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ديما الواوي... أصغر أسيرات فلسطين
تروي ديما الواوي لـ»العربي الجديد« ما خبرته خلف القضبان، بعدما قضت أكثر من 

شهَرين في قبضة االحتالل اإلسرائيلي، لتصبح أصغر أسيرة فلسطينية. ]18ـ19[

الكويت ــ العربي الجديد

تتصاعــد وتيــرة التحــركات السياســية والجهــود 
الدبلوماســية إلنقــاذ مشــاورات الســام اليمنيــة 
املنعقــدة فــي الكويــت، بعدما وصلــت خال األيام 
مجلــس  وتدخــل  حرجــة.  نقطــة  إلــى  املاضيــة 
التعــاون الخليجــي، عبــر أمينــه العــام عبداللطيــف 
الزيانــي، ألول مــرة بشــكل مباشــر بالتزامــن مــع 
الوضــع  بتفجــر  تهــدد  التــي  املؤشــرات  تصاعــد 
بــدأ مســاعيه بلقــاء  قــد  الزيانــي  امليدانــي. وكان 
جمعــه بالرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هادي 

فــي الريــاض، يــوم االثنني املاضــي، قبل أن يتوجه 
إلــى الكويــت حيــث التقــى املبعوث األممــي، ووزير 
الخارجيــة الكويتــي صباح خالــد الحمد الصباح، 
املشــاورات.  فــي  املشــاركة  اليمنيــة  والوفــود 
وبينمــا تتواصــل الجهــود الســتئناف الجلســات 
املباشــرة، يؤكــد وزيــر الخارجيــة اليمنــي، رئيــس 
الوفــد الحكومــي في مشــاورات الكويــت، عبدامللك 
بــه  خــّص  حديــث  فــي  )الصــورة(،  املخافــي 
طالــب  الحكومــي  »الفريــق  أن  الجديــد«  »العربــي 
بتشــكيل لجنة عســكرية محايدة بإشراف دولي 
لــواء العمالقــة«  تقــوم باالطــاع علــى مــا تــم فــي 

فــي محافظــة عمــران قبــل أيــام، والذي كان ســببًا 
فــي  الشــرعية مشــاركته  وفــد  لتعليــق  أساســيًا 
أن  إلــى  املخافــي  ويلفــت  املباشــرة.  الجلســات 
»الفريــق الحكومــي تلقــى وعودًا مــن قبل املجتمع 
الدولــي بــأن يتــم تشــكيل تلك اللجنــة، واعتبر ذلك 
اقتراحــًا ومطلبــًا منطقيًا«، مضيفًا »وعدونا بأنه 
املطلــب ونحــن  هــذا  العمــل علــى تحقيــق  ســيتم 

باالنتظار«. 
أال  علــى  بالعمــل  ثقتــه  املخافــي  يؤكــد  وبينمــا 
تفشــل هــذه املشــاورات، يقــول وزيــر الخارجيــة 
اليمنــي »حتــى موقفنــا حاليــًا، وتعليــق املشــاركة 

بالجلســات املباشــرة، جــاء لتأكيــد ضــرورة عــدم 
فشــل املشــاورات. ألن أي نــوع مــن الســكوت على 
هــو  الســابقة  كتصرفاتهــا  املليشــيات  تصــرف 
إفشــال للمشــاورات، ولهــذا جــاء موقفنــا هــذا«. 
وفيمــا يشــير إلــى أن »املجتمع الدولــي لديه قناعة 
بعــدم الســماح بفشــل هــذه املشــاورات«، يوضــح 
قدمتــه  ومــا  مــن جهــة،  املليشــيات  »تصــرف  أن 
مــن أوراق مــن جهــة أخــرى تجعلنــا نقــول إنهــا 
ربمــا ليســت جاهــزة لهــذه الجولــة وإلنجــاح هــذه 

املشاورات«.
]التفاصيل ص. 3[
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الكويت ـ غمدان اليوسفي

يــشــرح وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي، رئيس 
الــوفــد الــحــكــومــي فــي مـــشـــاورات الــكــويــت، 
عـــبـــداملـــلـــك املــــخــــافــــي، فــــي حــــديــــث خـــّص 
ــبــــاب  ــد« أبـــــــرز األســ ــديــ ــربــــي الــــجــ ــعــ بــــه »الــ
الــتــي دفــعــت الــوفــد الحكومي إلــى تعليق 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي الـــجـــلـــســـات املـــبـــاشـــرة فــي 
مـــحـــادثـــات الـــســـام الــيــمــنــيــة فـــي الــكــويــت 
منذ يــوم األحــد املاضي، متوقفًا عن أبرز 
الضمانات التي يطالب بها وفد الشرعية 
بــوصــفــهــا أســـاســـًا الســتــئــنــاف الــجــلــســات 
ــاورات  ــ ــشـ ــ املــــبــــاشــــرة، وضــــمــــان نــــجــــاح املـ

والتوصل إلى سام حقيقي في اليمن. 
ويوضح املخافي، من الكويت، لـ«العربي 
الـــجـــديـــد«، أن »الــفــريــق الــحــكــومــي طــالــب 
بتشكيل لجنة عسكرية محايدة بإشراف 
ــم فــي  ــا تــ ــــاع عـــلـــى مــ ــــاالطـ دولــــــي تـــقـــوم بـ
قبل  عــمــران  فــي محافظة  العمالقة«  لـــواء 
ــام، والـــذي كــان سببًا أســاســيــًا لتعليق  أيـ
ــد الــشــرعــيــة مــشــاركــتــه فـــي الــجــلــســات  وفــ
املباشرة. ويلفت املخافي إلى أن »الفريق 
املجتمع  قبل  مــن  وعـــودًا  تلقى  الحكومي 
الدولي بأن يتم تشكيل تلك اللجنة ذلك، 
منطقي«،  ومــطــلــب  اقــتــراح  أنـــه  معتبرين 
العمل على  بأنه سيتم  مضيفًا »وعدونا 

تحقيق هذا املطلب ونحن باالنتظار«.
 املوقف الحكومي 

ّ
وفيما يؤكد املخافي أن

ــلـــســـات  ــي الـــجـ ــ ــيـــق املـــــشـــــاركـــــة فــ ــلـ ــن تـــعـ ــ مــ
ــرة »حـــتـــى اآلن ســيــبــقــى كــمــا هو  ــاشـ ــبـ املـ
عليه، حتى ينتفي سبب التعليق«، يشير 
 »الحوثيني يحاولون أن يستبقوا 

ّ
إلى أن

األمر من خال عمل إعامي يقولون )من 
خــالــه( إنــه لــم يحدث شــيء فــي املعسكر، 
يشهدون ألنفسهم، ونحن نريد أن يكون 

العالم شاهدا علينا وعليهم«.
ويــرى وزيــر الخارجية اليمني أن تعليق 
املــشــاورات يأتي من أجــل الخروج بسام 
أفضل، بعد مجموعة من املمارسات على 
على  واالستياء  الحصار  آخرها  األرض 
في  )العمالقة(  أو  ميكا(   29( لـــواء  قــيــادة 

عادل األحمدي

تــتــصــاعــد وتـــيـــرة الــتــحــركــات الــســيــاســيــة 
مشاورات  إلنقاذ  الدبلوماسية  والجهود 
الـــســـام الــيــمــنــيــة املــنــعــقــدة فـــي الــكــويــت، 
ــام املــاضــيــة إلى  بعدما وصــلــت خــال األيـ
نــقــطــة جـــرحـــة. وتـــدخـــل مــجــلــس الــتــعــاون 
عبداللطيف  الــعــام  أمينه  عبر  الخليجي، 
الزياني، ألول مرة بشكل مباشر بالتزامن 
التي تهدد بتفجر  املــؤشــرات  مع تصاعد 
ــي مـــــجـــــددًا مـــــع دخـــــول  ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ الـــــوضـــــع املـ
الــتــي بدأ  الــرابــع للهدنة الهشة  األســبــوع 
إبريل/نيسان  مــن  الــعــاشــر  فــي  تطبيقها 

املاضي. 
مقربة  مطلعة،  يمنية  مــصــادر  وتــوضــح 
ــاركـــني فــــي مـــحـــادثـــات الـــكـــويـــت،  ــشـ مــــن املـ
»العربي الجديد« أن الـ48 ساعة املاضية  لـ
املشاركني  جمعت  فة 

ّ
مكث لــقــاءات  شهدت 

 على حدة، باملبعوث األممي إلى اليمن، 
ً
كا

إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، والــســفــراء 
ـــ18 )أبــرزهــا  الــتــابــعــني ملجموعة الــــدول الــ
الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن 
والدول الخليجية( املعتمدين لدى اليمن، 
لــقــاءات منفصلة بــني السفراء   عــن 

ً
فــضــا

واملــبــعــوث األمــمــي ومــســؤولــني كويتيني، 
ــتـــمـــرة لــتــقــريــب  فــــي إطـــــــار الـــجـــهـــود املـــسـ
وجهات النظر بني وفد الشرعية من جهة 
ووفدي الحوثيني وحزب املؤتمر الشعبي 
العام برئاسة الرئيس املخلوع علي عبد 

الله صالح من جهة ثانية.
وانــضــم إلــى جــهــود التوفيق بــني أطــراف 
الـــحـــوار الــيــمــنــي ألول مــــرة فـــي الــكــويــت، 
ــام لــــــــدول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون  ــ ــعـ ــ األمــــــــني الـ
الخليجي، عبداللطيف الزياني، الذي بدأ 
اليمني  بالرئيس  جمعه  بلقاء  مساعيه 
ــريــــاض،  ــه مـــنـــصـــور هــــــادي فــــي الــ ــبـــدربـ عـ
يــوم االثــنــني املــاضــي، قبل أن يتوجه إلى 
الـــكـــويـــت حــيــث الــتــقــى املـــبـــعـــوث األمـــمـــي، 
خالد  صباح  الكويتي  الخارجية  ووزيـــر 
ــلـــي الـــشـــرعـــيـــة  ــثـ الـــحـــمـــد الــــصــــبــــاح، ومـــمـ
وتحالف االنقاب في الكويت. وهي املرة 
األولى، التي يلتقي فيها الزياني بوفدي 
جــمــاعــة أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــني( وحــزب 
املــؤتــمــر مــنــذ بـــدء الــتــدخــل الــعــســكــري في 

الحكومي  الــوفــد  رئيس  ويطالب  عــمــران. 
ــاورات الــكــويــت بـــضـــرورة إيــجــاد  ــشـ فـــي مـ
ضــمــانــات تــؤكــد انــســحــاب املليشيات من 
إلــــزام الحوثيني  يــتــم  الــعــمــالــقــة وأن  لــــواء 
واملــخــلــوع عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح بسحب 

املليشيات من داخله.
إلــى ضـــرورة إيجاد  املــخــافــي  كما يشير 
ــــاق الــــنــــار فــــي تــعــز  ضـــمـــانـــات لـــوقـــف إطــ
وفـــك حــصــار بــيــحــان فــي محافظة شبوة 
 عن وقف 

ً
وكذلك في محافظة تعز، فضا

الحكومي  الفريق  أن  إلى  التحشيد، الفتًا 
ــــوال أســبــوعــني يـــقـــدم احــتــجــاجــات  ظـــل طـ
مكتوبة إلــى املــبــعــوث األمــمــي إلــى اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد في ما يتعلق 
ــم يــتــم تــحــقــيــق أي تــقــدم.  بـــهـــذا األمـــــر، ولــ
ويضيف »اآلن من خال تعليق مشاركتنا 
نــريــد أن يــحــدث تــقــدم فــي هـــذا املــلــف كي 

نتمكن من العودة إلى الطاولة«.
ــتــــطــــرق املــــخــــافــــي إلـــــــى الــــخــــروق  ــا يــ كــــمــ
الجبهات، موضحًا  من  عــدد  في  اليومية 
أن »الفريق يتلقى يوميًا باغات وترسل 
التفاصيل  بــكــامــل  املــبــعــوث األمـــمـــي  إلـــى 
ــل الــــــقــــــوات، وحـــفـــر  ــقــ ــن الـــتـــحـــشـــيـــد، ونــ ــ عـ
الــخــنــادق، واالعـــتـــقـــاالت، ونــســف املــنــازل، 
وقــصــف املــدنــيــني وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا 
الــتــي تــؤكــد خـــرق وقـــف إطـــاق الــنــار، ألن 
ــروط وقـــف إطـــاق الــنــار التي  أحــكــام وشــ
ــم املــتــحــدة ال  ــ تـــم االتـــفـــاق عــلــيــهــا مـــع األمـ
ــــده،  ــــاق الــــنــــار وحـ تــشــمــل فـــقـــط وقـــــف إطــ
وإنما تشمل مجموعة من األفعال تعتبر 
من ضمن الخروق، ومن بينها التحشيد 
ونقل القوات وزرع األلغام وحفر الخنادق 
وتفجير البيوت والقصف وإعادة ترتيب 

اليمن بــقــيــادة الــســعــوديــة الــعــام املــاضــي. 
ووفقًا ملصادر يمنية وتصريحات متفرقة 
لـــلـــمـــبـــعـــوث األمــــمــــي ولـــلـــمـــشـــاركـــني، فـــإن 
الجهود تتمحور حول موضوعني. يتمثل 
املوضوع األول في تقريب وجهات النظر 
بــمــا يــســمــح بـــعـــودة الــجــلــســات املــشــتــركــة 
الــــتــــي جــــــرى تــعــلــيــقــهــا مـــــن قـــبـــل الـــوفـــد 
الحكومي يوم األحد املاضي على خلفية 
على  السيطرة  وأهمها  الحوثيني  خــروق 
معسكر »لــــواء الــعــمــالــقــة«. وُيـــضـــاف إلــى 
ذلــك ما يرتبط بهذا املــوضــوع من مساٍع 
سياسية إللزام االنقابيني بإعادة وضع 
املعسكر إلى ما كان عليه، والحصول على 
ــــروق الــهــدنــة  الـــتـــزامـــات فـــي مـــا يــخــص خـ

املستمرة في مختلف الجبهات.
ــاشـــات  ــقـ ــنـ مـــــن زاويــــــــــة أخــــــــــرى، تــــتــــركــــز الـ
والــجــهــود حـــول مــا قـــال املــبــعــوث األمــمــي 
إنــــــه »بـــــلـــــورة إطـــــــار عــــــام اســـتـــراتـــيـــجـــي« 
يــجــمــع طـــروحـــات وفـــد الــشــرعــيــة ووفـــدي 
تحالف االنقاب. وكان ولد الشيخ أحمد 
قــد أوضــــح، فــي بــيــان أصــــدره فــجــر أمــس 
الــذي وضعته  الثاثاء، أن »اإلطــار العام، 
األمــــــــم املــــتــــحــــدة، يـــبـــنـــي عـــلـــى الـــقـــواســـم 
املــــشــــتــــركــــة ويــــحــــضــــر ملـــــســـــار ســـيـــاســـي 
اســتــراتــيــجــي شـــامـــل يـــؤمـــن لــلــمــواطــنــني 
اســتــقــرارًا أمــنــيــًا وســيــاســيــًا«، مــشــيــرًا إلــى 

القوات«. ويضيف »نحن ال نزال متمسكني 
الجانب،  النار وأثبتنا هذا  بوقف إطــاق 
وعلى الطرف اآلخر أن يثبت ذلك مثلنا«. 
كما يؤكد املخافي االســتــمــرار »فــي دعم 
أنفسنا  على  وسنعتمد  األمــمــي  املبعوث 
باملرجعيات  دائمًا  املبعوث  تذكير  وعلى 

املتوافق عليها«.
أما في ما يتعلق بالتباينات بني رؤيتي 
ــة واالنـــــقـــــابـــــيـــــني، يـــــــرى وزيـــــر  ــكــــومــ الــــحــ
الخارجية اليمني أن رأب الصدع يتم من 
املرجعيات، ومقاربة  إلــى  »الــعــودة  خــال 
التي جئنا  املرجعيات  بموجب  رؤيــة  أي 
إلــى الــحــوار مــن أجــلــهــا، وهــي مرجعيات 
كان  فــإذا  فقط،  العالم وليس مرجعياتنا 
هناك أي رؤيــة مقاربة مــن الــقــرار األممي 
،2216 ومـــن مــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي، 
ومن املبادرة الخليجية واآللية التنفيذية 
ــاورات،  ــ ــشـ ــ ــذه رؤيــــــة تــســتــحــق املـ ــهـ ــا، فـ ــهـ لـ
إذا كانت بعيدة عــن هــذه املرجعيات  أمــا 
فيجب تذكير أصحابها بأنه يجب عليهم 

العودة إلى املرجعيات«.
الحكومي  »الــفــريــق  إن  املــخــافــي  ويــقــول 
)أي تحالف  املرجعيات وهــم  بهذه  الــتــزم 
ــلــــتــــزمــــوا، وعـــلـــيـــنـــا أواًل  ــم يــ ــ لـ االنــــــقــــــاب( 
ومن  باملرجعيات  التمسك  مــدى  مناقشة 

ثم الذهاب إلى مناقشة التفاصيل«.
وبينما يؤكد ثقته بالعمل على أال تفشل 
ــاورات، يــقــول املــخــافــي »حــتــى  ــشــ هـــذه املــ
ــة في  ــاركـ مــوقــفــنــا حـــالـــيـــًا، وتــعــلــيــق املـــشـ
لتأكيد ضــرورة  جــاء  املباشرة،  الجلسات 
عـــدم فــشــل هـــذه املــــشــــاورات. ألن أي نــوع 
ــكـــوت عـــلـــى تـــصـــرف املــلــيــشــيــات  ــن الـــسـ مــ
ــال  ــ ــشـ ــ ــة هـــــــو إفـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــا الـ ــهــ ــاتــ ــرفــ ــتــــصــ كــ

للمشاورات، ولهذا جاء موقفنا هذا«.
وفــيــمــا يــشــيــر إلـــى أن »املــجــتــمــع الــدولــي 
لــديــه قــنــاعــة بــعــدم الــســمــاح بــفــشــل هــذه 
ــــرف  ــــصـ »تـ أن  ــــح  ــــوضــ يــ املــــــــــــشــــــــــــاورات«، 
املليشيات من جهة، وما قدمته من أوراق 
من جهة أخــرى تجعلنا نقول إنها ربما 
لــيــســت جـــاهـــزة لــهــذه الــجــولــة وإلنــجــاح 

هذه املشاورات«.

أنــهــم فــي املــنــظــمــة الــدولــيــة املــســؤولــة عن 
إدارة الحوار يعملون حاليًا على مناقشة 
اإلطـــار »مــن خــال اجتماعات ثنائية مع 
األطــــراف حتى نــحــدد أولــويــاتــهــم ونبني 

على القواسم املشتركة«.
ــزال فــيــه تفاصيل  ــذي ال تــ وفـــي الـــوقـــت الــ
املقترح األممي املرتقب كصيغة وسط بني 
الشرعية  اللتني قدمهما ممثلو  الرؤيتني 
وتــحــالــف االنـــقـــاب، ينظر مــتــابــعــون إلــى 
هــــذه الــخــطــوة بــاعــتــبــارهــا مــفــصــلــيــة من 
املـــمـــكـــن أن يـــتـــحـــدد عـــلـــى ضـــوئـــهـــا مـــدى 
ــتـــمـــرار فــي  ــبـــول لـــــدى الــــوفــــديــــن لـــاسـ ــقـ الـ
املحادثات من عدمها، بعدما كان التباعد 
ــــرؤى املــقــدمــة خــال  الــكــبــيــر فـــي جــوهــر الـ
األيــــــام املـــاضـــيـــة أحــــد أهــــم أســـبـــاب تعثر 

استمرار الجلسات.
ــادت أجـــــــواء الـــتـــوتـــر نــســبــيــًا  ــ مـــيـــدانـــيـــًا، عــ
ــة فــي  ــدنــ ــهــ ــــت وتـــــيـــــرة خــــــــروق الــ ــعـ ــ ــفـ ــ وارتـ
اليومني األخيرين، حيث تجددت املعارك 
ــم« شــــرق صــنــعــاء وفــي  ــهــ ــ فـــي مــنــطــقــة »ِن
جبهات متفرقة في محافظة تعز، وحلقت 
مقاتات التحالف العربي في العديد من 
املحافظات، وسط أنباء عن ضربات جوية 
لم يتسن التأكد منها رسميًا. كما أعلنت 
مــصــادر مــيــدانــيــة فــي تــعــز، أن الحوثيني 

استقدموا مزيدًا من التعزيزات.

المجتمع الدولي لديه 
قناعة بعدم السماح 

بفشل هذه المشاورات

احتمال أن يترك 
النظام الصحافيين 

يفّرغون غضبهم

اجتماع مصري سوداني لحاليب وشالتين
القاهرة ـ العربي الجديد

في  بالقاهرة،  السودانية  الــســفــارة  فــي  دبلوماسي  مصدر  يفيد 
حــديــث لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن اجــتــمــاعــًا قــريــبــًا ســيــجــري بني 
مــســؤولــني ســودانــيــني ومــصــريــني بــشــأن مــطــالــبــة الــخــرطــوم بما 
ســّمــاه »حــقــهــا الــتــاريــخــي فــي منطقة مثلث حــايــيــب وشــاتــني« 
املتنازع عليها مع القاهرة. ووفقًا للمسؤول السوداني نفسه، فإن 
»النظام الحالي في السودان ال يمكنه أمام الرأي العام السوداني 
التخلي عــن تـــراب الــوطــن« عــلــى حــد وصــفــه. ويــوضــح املــســؤول 
الــســودانــي أنــه »خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة، وتــحــديــدًا منذ السنوات 
الحساسية  البالغ  السياسي  الظرف  نقّدر  كنا  األخيرة،  الخمس 
الذي تمر به الشقيقة مصر، ولم نكن نضغط حتى ال نزيد أعباء 
القيادة السياسية في ظل ما تمر به من مشاكل سياسية داخلية«. 
ويشير إلى أنه »مع إعان نتائج اتفاقية ترسيم الحدود بني مصر 
واملمكلة العربية السعودية، وحل أزمة جزيرتي تيران وصنافير 

بني البلدين، بدا لنا أن القاهرة في سعة من أمرها تمكنها من حل 
أزمة املناطق املتنازع عليها«، وهو ما »دفع الخرطوم للمطالبة 
لبدء مفاوضات مباشرة مع القاهرة إلنهاء مسألة السيادة على 
حــايــب وشـــاتـــني«. وحـــول املــوقــف مــن ســد الــنــهــضــة واتــهــامــات 
على  للضغط  القضية  باستغالها  لــلــســودان  املــصــري  الــجــانــب 
القاهرة، من خال التفاهم مع إثيوبيا، يقول املسؤول السوداني: 
»بــعــد دراســـــات مستفيضة مـــن جــانــبــنــا لــلــســد، بـــدا واضـــحـــًا أن 
الــخــرطــوم،  كــثــيــرة ستحصل عليها  امــتــيــازات ومــكــاســب  هــنــاك 
وهو ما جعل موقفنا من السد يبدو لصانعي القرار املصري أنه 
ضدهم«. وبشأن الحديث عن وساطات عربية وفي مقدمتها من 
السعودية، يقول املسؤول السوداني إن »اململكة لها كل االحترام 
والتقدير لدى الشعب السوداني قبل املسؤولني«. وبينما لم ينِف 
املسؤول السوداني قيام الرياض بوساطة في العاقات املصرية 
 »التراب الوطني قضية أمن شعبي لكل 

ّ
السودانية، يشير إلى أن

مواطن وال يمكن ألي مسؤول التنازل عنه«.

للحدث تتمة...

سجّل مجدي 
عبد الغفار

بعدما  الغفار،  عبد  مجدي  المصري،  الداخلية  وزير  بإقالة  المطالبين  دائرة  تتسع 
نقابة  وآخرها  المهنية،  النقابات  أبرز  استعداء  من   2015 في  تعيينه  منذ  تمكن 
التجاوزات  تكرار  عقب  وزارته  أداء  من  الشعبي  السخط  عن  فضًال  الصحافيين، 

واالنتهاكات بحق المواطنين

القاهرة ـ العربي الجديد

تــرتــفــع األصـــــــوات املــطــالــبــة بــإقــالــة 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة املــــصــــري، مــجــدي 
عــبــد الـــغـــفـــار، عــلــى خــلــفــيــة اقــتــحــام 
األمــن إللقاء  الصحافيني من قبل  نقابة  مقر 
ــمــــرو بـــــــدر، رئــيــس  ــلـــى كــــل مــــن عــ ــبـــض عـ ــقـ الـ
تحرير بوابة يناير اإللكترونية، وزميله في 
املـــوقـــع مــحــمــود الــســقــا، مــســتــمــدة مــبــرراتــهــا 
من أداء الــوزارة املليء باالنتهاكات في عهد 
عــبــد الــغــفــار، فــيــمــا يــكــشــف مــصــدر سياسي 
مـــصـــري قـــريـــب مـــن دوائــــــر صــنــع الــــقــــرار في 
 اللواء عباس كامل، 

ّ
مؤسسة الرئاسة، عن أن

الــرئــيــس املــصــري، عــبــد الفتاح  مــديــر مكتب 
السياسي، هو صاحب قرار 

اقــتــحــام مــقــر الــنــقــابــة. ويــقــول املــصــدر نفسه 
 »كــامــل اتــصــل بوزير 

ّ
لـــ»الــعــربــي الــجــديــد« إن

الداخلية املصري، اللواء مجدي عبد الغفار، 
يكون  »ربــمــا  متابعًا  الــقــرار«،  بتنفيذ  فه 

ّ
وكل

الـــهـــدف مـــن تــلــك الــخــطــوة هـــو كــْســر الــنــقــابــة 
أمــام الــرأي العام بعد تعالي أصــوات بعض 
الصحافيني بالنقد ضد رئيس الجمهورية، 
وانطاق هتافات من على ُسلم الصحافيني 
تطالب بسقوط السيسي وحكم العسكر في 
أعــقــاب قــرار إعـــادة ترسيم الــحــدود البحرية 
بني مصر والسعودية، والذي تخلت القاهرة 
بمقتضاه عن سيادتها على جزيرتي تيران 
نفسه  املــصــدر  ويشير  للمملكة«.  وصنافير 
الرئاسة  رمـــوز مؤسسة  مــن  »الكثير  أن  إلــى 
املـــصـــريـــة لــــم يـــكـــونـــوا يـــتـــوقـــعـــون رد الــفــعــل 
الـــغـــاضـــب، والــــــذي تــمــثــل فـــي تـــحـــّول بعض 
اإلعــامــيــني الــبــارزيــن املــؤيــديــن لــلــنــظــام إلــى 
الهجوم عليه، وعدم استجابتهم للتحذيرات 
مــن مغبة ذلـــك، والــتــي ساقتها لــهــم قــيــادات 

أمنية بارزة«.
ــإن كــــامــــل، مـــديـــر مــكــتــب  ــ ووفــــقــــًا لـــلـــمـــصـــدر، فـ
الرئيس املعروف بمسؤول األذرع اإلعامية، 
ومــســاعــده الــرائــد أحــمــد شعبان، مــّهــدا لتلك 
الــخــطــوة بـــإجـــراء اســتــبــاقــي مــن خـــال حلقة 
موّجهة فــي برنامج »الــعــاشــرة مــســاء« الــذي 
يقدمه اإلعامي وائل اإلبراشي، ركزت حول 
األخــيــرة  الــفــتــرة  فــي  الصحافيني  نقابة  دور 
لــتــظــاهــرات غاضبة ضد  ُسلمها  واســتــقــبــال 
على  الهجوم  عن   

ً
فضا الجمهورية،  رئيس 

مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة، واتـــهـــامـــه بـــالـــتـــواصـــل مع 
 استقرار الدولة من خال 

ّ
أطراف خارجية لهز

اســتــضــافــة اثــنــني مــن الــصــحــافــيــني املــعــروف 
عنهما عاقتهما باألجهزة األمنية.

استعداء النقابات
وبينما عادت املطالبات بإقالة وزير الداخلية 
لترتفع على وقع تفاعل قضية اقتحام نقابة 
الــصــحــافــيــني، فـــإن الـــدعـــوات إلـــى تــغــيــيــره لم 
املاضية،  القليلة  الشهور  مــدار  على  تتوقف 
مع تصاعد حّدة انتهاكات وتجاوزات جهاز 
الــــشــــرطــــة. وبــــــات عــلــيــه شــخــصــيــًا ثـــــأر لـــدى 
الــعــديــد مـــن الــفــئــات ســــواء املــهــنــيــة أو حتى 
ــري. وتــوّســعــت  قـــطـــاعـــات مـــن الــشــعــب املــــصــ
وزارة الداخلية واألجهزة األمنية في عمليات 
الحالي، عبد  الرئيس  االنتهاكات منذ تولي 
الــفــتــاح الــســيــســي، ســـدة الــحــكــم، قــبــل عــامــني، 
بــيــد أن تــلــك االنــتــهــاكــات وصــلــت إلـــى درجــة 
الحالي. وفي  الــوزيــر  فــي عهد  غير مسبوقة 
كــل الــوقــائــع الــســابــقــة الــتــي أثــــارت حــالــة من 
لم  الــفــئــوي،  أو  الشعبي  واالســتــيــاء  الغضب 
تتحرك مؤسسة الرئاسة إلقالة عبد الغفار، 
انعكاس  من  مراقبني  من تحذير  الرغم  على 
مــمــارســات األجـــهـــزة األمــنــيــة عــلــى السيسي 

نفسه والنظام بأكمله.
ودخل عبد الغفار في عداء كبير مع مختلف 
شرائح املجتمع، حتى أن االنتهاكات وصلت 
في عهده إلى درجة غير مسبوقة، والصدام 
مـــع الــنــقــابــات املــهــنــيــة واألحـــــــزاب والــشــبــاب 
الــعــريــض لسياساته األمــنــيــة.  الــعــنــوان  بـــات 
وتــــعــــّددت تــــجــــاوزات الـــشـــرطـــة مـــن عــمــلــيــات 
ــــى اعـــتـــقـــاالت مــمــنــهــجــة  تــصــفــيــة جـــســـديـــة إلـ
ــــل 

ْ
ــي الــــســــيــــســــي، وقــــت ــارضــ ــعــ ــة ملــ ــيــ ــوائــ وعــــشــ

 
ً
والــطــرقــات، فضا الـــشـــوارع  فــي  للمواطنني 
اإليــطــالــي جوليو  الــبــاحــث  عــن قضية مقتل 
واملحامني  األطباء  على  واالعــتــداء  ريجيني، 
والــصــحــافــيــني، وأخــيــرًا اقــتــحــام قـــوات األمــن 

نقابة الصحافيني. وفي أواخــر شهر يناير/
كــانــون الثاني املــاضــي، اعــتــدى أمــنــاء شرطة 
عــلــى أطـــبـــاء مــســتــشــفــى املــطــريــة الــتــعــلــيــمــي، 
لجأت  كبيرة،  حالة غضب  فت 

ّ
خل واقعة  في 

معها نقابة األطباء إلى عقد جمعية عمومية 
طارئة، وال سيما بعد إخاء سبيل املتهمني 

فــي عملية االعــتــداء. وأعــقــب عملية االعــتــداء 
على أطــبــاء املــطــريــة، اعـــتـــداءات مماثلة على 
ــرى، بــعــد  ــ ــ ــقـــم طــبــيــة فــــي مــســتــشــفــيــات أخـ أطـ
محاولة أفراد الشرطة استخدام سلطتهم في 
تنفيذ  على  املعاونة  واألطقم  األطباء  إجبار 

مطالبهم بمعالجة ذويهم.

ــًا، تـــوّســـعـــت  ــ ــــضـ ــفــــار أيـ ــغــ وفــــــي عـــهـــد عـــبـــد الــ
عــمــلــيــات الــقــبــض عــلــى املـــحـــامـــني، حــتــى أن 
ـــتـــل داخـــل 

ُ
ــمـــدي، ق أحـــدهـــم ويــــدعــــى، كـــريـــم حـ

قــســم املــطــريــة، بــعــد عــمــلــيــة تــعــذيــب مـــن قبل 
ــر  الــضــبــاط. وطــالــبــت نــقــابــة املــحــامــني، أواخـ
ــر الــداخــلــيــة بعد  الـــعـــام املـــاضـــي، بــإقــالــة وزيــ

املحامون وقفات  واقعة مقتل حمدي، ونظم 
الغضب  نقابتهم، وســط تصاعد حالة  أمــام 
ضد الوزير الحالي. وتوالت عمليات الشرطة 
في القبض على محامني، وآخر تلك الحوادث 
تــمــثــلــت فــــي اعـــتـــقـــال إســـــــام ســــامــــة، وهـــو 
مــحــامــي أهـــالـــي املــخــتــفــني قــســريــًا، فـــي شهر 
مـــــارس/آذار املــاضــي، لتخرج دعـــوات أخــرى 

بإقالة الوزير.
وأخيرًا دخل عبد الغفار في صدام هو األعنف 
مـــع نــقــابــة الــصــحــافــيــني بــعــد اقــتــحــام رجـــال 
األمن املبنى، وبحسب روايات شهود العيان، 
ــن، بــزي  ــراد األمــ فـــإن مــا ال يــقــل عــن 30 مــن أفــ
األحد  مساء  النقابة،  مبنى  اقتحموا  مدني، 
املاضي، للقبض على الصحافيني عمرو بدر 
رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا. 
وخلفت هذه الواقعة، التي تعتبر األولى من 
نــوعــهــا فــي تــاريــخ نــقــابــة الــصــحــافــيــني على 
مدار تاريخها، حالة غضب واستياء واسعة 
إلى  الذين توافدوا  لدى جموع الصحافيني، 
مقر النقابة حتى الساعات األولى من صباح 
يوم اإلثنني املاضي. وتواصلت االحتجاجات 
ــار  عــلــى ســـالـــم نــقــابــة الــصــحــافــيــني، فـــي إطـ
ــــض هـــذا االقــتــحــام والــحــشــد والتحضير 

ْ
رف

األربعاء.  اليوم  الطارئة  العمومية  للجمعية 
ــاء مــجــلــس نــقــابــة الــصــحــافــيــني  وعـــقـــد أعـــضـ
اجــتــمــاعــًا طــارئــًا طــالــبــوا فــيــه بــشــكــل واضــح 
وصريح إقالة وزير الداخلية، باعتباره الحد 

األدنى لرد كرامة الصحافيني.

ثأر شعبي
بخاف الصدام والــعــداء بني شخص وزير 
الــداخــلــيــة، والــنــقــابــات املــهــنــيــة، كـــان هــنــاك 
ثـــأر شــعــبــي، بــعــد عــمــلــيــات الــقــتــل الــواســعــة 
ــنـــني فــــي الــــشــــارع أمــــــام الــجــمــيــع مــن  ملـــواطـ
الشرطة. وأطلق ثاثة من رجال  أفــراد  قبل 
الـــشـــرطـــة الـــنـــار فـــي ثــــاث وقـــائـــع مختلفة 
ــر، فــــي مــنــاطــق  ــهــ ــن ثـــاثـــة أشــ خـــــال أقـــــل مــ
الــدرب األحمر، والرحاب، وأخيرًا في األلف 
تتعلق  ال  شخصية،  خلفيات  عــلــى  مسكن 
ــن. وبــخــاف  ــ بــتــنــفــيــذ مــهــامــهــم بــحــفــظ األمــ
هذه األزمات والصدام العنيف مع النقابات 
املهنية وشرائح شعبية، فإن وزير الداخلية 
حـــدثـــت فـــي عـــهـــده جــريــمــة مــقــتــل الــبــاحــث 
اإليــطــالــي، والــتــي أثــرت على عــاقــات مصر 
 عن تأثرها بدول 

ً
القوية مع إيطاليا، فضا

االتحاد األوروبي.

الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  دعا 
خالل  ــثــالثــاء،  ال ــس  أم السياسي، 
ــدًا مــن أعــضــاء  ــ اســتــقــبــالــه وف
الكونغرس األميركي، إلى »ضرورة 
حقوق  ــاع  ــ أوض ــاول  ــن ت عـــدم 
من  مصر  في  والحريات  اإلنسان 
»يجب  أنه  معتبرًا  غربي«،  منظور 
من  ــاع  األوض هذه  تطور  قياس 
الختالف  نــظــرًا  محلي،  منظور 
حد  على  والظروف«،  التحديات 
قوله. وقالت مصادر دبلوماسية 
سألوا  الوفد  أعضاء  إن  مصرية 
هي  قضايا  ــالث  ث عــن  السيسي 
اإليطالي  الطالب  مقتل  ــادث  ح
عدد  ومالحقة  ريجيني،  جوليو 
ــان  ــس ــوق اإلن ــق مــن نــاشــطــي ح
قضية  في  المدني  والمجتمع 
على  والقبض  األجنبي،  التمويل 
مخالفتهم  بــدعــوى  الــعــشــرات 

شروط قانون التظاهر.

منظور محلي 
لقياس الحريات

SCOOP

القاهرة ـ العربي الجديد

يــرى مــراقــبــون أن مسألة إقــالــة وزيــر 
ــار،  ــفــ ــغــ ــد الــ ــبــ ــــدي عــ ــجـ ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
ــام مــبــنــى نــقــابــة  ــتـــحـ عـــلـــى خــلــفــيــة اقـ
لــيــســت  لــكــنــهــا  واردة  الـــصـــحـــافـــيـــني، 
الخيار األكيد واألوحد لدى مؤسسة 
الــرئــاســة. يــقــول مــراقــبــون إن النظام 
ربــمــا يــلــجــأ إلـــى الــتــعــامــل مــع مطلب 
الصحافيني مثلما حدث مع األطباء، 
بــتــركــهــم يــفــّرغــون شــحــنــات الغضب 
فــي الــوقــفــات والــتــظــاهــرات، مــن دون 
اللجوء إلى إقالة عبد الغفار أو دفعه 
ــان تــكــرار  ــ إلــــى تــقــديــم اســتــقــالــتــه. وكـ
الداخلية،  وزارة  وانتهاكات  حــوادث 
ــا يــعــرف بـــصـــراع األجـــهـــزة داخـــل  ومــ
ينعكس  الــذي  الحالي،  النظام  جسد 
على شعبية وصورة السيسي نفسه، 
قــد دفــع أجــهــزة سيادية إلــى مطالبة 
الــســيــســي بــإقــالــة عــبــد الـــغـــفـــار، وهــو 
ــا نـــشـــرتـــه »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« فــي  مــ
وقـــت ســابــق. وتــقــول مــصــادر مقربة 
مــن دائـــرة اتــخــاذ الــقــرار فــي مؤسسة 
ــر  ــ ــة وزيـ ــ ــالـ ــ ــة، إن مـــســـألـــة إقـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــداخــلــيــة أحـــد الــخــيــارات املــطــروحــة 
وتتم دراستها لكن ذلك ليس الخيار 

ــام. من  ــظـ ــنـ الـ لـــــرأس  بــالــنــســبــة  األول 
ــتـــه، يــــقــــول الـــخـــبـــيـــر الـــســـيـــاســـي،  جـــهـ
مــحــمــد عـــز، إن وزيــــر الــداخــلــيــة ثبت 
ــلـــى كــــل املـــســـتـــويـــات ســــواء  فـــشـــلـــه عـ
مــــواجــــهــــة اإلرهــــــــــــاب والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
 عــن اتــخــاذ خــطــوات 

ً
املــســلــحــة، فــضــا

الحالي.  النظام  اســتــمــرار  على  تؤثر 
ويــبــدي عــز، فــي حديثه مــع »العربي 
الـــجـــديـــد«، اســتــغــرابــه مــمــا يــقــول إنــه 
»إبقاء السيسي على عبد الغفار على 
ــكــــوارث الــتــي  الـــرغـــم مـــن األخـــطـــاء والــ
حــدثــت فـــي عـــهـــده«، قــبــل أن يضيف 
على  مــوافــق  السيسي  أن  يبدو  »لكن 
سياسات وزارة الداخلية، ألنها ذراعه 
 
ّ
في التنكيل بمعارضيه«. ويرى عز أن
الرغم  على  الداخلية،  وزيــر  استمرار 
يعكس  والتجاوزات،  االنتهاكات  من 
الوضع  استمرار  فــي  السيسي  رغبة 

ــول  ــ ــالــــي دخـ ــتــ ــالــ ــو عـــلـــيـــه، وبــ ــ كـــمـــا هـ
الرئيس الحالي نفسه في صــدام مع 
فئات الشعب التي لها تأثير ويمكن 
أن تتكتل ضده. ويستبعد عز أن تكون 
باقتحام  تعلم  ال  الــرئــاســة  مــؤســســة 
الـــداخـــلـــيـــة نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــني، وال 
سيما أن اإلعام والصحافة ال يمكن 
مع  التعامل  بنفس  معهما  التعامل 
 عن معرفة تبعات 

ً
فئات أخرى، فضا

هذه الخطوة، ولذلك فالقرار ال بد من 
عـــاٍل. وبشأن  يــكــون على مستوى  أن 
التي خرجت بعدم علم  التصريحات 
الرئاسة، يعتبر عز أن تأتي في إطار 
»محاوالت لحفظ ماء وجه السيسي 
من بعض املقربني منه، لكنها تعكس 
ما هو أخطر من املوافقة على اقتحام 
ــهــــزة  ــبـــت صـــــــراع األجــ ــثـ الــــنــــقــــابــــة، وتـ
وأن الــســيــســي شــخــصــيــة ضــعــيــفــة ال 
يــســيــطــر عــلــى كـــل مــفــاصــل وأجـــهـــزة 
الــدولــة«، على حد قوله. وكــان رئيس 
تحرير صحيفة »أخبار اليوم«، ياسر 
الرئاسة،  ملؤسسة  املقربني  مــن  رزق، 
قــد نــفــى أن يــكــون لـــدى الــرئــاســة علم 
بــمــســألــة اقــتــحــام قــــوات األمــــن ملبنى 
نــقــابــة الــصــحــافــيــني، مــطــالــبــًا بــإقــالــة 

وزير الداخلية.

مصر: عباس كامل صاحب قرار اقتحام 
نقابة الصحافيين

استعدى عبد الغفار أغلب النقابات المهنية )خالد دسوقي/فرانس برس(

أجرى الزياني مشاورات في الرياض والكويت )فايز نورالدين/فرانس برس(

ثائر غندور

أعلن حزب الله وحركة أمل، قبل 
أيام )في األول من مايو/أيار(، الئحة 

»الوفاء والتنمية« في بلدة طاريا 
في البقاع شرقي لبنان ملعركة 

االنتخابات البلدية. بعد ساعات، 
أعلنت عائالت بلدة طاريا عن 

ترشيح الئحة باسم »أّمة حزب الله«. 
يبدو الخبر سورياليًا. الئحة »أمة 

حزب الله« تنافس حزب الله، للفوز 
باالنتخابات البلدّية، في بلدة بقاعّية، 
عانيه. يبدو 

ُ
عاني من التهميش ما ت

ُ
ت

لوهلة أن املعركة أقرب لصراع حاد، 
بني املحافظني واإلصالحيني في 

إيران. في اليوم ذاته، أكد مسؤول 
العالقات الدولية في حزب الله عمار 

املوسوي »أن املقاومة ستواصل 
معركة مواجهة الخطرين التكفيري 

والصهيوني، برغم الكلفة واألثمان«، 
واعتبر أن »هذا تكليفنا أمانة الله 

في أعناقنا، ولن نتراجع مهما كلف 
األمر، وعظمت التضحيات«. كالم 
املوسوي جاء خالل رعايته حفل 

إعالن فوز الئحة »صدى املقاومة » 
بالتزكية ببلدة ماسا، قضاء زحلة 
في البقاع أيضًا. ما الرابط بني فوز 
الئحة بالتزكية، ومواجهة الخطرين 

التكفيري والصهيوني، فالله أعلم!
وبمناسبة عيد العمال، صدر عن 
وحدة النقابات والعمال املركزية 

في حزب الله بيان، ومما جاء 
فيه: »عيد العمال اليوم هو في 

تأكيد انخراطهم في معركة الدفاع 
عن الحق في مواجهة اإلرهاب 

األميركي، وخصوصًا ذاك املنفذ 
بأيٍد صهيونية ــ سعودية، وعيد 

العمال اليوم هو في وعيهم لخطورة 
ما يعنيه تحالف بعض العرب مع 

العدو اإلسرائيلي للقضاء على 
األمة العربية بثقافتها ودينها 

واستتباعها للعدو اإلسرائيلي«. 
ال بّد من التذكير أن حزب الله 

ساهم بمنع إقرار زيادة رواتب 
حقيقّية للعمال، وبضرب هيئة 

التنسيق النقابّية عبر إسقاط الئحة 
حنا غريب )الذي انتخب مؤخرًا 

أمينًا عامًا للحزب الشيوعي( في 
انتخابات رابطة التعليم الثانوي. وفي 
األول من مايو/أيار أيضًا، قال النائب 

في كتلة حزب الله نواف املوسوي: 
»في الوقت الذي نسمع فيه ضجة 

عن مدينة حلب، نؤكد أن ما حصل 
في اليمن من جرائم بحق األطفال ال 
يقارن في أي مكان آخر، وأن حجم 
ما ارتكبه آل سعود هناك ال يقارن 

كذلك، إلى درجة أن املجتمعات املدنية 
الغربية هبت لتطالب حكوماتها 

بوقف تسليم األسلحة إلى آل 
سعود...«. كالم املوسوي تكرير 

مبتذل لعبارة »ما في شي بحمص«، 
لكن ما ُيثير السخرية، هو إعالنه 

استخدام السعودية السالح النووي 
في اليمن، وكأن هذا السالح ُيباع 

وُيشترى في سوق الخردوات.
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نفي سعودي 
لسحب االستثمارات من 

الواليات المتحدة

نــفــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــوديــة، 
ــيـــر )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس  ــبـ عــــــــادل الـــجـ
الـــثـــاثـــاء، أن تـــكـــون الـــســـعـــوديـــة قد 
هـــددت الــواليــات املــتــحــدة بـــ »سحب 
»الــقــانــون  قـــر 

ُ
أ مــا  إذا  استثماراتها« 

األمــيــركــي املــقــتــرح والـــذي قــد يحمل 
الــســعــوديــة املــســؤولــيــة عـــن أي دور 
في أحداث 11 سبتمبر أيلول 2001«. 
وأوضــــح الــجــبــيــر، بــحــســب رويــتــرز، 
خــــــــال لــــقــــائــــه بــــالــــصــــحــــافــــيــــني فــي 
تستخدم  »ال  السعودية  أن  جنيف، 
الــســيــاســات الـــخـــاصـــة بــالــطــاقــة، أو 
الــســيــاســات االقــتــصــاديــة، ألغـــراض 
السعوديني  أن  مضيفا  ســيــاســيــة«. 
»يستثمرون كمستثمرين، ويبيعون 

النفط كتجار«. 
)العربي الجديد(

األردن: رفض دخول 
إسرائيليين البرلمان

أعلن رئيس مجلس النواب األردني 
ــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء،  ــراونــ عـــاطـــف الــــطــ
اإلسرائيليني  دخــول  املجلس  رفــض 
ــان، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــرملــ ــبــ إلـــــى قـــبـــة الــ
للنساء  العاملي  املنتدى  قمة  أعــمــال 
ــــال في  لـــعـــام 2016. وقـ الـــبـــرملـــان  فـــي 
عن  للحديث  عقده  صحافي  مؤتمر 
اليوم  أعمالها  ستنطلق  التي  القمة 
األربعاء، إنه »لن نسمح ملن يغتصب 
أرضــنــا ويــقــتــل شيبنا وشــبــابــنــا أن 
يدخل قبة البرملان«. وكشف الطراونة 
أن املــجــلــس طــلــب مــنــذ الــبــدايــة عــدم 
ــيـــني  ــلـ ــيـ ــرائـ ــه الـــــــدعـــــــوة لـــإسـ ــيــ ــوجــ تــ
لــلــمــشــاركــة فــي الــقــمــة الــتــي يعقدها 
مجلس النواب بالتعاون مع امللتقى 
الــعــاملــي لــلــنــســاء ومــنــظــمــة الــتــعــاون 

االقتصادي والتنمية.
)العربي الجديد(

قبائل ليبيا: الحّل في 
الداخل

األعلى  املجلس  عن  ممثلون  اجتمع 
تونس،  فــي  الليبية  واملـــدن  للقبائل 
أمس الثاثاء، بحضور أكثر من 35 
شــخــصــيــة لــيــبــيــة مـــن مــخــتــلــف املـــدن 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة والــوســطــى، في 
ضــاحــيــة قــمــرت بــتــونــس الــعــاصــمــة. 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــــــال رئـــيـــس 
ــبــــد الــــســــام  املــــجــــلــــس، لـــعـــجـــيـــلـــي عــ
 »الــحــل  فــي ليبيا ال بد 

ّ
البريني، إن

أن يكون داخليًا، وعن طريق التوافق 
بني جميع الليبيني«.

)العربي الجديد(

حوار موريتانيا 
»بمن حضر«

ــلـــن الـــرئـــيـــس املـــوريـــتـــانـــي محمد  أعـ
ولـــد عــبــد الــعــزيــز )الــــصــــورة(، أمــس 
الــــــثــــــاثــــــاء، عـــــزمـــــه إجــــــــــــراء تـــعـــديـــل 
ــــوري يـــحـــل بـــمـــوجـــبـــه مــجــلــس  ــتـ ــ دسـ
لــيــتــم اســتــبــدالــه بمجالس  الــشــيــوخ 
جهوية لكل واليــة. وهاجم ولد عبد 
املــعــارضــة، معلنًا عن  العزيز زعــمــاء 
ــة أســـابـــيـــع قــبــل انــطــاق  ــعـ مــهــلــة أربـ
ــر مــن  ــن حــــضــ ــمــ ـــي بــ ـــيــــاسـ حـــــــــوار سـ
ــة. واســــتــــعــــرض ولـــــد عــبــد  ــارضــ ــعــ املــ
الــعــزيــز فـــي مــديــنــة الــنــعــمــة )شــرقــي 
»اإلنجازات  موريتانيا( ما وصفها بـ

التي حققتها حكومته«.
)العربي الجديد(

أوامر أفغانية للرّد على 
النيران الباكستانية

أعــلــن املــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
األفــغــانــيــة الـــجـــنـــرال دولــــت وزيــــري، 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ »الــ أن  ــاء،  ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ أمـــــــــس 
ــوات املــســلــحــة  ــقــ األفـــغـــانـــيـــة أمـــــرت الــ
عــلــى الـــحـــدود مـــع بــاكــســتــان، بــالــرّد 
والعمل  الباكستانية  الــنــيــران  عــلــى 
بــاملــثــل إزاء أي انــتــهــاك حــــدودي مع 
باكستان«. وأكــد وزيــري أن »القوات 
الباكستانية على الحدود تستهدف 
بـــالـــصـــواريـــخ األراضــــــــي األفــغــانــيــة 
فـــي نــقــطــة خـــيـــوه وكـــوشـــتـــه بــإقــلــيــم 
إلــى مقتل جندي  أدى  ننجرهار، ما 

أفغاني وإصابة عدد آخر بجروح«.
)العربي الجديد(
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بان يتهم النظام السوري
بـ»إزالة اإلمدادات الطبية«

دان مجلس األمن الدولي »بشدة«، 
أمــس الــثــاثــاء، »مهاجمة األطــراف 
ــة فــــي مـــنـــاطـــق الــــصــــراع،  ــازعـ ــنـ ــتـ املـ
املــســتــشــفــيــات واملــنــشــآت الــطــبــيــة«، 
ــام لـــأمـــم  ــ ــعـ ــ ــم األمــــــــن الـ ــهــ فـــيـــمـــا اتــ
املــتــحــدة بـــان كــي مـــون )الـــصـــورة(، 
ــســــوري بــــ »إزالـــــة  قـــــوات الـــنـــظـــام الــ
ــقـــوافـــل  اإلمــــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة مــــن الـ
اإلنـــســـانـــيـــة بـــطـــريـــقـــة مــمــنــهــجــة«. 
ــــاع كــل  ــمـ ــ ــإجـ ــ ــلــــس بـ ــجــ ــــد املــ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــب فـــيـــه »كـــل  ــالــ ــه قـــــــــرارًا طــ ــائــ أعــــضــ
ــة  ــايـ ــمـ األطــــــــــــــــراف املـــــتـــــنـــــازعـــــة بـــحـ
املــســتــشــفــيــات واملــــرافــــق الــصــحــيــة 
فــي أوقـــات الـــصـــراع«. كما أكــد بان 
ــقـــوات  ــقـــوم الـ ــــي ســــوريــــة تـ ــه »فـ ــأنـ بـ
الحكومية بإزالة اإلمدادات الطبية 
مــــن الـــقـــوافـــل اإلنـــســـانـــيـــة بــطــريــقــة 

ممنهجة«.
)العربي الجديد(

مصر لن تدعو لجلسة 
في نيويورك حول حلب

ــــن الـــدولـــي،  أكــــد رئـــيـــس مــجــلــس األمـ
ــر الـــــدائـــــم لــــــدى األمــــم  مــــنــــدوب مـــصـ
الــذي  اللطيف،  عــمــرو عبد  املــتــحــدة، 
املجلس  أعمال  رئاسة  بــاده  تتولى 
أن »مصر  الحالي،  لشهر مايو/أيار 
ــى عـــقـــد جــلــســة طـــارئـــة  ــ ــو إلـ ــدعـ لــــن تـ
ملــجــلــس األمــــن حـــول مــا تــتــعــرض له 
مــديــنــة حــلــب الــســوريــة«. وجـــاء ذلــك 
فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن لــيــل االثــنــن 
ــويــــورك(، فــــي مــؤتــمــر  ــيــ )بـــتـــوقـــيـــت نــ
ــــاب فــيــه عــلــى عــــدد من  صــحــافــي أجـ
أســئــلــة مــمــثــلــي وســـائـــل اإلعـــــام في 

املنظمة الدولية.
)األناضول(

دمشق تفرج عن متهم 
بالتجسس لصالح إسرائيل

أفـــــــــــرج الـــــنـــــظـــــام الـــــــــســـــــــوري، أمـــــس 
ــد ســــكــــان بـــلـــدة  ــ ــ الـــــثـــــاثـــــاء، عـــــن أحـ
الجوالن  فــي هضبة  مجدل شمس، 
دام  اعــتــقــال  بعد  املحتلة،  الــســوريــة 
12 عامًا، بتهمة »التجسس لصالح 
الكنيست  ــال عــضــو  إســـرائـــيـــل«. وقــ
اإلســرائــيــلــي، مــن حـــزب »الــلــيــكــود«، 
أيـــوب قـــره، أن »الــحــكــومــة الــســوريــة 
أفــرجــت عــن املــعــتــقــل بــرجــس قاسم 
عويدات )47 عامًا(، من قرية مجدل 
شمس، بعد أن قضى في سجونها، 

أكثر من 12 عامًا«.
)األناضول(

تركيا تعفي القبارصة
اليونانيين من التأشيرات

الثاثاء،  أمــس  تركي،  مسؤول  أعلن 
لــن  ــيــــن  ــانــ ــونــ ــيــ الــ ــة  ــ ــارصـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ »الـ أن 
سفر  تأشيرة  الستخراج  يحتاجوا 
ــــك بــمــوجــب اتـــفـــاق بن  لــتــركــيــا، وذلـ
أنـــقـــرة واالتــــحــــاد األوروبـــــــــي«، الـــذي 
أبــرمــه الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغـــان )الــصــورة( مع األوروبــيــن. 
لكن املــســؤول أكــد أن »هـــذا ال يعني 
ــتـــراف تــركــيــا بـــقـــبـــرص«. ونــشــرت  اعـ
ــرارًا بــمــوافــقــة  ــ الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة قــ
ــلــــى إعـــــفـــــاء مـــواطـــنـــي  ــة عــ ــكــــومــ الــــحــ
ــيـــرة  االتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــــي مـــــن تـــأشـ
االتــحــاد  أن يخفف  الــدخــول بمجرد 
من قيود التأشيرة بالنسبة لأتراك.
)رويترز(

تركيا تعلن قتل 63 
من »داعش« في سورية

ــيـــة، مــســاء  ــتـــركـ قــصــفــت املـــدفـــعـــيـــة الـ
ــع لــتــنــظــيــم  ــ ــواقـ ــ االثـــــنـــــن، قـــصـــفـــت مـ
»الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« )داعـــــــش( في 
ســـوريـــة، بــيــنــمــا شــنــت طـــائـــرات من 
قــاعــدة جوية  أقلعت مــن  دون طــيــار 
فــــــي جـــــنـــــوب تــــركــــيــــا غــــــــــــارات عــلــى 
مقتل  إلــى  أدى  التنظيم، مما  مواقع 
كــثــر مـــن 63 مـــن مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم. 
وجــــاءت عــمــلــيــات الــقــصــف هـــذه ردًا 
اطـــاق صــواريــخ بشكل متكرر  على 
من قبل التنظيم داخــل سورية على 
منطقة كيليس الواقعة على الحدود 
إلـــــى مــقــتــل 18  ــة، مـــمـــا أدى  ــيـ ــركـ ــتـ الـ

شخصًا منذ بداية العام الحالي.
)فرانس برس(

بغداد، أربيل ـ العربي الجديد

بــحــلــول يـــوم األحـــد املــقــبــل يــكــون قــد مـــّر عــام 
ــل عـــلـــى أول تـــصـــريـــح لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء  ــامـ كـ
ــــادي، خــــــال مــؤتــمــر  ــبـ ــ ــعـ ــ ــيــــدر الـ ــي حــ ــراقــ ــعــ الــ
صحافي في بغداد، أعلن فيه البدء بخطوات 
عملية لتحرير املوصل. إال أن تلك الخطوات 
لــم تسفر عــن أي شــيء حتى اآلن، إذ ال تــزال 
املـــديـــنـــة تـــــرزح تــحــت حــكــم تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
ــيــــة« )داعــــــــش( ويـــتـــخـــذهـــا عــاصــمــة  اإلســــامــ
لــه فــي الــعــراق، على غـــرار الــرقــة فــي ســوريــة. 
ــيـــون مــن  ــلـ ويــــدفــــع نـــحـــو مـــلـــيـــون ونـــصـــف املـ
ــًا، بــســبــب القصف  املــدنــيــن ضــريــبــة ذلـــك دمــ
اليومي لقوات التحالف والطائرات العراقية، 
ويسقط عشرات األبرياء بفعل هذا القصف، 
يصدر  لــم  فيما  املتحدة،  الــواليــات  باعتراف 
أي موقف من بغداد في شأن مقتل املدنين. 
مــن جــهــتــه، فـــإن تنظيم »داعـــــش«، يمعن هو 
ــر بــعــمــلــيــات الـــقـــتـــل بــشــتــى األســـالـــيـــب،  ــ اآلخــ
بــعــضــهــا يـــكـــاد يـــكـــون »ابـــتـــكـــارًا« خـــاصـــًا لــه، 

عدنان علي

يواصل مئات السجناء السورين اعتصامهم 
ــزي، بـــعـــدمـــا أفــشــلــوا  ــ ــركـ ــ فــــي ســـجـــن حـــمـــاة املـ
مــحــاولــة قـــوات الــنــظــام اقــتــحــام الــســجــن الــذي 
ســيــطــروا عــلــيــه بــالــكــامــل تــقــريــبــًا، مــنــذ مساء 
ــزوا الــــعــــشــــرات مــن  ــجــ ــتــ ــــي، واحــ ــــاضـ األحــــــد املـ
فيما  واحـــد،  ضابط  بينهم  الشرطة،  عناصر 
نفت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري 

سيطرة سجناء على سجن حماة املركزي.
لـ«العربي  النعيمي،  يــزن  أبــو  الــنــاشــط  يــقــول 
يسيطرون  يــزالــون  ال  السجناء  إن  الــجــديــد«، 
ــامــــل بـــاســـتـــثـــنـــاء قــســم  ــكــ ــالــ ــلــــى الــــســــجــــن بــ عــ
فيه  املحتجزين  وأغــلــب  )املــتــفــرقــات(،  يسمى 
مــــن الـــشـــبـــيـــحـــة«، عـــلـــى حــــد قــــولــــه. ويـــوضـــح 
أن اســتــمــرار الــســيــطــرة تــأتــي »بــعــد املــحــاولــة 
ــوات الـــنـــظـــام القــتــحــام  ــ الــفــاشــلــة مـــن جـــانـــب قـ

ــه، مــــن قــطــع  ــخــ ــاريــ ــًا فــــي تــ ــريـ ــه حـــصـ ـ
ّ
ــل ُيـــســـجـ

الــرؤوس إلى الحرق، مــرورًا بالقتل بواسطة 
 

ّ
القذائف واألسلحة املتوسطة والثقيلة، ولف
وانتهاًء  الضحايا،  أجساد  حــول  املتفجرات 
بدفنهم أحياء، أو وضع أثقال في أجسادهم 

وإغراقهم بمياه دجلة.
خــــال ذلــــك كــلــه تــنــشــغــل بـــغـــداد وأربـــيـــل في 
ــام، حــــول مــرحــلــة ما  ــ خــــاف عــمــيــق هــــذه األيــ
بــعــد تــحــريــر نــيــنــوى وعــاصــمــتــهــا املــوصــل، 
الحدودية دوليًا مع تركيا وسورية، ومحليًا 
ــراق ومــحــافــظــات كــركــوك  ــعـ مـــع كـــردســـتـــان الـ

وصاح الدين واألنبار.
وحتى ليل أمس الثاثاء، كانت املعارك، والتي 
ُوصفت بـ«األعنف من نوعها منذ نحو عام«، 
تدور في محاور عدة من املوصل إثر هجمات 
ها »داعش« على القوات العراقية 

ّ
مباغتة شن

على  السيطرة  مــن  تمكن خالها  والــكــرديــة، 
بــلــدة تــل سقف وتــل عبطة وقــريــة أبــو شيت 
وثــاث مــزارع كبيرة، شــرق وجنوب وشمال 
املـــوصـــل، ضــمــن مــحــوري الــكــويــر ومــخــمــور. 
وقد شاركت قوات برية أميركية من الوحدة 
املــعــارك، وخــســرت جنديًا  فــي  املجوقلة   101
صيب اثنان آخران. وفي هذا اإلطار، 

ُ
واحدًا وأ

اعــتــبــر مـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون فـــي بـــغـــداد أن 
بهذه  تسبب  الــهــجــوم،  فــي  والتعثر  »التلكؤ 

الخسارة«.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر عــضــو الــبــرملــان الــعــراقــي، 
إلــى أن »الــقــوات أصابها امللل  محمد الدليم، 
قـــرار الهجوم  انتظارها   

ّ
فــي ظــل منذ أشــهــر، 

ــوم داعـــــــش هــــو مــن  ــ ــيـ ــ مــــن دون جــــــــدوى، والـ
باغت وهــاجــم، وقــد قّدمنا ضــده العديد من 

ـــعـــّد نــيــنــوى ثــالــث أكــبــر مــحــافــظــة عــراقــيــة 
ُ
وت

بعد األنبار واملثنى، والثانية عراقيًا لناحية 
عربية  غالبية  وتقطنها  السكانية،  الكثافة 
 عـــن املــســيــحــيــن واإليــزيــديــن 

ً
ســنــيــة، فــضــا

والقوميتن  والشبك  والكاكائية  والصابئة 
الكردية والتركمانية، ويتركز تواجدهم على 

السجن«، مشيرًا إلى أنها »ألقت خال محاولة 
لــلــدمــوع،  قنبلة مسيلة   30 حــوالــي  االقــتــحــام 
وأطــلــقــت أعــيــرة نـــاريـــة، مــا تــســبــب بــإصــابــات 

وحاالت اختناق بن املعتقلن«.
السجناء يحتجزون  أن  إلــى  النعيمي  ويلفت 
30 عــنــصــرًا أغلبهم مــن الــشــرطــة الــعــامــلــة في 
السجن بينهم ضابط واحد برتبة مازم أول، 
نــافــيــًا وجـــود ضــبــاط بــرتــب عــالــيــة كــمــا تــردد 
فــي بــعــض األخـــبـــار، ومــشــيــرًا الـــى أن عناصر 
ويقدر  السجن.  على سطح  ينتشرون  النظام 
ــثـــر مــــن 800 ســـجـــن فــي  ــود أكـ ــ الــنــعــيــمــي وجــ
الــســجــن. ويــوضــح أن العصيان بــدأ فــي قسم 
ــــك احــتــجــاجــًا على  مــعــتــقــلــي »اإلرهـــــــــاب«، وذلـ
إحالة خمسة من نزالئه إلى سجن صيدنايا 
في دمشق تمهيدًا إلعدامهم، إضافة إلى نقل 
30 من املعتقلن السياسين إلى دمشق حيث 

يخضعون هناك ملحاكمة تعسفية.
مـــن جــهــتــه، يــقــول مــركــز حــمــاة اإلعـــامـــي، إن 
ــة فــي  ــ ــراوغـ ــ ــلــــوب املـ ــــى أســ الـــســـلـــطـــات تــلــجــأ إلـ
محاوالتها السيطرة على السجناء من خال 
الــذيــن طالبوا بــاإلفــراج  الــحــوار مــع املعتقلن 
وال سيما  السياسين،  السجناء  عن  الــفــوري 
الــــذيــــن لــــم تـــصـــدر بــحــقــهــم أحــــكــــام قــضــائــيــة، 
إلـــى  ــبـــق أن رحــــلــــوا  وإعـــــــــادة 30 ســجــيــنــًا سـ
دمشق، إضافة إلى إلغاء قرار تحويل خمسة 
للمركز،  ووفقًا  صيدنايا.  سجن  إلــى  سجناء 
فــإن قـــوات الــنــظــام، املــدعــومــة بعناصر األمــن، 
وقد  السجن.  اقتحام  محاولة  لتكرار  تستعد 
بالسجن،  املحيطة  الطرقات  قطع  إلــى  عمدت 
 عن انتشار كبير لعناصرها في محيط 

ً
فضا

السجن وعلى أسطح البنايات. بدورهم يشير 

ناشطون إلى إن قوات النظام قطعت الطريق 
املــقــابــل لسجن حــمــاة مــن جــهــة دوار السجن 
ودوار املنطقة الصناعية، وسط انتشار مكثف 
لـــقـــوات الـــنـــظـــام عــلــى بــــاب الــســجــن مــدعــومــة 

بمصفحة وعربة مثّبت عليها رشاش ثقيل.
الهيئة السورية  في غضون ذلــك، يقول مدير 
 سلطات النظام 

ّ
لفك األســرى، فهد املوسى إن

داخل السجن حاولت التفاوض مع املعتقلن، 
وقدمت وعودًا بالبدء بإخاء سبيل املعتقلن 
مع  للمحاكمات  يخضعون  يــزالــون  ال  الــذيــن 
اســـتـــمـــرار مــحــاكــمــتــهــم وهــــم طــلــقــاء، وهــــو ما 
قوبل بتشكيك كبير من جانب املعتقلن بناًء 
الــســابــقــة مــع ســلــطــات السجن.  عــلــى خبرتهم 
ــــى، وهـــــو ســـجـــن ســــابــــق كـــان  ــــوسـ ــلـــفـــت املـ ويـ
 في سجن حماة، في حديث لـ«العربي 

ً
معتقا

ــه يـــوجـــد فــــي ســـجـــن حــمــاة  ــ ــى أنـ ــ الـــجـــديـــد« إلـ
أنــواع  لشتى  معرضن   

ً
معتقا  830 املــركــزي 

القتل والــتــعــذيــب، اخــتــاروا الــوقــوف فــي وجه 
املحكمة امليدانية وعدم التضحية بخمسة من 

زمائهم.
ويعاني السجناء في ما يسمى قسم »الشغب 
واإلرهــــاب« فــي الــســجــن، مــن ظـــروف إنسانية 

ــتـــرديـــة، جـــــراء انـــتـــشـــار األمـــــراض  وصــحــيــة مـ
أبــرزهــا مرض  املعتقلن،  فــي صفوف  املعدية 
السل الذي ينتشر بسرعة كبيرة بينهم بسبب 
انعدام العناية الصحية وتقديم الدواء الازم. 
 قـــام بــه املعتقلون 

ً
يــذكــر أن عــصــيــانــًا مــمــاثــا

داخــــل الــســجــن منتصف شــهــر أغــســطــس/آب 
1200 معتقل  مــن  أكــثــر  اعــتــصــم  حــيــث   ،2015
داخــــل الــســجــن، عــقــب احــتــجــاز قــــوات الــنــظــام 
50 سجينًا في إحدى زوايــا السجن، والتفنن 
ــع بــقــيــة الــســجــنــاء إلعـــان  بــتــعــذيــبــهــم، مـــا دفــ
حــالــة الــعــصــيــان. كــمــا شــهــد الــســجــن مــجــزرة 
مــطــلــع شــهــر أغــســطــس/آب 2011، قــامــت بها 
قـــــــوات األمـــــــن ضــــد املـــعـــتـــقـــلـــن الـــســـيـــاســـيـــن، 
أودت بــحــيــاة عــشــرات األشـــخـــاص، وذلـــك إثــر 
ــــول طبيعة  عــصــيــان مـــن قــبــل الــســجــنــاء. وحـ
ســجــن حـــمـــاة، واالعـــتـــصـــامـــات املـــتـــكـــررة فــيــه، 
يقول الصحافي السوري رامز أبو الجود، إن 
فيهم  بمن  املعتقلن،  أنــواع  كل  السجن يضّم 
بشكل  واملوقوفون  والجنائيون  السياسيون 
 ،

ً
ل إلى السجن، عادة مؤقت. ويوضح أنه ُيَحوَّ

املعتقلون الذين في طريقهم لإلفراج عنهم، أو 
السياسيون الذين عليهم أحكامًا طويلة، لذلك 
لــتــشــديــد كبير عــلــى غــرار  الــســجــن  ال يخضع 
ســجــون الــنــظــام األخــــرى الــتــي ال أحـــد يعرف 
مـــاذا يــجــري داخــلــهــا، حيث يــمــوت املعتقلون 
دون أي ضجيج. ووفقًا ألبو الجود فإن أغلب 
املعتقلن في سجن حماة محتجزون دون تهم 
السياسين  املعتقلن  أن  إلى  محددة. ويشير 
إلــى السجن في العام 2011  تم نقل معظمهم 
ج الــنــظــام 

ّ
مـــن ســجــن صـــيـــدنـــايـــا، قــبــل أن يـــــز

بأعداد إضافية في فترات الحقة.

الشهداء والجرحى من الجيش والبشمركة«. 
التجهيزات  انتهاء  الدليم عن سر  ويتساءل 
ــدم الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــتــنــظــيــم،  ــ ــ والـــخـــطـــط وعـ
فائدة  السياسية  الخافات  والــذي وجــد في 
عــظــيــمــة لــــه. مـــع الــعــلــم أن عــمــلــيــات تــحــريــر 
املوصل تــأخــرت، على الرغم من مــرور ثاثة 
كافة  الــدولــي  التحالف  استكمال  على  أشهر 
عن   

ً
فضا للهجوم،  العسكرية  االستعدادات 

تدريب وتأهيل نحو 9 آالف مقاتل محلي من 
ســكــان املـــوصـــل، وتــجــهــيــز فــرقــتــن بالجيش 
العراقي. كما اكتفت القوات العراقية بهجوم 
يتيم واحـــد، تمكنت خــالــه مــن تحرير أربــع 
قرى صغيرة، تبعد عن املوصل 61 كيلومترًا، 
اســتــطــاع الــتــنــظــيــم اســتــعــادة واحـــــدة منها. 

حدود تركيا وحدود كردستان مع املحافظة 
من االتجاه الجنوبي للموصل. وفيها ارتكب 
»داعش« واحدة من أبشع الجرائم في العراق، 
وسرقة  وتهجير  قتل  عمليات  تنفيذه  بعد 
مــمــتــلــكــات املــســيــحــيــن، كــمــا عــمــد إلـــى سبي 
نساء وفتيات أبناء الديانات األخرى، والتي 

عّدها »غير كتابية« وفقًا له.
كما أن عدد الضحايا بلغ أكثر من خمسة آالف 
ارتكب  فيما  الطوائف،  تلك  أبناء  من  عراقي 
الــتــنــظــيــم مـــجـــازر مــتــفــرقــة بـــاملـــوصـــل، وصــل 
مــجــزرة، سقط ضحيتها   62 إلــى  مجموعها 
أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي مـــواطـــن تــحــت ذرائــــــع وتــهــم 
االنـــتـــمـــاء لـــــ«اإلخــــوان املــســلــمــن« و«الــبــعــث« 
أو »الــعــمــالــة« و«الــتــجــســس« أو »الــعــمــل في 
وغيرها، وجميع  والجيش«  الشرطة  أجهزة 
ــقـــب ســيــطــرة  ــنـــة. وعـ هــــــؤالء مــــن الــــعــــرب الـــسـ
»داعش« على نينوى برزت دعوات لتأسيس 
األقضية  أراضـــي  على  جديدتن  محافظتن 
الــتــي تــضــّم مــنــاطــق املسيحين  والـــنـــواحـــي 
يطلق  بما  واإليــزيــديــن  والتركمان  والشبك 
عليه »ســهــل نــيــنــوى«، ومــحــافــظــة ثــانــيــة في 
سنجار. ويطمح إقليم كردستان الذي يؤيد 
بــقــوة هـــذا الــتــوجــه إلـــى أن يــقــبــل ســكــان تلك 
اإلقليم  إلـــى  املحافظتن  بــانــضــمــام  املــنــاطــق 
، مـــقـــابـــل تـــعـــّهـــد اإلقـــلـــيـــم بــحــمــايــة 

ً
مــســتــقــبــا

الــســكــان هــنــاك مـــن قــبــل قــــوات »الــبــشــمــركــة« 
وقــــوات محلية ومــنــع تــهــديــدات الــجــمــاعــات 
في  لإلقليم  ثـــاٍن  خــيــار  وهــو  عنها.  املسلحة 
حــال فشل في كسب املــادة 140 من الدستور 
املــتــنــازع عليها  بــاملــنــاطــق  املتعلقة  الــعــراقــي 

بن بغداد وإقليم كردستان.

