنــهــا، تــعــتــبــر مـــن الــســلــع الــرخــيــصــة 
ّ

ــحــض
ُ
ت

املتناولة في اليد بالنسبة لعاّمة الناس، أطلق 
عليها اسم: »كباب الفقراء«.

التي  النباتّية  األطعمة  أصــنــاف  مــن  الــفــافــل، 
ة وســاخــنــة، وتتكون مــن الــفــول أو  م مقليَّ ــقــدَّ

ُ
ت

الــحــمــص املــخــلــوط بــالــبــقــدونــس. حــيــث ُينقع 
الفول املدشوش أو الحمص لعدة ساعات، ال 
تقل عن اثنتي عشرة ساعة، ثم ُيطَحن ناعما 
فـــي مــفــرمــة خـــاصـــة، ويـــضـــاف لـــه الــبــقــدونــس 
والــبــصــل والـــثـــوم، حــتــى تتشّكل مــنــه عجينة 
ــــواء عـــن طـــريـــق الـــيـــد، أو  قــابــلــة لــلــتــشــكــيــل، سـ
بــقــرص مــعــدنــي خـــاص، أو آلـــة تنتج أقــراصــا 

معهم، قبل أن يطلبوا منها مشاركتهم في 
مهّمة خطيرة داخــل شــوارع برلن. مشكلة 
ِزه،  ة تميِّ

َ
قط

ُ
هذا الفيلم األكبر، هي نفسها ن

أي الــلــقــطــة الـــواحـــدة وتــعــريــف نــفــســه بــهــا. 
الــــ140  بمنجز  الــوقــت  طـــوال  ك  يتحرَّ الفيلم 

دقيقة بدون قطع. 
وأن يحدث ذلــك فــي فيلم ذي قّصة درامــّيــة 
ُمــثــيــرة لــأعــصــاب، ولــهــذا السبب تــحــديــًدا، 
 نقطٍة تشغل 

َّ
أقــل بــدا  الفيلم،   سيناريو 

ّ
فــإن

ــِتـــب فـــي 12 صفحة  ــه، حــيــث ُكـ ــاعـ ـ
ّ
ــن ـــال ُصـ بـ

ــــا 
ً
ــف فـــقـــط تـــشـــمـــل أمــــاكــــن الـــتـــصـــويـــر، ووصــ

ــر فــي النهاية،  ســريــًعــا لــلــحــدث. لــيــبــدو األمـ
ُك فقط  النّص يتحرَّ أن هذا  الشاشة،  وعلى 
َرت 

ِّ
الــواحــدة، وقد ُسخ اللقطة  لخدمة فكرة 

ــة  ـــة والــتــصــويــريَّ كــل اإلمــكــانــيــات اإلخـــراجـــيَّ
حتملة، كي تكون مناسبة لهذا الشكل من 

ُ
امل

الحكاية.
لتعريفنا  ســاعــة  مــن  أكــثــر  الفيلم  يستغرق 
بالشخصيات، وبالتحديد فيكتوريا، ولكن 
ــه مـــع سير  ــ ـ

َّ
، ألن

ً
مـــن دون أن نــعــرفــهــا فـــعـــا

املسابقة  ضــمــن   Victoria فيلم  عـــرض  مــنــذ 
الرسمية في مهرجان برلن، وحصوله على 
شيبر،  سبيستيان  ملخرجه  خــاّصــة  جــائــزة 
الذهبي  باإلضافة إلى جائزة رسمّية للدب 
عــــن أفـــضـــل إنــــجــــاز فـــنـــي ملــــصــــّوره ســـتـــروال 
ــــدث.. مــنــذ ذلــــك الــــوقــــت، فــــرض الــفــيــلــم  ــرانـ ــ بـ
األملاني Victoria نفسه كواحد من أهم أفام 
ــة الــتــي من  2015، وضــمــن اإلنـــجـــازات الــفــنــيَّ

الضروري الوقوف أمامها. 
ــعـــّرف نــفــســه عــلــى الــبــوســتــر  الــفــيــلــم، كــمــا ُيـ
واحـــدة، مدينة واحــدة،  »ليلة  الرسمي، هو 
ــة الــفــيــلــم األولــــى هي  ولــقــطــة واحـــــدة«، هــويَّ
تــصــويــره فــي لقطة واحــــدة مــن 140 دقيقة 
ــاٍع  ــقــ ــإيــ وبــ ــانــــي،  ــكــ مــ أو  زمــــنــــي  قـــطـــع  دون 
ــّي. نــبــدأ الــعــمــل مع  ــركـ ـــه فــيــلــٌم حـ

ّ
الهــــٍث كـــأن

ف لــتــّوهــا عــلــى 4  »فــيــكــتــوريــا«، الــتــي تــتــعــرَّ
شــبــاب فــي شـــوارع بــرلــن، وتقضي ليلتها 

ى في زيت 
َ
الفافل. وتقل الشكل من  متساوية 

القليل من صودا  ساخن وغزير، بعد إضافة 
لــكــي تصبح األقــــراص منفوشة،  لــهــا،  الــطــبــخ 
 سطحها بالسمسم. وال ينسى صناع 

ّ
مع رش

الــفــافــل املـــهـــرة واألمـــهـــات املـــاهـــرات الــلــواتــي 
امللح والكمون  الــبــيــوت، إضــافــة  فــي  يعددنها 
والـــكـــزبـــرة الــجــافــة املــطــحــونــة لــلــعــجــيــنــة قبل 
األصــل،  ة  مصريَّ  

ً
وجــبــة الفافل  عتَبر 

ُ
ت القلي. 

أّول   
ّ
إن بل  التاريخّية،  األدلــة  تؤّكد  ما  حسب 

من استخدمها هم األقباط في أّيام صيامهم، 
 نباتّية خالصة، وبعد ذلك، انتشرت 

ٌ
ها أكلة

ّ
ألن

ــة. وقــد اشــتــق اسمها  فــي ســائــر الـــدول الــعــربــيَّ
ــا« و»ال« و»فـــــل”، وتعني  مـــن كــلــمــات، هـــي »فــ
»ذات الـــفـــول الــكــثــيــر«. وقـــد كـــان فـــقـــراء مصر 
الــفــول بمدقة  يــقــومــون بعملية طــحــن  قــديــمــا 
أن  قبل  أيــديــهــم،  ومــؤملــة على  خشبّية مرهقة 
تــظــهــر طــريــقــة الــنــقــع بــاملــاء لــتــطــريــة الــحــبــوب 
وسهولة طحنها. وتحتوي الفافل على قيمٍة 
البروتن  كمّية  حتَسب 

ُ
ت عالية، حيث  ة  غذائيَّ

فــي 150 غــرامــا منها بــحــوالــي 15 وحـــدة، أّمــا 
الكربوهيدرات فنسبتها 42 وحدة، والسعرات 
الحرارّية تصل إلى 288 سعرة حرارية. ويجمع 
الخبراء في مجال التغذية، على أن ساندوتش 
الــبــنــدورة الغنّية  الفافل املــضــاف لــه شــرائــح 
بمضاّدات األكسدة، والطحينة املحتوية على 
الكالسيوم،  نسبة  فيه  ترتفع  الـــذي  السمسم 
وفي حال تناول البيض أو اللنب معه، وحشوه 
الــكــامــل، ُيعتبر  القمح  داخـــل رغــيــف خبز مــن 

وجبة غذائية متكاملة.

األحـــداث لــأمــام، ال نملك أيَّ سبٍب حقيقّي 
إلـــى االســتــمــرار فــي مــغــامــرٍة بتلك  يدفعها 
الــخــطــورة مــع مجموعِة شــبــاٍب ال تعرفهم، 
 قد تفقد فيها حياتها، ســواء على 

ٌ
مغامرة

يد رجال العصابات أو رجال البوليس، أو 
 
ٌ
مغامرة الــســجــن.  فــي  ــزجُّ  ــ

ُ
وت عليها  ُيقبض 

أيِّ  ــَر حياتها تماما، من دون  تــدمِّ أن  يمكن 
سبٍب لفعل ذلك، ال سبب مادي أو معنوي. 
واألمــر ذاتــه يسري على بقية الشخصيات 
ل 

ُّ
ة الحكاية، والتنق رة لخدمة استمراريَّ املسيَّ

بن األماكن ألجل اللقطة الواحدة، من دون 
أّي عــمــٍق يــخــصُّ قــراراتــهــم أو صــاتــهــم، أو 
حتى تعاملهم مع لحظة من املفترض أنها 

األصعب في حيواتهم. 
 ال 

ٌ
ــم ضــعــف الــســيــنــاريــو، وهـــو ضــعــف ورغــ

ره انبهار  رُه اللقطة الواحدة، بقدر ما يبرِّ تبرِّ
مـــخـــرجـــِه بـــهـــا، وتــعــويــلــه عــلــيــهــا وحـــدهـــا، 
السيناريو،  نّص  الكسل في تطوير  لدرجة 
 املشاهدة 

ُّ
 هذا الفيلم جّيد، ويستحق

َّ
إال أن

ــه 
َّ
ــتــه تــأتــي فــي أن مــع ذلــــك. جــانــٌب مــن أهــمــيَّ

 جديدة وجريئة فعلًيا، تجربة تقنّية 
ٌ
تجربة

د  ــٍح وضــخــم، ومــجــرَّ مــهــّمــة، بــمــجــهــوٍد واضــ
الشكل  بهذا  كمشاهدين،  انضمامنا،  فكرة 
لـ5 شخصّيات في شوارع برلن، مع »وحدة 
زمــن وحركة في املــكــان”، يجعل 140 دقيقة 
 

ً
الــفــيــلــم تــجــربــة مــشــاهــدة مــخــتــلــفــة، وعــمــا

املشاركة  الحتماالت  كامل،  بشكل   
ً
مستغا

والتوريط التي تتيحها اللقطة الواحدة.
محمد...

الفالفل: كباب الفقراءVictoria: ليلة واحدة... مدينة واحدة
يبدأ الفيلم مع الشخصيّة 

فيكتوريا التي تتعرّف 
على أربعة شباب في 

مدينة برلين، وتقضي 
ليلتها معهم، قبل أن 

يطلبوا منها مشاركتهم 
في أمور خطيرة

لليانسون دور في زيادة 
إدرار الحليب للمرأة أثناء 

فترة الرضاعة، وعالج 
انتفاخات البطن والغازات، 
وعالج الرضيع والكبير من 

الغازات واإلسهال

ُتعتَبر الفالفل وجبًة 
مصريَّة األصل، حسب ما 
تؤّكد األدلة التاريخيّة، بل 

إّن أّول من استخدمها 
هم األقباط في أيّام 

صيامهم

القاهرة ـ محمد كريم

يــــتــــنــــاولــــو شــــــراب  أن  املـــــطـــــربـــــون  اعــــــتــــــاد 
أجل  مــن  حفاتهم  قبل  الساخن  اليانسون 
الصوتية،  الحبال  ودعــم  األعــصــاب،  تهدئة 
ــزاج. وكــذلــك يفعل قــراء الــقــرآن،  وتحسن املـ
أثناء تجويدهم في الحفات الكبرى واملآتم، 

حيث يجلي الحنجرة ويتّحسن األداء.
ــة، عـــرفـــتـــه  ــبــ ــيــ نـــــبـــــات ذو ســـمـــعـــة طــ وهــــــــو 
الــشــعــوب الــقــديــمــة، فـــا يــكــاد يــخــلــو عصر 
ــداد فــــوائــــده،  ــ ــعـ ــ ــانـــســـون وتـ ــيـ مــــن وصـــــف الـ
الطب  إلى  العضوي  الطب  لدرجة تجاوزت 
الـــنـــفـــســـي، حـــتـــى قـــــال الـــطـــبـــيـــب الـــرومـــانـــي 
قرب  اليانسون  املــرء  “إذا وضــع  يوفراست: 
، فسوف يشاهد أحاما جميلة، 

ً
سريره ليا

من  اعتباره  ويمكن  الــعــذب«.  عطره  بفضل 
ــَدم 

ْ
ــســتــخ

ُ
األعــشــاب الطبية الــبــديــلــة، الــتــي ت

ــن األمــــــــــــراض، حــيــث  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــي عــــــاج الــ ــ فـ
مثل  الفيتامينات  من  العديد  على  يحتوي 
والحديد  والكالسيوم  والبوتاسيوم   Bو  C
والــزنــك  والفسفور  واملغنسيوم  والكبريت 

والنحاس واملنغنيز والروائح العطرية. 

ــانــــســــون بــــالــــعــــديــــد مــن  ــيــ لــــذلــــك يـــحـــظـــى الــ
مغليا،  أكــان مشروبا  االستخدامات، ســواء 
األطعمة كاملخبوزات  إلى بعض  أم مضافا 
ــن من  والــحــلــويــات واملـــقـــبـــات، حــيــث ُيــحــسِّ
ه ُيشَرب 

ّ
املذاق، ويساعد على الهضم. كما أن

مغليا منفردًا، ويمكن إضافته ملجموعة من 
والزنجبيل  والليمون  كالنعناع  العناصر 
ــل، وقــــــد أصــــبــــح أحـــد  ــعــــســ ــع الــ ــ والــــقــــرفــــة مـ
املكّونات املستخدمة في صناعات معجون 
والعطور،  والكريمات  والصابون  األســنــان 

إضافة إلى بعض املستحضرات الطبية.
ــد الـــصـــيـــادلـــة حـــديـــثـــا بـــعـــض الـــفـــوائـــد  يـــؤكـ
التقليدية التي توارثها األجــداد عن شراب 
اليانسون املغلي، من حيث دوره في زيادة 
الرضاعة،  فترة  أثناء  للمرأة  الحليب  إدرار 
وعــاج انتفاخات البطن والــغــازات، وعاج 

الرضيع والكبير من الغازات واإلسهال. 
كــمــا يــنــصــح األطـــبـــاء بــتــنــاولــه كــثــيــرًا أثــنــاء 
نـــــــزالت الــــبــــرد مــــن أجـــــل تــخــفــيــف أعـــــراض 
أمــــــــــراض الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي، كـــالـــســـعـــال 
القصبي نظرًا  املــخــاطــي  الــغــشــاء  والــتــهــاب 
ــزيـــوت الــعــطــريــة، وتــخــفــيــف آالم  لـــوجـــود الـ

أعلى البطن، وتهدئة حرقة املعدة، ومقاومة 
الــشــعــور بــالــغــثــيــان والـــقـــيء. ومـــن األخــطــاء 
ــراب الـــيـــانـــســـون،  ــ الـــشـــائـــعـــة فــــي تــجــهــيــز شــ
ــثــــار مـــن غــلــيــه، حــيــث يــفــقــد مـــع الــغــلــي  اإلكــ

العديد من الزيوت الطيارة.
اليانسون،  مــن  نوعن  بــن  التمييز  ويجب 
ــادي، والـــثـــانـــي يــطــلــق عــلــيــه  ــ ــعـ ــ ــا الـ أحـــدهـــمـ
الــيــانــســون الــنــجــمــي إذ يــنــتــمــي كـــل منهما 
إلــــى عــائــلــة نــبــاتــّيــة مــخــتــلــفــة، بـــالـــرغـــم من 
أنهما يحتويان على نفس املــادة العطرية، 
والــفــوائــد،  التركيب  فــي  يختلفان  كانا  وإن 
ــة تـــنـــتـــمـــي إلـــــــى عـــائـــلـــة  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــذور الـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ فـ
نوع  النجمي  اليانسون  بينما  البقدونس، 
من نباتات املاغنوليا التي تنبت في جنوب 
الصن والهند الصينية. ومن أشهر فوائد 
ه يقاوم اآلثار الناتجة 

ّ
اليانسون النجمي، أن

البيئي، بما  التلّوث  اإلنــســان من  في جسم 
يعني مقاومته ملسببات السرطان. 

ر بعض األطباء من تناول 
ّ
في املقابل، يحذ

ــانـــســـون الــــعــــادي لــبــعــض املــــرضــــى مــن  ــيـ الـ
بينهم أمــــراض ســرطــان الــثــدي أو ســرطــان 
الرحم أو سرطان املبيض أو األورام الليفية.

