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بهناز شفيعي تسابق الرجال
تحدت بهناز شفيعي التقاليد االجتماعية في الجمهورية اإلسالمية، لتصبح أّول 

إيرانيّة حاصلة على شهادة لقيادة دراجات السباق النارية. ]18ـ19[

ناصر السهلي

علمــت »العربــي الجديــد« مــن مصــادر أوروبيــة 
مطلعــة أن »هنــاك غضبــا أوروبيــا مــن سياســة 
تحديــدًا  الالجئــن،  مــع  لليونــان  املفتــوح  البــاب 
بالتوجــه  لجــوء  كطالبــي  للمســجلن  الســماح 
أوروبــا«.  وســط  إلــى  البلقــان  عبــر   

ً
شــماال

وتضيــف املصــادر أن »األمــر بات ال ُيطاق لدول 
عــدة، بينهــا الســويد والنمســا والدنمــارك ودول 
 وقوف أملانيا 

ّ
االتحاد في شــرق أوروبا، في ظل

في حالة حيرة من الطرح، وهي الحريصة على 

بقــاء عقــد االتحــاد واتفاقيــة شــينغن قائمــة«. 
وكانــت »العربــي الجديــد« حصلــت، قبل أشــهر، 
على تســريب لخطة تجري مناقشــتها، تقضي 
، متجاوزة 

ً
بنقل حدود االتحاد األوروبي شماال

اليونان، لتبدو أثينا خارج حدود »شينغن«. 
»اللقــاء  أن  املصــادر،  تلــك  وفــق  أثينــا،  يقلــق  مــا 
ديفيــد  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  بــن  األخيــر 
كاميــرون، ورئيــس وزراء الدنمــارك الرس لــوكا 
راسموســن، شــهد طرحــا جــادًا لتكويــن جبهــة 
تطالــب اليونــان بتغييــر سياســتها وإال ســتجد 
علــى  الطــرح  ويشــدد  شــينغن«.  خــارج  نفســها 

ضرورة إيجاد »حل جذري ألسباب هذه الهجرة 
علــى  مطلعــون  يقولــه  مــا  وفــق  أوروبــا«،  نحــو 
املناقشــات، لكنهم يضيفون أن »املشــكلة هي في 

غياب إرادة أوروبية حقيقية إلنهاء األسباب«.
كمــا طرحــت بعــض دول أوروبــا ســيناريوهات 
تحمل تهديدًا، يراد تحويله إلى سياسة رسمية 
فــي القمــة املقبلــة لــدول االتحــاد بتغييــر حــدود 
»شــينغن«، وهــو مــا يجــري التلويــح بــه بوجــه 
اليونــان منــذ العــام املاضي. لكن يبدو أن اتســاع 
الكتلــة املؤيــدة، ربمــا يدفــع باتجــاه هــذه الخطوة 
يــراد  الــذي  اآلخــر  الســيناريو  أن  ســريعا. غيــر 

مــن أثينــا تطبيقــه بشــكل جــذري وصــادق، هــو 
السماح لدول معينة في االتحاد بحماية الحدود 
أوروبــا  حــدود  حمايــة  مــن  كجــزء  اليونانيــة، 

الخارجية. 
انفــراط  مــن  خــوف  مــع  النقــاش  ذلــك  يترافــق 
ليــس فقــط عقــد »شــينغن«، بــل حتــى االتحــاد 
متضاربــة  لتكتــالت  وتحّولــه  األوروبــي، 
بعــض  يدفــع  مــا  وهــو  واملصالــح،  التوجهــات 
الدول إلى التشديد على ضرورة أن تحزم أثينا 
موقفهــا، ولــو أدى األمــر إلــى »إخراجهــا موقتــا 

من اتفاقية شينغن«.

أوروبا تناقش إبعاد اليونان من »شينغن«
خاص

يواصل الكاتب السوري 
سليم بركات، في 

»أقاليم الجن«، توسيع 
عوالمه، ليجعل حياة 

البشر عالمًا موازيًا.
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ريان محمد

مع اقتراب سورية من إكمال عامها الخامس 
العاملية  من الحرب األكثر دموية منذ الحرب 
الثانية، فشلت خاللها جميع املساعي الدولية 
لوقفها، أقّرت مجموعة الدعم الدولية الخاصة 
ــّدمـــة روســـيـــا والــــواليــــات  ــقـ بـــســـوريـــة، وفــــي املـ
املتحدة، قــرارًا ينص على وقف املعارك خالل 
أسبوع واحــد، وإيصال املساعدات اإلنسانية 
احتياجاتها.  بحسب  املحاصرة  املناطق  إلــى 
للمحاصرين  بالنسبة  أمــل  بــارقــة  قـــراٌر شّكل 
فــــي مــخــتــلــف املـــنـــاطـــق الــــســــوريــــة، خــصــوصــا 
يصعب  لكن  الغالبية،  حيث  الــنــظــام  قبل  مــن 

تطبيقه لتطلبه ممرات جوية آمنة.
ــادر املــــعــــارضــــة عــــــدد املـــدنـــيـــن  ــ ــــصـ وتـــــقـــــّدر مـ
املـــحـــاصـــريـــن فـــي مــنــاطــقــهــا مـــن قــبــل الـــقـــوات 
الــنــظــامــيــة واملــلــيــشــيــات املـــوالـــيـــة لــهــا بنحو 
مــلــيــونــي مــدنــي. وكــانــت قــد اتــفــقــت مجموعة 
ـــه يجب 

ّ
أن الــدولــيــة ليل الخميس، على  الــدعــم 

تأمن  السورية،  الحرب  أطــراف  على مختلف 
إيــصــال املــســاعــدات اإلنــســانــيــة إلـــى املــدنــيــن، 
بــغــض الــنــظــر عــن ســريــان اتــفــاق وقـــف إطــالق 
النار من عدمه، والــذي قالت إنه يسري خالل 
أسبوع. كما أشار البيان إلى أن تقديم األغذية 
واملستلزمات األولية جّوًا يبدأ هذا األسبوع، 
أكثر من غيرها من  التي تعاني  املناطق  إلــى 
األزمــــــة اإلنـــســـانـــيـــة، وهــــي مــديــنــة ديــــر الــــزور 
وبلدات الفوعة وكفريا في ريف إدلب ومضايا 
واملعضمية في ريف دمشق، الفتا إلى وجود 
18 منطقة تخضع للحصار، وفي األغلب من 

قبل القوات النظامية.
قـــرار »مجموعة   

ّ
وتـــرى مــصــادر مــعــارضــة أن

دعـــم ســـوريـــة«، بــرمــي املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
فعالية  الطيران، ذو  املحاصرة عبر  للمناطق 
مــحــدودة، إذ سيضطر الطيران، إن كــان يريد 

غيث األحمد

يبدو أن تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( 
الـــزور، والسيطرة  يسعى لحسم معركة ديــر 
عــلــى املـــنـــاطـــق الـــتـــي ال تـــــزال تــحــت ســيــطــرة 
السوري في املحافظة، وهــو ما ظهر  النظام 
في هجومه على املدخل الشمالي ملدينة دير 

الزور حيث نجح بتحقيق تقّدم ميداني.
ــان »داعــــــش« قـــد نــجــح بـــفـــرض ســيــطــرتــه  ــ وكـ
عــلــى مــعــظــم مــنــاطــق املــحــافــظــة، بــعــد مــعــارك 
ــة الـــســـوريـــة، وارتـــكـــاب  ــعـــارضـ عــنــيــفــة مـــع املـ
التي  الشعيطات  عشيرة  أبناء  بحق  مجازر 
فــيــمــا عــجــز عن  رفــضــت »الــبــيــعــة« للتنظيم، 
الواقعة تحت سيطرة  املناطق  إلــى  الــدخــول 
الجغرافية،  طبيعتها  نتيجة  الــنــظــام  قـــوات 
واســتــمــاتــة املــقــاتــلــن هــنــاك بــعــد رؤيـــة صــور 

»ذبح« عناصر النظام في الفرقة 17 بالرقة.
ومنذ أوائل عام 2015 فرض التنظيم حصارًا 
خانقا على مناطق النظام في دير الزور التي 
وتــرافــق  ربــع مليون شــخــص،  يسكنها نحو 
الكهربائي وعدم  التيار  في  انقطاع  مع  ذلــك 
ر أسطوانات الغاز وندرة املواد الغذائية، 

ّ
توف

ما دفع السكان إلى اللجوء للخشب للتدفئة 
والــطــبــخ. وزاد مــن الــضــغــوط عــلــى األهــالــي، 
التي  اإلجــبــاري  والتجنيد  االبــتــزاز  عمليات 
ــنــــظــــام الـــــســـــوري فــي  ــر الــ ــنـــاصـ ــا عـ ــهـ ــارسـ ــمـ يـ
األحياء املحاصرة. أما »داعش«، فحاول عدة 
العسكري  املــطــار  عبر  املنطقة  اقتحام  مــرات 
ــل املــــطــــل عـــلـــى األحــــــيــــــاء، ولــــكــــن كــل  ــبــ ــجــ والــ
بــاءت بالفشل. ولكن خالل الشهر  محاوالته 
املاضي حقق التنظيم تقّدما كبيرًا من املدخل 
الشمالي ملدينة دير الزور حن اقتحم مناطق 
الـــنـــظـــام، وســيــطــر عــلــى حـــي الــبــغــيــلــيــة وتــلــة 
األسلحة  مــخــازن  على  واســتــولــى  الجحيف، 
ــعــتــبــر 

ُ
ــيــــاش. وت ومــعــســكــر الـــصـــاعـــقـــة فــــي عــ

املـــواد فــي مناطق مــحــددة، للتحليق  إســقــاط 
يتطلب  األمــر  وهــذا  على مسافات منخفضة. 
ــقــــوى  ــتــــهــــدافــــهــــا مـــــن الــ ضــــمــــانــــات بــــعــــدم اســ
الــعــســكــريــة املـــحـــاصـــرة لــتــلــك املـــنـــاطـــق، وإال 
املساعدات من مسافات  سيجبرها على رمي 
مــرتــفــعــة، مــا قــد يتسبب فــي هــبــوطــهــا خــارج 
املــنــاطــق املـــحـــاصـــرة، مـــا يــحــول دون تحقيق 

الهدف املرجو.
 هــذا الــقــرار ال 

ّ
وتلفت املــصــادر نفسها إلــى أن

ــن الــدولــي  يــعــتــبــر تطبيقا لـــقـــرار مــجــلــس األمــ
رقم 2254، القاضي بفك الحصار عن املناطق 
ــان وصـــــــــول املــــســــاعــــدات  ــ ــمــ ــ املـــــحـــــاصـــــرة وضــ
اإلنسانية عبر معابر آمنة، كخطوة في تهيئة 
السياسي  املــســار  اإليجابية إلطـــالق  األجــــواء 

لحل املشكلة السورية.
وتــــحــــاصــــر الـــــقـــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة الــــعــــديــــد مــن 
املناطق، في العاصمة دمشق وريفها وحمص 
وحـــمـــاة وحـــلـــب، حــيــث تــعــتــبــر األكـــثـــر تــضــررًا 
على الصعيد اإلنساني، إذ قد تصل إلى كارثة 
إنسانية جراء سياسة التجويع املمنهج التي 

يطبقها النظام.
كما تحاصر قوات النظام وحزب الله اللبناني 
مــنــاطــق مــضــايــا وبــقــن والـــزبـــدانـــي فـــي ريــف 
حــيــطــت 

ُ
ــوام. وأ دمــشــق مــنــذ أكــثــر مــن ثــالثــة أعــ

هذه املناطق باألسالك الشائكة وآالف األلغام 
الفردية من قبل هذه القوات، ما جعل أكثر من 
40 ألف مدني محاصر بداخلها، يعانون من 
أوضــاع إنسانية غاية في السوء، األمــر الذي 
أكثر من 60 مدنيا جــراء نقص  تسبب بموت 

التغذية الشديد.
وأفـــادت مــصــادر معارضة مــن داخــل مضايا، 
 »املساعدات 

ّ
»العربي الجديد«، بأن في حديث لـ

نفذت  شهر  قبل  إدخالها  تــم  التي  اإلنسانية 
ــام، وبــاتــت مــنــازل مــضــايــا والــزبــدانــي  مــنــذ أيــ

وبقن خالية من أي شيء يسّد الرمق«.

مــســتــودعــات عــيــاش لألسلحة أكــبــر مــخــازن 
الــســالح والــذخــيــرة فــي شـــرق ســـوريـــة. وقــام 
النظام  قـــوات  مــن  كبير  عـــدد  بقتل  التنظيم 
انتحاريون  الوطني، وعمد  الدفاع  ومليشيا 
إلى تفجير أنفسهم داخــل مبنى فندق فرات 
الشام الذي كان مقرًا عسكريا لقوات النظام، 
وبــــات الــتــنــظــيــم ال يــبــعــد مــئــات األمـــتـــار عن 
قصر املحافظة، وبمواجهة مباشرة مع قوات 

النظام في معسكر الطالئع.
ــل األحــــيــــاء املـــحـــاصـــرة  ــ وكـــشـــف مـــصـــدر داخــ
تمّكن  التي  الطريقة  الجديد«، عن  »العربي  لـ
فيها عناصر »داعش« من إحراز هذا التقّدم، 
ــارة كـــانـــت تــجــري  ــى أن هـــنـــاك تـــجـ مــشــيــرًا إلــ
بشكل دوري بن قوات النظام و»داعش« في 
منطقة البغيلية عبر النهر بالقرب من محطة 
تــصــفــيــة املـــيـــاه والــــــذي كــــان املــعــبــر الــوحــيــد 

كــمــا يـــفـــرض الـــنـــظـــام عــلــى كـــل مـــن معضمية 
ــام وداريــــــــا، فـــي الـــغـــوطـــة الــغــربــيــة لــريــف  الـــشـ
دمشق، حيث يرزح نحو 55 ألف مدنيا تحت 
حصار خانق. ويعيش سكان معضمية الشام 
وداريــــا فــي ظــل هـــذا الــحــصــار حــالــة مشابهة 

لحالة مضايا وبقن والزبداني.
أيضا  النظام  يحاصرها  التي  املناطق  ومــن 
الهامة وقدسيا ووادي  فــي دمــشــق وريــفــهــا: 
ــتــــل بـــــــرزة وجــــوبــــر وخـــــــان الــشــيــح  بـــــــردى الــ
دمشق  وجنوب  وضمير،  الشرقية  والغوطة 
ــالــــي ومـــخـــيـــم الـــيـــرمـــوك  ــدم والــــعــــســ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ مـ
والــتــضــامــن والــحــجــر األســــود وبــبــيــال ويــلــدا 

الحصار(. وتشتري قوات  بدء  )قبل  للسكان 
النظام البنزين والديزل واملواد الغذائية من 
بأسعار  للمحاصرين  بيعها  قــبــل  التنظيم 
باهظة. ولفت املصدر إلى أن فجر يوم السبت 
16 يناير/كانون الثاني املاضي، شهد وصول 
التجار كاملعتاد عبر الزوارق، ولكن التنظيم 
األول  الــقــارب  فــاقــتــرب  للمعركة،  يجهز  كـــان 
وانفجر فــي جــنــود الــنــظــام، وســـارع عناصر 
»داعــــش« الــذيــن كــانــوا فــي الـــقـــوارب األخـــرى 
إلـــى االنــغــمــاس فــي املــنــطــقــة، تــرافــق ذلـــك مع 
تسلل »انغماسين« آخرين في جنح الظالم 
عبر النهر إلى مواقع قوات النظام ومليشيا 
عددًا  وأمسكوا  البغيلية  في  الوطني  الدفاع 

كبيرًا منهم وهم نائمون وقاموا بذبحهم.
ــرة غـــــارات كــثــيــفــة من  ــيـ وشـــهـــدت األيـــــام األخـ
الطيران الــروســي على قــرى ريــف ديــر الــزور. 

وبــيــت سحم وبــعــض الــبــلــدات املــجــاورة لها. 
 من حي وعر 

ً
وفي حمص، يحاصر النظام كال

في املدينة، إضافة إلى ريف حمص الشمالي 
وترافق  املتالصقن.  الجنوبي،  وريــف حماة 
هـــذا الــحــصــار مـــع عــمــلــيــات عــســكــريــة جــويــة 
للطيران الروسي، تخلف املجازر. كما تمّكن 
الــنــظــام مـــن فــــرض حـــصـــار عــلــى ريــــف حلب 
الشمالي بمساعدة الروس، وأقدم على فصل 
املنطقة إلى نصفن، ما تسبب بتهجير نحو 

60 ألف مدني.
من جهة ثانية، تخضع ثالثة أحياء في مدينة 
ديــر الـــزور إلــى جــانــب املــطــار الــعــســكــري، تعّد 
في قبضة النظام، إلى حصار من قبل تنظيم 
ــــش(، والــــذي يمنع  »الـــدولـــة اإلســالمــيــة« )داعــ
دخول أي من املواد الغذائية والطبية إليها. إال 
أن النظام لديه جسر جوي مع دمشق يحضر 
عبره مختلف االحتياجات الغذائية والطبية 
ومواد التدفئة، ورغم ذلك يعاني األهالي من 
النظام من مغادرة  أوضــاع صعبة. ويمنعهم 
جــدًا،  كبيرة  مالية  مبالغ  مقابل  إال  مناطقه، 
في الوقت الذي يتعاون فيه مع مجموعة من 
ويرفعون  املـــواد  تلك  يحتكرون  الــذيــن  تــجــار 
 الـــنـــظـــام فــــي مــنــاطــق 

ّ
أســــعــــارهــــا. كـــمـــا يــــشــــن

سيطرته، حمالت اعتقال واسعة بن الشباب 
بهدف إجبارهم على القتال إلى جانب قواته 

ومليشياته املوالية.
ــيـــش الـــفـــتـــح«،  ــــب يـــحـــاصـــر »جـ ــــف إدلــ ــــي ريـ وفـ
املكون من »جبهة النصرة« وعدد من الفصائل 
اإلسالمية واملعارضة املسلحة، بلدتي الفوعة 
ــدد ســكــانــهــمــا بنحو  وكــفــريــا، الــلــتــن يــقــدر عـ
بـــرمـــت قــبــل أشــهــر هــدنــة 

ُ
12 ألـــف شــخــص. وأ

ُسمح بموجبها بدخول مواد غذائية وطبية 
لــلــبــلــدتــن، فـــي حـــن يــــدأب الــنــظــام عــلــى رمــي 
املساعدات لها عبر الطيران ما يؤمن لها جزءًا 

من احتياجاتهم األساسية.

ــرك الــتــنــظــيــم كـــافـــة جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال مــع  ــ وحــ
يقودها  مفخختن  سيارتن  وفّجر  النظام، 
ــــوات  قـ إلــــــى إربـــــــــاك  انــــتــــحــــاريــــان، مـــمـــا أدى 
بمباغتة  التنظيم  لــعــنــاصــر  ومــّهــد  الــنــظــام، 
عـــنـــاصـــر الـــنـــظـــام والـــســـيـــطـــرة بـــســـرعـــة عــلــى 
عــدد من  اقتحام  ثم  املياه،  البغيلية ومحطة 
وتفجير  الــشــام«  »فـــرات  لفندق  االنتحارين 

أنفسهم عند البوابة.
ولــفــت املــصــدر إلـــى أن »داعــــش« اســتــفــاد في 
األيام الالحقة من عاصفة الغبار التي ضربت 
املــنــطــقــة مــمــا أدى إلـــى تعطيل ســـالح الــجــو، 
ــازن عـــيـــاش املــلــيــئــة بــاألســلــحــة  ــم مـــخـ وهـــاجـ
الجزيرة،  الصاعقة ومبنى جامعة  ومعسكر 

ومن ثم تلة الجحيف.
في السياق ذاته، أوضح الضابط السابق في 
ســالح الــجــو الــســوري عبد الــنــاصــر العايد، 
وهو ابن املنطقة، أن النظام السوري بنى على 
حول  مترابطة  قلعة  السابقة  ــوام  األعــ مــدى 
قواته وترسانة سالحه في مدينة دير الزور، 
االستراتيجية،  عياش  مستودعات  وأهمها 
األضــخــم فــي شــمــال شـــرق ســوريــة. وأضـــاف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــعــايــد، فـــي تــصــريــح لـــ
أن اخــتــيــار »داعــــش« لــبــدء املــعــركــة مــن غــرب 
املدينة هو تكتيك معقد، ولكنه أحرز نجاحا 
حتى اآلن، مشيرًا إلى أن وجــود نهر الفرات 
كـــفـــاصـــل بــــن مـــنـــاطـــق »داعـــــــــش« ومـــنـــاطـــق 
الــنــظــام كــحــاجــز، يــزيــد مـــن صــعــوبــة عملية 
االقــتــحــام. ولــفــت إلــى أنــه مــا زال هــنــاك أمــور 
غامضة في عملية االقتحام األولــى وكيفية 
تمّكن قوات »داعش« من الوصول إلى ضفة 
الــنــهــر الــثــانــيــة حــيــث تــتــواجــد ثــكــنــات قــوات 
الــنــظــام، والــتــي يــتــولــى حــراســتــهــا مجندون 
من أهالي املنطقة منضوون تحت ما يعرف 
»الــلــجــان الــشــعــبــيــة«، وهــــي مــلــيــشــيــا غير  بـــ

منضبطة وغير ملتزمة.