تقسيم نينوى

تحضيرات
اجتياح حلب

 عــن بــلــدات محاور 
ً
وأجــــزاء مــن ربــيــعــة، فــضــا

كوير ومخمور وسهل نينوى«. ويشير إلى أن 
»األكراد يصّرون على تقسيم محافظة نينوى 
إلى ثاث محافظات، واالتفاق على مرحلة ما 
بعد داعش قبل الخاص منه«. ويتابع »يريد 
األكـــــــراد مــحــافــظــة فـــي ســهــل نـــيـــنـــوى، تشمل 
األرثوذكس  يسكنها  التي  املسيحية  املناطق 
املحافظة  الــطــوائــف، وتــكــون  والــاتــن وبقية 
مــســتــقــلــة بــطــبــيــعــة الـــحـــال عـــن املــــوصــــل. كما 
ُيمكن إنشاء محافظة ثانية في سنجار، ذات 
والكاكائية  اإليــزيــديــة  الــديــانــات  مــن  الغالبية 
ــة وطـــــوائـــــف أخـــــــرى صـــغـــيـــرة،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــزرادشـ ــ والـ
بفعل  الــكــرديــة،  اللهجة  يتحدثون  غالبيتهم 
العراق،  بكردستان  ودهــوك  أربيل  من  قربهم 
. وتكون 

ً
أو لكونهم من القومية الكردية أصا

مــن جهتها،  أيــضــًا.  املــحــافــظــة منفصلة  هـــذه 
تــكــون املــوصــل والــبــعــاج والـــجـــزيـــرة، وصـــواًل 
إلــى الــحــدود الــســوريــة، ثــم جنوبًا إلــى مثلث 
فــيــش خــابــور )لــيــس مــن ضــمــنــهــا(، محافظة 
عرف باسم نينوى أو املوصل«. ويبّن 

ُ
ثالثة، ت

الــجــوي واملدفعي،  القصف  مــن  يــومــًا  بعد 12 
 
ً
قــتــيــا  350 مــــن  أكــــثــــر  لـــســـقـــوط  أدى  والــــــــذي 

 عن دماٍر واسع في 
ً
وعشرات الجرحى، فضا

البنية التحتية باملناطق املستهدفة«. وأكدت 
مــن مختلف تشكيات  أن »حــشــودًا  املــصــادر 
ــا  ــدادهــ ومـــلـــيـــشـــيـــات نـــظـــام األســــــد يـــجـــري إعــ
وتجميعها إلرسالها باتحاه الشمال، تحديدًا 
حلب، وذلــك في إطــار تجهيز عملية القتحام 

املدينة«.
من جهته، أشار مدير »مركز حماة اإلعامي« 
يــــزن شـــهـــداوي لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن 
»مـــصـــادر خــاصــة مـــن داخــــل الــغــرفــة األمــنــيــة 
أبلغتنا بأن  لنظام األســد في محافظة حماة 
الــنــظــام أعــطــى أوامــــر لــكــافــة قــــادة املليشيات 
واملــجــمــوعــات األمــنــيــة والــعــســكــريــة والــلــجــان 
ــــل مــديــنــة حـــمـــاة وريـــفـــهـــا، بــأن  الــشــعــبــيــة داخـ
بــإرســال نصف عدد  كــل مجموعة  قائد  يقوم 
االلتزام  طائلة  تحت  يقودها  التي  املجموعة 
والــتــنــفــيــذ«، مــرّجــحــًا أن ذلـــك »تــمــهــيــد للبدء 

بمعركة اقتحام حلب«.
ـــرًا بــهــدف  ـــيـ ــة أخـ ــيـ ــدانـ ــيـ ــي الـــضـــغـــوط املـ ـــأتــ وتـ
ــا ســــيــــاســــيــــًا فـــــــي االتـــــــصـــــــاالت  ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
والــلــقــاءات الــجــاريــة فــي جنيف، والــتــي ترمي 
ــددًا،  ــمـــول حـــلـــب بـــالـــهـــدنـــة مـــجـ ــى إعـــــــادة شـ ــ إلـ
ــبـــدو أن تصعيد  بـــشـــروط جــــديــــدة. ويـ ولـــكـــن 
األحــيــاء  القصف على  الــنــظــام عمليات  قـــوات 

بغداد ـ قاسم العلي 
أربيل ــ هيوا كريم

يـــكـــشـــف مــــســــؤولــــون عــــراقــــيــــون فــي 
أربيل لـ«العربي الجديد« عن مشروع 
كــــــردي لــتــقــســيــم مــحــافــظــة نــيــنــوى، 
ــراق.  ــعـ املـــحـــاذيـــة ملــنــاطــق إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـ
مـــشـــروع يــتــخــذ شــكــل الــــشــــروط الـــكـــرديـــة في 
مقابل املشاركة بمعركة تحرير املوصل وبقية 
املساحة،  حيث  مــن  الثالثة  املحافظة  مناطق 
مصادر  وتقول  السكان.  عــدد  لجهة  والثانية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »االجــتــمــاع األخــيــر بن 
نــائــب الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن ورئيس 
أيــام،  الــبــرزانــي قبل  إقليم كــردســتــان مسعود 
املــوصــل«.  تحرير  فــي معظمه مشكلة  تــنــاول 
ويـــقـــول مـــســـؤول كـــــردي رفـــيـــع املـــســـتـــوى في 
بزعامة  الكردستاني«  »الديمقراطي  الــحــزب 
البرزاني، إن »األكراد قّدموا شروطًا في مقابل 
وبقية  املوصل  تحرير  عملية  في  مشاركتهم 
مدن نينوى، مثل القيارة والبعاج والجزيرة، 

رامي سويد

الــتــطــورات السياسية واملــيــدانــيــة في  اتــخــذت 
 

ّ
حــلــب، أمـــس الــثــاثــاء، مــســارًا جــديــدًا، فــي ظــل

بــــــروز ســلــســلــة مــــواقــــف، تــــراوحــــت بــــن عــقــد 
إلـــى »احــتــمــال  ــواًل  ــن، وصــ جلسة ملجلس األمــ
وقـــف الــقــتــال فــي حــلــب وشــمــولــهــا بــالــهــدنــة«، 
مــع ظــهــور معطيات جــديــدة عــن تــوّجــه قــوات 
النظام السوري من حماة إلى حلب، للمشاركة 

في االجتياح البري للمدينة.
وفي موسكو، أعرب وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي الفــــروف، أمـــس الــثــاثــاء، بــعــد لقائه 
املــبــعــوث األمـــمـــي إلــــى ســـوريـــة، ســتــيــفــان دي 
مــيــســتــورا، عـــن رغــبــتــه فـــي »أن يــشــمــل نــظــام 
الهدنة مدينة حلب مجددًا«، متوقعًا حصول 
ذلــــك »فــــي غـــضـــون ســــاعــــات«. بــــمــــوازاة ذلـــك، 
دعـــت فــرنــســا وبــريــطــانــيــا، إلـــى عــقــد اجــتــمــاع 
الوضع  الــدولــي، لبحث  األمـــن  عــاجــل ملجلس 
ــاد ســفــيــرا الــبــلــديــن،  ــ فـــي املـــديـــنـــة، حــســبــمــا أفـ
الفرنسي فرنسوا دوالتر، والبريطاني ماثيو 
رايــــكــــروفــــت. عــلــمــًا أن مـــصـــر، والـــتـــي تــتــرأس 
مجلس األمن، رفضت الدعوة إلى عقد جلسة 
ملجلس األمن تكون خاصة بحلب ومجزرتها. 
ــر حــلــب بــأنــهــا »مــركــز ملقاومة  ووصـــف دوالتــ
الــرئــيــس الـــســـوري بـــشـــار األســــــد«، مـــؤكـــدًا أن 
»املــديــنــة الــشــهــيــدة تــتــعــرض لــقــصــف مستمر 
منذ 2012«. ويتوقع أن ُيعقد االجتماع خال 
األيام املقبلة. مع العلم أن مجلس األمن طالب، 
ــراف املــتــحــاربــة بـــ«حــمــايــة  ــ أمــــس، جــمــيــع األطــ

املستشفيات والعيادات الطبية«.
سورية  شمالي  فــي  مــصــادر  كشفت  ميدانيًا، 
لـ«العربي الجديد« أن »قــوات النظام تستعد، 
على ما يبدو، لبدء عملية عسكرية برية، في 
مــنــاطــق ســيــطــرة املـــعـــارضـــة فـــي حــلــب، وذلـــك 

املسؤول الكردي أن »الخاف السياسي حول 
ــّكـــل الــســبــب  مــســتــقــبــل مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى ُيـــشـ
داعش،  من سيطرة  تحريرها  لعدم  الرئيسي 
واألمــيــركــيــون لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى تحريرها 
مـــن دون أدنــــى شــــك«. حــتــى إن تــقــريــرًا ملــركــز 
»بــاس« اإلعامي، املدعوم من الحزب الحاكم 
في إقليم كردستان، يفيد بأن »قيادة اإلقليم 
باتت تشترط تأسيس محافظتن على أجزاء 
من أراضي محافظة نينوى، واحدة في منطقة 

سهل نينوى، وثانية في سنجار«.
ويوضح املركز، والــذي ينشر تقاريره باللغة 
ــــراد  الــكــرديــة عــلــى مــوقــع إلــكــتــرونــي، أن »األكـ
الحالية  نــيــنــوى  مــحــافــظــة  تقسيم  اشــتــرطــوا 
مقابل مشاركتهم  منفصلة  3 محافظات  إلــى 
املقترح  وبموجب  نينوى،  تحرير  عملية  في 
ــار إلـــى  ــنـــجـ ــم تـــحـــويـــل قــــضــــاء سـ ــتـ الـــــكـــــردي يـ
مــحــافــظــة تــابــعــة إلقــلــيــم كــردســتــان وتــحــويــل 
املـــنـــاطـــق املــســيــحــيــة والــتــركــمــانــيــة فـــي سهل 
ــتـــرك لــلــســكــان فـــي هــذه  نــيــنــوى ملــحــافــظــة، ويـ
املحافظة تحديد مصيرها، سواء باالنضمام 
إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان أو الــبــقــاء مــع الحكومة 

االتحادية«. 
ــا الــنــائــب الـــكـــردي بــالــبــرملــان الــعــراقــي عبد  أمـ
ــكـــرة تقسيم  فـــيـــرى أن »فـ الـــزيـــبـــاري،  الـــبـــاري 
ــعـــود لـــفـــتـــرة قـــبـــل ظــهــور  مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى تـ
داعـــش فــي املــحــافــظــة«. ويلفت الــزيــبــاري، في 
تعايش  »عـــدم  أن  إلــى  صحافية،  تصريحات 

الــســكــنــيــة فــي حــلــب بــغــطــاء ســيــاســي روســـي، 
ــار املــــعــــارضــــة املــتــمــثــلــة بــالــهــيــئــة  ــبــ جـــــاء إلجــ
إلــى طاولة  الــعــودة  على  للمفاوضات،  العليا 
مــحــادثــات جنيف لــتــمــريــر املــزيــد مــن الــوقــت. 
وما يعزز احتماالت املقايضة بن وقف حرق 
حلب وعودة وفد الهيئة العليا للتفاوض إلى 
الدولي ستيفان  طاولة جنيف، كام املبعوث 
جنيف  محادثات  أن  وحرفيته  ميستورا  دي 
تــمــت تــوســعــة نطاق  إذا  قــريــبــًا  »قـــد تستأنف 
أن هذه  الهدنة لتشمل مدينة حــلــب«. ويــبــدو 
الطلبات غير قابلة للتحقيق حاليًا مع ثبات 
قواتها  وتماسك  السياسي،  املعارضة  موقف 

مـــكـــونـــات املـــحـــافـــظـــة بــســبــب وجــــــود أطـــــراف 
عــنــصــريــة فــــي املـــحـــافـــظـــة )لـــــم يــســمــهــا( وأن 
الجميع بمن فيهم األميركيون مقتنعون بهذا 
األمـــــر«، مــبــيــنــًا أن »تــقــســيــم مــحــافــظــة وفــصــل 
مناطق املسيحين اإليزيدين والتركمان عن 

مناطق العرب سهل«.
مـــن جــهــتــه، يــصــف مـــســـؤول عـــراقـــي بــــارز في 
والخبث  بـ«االبتزاز  الكردية  املحاوالت  بغداد 
الـــســـيـــاســـي لــتــقــســيــم الـــــعـــــراق إلــــــى دويــــــات 
الصهيوني«  الكيان   ال تخدم سوى 

ً
مستقبا

لـ«العربي  حديث  في  ويشير،  قوله.  حد  على 
الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــــه »أنـــتـــم أول مـــن يــثــيــر هــذا 
ــدم إثــارتــه  املـــوضـــوع وطـــاملـــا حــرصــنــا عــلــى عـ
كــونــه يــصــب بــصــالــح داعــــش، لــكــن اآلن يمكن 

القول إن األكراد يبتزونا«.
ويضيف أنهم »يريدون املشاركة مقابل تقسيم 
نينوى، ونينوى هي محافظة مدينة املوصل، 
واحــدة من أكثر مدن العراق تعايشًا وسامًا 
بن املسلمن واملسيحين، وال يمكن تخيلها 
 األكـــراد في 

ّ
أجـــزاء على اإلطـــاق. كما يستغل

الوقت عينه طريق الوصول إلى املوصل، من 
كردستان، كنقطة ضعف، فيحددون فيها من 

يشارك ومن ال يشارك«.
ــأن »األكـــــــراد يـــريـــدون  ــردف املــــســــؤول بــ ــ كــمــا يـ
تــقــســيــم نــيــنــوى لــيــس حــبــًا بــاملــســيــحــيــن وال 
بــل ملخططات ضّم  اإليــزيــديــن،  وال  التركمان 
أجــزاء من نينوى، أو إضعاف املحافظة التي 
تــمــتــلــك أطـــــول حـــــدود مـــع كـــردســـتـــان، والــتــي 
يــطــمــحــون ألن تـــتـــحـــّول لـــدولـــة مــســتــقــلــة عن 
 إنه »لن تكون سنجار 

ً
الــعــراق«. ويختم قائا

يتبع نينوى وعاصمتها  إداري  سوى قضاء 
املوصل، وكذلك سهل نينوى، لن يكون سوى 
قضاء إداري يتبع املوصل. وقد أبلغت بغداد 
إلى  لو اضطررنا  بذلك صراحة، حتى  بايدن 

االستغناء عن خدمات البشمركة نهائيًا«.
ــــرى الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فــــي الـــبـــرملـــان  بــــــــدوره، يـ
العراقي، قائمقام قضاء سنجار، محمد خليل، 
ــــى مــحــافــظــة  أن »مـــطـــلـــب تـــحـــويـــل ســـنـــجـــار إلـ
كردستان،  إقليم  لرئاسة  تقديمه  تم  مستقلة 
ت دعم املــوضــوع«. ويضيف خليل 

ّ
والتي تبن

فــي حــديــٍث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »تحويل 
ــار ملـــحـــافـــظـــة ســيــمــنــع تــــكــــرار تــعــرض  ــنـــجـ سـ
سكانها اإليــزيــديــن إلــى اعــتــداءات وعمليات 
إبـــــــادة جــمــاعــيــة فــــي املــســتــقــبــل، كــتــلــك الــتــي 
حصلت ضدهم من قبل داعش وهذا ما نرغب 
ــه«، وفــقــًا لتصريحات لــه فــي وســائــل إعــام  بـ

ناطقة بالكردية.
ــدة، دفــع  ــــران وفــقــًا لــتــقــاريــر عــ ــد حـــاولـــت إيـ وقـ
ح، 

ّ
املسل التركي  الكردستاني«  »العمال  حــزب 

لــلــمــشــاركــة فـــي تــحــريــر نــيــنــوى، بــعــد دفــعــهــا 
إلشراك مليشيات »الحشد الشعبي«، وهو ما 
يمثل مشكلة سياسية أخرى في خاصرة ملف 

تحرير املوصل. 
ويــقــول رئــيــس لجنة األمـــن والــدفــاع العراقية 
حـــاكـــم الـــزامـــلـــي، فـــي تــصــريــحــات لـــ«الــعــربــي 
الجديد«، إن »املوصل تبقى عراقية وال يمكن 
ــد تــقــســيــمــهــا«. ويــضــيــف: »نـــعـــم صحيح  ألحــ
يــجــب أن يعلم أصحابه  لــكــن  هــنــاك مــخــطــط، 
ــه لــــن يـــنـــجـــح، فـــنـــيـــنـــوى ســتــبــقــى واحـــــــدة،  ــ أنــ
وحـــتـــى أهـــالـــي املـــوصـــل يـــرفـــضـــون أن يــكــون 
ثــمــن تــحــريــرهــم هــو تقسيم نــيــنــوى«. ويتهم 
الــزامــلــي األمــيــركــيــن بأنهم »يــحــاولــون خلط 
األوراق على بغداد في هذا امللف، وال يعطون 
إجابات واضحة«، مستدركًا أنه »اعتدنا على 
الــســيــاســة األمــيــركــيــة بــأنــهــا تــقــف مــع األقـــوى 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الـــــ13 املــاضــيــة«. وحــول 
»التحالف  فــي  القيادية  تــرد  الــزامــلــي،  تعليق 
»العربي  عبر  النجيب،  نجيبة  الكردستاني« 
الجديد«، قائلة إن »الجميع أكد على ضرورة 
أن يكون هناك اتفاق إلدارة املوصل بعد تحرير 
داعش، وإشراك سياسي للجميع وعدم تكرار 
الكردي  يــرد السياسي  األخــطــاء«. من جانبه، 
حمة أمن، على االنتقادات للمشروع الكردي، 
محافظات  لثاث  نينوى  »تقسيم  إن  بالقول 
الــدم، ولن  أفضل بكثير من استمرار مسلسل 
يــكــون هــنــاك شـــيء يــفــرض عــلــى األهــالــي فهم 
كما  استفتاء  خــال  مــن  مــن سيقرر  بالنهاية 

نص عليه الدستور«.

على األرض. األمــر الــذي ُيــرّجــح قبول روسيا 
مــرحــلــيــًا، بــشــمــول الــهــدنــة مــديــنــة حــلــب بعد 
ــزاء التابعة  ــ ســيــطــرة قــــوات الــنــظــام عــلــى األجـ
للمعارضة في املدينة. عندها، يمكن لروسيا 
أن تكتفي فــي الــوقــت الــحــالــي، بــإنــشــاء مركز 
فـــي جــنــيــف ملــراقــبــة نــظــام وقـــف إطــــاق الــنــار 
فــي ســوريــة خــال األيـــام املقبلة، وهــو أمــر قد 
يجعل أي إنهاء من أي فصيل تابع للمعارضة 
لنظام وقف إطاق النار مسوغًا لدى الروس، 
لتقديم غطاء كامل للنظام في عمليات قصفه 
الخارج  الريف  في  املعارضة  سيطرة  ملناطق 

.
ً
عن سيطرة دمشق مستقبا

ــــك، تــصــاعــد بــعــد ظــهــر أمــــس الــقــصــف  إلــــى ذلـ
السكنية في مدينة حلب وعلى  على األحياء 
بلدات ريفها، والتي تسيطر عليها املعارضة، 
وســـقـــط عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى نتيجة 
النظام لأحياء  استمرار قصف طيران قوات 
في  املــعــارضــة  عليها  تسيطر  الــتــي  السكنية 
حــلــب، كــمــا ســقــط قــتــلــى وجــرحــى آخــــرون في 
األحياء السكنية التي يسيطر عليها النظام. 
من  النظام  قــوات  بن  االشتباكات  وتتواصل 
ــر، على  طـــرف وقــــوات املــعــارضــة مــن طـــرف آخـ
جبهات القتال بن الجانبن في حي الزهراء 

غرب مدينة حلب.
ــتـــزت حــلــب بــالــكــامــل، أمـــــس، لــدرجــة  كــمــا اهـ
أرضية  هــزة  أن  الــســكــان  بعض  معها  اعتقد 
ضـــربـــت املـــديـــنـــة، إال أن مـــصـــادر املــعــارضــة 
أكدت لـ«العربي الجديد«، أن »قواتها نجحت 
بــتــفــجــيــر شــحــنــة مـــتـــفـــجـــرات كـــبـــيـــرة، أســفــل 
مبنى كانت تتحّصن فيه قــوات النظام قرب 
مبنى املــالــيــة، فــي حــي جمعية الـــزهـــراء إلــى 
الــغــرب مــن حــلــب«. وشــاهــد الــســكــان الــدخــان 
التفجير من جميع أحياء  الناتج عن عملية 
تــنــدلــع اشــتــبــاكــات عنيفة،  قــبــل أن  املـــديـــنـــة، 
إثـــر مــحــاولــة قــــوات املــعــارضــة الــتــقــدم فيها 
هذا  في  الجوية.  االستخبارات  فــرع  باتجاه 
اإلطار، قال الناشط حسن الحلبي لـ«العربي 
الــجــديــد«، إن »االشــتــبــاكــات فــي حــي جمعية 
الــــزهــــراء تــزامــنــت مـــع اشــتــبــاكــات بـــن قـــوات 
ــنــــظــــام عـــلـــى جــبــهــات  املــــعــــارضــــة وقـــــــــوات الــ
العلمية غــربــي حلب«.  الــراشــديــن والــبــحــوث 
ــق الــقــصــف  ــ ــرافـ ــ ولــــفــــت الـــحـــلـــبـــي إلـــــى أنـــــه »تـ
الــجــوي عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة في 
ت طائرات 

ّ
كما شن االشــتــبــاكــات،  مــع  املدينة 

ــا تـــابـــعـــة لــلــنــظــام نــحــو  ــهـ حـــربـــيـــة ُيــعــتــقــد أنـ
خمس غارات جوية على مناطق سكنية في 
حــي الهلك شــمــال حــلــب، مــا أدى إلــى إصابة 
عشرة مدنين على األقل بجراح. واستهدف 
والــذي  الشعار،  حــي  أيضًا  الحربي  الطيران 
بثاث  حــلــب  شـــرق  املــعــارضــة  عليه  تسيطر 
ــن اســــتــــهــــداف حــي   عــ

ً
ــة، فـــضـــا ــويــ غـــــــارات جــ

الصاخور، املجاور، بغارتن جويتن أيضًا. 
وأدى الــقــصــف الـــجـــوي عــلــى حـــي الــبــويــضــة 
أيــضــًا إلـــى مــقــتــل أربـــعـــة أشـــخـــاص وإصــابــة 
ــنـــاشـــط اإلعـــامـــي  ــا أفــــــاد الـ آخــــريــــن، وفـــقـــًا ملــ
لـ«العربي الجديد«. وأضاف  منصور حسن 
حسن بأن »القصف الصاروخي طــاول حي 
السكري باملدينة، وأدى ملقتل مدني وإصابة 
آخرين«. كما ذكــرت شبكة »سورية مباشر« 
أن »قتيلن وجرحى عدة سقطوا جراء غارات 
جوية للطيران الحربي على حي الفردوس«.

بـــــمـــــوازاة ذلــــــك، تـــعـــرضـــت مـــنـــاطـــق عـــــدة مــن 
ــواد، لــقــصــٍف بــالــبــرامــيــل  ــ ضــمــنــهــا ضـــهـــرة عــ
حي  مدفعي   

ٌ
قصف استهدف  كما  املتفجرة، 

كــــرم الــبــيــك الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه املــعــارضــة 
شــرق حــلــب. ووقـــع أيــضــًا انــفــجــار كبير أمــام 
مدخل مستشفى الضبيط في حي املحافظة، 
أدى  ما  املدينة،  النظام في  بمناطق سيطرة 
إلى تدمير واجهة املستشفى بالكامل، ومقتل 

وجرح مدنين لم يعرف عددهم بعد.

القوات أصابها الملل في ظّل انتظارها قرار الهجوم )سافين حامد/فرانس برس(

ما تبقى من حلب في حي باب الحديد )كرم المصري/فرانس برس(

ينتظر المهجرون من الموصل العودة إلى مناطقهم )يونس كليس/األناضول(

يبدو أن مخطط 
تقسيم محافظة 
نينوى في العراق 
بات أكثر من مجّرد 

تصّور، بفعل العمل 
الدؤوب لقيادة 
إقليم كردستان 

على فرض التقسيم 
كأمر واقع، وهو 

ما يكشف جزءًا من 
أسباب تأخر تحرير 

مدينة الموصل من 
تنظيم »داعش«

عن  أنباء  وتداول  حلب،  في  العسكرية  العمليات  تصاعد  وقع  على 
وبريطانيا  فرنسا  دعت  الجتياحها،  السوري  النظام  لقوات  تعزيزات 

لعقد جلسة لمجلس األمن بشأن المدينة
الحدثتحقيق

شرط القيادة الكردية 
للمشاركة بمعركة 

الموصل

ثرثرة هدنة ومقايضات 
إلحياء جنيف

قضيةمتابعة

مشروع 
المالكي

كان رئيس الحكومة 
العراقية السابق نوري 
المالكي يعمل على 

تقسيم نينوى أيضًا، لقي 
تأييد الكثير من الفصائل 
في »الحشد الشعبي«، 
لتحويل قضاء تلعفر 

)90 كيلومترًا شمال غرب 
الموصل(، إلى محافظة 

بسبب وجود نسبة غير 
قليلة من األكراد والتركمان 

الشيعة فيها

األكراد يصّرون على 
تقسيم محافظة نينوى 

إلى ثالث محافظات

تتواصل االشتباكات بين 
النظام والمعارضة في 

حي الزهراء غرب حلب

األكراد قّدموا شروطهم 
لبايدن للمشاركة بتحرير 

الموصل ومدن نينوى

العمليات تأخرت رغم 
استكمال التحالف كافة 

االستعدادات للهجوم

يحتجز أغلب المعتقلين 
في سجن حماة المركزي 

من دون تهم محددة

معالم مقايضة بين هدنة 
حلب وعودة المعارضة 

إلى جنيف

عام مرّ على اإلعالن 
النظري لمعركة تحرير 
الموصل من دون أي 

جدوى. وقد شهدت 
يوم أمس معارك هي 

األشرس 

ليس العصيان الذي ينفذه 
سجناء سوريون في 

سجن حماة المركزي، 
منذ يوم األحد، األول 

من نوعه داخل السجن 
الذي يستغله النظام 

لالنتقام من المعتقلين 
وخصوصًا السياسيين
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تبادل اتهامات بين الحكومة والمعارضةمحاكمة قتلة الشهيد أبو خضيرخلية تخّطط لعمليات باسم »داعش« في غزة
المؤبد و20 سنة لبن دافيد

تظاهرات جامعات السودان مستمرة
حصانة النواب األتراك

67
سياسة

  شرق
      غرب
لبنان: حيلة الستئناف 

العمل التشريعي

املشتركة  النيابية  الــلــجــان  بــاشــرت 
في البرملان اللبناني، أمس الثالثاء، 
االنتخابات  قانون  مناقشة مشروع 
رئيس  دعـــوة  مــن  انــطــالقــا  النيابية، 
الــبــرملــان نــبــيــه بـــري )الــــصــــورة( إلــى 
ــــدول  ــلـــى جـ وضــــــع هــــــذا املـــــشـــــروع عـ
أعمال أول جلسة تشريعية يعقدها 
النواب. وأتت دعوة اللجان املشتركة 
ــل  ــتـ ــكـ ــــد رفـــــــــض الـ ــعـ ــ ــٍل وســـــــــط بـ ــ ــحــ ــ كــ
تشريعية  جلسة  أي  عقد  املسيحية 
ال يـــكـــون قـــانـــون االنـــتـــخـــابـــات على 
رأس جــــدول أعــمــالــهــا، فــيــمــا اعــتــبــر 
بــري أنــه ال يمكن نقاش 17 مشروع 
قانون انتخابي في الجلسة العامة. 
تفعيل  الصيغة  هـــذه  تعيد  وبــذلــك، 
عمل املجلس النيابي، من دون عقد 

جلسات عامة.
)العربي الجديد(

»سكاي نيوز«: »داعش« 
سلّم تدمر للنظام 

بصفقة 
ــوز«  ــ ــيـ ــ ــة ســــــكــــــاي نـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ كــــشــــفــــت »شـ
ــرام  ــبـــاريـــة الــتــلــفــزيــونــيــة عـــن إبــ اإلخـ
الــســوري وتنظيم »داعـــش«  الــنــظــام 
صفقة أدت الى انسحاب األخير من 
مدينة تدمر األثرية. ونقلت »سكاي 
ــد املــنــشــقــن قـــولـــه إن  نـــيـــوز« عـــن أحــ
م تدمر للقوات النظامية 

ّ
»داعش« سل

ــقـــات  ــفـ فــــــي إطــــــــــار ســـلـــســـلـــة مــــــن صـ
التعاون بن الجانبن تعود ألعوام 
خلت، بما فيها صفقات لشراء النفط 
ــة وإخــــالء  ــيـ مــقــابــل األســــمــــدة الـــزراعـ
قــــوات التنظيم  بــعــض املــنــاطــق مـــن 

قبل هجمات الجيش السوري.
)العربي الجديد(

العفو الدولية: السجون 
السرية في العراق تتزايد

ــمــة الــعــفــو الـــدولـــّيـــة عن 
ّ
أعــلــنــت مــنــظ

الشبهة  االعتقال على  تفاقم ظاهرة 
في العراق، مؤّكدة ممارسة التعذيب 
ــود معتقالت  داخـــل الــســجــون، ووجــ
يــعــيــشــون  املـــعـــتـــقـــلـــن   

ّ
وأن ــة،  ــ ــريـ ــ سـ

أوضــــاعــــا مــــأســــاوّيــــة. وذكــــــر تــقــريــر 
ــادر عـــن مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة،  صــ
االعتقال  »ظــاهــرة   

ّ
أن الثالثاء،  أمــس 

ــل  ــائــ ــى الــــشــــبــــهــــة وانـــــــعـــــــدام وســ ــلــ عــ
التحقيق تتفاقم في العراق، وظروف 

االعتقال بالغة السوء«.
)العربي الجديد(

»الجهاد اإلسالمي«: زيارة 
طهران معّد لها سلفًا

ــح مــــســــؤول املـــكـــتـــب اإلعـــالمـــي  ــ أوضــ
لــــحــــركــــة الـــــجـــــهـــــاد اإلســـــــالمـــــــي فــي 
 زيارة وفد 

ّ
فلسطن، داود شهاب، أن

حــركــتــه إلــــى إيـــــران مــعــّد لــهــا ســلــفــا، 
وتأتي في سياق ما سماه »التواصل 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  أصـــدقـــاء  مـــع 
والداعمن لها«. وأوضح شهاب في 
تــصــريــح وزع عــلــى وســائــل اإلعـــالم، 
تـــهـــدف »لـــتـــعـــزيـــز دعـــم  الـــــزيـــــارة   

ّ
أن

التي تعاني جــراء الحصار  املقاومة 
ــع الـــتـــي  ــابــ ــنــ ــة تـــجـــفـــيـــف املــ ــاســ ــيــ وســ
تنتهج منذ فترة طويلة«، مشيرًا إلى 
مركزية  على  للتأكيد  »فــرصــة  أنــهــا 
ــفـــاظ  الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــحـ
ــا كـــقـــضـــيـــة إجـــمـــاع  عـــلـــى حــــضــــورهــ
تأثيرات  عن  بعيدًا  وإسالمي  عربي 
ــــاع الــســيــاســيــة والــتــنــاقــضــات  األوضـ
الـــتـــي تــعــصــف بــاملــنــطــقــة«. وأثـــــارت 
ــد »الــــجــــهــــاد« انــــتــــقــــادات  ــ زيــــــــارة وفــ
ها تزامنت مع 

ّ
عديدة، وخصوصا أن

املجازر في حلب.
)العربي الجديد(

الصدر يرفض الهتافات 
المناهضة إليران

البرملان  فــي  ــرار«  ــ »األحـ كتلة  أعلنت 
الــــعــــراقــــي، الـــتـــابـــعـــة لـــزعـــيـــم الـــتـــيـــار 
الصدري، مقتدى الصدر )الصورة(، 
ــر  ــ ــيـ ــ أمـــــــــس الـــــــثـــــــالثـــــــاء، رفـــــــــض األخـ
والتي  ــران،  إليــ املناهضة  للهتافات 
ــعــــد اقـــتـــحـــامـــهـــم  رددهــــــــــا أتــــبــــاعــــه بــ
العاصمة  فــي  الــخــضــراء«  »املــنــطــقــة 

بغداد، قبل يومن.
)األناضول(

إسطنبول ــ باسم دباغ

يستمر الــجــدل الــســيــاســي فــي تــركــيــا، بعد 
املتعلقة برفع  الــحــكــومــة  اقــتــراحــات  تــمــريــر 
الحصانة عن النواب في اللجنة الدستورية 
البرملانية، يوم أمس، بينما أكد زعيم الكتلة 
بولنت  والتنمية،  الــعــدالــة  لــحــزب  النيابية 
الدستورية  التعديالت  مناقشة  أن  تـــوران، 
الــتــي اقــتــرحــتــهــا الــحــكــومــة ســتــبــدأ فـــي 17 
مــن شهر مــايــو/ أيــار الحالي فــي الجمعية 
للتصويت  تــمــهــيــدًا  بــالــبــرملــان،  الــعــمــومــيــة 

عليها.
ــوزراء الــتــركــي، أحــمــد داود  ــ وقــــال رئــيــس الــ
أوغلو، خالل كلمة ألقاها في الكتلة النيابية 
لـــلـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، إن »رفــــــع الــحــصــانــة 
ســيــطــاول كــل مــن يــســانــد اإلرهـــــاب«، مــركــزًا 
الديمقراطي  الــشــعــوب  حــزب  على  هجومه 
ــه »يــســتــمــر بـــكـــونـــه املــتــحــدث  ــ ــال إنـ ــ ــذي قـ ــ الــ
بـــاســـم مــنــظــمــة دمــــويــــة، ويــــدافــــع عـــن عنف 
ــتـــى فــي  ال أخــــالقــــي يـــمـــارســـه الـــتـــنـــظـــيـــم حـ
أوغلو  داود  انتقد  كما  الــنــيــابــي«.  املجلس 
)أكبر  الجمهوري  الشعب  في خطابه حزب 
ــزاب املــعــارضــة(. واعــتــبــر رئــيــس الـــوزراء  أحـ
كمال  الحزب  رئيس  أن تصريحات  التركي 
كليجدار أوغلو، »مليئة بالتناقضات، وهذا 
األمر يزعج حتى القاعدة لدى الحزب، وما 
فصام  على  دليل  إال  الكبير  التناقض  هــذا 

سياسي لدى الحزب«، على حد قوله.
مــــــن جــــهــــتــــه، كــــــــرر زعـــــيـــــم حــــــــزب الـــشـــعـــب 

إلى  التركية  للحكومة  دعــوتــه  الــجــمــهــوري 
رفع الحصانة عن رئاسة الــوزراء والــوزراء، 
ــة الــســابــقــن  ــ ــعـ ــ إضــــافــــة إلـــــى الــــــــــوزراء األربـ
املتهمن بقضايا فساد. ورغم موافقة نواب 
مقترحات  تمرير  على  الجمهوري  الشعب 
الــحــكــومــة لتعديل املــــادة 83 مــن الــدســتــور، 
ــنـــواب،  بــمــا يــســمــح بـــرفـــع الــحــصــانــة عـــن الـ
والذين توجه بحقهم طلبات رفع حصانة، 
إال أن كلجدار أوغلو وجه انتقادات شديدة 
 إن 

ً
للحكومة بسبب هذه االقتراحات، قائال

»كانوا يــودون نــزع الحصانة عن أي نائب 
يستطيعون فعل ذلك بـ276 صوتا، ولكنهم 
يـــصـــرون عــلــى تــعــديــل الـــدســـتـــور، ألنــهــم ال 

يريدون ذلك، بل يوّدون خداع الناس«.
أمـــا حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي )الــجــنــاح 
ــتــــانــــي(، فــقــد  الـــســـيـــاســـي لـــلـــعـــمـــال الــــكــــردســ
أكـــد رئــيــس الــحــزب املـــشـــارك، صـــالح الــديــن 
ــنــــواب لـــن يــذهــب  دمـــيـــرتـــاش، أن أيــــا مـــن الــ
ــة لــــــــــإدالء بـــــإفـــــادتـــــه، مــــهــــددًا  ــمـ ــكـ ــى املـــحـ ــ ــ إلـ
ــر، فــي إشــــارة إلـــى خطط  بــإنــشــاء بــرملــان آخـ
»الكردستاني« القديمة باإلعالن عن برملان 

كردي في جنوب وشرق البالد.
وقال دميرتاش إن »البرملان يعبر عن إرادة 
الــشــعــب، ولــكــن إن قـــامـــوا بــاعــتــقــال رفــاقــنــا 
ــم مــــن عــضــويــتــهــم  ــهــ ــراجــ وصــــــــواًل إلــــــى إخــ
فــي املــجــلــس الــنــيــابــي، فــإنــهــم لــن يــبــقــوا لنا 
أي خــيــار آخــــر، إن الــشــعــب هـــو مـــن ينشئ 
البرملان، وإن أراد الشعب فإنه يستطيع أن 

ينشئ أكثر من برملان«.

الخرطوم ــ العربي الجديد

لــم تنتِه مــوجــة الــتــظــاهــرات الطالبية فــي الـــســـودان، بعد تــجــّددهــا، أمــس الــثــالثــاء، 
بجامعة الخرطوم، في وقٍت عمدت فيه السلطات لتفريقها عبر الغاز املسّيل للدموع 
صيب جراء ذلك عدد من الطالب، كما حدثت حاالت إغماء 

ُ
ورش املحتجن باملاء، فأ

في صفوفهم. وكان طالب جامعة الخرطوم قد خرجوا في التظاهرات، على الرغم من 
استمرار تواجد عدد من عناصر القوات األمنية، بالقرب من مقر الجامعة، منذ أكثر 
ثير عن بيع الجامعة 

ُ
من أسبوعن، أي منذ اندالع التظاهرات، التي بدأت عقب ما أ

الخرطوم  أطرافها. وبعد جامعة  إلــى  العاصمة  الحالي من وســط  وترحيل مقّرها 
والــواليــات  بالعاصمة  السودانية  الجامعات  مــن  عــدد  إلــى  التظاهر  امــتــدت موجة 
درمان  أم  أحدهما بجامعة  بمقتل طالبن،  وازدادت حّدتها  املاضية،  الفترة  خالل 
األهلية في الخرطوم، واآلخر بجامعة كردفان، غربي البالد. وتبارت القوى املعارضة 
الطالبية، وتحويلها النتفاضة شعبية إلسقاط  التظاهرات  الدعوة الستثمار  في 
وقادت  الطالب شرارتها  ل 

ّ
مث التي  السابقة،  االنتفاضات  لتجارب  بالنظر  النظام، 

إلسقاط نظامن عسكرين سابقا. وُينتظر أن تعلن إدارة جامعة الخرطوم قريبا، 
الجديد«،  لـ»العربي  أفــادت مصادر  ملا  الجامعة ألجــل غير محدد، وفقا  إغــالق  عن 

خصوصا بعد تجّدد التظاهرات.

غزة ـ ضياء خليل

ــمـــاس«، الــنــائــُب  اتــهــم الــقــيــادي فـــي حــركــة »حـ
التشريعي، يحيى موسى،  املجلس  في  عنها 
ــة لــــحــــركــــة »فــــتــــح«،  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــة املـ ــنـ ــلـــجـ عــــضــــَو الـ
تــوفــيــق الــطــيــراوي، املــعــروف بــكــونــه مــن أبــرز 
الــشــخــصــيــات املـــقـــربـــة مــــن املــــســــؤول األمـــنـــي 
ــتــــح«، مــحــمــد دحــــالن،  املــــطــــرود مـــن حـــركـــة »فــ
بــالــتــورط فــي تــأســيــس خلية مــن أجـــل تنفيذ 
اغــتــيــاالت بــحــق قـــيـــادات مـــن »فـــتـــح« فـــي غــزة 
بـــاســـم تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة »داعــــــش«، 
ــاب  ــه »بـــــــؤرة لـــإرهـ ــ ــقـــطـــاع عـــلـــى أنـ ــهــــار الـ إلظــ
الدولي«. وقال موسى، في تصريحات خاصة 
الــجــديــد«، إن األجــهــزة األمنية في  لـــ »العربي 
ــدعــى 

ُ
غـــزة اكــتــشــفــت خــلــيــة تــتــرأســهــا ســيــدة ت

ــلـــى تــــواصــــل مــع  مـــــــروة املـــــصـــــري، وكــــانــــت عـ
الطيراوي، الرئيس السابق لجهاز املخابرات 
ــــي الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تــــــّم اعــتــقــالــهــا  فـ
وتسجيل اعترافاتها، إلى جانب ضبط وثائق 
ــارت بـــحـــوزة األجـــهـــزة األمــنــيــة. واملــصــري  صــ
تتبع التيار الذي أسسه دحالن داخل »فتح« 
في غزة، والذي يعمل بشكل علني ضد الحركة 

التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.
 الخلية كانت تعد لسلسلة 

ّ
وأضاف موسى، أن

ــادات فـــي حــركــة  ــيــ ــال قــ ــيـ ــتـ مـــن الــهــجــمــات واغـ
ــتــــح«، مــنــهــم أحـــمـــد نـــصـــر، بـــاإلضـــافـــة إلــى  »فــ
باألمن في  التالعب  أخــرى، ومحاولة  قيادات 
الــقــطــاع، مــن خــالل هــذه الخلية الــتــي أسسها 

الطيراوي عبر املصري.
 حــركــة »حــمــاس« رفعت 

ّ
ولــفــت مــوســى إلــى أن

املــلــف بــكــامــل تــفــاصــيــلــه إلـــى رئــيــس السلطة 

مــحــمــود عــبــاس، مــن أجـــل وضــعــه فــي صــورة 
ما كان ينوى الطيراوي القيام به في القطاع، 
التـــخـــاذ اإلجــــــــراءات املــنــاســبــة بــحــقــه، مــشــيــرًا 
تنفيذ عمليات  إلــى  الــطــيــراوي سعى  أن  إلــى 
الفترة  أمنية بهذه الطرق مــرات عديدة خالل 
ــيــــة. وبـــحـــســـب مــــوســــى، فـــــإن األجــــهــــزة  املــــاضــ
في  الفلسطينية  الــفــصــائــل  وضــعــت  األمــنــيــة 
صورة امللف منذ بدايته، وأطلعتها على كامل 
التي  والخلية  بــاملــصــري  املتعلقة  التفاصيل 
أسسها الطيراوي من أجل تنفيذ سلسلة من 

الهجمات في القطاع املحاصر.
ونوه إلى وجود محاوالت من أطراف مختلفة 
إلظـــهـــار قــطــاع غـــزة عــلــى أنـــه بــــؤرة لــإرهــاب 

ــدولــــي، ومـــحـــاولـــة لـــزعـــزعـــة األمـــن  والـــعـــنـــف الــ
واالستقرار الذي يعيشه القطاع منذ سيطرة 
الحركة على غزة عام 2007. وكان نائب رئيس 
»حــــمــــاس«، إســمــاعــيــل  املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــــ
هنية، وجه، الخميس املاضي، تحذيرًا شديدًا 
ألطـــراف لــم يسمها حــول تشويه صـــورة غزة 
في العالم وإظهارها كمكان ُيفرخ »اإلرهــاب« 
فيه. وقــال هنية: ال تلعبوا بــالــنــار، إيــاكــم.. ال 
تحرقوا أنفسكم بالنار، فغزة التي دفعت من 
دمها من أجل إنهاء الفلتان األمني، ال تقبل أي 
األمني، وال تجعلوا  الفلتان  أشكال  شكل من 
صورة غزة على غير حقيقتها في العالم، على 

حد تعبيره.

القدس المحتلة، رام اهلل ـ العربي الجديد

عشرين  مع  املؤبد  بالسجن  حكمها  الثالثاء،  أمــس  اإلسرائيلية،  املحكمة  أصــدرت 
سنة إضافية على اإلسرائيلي يوسيف بن دافيد، الذي كان أديــن، في وقت سابق، 
باختطاف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير في الثاني من يوليو/تموز 
من العام 2014، في الوقت الذي أعلن فيه عن استشهاد شاب فلسطيني، مساء أمس، 

بعملية دهس غرب رام الله.
وكانت املحكمة أصدرت، قبل أكثر من شهرين، حكمها على شريكي املجرم في تنفيذ 
بالسجن  املحكمة  وحكمت  اإلسرائيلي.  القانون  بحسب  قاصران،  وهما  الجريمة، 
املؤبد على أحدهما وبالسجن لـ21 عاما على اآلخر.  وحاول بن دافيد االدعاء، أخيرًا، 
أنه ال يتحمل مسؤولية جنائية عن جريمة اختطاف وقتل الفتى الفلسطيني محمد 
أبو خضير بحجة حالته النفسية، إال أن الطب الشرعي أثبت أنه كان في كامل قواه 

العقلية ويتحمل مسؤولية جنائية كاملة عن الجريمة.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أجــلــت املــحــكــمــة املــركــزيــة اإلســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس املــحــتــلــة أمــس، 
محاكمة الطفلن علي ومعاوية علقم إلى 5 من يونيو /حزيران املقبل. وروى الطفل 
معاوية علقم لقاضي املحكمة تعرضه للضرب املبرح على يد شرطة نقل األسرى 
»الــبــوســطــة« أثــنــاء نــقــلــه، صــبــاح أمـــس، حــيــث ظــهــرت آثـــار هـــذا االعـــتـــداء عــلــي يديه 
ووجــهــه. وبالتزامن نظمت الحملة الشعبية إلطــالق ســراح األســرى األطــفــال وقفة 
احتجاجية أمام املحكمة املركزية تضامنا مع الطفلن واملطالبة بإطالق سراحهما.

فــي مـــوازاة ذلــك، يــواصــل االحــتــالل التنكيل بــاألســرى الفلسطينين. وأفـــادت هيئة 
نفحة  »إدارة ســجــن  أن  الــثــالثــاء،  أمـــس  الفلسطينية،  واملــحــرريــن  األســــرى  شـــؤون 
استمرارًا  وذلــك  السجن،  في  األســرى  عن  واملــاء  الكهرباء  بقطع  قامت  اإلسرائيلية 
للسياسة االنتقامية التي تمارسها اإلدارة بحقهم منذ فترة طويلة، والتي تصاعدت 
خالل األسابيع القليلة املاضية«. وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن حالة من التوتر 
تسود في السجن، وأن الساعات املقبلة قد تشهد صداما بن األسرى وإدارة السجن 

في حال لم تتراجع عن هذا التصعيد«.
إلــى ذلــك، قــال محامي هيئة شــؤون األســـرى، يوسف النصاصرة، إن »األســـرى في 
سجن إيشل يعيشون أوضاعا حياتية وصحية صعبة«، محذرًا من »أن استمرار 

التعامل بهذا الوضع وعلى هذه الحالة قد يؤدي إلى توتر خالل الفترة املقبلة«.

يستمر تحالف حزب اهلل 
وحركة أمل في احتكار 

التمثيل الشيعي

غياب المواجهات عن 
المناطق األساسية ذات 

الغالبية المسيحيّة

أيام لبنان 
االنتخابية

بيروت ـ ثائر غندور

ــي مــع  ــ ــدولـ ــ يـــتـــعـــامـــل املـــجـــتـــمـــع الـ
االنــتــخــابــات الــبــلــديــة فـــي لبنان 
و29  و22  و15   8 ــام  ــ ــ أيـ ــررة  ــ ــقـ ــ املـ
مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، عــلــى أنــهــا اســتــحــقــاق 
يــعــنــيــه أكـــثـــر بــكــثــيــر مــمــا يــعــنــي الـــقـــيـــادات 
السياسية اللبنانية. في هذا السياق، قالت 
ممثلة األمن العام لألمم املتحدة في لبنان، 
 »تــاريــخ 

ّ
ســيــغــريــد كـــاغ، قــبــل أيـــام قليلة إن

ــار )مــــوعــــد املـــرحـــلـــة  ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ الـــثـــامـــن مــــن مـ
األولــــى مــن االنــتــخــابــات الــبــلــديــة اللبنانية 
لــبــيــروت ومــحــافــظــة الــبــقــاع( هــو جـــزء مهم 
مـــن الــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة فـــي لــبــنــان«. أمــا 
القائم بأعمال سفارة الواليات املتحدة في 
لبنان ريتشارد جونز، فأعلن أنه متأكد من 
ذلك  أن  واعتبر  البلدية.  االنتخابات  إجــراء 
»مؤشر مهم على استمرار الديمقراطية في 
رأيهم  عن  يعبروا  أن  للناس  ويتيح  لبنان 
اللبنانين يعبرون  وهــذا هو املهم، كما أن 
ــرت عــن  ــ ــّب ــم بــشــكــل جـــيـــد. وقـــــد عــ ــهــ ــن رأيــ عــ
واالســتــعــدادات  التحضيرات  ألن  سعادتي 
إلجراء االنتخابات البلدية جارية على قدم 

وساق«.

حماسة دولية وبرودة محلية
ــذه االنــتــخــابــات  املــجــتــمــع الـــدولـــي ُيـــريـــد هــ
لت كل 

ّ
أكثر من الطبقة السياسية التي عط

في هذا السياق. دعم كبير للجيش والقوى 
األمنية، رغم املالحظات الكثيرة على أدائها 
لجهة احترام حقوق اإلنسان. دعم للقطاعات 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة املــرتــبــطــة 
بـــوجـــود الـــالجـــئـــن. ويـــأتـــي الـــحـــرص على 
االنهيار  منع  بــاب  من  البلدية  االنتخابات 
االجتماعي السياسي املرتبط بحالة انعدام 
ثــقــة شعبية بــالــنــظــام الــســيــاســي، وهـــو ما 
عــّبــر عــنــه عـــدد مــن الـــــوزراء ورؤســــاء الكتل 
النيابية. بالتالي تأتي االنتخابات البلدية 
ــيــــوم، لــتــكــســر حــلــقــة مـــن ضــــرب الــعــمــلــيــة  الــ
ــــداول الــســلــطــة عــبــر التمديد  الــســيــاســيــة وتـ
الشكل  الــجــوالت على  للفراغ. وتجري هــذه 
الــتــالــي: 8 مـــايـــو/أيـــار فــي بــيــروت والــبــقــاع 
ــ الهرمل، 15 مايو في جبل لبنان،  وبعلبك 
22 مايو في لبنان الجنوبي والنبطية، و29 

مايو في لبنان الشمالي وعكار.

انقطاع طويل عن االقتراع
طاول التمديد املجلس النيابي، الذي انتخب 
في صيف عام 2009، إذ قّرر النواب تمديد 
السنوات  مجموع  ليكون  مــرتــن،  واليــتــهــم 
أربــع سنوات،  إلــى واليتهم  التي أضافوها 
 
ً
لم ينعكس تفعيال أي واليــة كاملة. تمديد 
لــعــمــل املــجــلــس الــنــيــابــي، فــي وقــــٍت يستمر 
ــنـــواب فـــي انــتــخــاب رئــيــس  فــشــل مــجــلــس الـ
في  الرئاسي  الفراغ  يدخل  إذ  للجمهورية، 

25 مايو/أيار الحالي عامه الثالث. 
إلـــى تعطيل مجلس  الـــفـــراغ  ــذا  هـ أدى  ــد  وقـ
 أبــرز مثاٍل 

ّ
الــــوزراء ومجلس الــنــواب. ولــعــل

ــــؤون  شـ إدارة  ــــي  فـ الـــحـــكـــومـــة  فـــشـــل  عـــلـــى 
النفايات ألكثر من  تراكم  الحياتية،  الناس 
العاصمة بيروت،  سبعة أشهر في شــوارع 

ومناطق جبل لبنان. 
 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذا الــتــأخــيــر، جـــاء الــحــل

االنتخابات األخرى منذ العام 2010. يخشى 
هذا املجتمع على استقرار البلد. فهو يؤّمن 
ــادي لــلــبــنــان في  ــتـــصـ الــغــطــاء األمـــنـــي واالقـ
الــســنــوات األخــيــرة. كــل سياسي تسأله عن 
تماشيا  األمني،  الوضع  تدهور  سبب عدم 
مع تصاعد النبرة املذهبية، واألمن الذاتي 
وتــعــمــيــق االخـــتـــالفـــات، ُيــجــيــب: »الـــغـــرب ال 
ُيريد أن يشتعل لبنان بما ُيمثله من حديقة 
فــي ســوريــة، ومخيم كبير  لــلــصــراع  خلفية 

لالجئن السورين«.
هــــذا هـــو الــــــدور املـــفـــتـــرض لــلــبــنــان حــالــيــا. 
تأتي  القطاعات  ملختلف  املالية  املساعدات 

بــأكــثــر األشـــكـــال بــدائــّيــة: مــطــامــر للنفايات 
ــحــاصــر بـــيـــروت فـــي مــدخــلــيــهــا الــجــنــوبــي 

ُ
ت

والشمالي.
ها، 

ّ
تكثر امللفات التي تفشل الحكومة في حل

ومــن أبــرزهــا ملف جهاز أمــن الــدولــة، الــذي 
اتــخــذ طــابــع الــصــراع املسيحي اإلســالمــي. 
الــنــواب فــي االنعقاد  بـــدوره، يفشل مجلس 
ــوانــــن، إلـــــى جـــانـــب الـــفـــشـــل فــي  ــقــ إلقـــــــرار الــ
انــتــخــاب رئـــيـــس. وكـــحـــال الــحــكــومــة، يــأخــذ 
الصراع طابعا مسيحيا إسالميا، إذ تخشى 
الـــقـــوى الــحــزبــيــة املــســيــحــيــة تــكــريــس عــرف 
الجمهورية.   غياب رئيس 

ّ
التشريع في ظل

كذلك طــاول التمديد مواقع أمنية وإداريــة، 
 أبرزها قائد الجيش.

ّ
لعل

غياب المال
إذا كانت حال الدولة ومؤسساتها، في أكثر 
مراحلها حرجا منذ انتهاء الحرب األهلية 
الــقــوى  حـــال  فـــإن   ،)1990  1975( الــلــبــنــانــيــة 
واالقتصاد  اللبناني  واملجتمع  السياسية 
لــيــســت أفـــضـــل. فـــي لــبــنــان حــالــيــا، أكــثــر من 
مليون ونصف مليون الجئ سوري بحسب 

و130  )مليون  اللبنانية،  الرسمية  األرقـــام 
البلد  ويعاني  املتحدة(،  األمــم  بحسب  ألفا 
من تراجع حاد في السياحة، ومن عقوبات 
أن  الله. كما  خليجية وأميركية على حــزب 
القطاع العقاري، الذي شّكل رافعة االقتصاد 

اللبناني، يواجه ركودًا حادًا.
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، تـــمـــّر  ــقـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
األحزاب األساسية بأزمات متالحقة. يجمع 
بن هذه القوى غياب املال السياسي حاليا، 
بسبب انشغال القوى اإلقليمية بأوضاعها 
وبــاملــعــارك املشتعلة فــي املحيط. فــال إيــران 
وال الـــســـعـــوديـــة، مــســتــعــدتــان حــالــيــا لــدفــع 
عشرات مالين الـــدوالرات في هذه املعركة، 
كـــمـــا فــعــلــتــا ســـابـــقـــا فــــي انـــتـــخـــابـــات 2009 

النيابية، و2010 البلدية.

خارطة عامة للتحالفات
وفي تفاصيل واقع كل طرف، فإن حزب الله 
ُيقاتل في ســوريــة، وهــو عمل في السنوات 
ــيــــرة عــلــى رفــــع مــســتــوى الــتــعــبــئــة في  األخــ
ــاط الــبــيــئــة الــشــيــعــّيــة، لــتــأمــن الــغــطــاء  ــ أوسـ
ــــوة الـــبـــشـــريـــة لـــقـــتـــالـــه فــي  ــقـ ــ املــجــتــمــعــي والـ

ــارك  ــعــ ــــع املــ ــــوّسـ ــــع تـ ــا مـ ســـــوريـــــة، خـــصـــوصـ
أمــل، فلم  وتزايد خسائره. أما وضع حركة 
الــســابــقــة.  الــفــتــرة  بــشــكــٍل كبير عــن  يختلف 
شارك في الحرب السورية، 

ُ
الحركة، التي لم ت

وحافظت على دورها السياسي وشبكتها 

العنكبوتية داخل اإلدارة الرسمية.
الــلــه وحركة  وعــلــيــه، يستمر تحالف حــزب 
أمـــل فــي الــســيــطــرة عــلــى الــســاحــة الشيعّية، 
وإذا كان التحالف البلدي بينهما عام 2010 
)الــتــحــالــف السياسي بــدأ قبل ذلـــك(، واجــه 

في عدد قليل من البلدات لوائح ذات طابع 
استطاع  فإنه  يسارية/عائلّية،  أو  عائلي، 
ــذه املــــعــــارك لــصــالــحــه مــع  حـــســـم مــعــظــم هـــ
الــواقــع حاليا  خــروقــات بسيطة. ال يختلف 
 
ً
عن عــام 2010 كثيرًا، ال بل يبدو أكثر ميال

لصالح الثنائي الشيعي.

أزمة المستقبل
بـــــــدوره، ُيـــعـــانـــي تـــيـــار املــســتــقــبــل مـــن أزمـــة 
تنظيمية مترافقة مع مشاكل مالية كبيرة. 
ــة عـــلـــى الـــوضـــع  ــيـ ــالـ وتـــنـــعـــكـــس املـــشـــكـــلـــة املـ
التنظيمي، خصوصا أن هذا املال السياسي 
التعبئة  وسائل  إحــدى  طويلة  لفترة  شّكل 
الــشــعــبــيــة إلـــى جــانــب الــقــضــيــة الــســيــاســيــة. 
ــفــــادي مـــعـــارك  ــار املــســتــقــبــل تــ ــيـ اســـتـــطـــاع تـ
قــاســيــة فـــي مــعــظــم املــنــاطــق ذات األكــثــريــة 
الــســنــيــة، بفعل بــعــض »املــصــالــحــات« التي 
قـــام بــهــا زعــيــم الــتــيــار ســعــد الــحــريــري، مع 
الوزير السابق عبد الرحيم مراد، والرئيس 
الشخصيات  مــن  والــعــديــد  ميقاتي،  نجيب 
ــب مـــعـــارك فـــي الــعــديــد 

ّ
الــســنــيــة. بــذلــك تــجــن

مــن املــنــاطــق، وخــصــوصــا فــي املـــدن الكبرى 

فـــي طــرابــلــس وبـــيـــروت )حـــالـــة خـــاصـــة، إذ 
تتحالف معظم القوى السياسية في الئحة 
واحـــــدة: تــيــار املــســتــقــبــل، حــركــة أمــــل، حــزب 
الله، التيار الوطني الحّر، القوات اللبنانّية، 
آذار(.   14 من  الطاشناق، شخصيات  حــزب 
هذا »التفاهم« لم يشمل مدينة صيدا، رغم 
أن معركتها تبدو سهلة لصالح الحريري. 
املال،  وكنتيجة عكسّية للتفاهمات وغياب 
فـــإن تــيــار املــســتــقــبــل يــخــوض املـــعـــارك ضد 
تأخذ  لكنها  البلدات،  العديد من  نفسه في 

طابعا عائليا.

المصالحة المسيحية
ـــــحـــــاول الــــقــــوى املــســيــحــّيــة 

ُ
مــــن جـــهـــتـــهـــا، ت

»هضم« املصالحة بن التيار الوطني الحّر 
اللبنانية، فطرفا املصالحة،  القوات  وحزب 
يــريــدان كشف مــدى قبول جمهورهما لها، 
وتمتينها بشكٍل أكبر، خصوصا أنها أتت 
السياسي  الصراع  من  بعد سنوات طويلة 
ــزب الــكــتــائــب  ــ ــا حـ ــ ــة. أمـ ــــروب الــــدمــــويــ ــحـ ــ والـ
وتيار املردة )طابعه مناطقي أكثر( والقوى 
والشخصيات األخــرى، فتسعى خــالل هذه 
االنتخابات إلى تأكيد وجودها السياسي، 
وأن »الثنائي املسيحي« الجديد ال يستطيع 
ــزال الــســاحــة املــســيــحــيــة كــمــا اســتــطــاع  ــتـ اخـ

فعله »الثنائي الشيعي«.
غياب  إلــى  شير 

ُ
ت االنتخابية  الــوقــائــع  لكن 

املناطق  الــســيــاســيــة عــن معظم  املــواجــهــات 
تميل  إذ  املسيحّية،  الساحة  في  األساسية 
ــديـــات الـــذيـــن  ــلـ ــبـ ـــة لـــصـــالـــح رؤســــــــاء الـ

ّ
ــكـــف الـ

استطاعوا تأمن شبكة مصالح اقتصادية 
وتبدو  تحميهم.  حزبّية  وأخــيــرًا  وعائلّية، 
الكتائب  إذ يدعم حــزب  مــثــااًل،  بلدية زحلة 
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــّر والــقــوات اللبنانّية 
الئحة في مقابل الئحة يدعمها آل سكاف، 
الــذيــن ُيــحــاولــون تــأكــيــد »هــيــمــنــتــهــم« على 

زحلة. 
مــن جــهــتــه، ال يــبــدو حـــال الــحــزب التقدمي 
االشتراكي والنائب وليد جنبالط مختلفا. 
يسعى جنبالط لتكريس زعامة ابنه تيمور، 
الجنبالطي«،  »البيت  قــيــادة  لــه  ينقل  الــذي 
وفي الوقت عينه، ال يرغب باشتباكات مع 
الثنائي املسيحي في الشوف وعاليه أو مع 

البيئة السنية في إقليم الخروب.

بلديات أسيرة صندوق
 غــــيــــاب »الــــســــيــــاســــة« أو مـــحـــاولـــة 

ّ
فــــي ظـــــل

تغييبها عن االنتخابات، ال بّد من اإلشارة 
إلى أن البلديات تواجه في العادة مشكالت 
ــنــــدوق الـــبـــلـــدي  ــا، حـــجـــز الــــصــ ــ ــرزهــ ــ عـــــــّدة أبــ
املستقل ألموالها، وُيــفــرج عن هــذه األمــوال 
بــــقــــرار ســـيـــاســـي. كـــمـــا أن الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
عّد من أبرز ما تواجهه البلديات، 

ُ
اإلدارية، ت

الفساد من معظمها. ال  رائحة  حيث تفوح 
تختلف االنتخابات البلدية عن واقع البلد. 
 شـــيء. عـــودة الخطاب 

ّ
االنــهــيــار يــطــاول كــل

ــــاع مـــــن قــــبــــل عــــشــــرات  ــفـ ــ ــــالرتـ الــــعــــنــــصــــري لـ
ــه الــالجــئــن الــســوريــن،  الــبــلــديــات فـــي وجــ
عبر منعهم من التجول منذ ساعات املساء 
ر إلى نوع 

ّ
األولى إلى ساعات الصباح، تؤش

الــذي يلجأ إليه رؤساء  الخطاب السياسي 
البلديات. وحدها الئحة »بيروت مدينتي« 
ولوائح قليلة أخرى، استطاعت تجاوز هذا 
سياساتي  تنموي  خطاب  وتقديم  »الــفــخ« 

مقبول. 
كــمــا أن اتـــهـــامـــات الــفــســاد الـــتـــي يــتــبــادلــهــا 
ي، 

ّ
املرشحون دليل على وجــود، ال بل تفش

الــذي يبقى بعيدًا عن املساءلة  هذا الفساد 
القانونية.

اللبناني  الــخــارجــيــة  وزيـــر  أكـــد 
أن  الثالثاء،  أمــس  باسيل،  جبران 
الجنسية  استعادة  قانون  »آلية 
في  جاء  باسيل  كالم  ستطلق«. 
الفاعلة«  »الدبلوماسية  مؤتمر 
البعثات  ــاء  ــ رؤس حــضــور  ــي  ف
العالم.  اللبنانية في  الدبلوماسية 
نجد  ال  ــا  ــن ألن »نـــحـــزن  ــاف  ــ وأضـ
اإلجماع الوطني حول السياسات 
ابتداع  الــى  فنعمد  الخارجية، 
إلى  الفتًا  بالنفس«،  كالنأي  أمور 
أي  تبرر  العليا  لبنان  »مصلحة  أن 
موقف محرج للقيام بما يخدم 
ووحدتها«.  الــدولــة  مصلحة 
السياسات  »أنجح  أن  باسيل  واعتبر 
المستقلة،  تلك  هي  الخارجية 
إسرائيل  أن  على  يجمع  الجميع 
لكننا نختلف على طريقة  عدو، 

مواجهته«.

تمثيل 
المغتربين نيابيًا

اقتراع بلدي بارد يشبه 
شلل البلد

مشهد فوضى الصور والالفتات االنتخابية يلّوث بيروت )حسين بيضون(

يعيش تيار المستقبل أزمة تنظيمية غير مسبوقة )حسين بيضون(

تتهم حماس توفيق الطيراوي المقرب من دحالن بالوقوف خلف الخلية )عباس المومني/فرانس برس(

الرئيس السوداني عمر البشير في جامعة الخرطوم )إبراهيم حميد/األناضول(

قليلة،  أيام  بعد  ستجري  البلدية  االنتخابات  من  األولى  الجولة  أن  رغم 
فإن العديد من األمنيين والسياسيين مستمرون في تداول معلومات 
أّكد  وقد  تأجيلها.  إمكانيّة  عن 
المشنوق،  نهاد  الداخليّة،  وزيــر 
)الصورة(، مرارًا أنه لن يقوم بتأجيل 
االنتخابات. وتلفت بعض المصادر 
األخبار  يُشيع  من  أن  إلى  السياسيّة 
إلى  يهدف  االنتخابات،  تأجيل  عن 
تخفيف الحماس الشعبي حولها، 
األجهزة  على  الضغط  لتخفيف 
األحزاب  خسائر  من  والحد  األمنية، 

السياسيّة. 

شبح التأجيل

بوابة  مــن  لبنان  إلــى  االنــتــخــابــات  تــعــود 
االقتراع البلدي المحلي، بعد انقطاع ست 
ورئاسة  البرلمان  مستويي  على  سنوات 

عدد  فــي  بـــاردة  انتخابات  الجمهورية. 
البلد شبه  المناطق، تعكس حال  كبير من 
المنهار أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا. من هنا، 

الفتًا  اهتمامًا  الدولي«  »المجتمع  يُظهر 
اهتمام  من  أكبر  محلية  انتخابية  بزواريب 
مناسبة  حتى.  اللبنانيين  مــن  كبير  عــدد 

وقدرتها  شعبيتها  األحـــزاب  تختبر  لكي 
على الحشد وعلى تثبيت الحالة الطائفية 

المناطقية على حساب شعارات اإلنماء
تحقيق

4 محطات للتصويت 
واختبار قوة األحزاب

تقريرمتابعةالحدثخاص
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المسار التاريخي لتغيّر هوية التيّاَرين

اليسار األوروبي يفقد 
»حظوته« اإلسرائيلية

»العّمال« مهّدد انتخابيًا

هل يدفع »بوديموس« الثمن؟

اعتمدت العالقات 
اإلسرائيلية األوروبية على 

كون تل أبيب جزءًا من 
المحور الغربي

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

اإلســرائيلي  الغضــب  يعكــس 
»العمــال«  حــزب  علــى  علــن 

ُ
امل

مواقــف  بفعــل  البريطانــي، 
ليفنغســتون،  كــن  الســابق،  لنــدن  عمــدة 
بارزيــن  آخريــن  أعضــاء  تصريحــات  أو 
فــي  السياســي  التغييــر  الحــزب، حجــم  فــي 
األوروبيــة  القــارة  وفــي  مــن جهــة  إســرائيل 
األخيريــن.  العقديــن  فــي  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــى التغييــر فــي فقــدان أحــزاب اليســار 

ّ
يتجل

األوروبــي، وضمنهــا »العمــال« البريطانــي، 
قوتهــا الشــعبية وتموضعها فــي املعارضة. 
مع العلم أنه في األساس، اعتمدت العالقات 
بعــد  كبيــر،  األوروبيــة، بشــكل  اإلســرائيلية 
إســرائيل  كــون  علــى  االحتــالل،  دولــة  قيــام 
مــن  الرغــم  علــى  الغربــي،  املحــور  مــن  جــزءًا 
شــعارات  ترفــع  عماليــة  حكومــة  وجــود 
وسياســاتها  برامجهــا  فــي  »االشــتراكية« 
داخليــا،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
واعتمادهــا مبــدأ »التدخــل الكبير في حركة 
االقتصــاد«، وملكيــة القطــاع العــام لغالبيــة 

الشركات ووسائل اإلنتاج.
وقــد رشــح هــذا األمــر الحكومــة اإلســرائيلية 
لتكون محط إعجاب لحركات وأحزاب اليسار 
األوروبــي، تحديــدًا تلــك التــي انســلخت عــن 
املنظومــة الشــرقية وأفكارها، واتجهت نحو 
مبدأ »االشتراكية الديمقراطية«، مع تشكيل 

العماليــة األوروبيــة، التــي لــم تخــرج عمليــا 
عن االلتزام املسبق بأمن إسرائيل ووجودها 
وشــّكلت دائمــا حاجــزًا أمام أي إدانة رســمية 
موجــة  ضربــت  بعدهــا،  إلســرائيل.  وفعليــة 

التغييــر في السياســات األوروبية، وتســارع 
ســقوط أحــزاب اليســار والعمــال األوروبيــة، 
حتــى بعــد عودتهــا جزئيــا للحكــم، كمــا فــي 
حالــة غيرهــارد شــرودر فــي أملانيــا، وتونــي 
بلير في بريطانيا في أوساط التسعينيات.

وقابلهــا فــي ذلــك، انهيــار »الحركــة العماليــة 
بــاراك  إيهــود  ســقوط  بعــد  إســرائيل«  فــي 
انتخابــات  فــي  شــارون  آرييــل  أمــام  املــدوي 
رئاســة الحكومــة اإلســرائيلية عــام 2001. مــا 
أوجــد واقعــا جديــدًا فــي إســرائيل ومشــهدًا 
سياســيا، يقوده اليمن اإلســرائيلي الجديد 
بقيــادة بنيامــن نتنياهــو، بانيــا طموحاتــه 
وعالقاتــه علــى أســاس »إحيــاء عقــدة الذنــب 
كل  ورفــض  وإهمــال  جهــة،  مــن  األوروبيــة« 

مــع  أيديولوجيــة  ألســباب  العالقــة،  أشــكال 
أحزاب اليسار األوروبي من جهة أخرى.

وأحــزاب  حــركات  تراجــع  فــإن  املقابــل،  فــي 
وتمكــن  إســرائيل،  فــي  واليســار  العمــال 
اليمــن اإلســرائيلي ودعايتــه مــن ضــرب ثقــة 
هــذه األحــزاب بنفســها، وبخطهــا السياســي 
العــام، دفــع حــزب »العمــل« )ُيدعــى املعســكر 
الصهيوني اليوم(، وحزب »ميريتس«، الذي 
يضــّم فــي صفوفــه ثالثــة أحــزاب، واحد منها 
وقــف  إلــى  »مابــام«،  حــزب  هــو  عماليــا  كان 
نشــاطها خارج إســرائيل مع أحزاب يفترض 
أنها تحمل املنظومة الفكرية العمالية، حتى 
ال تتهــم بأنهــا باتــت أحزابــا غيــر صهيونيــة 

أو ما بعد صهيونية.