)Getty( تحتوي الفالفل على قيمٍة غذائَيّة عالية

منذ فيلم Rope عام 1948 للمخرج ألفريد هيتشكوك، لم يتجَرّأ أحد على تصوير أفالم من 
Timecode لقطة واحدة، حتّى عام 2000 حيث أتى المخرج مايكل فيجس في فيلم

اللقطة
     الواحدة

شراب اليانسون

اصطباحة

بالل فضل

»كلفني املنتج السينمائي بكتابة قصة كوميدية، فتصورت مدينة يكافح 
أهلها في سبيل لقمة العيش، وَيشقون بما بينهم من خصومات، ويعانون 
األمراض والحوادث، ثم يجيء بعد ذلك زلزال مدمر، فيقضي على البقية 
الباقية منهم، ويمحو من الوجود ذكرياتهم، فكأنهم لم يوجدوا، فضحك 

املنتج وقال حقا إنك فارس الكوميديا«
نجيب محفوظ من )أحام فترة النقاهة( املجموعة األولى

األصح  من  يكون  ربما  بحيث  تنتهي بصرخة،  جــدا  كثيرة  أشياء  »ثمة 
عــدم الــصــراخ، وإذا كــان ينبغي الــصــراخ رغــم كــل شــيء، إذا لــم يكن في 
اإلمكان قطع الصرخة، فلتكن قصيرة على األقل، ال ملا يتسبب به طول 
الصرخة من ضيق لدى السامع )ال شك أن العكس أقرب إلى الحقيقة( بل 
أنه كلما طالت الصرخة كلما  الثابت  ملصلحة الصارخ بالذات، وألنه من 

فقدت معناها.... اصرخوا باقتضاب فربما ينجدونكم«
الكاتب املصري جورج حنن من نص )قياس الصرخة( 

ترجمة ساران ألكسندريان 

اإلنسان يعرف كل شيء،  أن  ليس بسبب  »الفضول ظاهرة وقتية هنا، 
بل ألنه سرعان ما يتعلم ما األشياء املسموح له معرفتها، فهذا مجتمع 
وأخــطــاءه وال يكشف منطقه، مجتمع يجيب عن  يذيع عيوبه  خــاص ال 
أدراجــه  يعود  ثــم  املغلوطة،  الزائفة  املعلومات  مــن  بفيض  امللحة  األسئلة 
أنــت تجمع  األبـــواب في وجهك، وفيما  أحــد  ويلزم صمته املفضل، يغلق 

استنتاجاتك التافهة الشائعة، تفاجأ بباب آخر ُيصفق مغلقا« 
الروائية البريطانية هياري مانتل من رواية )كوابيس جدة( 

ترجمة فاطمة نصر 

 »الــجــمــيــل فــي الــحــريــة أنــنــا نتعلق بــهــا فــي الــنــطــاق ذاتـــه الـــذي تــبــدو فيه 
مستحيلة« سيوران »النسيان. النسيان هو الذي يجعل اإلنسان يستمر 
البشر قوانني ونظما للحياة، لكنهم يبنون دومــا على  العيش. يضع  في 
النسيان، نسيان الشك، عاجزين عن إيجاد قواعد صلبة. كل مرة ينهار 
البناء وفي كل مرة يبني البشر من جديد، وكله ثقة. النظام االجتماعي ال 
يتماسك إال بخيط ضعيف. ال أحد يقتنع بدوره، األقنعة يمكن سقوطها 

في أي لحظة كاشفة الوحوش، الحب وحده يعطي قناعا مطمئنا« 
الروائي املوريتاني موسى ولد إينو من روايته )الحب املستحيل( 

»هناك حاالت يؤمن فيها املرء إلى نقطة معينة بأهمية ما يقال أو يكتب، 
ــراء  فــقــط ألن مــن املــســتــحــيــل خــنــق األصــــــوات، مــحــو األســـطـــر، ولــكــن إغـ
كــاآللــهــة صامتني  نــكــون  أن  ــراء  إغـ الــجــمــود، تكتسحاننا،  الــصــمــت، فتنة 

وهادئني، مجرد متفرجني« 
جوزيه ساراماجو من رواية )سنة موت ريكاردوريس( ترجمة أنطوان حمصي

»هيا نعطي الكذب جزءا أكبر من اهتمامنا، فما أطول الوقت الذي نقضيه 
من أجل حقائق بلهاء، كعدد القتلى في نشرة األخبار، ونسبة السكان 
تحت خــط الــفــقــر، وكــتــاب الــعــلــوم األجــــرب. الــكــذب هــو أحــمــر الــشــفــاه في 
عينيها  فــي  الكحل  عــيــوب جسدها.  يخفي  الـــذي  فستانها  البنت.  وجــه 
الضيقتني، هو الصورة املعلقة على حائط تقشر طالءه، استقامة ظهرك 
حني ترى رئيسك في العمل. نظرة الثقة في عينيك أمام ضابط الشرطة 
مباراة  يد طفل، هو  امللونة في  الرخيصة  اللعبة  بطاقتك، هو  يــرى  وهــو 
الكذب  التلفزيون.  معلق  بسببها صــوت  يعلو  مشاجرة  تتخللها  رديئة 

إشارة مرور خضراء تجعل الحياة تمر«. 
الكاتب املصري أدهم الصفتي من نصوص )مزبلة الوعي الجمعي( 

النهاية، لم يكن األسى هو املشكلة، ربما كان األسى السبب األول،  »في 
لكنه أفسح املجال بسرعة لشيء آخر، شيء ملموس أكثر، يمكن حساب 
تأثيراته بشكل أكبر، أكثر عنفا فيما ينجم عنه من دمار، بدأت تتحرك 
سلسلة كاملة من القوى، وعند نقطة معينة بدأُت أترنح، أحلق في دوائر 

أكبر وأكبر حول نفسي، حتى خرجُت من املدار في النهاية« 
الروائي األميركي بول أوستر من رواية )قصر القمر( 

ترجمة عبد املقصود عبد الكريم.
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عالٌم آخر مفتوح على التنافرات والتجاذبات 
بني مرئيات الواقع ومخيالها.

ال تستدعي أعــمــال املــعــرض الـــذي ضــم نحو 
ــا الـــفـــنـــان إلــى  ــداهــ  غــرافــيــكــيــا، أهــ

ً
160 عـــمـــا

لتصبح ضــمــن مجموعته  الــوطــنــي  املــتــحــف 
 لـــإحـــاطـــة بـــفـــرادة 

ً
الـــدائـــمـــة، عــيــونــا جــــديــــدة

ُب الوقوف على تلك 
ّ
تصويراتها. فقط، تتطل

املسافة التي تتيح »االستماع« إلى املفارقات 
وهــــي تــتــنــاســل مـــن مــنــاخــاتــهــا الــغــرائــبــيــة، 

 عالم جنيني قْيَد التشّكل.
ُ
وكأنها وليدة

الهاشمي الــذي انتقل مع معرضه من أملانيا 
الــجــامــعــة  فــــي  لــلــفــنــون  ــــى األردن أســــتــــاذًا  إلـ
األردنية، ال يلتفت حني يقول »علينا أن نرى 
الــعــالــم بــعــيــوٍن جـــديـــدٍة« إلـــى مــا يــشــوب هــذه 
، من استهاك وتقليد. فتجربته 

ً
العبارة، عادة

 ،
ً
 وتقنية

ً
اإلبــداعــي، رؤيــة املختلفة في مجاله 

خصوصا في فن الحفر، وفي فرعه املعروف 
بــــ »املـــيـــزوتـــنـــت«، تــنــأى بـــه عـــن فـــخ االجـــتـــرار 
والــتــقــلــيــد. وهــــو حـــني يــــرى، فـــي حــديــثــه إلــى 
التي  الجديدة  العيون  أن  الجديد«،  »العربي 
الــعــالــم »هي  ة  قـــراء أجــل  علينا امتاكها مــن 
تمتلك خاصية  التي  العيون  تلك  بالضرورة 
النفاذ إلى جوهر الحياة«، فإنه يؤّكد ضرورة 
ــادة إنـــتـــاج الــعــالــم وفـــق الـــشـــرط الــجــمــالــي  ــ إعـ
الـــذي يليق بــاإلنــســان: »يقتضي  واألخــاقــي 
تحجب  باتت  التي  الغبار  تراكمات  تكنيس 
اليوم، بفعل التسطيح والتجهيل، أفق النور 
ــّراس  ــداء الــحــيــاة، وحــ ــ والــتــنــويــر، لــصــالــح أعـ

الظام«.
على الرغم من منحاها السوريالي بمسحتها 
الــحــلــمــيــة والــغــرائــبــيــة، إال أن لــوحــاتــه الــتــي 
أكثر من  الفنية على  طــوال مسيرته  عــت 

ّ
تــوز

ـــت على 
ّ
فـــرديـــا وجـــمـــاعـــيـــا، ظـــل 120 مــعــرضــا 

تماس مع إرثها اإلنساني الحافل باملداوالت 
التاريخية والواقعية،  األسطورية، واألحداث 
ـــيـــه الــــعــــديــــد مــــن مــجــمــوعــات 

ّ
ــو مــــا تـــغـــط ــ وهــ

املعرض، مثل »الخطيئة« و»تاريخ التفاحة« 
ــُه،  ــكــــويــــن«. ولــــــم تـــغـــفـــل أعــــمــــالــ ــتــ و»إعـــــــــــادة الــ

بــرهــافــتــهــا الــتــعــبــيــريــة، عـــن مــعــايــنــة عــوالــم 
الــوجــوديــة املصاحبة  اإلنـــســـان والــتــبــاســاتــه 
مغترٌب  الحقيقي  »الفنان  واالغــتــراب:  للقلق 
في هذا العالم«؛ تعبيٌر سرعان ما ُيحيلنا إلى 
لوحاته التي تقطُر بمكابدات االغتراب نفسه، 
ــتـــجـــاج«  ــفـــى« و»الــــصــــرخــــة« و»احـ ــنـ مـــثـــل: »املـ

و»وهم« و»هشاشة« و»أنا اعترض«. 
ــــى غـــويـــا«  بــيــنــمــا تـــشـــّكـــل لـــوحـــتـــه »تـــحـــيـــة إلـ
مــقــاربــة رمـــزيـــة لــلــوحــة »إعـــــدام الـــثـــّوار رمــيــا 
اإلسباني  الفنان  رسمها  التي  بالرصاص«، 
 
ً
إدانـــــــة أخـــــــرى  ــاٌت  ــ ــوحـ ــ لـ ـــشـــّكـــل 

ُ
ت عـــــام 1814، 

 لــلــتــوّحــش وســفــك الـــدمـــاء، ومــآســي 
ً
صـــارخـــة

مثل:  العرقي،  والتطهير  العنصري،  التمييز 
انتفاضة«  و»نحيب  أفريقيا«  مــن  »ذكــريــات 
و»تحية إلى سراييفو« و»صرخة كوسوفو« 
و»ســـقـــوط بـــغـــداد«. وال يــخــفــي الــفــنــان قلقه 
وأمله من الفوضى والخراب في غير مكاٍن من 
العالم، خصوصا العالم العربي واإلسامي: 
ي شريعة 

ّ
إنــســانــا، مــن تفش »أتــألــم، بوصفي 

الغاب، وشاهدًا على نذير خراٍب يهّدد العالم 

عّمان ـ غّسان مفاضلة

بــعــد أن تــركــهــا نــهــبــا لــلــمــســافــات 
ــع مــع  ــ ــواقــ ــ ــب الــ ــذويــ ــتــ ــذورة لــ ــ ــ ــنـ ــ ــ املـ
املخيال، منذ أكثر من أربعة عقود، 
ة 

ّ
عــز الهاشمي  املغربي  الفنان  لوحة  تــعــاود 

)1950(، في معرضه االستعادي، الذي أقيم، 
يرًا، في »املتحف الوطني األردني للفنون 

ّ
أخ

الجميلة« في عّمان، الكشف عن السياق الذي 
املتحّركة  للتخوم   

ً
أثيرة  

ً
مساحة منها  جعل 

ٍت 
ّ
ره العيان، وبني خياٍل ُمتفل

ّ
بني واقــٍع يؤط

من إطار التعيني.
السياق التعبيري والجمالي ألعمال املعرض، 
لم يكن من صنيعة تلك التخوم فقط، وإنما 
من صنيعة الفن وفرادته في ابتكار النسيج 
الهاشمي  لــوحــة  مــن  جــعــل  الـــذي  التشكيلي 
سطحا تصويريا لعالٍم تنتفي معه الحدود 
الذي  العالم  والامرئي.  املرئي  بني  الفاصلة 
لــلــفــنــون الجميلة  الــــــدارس  الــفــنــان  يـــصـــّوره 
بــاملــغــرب، وفــي أكاديمية الفنون  فــي تــطــوان 
الجميلة، واملدرسة الوطنية العليا للهندسة 
املــعــمــاريــة والــفــنــون الــبــصــريــة فــي بــروكــســل، 
نفسه  العالم  ليس  1977؛  وحــتــى   1966 منذ 
الذي يدعونا إلى معاينة ظواهره، والتبّصر 
في أحواله وتحوالته »بعيوٍن جديدٍة«، وإنما 

إبراهيم اليعيشي

تـــدخـــل الــســيــنــمــا اإلســـبـــانـــيـــة عـــوالـــم أفـــام 
الــحــركــة بـــقـــّوة، مــن خـــال فــيــلــم »املــجــهــول« 
العمل،  يحكي  التــــوري.  دي  دانـــي  للمخرج 
الـــذي يـــؤّدي بطولته لــويــس تــوســار، قّصة 
ــــــف الـــبـــنـــكـــي فـــــي مـــديـــنـــة 

ّ
كــــــارلــــــوس املــــــوظ

ى 
ّ
الكــورونــيــا )شــمــال غـــرب إســبــانــيــا( يتلق

بينما  مجهول،  شخص  من  هاتفية  مكاملة 
يــكــون مــتــوّجــهــا بــســيــارتــه ألخـــذ ابــنــيــه إلــى 
املــال  مــن  كبيرًا  مبلغا  منه  املــدرســة، يطلب 
تحت  ُوضــعــت  بقنبلة  الــســيــارة  تفجير  أو 
مقعده. يتبني في األخير أن الشخص الذي 
أحـــد ضحايا  الــســيــارة هــو  يــهــّدد بتفجير 
بموافقة  ــف 

ّ
املــوظ بها  قــام  احتيال  عمليات 

الرجل  أقـــدم عليه  مــا  الــبــنــك، وأن  إدارة  مــن 
 انتقاميا.

ً
املجهول كان عما

ــلـــم مـــشـــاهـــد مـــاحـــقـــات  تـــطـــغـــى عـــلـــى الـــفـــيـ
ــم تــعــرفــهــا كـــثـــيـــرًا الــســيــنــمــا  ــيـــرات لــ ــفـــجـ وتـ
»تتحّرر  بــدأت  أنها  يبدو  التي  اإلسبانية، 
تدريجيا من خجلها«، كما قال بطل العمل 
فــــي حـــديـــث صـــحـــافـــي. إلـــــى جـــانـــب الــبــعــد 
الــحــركــي، لـــم يــتــرك املـــخـــرج جــانــبــا أهــــمَّ ما 
الــســيــنــمــا اإلســبــانــيــة وهــــو الخلفية  يــمــّيــز 
ــة  ــ ــة؛ إذ ُيــــبــــرز آثـــــــار األزمــ ــريــ ــثــ الــــدرامــــيــــة الــ
االقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــا وفـــســـاد املــنــظــومــة 
يتعّرض  التي  االحتيال  وعمليات  البنكية 
لــهــا املــــواطــــنــــون. يــقــتــرح »املـــجـــهـــول« على 
حيث  ملغومة،  منطقة  إلــى  السفر  املشاهد 
يمكن  ال  السيئة.  بالنوايا  الــبــراءة  تتشابك 
ف البنك 

ّ
التمييز إن كانت الضحية هي موظ

أو املــجــهــول، املــعــتــدي ظــاهــريــا عــلــى األقـــل 
ــذي نــتــبــنّي أنــه  ــ بــالــنــســبــة إلـــى الــشــرطــة، والـ
فقد وظيفته وزوجته التي انتحرت، بسبب 

االحتيال الذي تعّرض له.
يبدأ الشريط بصعود كارلوس إلى سيارته 
بــرفــقــة ابــنــيــه ألخــذهــمــا إلــــى املـــدرســـة قبل 
يه املكاملة الهاتفية 

ّ
توّجهه إلى العمل، وتلق

خارج قفص الماضي

ضمن فيلم حركة 
بخلفية درامية، يضيء 

المخرج اإلسباني داني دي 
التوري على المنظومة 

البنكية الفاسدة في 
بالده، ويجعلنا نتساءل: 

من الضحية تحديدًا؟

يحاول التشكيلي المغربي، 
من خالل مجمل تجربته، 

أن يفتح نوافذ جديدًة 
ُتطّل على العالم؛ 

على راهنه ومستقبله، 
من دون أن يتخلّى 

عن الشروط الجمالية 
واألخالقية التي تقتضي 

»كنْس تراكمات الغبار التي 
باتت تحجب أفق النور، 

لصالح حرّاس الظالم«

تدعونا أعمال الفنان 
الفلسطيني، في 

معرضه الحالي في 
فرنسا، إلى التأّمل في 

قدرة الفن على إيصال 
رسائل إنسانية مكثّفة 

في زمن العنف

السينما اإلسبانية بدأت تتحّرر من الخجل

رؤية مزدوجة لواقع تراجيدي

الهاشمي عزة  العالم بعيون جديدة

لو أعرف مسبقًا 
ما سوف أرسمه تمامًا 

لما رسمت أبدًا

يشير الفيلم إلى توّحش 
منظومة البنوك والنظام 

الذي يحركها عمومًا

يدفع الفنان المتفّرج 
للتفاعل مع أعماله 

بطريقة مزدوجة

أتألّم ألني شاهٌد 
على خراب يهّدد العالم 

الذي أسكنه

العربي  الفنان  حول  كثيرة  تساؤالٌت 
المنطقة  تشهده  مّما  وموقعه 
عزة  الهاشمي  يطرحها  والعالم، 
اغترابه  عليه  يأخذ  إذ  ــورة(؛  ــص )ال
وعزلته عن واقعِه ومحيطه، وما 
يدور حوله من مجرياٍت تستهدف 
النيل من ِقَيم الحياة وإنسانية اإلنسان: 
»الفنان العربي، فضًال عن أنه ينقصه 
في  مسجونًا  يـــزال  مــا  ــتــواضــع،  ال
قفص الماضي، وال شأن له بالحاضر. 
إليه،  بالنسبة  فهو  المستقبل،  أّمــا 

رهن المجهول«.