عبسي سميسم

ــاءت الــتــفــاهــمــات الــتــي توّصلت  جـ
إلـــيـــهـــا مــجــمــوعــة الــــدعــــم الـــدولـــيـــة 
ــيــــخ مـــســـاء  ــيــــونــ لـــــســـــوريـــــة، فــــــي مــ
الــخــمــيــس، تــحــت شــعــار »وقـــف إطـــالق الــنــار« 
فــــي ســــوريــــة عـــبـــر الـــعـــمـــل مــــن أجـــــل تــكــريــس 
»وقـــف األعــمــال الــعــدائــيــة«، عــبــارة عــن أفخاخ 
فــي طــريــق املــعــارضــة الــســوريــة، الــتــي رّحــبــت 
ــبـــيـــق عــلــى  بــــحــــذر بـــــاالتـــــفـــــاق، لـــيـــبـــقـــى الـــتـــطـ
لــهــذا االتــفــاق. وال  األرض االخــتــبــار الحقيقي 
السياسية  االتــفــاق عــن األجــــواء  يمكن فــصــل 
والتطورات امليدانية التي سبقته وصّبت في 
جـــزء رئــيــســي منها لــصــالــح الــنــظــام الــســوري 
بــدعــم مــن روســيــا ومــوافــقــة أمــيــركــيــة، إذ إنــه 
الجولة  توقف  مــن  أسبوعن  نحو  بعد  يأتي 
األخيرة من محادثات جنيف، وقبل نحو 10 

اتفاق ميونيخ
المعارضة السورية تحّذر من األفخاخ: الحكم لألفعال 

أوًال بأول
بدا اتفاق ميونيخ، الذي توصلت إليه مجموعة الدعم الدولية لسورية، مليئًا باألفخاخ في وجه المعارضة السورية، خصوصًا أنه 

أبقى الباب مفتوحًا أمام الغارات الروسية في سورية بحجة محاربة »داعش« وجبهة »النصرة«

اتهم األمين العام لحلف 
شمال األطلسي  روسيا 

بتقويض جهود الحل
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مدن الحصار تنتظر المساعدات اإلنسانية هكذا نجح »داعش« باقتحام قلعة النظام في دير الزور

أيام من إعادة استئنافها في 25 الحالي كما 
هو مقرر. إال أن االتفاق لم ُيِزل الضبابية أمام 
هذه املحادثات التي ال تزال خطط استئنافها 

»غائمة«، وفق تعبير مسؤول أممي.
ــّص االتــــفــــاق عــلــى وقــــف االشـــتـــبـــاكـــات في  ــ ونـ
مختلف املــنــاطــق الــســوريــة خــالل أســبــوع، إال 
ــّر أيـــضـــا الـــحـــرب ضـــد تــنــظــيــم »الـــدولـــة  ــ ــه أقـ أنــ
اإلســـالمـــيـــة« )داعــــــــش(، و»جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«، 
ــاب«  »اإلرهــ قائمة  فــي  املصنفة  والتنظيمات 
لــــدى مــجــلــس األمــــــن، وهــــو مـــا أثـــــار مــخــاوف 
الــســوري لهذه  الـــروس والنظام  مــن استغالل 
ــتــــمــــرار حـــربـــهـــم ضــــد املـــعـــارضـــة  الـــفـــقـــرة الســ
الــســوريــة. وهـــذا األمـــر بــدا واضــحــا فــي تأكيد 
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي الفـــروف  وزيــ
 
ً
بـــالده عملياتها فــي ســوريــة، قائال مــواصــلــة 

»إن هذا االتفاق ال يشمل املنظمات اإلرهابية 
التي صنفها مجلس األمن الدولي، مثل داعش 
وجبهة النصرة، لذا فإن مقاتالتنا ستواصل 
غــاراتــهــا ضــد هــذه املنظمات«. كما جــاء كالم 
رئيس النظام السوري بشار األسد متناسقا 
مع الكالم الروسي في هذا السياق، إذ أكد في 
حديث لوكالة »فرانس برس«، أمس الجمعة، 
مكافحة  عــن  التوقف  يعني  »ال  الــتــفــاوض  أن 
مــســاران منفصالن.  أنهما  اإلرهــــاب«، معتبرًا 
وأشار إلى أنه »ال بد من مسارين في سورية، 
ــيـــن،  ــابـ ــفـــاوض وثـــانـــيـــا ضــــرب اإلرهـ ــتـ الـ أواًل 
واملسار األول منفصل عن املسار الثاني«. كما 
أشــار إلى أن استعادة األراضــي السورية هي 
 ،»

ً
هــدفــه، »ولــكــن ذلــك قــد يتطلب وقــتــا طــويــال

ــارة واضـــحـــة إلــــى أن  ــ عــلــى حـــد قـــولـــه، فـــي إشــ
املعارك ضد فصائل املعارضة لن تتوقف، بما 

أنها تسيطر على أجزاء واسعة من البالد.

هــذه األجــــواء أظــهــرت أن اتــفــاق ميونيخ جاء 
لــيــتــرجــم الـــتـــراجـــع األمـــيـــركـــي والـــغـــربـــي أمـــام 
املــخــطــطــات الـــروســـيـــة فـــي ســــوريــــة، ويــعــطــي 
من  مزيد  لقضم  جــديــدًا  إضافيا  وقتا  النظام 
مناطق املعارضة، فيما يمنع املعارضة من أي 
رد فعل، وهو األمر الذي يعطي شرعية دولية 
لروسيا لتنفيذ مخططها في سورية بإنتاج 
حـــل ســيــاســي يــعــيــد هــيــكــلــة الـــنـــظـــام الــقــائــم، 
الــقــرار،  عــن  التوضيحي  البيان  أن  خصوصا 
الذي صدر عن الخارجية األميركية، أشار إلى 
لوقف  عمل  »فرقة  الدولية  املجموعة  تشكيل 
ــار وقــــف االشــتــبــاكــات،  ــ ــــالق الـــنـــار« فـــي إطـ إطـ
ــم املــتــحــدة وقـــيـــادة مــشــتــركــة من  بــرعــايــة األمــ
قــبــل روســـيـــا والــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، 
كيفية  عــن  للتساؤالت  بابا  يفتح  الــذي  األمــر 
مساهمة الروس كطرف محايد في مشكلة هم 
طرف رئيسي فيها، وهم من صّعدوا الوضع 
املـــيـــدانـــي بــشــكــل غــيــر مــســبــوق بــالــتــزامــن مع 

مفاوضات جنيف املاضية.
ضمن هــذه األجـــواء، بــدت املعارضة متحفظة 
على االتــفــاق، إذ قــال املتحدث الرسمي باسم 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، ســالــم 
املـــســـلـــط، فــــي تـــصـــريـــح لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، أمـــس 
الجمعة، »إننا نحب رؤية تأثير لالتفاق على 
أرض الـــواقـــع قــبــل االنــضــمــام إلـــى املــحــادثــات 
ــرا«، مـــشـــددًا عــلــى أن  ــويـــسـ الــســيــاســيــة فـــي سـ
املعارضة لن تذهب إلى جنيف إال إذا تحقق 
اتفاق ميونيخ على األرض، ألنها تريد أفعااًل 
وليس أقــوااًل. ورحب املسلط في الوقت نفسه 
بــالــجــهــود الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا أصـــدقـــاء ســوريــة 
ملساعدة الشعب السوري، داعيا إلى أن تشمل 

تلك الجهود كل الشعب.
ــلـــيـــا  ــة الـــعـ ــئــ ــيــ ــهــ مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد عــــضــــو الــ
فــي تصريحات  جـــورج صــبــرا،  للمفاوضات، 
لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــــرس«، أمــــس الــجــمــعــة، أن 
الــفــصــائــل املــقــاتــلــة هــي الــتــي ستتخذ الــقــرار 
الـــنـــهـــائـــي بـــشـــأن اتــــفــــاق الــــقــــوى الـــكـــبـــرى فــي 
ــمــــال الـــعـــدائـــيـــة في  مــيــونــيــخ عــلــى وقــــف األعــ
ــراء هدنة  ســـوريـــة، مــوضــحــا أن »مـــشـــروع إجــ
ــــف األعـــــمـــــال الـــعـــدائـــيـــة  ــل وقــ ــ ــة مــــن أجــ ــتـ مـــؤقـ
املقاتلة على األرض«.  الفصائل  سُيدرس مع 
ــد أن الــفــصــائــل املــقــاتــلــة »هـــي مــن سيقرر  وأكـ
 ترحيب املعارضة 

ّ
تطبيق هذه الهدنة«. ويدل

السورية املشروط باالتفاق، على أن املعارضة 
ــذي  ــــي الــ ــــروسـ ــن الـــفـــخ الـ ــــروب مــ ــهـ ــ ــاول الـ ــحــ تــ
عن  الــخــارج  بمظهر  للظهور  دائــمــا  يدفعها 
ــه تــحــاول  ــ الـــوقـــت ذاتـ ــيـــة، وفــــي  الـــدولـ اإلرادة 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلـــتـــفـــاوض أن تـــرمـــي الـــكـــرة 
بملعب الروس من خالل ربط موافقتها بمدى 
االتــفــاق،  لهذا  األرض  على  العملي  التطبيق 
الفاعلة  الفصائل  بموافقة  موافقتها  وربـــط 
األعــمــال  وقــف  لفقرة  وتقييمها  األرض  على 

العدائية والتي ال تعني وقفا إلطالق النار.
وكان الفتا في السياق إعالن وزير الخارجية 
التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه »ال يمكن 
ــــف إطــــالق  ــــف االشـــتـــبـــاكـــات، ووقــ تــحــقــيــق وقـ
املــســاعــدات اإلنسانية بشكل  الــنــار، وإيــصــال 

ميونيخ  من  تصريح  في  الجبير،  عادل  السعودي،  الخارجية  وزير  أكد 
أمس الجمعة، أن الهدف هو إزاحة رئيس النظام السوري بشار األسد عن 
الحكم في سورية، مشددًا على أن هذا الهدف »سوف نحققه«. وكان 
هامش  على  أمس،  الفروف،  سيرغي  الروسي  نظيره  التقى  قد  الجبير 
اجتماع ميونيخ، وبحث معه التطورات وخصوصًا األوضاع السورية. 
كما كان الجبير قد عقد مساء أول من أمس اجتماعًا في ميونيخ مع 
نظيريه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتركي مولود 
اإلقليمية  والتطورات  السورية،  المستجدات  تناول  أوغلو،  جاويش 

والدولية، كما أفادت وكالة األنباء السعودية »واس«.

بدأ  النظام  أن  ــزور،  ال دير  في  الحياة«  أجل  من  العدالة  »مرصد  أفــاد 
الحسكة ويعمل على حشد  تعزيزات جوية من محافظة  باستقدام 
المرصد  مدير  وقال  أخيرًا.  فقدها  التي  المناطق  الستعادة  قواته 
جالل الحمد، لـ»العربي الجديد«، إن »داعش« حقق تقّدمًا نوعيًا على 
بارتكاب  التنظيم  قيام  من  محذرًا  الــزور،  دير  في  العسكري  الصعيد 
المزيد من المجازر في حال تقّدمه وبسط سيطرته على أحياء دير الزور 
المتبقية، إذ يعتبر التنظيم سكان تلك األحياء من »ملة الكفر«، الفتًا إلى 
في  يبقى  من  كل  دم  إصداراته  أحد  في  أهدر  أن  سبق  »التنظيم  أن 

األحياء المحاصرة«.

عنيفًا  هجومًا  الجمعة،  أمس  المسلحة،  السورية  المعارضة  صّدت 
على أحياء مدينة درعا البلد، شنّته قوات النظام والمليشيات الداعمة 
لها، مدعومًا بالطيران الروسي. ولفت المتحدث باسم الهيئة اإلعالمية 
العسكرية في محافظة درعا، عامر الحوراني، إلى أن المعارضة كبّدت 
عن  عدا  العسكرية،  واآلليات  الحربي  العتاد  في  خسائر  النظام  قوات 
الخسائر البشرية الكبيرة، مشيرًا إلى مقتل وإصابة مدنيين جراء القصف 
قوات  شنّت  كما  درعا.  مدينة  استهدف  الذي  النظام  من  الصاروخي 
المعارضة  سيطرة  مناطق  على  جديدًا  هجومًا  والمليشيات  النظام 
الشمالي،  حلب  بريف  عندان،  مدينة  شمال  الطامورة،  منطقة  في 

أمس، واستمرت االشتباكات في المنطقة طوال يوم أمس.

الجبير يتمسك بإزاحة األسد

خشية من مجازر جديدة

مواجهات في درعا وريف حلب

نضال محمد وتد

ال يخفى على أحد أن أغلبية 
فلسطينيي الداخل املحتل 
يعارضون اتفاقية أوسلو، 

ويعتبرونها كارثة أملت 
باملشروع الفلسطيني، وال 
سيما بعد اغتيال الرئيس 

ياسر عرفات، وإعالن خلفه 
محمود عباس أنه ملتزم 

بالتنسيق األمني مع إسرائيل 
باملفاوضات خيارا وحيدا. 

حاولت السلطة الفلسطينية 
في رام الله، على مر السنوات 
األخيرة، استمالة فلسطينيي 
الداخل لصفها، بحيث يقبل 

فلسطينيو الداخل بكل ما تقبل 
به القيادة الرسمية للسلطة، وأن 

يؤيدوا كل موقف تتخذه بهذا 
الخصوص باعتبارها تمثل 
الشرعية الفلسطينية. وقد 

فشلت السلطة في مسعاها 
هذا بشكل دائم، لكنها لم 

تيأس من تكرار املحاولة. قبل 
أشهر أطلقت محطة تلفزيونية 
جديدة، تحت مسمى فلسطني 

48  بهدف محاولة التأثير 
على مواقف الفلسطينيني في 

الداخل، عبر استخدام وتوظيف 
صحافيني من الداخل، وفق 

خط أوسلو، وسرعان ما تبدل 
اسم الفضائية الجديدة إلى 

تلفزيون مساواة، بحيث يحصر 
رسالته للفلسطينيني في الداخل 
بمطلب املساواة داخل إسرائيل 
وتأييد حل الدولتني، لكن دون 
أن تكون لهم كلمة في املسائل 

الرئيسية واملصيرية مثل: 
إعادة تفعيل منظمة التحرير أو 
إعادة بنائها، أو قضايا القدس 

والعودة واملصالحة. وفي سياق 
هذا املسعى، وال سيما في ظل 

الغضب في الداخل الفلسطيني 
من مواقف السلطة من الهبة 

الشعبية، وعدم إعالن تأييدها 
والتأكيد على أهمية التنسيق 
األمني، سعى ديوان الرئيس 

الفلسطيني لدعوة صحافيني 
من الداخل، عبر »لجنة التواصل 

مع املجتمع اإلسرائيلي«، وهذا 
في حد ذاته دليل ومؤشر على 

نظرة السلطة لدور الفلسطينيني 
في الداخل، ودور صحافييه. ولم 
يخيب عباس »التوقعات« عندما 

دعا الصحافيني إلى العمل 
من أجل رفع نسبة التصويت 

للكنيست اإلسرائيلي من جهة، 
ومخاطبة الصحافيني من الداخل 
باعتبار فلسطينيي الداخل جزءًا 
من مركبات املجتمع اإلسرائيلي. 
كان حرّيًا بعباس ومستشاريه، 
أن يوجهوا دعوتهم للصحافيني 

أو ألي قطاع من عرب الداخل 
من املنظور الفلسطيني الواسع، 

وليس من عنق لجنة التواصل مع 
املجتمع اإلسرائيلي، ألن اختيار 

هذه اللجنة عنوانًا للتواصل 
يعني التسليم بالهوية التي 

تحاول إسرائيل إلصاقها بهم، 
»عرب إسرائيليون« لكنهم كانوا 

وظلوا وسيبقون فلسطينيني.

للحديث 
تتمة

فلسطينيون 
وليسوا 

إسرائيليين

مع الحدث

من وحي الحدث خاص

ــارات الــروســيــة  فـــّعـــال، فـــي حـــال اســتــمــرار الـــغـ
ــو، فــي  ــ ــلـ ــ فــــي ســـــوريـــــة«. ولــــفــــت جــــاويــــش أوغـ
إلى  الجمعة،  أمــس  للصحافين  تصريحات 
التنظيمات  مكافحة  فــي  االســتــمــرار  ضـــرورة 
ــة، كــتــنــظــيــم »داعــــــش«،  اإلرهـــابـــيـــة فـــي ســــوريــ
و»جبهة النصرة«، مضيفا أن »كال التنظيمن 
إرهابي، ولكن روسيا استهدفت حتى اليوم، 
ــر، بـــدعـــوى  ــبــ املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة بــشــكــل أكــ
مكافحة اإلرهــــاب، ووّجــهــت 88 فــي املــائــة من 

هجماتها ضد املعارضة«.    

الــجــديــد، جان  الفرنسي  الخارجية  وزيـــر  أمــا 
مــارك إيــرولــت، فأعلن أن بــالده ستحكم على 
االتـــفـــاق مـــن خـــالل »أفـــعـــال« كـــل طــــرف. ولــفــت 
اجتماعات ميونيخ مشجعة،  »نتائج  أن  إلــى 
أفعال  على  وسنحكم  سيحدث  مــا  وسنتابع 
م مهامه من سلفه 

ّ
كل طرف«، وذلك خالل تسل

لــوران فابيوس. كما اتهم األمن العام لحلف 
شــمــال األطــلــســي يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، روســيــا 
بتقويض جهود التوصل لحل سلمي للصراع 
فــي ســوريــة بــاســتــهــداف جــمــاعــات املــعــارضــة 

بداًل من متشددي »داعش«، مبينا في تصريح 
له، أمس، أنه ال يمكن تحقيق سالم دائم دون 

وقف هذا األمر.
وفي ما يتعلق بالجانب اإلنساني في االتفاق، 
يان  النرويجي  الالجئن  مجلس  رئيس  قــال 
املتحدة  لــألمــم  اجتماعا  الـــذي رأس  إيــغــالنــد، 
بــخــصــوص تــوصــيــل املــســاعــدات لــســوريــة، إن 
الــقــوى الكبرى فــي ميونيخ قــد يحدث  اتــفــاق 
انفراجة إذا ما مورست ضغوط على األطراف 

املتحاربة.
ل 

ّ
الــتــطــورات، تتصاعد فــرص التدخ إزاء هــذه 

السعودي في سورية، وهو ما أكده وزير الدفاع 
ع أن تساهم 

ّ
األميركي آشتون كارتر، الذي توق

السعودية واإلمـــارات بقوات خاصة ملساعدة 
مقاتلي املعارضة السورية في معركتهم ضد 
»الــدولــة اإلسالمية«. وقــال كارتر بعد  تنظيم 
مــحــادثــات فــي بــروكــســل »ســنــحــاول أن نتيح 
ــة في 

ّ
الــفــرص والــقــوة وبــخــاصــة لــلــعــرب الــســن

سورية الذين يريدون استعادة أراضيهم من 
داعــش، ال سيما الرقة«. وأضــاف كارتر، الذي 
التقى مسؤولن إماراتين، أمس، أن اإلمارات 
ــا بــاســتــئــنــاف مــشــاركــتــهــا فــي  تـــعـــهـــدت أيـــضـ
الحملة الجوية التي تقودها الواليات املتحدة 
ضــــد الــتــنــظــيــم املـــتـــشـــدد. كـــمـــا تــلــقــى تــأكــيــدًا 
وبــدا  الخميس.  أمــس  السعودية،  مــن   

ً
مماثال

أن هــذا األمـــر استنفر الــنــظــام الــســوري، الــذي 
ــل، 

ّ
أعــلــن عــبــر األســـد أنـــه ســيــواجــه هـــذا الــتــدخ

معتبرًا أن التدخل السعودي والتركي ال يمكن 
استبعاده، لكنه حذر أن »مثل هذه العملية لن 
وبكل  تأكيد،  بكل  لهم  بالنسبة  سهلة  تكون 

تأكيد سنواجهها«. )Getty(  »الفروف أكد مواصلة الغارات الروسية بحجة محاربة »داعش« وجبهة »النصرة

المساعدات تخفف من معاناة 
المحاصرين )فتح أقطس/ األناضول(

وائل قنديل

ما الذي جعل جمهورية األطباء 
تنتصر على امبراطورية الضباط 

واألمناء، أخالقيًا، في معركة 
األمس بالقاهرة، على الرغم من 

أن كل موازين القوى املادية، كانت 
تميل لجهة الشرطة؟ دخل األطباء 

املعركة، بمواجهة كل أجهزة الدولة، 
بما فيها وزير الصحة نفسه، 

فالشرطة والقضاء واإلعالم 
وقوات األمن املركزي املنتشرة في 
ستوديوهات الهواء، تذيع وتحرض 
وتوزع االتهامات بالعمالة والخيانة، 

بهدف إحداث قطيعة بني معشر 
األطباء وجمهرة املواطنني، من خالل 

التركيز على نقطتني أساسيتني، 
األولى: أن دعوة جموع األطباء 

لالنعقاد واالحتجاج على عدوان 
الشرطة، هي دعوة إخوانية ترمي 
إلى هدم الوطن وتقطيع أوصاله. 