8
سياسة

تغيّر اليسار األوروبي كما 
تغير اليسار الصهيوني 

نفسه داخل »إسرائيل«، 
لتجسد الحملة على حزب 
العمال البريطاني اليوم ما 

وصلت إليه العالقات

خشية من خسارة الحزب ما بين 100 و150 مقعدًا في انتخابات الخميس )نيكالس هالين/فرانس برس(

يخشى إغليزياس زعيم »بوديموس« أال تأتي نتائج االنتخابات لمصلحته )جيرار جوليان/فرانس برس(

زعيم »العمال« البريطاني جيريمي كوربين من مؤيدي القضية الفلسطينية )نيكالس هالين/فرانس برس(

لندن ـ نواف التميمي

ؤيــد 
ُ
امل اللوبــي  انتقــام  مسلســل  يتواصــل 

البريطانــي  »العمــال«  حــزب  مــن  إلســرائيل 
وزعيمه جيريمي كوربن، بوتيرة متسارعة 
التصعيــد  هــذا  ويتزامــن  النبــرة.  وُمرتفعــة 
الحــزب لخــوض االنتخابــات  اســتعداد  مــع 
املحلية، ومنافسته الشديدة للفوز بمنصب 
عمــدة لنــدن. وتخشــى أوســاط »العمــال« من 
أن تــؤدي الحملــة األخيــرة التــي اتهمــت بهــا 
ي 

ّ
»تبن الصحــف اليمينيــة الحزب وقيادته بـ

خطاب معاد للســامية«، إلى خســارة الحزب 
املجالــس  فــي  مقعــدًا  و150   100 بــن  مــا 
املحليــة فــي انتخابــات الخميــس املقبل، بما 
في ذلك خسارة املنافسة على منصب عمدة 
لنــدن، ممــا ُيعــزز املطالبة باســتقالة کوربن 

من رئاسة »العمال«.
وُينافس مرشح »العمال« صديق خان، وهو 
مســلم مــن أصــول باكســتانية، مرشــح حــزب 
»املحافظن« زاك غولدسميث، وهو يهودي، 
يخفــي  وال  لنــدن.  عمــدة  بمنصــب  للفــوز 
صديــق خــان مخاوفــه مــن التأثيــر الســلبي 
ألزمــة »العمــال«، إذ يــؤدي الصوت اليهودي 
دورًا بالغ التأثير. في هذا السياق، قال خان 
يمكــن  »نعــم  للصحافيــن:  فــي تصريحــات 
أن أخســر أصــوات بعــض اليهــود، وقــد يجــد 
البعــض صعوبــة فــي دعمــي فــي ضــوء أزمــة 
معاداة الســامية داخل حزب العمال«. وعلى 
الرغــم مــن انتقــاد صديــق خــان لتصريحــات 
كل مــن النائبــة، نــاز شــاه، وعضــو »العمــال« 

ليفينغســتون،  كــن  الســابق،  لنــدن  عمــدة 
الحــزب،  فــي  عضويتهمــا  تجميــد  ودعمــه 
وإدانتــه للعنصريــة بــكل أشــكالها بمــا فــي 
النــأي  الســامية«، ومحاولتــه  ذلــك »معــاداة 

بنفســه عــن أي موقــف قــد يربطــه بالتشــدد 
املجتمــع  فــي  فصيــل  أو  طائفــة  معــاداة  أو 
يســتبعدون  ال  املراقبــن  أن  إال  البريطانــي، 

تراجع فرص فوزه على غولدسميث.
األجــواء  فــي  غولدســميث  وجــد  وقــد 
علــى  هجومــه  لتكثيــف  فرصــة  السياســية 
بجانــب  »الظهــور  بـ إيــاه  ُمتهمــا  خــان، 
اتهامــه  إلــى  راديكاليــن«، إضافــة  مســلمن 
»منح متشــددين منبرًا للحديث ومتنفســا  بـ
الــوزراء  رئيــس  يدعــم  وبينمــا  وغطــاًء«. 
البريطانــي، ديفيــد كاميــرون، املزاعــم التــي 
يدافــع  خــان،  ضــد  غولدســميث  يطلقهــا 
إنــه   

ً
قائــال مواقفــه،  عــن  »العمــال«  مرشــح 

مــع  التطــرف«.  يحــارب  حياتــه  طــوال   
ّ

»ظــل
العلــم أن خــان ينتقــد غولدســميث، واصفــا 
»انتهــاج أســلوب يعمــل علــى تقســيم  إيــاه بـ
الدينيــة«.  العقيــدة  أســاس  علــى  اللندنيــن 
أو  عنــه،  االتهامــات  لدفــع  محاولــة  وفــي 
االنحنــاء أمــام العاصفة، فصل حزب العمال 
خــالل األيــام املاضيــة، ثالثــة أعضــاء آخريــن 
مــن صفوفــه، فــي أعقاب تصريحــات ُوصفت 

بأنها »معادية إلسرائيل«.
األســماء  أن  »التلغــراف«  صحيفــة  وزعمــت 
تعليــق  أو  الحــزب  مــن  فصلهــا  عــن  علــن 

ُ
امل

مــن  بســيط  جــزء  هــي  إنمــا  عضويتهــا، 
تــم  اســما،   50 نحــو  عددهــا  يبلــغ  قائمــة 
فصلهــم »ســرًا« مــن الحــزب خــالل الشــهرين 
املاضيــن. ويــرى مراقبــون أن »الحملــة التي 
حــزب  ضــد  اليمينيــة  الصحافــة  تقودهــا 
معــاداة  شــعار  تحــت  البريطانــي،  العمــال 
الســامية، بالتزامــن مــع االنتخابات املحلية، 
تقاطعــت  متباينــة،  أطــراف  ؤججهــا 

ُ
ت إنمــا 

مصالحها على إضعاف الحزب وقيادته«.
الصهيونيــة  املنظمــات  لوبــي  أن  العلــم  مــع 
يســعى لتوظيــف فزاعــة »معــاداة الســامية« 
الستكمال حلقات االنتقام من »العمال« بعد 
التصويــت فــي مجلــس العمــوم البريطانــي 
بالدولــة  امللــزم  غيــر  االعتــراف  لصالــح 
الصريحــة  »العمــال«  وإدانــة  الفلســطينية، 
لالعتداءات اإلسرائيلية ضد الفلسطينين. 
كمــا وجــد تيــار تونــي بليــر داخــل »العمــال« 
كوربــن  زعامــة  لتقويــض  مواتيــة  الفرصــة 
وإعــادة  الحــزب،  داخــل  اليســاري  والتيــار 
وتناقلــت  الوســط«.  »يســار  إلــى  الحــزب 
داخــل  حــاد  نقــاش  أصــداء  اإلعــالم  وســائل 
الحزب، مع دعوات لتنحية كوربن وتسليم 
الظــل  حكومــة  فــي  الخزانــة  لوزيــر  القيــادة 
جــون ماكدونيــل، الــذي نفــى هذه الشــائعات 
ُمؤكــدًا أنهــا محــاوالت »قــذرة وكاذبــة« مــن 
وســائل اإلعــالم اليمينية لخلــق خالف بينه 
وبــن كوربــن. وفــي رّدهــا علــى مــا يتعــرض 
له »العمال«، وصفت وزيرة التنمية الدولية 
كوربــن،  حلفــاء  أقــرب  الظــل،  حكومــة  فــي 
»معــاداة  ديــان أبــوت، حملــة اتهــام الحــزب بـ
لتشــويه  الســخيفة  »املحاولــة  بـ الســامية« 

صورة الحزب وتقويض قيادة كوربن«.

عبداإلله الصالحي

تعيش إسبانيا، منذ يوم أمس حتى السادس 
والعشــرين مــن يونيو/حزيــران املقبــل، أجــواء 
امللــك   

ّ
حــل خلفيــة  علــى  ســاخنة  سياســية 

فيلبــي البرملــان، وتحديده تاريــخ االنتخابات 
املبكرة، وذلك بعد مرور ستة أشهر فقط على 
ونتجــت  األخيــرة،  التشــريعية  االنتخابــات 
مســبوقة  غيــر  سياســي  فــراغ  حالــة  عنهــا 
فشــلت خاللها األطراف السياســية املمثلة في 
البرملــان، فــي تشــكيل حكومــة واالتفــاق علــى 
حالــة  أيــة  إســبانيا  تعــش  ولــم  يقودهــا.  مــن 
مشــابهة منــذ عــودة الديمقراطيــة عــام 1977 
الســابق،  الدكتاتــور  حكــم  مــن  عامــا   40 بعــد 
الجنــرال فرانكــو. كمــا أن املرســوم امللكــي جــاء 
مهلــة  يحــدد  الــذي  الدســتور  لبنــود  مطابقــا 
أقصــى  كأجــل  االنتخابــات،  بعــد  أشــهر   6
لتشــكيل حكومــة، وفــي حــال تعــذر ذلــك يجــب 
تنظيــم انتخابات جديدة. وكانت االنتخابات 
الســابقة قــد أفــرزت برملانــا فــي غايــة التشــرذم 
تقاســمته أربــع قــوى سياســية أساســية. وفاز 
واليتــه،  املنتهيــة  اليمينــي  الشــعبي  الحــزب 
مقعــدا   123 بـــ  راخــوي،  رامــون  يقــوده  الــذي 
مقابل 186 في انتخابات 2011، وهو ما أفقده 
بمفــرده.  حكومــة  لتشــكيل  الالزمــة  الغالبيــة 
بزعامــة  املعــارض،  االشــتراكي  الحــزب  يليــه 
 110 مقابــل  مقعــدا   90 بـــ  سانشــيز،  بيــدرو 
فــي االســتحقاق الســابق، وهــي أســوأ نتيجــة 
انتخابيــة فــي تاريخــه. وكان التطور الحاســم 
اإلســبانية  السياســية  الخريطــة  قلــب  الــذي 
رأسا على عقب هو بروز حركتن سياسيتن 
ولدتــا حديثــا مــن رحــم الحركــة االحتجاجيــة 
ضد البطالة واألزمة، هما حركة »بوديموس« 
بابلــو  بقيــادة  الراديكاليــة  اليســارية 
إغليزيــاس، التــي فــازت بـــ 65 مقعــدا، وحركــة 
»ثيوديدانــوس« الليبراليــة الوســطية بقيــادة 

ألبيــر ريفيــرا، التــي انتزعــت هــي األخــرى 40 
مقعدا في البرملان الجديد.

وبعد ستة أشهر من املفاوضات بن هذه القوى 
األربــع، لــم تنجــح أيــة منهــا فــي عقــد تحالــف 
فالحــزب  جديــدة.  حكومــة  تشــكيل  يضمــن 
الشــعبي اليمينــي، رغــم حلولــه أواًل، فشــل فــي 
اســتقطاب حزب آخر بســبب شــعبيته املتدنية 
وتورطــه املتكــرر فــي فضائــح فســاد وارتشــاء 
مدوية. كذلك فشــل الحزب االشــتراكي في ضم 
مــع  عقــده  تحالــف  إلــى  »بوديمــوس«  حركــة 
حركة »ثيوديدانوس« بعدما صوت مناصرو 
»بوديمــوس« باإلجمــاع ضــد فكــرة التحالــف 
مــع االشــتراكي. وكان »بوديمــوس« قــد وضــع 
االشــتراكي،  مــع  محتمــل  لتحالــف  شــروطا 
ــُد 

ُّ
قل

َ
ت وهــي  تعجيزيــة،  األخيــر  اعتبرهــا 

الحكومــة،  نائــب رئيــس  إيغليزيــاس منصــب 
ومنح حركته نصف الحقائب الوزارية، فضال 
تمثلــت  وفاصلــة  جوهريــة  خــالف  نقطــة  عــن 
فــي مطلــب تنظيــم اســتفتاء لتقرير املصير في 
إقليــم كاتالونيــا الــذي تطمــح غالبيــة ســكانه 
إلــى االنفصــال عن الدولة املركزية. قد ال تصب 
مــع  اليســار  مصلحــة  فــي  جديــدة  انتخابــات 
ثمــن  »بوديمــوس«  حركــة  تدفــع  أن  احتمــال 
شــروطها غاليــا. فاســتطالعات الــرأي األخيرة 
أظهرت حالة من التبرم في أوساط املتعاطفن 
التصويــت  عــدم  اليســار، وتصاعــد رغبــة  مــع 
فــي االســتحقاق املقبــل، بســبب مــا وصفــوه بـــ 
»صالبــة مبالــغ فيهــا« مــن طــرف إيغليزيــاس 
أهــل  علــى  فــّوت  الــذي  »بوديمــوس«،  زعيــم 
اليســار فرصــة تشــكيل حكومــة جديــدة تلبــي 
األكثــر تضــررًا  االجتماعيــة  الشــرائح  مطالــب 
نفــد صبرهــا  االقتصاديــة، والتــي  األزمــة  مــن 
من تفشــي ظاهرة الفســاد. كما أن استطالعات 
شــعبية  فــي  نســبيا  تصاعــدا  أظهــرت  الــرأي 
اليمينــي  واليتــه،  املنتهيــة  الحكومــة  رئيــس 

راخوي.

»المحافظين«  حــزب  يقف  ال 
داخل  األزمة  عن  بعيدًا  الحاكم، 
حزب »العمال«، إذ يسعى لتشويه 
على  واالنقضاض  الحزب  صورة 
قواعده االنتخابية قبل االنتخابات 
أهمية  تــقــّل  ال  الــتــي  المحلية 
ولم  البرلمانية.  االنتخابات  عن 
بخصوص  الحزب  إجــراءات  تكن 
الحملة الصهيونية ضده، كافية 
من  حزبية  أوســـاط  قلق  لمنع 
تخطيط بعض القيادات النافذة 
على  واالنقالب  األزمة  لتوظيف 
ورفاقه  كوربين  جيريمي  قيادة 

المعروفين بالجناح اليساري.

االنقالب على 
كوربين

منظمــة االشــتراكية الدوليــة واعتماد أحزاب 
)باســتثناء  عمومــا  اإلســرائيلية  اليســار 
الحــزب الشــيوعي اإلســرائيلي( أعضــاء فــي 
»العمال«، وخصوصا  هذه املنظومة. وكان لـ
بــن عامــي 1964 و1979، عندمــا كان خــارج 
الحكومــة، حظــوة كبيــرة فــي أوســاط الحكــم 
اإلســرائيلي. وشــّكلت العالقة »العمالية« في 
تلــك الفتــرة بــن حــزب »العمــل« اإلســرائيلي 
متينــا  أساســا  األوروبيــة،  اليســار  وأحــزاب 
اعتمدت عليه إســرائيل لســنوات، في تجنيد 

الدول الغربية األوروبية لصالح تل أبيب.
التحريــر  منظمــة  كانــت  املقابــل،  فــي 
فــي  العربيــة  القمــة  بعــد  الفلســطينية، 
تخطــو   ،1974 الربــاط  املغربيــة  العاصمــة 
خطواتهــا األولــى فــي نســج وإقامــة عالقــات 
الشــرقي.  انهيــار املعســكر  قبــل  مــع أوروبــا، 
الفلســطينيون، يبنــون  وفــي وقــٍت كان فيــه 
قوتهــم وينشــرون مواقفهــم بشــكل أساســي 
كانــت  الشــرقي،  املعســكر  علــى  باالعتمــاد 
بعــد  حتــى  األوروبيــة،  العماليــة  األحــزاب 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  قبــول 
الدوليــة،  االشــتراكية  فــي  مراقبــا«  »عضــوًا 
تقــف دائمــا إلــى جانــب املوقــف اإلســرائيلي 
حــزب  باســتمرار  عنــه  عّبــر  الــذي  الرســمي، 
»العمــل« اإلســرائيلي، فــي مؤتمــرات منظمــة 

االشتراكية الدولية.
اســتمر ذلــك الوضــع حتى انــدالع االنتفاضة 
الفلســطينية األولــى )1987 ــــ 1993(، عندمــا 
طــرأ تغييــر معلــن فــي تأييــد هــذه املنظومــة 
ولكــن  الفلســطيني،  للموقــف  األوروبيــة 
ليــس قبــل انتزاع تنازالت فلســطينية بشــأن 
التســليم بحــق إســرائيل بالوجــود واعتمــاد 
 الدولتــن، وصــواًل إلــى إعــالن الرئيــس 

ّ
حــل

الفلســطيني ياســر عرفــات في ستراســبورغ 
الوطنــي  »امليثــاق  أن   ،1989 عــام  الفرنســية 
الفلســطيني بــات الغيــا«، أو بعبــارة عرفــات 
»كادوك«. علــى امتــداد هــذه الفتــرة، وبفعــل 
الصراع بن املعسكرين الغربي والشرقي، مع 
تموضع إسرائيل في املعسكر الغربي، ظلت 
املواقــف  ــل  قــادرة علــى تحمُّ دولــة االحتــالل 

إسبانيابريطانيا
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استمرار نزيف أموال السعوديّة

الرياض ـ خالد الشايع

كشــف تقريــر حديــث عــن تراجــع أصــول صنــدوق 
العربــي  النقــد  ملؤسســة  األجنبيــة  األصــول 
بمقــدار  املركــزي(،  )املصــرف  »ســاما«  الســعودي 
املاضــي  أبريل/نيســان  شــهر  نهايــة  فــي  دوالر  مليــار   36.3
 SWF( مقارنــة بنهايــة العــام املاضي. وحســب تقرير ملؤسســة
الحكومــات  اســتثمارات  دراســة  فــي  املتخصصــة   )Institute
والصناديــق الســيادية، انخفضــت أصــول صنــدوق األصــول 
نهايــة  فــي  دوالر،  مليــار   632.3 إلــى  الســعودي،  األجنبيــة 

أبريل/نيسان املاضي.
لـــ  ســندي،  ربيــع  املالــي  الخبيــر  يؤكــد  الســياق،  هــذا  وفــي 
وتراجــع  الســعودية  األمــوال  نزيــف  أن  الجديــد«،  »العربــي 
أصول الصناديق االســتثمارية أمر طبيعي في ظل اســتمرار 
انخفاض األسعار العاملية للنفط املصدر الرئيسي للدخل في 
البــالد.  ويضيــف، »ال شــيء جديــدًا في التقاريــر التي تتحدث 
عن انخفاض االستثمارات الحكومية وصناديقها السيادية، 
فما زال النفط منخفض الســعر، ووصوله ملســتوى 44 دوالرًا 

للبرميل ال يعني أنه سعر مناسب، فالسعودية تحتاج لسعر 
بالتزاماتهــا،  اإليفــاء  لتســتطيع  للبرميــل  بحــدود 50 دوالرًا 
خاصــة أن الحــرب فــي اليمــن لــم تنتــِه بعــد، ومــا زالــت تكلــف 
الكثيــر«. وأشــار تقريــر مؤسســة )SWF Institute( إلــى ارتقــاء 
صنــدوق االســتثمارات العامــة بالســعودية إلــى املرتبــة الـــ13 
ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم.    وتضمنت رؤية 
الســعودية 2030 التــي تــم اإلعــالن عنهــا مؤخــرًا، رفــع أصــول 
صندوق االستثمارات العامة من 600 مليار ريال )160 مليار 
دوالر( إلــى مــا يزيــد علــى 7 ترليونــات ريــال )نحــو ترليونــي 

دوالر( ليكون أكبر صندوق سيادي في العالم.     
مــن جانــب آخــر توقــع تقرير اقتصــادي حديث لشــركة جدوى 
لالســتثمار فــي الســعودية، حصلــت »العربــي الجديــد« علــى 
نســخة منه، أن يصل عجز املوازنة  الســعودية مع نهاية عام 
2016 إلــى نحــو 106 مليــارات دوالر، وهــو أكثــر مــن العجــز 
أن  علــى  الدراســة  وشــّددت  دوالر،  مليــار   87 البالــغ  املتوقــع 
الدخــل اإلجمالــي للدولــة لــن يتجــاوز 130 مليــار دوالر، وهــو 
در بنحو 136 مليار دوالر، فيما 

ُ
أقل من الدخل املتوقع الذي ق

يتوقع أن تصل املصروفات لنحو 223 مليار دوالر.

وتوقــع التقريــر أن يرتفــع الديــن املحلــي إلــى نحــو 70 مليــار 
دوالر بنهاية عام 2016 بعد أن توقف عند مستوى 38 مليار 
دوالر فقــط، مــع توقعــات بــأن يقفز لنحــو 133 مليار دوالر مع 
نهايــة عــام 2017، وتضمنــت توقعــات )جــدوى( ارتفــاع الديــن 

املحلي الى 263 مليار ريال بنهاية 2017.
وكان املصرف املركزي السعودي قد كشف، أول من أمس، عن 
انخفــاض االحتياطــي العــام للمملكــة إلــى 634.5 مليــار ريــال 
)170 مليــار دوالر( خــالل شــهر مــارس/آذار املاضي، ما يعني 
تراجعا بنحو 20 مليار ريال )5.5 مليار دوالر( مقارنة بشهر 
فبراير/شــباط املاضــي. وذكــر املركــزي، في بياناته الشــهرية، 
أن الحســاب الجــاري للدولــة انخفض خالل شــهر مارس/آذار 
املاضي إلى حوالي 48.2 مليار ريال بتراجع قدره 17.1 مليار 

ريال، على أساس شهري.
احتياطــي  عــن  يختلــف  للدولــة  العــام  االحتياطــي  وحســاب 
البــالد مــن النقــد األجنبــي، حيــث يحــّول إليــه مــا يتحقــق مــن 
إال  منــه  الســحب  يجــوز  وال  امليزانيــة،  إيــرادات  فــي  فائــض 
املتعلقــة  القصــوى  الضــرورة  حــاالت  فــي  ملكــي  بمرســوم 

باملصالح العليا للدولة.

بيروت ـ العربي الجديد 
القاهرة ـ محمد توفيق

ال تخلو زيارات املواطنن العرب للمؤسسات الرسمية 
هــذه  خدمــات  علــى  الحصــول  مقابــل  رشــى  دفــع  مــن 
»الجمعيــة  أمــس،  تقريــر عرضتــه،  املؤسســات، حســب 
اللبنانية لتعزيز الشــفافية - ال فســاد«، الفرع اللبناني 

ملنظمة الشفافية الدولية.
وأظهــر التقريــر الصــادر عــن منظمة الشــفافية الدولية، 
وحصلــت »العربــي الجديــد« عــن نســخة منه، عــن أرقام 
خطيرة أبرزها أن 50 مليون شخص في منطقة الشرق 

األوســط وشــمال أفريقيــا دفعــوا خــالل العــام املاضــي 
رشــى لتحقيــق أهدافهــم )أي بمعــدل فــرد مــن كل ثالثــة 
ســتند إلــى عينــة إحصائيــة 

ُ
أفــراد(. وأوضــح التقريــر امل

مــن 11 ألــف مواطــن مــن 9 بلــدان عربيــة اعتقــاد %61 
العــام  خــالل  ارتفعــت  الفســاد  نســب  أن  املواطنــن  مــن 
يحيــى  لبنــان  فــي  الجمعيــة  ســر  أمــن  وأكــد  املاضــي. 
الحكيــم، أن الرشــى املدفوعــة فــي العالــم العربــي خــالل 
عام 2015 واملقدرة بـ50 مليون رشــوة رقم كبير مقارنة 
العربــي  الربيــع  ثــورات  واكبــت  التــي  التوقعــات  مــع 
كالحكــم  املدنــي  املجتمــع  رفعهــا  التــي  والشــعارات 
الرشيد والشفافية والحق في الوصول إلى املعلومات. 

إرادة  وجــود  عــدم  عــن  تقريرهــا  فــي  املنظمــة  ولفتــت 
حقيقيــة لــدى الحكومــات العربية للقضــاء على ظاهرة 
الفســاد أو الحد منها، وحســب ما جاء في التقرير فإن 
68% مــن املســتطلعة آراؤهــم يــرون أن حكوماتهم تقوم 
بــأداء ضعيــف ملحاربــة الفســاد فــي مجتمعاتهــا، »كمــا 
فشــلوا فــي تحقيــق تطلعات املواطنن الذيــن نزلوا إلى 

الشوارع للمطالبة بتنفيذ إصالحات.
وشــمل التقريــر 9 دول هــي: فلســطن، واألردن، ولبنــان، 
واليمــن،  والســودان،  ومصــر،  وتونــس،  واملغــرب، 
األردن  تمايــز  التقريــر  أرقــام  وأظهــرت  والجزائــر. 
وتونــس علــى صعيــد توقعــات املواطنــن فــي حــن كان 

املواطنــون اللبنانيــون واليمنيــون أكثــر انتقــادًا لــأداء 
الحكومــي علــى صعيــد مكافحــة الفســاد. وفــي تعليقــه 
علــى التقريــر، قــال الخبيــر االقتصــادي املصــري، عبــد 
»العربي الجديد«، إن الفساد يؤثر  النبي عبد املطلب، لـ
ســلبا علــى الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة للمواطنــن 
كالتعليــم والصحــة وعلــى ســيادة القانــون، كما يشــكل 
معوقا لعملية التنمية االقتصادية ويزعزع االستثمار 
الداخلي والخارجي، ويعيد تخصيص املوارد لصالح 
محتكــري الســلطة واملــال. وانتقــد الخبيــر االقتصــادي 
عبد الخالق فاروق، لـ«العربي الجديد«، ضعف الجهود 

الحكومية بالدول العربية في مواجهة الفساد.

50 مليون عربي دفعوا رشى في 2015

مصطفى عبد السالم

عندما يفكر مستثمر أجنبي، سواء 
فرد أو مؤسسة، في استثمار 

أمواله داخل دولة ما فإنه يطرح 
على نفسه عدة أسئلة قبل اتخاذ 

قراره االستثماري والحصول على 
املوافقات الرسمية والتراخيص 

الالزمة، أبرز هذه األسئلة: ما هي 
فرص االستثمار املتاحة داخل 

الدولة؟ وما مدى تمتعها باستقرار 
أمني وسياسي واجتماعي ملحوظ 

وحقيقي، وهل هناك آليات لتداول 
السلطة لضمان عدم حدوث مخاطر 

محتملة، وما هي درجة املخاطر 
االقتصادية واملالية والسياسية 
داخل الدولة الجاذبة لالستثمار.
ومن بني األسئلة التي يطرحها 

املستثمر أيضًا: هل هناك حرية 
في دخول وخروج األموال واألرباح 

الرأسمالية؟ وهل هناك استقرار 
ملحوظ في سوق الصرف األجنبي؟ 

وهل هناك وفرة في الطاقة وما 
تكلفتها من تكلفة عناصر اإلنتاج 

الكلية، وهل هناك عمالة مدربة 
ورخيصة، وهل تتمتع الدولة ببنية 
تحتية قوية وشبكة طرق ومنافذ 

برية وبحرية؟
ومن بني األسئلة املهمة كذلك: ما هو 
معدل التضخم داخل األسواق؟ ألن 

املستثمر قد يحقق أرباحًا عالية 
عن استثماراته، لكن ال يستطيع 

تحويلها بسبب القيود املفروضة 
على تحويالت النقد األجنبي 

للخارج، أو أن التضخم يزيد عن 
قيمة األرباح التي يحققها املستثمر، 

وبالتالي فإن العائد يكون سلبيًا.
وفى حال توجيه املستثمر األجنبي 

جزءًا من أمواله لالستثمار في 
املنطقة العربية فإنه يزيد على 

األسئلة السابقة سؤاال جوهريًا 
آخر وهو: ما هي تكلفة الفساد 
داخل الدولة؟ هل عالية ال يمكن 

تحملها وتمثل عبئا على املستثمر 
خاصة متوسط وصغير الحجم، 

أم متوسطة يمكن تحملها عن 
طريق زيادة سعر املنتج في السوق 

املحلي، أم ضعيفة ويمكن من 
خاللها تحقيق أرباح عالية خاصة 
إذا ما صاحبتها حماية سياسية 

للمستثمر األجنبي؟
هناك حسبة بسيطة يعرف 

املستثمر األجنبي من خاللها تكلفة 
الفساد داخل الدولة وهي نسبة 

العموالت التي يحصل عليها كبار 
املسؤولني في الدولة لتسهيل مهام 

املستثمر مثل تخليص إجراءات 
تأسيس املشروع والحصول على 
موافقات الوزارات في أقصر وقت، 

وكذا الحصول على موافقة الجهات 
السيادية واألمنية، وهذه النسبة 

قد تصل لنحو 10% من رأسمال 
املشروع، ويضاف لهذه النسبة 

الرشاوى التي يحصل عليها صغار 
املوظفني لتمرير األوراق بسرعة.

خطورة أمر الفساد أنه ال ينحصر 
فقط في عالقة الدولة واملستثمرين، 

بل بات يطاول حتى املواطن 
البسيط، والدليل ما كشفه تقرير 

منظمة الشفافية الدولية أمس 
من أن نحو ثلث سكان 9 دول 

عربية يدفعون رشى للحصول 
على خدمات عامة، وأن 50 مليون 
شخص عربي دفعوا خالل العام 

املاضي رشى لتحقيق أهدافهم.

السادة 
المرتشون 

العرب

معرض 
للمدن الذكية

إســطنبول  تســتضيف 
 3 إلــى   1 مــن  الفتــرة  فــي 
املقبــل،  يونيو/حزيــران 
»املــدن  معــرض ومؤتمــر 
ُيعــّرف  الــذي  الذكيــة«، 
الهادفــة  باملشــاريع 
لجعــل املــدن أكثــر قابلية 
للحياة، وصداقة للبيئة، 
وأكثر إبداعا، وقدرة على 

التعامل مع املشكالت.
قســم  املعــرض  وينظــم 
الثقافيــة  الخدمــات 
إســطنبول،  بلديــة  فــي 
شــركة  مــع  بالتعــاون 
برشــلونة«،  »فيــرا 
تنظيــم  فــي  املتخصصــة 
ظم املعرض 

ُ
املعارض. ون

الســنوات  مــدار  علــى 
فــي  املاضيــة،  الســت 
برشــلونة  مدينــة 

اإلسبانية.
املعــرض  وســيمثل 
منتجــي  اللتقــاء  فرصــة 
املشــاريع املتعلقــة باملدن 
فــي  والراغبــن  الذكيــة، 
وســيتيح  االســتثمار، 
املجال للمدن والشــركات 
العالــم،  مســتوى  علــى 
حلولهــا  لعــرض 
اإلبداعية املتعلقة باملدن 

الذكية.
املؤتمــر،  وســيناقش 
للمعــرض،  املصاحــب 
 ، ت عــا ضو مو
اإلبــداع  )املواصــالت، 
الطاقــة،  والتكنولوجيــا، 
ريــادة  الذكــي،  املجتمــع 
أنشــطة  خلــق  األعمــال، 
جديــدة،  اقتصاديــة 

والتنمية االقتصادية(.
)Getty(

أستراليا تخفض سعر الفائدة
إلى  أمس،  الفائدة،  أسعار  المركزي  أستراليا  بنك  خفض 
أول  وهو   ،%1.75 عند  اإلطالق  على  مستوى  أدنى 
ارتفاع  لكبح  البنك  يسعى  حيث  عام  في  تخفيض 
الذي  االنكماش  من  البالد  اقتصاد  وحماية  العملة 
االسترالي  االحتياطي  بنك  يزحف نحوه. وأدى تخفيض 
الدوالر  تراجع  إلى  نقطة  ربع  بواقع  الفائدة  لسعر 
في  دوالر   0.7567 إلى  أميركي  سنت  من  بأكثر  المحلي 
الوقت الذي تراهن فيه األسواق على أنه من المرجح 
إلى  الفائدة  سعر  بتخفيض  أخرى  خطوة  اتخاذ  اآلن 
بفعل  المصرفي  القطاع  أسهم  وارتفعت   .1.5  %

التوقعات بزيادة الطلب على الرهن العقاري.

تراجع نمو القطاع غير النفطي باإلمارات 
القطاع  إن  أمس،  الوطني،  دبي  اإلمارات  بنك  قال 
اإلمارات فقد قدرًا من  للنفط في  المنتج  الخاص غير 
زخم النمو في إبريل/نيسان الماضي، بعد االنتعاش الذي 
البنك، أن حالة  سجله آذار/مارس. وذكر تقرير صدر عن 
غير  الخاص  القطاع  بشركات  التوظيف  في  الركود 
المنتج للنفط كانت عامًال رئيسًا وراء التباطؤ العام في 
ترتفع  ال  التي  فقط  الثانية  المرة  وأنها  السيما  النمو، 
خلق  من  متتالية  شهرًا   51 منذ  العاملين  أعداد  فيها 
الوظائف. وبحسب التقرير، كان تحسن الظروف التجارية 
اإلنتاج والطلبات  ثالثة أشهر كما شهد  األبطأ في  هو 

الجديدة تباطؤًا بشكل أكبر من الشهور السابقة.

برنامج لدعم الخدمات في تونس 
الصغيرة  المؤسسات  لدعم  برنامج  رسميًا  انطلق، 
في  الخدمات  قطاع  في  تعمل  التي  والمتوسطة 
تونس، بدعم وتمويل من »االتحاد األوروبي« و«البنك 

األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية«.
العاصمة  فنادق  بأحد  األول،  أمس  مؤتمر،  وخالل 
االتحاد  سفيرة  قالت  البرنامج،  انطالق  إلعالن  تونس، 
يهدف  البرنامج  إن  باييزا،  لورا  تونس،  في  األوروبي 
الصغيرة  للمؤسسات  مباشر  تقني  »دعم  تقديم  إلى 
عبر  الخدمات،  قطاع  في  تعمل  التي  والمتوسطة 
دعم  برنامج  إطار  في  يورو،  ماليين   10 يبلغ  تمويل 

القدرة التنافسية للخدمات )باكس(«.

أسماء في األخبار
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اقتصاد

الرياض ـ خالد الشايع

تـــــــــحـــــــــاول هـــــيـــــئـــــة ســــــــــــوق املـــــــــال 
األسهم،  سوق  إنعاش  السعودية 
الــتــي تــعــانــي مــن الــتــذبــذب وعــدم 
الــثــبــات فـــي األشـــهـــر املــاضــيــة، بــفــعــل تــراجــع 
أسعار النفط في السوق الدولية، وذلك عبر 
األجنبية  املؤسسات  أكبر من  جذب شريحة 
لــاســتــثــمــار فــي الــبــورصــة. وعـــّدلـــت الــســوق، 
أمـــس الــثــاثــاء، الــقــواعــد املــنــظــمــة الستثمار 
املـــؤســـســـات األجــنــبــيــة املـــؤهـــلـــة فـــي األســهــم 
ــبـــون إنــهــا  املــــدرجــــة، فـــي خـــطـــوة يـــقـــول مـــراقـ

تفضي إلى تحرير السوق.
وخفضت الهيئة، بحسب بيان صحافي، الحد 
األدنى املطلوب لقيمة األصول، التي تديرها 
في  لاستثمار  املؤهلة  األجنبية  املؤسسات 
بدال  دوالر،  مليار  إلــى  السعودية  الــبــورصــة 
من 5 مليارات دوالر، وزيادة فئات املؤسسات 
الصناديق  لتشمل  املؤهلة  األجنبية  املالية 
الــجــامــعــات وغــيــرهــا من  الحكومية وأوقــــاف 

الجهات، التي توافق على تسجيلها الهيئة.
 كما ألغت الهيئة عددا من قيود االستثمار، 
ــات مـــســـمـــوحـــا لــلــمــســتــثــمــريــن األجــــانــــب  ــ ــ وبـ
بتملك حصص أكبر، على أال تصل إلى %10 
من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، فيما 
أبــقــت عــلــى قــيــد عـــدم الــســمــاح للمستثمرين 
ســواء  فئاتهم  )بجميع  مجتمعني  األجــانــب 
املقيمون منهم أم غير املقيمني( بتملك أكثر 
أي مصدر تكون أسهمه  من 49% من أسهم 
ــم يـــنـــص الــنــظــام  ــا لــ ــة فــــي الــــســــوق، مــ مــــدرجــ
األساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم 

جواز تملك األجانب أو على نسبة أقل. 
في االتجاه ذاتــه، عدلت الهيئة املدة الزمنية 
املـــدرجـــة  املـــالـــيـــة  األوراق  لــتــســويــة صــفــقــات 
فــي ســـوق األســهــم الــســعــوديــة، لــتــكــون خــال 
الصفقة،  تنفيذ  لتاريخ  الحقني  عمل  يومي 
ا من النصف األول من عــام 2017،  وذلــك بــدء

نابلس ـ سامي الشامي

الجتياز  الفلسطينيني  العمال  آالف  يضطر 
جدار الفصل العنصري، أو األساك الشائكة، 
التي أقامتها إسرائيل على الحدود الفاصلة 
بـــني فــلــســطــني املــحــتــلــة عــــام 1948 والــضــفــة 
الغربية، من أجل الدخول إلى أماكن عملهم، 
وال  أحيانًا  عملهم  أمــاكــن  فــي  ينامون  حيث 

يعودون إلى قراهم إال بعد شهر أو أكثر.
من  مــمــنــوعــون  الفلسطينيني،  الــعــمــال  آالف 
دخول األراضي املحتلة عام 1948 )إسرائيل(، 
ألســبــاب أمــنــيــة تــدعــيــهــا ســلــطــات االحــتــال، 
فغالبية الــعــمــال الــذيــن يــذهــبــون إلـــى مــراكــز 
ــبــــاط الــعــســكــري اإلســـرائـــيـــلـــي يـــعـــودون  االرتــ
أمني  وبــرفــض  على تصريح  الحصول  دون 

وسيشمل هذا التغيير إلغاء السوق الشتراط 
التوافر املسبق للنقد، وذلك لعمليات الشراء، 
ــكـــشـــوف بــشــرط  والــــســــمــــاح بـــالـــبـــيـــع عـــلـــى املـ
استعارة األسهم. وكانت هيئة سوق املال قد 
اعتمدت هذه القواعد في 15 يونيو/حزيران 
املــاضــي، وأدخــلــتــهــا حــيــز التنفيذ بــاألمــس، 
وتـــهـــدف هـــذه الـــخـــطـــوات، وفـــق الــهــيــئــة، إلــى 
املالية  للمؤسسات  والــخــبــرات  املــعــارف  نقل 
املحلية واملستثمرين، والرقي بأداء الشركات 
ــة، مـــع تــعــزيــز مــكــانــة الـــســـوق املــالــيــة  املــــدرجــ
الــســعــوديــة، كــمــا تــهــدف إلـــى تــطــويــر الــســوق 
املــالــيــة الــســعــوديــة بــمــا يــتــوافــق مــع املعايير 
ودعمًا  استقرارًا  أكثر  بيئة  لجعلها  الدولية 

لاقتصاد الوطني.
 غير أن الخبير في سوق األسهم السعودية، 
محمد الشمري، يقلل من قدرة هذه القرارات 
على تحسني وضع سوق األسهم السعودية. 
ـــ »الـــــعـــــربـــــي الــــجــــديــــد«:  ــ ــ وقـــــــــال الـــــشـــــمـــــري، ل
»الـــخـــطـــوات كــانــت مـــقـــررة مــنــذ أشـــهـــر، وهــي 
مــحــاولــة إلنـــعـــاش الـــســـوق الــتــي تــعــانــي من 
تـــأرجـــح بـــني االنـــخـــفـــاض واالرتـــــفـــــاع، ولــكــن 
بشكل عام لم تساهم خطوة دخول املستثمر 
األجــنــبــي إلـــى الــســوق الــســعــوديــة فــي زيـــادة 
املـــضـــاربـــات في  زادت  ولـــأســـف  الـــســـيـــولـــة، 

ملدة مائة عام. وال شك أن غالبية العمال في 
العمل في  املحتلة، يفضلون  الغربية  الضفة 
الخط  داخــــل  املــحــتــلــة  الفلسطينية  الــبــلــدات 
عـــــام 1948(،  املـــحـــتـــلـــة  )فـــلـــســـطـــني  األخــــضــــر 
ألسباب عــدة، على رأسها األجــر الــذي يفوق 
أجر العمل في مدن الضفة بأضعاف أحيانًا.

السوق  أن  نجد  ولــهــذا  كبير،  بشكل  الــســوق 
تـــتـــأرجـــح بـــني مــســتــوى 7200 نــقــطــة، وبــني 
6500«. وأضــاف أن هيئة ســوق املــال تحاول 
تحسني بيئة االستثمار في البورصة، وربما 
لــو لــم تــقــم بــهــذه الــخــطــوات لــوجــدنــا الــســوق 

تتراجع إلى مستوى 4000 نقطة وأقل.
وكــان تقرير لشركة جــدوى قد وصــف سوق 
األســـهـــم الـــســـعـــوديـــة، بــأنــهــا إحـــــدى أضــعــف 
ــــني املــــــؤشــــــرات الـــعـــاملـــيـــة  ــم بـ ــ ــهـ ــ أســـــــــواق األسـ
أن ضعف  إلــى  الرئيسية، مشيرا  واإلقليمية 
ــأن نـــمـــو االقـــتـــصـــاد  ــشــ ثـــقـــة املـــســـتـــثـــمـــريـــن بــ
تأثير سلبي على مؤشر  إلــى  أدى  الصيني، 
األســهــم الــســعــوديــة، عــلــى اعــتــبــار أن الصني 
أحد أكبر الشركاء التجاريني للمملكة، وأحد 

أهم زبائن النفط السعودي.
 

تذبذب كبير
حالة  مــن  السعودية  املالية  الــســوق  وتعاني 
تذبذب واسعة، لم تنجح معها قرارات سابقة 
لــلــســمــاح بـــدخـــول املــســتــثــمــر األجـــنـــبـــي إلــى 
املستثمرين  ملكية  بيانات  وكشفت  السوق. 
األجــــانــــب، فـــي نــهــايــة جــلــســة أول مـــن أمـــس، 
مــدرجــة في  فــي 48 شــركــة  ارتـــفـــاع ملكيتهم 
مليون   1.1 بشراء  السعودية،  األسهم  ســوق 
ريــــال، وتــراجــعــت  مــلــيــون  ســهــم بقيمة 34.2 
ملكيتهم في 48 شركة أخرى عن طريق بيع 
مــلــيــون ريـــال،  مــلــيــون ســهــم بقيمة 32.3   1.5

ي ريال.
َ
ليسجلوا صافي شراء 2 مليون

املالية«  قــالــت شــركــة »الــريــاض  مــن جانبها، 
إنها ما تــزال في انتظار املزيد من الوضوح 
حول اتجاه سوق األسهم السعودية لتقديم 
 إلى أن 

َ
خيارات اليوم الواحد للشراء، مشيرة

على  الثالثة  للجلسة  انخفض  العام  املؤشر 
التوالي مع تداوله تحت مستوى 6800 نقطة.
 وبحسب تقرير الرياض، واصلت املؤشرات 
الفنية املحافظة على اتجاهها الهابط وعلى 
ــارات الــبــيــع، مــمــا يــزيــد مــن احــتــمــالــيــة أن  ــ إشـ
يــشــهــد املـــؤشـــر املـــزيـــد مـــن الــتــصــحــيــح، لــذلــك 

أوصت باتباع الحذر في الوقت الراهن.
للجلسة  السعودية  األسهم  وتراجع مؤشر   
انخفاض  على  مغلقا  الــتــوالــي،  على  الثالثة 
1.62%، ليحافظ على مستوى أقل من 6700 
)الــذراع  نقطة. وأكد تقرير للجزيرة كابيتال 
املالية لبنك الجزيرة( على أن مؤشر األسهم 
مجال  فــي  التحرك  فــي  سيستمر  السعودية 
ضيق مع توقعات باستمرار التحرك األفقي 
في املدى القصير، مبينة أن مستويات الدعم 
في حال التهدئة للمؤشر ستكون عند 6680 

– 6605 نقطة على التوالي. 

مغامرة تحمل الذل
اجــتــيــاز األســـاك الشائكة، والــقــفــز عــن جــدار 
الـــفـــصـــل، مــهــمــة صــعــبــة فــــي رحـــلـــة الــعــمــال 
الفلسطينيني، وكثيرًا ما تعرضوا للماحقة 
من قبل قوات حرس الحدود التابعة لسلطات 
ــتــــال، وأحـــيـــانـــا يــتــعــرضــون لــلــمــاحــقــة  االحــ
الحال في هذه  الجنود مثلما هو  برصاص 
الــفــتــرة الــتــي تشهد هــبــة جــمــاهــيــريــة دخلت 

شهرها السابع.
قـــبـــل نـــحـــو أســـــبـــــوع، حــــــــاول خـــمـــســـة عـــمـــال 
ــدار فــي  ــ ــجـ ــ فــلــســطــيــنــيــني، أن يـــقـــفـــزوا عــــن الـ
مــنــطــقــة قـــريـــبـــة مــــن مـــديـــنـــة قــلــقــيــلــيــة شــمــال 
في  حديد  بمصنع  لعملهم  للذهاب  الضفة، 
بــلــدة كفر بــرا بــالــداخــل املــحــتــل، يــقــول أحمد 
بسام لـ »العربي الجديد«: »هذه ليست املرة 

األولــى التي ندخل إلى داخل الخط األخضر 
ــريــــب(، فــنــحــن نــعــمــل هـــنـــاك مـــنـــذ فــتــرة  ــهــ )تــ
طــويــلــة، ولــكــن فــي هــذه املـــرة، توقفت سيارة 
وتـــرجـــل مــنــهــا ثــاثــة مــســتــوطــنــني مسلحني 
وطــــــاردونــــــا«. ويـــضـــيـــف: »ســمــعــنــاهــم وهـــم 
سيطلقون  بأنهم  العبرية  باللغة  يهددوننا 
لـــم يــســتــطــيــعــوا أن يمسكوا  ــار، ولــكــنــهــم  ــنـ الـ
بــنــا، استطعنا أن نغيب عــن أبــصــارهــم بعد 

مطاردة طويلة«.
عــــاد الــعــمــال الــخــمــســة بــاتــجــاه املـــكـــان الـــذي 
لــه نقودًا  الـــذي دفــعــوا  وصــفــه لهم الشخص 
مــقــابــل إيــصــالــهــم إلـــى مــكــان عــمــلــهــم، وظــلــوا 
فــي املــكــان بــانــتــظــار الــســيــارة الــتــي ستقلهم 
إلــى مكان عملهم، أثناء ذلــك، هاجمتهم قوة 
ــيـــة، وبـــاشـــر  ــلـ ــيـ ــــرس الــــحــــدود اإلســـرائـ مــــن حـ
االحــتــال ضربهم بشكل عنيف على  جــنــود 
أجــســادهــم بــفــوهــات األســلــحــة، تــلــك الــحــالــة 

استمرت لنحو عشرين دقيقة متواصلة.
ــد املــعــســكــرات  ــ احـــتـــجـــزهـــم االحــــتــــال فــــي أحـ
ــان لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة، ومــن  ــكـ ــن املـ الــقــريــبــة مـ
ثــم أطــلــقــوا ســراحــهــم فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
بحالة سيئة جراء  الشبان  كــان  الليل، حيث 
الضرب الذي تعرضوا له. كذلك، الشاب عبد 
الــلــه صــالــح وهــو ممنوع مــن الحصول على 
تصريح لرفض من مخابرات االحتال، يعمل 
عــامــا فــي الــبــنــاء، وقـــد غـــاب عــن أهــلــه كثيرًا 
وهو في بلدة كفر قاسم الفلسطينية، ولكنه 
في آخر مرة حاول أن يمر عبر السلك الشائك 
ــلـــدخـــول إلـــــى مـــكـــان عـــمـــلـــه، أمـــســـكـــه جــيــش  لـ

االحتال اإلسرائيلي ومنعه من الدخول.
يــســرد صــالــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« مــا جرى 
الضفة  أربعني عاما من  أكثر من  معه ومــع 
أماكن  إلى  الدخول  يحاولون  كانوا  الغربية 
عملهم: »كنا قرب قرية فلسطينية في قضاء 
مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية املحتلة، 
ومن املعروف عن تلك القرية، أن هنالك فتحة 
بعد  العمال  يمر عبرها  الــشــائــك،  السلك  فــي 
التنسيق مع أحد سماسرة التهريب، والذي 
بــدوره ينسق مع سمسار آخر يأخذ العمال 

بعد اجتياز السلك وينقلهم إلى مكان عملهم 
في الجهة املقابلة«.

يتابع: »بالقرب من السلك، كان يوجد أنبوب 
تــمــر عــبــره املــيــاه الــجــاريــة فــي الــشــتــاء لعدم 
ذاك  من  مررنا  بالغة  وبصعوبة  انحباسها، 
األنــبــوب الــضــيــق، علما أن عــدد الــعــمــال كان 
يفوق األربعني، من بينهم كبار السن، وبعد 
مجموعات  إلــى  أنفسنا  قسمنا  اجــتــزنــاه  أن 
صغيرة، حتى نصل الشارع الذي ستاقينا 
عنده السيارة التي ستقلنا إلى مكان عملنا«.
بكمني  تفاجأنا  مجموعات،  ســرنــا  أن  »بــعــد 
ــلــــي، تــعــامــلــوا  ــيــ ــرائــ ــــال اإلســ ــتـ ــ لـــجـــنـــود االحـ
ببنادقهم،  وكانوا يضربوننا  بقسوة،  معنا 
ويــســّبــونــنــا بــأقــذر الــشــتــائــم، بــاإلضــافــة إلــى 
ــيــــق الــــــــذي يـــســـتـــدعـــي خــلــع  ــدقــ الـــتـــفـــتـــيـــش الــ
املـــابـــس«. احــتــجــز جــنــود االحـــتـــال الــعــمــال 
لــســاعــات فــي نــفــس املـــكـــان، وعــنــد الــســادســة 
االحتال  إلى معسكر لجيش  نقلوهم  مساء 
ــــي ســـاحـــة  ــــن املـــــكـــــان، وضــــعــــوهــــم فـ ــريــــب مـ قــ
مـــكـــشـــوفـــة لـــســـت ســــاعــــات أخــــــــرى، عـــلـــمـــا أن 
األجواء كانت شديدة البرودة، ومع انتصاف 
الليل، طلب الجنود من العمال أن يقفوا في 
ــام، وكــان  ــ صــف واحــــد وأن يــســيــروا إلـــى األمـ
خلفهم آلية عسكرية تسير بسرعة الستفزاز 

العمال وتخويفهم وترويعهم.
ســـــاروا إلــــى أن وصـــلـــوا قــريــة الــــزاويــــة غــرب 
مـــديـــنـــة ســلــفــيــت شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
املــــحــــتــــلــــة، حــــيــــث أطـــــلـــــق جــــيــــش االحـــــتـــــال 

اإلسرائيلي سراحهم هناك.
أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الــفــلــســطــيــنــيــني بــالــضــفــة 
على  الطريق  هــذه  يسلكون  املحتلة  الغربية 
الرغم من معرفتهم بخطورتها وصعوبتها، 
الــذي ُكتب لهم،  لكنها لقمة العيش، ورزقهم 
وأعــمــالــهــم الــتــي تــنــظــرهــم بــاتــفــاق مــع عمال 

وأصحاب ُورش.
ويــضــطــر أكـــثـــر هـــــوالء الـــعـــمـــال لــلــعــيــش في 
أماكن عملهم ألشهر متصلة، نظرا لصعوبة 
الطريق، وفي ظل الخوف من القبض عليهم 

من قبل شرطة االحتال اإلسرائيلي.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــة املـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة  ــاعــ ــنــ ــم الــــصــ ــهــ ــة تــ ــطــ ــــن خــ ــــرب عــ ــغــ ــ كــــشــــف املــ
والتعدينية، ما سيرفع فرص العمل في القطاع إلى أكثر من 
60 ألفا بحلول عام 2020. ويسعى املغرب إلى رفع مبيعات 
صناعات امليكانيكا والتعدين إلى 5.4 مليارات دوالر، وهو 
النحاس  مــن  املعدنية  الــنــفــايــات  اســتــغــال  مــا سيتأتى عبر 
الــزراعــيــة والـــدراجـــات  واألملــنــيــوم، وتشجيع صــنــاعــة اآلالت 
ــواد األولــيــة  ــ الــهــوائــيــة وتــشــكــيــل املـــعـــادن. ويــحــتــل تــثــمــني املـ
في  مهمًا  حــيــزًا  الــنــفــايــات،  معالجة  مــن  املستخرجة  املحلية 
الخطة الجديدة، حيث يراد منها أن تشكل بدائل للمنتجات 
ــن املـــنـــظـــومـــات  ــنـــــني، عــ ــ ــن أول أمــــــس، اإلثـ ــلــ املــــســــتــــوردة. وأعــ
التي  والتعدينية،  امليكانيكية  الصناعات  لقطاع  الصناعية 
ينتظر أن توفر أكثر من 13340 فرصة عمل في الستة أعوام 
ــضــاف لــفــرص الــعــمــل الــتــي يــصــل عــددهــا إلــى  

ُ
املــقــبــلــة، كــي ت

امليكانيكية  الصناعة  معامات  رقــم  ويــصــل  حاليا.   47500
يجري  حيث  دوالر،  مليارات   4.3 إلــى  باململكة  والتعدينية 

تحقيق 45% منه عبر صناعة الحديد والصلب. 
واالقتصاد  واالستثمارات  والتجارة  الصناعة  وزير  وتوقع 
الــرقــمــي، مـــوالي احــفــيــظ الــعــلــمــي، خـــال اإلعــــان عــن الخطة 
املنظومات  هذه  من  االستفادة  يمكن  أنه  بالرباط،  الجديدة 
استثمارات  إنجاز  عبر  والتعدين،  امليكانيكا  في  الصناعية 
بــحــدود 200 مــلــيــون دوالر، وتــحــقــيــق ربـــح فــي حــــدود 230 

مليون دوالر على مستوى امليزان التجاري.  
أولية محلية تنافسية،  التوجه على إتاحة مــادة  يعّول هذا 
النحاس واألملــنــيــوم، والقطع مع  املـــادة األولــيــة مــن  وتوفير 
هيمنة القطاع املوازي على جمع النفايات املرتبطة بالحديد.
ويتطلع املغرب إلى تشجيع صناعة الدراجات الهوائية، عبر 
الحث على تجميعها، مع توفير الدعم للمصنعني املحليني 
فــي سعيهم لــتــوريــد املـــدخـــات. وتــرمــي الــخــطــة، كــذلــك، عبر 
املحلية  الشركات  مساعدة  إلــى  امليكانيكا،  صناعة  تشجيع 

عــلــى صــنــاعــة مــعــدات مــواكــبــة اآلالت الـــزراعـــيـــة، بــمــا يجعل 
املــمــلــكــة منطلقًا لــتــصــديــر الـــجـــرارات إلـــى الـــقـــارة األفــريــقــيــة. 
والــتــزمــت الــدولــة بتطوير الــصــنــاعــات املــنــدرجــة ضمن هذه 
املنظومة، عبر توفير أرض تصل مساحتها إلى 57 هكتارًا، 
الذي  الصناعية،  التنمية  من خــال صندوق  الدعم  وإتــاحــة 
رصد له املغرب 5 مليارات دوالر، ناهيك عن بلورة برنامج 
أصحاب  الحتياجات  يستجيب  الفني،  الــتــدريــب  مجال  فــي 
الجديدة  الخطة  املعنية.   وتندرج  الصناعات  املشاريع في 
ضمن استراتيجية لتطوير الصناعة املحلية من أجل خلق 
نصف مليون فرصة عمل، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج 
املحلي اإلجمالي من 13% إلى 23% بحلول 2020. والتزمت 
الــدولــة فــي إطـــار الــتــوجــه الــجــديــد بتخصيص 2.3 مــلــيــاَري 
دوالر عــلــى مـــدى ســتــة أعـــــوام، مــن أجـــل تــمــويــل الــصــنــاعــات 
املندرجة في االستراتيجية. وكان املغرب قد أطلق عام 2009 
خــطــة لــتــطــويــر صــنــاعــتــه بــحــلــول عـــام 2015 بــاســم »املــيــثــاق 
الوطني لإلقاع الصناعي« وهدفت إلى رفع الناتج الداخلي 
اإلجمالي بـ 50 مليار درهم مغربي، وزيادة قيمة الصادرات 
بـ 95 مليار درهم، وجذب استثمارات خاصة أجنبية ومحلية 
بقيمة 120 مليار درهم، إضافة إلى خلق 220 ألف فرصة عمل. 
واهتمت هذه الخطة بتطوير صناعات السيارات والطيران 
واإللكترونيات والنسيج واألغذية، إضافة إلى تحسني مناخ 
األعمال وتأهيل املوارد البشرية ودعم املشروعات الصغيرة 
واملــتــوســطــة. وقــــال وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة واالســتــثــمــار 
واالقتصاد الرقمي، في تصريحات سابقة، إن املستهدف رفع 
مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي اإلجمالي من 

14% العام املاضي، إلى 23% بحلول عام 2020. 
فرصة  مليون  ستخلق  الصناعة  تطوير  خطة  أن  وأضـــاف 
عـــمـــل، نــصــفــهــا مـــن خــــال االســتــثــمــار املــحــلــي، واآلخـــــر عبر 
االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة املــبــاشــرة.  ويعتمد املــغــرب حاليًا، 
مليار   20 إلــى  تصل  باستثمارات  صناعته،  لتطوير  خطة 

درهم مغربي بحلول عام 2020.

قرارات جديدة إلنعاش 
سوق األسهم السعودية

تونس: ال تخصيص مصارف إسالميةجدار الموت اإلسرائيلي يهّدد حياة عمال فلسطين

يسعى المغرب إلى استغالل النفايات المعدنية )Getty(سوق األوراق المالية في السعودية )العربي الجديد(

آالف العمال الفلسطينيين، ممنوعون من دخول األراضي المحتلة )فرانس برس(

المغرب يدعم صناعة التعدين

تسعى السعودية إلى 
إنعاش سوق األوراق 

المالية عبر جذب أكبر 
عدد ممكن من 

المستثمرين األجانب، 
لتعزيز السيولة ودعم 

الشركات المحلية

المركزي القطري يطرح 
أذون خزانة بـ 1.5 مليار ريال

قال البنك املركزي القطري أمس، إنه باع 
أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار ريال )412 

مليون دوالر( في عطاء شهري مع ارتفاع 
العائد عن مبيعات الشهر املاضي.

وباع البنك أذونا بقيمة 500 مليون ريال 
ألجل ثالثة أشهر بعائد 1.38% وتلقى 

عروضا بقيمة 975 مليون ريال. وفي مزاد 
إبريل/نيسان بيعت أذون خزانة ألجل ثالثة 

أشهر بفائدة 1.31%. كما باع البنك أذونا 
بقيمة 500 مليون ريال ألجل ستة أشهر 
بعائد 1.45% وحصل على عروض بلغت 

850 مليون ريال . وفي الشهر املاضي كان 
العائد %1.27.

بن الدن السعودية ستبدأ في 
دفع الرواتب المتأخرة 

أعلن وزير العمل السعودي مفرج الحقباني 
إن أزمة مجموعة »بن الدن« السعودية التي 

تواجه صعوبات في دفع أجور عامليها 
تتجه إلى الحل. وقال الحقباني خالل 

مؤتمر في الرياض، أمس، إن بعض عمال 
»بن الدن«، سيحصلون على رواتبهم هذا 

الشهر، والبعض الحقا. لكن الوزير لم يحدد 
كيف ستدبر املجموعة األموال لدفع األجور 

املتراكمة منذ نحو خمسة أشهر.
وتأثرت »بن الدن«، التي تعتبر أكبر شركة 

إنشاءات في الشرق األوسط، بتخفيض 
اإلنفاق الحكومي في السعودية وقرار 

اململكة وقف ترسية العقود الحكومية عليها 
منذ سبتمبر/أيلول من العام املاضي، عندما 
تل 107 أشخاص في الحرم املكي بسبب 
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سقوط رافعة تابعة للمجموعة.

ستاندرد آند بورز تمنح سندات 
أبوظبي تصنيفًا ائتمانيًا 

مستقرًا
منحت وكالة ستاندرد آند بورز، سندات 
أبوظبي البالغة قيمتها 5 مليارات دوالر، 

تصنيفًا ائتمانيًا AA، مع توقعات 
مستقبلية مستقرة من حيث املدى 

االئتماني الطويل. وصدرت السندات 
في فئتني، األولى 2.5 مليار دوالر بعائد 

2.125% وتستحق في 3 مايو/أيار 2021، 
والثانية 2.5 مليار دوالر بعائد %3.125 

وتستحق في 3 مايو/أيار 2026.
وأوضحت الوكالة أن أبوظبي ستستغل 

عائدات تلك السندات لتمويل امليزانية.
يشار إلى أن أبوظبي كانت قد أصدرت 
سندات باليورو بقيمة تعادل 1.5 مليار 
دوالر عام 2009 وتستحق عام 2019.

توقعات بتوقف 
مفاوضات التجارة الحرة بين 

واشنطن وأوروبا
قال مسؤول فرنسي إن املفاوضات الحالية 

حول اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات 
املتحدة واالتحاد األوروبي قد تتوقف بسبب 

إحجام »واشنطن« عن تقديم تنازالت. 
وأوضح وزير الدولة للشؤون التجارية في 

فرنسا ماتياس فيكي، عبر تصريحات 
لراديو فرنسا، أمس الثالثاء، أنه »نظرا 

لتصرفات الواليات املتحدة حاليا فإن وقف 
املفاوضات يبدو الخيار األوفر حظا«.

وكانت منظمة غرين بيس، قد قامت أول من 
أمس، بتسريب وثائق سرية من املفاوضات 

الجارية بني الجانبني بشأن إنشاء منطقة 
للتجارة الحرة، معتبرة أن هذه الصفقة من 

شأنها اإلضرار باملستهلكني األوروبيني.
وتشهد أوروبا حالة من القلق العميق بشأن 

الصفقة، ومدى تأثيرها على تآكل النظام 
البيئي لصالح الشركات التجارية الكبرى.

فرنسي يطالب بتعويض 
عن وظيفته »المملة«

تقدم أحد املواطنني في فرنسا بدعوى 
قضائية ملطالبة شركة سابقة عمل بها 

بتعويض يناهز 400 ألف دوالر ألن وظيفته 
مملة للغاية وأصابته باالكتئاب مما اضطره 
لالستقالة. وزعم الفرنسي، فريدريك ديزنار 
– 44 عامًا – بأن املهام الوظيفية التي تلقاها 
من رؤساء عمله في شركة محلية لصناعة 

العطور قد أصابته باكتئاب وخزي وحطمت 
معنوياته، وفقًا ملا ذكرته »ديلي ميل«.  

وذكرت وسائل إعالم محلية أن هذه الدعوى 
القضائية هي األولى من نوعها في تاريخ 

البالد، وأفاد »ديزنار« أنه عني مديرًا في 
الشركة، ولكن تم تجريده من مهامه حتى 

: »كنت 
ً
شعر بأن ليس له وجود. وعلق قائال

أذهب للعمل يوميًا وأنا يائس ومحبط، وفي 
بعض األحيان كانت عيناي تدمعان، ولكن 
لم يلحظ  ولم يأبه لذلك أحد، وعانيت أربع 

سنوات بسبب هذه الوظيفة«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%49
المال  ســوق  هيئة  أبــقــت 
قيد  عــلــى  الـــســـعـــوديـــة 
للمستثمرين  السماح  عدم 
)بجميع  مجتمعين  األجانب 
المقيمون منهم  فئاتهم، 
بتملك  المقيمين(  غير  أم 
أسهم  مــن   %49 مــن  أكــثــر 
أسهمه  تكون  مصدر  أي 

مدرجة في السوق.

تونس ـ فرح سليم

الصيرفة  فــصــول  إدراج  معركة  انتهت 
اإلسامية ضمن مشروع قانون البنوك 
واملؤسسات املالية في تونس، باالتفاق 
عن  والتنازل  الفصول،  هــذه  إلغاء  على 

مبدأ التخصص في البنوك.
يأتي هذا االتفاق، بعد الجدل الحاصل 
ــل الــبــرملــان حـــول الــفــصــول املتعلقة  داخـ
بــتــقــنــني الــصــيــرفــة اإلســـامـــيـــة، والــتــي 
أدت إلى امتناع عدد من نواب األحزاب 
ــم عــن  ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــلــــة فــــــي االئـــــــتـــــــاف الـ ــثــ ــمــ املــ
األساسي  النظام  قانون  على  املصادقة 
ــال من  ــكــ لــلــبــنــك املــــركــــزي، لـــُيـــطـــرح اإلشــ
جديد مع مناقشة لجنة املالية ملشروع 

قانون البنوك واملؤسسات املالية.
ويـــنـــص مـــشـــروع الـــقـــانـــون عــلــى إنــشــاء 
ــيـــة،  ــيـــة إســـامـ ــالـ ــات مـ ــنــــوك ومــــؤســــســ بــ
مـــع اعـــتـــمـــاد مـــبـــدأ الــتــخــصــص وفــصــل 
ــة عــن  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــيــــرفــــة اإلسـ مــــمــــارســــة الــــصــ
نظيرتها التقليدية، وهو ما مثل نقطة 
لجنة  انطاق  قبل  كبيرة حتى  خافية 
املــالــيــة فــي مــنــاقــشــتــه. وانــتــقــد عـــدد من 
)املنشقني عــن حركة  الــحــرة  نـــواب كتلة 
نداء تونس( والجبهة الشعبية )اليسار 
الــصــيــرفــة اإلســامــيــة  الــعــمــالــي(، إدراج 
عددا  وأن  البنوك، خاصة  قانون  ضمن 
ــــذه الـــفـــصـــول تـــحـــدثـــت عــــن هــيــئــة  مــــن هـ
ــة يــنــشــئــهــا املــــصــــرف املــــركــــزي،  ــيـ شـــرعـ
ــة املــتــعــلــقــة  ــيـ ــرعـ ــر الـــشـ ــيـ ــايـ ــعـ ــــصــــدر املـ
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بالصيرفة اإلسامية فضا عن رفضهم 
بعينها  بــنــوك  تخصص  مــبــدأ  العتماد 
في هذا النوع من املعامات املالية الذي 
يمكن أن يقسم البنوك إلى بنوك شرعية 

وأخرى غير شرعية.
كما استند النواب الرافضون للصيرفة 
اإلسامية في موقفهم، إلى أن إدراج هذه 
الفصول ضمن مشروع قانون املصارف 
يـــكـــرس الـــتـــداخـــل بـــني الــديــنــي واملـــالـــي. 

واعــتــبــر عــضــو الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة زيــاد 
»ضحكا  اإلسامية  الصيرفة  األخضر، 
على ذقون املؤمنني البسطاء للحصول 
البرملان  أمــوالــهــم«.  واعتبر عضو  على 
ــي تـــصـــريـــح لـــ  ــن الـــيـــســـار الـــعـــمـــالـــي فــ عــ
»العربي الجديد«، »الصيرفة اإلسامية 
الفتا  املتوحشة«،  الرأسمالية  مــن  جــزء 
ــــي تــــونــــس يــعــنــي  إلــــــى أن تــطــبــيــقــهــا فـ
تشكيل هيئة فقهية، وهو ما يتعارض 
مع الدستور الذي ينص على أن تونس 
دولـــة مــدنــيــة. ويـــرى الــنــائــب، أن توسع 
املــصــارف اإلســامــيــة وهــذا الصنف من 
املــنــتــجــات املـــالـــيـــة، يــدعــم تــنــامــي نــفــوذ 
الـــربـــيـــع  فــــي دول  الـــســـيـــاســـي  اإلســــــــام 

العربي وباألخص في تونس.
فــي املــقــابــل، يـــرى وزيــــر املــالــيــة األســبــق 
ــة الـــنـــهـــضـــة ســلــيــم  ــائــــب عــــن حــــركــ ــنــ والــ
بسباس، أن مشروع القانون جاء لتقنني 
الصيرفة اإلسامية والبنوك اإلسامية 

وليس لتكريسها أو إلغائها.
ــرح بــــه لـــ  ــ ــق مــــا صـ ــ ويــــــرى بـــســـبـــاس، وفـ
الشرعية  الهيئة  أن  الــجــديــد«،  »العربي 
الــــتــــي ســـتـــضـــبـــط املــــعــــايــــيــــر الـــشـــرعـــيـــة 
اإلسامية،  الصيرفة  بعمليات  املتعلقة 
ــهـــذا الـــصـــنـــف مــــن الــصــيــرفــة  تــخــتــص بـ
الذي ياقي نجاحا حتى في الدول غير 
اإلسامية. واعتبر وزير املالية األسبق 
سليم بــســبــاس، أن الــحــاجــة إلـــى املــزيــد 
اإلسامية  املــالــيــة  املنتجات  إدمـــاج  مــن 
في املنظومة املالية التونسية، تأتي من 
من  عالية  بــدرجــة  املنتجات  هــذه  تميز 
األخــاقــيــات تجعل مــن أهـــم أولــويــاتــهــا 
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة والــنــمــو 

واالستقرار االقتصادي.
ــقـــطـــاع املـــصـــرفـــي فــــي تــونــس  ــد الـ ــهـ وشـ
السنوات املاضية توسعا مهما للبنوك 
اإلسامية من حيث عدد الفروع. وتوفر 
3 بــــنــــوك كــــبــــرى فــــي تــــونــــس مــنــتــجــات 
إســامــيــة، وذلـــك مــن مــجــمــوع 22 بنكا؛ 

وهـــي مــصــرف الــزيــتــونــة وبــنــك الــبــركــة 
وبنك الــوفــاق إلــى جانب ثــاث شركات 
ــلـــي )الـــتـــكـــافـــلـــيـــة،  ــافـ ــكـ ــتـ ــأمــــني الـ ــتــ ــي الــ ــ فـ
الزيتونة تكافل، واألمانة تكافل(، فضا 
عــن الــشــركــة الــعــربــيــة الــدولــيــة لإليجار 
املـــالـــي، لــتــدخــل بــذلــك اآللــيــة اإلســامــيــة 
في  املصرفي  القطاع  مكونات  أهــم  إلــى 
تـــونـــس. ويــفــســر الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي 
مــــــراد الـــحـــطـــاب، فــــي دراســـــــة أصـــدرهـــا 
في  اإلسامية  الصيرفة  مستقبل  حــول 
تونس، اإلقبال على منتجات وخدمات 
الصيرفة اإلسامية في العالم وتونس، 
بــــحــــرص شـــريـــحـــة مــــن عــــمــــاء الـــبـــنـــوك 
على التقيد بتعاليم اإلســام في مجال 
املعامات املالية، خصوصا في أوروبا، 
إضافة إلى توفر سيولة كبيرة لدى عدد 
من البلدان اإلسامية، السيما في بلدان 

الخليج. 
ويــرى الحطاب أن إنــشــاء ســوق لتبادل 
النقد بني املصارف اإلسامية أمر حتمي 
بــالــفــعــل تــطــويــر نشاطها  لــهــا  إذا أريــــد 
وتجنب إشكاالت نقص السيولة، مؤكدا 
الــتــعــايــش فـــي محيط  عــلــى أن ضـــمـــان 
ــقــــدي ومــــالــــي واحـــــــد بــــني مـــؤســـســـات  نــ
التقليدية  الصيرفة اإلسامية والبنوك 
واملــنــشــآت الــعــامــلــة فـــي مــجــال الــتــأمــني 
إطــار  يتطلب وضــع  التكافل،  وشــركــات 
إسامية،  نوافذ  بفتح  يسمح  تنظيمي 
وبتوحيد أنماط الرقابة، خصوصا في 
وضمان  الــحــذر  بمعايير  التقيد  مجال 
ــة األطـــــــــــراف. وأدى  ــافــ ــة بــــني كــ ــافـــسـ ــنـ املـ
النقاش حول الصيرفة اإلسامية ضمن 
الــقــانــون األســـاســـي للمصرف  مـــشـــروع 
املركزي الذي صادق عليه البرملان منذ 
أسبوعني، إلى امتناع نواب من االئتاف 
ــن الــتــصــويــت عــلــى الــقــانــون  الـــحـــاكـــم عـ
الــذي مّر بصعوبة، وهو ما أثــار غضب 
الــنــواب  امتناع  فــي  رأت  الــتــي  الحكومة 

عن التصويت »طعنة من الخلف«.

تقارير عربية

بورصة

صيرفةعماله

صناعة

يبلغ عدد العمال 
الفلسطينيين الذين 

يحملون تصاريح 59 ألف

 1300 ــنــــحــــو  ــ ل الــــــذهــــــب  ارتــــــفــــــع 
ــة( أمــس  دوالر لــأوقــيــة )األونـــصـ
الـــــثـــــالثـــــاء، مـــــع تـــــراجـــــع الــــــــدوالر 
ــاد  ــا قــ ــ ــم األوروبــــــــيــــــــة مــ ــ ــ ــهـ ــ ــ واألسـ
ــدة من  ــديـ ــتــدفــق اســـتـــثـــمـــارات جـ ل
ــب مـــدعـــومـــة. وزاد  صـــنـــاديـــق ذهــ
ــر نـــحـــو 5% فــي  ــفــ ــدن األصــ ــعــ املــ
الــجــلــســات الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة إلــى 
أعلى مستوى في 15 شهرا، أول 
ــوقـــف مــجــلــس  مــــن أمــــــس، بـــعـــد مـ
االحــتــيــاطــي االتــحــادي )املــصــرف 
املــركــزي األمــيــركــي( الــحــذر تجاه 
رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة فــضــال عن 
ــــني اآلخـــذ  ــام ال ــ تـــراجـــع الــــــدوالر أمـ
ــبــــوط الــــــدوالر  فــــي الـــصـــعـــود. وهــ
يــجــعــل الـــذهـــب أرخـــــص لــحــامــلــي 
عــمــالت أجــنــبــيــة. وصــعــد الــذهــب 
فــي املــعــامــالت الــفــوريــة منتصف 
ــى  ـــ إل  %0.5 أمـــــــــس  ــــالت  ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ت

1297.11 دوالرا لأوقية. 
وكان املعدن األصفر سجل أعلى 
الثاني  يناير/كانون  مستوى منذ 
دوالرات   1303.60 عــنــد   2015

لأوقية يوم االثنني.