رهَن العزلة

2425
ثقافة

لقاء

فيلم

معرض

معارض

الــــذي أســكــن فــيــه«. الــهــاشــمــي الــــذي تــنــّوعــت 
نــتــاجــاتــه بـــني الـــرســـم والــنــحــت والــتــصــويــر 
ــقــت حـــضـــورًا اســتــثــنــائــيــا في 

ّ
والــشــعــر، وحــق

مجال فن الحفر الذي جعل منه أفقا مفتوحا 
فــي سياٍق  الــرؤيــة  مــع  التقنية  انصهار  على 

كبير  مبلغ  جــمــع  عليه  وأن  قنبلة  بــوجــود 
ـــال. هــنــا، يــتــفــّرع ســيــر األحــــــداث، من  مـــن املــ
خال اتصاالت كارلوس وهو يحاول جمع 
املبلغ، لكنه يفشل ألن إدارة البنك علمت بما 
يــجــري، فــأقــالــتــه مــن منصبه، وهـــو ال يــزال 
جالسا على القنبلة، في إشــارة من املخرج 
إلى توّحش منظومة البنوك والنظام الذي 

يحّركها عموما. 
وكــأن املوقف الــذي عاشه كارلوس قد أبان 
عـــن بــعــض الـــحـــس األخــــاقــــي، حـــني عــرض 
عمليات  تفاصيل  ينشر  أن  املــجــهــول  عــلــى 
االحتيال، لكن األخير رفض. ينتهي الفيلم 
ف 

ّ
موظ ونجاة  املجهول  الشخص  بمصرع 

ـــل رجــــال األمـــــن. وقــــد تــرك 
ّ

الــبــنــك بــعــد تـــدخ
املــخــرج على مــا يــبــدو هــذا االلــتــبــاس عمدًا 
حيث إنه يعّمق الوقع الشعوري للفيلم على 

املتفّرج.
تــجــري معظم أحــــداث الــعــمــل داخـــل ســيــارة 
البطل، لهذا فهو حاضر في جزء كبير من 
مــجــمــوع الــتــســعــني دقــيــقــة هــي مـــدة الفيلم. 
االجتماعي  النقد  الزمــة  العمل  فــي  تحضر 
ــلـــى الـــســـيـــنـــمـــا اإلســـبـــانـــيـــة  ــتــــي تـــطـــغـــى عـ الــ
كخلفية فقط، من دون تسليط الضوء عليها 
مـــبـــاشـــرة. فـــي »املــــجــــهــــول«، هـــنـــاك إحــــاالت 
إلى الواقع اإلسباني الحالي، والــذي يمكن 
تعميمه على عــّدة مجتمعات: واقــع األزمــة 
االقتصادية الذي يخلق مزيدًا من التعقيد 
ــيــــازات  ــتــ ــة، وامــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــي الــــعــــاقــــات االجـ فــ
بعة من 

ّ
املت الوسائل  الغنية، وحــّدة  الطبقة 

أجل الحفاظ على هذه االمتيازات.

 
ّ

ــا؛ ظـــل ــيـ ــاملـ  نـــظـــيـــره، عـــربـــيـــا وعـ
ّ

ــل ــ تـــعـــبـــيـــرٍي قـ
مــنــحــازًا إلــــى قــضــايــا اإلنــــســــان، ونـــافـــذًا إلــى 
من  مّكنه  مــا  والحلمية،  الواقعية  هــواجــســه 
الــوقــوف على فــيــٍض واســـٍع مــن االســتــعــارات 
الــتــمــثــيــلــيــة الــــتــــي تــــوفــــرت عــلــيــهــا لـــوحـــتـــه، 
اصة ترّسبات الحوار املشترك 

ُ
بوصفها »خ

يقول  كما  التعبير«،  ومــوضــوع  الــفــنــان  بــني 
ــة مــوضــوعــاتــه  ــــاصــ

ُ
ــان الــــــذي أحــــــال خ ــنـ ــفـ الـ

إلى  التصوير،  سطح  على  »تقطيرها«  عبر 
زاٍت بصريٍة ذات صبغٍة تأّملية، أكثر من 

ّ
ُمحف

 
ٌ
لوحة  ،

ُ
والنتيجة شكلية.  استعارات  كونها 

ــيــتــهــا، إلـــى حــقــٍل مـــن الــــدالالت 
ّ
تستحيل بــكــل

املخيال.  أجنحة  وتمنحه  الواقع،  رّمز 
ُ
ت التي 

اللوحة  فــي  اإلنـــســـان  حــضــور  يكتسب  فيما 
ذاتها، مذاقا ُمفارقا للغياب.

»بــعــد انــتــهــائــي مــن الــلــوحــة، أشــعــر وكأنني 
الــذي تخّصص  الهاشمي  يقول  مــمــســوس«، 
التي  »امليزوتنت«  تقنية  فــي   1975 عــام  منذ 
ابتكرها الفنان األملاني لودفيغ فون سييغن 
ــــط الـــقـــرن الــســابــع عــشــر. مــقــولــتــه تــكــاد  أواسـ

ــي لــوحــتــه الــتــي 
ّ
ــا، عــلــى مــتــلــق تــنــطــبــق، أيـــضـ

ــرن،  جـــعـــل مــنــهــا عـــلـــى مــــــدار نـــحـــو نـــصـــف قــ
التعبيرية  االستنباطات  مــن  سلسلة  وِعــبــر 
والــتــقــنــيــة؛ مــشــهــدًا مفتوحا عــلــى حـــواريـــٍة ال 
تبدأ من التباس الحدود بني الواقع واملخيال، 
وال تنتهي بذوبانهما معا في »لعبة« تبادل 
األدوار عــلــى ســطــح مــوشــوم بــعــامــات واقـــٍع 

مسحور.
ــــدى الـــفـــنـــان،  ال يـــخـــرج فـــعـــل الــــرســــم نــفــســه لـ
ــن إطــــــار الـــفـــعـــل »املــــمــــســــوس«، حـــتـــى وإن  عــ
املفردات  العاقات بني  اعتمد ضبط سلسلة 
الــبــصــريــة لــلــمــوضــوع، والــــروافــــع الــجــمــالــيــة 
والـــتـــقـــنـــيـــة لــــشــــرط الـــتـــعـــبـــيـــر، بــاعــتــبــارهــمــا 
اآلخر:  منهما  كل  ي 

ّ
يغذ متازمني  متغّيرين 

»لــو أعـــرف، مسبقا، مــا ســوف أرســمــه تماما، 
ملا رسمت أبدًا«. إنها مجرد حدوسات، ما أن 
ق، 

ّ
ق، حتى يصاب صاحبها بمٍس خا

ّ
تتحق

ونـــصـــاب مــعــهــا بــتــلــك الــدهــشــة الــتــي تــشــّكــل 
»قــطــيــعــتــهــا الــســحــريــة« مـــع مــرئــيــات الــواقــع 

واملخيال على حد سواء.

المجهول في مناطق ملغومة

تيسير بطنيجي رسائل مختصرة

التونسية،  سوسة  في  البيرو«،  »غاليري  في  الجاري  الشهر  من   21 حتى  يتواصل 
المعرض الجماعي وجوه حّرة الذي انطلق قبل يومين. يشارك في المعرض كل 
من عبد السالم عياد ومحمد بن سلطان وهالة لمين ووسام العابد )الصورة( 
فنية  مقاربات  المشاركة  اللوحات  تتضّمن  سفطة.  وأنــور  محجوب  وأحــالم 

متنّوعة في رسم الوجوه.

ينطلق في »غاليري رؤى 32« في عّمان، في التاسع من الشهر الجاري، معرض 
 12 المعرض  يضم  عيسى.  أيمن  الفلسطيني  للتشكيلي  األزرق  تجليّات  بعنوان 
أوضاعها  في  المرأة  حول  عيسى  أعمال  تتمحور  الزيتية.  باأللوان  ُمنجزًا  عمًال 
من  شيئًا  عليها  يضفي  ما  األزرق،  تدرّجات  لوحاته  على  تغلب  حيث  المختلفة؛ 

الحزن والشفافية.

في معرضه ُمتّصل، الذي يُقام في »غاليري أيام« في دبي، حتى الثالث من الشهر 
المقبل، يحاكي التشكيلي السوري إلياس إيزولي أعمال الفنان الراحل لؤي كيالي 
)1934-1978(، من خالل إعادة إنتاجها بأسلوٍب مفاهيمي؛ إذ يسلّط الضوء على 
الراهن السوري ُمتّخذًا من لوحات كيالي وما تتّسم به من طابٍع مأساوي، وسيلًة 

ليُسقط عليها الوضع الذي تعيشه سورية اآلن سياسيًا.

لحسن فكري  ينطلق بعد غٍد، الجمعة، معرض خاص بأعمال الفنان المغربي 
في »المعهد الفرنسي« في الرباط. يجمع فكري بين الفن التشكيلي والموسيقى؛ 
حيث قّدم أعماًال ضمن نمط الجاز، وهذه المزاوجة تبدو جلية في لوحاته من 
كأحد  الموسيقية  اآلالت  حضور  إلى  إضافة  أفريقية،  بصرية  عناصر  ظهور  خالل 

أهم ثوابت أعماله.

باريس ـ محمد عمران

ــبـــدو تـــجـــربـــة الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي  قــــد تـ
تيسير بطنيجي )1966( محلية، للوهلة 
األولــى، بحكم تمحورها حول مواضيع 
ــــال  ــتـ ــ ــكــــان واألصـــــــــل واالحـ ــاملــ ـــق بــ

ّ
ــل تـــتـــعـ

والذاكرة والحدود، غير أن فرادة األفكار 
وتنّوع  بلغة بصرية معاصرة  املترجمة 
تنفيذ  فــي  يستخدمها  الــتــي  الــوســائــط 
أعماله يجعانها تتجاوز حدود املحلي 

.
ٍّ

لتخاطب أي متلق
ال يتعّصب بطنيجي لوسيط معنّي على 
حساب وسيط آخر، فاألهم بالنسبة إلى 
هـــذا الــفــنــان، مــتــعــّدد الــوســائــط، إيــصــال 
ــــى املـــتـــفـــّرج بــطــريــقــة صـــادمـــة  أفــــكــــاره إلـ
أحيانا وال تخلو من الطرافة، رغم قساوة 
ــا فــي  ــمـ ــلــــب األحــــــيــــــان. كـ ــة، أغــ ــ ــــوعـ املـــــوضـ
مجموعة معرضه األخير املقام حاليا في 
في  مــالــرو«  املعاصر»أندريه  الفن  فضاء 
مدينة كوملار في منطقة األلــزاس شمال 
 أنتجها 

ً
فــرنــســا، والــــذي يــضــم 15 عــمــا

الــســنــوات الشعر املــاضــيــة. عنوان  خــال 
املعرض »رؤيــة مزدوجة«، وهو اسم داء 
يصيب العني، فيشاهد املريض األشكال 
على نحٍو مــزدوج. لكن ما عاقة الرؤية 

املزدوجة باألعمال املعروضة؟
يــدعــو الــبــطــنــيــحــي املــتــفــّرج بـــل ويــدفــعــه 
لــلــتــفــاعــل مــع أعــمــالــه بــطــريــقــة مــزدوجــة، 
الــرؤيــة  هــنــا تشبه  ــي 

ّ
الــتــلــق أن عملية  أي 

ـــة أكـــبـــر، كــمــا لـــو أنــهــا 
ّ
ــة، أو بـــدق ــزدوجــ املــ

 مـــــــزدوج«، مــثــلــمــا هـــو الـــحـــال في 
ٍّ

» تـــلـــق
»ســلــســلــة ورق جـــــــدران«، وهــــي األحــــدث 
ــزمـــن األول من  الـ ضــمــن املــجــمــوعــة. فـــي 
من  نــرى مجموعة  ي، 

ّ
التلق أو  املــشــاهــدة 

ورق الــجــدران املــلــّون واملــزّيــن بموتيفات 
ضح الحــقــا، فــي الــزمــن الثاني 

ّ
مــكــّررة. يت

ــي، أنــهــا مــشــاهــد ألحـــداث 
ّ
لــعــمــلــيــة الــتــلــق

مــعــاصــرة انــتــشــرت على وســائــل اإلعــام 
ــا بسبب  ــنـ ــرتـ بــكــثــرة وانــطــبــعــت فـــي ذاكـ
قسوتها ورمزيتها في آن، كلحظة مقتل 
الـــنـــاشـــطـــة املـــصـــريـــة شـــيـــمـــاء الـــصـــبـــاغ، 
في  الـــعـــراقـــي  الــســجــني  إذالل  مــشــهــد  أو 
سجن أبــو غريب، بعد أن وضــع الجنود 
رأســـه، وجعلوه  األمــيــركــيــون كيسا على 
يقف شبه عاٍر على سطل، أو لحظة ذبح 
أحدهم على يد عنصر من »داعـــش«، أو 
مشهد نزوح فلسطيني أو ربما سوري، 
مـــقـــّر صحيفة  عــلــى  الـــهـــجـــوم  لــحــظــة  أو 
إيــبــدو«، وأيضا كلمة »هرمنا«  »شــارلــي 
الــتــي انــتــشــرت خـــال الــثــورة التونسية، 

وصـــفـــيـــة ملــــواقــــع الـــبـــيـــوت ومــســاحــاتــهــا 
وعدد قاطنيها، وقد استعان البطنيجي 
ــزة إلنــجــاز  بـــمـــصـــّور فـــوتـــوغـــرافـــي مـــن غــ
مــن سلطات  املــشــروع بسبب منعه  هـــذا 

االحتال من العودة.
ــراج املــراقــبــة« املــنــجــزة  ــ فــي مــجــمــوعــة »أبـ
ــة  ــفـ اآلنـ لــــأســــبــــاب  والـــــتـــــي،   ،2008 عــــــام 
ذها الفنان بمساعدة مصّورين 

ّ
الذكر، نف

ــــل، يــــقــــّدم الــبــطــنــيــجــي وثــيــقــة  ــــداخـ مــــن الـ

طوبوغرافية ألبراج املراقبة اإلسرائيلية 
ة الغربية، تحاكي هذه 

ّ
املنتشرة في الضف

السلسلة األعمال الفوتوغرافية للثنائي 
ــانــــي هــيــا وبـــرنـــد بــيــشــر مـــن حيث  األملــ
الــعــمــارة الــصــنــاعــيــة وتقنية  مــوضــوعــة 

التصوير باألبيض واألسود.
ال يستوحي بطنيجي أعماله، املعروضة 
ــر الــــــحــــــالــــــي، مـــن  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــــى نـ ــتـ ــ حـ
الــحــالــة الــســيــاســيــة الــصــعــبــة والـــظـــروف 
ــة الــــتــــي نــعــيــشــهــا وحـــســـب،  ــديـ ــيـ ــراجـ ــتـ الـ
تفاصيل  فــي  مــــواٍز  وإنــمــا يبحث بشكل 
طريف  بأسلوب  مبرزًا  اليومية،  الحياة 
مــا هــو »عـــادي« كعمل يظهر فيه تعبير 
»هـــهـــهـــهـــه« الــــــذي نــســتــخــدمــه لــلــتــعــبــيــر 
عــن الــضــحــك عــلــى الــفــضــاء االفــتــراضــي، 
زات  زًا على قماش على طريقة املطرَّ مطرَّ

الفلسطينية التقليدية.

إضـــافـــة إلــــى مــوتــيــفــات أكـــثـــر اخــتــصــارًا 
كالطائرة الحربية أو فأسني متقاطعني. 
تــلــك املــشــاهــد الــتــي نــتــحــاشــى أن نــراهــا 
ــّرت عــلــى شــاشــاتــنــا، يــعــيــد الــفــنــان  إذا مــ

تمريرها ليذّكرنا ببؤس وعنف الراهن.
في عمل آخر يندرج تحت املفهوم نفسه، 
ذه بطنيجي عام 2010 ويحمل عنوان 

ّ
نف

لــبــيــوت غــزة  »GH0809« وهـــو اخــتــصــار 
أنــيــقــة  إعــــانــــات  نــشــاهــد   ،2009  /2008
لــبــيــع وتــأجــيــر الــشــقــق الــســكــنــيــة، كالتي 
العقارية  املكاتب  نصادفها في واجهات 
ــا لــيــتــبــنّي بــعــد الــتــدقــيــق أنــهــا  ــ فـــي أوروبــ
ــيــــوت جـــرى  ــّدمــــة وأنـــــقـــــاض بــ ــقـــق مــــهــ شـ
ــــال عــمــلــيــة »الــــرصــــاص  اســـتـــهـــدافـــهـــا خـ
االحتال  قـــّوات  تها 

ّ
شن التي  املصبوب« 

اإلسرائيلية على قطاع غزة أواخر 2008. 
عشرون إعانا مصّورًا ترافقها نصوص 

»إعادة التكوين«، 15 × 17.8 سم )1998(

لقطة من الفيلم

من أعمال المعرض
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يرى  والتي  المعلومات،  عصر  في  للنجاح  الطالب  يحتاجها  التي  القدرات  هي  والعشرين  الواحد  القرن  مهارات 
المتخصصون أنه من الالزم أن يتقنها جميع الطالب مهما اختلفت تخصصاتهم األكاديمية

حرية التفكير
مهارات مكتسبة 

في القرن الواحد والعشرين
القاهرة ـ سعد لطفي

يقــول  التعليــم،  عــن  حديثــه  فــي 
»برتراند راســل« الفيلسوف وعالم 
تواجهنــا  »نحــن  الرياضيــات: 
حقيقة متناقضة، وهي أن التعليم أصبح أكبر 
العراقيــل فــي وجــه الــذكاء والحريــة الفكريــة«. 
بالطبع ما زالت تلك الكلمات تشــكل اختصاًرا 
وافًيــا لجميــع مشــاكل التعليــم التــي يواجهها 
البشــر، والتــي لــم تتوقــف عنــد القــرن املاضــي 
القــرن  فــي  أوســع  بشــكٍل  اســتمرت  بــل  فقــط، 
الواحــد والعشــرين علــى عكس ما كان متوقًعا 
مــن حــدوث طفــرات وتغيــرات جذريــة وثوريــة 
فــي التعليــم بمــا يتناســب مــع كافــة اإلنجازات 
التــي قــام بهــا البشــر، إال أن املشــاكل أصبحــت 
أكثــر، والعقبــات مــا زالــت تــزداد حتــى أصبــح 
الذيــن  املتعلمــن  مــن  متعــددة  أجيــال  لدينــا 
يواجهــون فجــوة التعليــم والواقــع مــن ناحية، 
وعــدم وجــود أي عوائــد أو فوائــد للتعليــم فــي 

سوق العمل من ناحية أخرى. 