والثانية أن األطباء يفتعلون معركة 
فئوية ضيقة، يريدون من خاللها 
ألنفسهم امتيازات تجعلهم طبقة 

أعلى من الشعب. ولو أضفت إلى ما 
سبق أن القبضة األمنية في عنفوان 

بطشها، والتخويف والترهيب، 
ومحاوالت اختراق الصفوف، على 

أشدها، وأيضًا هذا االنعطاف 
املفاجئ في خطاب املتحدثني 

باسم الغضب الطبي ناحية الفرز 
األيديولوجي واإلقصاء السياسي، 

بحجة أنها معركة مهنية باألساس، 
فإن التوقعات كانت تذهب إلى أن 
احتماالت اكتمال نصاب الجمعية 

العمومية لألطباء ليست مؤكدة. من 
هنا يصبح االحتشاد األسطوري 

حول »دار الحكمة« مقر النقابة 
العامة لألطباء، رسالة ثورية بامتياز، 

تتجاوز الطب، مهنة، واألطباء، فئة، 
وتعّبر بوضوح عن تنامي الحنني 

إلى الثورة على أشكال القمع والظلم 
والجبروت، التي تمارسها الحكومة 

)في القاموس املصري يسمون 
الشرطة الحكومة( على قطاع واسع 
من الشعب، يمثله األطباء واملرضى 

معًا. واختار املواطن بعفويته 
وإنسانيته البسيطة أن يكون في 

الجانب الصحيح، تمامًا كما حدث 
في العام 2012 حني خاض األطباء 

نضاال من أجل حقوقهم املهضومة، 
وأعلنوا الدخول في إضراب جزئي 

عن العمل. ولم ينَس »إنسان الخامس 
والعشرين من يناير« أن الذين قرروا 
الدخول في إضراب هم الفئة الوحيدة 

في مصر التي نجحت وحصلت 
على العالمة الكاملة في اختبار ثورة 

25 يناير.  هؤالء الذين قلت عنهم: 
لو كنت ممن تعطرت أقدامهم في 
مشاوير الحج إلى ميادين الثورة 

ستعرف أن هؤالء النبالء هم الذين 
اقتطعوا من أموالهم وتركوا أسرهم 

وبيوتهم وصعدوا إلى »التحرير« 
ليقيموا عيادات على نفقتهم الخاصة 

في أرض امليدان، ليضمدوا جراح 
املتظاهرين ويوفرون لهم الرعاية 

الصحية باملجان. لقد كانوا هم خط 
الدفاع األول أمام بشاعة الهجمات 
األمنية املسلحة على املاليني التي 
خرجت تنادي من أجلك بالتغيير 

وإسقاط الفساد واالستبداد، وكان 
معظمهم من الطبيبات واألطباء 

الشبان الذين ال يزيد دخلهم عن 
أجرة تاكسي إلى امليدان كل يوم، ولم 

نسمع ألحدهم صوتًا في املطالبة 
بمقابل بطوالتهم النبيلة، بل كانوا 

بحق مثل املالئكة في امليدان. هؤالء 
الذين صبروا وثابروا وحاربوا 

معركة الثورة في ظروف عصيبة، 
لم يغلقوا املستشفيات، ولم يتركوا 

املرضى يئنون من املرض ويذهبون 
للنوم في بيوتهم، لم تشهد مصر 

فراغًا طبيًا وصحيًا في فترة انفلتت 
فيها كل الجهات الحكومية، فعشنا 

بال شرطة وال نقل عام، وحدهم 
األطباء الذين صمدوا ولم يخلعوا 

معاطفهم البيضاء، كما فعل آخرون 
خلعوا زيهم الرسمي، وشاركوا في 
 من أن 

ً
فوضى االنفالت األمني بدال

يسيطروا عليها. هؤالء يا سيدي هم 
من تمتد إليهم ألسنة التجريح ألنهم 
اتخذوا قرارًا بالتعبير عن مطالبهم 

املشروعة عبر وسيلة قانونية أقرتها 
جميع املواثيق العاملية الخاصة 

بحقوق العمل وحقوق الحياة. واصل 
دعمهم، وناضل معهم ألن حقك من 
حقهم، وكرامتك من كرامتهم، وحني 
يرفعون الفتة تقول »كرامة الطبيب 

خط أحمر« فهذا ينسحب عليك.

الثورة تعود 
بالبالطو األبيض

مرور
الكرام

السبت 13 فبراير / شباط 2016 م   4 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 530  السنة الثانيةالسبت 13 فبراير / شباط 2016 م   4 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 530  السنة الثانية
Saturday 13th February 2016 Saturday 13th February 2016

أنس الكردي

املــعــارضــة السورية  قـــادة فصائل  تسيطر هــواجــس عــديــدة على 
حيال ما صــدر عن ميونيخ، وســط تخّوف من أن يكون االتفاق 
الجديد تفخيخا روسّيا ملواصلة الهجوم من جانب واحد من قبل 
إلــى جانبه بدعم  تقاتل  التي  السوري واملليشيات  النظام  قــوات 
جوي روسي، وخصوصا بعد ما تضمنه االتفاق لجهة السماح 

باستمرار الغارات الجوية.
وفيما كان البيان الصادر عن وزارة الخارجية األميركية، يشير 
إلى أن مجموعة الدعم الدولية لسورية ستشكل »فرقة عمل لوقف 
املعارك« في إطار وقف االشتباكات، برعاية األمم املتحدة وقيادة 
مشتركة من قبل روسيا والواليات املتحدة، كانت روسيا  تظهر 
مــؤشــرات سلبية بــعــدمــا ارتــكــبــت أول مــجــزرة لــهــا بــعــد االتــفــاق، 
فسقط 16 شخصا وُجرح أكثر من 100 آخرين في بلدة الغنطو، 
بريف حمص الشمالي، بفعل غارات الطيران الروسي بالصواريخ 

الفراغية والقنابل العنقودية.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــروســيــة مــع النظام 
تعليق مفاوضات جنيف،  في  األساسي  العامل  كانت  الــســوري، 
ورغم اتفاق ميونيخ الذي اشترطت فيه املعارضة ترجمته على 
أرض الواقع قبل انضمامها إلى املحادثات السياسية في جنيف 
فــي 25 فــبــرايــر/ شــبــاط الــحــالــي، إال أن الــنــظــام واصــــل هجومه 

مستعينا بالدعم الجوي الروسي قرب بلدتي نبل والزهراء.
الــســيــاق، يــرى رئــيــس املجلس العسكري السابق فــي حلب  وفــي 
الكثير  فيه  »اتــفــاق ميونيخ  أن  الــســاكــت،  زاهـــر  العميد  وريــفــهــا، 
مــن الــتــالعــب بــاأللــفــاظ الســتــمــرار اســتــهــداف املــعــارضــة السورية 
املسلحة«. ويشير إلــى أن »عــبــارة وقــف االعــتــداءات تعني أنــه ال 
 لــقــوات املــعــارضــة الــدفــاع عــن نفسها، فــي حــال تــقــدم قــوات 

ّ
يــحــق

الــنــظــام بحجة مــحــاربــة اإلرهــابــيــن، وفـــي حـــال قــامــت املــعــارضــة 
ــصــبــح وفـــق االتـــفـــاق، مــعــتــديــة«. ويلفت 

ُ
بــالــدفــاع عـــن نــفــســهــا، ت

»العربي الجديد«، إلى أنه »كان يجب  لـ الساكت، في تصريحات 

أن ينّص االتفاق على وقف فوري للمعارك بشكل واضــح، كي ال 
ُيترك األمر لتفسيرات مختلفة تدخلنا في دوامات«.

الــســوري  العامة للجيش  يــقــول رئــيــس هيئة األركـــان  مــن جهته، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »وقــف  الــحــر، العميد الــركــن أحــمــد بـــري، لـــ
 يمكن قصف عناصر 

ً
إطالق النار، سيكون بحسب الحاجة، فمثال

جبهة النصرة وحتى لو كانوا بن املدنين، أو يستبقون القصف 
ــهــم أن املــعــارضــة ســتــقــوم بــعــمــل مـــا فيسبقوها 

ّ
عــلــى قـــاعـــدة ظــن

بالقصف«. ويوضح بري أن »االتصاالت تجري مع منسق هيئة 
اتفاق  الصادر عن  املوقف  لفهم  ريــاض حجاب  العليا  التفاوض 

ميونيخ«.
في السياق نفسه، يبدو العقيد أحمد عثمان، قائد فرقة »السلطان 
املراد«، التي تنشط في ريفي حلب الشمالي والجنوبي، حذرًا من 
»العربي الجديد«، إنه »تم االتفاق على  اتفاق ميونيخ، إذ يقول لـ
وقــف األعــمــال الــعــدائــيــة، ونــحــن ال نــعــرف مــا املــقــصــود باألعمال 
العدائية، هل هي وقف قصف املدنين من قبل الطيران، أم تزويد 

املعارضة املسلحة باألسلحة أم ماذا؟«.
املــعــارك يشمل القصف   »هـــل إن وقـــف 

ً
يضيف عــثــمــان مــتــســائــال

الــــروســــي لــلــمــدنــيــن واملـــعـــارضـــة املــســلــحــة وُيــســتــثــنــى مـــن ذلــك 
الفصائل اإلرهابية؟ من هي الفصائل اإلرهابية من طرف روسيا 
والــنــظــام، إذ إنهم صنفوا جيش اإلســـالم وأحـــرار الــشــام فصائل 
إرهابية«. ويبّن أن »الشيء الجيد في اتفاق ميونيخ هو إدخال 
املــســاعــدات اإلنــســانــيــة إلـــى املــنــاطــق املــحــاصــرة، وإطــــالق ســراح 
املعتقلن، ووقـــف قصف املــدنــيــن، بــإشــراف األمـــم املــتــحــدة، التي 

تبدأ من اليوم السبت«.
وحول موافقة »الفرقة« على وقف إطالق النار بعد حديث منسق 
»الهدنة املؤقتة«  بـ إقـــرار مــا يصفها  بــأن  الهيئة ريــاض حــجــاب، 
مشروطة  السورين،  ضد  العدائية  األعــمــال  إليقاف  تهدف  التي 
بموافقة الفصائل الجنوبية والشمالية بالجبهات«، يؤكد عثمان 
أن »هــذا القرار سيناقش مع الفصائل اعتبارًا من اليوم السبت، 

ونحن مثل بقية الفصائل نلتزم بقرار جماعي لكافة الفصائل«.

حرمان الفصائل حق الدفاع
عن النفس أبرز الهواجس



بغداد ـ آدم محمود

تــحــول الـــصـــراع عــلــى الــحــكــم فـــي الـــعـــراق إلــى 
مرادف أساسي للعملية السياسية في البالد، 
وخــصــوصــا فــي مرحلة مــا بعد االنــتــخــابــات، 
ــي حــيــدر 

ّ
الـــتـــي انــتــهــت فـــي الـــعـــام 2014 بــتــول

ــة، خــلــفــا لـــنـــوري  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــاســ ــبــــادي رئــ الــــعــ
املالكي، الذي كان يبحث عن والية ثالثة. لكن 
تـــزداد وتــيــرة الــخــالفــات بــني كــبــار املسؤولني 
في الحكومة العراقية، أخيرًا، وخصوصا في 
ظل محاوالت الواليات املتحدة الدفع باتجاه 
تغييرات في الحكومة العراقية تطاول بشكل 
بــاملــلــف األمــنــي  ــمــســكــة 

ُ
امل خـــاص الشخصيات 

 عن تحجيم دور مليشيات 
ً
الــبــالد، فضال في 

الحشد الشعبي )الحليفة إليران(. 
ويكشف مصدر مقّرب من الحكومة العراقية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــخــالفــات بــني كبار  لـــ
تــطــّورت  الــعــراقــيــة،  الحكومة  فــي  السياسيني 
واملليشيات  الشخصيات  تلك  دخلت  أن  بعد 
ل أميركي، 

ّ
مرحلة تحديد املصير، لوجود تدخ

تحديدًا  الــحــكــومــة،  فــي  تغييرات  إلــى  ُيفضي 
ــنــــي فــي  ـــمـــســـكـــة بـــاملـــلـــف األمــ

ُ
الـــشـــخـــصـــيـــات امل

السياسية  الشخصيات  تكتف  ولـــم  الـــبـــالد«. 
الحاكمة بمناصب رفيعة، لكنها عززتها بقوة 
مسلحة، وهو ما ظهر من خالل مجموعة من 
نافذة  شخصيات  قبل  مــن  ُدعــمــت  املليشيات 

وأحزاب السلطة.
وبــيــنــمــا يــؤكــد املــصــدر أن »تــلــك خــالفــات بني 
ــــي الـــســـابـــق،  ــت مـــــوجـــــودة فـ ــانــ املــــســــؤولــــني كــ
لــكــنــهــا كـــانـــت تــتــلــخــص فـــي عـــقـــود وحــصــص 
مـــن مـــشـــاريـــع ســـابـــقـــة«، يــشــيــر إلــــى تــفــاقــمــهــا 
بــعــد الــطــلــب األمــيــركــي مـــن الــعــبــادي »اتــخــاذ 
ــراءات بــحــق مــســؤولــني كــبــار فـــي الـــدولـــة،  ــ ــ إجـ
وإنــهــاء الحشد الــشــعــبــي«.  كما يلفت إلــى أن 
»لــدى البعض منهم أدلــة مادية على عمليات 
فــــســــاد، أو إرهــــــــاب، يــســتــخــدمــونــهــا لــتــهــديــد 
البعض اآلخــر«.  ويتابع »بعض امللفات التي 

تدين املسؤولني وصلت إلى شخصيات خارج 
الحكومة، ومنها شخصيات معارضة وأخرى 
إعــالمــيــة، لــكــن املــدانــني مــن املــســؤولــني هـــددوا 
ــال فــتــح املــلــفــات بــاســتــخــدام نــفــوذهــم،  فـــي حــ
وهو أمر ليس بالجديد، كون هناك الكثير من 
الصفقات، التي تتّم منذ سنوات، لحفظ ملفات 

فساد وإلغائها«. 
كما ُيشّدد املصدر على أن »بعض املسؤولني 
ظ 

ّ
التحف عــبــر  تــســويــة ملفاتهم  تــّمــت  املــدانــني 

عــلــيــهــا، وعـــــدم فــتــحــهــا مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة 
ضخمة )لم يعلن عن مقدارها(، باإلضافة إلى 
معاهدات بتسليم عقود وصفقات تجارية في 

بغداد واملحافظات«.
األكبر  »الخطر  فــإن  للمصدر،  والحديث  لكن، 
الــــذي يــحــاول كــبــار املــســؤولــني فــي الحكومة 
به هو الوجود األميركي، الذي فرض رأيه 

ّ
تجن

أخيرًا، مع وجود أكبر للقوات األميركية، التي 
ازداد عديد أفرادها في اآلونة األخيرة«. 

ــا  ــراكـ  »حـ
ّ
ــــي الـــســـيـــاق، يـــوضـــح املــــصــــدر أن وفـ

مــســتــمــرًا تــشــهــده مــكــاتــب ومـــنـــازل مــســؤولــني 
كــبــار فـــي الــحــكــومــة )لـــم ُيــســّمــهــم(، مـــن داخـــل 
ــتــــالف الـــحـــاكـــم(، سعيا  الــبــيــت الــشــيــعــي )االئــ
للوصول إلى اتفاق أو تفاهم مشترك، بعد أن 
أيقنوا بوجود قوة خارجية متمثلة بالواليات 
الحكومة،  إعـــادة هيكلة  إلــى  املــتــحــدة، تسعى 
وإسقاط عدد من كبار القيادات والشخصيات 
السياسية واألمنية«. ويشير إلى أن »املخاوف 
الــدعــوة مــن حصول )تصفيات(  تنتاب حــزب 
لبعض من كبار قياداته، من خالل تجريدهم 
من الصالحيات وفرض إقامة جبرية عليهم«.

الداخلية  السياق، يقول مصدر من وزارة  في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــواليــات  الــعــراقــيــة لـــ
ــراع  املــتــحــدة أبــلــغــت الــعــبــادي بـــضـــرورة اإلســ
فـــي حـــل مــلــيــشــيــا الــحــشــد الــشــعــبــي، وتــغــيــيــر 
الــقــيــادات األمــنــيــة«. يــتــابــع املــصــدر أن »كــبــار 
أسماؤهم من ضمن  األمنيني وضعت  الــقــادة 
املــشــمــولــني بــالــتــســريــح مــن الــوظــيــفــة، لــوجــود 

تأكيدات حول ارتباطاتهم الخارجية، تحديدًا 
مع الحرس الثوري اإليراني«.

ويــنــّوه إلـــى أن »الـــدوائـــر األمــنــيــة املــهــمــة التي 
تــدار من قبل ضباط مهنيني، أصبحت  كانت 
تــدار من قبل شخصيات ُدربــت في إيــران، وال 
تحمل مؤهالت عسكرية، بعد القيام بعمليات 
أو  القتل  املهنيني من خــالل  للضباط  تصفية 
تحويلهم إلــى دوائــر أخــرى مع تجريدهم من 

الصالحيات«.

ــك، يـــبـــدو الــقــلــق مـــن الـــقـــرارات  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
قـــيـــادات املليشيات  األمــيــركــيــة واضـــحـــا عــلــى 
في العراق، وهو ما اتضح من خالل تصريح 
قيس الخزعلي، األمني العام ملليشيا »عصائب 
أهل الحق«، املقّربة من رئيس الوزراء السابق 
نــوري املالكي. يقول الخزعلي في تصريح له 
إن »الخطر الذي يتعرض له العراق هو بسبب 
دولــــة الــشــّر الـــواليـــات املــتــحــدة، الــتــي أوجـــدت 
نظام املحاصصة، كتوزيع املناصب الحكومية 
بــحــســب املــكــونــات الــطــائــفــيــة والــعــرقــيــة، ومــا 
نتج عنه من فساد، وهــي التي أوجــدت األداة 
العسكرية التكفيرية داعش كمحاولة إلشعال 

الفتنة الطائفية«، على حد قوله.
في هذا الصدد، يعتبر املحلل السياسي علي 
تأكيد على  الخزعلي  »كــالم  بــأن  الصميدعي، 
ما تشعر به املليشيات من محاربة وجودها 
الــصــمــيــدعــي في  لـــم يــســتــبــعــد  عــلــى األرض«. 
تـــمـــارس  ــد«، »أن  ــديــ الــــجــ »الـــعـــربـــي  لــــ ــٍث  ــديــ حــ
إلشــعــال  تخريبية  نــشــاطــات  املليشيات  هـــذه 
للقيام  الشعبي  بلبلة وتحشيد قوات الحشد 
اقتطاع  بينها  من  يكون  قد  مسلحة،  بأعمال 
مدن وجعلها تحت سيطرتها، ال سيما أن لها 

نفوذًا كبيرًا في املحافظات الجنوبية«. 
وفــي ســيــاق سياسة الــتــأزيــم، قــال ضــابــط في 
الجمعة،  أمــس  ديــالــى،  قيادة شرطة محافظة 
 »محافظ ديالى مثنى 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

الحشد  مليشيات  ــادة  قـ أحـــد  وهـــو  التميمي، 
الشعبي، أوعــز، بعد االتفاق مع قادة الحشد، 
بــأطــراف  الحشد  مــن  ألــف عنصر  بنشر نحو 
بلدة املقدادّية واملناطق القريبة منها، بحّجة 
عملّيات  من  الكهربائية  الطاقة  أبــراج  حماية 
ــذه الـــخـــطـــوة عــلــى  ــ االســـــتـــــهـــــداف«. وتــــأتــــي هــ
الـــرغـــم مـــن مــســاعــي الــتــهــدئــة الــتــي بــذلــت من 
الــوضــع األمــنــي فــي بلدة  أجــل السيطرة على 
املـــقـــداديـــة الـــحـــدوديـــة مـــع إيـــــران، عــقــب مــوجــة 
العنف واالنتهاكات التي ارتكبتها مليشيات 

مسلحة خالل الشهر املاضي.

لــم تعلن أي دولــة حتى اآلن عــن دعمها 
النــفــصــال كــردســتــان، وتــأســيــس الــدولــة 
باستثناء حكومة االحتالل اإلسرائيلي. 
ــة  ــرافـــضـ ــل، بــــــدت املـــــواقـــــف الـ ــابــ ــقــ فــــي املــ
واضحة وعلنية. وفي هذا اإلطار، رفض 
االتحاد األوروبي التعامل مع كردستان 
بشكل مباشر. واشترط أن يكون ذلك من 
ببغداد،  املركزية  الحكومة  نافذة  خــالل 
وهو ما فسره مراقبون على أنها رسالة 
مــبــاشــرة تــؤكــد رفـــض االتــحــاد انفصال 
األكراد اآلن عن العراق. بينما جاء موقف 
ــــالل تــعــامــلــهــا  ـــا مــــن خـ ــاديـ واشـــنـــطـــن رمــ
املـــبـــاشـــر مـــع حــكــومــة اإلقـــلـــيـــم عــســكــريــا 

وماليا وحتى سياسيا.