الذهب 
يتغذى 

على الدوالر
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1213
اقتصاد

عبدالحافظ الصاوي 
وإبراهيم الطاهر

عــشــرون عــامــا مــرت على تأسيس 
ــة الـــثـــمـــانـــي اإلســـامـــيـــة  ــمـــوعـ مـــجـ
أن  بغية خلق تكتل اقتصادي، إال 
املؤشرات املحققة تشير إلى  غياب في التعاون 
ــادي  ــتـــصـ ــنـــوع االقـ ــتـ بــــن هـــــذه الـــــــدول رغـــــم الـ
الــتــي يبلغ حجم ناتجها  الــســوق،  وضــخــامــة 

املحلي نحو 3.7 تريليونات دوالر.
وتــســتــضــيــف الـــعـــاصـــمـــة املـــصـــريـــة الـــقـــاهـــرة، 
ــبــــوع املـــقـــبـــل، املـــؤتـــمـــر الـــخـــامـــس لـــــوزراء  األســ
ــاء فــي  ــ ــــضـ الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة لــــلــــدول األعـ
ــر،  ــم )مــــصــ ــي تــــضــ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــانــ ــمــ ــثــ مــــجــــمــــوعــــة الــ
إيــران، ماليزيا،  إندونيسيا، نيجيريا، تركيا، 

بنغاديش، وباكستان(.
وثمة تحديات أمام نجاح مؤتمر القاهرة في 
ظل الخاف السياسي املصري التركي، األمر 
الــــذي يـــرى مــعــه خـــبـــراء اقــتــصــاد أن الــقــاهــرة 
ستسعى إلى إنجاح املؤتمر إعاميا، دون أن 
يكون له مردود اقتصادي بالنظر إلى الواقع، 
ــــذي يــعــكــس نــتــائــج مـــحـــدودة عــلــى صعيد  الـ
االستثمارات واملشروعات املشتركة والتبادل 

التجاري بن الدول األعضاء.
وبــحــســب بـــيـــانـــات الــبــنــك الــــدولــــي، فــــإن دول 
ــة تــــضــــم مــا  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــثــــمــــانــــي اإلسـ مـــجـــمـــوعـــة الــ
ــن مــلــيــار نــســمــة، فــيــمــا بــلــغ نــاتــجــهــا  يـــزيـــد عـ
املــحــلــي اإلجــمــالــي خـــال عـــام 2014 نــحــو 3.7 
تريليونات دوالر. وتعد إندونيسيا االقتصاد 
املجموعة حسب إحــصــاءات  بــن دول  األكــبــر 
عام 2014، حيث يصل عدد سكانها إلى 254.4 
البالغ  املحلي  ناتجها  وكــذلــك  نسمة،  مليون 
وتتفاوت  الــعــام.  ذلــك  فــي  مليار دوالر   888.5
الــعــاقــة فــي بــاقــي الــــدول مــن حــيــث االرتــبــاط 
بن عدد السكان وقيمة الناتج املحلي، حيث 
مــن حيث  الثانية  املــرتــبــة  فــي  باكستان  تحل 
عدد السكان البالغ 185 مليون نسمة، بينما 
ناتجها املحلي يأتي في املرتبة السابعة بن 

دول املجموعة بنحو 243.6 مليار دوالر.
فــي عضوية  غالبة  التنوع سمة  أن  ويــاحــظ 
يمكنها  نفطية،  دول  بــن  مــا  املجموعة،  دول 
ــة مــشــروعــات  ــامـ ــــازم إلقـ الـــدفـــع بــالــتــمــويــل الــ
مــشــتــركــة، وتــمــويــل الــتــجــارة الــبــيــنــيــة، وهـــذه 
وإندونيسيا،  وإيــــران،  نيجيريا،  هــي:  الـــدول 
ودول يمكن تصنيفها في إطار االقتصاديات 
بدرجة  التصنيع  نحو  تتجه  التي  الصاعدة 
كــبــيــرة، ومــنــهــا تــركــيــا وإنــدونــيــســيــا، ودولـــة 
واحـــدة يمكن اعــتــبــارهــا فــي إطـــار الـــدول ذات 
اإلنــــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي عـــالـــي الــقــيــمــة املــضــافــة 
ــتـــي تـــصـــل املـــنـــتـــجـــات ذات  ــــي مـــالـــيـــزيـــا، الـ وهـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالــيــة فـــي صـــادراتـــهـــا إلــى 
61 مــلــيــار دوالر. لــكــن بــعــد عــقــديــن مــن الــزمــن 
لم  اإلسامية،  الثماني  مجموعة  إنشاء  على 
ياحظ حضور قوي للمجموعة على الصعيد 
االقتصادي البيني، باستثناء اإلعان عن عقد 
اجــتــمــاعــات املــســؤولــن، ســـواء عــلــى املستوى 
الـــــــوزاري أو أقــــل مــنــه عــلــى مــســتــوى أعــضــاء 
لجان فنية أو إداريـــة. فسوق قوامه يزيد عن 
مليار نسمة، حري بأن يخلق فرصا للتبادل 
الـــتـــجـــاري بــشــكــل كــبــيــر، ولـــكـــن جــمــيــع الــــدول 
لديها  اإلســامــيــة،  الثماني  أعــضــاء مجموعة 
شـــركـــاء تــجــاريــون آخـــــرون، يــمــثــلــون الــشــريــك 
املجموعة  إن بعض دول  بــل  األول،  الــتــجــاري 
ما يمكن أن نطلق عليه القطيعة االقتصادية، 
مثل واقع العاقة بن مصر وإيران، أو عاقات 
شديدة الضعف مثل تلك املوجودة بن مصر 

وباكستان أو مصر وبنغاديش.
املجموعة في  انــدمــاج دول  أن  وياحظ كذلك 
تــجــمــعــات تــجــاريــة واقــتــصــاديــة أخــــرى أكــبــر 
الثماني  مجموعة  تجمع  فــي  انــدمــاجــهــا  مــن 
ــا  ــيـ ــيـــسـ ــــور إنـــدونـ ــــضـ  حـ

ً
ــثــــا ــمــ اإلســـــامـــــيـــــة، فــ

وضوحا  أكثر  اآلســيــان،  تجمع  فــي  وماليزيا 
ــا فـــــي مـــجـــمـــوعـــة الـــثـــمـــانـــي  ــمــ مـــــن حــــضــــورهــ
اإلسامية، فالتبادل التجاري البيني لتجمع 
اآلســـيـــان يــصــل إلـــى 25% مـــن حــجــم تــجــارتــه 
 تتصدر 

ً
الدولية، كما أن سياحة اآلسيان مثا
قائمة السياحة الوافدة إلى ماليزيا.

وكـــانـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة فـــي عــهــد رئــيــس 
الــــــــــوزراء، نـــجـــم الــــديــــن أربـــــكـــــان،) فــــي الــفــتــرة 

الــدولــي، إن االقتصادين  قــال صــنــدوق النقد 
ــانـــي والـــصـــيـــنـــي ســـيـــشـــهـــدان تــبــاطــؤًا  ــابـ ــيـ الـ
في  النمو  لكن  املقبلن،  العامن  في  واضحا 
آســـيـــا ســيــســتــمــر مــتــيــنــا بــفــضــل االســتــهــاك 
الــداخــلــي، الـــذي ســيــعــوض ضــعــف املــبــادالت 
أمس،  تقرير  في  الصندوق،  وتوقع  العاملية. 
أن تسهم إجــراءات الدعم الحكومية وتراجع 
املــواد األولــيــة وضعف نسب البطالة  أسعار 
فـــي الــنــمــو اإلقــلــيــمــي، داعـــيـــا الــســلــطــات إلــى 

االستمرار في إصاحاتها.
ــاكـــن أخـــرى  لــكــن الــتــحــديــات الـــقـــادمـــة مـــن أمـ
ســتــكــون حــاضــرة بالنسبة آلفـــاق الــنــمــو في 
آســـيـــا واملـــحـــيـــط الــــهــــادئ، بــحــســب صــنــدوق 

بــتــوجــهــاتــه  عــــرف  ــــذي  الـ و1997(،   1996 بـــن 
اإلسامية، قد سعا إلى تكوين تجمع إسامي 

يقوم على املصالح االقتصادية.
تــدشــن  ــم  تــ يــــونــــيــــو/حــــزيــــران 1997  وفـــــي 
االنــقــاب على  املجموعة اإلســامــيــة، وبعد 
آنــذاك إلى  حكومة أربــكــان، سعت الحكومة 
إلغاء هذا التجمع، ولكن حرص باقي الدول 
عــلــى بــقــائــه مــنــع هـــذه الــخــطــوة، واســتــمــرت 
ال  حكومي  إطـــار  فــي  املجموعة  اجتماعات 
يختلف كثيرًا عن باقي التجمعات العربية 
واإلسامية، ال تفضي إلى نتائج ملموسة 
تحسن  إلـــى  ترجمتها  يمكن  األرض،  عــلــى 
البينية، أو تبادل استثمارات،  التجارة  في 
أو انتقال للقوى العاملة، أو إنتاج وتوطن 
للتكنولوجيا. الخبير االقتصادي املصري، 

يخرج  أن  استبعد  عــبــداملــطــلــب،  عبدالنبي 
حقيقية،  نــتــائــج  بــأيــة  الكبير  التجمع  هـــذا 
قــائــا :« هــنــاك رغــبــة مــن الــشــركــاء فــي هــذا 
الــتــجــمــع بـــاإلبـــقـــاء عــلــيــه كــشــكــل ســيــاســي 
ليس أكــثــر مــن ذلـــك«. وأضـــاف عبداملطلب، 
الــجــديــد«، أن أغلب  لـــ »العربي  فــي تصريح 
دول التكتل تعاني من قاقل سياسية كما 
هو الحال في نيجيريا، التي كانت تعد من 
الدول األفريقية الصاعدة، فضا عن تراجع 
أســـعـــار الــنــفــط بــخــصــوص الـــــدول املنتجة 
لــلــنــفــط فـــي هـــذا الــتــجــمــع، وانــعــكــاســه على 
ــــدول فـــي الــتــجــارة  ــذه الـ تـــراجـــع مــســاهــمــة هـ

الدولية.
حــقــيــقــيــة  إرادة  ــــاك  ــنـ ــ هـ ــــت  ــانـ ــ كـ :«إذا  وقـــــــــال 
الــتــكــتــل فعليهم تطبيق  لــاســتــفــادة مــن هـــذا 

ــدول  ــ ــاد الـ ــتـــصـ ــى ركــــــود اقـ ــ ــقـــد، مـــشـــيـــرًا إلـ ــنـ الـ
املــتــقــدمــة وضــعــف حــجــم املـــبـــادالت الــعــاملــيــة 
وتــذبــذب أســـواق املـــال. وتــوقــع الــصــنــدوق أن 
فــي 2016   %5.3 آسيا  فــي  النمو  تبلغ نسبة 
 ،%5.4 بــــ  ســابــقــة  تـــوقـــعـــات  مــقــابــل  و2017، 
ــيــــا تــبــقــى املــنــطــقــة األكـــثـــر  مـــوضـــحـــا أن »آســ
رياحا  تــواجــه  لكنها  الــعــالــم،  فــي  ديناميكية 
معاكسة ناجمة عن ضعف االنتعاش الشامل 
ــر االنــتــقــال  ــ ــبــــادالت الــعــاملــيــة وأثـ وتــبــاطــؤ املــ

االقتصادي الصيني على األمد القصير«. 
ــقـــرار إجـــراء  ــال: »يــتــعــن عــلــى أصـــحـــاب الـ ــ وقـ
إصــــــاحــــــات هـــيـــكـــلـــيـــة لــــــزيــــــادة اإلنـــتـــاجـــيـــة 
وتــخــفــيــف الـــضـــرائـــب مـــع دعــــم الــطــلــب وفــق 
ــة لــلــمــخــاطــر  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــات لـــتـــعـــزيـــز املـ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ الـ

الشاملة«.
وتوقع الصندوق أن ينمو االقتصاد الصيني 
محرك النمو العاملي بنسبة 6.5% في 2016 
ــذه األرقــــام بــعــيــدة عن  و6.2% فــي 2017. وهـ

نسبة 6.9% لعام 2015.
ــقــــد تــــراجــــعــــا فــي  ــنــ كــــمــــا تــــوقــــع صـــــنـــــدوق الــ
االقــتــصــاد الــيــابــانــي، ملــعــانــاة الـــصـــادرات من 
إلــى أعلى مستوياته منذ  الــن  ارتــفــاع قيمة 
األمــيــركــي، وتراجع  الـــدوالر  18 شهرًا مقابل 

املبادالت مع الصن.
لليابان لعام  النمو  وراجــع الصندوق نسبة 
إلى  أن تبلغ 0.5%، لتهبط  التي توقع   2016
 ،2017 فــــي   %0.1 بــنــســبــة  ســلــبــي  مـــســـتـــوى 
ــلــــرســــوم عــلــى  بـــســـبـــب الــــــزيــــــادة املـــتـــوقـــعـــة لــ
االستهاك. كما أشار الصندوق إلى مشاكل 
شيخوخة  وهــي  طويلة  فترة  منذ  مطروحة 

السكان وضخامة الدين.
)فرانس برس(

التكامل االقتصادي، أي أن املجموعة شرعت 
االقتصادي  التكامل  مــراحــل  أولــى  تنفيذ  فــي 

بعد عقدين من الزمن.
يــرى أن هــذه االتفاقية لن يكون  البعض  لكن 
ــة أن جـــمـــيـــع دول  ــاصــ كـــبـــيـــر، خــ تـــأثـــيـــر  لـــهـــا 
ــاء في  ــة، أعـــضـ ــيـ مــجــمــوعــة الــثــمــانــي اإلســـامـ
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــاملــيــة، وبــالــتــالــي مــيــزة 

لجميع  ممنوحة  التفضيلية  التجارة  منطقة 
األعضاء.

وعــلــى مــــدار عــقــديــن مـــن الـــزمـــن، مـــرت أزمـــات 
لم يكن ملجموعة  اقتصادية دولية وإقليمية، 
الــثــمــانــي اإلســامــيــة إســهــام فــي الــتــعــامــل مع 
هــــذه األزمــــــات مـــن أجــــل تــعــافــي اقــتــصــاديــات 
أعضائها وفــق خبراء اقتصاد. ومــرت األزمــة 
املالية العاملية في عام 2008، ومن قبلها أزمتا 
الوقود والغذاء، دون أن تكون هناك إجراءات 
التعاون بن دول  مشتركة، تعكس درجــة من 

مجموعة الثماني اإلسامية. 
وعند تأسيس التكتل في منتصف عام 1997، 
جــــرى اإلعــــــان عـــن هـــدفـــن رئــيــســيــن، وهــمــا 
االقتصاد  فــي  النامية  الـــدول  مــوقــف  تحسن 
ــــرص جــــديــــدة فــي  ــلـــق فـ ــنــــوع وخـ الـــعـــاملـــي، وتــ

العاقات التجارية وتعزيز املشاركة في صنع 
القرار على الصعيد الدولي.

وبــحــســب الــخــبــيــر االقــتــصــادي املـــصـــري، فــإن 
ــا،  ــيـ ــركـ ــر وتـ ــة بــــن مـــصـ ــحــ ــواضــ ــات الــ ــافــ ــخــ الــ
فــي مجموعة  الكبرى  الـــدول  مــن  باعتبارهما 
الــثــمــانــي اإلســـامـــيـــة، تــحــول دون وجــــود أي 
اقتصادي  تكامل  أو  تــعــاون  أي  اتــفــاق يحقق 

بن دول هذا التجمع.
إبراهيم، أستاذ  السياق، قال هشام  وفي هذا 
االقـــتـــصـــاد والـــتـــمـــويـــل فــــي جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة 
لـ«العربي الجديد«: » لست متفائا أن تجني 
مــصــر نــتــائــج مـــن هـــذا االجـــتـــمـــاع، لــيــس فقط 
بسبب األبعاد السياسية بن دول هذا التكتل، 
تتعلق  للغاية  هامة  اقتصادية  ألبعاد  ولكن 

بمشاكل التصدير وجذب االستثمارات«.

العربي الجديد

بعد مـــرور نحو عشر ســنــوات على ارتــفــاع أســعــار الــغــذاء 
العاملية الذي أرسل موجات صدمة في شتى أنحاء العالم، 
يعاني كبار منتجي األرز في آسيا من موجة جفاف شديدة 
تــنــذر بخفض اإلنـــتـــاج وتــعــزيــز أســعــار الــســلــعــة الــغــذائــيــة 

األساسية لنصف سكان العالم.
العام  لــأرز هــذا  العاملي  أن ينخفض اإلنتاج  املتوقع  فمن 
للمرة األولى منذ عام 2010 إذ يقلص نقص األمطار املرتبط 
الــــدول املنتجة  بــظــاهــرة النينيو املــنــاخــيــة املــحــاصــيــل فــي 
لأرز في آسيا. وتجتاح موجة حر الهند أكبر مصدر لأرز 
بينما تــواجــه تــايــانــد ثــانــي أكــبــر مـــورد لــه مــوجــة جفاف 
للعام الــثــانــي. ويــضــرب الــجــفــاف أيــضــا مــســاحــات واسعة 
مــن األراضـــي الــزراعــيــة فــي فيتنام ثــالــث أكــبــر مـــورد لــأرز 
مع نضوب مياه الري املستمدة من نهر امليكونج. وتساهم 
الدول الثاث بأكثر من 60% من تجارة األرز العاملية التي 
االقتصادي  الخبير  وقــال  43 مليون طــن.  يــقــارب حجمها 

بمجلس الحبوب العاملي، جيمس فيل: »حتى اآلن لم نشهد 
الحار والجاف  الطقس  تأثيرا كبيرا على األسعار نتيجة 
نظرا ملا كان لدينا من مخزونات فائضة كبيرة في الهند 
وتـــايـــانـــد. لــكــن ذلـــك ال يــمــكــن أن يــســتــمــر لـــأبـــد«. وتشير 
حــســابــات رويـــتـــرز اســـتـــنـــادا إلــــى بــيــانــات وزارة الـــزراعـــة 
األميركية إلى أنه من املتوقع أن تنخفض مخزونات األرز 
في أكبر ثاث دول مصدرة له بنحو الثلث في نهاية 2016 
لتصل إلى 19 مليون طن وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 
2003. ويــشــعــر الــخــبــيــر مــن املــعــهــد الـــدولـــي ألبــحــاث األرز 
من هشاشة  بالقلق  تولينتينو،  بــروس  الفيليبن،  ومقره 
الوضع في آسيا. ويقول تولينتينو: »األسعار بصفة عامة 
ال تــزال مستقرة فــي الــوقــت الــحــالــي. لكنها ترتفع ومــا قد 
يخرج األمــور عن نطاق السيطرة هو حــدوث كارثة كبرى 

في واحدة من كبار الدول املنتجة.«
ورغــم أن إنتاج الهند من األرز في 2015 كــان مستقرا إلى 
للغاية تشكل  املــرتــفــعــة  الـــحـــرارة  ــات  أن درجــ إال  حــد كبير 

خطرا على محصول ثان في املناطق الشرقية.

مجموعة 
الثماني اإلسالمية

تباطؤ اقتصادي في الصين 
واليابان لعامين 

)Getty( سوق في إندونيسيا

مزارع هندي يرش األسمدة في أحد حقول األرز )فرانس برس(

)Getty( توقعات بارتفاع األسعار

)Getty( إنتاج تايالند مهّدد بالتراجع )Getty( مصرف »يو بي إس« هو األكبر في سويسرا)مصنع سيارات في اليابان )فرانس برس

)Getty( مصفاة األحمدي في الكويت

حجم الناتج المحلي 
لدول المجموعة بلغ 3.7 
تريليونات دوالر في 2014

اتــفــاقــيــات تــطــويــر وزيــــادة الــتــعــاون املــشــتــرك، 
ووضـــع خــطــة لتنمية االســتــثــمــارات، وإلــغــاء 
كافة الحواجز االقتصادية، والسماح بدخول 
وخـــروج االســتــثــمــارات بــن هــذه الـــدول بــدون 
التأشيرات بن هذه  إلغاء  عــوائــق، فضا عن 

الدول على األقل في شريحة رجال األعمال«.
اإلفصاح عن  تم  املاضي،  فبراير/شباط  وفي 
أن مجموعة الثماني اإلسامية تعتزم تنفيذ 
اتفاقية التجارة التفضيلية بن أعضائها، مع 
لتستهدف تحقيق  يوليو/تموز 2016،  بداية 
إلــى 500 مليار دوالر مع  تجارة بينية تصل 
بداية عام 2018، في حن أن التبادل التجاري 
بـــن الـــــدول األعــــضــــاء، يــصــل إلــــى 120 مــلــيــار 

دوالر فقط.
وتعد منطقة التجارة التفضيلية أولى مراحل 

فرص ضائعة رغم التنوع االقتصادي

ــلـــح، نــائــب  ــيـ ــالــــد مــــبــــارك املـــشـ ــال خــ ــ قــ
الرئيس التنفيذي لشؤون أوروبا في 
إن  العاملية،  الكويتية  البترول  شركة 
أعمالها  توسيع  على  تعمل  الــشــركــة 
في أوروبا، من خال االستحواذ على 

املزيد من األصول واألعمال.
ــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ »الـ أن  املــــشــــيــــلــــح  وأضــــــــــــــاف 
اســتــحــوذت على العديد مــن األصــول 
ــبـــورغ، حــيــث  فــــي إيـــطـــالـــيـــا ولـــوكـــســـمـ
التجزئة  لتجارة  عقود  على  حصلت 
فــي بلجيكا في  املــبــاشــرة  والــتــجــارة 

الربع األول من العام الحالي«.
ونقلت وكالة األنباء الكويتية »كونا« 
»الشركة  إن  قــولــه،  املشيلح  أمــس عــن 
حــقــقــت نــمــوًا فـــي أعــمــالــهــا الــتــجــاريــة 
في إسبانيا وبريطانيا«، مشيرا إلى 
ــاء بأعمالها  ــقـ إلـــى االرتـ أنــهــا تــســعــى 

ــا إلــــى مــســتــوى  ــ ــ الــتــجــاريــة فـــي أوروبـ
أكثر ربحية. وافتتحت شركة البترول 
الكويتية يوم اإلثنن املاضي مصنعا 
ملـــزج الـــزيـــوت فــي مــديــنــة »أنــتــويــرب« 
ايــت  كــيــو   « لــشــركــة  تــابــع  البلجيكية، 
اويــــلــــز«.  وشـــركـــة »كـــيـــو ايــــت اويـــلـــز« 
مملوكة وتدار من قبل شركة البترول 

الكويتية اململوكة للدولة.
كــانــت الــشــركــة الــكــويــتــيــة أعــلــنــت في 
أبــــريــــل/ نــيــســان املــــاضــــي، اعــتــزامــهــا 
تــأســيــس شــركــة مــشــتــركــة مــع عماق 
تــكــريــر الــنــفــط الــيــابــانــي »ايــدمــيــتــســو 
املنتجات  لبيع  فيتنام  فــي  كــوســان« 
منطقة  فــي  الــواقــع  بالبلد  البترولية 
جنوب شرق آسيا، ومن املقرر أن يبدأ 

تشغيلها العام املقبل 2017.
)كونا(

يــــــــنــــــــوي مــــــــصــــــــرف »يــــــــــــــو.بــــــــــــــي.إس« 
الــــــســــــويــــــســــــري، خـــــفـــــض الـــــوظـــــائـــــف 
ــدوالرات  لتوفير مــئــات املــايــن مــن الــ
أن  بـــعـــد  الـــــثـــــروات،  إدارة  ــشـــاط  نـ فــــي 
تـــراجـــع صـــافـــي ربــــح املـــصـــرف األكــبــر 
الربع  فــي  الثلثن  فــي سويسرا، نحو 
بسبب   ،2016 الحالي  العام  من  األول 
ــع اســـتـــثـــمـــارات الــــعــــمــــاء. وفـــي  ــراجــ تــ
ــة املــالــيــة الــعــاملــيــة بــدايــة  ــ أعـــقـــاب األزمـ
أكبر  يعد  الــذي  املصرف  ص 

ّ
قل  ،2008

مــديــر ثــــروات فــي الــعــالــم حــجــم وحــدة 
املصرفية االستثمارية وزاد  األنشطة 
تركيزه على إدارة أموال أثرياء العالم 

وهو نشاط يتسم باالستقرار عادة.
لكن حتى هــذا املــجــال لــم يكن بمعزل 
عــــن مـــصـــاعـــب األســــــــواق فــــي مــســتــهــل 
2016، مــمــا أدى إلـــى تــراجــع حـــاد في 

إيـــــرادات مــصــارف عـــدة مــع انخفاض 
تعامات واستثمارات العماء.

ــي.إس« أمــــس، إن صافي  ــو.بــ وقــــال »يــ
العام  الثاثة األولــى من  ربــح األشهر 
إلى 707  الحالي، تراجع بنسبة %64 
ماين فرنك سويسري )741.2 مليون 
دوالر(. وأبــلــغ املــصــرف مــوظــفــيــه أنــه 
يستهدف خفض التكاليف في وحدة 
أربــاحــهــا  بلغت  الــتــي  الـــثـــروات،  إدارة 
املعدلة قبل الضرائب 636 مليون فرنك 
انــخــفــاضــا مـــن 856  الـــربـــع األول،  فـــي 
دوالر(  مليون   892.97( فــرنــك  مليون 
قبل عــام. ويأتي ذلــك في إطــار جهود 
»يــو.بــي.اس« من قبل لخفض  أعلنها 
التكاليف بقيمة 2.1 مليار فرنك )2.19 

مليار دوالر( بنهاية 2017.
)رويترز(

»البترول« الكويتية تخطط 
لشراء أصول أوروبية

أكبر مصرف سويسري 
يخفض الوظائف

مال وسياسة

في  األعضاء  للدول  مؤتمرًا  المقبل،  األسبوع  القاهرة،  تستضيف 
االقتصادي  التعاون  سبل  بحث  بهدف  اإلسالمية،  الثماني  مجموعة 
على  مرّ  الذي  التكتل  هذا  أن  يرون  خبراء  لكن  االستثمارية،  والفرص 

تأسيسه عقدان، شهد الكثير من الفرص الضائعة

اإلسالمية  الثماني  مجموعة  دول  أن  إلى  الدولي  البنك  بيانات  تشير 
تضم ما يزيد عن مليار نسمة، وتعد أندونسيا االقتصاد األكبر بين دول 
المجموعة حسب إحصاءات عام 
2014، حيث يصل عدد سكانها إلى 
محلي  بناتج  نسمة،  مليون   254.4

888.5 مليار دوالر.
الثانية  بالمرتبة  باكستان  وتــحــل 
نسمة،  مليون   185 بنحو  سكانيا 
بـ  سابعا  يأتي  المحلي  ناتجها  بينما 
243.6 مليار دوالر. كما يضم التكتل 
بالعالم  فقرًا  األشــد  مــن  دولتين 

وهما بنغالدش وباكستان.

بنغالدش ضمن األشد فقرًا

االقتصاد في صور

مخاوف آسيوية من أزمة أرزّ
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معين الطاهر

اآلن  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــســلــطــة  تــمــر 
ر 

ّ
حــذ كما  بانهيارها،  ُيــنــذر  حــرج،  بوضع 

وصّرح مراًرا وتكراًرا الرئيس الفلسطيني، 
محمود عباس، وأّكده أعضاء في الحكومة 
اإلسرائيلية ورجال األمن الصهاينة، الذين 
باتوا يعتقدون بعدم جدوى بقاء السلطة 
مهامها  اســتــنــفــذت  أن  بــعــد  الفلسطينية، 
ــقـــة، وصـــــــارت الــضــفــة  ــابـ ــة الـــسـ ــلـ ــرحـ فــــي املـ
بفعل  أعتاب مرحلة جديدة،  الغربية على 
انتشار االستيطان ورمًا خبيثًا ينهش في 
جــســدهــا، وتــعــالــت األصــــوات الصهيونية 
املطالبة بإعالن فشل حل الدولتني، وبضم 
الــضــفــة الــغــربــيــة، أو أجـــــزاء واســـعـــة منها 
الــكــيــان الصهيوني، وحــصــر الــوجــود  إلــى 
الفلسطيني فيها ضمن كانتونات منعزلة 
عرف بمناطق ألف 

ُ
في املدن الكبرى التي ت

)18% من مساحة الضفة الغربية(.
ـــمـــا 

ّ
ــع ولـــيـــد ســـاعـــتـــه، وإن ــذا الـــوضـ لــيــس هــ

هـــو نــتــاج التـــفـــاق أوســـلـــو ســيــئ الــصــيــت، 
وتــكــريــس ملــا تـــّم االتــفــاق عليه فــي مرحلة 
ــتــــي رضــخــت  ــو« الــ ــ ــلــ ــ إعــــــــادة إنــــتــــاج »أوســ
تــمــامــًا لـــشـــروط الـــعـــدو، بــعــد رحــيــل يــاســر 
عـــرفـــات. يــكــفــي لــلــداللــة عــلــى ذلـــك أن نذكر 
 وتــيــرة االســتــيــطــان تــضــاعــفــت عــشــرات 

ّ
أن

املرات، في ظل اتفاق السالم، كما تضاعف 
املــعــتــقــالت الصهيونية،  عـــدد األســــرى فــي 
واشـــتـــّدت القبضة األمــنــيــة فــي ظــل أجـــواء 
التنسيق األمني، بعد اتفاق دايتون، بل لم 
في  الغائبني  ممتلكات  على  العدو  يتجرأ 

كلوفيس مقصود

االحتالل  هل تعود مطالبة رئيس حكومة 
من  بمزيد  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي، 
املساعدات األميركية إلسرائيل إلى حاجاته 
التي  اإلضافية،  النفقات  لتغطية  املتزايدة 
جـــّراء ضم  الــدولــة،  ميزانية  على  ستترتب 
الجوالن، واعتبارها جزءًا من إسرائيل وال 
مــجــال لــلــبــحــث فـــي إعــادتــهــا إلــــى الــســيــادة 
السورية؟. ُملفٌت حقًا أن أوباما الذي تتميز 
عالقته بنتنياهو بالتوتر يود منح إسرائيل 
مساعدات مالية وعسكرية للسنوات العشر 
املــقــبــلــة، تـــفـــوق مـــا كـــانـــت تــمــنــحــه اإلدارات 
األمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة بــشــكــل كـــبـــيـــر، إال أن 
ما  إضافيًا ضخمًا.  مبلغًا  يطلب  نتنياهو 
أسباب هذه املطالبة غير املعقولة؟ هل األمن 
ــن مــراكــز  اإلســرائــيــلــي مــعــّرض للخطر؟ وأيـ
باتفاقية  الخطر؟ مصر مرتبطة بإسرائيل 
سالم منذ 1979، وسورية منهكة بشؤونها 
املــأســاويــة، واألردن ليس إطــالقــًا فــي حالة 
تمّكنه من شن أية حرب على إسرائيل. لذلك، 
ال يــمــكــن أن تــكــون الــــزيــــادة بــاملــســاعــدة إال 
باغتصابها  التمسك  من  إسرائيل  لتمكني 

الجوالن، وربما باملزيد.
ــطــرح هـــذه األســئــلــة، ألن هـــذه املــســاعــدات 

ُ
ت

ــدل  أكـــثـــر مــمــا تــحــصــل عــلــيــه أيــــة دولــــــة. وبـ
لتسريع  املــســتــوطــنــات،  إســرائــيــل  تفكك  أن 
دولة  قيام  إمكانية  ولتوفير  الدولتني،  حل 
الــشــرقــيــة،  الـــقـــدس  عــاصــمــتــهــا  فلسطينية، 
تــطــالــب بــمــســاعــداٍت إضــافــيــة، مـــن دون أن 
يـــكـــون لـــذلـــك مـــبـــرر. فــهــل هـــي بــحــاجــة إلــى 
الشعب  مــن تهديد  أسلحة إضــافــيــٍة، خوفًا 
يطالب  أن  وبـــدل  لــهــا؟  األعــــزل  الفلسطيني 
ــزيــــادة  بــ األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  الـــكـــونـــغـــرس 
ــــدول الــفــقــيــرة الـــتـــي تــعــانــي  مــســاعــداتــهــا الــ
ــــن أمـــــــور صـــحـــيـــة وتــعــلــيــمــيــة  شـــعـــوبـــهـــا مـ
ــارس مــجــلــس  ــ ــمـ ــ وحـــيـــاتـــيـــة ومـــعـــيـــشـــيـــة، يـ
الشيوخ ضغوطًا على أوباما، ليزيد حجم 
املـــســـاعـــدات إلســـرائـــيـــل. هـــذا املــجــلــس الـــذي 
يسيطر عليه الجمهوريون، ويعطل جميع 
مــبــادرات الرئيس أوبــامــا، بما فيها تعيني 

أحمد طه

الُبنى  لكل  الجذري  التغيير  تعني  الثورة 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
التكوينات  تفكيك  يعني  بما  والــثــقــافــيــة، 
القديمة أواًل، ثّم إعادة تركيبها ثانيًا، بعد 
إعــــادة الـــتـــوازن املــفــقــود لــعــالقــات التأثير 
ق ضمانات 

ّ
تباَدل فيما بينها، بما يحق

ُ
امل

تـــــداول الــســلــطــة، وإعــــــادة تـــوزيـــع الـــثـــروة، 
فــالــثــورة ال تعني مــجــّرد إطــاحــة حــاكــٍم أو 
نظام ُحكٍم، ما لم تبزغ قوى جديدة حاملة 
 القوى القديمة، 

ّ
 محل

ّ
ملبادئ الثورة، لتحل

وتـــقـــوم بــعــمــلــيــة إعـــــادة بــنــاء هــيــكــلــيــٍة من 
شأنها تحقيق أهداف الثورة.

تاريخ مصر  يزخر  املصرية،  الحالة  وفــي 
ــورات،  ــ ــثــ ــ ــ ــّبــــات، واالنــــتــــفــــاضــــات، وال ــهــ ــالــ بــ
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا املــــصــــريــــون فــــي مــواجــهــة 
االحتالل، واالستبداد، فمنذ رحيل الحملة 
الفرنسية شهدت مصر خمس ثورات على 
فــتــرات مختلفة، وهــو رقــم كبير يدفع عن 
همة الخنوع واالستسالم، بْيد 

ُ
املصريني ت

الــثــورات لم تستكمل  لِفت أن كل تلك 
ُ
امل أن 

مسارها، إّما بتصفيتها وإجهاضها كليًا، 
أو بــتــفــريــغــهــا مـــن مــضــمــونــهــا ونــجــاحــهــا 

جزئيًا.
ــون ملــــواجــــهــــة الــحــمــلــة  ــريــ ــّب املــــصــ ــ ــقـــد هــ فـ
شهدتا  كبيرتنْي،  بانتفاضتنْي  الفرنسية 
ــــرت الـــحـــمـــلـــة عــلــى  ــبـ ــ ــقــــاومــــة عـــنـــيـــفـــة أجـ مــ
الرحيل، واستمر الشعب منتفضًا بعدها 
في مواجهة مظالم األمــراء املماليك، حتى 
وزعيمها  الشعبية  الزعامة  بقيادة  تمّكن 
ــلـــع خــــورشــــيــــد بــاشــا  ــر مــــكــــرم، مــــن خـ ــمـ عـ

وتولية محمد علي. 
كبيرًا  دورًا  الشعبية  الزعامة  لعبت  ولقد 
فـــي تــدعــيــم أركــــــان حــكــم مــحــمــد عـــلـــي، إذ 
أحبطت كــل املــؤامــرات الــتــي دّبــرهــا الباب 
العالي واملماليك ضّده، وتصّدت، ببسالٍة، 
لحملة فــريــزر مــن دون وجــــوده، فــقــد كــان 
مــحــمــد عــلــي، آنـــــذاك، فـــي الــصــعــيــد يــطــارد 
ــعـــودة، وبـــدأ  ــأ فـــي الـ ــه تــلــكَّ املــمــالــيــك، بـــل إنـ
يــمــيــل ملــصــالــحــتــهــم، بــعــدمــا شــعــر بــقــرب 

انتصار الحملة. 
ت  وبعد أن حصد وحده ثمار النصر، وثبَّ
الزعامة  مــن  ص 

َّ
تخل السلطة،  فــي  أقــدامــه 

ع  تربَّ وبعدها  مكرم.  عمر  بنفي  الشعبية 
محمد علي منفردًا على عــرش مصر عدة 
 خاللها نهضة، 

ّ
عقود، ال شّك في أنه حقق

إال أنــهــا انــطــلــقــت مــن أســــاٍس اســتــبــدادي، 
الــدولــة،  بمطرقة  املجتمع  جسد  وسحقت 
ــرٍي  ســ

ُ
 وأ

ٍ
ودارت فــي إطـــار مــجــٍد شــخــصــي

لــه، وعــقــد اجتماعي مــشــّوه يــقــوم على أن 
الرعية هم  وأن  النعم«،  »ولــي  هــو  الحاكم 

»عبيد إحسانات أفندينا«)!(.
وانـــطـــالقـــًا مـــن مـــبـــدأ »مـــصـــر لــلــمــصــريــني« 
الذي صار عنوانًا لنضال الحركة الوطنية 
الــتــاســع عشر،  الــقــرن  املــصــريــة منذ نهاية 
جاءت الثورة العرابية في عام 1881، بعد 
املصرية  الوطنية  الحركة  مطالب  ــوّحــد 

َ
ت

مـــع مــطــالــب ضـــبـــاط الــجــيــش الــوطــنــيــني، 
ــورة  ــثــ الــ أن  إال  عـــــرابـــــي.  ــد  ــمــ أحــ ــة  ــامــ ــزعــ بــ
العرابية تـــرّددت في عــزل الــخــديــِوي، على 
ــراٍر مـــن الجمعية  ــ الـــرغـــم مـــن اســتــصــدار قـ
الوطنية بعزله، إلى جانب تردّدها في في 
اتخاذ إجراءات حاسمة، من شأنها تغيير 
ــارت عــلــيــهــا، مــثــل إلــغــاء  األوضـــــاع الــتــي ثــ
، والــقــضــاء عــلــى احــتــكــار 

ّ
الــســخــرة والــــــرق

الفالحني  وحماية  النيل،  ملياه  الباشوات 
مـــن املــــرابــــني الـــيـــونـــانـــيـــني، وكـــفـــالـــة حــريــة 

االنتخابات للبرملان الجديد.
هــــــذا إلــــــى جــــانــــب تـــغـــلـــيـــب قــــــــادة الــــثــــورة 
ــلــــى املـــصـــلـــحـــة  ــة عــ ــيـ ــل الـــشـــخـــصـ ــعــــوامــ ــلــ لــ

عبد اللطيف السعدون

ــــاق إلـــى  ــــسـ ـ
ُ
أثـــــــــارت مـــقـــالـــتـــي »عــــــن بـــــــالٍد ت

حــتــفــهــا«، فـــي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي 27 
 كثيرًا لدى مهتمني 

َ
أبريل/ نيسان، شجنا

الــعــراق وبتداعياته. علق  في  بما يحصل 
 ..« أكاديمي شاب في »فيسبوك« غاضبًا: 
وماذا بعد الحديث، والحديث، والحديث؟ 
 أو فكرة؟ هل مشكلة العراق 

ً
أال تقترح حال

ــتـــاج الــــثــــالث عـــشـــرة ســـنـــة املــاضــيــة  هــــي نـ
فقط؟ وماذا عن حروٍب وشهداء وإعدامات 
حــدثــت ســابــقــًا؟ أنــتــم جــيــل شــاهــدتــم أكثر 
ــذا، عــلــيــكــم أن تشخصوا  لــ مــمــا شــاهــدنــا. 

العلة بصورتها الكاملة«.
ولم  العلة،  الشاب  األكاديمي  يشخص  لم 
، وفــضــل أن يعلق الــعــبء على 

ً
يــطــرح حـــال

مشجبنا، نحن أبناء الجيل الذي سبقه. 
كتب آخــر فــي »تــويــتــر« بنبرة يـــأس: »تبًا 
لــكــم، جــمــيــعــا تــســتــحــقــون أكــثــر مـــن ذلـــك«. 
قــــذف شــتــيــمــتــه بــوجــهــنــا وانــــصــــرف، ولــم 
لنا جميعا«،  »تبًا  ليقول:  الشجاعة  يملك 
أن ُيقصي نفسه عن املسؤولية،  فقد شــاء 

وعن تحمل عقوبة جلد الذات.
علق ثالث: »ملاذا تحاولون إشاعة اليأس، 
إذا كان ثّمة من يسوق البالد إلى حتفها، 
قيادات  أن هناك  أيضًا،  ملــاذا ال تعترفون، 
مخلصة داخل )العملية السياسية(، تعمل 
على وقف االنحدار؟ أال ترون بأعينكم ما 

يجري في بغداد هذه األيام؟« 
األسئلة امللقاة، عبر هذا الشجن، جارحة، 
 هي األخــرى. 

ً
وقــد تكون أجوبتها جارحة

صــحــيــح الـــقـــول إن أصـــل الــعــلــة قـــد يــرجــع 
ــعــــراق  ــى بــــدايــــة الــ ــ ــى عــــقــــود، وربــــمــــا إلــ ــ إلــ
الــحــديــث، وتــأســيــس »املــمــلــكــة الــعــراقــيــة«، 
وســـط ظـــروف صعبة وخــانــقــة، خــفــف من 
حّدتها، آنذاك، شيء من حكمة، وشيء من 
الدموية  العاصفة  إلى  تجربة. وقد يرجع 
املــلــوك، وسلمت مقادير  أنــهــت عهد  الــتــي 
الــبــالد إلــى فئة »الــعــســكــرتــاريــا«، وأطلقت 
حكمًا شعبويًا أقصى رجال املدينة، وعمل 
الــبــالد، وقــد يرتبط  على ترييف حــواضــر 
بسنوات حكم صــدام حسني، الــذي شرعن 
االســـتـــبـــداد والـــقـــمـــع، وأشـــعـــل خــصــومــاٍت 
ذرائــع ملعارضاٍت سلمت  اتخذت  وأحقادًا 

أمرها لألميركي الذي غزا البالد.
ــــده أن الـــبـــالد  ــعـ ــ الـــصـــحـــيـــح قـــبـــل ذلــــــك وبـ
منيعة،  عزيزة  العهود،  تلك  كل  في  ظلت، 
والدولة مهيبة الجانب، وصاحبة قرار حر 
الديمقراطي  الهامش  كــان  وإن  ومستقل، 
مــــحــــدودًا حــيــنــًا، أو مــنــعــدمــًا حــيــنــًا آخـــر، 

 بعد توقيع 
ّ

املناطق املحتلة منذ 1948، إال
اتفاق أوسلو. 

 الالفت، وبعد مرور نحو ربع قرن 
ّ
على أن

ــراءات  ــ عــلــى االتـــفـــاق، ســهــولــة تــمــريــر اإلجــ
ذكر من 

ُ
الصهيونية من دون أدنى مقاومة ت

أمرًا  ها صــارت 
ّ
وكأن الفلسطينية،  السلطة 

املقاومة  مظاهر  انــعــدمــت  بحيث  مــعــتــاًدا، 
الفعلية الحقيقية لسياسات العدو، وصار 
 مــطــرقــة نــتــنــيــاهــو 

ّ
فـــي وســعــنــا الـــقـــول إن

الفلسطينية،  السلطة  ســنــدان  على  تهوي 
أي شكل  طريقها  فــي  تسحق  أن  مــحــاولــة 
مــن املــقــاومــة. وإذا كــان الــعــدو الصهيوني 
على  الفلسطينية  السلطة  دور   

ّ
أن يعتقد 

 حل الدولتني مات وُدفن، 
ّ
وشك األفول، وأن

ه على أبواب إعالن ضم الضفة الغربية، 
ّ
وأن

وتــحــويــل مـــا تــبــقــى مــنــهــا إلـــى كــانــتــونــات 
 
ّ
ــًا بــســلــطــات االحـــتـــالل، فـــإن ــ مــرتــبــطــة إداريــ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــاتـــت تــــــرزح بــني 
ــــدان تــصــرفــاتــهــا  ــنـ ــ ــــالل وسـ ــتـ ــ مـــطـــرقـــة االحـ
ــا تــســتــجــدي مــبــّرر  ــهـ ـ

ّ
ــأن وســـيـــاســـاتـــهـــا، وكـ

بقائها، ودوام سلطتها عبر اإلذعــان لتلك 
الضربات املتوالية التي تنهال عليها، بداًل 
واالستقواء  لها  والتصّدي  مواجهتها  من 
بــانــتــفــاضــتــه، وإدراك  بــشــعــبــهــا والــتــســلــح 
مكامن قوتها، ومدى الضعف الذي ينتاب 
الــعــدو، وإمــكــانــات انــهــيــاره عند مواجهته 
مـــقـــاومـــة مــتــصــاعــدة فـــي الــــداخــــل، وعــزلــة 

دولية في الخارج.
اتسمت سياسات السلطة الفلسطينية من 
والتقليل  بالتردد  بدايتها  في  االنتفاضة 
مــن شــأنــهــا، لــم تــدعــمــهــا، ولـــم تــأخــذ بــدايــة 

التي حققتها  اإلنجازات   
ً
الدولي، مستغلة

حـــركـــة املــقــاطــعــة املــنــطــلــقــة عــبــر مـــبـــادراٍت 
فيها وال جمل.  للسلطة  نــاقــة  ال  شــبــابــيــٍة، 
أّما النتائج فكانت سلسلة من التراجعات 
املتتالية أمام أول بادرة ضغط صهيونية، 
 جــرى الحديث عــن تشكيل لجان 

ً
فكم مــرة

ــــى مــحــكــمــة  وإعــــــــداد مـــلـــفـــات لــتــقــديــمــهــا إلـ
الجهود،  ثــّم تبخرت هــذه  الجنايات، ومــن 
بــل ُســحــبــت مــلــفــات تــقــّدمــت بــهــا منظمات 
عبر جهات  قّدم 

ُ
ت لم  ها 

ّ
أن حقوقية، بحجة 

رســمــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن إجـــــازة الــقــانــون 
الــدولــي ذلـــك. جــديــد هـــذه الــتــراجــعــات كــان 
ــقــّدم أمـــام مجلس األمــن 

ُ
سحب املــشــروع امل

إلدانة املستوطنات الصهيونية في األرض 
املحتلة، بذريعة إتاحة املجال أمام املبادرة 
قــرار  مــشــروع  مــن  تقلصت  التي  الفرنسية 
أمــــــام مــجــلــس األمـــــــن، إلـــــى مـــؤتـــمـــر دولــــي 

يترتب  وال  املختلفة،  لــألطــراف  مــلــزم  غير 
عــلــى رفـــض نــتــائــجــه أي نــتــائــج ملموسة. 
وبالفعل، رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
املبادرة الفرنسية، بعد أن ُسحب املشروع 
الرغم  الفلسطيني من مجلس األمــن، على 
ــروع آخـــر  ــشــ  ملــ

ً
ــال ــديــ  طـــرحـــه كـــــان بــ

ّ
ــن أن مــ

تراجعت السلطة عن طرحه، يدين استمرار 
االحتالل، ويدعو إلى تحديد جدول زمني 
لــالنــســحــاب اإلســـرائـــيـــلـــي، كــمــا يــدعــو إلــى 

توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
للسلطة  الـــخـــارجـــيـــة  الــســيــاســة  تــتــلــخــص 
ــا تـــــــرّوج مــشــاريــع  ــهــ ــ

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي أن

وقــــــــــــــرارات ومــــــــبــــــــادرات ومـــــلـــــفـــــاٍت، تـــقـــوم 
بـــإعـــدادهـــا لــلــتــغــطــيــة عــلــى تــقــاعــســهــا في 
 
ّ
أن  

ّ
إال وإطــالقــهــا،  الشعبية  املــقــاومــة  دعـــم 

أو  األدراج،  حبيسة  تبقى  املــشــاريــع  هـــذه 
سحب من التداول لدى أول بــادرة ضغط 

ُ
ت

عن  البحث  ليبدأ  صهيونية،  أو  أميركية 
مــشــروع آخـــر، لكسب الــوقــت وبــيــع الــوهــم 
ــال فــي  لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وكـــمـــا الــــحــ
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، يـــتـــّم الــتــعــامــل مع 
التشكيك  عبر  الــداخــلــي  الــوضــع  معطيات 
في االنتفاضة، واستمرار التنسيق األمني، 
الــرضــا اإلسرائيلي  ومــحــاوالت اســتــجــداء 
بكل الوسائل واألســالــيــب، وهــو مــا عّبرت 
عــنــه سلسلة مــن الــتــصــريــحــات، بــمــا فيها 
ــبـــاس،  ــمـــود عـ ــحـ ــات لـــلـــرئـــيـــس مـ ــريـــحـ تـــصـ
التعزية  أقلها  املــمــارســات،  مــن  ومجموعة 
 

ّ
بــالــحــاكــم الــعــســكــري لــلــضــفــة الــغــربــيــة. إال

ــاءت عـــنـــدمـــا أقـــالـــت  ــ  ثـــالـــثـــة األثــــافــــي جــ
ّ
أن

السلطة مــحــافــظ نــابــلــس، بــعــد ثــالثــة أيــام 

مـــن انــســحــابــه مـــع عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات، 
ــلــــى إلـــــقـــــاء رئــــيــــس مــجــلــس  احــــتــــجــــاجــــًا عــ
املـــســـتـــوطـــنـــات الــصــهــيــونــيــة فــــي املــنــطــقــة 
في  السامرية  للطائفة  احتفال  فــي  خطبة 
 االنــســحــاب من 

ّ
املــديــنــة، فــي إشـــارة إلــى أن

لقاء مع املستوطنني أصبح أمرًا يستوجب 
العقوبة.

ال يدرك املسؤولون في السلطة الفلسطينية 
اإلصــرار  بهم 

ّ
ُيجن لن  السلوك  هــذا   مثل 

ّ
أن

الصهيوني على تهويد الضفة. وبالتالي، 
ــقــــدان دور الــســلــطــة نــفــســهــا الــــذي  عـــلـــى فــ
سيصبح، مهما استرسل في طلب الرضا 
للصهاينة  مــســاعــًدا   

ً
عـــامـــال اإلســرائــيــلــي، 

عــلــى تــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــم، إذ تـــعـــّدى هــذا 
ــار الــنــظــري، وثــّمــة مــشــروع  املــوضــوع اإلطــ
يـــجـــري إعــــــــداده لـــلـــعـــرض عـــلـــى الــكــنــيــســت 
الــصــهــيــونــي، يــقــضــي بــتــطــبــيــق الــقــوانــني 
الضفة  فــي  املستوطنني  على  اإلسرائيلية 
الــغــربــيــة واملـــنـــاطـــق الـــتـــي يــقــيــمــون فــيــهــا، 
مـــا يــعــنــي ضـــم أكــثــر مـــن 62% مـــن الضفة 
التجمعات  فــي حــني تبقى  إلـــى إســرائــيــل، 
وخاضعة  معزولة  الفلسطينية  السكنية 
النهاية  يعني  مــا  وهــو  العسكري،  للحكم 

الفعلية للسلطة الفلسطينية.
ولعل  فالخطب جلل،  للوهم،  بيعًا  يكفينا 
ذلك يــؤذن بانتهاء مرحلة تداخل األلــوان، 
إلى  الفلسطيني  الوطني  املشروع  وعــودة 
جـــــــذوره، ويــعــيــد الــــصــــراع مـــن جـــديـــد بني 
بس 

ُ
الشعب الفلسطيني واملحتل، من دون ل

أو غموض أو مشروعات زائفة.
)كاتب فلسطيني(

الـــقـــاضـــي فـــي املــحــكــمــة الــعــلــيــا ملــــلء املــركــز 
الشاغر.

ــواء الــســائــدة  ــ هـــذه أســئــلــة بــديــهــيــة فــي األجـ
القيام  الفلسطينيون  يستطيع  ال  حــالــيــًا. 
بأي عمل تجاه قيام دولتهم في ظل الوجود 
االســتــيــطــانــي الــكــثــيــف الـــــذي يــمــنــع إقــامــة 
األراضـــي  تملك  الــتــي  الفلسطينية،  الــدولــة 
أليس  املــســتــوطــنــون.  عليها  يسيطر  الــتــي 
أن تضغط على  األميركية  لــــإدارة  ــدر  األجـ
إسرائيل، لحملها على اتخاذ املواقف اآليلة 
مقابل  فــي  الفلسطينية،  الـــدولـــة  قــيــام  إلـــى 
منحها هــذه املــســاعــدات املــالــيــة اإلضــافــيــة، 
وكذلك بالنسبة للقدس، حيث تقضم الدولة 
اإلسرائيلية األراضي الفلسطينية والقدس 
الشرقية، وكأن ذلك للحيلولة دون إمكانية 
 لدولة فلسطني؟ هل القرار، 

ً
جعلها عاصمة

في نهاية األمــر، أن إسرائيل ال تريد إقامة 
أن نشّدد  دولــة فلسطينية؟ ويمكننا، هنا، 
لتريح  الفلسطينية،  الــدولــة  إقــامــة  أن  على 
التي  الكرامة  وتعطيه  الفلسطيني  الشعب 
هو بحاجة إليها، من شأنها أن تضع حدًا 
الــشــرق األوســــط، وبالتالي،  ملــا يعاني منه 
ــكــــالت مـــرتـــبـــطـــة  الــــعــــالــــم بـــــأســـــره مـــــن مــــشــ
األبيض  البيت  هل  الفلسطينية.  بالقضية 
ال يعلم بهذه األمــور؟ وهل نسي أنه ملتزم 
بحل الــدولــتــني، وهـــل أن الــكــونــغــرس يــدرك 
ويعي أن املستوطنات غير قانونية، ويحول 
بشكل عملي ضد قيام دولة فلسطينية على 

أرض الضفة الغربية وغزة؟
هذه أسئلة يطرحها الفلسطينيون والعرب 
ــمـــع األوروبـــــــــــي والــــــدولــــــي، وحــتــى  ــتـ واملـــجـ
الرئيس أوبــامــا، وإن كــان الكونغرس يريد 
أن يلبي مطالب إسرائيل، فما يجري حاليًا 
يـــبـــدو أنــــه مـــكـــافـــأة ملـــا قـــامـــت بـــه إســرائــيــل 
بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. أوبـــامـــا مـــدرك 
هذه األمــور، وقد باشر عهده الرئاسي عام 
2009، باملطالبة بإيقاف املستوطنات، كذلك 
طالبت وزيــرة الخارجية السابقة، هيالري 
والتي  للرئاسة،  حاليًا  املرشحة  كلينتون، 
تسكت اآلن عن هذا املوضوع، وكذلك وزير 
الــخــارجــيــة الــحــالــي، جــون كــيــري، الـــذي قام 

الـــوطـــنـــيـــة، ونـــقـــصـــان الـــكـــفـــاءة بــاإلضــافــة 
إلـــى األطـــمـــاع الــخــارجــيــة، قــــادت محصلة 
هـــذه الــعــوامــل إلـــى إجـــهـــاض الـــثـــورة بعد 
الــهــزيــمــة الــعــســكــريــة، ومــحــاكــمــة قــادتــهــا 
ونفيهم، ووقوع البالد في براثن االحتالل 
البريطاني أكثر من 70 عامًا. بْيد أن جذوة 
الوطنية لم تنطفئ بعد االحتالل  الحركة 
الــبــريــطــانــي، واشــتــعــلــت مـــجـــددًا، عــلــى يد 
ــا، مـــطـــالـــبـــة بــجــالء  ــاشــ مــصــطــفــى كـــامـــل بــ
املحتلني واالستقالل، ومّهدت الطريق أمام 
عد أفضل 

ُ
قيام ثــورة 1919املــجــيــدة التي ت

الثورات في تاريخ مصر الحديث.
ــــورة 1919 نـــمـــوذجـــًا رائـــعـــًا  لـــقـــد قــــّدمــــت ثــ
املصريني  جمعت  الــتــي  الشعبية  لــلــثــورة 
ــقــــائــــدهــــم، وطـــبـــقـــاتـــهـــم،  ــــالف عــ ــتـ ــ عـــلـــى اخـ
ــمــِعــني خلف 

َ
وفـــئـــاتـــهـــم، وأجـــيـــالـــهـــم، ُمــجــت

مـــطـــلـــبـــنْي، هـــمـــا: االســـتـــقـــالل والـــدســـتـــور. 
جـــزئـــيـــًا  ــًا  نــــجــــاحــ  1919 ثـــــــــورة  ــــت 

ّ
وحــــقــــق

بالحصول على استقالٍل شكلي منقوص، 
بصدور تصريح 28 فبراير/ شباط1922، 
وصـــدور دســتــور 1923 الــذي منح القصر 
ر 

ّ
تعث في  كانت سببًا  واسعة،  صالحيات 

الـــذي بدأ  الــديــمــقــراطــي،  املــســار السياسي 
حــزب  اكتسحها  الــتــي   1924 بــانــتــخــابــات 
الوفد اكتساحًا بزعامة سعد زغلول باشا.
ــانـــت الـــفـــتـــرة مـــن 1924 وحـــتـــى يــولــيــو  وكـ
ــد«،  ــ ــوفــ ــ ــــني »الــ 1952حـــــافـــــلـــــة بــــالــــصــــراع بـ
جهة  من  املصرية  الوطنية  الحركة  ل 

ّ
ممث

القصر،  فــي  لة 
ّ
ممث الشرعية  والسلطتنْي، 

ــلــة فــي االحـــتـــالل، مــن جهة 
ّ
والــفــعــلــيــة مــمــث

أخــــــــرى، فـــلـــم يــحــكــم »الـــــوفـــــد« خـــــالل تــلــك 
الفترة سوى سبع سنوات متفّرقات، كما 
الفترة نفسها  لم ُيطّبق دستور 1923 في 
ســـوى 10 ســنــوات فــقــط، فكثيرًا مــا كانت 
ــقـــوم بــتــعــطــيــلــه عــبــر  ــلـــيـــة تـ حـــكـــومـــات األقـ
القصر  من  بإيعاز  دستورية«،  »انقالبات 

واالحتالل.
الكبرى لثورة 1919  وتظل نقطة الضعف 
فــشــلــهــا عــلــى الــصــعــيــد االجـــتـــمـــاعـــي، فقد 
إجــــراءات حــاســمــة، لتفكيك  اتــخــاذ  أغفلت 
التمثيل  وقــصــرت  الــطــبــقــي،  الــنــظــام  بنية 
ــة املـــصـــريـــة عـــلـــى طــبــقــٍة  ــ ــألّم الـــســـيـــاســـي لــ
الذين حالوا دون  ك 

ّ
ـــال

ُ
امل بعينها من كبار 

ــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــن  ــ ــــالحـ حـــــــدوث أي إصـ
شأنها تهديد مصالحهم. ثّم جاء انقالب 
23 يــولــيــو 1952 الـــذي حــمــل لــقــب »حــركــة 
الــجــيــش«، ف»الــحــركــة املـــبـــاركـــة«، ثـــّم لقب 

»ثورة« بعد التأييد الشعبي له )!(.
قّدم نظام يوليو مشروعًا للتحرر الوطني 
اإلجتماعية  الــعــدالــة  وتحقيق  خــارجــيــًا، 
النظام  بنية  تفكيك  فــي  ونــجــح  داخــلــيــًا، 
الطبقي، عبر عدة إجراءات متتالية، مثل  
قانون اإلصالح الزراعي وقوانني التأميم 
والتمصير. لكنه على الصعيد السياسي 
استبدادية  بوليسية  لدولة  نموذجًا  قّدم 
ــلـــى الـــحـــيـــاة  ــعـــد اإلجـــــهـــــاز عـ بـــامـــتـــيـــاز، بـ
الــحــيــاة السياسية  الــحــزبــيــة، ومـــصـــادرة 
ــى قـــيـــام األجـــهـــزة  ــا أدى إلــ وتــأمــيــمــهــا، مـ
السياسية،  املــؤســســات  بوظيفة  األمــنــيــة 
فــقــد ورثـــت دولـــة يــولــيــو مجتمعًا يموج 
والسياسي،  الفكري  والتنوع  بالحيوية 
فــتــعــامــلــت مــعــه بــالــتــجــفــيــف والــتــجــريــف، 
عـــبـــر »نـــــزعـــــة أبــــــويــــــة«، جـــنـــحـــت لـــفـــرض 
وعملت  حركته،  وتكبيل  عليه،  الوصاية 
ــلــــى تـــجـــمـــيـــع جـــمـــيـــع قـــــــــواه فـــــي إطـــــار  عــ
أحــدث  مــا  األوحــــد«،  الشمولي  »التنظيم 
مــنــاخــًا مــثــالــيــًا لــالنــتــهــازيــة الــســيــاســيــة 
ُمنتفعة من صفوة   

ً
أفــرز طبقة والفكرية، 

ــال املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، وأصـــحـــاب  ــ رجـ
الكبرى  والــقــيــادات  الصناعية،  الشركات 
ــة، عــمــلــت  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة املـ ــيــ ــراطــ ــروقــ ــيــ ــبــ فـــــي الــ

املـــــواطـــــن حــريــتــه  عـــلـــى  اســـتـــعـــصـــت  وإن 
الــرؤيــة  فــي التعبير، والــتــغــيــيــر، واحـــتـــرام 

واملوقف أحيانًا كثيرة.
ــي ذلـــــك الـــزمـــان  كـــانـــت فــلــســفــة الـــحـــاكـــم فــ
تـــركـــز عــلــى أن اســتــقــالل الـــبـــالد وقــوتــهــا، 
ووحــدة أبنائها قبل حرية املواطن، حيث 
أن الــحــريــة، ومــثــل هـــذا الــكــالم يــعــزى إلــى 
جمال عبد الناصر، إذا ما فقدت أو غيبت 
ــا الـــبـــالد إذا  يــمــكــن اســتــعــادتــهــا يـــومـــًا، أمــ
ما  إذا  والــدولــة  استبيحت،  أو  احتلت  مــا 
فــقــدت أو غــيــبــت، والــــوحــــدة الــوطــنــيــة إذا 
ال  استعادتها  فــإن  وانقسمت،  تشظت  مــا 
تتطلب جهدًا عظيمًا وحسب، إنما تحتاج 
قياداٌت  تتواله  استثنائي،  تاريخي  لفعل 
ــيـــة، وذات  مــن نــمــط خــــاص، مــقــتــدرة وواعـ
أفـــق اســتــراتــيــجــي عــريــض، ورؤيــــة شاملة 

وسليمة.    
الــــيــــوم  بــــــالدنــــــا  أن  أيــــــضــــــًا،  الــــصــــحــــيــــح، 
مستباحة، قرارها بيد األجنبي، ودولتها 
ــهــــددة  ــة مــ ــيــ ــنــ ــا الــــوطــ ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ مـــغـــيـــبـــة، ووحـ
ــتـــشـــظـــي، وفـــقـــد أبـــنـــاؤهـــا  ــام والـ ــقـــسـ بـــاالنـ
ــلـــي، فــيــمــا يــعــمــل قــادتــهــم  ســالمــهــم الـــداخـ
على إدامة »العملية السياسية« الطائفية 
التي جاء بها املحتلون، وحملت كل هذه 

الشرور واملوبقات.
والناس الذين خرجوا إلى ساحات بغداد، 
واقــتــحــمــوا املــنــطــقــة الــخــضــراء وبــرملــانــهــا 
يعرفون ذلك كله، ويعايشونه يوميًا، وقد 
بإمكانية  أمـــل  جــرعــة  انتفاضتهم  أعــطــت 
جنباتها  بني  حملت  قياداتها  لكن  الحل، 
ــا الــشــجــاعــة  ــقـــدهـ ــيــــل« الــــــذي أفـ »كـــعـــب أخــ
والرؤية الحكيمة، إلكمال الشوط إلى مداه، 
السياسية  العملية  إســقــاط  على  والــعــمــل 
املاثلة، والشروع بعمليٍة سياسيٍة وطنية، 
ــرة لــلــطــائــفــيــة والـــعـــرقـــيـــة، وضــامــنــة  ــابــ عــ
ــراق جــديــد حــقــا، مــوحــد وحــر  لتأسيس عـ
القيادات  تلك  تراجعت  ولــذلــك،  ومستقل. 
عن هذا املطلب، ورضيت بترميم »العملية 
السياسية« الطائفية، على قاعدة أن ليس 

في اإلمكان أحسن مما كان.
واكتشف العراقيون أن التغيير ال يمكن أن 
يتم إال على أيــدي أنـــاٍس لهم الــقــدرة على 
قــادة  أن  نعتقد  وال  أواًل،  أنفسهم  تغيير 

العراق اليوم من هذا النمط االستثنائي.
ــل الــتــغــيــيــرات،  يـــقـــول أنــــاتــــول فــــرانــــس: »كــ
شــرورًا  تحمل  انتظارها،  طــال  التي  حتى 
ومرارات، لكن تجاوز تلك الشرور واملرارات 
ال يمكن أن يتم إال على أيــدي أنـــاٍس، لهم 

القدرة على تغيير أنفسهم أوال«.
)كاتب عراقي(

مــوقــفــًا حــاســمــًا ضـــدهـــا، وســمــحــت قـــوات 
نقاط  إلـــى  بــالــوصــول  للمتظاهرين  األمـــن 
االحتكاك مع الحواجز الصهيونية، قبل أن 
 تصريحات 

ّ
أن  

ّ
إال ا، 

ً
ذلــك الحق تتراجع عن 

 
ً
 ما يحدث ليس فعال

ّ
املسؤولني اعتبرت أن

مقاومًا، بقدر ما هو حالة يأس من الشباب 
الفلسطيني الذي ولد في مرحلة »أوسلو« 
وما بعدها. وبداًل من االنصياع إلى قرارات 
األمني،  التنسيق  بوقف  املــركــزي  املجلس 
عنه  املــســؤولــون  وتباهى  وتيرته،  ازدادت 
حـــبـــطـــت، وصــــواًل 

ُ
بـــعـــدد الــعــمــلــيــات الـــتـــي أ

 غــيــابــه يـــؤدي 
ّ
إلــــى اعـــتـــبـــاره مــقــدســًا، وأن

الــفــوضــى والـــخـــراب، ويسمح بوجود  إلــى 
ها أشياء محرمة 

ّ
األسلحة واملسلحني، وكأن

وتفتيش  الفلسطيني،  الشعب  أبــنــاء  على 
حقائب أطفال املدارس بحثًا عن السكاكني، 
لــيــبــلــغ الــســيــل مــــداه بــمــطــالــبــة الــصــهــايــنــة 
ــلـــطـــة أســــبــــوًعــــا واحــــــــًدا  الـــسـ أن يــــجــــّربــــوا 
يــكــون مــن حقهم بــعــدهــا اجــتــيــاح املناطق 
الـــتـــي يـــريـــدونـــهـــا، إذا فــشــلــت الــســلــطــة في 
االنتفاضة.  مظاهر  وإنــهــاء  األمــن  تحقيق 
من  قانوني مستمد  غــطــاء  يتوفر  وبــذلــك، 
ــادة الــســلــطــة لــالجــتــيــاحــات  ــ تــصــريــحــات قـ
املتكّررة في كل  الصهيونية  واالقتحامات 

يوم، بل وفي كل ساعة.
ــه، اّدعـــــى الــقــائــمــون على  بــعــد ذلــــك وخـــاللـ
 أشكال االنتفاضة 

ّ
السلطة الفلسطينية أن

املتبعة تعيق التحّرك السياسي في املحافل 
الـــدولـــيـــة، فـــي مـــحـــاولـــة إلقـــنـــاع الــجــمــهــور 
 الوسيلة الوحيدة املتاحة 

ّ
الفلسطيني بأن

أمام الفلسطينيني هي اللجوء إلى املجتمع 

بزيارات عديدة إلى إسرائيل، وطالب بوقف 
املستوطنات، من دون جــدوى. ولكن، يبدو 
ــيـــل وحـــلـــفـــاءهـــا فـــي الــكــونــغــرس  أن إســـرائـ
ــرأي الــعــام األمــيــركــي  يــســعــون إلـــى إقــنــاع الــ
بأن إرث أوباما سيكون جيدًا ومقبواًل، إذا 
وافــق الرئيس على هــذه الــزيــادات املطلوبة 
فــي مــســتــوى املـــســـاعـــدات، لــكــن أوبـــامـــا غير 
مــقــتــنــع، عــلــى مـــا يـــبـــدو، ألن إرثـــــه مــرتــبــط 
بهذا املوضوع، ألن له إرثًا غنّيًا في شؤون 
الوضع  وتحسني  الصحي  الضمان  قانون 
إيــران،  مع  النووية  واالتفاقية  االقتصادي، 
واالنفتاح الدبلوماسي مع كوبا، واتفاقية 
املــحــيــط  ــة االقــــتــــصــــاديــــة مــــع دول  ــراكــ الــــشــ

الهادي، وغيرها من أمور حققها.
ــه، لـــيـــســـت زيـــــــــادة املـــــســـــاعـــــدات إلـــى  ــيــ ــلــ وعــ
إسرائيل من عناصر تقوية إرث أوباما التي 
هــي مــن األمــــور الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، وال 
تشكل أية إضافة إلى هذا اإلرث الذي تميز 
أيضًا، باإلضافة إلى ما ذكرناه، باالنفتاح 
السياسي وتعزيز النشاط الثقافي وتمكني 
املــــرأة واحـــتـــرام الــعــالقــات مــع ســائــر الـــدول، 
وكــذلــك أنــه مــن خــالل خطاباته ومداخالته 
ــعـــديـــدة رســــم ســـيـــاســـات وأعـــطـــى أفـــكـــارًا  الـ
مــســتــنــيــرة وفـــاعـــلـــة، مـــن شــأنــهــا أن تشكل 
تبلورت  التي  املميزة  اإليجابية  اإلضــافــات 

بانتخابه مرتني.
)مفكر عربي(

على عــزل الــدائــرة الــحــاكــمــة، مــا أّدى إلى 
ــم يــكــن غــريــبــًا أن تــذهــب  كـــارثـــة 1967. ولـ
يوليو1952  لنظام  االجتماعية  املنجزات 
أدراج الـــريـــاح بــعــد رحــيــل عــبــد الــنــاصــر، 
ألنــهــا كــانــت مرتبطة بــاألســاس بـــاإلرادة 
ــفــــرد، ومــفــروضــة  الــشــخــصــيــة لــلــحــاكــم الــ
ــلــــى حـــريـــة  ــلــــطــــة عــ ــــســ

ُ
ــا الــــــدولــــــة امل ــعـــصـ بـ

ــة شــعــبــيــة  ــاركــ ــشــ مــ مـــــن دون  املــــجــــتــــمــــع، 
حقيقية، تحميها وتدافع عنها. وبنهاية 
الحقبة الناصرية، كانت الخسارة فادحة 
ومــزدوجــة، فال تــّم االحتفاظ بما كــان من 
على  الحفاظ  كــان  وال  للحرية،  مساحات 

ما تحقق من منجزات اجتماعية.
وبعد عقود عجاف من التفريغ والتجريف، 
جاءت ثورة 25 يناير 2011 شعبية رائعة، 
اندلعت على يد مجموعات شبابية، تعاني 
ســيــولــة فــكــريــة وتــنــظــيــمــيــة، واســتــطــاعــت 
إطاحة حسني مبارك في 18يومًا، إال أنها 
فشلت في تقديم بديل ثوري، وهو ما أعاد 
إنتاج الثنائية الصراعية املنكودة نفسها، 
والتي رسفنا فيها أكثر من 60 عامًا )دولة 

يوليو 1952 – جماعة اإلخوان املسلمني(.
واآلن، ووفـــقـــًا ملــعــطــيــات املــشــهــد الــحــالــي، 
حالٍة  في  املغلقة  الثنائية  تلك  طرفا  يقف 
ــتــبــاَدل، فدولة 

ُ
مــن االنــكــشــاف واإلفـــالس امل

كـــل ســرديــاتــهــا  يــولــيــو 1952 اســتــهــلــكــت 
القديمة التي اقتاتت عليها طوال العقود 
أوصــــالــــهــــا،  فــــي  الــــوهــــن  ودّب  ــة،  ــيــ ــاضــ املــ
ووصــلــت إلـــى حــالــة جــزئــيــة مــتــفــاوتــة من 
لم  املؤسسي،  واالنهيار  الوظيفي،  الفشل 
ــســّكــنــات«. 

ُ
يعد ُيــجــدي معها الــعــالج بـــ »امل

وكـــذلـــك حــــال جــمــاعــة اإلخــــــوان املــســلــمــني، 
التي  »الحركي«  اإلســالم  وبقية تنظيمات 
 داخل 

ً
باتت تعيش خارج العصر متقوقعة

أضــابــيــر الــتــنــظــيــم، بــعــدمــا اســتــهــلــكــت كل 
سردياتها القديمة، واقتصرت على إعادة 
تـــدويـــر خـــطـــاب »املـــظـــلـــومـــيـــة« الــهــويــاتــي 
الــزمــن، وهــو ما  الـــذي عفا عليه  العاطفي 
يــســتــلــزم ظــهــور بــديــل جـــديـــد، يــكــســر تلك 

الثنائية.
ــهــــي أن الـــعـــقـــد  ــر فــ ــ ــبــ ــ أّمـــــــــا املــــعــــضــــلــــة األكــ
ــه دولــــــة يــولــيــو  ــتــ ــتـــمـــاعـــي الــــــذي أرســ االجـ
مــقــابــل  »الــســيــاســة  عـــنـــوانـــه  ــان  ــ 1952، وكـ
الــخــبــز«، القائم على تــنــازل املــواطــنــني عن 
حــقــوقــهــم الـــدســـتـــوريـــة والـــســـيـــاســـيـــة، في 
مقابل قيام الدولة بواجباتها االقتصادية 
واالجتماعية، قد انتهى عمره االفتراضي، 
ـــــى عـــصـــره، مـــن جــهــة، كــمــا أن الــدولــة 

ّ
وول

نــكــثــت عــن الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا، ولـــم تعد 
ــل مـــن جهة  ــ  عــلــى أدائـــهـــا مـــن األصـ

ً
قــــــادرة

ــا يــعــنــي أن املــشــكــلــة تـــجـــاوزت  أخـــــــرى، مــ
هترئ إلى 

ُ
محاوالت ترقيع الثوب القديم امل

تهاِلك.
ُ
تيّبس امل

ُ
ضرورة تغيير الجسد امل

)كاتب مصري(  

مطرقة نتنياهو وسندان السلطة

واشنطن وزيادة المساعدات إلسرائيل

الثورات المصرية بين البدايات والنهايات

البحث عن أصل العلّة

سهولة تمرير 
اإلجراءات الصهيونية 

من دون مقاومة 
ُتذكر من السلطة

ما يجري حاليًا يبدو 
أنه مكافأة لما قامت 

به إسرائيل بحق 
الشعب الفلسطيني

لم يكن غريبًا أن 
تذهب المنجزات 

االجتماعية لنظام 
يوليو1952 أدراج 

الرياح بعد رحيل عبد 
الناصر

آراء

توفيق بوعشرين

الصحافة  الـــوداع في جمع من نجوم  أوبــامــا، خطبة  بــاراك  األميركي،  الرئيس  ألقى 
في  املجتمع  نخبة  ووّدع  املاضي،  األسبوع  األبيض،  البيت  في  والسينما  والسياسة 
املؤسسة  ابن  أوباما  ليس  الرئيس نفسه.  السخرية، حتى من  إيقاع  واشنطن على 
الرئاسيات  تاريخ  في   

ً
طويال ستبقى  بصماته  لكن  األميركية،  للسياسة  التقليدية 

في بالد العم سام، باعتباره غّير خريطة التحالفات التقليدية لواشنطن في الشرق 
األوسط، وسحب جيوش بالده من العراق وأفغانستان، ورفض دخول حرب جديدة، 
سواء ضد بشار األسد في سورية أو أبو بكر البغدادي في املوصل، ووضع بالده 

على سكة سياسة انعزالية جديدة.
اع الرأي في أميركا )تعبير يطلق في واشنطن 

ّ
ماذا قالت البطة العرجاء في وداع صن

على الرئيس في سنته األخيرة(؟ وظف مواهبه في الخطابة والتمثيل، ليسخر من 
البيت األبيض،  إلــى  فــقــال: دخلت  أنــه سخر مــن نفسه،  خصومه وأصــدقــائــه، حتى 
وأنــا مفعٌم باملثاليات، وخرجت وشعري الــذي كــان أســود صــار رمــاديــا، هــذا وحده 
التاثير  املتحدة، سلطة  للواليات  تغير من دون جـــدال... وعــن فقدانه، كرئيس  الــذي 
السنة األخيرة من واليتي،  أوبــامــا: في  قــال  الثانية،  الشهور األخيرة من واليته  في 
يتطلع الجميع في الداخل والخارج إلى مغادرتي البيت األبيض، حتى أمراء بريطانيا 
الصغير  األمــيــر  استقبلني  أخــيــرًا،  بريطانيا  زيــارتــي  فــي  بــي.  يهتمون  يــعــودوا  لــم 
ألبير بلباس الحمام.  بعد أن سخر من نفسه، مّر إلى املوضوع املفضل للسخرية 
دونالد  للجدل  املثير  املحتمل  الجمهوري  املرشح  األيــام،  أميركا هذه  في  السياسية 
ترامب، قال عنه أوباما: نفتقد ترامب هذه الليلة، دعوناه للحفل، لكنه اعتذر في آخر 
لحظة، ماذا دهاه؟ وملاذا يغيب عن حفل يحضره 300 صحافي؟ هل فقرات الحفل ال 
تالئم ذوقه؟ هل الحفل دون مستواه؟ ماذا يفعل اآلن في بيته، هل يأكل شطيرة لحم 

»ستيك ترامب« ويغّرد على »تويتر« ويسّب أنجيال ميركل؟
وتعالت الضحكات أكثر عندما قال أوباما: يقولون إن ترامب يفتقر للخبرة الالزمة 
في السياسة الخارجية، ليصير رئيسا. لكنه، لإلنصاف، أمضى سنوات من عمره في 
لقاءات مع زعماء من العالم، التقى مع ملكات جمال السويد واألرجنتني وأذربيجان... 