مشاكل التعليم
مشــاكل التعليــم ليســت قاصــرة علــى منطقــة 
محــددة أو دولــة دون أخــرى، بــل هــي مجموعة 
مــن الظواهــر والعــادات التــي اكتســبها نظــام 
التقــدم  دمــج  دون  جيــل  بعــد   

ً
جيــا التعليــم 

وســائل  فــي  التكنولوجــي  والتطــور  املعرفــي 
التعليــم املختلفــة، ممــا أدى فــي نهايــة املطــاف 
إلــى أنظمــة تعليــم عامليــة يعانــي منهــا جميــع 
بعــض  ســوى  اســتثناء  أي  دون  املتعلمــن 
الــدول واألنظمــة التي بدأت في اتخاذ خطوات 
واضحــة نحــو التقــدم التعليمــي الــذي أصبــح 
ضــرورة ال بــد منهــا فــي هــذا العصــر، وتتمثــل 

أبرز مشاكل التعليم في التالي:

المنهج
أنظمــة  تواجــه  التــي  الرئيســية  املشــاكل  أحــد 
التعليــم هــي املنهــج فــي حــد ذاتــه، والــذي يتــم 
وضعه دون مراعاة العديد من العوامل الهامة 
والتطــور  التقــدم  الطــاب،  اهتمامــات  مثــل 
العلمي، مدى االستفادة والتطبيق في الحياة 
منهــج  تقديــم  ــا 

ً
وأيض والعمليــة،  اليوميــة 

مراعــاة  دون  الطــاب  لجميــع  ووحيــد  ثابــت 
بهــا  يتعلــم  التــي  والســرعات  االختافــات 
الطــاب، هــذا باإلضافــة إلــى اقتصــار املناهــج 
علــى املعرفــة النظرية فقــط دون وجود تطبيق 

أو ممارسة لتلك املعارف املختلفة.

طرق التدريس
في املدارس والتعليم النظامي، تقتصر طريقة 
التعليــم علــى اســتخدام أســلوب واحــد فقط أو 
اثنــن علــى األكثــر للتعلــم، وهــي املحاضــرات 
والــدروس املســموعة، والقــراءة دون أي اعتبار 
للطــرق املختلفــة التــي يفضلهــا كل طالب على 
حــدة والتــي تســاهم أكثــر فــي ســرعة وكفــاءة 

عملية التعلم لدى الطاب.

استخدام التكنولوجيا
قريــة  اآلن  أصبــح  العالــم  أن  مــن  الرغــم  علــى 
صغيــرة بفضــل التكنولوجيــا، إال أن التعليــم 

قصــور  مــن  واضــح  بشــكٍل  يعانــي  مــازال 
اســتخدام التكنولوجيــا، حيث مــا زالت عملية 
كانــت عليهــا،  التــي  بالطريقــة  تتــم  التدريــس 
بعــض  اســتحداث  دون  الســنن،  آالف  منــذ 
يتعلــق  فيمــا  هــذا  التكنولوجيــة.  الوســائل 
باملــدارس واألنظمــة التــي ال تقــوم باســتخدام 
التكنولوجيــا مثــل الــدول الناميــة. مــن ناحيــة 
اســتحداث  يتــم  التــي  املناطــق  فــي  أخــرى، 
واستخدام التكنولوجيا بها وكذلك تعليمها، 
يتــم اســتخدام التكنولوجيــا كأنهــا هي الغاية 
الطــاب  يقــوم  أن  يمكــن  وســيلة  وليســت 
باســتغالها مــن أجــل الوصــول الــى أهدافهــم 

بشكٍل أسرع.

مهارات سوق العمل
حينما يقوم الطاب بإنهاء املرحلة التعليمية، 
والتوجــه إلــى ســوق العمــل، تنشــأ العديــد مــن 
حــاالت الصدمــة نظــًرا لوجــود فجــوة عظيمــة 
بــن مــا يتــم تعليمــه فــي املــدارس والجامعــات 
وبــن مــا يحتاجــه ســوق العمــل بالفعــل. األمــر 
ليــس قاصــًرا عنــد هــذا الحــد، بل هنــاك العديد 
يتــم  ال  العمــل  بســوق  الخاصــة  املهــارات  مــن 
نظــًرا  والجامعــات  املــدارس  داخــل  تدريســها 

لكونهــا – مــن وجهــة نظــر مصممــي املناهــج – 
ال تنتمــي إلــى املناهــج التــي يجــب أن يتعلمها 

الطاب من أجل التخصص. 
هذا باإلضافة إلى العديد من املشــاكل األخرى 
التــي تواجــه نظــام التعليــم مثــل االعتماد على 
التلقــن دون الفهــم، والترهيــب دون الترغيــب، 
دون  واملنافســة  املعرفــة،  دون  والدرجــات 
ــا إجبــار الطــاب علــى التعلــم 

ً
التعــاون، وأيض

وفق درجاتهم وليس وفق ميولهم.

مهارات التعليم 
ويقسم املتخصصون مهارات التعليم الازمة 
للقرن الواحد والعشرين إلى ثاث فئات وهي: 
1 – مهــارات التعلــم: وتتضمــن كافــة املهــارات 
التــي تســاعد الطــاب علــى التعلــم والتفكيــر، 
املهــارات  مــن  مجموعــة  علــى  تشــتمل  حيــث 

األساسية هي: 
* التفكيــر النقــدي: والــذي يســاعد الطــاب فــي 
التــي تواجههــم،  القضايــا واملشــاكل  معالجــة 
باإلضافــة إلــى مســاعدة الطــاب فــي اكتســاب 
منهــج متماســك لدراســة املــواد املختلفــة التــي 
األدب  مثــل  املوضوعــي،  النقــد  إلــى  تحتــاج 
ــا يســاعد فــي 

ً
والفــن والتاريــخ والعلــوم، وأيض

النقــاش وإثــراء الحــوار مــن  تحســن مهــارات 
خال عرض كافة اآلراء املختلفة.

■ التفكيــر اإلبداعــي: الــذي يّمكــن الطــاب مــن 
والتفكيــر  ذاتهــا،  التفكيــر  أســاليب  معرفــة 
خارج الصندوق مما يؤدي إلى زيادة مهارات 

اإلبداع والتفوق.
■ مهارات التعاون: والذي يشتمل على تعليم 
واملشــاركة  التعــاون  مهــارات  كافــة  الطــاب 
املجموعــات  تكويــن  خــال  مــن  زمائهــم  مــع 
والفــرق املختلفــة للتعلم، وتــؤدي تلك املهارات 
مهــارات  لديــه  الطــاب  مــن  جيــل  تنشــئة  إلــى 
ممــا  املنافســة  مــن   

ً
بــدال والتعــاون  املســاعدة 

 وأكثــر تأثيــًرا 
ً

يجعــل العمــل ضمــن فــرق ســها
بالنسبة للطاب. 

مهــارات  تتضمــن  التواصــل:  مهــارات   ■
باســتخدامه  األفــراد  يقــوم  مــا  كل  التواصــل 
بهــدف التواصــل مــع اآلخريــن ســواًء مهــارات 
خــال  مــن  أو  الكتابــة،  خــال  مــن  التواصــل 
التحدث، أو حتى االســتماع، وهي تعد املهارة 

التي يفتقدها معظم البشر. 
■ مهــارات البحــث: والتــي تســاعد الطــاب فــي 
حيــث  والتعلــم،  املعرفــة  وراء  الســعي  رحلــة 
املصــادر  علــى  الحصــول  مــن  الطــاب  يتمكــن 
املعرفيــة بأنفســهم دون الحاجــة إلــى مســاعدة 

فيما بعد. 
2 – مهارات املعرفة: وتتضمن بشــكل أساســي 
محــو أميــة الطــاب فــي شــتى املعــارف الازمــة 
للنجــاح فــي الحيــاة أو العمــل، وتشــتمل تلــك 

املهارات على: 
■ الوعــي املعلوماتــي: ويقصــد بــه محو األمية 
وتعليــم  تدريــب  تعنــي  والتــي  املعلوماتيــة 
حينمــا  املعلومــات،  اكتشــاف  كيفيــة  الطالــب 
يكــون بحاجــٍة إليهــا، وأن تكــون لديــه القابليــة 
واســتعمالها  وتقييمهــا  مكانهــا  لتحديــد 

بفعالية حينما يحتاج إليها. 
■ الثقافة اإلعامية: والتي تعني قدرة الطاب 
والوســائط  الوســائل  إلــى  الوصــول  علــى 
باإلضافــة  وتقييمهــا،  وتحليلهــا  اإلعاميــة، 
اإلعاميــة  الوســائط  إنشــاء  علــى  القــدرة  إلــى 
املختلفــة. ليــس هذا فقط، بل من خال مهارات 
كافــة  فهــم  للطــاب  يمكــن  اإلعاميــة،  الثقافــة 
وســائل  خــال  مــن  بثهــا  يتــم  التــي  الرســائل 
اإلعــام املختلفــة مثــل الكتب، التلفــاز، الراديو، 
الوســائل  مــن  وغيرهــا  األغانــي  املجــات، 

املختلفة. 
■ املعرفــة التكنولوجيــة: الهــدف الرئيســي مــن 
تلــك املهــارات هــو محــو األميــة التكنولوجيــة 
اســتخدام  كيفيــة  الطــاب  تعليــم  طريــق  عــن 
األدوات التكنولوجيــة بشــكٍل مناســب ومؤثــر 
ــا 

ً
فــي الوصــول إلــى املعرفــة، وتقييمهــا، وأيض

مشاركتها. 
التــي  املهــارات  وهــي  الحيــاة:  مهــارات   –  3
تســاعد الطــاب في جميع أمــور حياتهم، على 
األخــص حينمــا يتعلــق األمــر بســوق العمــل، 
حيــث أصبحــت تلــك املهــارات ضــرورة قصــوى 
يتم وضعها ضمن شروط ومواصفات املتقدم 
للحصــول علــى وظيفــة. تشــمل تلــك املهــارات  
واملهــارات  املبــادرة،  وروح  املرونــة،  تعليــم 
مهــارات  وكذلــك  واإلنتاجيــة،  االجتماعيــة، 
التنظيــم،  مهــارات  إلــى  باإلضافــة  القيــادة، 

والتخطيط، واإلدارة. 
وفــي تعليــق علــى هــذا املوضــوع، يــرى رئيــس 
نيتشــر،  دوريــة  مــن  العربيــة  الطبعــة  تحريــر 
الدكتور مجدي سعيد، أن االحتياج األساسي 
لتطويــر التعليــم فــي عاملنا يحتــاج إلى تغيير 
مثيــرة  تصبــح  حتــى  ذاتهــا  التعليــم  طــرق 
مــة للصبــر، باإلضافــة 

ّ
للشــغف والعقــل، ومعل

إلــى املســاعدة فــي تبنــي روح الــدأب واملثابــرة، 
التــي تبنــى عليهــا  املهــارات األساســية  وهــي 
نظــره،  وجهــة  مــن  ــا 

ً
وأيض األمــور.  مــن  كثيــٌر 

املهــارات  علــى  الحيــاة  مهــارات  تقتصــر  ال 
الشــخصية فقط، بل يجب أن تتضمن مهارات 
التعامل مع البيئة مثل املهارات التي يكتسبها 
ــافة والجوالــة، ومهارات صناعة األشــياء 

ّ
الكش

التعامــل  مهــارات  وكذلــك   ،»DIY« بأنفســهم 
املعرفيــة.  واملصــادر  الضخمــة،  البيانــات  مــع 
وأوضــح أنــه فــي حالــة تطبيــق كافــة املهــارات 
وتغييــر التعليــم بحيــث يصبــح مائًمــا أكثــر 
للعصــر الحالــي، فإنــه ســيصبح لدينــا طــاٌب 
وأكثــر  واملشــاكل،  للتغيــرات  اســتجابة  أكثــر 
قدرة على إعادة اكتشاف املوارد املحلية وفهم 
ــا أكثــر قــدرة علــى التعامل 

ً
خصائصهــا، وأيض

معهــا مــن أجــل عيــش أكثــر تواؤًمــا مــع البيئة، 
وفــي نفــس الوقــت أكثــر قدرة على بنــاء نماذج 
تنمية محلية، بجانب وجود أجيال قادرة على 
اســتثمار تطورات التكنولوجيا واستخدامها 
في تحقيق أهدافهم على املســتوى الشــخصي 

أو املستوى التنموي.
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علــى حســابه  باإلشــارة  »فيســبوك«  »مــارك زوكربيــرغ« مؤســس موقــع  قــام  أيــام  منــذ 
الشخصي إلى مبادرة الرئيس األميركي باراك أوباما الخاصة بتوفير فرص أكثر للطالب 
لتعلم البرمجة وعلوم الحاسب في املدارس ولتي تتضمن ميزانية 4 مليارات دوالر، حتى 
يشــارك الجميــع فــي التعايــش مــع العصــر الرقمــي واملســاهمة فــي دعــم االقتصــاد فــي ظل 
التطــور التكنولوجــي. وفــي ســياق اإلشــارة التي قام بها زوكربيرغ، قــام الرئيس األميركي 
: »يجب علينا الحرص على جعل جميع أطفالنا، على األخص الفتيات، 

ً
بالرد بنفسه قائال

يحصلون على املهارات الالزمة للوظائف في املستقبل مما يعني عدم القدرة على التعامل 
مع الحاسب فقط، ولكن القدرة على البرمجة ومعرفة مهارات التحليل مما سيساعد على 
النماء واالزدهار«.  على صعيد آخر أعلن »ســلمان خان« مؤســس موقع »خان أكاديمي« 
التعليمي، إطالق مدرسة »خان الب« والتي ستقوم بتعليم الطالب مهارات القرن الـ21 عن 
طريق السماح لهم بالتطبيق واملمارسة وصناعة األشياء بأنفسهم من خالل ما تعلموه، 
وكذلــك دمــج املقــررات التعليميــة حتــى يصبــح للطالــب القــدرة علــى التعلــم داخــل املدرســة 

ا خارجها من خالل املناهج املتاحة على موقع خان أكاديمي.
ً

وأيض

واقع التطبيق: مبادرات وفرص

مهارات االتصال

االستقاللية

التعلم الذاتي 
والقدرة على فهم

البيئة املحيطة

التعاون

األبتكار 

االستفادة من 
املعلومات املتاحة

٠التفكير النقدي

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

املصدر:

ملخص �هم المهارات التي تطلبها
أهم المنظمات والشركات العالمية للعمل بها

Cobo, C. (٢٠١٣)  Mechanism to identify and study the demand for innovation skills in world-renowned organizations. On the Horizon, ٢١ (٢)

االحتياج األساسي لتطوير التعليم في عالمنا يكمن في تغيير طرق التعليم ذاتها حتى تصبح 
)Getty( مثيرة للشغف والعقل

يجب تنشئة جيل من الطالب لديه مهارات المساعدة والتعاون بدلًا من المنافسة 
)Getty(

)Getty( أعلن البيت األبيض عن مبادرة »علوم الحاسب للجميع« لتعلم البرمجة بفعالية

تربية وتعليم
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رياضة

يتحضر البطل 
القطري، 
ناصر العطية، 
للمشاركة 
في بطولة 
آسيا للرماية، 
وسيحاول 
التواجد في 
منافسات 
األلعاب األولمبية 
التي لم يغب 
عنها، منذ العام 
1996، وهو 
الذي حصد 
برونزية أطباق 
»اإلسكيت« 
للرجال في دورة 
لندن األولمبية، 
واشتهر صاحب 
الـ45 عامًا في 
قيادة السيارات، 
حيث حصد 
لقب رالي داكار 
مرتين.

)Getty( العطية حصد لقب رالي داكار مرتين

العطية واألولمبياد

صرح مدرب منتخب األرجنتن األول واألوملبي 
 من باولو ديباال 

ً
لكرة القدم أنه قد يستدعي كا

)يوفنتوس( ولوسيانو فييتو )أتلتيكو مدريد(، 
وماورو ايكاردي )إنتر ميان( وجوناثان كاليري 

)ساو باولو(، للمشاركة في دورة األلعاب 
األوليمبية )ريو 2016( وقال: »ربما ينضمون 
لقائمة األوملبياد، االختيار بن عدد كبير من 

الاعبن دائمًا ما يكون أمرًا جيدًا، ولكن املطلوب 
18 فقط، لذا سأستبعد غيرهم«.

استفاد بورتو البرتغالي من بيع العب وسطه 
الفرنسي جيانيللي إمبوال إلى ستوك سيتي 

مقابل 24 مليون يورو، حيث احتفظ بحق 
الحصول على 15% من قيمة صفقة انتقال الاعب 
 من النادي اإلنجليزي. وهو الذي تعاقد 

ً
مستقبا

معه الصيف املاضي قادمًا من نادي مارسيليا 
مقابل 20 مليون يورو، في أضخم الصفقات التي 

يشهدها الدوري البرتغالي، لكنه لم يقدم املستوى 
املطلوب منه وغاب عن التشكيل األساسي.

أبدت الصحف التونسية أسفها على حال كرة 
القدم في بادها، بعد خروج منتخبها من دور 

الثمانية لبطولة أفريقيا لاعبن املحلين، 
معتبرة أن الرياضة تعيش »حالة موت سريري«. 
وعلقت الجماهير الرياضية آمالها على منتخب 

املحلين إلعادة السمعة املفقودة للكرة التونسية، 
بسبب اإلخفاقات املتواصلة في األعوام املاضية، 

خاصة بعد فشل املنتخب األول في الكثير من 
االستحقاقات القارية والعاملية.