معارضة إيرانية وتركية 
وعــــبــــر عـــــن مــــوقــــف إيـــــــــــران، املـــســـتـــشـــار 
ــيــــاســــي لـــلـــمـــرشـــد اإليـــــــرانـــــــي عــلــي  الــــســ
خــامــنــئــي، عــلــي أكــبــر واليــتــي، بــقــولــه إن 
إيران تقف ضّد تأسيس دولة كردستان، 
وربــــط بـــني مـــشـــروع االنــفــصــال الــكــردي 
ــيــــل،  ــا إســــرائــ ــقــــودهــ وبــــــني طــــمــــوحــــات تــ
مــعــتــبــرًا أن ذلـــك »غــيــر مــمــكــن« عــلــى حد 

قوله.
ــادر عــــن ســـعـــي إيـــرانـــي  ــتـــحـــدث مــــصــ وتـ
لــدعــم طــمــوح قـــيـــادات حـــزب »االتـــحـــاد« 
الــــى إعـــــالن الــســلــيــمــانــيــة إقــلــيــمــا ثــانــيــا 
 عن أربيل ودهوك بقيادة حزب 

ً
منفصال

الــطــالــبــانــي، وضــمــن الــعــراق الــفــيــدرالــي، 

كخطوة مضادة ملشروع االنفصال الذي 
تطرحه أربيل.

بــدوره، قال نائب رئيس الــوزراء التركي 
دعــوة  على  تعليقا  كــورتــوملــوش  نعمان 
رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني 
إلجـــــــراء اســـتـــفـــتـــاء لــتــقــريــر املـــصـــيـــر، إن 
ــاســــي الــــــكــــــردي لــيــس  ــيــ »الـــــــحـــــــراك الــــســ
الــعــراق وتــركــيــا فــقــط، بل  مقتصرًا على 
هــو فــي حــالــة صـــراع على املناطق التي 
ــــراق وتــركــيــا  ــعـ ــ يــقــطــنــهــا األكـــــــــراد فــــي الـ
ــران وســـوريـــة«. فــيــمــا رأى املــتــحــدث  ــ وإيـ
الحاكم  والتنمية«  »العدالة  باسم حزب 
ــلـــك، أن الــــحــــدود  ــيـ ــر جـ ــمـ فــــي تــــركــــيــــا، عـ
ــتــــي وضـــعـــتـــهـــا اتــفــاقــيــة  املـــصـــطـــنـــعـــة الــ
ــهــــدوء  ــكـــو« لــــم تـــجـــلـــب الــ ــيـ »ســــايــــكــــس بـ
تغيير هذه  ولكن  للمنطقة،  واالستقرار 
الــــحــــدود ســـيـــؤدي إلــــى املـــزيـــد مـــن عــدم 
املعنية مباشرة  االستقرار. وفي بغداد، 
ــاملــــشــــروع، تـــلـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة الــصــمــت  بــ
ــوات االنــفــصــال بــاســتــثــنــاء ما  حــيــال دعــ
أن  قــيــادات سياسية تعتبر  عــن  يــصــدر 

املشروع ميت وغير قابل للتحقيق.
ــة  ــيــ ــلــ فــــــي ظــــــل هــــــــذه املــــعــــطــــيــــات الــــداخــ
واإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، تـــبـــدو عــمــلــيــة 
ــتـــان  ــلـــى انـــفـــصـــال كـــردسـ االســـتـــفـــتـــاء عـ
ــة مــســتــقــلــة، مــشــروعــا غير  وإعـــالنـــه دولــ

قابل للتحقق في الوقت الحالي.

ال ضوء أخضر دوليًا
من جهته، يرى الباحث في املركز العربي 
لــــأبــــحــــاث ودراســــــــــة الــــســــيــــاســــات عــبــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــوهــاب الــقــصــاب لـــ
أنـــــه »يـــشـــعـــر بـــــأن عــمــلــيــة إقــــامــــة كــيــان 
دولـــي جــديــد فــي املنطقة أمــامــه العديد 
مــن الــعــقــبــات الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 

واألمنية«.
ــة  ــيــ ــاحــ ــــف الــــــقــــــصــــــاب »مــــــــــن نــ ــيــ ــ ــــضــ ويــ

جغرافية، إذا بنينا دولة تقع بني تركيا 
وإيران ودولة العراق العربي وسورية، 
ســيــكــون لــهــا تــداعــيــات، وســـوف تشكل 
تــــهــــديــــدًا لـــكـــل هــــــذه الــــــــدول املـــــجـــــاورة، 
ــــن عــلــى  ــريـ ــ عـــبـــر تــشــجــيــع األكـــــــــراد اآلخـ
االنــــفــــصــــال«. ويـــتـــابـــع »داخــــــل الـــعـــراق، 
ــمــــاع كــــــردي عـــلـــى فــلــســفــة  ال يـــوجـــد إجــ
فالسورانيني  اآلن؛  حتى  الحكم  ونظام 
)الــســلــيــمــانــيــة( يــفــكــرون بــشــكــل مــغــايــر 
الحزب  فيها  يفكر  التي  للطريقة  تماما 
اآلن  وهــم  الكردستاني«،  »الديمقراطي 
اإلقليم،  إدارة  كيفية  على  متفقني  غير 
 عــن مشاكل 

ً
فكيف بـــإدارة دولـــة؟ فــضــال

أخــــرى ال يــمــكــن إنــكــارهــا أو تــجــاوزهــا 
داخليا وخارجيا«.

ــعــــراق الــعــربــي  ويــتــابــع الــقــصــاب أن »الــ
سيعطش، ألن تركيا لن تكون مالصقة 
له، كي يدخل دجلة الى العراق مباشرة، 
دولــة جديدة وحصص  وستكون هناك 
مائية لــهــا. إضــافــة الــى أن 40 فــي املائة 
مــن نفط الــعــراق فــي كــركــوك وكردستان 
ســـيـــكـــون مــــن حـــصـــة الــــدولــــة الـــجـــديـــدة. 
وهــــذه املــديــنــة )كـــركـــوك( خــلــيــط كـــردي، 
عـــربـــي وتـــركـــمـــانـــي. والــغــالــبــيــة لــلــعــرب 
والــتــركــمــان فــيــهــا، وهــنــا الــخــطــورة في 
إثارة املشروع أو محاولة تطبيقه كونه 

غير قابل للتنفيذ على هذه املدينة«.
ويــلــفــت الـــى أنـــه »حــتــى اآلن، لــم يحصل 
ــــوء أخـــضـــر )دولــــــــي(«،  األكــــــــراد عـــلـــى ضـ
أنــه ال يمكن  لتنفيذ مــشــروعــهــم. ويــبــني 
ــراك بــدولــة  ــ تــصــور عـــزل الـــعـــرب عـــن األتــ
ــع  ــابـــع »وفــــــي واقــ ــتـ بــقــومــيــة أخـــــــرى. ويـ
تاريخي بني  الــحــال، ليس هناك تهديد 
ــراك والــــعــــرب. وتــركــيــا تــحــولــت الــى  األتــــ
ــراق على  ــعـ عــنــصــر ضــامــن الســـتـــقـــرار الـ

عكس إيران طبعا«.
عثمان...

عثمان المختار

تشير املعطيات امليدانية الحالية 
إلـــى أن الــتــفــاؤل املــعــلــن مـــن قبل 
العراق،  كردستان  إقليم  حكومة 
ــة املــســتــقــلــة  بــخــصــوص قــــرب إعـــــالن الــــدولــ
واالنــفــصــال عــن الــعــراق ال يــتــجــاوز، حــدود 
املــنــاكــفــة والــتــصــعــيــد مــع بــغــداد أواًل، ومــع 
ومع  ثانيا،  اإلقليم  داخـــل  سياسية  جــهــات 
قوى مجاورة في مقّدمتها إيــران، من جهة 

ثالثة.
وال يــســمــح الـــوضـــع الـــداخـــلـــي فـــي اإلقــلــيــم 
ــــروف الـــدولـــيـــة  ــظـ ــ ــة إلـــــى الـ ــافــ الـــــكـــــردي، إضــ
القومية،  الدولة  واإلقليمية، في والدة هذه 
ــال إبـــصـــارهـــا الـــنـــور،  الـــتـــي ســتــكــون فـــي حــ
مــثــلــث فــصــل قـــومـــي بـــني الـــعـــرب واألتــــــراك 
واإليــــرانــــيــــني، بــحــكــم مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 
املــعــقــد، ومـــا تــحــويــه أراضــيــهــا مــن مــخــزون 

نفطي هائل.
لــكــن هــنــاك مــا يــراهــن عــلــيــه الـــقـــادة األكــــراد 
اليوم، وهو استغالل ما يعتبرونه »الفرصة 
الذهبية« أو الفوضى التي تضرب املنطقة 
النتزاع دولة قومية لأكراد بالعراق قوامها 
ألف   40 ومساحتها  نسمة،  ماليني   7 نحو 
الــخــوف مــن إجهاض  كيلومتر مــربــع، دون 
املشروع عسكريا، بسبب التواجد العسكري 
األمــيــركــي الــبــريــطــانــي األملـــانـــي فــي اإلقليم 
عبر أربع قواعد عسكرية، فيما تشارك دول 

أخرى قوات البيشمركة في قواعد أخرى.
ومن املقرر إجــراء استفتاء شعبي عام قبل 
اإلقليم  ملواطني  املقبل  يوليو/تموز  شهر 
األكــراد عبر ورقــة تضم ســؤااًل واحــدًا وهو: 
)هــل تــؤيــد االســتــقــالل عــن الــعــراق(، وأسفل 

السؤال عبارة نعم وأخرى كال.
وبحسب الــبــيــان الــصــادر عــن رئــيــس إقليم 
 االستفتاء 

ّ
كردستان مسعود البرزاني، فإن

لأمم  تقديم طلب  وجـــرى  شــفــافــا،  سيكون 
ــراف عــلــيــه. ويـــركـــز اإلعــــالم  املـــتـــحـــدة لــــإشــ
القومي الكردي اململوك لحكومة كردستان 
أو الخاص، في حمالت واسعة، على شرح 
الكردية.  الدولة  وتأسيس  االنفصال  فوائد 
الــشــارع مــع هــذه الحمالت بشكل  ويتفاعل 
واســـع، وينقسم حــول املــشــروع بــني رافــض 

ومؤيد. واملؤيدون هم األكثرية حاليا.

»الجمهورية األولى«
تعود أولى محاوالت تأسيس دولة قومية 
يناير/  مــن  والعشرين  الثاني  إلــى  لــأكــراد 
الـــعـــام 1946، حـــني تم  فـــي  الـــثـــانـــي  كـــانـــون 
ــان، أو ما  ــتـ اإلعــــــالن عـــن جــمــهــوريــة كـــردسـ
ُعرف حينها بجمهورية »مهاباد« الكردية. 
ــدد مـــــن الـــســـيـــاســـيـــني األكــــــــراد  ــ ــ ــا عـ ــهــ ــســ أّســ
اإليرانيني والعراقيني بقيادة الشيخ قاضي 
الجديدة  الدولة  محمد. وأعلنوا عن جيش 
بغالبية كردية عراقية في حينه، بقيادة املال 
الحالي  الــرئــيــس  الــبــرزانــي، والـــد  مصطفى 
البررزاني. وكان  إلقليم كردستان، مسعود 
تعداد الجيش يبلغ بضعة آالف فقط، حظي 
خالل تلك الفترة بدعم كبير من قبل االتحاد 
السوفييتي من ناحية تسليح هذا الجيش، 
تلك  فــي  السوفييتي  االتــحــاد  عـــداء  بسبب 
الجمهورية   

ّ
وأن خصوصا  إليـــران،  الحقبة 

الــــكــــرديــــة املـــعـــلـــنـــة تـــتـــربـــع عـــلـــى مــســاحــات 
واسعة في العراق وإيران وسورية.

دامــت الجمهورية املعلنة ألحد عشر شهرًا 
أن نظام  داخليا. غير  فقط وحققت نجاحا 
الشاه اإليراني، وبدعم بريطاني وأميركي، 
تمكن خالل حملة عسكرية من دخول مدينة 
مـــهـــابـــاد، عـــاصـــمـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــكـــرديـــة، 
وإسقاط الدولة الوليدة، ثم اعتقل رئيسها 
ــه فــــي ســـاحـــة عــامــة  ــدمــ قـــاضـــي مــحــمــد وأعــ
ــيـــادات كــرديــة  وســـط مــهــابــاد، فــيــمــا فــــّرت قـ
الــى داخــل األراضـــي العراقية. إذ لــم تتمكن 
الـــقـــوات اإليــرانــيــة يــومــهــا مــن الـــدخـــول إلــى 
مــع مجموعة  املــال مصطفى  هــنــاك، ومنهم 
ــذيــــن أســـســـوا فــيــمــا بعد  مـــن مــقــاتــلــيــه، والــ
الــحــزب الــديــمــوقــراطــي الــكــردســتــانــي الــذي 

يرأسه حاليا نجله مسعود.
ــبـــارة  ــة تـــــــردد عـ ــرديــ ــكــ ــلــــت الــــقــــيــــادات الــ وظــ
مــظــلــومــيــة اتـــفـــاقـــيـــة ســـايـــكـــس بــيــكــو الــتــي 
الكردي بني  املكون  املنطقة، ومزقت  قسمت 
أربع دول إلى أجزاء صغيرة. وبرز منذ تلك 
الحقبة تــيــار قــومــي كـــردي يــدعــو إلــى دولــة 
قومية أسوة بإيران وتركيا وكل من العراق 
ــك كــان  ــل ذلــ وســــوريــــة الــعــربــيــتــني، إال أن كـ

يقابل برفض دولي، غربي وإقليمي.

انقسام داخلي سياسي
الــيــوم منقسما على  يــبــدو إقليم كــردســتــان 
نفسه حول مشروع االنفصال، بحيث أعلن 
نحو 40 فــي املــائــة مــن أعــضــاء الــبــرملــان من 
أصـــل 111 نــائــبــا رفــضــهــم لــلــفــكــرة، وهـــم من 
أعــضــاء حـــزب »االتـــحـــاد الــوطــنــي« بــزعــامــة 
جالل الطالباني، وحركة »التغيير« بقيادة 
اإلسالمية  والجماعة  نوشيروان مصطفى، 
ــر. ويـــمـــثـــل األخـــيـــر  ــيـ ــابـ ــيـــادة مــــال عـــلـــي بـ ــقـ بـ
وحركته الجناح السياسي الكردي لجماعة 
»اإلخوان املسلمني« بكردستان العراق. ومن 

املرجح أن يؤدي رفضهم الى انشقاق وشيك 
فـــي صــفــوف »اإلخــــــوان املــســلــمــني« األكـــــراد، 
فــي ظــل إعـــالن نظرائهم فــي أربــيــل ودهـــوك 

تأييدهم االنفصال.
ــبـــب رفــــــض هــــــذا املـــعـــســـكـــر إلـــى  ويــــعــــود سـ
مخاوف معلنة من قيادات داخله من الوقوع 
فـــي حــكــم ديـــكـــتـــاتـــوري، أو حــكــم »الــعــائــلــة 
ــيـــة« لـــلـــدولـــة الـــجـــديـــدة، خــصــوصــا  ــبـــرزانـ الـ
السيطرة  بـــات يملك  الــبــرزانــي  مــســعــود  أن 
البيشمركة  وفصائل  وحـــدات  غالبية  على 
»الــجــيــش الــكــردي فــي حــال إعـــالن الــدولــة«. 
ويعتبر البرزاني األب الروحي للبيشمركة، 
بسبب ما قّدمه لوحدات تلك القوات من دعم 
املــاضــيــة،  الــســنــوات  كبيرين طيلة  ورعــايــة 
ــــزب »االتــــحــــاد  بــحــســب مــــا يـــؤكـــد عـــضـــو حـ
»العربي الجديد«. الوطني« منيف عمران، لـ
ــبــــب رفــضــنــا  ــران إلــــــى أن »ســ ــ ــمـ ــ ويـــشـــيـــر عـ
البرزاني  أن يسعى  الحالي هو خوفنا من 
لــدولــة يحكمها هــو وعــائــلــتــه، ال إلـــى دولــة 
قومية كردية«. ويشبه طرح عمران وحزبه 
إلى حّد كبير املوقف اإليراني من القضية، 
بــحــســب مــا يــقــول املــحــلــل الــســيــاســي أحمد 
الــرافــض  مــمــه ســعــيــد، مضيفا أن املــعــســكــر 
اإليراني،  املوقف  يتبنى  االتفصال  ملشروع 
كونه ُيمّول من قبل إيران، ويستخدم حجة 
ــاوف مــــن حـــكـــم ديــــكــــتــــاتــــوري كــغــطــاء  ــ ــخـ ــ املـ
للتمويه على تبنيه للموقف اإليراني؛ وهو 

ما ينفيه بشّدة املعسكر الرافض.

 انقسام في الشارع
وينتقل االنقسام حول املشروع إلى الشارع 
الــكــردي. ويــتــرّكــز الــرافــضــون خصوصا في 

أميركية وبريطانية في اإلقليم تحميهم من 
أي اعــتــداء إيــرانــي، إذا مــا تــم إعــالن الــدولــة. 
اإلقــدام  قبل  بــاإلصــالح  أنهم يطالبون  غير 
على الخطوة، ويرون أن البرزاني بدأ مبكرًا 
بـــاإلعـــالن عــن املـــشـــروع ويــعــتــبــرون أن ذلــك 

خطأ.
ــــوان  ــان شـ ــتــ ــردســ ــــان كــ ــــرملـ ــو بـ ــــول عـــضـ ــقـ ــ ويـ
 »خــطــوة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن ــــالدزي، لـــ قـ

االســـتـــفـــتـــاء يــجــب أن تــســبــقــهــا إصـــالحـــات 
أنفسنا  عــلــى  ــيــع 

ّ
نــض أن  نــريــد  كــبــيــرة، وال 

فــرصــة تأسيس الــدولــة، لــذا مــن الــضــروري 
إعــالن اإلصــالح في جميع املجاالت. ونريد 
خـــطـــوات عــظــيــمــة، ال نــريــد أن نــضــيــع هــذه 

الفرصة من أيدينا«.
ــع بــمــســتــشــار األمــــــن الــوطــنــي  ــ ــا دفـ ــو مــ ــ وهـ
ــرزانـــــي إلــــــى اإلعـــــــــالن عـــــن أن  ــبـــ ــســـــرور الـــ مـــ
االســتــفــتــاء خــطــوة أولــيــة ولــن تعلن الــدولــة 
بــعــده مــبــاشــرة كــمــا يــتــوقــع الــبــعــض، وذلــك 
خــــالل مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة مــعــه األســـبـــوع 
املاضي أشــار فيها صراحة إلــى أن »بغداد 
ــــردي شـــريـــك، ولــيــس  إن لـــم تــقــبــل بـــطـــرف كـ

تابعا، فاالنفصال أفضل«، على حد قوله.
وبحسب مسح شــارك به عــدد من مراسلي 
الــشــارع  تقسيم  يمكن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
النسبة  مؤيد، ويشكلون  قسم  إلــى  الكردي 
األكــبــر مــن ســكــان اإلقــلــيــم، وغــالــبــيــتــهــم في 
أربـــيـــل ودهــــــوك، وقــســم رافــــض ويــتــركــزون 
 عن 

ً
فــي الــســلــيــمــانــيــة وغــــرب دهــــوك، فــضــال

وجود نسبة ممن لم يحسموا موقفهم بعد، 
وهـــم عــلــى األغـــلـــب مـــن املــســيــحــيــني األكــــراد 

والصائبة وأقليات أخرى.
ويــعــتــنــق األكـــــراد ديـــانـــات مختلفة أبــرزهــا 

انفصال 
كردستان

عقبات سياسية وأمنية واقتصادية 
تحول دون تحقيق المشروع

تمضي حكومة إقليم كردستان العراق في االستعدادات السياسية واللوجستية إلجراء 
استفتاء حول انفصال اإلقليم قبل شهر يوليو/تموز المقبل، لكن والدة مثل هذا المشروع 
تبدو مستحيلة في الفترة الراهنة، أخذًا بعين االعتبار الظروف الداخلية العراقية والمواقف 

اإلقليمية والدولية الرافضة لالنفصال. تضاف إلى ذلك عوامل سياسية وأمنية واقتصادية 
خاصة باإلقليم، وهو ما يجعل من نتائج االستفتاء المقرر بال أي تأثير فعلي على مشروع 

االنفصال ما لم تتبدل جميع هذه المعطيات
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الدور األميركي في العراق يقلق حلفاء إيران ... ظروف دولية وإقليمية غير مؤاتية

لـ»العربي  كردي  أمني  مصدر  قال 
»الحشد  من  عناصر  إّن  الجديد«، 
ثالثة  باختطاف  قاموا  الشعبي« 
العراقي،  الرئيس  حرس  أفــراد  من 
الجمعة،  أمس  معصوم،  فــؤاد 
إلى  بغداد  من  توجههم  أثناء 
جهة  إلى  واقتادوهم  شمالها، 
أّن  المصدر،  ــاف  وأض مجهولة. 
اختطفتهم  التي  المليشيا  عناصر 
كانت تستقل سيارات رباعية الدفع، 
الرئاسي  الــحــرس  ــراد  أفـ ــد  أح وأن 
نقيب،  برتبة  ضــابــط  المختطف 
وجرت عملية االختطاف عند بلدة 

آمرلي التابعة لصالح الدين.