مشيرا إلى منافسات ملكة جمال الكون التي كان ترامب سابقا أحد مموليها.
السخرية أقرب طريق للوصول إلى عقل الجمهور وقلبه، هي مثل امللح في الطعام. 
مائة  بمرور  البلد  هــذا  احتفاالت  في  للمشاركة  الــدنــمــارك،  في  املاضية  السنة  كنت 
سنة على إعطاء املرأة حق املشاركة السياسية. توجهنا في ختام الحفل، إلى مقر 
البرملان، لالستماع إلى كلمة امللكة مارغريت الثانية )76سنة( باملناسبة، ففوجئنا، 
نحن القادمني من بالٍد ال تقاليد لها في السخرية من السياسة، بامللكة تسخر من 
جّدها امللك كرستيان العاشر، الذي جاءه وفد من الدنماركيات إلى القصر، ليشكرنه 
كان  أنــه  امللكة  تحكي  االنتخابات.  في  بالتصويت  للمرأة  يسمح  قانون  توقيع  على 
متضايقا من الحكاية كلها، وأن رئيسة الوفد النسائي أطالت في الكالم، وهي تشكر 
امللك، وتنقل له مشاعر مواطنيه من النساء. وفجأة قاطعها، بحضور الجميع، قال 
لها: هذا يكفي، أيتها النساء، هذا وقت إعداد الطعام ألزواجكن. اذهنب إلى بيوتكن، وال 
م امللكة على 

ّ
تضيعن الوقت في الخطب. .. ضحك من كانوا في قاعة البرملان من تهك

جّدها الذي لم يبلع مشاركة النساء في الحياة السياسية، وهو الذي صدر القانون 
بتوقيعه، وكانت املرأة في عقله حبيسة املطبخ لم تخرج منه بعد.

في البرملان البريطاني حكايات كثيرة عن سخرية السياسيني من بعضهم، وحتى 
عن قلة أدب بعضهم. قال زعيم املعارضة، بنجامني دزرائيلي، في مجلس العموم، 
الحكومة، فقال: أعتذر عما قلت، نصف  الحكومة حمير، فاحتج أعضاء  إن نصف 

الحكومة ليسوا حميرًا. فضحك الجميع وواصل املجلس عمله.
، على التواصل غير التقليدي 

ً
السخرية في السياسة مفيدة من جهتني. تساعد، أوال

من مضمون  التنصل  يسهل  بحيث  قالب مضحك وخفيف،  في  الرسائل  وتمرير 
الــرســائــل فــي حــالــة حـــدوث مشكلة مــا. وثــانــيــا، تــزيــل السخرية فــي السياسة هيبة 
السلطة الكاذبة والهيلمان املزعوم لرجالها ونسائها، فيصير امللك والرئيس والوزير 

والشرطي والبرملاني موضوعا للنقد والضحك.

صقر أبو فخر

في خطوة استعراضية، اصطحب بنيامني نتنياهو حكومته إلى الجوالن في 17/ 4/ 
2016، أي في عيد الجالء عن سورية، ليعلن ما يلي: »آن األوان، بعد خمسني عاما، 
إلــى األبــد تحت السيادة  الــجــوالن ستبقى  الــدولــي بــأن هضبة  كي يعترف املجتمع 

االسرائيلية«.
يكشف هذا املوقف روح اللصوصية لدى حكومة اليمني اإلسرائيلي برئاسة نتنياهو، 
ويعكس رهانا انتهازيا على تفكك سورية إلى وحدات طائفية وإثنية  متنازعة، األمر 
الذي يجعله قادرًا على القول إنه لن ينسحب من الضفة الغربية أيضا، بعد أن مضى 
خمسون عاما على احتاللها. وعلى هذا املنوال، هناك تصريحات متطايرة لوزير 
األمن اإلسرائيلي، موشي يعلون، عن أن سورية لن تعود موحدة أيا تكن التسوية 

التي سيتم التوصل إليها لوقف الحرب. 
 فهذا 

ً
لن تعود سورية إلــى ما كانت عليه؟ هــذا صحيح. أمــا أنها لن تعود مــوحــدة

مجرد رهان يعكس أمنيات االسرائيليني. وكثيرًا ما سعت االنتهازية اإلسرائيلية 
إلــى االســتــفــادة مــن الــحــوادث الــدمــويــة فــي ســوريــة، النــتــزاع نــوع مــن القبول الــدولــي 
باستمرار بقائها في الجوالن. غير أن اغتنام ضعف العرب لتثبيت وقائع سياسية 
 الستمرار بقاء إسرائيل في 

ً
ذات طابع قومي من شأنه أن يصبح سابقة خطيرة

الضفة الغربية أيضا، ونسيان قضايا الالجئني وحق العودة بحجة مرور الزمن.
الحقيقة املضمرة  الــجــوالن هو  األبـــدي« في  »البقاء  نتنياهو في شــأن  إن تصريح 
في عقل معظم اإلسرائيليني. ومهما يكن األمر، فإن نتنياهو الذي اشترط اعتراف 
الفلسطينيني بيهودية إسرائيل، كشرط مسبق وتعجيزي في املفاوضات، يمارس 
الــجــوالن، وهــو يعرف  بــأن إسرائيل لن تنسحب من  كذبا مفضوحا حني يصرح 
القوى؛ فما دام السوريون على ما هم عليه من  تماما أن األمــور مرهونة بموازين 
الهوان، فهو يستطيع أن يعربد كما يحلو له. لكن، في ما لو تغير االستاتيكو الحالي، 
فسيغير نتنياهو موقفه بالتأكيد، غير آبه بمواقفه السابقة. وعلى سبيل املثال، فقد 
الــذي كان سكرتيرًا عسكريا ليتسحاق رابــني ورئيسا للموساد  أقــدم دانــي ياتوم 
»زعبرة«  فيها  التي فضح  وثيقة رون الودر في سنة 2000  الحقا، على تسريب 
نتنياهو. وهذه الوثيقة صاغها الثري األميركي رون الودر الذي أدار مفاوضات غير 
مباشرة بني نتنياهو والرئيس حافظ األســد في عام 1998، وتضمنت تعهدًا من 
نتنياهو باالنسحاب من هضبة الجوالن كلها، حتى حدود الرابع من حزيران 1967 
في مقابل املوافقة السورية على ترتيبات أمنية مالئمة، ومنها وضع محطة اإلنذار 

في جبل الشيخ تحت إدارة أميركية- فرنسية مشتركة عشر سنوات. 
لقمه 

َ
فأ ياتوم،  دانــي  الكامل  أن نشر نصها  إلــى  الوثيقة،  هــذه  أخبار  نتنياهو  أنكر 

حجرًا. واألمر نفسه جرى مع »وديعة رابني«؛ ففي 24/ 5/ 1995، توصل السوريون 
التفاهم صاغه  الــجــوالن، وهــذا  إلــى تفاهم غير مكتوب فــي شــأن  واإلســرائــيــلــيــون 
الرئيس كلينتون في رسالة إلــى األســد في 16 /6 /1995 جــاء فيها: أبلغك أن في 
الــوزراء رابــني باالنسحاب إلى حــدود الرابع من حزيران/ جيبي التزاما من رئيس 

يونيو 1967 فــي إطـــار اتــفــاق ســالم كــامــل وآمـــن«. وكــمــا هــو مــعــروف، فــإن الحكم 
استمرار، وال يجوز لرئيس جديد نقض ما تعهد به الرئيس القديم. لكن نتنياهو 
يتصرف كرئيس عصابة: ُينكر وثيقة رون الودر، ويرفض وديعة رابني، ويعرض 
إذًا؟  يتفاوض  الجوالن. فعالَم  لن ينسحب من  أنه  السوريني، ويعلن  التفاوض مع 
وهذه البهلوانية هي نفسها التي يمارسها في فلسطني أيضا؛ فهو يريد استئناف 
الطرفني، وفي  بني  للتسوية  أنه مستعد  ويزعم  الفلسطينية،  السلطة  مع  التفاوض 
الوقت نفسه، يشترط االعتراف الفلسطيني بيهودية دولة إسرائيل، ويرفض تفكيك 
دولة  وقيام  الالجئني  مشكلة  وحــل  الشرقية  القدس  من  واالنسحاب  املستوطنات 

فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
هــذه »الــزعــبــرة« السياسية ســتــدوم مــادامــت أحـــوال الفلسطينيني والــعــرب على ما 

علمتم وذقتم. لكن، َمن يضمن لنتنياهو ولليمني اإلسرائيلي دوام هذه الحال؟ 

عدلي صادق

بعد أن أسمعتنا واجهتهم السياسية الرسمية قرارها ضم هضبة الجوالن السورية 
إلى األبد، أي مصادرة جزء معتبر من أرض الشعب السوري، مع وهم امتالك القدرة 
والجدارة، لضبط مسار الزمان إلى األبد؛ أعربت خلفياتهم املهووسة عن عزمها ضم 

الضفة الفلسطينية إلى األرض املستلبة، في مدى األبدية نفسه.
ال ينبغي أن تشغلنا كثيرًا ثرثراتهم هذه التي تقرأ مزاميرها على جثة أمٍة، يفترضون 
ز على السياق الذي يتوجب أن نكون فيه. فال 

ّ
أنها ميتة إلى األبد. فاألجدى أن نرك

قيمة لكالٍم أو شعاٍر أو وعوٍد، خارج أوقاتنا، وبعيدًا عن ساح صمود الفلسطينيني، 
عتيقة  زيتونة  واحــدة، عوضا عن  فتّية  زيتون  بغرس شتلة  الثرثرة  قورنت  ما  إذا 

واحدة، أعدمها املحتلون. 
 على أعمال اآلثار والحفريات، 

ً
بات معلوما، كم أنفقت الصهيونية من الوقت، منكّبة

لكي تبرهن على أسبقية الحق اليهودي في فلسطني التاريخية من باب أول، وإلنكار 
البحت،  والعلمي  املهني  الصعيد  وعلى  صلة.  ذي  ثــاٍن  بــاب  مــن  الفلسطيني  الحق 
وبقطع النظر عن النتائج، يحق للصهيونية السياسية أن تفخر بعلماء اآلثار اليهود 
 وعميقا في باطن أرض الشعب الفلسطيني، فقد 

ً
الذين حفزتهم على النبش طويال

حمل اآلثاري اليهودي املعول في يده الُيمنى، والتوراة في يده الُيسرى، مفعما باألمل 
أن يبرهن املعول على ما في اليد الُيسرى، ال سيما أن حاملي املدافع وُمطلقي القذائف 
ليس من اختصاصهم البرهنة على شيٍء من هذا القبيل. لكنهم، اآلن، يريدون منا أن 

 موضوعيا ملفقا للبراهني التي أنكرتها األرض.
ً
نقّدم لهم طواعية معادال

يسرائيل فنكلشتاين، عالم اآلثار اإلسرائيلي اليهودي األشهر، وعميد كلية اآلثار في 
جامعة تل أبيب، هو الذي نسف رواية الحق اليهودي في كتابه »نبش التوراة«. وقد 
استعان بصديقه اآلثاري واملتخصص في قضايا التراث، الكاتب الصحفي واملؤرخ 
بحٍث،  رحلة  نتائج  يسجل  بليغ،  كتاٍب  في  له  يكون شريكا  لكي  آشــر سيلبرمان، 
بلغة هي أشبه باالعتذار. كتبا في املقدمة: البحث هو البحث، والدليل املــادي شيء، 
ق في حقائق تاريخها، ليست جديرة بحياة 

ّ
واألسطورة شيء آخر، واألمم التي ال تدق

راسخة، وال طويلة. 
ينسف الرجالن، بالتعليل املادي، مجمل الروايات اليهودية، بل والدينية قاطبة. سئم 
الرواية  البراهني، من حجر ورقيم ومحفور، إلعــالء  إلــى  الطريق  انــســداد  اآلثــاريــون 
التوراتية. لذا، حسموا أمر كل الهرطقات التي ظلت تبرر قيام إسرائيل. فليس هناك 
ما يدل على حكاية »الخروج« التي اختصت بعنوان أحد أسفار العهد القديم، وينكر 
العلماء أن سيدنا موسى كتب حرفا من تلك الحكاية، وهو بريء منها براءة الذئب 
من دم ابن يعقوب. هم يقولون هكذا، على الرغم من إقرار ديانتي اإلسالم واملسيحية 
بالحكاية بهذا الشكل أو ذاك. ويؤكد العالم اإلسرائيلي، وشريكه، وكل فريقه، أن األمر 
محض أسطورة، فاليهود لم يتيهوا في الصحراء، وال أساس ألي شيء مما يزخر 
به التراث اليهودي من مالحم وسرديات. فهذه كلها خرافاٌت على طريقة قصة »امللك 
آرثر وفرسان املائدة املستديرة« التي هي النص املحوري في املثيولوجيا البريطانية.

ال »بوابات سليمان« وال »مملكة داود« القوية، في وقائع التاريخ، وال أســوار ُهّدمت 
سمى »معركة 

ُ
ألريحا، وال نصيب من الحقيقة للزعم بأنه ستقع في آخر الزمان، ما ت

أرمجدون« بني الله والشيطان، نائبني عن الخير والشر، في منطقة مرج بن عامر. 
يدحض علماؤهم األساطير التي يلهث وراءهــا املتطرفون املعتوهون، الهاربون من 
حقائق الواقع ومن قبح الكولونيالية الذميمة، إلى إثنوقراطية وقحة، يريدون إلباسها 
بدل مسايرة غرائز  يــزال عليهم،  الديموقراطية. كان وال  والدساتير  السياسة  ثوب 
 
ً
ضم األرض واالستحواذ على األبدية؛ أن يساجلوا آثارييهم، لعلهم يكتسبون قليال

من الُرشد، أو أن ينقلوا إلى علمائهم وباحثيهم املرموقني، عدوى الجنون.

سالح السخرية زعبرة

الُرشد أو عدوى الجنون
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تحتــرق حلــب منــذ أكثــر مــن عشــرة أيــام، ومــازال هنــاك مــن يحدثنــا عــن 
حــل سياســي فــي ســورية، فــي وجــود بشــار األســد. قواتــه وروســيا بدعــم 
أميركــي غربــي إســرائيلي تســتهدف املســلمني، واملســلمون الســنة وحدهــم  
املســتهدفون تمامــا، كمــا يحــدث فــي الفلوجة العراقية، حيــث حرب مبرمجة 
وممنهجة تســتهدف اإلســام في املنطقة والعالم، والغرض فرض أمر واقع 
عبــر تطهيــر عرقــي للســنة، وتحويــل األغلبيــة الســنية أقليــة مضطهــدة بــا 
حقوق، فحلب هي العاصمة الثانية ودرة االقتصاد الســوري )تشــكل %40 

من االقتصاد(، والسيطرة عليها يعني إجهاض الثورة.
منــذ  مــرة  األدويــة واملســاجد، وألول  املستشــفيات ومســتودعات  قصفــوا 
دخــول اإلســام حلــب والشــام، يتــم تعليــق صــاة الجمعــة خوفــا علــى أرواح 
األبريــاء. أميــركا الصهيونيــة وروســيا يتفقــان علــى هدنــة مؤقتــة فــي ريــف 
دمشــق والاذقيــة تســتثني حلــب املحروقــة، والهــدف مزيــد مــن القصــف، 
ليتــم تهجيــر أهالــي حلــب الواقعــة تحــت ســيطرة املعارضة املســلحة، وإعادة 
الســيطرة عليهــا بغــرض تغييــر الوضــع الســكاني لصالــح مخطــط تقســيم 
ســورية الذي تنفذه روســيا وإيران، بغطاء أميركي غربي صهيوني، وســط 

صمت عربي إسامي يرقى إلى التواطؤ واملباركة.
انتفض الغرب الذي يدعي العدالة غضبًا لضحايا أحداث صحيفة »شــارلي 
إيبدو« التي أســاءت للرســول صلى الله عليه وســلم مطلع عام 2015، مرورًا 
بتفجيــرات باريــس وبروكســل، واســتثمر اللوبــي الصهيونيالحــدث لشــن 
لإلســام  منتســب  كل  واملســلمني، ووصــم  اإلســام  بحــق  شــيطنة  حملــة 

باإلرهاب والتطرف والهمجية.
أمــا حــكام العــرب واملســلمني فتبرعوا بإطاق بيانات لطم الخدود والشــجب 
واإلدانة للحادث االرهابي، وكأنهم تعمدوا إلصاق تهمة اإلرهاب باإلســام، 
بل وصل األمر حد سفر بعض هؤالء املتحكمني فينا إلى باريس للمشاركة 
فــي بكائيــة »شــارلي إيبدو«، ليقدموا فروض الــوالء والطاعة للكفيل الغربي، 

والدخول منبطحني تحت مظلة الحرب على اإلرهاب، أقصد على اإلسام.
دماؤهــم طاهــرة ونقيــة، ودماؤنــا نحــن املســلمني فــي البوســنة وأفغانســتان 
والعراق وفلسطني ومالي وإفريقيا الوسطى وماينمار مستباحة، وال قيمة 

لها، ألنها هانت على أصحابها، فهانت على أعدائها.
رضا حمودة )مصر(

فــي  أعيــش  يومهــا  وكنــت  محمــد،  ابنــي  رزقــت  حــني 
مدينــة حلــب، احتــرت أيــن أضــع ســّرته )مــا يبقــى مــن 
الحبل الســري الذي يربطني به(، أشــارت إلي صديقات 
بوضعــه فــي ركــن خــاص بإيفــاء النــذور لله فــي الجامع 
القاتحــة  الجامــع، وقــرأت  إلــى  األمــوي، وذهبــت يومهــا 
علــى روح كل مــن دفــن هنــاك، وأودعتهــا هناك، ولم أكن 
ألخــرج مــن الحــرم مــن دون أن أصلــي قليــا، وأجلــس 
فــي محرابــه، واليــوم وأنــا أرى مــا يحــدث فــي حلــب مــن 
دمــار، أدرك أن كل ودائعنــا تضيــع مــن دون أن نــرى أي 
ت حلب، وكان كل من فيها يســكنها  بديــل أفضــل. ُدمــرَّ
وتســكنه بذكريــات ال يمكــن أن تمــر مــن دون أن يمــوت 

صاحبها في اليوم آالف املرات.
الجميليــة: كان يفتــرض أن تســمى الجميلــة بأســواقها 
تولــي  فأينمــا  فيهــا،  ومــن  فيهــا  مــا  وكل  ومحاتهــا، 

وجهــك شــطر محاتهــا ســتغمرك باللهفــة ألن تبتــاع 
منهــا، ليمــض وقتــك مــن دون أن تشــعر أن الزمــان مــّر 
ولم يتســع النتهاء ما تريد. العزيزية: هذه العزيزة على 
أرصفتها ترنحت خطاي بني مشــوار مرة، وعبور مرة 
أخــرى، وكل مــن مشــى فيهــا أدرك فخامــة تلــك املدينــة 
التــي ترتــدي ثــوب البهــاء، وتمنحك على مــد النظر أبهى 
األماكن وأعظمها. سيف الدولة: شارع يمكن أن يتحول 
وصفة طبية لكل من يشعر بالوحدة والفراغ، هو شارع 
البســطاء الذيــن غّبــوا مــن خيــرات ذلــك الشــارع وســوقه 
أن  تنســى  ولــن  املأكــوالت،  وأزكــى  املشــروبات  أطيــب 
تستجيب لنداء بسطاتها، فهي تغريك بشهيات الحلل.
ســاحة الجامعــة: وآخ علــى ذكريــات ال تكتب، ولم نعرف 
قيمتها لكن بمرور الزمن شعرنا بحاوتها، وجوه من 
كل مــكان فــي ســورية، بــل ومــن العالــم، وكلها منشــغلة 

بقضاء الثواني إلنهاء أعمالها، تدخل من هذه الســاحة 
بأبنيــة  التاريــخ  عبــق  ليمــأك  الجامعيــة،  الكليــات  إلــى 
ستظل شاهدة في مخيلتنا على تلك الحضارة التي لن 
تبيد. أما آخر محطاتي فهي التي كانت وستبقى مسك 
ذاكرتنــا: حلــب القديمة والقلعة، بوجــوه أربابها الطيبني 
الذيــن تســافر مــع ابتســامتهم لعهــد تشــعر أنــه بعيــد 
مــر هــذا الحي، ولم يبق دمــع إال وذرف عليه،  وســاحر. دُّ
وعلــى القلعــة التــي كنــا نســند ظهورنــا علــى جدرانهــا 

كلما ضعفنا.
هذه ليســت كل حلب، فأبوابها، وأســواقها، وشــوارعها 
كلها منحوتة كلوحة زيتية نحملها داخلنا في يقظتنا، 
وحتى عندما ننام لتجّمل أحامنا التي حولتها الحرب 

نسى حلب؟
ُ
كوابيس، فهل ت

يسرى السعيد )سورية(

فــي فيديــو منشــور علــى اإلنترنت يتســاءل طفل حلبي 
أن  صحيــح  يضربنــا؟  عــم  ليــش  أفهــم  بــدي  صغيــر: 
الفيديو يعود لـ 2013، لكن الوضع لم يتغير، فالقصف 
بالبراميــل والصواريــخ وبــكل أنــواع األســلحة مســتمر. 
التغيير الوحيد املؤكد ازدياد أعداد األطفال ممن فقدوا 
عائاتهــم. ربمــا نضيــف علــى ســؤال هذا الطفل أســئلة 
خــال  طويــًا  الســوري  الشــعب  رددهــا  طاملــا  آخــرى، 
الفترة املاضية: أين األمم املتحدة؟ أين حقوق اإلنسان؟ 
التصريحــات  وأيــن  والصفــر؟  الحمــر  الخطــوط  أيــن 
الناريــة؟ وأيــن الجيوش والتحالفات التي أعلنت وهددت 
بالتدخــل العســكري؟ ملــاذا ال أحــد يتدخــل ليوقــف هــذا 
اإلجــرام؟ ربمــا نضيــف أســئلة أخرى، وأخــرى و..، لكن 
إجاباتها تبقى دائمًا غير مفهومة من الناس، هل ندفع 

هــذا الثمــن الكبيــر فقــط، ألننــا طلبنــا الحريــة، وناضلنــا 
أن  صحيــح  هــل  لنســأل  تتداعــى،  األســئلة  ألجلهــا؟ 
تحّررنا من االستعمار الفرنسي في 1946 كان تحّررًا 
الفرنســية،  العســكرية  القــوات  خرجــت  أي  شــكانيًا؟ 
وبقيــت مخلفــات تلك القوى االســتعمارية ونوابها على 
األرض. نعــم، كان االســتقال اســتقااًل وهميــًا، بقــي 
الجيــش الــذي صنعتــه فرنســا، وبقيــت املخابــرات التــي 
بنتهــا فرنســا، وكذلــك الدولــة العميقــة. وفــي أول تجربة 
حقيقيــة ملمارســة القــرار الســيادي، تــم االنقــاب علــى 
الرئيــس املنتخــب شــكري بيــك القوتلــي مــن  الجيــش، 
وتربى التالي على يد الســابق في العمالة الذي اســتمرأ 
فيمــا بعــد لعبــة السياســة، واســتدعائه مــن السياســيني 
ليقصــي خصومهــم، وانقــض علــى جــزء الحريــة التــي 

نلناها، حتى وصلنا إلى حكم املافيا األسدية.
لــم تكــن مطالبنــا كشــعوب ســهلة، يمكــن أن تمّررهــا 
القــوى االســتعمارية، فاقتصــاد تلــك الــدول بنــي علــى 
نهبنا، وهذا ليس بالكام اإلنشــائي الشــعاراتي، بل هو 
حقيقــي، وتجلــى فــي عصرنــا الحالــي فيمــا نقلــه عبــد 
الحليم خدام لبشــار األســد عن رغبة الرئيس الفرنســي 
بإعطاء شركة توتال الفرنسية عقود نفط في سورية، 
فرفــض بشــار وفضــل الشــركات األميركيــة، وبعدهــا 
جــاء الغضــب الفرنســي علــى ســورية. لذلــك، إن طلبنــا 
للحريــة ورغبتنــا فــي بنــاء الدولــة املدنيــة الديمقراطيــة 
ليــس مــن الســهل تقبلــه مــن القــوى العامليــة، إضافــة إلى 

مصالح املستبدين باملنطقة. 
زكي الدروبي )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

عمر كوش

مــا يقــوم بــه النظــام الســوري، بغطــاء ودعــم 
اإليرانــي  النظــام  قــوات  ومشــاركة  روســي، 
ومليشــياته الطائفيــة، مــن قتــٍل لســكان حلب، 
وتدميــر مــا تبقــى مــن مدينتهــم، هــو جريمــة 
الحاضنــة  قتــل  تســتهدف  خــاص،  نــوع  مــن 
االجتماعيــة للثــورة، وإرادة الصمــود والبقاء 
 عــن تدميــر مــا تبقــى مــن معالــم 

ً
فيهــا، فضــا

املدينة وأوابدها.
 وترتكــب هــذه الجريمــة ضــد اإلنســانية أمــام 
مــرأى العالــم وصمتــه، وخصوصــا ما تســمى 
مجموعــة الدعــم الدولية لســورية، واألنكى أن 
األمــم املتحــدة التــي وجــدت كي تصون الســلم 
قراراتهــا  حتــى  تصــن  لــم  العامليــن،  واألمــن 
كمــا  الدولــي،  األمــن  مجلــس  أصدرهــا  التــي 
والــروس  األميركيــون  الساســة  يحتــرم  لــم 
 ،3 جنيــف  مفاوضــات  تتــم  بــأن  تعهداتهــم 
بالتــوازي مــع دخــول مــا عرفــت بالهدنــة، أو 
مــا أراد مجرمــو الحــرب في موســكو تســميته 
»وقــف األعمــال العدائيــة«، بــداًل مــن القصــف، 
لــم يتــم احتــرام الهدنــة  حيــز التنفيــذ، حيــث 
واإليرانيــن  الــروس  وحلفائــه  النظــام  مــن 
ومليشياتهم ومرتزقتهم، وال السماح لعمال 
املناطــق  إلــى  املســاعدات  بإيصــال  اإلغاثــة 
خــال  عديــدة،  مجــازر  وارتكبــوا  املحاصــرة، 
أيام الهدنة، وبدا األمر وكأن املفاوضات أريد 
لهــا، روســيا وأميركيــا، أن تشــكل مصــدر دعم 

علي أنوزال

تونــس،  فيهــا  أزور  مــرة  كل  فــي  ينتابنــي، 
الربيــع  فجــرت  التــي  ثورتهــا  بــأن  إحســاس 
العربــي ليســت بخيــر. يــزداد، كل مــرة، شــّكي 
فــي أن الثــورة املضــادة تشــتغل بهــدوء، وفــي 
وقيمهــا.  بالثــورة  النــاس  لتكفيــر  الخفــاء، 
وهناك مؤشرات موضوعية، وأخرى ال ُيعرف 
من يقف خلفها، تجعل املرء ينتابه اإلحساس 
بــأن شــيئا مــا يدّبــر فــي الخفاء لانقــاب على 
النمــوذج الوحيــد واألوحــد الــذي خــرج، حتــى 

اآلن، ساملا من مؤامرات الثورات املضادة.
يــكاد املراقــب يلمــس املؤشــر األول املوضوعي 
أول مــا يقــف فــي طابــور مطار تونــس قرطاج. 
األمــر بطابــور، ألن  الحقيقــة، ال يتعلــق  وفــي 
صالــة املطــار تبــدو شــبه فارغــة، وهــذا مؤشــر 
ســيىء، يبــن إلــى أي حــد »نجحــت« الهجمات 
اإلرهابيــة التــي شــهدتها تونــس فــي تخويف 
القطاعــات  أهــم  مــن  واحــد  وإنهــاك  الســياح، 
االقتصــاد  عليهــا  يقــوم  التــي  االقتصاديــة 
التونسي. وإذا كان اإلرهابيون املنفذون شبه 
معروفن، إال أنه من غير املؤكد معرفة الجهة 
أو الجهــات املســتفيدة مــن أعمالهــم اإلرهابية 

التي تخدم أجندة أعداء الثورة.
املؤشــر الثانــي املوضوعــي ياحظــه املتجــول 
في شوارع تونس العاصمة وأزقتها. ال شيء 
تغيــر، تقريبــا، منــذ انــدالع الثــورة قبــل خمس 

لنظــام األســد املجــرم، وغطــاء الســتمراره فــي 
قتــل غالبيــة الســورين. لذلــك، اعتــرض البيت 
األبيــض، لســان حــال اإلدارة األميركيــة، علــى 
تأجيــل  للتفــاوض  العليــا  الهيئــة  وفــد  قــرار 
مشــاركته فــي مفاوضــات فــي جنيــف 3، إلــى 
 ،2245 األمــن  مجلــس  بقــرار  االلتــزام  يتــم  أن 
واحتــرام الهدنــة. وجــرت ترجمــة ذلــك روســيا 
بالسعي إلى إعادته إلى عملية التفاوض عن 
التــي راحــت تعيــث  القــوة العســكرية،  طريــق 

إجراما في حلب.  
وكانــت مدينــة حلــب، تحديــًدا، ومنــذ دخــول 
الــروس فــي الحــرب إلــى جانــب النظــام ضــد 
رئيســيا  هدفــا  الســوري،  الشــعب  غالبيــة 
للقتــل والتدميــر، حيــث شــهدت، مــع مناطــق 
ريفها، قبل نحو ثاثة أشــهر، تكثيفا لقصف 
بــدء  الروســية، عشــية  املقاتــات  مــن  همجــي 
منــه  القصــد  وكان   ،3 جنيــف  اجتماعــات 
تســميم املحادثــات، وتعطيــل ممكنات أي حل 
مــن محــاوالت  الرغــم  علــى  سياســي لألزمــة، 
وكأنهــم  أنفســهم،  إظهــار  الــروس  الساســة 
معنيــون بإيجــاد حــل سياســي فــي ســورية، 
مــع أنهــم، فــي واقــع األمــر، يؤكــدون بأفعالهــم 
 في الحرب 

ً
أنهم قوة احتال لها، وطرفا فاعا

وحلفــاؤه  النظــام  يخوضهــا  التــي  البشــعة 
ضــد غالبيــة الســورين، ويســعون إلــى إنهــاء 
والسياســي،  العســكري  بشــقيها  املعارضــة، 

وتعطيل أي دور مستقبلي لها.
ومنذ أكثر من عشرة أيام، تستهدف مقاتات 

ســنوات. حالــة جمــود شــبه كامــل تخيــم علــى 
جميــع القطاعــات. حتــى رافعــات البنــاء التــي 
توقفــت عــن العمــل لحظة قيــام الثورة ما زالت 
واقفــة مثــل أشــباح حديديــة فــي مكانهــا، وفي 
الحركــة نفســها التــى توقفــت عندهــا، عندمــا  
علــن عــن هــروب زيــن العابديــن بــن علــي. أمــا 

ُ
أ

الســابق  النظــام  كان  التــي  واألزقــة  الشــوارع 
ســياحية  واجهــة  تلميعهــا،  علــى  يحــرص 
األخــرى،  والفقــر  البــؤس  مظاهــر  إلخفــاء 
فاســتحالت إلــى كابــوس يومــي للماّريــن بها، 
بســبب قلــة أعمــال الصيانــة ونقــص كبيــر فــي 
اإلهمــال  هــذا  ســبب  ويعــود  النظافــة.  مجــال 
وشــوارعها  باملدينــة  االعتنــاء  فــي  الكبيــر 
إلــى  األولــى،  بالدرجــة  وإنارتهــا،  وأرصفتهــا 
الفــراغ الــذي حــدث مباشــرة بعــد الثــورة فــي 
وتونــس  ســنوات،  خمــس  فمنــذ  البلديــات. 
تعيــش بــدون منتخبن محلين إلدارة الشــأن 
املحلــي، ومــن يتولــى هــذه الخدمــة حتــى اآلن 
السياســيون  يتحمــل  هــذا،  وفــي  موظفــون. 
ــروا، 

ّ
أخ الذيــن  هــم  ألنهــم  كثيــرة،   

ً
مســؤولية

ومــا زالــوا، يعطلــون إجــراء انتخابــات بلديــة، 
ولــكل حــزب سياســي حســاباته الخاصة التي 
االنتخابــات،  هــذه  إجــراء  مــن  يخــاف  تجعلــه 
تتعطــل  الــذي  املواطــن  هــو  األول  واملتضــّرر 
الكثيــر مــن مصالحــه، ويفقــد خدمــاٍت كثيــرة 
عتبــر واجبــا علــى الدولــة تجــاه رعاياها. أما 

ُ
ت

يلعنهــا  التــي  الثــورة،  فهــو  الثانــي  املتضــرر 

مليشــيا حــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي 
العمــال  لحــزب  الســورية  الــذراع  الســوري، 

الكردستاني التركي.
املخاتــل،  األميركــي  املوقــف  أن  فــي  شــك  وال 
شــجع  الســوري،  الشــعب  حيــال  واملتخــاذل 
علــى  ومليشــياتهم  واإليرانيــن  الــروس 
اإلمعــان فــي حربهــم ضــد غالبيــة الســورين، 
وراحوا يوغلون في تعميق املأساة السورية. 
الخارجيــة  وزيــر  تصريحــات  جــاءت  لذلــك، 
األميركــي، جــون كيــري، عن صعوبــة التفريق 
بــن جبهــة النصــرة )اإلرهابيــة(، والفصائــل 
األخــرى فــي حلــب، بمثابــة مصادقــة أميركيــة 
علــى الجرائــم التي يرتكبهــا النظام وحلفاؤه 
فــي حلــب، ذلــك أن هــذه التصريحــات وظفــت 
النظــام،  جرائــم  همجيــة  زيــادة  فــي  ذريعــة 
أن وجــود  مــع  لهــا،  مبــرر  وكأنهــا  واتخذهــا 
»النصــرة« أو ســواها ال يبــرر قصــف األهداف 
مــن  يزيــد  ومــا  عشــوائي.  بشــكل  املدنيــة 

اإللكترونيــة التونســية ال تخلــو مــن األخبــار 
حول تحركات ونشاط ما يوصف في تونس بـ 
»املنظومة القديمة«، أو »النظام القديم«. تكثر 
األخبــار عــن لقــاءات زعماء مــن الحزب الحاكم 
الســابق مــع زعمــاء سياســين حاليــن، مثــل 
لقــاء وزيــر الثقافــة الســابق فــي عهــد بــن علــي 
مــع راشــد الغنوشــي، زعيــم حــزب »النهضــة« 
اإلســامي الذي كان محظورا أيام بن علي، أو 
مع مســؤولن في حزب »نداء تونس الحاكم« 
الســابق  النظــام  مــع  املصالحــة  أن  يرّوجــون 

ورموزه خيار استراتيجي.
ويعتبــر املروجــون للمصالحــة مــع حــزب بــن 
علي ورموزه أن ذلك يدخل في إطار مصالحة 
وطنية، تســعى إلى تمتن وحدة التونســين، 
مــن أجــل بنــاء »النمــوذج التونســي« الــذي ال 
يقصــي وال يبعــد أي طــرف. لكــن هــذا العــرض 
السياسي ال يروق لحقوقين كثيرين يقولون 

حلــب  مشــافي  اســتهداف  أن  الجريمــة  هــول 
وطواقمها الطبية، ومحطات مياهها، ُيشــكل 
انتهاكا فاضحا للمواثيق واألعراف الدولية، 
خصوصــا وأنهــا ليســت مقــاّر عســكرية، وال 
عســكري،  موقــع  أي  منهــا  بالقــرب  يوجــد 
ويشهد على ذلك أسماء الضحايا وصورهم، 

ونسبة النساء واألطفال بينهم.
يرتكبهــا  التــي  الجرائــم  فظاعــة  أن  ويبــدو 
علــى  تؤثــر  لــم  حلــب،  فــي  وحلفــاؤه  النظــام 
تغييــر موقــف الساســة األميركيــن، الرافــض 
تزويد املدافعن عنها بما يمّكنهم من الدفاع 
عــن أرواحهــم، حيث لــم تجد اإلدارة األميركية 
ســوى إرســال الوزيــر، جون كيــري، كي يلتقي 
بتجديــد  الفــروف، ويطالبــه  نظيــره، ســرغي 
التزامــه بالعمليــة السياســية، وكأن الفــروف، 
صاحــب الوجــه املتخشــب، حمامــة ســام، وال 
حدثــه القنابــل 

ُ
ينقصــه ســوى التفاخــر بمــا ت

وتدميــر،  قتــل  مــن  بــاده  ملقاتــات  الفراغيــة 
وتعطش للدم البشري. 

وعلى الرغم من ذلك كله، فإن إرادة الصامدين 
فــي حلــب، واملدافعــن عنهــا، كافية للــذود عن 
مدينتهــم، وإلفشــال محــاوالت الغــزاة الــروس 
ومهمــا  واحتالهــا،  قهرهــا  فــي  واإليرانيــن 
قــوات  مــن  وحشــدوا  فظائــع،  مــن  ارتكبــوا 
وناســها،  حلــب  مــن  ينالــوا  لــن  ومقاتــات، 
وسيفشــلون مثلما فشــلت قوات األســد مرات 

عديدة من قبلهم.
)كاتب سوري(

إنــه ال يمكــن الوصــول إلــى املصالحــة مــن دون 
تأخــر  أي   الثالــث،  املؤشــر  املحاســبة. وهنــا، 
قيــام عدالــة انتقاليــة وتعطيلهــا، فعلــى الرغــم 
صــادق  الســابق  التأسيســي  املجلــس  أن  مــن 
علــى قانــوٍن إلنشــاء هيئــة الحقيقــة والكرامــة، 
لإلشــراف علــى مســار العدالــة االنتقاليــة فــي 
تونــس، إال أن عراقيــل كثيــرة مــا زالــت تحــول 
دون قيام هذه الهيئة بمهامها. واملعروف، في 
التجــارب االنتقاليــة الديمقراطيــة عبر العالم، 
أنه ال تصالح بدون عدالة انتقالية، وال انتقال 
ديمقراطيا بدون عدالة انتقالية. لكن املاحظ 
اليوم في تونس أنه ال وجود إلرادة سياســية 
حقيقيــة عنــد املســؤولن لفتــح ملــف »العدالــة 
الصفحــة  يطــوي  أن  يريــد  الــكل  االنتقاليــة«، 
بسرعة، وفي هذا خطأ كبير، ألن كل التجارب 
التي رفضت كشف الحقيقة، وقراءة ماضيها، 

أعادت تكرار أخطائها وبطريقة بشعة.
يقول لي زميل تونسي إن ما يجعل »النموذج 
متماســكا  الخــارج  مــن  يبــدو  التونســي« 
وجذابــا هو »تــوازن الضعف«. الدولة ضعيفة 
والحكومــة ضعيفــة والحــزب الحاكــم ضعيــف 
والرئيــس ضعيــف واملجتمــع املدنــي ضعيــف 
واالقتصــاد  ضعيــف  التونســي  واملجتمــع 
ضعيــف.. وكل هــذه املؤشــرات ال تبشــر بخيــر. 
أتمنى أن تتعافى تونس، حتى تبقى نبراســا 

لثورات الربيع العربي.
)كاتب مغربي(

واملستشــفيات  املــدارس  وروســيا  النظــام 
واألســواق  الطبيــة  والطواقــم  واألســواق 
تنقيــة  محطــات  وحتــى  التجاريــة،  واملحــال 
امليــاه، كــي يتــم كســر إرادة النــاس، وإجبارهم 
علــى تــرك املدينــة، ليتحولــوا إلــى نازحــن أو 
الجئــن أو موتــى، فــي محاولــة إلخائهــا مــن 
التغييــر  ملشــروع  وتنفيــذًا  ســكانها،  غالبيــة 
النظــام  إليــه  يســعى  الــذي  الديموغرافــي 
ومالــي إيــران فــي ســورية، مــن خــال ارتــكاب 
املجــازر والجرائم، بغيــة إفراغ املدن والبلدات 
لألكثريــة،  املنتمــن  ســكانها،  مــن  واملناطــق 

وتوطن سواهم من أقلية بعينها.
واملالــي  الــروس  الساســة  غايــات  أن  ويبــدو 
اإليرانين من احتال سورية، لن تكتمل، ولن 
الــذي ســيفرض،  تتحقــق إال باحتــال حلــب، 
إن حصــل، تحديــاٍت كبيــرة علــى قــوة الثــورة 
القــوة علــى األرض  وناســها، خصوصــا وأن 
التــي تتهيــأ الحتــال حلــب، يشــكلها الحــرس 
الثوري اإليراني وأذرعه املليشياوية التابعة، 
مــن حــزب اللــه اللبنانــي واملرتزقــة العراقيــن 

واألفغان وسواهم.
ويعتقــد الــروس واإليرانيون أن احتال حلب 
سيفضي إلى حسم املعركة ضد إرادة غالبية 
السورين لصالحهم، كي يتمكنوا من تقسيم 
دولتهــم  أولهــا  دويــات،  ثــاث  إلــى  ســورية 
التــي  »الخافــة«  دويلــة  وثانيهــا  »املفيــدة«، 
فرضهــا تنظيــم الدولــة اإلســامية )داعــش(، 
فرضتهــا  التــي  الفيدراليــة،  دويلــة  وثالتهــا 

مســاء،  صبــاح  البســيط،  التونســي  املواطــن 
كلما تعثرت قدماه في شوارع املدينة، بسبب 

قلة النظافة أو الصيانة أو اإلنارة.
التــي يمكــن أن تصنــف بأنهــا  أمــا املؤشــرات 
الشــك  إلــى  وتدفــع  »سياســوي«،  طابــع  ذات 
فــي أن ثمــة شــيئا مــا يحــاك ضــد الثــورة فــي 
أولهــا  عناويــن.  عــدة  فــي  فيتجلــى  الخفــاء، 
الوضــع السياســي الهــش لحكومــة االئتــاف 
الحاكــم الــذي يقــوده حــزب الرئيــس، الباجــي 
قائــد السبســي، »نــداء تونــس«، لكــن املفارقــة 
سياســية  قــوة  أول  يعــد  لــم  الحــزب  هــذا  أن 
أصابتــه  التــي  االنشــقاقات  بعــد  البــاد،  فــي 
واالنســحابات الكثيــرة مــن صفوفــه. وإذا كان 
هــذا الحــزب مــا زال مســتمرا علــى رأس الدولــة 
والحكومة، فهو مدين بذلك لحزب »النهضة« 
اإلســامي، حليفــه وشــريكه داخــل الحكومــة. 
فحــزب »النهضــة« اليــوم هــو أكبــر وأقوى قوة 
سياسية داخل الحكومة والبرملان، بل وحتى 
داخــل تونــس. أمــا الحــزب الحاكــم فقــد تحــول 
إلــى رهينــة فــي يــد »النهضة«، بعــد أن أنهكته 
خافات أعضائه و»أبوية« رئيســه ومؤسســه 
الرئيس، الباجي قائد السبســي، الذي يســعى 

إلى توريث حزبه البنه من بعده. 
املؤشــر الثانــي، هــو الــذي نطالعــه مــن خــال 
نشــر  فــي  تنشــط  التــي  الصحــف  عناويــن 
أخبــار قــادة حــزب الرئيــس الهــارب، »التجمــع 
واملواقــع  الصحــف  فتــكاد  الدســتوري«. 
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السعوديّة تحارب »البويات«
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الرياض ـ خالد الشايع

مــع انتشــار ظاهــرة »البويــات« أكثــر فأكثــر، 
 
ّ
تســعى وزارة التعليــم الســعودية إلــى ســن
قوانــن وأنظمــة جديــدة، فــي محاولــة منهــا 
للحّد من ظاهرة لجوء الفتيات إلى التشّبة بالفتيان 
قصــات  أو  اللبــاس  خــال  مــن  بمظهرهــم  والظهــور 

الشعر القصيرة جدًا والسلوك.
وثيقــة  رت 

ّ
حــذ بعدمــا  التعليــم  وزارة  تحــّرك  يأتــي 

الداخليــة  وزارة  عــن  صــادرة  رســمية  حكوميــة 
األيمــو  ــي 

َ
»ظاهرت انتشــار  مــن  أخيــرًا،  الســعودية 

النظر إلى وقائع اجتماعية بالدرجة األساســية. هي 
قــد تكــون نوعــا مــن تمــّرد تأتــي بــه الفتــاة الســعودية 
التــي  الحقــوق   

ّ
كل للرجــل   

ّ
أن تــرى  إذ  علــى واقعهــا، 

حــرم املــرأة منهــا«. وكأمثلــة علــى ذلك، يذكــر »حرية 
ُ
ت

التنقــل والحركــة وقيــادة الســيارة والســفر والخــروج 
األمــور،  هــذه   

ّ
كل مــن  ممنوعــة  هــي  األصدقــاء.  مــع 

هنــا،  مــن  املنــزل.  فــي  الرجــل  خدمــة  علــى  ومجبــرة 
تجــد فــي هــذا الشــكل الجديــد نوعــا مــن التمــّرد علــى 
هــا تريــد أن تشــعر بالحريــة 

ّ
مجتمعهــا املنغلــق، أو أن

من خال التشّبه بالرجل«.
 »هذا املظهر الذي بدأ يطغى 

ّ
ويشّدد الدندني على أن

الحريــة  مــن  نوعــا  تصنيفــه  يمكــن  املراهقــات،  علــى 
مــن  بهــا.  تتمتــع  أن  الفتــاة  تريــد  التــي  الشــخصية 
ص من هيئــة الفتاة 

ّ
خــال هــذا املظهــر، تحــاول التخل

الضعيفــة واملنكســرة، لتشــعر بالهيبــة والثقــة وقــوة 
الشخصية«.

»ثّمــة   
ّ
أن املزيــد  نــورة  املدّرســة  تؤّكــد  جهتهــا،  مــن 

تناميــا كبيــرًا لهــذه الظاهــرة، خصوصــا فــي املراحــل 
كانــت  أمــور  وهــي  العامــة.  الدراســة  مــن  املتقدمــة 
وزارة التعليــم تحــاول تجاهلهــا مــن خــال التركيــز 
علــى تعميمــات ضعيفــة ال تضــع حــدًا لهــا«. تضيــف 
 فصل 

ّ
 في كل

ّ
»العربي الجديد«: »ال أبالغ إذا قلت إن لـ

ــن املتوســطة والثانويــة، فتــاة أو 
َ
دراســي فــي املرحلت

اثنتــن تظهــران بمظهــر الذكور. بهــدف معالجة هذه 
بهــا، وتضافــر  اعتــراف رســمي  مــن  بــّد  الظاهــرة، ال 
وتحليلهــا  الدراســات  إلجــراء  األطــراف  كل  جهــود 
لتتســنى  الخلــل  مكامــن  ومعرفــة  علميــا   

ً
تحليــا

يبــذل  أن  مــن  بــّد  »ال  املزيــد:  وتشــّدد  معالجتــه«. 
منهــم.  النســاء  خصوصــا  أكبــر،  جهــدًا  املختصــون 
هــؤالء أكثــر قدرة على معرفة شــعور الفتاة، والبحث 
عــن أســبابه ودوافعــه الحقيقيــة، ملعالجتــه معالجــة 

صحيحة. هذا ما نحتاجه«.

العــام  التعليــم  تلميــذات  أوســاط  فــي  والبويــات« 
طالبــت  وقــد  البــاد.  فــي  الجامعيــات  والطالبــات 
نحــو عشــرين جهــة حكوميــة ذات عاقــة، بمتابعــة 

 املخالفات.
ّ

الظاهرتن وتطبيق نظام رادع بحق
قبــل نحــو خمــس ســنوات، حاولــت الــوزارة معالجــة 
اللواتــي  الفتيــات  أمــر بمنــع  مــن خــال إصــدار  ذلــك 
 بالفتيــان، مــن دخــول املــدارس 

ّ
يتشــّبهن فــي شــكلهن

والجامعــات، باإلضافــة إلــى فــرض عقوبــات تأديبية 
قاســية تصــل إلــى حــّد الفصــل مــن التعليــم فــي حــال 
 

ّ
 ذلــك لــم يكــن كافيــا لحــل

ّ
»عــدم تعديــل الســلوك«. لكــن

»املشــكلة«، وظلــت الظاهــرة تتنامى في حن ُســّجلت 
فــي  ومديــرات  مدّرســات  قبــل  مــن  فرديــة  محــاوالت 

 حالة على حدة.
ّ

املدارس ملعالجة كل
تحــت عنــوان »معالجــة بعــض الســلوكيات املنحرفــة 
بفئــة الشــباب والبنــات«، جــاءت الدراســة الحكوميــة 
والبويــات«،  األيمــو  ــي 

َ
»ظاهرت انتشــار  أّكــدت  التــي 

فــي  تمــددًا  األكثــر  هــي  األخيــرة  أن  علــى  مشــددة 
رت من ســرعة انتشــارها في 

ّ
أوســاط التلميذات. وحذ

األوساط التعليمية بمختلف مستوياتها، وأكثر في 
التعليم العالي، أي بن طالبات الجامعات والكليات 

واملعاهد.
»البنــات   

ّ
بأنهــن »البويــات«  الدراســة  عّرفــت 

 قصات 
ّ
املســترجات اللواتــي يقمــن بقــّص شــعورهن

 يمــارس 
ّ
قصيــرة مثــل األوالد أو الرجــال، وبعضهــن

أمــام  خــوف  دون  مــن  مســتمر  بشــكل  الســلوك  ذلــك 
الطالبات أو أعضاء هيئة التدريس ويمارسن أعمااًل 

متنافية مع اآلداب اإلسامية واألخاقية«.
يقول أستاذ القانون في جامعة امللك سعود، الدكتور 
 »ظاهــرة الفتيــات املســترجات 

ّ
ســعود الدندنــي، إن

األخيــرة،  اآلونــة  فــي  الفتــة  بطريقــة  تنتشــر  باتــت 
»العربي الجديد«، »عدم إمكانية  وتتنامى«. ويؤكد لـ
دون  مــن  وأســبابها  الظاهــرة  هــذه  دوافــع  مناقشــة 

مجتمع
يــه، بعــد لقائــه نظيــره اللبنانــي، تمام ســام، في الســراي 

ّ
أعلــن رئيــس الــوزراء الهولنــدي، مــارك روت

الحكومــي فــي العاصمــة بيــروت، أمــس، أن حكومــة بــاده خصصــت 260 مليون يــورو لعامي 2016 
و2017، بهدف دعم مســاعدة الاجئن الســورين في دول املنطقة العربية، منها 80 مليونا ســتقدم 
لاجئــن فــي لبنــان. وقــال إن هولنــدا ســبق أن أنفقــت مائــة مليــون يــورو علــى مبــادرات تهــدف إلــى 
»فتــح آفــاق املســتقبل للنازحــن، واملجتمعــات املضيفة لهم«. وأضاف أن »لبنان يســتضيف الجئن 
)األناضول( سورين أكثر من أي بلد آخر في العالم باملقارنة مع عدد سكانه«.  

ــت منظمــة الصحــة العامليــة جميــع العاملــن فــي مجال الرعاية الصحية، على تحســن مســتوى 
ّ
حث

الســامة مــن خــال نظافــة األيــدي، بهدف الحــّد من العدوى املرتبطة باملجال، وذلك بمناســبة اليوم 
العاملــي لنظافــة األيــدي الــذي احتفــل بــه العالــم أمــس. وقالت إنه يمكــن »إنقــاذ أرواح ثمانية ماين 
شخص في املستشفيات حول العالم سنويا عن طريق وقف العدوى التي تصيب موضع الجراحة 
ل انتشــار العــدوى املرتبطــة بالرعاية  وغيرهــا، واملرتبطــة بالرعايــة الصحيــة«. وتشــير إلــى أن معــدَّ
)األناضول( الصحية في إقليم شرق املتوسط تتراوح ما بن 12 و%18. 

نظافة األيدي تنقذ حياة 8 ماليين سنويًا260 مليون يورو للدول المضيفة لالجئين السوريّين

صيدا ـ انتصار الدنان

 شــيء، اســتطاعت نــدى 
ّ

بعدمــا خســرت كل
مــن  الثــاث  وبناتهــا  الخــروج  إبراهيــم 
مخّيــم اليرمــوك في ســورية. كانــت املعارك 
تقــول  االحتمــال.  علــى  قدرتهــا  مــن  أشــد 
إن زوجهــا قتــل فــي املعــارك، ودّمــر بيتهــا 

نتيجة قصف الطائرات الحربية. 
عــام  ســورية  فــي  ولــدت  فلســطينية  نــدى 
نحــو  قبــل  لبنــان  إلــى  لجــأت  وقــد   ،1972
عــام. تعيــش اليــوم في غرفــة  ضيقة ضمن 
مجّمــع ســكني فــي مدينــة صيــدا )جنــوب 

لبنــان(. تقــول: »قبــل مجيئنــا إلــى لبنــان، 
كانــت حياتنــا مســتقرة وأوضاعنا املادية 
الخــاص  محلــه  زوجــي  لــدى  كان  جيــدة. 
الــذي يبيــع فيــه الدخــان. وكنــا نملــك بيتــا. 
الحربيــة  الطائــرات  قصفــت  وبعدمــا 
مخيــم  تركنــا  زوجــي،  وقتلــت  منطقتنــا 
اليرمــوك ولجأنــا إلــى لبنــان بســبب خوف 

بناتي من القصف املتواصل«.
تضيــف: »قبــل أن نأتــي إلــى لبنــان، نزحنا 
إلــى  جئنــا  بعدهــا  دمشــق.  فــي  دّمــر  إلــى 
علــى  نحصــل  ــا 

ّ
كن ســورية،  فــي  لبنــان. 

الهــال  جمعيــة  مــن  املســاعدات  بعــض 

التــي  الجمعيــات  مــن  وغيرهــا  األحمــر 
تعمــل علــى تأمــن معونــات للنازحــن مــن 
أماكــن االقتتــال. وبعد مجيئنــا إلى لبنان، 
الهــال  مــن  ــا 

ّ
عن املســاعدات  تنقطــع  لــم 

املؤسســات  وبعــض  الفلســطيني  األحمــر 
تعتمــد  أنهــا  إلــى  تشــير  اللبنانيــة«. 
مــن  عليهــا  تحصــل  التــي  املعونــات  علــى 
املؤسســات بشــكل كامل، ألنها ال تستطيع 
فــي  آالم  مــن  معاناتهــا  بســبب  العمــل 
ظهرهــا. وتلفــت إلــى أنــه لــم يعــد لديهــا أي 
معيــل، علمــا بأن بناتها مــا زلن صغيرات، 
وأكبرهن تبلغ من العمر اثني عشــر عاما، 

فيمــا ال يتجــاوز عمــر الصغــرى الثمانيــة 
أعوام.

تتابــع إبراهيــم: »بعــد وصولنا إلى لبنان، 
لجأنــا إلــى منزل أهل زوجي، الذين نزحوا 
قبلنــا إلــى لبنــان. لكــن منزلهــم كان ضّيقــا 
إلــى  فانتقلنــا  جميعــا،  يســعنا  وال  جــدًا، 
العيــش فــي غرفــة فــي املجمــع«. توضــح أن 
أفــراد أســرتها يعيشــون فــي منطقــة عبــرا 
فــي شــرق مدينة صيــدا، وتحتــاج والدتها 
إلى من يهتم بها طوال الوقت. تزورها من 

حن إلى آخر وتحاول مساعدتها.
علــى  الحصــول  نــدى  تنتظــر  شــهر،  كل 

تســتدين  مــا  غالبــا  أنهــا  إال  املعونــات، 
تقــول: »علــّي  بناتهــا.  لتأمــن احتياجــات 
تأمن احتياجاتهن املدرسية«. تحلم فقط 
بــأن يكــون لديهــا منزل »ألن البنات يكبرن 
والغرفــة التــي يقمــن فيهــا ضيقــة جدًا، وال 
نعــرف إذا كانــت الحــرب ســتنتهي قريبــا«. 
يضايقهــا أن عائلــة زوجهــا ال تســأل عنها 
وعن بناتها، على الرغم من ظروفهن املادية 
الصعبــة. توضح: »يكتفــون باالتصال بنا 
بــن الحــن واآلخــر لاطمئنــان علينــا، مــن 
دون أن يفكروا للحظة في إرسال مبلغ من 

املال ملساعدتنا على تدّبر أمورنا«.

ُقتل زوجها في مخيّم اليرموك.. فخرجت منه

سعود  الدكتور  القانون،  أستاذ  يستبعد  ال 
هذه  أسباب  بين  »مــن  يكون  أن  الدندني، 
والتنشئة  التربية  في  خلل  وجود  الظاهرة، 
القسوة  أو  ــزائــد  ال كالتدليل  األســـرة،  فــي 
الزائدة«. يضيف: »في بعض األحيان، يكون 
يُفاجأ  لكنّه  ذكــر،  مولود  في  راغبًا  األب 
في  ويبدأ  بواقعه،  االقتناع  يرفض  بأنثى. 
تتشّكل  بالتالي  صبّي.  أنّها  على  معاملتها 
ابنته شخصية غير متوازنة، والحصيلة  لدى 

فتاة ذات هويّة ضائعة«.

اآلباء مسؤولون أيضًا

ميليا بو جوده

»أنا محبطة!«. سابقة. للمّرة األولى، تعترف 
بـ »إحباط«.. علنًا. في لحظات كثيرة 

خبَرتها، لحظات لم تكن وردّية، لحظات 
عويصة، لم تقّر بذلك. اليوم، تفعل.

ت ابنتها 
َ
ا حمل

ّ
قبل نحو عشر سنوات، مل

الرضيعة وتركت الباد مع رفيق دربها 
الذي ترك بدوره باده - باد أخرى عربّية 
أيضًا - ووجهتهما »املهجر«، كانا يحلمان 

بمستقبل وردّي لعائلتهما الصغيرة.
ت الوطن الذي الحقتها لعنته طوال 

َ
ا ترك

ّ
مل

»سنوات الغربة« وما زالت تتلّبس بها، 
كانت منتفضة. عجَزت عن منح جنسّيتها 

ت إلى ترك  حَبط. اضطرَّ
ُ
لصغيرتها. لم ت

ت عن مهنة لطاملا 
َّ
حَبط. تخل

ُ
»الوطن«. لم ت

عّدتها »رسالة« و»قضّية« بحّد ذاتها. لم 
حَبط. 

ُ
ت نحو املجهول. لم ت

َ
حبط. انتقل

ُ
ت

حَبط. لم تكن 
ُ
كثيرًا ما شعَرت بفراغ. لم ت

سنوات الغربة، خصوصًا األولى، هانئة. 
حَبط. كان الصمود بعيدًا عن الديار 

ُ
لم ت

حَبط. شعَرت بالحنني إلى تلك 
ُ
عسيرًا. لم ت

حَبط. 
ُ
الديار وإلى من هم خلف البحار. لم ت

كانت وحدها ورفيق دربها وسط غرباء، 
عندما أبصَرت ابنتهما الصغرى النور. لم 

ما بلغها أّن القضايا 
ّ
حَبط. كانت تستاء كل

ُ
ت

تها والتي كانت ال تزال 
َّ
التي سبق وتبن

حَبط.
ُ
تنادي بها، »مكانك راوح«. لم ت

حَبط، بقَيت تأمل. بقيت تحاول إقناع 
ُ
لم ت

نفسها وتعليلها باآلمال. بحثت عن بدائل، 
ال بل هي مشاغل. مشاغل تلهيها عن 

غربتها، في غربتها تلك. مشاغل اختارتها 
في إطار إنسانّي. لطاملا التزمت باإلنسان 

تها والتي كانت 
ّ
في القضايا التي سبق وتبن

ال تزال تنادي بها في ذلك الحني. اليوم، ما 
زالت تفعل بإيمان تلك الشابة املنتفضة، 

»إحباط«. وإن اعترفت بـ
يها وزوجها 

َ
قبل أشهر، عادت مع ابنت

تة. انتظرت ساعات 
ّ
إلى بادها. عودة مؤق

طويلة في مكاتب األمن العام لتحصل 
ني لم تحصا 

َ
يها اللت

َ
على إقامة لصغيرت

حَبط. هي من أوائل 
ُ
على جنسّيتها. لم ت

 األّم 
ّ

الذين نشطوا قبل سنني، مطالبني بحق
اللبنانّية في منح جنسيتها ألوالدها. عادت 

إلى الباد، وعلى جدول أعمالها متابعة 
»نضالها« هذا. خذلها مثلما خذل أمهاٍت 
وا عن »القضّية« 

ّ
أخرياٍت، »ناشطون« تخل

حَبط.
ُ
العتبارات اختلفت طبيعتها. لم ت

ا عادت إلى الباد، كثيرة كانت القضايا 
ّ
مل

املدرجة سلفًا على جدول أعمالها. اكتشفت 
أّن كثيرين تراجعوا عن أحام تقاسمتها 
حَبط. 

ُ
وإياهم، وقد تبّدلت حساباتهم. لم ت

اكتشفت أّن آخرين انكفأوا عن التزام 
حَبط. 

ُ
تعّهدوا به معًا، وقد فقدوا األمل. لم ت

أكثر من ذلك، حاولت ثنيهم عن ذلك التراجع 
ا 

ّ
حَبط. مل

ُ
وذلك االنكفاء. لم يستجيبوا. لم ت

عادت إلى الباد، اكتشفت أيضًا أّن »الوقت« 
كسر روابط كثيرة مع أناس كانوا مقّربني 

حَبط.
ُ
في يوم. لم ت

اليوم، تجاهر: »أنا محبطة!«. بأسى، تفعل. 
ما 

ّ
بنوع من خجل، تقّر بذلك »اإلحباط«. كأن

عنادها وتصميمها على »عدم اإلحباط«، 
انقلبا في لحمة بصر.

صديقتي، اإلحباط شعور بشرّي. 
 ملن 

ّ
فلتسمحي لنفسِك به. اإلحباط حق

تاحقهم لعنة أوطانهم.

اإلحباط حّق

مزاج
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ــع كـــــاب تــفــتــيــش لــتــمــشــيــط الـــجـــبـــل الــــذي  مــ
لــم تصُح  الــتــي  الطفلة،  تــتــوه.  أن  قبل  عبرته 
الوقت  تأخذ بعض  السجن،  بعد من تجربة 
لتذّكر تفاصيل الحوار، الذي دار بينها وبني 
ضباط االحتال الذين أخبروها بأنهم كادوا 
الطفولة:  ببراءة  فأجابت  أمــا هي  يقتلونها. 
»عــــــادي. كــنــت مــــّت شــهــيــدة. كــنــت رحــــت إلــى 
 قتل الفلسطينيني من 

ّ
مت أن

ّ
ة«. هي تعل

ّ
الجن

الشهادة. كان  قبل جنود االحتال، يمنحهم 
باملوت  يــحــاولــون إخافتها  االحــتــال  جــنــود 
إال  ويسجنوها،  اعــتــرافــا  منها  ينتزعوا  كــي 
ـــهـــا لـــم تــكــن تــعــي مـــا يــحــدث وقـــد أنــقــذتــهــا 

ّ
أن

وضباط  االحــتــال  مكر  مــن  إجابتها  عفوية 
استخباراته.

وعصبوا  ظهرها  خلف  يَديها  كّبلوا  عندما 
ـــيـــهـــا بـــقـــطـــعـــة قـــــمـــــاش، أغـــــاظـــــت جـــنـــود 

َ
عـــيـــن

صت من عصبتها مّرات 
ّ
االحتال بعدما تخل

مـــّرة كان   
ّ

كــل ــّدة، مستخدمة قدَميها. وفــي  عـ
يها من جديد.

َ
جنود االحتال يعصبون عين

تكمل سردها: »وصلت سيارة شرطة، نزلت 
مــنــهــا مــجــنــدة تــحــمــل كــلــبــشــات مـــن الــحــديــد. 
توّسلت إليها أن تقّيدني ويــداي إلى األمــام. 
ــم أكثر. قلت لها: حبيبتك أنا. 

ّ
أتــأل لم أشــأ أن 

. كّبلتني ويــداي إلــى الخلف، 
َ

لكنها لم تــرض
وأخذوني إلى التحقيق«.

تحقيق قاٍس
تــنــاوب ضــبــاط اســتــخــبــارات االحـــتـــال طيلة 
ذلــك الــيــوم على التحقيق مــع ديــمــا. بـــداًل من 
على  الطبيعي  موقعها  فــي  الطفلة  تــكــون  أن 
مقاعد الدراسة وتجيب عن أسئلة مدّرساتها 
ــت تــــحــــاول بــشــتــى  ــ فــــي الـــصـــف الـــســـابـــع، راحــ
الـــطـــرق إيـــجـــاد ردود عــلــى أســئــلــة املــحــقــقــني 
الذين كانوا يريدون اعترافا بأنها كانت هناك 

بغرض طعن مستوطنني.
ــقـــول ديــــمــــا: »أزعـــجـــتـــنـــي صــــرخــــات املــحــقــق  تـ
علّي، بعدما قلت له إنني لم أفهم سؤاله عّما 
إذا كــنــت أنــتــمــي إلــــى فــتــح أم حـــمـــاس. صــرخ 
فتح وحماس.  بني  للعشرة  أعــّد  فرحت  أكثر، 
العاشرة، اخترتها. وسّجل  أتت   حماس 

ّ
وألن

املعلومة وانتهى األمر«.
لت ديما بني مكاتب ضباط االستخبارات 

ّ
تنق

حتى ساعات الفجر األولــى. قــال لها أحدهم: 
»سوف تحاكمني يا ديما. سوف يكون حكما 
الحياة. لن  مــدى  السجن  باملؤبد، وتبقني في 
تخرجي منه أبدًا ولن تشاهدي عائلتك أبدًا«. 
الطفلة.  إخــافــة  الضابط  حــاول  التهديد  بهذا 
 هذه التجربة جعلتها تكبر. 

ّ
ه لم يدرك أن

ّ
لكن

ورّدت عــلــيــه: »عـــــادي. كــلــهــا خــمــســون ســنــة«. 
فــوجــئ بــالــجــواب وقــــال: »أنــــِت حــــّرة«، قــبــل أن 
ــق ويـــوّجـــه إلــيــهــا بــعــض الــتــهــم. 

ّ
يــحــضــر مــحــق

الخليل ـ محمد عبيدات

الفلسطينية،  الــطــفــلــة  تــتــخــّيــل  لــم 
أن ينتظرها رعــب  ــــواوي،  الـ ديــمــا 
قارعة  على  اإلسرائيلي  االحــتــال 
ت أنها 

ّ
الطريق، وهي تبحث عن والدتها. ظن

تــعــمــل فـــي أرض بــلــدتــهــا حــلــحــول، الــقــريــبــة 
مــــن مــســتــوطــنــة كـــرمـــي تــــســــور، وقــصــدتــهــا. 
ــــدت ديـــمـــا الجميلة  فـــي تــلــك الــلــحــظــات، وجـ
نفسها محاصرة من قبل حارس املستوطنة 
وجــنــود االحــتــال الــذيــن صــّوبــوا أسلحتهم 
وحرمانها  قتلها  وحــاولــوا  طفولتها،  نحو 
مـــن حــيــاتــهــا ومــدرســتــهــا وأحـــامـــهـــا. بـــراءة 
 حركاتها 

ّ
كــل الـــذي جــّمــد  الطفولة والــخــوف 

كفا بقاءها على قيد الحياة.

هذه حكايتي
»تجّمدت من الخوف. كنت مريضة ولم يكن 
أحـــد فـــي الــبــيــت. فــخــرجــت أبــحــث عـــن أمـــي«. 
هكذا تبدأ ديما سردها ملا خبرته منذ لحظة 
القضبان حتى  عاشته خلف  ومــا  اعتقالها، 
لــحــظــة خـــروجـــهـــا مـــن الـــســـجـــن. فـــي الــتــاســع 
ــقــلــت ديما 

ُ
مــن فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، اعــت

ي عشرة سنة 
َ
الــواوي البالغة من العمر اثنت

بــالــقــرب مــن مــدخــل مستوطنة كــرمــي تسور 
والواقعة  الفلسطينيني  أراضــي  على  املقامة 
ــر، شـــمـــال مــديــنــة  ــ ــا بـــني حــلــحــول وبـــيـــت أمـ مـ
الخليل جنوب الضفة الغربية املحتلة. جنود 
ــهــا تحمل سكينا. 

ّ
االحــتــال اشــتــبــهــوا فــي أن

ــاهـــزة »مــحــاولــة  ــادة، كـــانـــت الــتــهــمــة جـ ــعـ ــالـ كـ
»اعتقدُت  الجديد«:  »العربي  لـ  تقول  طعن«. 
 أسبوع، نذهب إلى 

ّ
 أمي في أرضنا. في كل

ّ
أن

كنت  الجبل.  مــن طريق  لكن  لحقتها،  هــنــاك. 
خائفة من املستوطنني. فجأة، وجدت نفسي 
عند باب املستوطنة. صّوب الحارس ساحه 
ني )يطلق النار 

ّ
في وجهي وقد أراد أن يطخ

ــّمـــدت فــــي مــكــانــي  ــجـ ــّي(. خـــفـــت كـــثـــيـــرًا وتـ ــلــ عــ
ــا هـــو، فــــراح يــصــرخ واتــصــل  مــن الـــخـــوف. أمـ
واالســتــخــبــارات«. تضيف: »حضر  بالجيش 
كلبشات  يحمل  مستوطن  كــان  فيما  ضابط 
مــن شدة  الباستيك(.  مــن  )قــيــودًا مصنوعة 
خــــوفــــي، اســـتـــجـــبـــت لــــصــــرخــــات املــســتــوطــن 
يــــن واصــــا 

َ
ــذ ــلــ وضــــابــــط االســــتــــخــــبــــارات، الــ

ــي. جــثــوت  ــ تــصــويــب ســاحــيــهــمــا نــحــو رأســ
ي 

ّ
ّي من الخوف، قبل أن يطلبا من

َ
على ركبت

وا علّي 
ّ

انقض ثــّم،  االنبطاح على األرض. من 
وكّبلوا يَدّي«.

خضعت الطفلة الخائفة إلى تحقيق ميداني 
وهي مكّبلة على األرض. انهالت عليها أسئلة 
الـــحـــارس واملــســتــوطــن والــجــنــود بــاإلضــافــة 
إلــى ضباط االســتــخــبــارات. سألوها عشرات 
ــّرات عــن اســمــهــا وســبــب مجيئها واملــكــان  ــ املـ
الـــذي قــدمــت مــنــه، قــبــل أن يــنــتــشــروا باملئات 

ديما 
الواوي
فلسطينية 

واجهت السّجان 
ببراءة طفولتها

قبل أيام، خرجت ديما الواوي إلى الحريّة، بعدما قضت 
تروي  اإلسرائيلي.  االحتالل  قبضة  في  شهَرين  من  أكثر 
أصغر المعتقالت الفلسطينيات ما خبرته خلف القضبان 

لـ »العربي الجديد«

كلما تعرّضت باكستان 
لخضة أمنية، اتهمت 

المسلحين اآلتين من خلف 
الحدود، وسعت إلى 

تطبيق إجراءات لمنع 
تدفقهم من أفغانستان. 
لكّن ذلك قد يضرّ بآخرين، 
ال سيما القبائل التي تعيش 

على طرَفي الحدود 
وتتنقل بين البلدين

باكستان تضيّق على القبائل بإغالق الحدود مع   أفغانستان

قال لي إنني كنت عند 
المستوطنة ألقتل الناس. 

أجبته: حرام عليك

حلمي عندما أكبر أن 
أصبح محامية ألدافع عن 

األطفال المظلومين

أفراد القبائل على 
الطرفين يعبرون الحدود 

من دون أوراق رسمية 

القضية أثيرت بعد 
الهجوم الدموي لطالبان 

على جامعة بادشاه خان

1819
مجتمع

كابول ـ صبغة اهلل صابر

أكــــــدت الـــحـــكـــومـــة املــحــلــيــة فــــي إقـــلـــيـــم خــيــبــر 
بــخــتــونــخــوا، شـــمـــال غــــرب بــاكــســتــان، حيث 
ــا لن  ــهـ ـ

ّ
ــان، أن ــغــ يــعــيــش مــعــظــم الـــاجـــئـــني األفــ

تسمح لألفغان بالعبور من الحدود من دون 
ترحيل  على  مصممة  وأنــهــا  رســمــيــة،  أوراق 
باكستان  في  يعيشون  الذين  األفغان  جميع 

حاليا بطرق غير شرعية.
ليست املرة األولى التي تعلن فيها السلطات 
لكن  الدولتني.  قيود بني  فــرض  الباكستانية 
يبدو أنها مصممة هذه املرة على تطبيق ما 
أعلنته من إجـــراءات من أجــل تنظيم الحركة 
على الحدود مع أفغانستان التي تمتد على 
الباكستانية  السلطات  كيلومتر.  نحو 2500 
 املــســلــحــني يــســتــخــدمــون الـــحـــدود 

ّ
تـــؤكـــد أن

للتنقل بــني الــدولــتــني، وأنــهــا تــريــد بفرضها 
القيود قطع الطريق عليهم.