مدرب األرجنتين 
يفكر في استدعاء 

ديباال وإيكاردي

بورتو سيربح 
مستقبًال من صفقة 

بيع إمبوال

الصحف التونسية تأسف 
لخروج منتخب بالدها 

من بطولة المحليين
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■ بـــدايـــة مـــبـــروك الـــفـــوز بــبــطــولــة أمــم 
أفريقيا لكرة اليد..

أشــــكــــر الـــجـــمـــاهـــيـــر والــــاعــــبــــن 
ــة على  ــريـــاضـ ــاد كــــرة الـــيـــد ووزيــــــر الـ ــحــ واتــ
الدعم الــذي قدموه لنا، وأهــم شيء هو أننا 

استعدنا زعامة أفريقيا في كرة اليد.

■ كيف استطعت تحفيز الالعبني لحصد اللقب؟
الفرحة  إلــى  بحاجة  مصر  إن  لاعبن  قلت 
وأن هذا الجيل يستحق الوصول ألوملبياد 
الجماهير  أن  كــمــا   2016 جــانــيــرو  دى  ريـــو 
التي حضرت كانت أكبر حافز لاعبن على 

حصد اللقب.
لم أشك لحظة واحــدة في قدرة أبنائي على 
إســعــاد الــجــمــاهــيــر املــصــريــة الــتــي حرصت 
طــوال جميع مباريات  الفريق  مـــؤازرة  على 
الــبــطــولــة، وهــــذا مــا يــؤكــد بــا شــك أن لعبة 
بشعبية  تتمتع  جماهيرية  باتت  اليد  كــرة 
ــزيـــد مـــن إلــقــاء  جــــارفــــة، وال يــنــقــصــهــا إال املـ
الضوء اإلعــامــي عليها، فكرة كــرة اليد في 
الــــدول األوروبـــيـــة تتمتع بــاهــتــمــام إعــامــي 
كــبــيــر بــيــنــمــا كـــــرة الـــيـــد الـــعـــربـــيـــة ال تــلــقــى 
حيث  املناسبات،  فــي  إال  املناسب  االهتمام 

البطوالت األفريقية أو املشاركات العاملية.

■ هناك اتهامات من بعض املنتخبات بأن التحكيم 
جامل املصريني ألنهم أصحاب األرض؟

هذا الكام لم أسمعه إال من جانب مسؤولي 
املــنــتــخــب الــتــونــســي بــعــد خـــســـارة املـــبـــاراة 
النهائية.. وأنا أعتبره كاما فارغا وشماعة 
لتبرير الخسارة و»حجة الخسران« لتبرير 
اإلخــفــاق وعـــدم حــصــد الــلــقــب، ويكفيني أن 
الــجــمــيــع أشــــاد بــاملــنــتــخــب املـــصـــري وفــــوزه 

بالبطولة عن جدارة واستحقاق.
منتخب مصر استحق الفوز، وكنت على ثقة 
تامة في قــدرة نجوم املنتخب على تحقيق 
التي ظهروا  العالية  الــروح  البطولة بسبب 
باللقب إلسعاد  الفوز  في  ورغبتهم  عليها، 
أمام  النهائي  لقاء  رغم صعوبة  الجماهير، 
بكل صراحة  يعد  الــذي  التونسي،  املنتخب 
األفــريــقــيــة، والسيما  املنتخبات  أقـــوى  أحــد 
أن عـــــددًا كــبــيــرًا مـــن العـــبـــى نـــســـور قــرطــاج 

محترفون بالدوريات األوروبية.

■ كيف خططت للفوز ببطولة أمم أفريقيا 2016؟
وضــعــت ســيــاســة جـــديـــدة قــامــت عــلــى بــنــاء 
فــريــق جـــديـــد، ووضــعــنــا خــطــة لــضــخ دمـــاء 
ــا نــجــحــنــا فــيــه،  ــو مـ جـــديـــدة والــتــجــديــد وهــ
ـــ 16 خـــال  ــ حـــيـــث حـــقـــق الـــفـــراعـــنـــة املــــركــــز الـ
مشاركته ببطولة العالم املاضية بإسبانيا 
أفريقيا  الثالث ببطولة  املركز  كما حصدنا 
لــكــرة الــيــد بــالــجــزائــر قــبــل أن نــفــوز ببطولة 
ــتـــي قــســمــنــاهــا بــذكــاء  أفــريــقــيــا بــمــصــر، والـ
إلــى أربــع محطات ساهمت بشكل كبير في 
الــتــتــويــج وإهـــــداء الــجــمــاهــيــر املــصــريــة هــذا 

اللقب الغالي.

■ تحدثت عن محطات خالل البطولة فهل ممكن 
أن تشرحها؟

اختيار  كانت  باللقب  للفوز  األولــى  املحطة 
إنه  االفتتاحية، حيث  املــبــاراة  فــي  الــجــزائــر 
وبــعــد الــتــشــاور مــع الــجــهــاز الــفــنــي، اخترنا 
أن نــدخــل الــبــطــولــة بــاخــتــبــار هـــام وصــعــب 
ويساعد الاعبن على الدخول في التركيز 
ــاراة صــعــبــة، وكـــان  ــبـ مــنــذ الـــبـــدايـــة، كــانــت مـ
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ــلـــه أنــنــا  ــا لــــي ولـــاعـــبـــن والـــحـــمـــد لـ تـــحـــديـ
نجحنا فيه.

بالحمل  الهبوط  الثانية فكانت  املحطة  أما 
البدني في مباريات املجموعة واللعب بأقل 
للمحطات  الــاعــبــن  طــاقــة  لتوفير  مجهود 
الــتــالــيــة، بينما جــــاءت املــحــطــة الــثــالــثــة من 
خال مباراة أنغوال في نصف النهائي، فهذا 
املنتخب سجل أداؤه تحسنا من بطولة إلى 
والدليل  إلــى مشاركة،  أخــرى ومــن مشاركة 
الظفر بورقة  املنتخب نجح في  أن هــذا  هو 
العبور إلى بطولة العالم 2017 بفرنسا بعد 

أن تمكن من اجتياز املنتخب الجزائري.
املنتظرة  املــواجــهــة  كــانــت  الــحــال  وبطبيعة 
وهـــي مــبــاراتــنــا مــع تــونــس، وكــانــت املحطة 
الــرابــعــة واألخــيــرة، واألصــعــب، وكــانــت روح 
الفوز عوامل  الاعبن كذلك إصرارهم على 

حسمت اللقب لصالحنا.

■ ما حقيقة العروض التي وصلت الالعبني عقب 
اإلنجاز األخير؟

تلقوا عــروضــا عربية وأوروبــيــة  الــاعــبــون 
أثناء البطولة وتحديدا من اإلمارات وأملانيا 
وفــرنــســا، وهـــو مــا كـــان خــطــرا عــلــى الفريق 
ولكن كانوا على قدر املسؤولية وأغلقوا هذا 

امللف لحن انتهاء البطولة.

■ هل توجد فتنة بني العبي األهلي والزمالك في 
منتخب اليد؟

منتخب اليد ال يعرف هذه األمور، ولو ظهر 
ذلك ملا كنا سنفوز بالبطولة، فالحقيقة أن 
النظر  الفوز بغض  يريدون  كانوا  الاعبن 

عن املشاركة من عدمها.

■ ما هي أصعب مباراة في البطولة؟
فالكل  النهائي،  فــي  تــونــس  مــبــاراة  بالطبع 
يعلم أن منتخب تونس قوي ويضم العبن 

األمين العام الذي قد 
يختاره إنفانتينو حال الفوز 

قد يكون أفريقيًا

أوقف دنفر ناغتس 
سلسلة انتصارات ضيفه 

تورونتو رابتورز

رايو فايكانو يفرط بالنقاط الثالث
أضــاع رايــو فايكانو فرصة الخروج من مراكز الهبوط في الــدوري اإلسباني 
لكرة القدم بعد سقوطه في فخ التعادل مع ديبورتيفو الكورونيا بهدفني لكل 
منهما، خالل اللقاء الذي جمعهما على ملعب األخير، رياثور، في ختام مباريات 
األسبوع الـ22 من الليغا. وتقدم الضيوف عن طريق املهاجم الفنزويلي ميكو 
)د.8(، إال أن اإلسباني لوكاس بيريز تمكن من معادلة الكفة لديبورتيفو بهدف 
)د.19(. وبهدفه يحتل بيريز املركز الخامس في قائمة هدافي الليغا )14 هدفًا( 
خلف كل من كريستيانو رونالدو )ريــال مــدريــد/19 هدفًا( ولويس سواريز 
)بــرشــلــونــة/19( وكــريــم بنزيمة )ريـــال مـــدريـــد/18( ونــيــمــار )بــرشــلــونــة/16(. 
ووضع خوثابيد فريقه رايو فايكانو في املقدمة مرة أخرى بهدف ثان )د.23(، 
لينتهي الشوط األول بتقدم فريق العاصمة اإلسبانية. قبل أن ينجح الديبور 
في معادلة النتيجة بعد ذلك، بهذه النتيجة ارتفع رصيد ديبورتيفو الكورونيا 
ليصل إلى 30 نقطة تضمن له االستمرار في املركز التاسع، فيما أصبح في 
جعبة رايو فايكانو 20 نقطة يرتقي بها من املركز الـ19 قبل األخير إلى املركز 

الـ18 متجاوزًا غرناطة بفارق األهداف.

برشلونة وفالنسيا في قمة كأس الملك
يزور نادي فالنسيا ومدربه اإلنجليزي الجريح غاري نيفيل نادي برشلونة 
حامل اللقب اليوم األربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس 
ويقدم  الخميس.  فيغو  سلتا  مــع  إشبيلية  يلتقي  فيما  الــقــدم،  لكرة  إسبانيا 
برشلونة مستوى مبهرا في الفترة الحالية، فبعد خماسيته التاريخية املوسم 
املاضي، ينوي االقتراب أكثر من املباراة النهائية، وكتابة فصل أول في ثالثية 
الـــدوري والــكــأس ودوري أبطال  املــاضــي بألقاب  املــوســم  جــديــدة بعد تتويجه 
لويس  العبي  بمواجهة  للغاية،  صعبة  نيفيل  كتيبة  مهمة  وستكون  ــا،  أوروبـ
إنريكي، الذين لم يخسروا في آخر 26 مباراة في مختلف املسابقات، وهم على 
السابق جوسيب غوارديوال  للمدرب  مقربة من تحطيم رقم قياسي مسجل 

)28 مباراة متتالية من دون خسارة(.

لعنة اإلصابات تالحق روزيسكي
تــومــاس روزيــســكــي، حيث  املخضرم  التشيكي  الــالعــب  يعاند  الحظ  أن  يبدو 
عاد ثانية لإلصابة، ما سيبعده عن النادي اللندني ألكثر من شهر. وتعرض 
روزيسكي إلصابة في فخذه بعد دقائق فقط على دخوله أرضية امللعب كبديل 
في أول مباراة له هذا املوسم، وذلــك في اللقاء الــذي انتصر فيه أرسنال على 

املحلية. ولم يشارك  الكأس  الرابع من مسابقة  الــدور  السبت في  بيرنلي يوم 
روزيسكي في أي مباراة مع أرسنال هذا املوسم قبل لقاء السبت بسبب إصابة 
في ركبته، ومع انتهاء عقده مع النادي اللندني الصيف املقبل، فهناك احتمال 
كبير بأن يكون قد خاض مباراته األخيرة مع فريق املدرب الفرنسي أرسني 
فينغر. والزمت لعنة اإلصابات الالعب التشيكي البالغ من العمر 36 عاما منذ 
التحاقه بنادي أرسنال قادمًا من بوروسيا دورتموند األملاني عام 2006، إذ 
أجبرته على االكتفاء باملشاركة في 158 مباراة فقط كأساسي في غضون 10 

أعوام أمضاها حتى اآلن في »استاد اإلمارات«.

إيفرتون بضم نياسي
السنغال مقابل  التعاقد مع عمر نياسي مهاجم منتخب  إيفرتون على  أقــدم 
لوكوموتيف  من  قادمًا  دوالر(  مليون   19.48( إسترليني  جنيه  مليون   13.5
الـــذي يعتبر األبــــرز فــي فــتــرة االنــتــقــاالت الشتوية  الــعــقــد  مــوســكــو، وسيمتد 
النادي »هو  السنة، وقــال روبرتو مارتينيز مــدرب  أربــع سنوات ونصف  إلــى 

الشخص املناسب، لقد وصل ملرحلة رائعة في مسيرته«.

نفط الجنوب يحقق فوزًا صعبًا
املجموعة  ترتيب  فــي  الــســادس  املــركــز  على  املحافظة  مــن  الجنوب  نفط  نجح 
األولى بفوزه الصعب على مضيفه السماوة 1-صفر في املرحلة الرابعة عشرة 
من بطولة العراق لكرة القدم. ويدين نفط الجنوب بفوزه إلى العبه علي عودة 
الذي أحرز هدف املباراة الوحيد قبل انتهائها بثماني دقائق. وهو الفوز الرابع 
لنفط الجنوب مقابل ست هزائم وأربعة تعادالت فرفع رصيده الى 16 نقطة 

مقابل 12 نقطة للسماوة السابع.

صـــّرح املــرشــح الــســويــســري لــرئــاســة االتــحــاد 
الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بأنه قد 
ال يختار مسؤواًل أوروبيًا ملنصب األمن العام، 
فــي حـــال انــتــصــر فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
وفــي حــال حــدث األمــر، فإنه سيخالف تقليدًا 

استمر ألكثر من مئة عام.
كبيرة  مساندة  يمتلك  الــذي  إنفانتينو  وقــال 
ــه تــلــقــى وعــــــدًا مــن  ــ مــــن الـــــــدول األوروبــــــيــــــة، إنـ
من  والوسطى،  الجنوبية  أميركا  دول  بعض 
وهو  االنتخابية،  املعركة  فــي  مساندته  أجــل 
قــد يــخــتــار مــســؤواًل أفــريــقــيــًا للمنصب، فيما 
لــو بــات رئيسًا للفيفا، فــي االنــتــخــابــات التي 

ستجري يوم 26 فبراير/ شباط الحالي.
ولــــم يــفــصــح إنــفــانــتــيــنــو عــمــا إذا كــــان يــريــد 
توسيع نطاق السلطة في الفيفا، وذلك خال 
حــديــثــه فــي مــلــعــب ويــمــبــلــي عــن خــطــطــه ألول 

ثاثة أشهر إذا فاز في االنتخابات.
وبــــعــــد إيــــقــــاف الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي املــســتــقــيــل 
واملـــوقـــوف ســيــب بــاتــر، وإقــالــة جــيــروم فالك 
األمــــن الـــعـــام بــســبــب ضــلــوعــهــمــا فـــي قضايا 

بيروت ـ العربي الجديد

تابع سان أنتونيو سبيرز مستواه الرائع على 
أرضية ميدانه وبن جماهيره، بعد تحقيقه 
االنتصار على فريق أورالنـــدو ماجيك 107-

كافالييرز وصيف  كليفاند  تمكن  فيما   ،92
بـــطـــل املــــوســــم املــــاضــــي مــــن فــــك عـــقـــدتـــه أمــــام 
نظيره أنديانا بيسزر بالفوز عليه 106-111 
بعد التمديد في دوري كرة السلة األميركية 
لــلــمــحــتــرفــن. فــعــلــى مــلــعــب »أي تـــي أنــــد تي 
سنتر« وأمام 18418 متفرجًا، استطاع سان 
أنتونيو من الحفاظ على سجله، حيث وصل 

فساد، فإن كل األنظار ستتجه إلى املقترحات 
الفيفا،  إلصــــاح  املــرشــحــون  سيقدمها  الــتــي 
والــحــفــاظ على الــرعــاة الــذيــن يــدفــعــون أمـــوااًل 
طائلة. وأضــاف األمن العام الحالي لاتحاد 
األوروبـــــي لــلــعــبــة، صــاحــب الـــــ45 عــامــًا، أنـــه ال 
أنــه تحت سيطرة  للفيفا على  ينظر  أن  يريد 
 ما نريده هو فتح باب 

ّ
مركزية أوروبية، »جل

فـــي جميع  قــــدرة  الـــنـــاس  الــفــيــفــا ألكــثــر  إدارة 
أنحاء العالم«.