خطف عناصر 
الحرس الرئاسي

على كتلتني: كتلة السليمانية وكتلة أربيل 
ودهــوك؛ األولــى ترفض االنفصال والثانية 
تــؤيــده. ودفـــع هـــذا االنــقــســام بــقــيــادي بــارز 
ــيـــة هــو  ووزيـــــــر ســـابـــق بـــالـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ

ديندار دوسكي الى االستقالة من الحزب.
ــن خـــالل  ــي تــمــكــن مــ ــرزانــ ــبــ ــع الـــعـــلـــم أن الــ مــ
ــشـــروع تــفــتــيــت جــبــهــة خــصــومــه، بــعــدمــا  املـ
لإقليم  رئيسا  بقائه  موّحدين ضــّد  كــانــوا 
الفوائد  فترة رئاسية أخـــرى، وهــذه إحــدى 
التي جناها البرزاني من مشروع االنفصال.

عقبات مالية واقتصادية
السياسية ملشروع  الــتــداعــيــات  إلــى  إضــافــة 
واقتصادية  مالية  عوامل  هناك  االنفصال، 
ارتفاع  تؤثر بشكل مباشر عليه؛ إذ يوجد 
وتعجز  والبطالة.  الفقر  معدالت  في  مقلق 
حــكــومــة اإلقــلــيــم عــن دفـــع مــرتــبــات عناصر 
األمن وموظفيها منذ شهرين. ويضاف إلى 
ذلك الديون التي تثقل كاهل اإلقليم وتترتب 
عليه لشركات نفط وبنوك عاملية مختلفة، 
إضافة الى متطلبات يراها مراقبون واجبة 
ــف نــحــو 30 مليار 

ّ
قــبــل إعـــالن الــدولــة وتــكــل

دوالر، لتهيئة املؤسسات السيادية والبنى 
التحتية للدولة.

وبحسب الخبير االقتصادي الكردي ناجي 
إسالم، فإن »وضع اإلقليم املالي غير مهيئ 
لــالنــفــصــال. هــنــاك نحو مليار دوالر ديــون 
وهناك  والبنوك،  النفط  لشركات  مستحقة 
مــوظــف يحتاجون  مــن نصف مليون  أكــثــر 
مرتبات، ولم تدفع لهم منذ شهرين وهناك 
مــتــطــلــبــات يــشــتــرط تـــوفـــرهـــا كـــي تكتسب 
كردستان صفة الدولة الطبيعية وهي غير 
»العربي  متوفرة حاليا«. ويبني في حديث لـ
الجديد«، أن »الجميع يتمنى ذلك، لكن على 

األرض املعوقات كبيرة«.

عائق أمني
من جهة ثانية، يأتي امللف األمني والتهديد 
ــة اإلســالمــيــة«  الــــذي يــشــّكــلــه تنظيم »الـــدولـ
ــزب »الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي«  ــ ــــش( وحـ ــ )داعـ
كردستان  إقليم  لتركيا وحكومة  املناهض 
بــنــفــس الــوقــت كــعــائــق ثــالــث أمــــام انــفــصــال 

اإلقليم.
خــالصــة املــوقــف الــداخــلــي لــالنــفــصــال، فــإن 
األكراد أنفسهم لم يحسموا موقفهم، بحيث 
بالشريك  الثقة  وعـــدم  التخوين  لغة  طغت 
ــم عــلــى  ــيــ ــلــ ــدرة اإلقــ ــ ــقـ ــ ــيـــك بـ ــكـ ــتـــشـ اآلخــــــــر والـ
االنـــفـــصـــال. ولـــن يــكــون لــنــتــائــج االســتــفــتــاء 
ــر فــعــلــي ملــــشــــروع االنــــفــــصــــال، مــــا لــم  ــ أي أثـ
السياسية، خصوصا حزب  الكتل  به  تقبل 
يملك  الـــذي  الطالباني،  بزعامة  »االتــحــاد« 
نــفــوذًا عــســكــريــا فــي الــســلــيــمــانــيــة ومــنــاطــق 
أخــــرى بــاإلقــلــيــم. مــن جــهــة ثــانــيــة، فــإنــه في 
حال أيد الشعب االنفصال خالل االستفتاء، 
يتطلب األمر إقرار ثلثي أعضاء البرملان له، 

وهو عدد غير متوفر حاليا.

يراهن القادة 
األكراد على استغالل 

الفوضى في المنطقة 
النتزاع دولة

نحو 40 في المائة 
من أعضاء برلمان اإلقليم  

يرفضون المشروع

تحقيق

لم تفلح جوالت البرزاني 
الخارجية في تأمين 
الدعم للمشروع )صفين 
حميد/فرانس برس(

األكراد غير متفقين على االنفصال )سيفان صديق/األناضول(

ويتخّوف  دهـــوك.  مــن  ــزاء  وأجــ السليمانية 
هـــؤالء مــن عـــودة املــعــارك والــحــرب األهلية، 
ما حصل  بينها  كبيرة  فت مآسي 

ّ
التي خل

في العام 1992، عندما اندلعت الحرب بني 
حزبي »االتحاد« و»الديمقراطي«، وأسفرت 
عـــن مــقــتــل وجــــرح وفـــقـــدان عـــشـــرات اآلالف. 
ــة أمــيــركــيــة  ــتـــهـــت املــــعــــارك بـــعـــد وســــاطــ وانـ
بــرعــايــة األمـــم املــتــحــدة، تــم خــاللــهــا تقاسم 
ــرفـــني. كـــمـــا يـــتـــخـــّوف هـــذا  ــطـ الـــنـــفـــوذ بــــني الـ
الفريق مــن ردود أفــعــال دول الــجــوار إيــران 

وتركيا من هذا االنفصال.
الكردية،  للدولة  املــؤيــدون  يــرى  املقابل،  في 
وهم األكثرية باإلقليم، أن املوضوع يستحق 
تضحيات، ويجب استغالل فرصة الظروف 
قواعد عسكرية  الحالية ووجــود  اإلقيلمية 

اإلســــــالمــــــيــــــة واملــــســــيــــحــــيــــة وااليــــــزيــــــديــــــة 
من  والــزرادشــتــيــة، وجميعهم  والــصــابــئــيــة 
الناطقني باللغة الكردية، لكن ضمن لهجتني 
رئيستني هما السورانية ألكراد السليمانية 
والكرمنجية ألكراد أربيل ودهوك. وتتواجد 
لــهــجــات أخــــرى مــثــل الــهــورمــانــيــة والفيلية 
لأكراد القاطنني على حدود إيران، وتختلف 

ثــقــافــات وعــــــادات أصـــحـــاب الــلــهــجــات، لكن 
يصعب التمييز بينها.

انشقاق األحزاب
ــقـــســـام الـــحـــاصـــل حــــول املـــشـــروع  ُيـــنـــذر االنـ
بــانــشــقــاقــات كــبــيــرة فــي ثــالثــة أحــــزاب على 
الكردستاني«  الوطني  »االتــحــاد  األقــل هي 

»التغيير« و»االتــحــاد اإلســالمــي«؛  وحــركــة 
الوطني« بزعامة  إذ انشق حــزب »االتــحــاد 
يـــؤيـــد  األول  ــنــــاحــــني:  جــ إلــــــى  الـــطـــالـــبـــانـــي 
االنفصال ويقوده نائب الطالباني كوسرت 
القادة العسكريني  رســول، وهو مدعوم من 
تقوده  والثاني  السليمانية.  بيشمركة  في 

زوجة الطالباني، ويرفض االنفصال.

أمـــا حــركــة »الــتــغــيــيــر« فــأخــذت هــي األخـــرى 
كان  آخرهم  منها،  ألعضاء  انشقاقا  تشهد 
أحــــد قـــادتـــهـــا مــحــمــود حـــاجـــي، الـــــذي قـــّرر 
االنـــضـــمـــام إلــــى مـــشـــروع االنـــفـــصـــال، وتـــرك 
حــزبــه. كما أثــر املــشــروع بشكل أكــثــر عمقا 
عــلــى حــــزب االتــــحــــاد االســــالمــــي »اإلخــــــوان 
بمواقفهم  عني 

ّ
موز باتوا  الذين  املسلمني«، 
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      غرب

تفويض العبادي إلجراء 
تعديل حكومي

أمس،  العراقية،  القوى  اتحاد  منح 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء، حـــيـــدر الـــعـــبـــادي 
)الــصــورة(، تفويضا إلجــراء تغيير 
وزاري شامل في حكومته يستبعد 
من خالله وزراء األحزاب السياسية. 
وقـــال عــضــو املــكــتــب الــســيــاســي في 
االتـــحـــاد، حــيــدر املـــال، فــي بــيــان، إن 
التعديل  يدعمون  الــقــوى  »تحالف 
الـــوزاري املرتقب إذا ما أفضى إلى 
إصــــالح، ونــعــده وســيــلــة وأداة من 
أجــــل تــحــقــيــق اإلصــــــالح الــحــقــيــقــي 
الذي ينشده الشعب، إذ طاملا أكدنا 
وحـــذرنـــا طــــوال الــســنــوات املــاضــيــة 
ــرار بــنــهــج  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــورة االســ ــ ــطــ ــ ــن خــ ــ مــ
ــــذي نخر  الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة، الـ
الـــدولـــة واملــجــتــمــع وأوصــــل الــعــراق 
إلـــى حــافــة االنــهــيــار عــلــى الصعيد 

األمني واالقتصادي«.
)فرانس برس(

»سي أي إيه«: »داعش«
يستخدم وينتج سالحًا 

كيماويًا
ــارات  ــبـ ــخـ ــتـ قـــــال مــــديــــر وكــــالــــة االسـ
املــركــزيــة األمــيــركــيــة )ســـي آي إيـــه( 
جون برينان، في مقابلة تلفزيونية، 
أمـــس، إن تنظيم »داعـــش«  أول مــن 
اســتــخــدم أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة وهــو 
قليلة من  إنــتــاج كميات  قـــادر على 

غازي »كلورين« والخردل.
وأضاف إن »لدينا عددًا من اإلشارت 
التي تدل على أن »داعش« استخدم 
ذخائر كيميائية في ميدان القتال«. 
ــذر مــــن أن الــتــنــظــيــم يــمــكــن أن  ــ وحــ
يسعى إلـــى تــصــديــر األســلــحــة إلــى 

الغرب لتحقيق مكاسب مالية. 
)رويترز(

قائد سابق بـ»الحرس«: 
إيران تسير نحو 

الدكتاتورية
رأى الـــقـــائـــد الـــســـابـــق فـــي الــحــرس 
ــاد أفــــــروغ،  ــمـ الــــثــــوري اإليـــــرانـــــي، عـ
أمـــس، أن بـــالده فشلت فــي تحقيق 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــورة اإليـ ــثــ ــ ــادئ الــ ــ ــبـ ــ مـ
واملــتــمــثــلــة   ،1979 عـــــام  فــــي  قـــامـــت 
بقيم »الحرية والعدالة واألخــالق«. 
ــروغ، وهـــو نــائــب سابق  ــ وانــتــقــد أفـ
االنتخابي  النظام  املحافظني،  عــن 
فـــي إيـــــــران، مــشــيــرا إلــــى أن الــبــالد 
الديكتاتورية. وأضاف  تسير نحو 
إن »هناك نوعني من الديكتاتورية، 
ــيــــر املــنــتــخــبــة،  ــا املـــنـــتـــخـــبـــة وغــ ــمـ هـ
والــقــضــاء عــلــى األولــــى أصــعــب من 

القضاء على الثانية«.
)األناضول(

دعوى قضائية 
ضّد بوتين

أكــدت محكمة روسية في موسكو، 
أمس الخميس، أن معارضا روسيا 
ــــوى قــضــائــيــة تتهم  ــام دعـ ــ ــارزًا أقـ ــ بــ
بوتني  فالديمير  الــروســي  الرئيس 
)الصورة(، بانتهاك قانون مكافحة 
الفساد. وقالت محكمة تفيرسكوي 
ــا ألــيــكــســي  ــهـ ــقــــدم بـ إن الـــــدعـــــوى تــ
للكرملني.  مــعــارض  وهــو  نافالني، 
نافالني بوتني بعدم إعالن  ويتهم 
وجــود تضارب في املصالح بشأن 
الحصول على فائدة منخفضة من 
قرض بقيمة 1.75 مليار دوالر منح 
ابنة  إن زوج  املــعــارض  قــال  لشركة 

بوتني له أسهم فيها. 
)أسوشييتد برس(

هجوم على بعثة 
أممية بمالي

قــتــل شــخــصــان وأصـــيـــب الــعــشــرات 
ــهـــدف  ــتـ بــــــجــــــروح، إثـــــــر هــــجــــوم اسـ
مالي  فــي  األممية  للقوات  معسكرًا 
ــــدال،  ــيـ ــ )مــــيــــنــــوســــمــــا(، بـــمـــنـــطـــقـــة كـ
الــبــالد. وقــال مصدر أممي  شمالي 
بالسالح،  مــدّجــجــني  حني 

ّ
»مسل  

ّ
إن

يــرجــح أن يــكــونــوا مــن املــتــشــدديــن، 
ــــف عــلــى  ــذائـ ــ ــقـ ــ أطــــلــــقــــوا عـــــشـــــرات الـ
ــقــــوات )مـــيـــنـــوســـمـــا(، مــا  مــعــســكــر لــ
أســــفــــر عـــــن ســــقــــوط قـــتـــيـــلـــني عــلــى 
بجروح«،  العشرات  وإصابة  األقــل، 
اللذان  الجنديان  يكون  أن  مرجحا 

قتال من القوات الغينية.
)األناضول(



القاهرة ـ العربي الجديد

ــــرة حــــالــــة مــن  ــاهـ ــ ــقـ ــ ــهـــد مـــنـــطـــقـــة وســـــــط الـ تـــشـ
أّول من  بــدأت منذ  املــشــدد،  األمني  االستنفار 
أمس، الخميس، ضمن سلسلة من اإلجراءات، 
تحضيرًا إللقاء الرئيس املصري، عبد الفتاح 
الــنــواب، اليوم  السيسي، خطابه أمــام مجلس 
السبت، التي تعّد األولى منذ اندالع ثورة 25 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2011. وكــانــت الــزيــارة 
ــــى الــــبــــرملــــان، لـــلـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع  ــرة إلــ ــ ــيـ ــ األخـ
ت املحكمة 

ّ
حسني مبارك عام 2010، بعدما حل

السابق منتصف  الشعب  الدستورية مجلس 
الــرئــيــس محمد مــرســي،  انــتــخــاب  قــبــل   ،2012
ـــم الــــحــــرس الــجــمــهــوري 

ّ
بــــأيــــام قــلــيــلــة. وتـــســـل

)التابع للرئاسة املصرية(، مقّر البرملان، أمس 
ـــط ضـــبـــاط كــشــف املــفــرقــعــات 

ّ
الــجــمــعــة، ومـــش

جميع القاعات الداخلية، والساحة الخارجية. 
مكثف،  بشكل  األمنية  الكمائن  انتشرت  كما 
العيني.  مــداخــل شـــارع قصر  غــلــقــت بعض 

ُ
وأ

زت الــقــوات األمــنــيــة مــن وجــودهــا في 
ّ
كــمــا عــــز

مــيــدان الــتــحــريــر، ملــنــع اقــتــراب أي مــواطــن من 
املـــقـــر الـــنـــيـــابـــي، وأعـــلـــنـــت غــلــق مــحــطــة مــتــرو 
»السادات«، يوم الخطاب. وأعاد عمال البرملان 
طــاء أرضــيــة الــطــريــق الــداخــلــي للمجلس في 

طريق سير املوكب الرئاسي. 
فــي هــذا الــســيــاق، تــقــول مــصــادر مــســؤولــة في 
إنه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ التشريعي،  املجلس 
»لــــن ُيــســمــح ســــوى بـــدخـــول الـــنـــواب مـــن دون 
املسؤولني  املجلس  أمانة  وأعضاء  مرافقيهم، 
ــدود مــن  ــ ــحـ ــ ــاد الـــجـــلـــســـة، وعــــــــدد مـ ــقــ ــعــ ــن انــ ــ عـ

ــدم مــحــرر مــن كل  الــصــحــافــيــني املــعــتــمــديــن )أقــ
صــحــيــفــة(، مـــع مــنــع كـــل الـــهـــواتـــف املــحــمــولــة، 
ــارات الــــخــــاصــــة مـــــن دخــــــــول ســـاحـــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ والــ
ه »سيتم 

ّ
املجلس«. وتضيف املصادر ذاتها، أن

حظر تجوال على الصحافيني داخل املجلس، 
واقـــتـــصـــار تـــواجـــدهـــم فــــي املــــركــــز اإلعــــامــــي، 
لهم،  املخصصة  الشرفة  صعود  مــن  ومنعهم 
العامة  للشخصيات  مــقــاعــدهــا  ُجــّهــزت  الــتــي 

التي تحضر الخطاب«.
املجلس  إلى تشكيل  أنفسها  املصادر  وتشير 
ــة خــــاصــــة لــــــدراســــــة خــــطــــاب الــســيــســي  ــنـ لـــجـ
إلــقــائــه، والـــذي يعلن فيه عــن اكتمال ما  عقب 
يــســمــى »خـــارطـــة املــســتــقــبــل«، الـــتـــي وضــعــهــا 
الــجــيــش بــعــد االنــــقــــاب، الـــــذي عــــزل مــرســي، 
والشرطة  الجيش  لضحايا  الشكر  وتوجيهه 
إتمام عملية  الذين ضّحوا من أجل  والقضاة 
يتضمن  املصادر،  االنتخابات. وبحسب هذه 
الدولة  الحديث عن مكافحة  السيسي  خطاب 
لإلرهاب، والخطر املحيط بالباد، واملعوقات 
التي تواجه السلطة التنفيذية، وسبل مواجهة 
الغاء، وضبط األسعار، واملسؤولية التي تقع 
على عاتق النواب في تحقيق آمال وطموحات 
الشعب. ويطالب السيسي النواب في خطابه، 
وفقًا للمصادر التشريعية، بضرورة تعاونهم 
مع الحكومة في حل األزمات والتحديات التي 
التي  التشريعات،  وتمرير  املــواطــنــني،  تــواجــه 
يعلن  كما  برنامجها.  تنفيذ  على  تساعدها 
ــراءات االقــتــصــاديــة الــتــي ستتخذها  ــ عــن اإلجـ
الــحــكــومــة خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، فــي ظــل تــأزم 

الوضع االقتصادي.

وتــتــواصــل الــتــحــذيــرات الــتــونــســيــة مــن مغبة 
أي تدخل في ليبيا، وكان أبرزها من الرئيس 
التونسي السابق منصف املرزوقي، الذي أكد 
ليبيا، معتبرًا  ل عسكري في 

ّ
رفضه ألي تدخ

أن تونس ستكون أولى ضحاياه، وستواجه 
ــال املــــرزوقــــي،  ــ عــبــئــًا ال تــســتــطــيــع تــحــمــلــه. وقـ
الرسمية على  نــشــره على صفحته  بــيــان  فــي 
ل إذا حصل، 

ّ
موقع »فيسبوك«، إن »هذا التدخ

لــداعــش«.  الــغــرب  امللكية مــن  الــهــديــة  سيكون 
ل 

ّ
واعتبر أن »ما ال يفهمه الذين قــرروا التدخ

أكبر ضحية ستكون  أن  ليبيا  في  العسكري 
تونس، وهي تواجه عبئًا ال تستطيع تحّمله، 
وأن ثاني ضحية ستكون صورة الغرب وقد 
أصــبــحــت مــقــتــرنــة أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، 
بالحمات  واملسلم  العربي  الشباب  ذهــن  في 
ودعم  واملسلمني  العرب  أرض  في  العسكرية 

االستبداد في كل أرجائه«.
ــل 

ّ
ــاء عـــن تــدخ ــبــ ــيـــاق، يـــبـــدو أن األنــ وفــــي الـــسـ

ــــش«،  عــســكــري غــربــي مــحــتــمــل ملــواجــهــة »داعـ
التوّسع خــارج ليبيا،  إلى  التنظيم  قد دفعت 
ــن مــســؤولــني  ــرز« عــ ــ ــتــ ــ ــة »رويــ ــالــ إذ نــقــلــت وكــ
من  مجموعات  أن  باالستخبارات،  ومــصــادر 
مقاتلي »داعش« يغادرون قواعدهم في ليبيا 
خشية وقوع ضربات جوية غربية ويتجهون 
بلدان  على  جــديــدًا  فيما يشكل خطرًا  جنوبًا 
النيجر  منها  اإلفــريــقــي  الــســاحــل  منطقة  فــي 

وتشاد.
ونقلت الوكالة عن مدير التوثيق واملعلومات 
الــعــســكــريــة بـــالـــقـــوات املــســلــحــة فــــي الــنــيــجــر 
إن  قوله  ســانــي،  المينو  ماهامان  الكولونيل 
لتفادي  ليبيا  »داعــش يتحرك صــوب جنوب 
ــن الــتــحــالــف  الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة املــحــتــمــلــة مـ
ــــي«. وأضــــاف، عــلــى هــامــش تــدريــبــات  األوروبــ
سنوية في السنغال ملكافحة اإلرهاب تقودها 
ــــيء كـــهـــذا،  ــــدث شـ ــات املـــتـــحـــدة »إذا حـ ــ ــــواليـ الـ
سيتأثر الساحل اإلفريقي بأكمله«. كما نقلت 
الـــوكـــالـــة عـــن مــصــدر فـــي جــهــاز اســتــخــبــارات 
النيجر  دخــلــوا  »داعـــــش«،  مقاتلي  أن  غــربــي، 

بالفعل.