 
ّ
الباكستانية، يظن الحكومة  تــراه  ما  بعكس 
 املسلحني ال يستخدمون املنافذ 

ّ
املراقبون أن

الحدودية، إنما يتحركون من خال عشرات 
 إغاق 

ّ
الطرقات الجبلية الوعرة. يضيفون أن

تلك الطرقات ومراقبتها غير ممكن، ال سيما 
 الحدود بني الدولتني طويلة املسافة.

ّ
أن

ــابــــل، تـــشـــكـــل الـــقـــيـــود الــــتــــي فــرضــت  ــقــ فــــي املــ
السلطات الباكستانية بعضها، ومن املتوقع 
أن تفرض أخرى هذا الشهر، صعوبات كثيرة 
الــحــدود، ال  ــي 

َ
التي تقطن على طــرف للقبائل 

 بــيــنــهــا عـــاقـــات أســـريـــة ومــصــالــح 
ّ
ســّيــمــا أن

تــجــاريــة واقــتــصــاديــة كــثــيــرة. وهــــو مـــا دفــع 
من  الــشــديــد  قلقها  عــن  التعبير  إلــى  القبائل 
الـــخـــطـــوة، فـــعـــقـــدت اجـــتـــمـــاعـــات طـــالـــبـــت مــن 
خالها الحكومة الباكستانية بإعادة النظر 
فـــي الــــقــــرار، إذ هـــو يــعــرقــل كــثــيــرًا مـــن أمـــور 
حياتها. آخر تلك االجتماعات ُعقد في مدينة 
املجاور  إقليم ننجرهار  أبــاد، عاصمة  جال 
أفغانستان،  شــرق  في  الباكستانية  للحدود 
ــبــــوع املــــاضــــي، وقــــد شـــــارك فــيــه زعــمــاء  األســ
قبائل شنواري ومهمند القاطنة على طرفي 
الــحــدود بــني باكستان وأفــغــانــســتــان. وجــدد 

في  النظر  بإعادة  مطالبتهم  القبائل  شيوخ 
الــقــرار. فــي هــذا اإلطـــار، يؤكد الزعيم القبلي 
 القبائل لن 

ّ
ملك زريــن من قبائل شنواري أن

تخضع للقوانني والقيود الجديدة، وأفرادها 
يعبرون الحدود من دون أوراق رسمية، منذ 

سنستخدم  ُمنعنا  إذا  بــه.  العمل  يمكن  وال 
طــرقــات وعـــرة على امــتــداد الــحــدود مــن أجل 

التواصل مع الطرف الثاني«.
اإلجـــراءات  إزاء  قلقة  القبائل وحــدهــا  ليست 
ــل جــمــيــع  ــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة عـــلـــى الــــــحــــــدود، بـ
األفـــغـــان، خــصــوصــا الــاجــئــني فــي باكستان 
الـــذيـــن لــهــم مــصــالــح فـــي الـــبـــلـــديـــن. يجتمع 
ــي 

َ
 يــــوم آالف األفــــغــــان عــلــى طــرف

ّ
صـــبـــاح كــــل

لــدى  للتسجيل  ــم  ــ يــنــتــظــرون دورهـ الـــحـــدود 
الــســلــطــات الــبــاكــســتــانــيــة، الــتــي تــســمــح فقط 
الاجئني  وبــطــاقــة  تــأشــيــرة  لــلــذيــن يحملون 
الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة، 
إلــى باكستان والــخــروج منها. أما  بالدخول 
الذين ال يملكون جواز سفر وبطاقة الجئني، 
فينتظرون طوال النهار على الحدود. ويرجع 
بعضهم في املساء بينما يتمكن آخــرون من 
عــبــور الــحــدود بــذريــعــة أو بــأخــرى. وهـــو ما 
يؤكده محمد فريد، الذي حاول أن يأخذ أمه 
املــصــابــة بــمــرض فــي ظــهــرهــا إلـــى باكستان 
ــعــــاج. انــتــظــر الـــرجـــل وأمـــــه طـــوال  لــتــلــقــي الــ

النهار على الحدود. حاول أن يدفع املال كي 
يسمحوا لهما بالذهاب ولم ينجح في ذلك، 

فعاد إلى كابول.
أمـــا عــبــد الـــواحـــد )23 عـــامـــا(، فــقــد تــمــّكــن من 
ه لم يكن يملك أّي أوراق 

ّ
عبور الحدود، مع أن

رســمــيــة. يــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »ذهــبــت 
إلــى نطقة تورخم الــحــدوديــة، وأشــرت بيدي 
إلى أحد الحراس على الجانب الباكستاني، 
عندما اقترب من الباب وضعت في يده ألف 
توقف،  وبــا  أميركية(«.  دوالرات   10( روبية 
أخذ الحارس الشاب إلى الجانب الثاني من 
الحدود من دون أن يسأل أحــد عنه. يضيف 
ــان يـــعـــبـــرون الــــحــــدود من  ــغــ  عـــشـــرات األفــ

ّ
أن

الــرشــاوى لحرس  هم يدفعون 
ّ
أوراق ألن دون 

الحدود.
 قضية الــحــدود أثيرت 

ّ
تبقى اإلشـــارة إلــى أن

لحركة طالبان  الدموي  الهجوم  بعد  مجددًا 
ــــي مـــديـــنـــة  ــة بــــــادشــــــاه خـــــــان فــ ــعــ ــامــ ــلــــى جــ عــ
تــشــارســده فــي شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الثاني 

املاضي.

الــذيــن يعيشون  عــقــود. يــتــابــع: »بيننا وبــني 
على الطرف الثاني عاقات أسرية، واملسافة 
بيننا وبــيــنــهــم قــد ال تــكــون أكــثــر مــن نصف 
ــة، بــيــنــمــا املـــســـافـــة بــيــنــنــا وبــــني مــديــنــة  ــاعـ سـ
جال آباد التي من املفترض أن نمضي إليها 

للحصول على التأشيرة ساعات عديدة«.
يطلب زرين من الحكومة الباكستانية إلغاء 
القبائل  استثناء  األقـــل  أو على  اإلجــــراء  هــذا 
كثيرة  ــهــا 

ّ
ألن مــنــه،  الــحــدود  ي 

َ
لطرف املتاخمة 

هــي أمـــور حياتها الــتــي تــربــط بــني الطرفني، 
 اإلجراء يفّرق أحيانا بني أفراد قبيلة 

ّ
حتى أن

ي الحدود.
َ
واحدة ينقسم أفرادها بني طرف

من جهته، يقول الشيخ القبلي ولي خان، من 
القبائل  من  تزوجوا  »أبناؤنا  مهمند:  قبائل 
عــلــى الــطــرف الــثــانــي، كــمــا هــم تـــزوجـــوا منا. 
بالتالي، نحن بحاجة إلى املشاركة في األفراح 
أما  هناك.  بأقاربنا  دائمة  على صلة  ونكون 
ـــلـــزم بـــهـــدف زيـــارتـــهـــم بــالــحــصــول على 

ُ
أن ن

التأشيرة وجواز السفر وهم ال يبعدون عنا 
أمــر غير معقول  إال بضعة كيلومترات، فهو 

»كــــان يــقــول لـــي إنــنــي كــنــت عــنــد املــســتــوطــنــة 
ألقتل الناس. وكنت أرّد: حرام عليك. أنا كنت 

مريضة ولم أكن أريد قتل أحد«.

طفولة خلف القضبان
ُحــكــمــت ديــمــا بالسجن أربــعــة أشــهــر ونصف 
ــر، أمـــــضـــــت مــــنــــهــــا شــــهــــريــــن ونـــصـــف  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
الــشــهــر فــقــط بــعــد ضــغــوطــات كــبــيــرة مــن قبل 
ــقــلــت 

ُ
مــؤســســات حــقــوقــيــة دولـــيـــة ومــحــلــيــة. ن

عتقل األسيرات 
ُ
إلى سجن »هشارون« حيث ت

 ،
ّ
بهن الطفلة  تعلقت   .

ّ
بأكثرهن الفلسطينيات 

، وخــبــرت مـــرارة 
ّ
ــر مــعــهــن وعــاشــت حــيــاة األسـ

ــدة  . أصــبــحــت واحـ
ّ
ــل مــثــلــهــن الـــشـــوق إلـــى األهــ

فلسطينية  أسيرة  أصغر  فت 
ّ
ُصن وقد   ،

ّ
منهن

خلف قضبان االحتال اإلسرائيلي.
الفترة  الفلسطينيات  األســيــرات  عنها  خففت 
ــــى مـــن ســجــنــهــا. حـــاولـــن عــلــى الـــرغـــم من  األولـ
ظــــــروف اعــتــقــالــهــن الـــقـــاســـيـــة، أن يــجــعــلــنــهــا 
تضحك حتى تتأقلم بعض الشيء مع أجواء 
»تعّرفُت  الصغيرة:  تقول  والــزنــزانــة.  السجن 
القيادية في  النائب، خالدة جــرار،  إلــى  هناك 
الجبهة الشعبية، وكذلك إلى لينا الجربوني، 
ــي  مـــن األراضــ ــدم أســـيـــرة فلسطينية وهـــي  أقــ

الفلسطينية املحتلة عام 1948«.
اعتقلن  »فلسطينيات  عن  بألم  ديما  وتحكي 
بعد إصابتهن بالرصاص، خال أحداث الهّبة 
الجماهيرية الفلسطينية، التي اندلعت مطلع 
أكتوبر/ تشرين األول من العام املاضي. وذلك 
على خلفية التهمة نفسها التي وّجهت إلّي«. 
وتــذكــر نــورهــان عـــواد الــتــي تعاني مــن جــراح 
تسببت بها أربع رصاصات اخترقت جسدها، 
واستبرق نــور املصابة برصاصة واحــدة في 
املصابة  دويـــك، وحــلــوة حمامرة  وملــا  قدمها، 
الــتــي تــعــانــي أيــضــا مــن بــعــدهــا عــن أطــفــالــهــا، 
الــزرو  ياسمني  املصابتني  العروسني  وأيــضــا 
وأمـــل طــقــاطــقــة. وتـــحـــاول ديــمــا أيــضــا وصــف 
ــدم بـــرصـــاصـــة  ــ ـــعـ ــ ــلـــة ال ــرة عـــبـ ــ ــيــ ــ إصـــــابـــــة األســ
يها وقدرتها على 

َ
معدنية أفقدتها إحدى عين

ــل. كــذلــك تــتــذّكــر األســيــرتــني  ــ الـــشـــّم وعــلــى األكـ
املقدسيتني شروق دويكات ومرح باكير.

إلـــى جــانــب ظـــروف االعــتــقــال الــقــاســيــة التي 
ــرات املـــصـــابـــات بـــرصـــاص  ــ ــيـ ــ تــعــيــشــهــا األسـ
ــا عــــن األســــيــــرات  ــمــ ــــال، تــــتــــحــــّدث ديــ ــتــ ــ االحــ
وعدم   

ّ
بهن الطبي  االهتمام  ة 

ّ
وقل املريضات 

، وســــط حـــاجـــة كــبــيــرة 
ّ
ــاء لـــهـــن ــبــ زيــــــارة األطــ

للرعاية الطبية.
ــاك خـــلـــف الــــقــــضــــبــــان، تـــعـــلـــمـــت الــطــفــلــة  ــنــ هــ
التطريز والخياطة  مت 

ّ
الكثير. تعل الجميلة 

والطبخ، وكانت تشارك أيضا في مسابقات 
 
ّ
 يقضني أوقاتهن

ّ
وغيرها من األمور، التي كن

بها.
ــا مــن عــلــى ســريــرهــا،  فــي مــــّرة، ســقــطــت أرضــ
فــفــقــدت الــوعــي قــبــل أن تصحو عــلــى صــراخ 
تنزف  كانت  بينما  عليها،  خوفا  األســيــرات 
مــن وجــهــهــا. تــقــول: »لــيــخــرجــن مــن السجن. 
الليل. فليخرجن.   يخفن في 

ّ
حــرام. بعضهن

 بريئات، لم يفعلن شيئا«.
ّ
هن

عودة إلى الطفولة
ــه«،  ــنــ ــلــــصــــت مــ ــن وخــ ــجــ ــســ ــن الــ ــ ــت مــ ــ ــرجــ ــ »خــ
 
ّ
تــقــول ديــمــا وهـــي تحمد ربــهــا. وتــخــبــر بــأن

ــبـــح مــحــامــيــة  ــر أن أصـ ــبـ »حـــلـــمـــي عـــنـــدمـــا أكـ
ــع عــن األطـــفـــال املــظــلــومــني«. هــي أيضا  ألدافــ
تشارك أطفال فلسطني أحامهم بأن يتحّرر 
وطنهم، ليعيشوا طفولتهم في أمان، بعيدًا 
ــــال وقــنــابــلــهــم  ــتـ ــ ــن رصــــــاص جـــنـــود االحـ عــ

وسجونهم.
قريبا، تعود ديما إلى مدرستها وصديقاتها. 

ها سوف تحمل معها دائما في داخلها، 
ّ
لكن

 تــفــصــيــل صـــغـــيـــر أو كـــبـــيـــر عـــرفـــتـــه فــي 
ّ

كـــــل
أيضا على رسالة  سجنها. وســوف تحافظ 
األسيرات الفلسطينيات، اللواتي يقبعن في 
سجون االحــتــال اإلسرائيلي وســط ظروف 

اعتقال صعبة.
تــمــّكــنــت ديــمــا الــجــمــيــلــة، املــبــتــســمــة واملــرحــة 
وإلى  إلى طفولتها،  أخيرًا  العودة  دائما، من 
مــنــزلــهــا، وإلـــى ســريــرهــا، وإلـــى أهــلــهــا، وإلــى 
وزيــنــة وشهد.  الــصــغــيــرات ســـارة  شقيقاتها 
 
ّ
تمّكنت من العودة إلى األخيرات ومشاركتهن

أحام الطفولة. قبل أيام، ُحّررت أصغر أسيرة 
فلسطينية من سجون االحتال اإلسرائيلي.

غزة

القدس المحتلة

فلسطين

االردن

مصر

سورية
لبنان

تجربة

القاهرة ـ العربي الجديد

نهاية  التنازلي المتحانات  العد  بدء  مع 
الــدروس  العام في مصر، ارتفعت أسعار 
في   150 بــنــســبــة  وزادت  الــخــصــوصــّيــة، 
املــائــة. وانــتــشــرت املـــازم واملــراجــعــات في 
ــدارس املـــحـــافـــظـــات، وجــمــيــع  ــ ــ مــخــتــلــف مـ
واإلعدادية  االبتدائية  التعليمية  املراحل 
والـــثـــانـــويـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــجــامــعــات. 
كــذلــك، انــتــشــرت إعــانــات مــراجــعــات ليلة 
االمـــتـــحـــان ضــمــن عــنــاويــن مــخــتــلــفــة، من 
حلول  الفيزياء  الرياضيات.  »ملك  بينها 
ــاكـــل. الــكــيــمــيــاء فــــي يــــد كــــل طـــالـــب.  ــشـ ومـ

سيبويه اللغة العربية«، وغيرها. 
ويشكو أولــيــاء األمــور من ارتــفــاع أسعار 
هــــذه الــــــــدروس، مـــؤّكـــديـــن أنـــهـــا تــحــّولــت 
ـــهـــّدد األســـر 

ُ
إلــــى »بـــيـــزنـــس« وقــــد بــاتــت ت

هم بعض األهالي املدّرسني 
ّ
املصرية. ويت

الــخــصــوصــّيــني بـــ »الــجــشــع«، وأنـــه ال هــّم 
لهم غير الحصول على املال من التاميذ، 
األمر الذي يشّكل عبئا اقتصاديا عليهم. 
في املقابل، يرى كثير من هؤالء املدرسني 
أن شهري إبريل/نيسان ومايو/أيار هما 

فرصتهم لجمع املال. 
تعد الدروس الخصوصية إحدى املشاكل 
االجــتــمــاعــيــة فـــي مــصــر. ونـــــادرًا مـــا تجد 
ــاع أســـعـــارهـــا.  ــفــ عــائــلــة ال تــشــكــو مـــن ارتــ
وفــي ظل ازدحــام التاميذ في الصفوف، 
وعــدم وجــود عــدد كــاف مــن املــدرســني في 
املـــدارس، أو عــدم توجههم إلــى صفوفهم 
فــي ظــل غــيــاب الــرقــابــة، تحّولت الـــدروس 
الخصوصّية إلى حاجة ال بد منها. كذلك، 
في  املتعاقبة  املصرية  الحكومات  فشلت 
املوجودة في  املشكلة  لهذه  إيجاد حلول 

األرياف واملدن على حّد سواء. 
فـــي الــســيــاق، يـــؤّكـــد مــصــدر مـــســـؤول في 
مــصــلــحــة الــــضــــرائــــب أن مـــتـــوســـط دخـــل 
ــــدرس الــخــصــوصــي يـــبـــدأ مـــن 15 ألــف  املــ
جنيه )نحو 1700 دوالر(. وتجدر اإلشارة 
إلى أن أسعار الشقق في عدد من املناطق 
ــّولــــت إلــــــى مـــراكـــز  ــحــ ــعــــت بـــعـــدمـــا تــ ــفــ ارتــ

للدروس الخصوصية.
ــك، يــعــانــي الكثير مــن الــطــاب في  إلـــى ذلـ
الجامعات من أزمة الدروس الخصوصية، 
ــا طــــــاب الـــكـــلـــيـــات الــعــلــمــيــة  وخــــصــــوصــ
مــثــل الــطــب والــصــيــدلــة والــعــلــوم، بسبب 
ــــى الــــــــدروس الــخــصــوصــيــة،  حــاجــتــهــم إلـ
يــضــاف إلــيــهــم الــطــاب الــعــرب. وتختلف 
أسعار الــدروس الخصوصية من منطقة 
إلــى أخــرى. وعــادة ما ترتفع في املناطق 
واألحياء الراقية. وفيها، يتبنى املدرسون 

شعار »ارفع األسعار عشان تولع نار«. 
النهائية من 80  املراجعات  وتبدأ أسعار 
جنيها )نحو تسعة دوالرات( في املناطق 
الــفــقــيــرة، وتــصــل إلـــى مــا بــني 150 و200 
املــنــاطــق  فـــي  دوالرًا(   22 )نـــحـــو  جــنــيــهــا 
الراقية. من جهة أخرى، فإن مدرس اللغة 
مدرسي  مــن  أقــل  أجـــرًا  يتقاضى  العربّية 

الكيمياء والفيزياء. 
وتؤّكد سامية محمد )والدة( أن »املدّرسني 
ال يــشــرحــون شيئا داخـــل الــفــصــول، وقــد 
أصــبــح التعليم بـــاملـــال«، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
خال األسبوع األخير من الدراسة، وقبل 
أيــام على بــدء االمتحانات، تــزداد أسعار 
الــدروس الخصوصية. تقول: »املدرسون 
يسرقون تعب الناس«. فيما يتهم ممدوح 

أحمد املدرسني بـ »الجشع«. ويسأل: »أين 
أجهزة الدولة الرقابية؟ أين وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم مـــن هـــــؤالء االســـتـــغـــالـــيـــني؟«. 
ويــشــيــر إلــــى أن مـــا يــدفــعــه قــبــل أيــــام من 
االمتحانات يوازي ما يدفعه خال العام 
ه. أما التلميذة ميادة يوسف، فتقول إن 

ّ
كل

من  تختلف  الخصوصية  الـــدروس  قيمة 
مـــادة إلــى أخـــرى. على سبيل املــثــال، فإن 
ارتفاعا.  أكثر  تعد  العليمة  املــواد  أسعار 

كذلك، فإن أسعار املازم مرتفعة أيضا. 
ويشير املواطن فتحي عبد العزيز إلى أن 
أبناءه في الصفوف اإلعدادية والثانوية 
أعــبــاء  تــحــّمــل  ــه ال يستطيع  الــعــامــة، وأنــ
الــــدروس الــخــصــوصــيــة. لــذلــك، يلجأ إلــى 
مــراكــز الــــدروس الــخــصــوصــّيــة الــتــي تعد 
»مراجعة  أن  ويوضح  معقولة.  أسعارها 
إليها  لجأ  جديدة  حيلة  االمتحان«  ليلة 
املــدرســني الخصوصيني في  الــعــديــد مــن 

الوقت الحالي.
ــار، يــقــول الــخــبــيــر الــتــربــوي  ــ فــي هـــذا اإلطـ
كــمــال مــغــيــث إن الــــــدروس الــخــصــوصــيــة 

في مصر باتت ظاهرة خطيرة و«غــواًل« 
ــــرح أن  ــشـ ــ يـــفـــتـــرس األســــــــر املــــصــــريــــة. ويـ
عوامل عدة ساعدت على انتشار الدروس 
الخصوصية، منها االزدحام في الفصول، 
ــدرســــني، وغــيــاب  ــدم الــــتــــزام بــعــض املــ ــ وعـ
الدولة، وقدرة  في  املعنية  الجهات  رقابة 
املدرسني الخصوصّيني على توقع أسئلة 
االمــتــحــانــات، األمـــر الـــذي يــدفــع التاميذ 
هم 

ّ
عل الخصوصّية،  الــدروس  إلى  جوء 

ّ
لل

أن  يحصلون على معدالت جيدة. ويــرى 
التعليم في مصر يعاني من التخّبط، ما 

قد يؤدي إلى تدهوره.
يضيف مغيث أنه يصعب تجريم الدروس 
 عن 

ً
الــخــصــوصــيــة، وقـــد أصــبــحــت بـــديـــا

املـــدرســـة، مطالبا بــضــرورة إعــــادة الـــدور 
لــلــمــدرس واملـــدرســـة، واالهــتــمــام بــجــودة 
العملية التعليمية، وإعداد املدارس وفق 
امليزانية  وزيـــادة  املعتمد،  الــجــودة  نــظــام 
حتى تتمكن الــوزارة من تأهيل املــدارس، 
ــى أن »الـــــــــدروس الــخــصــوصــّيــة  ــ الفـــتـــا إلـ

جعلت طاب مصر اتكالّيني«. 

الدروس الخصوصيّة »غول« مصر

)Getty( ربما ال تحتاج إلى مدرّس خصوصي

ازدحام في الصف )محمد حسام/األناضول( 

يتشدد حرس الحدود 
الباكستاني مع 

األفغان )األناضول(

»خرجت من السجن وخلصت منه« )عبد المحسن شاللدة(

1803
ساعات قضتها ديما الواوي معتقلة.. 

من الساعة 8 من صباح 9 فبراير حتى 
الساعة 11 من قبل ظهر 24 أبريل

تعّد الدروس 
الخصوصيّة في 

مصر حاجة أساسية. 
ومع اقتراب موعد 
االمتحانات، كثيرًا ما 

يشكو األهالي من 
ارتفاع أسعارها، ما 
يجعلهم أمام خيار 

صعب، في ظل حاجة 
أبنائهم إليها
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قضايا

 المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــلـــب، مــنــذ 22  تـــتـــعـــّرض مــديــنــة حـ
نــيــســان/ أبــريــل املـــاضـــي، لقصف 
جــوي عنيف مــن طــائــرات النظام 
ــة، طــــال األســــواق  ــيـ الـــســـوري وطــــائــــرات روسـ
فــيــهــا، واملــشــافــي واملـــراكـــز الطبية واملــــدارس 
وغــيــرهــا مــن املــنــشــآت املــدنــيــة، وخــّلــف أكثر 
من 250 قتياًل ونحو 1500 جريح، فضاًل عن 
التسبب في دمار هائل، هجر نتيجته اآلالف 
من املدنيني دورهم ومساكنهم، واتجهوا إلى 

مناطق أكثر أمنًا في ريف املدينة.
هذا القصف هو التطور امليداني األبــرز منذ 
الهدنة التي تّم التوصل إليها بني الرئيسني 
األميركي بــاراك أوبــامــا والــروســي فالديمير 
فبراير 2016، وبدأ   / يــوم 22 شباط  بوتني، 
الــعــمــل بــهــا بــدايــة مــن 27 مــن الــشــهــر نفسه، 
واستثنيت منها املناطق التي يسيطر عليها 
كـــل مـــن تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة وجــبــهــة 
 املــنــاطــق الـــتـــي تــتــعــّرض 

ّ
الـــنـــصـــرة. وبـــمـــا أن

للقصف حــالــيــًا فــي مــديــنــة حــلــب تــقــع خــارج 
ــدا مــســتــهــجــنــًا  ــ ســـيـــطـــرة الــتــنــظــيــمــني، فـــقـــد بـ
اســتــهــدافــهــا بـــهـــذه الـــصـــورة الــعــنــيــفــة، على 
الرغم من أنه تّم تسجيل أكثر من ألفي خرق 
النظام في مناطق مختلفة  قــام بها  للهدنة، 
من سورية في األسابيع الثمانية التي أعقبت 
 جــيــش الــفــتــح 

ّ
ــاق. صــحــيــح أن ــفــ ســـريـــان االتــ

النصرة،  منها جبهة  عــديــدة  فصائل  يجمع 
الذي لم يستثن املستشفيات،   القصف 

ّ
ولكن

ال يميز بينها، واألخطر من ذلك أنه ال يميز 
بينها وبـــني الــســكــان املــدنــيــني. وهــــذا يحيل 
يتّم  ملـــاذا  مــن األســئــلــة، منها:  على مجموعة 
استهداف األحياء املدنية التي تسيطر عليها 
فصائل املعارضة السورية في مدينة حلب؟ 
وملاذا تغطي روسيا الهجوم الوحشي، ال بل 
وتشارك فيه، في خرٍق فاضٍح التفاق الهدنة 
الذي ُتعّد أحد راعييه؟ وملاذا تصّر موسكو، 
اتفاق  سّمي  مّما  حلب  استثناء  على  أيضًا، 
»هـــــدنـــــة الــــصــــمــــت« الـــــــــذي جـــــــرى الـــتـــوصـــل 
إلـــيـــه بـــني الـــجـــانـــبـــني، األمـــيـــركـــي والــــروســــي، 
وشــمــل مناطق فــي ريــفــي دمــشــق والــالذقــيــة، 
واالستمرار في التعبير عن رفضها الضغط 

على النظام، لوقف الهجوم على املدينة؟

استئناف محاوالت حصار حلب؟
ــزء  ــقـــصـــف الـــــــذي يــــتــــعــــّرض لــــه الـــجـ ــبــــدو الـ يــ
ــذي تــســيــطــر عــلــيــه املـــعـــارضـــة مـــن املــديــنــة  ــ الـ
ــا، والــتــي  ــارهـ تـــتـــّمـــًة لــخــطــة اســتــكــمــال حـــصـ
ــي شـــهـــر شـــبـــاط/  ــ تــــوقــــف الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا فـ
فــبــرايــر املــاضــي، بسبب اتــفــاق الــهــدنــة الــذي 
ــــالق الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من  ـــد الــســبــيــل إلطـ

ّ
مـــه

مفاوضات جنيف 3 التي بدأت في 29 كانون 
محاولة  يمّثل  كما  املــاضــي.  يناير  الــثــانــي/ 
لتهجير من تبقوا من السكان، والضغط على 
املــعــارضــة املسلحة الــســوريــة فــي حــلــب، لكي 
تفكك تحالف جيش الفتح، وترضخ لشروط 

التفاوض الروسية. 
قرار  إلــى  التوصل  أعقبت  التي  الفترة  خــالل 
األول/  كـــانـــون   18 فـــي   2254 األمــــن  مــجــلــس 
تنفيذ خــارطــة  عــلــى  ونـــص  ديــســمــبــر 2015، 
الــطــريــق الــتــي تــضــّمــنــهــا اتـــفـــاق فــيــيــنــا لحل 
األزمة في سورية، قاد الروس حملًة عسكريًة 
التفاوضية،  النظام  مواقع  لتحسني  واسعًة 
قبل استئناف محادثات التسوية في جنيف. 
الــنــظــام، املدعومة  قــوات  وبــنــاء عليه، حققت 
ــقــــوات إيـــرانـــيـــة ومــيــلــيــشــيــات مــــن الـــعـــراق  بــ
ولــبــنــان وغــيــرهــا، اخــتــراقــاٍت فــي ريـــف حلب 
الشمالي، بعد أن وضعت روسيا ثقلها لكسر 
موازين  وقلب  العسكري،  االستعصاء  حالة 
القوى ملصلحة حليفها، مستفيدًة من حالة 

تسليم أميركي بسياستها في سورية.
ووضع الروس حصار فصائل املعارضة في 
حــلــب، وقــطــع خــطــوط اإلمـــــداد الــتــي تصلها 
امليدانية  األهـــداف  قائمة  مقدمة  في  بتركيا، 
التي سعوا إلى تحقيقها. وفي سبيل تحقيق 
هذا الهدف، أّمنت روسيا غطاًء جويًا لعملية 
عــســكــريــة واســـعـــة فـــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
ــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر  بـــــدأت أواخــــــر شــهــر كـ
فــبــرايــر  يـــوم 3 شـــبـــاط/  2016، واســتــطــاعــت 
إغالق »الكوريدور« الواصل بني مدينة أعزاز 
على الحدود السورية التركية والقسم الذي 

تسيطر عليه املعارضة من مدينة حلب.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، بـــاشـــرت »قــــــوات ســوريــا 
الحماية  وحــدات  تشّكل  التي  الديمقراطية« 
ناري  غطاء  تحت  الفقري،  عمودها  الكردية 
كــثــيــف مـــن الـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة، الــتــقــّدم من 
عــفــريــن فــي اتــجــاه الـــشـــرق، مـــشـــددًة الــخــنــاق 
أعـــزاز، على حساب قوى   - على طريق حلب 
ــــش.  املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الـــتـــي تــــواجــــه داعـ
وفــــي الــعــاشــر مـــن شـــبـــاط/ فـــبـــرايـــر، تمّكنت 
ــم »جــيــش  ــ فـــصـــائـــل تــطــلــق عـــلـــى نــفــســهــا اسـ
الــثــوار«، تنضوي تحت رايــة »قـــوات سوريا 
السيطرة على مطار منغ  الديمقراطية«، من 
اإلستراتيجي الواقع في ريف حلب الشمالي، 

عــلــى طـــريـــق حــلــب – أعـــــــزاز، واســـتـــمـــرت في 
الـــتـــقـــدم شـــمـــااًل وشـــرقـــًا عــلــى حـــســـاب قـــوات 
املــعــارضــة الــســوريــة فــي اتــجــاه الـــحـــدود مع 
تـــركـــيـــا، فــســيــطــرت عـــلـــى مـــديـــنـــة تــــل رفـــعـــت، 
أحـــد أهـــم مــعــاقــل املــعــارضــة الــســوريــة شمال 
حلب، في 15 من الشهر نفسه، قبل أن توقف 
مدنية  اتــجــاه  فــي  تقدمها  التركية  املدفعية 

أعزاز.
بعد نجاح قوات النظام في قطع طريق حلب 
- أعــــزاز، كــانــت معظم الــتــوقــعــات بخصوص 
اإلســتــراتــيــجــيــة الــتــي يــشــرف عــلــى تنفيذها 
ــنـــظـــام  ــى قــــيــــام قــــــــوات الـ ــ ــ الــــــــــروس تــــؤشــــر إلـ
بعملية عــســكــريــة، انــطــالًقــا مــن مــديــنــة خــان 
إدلب،  اتجاه  طومان، جنوب غرب حلب، في 
وصــواًل إلــى معبر بــاب الــهــوى، لقطع طريق 
ــيــــر عــــن الـــقـــســـم الــــــذي تــســيــطــر  اإلمــــــــداد األخــ
واستكمال  حلب،  مدينة  من  املعارضة  عليه 

حصارها.
 الــهــدنــة الــتــي جــرى الــتــوصــل إليها بني 

ّ
لــكــن

يــوم 22 شباط/  الرئيسني أوبــامــا وبــوتــني، 
ــتـــًا خـــطـــط اســتــكــمــال  ــر، أوقــــفــــت مـــؤقـ ــرايــ ــبــ فــ
حــصــار حــلــب. وقــد أظــهــرت الــهــدنــة، فــي ذلك 
الــوقــت، وجـــود تــفــاوتــاٍت فــي مــواقــف أطــراف 
جــبــهــة الــنــظــام، فــفــي وقـــت رأت فــيــه روســيــا 
أنــهــا أثــبــتــت قــدراتــهــا الــعــســكــريــة مـــن خــالل 
مهمة  اخــتــراقــاٍت  تحقيق  مــن  النظام  تمكني 
الوقت الستثمار  حــان  وأنــه  املعارضة،  ضد 
ذلك سياسيًا في العالقة مع واشنطن، فضاًل 
املعارضة  حلفاء  تصعيد  من  مخاوفها  عن 
الذين عّبروا عن رفضهم القبول بهزيمتها، 
ــيــــون الــذيــن  ــرانــ ــاؤه اإليــ ــفـ ــلـ كــــان الـــنـــظـــام وحـ
اســتــقــووا بــالــتــدخــل الــروســي يــصــّرون على 
أماًل  املعارضة،  على  الضغط  في  االستمرار 
في هزيمتها عسكريًا، وذلك قبل أن يقّدموا 
أنــفــســهــم بــصــفــتــهــم الـــطـــرف الــوحــيــد الــقــادر 
من  وهزيمته.  الــدولــة  تنظيم  مــواجــهــة  على 
النظام  رئــيــس  تصريحات  فهم  يمكن  هــنــا، 

إستراتيجية فرض الحل الروسي
بعد أن أثبت روسيا قدراتها العسكرية، ساد 
اعتقاد أنها تريد، اآلن، أن تثبت قدرتها على 
اجـــتـــراح حــل ســيــاســي لــأزمــة الــســوريــة. من 
هــنــا، قـــّررت أن تسير فــي طــريــق الــحــل، إّنما 
الحل الذي تريده هي، وظهرت بعض مالمحه 
ــر الــخــارجــيــة  ــام بــهــا وزيــ ــارة الــتــي قـ ــزيـ فــي الـ
األميركي، جون كيري، إلى موسكو في نهاية 
آذار/ مارس املاضي، ولقائه الرئيس بوتني. 
ــــى مـــوســـكـــو لـــالســـتـــفـــادة مــن  ــيـــري إلـ ــــب كـ ذهـ
الزخم الذي مّثله قرار بوتني سحب جزء من 
قواته من سورية في الخامس عشر من شهر 
آذار/ مـــــارس، وجــــرت تــرجــمــتــه عــلــى نــطــاق 
واســــع بــأنــه مــحــاولــة روســيــة للضغط على 
أدى  بعدما  سياسية،  تسوية  لقبول  األســـد 
التدخل الروسي ليس فقط إلى منع إسقاطه 
في  »تغيير نسبي«  إلــى  أيــضــًا  بــل  عسكريًا، 

موازين القوى على األرض ملصلحته.
خـــالل الــلــقــاء، تــلــمــس الــــروس ضــعــف تمسك 
ــد فــــي املـــرحـــلـــة  ــ ــ كــــيــــري بــمــطــلــب رحــــيــــل األسـ
يــــتــــّم اإلبــــقــــاء  ــوا أن  ــرحــ ــتــ ــاقــ فــ ــة،  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ االنــ
ــه بــالــتــرشــح  ــد، وحـــتـــى الـــســـمـــاح لـ ــ عــلــى األســ
ــزمــــع إجـــــراؤهـــــا فــــي نــهــايــة  لـــالنـــتـــخـــابـــات املــ
املرحلة االنتقالية، في مقابل تعديل الدستور 
وتحويل نظام الحكم في سورية من النظام 
الــرئــاســي إلـــى الــنــظــام الــبــرملــانــي، عــلــى نحٍو 
يصبح فيه الرئيس منتخبًا من البرملان، بداًل 
من الشعب ويتمتع بصالحيات بروتوكولية، 
فـــي حـــني تــحــصــل الــحــكــومــة املـــوســـعـــة الــتــي 
الــنــظــام واملــعــارضــة  مــن  ســيــجــري تشكيلها 
ومــســتــقــّلــني عــلــى الــســلــطــات الــحــالــيــة الــتــي 
الجمهورية، بما في ذلك  يحظى بها رئيس 
 

ّ
الــجــيــش واألمــــن. ويــبــدو أن سيطرتها عــلــى 
كــيــري وافـــق على الــطــرح الــروســي، وعــلــى أن 
يكون التركيز في املرحلة املقبلة على تعديل 
الدستور، أو إعــادة كتابته، بداًل من التركيز 
على موضوع هيئة الحكم االنتقالي والبحث 
املــعــارضــة،  تطالب  كما  األســـد،  فــي مستقبل 
وأن يتّم االنتهاء من ذلك بحلول شهر آب / 

أغسطس املقبل. 
خـــالل الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن املـــفـــاوضـــات غير 
املباشرة في جنيف، والتي انطلقت منتصف 
ــل، حــــاولــــت مـــوســـكـــو فـــرض  ــ ــريـ ــ نـــيـــســـان/ أبـ
أولـــويـــة تــعــديــل الــدســتــور وتــشــكــيــل حكومة 
نظر  متبّنيًة وجهة  املعارضة،  على  موسعة 
 االنتقال 

ّ
رئيس النظام السوري الذي يرى أن

الــســيــاســي يــعــنــي االنــتــقــال مـــن دســـتـــور إلــى 
ــتــــور آخــــــر. وحــــاولــــت مـــوســـكـــو الــضــغــط  دســ
املقترح من خالل  لقبول هــذا  املعارضة  على 
ــات وفـــي  ــاوضــ ــفــ الـــضـــغـــط عـــســـكـــريـــًا، قـــبـــل املــ
أثنائها، وكذلك استخدام القضايا اإلنسانية 
ــكـــون خــــــارج إطــــار  ــان يـــفـــتـــرض أن تـ ــ ــتـــي كـ الـ
التفاوضية، مثل إيصال املساعدات  العملية 
الــغــذائــيــة إلــــى املــنــاطــق املـــحـــاصـــرة وإطــــالق 
ــتـــي نــصــت  ــراح املـــعـــتـــقـــالت واملــعــتــقــلــني الـ ــ ســ
عــلــيــهــا املـــادتـــان 12 و13 مـــن الـــقـــرار األمــمــي 
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 تـــمـــّســـك الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات 

ّ
لـــكـــن

ــاء هــيــئــة حــكــم  ــى إنــــشــ ــ بــمــوقــفــهــا الــــداعــــي إلـ

ا مــنــهــا، ثــّم  انـــتـــقـــالـــي، ال يـــكـــون األســـــد جــــــزًء
تعليقها مشاركتها في املفاوضات، استجابة 
لضغوط فصائل عسكرية، خصوصًا »أحرار 
املفاوضات  تتحول  أن  رفضت  التي  الــشــام« 
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي يــ ــات الــ ــاكـ ــهـ ــتـ ــاء لـــالنـ ــطــ إلــــــى غــ
موسكو  دفــع  األرض،  على  وحلفاؤه  النظام 
على مستويني:  الضغوط  رفــع مستوى  إلــى 
ميدانيًا، جرى استئناف قصف حلب بصفة 
محاوالت  استئناف  مــع  بــالــتــوازي  وحشية، 
إطباق الحصار عليها من خالل قطع طريق 
الكاستيلو، وهو طريق اإلمداد الوحيد الذي 
الهوى  بــاب  بمعبر  املــعــارضــة  مناطق  يصل 
ــقــــوم وحـــــدات  ــا. وتــ ــيـ عـــلـــى الــــحــــدود مــــع تـــركـ
من  بــقــوات  مدعومة  الكردية  الشعب  حماية 
النظام وغــطــاء جــوي روســي بمحاولة قطع 
الطريق، انطالقًا من حي الشيخ مقصود ذي 
الطريق  عــن  يبعد  والـــذي  الــكــرديــة،  الغالبية 
بحدود 4 كم. أّما سياسيًا، فقد عاود الروس 
الــضــغــط فـــي اتـــجـــاه تــصــنــيــف كـــل مـــن حــركــة 
أحـــــرار الـــشـــام وجــيــش اإلســـــالم الــــذي يـــرأس 
ممثله وفد املعارضة إلى مفاوضات جنيف، 

فصائَل إرهابيًة. 
 

خاتمة
يــمــّثــل الــقــصــف الــوحــشــي الــــذي تــتــعــّرض له 
لــفــرض الحل  حلب محاولة روســيــة جــديــدة 
مستفيدة  موسكو،  تفضله  الــذي  السياسي 
من عدم ممانعة أميركية في ممارسة ضغوط 
على املعارضة لقبول أي حل يسمح بتركيز 
ويدفع  الــدولــة،  تنظيم  الجهد على مواجهة 
أكبر في  التعاون، وتحمل عبء  إلى  روسيا 
هـــذا الــشــأن. واالحــتــمــال قــائــم فــي أن تنجح 
روسيا في التعاون مع امليليشيات الكردية 
وقوات من النظام واملليشيات املتحالفة معه 
وفــرض حصار  الكاستيلو،  فــي قطع طريق 
كامل على مناطق حلب التي تسيطر عليها 
 هذا لن يؤدي قطعًا إلى سقوط 

ّ
املعارضة. لكن

 
ّ

اجتياحها، ألن فــي  لــن يساعد  املــديــنــة، كما 
إلى عشرات  االجتياح سوف تحتاج  عملية 
فــــي مــنــاطــق  لـــلـــقـــتـــال  املـــقـــاتـــلـــني  مــــن  اآلالف 
ســكــنــيــة وبـــني كــتــل إســمــنــتــيــة، وهـــي مـــوارد 
بــشــريــة ال تــتــوافــر لــلــنــظــام، حــتــى لــو توقف 
ــــرى، وحشد  الــقــتــال عــلــى كــل الــجــبــهــات األخـ
األســد كــل قــواتــه فــي اتــجــاه حلب. فضاًل عن 
النظام خسائر   عملية كهذه سوف تكّبد 

ّ
أن

تحملها  بمقدوره  يكون  لــن  فــادحــة،  بشرية 
النظام   

ّ
بــأن التذكير  ويكفي  تعويضها.  وال 

عــجــز عـــن اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى أحــيــاء 
سكنية صغيرة في محيط العاصمة دمشق، 
ــرزة، عــلــى الــرغــم مــن القصف  مــثــل جــوبــر وبــ
الــكــثــيــف الـــــذي تـــعـــّرضـــت لـــه هــــذه األحـــيـــاء، 
والدعم الذي تلقاه النظام من حلفائه الروس 
التي   الوحشية 

ّ
أن واإليــرانــيــني. وهــذا يعني 

ُتقصف بها حلب، وكذلك تعّمد قتل مظاهر 
أخــرى  محاولة  كونه  يعدو  ال  فيها،  الحياة 
ملــســاومــة املــعــارضــة عــلــى قــبــول الــحــل الــذي 
يرغب الروس، وربما األميركيون أيضًا، في 
املدينة فوق  الثمن تدمير  كــان  تمريره، ولــو 

رؤوس ساكنيها.

اعتماد الوحشية سبيًال لدى موسكو لمساومة المعارضة على تسوية سياسية

حلب تختبر قدرة روسيا
على فرض حلها األزمة السوريّة

يمثّل القصف الوحشي 
الذي تتعّرض له حلب 

محاولة روسية جديدة 
لفرض الحل السياسي 
الذي تفضله موسكو

الوحشية التي ُتقصف 
بها حلب، وتعّمد 

قتل مظاهر الحياة 
فيها، محاولة أخرى 
لمساومة المعارضة 

على قبول الحل الذي 
يرغب الروس، وربما 

األميركيون أيضًا، في 
تمريره

أصدر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات تقدير موقف عن القصف الوحشي الذي تتعرض له مدينة حلب، ويشنه الطيران 
الروسي وطيران النظام السوري، ما تسبب بنزوح واسع وتدمير كبير وسقوط مئات الضحايا المدنيين، ويرى أن موسكو تحاول 

في هذا القصف فرض حلها لألزمة السورية

دمار وهلع في منطقة القنطاري في حلب بعد قصف من النظام 29 إبريل 2016 )فرانس برس(

العليا  الهيئة  تمثيل  شرعية  في  الطعن  محاوالتهم  الــروس  استأنف 
احتكارها  كسر  اتجاه  في  والدفع  السورية،  المعارضَة  للمفاوضات 
واسعة  جبهة  تصنيع  عبر  المفاوضات،  في  المعارضة  مقعد 
منتدى  جماعة  من  كًال  تشمل  عليهم  المحسوبة  المعارضات  من 
حميميم.  وجماعة  واآلستانة  القاهرة  مؤتمرْي  وجماعة  موسكو 
لذلك، وعلى الرغم من تعليق وفد الهيئة العليا للمعارضة مشاركته 
المفاوضات  بأن  الروس إعطاء االنطباع  في مفاوضات جنيف، حاول 
العليا  الهيئة  وفد  مقاطعة  عن  النظر  بغض  طريقها  في  ماضية 
ميستورا،  دي  ستيفان  األممي،  المبعوث  استمرار  مع  للمفاوضات، 
موسكو  من  القريبة  »المعارضة«  وفــود  مع  والتشاور  االجتماع 

والموجودة في جنيف.

موسكو تبحث عن معارضة تناسبها

20

السيطرة على  استعادة  عــن عزمه  الــســوري 
كــامــل األراضـــــي الــتــي خــســرهــا لــلــمــعــارضــة، 
ورّد السفير الروسي في األمم املتحدة الذي 

استنكر هذه التصريحات.
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فالتر »سناب تشات« تخترق خصوصية المستخدمين
محمد دنكر

يوميــًا  مشــاهدة  مليــارات   10 مــن  أكثــر  مــع 
»ســناب  تطبيــق  تفــّوق  املصــّورة،  للمقاطــع 
تطبيــق  »فيســبوك«.  موقــع  علــى  تشــات« 
يســتعرض  والــذي  الشــهير،  الصــور  تبــادل 
خــالل مــدة ال تتجــاوز الـــ 24 ســاعة مجموعة 
حيــاة  عــن  املصــورة  واملقاطــع  الصــور  مــن 
املستخدم، شهد ارتفاعًا وصل لـ 67 في املئة 
عــن شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي املاضــي، 
حيــث تضاعفــت مشــاهدة املقاطــع املصــّورة 

من خالله في أقل من سنة فقط. 

نجاح الفالتر
 أهم أســباب نجاح »ســناب تشات« هو 

ّ
ولعل

دورة التحديثــات املختلفــة للتطبيــق والتــي 
أبــرز  تحــدث مرتــني تقريبــًا كل شــهر. ومــن 
 filters تلــك التحديثــات كانــت ميــزة الفالتــر
املتغّيرة للوجوه والتي تتيح للمســتخدمني 
إلــى  باإلضافــة  وجوههــم،  أشــكال  تغييــر 
الخلفيــة املحيطــة بطريقة ســهلة وفريدة من 
نوعهــا، لتجربــة متنوعــة فــي تبــادل الصــور 

واملقاطع املصورة. 
النظيــر،  منقطــع  رواجــًا  الفالتــر  تلــك  القــت 
التواصــل  وســائل  غــزت  هــا 

ّ
أن بحيــث 

االجتماعــي ملــا تحويــه مــن ابتكار فــي مجال 
تغييــر مالمــح الوجــه، باإلضافــة إلــى القــدرة 
علــى تســجيل مقاطع مصــّورة بجودة عالية 
املقاطــع  تلــك  مــع األصدقــاء. وكل  وتبادلهــا 
يعــنّي  والتــي  باللقطــات،  عــرف 

ُ
ت املرســلة 

املســتخدم مهلــة زمنيــة لعرضهــا حيــث إنها 
تتراوح بني ثانية واحدة و10 ثوان، لتحذف 
بعــد ذلــك، مــع إمكانيــة إعــادة عرضهــا مــرة 
مــن  التطمينــات  أولــى  ومــن  فقــط.  إضافيــة 
قبل شــركة »ســناب تشات« ملستخدميها عن 
معرفــة  إمكانيــة  املســتخدمني،  خصوصيــة 
مــا  أي  املصــّور،  املقطــع  أو  الصــورة  ســرقة 
يعرف بالـ Screenshot، إلى جانب تحسينات 
قامت بها الشركة السنة املاضية لتقوية أمن 
الحســابات عبــر وصلهــا بالهاتــف وطلبهــا 
معلومــات إضافيــة فــي حــال تــّم الدخــول الى 
الحساب من موقع جغرافي بعيد نسبيًا عن 

موقع املستخدم املعتاد. 
األســترالية  الشــركات  إحــدى  وكانــت 
املتخصصة في أمن املعلومات، قد كشفت عن 
ثغرتني أمنيتني في برنامج »سناب تشات«. 
وقد صّرحت الشركة أن األمر خطير، فالثغرة 
 
ّ
األولــى تتيــح جمــع املعلومــات، فــي حــني أن

عشــوائية  حســابات  بخلــق  تســمح  الثانيــة 
إرســال  علــى  وتعمــل  تســويقية،  ألغــراض 
دون  مــن  للمســتخدمني  الرســائل  مــن  باقــة 
علــم املســتخدم. لكــن شــركة »ســناب تشــات« 
التطبيــق،  فــي  ثغــرات  ال  أن  لتؤكــد  عــادت 
هــا تحتفــظ بالصــور واملقاطــع املصــّورة، 

ّ
وأن

 في 
ّ

هــا لن تســتعمل تلــك املعلومات إال
ّ
بيــد أن

حــال طلبهــا مــن قبــل الســلطات األمنيــة فــي 
ــق باألمــن والســالمة. وأّكــدت 

ّ
موضــوع متعل

 معلومــات وصــور مســتخدميها 
ّ
الشــركة أن

أي  قبــل  مــن  اســتخدامها  يتــّم  ولــن  محمّيــة 
تطبيق أو طرف ثالث. 

الخوف على الخصوصية
وتنــدرج مخــاوف مســتخدمي التطبيــق فــي 
خانــة الخــوف علــى خصوصيتهــم، خاصــة 
 املعلومات املنشــورة على »ســناب تشات« 

ّ
أن

 
ّ
بالــذات هــي معلومــات خاصة جدًا بحيث أن

معظــم الصــور املرســلة تكــون عفويــة بســبب 
هــا ســتختفي بعــد فتــرة مــن 

ّ
علــم الجميــع أن

قراءتهــا ال تتجــاوز الثوانــي العشــر في حال 
كانــت رســالة، وفــي حــال كانت ضمــن القصة 
لكــن  ســاعة.   24 بعــد  ســتختفي  فهــي   story
مــاذا عــن الفالتــر؟ وهــل تنتهــك خصوصيــة 

املستخدمني؟
علــى  تعمــل  الفالتــر  عملهــا:  بطريقــة  لنبــدأ 
ــق مــن موضــع العينــني، األنــف والفــم 

ّ
التحق

منوعات

تكنولوجيا

صحافيّو 
سورية

لبنى سالم

 558 مقتــل  اإلنســان،  لحقــوق  الســورية  الشــبكة  وثقــت 
صحافيًا وناشطًا إعالميًا في سورية، من بدء الثورة. وبّي 
تقريــر صــادر عــن الشــبكة، الثالثــاء، أن القــوات الحكوميــة 
قتلــت 481 ناشــطًا إعالميــًا، بينهــم 5 صحافيــي أجانــب 
وســيدة. فيمــا قتلــت قــوات يزعم أنها روســية 6 صحافيي. 
صحافيــًا،   34 »داعــش«  اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  وقتــل 
بينهم 3 صحافيي أجانب وســيدة، فيما قتل تنظيم جبهة 

النصرة 5 صحافيي.
أما فصائل املعارضة املسلحة فتقتلت 18 صحافيًا بينهم 

3 ســيدات. وقتلــت قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة صحافيــي، 
فيمــا قتــل 12 صحافيــًا علــى يــد جهــات لــم تتمكن الشــبكة 

من تحديدها.
بحــق  واعتقــال  خطــف  حالــة   1086 التقريــر  وســجل 
الصحافيــي منــذ آذار/مــارس2011 منهــا 876 حالــة  تمــت 
تنظيــم  يــد  علــى  حالــة  و65  الحكوميــة،  القــوات  يــد  علــى 
»داعــش«، و33 حالــة علــى يــد تنظيــم جبهــة النصــرة، و47 
علــى  حالــة  و34  املســلحة،  املعارضــة  فصائــل  يــد  علــى 
يــد قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة. و30 علــى يــد جهــات لــم 
تتمكــن  الشــبكة مــن تحديدهــا. وســجل التقريــر حادثتــي 
قصــف مــن قبــل القــوات الحكومية على مركزيــن إعالميي، 

وحادثــة حــرق ملقــر إذاعــي على يد جهات لم يتمكن التقرير 
مــن تحديدهــا. وحــذرت الشــبكة مــن أن االنتهــاكات الهائلــة 
مــن  بهجرتهــم  تســببت  واإلعالميــي،  الصحافيــي  بحــق 
البــالد وخوفهــم مــن العــودة إليها، وتحرم املجتمع الســوري 
ممــن ينقلــون إلــى العالــم معاناتهــم وقصصهــم امللحميــة. 
كمــا تســببت بانتشــار واســع لخطــاب الكراهيــة، ولخطــاب 

التحريض الطائفي والعرقي، وسط إفالت تام من العقاب.
وأشــار التقريــر إلــى وجــود انتهــاكات بقيت مغمــورة كونها 
أقل وطأة من القتل واالختطاف، كحجب املواقع، ومتطلبات 
الترخيص  ملمارســة الصحافة، وعدم وجود وســائل إعالم 

بملكية مستقلة أو خاصة.

لتغييــر  تحضيــرًا  الوجــه،  شــكل  لتحديــد 
الشــكل ووضــع الشــكل الجديــد فوقــه. مــع كل 
مــرة ُيســتعمل فيها الفلتــر، يتعّرف التطبيق 
األكثــر علــى مالمــح وجــه املســتخدم. تمامــًا 
كمــا يحصــل فــي مستشــعر البصمة الخاص 
بأجهــزة »آيفــون« و»سامســونغ« الجديــدة، 
املســتخدم،  أكثــر علــى بصمــة  فهــو يتعــّرف 

إذًا،  األخــرى.  تلــو  مــرة  ــة 
ّ
دق أكثــر  ليصبــح 

كلمــا  تشــات«،  »ســناب  اســتخدمنا  كلمــا 
اعتــاد التطبيــق علــى مالمــح وجهنــا. يندرج 
هــذا األمــر تحــت خانــة القناعــة الشــخصية 
ــه 

ّ
لــكل مســتخدم، فهــو بمــلء إرادتــه يعلــم أن

يعطــي التطبيــق معلومــات عــن وجــه، وتلــك 
الشــركة  بيانــات  فــي  ظ 

ّ
ســتحف املعلومــات 

موقــع  فــي  ظــة 
ّ
املحف كالبيانــات  تمامــًا 

لكــن  املســتخدمني.  وجــوه  عــن  »فيســبوك« 
فــي تطبيــق »ســناب  الزائــدة  أيــن الخطــورة 

تشات«؟
تكمن خطورة فالتر »ســناب تشــات« الزائدة 
فــي آخــر فلتر أضيف للتطبيق، والذي يدمج 
خــالل  مــن  املســتخدم  وجــه  األّول  وجهــني، 
عدســة الكاميــرا، واآلخــر مــن داخــل تطبيــق 
ويعمــل  مســتخدم.  بــكل  الخــاص  الصــور 
الشــخصية  الصــور  تحديــد  علــى  التطبيــق 
ليســتعرضها  الصــور  تطبيــق  داخــل 
حــال  فــي  ــه 

ّ
أن أي  الوجــوه.  تبديــل  لتجربــة 

»ســناب  لتطبيــق  شــخص  اســتخدام  عــدم 
وبســهولة  الشــركة  تســتطيع  قــد  تشــات«، 
الحصــول علــى معلومــات كاملــة عــن مالمــح 
فــي  تواجــد صورتــه  بمجــّرد  وبدقــة  وجهــه 
تطبيــق الصــور ملســتخدم يســتعمل »ســناب 
تشــات«. وبمجــّرد محاولــة تبديــل الوجه مع 
ــظ كامــل املعلومــات عــن 

ّ
هــذا الشــخص، تحف

مــا يســمى ببصمــة الوجــه املؤلفــة مــن حجــم 
وشكل العيون، األنف والفم. 

خصوصيــة  ختــرق 
ُ
ت الحالــة،  هــذه  فــي 

املســتخدم وكل مــن التقطــت صورهــم داخــل 
الجهــاز، بموافقــة املســتخدم الــذي ال يــدري 
هم بالخصوصية. وإن لم تكن 

ّ
ه ينتهك حق

ّ
أن

ناشــطًا علــى وســائل اجتماعيــة، فأنت أيضًا 
عرضــة لتخزيــن معلومــات عنــك فــي قاعــدة 

بيانات تلك الشركات. 
تطبيقــات  اســتخدام  تزايــد  اســتمرار  ومــع 
البعــض  لــدى  الهاجــس  يتزايــد  التراســل، 
حريتهــم  علــى  الحفــاظ  يفضلــون  ممــن 
معظــم   

ّ
أن خاصــة  وخصوصيتهــم، 

التعــّرف  علــى  تعمــل  التطبيقــات وأشــهرها 
 
ً
إلــى مالمــح الوجــه كموقــع »فيســبوك« مثــال

والــذي يتعــّرف الــى الوجــه بدقــة 76 باملئــة، 
أي أفضــل مــن املستشــعرات املوجــودة لــدى 
تكمــن  هنــا  مــن  األميركيــة.  االســتخبارات 
تشــات«  »ســناب  تطبيــق  فلتــر  خطــورة 
الجديــد والــذي يعــّرض كل شــخص تتواجــد 
صورته داخل تطبيق الصور لدى املستخدم 
 ال أحد 

ّ
لجمــع بياناتــه وتحفيظها، بحيث إن

تقريبــًا فــي العالــم  بعيــد عــن تلــك البيانــات 
التــي بحســب الخبــراء، ســتحمل مواصفــات 
وبيانات 90 في املئة من سكان األرض نهاية 

عام 2018. 
أنهــا  إلــى  »فيســبوك«  شــركة  أشــارت  وقــد   
تطبيــق  فــي  جديــدة  تقنيــة  تطــّور  حاليــًا 
متّصــل بالكاميــرا والتي تســمح للمســتخدم 
مــن  مباشــرة  امللتقطــة  الصــور  بتحميــل 
الكاميرا على املوقع بطريقة سهلة وسريعة، 
موقــع  علــى  بتحميلهــا  التقنيــة  لتقــوم 

التواصل االجتماعي »إنستاغرام« أيضًا. 
»إندبندنــت«  صحيفــة  أوضحــت  وقــد 
فتــح  تتيــح  الجديــدة  امليــزة  أن  البريطانيــة 
التطبيــق الــذي ُيرســل مباشــرة إلــى الكاميرا 
تمامًا كما يعمل تطبيق »ســناب تشــات« من 
أجــل التقــاط الصــور لنشــرها علــى الشــبكة. 
تفــوق  ان  بعــد  »فيســبوك«  خطــوة  وتأتــي 
مشــاهدة  بعــدد  تشــات”  »ســناب  تطبيــق 
مســتخدمي   

ّ
ان بحيــث  املصــورة  املقاطــع 

مليــون   100 الـــ  ليتخطــى  ارتفــع  التطبيــق 
مستخدم يوميًا. 

هذا وُيمضي أغلبية مســتخدميه حوالي 30 
دقيقة داخله، كما أن 60 في املئة يستخدمون 
مــع  والفيديــو  الصــور  اللتقــاط  التطبيــق 
إضافــة الفالتــر ليعيــدوا نشــر أغلبيتها على 

موقعي »تويتر« و»فيسبوك«.
“ســناب  شــركة   

ّ
أن إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

تشــات” تبــذل مجهــودًا كبيــرًا للتفــوق علــى 
تحــاول  دائمــًا  هــا 

ّ
أن بحيــث  »فيســبوك«، 

التركيــز علــى جــودة املقطــع املصــّور وكيفيــة 
شــهرة  محللــون  ويعــزو   .

ً
شــكال تحســينه 

الســتخدام  النــاس  مليــل  تشــات«  »ســناب 
املصــورة  واملقاطــع  الصــور  عبــر  التواصــل 

أكثر بكثير من املكاملات واملحادثات.

ستحمل بيانات 90 
بالمئة من سكان األرض 

نهاية عام 2018

تتزايد مخاوف الخصوصية حول العالم، في الوقت نفسه الذي تتزايد فيه نسبة استخدام 
مواقع التواصل. نجاح فالتر »سناب تشات« يُسلّط الضوء أيضًا على الخصوصية المخترقة

تّم إطالق التطبيق رسميًا في يوليو/تموز 2011 تحت 
التطبيــق،  مســتخدمي  عــدد  ووصــل   ،»Picaboo« اســم 
بدايــة وحتــى نهايــة عــام 2011 ، 127 مســتخدمًا فقــط. 
وللعمــل علــى زيــادة عدد املســتخدمني، ركز فريق العمل 
 »Picaboo« مــن أســهل.  التطبيــق  اســتخدام  علــى جعــل 
لـــ »ســناب تشــات« ليصبــح عــدد  التطبيــق  تغّيــر اســم 
الصــور املرســلة كل ثانيــة 25 صــورة بعــد أقــل مــن ســنة 

واحدة، تحديدًا في مايو/أيار 2012. 
واعتبارًا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، كان عدد 
الصــور املرســلة عبــر التطبيــق أكثــر مــن مليــار صــورة 
فقط عبر التطبيق الخاص بمتجر »آبل«، مع 20 مليون 
أّمــا بالنســبة ألجهــزة  صــورة يجــري تراســلها يوميــًا. 

لهــا  متوفــرًا  تشــات«  »ســناب  أصبــح  فقــد  »آندرويــد«، 
ابتداًء من 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. 

لكــن الشــركة، التــي بــدأت تنتشــر وتســتقطب مزيــدًا مــن 
املســتخدمني، كانــت تعانــي مشــاكل ماليــة داخليــة، مما 
عبــر  للمــال  جمــع  بحمــالت  للقيــام  الفريــق  اســتدعى 
أميركــي  دوالر  مليــون  نصــف  ومــن  جــدد.  مســتثمرين 
نهايــة عــام 2012، اســتطاعت الشــركة أن ترفــع الرقم لـ60 
مليــون دوالر منتصــف عــام 2013. وارتفعت الحقًا قيمة 
التطبيــق، ووصــل عــدد املشــاهدات عليــه أواخــر أبريــل/
نيســان 2016 إلــى أكثــر مــن 10 مليــارات مشــاهدة يوميًا 
للمقاطع املصّورة، ليتفوق تطبيق »سناب تشات« على 

موقع »فيسبوك«، الذي عرض شراءه عام 2013.

بداية من الصفر
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بائعة النّخي
الذي  لرمضان  األول  العمل  النخّي«  »بائعة 
تلعب بطولته الفنانة الكويتية القديرة حياة 
الكتابة  بــدأت  الفهد  رؤيتها ونّصها،  الفهد، 
الــعــام 2013 لكنها تــوقــفــت بــعــد إصــابــة  فــي 
تــعــرضــت لــهــا فـــي يــدهــا وعـــــادت هــــذا الــعــام 

وأنجزت القصة وتصورها.
 تجسد حياة الفهد دور امرأة تبيع »النخي« 
ــهــــدف وفــــق مـــا صـــرحـــت به  )الـــحـــمـــص(، والــ
الذي  الكويتي  التراث  إلى  العودة  أنها تريد 
يسكنها، العمل برأي الفهد سيفرح املتقدمني 
التعّرف على  الصغار في  العمر ويسعد  في 
ــــان يــعــيــشــهــا  حـــقـــائـــق تـــاريـــخـــيـــة إنـــســـانـــيـــة كـ

املجتمع الكويتي، تقول حياة الفهد: »العمل 
مختلف تمامًا عن كل ما قدمته في السابق 
وهذا ما أريده، هو دارما وتراجيديا ومواقف 
إنسانية كثيرة صيغت بطريقة بسيطة أقرب 

إلى الناس.  

بيروت ـ ربيع فران

ــــروت  ــيـ ــ ــن الـــــقـــــاهـــــرة وبـ ــ ــدًا عــ ــيــ ــعــ بــ
ودمـــشـــق، مـــا هـــي أخـــبـــار الـــدرامـــا 
الــخــلــيــجــيــة لـــهـــذا املــــوســــم؟ وهـــل 
الرمضاني  السباق  في  تنافس  أن  باإلمكان 
أمام  الــيــوم، ذلــك  طرح 

ُ
ت نتظر؟ أسئلة عــدة 

ُ
امل

تزايد اإلنــتــاج الخليجي، وارتــفــاع االصــوات 
األعمال  نتقدة والباحثة عن هوية وهدف 

ُ
امل

الدرامية الخليجية،  ليس فقط من قبل النقاد 
يــزال  الـــذي ال  الجمهور  بــل مــن قبل  أنفسهم 

متأرجحًا ومحتارًا أمام سيل املسلسالت.
لكن، بعني متفائلة لهذا اإلنتاج، يمكن القول 
إنــــه بــــات أكـــثـــر انــفــتــاحــًا عــلــى واقـــــع أصــبــح 
أو  ومــنــاصــرة  الحديثة،  بالتقنيات  مرهونًا 
طرح  دور املرأة في املجتمع الخليجي، ونقله 
الدرامية.  االعــمــال  أو  التلفزيون  إلــى  صادقًا 
ــال  فــي  ــ ــمـ ــ هـــكـــذا تــنــطــلــق مــجــمــوعــة مــــن االعـ
السباق الرمضاني، من القضايا االجتماعية 
واقــع  تنقل  إلــى قصة  التقليدية  أو  املــعــتــادة 
الحال اليوم، في مسلسل »الجنة بعد قليل« 
مـــا يــزيــد الــتــكــهــنــات واألســـئـــلـــة حــــول كيفية 
تعاطي املجتمع الخليجي مع هذا النوع من 
اإلنــتــاجــات، وخــصــوصــًا أن املسلسل  يــروي 
حكايات عن األصولية وتفاعل الناس معها. 
الفائزة في  العربية  الــروايــة  إلــى نقل  إضافة 
جائزة »بوكر » 2013 »ساق البامبو« للكاتب 
الــكــويــتــي ســعــود الــســنــعــوســي إلـــى الــشــاشــة 

الصغيرة.
تسارعت عجلة اإلنتاج الخليجي في األشهر 
املسلسالت  مــن  كبير  عــدد  املــاضــيــة،  القليلة 

الرمضانية يجري تصويرها حاليًا ومنها:

مسلسالن يبتعدان 
عن الوضع األمني 

في سورية

»الجنة بعد قليل« 
يطرح قضية اإلرهاب 

بإنتاج خليجي

2223
منوعات

ساعة الصفر
وُيـــصـــور فـــي دبـــي مــســلــســل »ســـاعـــة الــصــفــر« 
ــه فـــــي رمــــــضــــــان، نـــــص ملــحــمــد  ــ ــــرضـ املـــــقـــــرر عـ
الكندري وإخراج لنهلة الفهد. القصة مقتبسة 
عن روايــة »اســـرار بنت أبــوهــا« بطولة هيفاء 
حسني وبثينة الرئيسي وآالء شاكر وإبراهيم 
ــدور الــعــمــل في  الــحــربــي، وفـــرح الـــصـــواف. ويــ
معجونة  ويــومــيــات،  قضايا  اجتماعي،  إطــار 
بــطــريــقــة خــلــيــجــيــة، هــيــفــاء حــســني وابــراهــيــم 
املاضي  الــعــام  ناجحًا  ثنائيا  شكال  الــحــربــي 
فــي مسلسل »لـــو أعـــرف خــاتــمــتــي« الـــذي نــال 
نجاحًا كبيرًا في الخليج ونقل صورًا واقعية 
عن يوميات وحقق رقما متناسبا مع متابعي 
العمل  ليس  صفر  ساعة  الخليجية.  األعــمــال 
الــوحــيــد الــــذي تــشــارك فــيــه هــيــفــا حــســني فقد 
انضمت أيضًا إلى املسلسل السعودي الجديد 
ــاكــــة«، وهــــو تــألــيــف عــبــدالــلــه الــفــهــيــد،  ــربــ »شــ
عبدالرزاق املمنت، وراضي املهنا، ومن إخراج 

علي الشويفعي.

اليوم األسود
املــمــثــلــة الــكــويــتــيــة شـــجـــون الـــهـــاجـــري تــعــود 
بمسلسل آخــر بعنوان »اليوم األســود« تدور 
أحــداثــه حــول عالقة اإلنــســان بواقعه اليومي 
داخــل املجتمع فــي إطــار اجتماعي أقــرب إلى 
الفلسفة، العمل من كتابة فهد العليوة، إخراج 

محمد دحام الشمري 
يــصــور قــصــص الــحــّب والــعــالقــات بــني الـــزوج 
إلى  الخليجي،  الــعــربــي،  املجتمع  فــي  ــرأة  واملــ
ــرتــه مواقع 

ّ
الــضــوء على مــا وف جانب تسليط 

ناحية  من  تغّيرات  من  االجتماعي  التواصل 
ــقــام عــلــى هــذه 

ُ
الــصــداقــات الــعــشــوائــيــة الــتــي ت

املواقع وتداعياتها.

غمز البارود
ــراج مصطفى  ــ  قــصــة خــلــيــفــة بــوشــهــاب، وإخــ
رشيد بطولة سميرة احمد وأحمد الجسمي، 
يسلط العمل األضواء حول شخصيات تفتقر 
والكراهية،  االنــتــقــام  فــي  رغبة  ولديها  للحب 
ومـــعـــالـــجـــة، أحـــــــداث فــــي صــــــراع تـــحـــتـــدم فــيــه 
ــــس هـــذا  ــــالمـ ــن ويـ ــ ــزمـ ــ الــــنــــفــــوس، ويـــمـــضـــي الـ
الصراع حياة األبناء، بعد أن سكن اآلباء حيث 
مليئة  غامضة  حياة  عــاشــوا  أنهم  يكتشفون 

باألسرار، وهو ما يجعل أحالمهم تنهار.

المحتالة
مــســلــســل اجــتــمــاعــي خــفــيــف تــلــعــب بــطــولــتــه 
املــمــثــلــة الــكــومــيــديــة هــيــا الــشــعــيــبــي ُيــصــور 
ــرح قـــصـــة امـــــــرأة مــحــتــالــة  ــطــ ــي الـــكـــويـــت ويــ فــ
تــقــوم بــاالســتــيــالء عــلــى أمــــوال رجـــال األعــمــال 
واألغنياء باللجوء إلى النصب، وكتبت نص 
السيناريو املؤلفة نجاة حسني، بطولة هدى 

حسني، ياسر املصري، اسيل عمران.

نوايا
ــلـــه تــلــعــب  ــقــــديــــرة ســــعــــاد الـــعـــبـــدالـ الـــفـــنـــانـــة الــ
الكاتبة  تــألــيــف  »نـــوايـــا« مــن  بــطــولــة مسلسل 
نــوف املــضــف وإخـــراج منير الــزعــبــي، وإنــتــاج 
ــلــــســــل مـــــن بـــطـــولـــة  صــــبــــاح بــــكــــتــــشــــرز، واملــــســ
العقل وزهرة  الياسني وعبدالرحمن  سليمان 
العبدالله  وتقوم  الــشــراح.  وانتصار  الخرجي 
في املسلسل بشخصية »شيخة« التي تتكفل 
بتربية ابنة شقيقها املتوفي، ورغم تسلطها 
الـــواضـــح فــي الــقــصــة إال أن صــــورًا اخــــرى من 

الطيبة تظهر من خالل العمل. 
ــارك الـــعـــبـــدالـــلـــه فــــي مــســلــســل  ــ ــشـ ــ ـ

ُ
ــك، ت ــ ــ إلـــــى ذلـ

رمــضــانــي ثـــان عـــن الـــروايـــة الــفــائــزة بــجــائــزة 
لألديب  البامبو«  »ســائــق  2013؛  عــام  البوكر 
الــكــويــتــي ســعــود الــســنــعــوســي، ويــجــمــع بني 
الفنانني: سعاد العبدالله وعبداملحسن النمر، 
ــوار  ــــراج مــحــمــد الــقــفــاص، وســيــنــاريــو وحـ إخـ
محفوظ عبدالرحمن. ويروي حكاية شاب من 
أم فلبينية وأب كويتي كان قد تزوج سرًا من 
الــخــادمــة. وتــركــز الـــروايـــة عــلــى مصير أولــئــك 

األبناء الذين يولدون بمالمح فلبينية.

الجنة بعد قليل
 ربما هي املرة األولى التي تتطرق بها الدراما 
الخليجية ملثل هذا النوع من السيناريوهات 
الــقــريــبــة مــن يــومــيــاتــنــا الــســيــاســيــة واألمــنــيــة، 
ــعــاش الــيــوم مع 

ُ
حــكــايــة مــن الــواقــع الــديــنــي امل

من  تحصل،  حكايات  على  جديدة  إسقاطات 
املــتــوقــع أن تــثــيــر اهــتــمــام املــتــابــعــني إن عــرف 
ذلك  يوظف  كيف  أحمد  الكاتب محمد حسن 
لــنــجــاح الــقــصــة والــســيــنــاريــو واملــســلــســل من 

بطولة بثينة الرئيسي.