عن  املفصل  أثــنــاء حديثه  للصحفين  وتــابــع 
11 نقطة أساسية، سيركز عليها في منصبه: 
»لدي اقتناع كبير أن األمن العام للفيفا يمكن 

للفوز السادس والعشرين بن جمهوره هذا 
تواليًا في حال  والثاثن  املوسم والخامس 
احــتــســبــنــا مــبــاريــات املـــوســـم املـــاضـــي، وذلـــك 
بفضل جهود الماركوس ألدريدج الذي أبهر 
ــاراة لـــه، هــذا  ــبـ الــجــمــيــع، حــيــث قـــدم أفــضــل مـ
فــيــمــا ســاعــده  نــقــطــة،  املـــوســـم، بتسجيله 28 

زميله باتي ميلز بتحقيقه 22 نقطة.
ولم يكن االنتصار الـ40 لسان أنتونيو في 48 
مباراة سهًا على الرغم من تواضع مستوى 
ضيفه الذي تعرض للهزيمة رقم 13 في آخر 
15 مباراة، حيث كان متقدمًا بفارق 11 نقطة 
في الربع األول )35-24(، لكن عاد وتخلف 69-
الثالث،  الربع  70 في آخر دقيقة ونصف من 
نقطة   24 بتسجيله  بــقــوة  يــنــتــفــض  أن  قــبــل 
مقابل 4 فقط لضيفه، هذا األمر ساعده بعد 
ذلـــك فــي متابعة طــريــقــه نــحــو االنــتــصــار مع 

انطاق صافرة النهاية. 
املونتينغري  كــان  أورالنــــدو،  الخاسر  ولـــدى 
نقطة   20 ســجــل  الـــذي  فوسيفيتش،  نــيــكــوال 
مع 10 متابعات األفضل، فيما ساهم زميله 

ــاذا ال يــكــون مـــن الــقــارة  أال يــكــون أوروبــــيــــا. ملــ
 1904 فــي  الفيفا  تأسيس  ومنذ  األفــريــقــيــة؟«. 
تولى منصب األمــن العام، الــذي يدير العمل 

اليوم، عشرة أشخاص جميعهم من أوروبا.
بــن عدة  االنتخابات  فــي  املــواجــهــة  وستكون 
أســـمـــاء، فــفــي وجـــه إنــفــانــتــيــنــو كــل مــن األمــيــر 
آل  إبراهيم  الحسن والشيخ سلمان  علي بن 
خليفة، والفرنسي جيروم شامبن والجنوب 

أفريقي طوكيو سكسويل.
املؤقت  الرئيس  كرسي  عيسى حياتو  ويدير 
في الفيفا، فيما تسلم ماركوس كاتنر منصب 
األمـــن الــعــام بــعــد إقــالــة فــالــك الــشــهــر املــاضــي 
بــداعــي تــورطــه فــي عملية بــيــع غــيــر مــشــروع 
لتذاكر كأس العالم 2014 في البرازيل. وباتر 
الذي قدم استئنافًا ضد إيقافه عن ممارسة أي 
نشاط متعلق بكرة القدم ملدة ثماني سنوات، 
ــرز ضـــحـــايـــا فــضــيــحــة الــفــســاد  ــ وفــــالــــك مــــن أبــ
والـــرشـــى الــتــي هـــزت الــفــيــفــا مــنــذ مــايــو /أيـــار 

املاضي. ونفى املسؤوالن ارتكاب أي خطأ.
)العربي الجديد، رويترز(

فــيــكــتــور أوالديــــبــــو بــــــ19 نــقــطــة، أمــــا وارون 
فــأضــاف 12 نقطة مــع 16 متابعة،  غــــودرون 
الضيوف  لتجنيب  كافيًا  ذلــك  يكون  أن  دون 
هزيمتهم السادسة والعشرين في 47 مباراة.

ــر عــلــى مــلــعــب »بـــانـــكـــرز اليــف  وفــــي لـــقـــاء آخــ
فــيــلــدهــاوس«، كــذلــك شــهــدت املــبــاراة تمديدًا 
ــاء الــــذي  ــقـ ــلـ ــا فــــي الـ ــانــ ــديــ بــــن كــلــيــفــانــد وأنــ
انتهى 111-106، وحقق كليفاند فوزه األول 
فــي معقل األخــيــر منذ ســت ســنــوات. ويعود 
ــــوز كــلــيــفــانــد الـــخـــامـــس عــلــى  الـــفـــضـــل فــــي فـ
مباراة،   47 في  والثاثن  والخامس  التوالي 
إلى كايري إيرفينغ الذي سجل 6 من نقاطه 

الـ25 في الشوط اإلضافي، وتمكن من إحراز 
أربــع رميات حــرة في الدقيقة األخــيــرة، فيما 
ساهم »امللك« ليبرون جيمس بـ24 نقطة مع 
12 متابعة و6 تمريرات حاسمة، لكنه اكتفى 
الثالث، بسبب  الربع  منذ  فقط،  نقاط  بسبع 

تعرضه إلصابة في كتفه.
كما قدم كل من كيفن لوف ودجاي آر سميث 
مستوى مميزًا في صفوف كليفاند بعد أن 
سجل كل منهما 19 نقطة وأضاف تريستان 
تـــومـــســـون 14 نــقــطــة مــــع 12 مـــتـــابـــعـــة، عــلــى 
املقلب اآلخـــر لــدى أنــديــانــا، كــان جـــورج هيل 
مــع 5 متابعات  األفــضــل بتسجيله 23 نقطة 
و4 تمريرات حاسمة، أحرز غــوردان هيل 17 
حاسمة،  تمريرات  و4  متابعات   6 مــع  نقطة 
لــكــن ذلــــك لـــم يــكــن كــافــيــًا لــتــجــنــيــب صــاحــب 
األرض هــزيــمــتــه الــثــالــثــة والــعــشــريــن فــي 48 

مباراة.
ــا«، تــمــكــن  ــ ــنـ ــ ــلـــى مــلــعــب »شــيــســابــيــك أريـ  وعـ
أوكاهوما سيتي ثاندر من الفوز في آخر 11 
مباراة من أصل 12، وجاء الفوز على حساب 

حيث   ،98-114 ويــــــــزاردز  واشـــنـــطـــن  ضــيــفــه 
تألق راسل وستبروك، الذي سجل 17 نقطة 
فيما  تــمــريــرة حــاســمــة،  متابعة و11   13 مــع 
ساهم نجم الفريق اآلخر، كيفن دورانت، بـ28 
بـــ19 مــع 10  نقطة واإلســبــانــي سيرج إيباكا 

متابعات. 
وفــي املباريات األخـــرى، أوقــف دنفر ناغتس 
رابتورز  انتصارات ضيفه تورونتو  سلسلة 
الــتــوالــي، وذلـــك بالفوز  عند 11 مــبــاراة على 
تـــورونـــتـــو  بـــذلـــك  ــعــــرض  وتــ  .93-112 عــلــيــه 
لهزيمته السادسة عشرة، هذا املوسم، مقابل 
32 فوزًا، ولم تشفع نقاط ديمار ديروزان الـ24 
كايل  اكتفى  فيما  الهزيمة،  شبح  أبــعــاد  فــي 
ديترويت  وتغلب  فقط.  نقاط  بتسع  الوري، 
 ،100-105 نــتــس  بـــروكـــلـــن  عــلــى  بــيــســتــونــز 
وأتانتا هوكس على داالس مافريكس 112-

نــيــو أورلــيــانــز  97، وممفيس غــريــزلــيــز عــلــى 
شيكاغو  على  غــاز  ويــوتــا   ،95-110 بيليكنز 
الــتــمــديــد، وســاكــرامــنــتــو  بــولــز 105-96 بــعــد 

كينغز على ميلووكي باكس 104-111.

سبيرز يتابع االنتصارت على أرضهإنفانتينو قد يغيّر عرفًا عمره 100 عام
فاز كافالييرز في األشواط 

اإلضافية أمام أنديانا، 
وتعرض ليبرون جيمس 

إلصابة خالل اللقاء

)Getty( مروان رجب أسعد الجماهير المصرية

)Getty( إنفانتينو لم يكشف عن خططه بشأن توسيع نطاق السلطة في الفيفا

أن  اليد في  لكرة  المصري  للمنتخب  الفني  المدير  رجب  مروان  نجح 
بكاس  فوزه  بعد  اللعبة،  من ذهب في سجل  بأحرف  اسمه  يحفر 

األمم األفريقية

مــمــيــزيــن، وكــــان مــرشــحــا لــلــتــتــويــج، كــمــا أن 
منتخب الجزائر تطور بشكل كبير وكان ندا 

قويا في مباراة االفتتاح.

■ هل تشاطرني الــرأي بأن بطولة العالم في قطر 
كانت أفضل اختبار؟

قدم منتخبنا  األخيرة،  العالم  خال بطولة 
أداء جيًدا بشهادة جميع املتابعن للبطولة، 
ــــراج مــنــتــخــبــات كــبــرى كــانــت  ونــجــح فـــي إحـ
أكــدت حينها  وكنت  اللقب،  لحصد  تنافس 
بــأن مــشــاركــة املنتخب فــي املــونــديــال كانت 
ــريــــق اإلعــــــــــداد لـــحـــصـــد لــقــب  ــــي طــ خــــطــــوة فـ
ــام 2016 بــالــقــاهــرة،  الــبــطــولــة األفــريــقــيــة عــ

والحمد لله أننا أوفينا بوعدنا. 

ــدم مــــن وزارة  ــقــ ــم املـــــــادي املــ ــدعــ ــ ال تـــــرى  ■ كـــيـــف 
الرياضة؟

اتحاد كــرة اليد كــان يعاني بعد الثورة من 
ضعف الدعم للحالة االقتصادية املتراجعة 
ــر الــريــاضــة الحالي  فــي مــصــر، لــكــن مــع وزيـ
خالد عبد العزيز اختلف األمر حيث وصلت 
ميزانية اتحاد الكرة اليد في عهده إلى أكثر 
من 20 مليون جنيه، وهــو أمــر جيد لتلبية 
جنى  لله  والحمد  املنتخب،  احتياجات  كــل 

املنتخب الثمار وتوج باللقب األفريقي. 

■ هل يوجد رعاة ملنتخب اليد؟
رجال األعمال يبحثون عن العائد من خلف 
مــســانــدتــهــم لـــاتـــحـــادات الــريــاضــيــة، وزمـــن 
طويل،  زمــن  منذ  انتهى  مقابل  دون  الــدعــم 
كما أن التسويق الرياضي في الوقت الحالي 
يعتمد في املقام األول على تبادل املصالح، 
الـــتـــي يــمــكــن أن تتحقق  ــــدى االســـتـــفـــادة  ومـ
لــاتــحــاد، وأعتقد  للمعلن مــن خـــال دعــمــه 
أن الفوز باللقب األخير سيفتح الباب أمام 

الرعاة لاستثمار في كرة اليد.

مباريـات
      األسبـوع

غياب فتنة األهلي 
والزمالك وراء الفوز باللقب

أنهيت عقدة »الخواجة« 
رغم ضعف راتبي

مجاملة التحكيم لنا 
»كالم فارغ« 

■ هل تحصل على راتب شهري مناسب؟
بصراحة رواتب مدربي منتخبات كرة اليد 
في مصر ضعيفة للغاية، وأعتقد أن راتبي 
أقـــل بكثير مــمــا يــتــقــاضــاه مــدربــو منتخب 
ــرة الــيــد فـــي أي بــلــد آخـــر لــكــن الــحــمــد لله  كـ
على كل شيء وإسعاد الجماهير وتشريف 

مصر أهم عندي من األموال.

■ لكن اتــحــاد الــكــرة كــان يمنح املــدربــني األجانب 
رواتب مجزية؟

هـــذا الــســؤال يــوجــه لــاتــحــاد، لــكــن أحـــب أن 
أوضح أن هناك جيا من املدربن املصرين 
القادرين على تحمل املسؤولية مثل جمال 
ــراد  ــم مــ ــريــ ــم الـــســـعـــدنـــي وكــ ــاصــ شـــمـــس وعــ
نجبر  أن  استطعنا  أننا  وأعتقد  وغــيــرهــم، 
اتحاد كرة اليد على أن يلغى فكرة استقدام 
الــخــبــراء األجــانــب، كما أن تــونــس تستقدم 
خبراء أجانب وفشلت طوال الفترة األخيرة 
فــي حــصــد أي بــطــوالت حــيــث خــســرت لقب 
ــام الـــجـــزائـــر الــتــي  ــ ــم أفــريــقــيــا مـــن قــبــل أمـ أمــ

كــان يــقــودهــا مـــدرب وطــنــي، قبل أن تخسر 
البطولة األخــيــرة فــي مصر على يــد مــدرب 

وطني أيضا.

■ أنت أول مصري يحصل على لقب بطولة كأس 
اليد العًبا ومــدرًبــا، فما هو  لكرة  األفريقية  األمــم 

شعورك؟
كـــل شــخــص يــجــتــهــد ال بـــد أن يــحــصــد في 
ــمـــرة تـــعـــبـــه، لــــم أبـــحـــث عــــن هـــذه  الـــنـــهـــايـــة ثـ
األرقام كثيرا بقدر ما كان هدفي هو تتويج 
اليد بشكل خاص،  الرياضة املصرية وكرة 
ــيـــة إســـعـــاد  ــنــــت أحــــمــــل نـــفـــســـي مـــســـؤولـ وكــ
املباريات  حضرت  التي  الكبيرة  الجماهير 
لشد أزرنا وتقديم املساندة، وال أخفي سرا 
إذا أخـــبـــرتـــك بــأنــهــا ســاهــمــت بــــدورهــــا في 
تتويج املنتخب، لقد كانت رائعة خصوصا 
النهائية، وشكلت دعما هاما  املــبــاراة  يــوم 
وســنــدا قــويــا لاعبن على امــتــداد ردهــات 
املواجهة، وخاصة مع بداية الشوط الثاني 
ــا الـــصـــالـــة وأخـــــــذ املــنــتــخــب  ــنـ ــلـ ــنـــدمـــا دخـ عـ

بــهــدفــن. وأود  الــفــارق لصالحه  الــتــونــســي 
اإلشـــــــارة إلــــى أن كــــرة الـــيـــد املـــصـــريـــة تعج 
إال شيء  باملواهب والكفاءات وال ينقصها 

من االهتمام والتشجيع.

■ كيف ترى دور اإلعالم مع منتخب كرة اليد؟
ــــوي طـــوال  اإلعـــــام دعــمــنــا بــشــكــل كــبــيــر وقـ
البطولة، وكان له دور في حشد الجماهير 
وحــــثــــهــــم عــــلــــى الـــــحـــــضـــــور والــــتــــشــــجــــيــــع، 
وبـــصـــراحـــة اإلعــــــام يــعــامــلــنــا بــشــكــل جيد 
مقارنة بباقي األلعاب بعيدا عن كرة القدم، 

وأشكر اإلعام على دوره معنا.

■ كيف ترى مستقبل كرة اليد في مصر؟
الــخــطــر، حــيــث نعاني  نــاقــوس  أدق  أن  أود 
مــن مشكلة خــطــيــرة، وهـــي أن إجــمــالــي من 
يمارس كرة اليد في مصر ال يتعدى الـ 9000 
العب وهذه كارثة، فمثا أملانيا على سبيل 
املثال لديها مليون العب كرة يد، وفى الدول 
الــعــربــيــة الــعــدد أكــبــر مــن مــصــر بــكــثــيــر، لــذا 

إلنقاذ  القاعدة  توسيع  على  نعمل  أن  البــد 
مستقبل اللعبة في مصر.

■ هــل عــرضــت أفــكــارا عــلــى اتــحــاد الــيــد لتوسيع 
القاعدة؟

ــيــــرة على  بــالــفــعــل اتــفــقــنــا فـــي الـــفـــتـــرة األخــ
زيادة املسابقات لتصل إلى 37 مسابقة، مع 
ومحاولة  والناشئات  بالناشئن  االهتمام 
جذب املواهب وتنميتها ودعمها، كما البد 

من زيادة عدد األندية التي تمارس اللعبة.

■ واآلن ما هي التحديات املقبلة؟
ــــت لـــلـــراحـــة، وســيــمــنــح نــفــســه  ال يـــوجـــد وقـ
قسطًا قليًا من الهدوء، ثم العودة للتفكير 
مــجــددًا فــي مــعــتــرك املــونــديــال، حــتــى نكون 
دائمًا عند حسن ظن الجماهير، ولن نكتفي 
للجميع  لنؤكد  خالها،  املشرف  بالتمثيل 
نتاج  األفريقية  البطولة  فــي  مــا حققناه  أن 
الجهد والعرق املبذول من جميع الاعبن، 
وجاء عن استحقاق، خافا ملا ردده البعض.

حقق مروان رجب املركز السابع في 
أوملبياد سيدني 2000 عندما كان 

العبًا للمنتخب املصري بعد أن فازت 
مصر على سلوفينيا

■ ■ ■

حقق أول لقب شخصي مع املنتخب 
املصري في بطولة كرة اليد األفريقية 

■ ■ ■

مدرب يعشق االلتزام بالتعليمات 
والخطة الفنية، وهذا ما فعله الالعبون 

في البطولة

■ ■ ■

سيخوض أول ألعاب أوملبية له 
كمدرب بعد أن شارك كالعب في 

العام 2000 و2004

نبذة

مروان رجب
أجراها مجدي طايل
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رياض الترك

فاجأ مانشستر سيتي اإلنجليزي 
ــقــــدم فــــي الــعــالــم  ــرة الــ ــ جــمــاهــيــر كـ
بخبر تــعــاقــده رســمــيــا مــع املـــدرب 
اإلســبــانــي بــيــب غــــوارديــــوال، الــــذي سيستلم 
مــهــمــتــه الــتــدريــبــيــة خــلــفــا لــبــيــلــيــغــريــنــي في 
ــــب هــذه  املــوســم املــقــبــل. لــكــن بــعــيــدًا عــن زواريـ
الصفقة وكيف حصلت تحول هذا الخبر إلى 

مادة دسمة الكرتونيا.
بعد انــتــشــار خبر انــتــقــال املـــدرب غــوارديــوال 
اشتعلت  اإلنــجــلــيــزي،  سيتي  مانشستر  إلــى 
ــل االجــــتــــمــــاعــــي واملـــــواقـــــع  ــ ــــواصـ ــتـ ــ مـــــواقـــــع الـ
الرياضية، وحولت املوضوع إلى مادة دسمة 
خصوصا في الصحف اإلنجليزية. »العربي 
ــرز الــتــعــلــيــقــات واألخـــبـــار  ــ ــد أبـ الـــجـــديـــد« رصــ
مع  »السيتي«  تعاقد  بخبر  امُلتعلقة  املثيرة 

غوارديوال في العالم اإللكتروني.