تونس ـ وليد التليلي

ــواء الــتــدخــل الــعــســكــري  ــ تــخــّيــم أجـ
ــي لـــيـــبـــيـــا،  ــ ـــــع فــ

ّ
ــــي املـــــتـــــوق ــبـ ــ ــنـ ــ األجـ

عــلــى املــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي، 
الـــذي يــحــاول الــدفــع إلعـــان حكومة »الــوفــاق 
ـــل، الـــذي 

ّ
ــنـــي« ســريــعــًا مــســتــبــقــًا الـــتـــدخ الـــوطـ

املشهد  على  أيضًا  تسيطر  احتماالته  باتت 
الــتــونــســي بــكــل مـــكـــّونـــاتـــه. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
أمـــام والدة هــذه  تــبــدو مستمرة  الــعــقــبــات  أن 
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، إال أن املــجــلــس الــرئــاســي 
الذي واصل اجتماعاته في مدينة الصخيرات 
املغربية، أكد في بيان فجر أمس الجمعة، أنه 
اقـــتـــرب مـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة، وأنــــه سيعلن 
عن التشكيل الجديد »قريبًا جــدًا«، الفتًا إلى 
أنــه حــاول طيلة األيــام املاضية العمل بمبدأ 
التشاور بني أعضائه لتحقيق »أوسع توافق 

ممكن«.
ــوزارات  ــ ــ ــدد الـ ــّم تــحــديــد عــ ــه تــ ــدد عــلــى أنــ ــ وشـ
ومسمياتها وفق اآلليات الــواردة في االتفاق 
الـــســـيـــاســـي، مــعــلــنــًا أنــــه تــــّم تــحــديــد مــعــايــيــر 
الترشيح الازمة للحقائب الوزارية من دون 
إقصاء أو تهميش ألي من مكونات وتيارات 
ــّبــــر املـــجـــلـــس عــــن أســفــه  الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي. وعــ
لتغيب النائب علي القطراني عن اجتماعات 
الخميس، مؤكدًا التزامه بما حث عليه االتفاق 
السياسي من إعاء مبدأ التوافق، داعيًا إياه 
الستكمال  االجــتــمــاعــات  إلــى  سريعًا  للعودة 
املهام. وكان القطراني قد أعلن الخميس، عن 
مقاطعته ملشاورات املجلس بسبب ما سّماه 
»غــيــاب الــتــوافــق وســيــطــرة الــتــيــار اإلســامــي 
ليبية  إعامية  تقارير  املجلس«، وقالت  على 
التصويت في تشكيل  إلى  اللجوء  إنه رفض 
ــادت مــعــلــومــات أن  ــ الــحــكــومــة، وذلــــك فــيــمــا أفـ
املكلف تشكيل  السراج،  رئيس املجلس، فائز 
الحكومة يريد التصويت بعدما بقي الخاف 

قائمًا وخصوصًا حول وزارة الدفاع.
ل 

ّ
التدخ لتداعيات  تستعد  التي  تــونــس،  أمــا 

تسخين ليبي
اقتراب تشكيل حكومة »الوفاق« وتأهب تونسي

»الشرعية« تكسر حاجز الطوق حول صنعاء

تدفع أجواء التدّخل العسكري المتوّقع في ليبيا، المجلس الرئاسي الليبي لتكثيف جهوده لتشكيل 
هذا  تداعيات  لمواجهة  ودوليًا  محليًا  تتأهب  تونس  تزال  ال  فيما  الوطني«،  »الوفاق  حكومة 

التدّخل عليها

شهدت تونس زيارات 
لمسؤولين دوليين 

واتصاالت محورها التدخل

يقاتل الحوثيون وصالح 
بآخر ما لديهم من 

إمكانيات مادية وبشرية

»الشاباك« و»أمان« 
يحاوالن رصد الفدائيين 

الذين يعتزمون تنفيذ 
عمليات
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خطاب السيسي اليوم: 
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مصر: اتهام 4 عسكريين 
بالتخطيط النقالب

سجال الحريري وريفي
 انقسامات تهدد تيار المستقبل  

زارت وزيرة الخارجية األميركية السابقة، مادلين أولبرايت، الخميس، تونس 
األميركية في  السفارة  لكن من دون علم  الخبراء  رأس وفد من  على 
تونس، بحسب مصادر »العربي الجديد«. وأعلنت أولبرايت، خالل لقائها 
تونس  إلى  زيارتها  أن  بوشماوي،  وداد  العمل،  أرباب  منظمة  برئيسة 
على  قرب  عن  االطــالع  إطــار  في  تأتي  العمل  مجموعة  رأس  على 

التجربة التونسية.

زيارة أولبرايت دون علم السفارة 

C C

في ليبيا، فقد شهدت زيــارات مكوكية لعدد 
الــدولــيــني، واتــصــاالت هاتفية  مــن املسؤولني 
للتباحث في  أخــرى  مكثفة مع جهات دولية 
هــــذا املــــوضــــوع. وعــلــمــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
ــركــــي فــــي تــــونــــس دانــــيــــال  ــيــ أن الـــســـفـــيـــر األمــ
روبـــنـــســـتـــني، الـــتـــقـــى أمـــــس الـــجـــمـــعـــة رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب مــحــمــد الــنــاصــر فـــي لــقــاء لم 
أيضًا  يلتقي  أن  وُيفترض  تفاصيله.  كشف 

ُ
ت

رئـــيـــس الــحــكــومــة الــحــبــيــب الــصــيــد ورئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــبـــاجـــي قـــائـــد الـــســـبـــســـي. كــمــا 
الجهيناوي  الخارجية خميس  يتوّجه وزيــر 
إلى الجزائر اليوم السبت، في إطار التنسيق 
والتشاور بني البلدين، كما أعلنت الخارجية 

التونسية في بيان. وتمتد زيارة الجهيناوي 
عــلــى مـــدى يـــومـــني، ســيــحــمــل خــالــهــا رســالــة 
خطية مــن الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي قائد 
ــــري عــبــد  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــيــــس الـ ــرئــ الـــســـبـــســـي، إلــــــى الــ
سُيجري  البيان،  وبحسب  بوتفليقة.  العزيز 
من  مع عدد  لقاءات ومباحثات  الجهيناوي، 
كــبــار املـــســـؤولـــني الــجــزائــريــني حــــول مــســيــرة 
التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها في 

مختلف املجاالت.
مــــارتــــن  األوروبـــــــــــــي  ــان  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ الـ رئــــيــــس  وزار 
شــولــتــز، مطلع األســبــوع تــونــس، مــؤكــدًا »أن 
العربي  املــغــرب  مــن مصلحة  ليبيا  اســتــقــرار 
فــي ليبيا قلقًا  الــفــوضــى  تــثــيــر  إذ  وأوروبــــــا، 
إلــى أن  لــدى جارتها تونس«. ولفت  متناميًا 
ــــي يــشــتــرك مــع هـــذه الـــدول  »االتـــحـــاد األوروبــ
فــي الــهــدف ذاتــه وهــو تشكيل حكومة وحــدة 
وطنية تتولى مهامها بدعم كامل من الشعب 
الــلــيــبــي«، مــؤكــدًا أنــه يتعني على األوروبــيــني 
الــتــبــعــات االقــتــصــاديــة واألمــنــيــة لعدم  إدراك 
االســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا. وتـــلـــت زيـــــارة شــولــتــز 
زيارة لوزير الخارجية الدنماركي، كريستيان 
ينسان، الــذي أكد أن بــاده تتعّهد بأن تكون 
»صـــوت تــونــس فــي الــبــرملــان األوروبــــي خال 

السنوات املقبلة«.
ــّور األوضـــــــــــــاع فــــــي لــيــبــيــا  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وتــــحــــّســــبــــًا لـ
ــة  ــكـــومـ ــــس الـــحـ ــيـ ــ ــح رئـ ــمــ ولــــتــــداعــــيــــاتــــهــــا، ســ
ــد، ملــحــافــظــي  ــيــ ــيـــب الــــصــ ــبـ الــــتــــونــــســــيــــة، الـــحـ
مناطقية  لــجــان  بتشكيل  الــشــرقــي،  الــجــنــوب 
خاذ 

ّ
ات تضّم مختلف األطــراف املعنية بهدف 

االحــتــيــاطــات الــضــروريــة وإعــــداد خــطــة عمل 
للتعامل  لاستعداد  واليــة  كل  مستوى  على 
ــرأ مــــن مـــســـتـــجـــدات وأوضــــــاع  ــطـ ــا قــــد يـ مــــع مــ
استثنائية. وأكد الصيد، أمس الجمعة، اتخاذ 
والتكامل  التنسيق  لضمان  الازمة  التدابير 
ــجــنــة 

ّ
ــيـــة. وســـتـــعـــمـــل الــل ــنـ ــعـ بــــني الـــجـــهـــات املـ

املناطقية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التي 
التنسيق  خلية  اجتماع  إثــر  استحداثها  تــم 
األمني واملتابعة في 9 فبراير/شباط الحالي، 

وتشرف عليها وزارة الخارجية.
الجهيناوي،  خميس  الخارجية  وزيـــر  وكـــان 
ــد فــي تــصــريــحــات لــإلعــامــيــني، أن تونس  أكـ
على  احتياطاتها  ألخــذ  استراتيجّية  لديها 
املستويني اإلنساني واألمني في حال حصول 
الــرغــم من  ليبيا، على  فــي  العسكري  ل 

ّ
التدخ

ل. وتــم تشكيل خلية 
ّ

التدخ عــدم دعمها لهذا 
وطنية تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية 
إلعـــــداد خــطــة وطــنــيــة مــتــكــامــلــة تــحــســبــًا ألي 
طـــارئ فــي مــحــوريــن أســاســيــني، هــمــا حماية 
الــحــدود فــي الــبــعــد األمــنــي وقــبــول الــوافــديــن 
املنظمات  ليبيا وإغاثتهم بالتنسيق مع  من 

األممية في البعد اإلنساني.

نداف أرجمان
رئيس »الشاباك« لمواجهة الهبّة واألنفاق

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

أرجــمــان، رئيسًا لجهاز  نــداف  ُيشّكل اختيار 
األمن العام اإلسرائيلي »الشاباك«، في املرحلة 
الـــحـــالـــيـــة، بــحــســب الـــصـــحـــف اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، 
قــــرارًا طبيعيًا ومــفــهــومــًا، مــنــذ أعــيــد ملنصبه 
النائب  انسحاب  بعد  الجهاز،  لرئيس  نائبًا 
ــي الــشــيــخ  ــ الـــســـابـــق لـــرئـــيـــس »الــــشــــبــــاك« رونــ
مــــن املـــنـــافـــســـة عـــلـــى املـــنـــصـــب وتـــولـــيـــه مــهــام 
العام للشرطة اإلسرائيلية. وبحسب  املفتش 
ــشــرت عــن الرئيس 

ُ
ن الــتــي  املعلومات األولــيــة 

قسم  في  نشاطه  أن  يتضح  للجهاز،  الجديد 
رئاسة  وتوليه  للجهاز،  الخاصة  العمليات 
للمنصب  الــتــي رشحته  هــي  املــذكــور،  القسم 
الحكومة  الحالي، وهو ما يوحي بتوّجهات 
ــة، وتـــحـــديـــدًا رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
بنيامني نتنياهو، املسؤول املباشر عن رئيس 
»الشاباك«، في كل ما يتصل بطبيعة الحرب 
في  الشعبية  الهّبة  على  املقبلة  اإلسرائيلية 
القدس والضفة املحتلتني، وعلى األنفاق في 

قطاع غزة.
املعلومات  أرجــمــان، بحسب  أن تفّوق  ويبدو 
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات املــــيــــدانــــيــــة، 
والــتــخــطــيــط لـــهـــذه الــعــمــلــيــات وإدارتــــهــــا من 
 ميدانيًا(، ُينذر بهدف 

ً
بعيد )إذ لم يكن عميا

االحتال من اختياره، في ظل اعتراف رئيس 
ــان الــجــيــش اإلســرائــيــلــي الــجــنــرال غـــادي  ــ أركـ
أيزنكوط، نفسه، قبل نحو شهر بفشل قدرات 
عن  مسبقة  معلومات  توفير  على  االحــتــال 
أن املخاوف  الفردية املحتملة. كما  العمليات 
اإلسرائيلية املتزايدة، على األقل على الصعيد 
األمـــنـــي والـــعـــســـكـــري، مـــن انـــهـــيـــار الــتــنــســيــق 
األمني مع أجهزة السلطة الفلسطينية، يحدد 
إلى حد ما طبيعة األهــداف واملهام املتوخاة 
خصوصًا  »الشاباك«،  لـ الجديد  الرئيس  من 

في الضفة الغربية.
ــام، كــجــزء  ــ ــهـ ــ ويـــمـــكـــن تــلــخــيــص أهـــــم هـــــذه املـ
مــن الــجــهــد اإلســرائــيــلــي الــعــام لــضــرب الهّبة 
وإعـــادة  الســتــعــادة  السعي  فــي  الفلسطينية، 
بناء قاعدة وشبكة معلومات لاستخبارات 
الفلسطينية،  األراضـــــي  ــل  داخــ اإلســرائــيــلــيــة 
وتــوفــيــر بــيــانــات ومــعــلــومــات كــامــلــة كــشــرط 
أولــــي لــعــمــلــيــات خــاصــة قـــد يــعــود االحــتــال 
وعماء »الشاباك« إلى القيام بها في العمق 
الفلسطيني. هذه العمليات تعيد إلى األذهان 
ــرب األشــــبــــاح الـــتـــي قـــادتـــهـــا إســـرائـــيـــل في  حــ
بـــلـــدان بــعــيــدة ووراء الـــحـــدود، ولــكــنــهــا هــذه 
املــرة ستكون داخــل الضفة الغربية، من دون 
أي اعتبار لتصنيفات أوسلو بشأن التقسيم 
الـــجـــغـــرافـــي ملــنــاطــق الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فإن  وبالتالي  و»ج«.  و»ب«،  »أ«،  مناطق  بني 
ـــذه املــنــاطــق  ــل هـ ـــذه الــعــمــلــيــات ســتــجــعــل كـ هـ
مفتوحة أمام النشاط األمني واالستخباراتي 

اإلسرائيلي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، لــفــت عــامــوس هــرئــيــل في 
ــان الـــذي  ــمـ ــآرتــــس«، إلــــى أن أرجـ صــحــيــفــة »هــ
عــمــل نــحــو 20 عــامــًا فــي قــســم الــعــمــلــيــات في 
»الـــشـــابـــاك«، كـــان رئــيــســًا لــلــقــســم خـــال فــتــرة 
ــتـــي امــــتــــازت بــكــثــرة  االنـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، الـ
ــاك« داخــــل  ــابــ ــشــ ــتـــي نـــفـــذهـــا »الــ الــعــمــلــيــات الـ
ــنـــهـــا عــمــلــيــات  األراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـ
الــتــصــفــيــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا قـــــوات االحـــتـــال 
وقــادة  الفلسطينية  االنتفاضة  فــي  لنشطاء 

ــل، ومــــن  ــائــ ــفــــصــ عـــســـكـــريـــني فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــ
»الجبهة  فــي  ــادة  قـــادة »حـــمـــاس«، وقــ بينهم 
لحركة  العسكري  الجناح  وداخـــل  الشعبية« 
»فــتــح«. وتكفي هــذه اإلشـــارة من ِقبل هرئيل 
وآخـــريـــن فـــي الــصــحــف اإلســرائــيــلــيــة، بــشــأن 
»تــخــّصــص« أرجــمــان فــي إحــبــاط العمليات، 
وبـــاعـــه الـــطـــويـــل فـــي الــتــصــفــيــات وعــمــلــيــات 
إسرائيل  عــودة  باحتماالت  لتنذر  االغــتــيــال، 
ــبــاع هــذه السياسة مــجــددًا، خصوصًا 

ّ
إلــى ات

في ظل أجواء الفاشية السائدة فيها، وتراجع 
وضـــعـــف صــــوت الــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة في 
الــتــي تتلقى ضــربــات متتالية من  إســرائــيــل، 
اليمني اإلسرائيلي، تجعلها غير قــادرة على 
التصفيات في حال  االحتجاج على عمليات 

استأنفتها إسرائيل.
وينضم أرجمان، إلى اثنني من رؤساء الجهاز 
الــســابــقــني، كــرمــي جــيــلــون، الـــذي كـــان رئيس 
الـــقـــســـم الـــيـــهـــودي فــــي »الــــشــــابــــاك«، وعـــامـــي 
ــالـــون، الــــذي جـــيء بـــه مـــن ســـاح الــبــحــريــة،  أيـ
ــاز، مــــن خــــارج  ــهـ ــلـــجـ ــيــــس لـ ــالــــث رئــ ــكـــون ثــ ــيـ لـ
»مـــدرســـة املــســتــعــربــني«، ومـــن ال يــتــقــن اللغة 
العربية ولم يكن على إطاع كبير على الثقافة 
واألجواء السائدة في املجتمع الفلسطيني أو 
 

ّ
أي مــن الـــدول العربية املــجــاورة، بــل كــان جل
نشاطه في وحدة العمليات الخاصة للجهاز.

ــدرات  ــ ــيـــل، أن قـ ــك يـــبـــدو بــحــســب هـــرئـ ــ مــــع ذلـ
أرجــــمــــان وتــخــّصــصــه فـــي مـــجـــال الــعــمــلــيــات 
»السايبر«، وشبكة عاقاته  الخاصة وحــرب 
ــاء أجــــهــــزة اســـتـــخـــبـــارات  ــ ــ ــة مــــع رؤسـ ــعـ الـــواسـ
مـــن الـــــدول األجــنــبــيــة، أمــــور تــؤهــلــه ملــحــاولــة 
الـــقـــيـــام بـــاملـــهـــام املـــلـــّحـــة املــطــلــوبــة مـــن جــهــاز 
الــيــوم، خصوصًا  اإلسرائيلي  االســتــخــبــارات 
فـــي ظـــل تــعــاظــم دور »الـــســـايـــبـــر«، وشــبــكــات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــيــة. وهـــي كلها تحديات 
تبدو مغايرة، باعتراف هرئيل، عن التحديات 

ــلــــى »الـــــشـــــابـــــاك«  ــي كـــــــان عــ ــ ــتـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـ
مواجهتها.

وتـــقـــف الـــهـــّبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي يــحــرص 

األفـــراد،  بانتفاضة  تسميتها  على  االحــتــال 
ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ بـــحـــســـب تـــصـــنـــيـــف الــــجــــيــــش اإلســ
و»مــوجــة إرهـــاب« بحسب تصنيف املستوى 
التحديات  رأس  على  اإلسرائيلي،  السياسي 
الــتــي سيواجهها أرجــمــان، مــع املــخــاوف من 
التصعيد املحتمل لها وعسكرتها في الضفة 
هرئيل،  غـــزة. وبحسب  قــطــاع  إلــى  وانتقالها 
كـــان أرجـــمـــان قـــد قـــال أخـــيـــرًا ردًا عــلــى ســـؤال 
ن  عــن أكثر مــا يقلقه فــي هــذا الــشــأن، هــو تمكُّ
حركة »حماس« من تنفيذ عملية كبيرة على 

الحدود مع غزة.
م بحسب الصحف 

ّ
ولكن إذا كان أرجمان يتسل

اإلسرائيلية جهاز »شاباك« مستقرا ال يعاني 
من زالزل أو مشاكل داخلية، خافًا للوضع في 
جــهــاز »املــوســاد« بعد تعيني يــوســي كوهني 
فـــإن ذلـــك ال ينفي بحسب هرئيل  لـــه،  رئــيــســًا 
حقيقة أن »الــشــابــاك« و»أمــــان« يــحــاوالن في 
مّكن 

ُ
هذه املرحلة تطوير وبلورة طريقة عمل ت

ــراد الذين  مــن رصــد واكــتــشــاف الفدائيني األفـ
أي  دون  من  فردية  عمليات  تنفيذ  يعتزمون 
انتماء تنظيمي ومن دون أي إنذار، أو سابق 
مــعــلــومــات بــشــأنــهــم. وهــــذا يــشــّكــل أحـــد أكبر 
التحديات التي يواجهها االحتال وأجهزته 
ــر االحـــتـــال بــهــذه  ــد ســبــق أن أقــ األمـــنـــيـــة، وقــ

املشكلة في مواجهة الهّبة الحالية.
التحدي اآلخر هو مواجهة عصابات اإلرهاب 
واملستوطنني،  اليمني  صفوف  في  اليهودية 
الــعــصــابــات بحاضنة  ــراد هـــذه  ــ أفـ إذ يــتــمــتــع 
وتأييد كبيرين، مع عدم قدرة »الشاباك« على 
الجماعات  اخــتــراق في صفوف هــذه  تحقيق 
أفـــراد  عــلــى  الــتــي تبني شبكاتها  اإلرهــابــيــة، 
يقبلون  وال  جــيــدًا  البعض  بعضهم  يعرفون 
بغرباء في صفوفهم )من خارج املستوطنات، 
ــارج املــعــســكــر الــديــنــي الــصــهــيــونــي(.  ومـــن خــ
وأخيرًا يبقى أمام رئيس »الشاباك« الجديد، 
مــواجــهــة تــحــّدي حــرب »الــســايــبــر«، وذلـــك في 
ــرار الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة والــجــيــش  ــ ظـــل قـ
بــتــشــكــيــل ذراع مــســتــقــلــة لــحــرب »الــســايــبــر«، 
مما يعني الــخــوض فــي صــراعــات بــني جهاز 

»الشاباك« وذراع »السايبر« الجديدة.