إضاءةرمضان 2016

فّندراما

محمد كريم

حــتــى مــنــتــصــف الـــقـــرن املـــاضـــي، كـــان مــســرح 
فــي مصر والشام  رائــجــًا شعبيًا  الظل  خيال 
الدكتور،  العربي. ويصف  واملــغــرب  والــعــراق 
محمد مــنــدور، هـــذا املــســرح بــأنــه عــبــارة عن 
ــــورق املــقــوى،  ظـــالل عـــرائـــس مـــن الــجــلــد أو الـ
ــيـــض  ــــن الــــقــــمــــاش األبـ ــار مـ ــتــ ــلـــى ســ تـــظـــهـــر عـ
الــخــفــيــف، وقــــد وضــــع خــلــف هــــذه الــعــرائــس 
مصباح ليعكس ظاللها على الستار، وهذه 
العرائس مكونة من أعضاء تتحرك بواسطة 
مفاصل، وقد اتصلت بها وبأجزائها خيوط 
تتجمع في يد صاحب الخيال، وعن طريقها 
يـــحـــرك تــلــك الـــعـــرائـــس وقــتــمــا يـــشـــاء، ووفـــق 
ألسنة  الــذي يجريه على  الحوار،  مقتضيات 

الشخصيات.
 مسرح خيال 

ّ
ووفقًا ألحمد تيمور باشا فإن

الظل يعود إلى قصور األمــراء واألثرياء في 
أخرى  إشــارة  فيما توجد  الفاطمي،  العصر 
ــوبـــي مع  لــعــرض حــضــره صــــالح الـــديـــن األيـ

سعيد. تلعب سالف فواخرجي في »أحمر« 
وتشهد  ســمــاح،  اسمها  إعالمية  شخصية 
جريمة قتل في حارتها تودي بحياة خالد 
ــد الــقــضــاة فــي جــهــاز الــرقــابــة، ويــجــّســد  أحـ
شخصّيته عّباس النوري، ما يدفعها وفي 
إطار عملها كمذيعة للكشف عن مالبسات 

هذه الجريمة.
ــه فـــي دمـــشـــق، خــــالل الــظــروف  ــداثـ تــــدور أحـ
مختلفة،  زمنّية  مستوياٍت  ضمن  الراهنة، 
الشخصية  تــحــّوالت  ترصد بعض جوانب 
السورّية على مــدى عقود، ولكن بعيدًا عن 
الــخــوض فــي تفاصيل الــحــرب الــدائــرة على 
أرض سورية، والتي ستكون مجرد خلفية 

لألحداث.
املسلسل الثاني هو »نــدم«، ربما هو أقرب 
إلــى السلسلة الــســوريــة الــتــي حــفــرت ذاكــرة 
ــة مــنــهــا »صــــرخــــة روح«.  ــا الـــســـوريـ ــ ــــدرامـ الـ
»نــــــدم« مـــن تــألــيــف حــســن ســـامـــي يــوســف، 
الليث حّجو، بطولة باسم ياخور  وإخــراج 
وسلوم حــّداد وأيمن رضا ودانــة مارديني. 

بيروت ـ العربي الجديد

على الرغم  من الفشل الذي لحق بمسلسل 
ــــي، تــــقــــّدم شــركــة  ــــاضـ ــعــــام املـ »الــــــعــــــراب«، الــ
مسلسلني جديدين  الــســوريــة«،  الفن  »سما 
لهذا املــوســم. ويــبــدو أن الشركة  تهرب من 
املـــشـــاكـــل الــتــســويــقــيــة الـــتـــي واجــهــتــهــا في 
عـــرض »الـــعـــراب« الــعــام املــاضــي إلـــى درامـــا 
املسلسالت  تبتعد عن مشهد  ال  اجتماعية 

السورية في السنوات األخيرة.
كبار  التحّدي بني  »أحمر« صــورة  مسلسل 
وجوه  الدراما في سورية ولبنان في عمل 
ــد: ســــالف فـــواخـــرجـــي، تـــواجـــه عــبــاس  ــ واحــ
الـــــنـــــوري، ومـــعـــهـــمـــا عـــبـــد املـــنـــعـــم عــمــايــري 
ورفيق علي أحمد، وصفاء سلطان، وأيضًا 
بيار داغر ونادين وديمة قندلفت، املسلسل 
مـــن تــألــيــف عــلــي وجــيــه ومــــن إخـــــراج جــود 

وزيره، القاضي الفاضل، سنة 1171م/567هـ،  
بــيــنــمــا تـــكـــثـــر اإلشــــــــــارات الـــعـــثـــمـــانـــيـــة الــتــي 
تــشــهــد بـــعـــروض قــدمــهــا فــنــانــون مــصــريــون 
فـــي إســتــانــبــول مــنــذ الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر. 
ويحتفظ التراث العربي بثالثة مخطوطات، 
ــدم ملــســرح خــيــال الــظــل، وهـــي التي  تــعــد األقــ
املــوصــلــي )1249-1311م(  دانــيــال  ابـــن  ألــفــهــا 
ــــى مـــصـــر، وأطــــلــــق عــلــيــهــا بـــابـــات  ــازح إلـ ــنــ الــ
ــــت أحــــداثــــهــــا تــنــاقــش  ــانـ ــ ــع بـــــابـــــة(، وكـ ــمــ )جــ
قــضــايــا ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وتــاريــخــيــة 
بــطــريــقــة فــكــاهــيــة ســـاخـــرة. وهــــي بــعــنــاويــن 
)طيف الخيال(، و)عجيب وغريب(، و)املتيم 
وضــائــع اليتيم(. وكــتــب املــقــريــزي عــن كتاب 
ابـــن دانـــيـــال )طــيــف الــخــيــال( أنـــه لــم يصنف 

مثله في معناه.
فــي محاولة الســتــعــادة هــذا املــســرح التراثي 
مصريًا، وإعــادة إخراجه للجماهير بصورة 
عــصــريــة؛ أســـس الــفــنــان، نبيل بــهــجــت، فرقة 
ومــضــة لــهــذا الــغــرض. كــمــا أقـــام بهجت عــدة 
معارض الستنساخ دمى خيال الظل القديمة 
مصنوعة من الجلد، إضافة إلى أكثر من 80 

ورشة عمل.
ــــى أوروبــــــــا فــــي الـــقـــرن  ــيـــال الـــظـــل إلـ ــــل خـ وصـ
السابع عشر، عبر تركيا العثمانية واليونان، 
فاحتفت بــه الــشــعــوب األوروبـــيـــة، وتــطــورت 
التي  التقليدية  الــصــورة  عــن  كثيرًا  تقنياته 
الــعــرب قديما وتــوارثــوهــا حتى وقت  عرفها 
قريب. »راينر رويش« مبدع أملاني أسس مع 

أبنائه سنة 1982 مسرحًا لخيال الظل. 

وتدور تفاصيله حول عالقة عروة، الكاتب 
الــتــلــفــزيــونــي، بــثــالث نــســاء غــيــرن حــيــاتــه، 
وذلــك عبر حكاية سورية ممتدة من 2003 
ـــ وحــتــى 2015. حــكــايــتــه، الــتــي تــبــدأ مــع ما  ـ
يبثه التلفزيون عن )سقوط بغداد(، يلتقي 
ــي الـــتـــاســـعـــة والـــعـــشـــريـــن(  عــــــروة )وكـــــــان فــ
ــاء( فـــي الـــواحـــدة  ــنـ بــبــنــت حــلــوة اســمــهــا )هـ
والعشرين من عمرها )طالبة في الهندسة 
املــدنــيــة(، وتــقــيــم فــي بــيــت طــالــبــات جامعة 
لـــوال خوفها  تــمــامــًا  أنــثــى طبيعية  دمــشــق. 
الـــزواج. ها هي هناء تختفي فجأة من  من 
حياة عروة.. لتبدأ حكايته مع )رشا ( الفتاة 
الـــتـــي اقــتــحــمــت حـــيـــاتـــه.  طــالــبــة جــامــعــيــة، 
فقيرة،  الــتــلــفــزيــونــيــة،  بمسلسالته  مــغــرمــة 
العشوائيات،  إحــدى  في  تقيم  القلب،  طيبة 
متواضعًا  مــنــزاًل  لها  صديقة  مــع  تستأجر 
جــــــــدًا،  يـــقـــع بـــغـــرامـــهـــا »جــــهــــاد الـــشـــبـــيـــح«، 
يــطــاردهــا أحــيــانــًا، وهــي عاجزة  يضايقها، 
عــن صـــــّده،  تــعــيــش فــي خــــوٍف دائــــم: احتى 
مع  .ويختطفها 

ً
مرة البيت  عليها  يقتحم  
عروة عبر أحداث مشوقة.  

رزان،  طليقته  مــع  مــن حكايته  عـــروة  قصة 
إلى حكايته اليوم مع وداد ، املرأة الصغيرة 
الــتــي كــانــت فــي الــثــالــثــة مــن عــمــرهــا عندما 
 
ٌ
 أو مــرتــني وهـــي طفلة

ً
الــتــقــاهــا عــــروة مــــرة

بعد، .. ثم لم يرها بعد ذلك أبدا. إنها وداد. 
اعترضت طريقه ذات مساء بــارد من شتاء 
ولم  يعرفها،  لــم  النجمة..  ســاحــة  فــي   2015

تعرفه. 

خيال الظّل... فن طّورته التكنولوجيا»أحمر« و»ندم«... الهروب من السياسة
تحتدم المنافسة بين 

شركات اإلنتاج السورية 
على أعمال درامية 

لموسم رمضان، وحتى 
اليوم أكثر من 16 مسلسًال 

تنتظر التسويق للعرض 
األول بعد شهر

على شاطئ غزة يقوم 
الشاب الفلسطيني، عبد 
اهلل الغفري، باستعراض 
مهارات خيوله بحركات 

بهلوانية مذهلة

في مصر والشام 
والمغرب العربي بقي 

مسرح »خيال الظل« 
منتشرًا حتى منتصف 

القرن الماضي

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يحرص الشاب الفلسطيني، عبد الله الغفري، 
عــلــى اصــطــحــاب الــخــيــول الــتــي يمتلكها إلــى 
ــومــــي مــن  ــاطــــئ بـــحـــر غــــــزة بـــشـــكـــل شـــبـــه يــ شــ
أجــل مــمــارســة ريــاضــة االســتــعــراض بالخيل، 
وتــنــفــيــذ ســلــســلــة مـــن الـــحـــركـــات الــبــهــلــوانــيــة 
واالســتــعــراضــيــة الــخــطــيــرة، الــتــي عــمــل على 

التدرب عليها طيلة السنوات املاضية.
ــذيــــن  ــن الــــغــــزيــــني الــ ــ ويـــتـــجـــمـــع الـــــعـــــشـــــرات مــ
يـــقـــصـــدون شـــاطـــئ بـــحـــر غــــــزة، أمــــــام الـــشـــاب 
الغفري، الذي يحظى بجمهور واسع من أجل 
بتنفيذها،  يقوم  التي  بالعروض،  االستمتاع 
كونه الوحيد الذي يتقن هذا النوع الفريد من 

رياضة االستعراض بالخيول في القطاع.
ويــنــفــذ الــفــارس الــغــزي الــعــديــد مــن الــحــركــات 
ــدد مــن  ــ ــ ــــوف عــــلــــى عـ ــــوقـ ــالـ ــ ــة كـ ــيــ ــراضــ ــعــ ــتــ االســ

إلــى أربعة  الخيول، يصل في بعض األحــيــان 
فــي آن واحــــد، بــاإلضــافــة إلـــى تنفيذ حــركــات 
الــقــفــز يمينًا ويـــســـارًا فــي أثــنــاء ســيــر الخيل، 
بتدريب  قــام  التي  الحركات   عن بعض 

ً
فضال

الخيل عليها لتنفيذها.
ويقول الغفري لـ »العربي الجديد« إنه اكتسب 
ــذه الــــريــــاضــــة، الـــفـــريـــدة مــــن نـــوعـــهـــا وغــيــر  ــ هـ
املــوجــودة فــي القطاع، عــن والـــده الــذي حصل 
على دورات مختلفة في هذا املجال حينما كان 
قبل عدة  السعودية  العربية  اململكة  يقيم في 
والــــده عمل  أن  العشريني  ســنــوات. ويــوضــح 
على نقل خبرته ومهاراته، التي اكتسبها من 
يزيد عن عشر سنوات  ما  منذ  إليه  التدريب 
ــتـــدرب عليها،  وســمــح لــه بــاقــتــنــاء الــخــيــل والـ
وممارسة مختلف املهارات املطلوبة من أجل 

الوصول إلى مرحلة متميزة.
ويـــعـــد الـــغـــفـــري الـــغـــزي الـــوحـــيـــد الـــــذي يتقن 
ريــاضــة » تـــرك رايــدنــغ »، والــتــي تــحــتــاج إلــى 
مــهــارة عــالــيــة وخــفــة حــركــة فــي تــنــفــيــذهــا مع 
الخيل من أجل ضمان عدم التعرض إلصابات 
قــويــة ومــن أجــل إنــجــاز الــحــركــات بــدقــة عالية 
لم  أنــه  إلــى  الجمهور. ويشير  برضى  تحظى 
كــامــل من  يكمل دراســتــه وفـــرغ حياته بشكل 
أجـــل تــعــلــم كــافــة الــعــلــوم الــخــاصــة بــالــخــيــول، 
العالج  أو حتى  الــتــدريــب  ســـواء على صعيد 
بــهــا، وطـــرق عالجها على  الــخــاص  البيطري 

أساس علمي، ووفقًا ملراجع علمية رسمية.
ويواجه الشاب الغفري العديد من الصعوبات 
والــعــقــبــات فـــي الــقــطــاع املــحــاصــر إســرائــيــلــيــًا 
مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، والـــتـــي تــعــتــرض طــريــقــه 
كعدم وجود النوادي املتخصصة في مختلف 
الرياضات الخاصة بالخيول، وارتفاع التكلفة 

املادية الحتضانها.
ويلفت إلــى أن ريــاضــة الخيول املــوجــودة في 
الــقــطــاع مــقــتــصــرة عــلــى ســبــاق قــفــز الــحــواجــز 
ــات الــــســــرعــــة فــــقــــط، نـــتـــيـــجـــة غـــيـــاب  ــ ــاقـ ــ ــبـ ــ وسـ
ــة وتـــحـــولـــهـــا إلـــى  ــ ــديـ ــ ــن قـــبـــل األنـ ــتــــمــــام مــ االهــ
جني  إلــى  تهدف  بحتة،  استثمارية  مشاريع 
االهتمام  عــن  بــدرجــة أساسية بعيدًا  األربـــاح 

بتطوير املهارات.
وســـعـــى الـــغـــفـــري خــــالل الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة إلــى 
تشكيل فريق متخصص في مجال رياضة » 
تــرك رايــدنــغ » فــي غــزة مــن أجــل املــشــاركــة في 
املــســابــقــات الــخــارجــيــة وتــمــثــيــل فــلــســطــني، إال 
أن صــعــوبــة الــريــاضــة وهــاجــس الــخــوف لــدى 
الكثيرين حال دون تكوينه له. ويلفت الفارس 
الــغــزي إلــى أنــه تلقى الكثير مــن الــدعــوات من 
األوروبــيــة،  الــدول  البحرين والكويت وبعض 
مــن أجــل املــشــاركــة فــي الــعــديــد مــن املسابقات 
والـــــــدورات الــخــارجــيــة، إال أن إغــــالق املــعــابــر 
والــحــصــار املـــفـــروض وعــــدم اهــتــمــام االتــحــاد 

الفلسطيني حالت دون مشاركته فيها.

)Getty( من أحد مسارح إندونيسيا

كيف هو حال الدارما الخليجية مع قرب حلول شهر رمضان والتنافس مع »جنسيات« الدارما 
المقابلة؟ األعمال باتت جاهزة فما هي أبرز مسلسالت هذا الموسم؟

دراما
  الخليج

مراقصة الخيول

حكواتي

ميسون شقير

حلب ال تذهبي لليل وحدك، فاألغنيات التي كنت قد خبأتها كي تحمي ليلك 
من العتمة، استشهد فيها مقام النهوند وهو يردد موشحاتك الطويلة، النار 
يا حلب تحفظ اآلن قدودك عن ظهر قلب األطفال، تحفظها بعيونهم التي 
أغمضوها ألخر مرة، النار يا حلب، تعزف موشح املوت الساخن وترقص 

رقص روح أم سقط البيت على أوالدها األبرياء.
ال تذهبي لليل يا حلب وحــدك، وخــذي معك ما بقي من ليل حمص حني 
ثقب النهار الجدران والقلوب، وحني سكن الغياب وطحني البيوت املحطمة 
يدلك على درب  كــي  يــا حلب  ليلها معك  العريقة، خــذي  عــقــارب ساعتها 
العالم  براميل صمت  تحمل  يا حلب  الطائرات  الليل.  هــذا  أخــر  في  العتمة 
الثقيلة واملحشية  بالنابالم، النابالم املعد خصيصا لليلك يا حلب، الطائرات 
القيامة  القيامة،  تحمله وتضيف له حقدا معتقا كي يكون انفجاره كيوم 

الجماعية من الحياة إلى املوت، املوت الساخن يا حلب.
الدمية  يد  تمسك  كانت  التي  الطفلة  الدمية،  بتلك  تلعب  كانت  التي  الطفلة 
وتحكي لها حكاية ما قبل النوم، أخرجوا اآلن دميتها من تحت األنقاض 
بال يد، ثم جروا يد الطفلة التي لم تفلت يد دميتها، اليدان اآلن متشابكتان 

تكمالن الحكاية، متشابكتان ووحيدتان، وحيدتان بال جسد.
األب لم يعثر على جثة ابنه، وال على جثة ابنته، فقط وجد مريول املطبخ 
الذي كانت ترتديه زوجته حني كانت تعد لهم الطعام وحني كانت تضيف له 
كثيرا من الحب، األب لم يعثر أيضا على زوجته، فقط كان يصرخ ويسأل 
وجه الله الجالس هناك، ملاذا هو ليس معهم تحت كل هذا الركام، ملاذا عليه 
ليعيد تشكيلهم، ملاذا جهنم هذه كلها،  أن يفتش عن أشالئهم، يجمعها، 

وملاذا ذهبوا في رحلتهم الطويلة وتركوه وحيدا في هذا القبر.
حلب، صابونك  الذي هو أقدم وأفضل صابون في العالم، صابونك الذي 
العالم، وكــل قطنك  يباع بأغلى األســعــار، لم يستطع أن يغسل وســخ هــذا 
ونسيجك األعــرق واألجــود واألجمل لم يستطع أن يستر عري هذا العالم 
الفاضح، كل عراقة حضارتك لم تقدر على أن تحمي زيف ما يدعيه هذا 
العالم من تحضر كــاذب،  قلعتك القادمة من ثالثة آالف عام لم تحم هذه 

اإلنسانية من االنهيار، من أبوابك التسعة دخلوك، من باب النيرب، من باب 
النصر، دخلوك من الجامع األموي ومن كنيسة السيدة العذراء، من سورك 
خرجت وحوش السماء، في أسواقك وخاناتك األقدم باعوك فال تسامحي 

يا حلب،
ويكسر صوت  الغابة  بــاب  يغلق  القاتل  عرشه،  على  اآلن  يستوي  القاتل 
الليل فيها، القاتل يلم صورك من الوجوه، ويحرقها، القاتل هو الكثيرون 
القدود وأنوثة صوتك  أنوثة خصرك في  الذين يوجعهم جمالك، توجعهم 
في املوشحات، القتلة كثيرون ينتظرون سماء ألسلحتهم الصدئة وأطفاال 

جاهزين لتجريبها، القاتل هو العالم، كل العالم، فال تنسي يا حلب.
حلب يا سيدة املوسيقى، ال ترمي للعالم عكازا كي يقوم مرة ثانية، دعيه 
مرميا في هذا الوحل، ال ترسلي له صابون غارك، ال تدخليه في مقاماتك، 
ال تسكنيه األغاني، حلب ال تنشديه واتركيه كما هو اآلن ضائعا بال وزن 
وال لحن،  حلب يا سيدة الطرب، اسحبي صوتك من كل الحناجر، وخبئيه 
في جــرارك، واسحبي اسمك من كل الخرائط، وخبئيه في عيون األطفال 
الذين رحلوا، العيون الخائفة واملفتوحة، التي لن تغمض بعد اليوم وستظل 

تشاهد كي تخبر الله عنك يا حلب.
اســحــبــي مــســاءك مــن لــيــالــيــهــم، اسحبيه كــامــال، خبئيه فــي ســـواد أثـــواب 
األمهات اللواتي سقطت قلوبهن في حفر في هذه األرض، اسحبي مساءك 

كله يا حلب واتركي ليلهم بال مساء...

حلب ال تذهبي وحدك

فنون وكوكتيل

إرهاب وكوميديا
للسباق الرمضاني
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ــمــونــهــا أبـــنـــاءهـــم كــمــظــهــر مـــن مــظــاهــر 
ّ
ويــعــل

الترف، ولم يكونوا يتصّورون أنها ستتحّول 
إلـــــى مــــصــــدر رزقــــهــــم فــــي مــــاهــــي ومــــســــارح 
الــقــاهــرة الحــقــا، ومـــن هــنــاك دخـــل فــريــد إلــى 

عالم الفن. 
مـــّرت األســــرة، وفــريــد الــطــفــل، قبل االســتــقــرار 
فــي مــصــر بــلــبــنــان، كــمــحــطــة، فــي زمـــن بطش 
االستعمار الفرنسي. هذا املــرور كان له أثره 
في طبع الفولكلور اللبناني في أذنه ووعيه 
السوري عن طريق  الفولكلور  بعد أن هضم 
أمه. مّر فريد أيضا من الكنيسة حيث كان من 
بالتباكي  تلقى نصيحة  املنشدين، وقد  بني 
ــاء وهـــــي »تـــقـــنـــيـــة« ظـــلـــت تـــازمـــه  ــنـ ــغـ عـــنـــد الـ
طـــوال حياته حتى صـــارت جـــزءًا مــن صوته 

وشخصية هذا الصوت.
ر األجنبي بــدأ مع أولــى األغاني 

ّ
دخــول املؤث

ــّدم له  الــتــي أّداهـــــا فـــي مــاهــي مــصــر، حـــني قــ
مــدحــت عــاصــم ألــحــانــا مــثــل »كـــرهـــت حــبــك« 
و«من يوم ما حبك فؤادي« و«ميمي«، والتي 
ّحنت على قالب التانغو، ومن قالب الرومبا 

ُ
ل

أغنية »مقدرش«. ولعل اقترابه بهذه الجرأة 
من استيراد القوالب املوسيقية غير العربية 
هو ما أّسس الرغبة عنده في التجديد الحقا، 
وينافسه  الرغبة  هــذه  يشاركه   

ً
جيا ووجــد 

فيها. لّحن فريد جميع أشكال الغناء العربي 
ح والدور، وكانت رؤيته أن األلحان 

ّ
عدا املوش

ــى 
ّ
هـــي تــرجــمــة مــطــابــقــة لــلــكــلــمــات، وقــــد تــبــن

قضّية تخليص الغناء العربي من التطريب 
ــركــيــة 

ُ
ـــبـــرا عــنــاصــر ت

ُ
والــتــطــويــل الــلــذيــن اعـــت

دخــيــلــة، ولـــو أن ألــحــانــه لــلــقــصــائــد الــعــربــيــة 

الــفــصــحــى فـــي شــكــل األغــنــيــة الــطــويــلــة ذات 
 

ُ
املقّدمة املوسيقية والجسم والخاتمة لم تخل
من هذا التطويل، وكانت أقل أعماله نجاحا 
إلــى ميوالته في  أقــرب  جماهيريا، لكنه كــان 
قصائد مثل »يا زهرة في خيالي« و«عدت يا 

يوم مولدي« و«عش أنت«.
كــــان األطـــــرش يــؤمــن بـــاإللـــهـــام الــلــحــظــي في 
للتعديل  يعود  ال  كــان  لذلك  وتبعا  التلحني، 
عــلــى الــلــحــن هـــروبـــا مـــن وســـــاوس املــعــالــجــة 
التعديل  الــثــانــيــة، ويــقــال إن عــدم رغبته فــي 
هــي الــتــي منعته مــن الــتــعــاون مــع أم كلثوم 

ه.
ّ
العتباره أن تعدياتها هي إهانة لفن

لــعــل أهــــم مـــا يــلــفــت فـــي شــخــصــيــة األطــــرش 
ــات املــوســيــقــيــة الــســوريــة  ــذاقــ هـــو امــــتــــزاج املــ
واللبنانية واملصرية. لقد كان أحد أبرع من 
عليه  والتنويع  األغنية  في  الفولكلور  ذّوب 
الناتج  ليكون  املوسيقية،  شخصّيته  ضمن 
 لحنية شديدة األصالة، أي أن الفلكلور 

ً
ُجما

ــه عــن الجمل 
ُ
فــي ألــحــان فــريــد يــصــعــب فــصــل

اللحنية الخاصة به.
في ارتجاالته الصوتية، نعثر مع فريد على 
املــوال في  ا 

ّ
فن والعتابا وهما  امليجانا  روح 

الــشــام الــلــذان نــشــأ عــلــى سماعهما مــن أمــه. 
بها  افتتح  والتي  العود،  أمــا تقاسيمه على 
مـــقـــدمـــات أغـــنـــيـــاتـــه الـــطـــويـــلـــة فــــي الــحــفــات 
الحية، فقد حملت الــروح املصرية من حيث 
املقامات والنقات بني فروعها. حني اكتملت 

القاهرة ـ شيرين عبده

املــــــــــزج بــــــني املــــوســــيــــقــــى الـــعـــربـــيـــة 
ــة بــاخــتــاف  ــ ــيـ ــ واملـــوســـيـــقـــى األوروبـ
تها 

ّ
أنــواعــهــا هــي الــرســالــة التي تبن

مــعــظــم املــشــاريــع املــوســيــقــيــة الــعــربــيــة خــال 
الــقــرن املــاضــي. كـــان أّول تــبــلــور واٍع لــهــا مع 
ســـّيـــد درويــــــش حـــني أدخـــــل قـــوالـــب األلـــحـــان 
األوروبــيــة في أغانيه، وبلغ ذورتــه مع جيل 
مــحــمــد الــقــصــبــجــي ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــوهـــاب 

وفريد األطرش )1974-1910(.
َرين 

ّ
للمؤث إلى جانب استيعابه  الثالث،  كان 

الشرقي والغربي، يحمل تنويعات مناطقية 
ــــل املــوســيــقــى الــعــربــيــة نــفــســهــا، وكــانــت  داخـ
افة تعكس حياته. 

ّ
شخصيته املوسيقية شف

أبناء  ه علياء املنذر؛ كان 
ُ
البداية والدت نقطة 

ـــمـــون املــوســيــقــى 
ّ
آل األطــــــــرش وقـــتـــهـــا يـــتـــعـــل

مناش بتاشارجي

وأنا أزور ضريح همايون
 دارا شيكوه

َ
وجدُت مدفن

ــاع ســائــحــيــه  ــنـ ــإقـ ــواًل بـ ــغـ ــشـ ــدًا مـ ــرشــ ــُت مــ ــألــ ســ
اإلنجليز

بأن النجوم على الباب األمامي ليست نجوم 
داود،

- »أين يمكن أن أجده؟«
- »قبر دارا املقطوع الرأس

موجوٌد في الضريح الرئيسي«
سرُت، واعيا فجأة بوجود رأسي، 

واعيا بالجملة التي 
فصلت رأَس دارا

عن جسده، حرًا من 
أوامره، حرًا 

من الكلمة، منشطرًا إلى اثنني.

هل دارا حاليا هو دارا؟
رأسه حمل اسمُه، ولكنه 

لم يعد رأسه، قطعته
 سيف، أين كان دارا؟

ُ
هّسة

بالنسبة ألورنجزيب حمل دارا
 شائكا، نقيض 

ً
ظا

إيمانه، سيفا منافسا، 
نثر دارا امللحد

عاشق صوفي لتراتيل أخرى، دارا
طائٌر صوفي، 

يطير من مخطوطة إلى مخطوطة،
باحثا عن الله في الترجمة. 

يزور املترجُم بيت 
كل شاعر، ليبحث عن السّر

الخفّي داخل الكلمة التي تتهجى
كونا مشابها، ذا صدى 

في زمن آخر، تحت مصابيح أخرى، 
ُالكلمة نفسها، دارا، سيد 

ف
ّ
األلسنة، قبطان زورق يجذ

من لساٍن إلى لسان،
ضاع رأسه في الترجمة.

دارا، طفل الشيطان، 
علن مخلوقا لله، ُدفن 

ُ
أ

في نار جحيم الوحوش،
لترتيله ألناشيد األوبانيشاد،

هل جاء أحٌد في ما بعد
ليتلو مرثية

حيث كان جسد دارا الناقص
يبحث عن رأسه؟

إلى أين ستذهب التربة

فريد األطرش 
القلب ومفتاحه

دارا شيكوه هو أكبر أبناء 
اإلمبراطور المغولي 
المسلم شاه جهان. 

ترجم 50 نشيدًا من أناشيد 
األوبانيشاد قبل أن يقتله 

أخوه األصغر الطامع في 
وراثة العرش

صاحب مخيّلة تلحينية 
َعكست أصوله الشامية 

واستقراره في مصر، كما 
َعكست تعلّقه بأصالة 
النغم العربي واالنفتاح 

على القوالب األجنبية 
دون اغتراب فيها

تقّدم »فرقة مينا« 
توليفة عربية برتغالية، 

تقوم على بحث في 
األغاني الشعبية، في 

البالد العربية والبرتغال، 
ثم تهيئتها لألذن 

الفنية المعاصرة

طائرٌ صوفي من مخطوطة إلى مخطوطة

تريز سليمان أحكي لكم عن »مينا«

بساط لحني وِسع الوطن العربي

عرف كيف يوِدع 
لحنًا شرقيًا ضمن 
القوالب األجنبية

تحافظ األغنية 
الشعبية على القيمة 

األصلية لألشياء

حافظ على 
شخصيات المطربين 

اآلخرين حين لّحن لهم  ارتبط اسم فريد األطرش بآلة العود، وهو الذي لّقب بـ »ملك العود«، 
آخرين  لدى  نجده  الــذي  ــدور  ال ذلك  يتعّد  لم  معه  حضوره  أن  غير 
والقصبجي  الــوهــاب  عبد  مثل 
التي  التلحين  آلة  إنه  والسنباطي؛ 
النسخة  في  ــواء  األض عنها  تنأى 
تجد  وال  األعــمــال،  مــن  النهائية 
الــوصــلــة  ــلــك  ت مـــع  إال  فــســحــة 
عبقرية  الحفالت.  خــالل  الفردية 
تترجمها  لم  العود  مع  األطــرش 
خصيصًا  مكتوبة  أيضًا معزوفات 
استعراض  آلة  غالبًا  ظل  فقد  له، 

لصنعة العزف.

آلة التلحين فقط

2425
ثقافة

استعادة

شعر

تجربة

فعاليات

مامح شخصية األطرش الفنية، تقّوت أكثر 
العربية  املوسيقى  بــني  املـــزج  ملسألة  رؤيــتــه 
واملــوســيــقــى الــغــربــيــة، ولــعــلــه مــن أنــجــح من 
ــوِدع لــحــنــا شــرقــيــا ال تخطؤه  ــ عـــرف كــيــف يـ
األذن ضمن قالب غربي، كما فعل في أغنية 
ــلـــشـــان  »ويـــــــــاك« و«قـــلـــبـــي ومـــفـــتـــاحـــو« و«عـ

ماليش غيرك«.
ــة فـــريـــد األطـــــــرش مــع  يــمــكــنــنــا تـــلـــّمـــس عـــاقـ
ــيـــة فــــي تــلــحــيــنــه أعــــمــــااًل  ــقـــى الـــغـــربـ ــيـ املـــوسـ
لشقيقته أسمهان، حيث يتجلى اتساع أفقه 
األنــس في  الفضاءين في رائعة »ليالي  بني 
وهو  آخـــر،  أمــر  ماحظة  يمكن  لكن  فيينا«. 
أنــــه حـــني تــعــامــل مـــع أســـمـــهـــان أظـــهـــر قـــدرة 

لتجد السرَّ املفقود بني رأس دارا
وجسده، سرٌّ يرتجف

في فضاٍء مؤلم
ُيضحى به قبل أن تنتهي الترجمة؟
ً
أمام النصب التذكاري وقفُت، قائا

لدارا، أنا أحملك في رأسي، لديك 
عدد كبير من الرؤوس تترجمُ 

كل يوم ما تركته غير منتٍه،
كمترجمني، نحن نواصل الليل 
بالنهار، نخون الكلمة، نتفادى

السيف، نعيد كل يوم
رأس دارا إلى مكانه. 

 )1659-1615( شــيــكــوه  دارا  املــتــرجــم:  مــن  هــامــش 
أبــنــاء اإلمــبــراطــور املغولي املسلم شــاه جهان،  أكــبــر 
ومرشحه لخالفته، ُعرف عنه أنه كان شخصًا رفيع 
الثقافة ذا ميول صوفية، حاول التوفيق بني اإلسالم 
الديانتني.  بــني  مشتركة  لغة  وإيــجــاد  والــهــنــدوســيــة، 
التي هي  األوبانيشاد  أناشيد  ترجم 50 نشيدًا من 
جزء من كتب الفيدا الهندية عن اللغة السنسكريتية 
مــبــاشــرة، وكــتــب كــتــاب »مجمع الــبــحــريــن«. وبسبب 
أخــوه األصغر  قــاد  املتسامحة هــذه  أفكاره ومواقفه 
ــة  أورنـــجـــزيـــب املــتــعــصــب ديــنــيــًا، والـــطـــامـــع فـــي وراثــ
العرش، ضده حربًا شعواء، انتهت بقتل دارا وقطع 

رأسه، ودفنه في قبر مجهول.

 Manash Bhattacharjee 
شاعر هندي يكتب باإلنجليزية، أستاذ في جامعة 
أمبيدكار في نيودلهي. 
)ترجمة محمد األسعد(

إضافة  غــيــره،  على شخصية  الــحــفــاظ  على 
لحفاظه على شخصيته هو، كما هو الحال 
 شوف 

َ
تعال الحقني  »يــا حبيبي  أعمال  مع 

اللي جرالي« و«يا بدع الورد« وغيرها.
وحني لّحن لوديع الصافي أغنية »على الله 
تعود«، صّرح بأنه لّحنها طبقا للخصائص 
الـــوديـــعـــيـــة لـــلـــصـــوت ومــــــال فـــيـــه الســتــغــال 
قــدرات صــوت رخيم عريض. كما نجد نقلة 
أخرى حني لّحن لـ صباح أغاني خفيفة مثل 
»يا دلع دلع« و«أكلك منني يا بطة«و لـ فايزة 
أحمد »يا حاوتك يا جمالك« ولّحن لوردة 

الجزائرية »روحي وروحك حبايب«. 
ارتكز عليه فريد في صياغة  ثمة عالم آخــر 
شخصيته املوسيقية، وهو السينما. وضع 
الشباب«  »انتصار  لـ  التصويرية  املوسيقى 
ــــــف الــــكــــورال فـــي أغـــانـــي األفـــــــام، ومــن 

ّ
ووظ

خالها ظهرت براعته في قالب الدويتو، في 
أعــمــال تقاسمها مــع شــاديــة وصــبــاح ونــور 
الـــهـــدى. ولــعــل أغــنــيــة »بــســاط الـــريـــح« كانت 
أن  استطاعت  تلحينية  ملخّيلة  استعراضا 
تــمــتــّد عــبــر الـــوطـــن الــعــربــي مـــن تــونــس إلــى 

العراق ومن السودان إلى املغرب. 
كل هذه املراحل والعناصر جمعها أفق فريد 
األطرش، والذي تختلف ألحانه ومناخاتها، 
غير أن املستمع ال يزال على اختاف طبيعة 
اللحن ومرجعياته قادرًا على تمييز أن هذه 

النغمات له.

رأس دارا شيكوه

منجم وأغنية ورائحة األشياء

المعرض  العاصمة،  روبتسوف«، في تونس  ألكسندر  اليوم، في »غاليري  يفتتح، 
الجماعي ضوء الذي يجمع بين اللوحات وأعمال السيراميك. يشارك في المعرض 
فنانون تونسيون هم: رؤوف كراي )الصورة( وباكر بن فرج وماهر الطرابلسي 
أولغا  تونس  في  المقيمة  الروسية  والفنانة  الشرفي  إسماعيل  بن  وأروى 

ماالخوفا.

تنّظم »كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية« في مدينة زحلة اللبنانية، غدًا وبعد غد، 
العلوم اإلنسانية ومجتمع اليوم. يبحث المؤتمر، ضمن أربعة  مؤتمرًا بعنوان 
المستويين  على  و«القمع  والعنف«،  اإلنسانية  »العلوم  مواضيع  في  محاور، 

الثقافي والسياسي«، و«مفهوم اإلرهاب على الصعيدين العملي والفكري«.

الثالثة  الــدورة  فعاليات  )الصورة(،  الجزائرية  سطيف  مدينة  في  اليوم،  ُتختتم، 
هواري  الثقافة  »دار  في  أُقيمت  التي  القصير«،  للفيلم  الدولي  »المهرجان  من 
بومدين«، على مدار ثالثة أيام تحت شعار سينما اإلبداع، بمشاركة 15 فيلمًا من 
الجزائر والمغرب وتونس ومصر. يتّخذ المهرجان، ابتداًء من هذه الدورة طابعًا 

دوليًا؛ حيث تحضر، ألول مرّة، أفالم من المغرب وتونس ومصر وفرنسا.

ينّظم »مسرح عّمون للثقافة والفنون«، في قاعة »نقابة الصحافيين األردنيين« 
أيار/  والثامن عشر من  الحادي عشر  بين  الواحدة،  القصيدة  ملتقى  في عّمان، 
مايو الجاري، بمشاركة شعراء من األردن ودول عربية أخرى؛ من بينهم: خالد أبو 
)الصورة( وأحمد  الدين صّمود ومهدي سلمان  حمديّة، وخلود شرف ونور 

المال.

C

حيفا ـ ناهد درباس

مثل سفينة تحط في موانئ متفّرقة من 
الــبــرتــغــال إلـــى تـــونـــس، ثـــم مـــن فلسطني 
ــبــــرازيــــل أو بــــني املـــغـــرب  ــى الــ ــ املــحــتــلــة إلـ
ــكــــذا هــــو عـــرض  ــة، هــ ــ ــوريــ ــ ــراق وســ ــ ــعــ ــ ــ وال
فــتــرة في  الـــذي تقّدمه منذ  »فــرقــة مينا« 
وقــد استضافتها  فلسطينية،  مــدن  عــدة 
مـــؤخـــرًا »جــمــعــيــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة« في 
حيفا بعد عروض في رام الله والناصرة 

وشفاعمرو والجوالن السوري املحتل.
يــــضــــّم الـــــعـــــرض إحــــــــدى عــــشــــرة أغـــنـــيـــة 
والبرتغالية،  العربية  باللغتني  كلماتها 
خذت من تراث شعوب العالم. 

ُ
معظمها أ

ــيــتــان 
ّ
تــحــضــر لــغــتــان كــمــا تــحــضــر مــغــن

سليمان  تريز  الفلسطينية  العرض:  في 
والـــبـــرتـــغـــالـــيـــة صـــوفـــيـــا؛ حـــضـــور يــمــزج 
لــغــتــني وثــقــافــتــني ضــمــن رؤيـــــة »مــيــنــا« 
التي تشتغل على تقديم رؤية تجديدية 
وانتقائية للموروث املوسيقي اإلنساني.
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــكـــلـــمـــة، يــعــثــر املــســتــمــع 
العالم  محيط  فــي  متعّددة  لهجات  على 
إلــى مغربه، وهــو ما  العربي من مشرقه 
تــتــقــن تــقــديــمــه ســلــيــمــان، حــيــث تــأخــذنــا 
والحكايات  الحنني  يملؤها  مقاطع  إلــى 
ــدة، وفـــي  ــيـ ــعـ الــعــاطــفــيــة الـــحـــزيـــنـــة والـــسـ
بــعــضــهــا نــجــد املـــــذاق الـــبـــدائـــي لــأشــيــاء 
وغــيــرهــا مـــن الــنــكــهــات الــفــنــيــة. مـــن أبـــرز 
األغــانــي »عــاملــايــا« الــســوريــة و«أشــتــاتــا« 
التونسية »ويا  املغربية و«بي سهرانة« 
و«بيبه«  الفلسطينية،  الجبل«  طالعني 

املصرية وغيرها. 
البرتغالية  باللغة  »مــيــنــا«  كلمة  تعني 
»منجم« بما توحيه هذه الكلمة من بحث 
هذا  على  العمل  استغرق  وجــهــد.  وحفر 
بــني سليمان وصوفيا  املــشــروع سنتني 
ــّونـــة مـــن الـــعـــازفـــني بــيــدرو  ــكـ ــفـــرقـــة املـ والـ
بيريرا وريكاردو كويليو وروي فيريرا. 

ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــقـــول ســلــيــمــان لــ تـ
»اخــتــرنــا الـــتـــراث الــبــســيــط الــعــفــوي. في 
املــشــروع تحّدثنا كأصدقاء  فــكــرة  بــدايــة 
ــن األمـــــــور الـــحـــيـــاتـــيـــة الـــســـريـــعـــة الــتــي  عــ
نعيشها وقــارنــاهــا مــع حــيــاة أجــدادنــا«. 
الناس يعطون  كــان  املاضي  تتابع: »فــي 
قيمة أكبر لأشياء والتفاصيل، وهو ما 

يتجّسد في األغاني الشعبية«. 
ــدأ املـــشـــروع مـــن حــالــة  ــكـــذا بــ تــضــيــف »هـ
واندمجت  الرؤية  تطّورت  ثم  شخصية، 
أكــثــر مــع رؤيــــة الــفــرقــة وطــابــعــهــا«. حني 
ــرة، بـــــــدأت ســـلـــيـــمـــان مــن  ــكــ ــفــ تــــبــــلــــورت الــ

»الــفــرقــة اشــتــغــلــت عــلــى غــربــلــة مــا جــرى 
تــجــمــيــعــه، حــتــى وصــلــنــا إلـــى الــخــيــارات 
ــا«. فـــــي األلــــــبــــــوم الـــــذي  ــهــ ــرضــ ــعــ الــــتــــي نــ
عبد  »مؤسسة  مــن  بدعم  الفرقة  أنتجته 
املحسن القطان« و«املورد الثقافي«، وقع 
االخــتــيــار عــلــى تــســع أغــــاٍن مــن فلسطني 
وسورية  والــعــراق  وإسبانيا  والبرتغال 
ومصر واملــغــرب وتونس والــبــرازيــل. وال 
الــفــرقــة بتقديم هــذه األغــانــي من  تكتفي 

خـــال ألـــبـــوم مــوســيــقــي يــعــيــد تــوزيــعــهــا 
ويتصّرف في نّصها ولحنها فحسب، بل 
تضيء عوالم هذه األغاني بنقل املعرفة 
بهذا  قة 

ّ
املتعل والــحــكــايــات  بها  املحيطة 

الـــتـــراث مـــن خــــال كــتــّيــب يــضــع قصص 
والبرتغالية  العربية  باللغات  األغــانــي 

واإلنجليزية.
ــيــــة، فــي  ــان الـــلـــهـــجـــات الــــعــــربــ ــ ــقـ ــ حــــــول إتـ
 من أغنية تونسية 

ً
انتقاالت صعبة، مثا

ــقــــول ســـلـــيـــمـــان:  إلــــــى أخـــــــرى عــــراقــــيــــة، تــ
ــل الـــنـــســـخ  ــكــ »أســــتــــمــــع إلـــــــى األغــــــانــــــي بــ
املــتــاحــة واملــخــتــلــفــة، ويــوجــد فــي كــل بلد 
شـــخـــٌص مــفــتــاحــّي أعـــمـــل مــعــه لــســاعــات 
طويلة على لفظ كل كلمة«. وعن برنامج 
وتونس  »لبنان  تقول   ،

ً
مستقبا الفرقة 

ــا بـــاريـــس  ــعـــدهـ ــة، وبـ ــادمــ ــقــ مــحــطــاتــنــا الــ
وبرلني. سنتجّول بني الشرق والغرب«.

ــن أغــــــان عــربــيــة  جــانــبــهــا فــــي الـــبـــحـــث عــ
تناسب املشروع، وفعلت صوفيا الشيء 
نفسه في التراث البرتغالي، إنه بحث عن 
عوالم مختلفة ومحاور مثيرة موسيقيا 

وجماليا.
عن تجربتها من زاويــة شخصية، تقول 
سليمان: »إنــهــا املـــرة األولـــى الــتــي أكــون 
ــبـــر »فـــرقـــة  ــتـ ــيـــة. أعـ فـــيـــهـــا مــغــنــيــة رئـــيـــسـ
مينا« مشروع حــيــاة«. تضيف »مــع هذا 
عوالم  ثمة  كثيرة؛  أمـــورًا  مت 

ّ
تعل العمل، 

مــــوازيــــة لـــأغـــانـــي واملـــوســـيـــقـــى، الــبــحــث 
كثيرًا  غني 

ُ
ت  

ٌ
عملية املــواد  عن  والتنقيب 

ــذا إضــافــة  ــانـــي، هــ عــلــى املـــســـتـــوى اإلنـــسـ
الـــى الــتــواصــل مــع أنـــاس مــن عـــدة بــلــدان 
من العالم  العربي، مثل التونسي هيكل 
الخزمي والذي وّسع منطلقات البحث«. 
ــة، تــشــيــر ســلــيــمــان أن  ــلـ بــعــد هــــذه املـــرحـ

تصويب

سفيان طارق

حني بدأ األطرش رحلته املوسيقية 
وشغف  بالتجريب  مــأخــوذًا  كــان 
 
ً
ــرقـــص، فـــقـــّدم أعـــمـــاال ــالـ خــــاص بـ
أبرزها  مــن  استعراضية،  غنائية 
ــاب«،  ــبــ ــشــ ــ ــت »انــــتــــصــــار ال ــ ــ ــري ــ ــ أوب
املــســتــوى  عــلــى  معظمها  نــجــحــت 
اد 

ّ
الشعبي، وإن طاولتها سهام نق

اعتمدت  ألنها  قيمتها،  مــن  لوا 
ّ
قل

مقدمتهن  وفــــي  راقــــصــــات،  عــلــى 
سامية جمال.  

بعد تقديمه أغانَي من ألحان غيره 
ق املأمول منها، تّوجه إلى 

ّ
لم تحق

وســرعــان  بنفسه،  أغــانــيــه  تلحني 
العزف  ما تفّرد بنمط خــاص في 
ــعــود، بحثًا عــن مساحات  ال عــلــى 
جــــديــــدة فــــي املـــوســـيـــقـــى الــعــربــيــة 
تستلهم تنّوع إيقاعاتها في أكثر 
من جغرافيا، إلى جانب استعارته 
بت 

ّ
غل وربما  آالت غربية،  تقنيات 

براعته في االرتجال على أسلوبية 
ــبــاتــه الــنــفــســيــة. 

ّ
ـــت أســـيـــرة تــقــل

ّ
ظـــل

لكنه  عــبــدالــوهــاب،  ينافس  أن  أراد 
خضع بــذلــك إلــى مــقــارنــة »ظــاملــة« 
ستالحقه مدى الحياة، فألّح على 
صاحب »كل ده كان ليه« ليتبادال 
ــي كــل منهما لآلخر 

ّ
الــلــحــن ويــغــن

التي  مشاريعه  جـــدوى.  دون  مــن 
كلثوم  وأم  عبدالوهاب  مع  تقم  لم 
ــــى االعـــتـــقـــاد بــاضــطــهــاد  ــه إل قـــادتـ
ــه، وســاهــم  ــل الــفــن فــي مــصــر لـ أهـ
ــك الــهــجــوم املــتــكــرر  فــي تــعــزيــز ذلـ
عــلــيــه فــــي الـــصـــحـــافـــة املـــصـــريـــة. 
ــر عــالقــتــه  ــ ــوتـ ــ خـــيـــبـــات األمــــــــل وتـ
بمحيطه جعلته يجتر الحزن على 
شــقــيــقــتــه إســـمـــهـــان، الــتــي رحــلــت 
ــه عــلــى نــســاء 

ّ
بـــاكـــرًا، ويـــنـــدب حــظ

ثم تركنه، ويدمن  وقع في حبهن 
بدأها  قاسية  تجربة  القمار.  لعب 
الشكل  مستوى  على  بمغامرات 
واملضمون لينهيها بقوالب غنائية 
 عــلــى حـــد وصــف 

ً
تــبــدو مــحــافــظــة

كثيرين.
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الطفل السوري 
المستقبل الذي نحلم به

فيروز عمر

ونحــن  حزنــا  قلوبنــا  انفطــرت 
حلــب  قصــف  مأســاة  نتابــع 
أمــام  عقولنــا  وارتبكــت  الحبيبــة، 
والجرحــى،  القتلــى  وصــور  الدامــي  املشــهد 
لنحــاول البحــث عــن إجابــة: مــا الــذي نحتــاج 
أن تركــز عليــه عدســات ضمائرنا فال ننشــغل 
أبــدا عنــه فــي وســط تلــك التفاصيــل الكثيــرة 

الدامية؟
 عن هذا الســؤال: نتصور أننا نحتاج 

َ
وإجابة

علــى    - التفاصيــل  تلــك  بــن  مــن   – نركــز  أن 
»الطفــل الســوري«، وال نقصــد هنا ذلك الطفل 
غــرق  أو  القصــف،  أنقــاض  تحــت  تــل 

ُ
ق الــذي 

مســافرا في قارب في البحر، ألن هؤالء أحياء 
مــن  أفضــل  حيــاة  يعيشــون  اآلن  ربهــم  عنــد 
حياتنــا، وإنمــا نقصــد الطفــل الســوري الــذي 
ال يــزال حيــا بيننــا، يعانــي مــن صدمــة مــوت 
األبويــن أو األخــوة أو األصدقــاء، ويبحــث عن 

الحياة الكريمة والتعليم والصحة. 
يتوقــع كثيــر مــن املحللــن موجــة جديــدة مــن 
الهجرة السورية بعد ذلك القصف، فهل نحن 
مســتعدون الســتقبال هذا الطفل في أوطاننا 
رســم  فــي  نشــارك  أن  يمكــن  هــل  وبيوتنــا؟ 
مســتقبل أفضــل لــه بعــد أن ســلبته الحرب كل 
شيء ولم يبق له سوى األمل في املستقبل؟ أم 
أننا سنتقاعس عن هذه املسؤولية فال نكون 

أقل ُجرما ممن سلبه حاضره وماضيه. 
وآبــاء  أمهــات  نكــون جميعــا  أن  يمكــن  كيــف 
للطفــل الســوري فــي محنتــه؟ وكيــف يمكن أن 
نوجــه طاقــة الحــزن وجلد الــذات بداخلنا إلى 
جهد نافع حقيقي؟ هل يمكن أن نرفع شعارا 
ونطبقه عمليا: »كيف تكون أبا أو أما أو أخا 
لطفــل ســوري؟« وذلــك ألن هــذا الطفــل يحتاج 
أبــوه  لــو كان  دعمــا نفســيا إضافيــا – حتــى 
علــى قيــد الحيــاة – ألن حجــم الكارثــة يتطلب 
تدخــال أكبــر، وألن األب نفســه قــد يكــون فــي 

حاجة للمساندة. 

بدائل الدعم والمساعدة
هنــاك بدائــل عديــدة، نســتطيع أن نقــدم منهــا 
قــدر وســعنا مــن أجــل مســتقبل هــذا الطفــل، 

ومن أجل تلبية احتياجاته، وهي: 
1. هذا الطفل يحتاج أبا أو أخا يقدم له الدعم 

املادي، ليكفل له املأوى واملعاش والتعليم. 
2. يحتــاج أن نتفهــم أزمتــه النفســية ونتعلــم 
فــن التعامــل معهــا، فــال نفــرط فــي اإلشــفاق 
عليه فنشعره بالضعف والدونية، وال نفرط 
فــي الخــوف مــن مشــاكله فنعاملــه علــى أنــه 
جرثومــة حاملــة للعقــد النفســية فنعزلــه عــن 
ونحــن  وقفــازات  كمامــة  نلبــس  أو  أبنائنــا 
مشــكالته  انتقــال  مــن  خوفــا  معــه  نتعامــل 
ألبنائنــا، املســألة أبســط مــن هــذا، فهــو طفــل 
مهــارات  نكتســب  أن  منــا  يحتــاج  طبيعــي 
املربــي للتعامــل معــه؛ ثم نوظف تلك املهارات 
ودفعــه  بنفســه،  الثقــة  وإعطائــه  دعمــه  فــي 
لتطوير مســتقبله. يحتاج ملهارات التواصل، 
االســتماع،  والعقــاب،  الثــواب  التعاطــف، 
معرفــة  القــدرات،  اكتشــاف  التوجيــه، 
واالحتياجــات  والخصائــص  االحتياجــات 

وفاء أبو موسى

مجــال  فــي  األولــي  النفســي  الدعــم 
يــد  تقديــم  هــو  النفســية  الصحــة 
العــون للناجــن من هجمــات الحرب، 
وقــوع  فــور  النفســي  الدعــم  ويقــدم 
ظــل  فــي  حتــى  الصــادم،  الحــدث 
الشــعور بالتحســن واالرتيــاح الــذي 
الناجــن  األطفــال  بعــض  يظهــره 
فــي ظــروف فقــد األب أو األم أو فقــد 
أن  الدراســات  بعــض  وتــرى  املنــزل، 
كــوارث الحرب تســبب لألطفــال فيما 
بعــد اضطرابــات ما بعــد الصدمة أي 
تظهــر علــى الطفــل أعــراض كالخوف 
آمنــة،  بيئــة  ظــل  فــي  حتــى  الشــديد 
التبــول الالإرادي، الكوابيس الليلية، 
تكــرار تذكــر املشــاهد الداميــة وخيــر 
األولــي،  النفســي  الدعــم  لهــا  عــالج 
تقــدم  نفســية  إجــراءات  عــدة  وهــو 
مباشــرة  للطفــل  أوليــة  كإســعافات 
بعــد صدمــة الحــدث يليهــا فيما بعد 
تقديم الدعم النفسي العميق كالدعم 
الســيكودراما  أو  باللعــب  النفســي 
والجلســات  املوســيقى  والرســم، 

الفردية والجماعية.  
مــن  األطفــال  مــن  الكثيــر  ويعانــي 
علــى  وآثارهــا  الحــروب  صدمــات 
أكثــر  األمــر  ويصبــح  نفســيتهم، 
صعوبــة عندمــا ال يقــدم لهــم الدعــم 
إلــى  يفتقــر  الــذي  املناســب  النفســي 
التفريــغ  فــي  األساســية  القواعــد 
أو  التوقيــت،  حيــث  مــن  النفســي، 
املــدة الزمنيــة، أو كونــه كان تفريغــا 
فرديــا أو جماعيــا أو حتــى مــن حيــث 
املضمــون ومناســبته للصدمــة التــي 

تعرض لها الطفل.
وفيمــا يلــي نقــدم ســت قواعــد هامــة 

للدعم النفسي مع طفل الحرب:
1- وفر مكانا آمنا للطفل: بعد صدمة 
الحــرب، يكــون الطفــل والناجــون مــن 
الحــرب فــي حاجــة نفســية لالبتعــاد 
يجــب  واملــوت،  الدمــار  مــكان  عــن 
مشــاهد  أمــام  الطفــل  يتــرك  ال  أن 
الدمــار حتــى وإن انســحبت اآلليــات 
العســكرية، ثم وفر مســاحة محدودة 
مــع  تتكلــم  وال  الخصوصيــة،  مــن 
بــل  العامــة،  أمــام  املتضــرر  الطفــل 
مشــوار  فــي  تصطحبــه  أن  حــاول 
هــذا  ذاتــه،  عــن  معــه  الحديــث  وابــدأ 
يســاعد الطفل الســترداد وعيه بذاته 

وتملكها تدريجيا.
الذاتيــة  والرعايــة  املســاندة  قــدم   -2
األوليــة  كاإلســعافات  وهــي  للطفــل: 
آلثــار  مضــادة  كبســولة  وتعتبــر 
الصدمة فيها تحتضن الطفل تزوده 
أنظــاره  وتلفــت  واملحبــة  باألمــان 
لألحيــاء الناجــن، وأنــه اآلن أصبــح 
مشــاهد  مــن  يحميــه  هــذا  بأمــان، 

صدمة اإليذاء التي مر بها.
قائمــة  عالقــة  الطفــل  مــع  أقــم   -3
فصدمــة  واالحتــرام:  الثقــة  علــى 
والناجــن  األطفــال  تفقــد  الحــرب 
الحــدث  بعــد  وهــم  بقدراتهــم  الثقــة 
للثقــة  نفســي  احتيــاج  فــي   الصــادم 
هــذه   وإنشــاء  وباآلخــر  بأنفســهم 
بــل  الســهلة،  بالعمليــة  ليــس  الثقــة 
الشــعور  ليصــل  للتدريــج  تحتــاج 
بــأن املســاند قــادم ملســاعدتهم ومــن 

أجلهم.
4- حــاول االســتماع لهــم واالهتمــام 
بشــكواهم: الطفــل الناجــي له شــكواه 
الخاصــة واحتياجــه الخــاص، عليــك 
علــى  يدلــك  فكأنــه  باألمــر  االهتمــام 
جروحــه  ملــداواة  الصــواب  الطريــق 
وال  يطــرح  مــا  بــكل  اهتــم  النفســية، 
تشــتت جهــودك وفكــرك فــي قضايــا 
فــي  مواجهتــه  فــي  اجلــس  أخــرى، 
الجســد،  هيئــة  مــن  واحــد  مســتوى 
وجســديا،  بصريــا  معــه   تواصــل 
عمــا  وعبــر  اهتمامــك  كامــل  اعطــه 
يحدثــك بــه بايمــاءات الــرأس والربت 
علــى كــف يديــه أو املســح على مقدمة 

رأسه.
للمســاندة:  خطــة  بوضــع  قــم   -5
واالعتمــاد  التشــجيع  علــى  قائمــة 
اآلخريــن،  ومســاعدة  النفــس  علــى 
اظهــر ثقتــك بقدرتــه، اظهــر احترامــك 
للظــروف الصعبــة التــي مــر بهــا وال 
أنــت  لــه:  تقــل  وال  شــأنه،  مــن  تقلــل 
الطفــل علــى  مازلــت صغيــرا، ســاعد 
لديــه وتقديــم  القــوة  إيجــاد مناطــق 
املســاعدة لآلخريــن، فهــذا خير عالج 

لجروحه النفسية. 
6- قــم يترتيــب خطــة املتابعــة: تابــع 
األطفــال الذيــن قدمــت لهــم املســاعدة، 
ســلوكياتهم،  طاقاتهــم،  أنشــطتهم، 
مالحظاتــك  ســجل  حديثهــم  طريقــة 

وتابع من خاللها الطفل.
إن مــرور األطفــال فــي صدمــة الحــرب 
قــد يمــر بســالم إن تلقى طفــل الحرب 
وتخطــى  األولــي  النفســي  الدعــم 
أعراض الصدمــة بالتدريج وبأجواء 
هــو  لــه  نقدمــه  عــالج  وخيــر  آمنــه، 

مساندته في مساعدة اآلخرين.

)مستشارة نفسية حاصلة على 
دكتوراه بالدعم النفسي متخصص 
بالناجني من الكوارث والحروب(

الدعم النفسي 
األولي ألطفال 

الحروب

خطر األزمة على المستقبل األكاديمي

لندن ـ العربي الجديد

بينما تحتل أزمة الالجئن السورين عناوين 
األخبــار في الصحافــة العاملية، تتوارى خلف 
هــذه األزمــة أزمــة أخــرى تتعلق بجيــل بأكمله 
انقطع عن التعليم وُدفن مستقبله األكاديمي 
تحت الثرى. إن حجم املشكلة - بحسب رئيس 
مؤسسة التعليم الدولي )IIE( آالن جوودمان 
- غيــر مســبوق، فالتعليــم العالــي فــي ســورية 
 2011 ســنة  فــي  الصــراع  عشــية  يحــوي  كان 
نحــو 350000 طالــب جامعــي وأكثــر من 8000 
محاضر وأستاذ، اآلن بعد مرور نحو خمس 
 مــا يقــرب مــن 2000 أســتاذ 

ّ
ســنوات نجــد أن

أكاديمــي ومئــات اآلالف من الطالب يعيشــون 
فــي معســكرات الالجئــن فــي تركيــا واألردن، 
املاليــن  وســط  مفقــودون  كثيريــن  وآخريــن 
جوودمــان  يذكــر  الســورين.  النازحــن  مــن 
فــي تقريــر نشــر علــى الـــ BBC أنه »فــي العراق 
وســاد  الجامعــات  أســاتذة  اغتيــال  تــّم  حــن 
الجامعــات  بقيــت  ســيئة  بصــورة  العنــف 
مفتوحة تســتقبل الطالب ليكملوا مســيرتهم 
 
ً
العلميــة، أّمــا في ســورية فاألمر مختلف كلية

دّمر عن عمد«.
ُ
قصف وت

ُ
 ت

ً
فالجامعات عادة

بــدأ  الدولــي  املجتمــع  »إن   
ً
قائــال وُيضيــف 

احتيــاج  ومــدى  املشــكلة  عمــق  ُيقــدر  مؤخــرًا 
مــن عمليــة  يكــون جــزءًا  العالــي ألن  التعليــم 
إعادة اإلعمار والبناء بعد الحرب الحالية«. 

الطالبة سناء
تقول سناء مصطفى – طالبة جامعية سورية 
َبــرد األميركيــة -  فــي الســنة النهائيــة بكليــة 
إنهــا كانــت تــدرس االقتصاد بجامعة دمشــق 
وتّم احتجازها من قبل الشرطة السورية بعد 
مشــاركتها فــي مظاهــرات ضــد الحكومــة فــي 
2011 ثم تّم إطالق سراحها في 2013، فذهبت 
التــي  العمــل  فــي ورش  إلــى لبنــان وشــاركت 
تبحــث ُســبل إقرار الســالم، وبينمــا هي هناك 
للدراســة  فرصــة  علــى  الحصــول  اســتطاعت 
ضمن برنامج تعليمي لطالب الشرق األوسط 

بالجامعــات األميركيــة وبالفعــل وصلــت إلــى 
فــي صيــف  بواشــنطن  جامعــة روجرويليــام 
 »كان 

ً
2013. وتحكــي ســناء عــن فرارهــا قائلــة

ُيفتــرض أن أبقــى فــي ســورية شــهرين حتــى 
نهي دراستي الجامعية لكن بينما أنا هناك 

ُ
أ

تــّم احتجــاز أبــي، وأمــي وأختــاي ذهــن إلــى 
تركيــا وأنــا كنــُت على وشــك االنتهــاء من آخر 
فصــل دراســي ولكننــي لم أســتطع االســتمرار 
ألن إنقــاذ حياتــي كان األهــّم، فبــدأت االنتقــال 
مــن مــكان آلخــر، حتــى إننــي أقمــت فــي تســعة 
أماكــن مختلفــة علــى مــدار عام واحــد، لم أنعم 
 
ً
عــادة قيــم 

ُ
أ وكنــت  عليــه  أعتــاد  بســرير  أبــدًا 

أي  وبــال  أحــدًا  منهــم  أعــرف  ال  نــاس 
ُ
أ وســط 

نقــود حتــى وال درهمــا واحــدًا«.  أمــا الدكتــور 
طالل امليهني أســتاذ األعصاب بقســم العلوم 

العصبيــة فــي جامعــة كامبــردج، والــذي تــرك 
فــي جامعتــه  إنــَه  فيقــول   2011 عــام  ســورية 
منتشــرين  املخبــرون  كان  بســورية  الســابقة 
فــي كل مــكان، فلــم يكــن املناخ مناخــا تعليميا 

على اإلطالق.

شعاع أمل
لكن هناك شعاع أمل ينطلق دائما، فمؤسسة 
التعليــم الدولــي IIE تعمــل على إنقاذ الطالب 
مــن ســورية ومســاعدة الالجئــن، حيث يعمل 
صندوق دعم الطالب بـ IIE بالتعاون مع أحد 
 CIMO الفنلنديــة  للحكومــة  التابعــة  املراكــز 
على إطالق ُمخطط يسمح للطالب السورين 
باستكمال دراستهم في الجامعات الفنلندية. 
يقــول جيمــس كينــج مســاعد مديــر صنــدوق 
أمــر  الطــالب  اختيــار  »إن  باملؤسســة:  الدعــم 
صعــب وعمليــة فيهــا كثيــٌر مــن التحــّدي، إذ 
إن أي اســتمارة تقديــم لطالــب تتطلــب إرفــاق 
ملنشــورات  ونمــاذج  ومرجــع،  ذاتيــة،  ســيرة 
ــره لكثير من 

ُّ
علميــة - وكل ذلــك مســتحيل توف

الطالب ألن مثل هذه األوراق واملســتندات إّما 
قــدت أو ُحجبــت«. أملانيــا أيضا لها النصيب 

ُ
ف

األكبــر فــي الجهــود املبذولــة ملســاعدة الطالب 
السورين، ففي 2014 حصلت الهيئة األملانية 
بلغــت  منحــة  علــى   DAADالثقافــي للتبــادل 
7.8 ماليــن يــورو لتوفير ِمنح دراســية لـ 200 
ت ما يزيد عن 5000 اســتمارة 

ّ
طالــب، وقــد تلق

تقديم لهذه املنح، وأكثر من نصفها من داخل 
سورية. 

ويقــول د. كريســتيان هلشورســتر - مديــر الـــ 
لجنــة  »أعددنــا  األوســط  الشــرق  فــي   DAAD
ثالثــة  ملــدة  ســافرت  أملانيــا  أســتاذًا   25 مــن 
أسابيع لعمل مقابالت للطالب في إسطنبول 
وبيــروت والقاهــرة وأربيــل«. »هــؤالء الطــالب 

يدرسون اآلن في جامعات أملانية«.

تتوارى خلف األزمة 
السورية أزمة أخرى 

متعلقة بالمستقبل 
األكاديمي للبلد، فقد 

انقطع جيل بأكمله عن 
التعليم

يتعرض أطفال سورية منذ خمس سنوات لظروف حياتية معقدة، فضال عن التعرض 
لصدمات الحرب، ما يجعلهم أحوج لمساعدة حقيقية تربويًا ونفسيًا وجسديًا

تحقيق

الســنية. 3. يحتــاج متطوعــن فــي الجمعيات 
األهلية التي تعمل مع الالجئن )من يساعده 
لــه  فــي دروســه، يصحبــه فــي رحلــة، يحكــي 
قصــة، يصنــع لــه مســرحا، يلعــب معه، يرســم 

ويلون، يشتري له الهدايا واأللوان....(.
4. يحتاج أن نفتح له أبواب الكســب، من عمل 

أو تدريب )إن كان سنه مناسبا لذلك(. 
فــي  بأنــه  الشــعور  تمنحــه  أن  يحتــاج   .5
وطنــه، عفيــف مصــون، محفــوظ الكرامــة، وأن 
نــا علــى حــب واحتــرام »أخوتهــم«  نربــي أبناء
السورين، وأن نحدثهم عن سورية الجميلة، 
أن  علــى  ونربيهــم  وتراثهــا.  شــعبها  وعــن 
الالجــئ عزيــز النفــس، ليــس متســوال، وإنمــا 
غــدا، وأن  أنــت  بهــا  تمــر  ربمــا  أزمــة  فــي  هــو 
وقوفــك بجانــب أخيــك هــو واجب ومســؤولية 
 
َ
وأمانــة وضعهــا اللــه على كتفيــك، وليس منة

أو تفضال. 
مــن  بالضيــق  تجاهــه  نشــعر  أال  يحتــاج   .6
هــذا الضيــف الــذي جاء يقاســم أبناءنا فرص 
العمــل فــي املســتقبل وال ينتمــي لبالدنــا وال 
يحمــل لهــا والء. ونحــن نشــعر بذلــك الضيــق 
األرض  أصحــاب  لســنا  أننــا  ننســى  ألننــا 
ولســنا أصحــاب الــرزق، فإنمــا هــي أرض اللــه 
وليســت أرضنــا وليــس مــن حقنــا أن ندعــي 
الــذي  اللــه  رزق  هــو  الــرزق  وإنمــا  ملكيتهــا، 
خلق املاء والهواء، لنؤدي واجب الشكر بعدم 

البخل بنعم الله على اآلخرين.
إذا كان  7. ربمــا يحتــاج لتدخــل متخصــص 
يعاني من الصدمة، بسبب ما رآه من مشاهد 
األهــل  أو  للوطــن  فقــده  بســبب  أو  مروعــة 
والعــالج  للتنفيــس  ويحتــاج  األصدقــاء،  أو 

باللعب والدعم الفردي والجماعي.
8. يحتاج أن يعرف أن دوام الحال من املحال، 

وأن األزمــة ستنكشــف يومــا، وأن عــدد القتلى 
في الحرب العاملية الثانية بلغ نحو خمســن 
الــدول  أصبحــت  ذلــك  ومــع  قتيــال،  مليــون 

املهزومة دواًل عظمى خالل عقود قليلة. 
9. يحتــاج أن يحلــم لنفســه بمســتقبل أفضــل 
على أرض ســورية أو في أرض الله الواســعة، 
وأن يتعلــم قصــص الكثيريــن مــن املنكوبــن 
ويتجــاوزوا  ينجحــوا  أن  اســتطاعوا  الذيــن 

جراحهم وتستمر حياتهم.
10. يحتــاج أن يعــرف أن عــدل الســماء قــد يقع 
فــي الدنيــا الفانيــة، وقــد يؤجلــه اللــه لآلخــرة 

الباقية، ولكنه واقع حتما.

الدور التربوي وأدوار أخرى
فــي  قتلــوا  الذيــن  األطفــال  آالف  هنــاك  نعــم 
هنــاك  ولكــن  ســورية،  فــي  الوحشــية  الحــرب 
قيــد  علــى  يزالــون  ال  الذيــن  األطفــال  ماليــن 
الحيــاة، وهــم املســتقبل، فلنفتــح لهم أوطاننا 
وبيوتنــا وجهدنــا وأوقاتنــا وأموالنا، ونركز 
فــي دعمهــم قدر اســتطاعتنا، ونوجه غضبنا 
فــي أن نقــدم النفــع لهــم، »فأمــا الزبــد فيذهــب 
فــي  فيمكــث  النــاس  ينفــع  مــا  وأمــا  جفــاء 

األرض«.
وإن مــا أشــرنا إليــه هنــا هــو الــدور التربــوي 
تجاه الطفل السوري، وال شك أن هناك أدوارا 

تجــاه  وإغاثيــة  وإعالميــة  سياســية  أخــرى 
خاصــة  أدوارا  تكــون  قــد  ولكنهــا  القضيــة، 
بالبعــض دون اآلخــر، أما الدور التربوي فهو 
دور جميع أفراد املجتمع، كل قدر استطاعته 
وعلمــه.  ولكننــا لكــي نســتطيع أن نقــوم بــأي 
دور إيجابــي – ســواء كان تربويــا أو إعالميــا 
نربــي  أن  يجــب   - اجتماعيــا  أو  أو سياســيا 
الحاكمــة  األفــكار  بعــض  علــى  أوال  أنفســنا 

ونضعها نصب أعيننا:
أن  والخــراب  الدمــار  ملشــاهد  نســمح  ال  أوال: 
تســتدرجنا نحــو الشــعور بالعجز، فــإن الذي 
وهــو  فوريــة،  أشــجارا  يــرى  ال  البــذور  يــزرع 
ربمــا لــن يراهــا فــي حياتــه، ولكنــه يعلــم أنهــا 
الطريقــة  يتبــع  كان  )إن  مــا  يومــا  ســتطرح 
مــن  يتعلــم  كان  أو  الزراعــة  فــي  الصحيحــة 

كبواته(.
ثانيــا: ال نختــزل ســبب األزمــة في شــخص ثم 
ننفــس عــن غضبنــا باالكتفــاء بالدعــاء عليــه، 
مجــرد  مــن  تعقيــدا  أكثــر  الكارثــة  ســبب  ألن 
شــخص، كمــا أن االكتفــاء بالدعــاء عليــه ليس 
هــو دورنــا فــي الحيــاة، ألن األرض هــي مــكان 
للعمل، وإن دورنا فيها ليس مجرد أن نطلب 

من السماء أن تتولى مسؤولياتنا. 
ثالثا: لنتذكر أن الكارثة التي يعيشها الوطن 
العربــي حاليــا هــي نتيجة قرون مــن التراجع 
والتخلف، وبالتالي فإن اإلصالح سيستغرق 
والعمــل  التخطيــط  مــن  طويــال«  »طريقــا 

الجماعي واالبداع والتضحية. 
ونختــم بكلمــة األب مانويــل - الراعي الســابق 
لكنيسة الالتن بغزة: »ازرع العدالة.. إذن أنت 
تقــاوم، أطعــم الجائــع واســق العطشــان.. إذن 
..  إذن أنت تقــاوم، افرح.. إذن 

ِّ
أنــت تقــاوم، صــل

أنت تقاوم«.

آالف األطفال في 
حاجة للمساعدة والدعم 

فكن مستعدا لذلك

)Getty( ُتقصف المدارس والجامعات في سورية ويتشّرد الطلبة بحثًا عن فرصة للحياة بعيدًا عن الموت

٨٠٪

٦٦٪

٦٣٪

٤٧٪

٤٥٪

لبنان

العراق

تركيا

مصر

األردن
الطلبة السوريني الالجئني ما بني 
٥-١٧ سنة الغير ملتحقني باملدرسة

التعليم في سورية اليوم... مأساة حقيقية

عدد الطلبة امللتحقني باملرحلة
 اإلبتدائية في مناطق النزاع فيما 

بينها "إدلب وحلب" عام ٢٠١٣ 

٣٠٪

نسبة الطلبة املتخرجني 
من املرحلة االبتدائية

 قبل عام ٢٠١١ 

٩٧٪

نصف مليون طالب سوري خارج األراضي السورية غير 
ملتحقني بالعملية التعليمية

٤٠٠٠ مدرسة تهدمت أو تضررت أو تم تحويلها كملجأ 
للنازحني بداخل األراضي السورية في األعوام الثالثة 

حتى منتصف ٢٠١٥

٢٫٢ مليون طالب سوري بداخل سوريا ال ينتظمون في 
العملية التعليمية بسبب األزمة السورية

املصدر: تقرير اليونيسيف " األزمة السورية : انقطاع العملية التعليمية"  ( نوفمبر ٢٠١٥) 

أ.ب... تربية

التعليم للجميع

األربعاء 4 مايو / أيار 2016 م   27 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 611  السنة الثانية
Wednesday 4th May 2016

27

رياضة

سيكون فريق 
اتحاد جدة 
السعودي 
أمام فرصته 
األخيرة، فيما لو 
أراد التأهل إلى 
الدور الثاني من 
مسابقة دوري 
أبطال آسيا 
لكرة القدم، 
حيث يواجه 
نظيره سباهان 
أصفهان 
اإليراني. 
ويحتاج االتحاد 
إلى االنتصار 
شريطة فوز 
لوكوموتيف 
على النصر 
اإلماراتي في  
المجموعة 
نفسها لحسم 
اتحاد جدة السعودي الفريق الوحيد الذي بقي يصارع من أجل التأهل )Getty(التأهل.