نيمار وميسي إلى »السيتي«
نــجــمــا بــرشــلــونــة اإلســبــانــي لــبــســا القمصان 
ــات بـــعـــد إعــــــان خـــبـــر انــتــقــال  ــاعــ الـــــزرقـــــاء ســ
غــوارديــوال إلى السيتي، إذ تناقلت الصحف 
ــاءل عــن  ــتـــسـ ــر تـ ــاريـ ــقـ ــيـــة تـ واملـــــواقـــــع الـــريـــاضـ
ــلـــي نــيــمــار  ــرازيـ ــبـ إمـــكـــانـــيـــة انـــتـــقـــال الـــنـــجـــم الـ

غوارديوال 
و»السيتي« 

تحول اليوم الرياضي من يوم إثنين عادي إلى يوم ناري بامتياز، بعد أن أعلن 
مانشستر سيتي عن التعاقد مع المدرب اإلسباني بيب غوارديوال، لتتحول 
للتعبير  منبر  إلى  الرياضية  الصحف  ومواقع  االجتماعي  التواصل  مواقع 

عن صفقة غوارديوال بين جماهير مؤيدة وأخرى معارضة
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قضية

ــادي  ــنـ ــى الـ ــ والـــنـــجـــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي مــيــســي إلـ
ــذا الــخــبــر  ــ ــــوال، وهـ ــــوارديـ اإلنــجــلــيــزي رفـــقـــة غـ
تويتر  رواد  تناقله  بــل  فقط  لــم يكن صحفيا 

وفيسبوك أيضا.
ــان لــيــونــيــل  ــ ــاؤل بـــعـــد أن كـ ــسـ ــتـ ــذا الـ ــ ــاء هـ ــ وجــ
مــيــســي قـــد أبــــدى فـــي وقــــت ســابــق أنــــه يحب 
غـــوارديـــوال كــثــيــرًا وهـــو عــلــى عــاقــة أكــثــر من 
ــر الــــذي اعــتــبــرتــه الصحافة  رائــعــة مــعــه، األمــ
أنه ُيظهر مدى عاقة الود التي من املمكن أن 
»السيتي«.  إلــى  ميسي  انتقال  عملية  ُتسهل 
وبالنسبة لنيمار فهو اآلخر منذ أيام كشف 
أن املدرب الوحيد الذي يحلم باللعب معه هو 

غوارديوال.

السخرية من »اليونايتد«
حـــضـــور غــــوارديــــوال إلــــى مــديــنــة مــانــشــســتــر 
ــه أثــــر كــبــيــر فـــي نـــفـــوس مشجعي  ســيــكــون لـ

الفريقان هما  إذا كان  الواحدة فكيف  املدينة 
الــلــتــن تجمعهما  »الــيــونــايــتــد« و»الــســيــتــي« 
عـــــداوة كــبــيــرة تــاريــخــيــا. لــكــن قــبــل أن يقطع 
غـــوارديـــوال تــذكــرة ســفــره إلــى مانشستر دب 
الــــرعــــب فــــي صــــفــــوف جـــمـــاهـــيـــر مــانــشــســتــر، 
والذي حولته بعض الجماهير إلى موضوع 

سخرية على تويتر.
وتناقل رواد موقع تويتر فيديوهات وصورا 
ُتــعــبــر عــن غــضــب وحـــزن جماهير  للسخرية 
»السيتي«  تعاقد  بسبب  يونايتد  مانشستر 
مع غوارديوال، الذي برأي معظم رواد مواقع 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي أنــــه ســُيــشــكــل فــريــقــا 
مرعبا، حتى أن صحيفة »دايلي ميل« عنونت: 
ــوارديـــوال ســيــكــون نــاجــحــا فــي »السيتي«  »غـ
ُيذكر  له تمثااًل«.  الفريق سيبني  أن  إلــى حد 
أن الصحف البريطانية أشارت إلى أن اختيار 
مانشستر  استياء  أثــار  للسيتي،  غــوارديــوال 
يــونــايــتــد وأرســــنــــال، الــلــذيــن كـــانـــا يـــحـــاوالن 

التعاقد مع املدرب اإلسباني الناجح.

دوري المدربين
ــــوال إلــــى »الـــســـيـــتـــي« وقــبــلــه  ــــوارديـ حـــضـــور غـ
إلــى ليفربول، يكشف  يــورغــن كلوب  األملــانــي 
عن مدى قوة الدوري اإلنجليزي حاليا، األمر 
الذي دفع ببعض املغردين إلى مطالبة األندية 
من  نخبة  مــع  بالتعاقد  الكبيرة  اإلنجليزية 

املدربن إلى جانب غوارديوال وكلوب.
منهم من طالب باستام مورينيو ملانشستر 
نــاريــا بن  »الــديــربــي«  لكي يصبح  يونايتد، 
ــو األرض«  ــكـ ــيـ ــــي »كـــاسـ فـ تــــواجــــهــــا  ــلــــن  رجــ
غــوارديــوال  انتقد  اآلخــر  والبعض  اإلسباني، 
واعتبر أن حضوره إلى »السيتي« سببه املال 
وليس أي شيء آخر. في حن تساءل البعض 
اآلخــر عــن ســر نجاح غــوارديــوال، وهــل يمكن 
للمدرب اإلسباني أن يقود فريقا في منتصف 

الترتيب ال يملك نجوما في عالم كرة القدم؟

تفاعل االتحاد اإلنجليزي 
ــة، حـــــضـــــور غـــــــــوارديـــــــــوال إلــــى  ــ ــاطـ ــ ــسـ ــ بــــكــــل بـ
مانشستر سيتي سُيحدث تغييرا كبيرا في 
الــدوري اإلنجليزي، األمــر الــذي دفع بحساب 
االتحاد اإلنجليزي على تويتر للمشاركة في 
قــصــة صفقة غـــوارديـــوال ونــشــر فــيــديــو مثير 
لاهتمام عن رأي املدرب اإلسباني بالدروي 

اإلنجليزي.
ــيـــزي نـــشـــر فــيــديــو  ــلـ ــاد اإلنـــجـ ــ ــــحـ حـــســـاب االتـ
لــــغــــوارديــــوال يــتــحــدث فــيــه لــلــقــنــاة الــخــاصــة 
بــالــحــســاب عــن حماسته ألن يــكــون فـــردًا من 
الـــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي فـــي املــســتــقــبــل، وكــيــف 
ــرز نــجــوم  ــ ــدوري حــضــن أبـ ــ ــ ــذا الـ يــعــتــبــر أن هــ
القدم فهو يحلم بتدريب فريق  ومدربي كرة 
للعب  فــرصــة  لــم يحصل على  إنجليزي ألنــه 
مع فريق هناك عندما كان العبا. وفي الختام 
عبر غوارديوال عن حبه للجمهور اإلنجليزي 
الــــذي ُيــســانــد فــريــقــه مــهــمــا كــانــت الــنــتــيــجــة، 

E E

ميسي ونيمار 
أهداف غوارديوال 

في السيتي

الرياضي ينتصر على الشانفيل في لقاء ساخن
يبدو أن الرياضة اللبنانية تسوء يومًا بعد يوم، حيث حدث أمر غريب في املباراة التي 
 بني العب نادي الشانفيل، كارل سركيس، 

ٌ
جمعت الشانفيل والرياضي، إذ وقع إشكال

والعب ارتكاز نادي الرياضي بيروت، كريس دانيالز، ما دفع حكم اللقاء إلى طرد الالعبني 
من املباراة. وسيفتقد الحكمة لخدمات دانيالز في مباراة القمة أمام نادي الحكمة العريق، 
السابعة،  الجولة  فــي  األخــيــر  الــفــوز  املــنــارة. وبعد  فــي  الجمعة  حيث سيلتقيان بعد غــد 
عاد النادي الرياضي إلى عرش ترتيب بطولة الدوري اللبناني لكرة السلة، حيث انتهى 
اللقاء بنتيجة )94-88(. وكان آرون هاربر أفضل مسجلي الرياضي بـ 33 نقطة، مقابل 
18 لوائل عرقجي، الذي كان قريبًا من الــدوري األميركي للسلة، فيما اكتفى األميركي 

ديشاون سميز بـ 23 نقطة من جانب الشانفيل، وسجل روني فهد 18 نقطة.

أرشافين يفسخ عقده من نادي كوبان
الروسي املخضرم، آندري أرشافني،  قام الالعب 
العب زينيت وأرسنال اإلنجليزي سابقًا، بفسخ 
تعاقده مــع نــادي كــوبــان كــراســنــودار، الــذي كان 
يلعب في صفوفه، منذ يوليو/تموز املاضي. وقال 
الالعب في تصريحات لوسائل اإلعالم: »تحدثنا 
ــنـــادي، وتوصلنا  حـــول الــوضــع مــع مــســؤولــي الـ
بيننا«.  املبرم  التعاقد  األفضل فسخ  أنه من  إلى 
يناير/ وكــان أرشافني )34 عامًا( قد سافر في 
كانون الثاني إلى قبرص للمشاركة في معسكر 
إعداد فريقه، الذي يستغل عطلة التوقف الشتوية 
للدوري الروسي. وأضاف متحدثًا عن مستقبله 
»إذا وصلني عرض، سأدرسه. وإذا لم أتلق أّي عروض سأنهي مشواري عند هذا الحد«. 
وحسبما أفادت وسائل اإلعالم املحلية، فإن أرشافني امتنع عن التدريب مع الفريق نظرًا 

ألن النادي لم يدفع له راتبه منذ نحو أربعة أشهر.

دي باركر إلى الدور الثاني من بطولة صوفيا للتنس
للرجال،  للتنس  املفتوحة  الثاني في بطولة صوفيا  الــدور  باكر  تيمو دي  الهولندي  بلغ 
الــدور األول للبطولة املقامة في بلغاريا، تغلب باركر على األسترالي ماثيو إيبدن  ففي 
بمجموعتني متتاليتني بواقع 6-4 و6-1. كما فاز الروماني ماريوس كوبيل على الكوري 

الجنوبي تشونغ هيون بنتيجة 6-2 و6-3 ليضمن االستمرار في البطولة.

الريال يعير تشيريشيف إلى فالنسيا
إدارة نادي فالنسيا اإلسباني التفاق  توصلت 
ــال مـــدريـــد يقضي  ــادي ريــ نــ رســمــي مـــع إدارة 
بموجبه انتقال العب فريق العاصمة اإلسبانية، 
الـــدولـــي الـــروســـي، ديــنــيــس تــشــيــريــشــيــف، إلــى 
صفوف فريق »الخفافيش« على سبيل اإلعارة، 
حــتــى يـــوم الــثــالثــني مــن شــهــر يــونــيــو/حــزيــران 
املــقــبــل. وعـــقـــب اإلعـــــالن الــرســمــي عـــن انــتــقــال 
الــالعــب الــروســي إلـــى صــفــوف فــريــق فالنسيا 
على سبيل اإلعارة؛ بات العب فريق الخفافيش 
وذلك  القدم،  لكرة  إسبانيا  ملك  كــأس  بطولة  في  للمشاركة  ذهبية  أمــام فرصة  الجديد 
بعدما كان قد تسّبب في إقصاء فريقه السابق، ريال مدريد، من البطولة ذاتها. وصعد 
بعد  وذلــك  الــقــدم،  لكرة  إسبانيا  ملك  كــأس  بطولة  نهائي  إلــى نصف  الخفافيش  فريق 
نجاحه في تحقيق نتيجة الفوز على فريق الس باملاس بنتيجة هدفني مقابل هدف، في 

مجموع املباراتني التي جمعت بني الفريقني في ربع نهائي البطولة.

بافيت ينضم إلى فريق وليامز
لفريق  السابق  االحتياطي  والــســائــق  الــتــجــارب  ســائــق  بافيت  غـــاري  البريطاني  التحق 
مكالرين، بمنافسه وليامز املشارك في بطولة العالم لسباقات السيارات فورموال 1، في 
محاولة ملساعدة األخير على تطوير سيارته الجديدة على املحاكي. وقالت كلير وليامز 
نائبة رئيس الفريق في بيان: »مستوى معرفته بالتجارب وقدرته على تحليل البيانات 

ستساعد على دفع تطوير السيارة أف.دبليو 38 قدمًا طوال املوسم«.

اإلسباني، وهناك قضى فترة قصيرة، فلعب 31 لقاء وكان 
له هدفان خالل هذه السنة.

التحاقه  كانت  الروخي بالنكوس،  بعد حقبة  األهــم  الوجهة 
بصفوف نادي ديبورتيفو الكورونيا في العام 2000 وبقي 
ألقاب  الفترة حقق ثالثة  معه حتى سنة 2007، خــالل تلك 
صحبة فريقه، حني فاز بكأس امللك )2001-2002(، وكذلك 
حــاضــرًا  ــان  وكـ و2002،  اإلســبــانــي سنتي 2000  الــســوبــر 
التاريخية، حني خسر  نــادي ميالن  أمــام  في مــبــاراة فريقه 
الديبور في السان سيرو 4-0، ثم عاد وانتصر على أرضية 
ميدانه 5-0، ليقصي النادي اللومباردي يومها، وسجل في 

تلك الفترة 18 هدفًا في 274 لقاء. 
في عام 2007 انضم كابديفيال إلى نادي فياريال، وقضى 
صحبة الغواصات الصفراء 4 مواسم، وأحرز 19 هدفًا في 
184 مباراة، وفي موسم 2011-2012 غــادر إسبانيا ألول 

مـــرة، حــني حــط رحــالــه فــي نـــادي بنفيكا، ولــكــنــه لــم يمكث 
هناك طوياًل، حيث لم يتمكن من حجز مكان أساسي في 
معه  ولعب  إسبانيول  نــادي  إلــى  مباشرة  فرحل  التشكيل، 
بتقديم مستوى  له  لم يسمح  بالسن  تقدمه  لكن  موسمني، 
إلى   2015-2014 موسم  فــي  لينتقل  عــهــده،  كسابق  كبير 
الهندي، وبعدها  الــدوري  فريق »نــورث إيست يونايتد« في 
إلى نادي ليرس البلغاري. الحقبة األبرز في مسيرة الالعب 
اإلسباني كانت في صحبة املنتخب اإلسباني، حيث بدأ في 
الــعــام 1989 مــع فريق تحت 21 ومــن تحت 23 سنة، وفــاز 
العام 2000، وانضم  بفضية األلعاب األوملبية الصيفية في 
للمنتخب اإلسباني األول في العام 2002، ولعب 60 مباراة 
وأحــرز 4 أهـــداف، وفــاز بكأس األمــم األوروبــيــة عــام 2008، 
وحّل ثالثًا في كأس القارات عام 2009، قبل أن يظفر بكأس 

العالم 2010، التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

حسين غازي

الجميع،  أذهــان  اإلنــجــازات راسخة في  السنون وتبقى  تمّر 
األلقاب  الالعبني، أحدهم حقق عديد  العديد من  وهــذا حــال 
املهمة، وهو اإلسباني خوان كابديفيال الذي ولد في مثل هذا 
تاريخا  مدينة  في   ،1978 العام  من  فبراير/ شباط   3 اليوم 
اإلسبانية، واليوم يحتفل بعامه الـ38، وهو الذي اختار مركز 
الظهير األيسر. بدأ مسيرته في فريق املدينة، وتطور معهم 
الــعــمــريــة حــتــى وصـــل للفريق األول، وفـــي سنة  الــفــئــات  فــي 
ولعب  »ب«،  إسبانيول  إلــى  الــنــادي  عــن  الرحيل  قــرر   1997
موسمًا واحــدًا خاض خالله 45 لقاء وسجل 4 أهــداف، هذا 
األول، ولعب  الفريق  إلى  الكتالوني لضمه  النادي  األمــر دفع 
لقاء،  أهــداف في 29  أيضًا موسمًا واحـــدًا، وكذلك سجل 4 
وفي املوسم الذي تاله قرر االنتقال إلى نادي أتلتيكو مدريد 

خوان كابديـفيال

على هامش الحدث

تستعرض »العربي 
الجديد« اليوم 

في فقرة »وجه 
رياضي« مسيرة 
الالعب اإلسباني 

خوان كابديفيال 
الذي أكمل عامه 

الـ38

هل ينجح 
غوارديوال في 
مانشستر سيتي 
كما فعل مع 
)Getty( برشلونة؟

تختصر إنجازات غوارديوال بنادي برشلونة اإلسباني، بأنه حقق معه لقبين 
في دوري أبطال أوروبا، وثالثة ألقاب في كأس »السوبر« األوروبي، ثالثة 
ألقاب لبطولة كأس العالم لألندية، ثالثة ألقاب لبطولة الدوري اإلسباني، 
لقب  حقق  وقــت  في  إسبانيا.  ملك  كــأس  في  لقبين  إلــى  باإلضافة 
لقب  حقق  األلماني  ميونيخ  بايرن  ومع  مرات.  ثالث  اإلسباني  »السوبر« 
الدوري األلماني مرتين، ولقب كأس ألمانيا في مناسبة واحدة، فماذا 

سيقدم مع مانشستر سيتي؟

إنجازات وألقاب

وجه رياضي

الــدوريــات قد يقتلون املدرب  بينما في باقي 
في حال الخسارة.