األراضي  المقاومة في  أرجمان، عمليات  نداف  أمام  التحديات  أبرز  من 
السائد«  للعنف  المتزايد  »التأثير  إسرائيل  عليها  تطلق  التي  الفلسطينية 
إسرائيلية  جــهــات  تــّدعــيــه  ومـــا 
لنشاط  بـــذور  بــوجــود  بــاســتــمــرار، 
واقتراب  إسرائيل،  داخل  »داعش« 
الشبان في الداخل الفلسطيني من 
تنفيذ عمليات متأثرين بما يحدث 
وقد  الفلسطينية.  األراضــي  في 
استغلت الحكومة اإلسرائيلية هذه 
الحركة  ــراج  إلخـ كمبرر  القضية 
رائد صالح  الشيخ  اإلسالمية بقيادة 

)الصورة(، عن القانون.

المقاومة في الداخل 

لحقوق  التونسية  الــرابــطــة  ــت  دع
اإلنسان، الحكومة التونسية إلى تأكيد 
مــوقــف واضـــح رافـــض لــلــعــدوان 
الليبي،  الشأن  في  والتدخل  العسكري 
الدولة  مجاالت  الستعمال  ومعارض 
والبحرية  والجوية  البرية  التونسية 
كما  الليبية.  الدولة  سيادة  النتهاك 
بأن تسعى  التونسية  السلطات  طالبت 
ونــاجــع  فــاعــل  تنسيق  ــاء  ــ إرس إلـــى 
دول  وخصوصًا  الــجــوار  دول  مــع 
الكفيلة  السبل  إيجاد  بهدف  المغرب 
السافر  األجنبي  العدوان  إليقاف »هذا 

)بالتعاون( مع المكونات الليبية«.

الرابطة التونسية 
ترفض »العدوان«

بورتريه

خاص

صنعاء ـ عادل األحمدي

كسرت قوات الجيش اليمني املوالي للشرعية 
واملــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة حــــاجــــز الــــطــــوق حـــول 
السيطرة  اليمنية صنعاء، وأكملت  العاصمة 
 
ً
على واحد من أهم املواقع املؤدية إليها، ممثا
ــة بـــني صــنــعــاء  ــعـ بــمــنــطــقــة فـــرضـــة ِنـــهـــم الـــواقـ
ــاك جــمــاعــة  ــ ــــذي ضـــاعـــف إربــ ــر الـ ــ ومــــــأرب، األمـ
للرئيس  واملــوالــني  )الحوثيني(  الله«  »أنــصــار 

املخلوع علي عبدالله صالح.
وأّكـــدت مــصــادر ميدانية مــن املقاومة وقــوات 
إحكام  الجديد«،  »العربي  لـ الشرعي،  الجيش 
السيطرة على منطقة فرضة ِنهم بعد معارك 
بــــــدأت بــشــكــل مــتــقــطــع مــنــتــصــف ديــســمــبــر/ 
كــانــون األول الــعــام املـــاضـــي، وتــصــاعــدت في 
ــيـــرة بــغــطــاء جـــوي مــكــثــف من  األســابــيــع األخـ
على  بالسيطرة  لتنتهي  التحالف،  مقاتات 
املعسكر الواقع في منطقة جبلية بني صنعاء 
ومــأرب، فيما سقطت أعــداد كبيرة من القتلى 

غالبيتهم من الحوثيني.
ِنهم  فــرضــة  منطقة  على  السيطرة  وتكتسب 
إنـــهـــا تــمــثــل عمليًا  أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة، إذ 
ــزءًا كــبــيــرًا مـــن مــديــريــة ِنــهــم الــواقــعــة شــرق  جــ
ويفصلها  والــجــوف،  مــأرب  بمحاذاة  صنعاء 
عن العاصمة نحو 50 كيلومترًا تمّر بمناطق 
جبلية أبـــرزهـــا نــقــيــل بــن غــيــان، فــيــمــا تقول 
مصادر في قوات الجيش الشرعي، إنها باتت 
قــادرة على قصف أهــداف في أطــراف صنعاء 

باملدفعية وقذائف الكاتيوشا.
ــة  ــاومـ ــقـ ــة مــــن املـ ــيـ ــدانـ ــيـ وتــــحــــدثــــت مــــصــــادر مـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن أســـبـــاب االنــهــيــار  لــــ
واملوالني  للحوثيني  »مفاجئًا«  اعتبرته  الــذي 
لصالح في ِنهم، موضحة أن أنصار الجماعة 
فـــي هــــذه املـــديـــريـــة ال يـــتـــجـــاوز 20 فـــي املــائــة 

الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  الــذهــب،  علي 
أنه »لم يعد لقواعد القتال التقليدي أي أهمية 
فـــي املــعــركــة املــحــتــمــل وقــوعــهــا عــلــى األبــــواب 
األخـــــرى لــلــعــاصــمــة، ألن الــحــوثــيــني وصــالــح 
يقاتلون بآخر ما لديهم من إمكانيات مادية 
وبـــشـــريـــة، بــيــنــمــا تــتــمــتــع املـــقـــاومـــة والــجــيــش 
ــم لــوجــســتــي ال  ــ الــوطــنــي بــإســنــاد جــــوي ودعـ

ينقطع من أسلحة وذخائر وغيرها«.
ويــضــيــف الــذهــب أنـــه »يــبــقــى شـــيء واحـــد هو 
ما قد يطيل املعركة، وهو تحّول املعركة إلى 
نموذج حرب الشوارع وعندها يمكن أن نطلق 
عليها معركة عض األصابع، فيما لو ضمنت 
املـــقـــاومـــة والــجــيــش الــوطــنــي الــســيــطــرة على 
تحييد  إلــى صنعاء، وضمنت  املؤدية  الطرق 
أو كــســب الــقــبــائــل املــحــيــطــة بــهــا، فــإنــه يمكن 
الــقــول عــنــدهــا إن املــعــركــة انــتــهــت فعليًا، لكن 
قطعًا  شــــوارع(،  لحرب  )عند تحولها  الــحــرب 

لن تنتهي«.
ــرًا مــبــاشــرًا لــدى  وتــــرك ســقــوط فــرضــة ِنــهــم أثــ
الحوثيني وحلفائهم، الذين لم يعد بوسعهم 
تجاهل الهزائم امليدانية بعدما انتقلت املعركة 
ــــى ضــــواحــــي صـــنـــعـــاء. وتــخــتــلــف  ــــدن إلـ مــــن عـ
معطيات املعركة شمااًل وتحديدًا في املناطق 
املحيطة بصنعاء، إذ إن املقاتلني من الجانبني 
ُعــرف عنها حمل  قبلية  أو  من بيئة عسكرية 
التي  الجنوبية  للمحافظات  خــافــًا  الــســاح، 

كان الحوثيون أكثر خبرة قتالية فيها.
وعلى الرغم من التقّدم شرق صنعاء واآلمال 
بأن يمثل ذلك مقّدمة ملزيد من التقّدم أو لفتح 
جــبــهــات أخــــرى بمحيط الــعــاصــمــة، لــكــن ذلــك 
ــقـــاب قد  ال يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن طــرفــي االنـ
يسعيا  أن  املــتــوقــع  ومــن  بالنتيجة،  يسلمان 
إلى تدارك الجبهة الشرقية إلعاقة التقّدم أكبر 

قدر ممكن.

مـــن أبــنــائــهــا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى رســـائـــل طــمــأنــة 
بعثتها شخصيات وقيادات موالية للشرعية 
ومديرية  ِنهم  في  الحوثي  على  للمحسوبني 
بني حشيش املــجــاورة، بــأنــه لــن تــكــون هناك 
عــمــلــيــات انـــتـــقـــام، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، كــانــت 
مكثفة  غــارات جوية  تنفذ  التحالف  مقاتات 

وصلت إلى 150 ضربة جوية أخيرًا.
ــريــــات  ــديــ ــر مــ ــ ــبـ ــ ــم مـــــن أكـ ــهــ ــد مــــديــــريــــة نــ ــ ــعـ ــ وتـ
إذ تبلغ  الــــضــــواحــــي(،  )املـــحـــافـــظـــة/  صــنــعــاء 
الـــرغـــم  كـــيـــلـــومـــتـــرًا. وعـــلـــى  مــســاحــتــهــا 1841 
تــزال  الــتــي سيطرت عليها ال  املساحة  أن  مــن 
عمليًا  اقتربت  أنها  إال  الكيلومترات،  عشرات 
ــا فــتــح  ــهـ ــأنـ ــا مــــن شـ ــمـ مــــن مــــركــــز املــــديــــريــــة، كـ
بالنفوذ  املعروفة  أرحــب  جبهة  نحو  الطريق 
مــن حزب  الحوثي وصــالــح  ملعارضي  القبلي 
»اإلصــــــاح«، وبــذلــك تــصــبــح الــجــهــة الشرقية 

والشمالية لصنعاء تحت سلطة الشرعية.
وتــــقــــول مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة فــــي صـــنـــعـــاء إن 
»حاجز  بـ ُيعرف  ملا  تمثل كسرا  ِنهم  تطورات 
الطوق« املحيط بالعاصمة، األمر الذي يفتح 
ــــوالن وأرحــــب  ــــرى فـــي خـ املـــجـــال لــجــبــهــات أخـ
ــن املــــنــــاطــــق، كـــمـــا يـــفـــتـــح مـــجـــااًل  ــ ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
النفسية  ــار  بــمــا يجعل اآلثــ ــــوالءات،  الــ لــشــراء 
والسياسية للتقدم في ِنهم أكثر منها مكسبًا 

عسكريًا بحتًا.
ويعتبر الخبير في شؤون النزاعات املسلحة، 

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«، عن إحالة  تكشف مصادر في القضاء العسكري املصري لـ
االنضمام لجماعة  بتهمة  أخيرًا،  العسكرية،  املحاكمة  إلى  3 ضباط ومجند 
ي أفكار تتعارض مع الحياة العسكرية، والتخطيط 

ّ
»اإلخوان املسلمني«، وتبن

 »الــعــســكــريــني األربـــعـــة تمت 
ّ
النــقــاب عــســكــري. وتــلــفــت هـــذه املـــصـــادر إلـــى أن

العسكرية بناء على تحريات من جانب جهاز املخابرات  إحالتهم للمحكمة 
 جهاز املخابرات الحربية نشط 

ّ
الحربية«. وتشير املصادر القضائية إلى أن

فــي تــحــريــاتــه حـــول عـــدد كبير مــن الــضــبــاط واملــجــنــديــن، عــقــب إعـــان منسق 
العاقات الخارجية السابق في »الجماعة«، يوسف ندا، املقيم في سويسرا، 
 هــنــاك رافــضــني 

ّ
عــن تلقيه رســائــل مــن داخـــل املــؤســســة الــعــســكــريــة تفيد بـــأن

مت 
ّ
وتكت السياسية.  الحياة  عن  الجيش  وابتعاد  الحالي،  النظام  ملمارسات 

القضاء  مــصــادر  وتشير  العسكرية.  رتبهم  أو  الضباط  أســمــاء  عــن  املــصــادر 
 القيادي نــدا املتكرر عن وجــود عسكريني لهم رأي مخالف 

ّ
العسكري إلــى أن

الــنــدوات  خــال  التشديد  إلــى  دفــع  الــحــالــيــة،  والعسكرية  السياسية  للقيادة 
التثقيفية للمجندين داخل املعسكرات، على خطورة إبداء مثل هذه اآلراء أو 

تبنيها من قبل العسكريني.

بيروت ـ العربي الجديد

جاء التباين في موقف كل من رئيس تيار املستقبل، رئيس الحكومة 
هذه  على  املحسوب  العدل  ووزيــر  الحريري،  السابق، سعد  اللبناني 
ق األخير مشاركته في 

ّ
الكتلة، أشرف ريفي، صادمًا للبعض، بعدما عل

الوزير  جلسات الحكومة احتجاجًا على عدم طرح بند تحويل ملف 
)املـــدان مــن قبل  الــســوري ميشال سماحة  الرئيس  الــســابــق، مستشار 
القضاء العسكري لنقل متفجرات بهدف اإلعــداد الغتياالت سياسية 
 الــرّد جاء 

ّ
وتفجيرات( من القضاء العسكري إلى القضاء العدلي. لكن

معاكسًا من قبل الحريري، الذي رفض أن يزايد أحد عليه في هذا امللف. 
 
ّ
»العربي الجديد«، إلى أن وأشارت مصادر قيادية في تيار املستقبل، لـ
»اجتماعًا عقد لقيادات املستقبل قبل أكثر من أسبوع برئاسة الحريري 
في الرياض، تّم خاله االتفاق على االلتزام بموقف واحد في ما يخص 
له الكثير 

ّ
 »اللقاء تخل

ّ
ملف سماحة«. وكشف مصدر حضر االجتماع أن

فــي حــال عدم  اتخاذها  التي يمكن  قة بالخطوات 
ّ
املتعل املــزايــدات  مــن 

تحويل ملف سماحة إلى القضاء العدلي«.
يبقى أن التوتر بني الحريري وريفي ليس وليد اليوم، إذ إن العاقة 
بني الرجلني تعيش في وضع حرج نتيجة املبادرة الرئاسية التي عمل 
عليها الحريري، والتي تقتضي إيصال زعيم كتلة املردة، حليف النظام 
السوري و»حزب الله«، النائب سليمان فرنجية، إلى رئاسة الجمهورية. 
 »ريفي يخوض األمور من زاوية شخصية 

ّ
وبينما يشير البعض إلى أن

بينما الحريري يعالجها من منطلق عــام«، يذهب عــدد من املطلعني 
 »ريفي بصدد التحضير لتنظيم 

ّ
على شؤون »املستقبل« إلى القول إن

أمــر إذا  لــبــنــان(«. وهــو   فــي مدينة طرابلس )شمالي 
ّ

سياسي مستقل
حصل يساهم في إطاق موجة التفّكك الفعلي داخل البيت املستقبلي. 

يكشف التباين في موقف رئيس تيار المستقبل رئيس 
الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، ووزير العدل، أشرف 

ريفي، عمق االنقسامات داخل التيار

متابعة

  شرق
      غرب

أمير قطر في إسطنبول

التركي رجــب طيب  الرئيس  التقى 
أردوغان، أمس الجمعة، أمير قطر، 
ــن حـــمـــد آل ثــانــي  الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــ
ــــل تــركــيــا  ــورة(، والـــــــذي وصـ ــ ــــصــ )الــ
فــي زيــــارة عــمــل قــصــيــرة. وبحسب 
وكـــالـــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة، اســتــقــبــل 
عــدد مــن الـــوزراء واملــســؤولــني أمير 
ــاتــــورك الـــدولـــي.  قــطــر فـــي مـــطـــار أتــ
وأقيمت مأدبة عمل في قصر يلدز 
عــن عدسات  بعيدًا  إسطنبول،  فــي 
اإلعام، جرى خالها بحث تطوير 
الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، ومـــنـــاقـــشـــة 
مــســتــجــدات الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة، 

والعراق، واليمن، وفلسطني.
)األناضول( 

اتفاق بين تركيا وإيران 
لتعزيز الحوار 

وزارة  ــار  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ مـ نــــــائــــــب  أفــــــــــــاد 
ــة، الـــســـفـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
ــه »ظـــهـــر  ــ ــأنـ ــ ــتــــشــــني، بـ ــالــ ــــت يــ ــيــ ــ أومــ
ــاورات الــســيــاســيــة مع  ــ ــشـ ــ خــــال املـ
ــوافـــق في  الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيـــة، تـ
مــســألــة مـــواصـــلـــة تــطــويــر الـــحـــوار 
بني الطرفني في املرحلة املقبلة، من 
خــال زيــادة االتــصــاالت والــزيــارات 
العاقات  لتطوير  املستوى  رفيعة 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة بــني 
لوكالة  يالتشني  وأعــــرب  الــبــلــديــن. 
ــل بـــــــاده أن  ــ »األنـــــــاضـــــــول« عــــن أمــ
»تكون سياسيات طهران اإلقليمية 
الخاطئ  تــدرك موقفها  اءة، وأن 

ّ
بن

تجاه األزمة السورية«.
)األناضول(

اليمن: مقتل ضابط و4 
جنود في عدن

ــادر مــحــلــيــة فــــي عــــدن،  قـــالـــت مــــصــ
يستقلون  مجهولني  مسلحني   

ّ
إن

الضابط  على  النار  أطلقوا  سيارة 
نـــاصـــر عـــبـــدالـــلـــه الــقــعــشــمــي عــقــب 
ــة،  ــعــ ــمــ خـــــــروجـــــــه مـــــــن صـــــــــاة الــــجــ
إلــــى  أدى  مـــــا  ــمــــديــــريــــة صـــــيـــــرة،  بــ
مقتله، فيما الذ املسلحون بالفرار. 
 مــســلــحــون هــجــومــًا على 

ّ
كــمــا شــــن

مــركــز شــرطــة الــبــســاتــني فـــي عـــدن، 
وقتلوا أربعة جنود على األقل من 
حــراســة املــركــز، ولــم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عن الحادثة.
)العربي الجديد( 

إيطاليا تحّذر مصر 

ــالــــي،  ــطــ قــــــال رئــــيــــس الــــــــــــوزراء اإليــ
ــــزي )الـــــــــصـــــــــورة(، إن  ــنــ ــ ــيــــو ريــ ــاتــ مــ
ــيـــق الــــــجــــــاري حـــــــول وفـــــاة  ــقـ ــتـــحـ الـ
الطالب اإليطالي، جوليو ريغيني، 
يمكن  القاهرة،  في  التعذيب  تحت 
أن يـــؤثـــر عـــلـــى عــــاقــــات الـــصـــداقـــة 
بــني الــبــلــديــن. وأضـــاف ريــنــزي، في 
أمــس الجمعة، بعد  إذاعـــي،  حديث 
كافة  وضــع  »طلبنا  ريغيني،  دفــن 
عــنــاصــر الــتــحــقــيــق عــلــى الــطــاولــة 
لــكــشــف الــحــقــيــقــة والـــقـــبـــض عــلــى 

املسؤولني عن مقتل ريغيني،.
 
ّ
أصرينا على املصريني، بالقول إن
الــصــداقــة كنز ثمني لكن ال صداقة 

في غياب الحقيقة«.
)فرانس برس(

فلسطين: إصابات في 
مسيرات »النداء األخير«

أصــــيــــب عـــــشـــــرات الــفــلــســطــيــنــيــني 
ــا أصـــيـــب  ــمــ ــاق، كــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـــــحـــــاالت اخـ
شـــاب بــجــروح خــطــيــرة فــي الـــرأس 
خـــال املـــواجـــهـــات غــربــي رام الــلــه، 
بــعــد قــمــع االحــتــال ملــســيــرات آالف 
ــوا،  ــــن خــــرجــ ــــذيـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني، الـ
تلبية  الجمعة،  انتهاء صــاة  عقب 
ــر« الـــتـــي  ــ ــيــ ــ لـــجـــمـــعـــة »الــــــنــــــداء األخــ
الصحافي املضرب  أطلقتها عائلة 
عـــن الــطــعــام فـــي ســجــون االحــتــال 
مــحــمــد الــقــيــق لــتــكــثــيــف الــضــغــوط 
الــشــعــبــيــة إلنـــقـــاذ حــيــاتــه. وجــابــت 
التظاهرات شوارع املدن في الضفة 

الغربية. 
)العربي الجديد(
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ال يتقن أرجمان اللغة العربية )رسم: أنس عوض(

يتخّوف السيسي من انشقاقات داخل المؤسسة العسكرية )األناضول(

تحذيرات تونسية من مغبة أي تدخل )فتحي بلعيد/فرانس برس(



رجل المهمات الصعبة إلدارة الملفات الكبرى في الخارجية

عودة أيرولت للحكومة الفرنسية

مشار نائبًا لميارديت... خطوة نحو سالم جنوب السودان

يريد هوالند سير واليته 
بسياسة واضحة المعالم 
تطبق توجيهاته بالحرف

تشكيك في قدرة 
القرارات الجديدة على 
تسريع تنفيذ االتفاقية

باريس ـ عبداإلله الصالحي

الــوزراء  رئيــس  تعيــن  يخلــق  لــم 
 66( أيرولــت  مــارك  جــان  الســابق 
خلفــا  للخارجيــة  وزيــرًا  عامــا( 
تــم  الــذي  فابيــوس،  لــوران  الســابق  للوزيــر 
تعيينه رئيســا للمجلس الدســتوري، مفاجأة 
الفرنســي.  السياســي  الوســط  فــي  كبيــرة 
الخارجيــة،  وزيــر  منصــب  أن  واضحــا  وبــدا 
وهــو الثانــي فــي الحكومــة مــن حيــث األهميــة 
الشــخصيات  حــظ  مــن  بــات  السياســية، 
واملــراس  الخبــرة  ذات  الوازنــة  السياســية 
رؤســاء  صنــف  مــن  وتحديــدًا  الكبيريــن، 

الحكومات السابقن. 
أيرولت خلف فابيوس الذي كان رئيس وزراء 
 

ّ
محــل ســابقا   

ّ
حــل نفســه  وفابيــوس  ســابقا. 