جولة الفرصة األخيرة

قال تشافي هرنانديز إن مشجع برشلونة لن يقبل 
إال أن يكون للفريق الكلمة األولى في امللعب، وهو 

األسلوب »غير القابل للنقاش« واملعارض لتلك 
الكرة الخاصة بأتلتيكو مدريد، البعيدة عما ينبغي 

أن يقدمه »ناد كبير«. وصرح تشافي لبرنامج 
)عالم فالدانو(: »من اإليجابي تواجد الطريقتن 

في اللعب، الدفاعية والهجومية، ولكن في فرق 
كبيرة مثل برشلونة أو ريال مدريد ينبغي أن تكون 

طريقة لعبهما هجومية وغير قابلة للنقاش«.

اضطر السويسري، روجيه فيدرر، املصنف 
ثالثا عامليا والفائز بـ 17 لقب غراند سالم، إلى 

االنسحاب من دورة مدريد اإلسبانية، رابع دورات 
املاسترز لأللف نقطة في كرة املضرب وذلك بسبب 

إصابة في ظهره. وأمل فيدرر، الذي أحرز لقب 
مدريد ثالث مرات أعوام 2006 و2009 و2012 

وخسر النهائي عامي 2007 و2010، أن يتعافى في 
الوقت املناسب للمشاركة في دورة روما للماسترز 

األسبوع املقبل.

أكد التشيلي، مانويل بيليغريني، املدير الفني 
ملانشستر سيتي أن فريقه سيحاول في مباراته 

أمام ريال مدريد، الضغط منذ بداية اللقاء 
وتسجيل هدف. وفي مقابلة لصحيفة )املوندو(، 

أضاف املدرب أن فريقه لن يخوض اللقاء على أمل 
التعادل بل سيسعى لتسجيل هدف. وحول عدم 

تسجيل أي هدف في مرمى الريال على ملعبه خالل 
املوسم الحالي من التشامبيوز ليغ، رد بيليغريني 

بأن »اإلحصائيات موجودة من أجل تحطيمها«.

تشافي: ال ينبغي على 
برشلونة والريال اللعب 

بطريقة أتلتيكو

انسحاب فيدرر 
من دورة مدريد 

لإلصابة في ظهره

بيليغريني: سنحاول 
الضغط على الملكي 

وتسجيل هدف
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لندن ـ العربي الجديد

تـــحـــول حـــلـــم لــيــســتــر ســـيـــتـــي، فــي 
ــــدوري اإلنــجــلــيــزي  الـــفـــوز بــلــقــب الــ
املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم ألول مـــرة في 
تــاريــخــه، إلـــى حــقــيــقــة بــعــدمــا فـــرط تــوتــنــهــام 
ليتعادل  بهدفني  تقدمه  فــي  مــطــارديــه  أقـــرب 

2-2 مع مضيفه تشيلسي في مباراة مثيرة.
ــاراة عــبــر  ــ ــبـ ــ ــو لــيــســتــر املـ ــبـ ــابـــع العـ وبــيــنــمــا تـ
التلفزيون على بعد 160 كيلومترا من ملعب 
املـــبـــاراة، تــقــدم تــوتــنــهــام بــهــدفــني فــي الــشــوط 
ــــون هــيــونــغ مــني،  ــاري كـــني وسـ ــ االول عــبــر هـ
وهو ما كان سيمدد الصراع إلى الجولة قبل 
األخيرة من هذا املوسم الذي سيبقى لسنوات 

طويلة في الذاكرة.
ــاري كاهيل  لــكــن فـــي الـــشـــوط الــثــانــي مــنــح غــ
هـــازارد  إيـــدن  وأدرك  الــحــيــاة  قبلة  تشيلسي 
ومــدربــه،  ليستر  إلــى  اللقب  ليهدي  الــتــعــادل 
كــــاوديــــو رانـــيـــيـــري، الـــــذي ســبــق لـــه تــدريــب 
يتقدم  النهاية  من  مباراتني  وقبل  تشيلسي. 
سبع  هــو  تعويضه  يستحيل  بــفــارق  ليستر 
نقاط على توتنهام الثاني لتنطلق احتفاالت 

صاخبة ألنصاره.
ومع انفات األعصاب في نهاية املباراة على 
مــلــعــب ســتــامــفــورد بـــريـــدج، أظـــهـــرت لــقــطــات 
تلفزيونية احتفاالت العبي ليستر في منزل 
جيمي فــاردي، الــذي سجل 22 هدفًا ليساعد 

فريقه على تحقيق حلمه.
ــــوج فـــريـــق لــيــســتــر ســيــتــي  تــحــقــق الـــحـــلـــم وتــ
»البريميير  املمتاز  الــدوري  بلقب  اإلنجليزي 
ليغ« بعد مشوار مذهل خلقه األمل والثقة في 
كلمات  لتتحقق  الهدف،  تحقيق  على  القدرة 
اإليــطــالــي، كــاوديــو رانــيــيــري، مــدرب ليستر، 
الـــــذي ســـبـــق  أن صـــــرح، خــــال املـــوســـم على 
وقع انتصارات الفريق املذهلة، أنه يعتقد أن 
»ناديه سيصبح بطًا إلنجلترا، ويتحول إلى 

مفاجأة«.

حلم ليستر صار حقيقة
القدم  كرة  تاريخ  سيتي  ليستر  فريق  دخل 
بلقب  يتوج  فهو  أبوابه،  أوسع  من  اإلنجليزية 
تاريخه،محطمًا  في  مرة  ألول  الممتاز  الدوري 

استثنائي  موسم  في  التوقعات  كل  بقذلك 
المغمور  النادي  العبو  فيه  جذب  عادي  وغير 
ليغ،  البريمير  األنظار بشدة من قبل كل متابعي 

مع  العادي،  االهتمام  فوق  به  االهتمام  وزاد 
بالدوري  ليفوز  األخرى  تلو  االنتصارات  تحقيقه 

قبل نهايته

2829
رياضة

الحدث

رانييري واإلنجاز التاريخي
»نجاح ليستر يمكن أن يلهم الناس، ويعطي 
األمــــل لجميع الــاعــبــني الــشــبــاب، الــذيــن قيل 
لهم إنهم غير جيدين بما فيه الكفاية. أعتقد 
القدم  كــرة  لجميع مشجعي  تاريخنا مهم  أن 
قالها  الكلمات  تلك  العالم«،  أنحاء  في جميع 
املــديــر الــفــنــي »لــلــثــعــالــب«، كــاوديــو رانــيــيــري 
خــــال حــديــثــه مـــع أحــــد املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة 
سيحدث  كــان  عما  النظر   

ّ
بغض اإلنجليزية، 

فيما بعد وقبل تتويجه بلقب هذا املوسم.
وأكد رانييري أن »الفريق يبعث األمل لاعبني 
الشبان وخاصة الاعبني غير الجيدين مهما 
سيحدث في نهاية املوسم«، مضيفًا: »أعتقد 
الــفــريــق أصــبــحــت هــامــة، وحكايتنا  أن قــصــة 
رائعة وجميلة ومهمة لجماهير كرة القدم في 

كل أنحاء العالم«.
ويـــصـــف املـــــدرب رانـــيـــيـــري الــلــحــظــات األولــــى 
الــتــي ملــســهــا، حــيــنــمــا قــــدم إلــــى نــــادي ليستر 
في  الاعبني  وشاهد  الفريق،  لتدريب  سيتي 
ــنــــادي، حــيــث قــــال:«فــــي أول يــــوم أتــيــت فيه  الــ
الفريق وقفت على حقيقة اإلمكانات  لتدريب 
إلى  أدركــت  لقد  الاعبني،  وطبيعة  املتواجدة 

أّي مدى يمكن للفريق أن يصل حينها«.
وأضـــاف فــي لحظات وصــفــه لتلك األيـــام قبل 
املوسم: »رأيت العبني قصار القامة وأصحاب 
وزن زائــد، ينتظرهم عمل كبير حتى يكونوا 
مــتــواجــديــن فـــي فــــرق كـــبـــرى، ورأيـــــت كــــًا من 
الــاعــبــني: كــانــتــي وجــيــمــي فــــاردي ومــورغــان 
ودانــــي دريــنــكــووتــر وريــــاض مــحــرز، لكنهم، 
يعرف  الجميع  وبــات  بأنفسهم  عرفوا  اليوم، 
الاعبني،  رانييري بوصف  أســمــاءهــم«. وبــدأ 
ــّداف الــفــريــق جيمي فـــاردي:  حــيــث قـــال عــن هــ
»إنـــه العــب رائـــع مثل حــصــان جــامــح ومــذهــل، 
هو بحاجة إلى املساحة في امللعب. كنت أقول 
لــه أنــت حــر فــي تحركاتك داخــل امللعب أينما 
تريد، لكن عليك أن تساعدنا حني نفقد الكرة. 

هذا فقط ما أطلبه منك«.
وأضــــاف بشكل كــومــيــدي، فــي وصــفــه لاعب 
أن  »أتــذكــر  ضاحكًا:  كانتي  الفرنسي  الفريق، 
كانتي كان يركض بشكل سريع في التدريب 
)بطاريات(  يضع  ظننته  أنني  لــدرجــة  األول، 
سريعًا  يــصــبــح  لــكــي  قميصه  تــحــت  يخفيها 
مثل ما ظهر«، مضيفًا: »كانتي يركض بشكل 
متواصل وال يقف عن الركض في التدريبات، 
قلت له ذات مرة كانتي اركض ببطء، فقال لي 
حسنًا، وبعدها بثوان معدودة، عاد ليركض 
ــروح  ــالــــي بــ مــــســــرعــــًا«. وأشــــــــاد املــــــــدرب اإليــــطــ
التعاون والعمل الجماعي لفريقه قائًا: »قبل 
بــأن يلعبوا من  مــبــاراة أخــبــرت الاعبني  أول 
ــذا تعني  ــل زمــائــهــم. نــحــن فــريــق صــغــيــر لـ أجـ
النظر   

ّ
القتال بقلوبنا وبروحنا بغض علينا 

عن اسم املنافس«.
ــابــــق لـــفـــرق  ووصــــــــف رانــــيــــيــــري املـــــــــدرب الــــســ
فــي بضع  تشيلسي ويــوفــنــتــوس ومــونــاكــو، 
أن  »عليك  قـــال:  حيث  النجاح  حكاية  كلمات، 
تعمل من أجل كل شيء«. وهو ما طبق حينما 
دعا الاعبني لتناول البيتزا فقال: »في أواخر 
شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــاضــي وخــال 
بعد  البيتزا  لتجهيز  مطعم  فــي  غـــداء  مــأدبــة 
الفترة األولـــى مــن املــوســم، وعقب فــوزنــا على 
فريق كريستال باالس، أحضرت لهم مفاجأة 
وقلت لهم يجب أن تتعلموا كل شيء، ويجب 
ــًا تــحــضــيــر الـــبـــيـــتـــزا، هــيــا  أن تــتــعــلــمــوا أيـــضـ
لنحضر البيتزا معًا، وفعًا أحضرنا العجني 
والــــجــــن والـــصـــلـــصـــة ونــجــحــنــا فــــي صــنــاعــة 

البيتزا بأيدينا..وكانت جيدة جدًا«.
الجزائري،  بالنجم  رانييري  اإليطالي  وأشــاد 
ريــاض محرز، الــذي تألق هذا املوسم صحبة 
نـــادي ليستر ســيــتــي، وحــصــد جــائــزة أفضل 

العب في الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم. 
وأكــد رانييري أنــه فــخــوٌر جــدًا بــريــاض محرز 
الذي قدم موسمًا استثنائيًا رفقة ليستر، وهو 
الذي وصل إلى الفريق اإلنجليزي مقابل مبلغ 
صغير لم يتجاوز الـ 500 ألف يورو من نادي 
عــن محرز:  رانــيــيــري  وقـــال  الفرنسي،  لوهافر 
»أنا فخور به، واعتاد دائمًا أن يسألني كيف 
يمكنه أن يتطور أكثر. إنه رائــع وعبقري، من 

دون شك هو شمعتنا املضيئة«.
ــــاف: »هـــذا الــنــجــاح جـــاء بسبب الــفــريــق،  وأضـ
ــة إلـــــى تـــألـــق جــيــمــي فــــــــاردي ومـــحـــرز،  ــافــ إضــ
أود الــقــول إن فــريــقــنــا رائـــع ألنـــه قـــدم موسمًا 
في  أداؤهـــم  محترفني.  كــانــوا  لقد  استثنائيًا. 
ــم يــلــعــبــون  ــ ــد أن أراهــ ــ ــان مـــمـــيـــزًا. أريـ املــلــعــب كــ

كفريق، ألن كرة القدم هي قوة فريق«.

الفريق الصغير الذي أصبح بطًال
لــيــســتــر ســيــتــي لـــيـــس مـــجـــرد حــــصــــاٍن أســــود 

استطاع أن يتفوق على الجميع، بل هو تحدى 
ربما قوانني املنطق، فالفريق الذي يبلغ ثمن 
ــورو، اســتــطــاع أن  ــ العــبــيــه مــبــلــغ 55 مــلــيــون يـ
يــنــتــصــر عــلــى فـــرق تــمــتــلــك العــبــني يــبــلــغ ثمن 
الواحد منهم أكثر من 60 مليون يورو، لينجح 

في النهاية في الظفر باللقب.
ــــدرب اإليـــطـــالـــي، كـــاوديـــو رانـــيـــيـــري، صنع  املـ
الـــحـــدث األبــــــرز هــــذا املــــوســــم، فــالــفــريــق الـــذي 
الــحــالــي وصــلــت صفقاته  الــوقــت  فــي  يمتلكه 
ــوات إلـــــى 55 مــلــيــون  ــنــ عـــلـــى مــــــدار خـــمـــس ســ
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يــورو، منذ أن كــان في دوري الــدرجــة األولــى، 
إلــــى حـــني صـــعـــوده إلــــى الــــــدوري اإلنــجــلــيــزي 
ــقـــدم، قــبــل أن يــغــدو مــتــصــدرًا  املــمــتــاز لــكــرة الـ
في  للقب.  واملرشحني  املنافسني  أقــوى  وأحــد 
املــرمــى، غاسبر شمايكل، وهو  مركز حــراســة 
الــنــادي  كلف  بيتر شمايكل،  األســـطـــورة،  ابــن 
مبلغ 1.5 مليون يــورو قــادمــًا مــن نــادي ليدز 
يونايتد، أما الحارس االحتياطي، األسترالي 
مارك شواتزر، فوصل موسم 2014 - 2015 إلى 
النادي قادمًا من تشلسي بصفقة انتقال حّر.

قدم خط دفاع نادي ليستر سيتي هذا املوسم 
مستوى كبيرًا ورائعًا، وذلك بفضل تعاقدات 
فــدانــي سمبسون  للفريق،  قــوة  جــيــدة شكلت 
كــّلــف الــنــادي 2.3 مليون يـــورو قــادمــًا املوسم 
املاضي من نادي كيو بي آر، أما ويس مورغان 
الفريق بمليون يورو من نوتنغهام  فاشتراه 
فورست موسم 2012 - 2013، في حني انضم 
روبــرت هوث مقابل 4 مايني يورو من نادي 

ستوك سيتي مطلع املوسم الحالي، فيما حّط 
كريستيان فوش رحاله بدون أي مقابل.

في املوسم الحالي تعاقد ليستر مع مجموعة 
من الاعبني، مثل أوكازاكي والذي يعتبر أغلى 
الــنــادي مقابل 10.3 مايني  صفقة في تاريخ 
يورو، وكذلك كانتي الذي استدعي مؤخرًا إلى 
املنتخب الفرنسي مقابل 8.4 مايني يورو من 
فريق كان، إضافة إلى كوغهان إيلنر من نادي 
نابولي 5.5 مايني يورو، ودانييل أمارتي من 
وديــمــاري  يـــورو  مــايــني   6 مقابل  كوبنهاغن 
غراي من بيرمنغهام مقابل 4.7 مايني يورو، 
وكــريــســتــيــان فــاشــز مــن شــالــكــه بـــدون مقابل، 
ــر مـــن ســـوانـــزي بــعــقــد إعـــــارة من  ــ ونـــاثـــان دايـ

سوانزي.
تــعــاقــد   2015  -  2014 املـــاضـــي  املـــوســـم  وفــــي 
ألــوا من بريجتون مقابل 9.5  الفريق مع ليو 
ألبيرغتون مــن أستون  يـــورو، ومـــارك  مايني 
فــيــان بـــدون مــقــابــل، فيما تــعــاقــد الــفــريــق مع 

ــــدون مــقــابــل مــوســم  مـــاركـــني وازيــلــوفــســكــي بـ
درينكووتر  دانــي  وقبلها ضــم   ،2013  -  2012
من مانشستر يونايتد مقابل 850 ألف يورو، 
ووقع مع أندي كينغ بسن الـ15 عامًا من نادي 
تــشــلــســي، فــيــمــا يــعــتــبــر جــيــفــري شـــلـــوب من 

جنود النادي القادمني من الفئات العمرية.
أحد  فــاردي  اإلنجليزي جيمي  النجم  ويبقى 
الــنــادي في  التي تعاقد معها  الصفقات،  أهــم 
موسم 2012 - 2013 من نــادي فليتوود توان 
أن يتحول هذا  يــورو، قبل  1.1 مليون  مقابل 
املوسم إلى نجم وهــداف للدوري اإلنجليزي، 
ويتم استدعاؤه إلى منتخب األسود الثاثة، 
أما الصفقة التي غّيرت الكثير في مسار هذا 
الدوري، فهو النجم الجزائري، رياض محرز، 
الـــذي تـــوج بــجــائــزة أفــضــل العـــب فــي الـــدوري 
اإلنجليزي، وهو الذي حّط رحاله في إنجلترا 
قادمًا من نادي لوهافر الفرنسي مقابل نصف 

مليون يورو.

محمد السعو

 أبد الدهر 
ْ

»وَمن يتهيْب صعود الجبال يعش
بني الحفر« بيت القصيد الراسخ في أذهان 

العالم أجمع بعد تتويج ثعالب ليستر سيتي 
بلقب الدوري اإلنجليزي املمتاز بكل جدارة 

واقتدار، الفريق الذي أعطى آماال لجيل 
جديد بأن كرة القدم ال تعرف املستحيل 

على اإلطالق، وتعترف فقط بمن يبذل 
حبات العرق وتعطي من يعطيها.

فاز ليستر سيتي بأغلى وأكثر بطوالت 
أوروبا والعالم إثارة، فهي أصعب بطولة، 
اللعب فيها ليس سهال وال متاحًا، الكل 

يالعب الكل والكل قوي والكل ليس ضعيفًا. 
ربما يفوز الفريق الذي يصارع الهبوط على 

بطل أو متصدر الترتيب، هذا ما حصل 
تمامًا مع ليستر قاهر كبار البريميير ليغ 
والذي سالت من أجله األقالم بعد موسم 

غاية في الدهشة.
ومن صراع الهبوط وتذيل الترتيب، وصوال 

لإلمكانات املادية األقل من عادية لنادي 
يلعب في »البريميير ليغ« أغلى البطوالت 

وأثمنها، وما بني الصعوبات والطرق 
املليئة باألشواك شق الثعالب طريقهم بثقة 

يحسدون عليها بقيادة هداف يلسع كما 
يلسع »الدبور« وهو جيمي فاردي، وصانع 
أهداف وفنان عربي جزائري جميل اسمه، 

رياض محرز، أفضل العب في إنجلترا 
بأسرها.

هنا بيت القصيد، فمن تتويج فريق غير 
مرشح وضعيف ويصارع الهبوط مقتبسا 

من الدور الذي لعبه العب عربي جزائري، 
أقول حبذا لو نستفيد من مثل تلك التجربة، 

نتعلمها وندّرسها لفرقنا والعبينا العرب، 
لنقول لهم كيف يكون الطموح، وكيف تلعب 

كرة القدم، وماذا تريد هذه اللعبة منك كي 
تمنحك باملقابل ما لم تكن تحلم به، وال 
نكتفي فقط باملشاركة أو إثبات الوجود 

خاصة في البطوالت القارية والدولية التي 
يترقبها العالم في قادم األيام.

ولتكن تجربة ليستر سيتي املذهلة التي 
وصفها كثيرون بأنها أعطت كرة القدم 

رونقًا وأعادت هيبة الصغار، وأكدت قدرتهم 
على ضرب املستحيل، وتحويله من حلم 

إلى حقيقة.. فلتكن درسًا لكل العب عربي 
ورئيس ناد وكل أركان الكرة العربية.

لندن ـ العربي الجديد

ــــي مـــوســـم  ــل الــــتــــوقــــعــــات فــ ــ ــتـــر كــ ــيـــسـ ــم لـ ــطــ حــ
ــادي جـــذب األنـــظـــار بــشــدة  اســتــثــنــائــي غــيــر عــ
لـــلـــدوري اإلنــجــلــيــزي وزاد االهــتــمــام بــه فــوق 
البريميير  متابعة  لتصبح  الــعــادي  االهتمام 

ليغ غير عادية.
ليستر سيتي بطل الدوري اإلنجليزي املمتاز، 
ذلك النادي املغمور الذي شق طريقه من أدنى 
بــقــعــة إلـــى أعــلــى الــقــمــة، كـــان قـــد صــــارع على 
الهبوط املــوســم املــاضــي، ثــم مــا لبث أن قــاوم 
األبطال ليصبح بطًا استثنائيًا، ليقدم نفسه 
أمــــام املــتــابــعــني، ولــكــن تــوجــد بــعــض الــنــقــاط 
التي يجب معرفتها عن ليستر سيتي، البطل 
الــجــديــد والـــنـــادي اإلنــجــلــيــزي الصغير الــذي 
تأسس في عام 1884فــي ليستر، وهي مدينة 
فــي قــلــب إنــجــلــتــرا. عــشــاق الــريــاضــة كــثــر لكن 

عــالــم كــرة الــقــدم، حيث اشــتــرى حــقــوق رعاية 
الــفــريــق ومــاعــبــه واملــتــاجــر الــخــاصــة بـــه، ولــم 
يــتــوج الــفــريــق فــي تــاريــخــه بــبــطــولــة الــــدوري، 
ــــدوري والــــدرع  وفــــاز فــقــط بــبــطــولــتــي كـــأس الــ

الخيرية. 
تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري اإلنجليزي 
املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم كــّلــف شــركــات املــراهــنــات 
خــســائــر فـــادحـــة، بــحــســب مـــا كــشــفــت تــقــاريــر 
صحافية إنجليزية، وذلك بعدما فّجر البطل 
الجديد مفاجأة من العيار الثقيل هذا املوسم.

في بداية الــدوري، كانت املراهنات على نادي 
ليستر سيتي قليلة، فكل 1 جنيه إسترليني 
فــي حال  إسترليني  5000 جنيه  يـــوازي  كــان 
رشحت الفريق للتتويج بلقب البريميير ليغ، 
من دون شك األمر يعد ضربًا من الجنون، بل 
لنقل أن أحـــدًا لــن يــدفــع فلسًا على فــريــق كان 
قاب قوسني أو أدنــى من الهبوط إلى الدرجة 

األولى في املوسم املاضي.
تكبدت  اإلنجليزي  بالدوري  ليستر  فوز  بعد 
شــركــات املــراهــنــات الــعــاملــيــة خــســائــر فــادحــة، 
أميركي،  دوالر  مليون  و14   10 بــني  تــراوحــت 
ــذيـــن آمـــنـــو بــحــصــان  ــعـــات لــلــنــاس الـ ــي دفـ وهــ
الــذي  »ليستر«،  األســـود،  اإلنجليزي  الـــدوري 
ــد يــتــوقــع تــتــويــجــه بــلــقــب الــــدوري  لـــم يــكــن أحـ
اإلنجليزي أبــدًا، مع وجــود أندية كبيرة على 

أكــثــر شـــيء مــشــهــور فـــي املــديــنــة بـــا شـــك هو 
لعبة الرغبي، ذلك أن فريق املدينة يعتبر بطًا 
ومـــن بــني أنــجــح األنـــديـــة فــي الـــقـــارة الــعــجــوز، 
حــيــث فـــاز مــرتــني فــي مــســابــقــة كـــأس االتــحــاد 
في  ألــقــاب  وعــشــرة   ،)2002 ،2001( ــــي  األوروبـ
إنــجــلــتــرا، وال ننسى تــصــريــح نجمه وأفــضــل 
العــب فــي الــــدوري، ريــاض مــحــرز، حــني صرح 
ســابــقــا: »اعــتــقــدت لــلــوهــلــة األولــــى أن ليستر 

سيتي فريق رغبي«.
من العــب غير معروف لهداف، يعتبر جيمي 
ــاردي أحـــد أبــــرز صــانــعــي أســـطـــورة ليستر  ــ فـ
سيتي فهو هداف الفريق. نجح في تحقيق رقم 
قياسي بعد تسجيله في 11 مباراة متتالية، 
ــان نــيــســتــلــروي،  ــ مــتــفــوقــًا عـــلـــى الـــهـــولـــنـــدي فـ
مــهــاجــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــســـابـــق، وفــي 
حــالــة فـــوزه بلقب الــهــداف ســيــكــون األول من 
اللقب  هــذا  الــحــصــول على  فــي  ليستر سيتي 
منذ  إنجليزي  وأول   1985  -1984 منذ موسم 

عام 2000.
»فاردي« بدأ مسيرته مع شيفيلد وينزداي، بل 
تم االستغناء عنه ألنه دون املستوى، ليعتزل 
كرة القدم ويعمل في أحد مصانع الفحم ملدة 
8 أشـــهـــر، لــكــن فـــريـــق ســـتـــوك بـــريـــدج انــتــشــلــه 
وأعاده إلى املاعب واستمر فيه لعدة سنوات. 
ال يساوي فريق ليستر سيتي بالكامل قيمة 

ــرار تــشــلــســي الـــبـــطـــل الـــســـابـــق، مــانــشــســتــر  ــ غــ
يونايتد والسيتي وأرسنال.

بعد الفوز باملباراة األولى بالدوري على نادي 
انخفضت  الثنني،  أهــداف  بأربعة  ساندرالند 
اإلسترليني  الجنيه  بــات  قليًا حيث  النسبة 
املــراهــن 3000 جنيه  الشخص  ُيــربــح  الــواحــد 
ــذا األمــــــر عـــلـــى ذات  ــ إســـتـــرلـــيـــنـــي، واســـتـــمـــر هـ
انخفض  التي  الخامسة  الجولة  املنوال حتى 
إلى  ليهبط   ،2000 ثــم   ،2500 إلــى  الــرقــم  فيها 
الحادي  األســبــوع  إسترليني مع  1000 جنيه 

عشر ثم 750 وبعدها 350.
مــع الــوصــول إلــى األســبــوع الــرابــع عشر أمــام 
املراهنات  شركات  باتت  يونايتد،  مانشستر 
تــخــفــض نــســبــة املــــــردود املـــالـــي فـــي حــــال قــرر 
تتويج  عــلــى  معينًا  مبلغًا  يــضــع  أن  أحــدهــم 
إلى  تدريجيًا  الــرقــم  انخفض  وهــكــذا  ليستر، 
والعشرين،  التاسع  األســبــوع  إلــى  أن وصلنا 
حني التقى ليستر نادي واتفورد، يومها بات 
املردود ضئيًا جدًا فكل 4 جنيهات إسترلينية 
تؤدي إلى كسب 5 جنيهات إسترلينية فقط، 
املراهنة  باتت  أكثر، حيث  األمــور تبدلت  لكن 
عــلــى لــيــســتــر مــســتــحــيــلــة، إذ إن وضـــع أمـــوال 
وتــرشــيــحــهــا لــحــصــد لـــقـــب الــــــــدوري لــــم يــعــد 
يأت بأي مــردود يذكر، وهــذه الخطوة جاءت 

لتخفيف خسائر شركات املراهنات.

ــلـــيـــزي، رحــيــم  صــفــقــة انـــتـــقـــال الـــجـــنـــاح اإلنـــجـ
مانشستر  إلــى  يـــورو(  مليون   60( سترلينغ، 
ــع مــجــمــوعــة  ســيــتــي، حــيــث تــعــاقــد الـــفـــريـــق مـ
مــن الــاعــبــني املــمــيــزيــن، وعــلــى رأســهــم محرز 
وأوكازاكي وفــاردي وآخــرون، ولم تتعد قيمة 

يـــورو. وذكــرت  الـــ 50 مليون  الــفــريــق  صفقات 
مؤسسة ديلويت، التي أصدرت ترتيبا ألغنى 
أنــديــة كـــرة الــقــدم فــي الــعــالــم وفــقــًا إليــراداتــهــا 
خال موسم 2014 - 2015، أن ليستر جاء في 
بــإيــرادات بلغت 137 مليون يــورو،  املــركــز 24 

وكان في املركز 12 من بني األندية اإلنجليزية 
املذكورة في التقرير.

لــقــب الــبــريــمــيــيــر لــيــغ هـــو األول فـــي تــاريــخــه 
فريق  أول  ليصبح   ،1884 فــي  تــأســيــســه  مــنــذ 
يحقق هذا اإلنجاز، منذ عام 1978، عندما فاز 
نوتنغهام فوريست ببطولة الدوري ألول مرة 
في تاريخه، وكان فريق »الثعالب« يلعب في 
أن  فــي عــام 2008، قبل  الثالثة  الــدرجــة  دوري 
للوصول  التقدم  في  ويبدأ  أوضاعه  تتحسن 
ــة األولـــــــى، وفـــــاز ثــــاث مـــــرات في  ــدرجــ إلــــى الــ
كأس رابطة األندية اإلنجليزية )1964، 1997، 
2000( والدرع الخيرية )1971(. هذا هو اللقب 
األول الكبير جدًا، للمدرب اإليطالي كاوديو 
املـــدرب اإليــطــالــي ليس غريبًا على  رانــيــيــري. 
املهنة فقد سبق أن درب هذا املدرب، البالغ من 
أن  العديد من األندية وسبق  العمر 64 عامًا، 
األوروبــيــة  إنترناشيونال  بطولة  بلقب  تــوج 
ــك فــــي نــفــس  ــلـ مــــع فــالــنــســيــا 1998 وكــــــأس املـ
املـــوســـم وكــــأس الــســوبــر األوروبــــــي فـــي 2004 
ــيــــة، نــاهــيــك عـــن بــطــوالت  كـــأبـــرز ألـــقـــاب أوروبــ

الدرجات الدنيا في إيطاليا.
ــنــــدي، فــيــتــشــاي  ــلــ ــايــ ــتــ بــــعــــد شــــــــراء الـــــثـــــري الــ
ســريــفــادانــابــرابــا، الـــنـــادي تــحــســنــت الــنــتــائــج 
ــال الــفــريــق شــيــئــًا فــشــيــئــًا بشكل  واخــتــلــف حــ
تصاعدي وسعى إلى جذب أسماء كبيرة من 

ناد مغمور حّطم كل التوقعات

الجديد«،  »الــعــربــي  ــى  إل وصــلــت 
فيديوهات  ــري،  ــص ح وبــشــكــل 
ليستر،  مدينة  شـــوارع  قلب  مــن 
وتظهر  الموقع،  على  عرضت 
ساحات  مختلف  فــي  الجماهير 
تجّمعت  التي  المدينة،  وشــوارع 
بلقب  بالتتويج  االحتفال  أجل  من 
في  مــرة  ألول  اإلنجليزي  ــدوري  ال
ــادي. وُتــظــهــر هــذه  ــنـ ــخ الـ ــاري ت
الكبيرة  الــفــرحــة  الــفــيــديــوهــات 
بعد  المدينة  سكان  يعيشها  التي 
كبيرًا  ــازًا  ــج إن فريقهم  تحقيق 
النادي،  تأسيس  منذ  يتحقق  لم 
في  الجماهير  تجمعت  حــيــُث 
وعبرت  المدينة  ــاء  أرج مختلف 
اإلنجاز  بهذا  البالغة  سعادتها  عن 
إلى  ليستر  حــّول  ــذي  ال التاريخي، 

بطل في أوروبا.

جنون المدينة

على هامش الحدث

قالوا
إنه نتاج املدرسة اإليطالية. لقد فاز بلقب الدوري اإلنجليزي. مبروك للمدرب رانييري ومبروك لفريق ليستر 

سيتي. أنتم األبطال.
ماسيمليانو أليغري )مدرب يوفنتوس اإليطالي(

¶  ¶  ¶
مبروك لفريق ليستر سيتي هذا التتويج. يستحقون لقب أبطال »البريميير ليغ«.

سيرجيو أغويرو )العب مانشستر سيتي اإلنجليزي( 

¶  ¶  ¶
يا لها من قصة. ألف مبروك لفريق ليستر سيتي.

توني كروس )العب ريال مدريد اإلسباني(

¶  ¶  ¶
مبروك لبطل إنجلترا الجديد، ليستر سيتي كل االحترام 

فينسانت كومباني )قائد مانشستر سيتي اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
نعم، نعم، ليستر سيتي هو البطل

غاري لينكر )العب املنتخب اإلنجليزي السابق(

دخل ليستر سيتي تاريخ 
كرة القدم اإلنجليزية من 
أوسع أبوابه وهو يتوج 

بلقب الدوري

)Getty( فرحة العبي ليستر بالتتويج رسميًا

)Getty( اإلصرار والعزيمة حققا اإلنجاز التاريخي

)Getty( جماهير ليستر تحتفل في شوارع المدينة

)Getty(  ليستر بطًال إلنجلترا

)Getty( فريق مقاتل حصد لقب أقوى دوري في العالم

درس يا عرب!
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الدار البيضاء ـ توفيق الصنهاجي

اشــتــعــلــت املـــنـــافـــســـة بــشــكــل كــبــيــر 
على لقب هــذا املــوســم فــي الــدوري 
ــتـــرافـــي، عــقــب إجــــراء  املــغــربــي االحـ
مباريات األسبوع 26 نهاية األسبوع املاضي، 
والذي عرف غليانا كبيرا نتجت عنه استقالة 
رئــيــس الــرجــاء الــريــاضــي الــبــيــضــاوي، محمد 
بودريقة، من منصبه كنائب لرئيس االتحاد 
املغربي. وجاء في بالغ االستقالة، الذي نشره 
نادي الرجاء الرياضي، على موقعه الرسمي: 
»يؤسفني أن أعلن عن استقالتي من منصبي 
املغربية  امللكية  الجامعة  لرئيس  أّوَل  نائبا 
ــاولــــت الـــصـــبـــر عــنــهــا  لـــكـــرة الــــقــــدم، لـــطـــاملـــا حــ
حفاظا على استقرار املكتب املديري للجامعة، 
وأمـــال فــي تــراجــع ذوي الــنــفــوس الــســيــئــة عن 
الرجاء  الدنيئة. لقد بات فريقي،  ممارساتهم 
أي  من  أكثر  مستهدفا  البيضاوي،  الرياضي 
وقت مضى، خاصة مع اقتراب نهاية الدوري 
االحــتــرافــي، بــل أصــبــحــنــا نــشــاهــد مــمــارســات 
ــــدوري االحــتــرافــي، تهدد  غــيــر مــفــهــومــة فــي الـ
ــة املـــؤســـســـة  ــيـ ــه، وتــــهــــدد مـــصـــداقـ ــتـ ــيـ مـــصـــداقـ

املشرفة على  تسييره«.
وتابع بودريقة: »وأمام هذا الوضع الغامض 
ــهـــداف الـــواضـــح لــلــرجــاء الــبــيــضــاوي  ــتـ واالسـ

غليان في 
الدوري المغربي

وجد فوزي لقجع، رئيس االتحاد المغربي لكرة القدم، نفسه في موقف 
كبار  من  وهما  والوداد،  الرجاء  بين  التصريحات  حرب  اشتعال  بعد  حرج 
األندية في الدوري، خصوصًا بعد بيان رئيس الرجاء، بودريقة، الذي وجه 
الوداد  للغريم  اتهامات  اللعبة، وكذلك  للمشرفين على  اتهامات مباشرة 

بشراء المباريات

3031
رياضة

قضية

واملـــــهـــــازل الــتــحــكــيــمــيــة، قــــــررت الـــتـــخـــلـــي عــن 
الــجــامــعــة حتى  لــرئــيــس  منصبي كــنــائــب أول 
لــلــدفــاع عن  املــســافــة الكافية  لــي أخــذ  يتسنى 

حقوق فريقي بكل قوة«.
ولـــم يــكــتــف مــحــمــد بـــودريـــقـــة، رئــيــس الــرجــاء 
الرياضي البيضاوي، بتقديم استقالته، حيث 
خرج علنا، بتصريح ناري مساء األحد، على 
نادي  فيه  اتهم  املغربية،  تيفي   1 ميدي  قناة 
الــــوداد الــريــاضــي الــبــيــضــاوي، بــالــتــالعــب في 
النتائج، وشراء املباريات، لتسهيل مأموريته 
في الفوز باللقب الثاني على التوالي، وإبعاده 

عن الرجاء الرياضي.
ــيــــس الــــــــــوداد الـــريـــاضـــي  ولــــــم يـــتـــأخـــر رد رئــ
الــبــيــضــاوي، سعيد الــنــاصــيــري، الـــذي صــرح، 
ــد املــــواقــــع اإللـــكـــتـــرونـــيـــة املـــغـــربـــيـــة، بــأنــه  ــ ألحـ
فــوجــئ لــكــالم ســفــيــه، عــلــى حــد قــولــه، لرئيس 
ــم أحــــد  ــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن حــــجــ ــ ــغـ ــ ــــدو أنـــــــه أصـ ــبـ ــ يـ

أعــــرق األنـــديـــة املــغــربــيــة، وهــــو نــــادي الــرجــاء 
الــريــاضــي الــبــيــضــاوي. ومـــن بــن مــا جـــاء في 
كــالم رئيس الـــوداد الرياضي:« الــرجــاء، فريق 
ــريـــق بـــتـــاريـــخـــه، جـــمـــهـــوره، تــشــريــفــه لــكــرة  عـ
ــارج أرض الــوطــن،  ــ ــل وخـ الـــقـــدم املــغــربــيــة داخــ
كالم  الكالم،  هذا  أعتبر  السابقن.  وبمسيريه 

السفهاء، ولن أرد عليه«.
وأعــلــن االتــحــاد املغربي لكرة الــقــدم عــن حالة 
اســتــنــفــار قــصــوى بــعــد الــتــصــريــحــات الــنــاريــة 
محمد  البيضاوي،  الرياضي  الــرجــاء  لرئيس 
بودريقة، حيث اضطر إلى عقد اجتماع طارئ، 
ملناقشة خلفياتها، وما تضمنته من اتهامات 
األكثر  اللعبة  ومصداقية  كيان  تهز  خطيرة، 
ــــذي يــشــرف  شــعــبــيــة فـــي املـــغـــرب، والـــجـــهـــاز الـ
عليها. االجتماع، الــذي خلص الــى إقــرار فتح 
تــحــقــيــق قـــضـــائـــي حـــــول تـــصـــريـــحـــات مــحــمــد 
بــودريــقــة، رئــيــس نــــادي الـــرجـــاء الــبــيــضــاوي، 
خــاصــة تــلــك الــتــي وجـــه مــن خــاللــهــا اتــهــامــات 
صريحة لجهاز االتحاد بتسريب عقد الفريق 
مــع الــالعــب الــنــيــجــيــري، بــابــا تـــونـــدي، والـــذي 
تضمن الكشف عــن شــرط جــزائــي قيمته 700 
ألــــف دوالر تــســمــح بــانــتــقــال الـــالعـــب إلــــى أّي 
ناد آخــر. ووعــد لقجع بإنزال عقوبات قاسية 
توندي،  عقد  تسريب  فــي  مــن سيتورط  بحق 
الكشف  فــي  دور  والقضاء  للشرطة  وسيكون 

عن مالبسات األزمة.
ــان لـــهـــا:  ــيــ ــــي بــ ــــات فـ ــيـ ــ ــــالقـ ــــت لـــجـــنـــة األخـ ــالـ ــ وقـ
لــدراســة والــبــت في  اللجنة  »خصص اجتماع 
الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــــى بــهــا الــســيــد، محمد 
بــودريــقــة، لــبــعــض وســائــل اإلعــــالم الــوطــنــيــة، 
التصريحات..  هــذه  وخــطــورة  ونــظــرا ألهمية 
فإن لجنة األخالقيات تطلب من الجامعة  فتح 
تحقيق في القضية والتأكد من صحة ما جاء 

في التصريحات«.
ــــوع 26 مــــن الـــــــــدوري املـــغـــربـــي  ــبـ ــ وشــــهــــد األسـ
االحترافي تعادل الرجاء الرياضي البيضاوي، 
أحد  الــبــركــانــيــة،  النهضة  أمـــام  ملعبه،  خـــارج 
األولـــى بهدف  املــراكــز  املتنافسة على  األنــديــة 
في  مابيدي،  ليما  للرجاء،  سجل  حيث  ملثله، 
الـــشـــوط األول، قــبــل ان يــعــادل  الــدقــيــقــة 6 مـــن 
الجزاء، في  الكفة عبد املولى برابح من نقطة 
الدقيقة 63 مــن املــبــاراة. ضــربــة الــجــزاء هاته، 
أثــــارت حفيظة مــكــونــات الـــنـــادي الــبــيــضــاوي 
األخضر، والتي اعتبرتها غير صحيحة. كما 
عـــرف الــلــقــاء طـــرد العـــب نــهــضــة بـــركـــان، أمــن 

الكاس، قبل صافرة النهاية بثماني دقائق .
ــار الـــرجـــاء الــريــاضــي رابـــعـــا فـــي ترتيب   وصــ
التعادل، برصيد 41 نقطة،  الـــدوري بعد هــذا 
على بعد ثالث نقط من املقدمة، التي رضخت 
األخير،  البيضاوي.  الرياضي  الــوداد  ملطامع 
ــوزه الــثــمــن، على  اســتــعــاد الــــصــــدارة، عــقــب فــ
املــولــوديــة الــوجــديــة، بملعب مــراكــش بهدفن 
ــا  ــداثـ ــلـــقـــاء أحـ ــد الـ ــهـ ــــدف واحـــــــد. وشـ مـــقـــابـــل هـ
الرياضي منهزما  الـــوداد  كــان  أن  مثيرة، بعد 
الـــالعـــب، مصطفى  بـــهـــدف  األول  الـــشـــوط  فـــي 
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السفهاء، ولن أرد عليه

بوبان: حقبة بيرلسكوني كما عرفناها انتهت منذ سنوات
بــوبــان،  إيــه ســي مــيــان اإليــطــالــي، زفونيمير  الــكــرواتــي السابق بصفوف  الــاعــب  علق 
»منذ  انتهت  بيرلوسكوني  سيلفيو  حقبة  إن  بقوله  الــنــادي  يعيشها  التي  األزمـــة  على 
أتلتيكو  ســنــوات«، معتبرًا أن الخروج من هــذا الوضع ال بد أن يمر بالتعاقد مع مــدرب 
مدريد اإلسباني، األرجنتيني دييغو سيميوني. وقال بوبان في تصريح إلذاعة )أنكيو 
انتهى عصر بيرلسكوني كما كنا نعرفه منذ سنوات. كانت  سبورت( اإليطالية: »لقد 
هناك لحظة رائعة حني كنا نقدم كرة قدم حقيقية، نصنع أجيااًل ونعلم النظام. أما اآلن، 
الــذي عرفناه منذ تسع أو 10  ارتــبــاك شديد. إن هــذا ليس امليان  فلألسف نعاني من 
ــوام.« وأضـــاف بــوبــان، املــتــوج مــع ميان بــالــدوري أربــع مــرات ودوري األبــطــال وكــأس  أعـ
السوبر األوروبــي مرة واحــدة، أن الذنب الوحيد لكريستيان بروكي، املدرب الحالي، هو 

»قبوله« تولي مسؤولية الفريق.

بنفيكا يتأهل لنهائي كأس دوري البرتغال
حجز بنفيكا البرتغالي مقعدًا له في نهائي بطولة 
أمــام  تــأخــره  قلب  أن  بعد  البرتغال،  كــأس دوري 
فــوز 1-2.  إلــى  براغا بهدف لاشيء  سبورتينغ 
الــبــادئ بالتسجيل عــن طريق  بــراغــا هــو  وكـــان 
العــبــه الــبــرتــغــالــي، رافــــا ســيــلــفــا، قــبــل أن ينجح 
الثاني  الــشــوط  فــي  هــدفــني  فــي تسجيل  بنفيكا 
عن طريق كل من البرازيلي جوناس واملكسيكي 
يــخــوض  أن  املــنــتــظــر  ومــــن  خــيــمــيــنــيــث.  راؤول 
بنفيكا، الذي بات قاب قوسني أو أدنى من الفوز 
بلقب بطل الدوري البرتغالي، نهائي بطولة كأس 
الــــدوري أمـــام فــريــق ماريتيمو دي فــونــشــال في 
أكثر فرق  بنفيكا  الجاري. ويعد  الشهر  26 من 
البرتغال فوزًا بالبطولة، حيث رفع الكأس ست مرات من النسخ الثماني، التي أجريت من 

كأس الدوري حتى اآلن.

ملقا يرسل ليفانتي لدوري الدرجة الثانية
فاز ملقا على ضيفه ليفانتي بثاثة أهداف لواحد في الجولة الـ36 من الدوري اإلسباني 
لكرة القدم في املباراة، التي احتضنها ملعب الروساليدا ليتأكد هبوط الضيوف لدوري 
بواسطة خوسيه  تعادل  ليفانتي  ولكن  كــوب،  تقدم ماالغا عبر دوجــي  الثانية.  الدرجة 
لويس موراليس. وقبل نهاية الوقت األصلي للمباراة بدقيقة واحدة، وضع كوب الهدف 

الثاني له ولفريقه ثم أضاف تشوري كاسترو الهدف الثالث.

هالك يسجل من ركلتي جزاء 
ويقود زينيت للتتويج بكأس روسيا

ليقود زينيت سان بطرسبرغ  البرازيلي هالك هدفني من ركلتي جــزاء،  املهاجم  سجل 
للفوز 4-1 على تشيسكا موسكو ويتوج بكأس روسيا لكرة القدم. ووضع هالك فريق 
املدرب، أندريه فياس بواش، في املقدمة بعد 34 دقيقة مستغا عرقلة ماريو فرنانديز 
بــعــدمــا صحح  بــعــد دقيقتني  الـــجـــزاء. وتــعــادل تشسكا  ــل منطقة  ألولــيــغ شــاتــوف داخـ
بداية  في   1-2 زينيت  وتقدم  أوالنـــاري.  آلرون  الهدف  تمريرة  وأهــدى  فرنانديز خطأه، 
الشوط الثاني بعدما ضرب هالك مصيدة التسلل، ومرر بدون أنانية أللكسندر كوكورين 
ليسجل الهدف الثاني. وهز هالك الشباك مجددًا من ركلة جزاء في الدقيقة 63 قبل أن 
يضمن أرتور يوسوبوف االنتصار لزينيت، الذي توج بالكأس للمرة الثالثة بعد نسختي 

1999 و2010.

النادي  ابــن  فابريغاس  تعتبر  كانت  التي  أرسنال  جماهير 
أصبح  فابريغاس  النهاية  في  لكن  فقط،  األحمر  »اللندني« 
فيها  مــبــاراة سجل  اآلن 67  ولعب حتى  »البلوز«  مع  العبًا 
ــدأ في  ســبــعــة أهــــــداف. وال يــمــكــن إغـــفـــال أن فــابــريــغــاس بــ
أكاديمية »المسيا« التابعة لبرشلونة، وهي أفضل أكاديمية 
أن تخرج منها أصبح العبًا في  العالم، وبعد  قــدم في  كــرة 
ــام 2003. ولــعــب فــابــريــغــاس مــع املنتخب  أرســـنـــال مــنــذ عـ
اإلسباني منذ عام 2014، حيُث مثل إسبانيا حتى اآلن في 
103 مباريات وسجل فيها 14 هدفًا، وسيكون حاضرًا مع 
يــورو 2016. لعب فابريغاس  املنتخب اإلسباني في بطولة 
حتى اآلن 545 مباراة سجل فيها 109 أهداف مع كل األندية 
حقق  فابريغاس،  إنــجــازات  صعيد  وعلى  معها،  لعب  التي 
لقب كــأس االتــحــاد اإلنجليزي في عــام 2005 مع أرسنال، 
ثانيًا في نهائي  إلى حلوله  الخيرية، باإلضافة  الــدرع  ولقب 

أبطال أوروبا في عام 2006. مع برشلونة حقق فابريغاس 
الـــدوري فــي عــام 2013، ولقب كــأس إسبانيا فــي عام  لقب 
2012، بــاإلضــافــة إلـــى لــقــب »الــســوبــر« اإلســبــانــي فــي عــام 
2013، ولقب »السوبر« األوروبي في عام 2011، وأخيرًا لقب 
النجم  العام. ومع تشلسي حقق  مونديال األندية في نفس 
اإلسباني لقب الدوري اإلنجليزي في عام 2015 باإلضافة 

إلى لقب كأس إنجلترا في نفس املوسم.
وعلى صعيد إنجازاته الدولية، حصد مع املنتخب اإلسباني 
»الــيــورو« عامي  العالم 2010، ولقبني في بطولة  لقب كــأس 
زال  ومــا  الـــ 28  فابريغاس عامه  يبلغ  اليوم  2008 و2012. 
يقدم أفضل ما يملك على أرض امللعب، خصوصًا ما يفعله 
أفــضــل صانع  أن أصــبــح  بــعــد  فــي مــوســم 2015 - 2016، 
تمريرات حاسمة في بطولة الدوري اإلنجليزي مع تشلسي، 

وفي اليورو القادم سيكون من أبرز النجوم.

رياض الترك

اخــتــرنــا الــيــوم فــي فــقــرة وجـــه ريــاضــي، اإلســبــانــي سيسك 
العاملية، وهــو العــب خط  الــقــدم  فابريغاس، أحــد نجوم كــرة 
وسط يملك مهارات فردية ُمميزة وقــدرة على تمرير كرات 
فابريغاس  بــدأ  واملنتخب،  الفريق  فــي  زمــائــه  إلــى  ســاحــرة 

مسيرته الكروية مع أرسنال اإلنجليزي في عام 2003.
استمر فابريغاس مع فريق »املدفعجية« حتى عام 2011، إذ 
لعب 212 مباراة سجل فيها 35 هدفًا. في عام 2011 انتقل 
فابريغاس إلى برشلونة اإلسباني، وأصبح واحدًا من نجوم 
كرة القدم اإلسبانية. مع النادي »الكتالوني« لعب فابريغاس 

96 مباراة سجل فيها 28 هدفًا.
إلـــى تشلسي اإلنــجــلــيــزي،  الــنــجــم اإلســبــانــي  قــبــل أن ينتقل 
من  كثيرة  انــتــقــادات  ويتلقى  لــيــغ«،  »البريميير  إلــى  ويــعــود 

سيسك فابريـغاس

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات األوروبية

في يوم ميالده، 
يُكرم »العربي 

الجديد« النجم، 
سيسك فابريغاس، 

في فقرة وجه 
رياضي

الجميع يبحث 
عن التهدئة  
حاليًا في 
)Getty(الدوري

المغربية،  الكرة  داخل  االحتجاجات  وسلسلة  الغضب  موجة  تتواصل 
وآخر الفرق التي انضمت لقائمة الغاضبين، يأتي نادي مولودية الذي 
هدد بدوره باالنسحاب من منافسات الدوري احتجاجا على »المظالم« 
من  أعلن  الرسمي،  موقعه  على  بيانًا  النادي  وأصدر  لها.  تعرض  التي 
خالله االنسحاب من الدوري. وذكر مولودية وجدة أنه صار يفتقر إلى 
األخيرة،  التحكيمية  القرارات  أدان  كما  الشريف،  والتنافس  المصداقية 

التي حّمل رئيس اتحاد الكرة المسؤولية عنها. 

مولودية وجدة يهدد باالنسحاب

وجه رياضي

بلمقدم، القادم هذا العام من الرجاء الرياضي، 
في الدقيقة الخامسة من املباراة، قبل أن يدرك 
رضا الهجهوج، هداف الدوري املغربي، هدف 
التعادل في الدقيقة 80. وتوالت األحداث بعد 
هدف التعادل الودادي، حيث طرد حكم املباراة، 
املولودية  الــزائــر،  الفريق  صفوف  مــن  العبن 
الوجدية، وهما علي رشدي، وياسن بيوض، 

الفريق الــوجــدي، الــذي أكمل املــبــاراة بثمانية 
الثالث، وهو  الــالعــب  العبن فقط، عقب طــرد 

محمد جواد في الدقيقة 95.
وأصبح رصيد الوداد، بعد هاته النتيجة، 44 
نقطة في املرتبة األولــى، متقدما على كل من 
الفتح الرباطي واتحاد طنجة، اللذين يملكان 
43 نــقــطــة فـــي الـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة. وكـــــان الــفــتــح 

الفريق،  الى مــدرب  الدقيقة 83، باإلضافة  في 
الـــجـــزائـــري عـــزالـــديـــن آيــــت جــــــودي. واســتــغــل 
ــوداد الــنــقــص الـــعـــددي فــي صــفــوف الــفــريــق  ــ الـ
الخصم، ليسجل هدف االنتصار، في الدقيقة 
الــرابــعــة مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع، عــن طريق 
أونداما. هدف  الكونغولي، فابريس  مهاجمه 
الــفــوز هـــذا، كــان لــه وقــع ســيــىء على مكونات 

الــريــاضــي الــربــاطــي قـــد تـــعـــادل عــلــى أرضــيــة 
مــلــعــب أدرار بــأكــاديــر، أمــــام فــريــقــهــا املــحــلــي، 
حسنية أكادير، بهدف ملثله، فيما كان اتحاد 
طنجة أحد أكبر املستفيدين من الدورة، عقب 
القنيطري  النادي  فوزه بميدانه على حساب 
بــهــدف وحــيــد، كـــان مــن إمــضــاء الــالعــب غــاي 

هيرفي لوفاني في الدقيقة 57.
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»الصحف هي ما جعل األوروبيين على ما هم عليه اليوم«، هذا ما كتبه المؤرخ التنويري األلماني لودفيغ شتولتسر عام 1805، 
رغم أنها لم تكن آنذاك قد قامت بدورها الحاسم

ستراسبورغ
مهد الصحافة المطبوعة... والرقابة

باريس ـ سامر المحمود

يــــســــجــــل املــــــــؤرخــــــــون لـــلـــصـــحـــافـــة 
ــا  أدورًا حــاســمــة فــي تــاريــخ أوروبــ
منذ  وبــالــذات  والثقافي  السياسي 
منتصف القرن التاسع عشر وحتى اختراع 
املــــذيــــاع فـــي عــشــريــنــيــات الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
غــيــر أن املــــؤرخ الــتــنــويــري األملـــانـــي لودفيغ 
شولتسر ومعاصريه لم يكونوا على دراية 
تــاريــخــيــة مــوثــقــة بــقــصــة الــصــحــف، مهدها 
بــل إن األمــر تطلب عقودًا  واســم مخترعها، 
حــتــى أمــكــن تــحــقــيــق تــقــدم عــلــمــي إزاء هــذه 

األسئلة.
ــار الــبــحــث  ــعـ ــــي ظــــل سـ ــام 1876، وفـ ــ فـــفـــي عـ
التاريخي الذي أصاب بلدان أوروبا الغربية، 
املــــؤرخ أوتــــو أوبــــل فــي مكتبة جامعة  عــثــر 
عــام 1609  إلــى  يعود  هايدلبرغ على مجلد 
ويــحــتــوي أعـــــداد ســنــة كــامــلــة مـــن صحيفة 
تــحــمــل بـــاألملـــانـــيـــة اســــم »تـــقـــريـــر عـــن ســائــر 
األخـــبـــار املــهــمــة واملـــثـــيـــرة«. يــســتــهــل الــعــدد 
األول من هذا املجلد بتحية من الناشر إلى 
القراء الكرام وتعهد منه بأن يواصل إصدار 
ــا كـــان  ــمـ الــصــحــيــفــة فــــي الــــعــــام الـــجـــديـــد، »كـ
السابقة« وهــو ما يشي  السنوات  األمــر في 
بأن الصحيفة تعود إلى سنوات خلت قبل 
هـــذا الــتــاريــخ. كــذلــك يحمل هـــذا االســتــهــال 
الناشر تحت اسم يوهان كارولوس  توقيع 
شرق  اليوم  الواقعة  ستراسبوغ  مدينة  من 

فرنسا وفيها مقر البرملان األوروبي. 
قـــرن مــن الـــزمـــان كـــان يــجــب أن يــمــضــي بعد 
الستراسبورغي، جان  املــؤرخ  ذلك كي يقدم 
من  للكثير  كاشفا  مخطوطا  كينتس،  بيير 
ــارولــــوس كــذلــك،  األســـــــرار، يــحــمــل تــوقــيــع كــ
مدينة  فــي  السلطات  مــن  فيه  يطلب  والـــذي 
ســـتـــراســـبـــورغ حــمــايــة صــحــيــفــتــه الــحــديــثــة 
العهد من إعادة الطبع، وهو يذكر أيضا أنه 
قد طبع من »منشوره األسبوعي« 12 عددًا، 
بعد  أن كان يصدره بخط اليد. مشكلة عدم 
وجـــود تــاريــخ على هــذا املخطوط تــم حلها 
أنه  بينت  أبحاث إضافية  قبل سنوات عبر 
يعود إلى 21 كانون األول/ ديسمبر من عام 
1605، وهو ما يعني أن أول عدد من صحيفة 
دوريــــــة مــطــبــوعــة كــــان صــــدر فـــي األســـبـــوع 
الــثــانــي أو الــثــالــث مــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر من 

نفس العام.
أمــــا عـــن الـــنـــاشـــر كــــارولــــوس فــقــد اســتــطــاع 
املعلومات  العثور على سيل من  املــؤرخــون 
عــن ســيــرة حــيــاتــه دون صــعــوبــات حقيقية. 
فــهــو ُولــــد فــي مــديــنــة مــولــبــاخ فــي األلــــزاس، 
ألب كـــاهـــن أرســـلـــه فــيــمــا بــعــد إلــــى مــدرســة 
ــان. أبــــدى  ــبـــ ــ ــيـــعـــة املـــســـتـــوى يـــديـــرهـــا رهـ رفـ
املــدرســة، وانتقل بعد  كــارولــوس نبوغا في 
لــيــكــمــل تعليمه في  ــك إلـــى ســتــراســبــورغ  ذلـ
الــذي كــان شّماسا لكنيسة فيها.  كنف عّمه 
بـــيـــد أن الـــفـــاقـــة املـــالـــيـــة أجـــبـــرتـــه عـــلـــى عـــدم 
ــم صنعة 

ّ
ــه الــجــامــعــيــة، وتــعــل ــتـ إكـــمـــال دراسـ

الــِوراقــة. محترفو هذه املهنة كانوا يملكون 
 بــيــع الــكــتــب، ولــيــس 

ّ
فـــي ســتــراســبــورغ حـــق

كارولوس  يتزوج  فحسب.  ورزمها  نسخها 
فيما بعد بطباخة دير من ستراسبورغ مما 
يكسبه حقوق املواطنة الكاملة، بما في ذلك 
في  الخاصة  األعمال  التملك وممارسة  حق 
بليبراليتها  آنــــذاك  اشــتــهــرت  الــتــي  املــديــنــة 
ــا. ســـتـــراســـبـــورغ كـــانـــت مـــركـــزا  ــهـ ــتـــاحـ ــفـ وانـ

يسّجل أول ظهور 
للصحافة املطبوعة 
في العام 1605 في 
ستراسبورغ شرق 

فرنسا، على يد الناشر 
يوهان كارولوس، وكان 

اسمها »التقرير«. 

■ ■ ■
استفادة الصحافة من 
ظهور مطبعة يوهان 
غوتنبرغ في القرن 

الـ15 ميالدية، وبالذات 
في ستراسبورغ التي 

طبعت أول إنجيل 
باللغة األملانية.

■ ■ ■
خضعت »التقرير« 
للرقابة بعد كتابتها 

خبرًا عن ضائقة مالية 
لقيصر براغ خالل 
استقباله مبعوث 
السلطان التركي.

هوامش

)Getty( 1669 كانت تصدر صحيفة »التقرير« كل خميس وأغلقت نهائيا عام

إلنتاج الكتب كذلك، وفيها طبع أول إنجيل 
باللغة األملانية عام 1466.

ويــبــدو أن زوجــة كــارولــوس لــم تكن شريكة 
حــيــاتــه فــحــســب، بـــل شــريــكــة أعــمــالــه كــذلــك. 
ــا فــي  ــتــ ــيــ ــري الــــــــزوجــــــــان بــ ــتــ ــشــ ــيــ الحـــــقـــــا ســ
ستراسبورغ. والافت في األمر أن كارولوس 
لم يوقع عقد البيع بصفته صانع كتب، بل 
»تــاجــر كــتــب« فحسب، مــا يشير إلــى تطور 
بدأ يطرأ على حياته املهنية. بيد أن الحدث 
األبرز هو مجازفة الزوجني باستثمار أكبر 
ــام 1604  ــم مــطــبــعــة فـــي ســتــراســبــوغ عــ ــ وأهـ
بــعــد مـــوت صــاحــبــهــا. ومــقــابــل مــبــلــغ مــالــي 
ضخم )3724 خولده( حصل كارولوس على 
القوالب  مــن  قنطارا  و34  آالت طباعة  ثــاث 
الرصاصية، باإلضافة إلى مخزون كبير من 
بالكتب  ممتلئ  ومــســتــودع  الطباعة  أوراق 

غير املرزومة.
حالف الحظ كارولوس واستطاع أن يحقق 
أرباحا كبيرة من عمله في املطبعة وتسديد 
كــل الـــديـــون املــتــرتــبــة عــن شــرائــهــا فــي فترة 
إلى  دفــعــه  املهني  طموحه  أن  غير  قياسية. 
ــزه 

ّ
الــبــحــث عــن مــصــادر كــســب جــديــدة، وحــف

فــي نــهــايــة األمـــر إلـــى اخــتــراع أول صحيفة. 
ــي مــطــلــع عـــــام 1604 بــتــزويــد  بـــــدأ األمــــــر فــ
مجموعة من القراء املهتمني )مقابل اشتراك 
سنوي يبلغ 12 خولده( بصحيفة أسبوعية 
مخطوطة باليد تستورد نسختها األصلية 
من مدينة أوغسبورغ. في نهاية صيف عام 

1605 تخطر ببال هذا الوّراق فكرة جهنمية: 
جميعا،  البشر  خصيصة  املــعــرفــة  ففضول 
ولــيــس فــقــط املتعلمني واألثـــريـــاء مــنــهــم. ما 
من شك إذن بأن عدد املهتمني بأخبار العالم 
حتى  املخطوطة  مشتركي  مــن  بكثير  أكــبــر 
اآلن. لخدمة هــذا الجمهور العريض كــان ال 
بد من رفع اإلنتاج وخفض السعر، وهو ما 
 بالتخلي عن استبدال 

ّ
لم يكن واردا تقنيا إال

 اليدوي بالطباعة.
ّ
الخط

حسم كــارولــوس أمــره، وشــرع بطبع نسخة 
تجريبية من صحيفته »التقرير« على مدى 
عام، والتي كانت تضم ما بني أربع إلى ست 
صفحات، حسب كمية األخبار، بينما كانت 
طوى مرتني، وليس مرة واحدة 

ُ
صفحتها ت

كما هــو الــحــال فــي أغلب صحف الــيــوم. أما 
وحــده  عليه  تقتصر  فكانت  التحرير  هيئة 
ــا فــــي غـــيـــابـــه فــكــان  ــ ــان، أمـ ــ ــيـ ــ ــلـــب األحـ فــــي أغـ
ينوب عنه مساعده شبانغنبرغ والذي ذاع 
صــيــت أشـــعـــاره وقــصــصــه عـــن الــحــيــوانــات، 
ــان يعلو  ذات الــشــعــبــيــة الــكــبــيــرة آنـــــذاك. وكــ
من  اعــتــذار  الصحيفة  مــن  األولــــى  الصفحة 
الـــقـــراء عــلــى أخــطــاء طــبــاعــيــة وخــافــهــا تــرد 
بــني الحني واآلخـــر، يعزوها كــارولــوس إلى 
كان يصل  األخبار  الوقت. فمخطوط  ضيق 
من أوغسبورغ  ومن كولونيا يوم األربعاء 
الخميس  يـــوم  »الــتــقــريــر«  لــتــصــدر صحيفة 
ــرســل إلــى املشتركني. ثــاث سنوات مرت 

ُ
وت

فــي  رقـــابـــيـــة  مــشــكــلــة  أول  يـــســـجـــل  أن  ــبـــل  قـ

أخبارا  الصحيفة  أوردت  عندما  الصحافة، 
القيصر  إلــى  التركي  السلطان  مبعوث  عــن 
ستشف منها ضائقة مالية حلت 

ُ
في براغ، ت

بــالــقــيــصــر وقـــيـــدت قـــدرتـــه عــلــى أداء واجـــب 
سلطات  انتفضت  وقتها.  املــرعــي  الضيافة 
معه،  كــارولــوس وحققت  ستراسبورغ ضد 
كما أغلقت الصحيفة »إلى أجل غير مسمى«، 
نــهــائــيــا. ويــبــدو  تــحــظــرهــا حـــظـــرا  أن  دون 
أقــنــع سلطات املدينة  اعــتــذار كــارولــوس  أن 
التي سمحت بإعادة طباعة الصحيفة بعد 
أيــام فقط على إغاقها. والــافــت أن  خمسة 
الصحيفة لم تتعرض بعد هذا الحادث إلى 
أي رقــابــة مــن جــهــة الــســلــطــات الــتــي اكتفت 
ــــأن يـــراقـــب  ــــارولـــــوس بـ ــــد مــــن كـ ــزاع وعـ ــتـ ــانـ بـ

بنفسه مضمون صحيفته.
يــبــدو أن هـــذه الــســيــاســيــة نــجــحــت فـــي دفــع 
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــة ذاتـ ــ ــابـ ــ ــة رقـ ــارســ ــمــ كــــــارولــــــوس ملــ
صــحــيــفــتــه »الـــتـــقـــريـــر«. فــبــعــد أيـــــام وصــلــت 
أخبار من أوغسبورغ بأن تكاليف الضيافة 
والحماية التي قدمها القيصر للوفد التركي 
وصلت إلى 50 ألف تالر، بيد أن كارولوس، 
عنه،  السلطات  رضــى  تكريس  بنية  وربــمــا 
بادر إلى إعادة صياغة الخبر في صحيفته 

هذه املرة، ورفع املبلغ إلى 80 ألف تالر. 
مات كارولوس عام 1636 كرجل ثري، وأورث 
ابنه موريس أول صحيفة مطبوعة ودورية 
في العالم والتي لم يعد لها أثر اعتبارا من 

عام 1669.

باختصار

سما حسن

لــلــمــّرة األلـــف، أكتشف أن االنــطــبــاعــات األولـــى خــادعــة. 
ولــكــن، هـــذه املـــرة حــمــدت الــلــه أنــنــي اكــتــشــفــت خــداعــي 
كــوافــيــر، حني  أفتتح محل  أن  فــكــرت  فلوهلة  ســريــعــا، 
الذي قصدته  الكوافير  التقيت سيدة راقية تدير محل 
وتبدو  مهذبٍة،  بلهجٍة  تتحدث  وكانت  البلد،  في وســط 
في تعاملها مع العامالت الصغيرات كأنها أمهن، ألنها 

كانت تشير عليهن بقولها: افعلي كذا وكذا يا ماما.
 كهذا، ألنها 

ً
رت وقتها أن من الرائع أن أفتتح محال

ّ
فك

 بــال رأس مــال، فهي قــد احتاجت 
ٌ
وصفته بأنه تــجــارة

اســتــئــجــار مــحــل صــغــيــر، يــقــع أســفــل بــنــايــة ضخمة، 
واستقدمت  ديكوراته،  صممت  أيضا،  صغير  وبمبلغ 
الشعر  مــجــال تصفيف  فــي  فــيــه،  للعمل  فتيات  ثــالث 
االجتماعية،  ولباقتها  أناقتها  وقد جذبتني  واملاكياج. 
مشكالتهن  عليها  يطرحن  اللواتي  الزبونات  وحولها 
الحياة،  فــي  خبرتها  بحكم  رأيــهــا  وينتظرن  الخاصة، 
ــر الخمسينات من  فــهــي، كما عــرفــت الحــقــا، فــي أواخـ

عمرها.
ــدى  انـــقـــلـــبـــت انـــطـــبـــاعـــاتـــي ســـريـــعـــا، حــــني عـــنـــفـــْت إحــ
الــعــامــالت، ألن الــقــفــاز املــطــاطــي تــمــزق بــني أصابعها، 

وقالت لها: سأخصم ثمنه من راتبك، فأنا أخصص لك 
عددًا معينا من القفازات كل يوم، وقد نفدت القفازات 
تبلغ  لم  التي  الصغيرة  العاملة  لــك.  كانت  املخصصة 
الــعــشــريــن بــوجــه شــاحــب، وشــعــر متقصف تعقصه 
إلى الخلف، تمسك بخصالت شعري، وتمشطها لكي 
تقّصها حسب طلبي، لكنها بدأت تشكو، وأنا أصغي 
لــشــكــواهــا املــحــزنــة، وبــــدت كــمــن تــكــلــم نــفــســهــا، وهــي 
الصالون،  لصاحبة  بتوجس  وتنظر  عملها،  تــواصــل 
في  مللمته  متقطعا،  حديثها  فــبــدا  تــراهــا،  أن  خشية 
قلبي، فاعتصر شفقة عليها، فهي نجحت في الثانوية 
العامة، ولم تستطع االلتحاق بالجامعة، وتوجهت إلى 
الصغار،  إخــوتــهــا  تربية  فــي  والــدهــا  لتساعد  الــعــمــل، 
لكنها  »الصنعة«،  علمتها  التي  السيدة  هذه  وتلقفتها 
تبخسها جهدها، وتضّن عليها براتب منتظم ومجز، 
أميركيا  دوالرًا   120 يــقــارب  مــا  عــلــى  تحصل  حــيــث 
نــدرة  بسبب  الشتاء،  فــي شهور  وتنقصه  كــل شهر، 
األعراس واملناسبات، كما أن عليها أن تفتح الصالون 
وتــجــاري صاحبته  أرضــيــتــه،  وتمسح  لتنظفه  بــاكــرًا، 
في غش الزبونات، حيث تّدعي أنها تستخدم ماركات 
عاملية لصبغ الشعر فتؤيد كذبها، فليس بيدها حيلة، 
ثم صمتت وواصلت عراكها مع شعري، وكأنها تعارك 

باكرًا  باملغادرة  لها  تسمح  لم  التي  الصالون  صاحبة 
املفاجئ  والــدهــا  ملــرض  الــــدوام،  انــتــهــاء  بساعتني قبل 
قــبــل يــومــني. وهــمــســت مــن بــني أســنــانــهــا أنــهــا تختار 
دمــيــمــات، فهي  يكن  بــمــهــارة، بحيث  لديها  الــعــامــالت 
العاملة الجميلة قد يغّرر بها أحد العمال في  ترى أن 
املحال املجاورة، فتمنحه راتبها القليل، فيأتي والدها، 
تؤخر  أنــهــا  بحجة  الــصــالــون،  مــع صاحبة  ليتشاجر 
الــذي يتلقفه منها، لينفق على باقي أفراد  راتــب ابنته 
العامالت  للفتيات  املحزنة  القصص  كل  كما  العائلة، 
النسائية.   املالبس  بيع  محال  أو  الكوافير،  محال  في 

أشارت بطرف خفي إلى إحدى زميلتيها، وهمست لي 
قائلة إنها كانت تعمل في روضة لألطفال، مقابل راتب 
العمل،  ولــم تستمر في  الخمسني دوالرًا،  ال يزيد عن 
ألن صــاحــب الــروضــة كـــان يــتــحــّرش بــهــا، فيالحقها 
حني تشرع بتنظيف حمامات الصغار،  فتركت العمل، 
التي تبدو  السيدة  العمل لدى هذه  وقــّررت أن تتحمل 
طيبة القلب، لكنها تكسب األموال على حسابهن، وال 
تعترف بأية تعويضاٍت مقابل أي خطر قد يتعّرضن 
له، مثلما حدث مع زميلٍة تركت العمل، بعد أن احترقت 
الذي  املولد  البنزين في  أن تصب  يداها، وهــي تحاول 
يتم تشغيله في غرفة خلفية للصالون، في حال قطع 

الكهرباء، كما هي العادة في غزة.
حني كنت أجمع خصالت شعري، وأدسها تحت غطاء 
رأســي، وأدفــع املــال لصاحبة الصالون التي ذكرتني بـ 
الفتاة  بــني  نظري  نقلت  القديمة،  األفـــالم  فــي  »املعلمة« 
البائسة وصاحبة الصالون، وكدت أصارح األخيرة أني 
 أن أفتتح مثل هذا املشروع، لكني أخشى 

ً
فكرت وهلة

املــال، ونزعة  ربــة عمل ظاملة، بسبب شهوة  أتحول  أن 
الــتــســلــط واســتــغــالل غــيــاب قــانــون تشغيل الــعــامــالت 
ابتلعت لساني،  الخاصة، لكني  الفقيرات في املشاريع 

وخرجت، ليبتلعني الشارع املزدحم في وسط البلد.

بنات وسط البلد

وأخيرًا

واصلت عراكها مع َشعري، 
وكأنها تعارك صاحبة الصالون 

التي لم تسمح لها بالمغادرة 
باكرًا لمرض والدها المفاجئ
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