الصفقة عربيًا 
إلكترونيا بهذه  املشاركة  العرب عن  لم يغب 
تناقلت  الرياضية  فاملواقع  امُلــدويــة،  الصفقة 
ــال بـــشـــكـــل عـــــــادي مــــن دون أي  ــقــ ــتــ ــبـــر االنــ خـ

واملــدرب بيليغريني ما زال في الفريق، األمر 
ــردود الــاعــبــن  ــ ــذي قـــد يــؤثــر ســلــبــا عــلــى مـ الــ
ــريــــق بـــســـبـــب تـــأثـــيـــر تــبــديــل  ــفــ ــتــــوى الــ ومــــســ
املدربن، ألن بيليغريني قد يتأثر بهذا القرار 
امُلبكر قبل انتهاء املوسم الكروي. في املقابل 
أشارت بعض الجماهير العربية إلى أن قرار 
إعان ترك غوارديوال بايرن ميونيخ في هذا 

تحاليل أو استباق لألحداث، لكن على صعيد 
ــع الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــواقــ األفـــــــــراد فــــي مــ
أن  اعتبر  فالبعض  كثيرًا،  املــوضــوع  يختلف 
األفضل بحضور  أصبح  اإلنجليزي  الــدوري 

غوارديوال.
الــنــادي  تعامل  كيفية  انتقد  اآلخـــر  والبعض 
اإلنجليزي من خال إعان اسم مدرب جديد 

الــتــوقــيــت مــن املــوســم ســُيــزعــزع قـــوة الــنــادي 
»الــبــافــاري« الـــذي يــقــدم موسما رائــعــا، وهــذا 
األمر قد يؤثر سلبا على معنويات الاعبن 
الــقــرار أعلن فــي أهم  والــنــجــوم، خصوصا أن 
ــــذي يــتــحــدد  ــكــــروي، الـ األشـــهـــر مـــن املـــوســـم الــ
فيه كل شيء بالنسبة لألندية املنافسة على 

األلقاب.
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التّرفاس الصحراوي
ليبيون يقبلون على جنيه رغم المخاطر األمنية

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــمـــراء  ــادة الـــحـ ــمــ ــحــ فــــي مــنــطــقــة الــ
الواقعة على بعد ما يقرب من  400 
كيلومتر جنوب العاصمة الليبية  
طرابلس تزدهر تجارة ما يعرف محليًا بـ 
»الترفاس« وعربيًا الفقع، ويعتمد  سكان 
القريات  مناطق  مــن  النائية  املــنــاطــق  تلك 
وطبقة ومزدة على عمليات جني الترفاس 
الكيلوغرام  سعر  ويــصــل  بيعه.  ثمة  ومــن 
الواحد  لهذه السلعة إلى 150 دينارًا  »107 
دوالرات » وأغلب  زبائنه  من دول الخليج  

وأوروبا. 
والــتــرفــاس  أو الــكــمــأ أو الــفــقــع، فــطــر بــري 
بعد سقوط  الــصــحــراء  فــي  ينمو  موسمي 
15 سنتيمترًا  إلــــى   5 مـــن  بــعــمــق  األمـــطـــار 
ــادة ما  تــحــت األرض ويــســتــخــدم كــطــعــام عـ
يــتــراوح وزن الكمأة من 30 إلــى 300 غــرام. 
ــــواع الــفــطــريــات  ويــعــتــبــر مـــن ألـــذ وأثـــمـــن أنـ

الصحراوية.
ــة الــبــطــاطــا  ــ  يــنــمــو الــكــمــأة عــلــى شــكــل درنـ
فــــي الــــصــــحــــاري، بــــالــــقــــرب مــــن الـــنـــبـــاتـــات 
الصحراوية وعلى حواف جذوع األشجار 
الضخمة، كشجر البلوط على سبيل املثال. 
شكله كروي لحمي رخو منتظم، وسطحه 

)Getty( يقدم في أرقى المطاعم األوروبية وفي أطباق متنوعة

C

أملس أو درني ويختلف لونه من األبيض 
ــــود، ويــكــون فــي احــجــام تتفاوت  إلـــى األسـ
 
َ
ها حتى يكون

ُ
وتختلف وقد يصغر بعض

 إلى 
َ

ة البندق، أو يكُبر ليصل في حجم حبَّ
حجم البرتقالة.

كــعــاٍج ألمـــراٍض عدة  الترفاس  كما يدخل 
وأمـــراض   ، السرطانية  األورام  أهمها  مــن 

العيون.
ــــول مـــحـــمـــد أبـــــــو الــــقــــاســــم أحـــــــد بـــاعـــة  ــقـ ــ يـ
الترفاس  لـ »العربي الجديد« إن األوضاع 
ــبــــاد مــن  االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا الــ
تأخر صرف الرواتب واألوضــاع املعيشية 
للقيام  دفــعــت  الــنــائــيــة،  للمناطق  السيئة  
ــه فــي  ــعـ ــيـ ــرفــــاس وبـ ــتــ ــنــــي  الــ بـــعـــمـــلـــيـــات جــ
ــــواق مــن خـــال وســيــط لـــدول الخليج   األسـ

نظير املتطلبات املعيشية.
كما اشار بأن عمليات البحث عن الترفاس 
زادت مـــن قــبــل ســـكـــان تــلــك املـــنـــاطـــق، رغــم 
األوضــــــاع األمــنــيــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد، 
والـــتـــي لـــم تــؤثــر كــثــيــرا عــلــى هـــذا التقليد 
ــان تــلــك  ــكــ ــيـــث يــــخــــرج ســ الـــــصـــــحـــــراوي، حـ
الـــقـــبـــائـــل إلــــــى الــــــواحــــــات لـــجـــمـــع مــنــتــوج 
الــــتــــرفــــاس، كـــمـــا هــــو مــصــطــلــح عـــلـــيـــه فــي 

منطقة املغرب العربي عموما. 
فيما يــؤكــد الــبــائــع عــلــي الــتــيــر لـــ »الــعــربــي 

الجديد«  أن ارتفاع سعره مرتبط بارتفاع  
األســـعـــار فــي األســـــواق، وألن ســعــره خــال 
لــم يتعدَّ 50 ديــنــارًا »35  االعـــوام السابقة  
الــفــتــرة  فــي  فــإنــه  ــد،  الـــواحـ للكيلو  دوالرًا« 
الـــراهـــنـــة وصــــل الــســعــر إلـــــى  150 ديـــنـــارًا 
لـــدى الــبــاعــة، وأحــيــانــا يــصــل فــي املــنــاطــق 

الساحلية إلى  175 دينارًا للكيلو.
ــانـــي، وهـــو  ــتـ ــزنـ ويــــــرى حـــســـن عـــبـــدالـــلـــه الـ
القيام بعمليات جني  املواظبن على  أحد 
الترفاس مــن ســنــوات بــأن ارتــفــاع أسعاره 
الــعــام، جعل من  لهذا  املحصول  قلة  نظير 
الكثير  فيه  الجني تلك عما صعبا  مهمة 
كامل  يــوم  يمر  فقد  واملشقة.  املخاطرة  من 
نتيجة  عــلــى  الـــحـــصـــول  الــبــحــث دون  مـــن 
جـــيـــدة، وال يــتــعــدى املــحــصــول فـــي نــهــايــة 
اليوم كيلوغرامًا واحدًا أو كيلوغرامن من 
الحرارة  انخفاض درجــة  الترفاس في ظل 
ومـــوجـــة الــصــقــيــع الــتــي يــشــهــدهــا اإلقــلــيــم 

الصحرواي، والسيما في الليل. 
ويتسابق سكان تلك املناطق، على البحث 
الترفاس في أماكن تواجده في مراقد  عن 
البحث  الــصــخــور وعملية  تــحــت  أو  املــيــاه 
عــنــه تـــكـــون ســـيـــرًا عــلــى األقـــــــدام ملــســافــات 

طويلة.
ــواع مــتــعــددة منها األبــيــض  والــتــرفــاس أنــ

)الزبيدي( وهو األغلى سعرًا في األسواق 
ــرًا لــســهــولــة تــنــظــيــفــه  ــظـ واألكــــثــــر مــبــيــعــًا نـ
وطــعــمــه الــلــذيــذ وكــبــر حــجــمــه، ثــم األحــمــر 

والبني واألسود.
املصادر  في  يرد  الطبية  للفوائد  بالنسبة 
املــتــعــددة واملـــدونـــات الــطــبــيــة أن الــتــرفــاس 
األظافر  لعاج هشاشة  الكمأ يستعمل  أو 
وســـرعـــة تــكــســرهــا أو تــقــصــفــهــا، وتــشــقــق 
الــــرؤيــــة، وتستعمل  واضــــطــــراب  الــشــفــتــن 
ــذاء جــيــد حــيــث تــبــلــغ قيمتها  ــغـ الـــكـــمـــأة كـ
الــغــذائــيــة أكــثــر مــن 20% مــن وزنــهــا حيث 
تــحــتــوي عــلــى كــمــيــة كــبــيــرة مــن الــبــروتــن، 
وتزين  الجيد  الحساء  الكمأة  من  ويصنع 

بها موائد األكل. 
ويجب أن تطبخ جيدًا وال تؤكل نيئة حيث 
تسبب عسر الهضم. كما يتم غسلها جيدًا 
وذلك  الباءة  لتقوية  وسحقها  وتجفيفها 
بعمل مغلي منها بشرط أال يقل زمن الغلي 
عن نصف ساعة ويستعمل عصير الكمأة 
. كما يتم حك األثمد مع 

ً
لجاء البصر كحا

الكمأة والتكحل به لتقوية النظر والجفون 
ودفع نزول املاء من العن.

الباحث  االقــتــصــاديــة، يشير  الــنــاحــيــة  مــن 
االقـــتـــصـــادي أحــمــد املـــبـــروك فـــي حــديــثــه لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن عــمــلــيــات جني  
الــتــرفــاس والــبــحــث عــنــه تــجــارة موسمية 

لسكان تلك املناطق. 
ويـــؤكـــد أنــــه بــإمــكــان املــنــطــقــة أن تــضــاعــف 
املنتوج، ولكن ذلك يتطلب تخصيص  من 
املـــزيـــد مـــن الـــيـــد الــعــامــلــة فـــي الــبــحــث عن 
الـــــتـــــرفـــــاس، واعـــــتـــــمـــــادات مـــالـــيـــة لــجــعــلــه 
بذاتها، وليس مجرد هواية  قائمة  تجارة 
هذا  مثل  فــي  املحليون  الــســكــان  يمارسها 

الوقت من العام.

يستعمل لعالج 
هشاشة األظافر 

وسرعة تكسرها أو 
تقصفها، وتشقق 
الشفتني واضطراب 

الرؤية.

■ ■ ■
يتم غسله جيدا 

وتجفيفه وسحقه 
للتقوية وذلك بعمل 
مغلي منه بشرط أال 
يقل زمن الغلي عن 

نصف ساعة.

■ ■ ■
املخاطر األمنية لم تمنع 

سكان الواحات في 
ليبيا من اإلقبال على 
جنيه، على الرغم من 

تراجع املنتوج ألسباب 
مناخية.

باختصار

هو المطلوب األول على موائد المرفهين وعشاقه من الخليج العربي وأوروبا. تقدمه المطاعم الراقية في أطباق شهية. 
إنه الترفاس كما هو معروف في ليبيا والمغرب العربي، فاكهة صحراوية تنمو في الظل

هوامش

سما حسن

أن تفتح عينيك على الحياة في واحدٍة من أفقر بقاع 
األرض، وهي غزة، فمعنى ذلك أن تتمنى أمنية املمثل 
الراحل بشارة واكيم »لو كنت غني« في الفيلم الذي 
شــاهــدتــه فــي صــغــري، وشــّدنــي فــي أحــداثــه األولـــى، 
بسبب إحــســاس الــحــالق مــحــروس بــالــفــقــراء، فقد 
كان يحنو ويعطف عليهم، ويجود عن ضيٍق، وليس 
األحــداث  توالي  عن سعة، بجزء مما يكسب. ولكن 
ما  الــذي  بالنقمة على محروس  الصغير  قلبي  مأل 
إن هبطت عليه ثروة من السماء، حتى عاش لنفسه 
ر 

ّ
وغرق في امللذات، ونسي أهل حارته الفقراء، وتنك

لهم.
بمثاليٍة ساذجٍة  الفيلم، ورددت  هــذا  أحــداث  رت 

ّ
تذك

الحالق محروس يومًا  بيني وبــني نفسي ما تمناه 
»لــو كنت غنية«، وذلـــك حــني مـــّرت أجـــواء املنخفض 
الجوي األخيرة، والتي أصاب ضررها األكبر الفقراء 
وتلفتُّ  أنفسهم،  وحــتــى  وممتلكاتهم،  بيوتهم  فــي 
حولي، واكتشفت أن الفقراء هم فقط من ُيحسنون 

للفقراء، ويشعرون بهم.
تأكد استنتاجي، حني أعلنت إحدى املحطات اإلذاعية 
املــحــلــيــة فــي غـــزة عــن فــتــح بـــاب الــتــبــرعــات ملنكوبي 

املنخفض الجوي في مقر اإلذاعــة، فهب الفقراء من 
كــل حــدب وصـــوب، وعــلــى الــرغــم مــن ســوء األحـــوال 
ظروفًا  يعيشون  ومــمــن  إلخــوانــهــم،  للتبرع  الــجــويــة 
 عجوٌز تبرعت ببعض املؤن 

ٌ
بسوء ظروفهم، فسيدة

التي تحصل عليها من »أونــروا« وطفل تبرع بدخل 
، ولـــم تــتــلــق هــذه 

ً
يـــوم كــامــٍل مــن عــمــلــه بــائــعــًا جـــائـــال

الحملة أي تبرع من األثرياء ورجال األعمال.
وتـــأكـــد اســتــنــتــاجــي، بــعــد أن صــــدرت تــصــريــحــات 
بها على الفور أحد املسؤولني في وزارة 

ّ
صحفية كذ

بتوفير  املطالبة  حول  الفلسطينية  والتعليم  التربية 
ــدارس الــحــكــومــيــة، أســــوة بـــاملـــدارس  ــ الــتــدفــئــة فـــي املــ
ازدحــام  أن  الخاصة، حيث نفى املسؤول تصريحه 
تالميذ  وأن  الــــدفء،  بتوفير  وحـــده  كفيل  الــفــصــول 
أربــع دفايات  تــعــادل   

ً
الــواحــد ينتجون طــاقــة الفصل 

كهربائية. 
وقــــّررت وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، بــعــد ثـــورة أولــيــاء 
األمور على هذه التصريحات، وترّددهم في إرسال 
ــدارس، بسبب اســتــمــرار انخفاض  ــ املـ إلـــى  أطــفــالــهــم 
تتبع خطة  أن  قــررت  السنوي،  الــحــرارة عن معدلها 
ــدارس بــالــتــعــاون مـــع وزارة  ــ مــســتــقــبــلــيــة، لــتــدفــئــة املــ
ومعربة عن  وقــت،  أقــرب  فــي  الطاقة،  املالية وسلطة 
والقطاع  املحلي  املجتمع  مــن  جهود  أي  استقبالها 

ــدارس  الـــخـــاص، مـــن أجـــل املــســاعــدة فـــي تــجــهــيــز املــ
والجامعات، بيئة حاضنة للتعليم، ألنه أقوى سالح 

لدى الشعب الفلسطيني!
 ســاقــه الــثــري املــســتــحــدث، الــحــالق 

ً
ـــرت تــعــلــيــال

ّ
تـــذك

ــلــق غنيًا، 
ُ
أنــه خ مــحــروس، أن الغني ليس مــن ذنــبــه 

الفقير، ألنــه يعلمه  أن ينفق على  وليس مــن واجــبــه 
الـــكـــســـل واالتـــــكـــــال، وأن عـــلـــى الــفــقــيــر الـــبـــحـــث عــن 
أموالهم.  األثــريــاء في  الغنى، وعــدم مزاحمة  مصدر 
وقــد سمعت هــذا املنطق مــن عــدة أشــخــاص أثــريــاء، 
نصحتهم بالتبرع للفقراء، وسقت أمامهم قصصًا 
تدمي القلوب لعائالٍت ال تجد ما يسد رمقها، فيكون 
الجواب من أكثرهم أنهم ال يجدون املال في الشارع، 

وأنهم تعبوا في الحصول عليه، وأن من حق الغني 
الــرفــاهــيــة  الـــطـــرق، ويــعــيــش  أن يستمتع بــمــالــه بــكــل 
كما يــجــب، ألن مــن حكم فــي مــالــه فما ظــلــم. وعند 
 عن الحوار، لكني 

ً
هذا الحد من القسوة أتوقف فعال

أراهم يدّسون قروشًا قليلة في يد سائل، ويطلبون 
املــول  أو  البنك،  منه على عــجــٍل، وهــم يخرجون مــن 
أو  بالشفاء،  ملريضهم  يدعو  أن  الضخم،  التجاري 
أتنهد وأبتسم في  الصالح. وهنا،  لعاقرهم بالخلف 

مرارة، فما أقل عطاياهم، وما أعظم مطالبهم...
األمر الوحيد الذي كنت قادرة على القيام به، في أيام 
أقطنها،  التي  البناية  إلــى سطح  الصعود  هو  املطر، 
الطيور  أجل  الخبز من  وفتات  الحبوب  ونثر بعض 
ــا تــجــوب املــكــان، بحثًا  والــقــطــط الــتــي اعــتــدت أن أراهـ
عن طعاٍم، والتي ستجد حتمًا وسيلة للوصول إلي 
ما نثرته من طعام. وحني كنت أطل بلمحٍة سريعٍة 
مــن فــوق سطح الــبــنــايــة، رأيـــت بيت جــارتــي املسنة، 
 ،

ً
وقــد تهاوى جــزء كبير من سقفه املتصدع أصــال

فــأشــحــت وجــهــي فــي ألــــٍم، وقــلــة حــيــلــة إلـــى الناحية 
الثري يترّجل من سيارته  األخــرى، فلمحت جــاري 
الفخمة على عجٍل، متخذًا طريقه تحت املطر، نحو 
 بأكياس مشترياٍت كثيرة، 

ً
مدخل بيته الفخم محمال

تطل من إحداها علبة شوكوالتة فاخرة.

»لو كنت غني«

وأخيرًا

أتنهد وأبتسم في 
مرارة، فما أقل عطاياهم، 

وما أعظم مطالبهم
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