آالن جوبيــه، الــذي شــغل أيضــا منصب رئيس 
وزراء ســابق فــي عهــد الرئيــس الســابق جــاك 
شــيراك. ميشال دوبريه قبلهم، شغل منصبي 

رئيس الوزراء ثم وزير الخارجية. 
وحــرص الرئيــس الفرنســي فرنســوا هوالنــد 
هــذه املــرة، علــى اختيــار رجــل سياســي يضــع 
فيــه ثقتــه الكاملــة ويتمتــع بتجربــة سياســية 
فــي  متوافــرة  وجدهــا  خصــال  وهــي  كبيــرة؛ 
أول  رئاســة  شــغل  أن  ســبق  الــذي  أيرولــت 
حكومة اشــتراكية في والية هوالند الرئاســية 

من العام 2012 إلى 2014. 
صداقــة  بعالقــة  يرتبــط  ال  أيرولــت  أن  ورغــم 
واليــزال  كان  أنــه  غيــر  هوالنــد،  مــع  حميمــة 
الشــخصيات  كبــار  مــن  ضيقــة  حلقــة  ضمــن 
االشــتراكية الوفيــة لهوالنــد. وعلــى الرغــم مــن 
أن الرجــل يحتفــظ بذكرى ســلبية عن الطريقة 
التــي تــم إخراجــه بهــا مــن رئاســة الحكومــة، 
وتعويضــه برئيــس الــوزراء الحالــي مانويــل 
فالــس فــي 31 مــارس/ آذار 2014، فإنــه برهــن 
علــى كثيــر مــن ضبط النفس واالتــزان واختار 

لبعــض الــوزراء فــي حكومتــه. لكــن حتــى فــي 
أيرولــت  يعبــر  لــم  االنتقــادات،  هــذه  معــرض 
عــن تحامــل شــخصي أو حقــد اتجــاه هوالنــد. 
مانويــل  ِفــه 

َ
ل

َ
خ مــن  تضايقــه  يخــف  لــم  كمــا 

مــن  كل شــيء  فــي  عنــه  الــذي يختلــف  فالــس 
الخيــارات  إلــى  البحــت  الشــخصي  الطابــع 
منصــب  يشــغل  فالــس  وكان  اإليديولوجيــة. 
وزير الداخلية في حكومته، وأقّر خالل الفيلم 
ه كان على ِعلم بتواطؤه 

ّ
الوثائقي املذكور بأن

مع وزراء آخرين منهم أرنو مونبورغ وبونوا 
هامون، بهدف إزاحته من رئاسة الحكومة. 

لهذا تبقى نوعية العالقة التي تربطه من اآلن 
فصاعــدًا مــع فالس، الذي صار رئيســه، عالمة 
للسياســة  مراقبــن  أن  إال  كبيــرة.  اســتفهام 
الفرنسية ال يستبعدون أن يكون هناك تفاهم 
طبيعــة  حــول  وفالــس  هوالنــد  بــن  ضمنــي 
العالقــة التراتبيــة مــع أيرولــت، بشــكل يجعــل 
من هذا األخير يدور في فلك الرئاسة بداًل من 

الحكومة تفاديا للخالفات. 
ويرى مراقبون بأن عودة أيرولت إلى الحكومة 
مــن البــاب الواســع في منصــب الخارجية، هي 
فــي الواقــع نــوع مــن إعادة االعتبــار له من قبل 
الكثيــر مــن االحتــرام،  لــه   

ّ
الــذي يكــن هوالنــد، 

ويثمــن عاليــا وفــاءه وإخالصــه خــالل الفتــرة 
التي تولى فيها رئاسة الحكومة. 

وعلى ُبعد 15 شهرًا من االنتخابات الرئاسية 
مــن  يريــد  أن هوالنــد  واضحــا  يبــدو  املقبلــة، 
 الخارجيــة، ســير 

َ
أيرولــت وزارة خــالل تولــي 

واليتــه مــن دون تعقيــدات وبسياســة واضحة 
املعالــم تطبــق توجيهاتــه بالحرف، خصوصا 
في امللفات الكبرى، وتحديدًا الحرب السورية 
اإلســالمية«  »الدولــة  تنظيــم  ومحاربــة 
)داعــش(، وتمتــن العالقات مع الدول العربية 
ويعــول  أفريقيــا.  شــمال  وفــي  الخليــج  فــي 
يخــص  فيمــا  أيرولــت  علــى  كثيــرًا  هوالنــد 
ملفــات االتحــاد األوروبي والعالقة مع أملانيا، 
الفرنســين  السياســين  مــن  واحــدًا  لكونــه 
القالئــل، الذيــن يجيــدون اللغــة األملانيــة، ولــه 
معرفة عميقة بالسياســة الجرمانية، وتربطه 
وازنــة.  أملانيــة  بشــخصيات  وثيقــة  عالقــات 
الهــادئ  الطبــع  ذي  أيرولــت،  علــى  وســيكون 
والشــخصية البــاردة، أن يعيــد الحيويــة إلــى 
الخارجيــة الفرنســية  فــي محيطها األوروبي، 
ألن فابيوس كان شبه غائب عن هذه الساحة، 
فــي  بســبب انهماكــه منــذ تعيينــه عــام 2012 
الســورية  والحــرب  اإليرانــي  النــووي  امللــف 
األوروبيــة  امللفــات  وأهمــل  املنــاخ،  وقمــة 
الساخنة، خصوصا األزمة اليونانية وقضية 

الالجئن. 

كنائــب  نانــت  مدينــة  إلــى  والعــودة  االنــزواء 
النقــد  ســهام  يوجــه  أن  دون  مــن  برملانــي 

للرئيس هوالند في وسائل اإلعالم.
وإذا كان أيرولــت وفــر على هوالند االنتقادات 
وثائقــي  فيلــم  فــي  كشــف  فإنــه  املباشــرة، 
أنجزتــه ابنتــه وُبــث العــام املاضــي فــي القنــاة 
الفرنســية الثالثــة عــن امتعاضــه مــن الطريقــة 
العمــل  فــي  هوالنــد  فيهــا  يتدخــل  كان  التــي 
للحكومــة،  كرئيــس  مهمتــه  أثنــاء  الحكومــي 
التــي  التعليمــات  مــن  خــاص  بشــكل  وتذمــره 
كان يوجههــا هوالنــد أحيانــا مــن وراء ظهــره 
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الخرطوم ـ العربي الجديد

تقّدمــت عمليــة الســالم فــي جنوب الســودان، 
خطــوة بــارزة، منــذ أول مــن أمــس الخميــس، 
الســودان  جنــوب  رئيــس  إعــالن  بعــد 
تعيــن  »إعــادة«  عــن  ميارديــت،  ســلفاكير 
)زعيــم املعارضــة( ريــاك مشــار نائبــا أول له، 
إيغــا  وانــي  جيمــس  الحالــي،  نائبــه  وعــّن 
نائبــا ثانيــا لــه، وذلــك فــي محاولــة لتخفيف 

الضغط الدولي واإلقليمي عليه.
قــرارات ميارديت، تجــاوزت املوعد املفترض 
املاضــي،  الثانــي  يناير/كانــون   23 فــي 
والقاضي بتشــكيل الحكومة الجديدة، وفقا 
عها 

ّ
لبنــود اتفاقيــة الســالم الشــامل، التي وق

املاضــي،  أغســطس/آب  فــي  الجنوبيــون 
فــي  للتنميــة  الحكوميــة  »الهيئــة  بوســاطة 

شرق أفريقيا« )إيغاد(، ودول غربية.
قــرارات  أن  مراقبــون  يــرى  الســياق،  وفــي 
التنفيــذ  مجــرى  مــن  غّيــر 

ُ
ت لــن  الخميــس، 

البطــيء لالتفاقيــة، كمــا ال تنقذهــا مــن خطر 
ال  لحظــة،  أي  فــي  يهددهــا  الــذي  االنهيــار 
ســيما مــع اســتمرار انتهــاكات وقــف إطــالق 
النار، واســتمرار املعارك، وتبادل االتهامات 
بشــأن بــدء الهجــوم والتنافس في الســيطرة 

على مواقع بعينها.
القضايــا  التعيــن  عمليــة  تعالــج  لــم  كمــا 
األساســية التــي شــّكلت عقبــة أمــام تشــكيل 
إلــى  املعارضــة  زعيــم  ووصــول  الحكومــة، 
جوبــا ملباشــرة مهامــه، املتمثلــة فــي ســحب 
الجيــش الجنوبــي من العاصمة.  وبعد قرار 
ســلفاكير، ســارع مشــار للترحيب به، مبديا 
أســابيع،  ثالثــة  خــالل  للعــودة  اســتعداده 
فــي حــال التزمــت جوبــا بتنفيــذ الترتيبــات 
عــن  الجيــش  بإخــراج  واملتصلــة  األمنيــة 

العاصمة.
 كمــا تبــرز عقبة تقســيم الواليــات الجنوبية 

وهــي  واليــات،  عشــر  عــن  بــداًل  واليــة،  لـــ28 
املســلحة  املعارضــة  ترفضهــا  خطــوة 
اإلقليميــة  الــدول  وانتقدتهــا  والســلمية، 
واملجتمــع الدولــي، رغــم تمســك جوبــا بهــا. 
مــع العلــم أنه تّم تجاوز أمر توزيع الحقائب 
ســابقا  الجديــدة  الحكومــة  فــي  الوزاريــة 

وبسالسة كاملة.
والوضــع  االقتصــادي  العامــل  يكــون  وقــد 
إنتــاج  تراجــع  ظــل  فــي  الخانــق  اإلنســاني 
عامليــا،  أســعاره  وتراجــع  الجنوبــي  النفــط 
الجنوبــي  الرئيــس  يقــود  إجــراء  أســاس 
مــع  االنفــراج  بتحقيــق  تســمح  خطــوات 

املجتمع الدولي.
قناعــة  هنــاك  فــإن  متطابقــة،  ملصــادر  وفقــا 
الفرقــاء  بفشــل  الدولــي  املجتمــع  لــدى 
الســالم  اتفاقيــة  تنفيــذ  فــي  الجنوبيــن 
بالدولــة  والتنميــة  االســتقرار  وتحقيــق 

الســودان  جنــوب  يضــع  قــد  مــا  الوليــدة. 
املصــادر  وتؤكــد  الدوليــة.  الوصايــة  تحــت 
أن »مواقــف دول كانــت معارضــة لالتفاقيــة، 
روســيا  خصوصــا  أخيــرًا،  تتغّيــر  بــدأت 
والصــن، مــع تفاقــم األوضاع االنســانية في 
املنطقــة واســتمرار القتــال. ما ســيقود لطرح 
مشــروع قــرار الوصايــة علــى مجلــس األمــن 
أمــرًا واقعــا،  الفتــرة املقبلــة، وســيصبح  فــي 
ال ســيما بعــد اســتنفاد األطــراف الجنوبيــة 

لــكل املهــل التــي طرحــت«. وســبق أن اتهمــت 
األمــم املتحــدة واالتحــاد األفريقــي الحكومــة 
املاضــي،  الشــهر  املســلحة،  واملعارضــة 
االتهامــات  ُوّجهــت  انتهــاكات«.  »ارتــكاب  بـ
 50 مقتــل  فــي  »التســبب  بـ تحديــدًا  لجوبــا 
فــي حاويــة  بعــد وضعهــم  اختناقــا،  مدنيــا 
عــن  صــادر  تقريــر  انتقــد  كمــا  للبضائــع«. 
األمــم املتحــدة األســبوع املاضــي، ســلفاكير 
القســري،  واإلخفــاء  املئــات،  »قتــل  بـ ومشــار 
واالســتعباد  الجماعــي  واالغتصــاب 
وتجنيــد  القســري،  واإلجهــاض  الجنســي، 

األطفال«.
»األخــوة  جمعيــة  رئيــس  يــرى  جهتــه،  مــن 
الســودانية الشــمالية الجنوبيــة« محجــوب 
تنفيــذ  فــي  »املشــكلة  أن  صالــح،  محمــد 
االتفاقيــة، ال تتوقــف عنــد تعيــن مشــار مــن 
عليــه  االتفــاق  تــم  األمــر  أن  باعتبــار  عدمــه، 
»العربــي  لـ حديــٍث  فــي  ويوضــح  ســابقا«. 
التــي  األساســية  »املشــكلة  أن  الجديــد«، 
تعطــل التنفيــذ مــا زالــت قائمــة، وتتمثــل في 
إخــراج الجيــش مــن جوبــا، وتحديــد مواقــع 
 عــن حســم 

ً
الســتيعاب جيــش مشــار، فضــال

قضيــة تقســيم الواليــات، وإن تــّم إرجــاء تلك 
النقطــة ملــا بعد التشــكيل الحكومي، ولكنها 
 قائمــة وتهــدد االتفاقيــة«. ويضيــف 

ّ
ســتظل

أنــه »حتــى اآلن ال نــرى اســتعدادًا للتنفيــذ، 
وجوبــا تتراخــى فــي التنفيــذ لكونهــا غيــر 
مقتنعة أساســا باالتفاقية، وكل ما تقوم به 
مجرد مجاملة«. ويلف صالح إلى أنه »حن 
ُيقــدم ســلفاكير علــى خطــوة تثيــر ارتياحــا 
لــدى املجتمــع الدولــي واإلقليمــي، ُيقــدم فــي 

مقابلها على خطوتن لتأخير التنفيذ«.
ُيذكــر أن جنــوب الســودان التــي اســتقلت عن 
الســودان في عام 2011، شــهدت حربا أهلية 
تل خاللها عشرات األالف، 

ُ
لحوالي العامن ق

ّرد نحو 2.5 مليون نسمة.
ُ

بينما ش

الفرنسي  الرئيس  بتسمية  الجمعة،  الصينية، أمس  الخارجية  رحبت وزارة 
مهنئة  الفرنسية،  للخارجية  وزيرًا  أيرولت  مارك  لجان  هوالند،  فرانسوا 
األخير لتقلده مهام هذا المنصب. وقال المتحدث باسم الوزارة هونغ 
الجديد  الفرنسي  الوزير  أن يقوم  تتمنى  الصين  إن  بيان رسمي،  لي، في 
بالعمل على الدفع قدمًا بالعالقات بين البلدين، مبديًا استعداد الجانب 

الصيني للتعاون معه في هذا الشأن.

بكين تنتظر تطوير العالقات

يُعرف أيرولت بهدوئه واتزانه )جاكس ديمارتن/فرانس برس(

كلينتون وساندرز قبل مناظرتهما )تاسوس كاتوبوديس/فرانس برس(

واشنطن ـ منير الماوري

داخــل  االنتخابيــة  املعركــة  تواصلــت 
الحــزب الديمقراطــي، لكســب ترشــيحه في 
وفــي  األميركيــة،  الرئاســية  االنتخابــات 
ســاخنة،  ثنائيــة  مناظــرة  جــرت  الســياق 
فجــر الخميــس ـ الجمعــة، بــن املتنافســن 
بيرني ساندرز وهيالري كلينتون، تبادال 
خاللهــا الهجمــات القويــة واســتعمال ضــد 
وقــد  للحيــاء.  خادشــة  ألفاظــا  بعضهمــا 
وصــف ســاندرز إحــدى هجمــات كلينتــون 
بأنهــا »ضربــة تحت الحــزام«، في املناظرة 
ويسكونســن  جامعــة  اســتضافتها  التــي 
فــي مدينــة ميلووكي بوالية ويسكونســن. 
كلينتــون  بــأن  ســاندرز،  شــعر  وعندمــا 
تحــاول االســتقواء عليــه أمــام األميركيــن 
أوبامــا،  بــاراك  بالرئيــس  األفارقــة، 
وتســتحضر وصفــه هــو بالــذات للرئيــس 
»الضعف وعدم القدرة على  الديمقراطي بـ
قيــادة العالــم، وكأنــه مرشــح جمهــوري ال 
باحــث عــن ترشــيح الحــزب الديمقراطــي«، 
استشــاط ســاندرز غضبــا، وقــال »الســيدة 

الوزيرة: هذا هجوم تحت الحزام«.
للرئيــس  بانتقــاده  اعتــرف  ســاندرز  لكــن 
حــق  مــن  »أليــس   :

ً
متســائال األميركــي، 

عضــو مجلــس شــيوخ أن ينتقــد الرئيــس؟ 
ألســنا فــي مجتمــع ديمقراطــي؟«. ومضــى 
ساندرز يقول »على هذه املنصة هناك من 
نافــس أوبامــا علــى الرئاســة، ومــن املؤكــد 
إشــارة  فــي  أنــا«،  ليــس  الشــخص  هــذا  أن 
منــه للتنافــس بــن أوبامــا وكلينتون على 
ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات 
2008. وتكــرر ذكــر اســم أوبامــا مــرات عــدة 
الطرفــن  مــن  محاولــة  فــي  املناظــرة  فــي 
لكســب وّد األميركيــن األفارقــة، اســتعدادًا 
للجولــة املقبلــة فــي ســاوث كارولينا، التي 
تبلغ نسبة هذه الفئة اإلثنية فيها حوالى 

50 في املائة. 
وبــدت كلينتــون فــي املناظــرة، أكثــر وثوقا 
من وصولها إلى البيت األبيض، إذ رددت 
فــي  أكــون  »عندمــا  عبــارة:  مــرة  مــن  أكثــر 
البيــت األبيــض ســأقوم بكــذا وكــذا«، وهــو 
ما أتاح الفرصة لساندرز كي يسخر منها 
: »تذكــري يــا ســيدتي أنــك لســت فــي 

ً
قائــال

الــذي  الوقــت  البيــت األبيــض بعــد«. وفــي 

خــالل  كلينتــون  هيــالري  فيــه  حافظــت 
فــإن  والوســطية،  االعتــدال  علــى  املناظــرة 
ساندرز، يبدو أنه قد تعلم درسا مهما من 
الجــوالت الســابقة، وهــو أن »االعتدال غير 
مفيــد فــي مثــل حالتــه وأن عليــه أن يتقــدم 
بطروحــات ثوريــة«. هــذا مــا جعلــه يشــدد 
سياســية  ثوريــة  حركــة  »يقــود  أنــه  علــى 
تقدميــة وال يعتبــر نفســه مجــرد مرشــح 
للرئاسة«. ومن باب التعريض بمنافسته، 
ليــس  بأنــه  »يفتخــر  إنــه  ســاندرز  قــال 
صديقا لهنري كيسنجر )وزير الخارجية 
األميركــي الجمهــوري الســابق(«، معتبــرًا 
مــن  قربــا  تكــون  مــا  أكثــر  »كلينتــون  بــأن 

الجمهورين«.
وشــرحت كلينتون جوانــب من برنامجها 
إلقنــاع الناخبن بكفاءتها لتولي منصب 
للخبــرة،  يفتقــد  ســاندرز  وأن  الرئيــس، 
وهــي ذات الحجــة التــي اســتعملتها ضــد 
أوبامــا عــام 2008. كمــا شــّددت كلينتــون، 
يمكننــا  ال  وعــودًا  نقطــع  أال  »علينــا  أنــه 
تحقيقهــا«، وحاولــت التقليل مــن إمكانية 
فــي  الــواردة  للوعــود  ســاندرز  تنفيــذ 
عبــارة  مســتخدمة  االنتخابــي  برنامجــه 
»ال ال نســتطيع«، ليكــون رّده عليهــا: »نعم 

نستطيع«.

إعجاب  كلينتون  هيالري  جذبت 
قالت  عندما  المناظرة،  متابعي 
إنها »ال تريد من النساء أن ينتخبنها 
ألنها امرأة، بل تريد منهن انتخابها 
ــذي  ال للمنصب  مــؤهــلــة  ألنــهــا 
تعليقًا  ذلــك  جــاء  إلــيــه«،  تسعى 
من  المائة  في   55 نسبة  أن  على 
صوتن  نيوهامبشير  والية  ناخبات 

لساندرز.

تصويت النساء

دينغ،  سايمون  السياسي  المحلل  يقول 
لـ»العربي الجديد«، إن »خطوة رئيس جنوب 
السودان سلفاكير ميارديت )الصورة( مجرد 
من  التنصل  ــل  أج مــن  للوقت،  اســتــنــزاف 
ما  على  الوضع  وسيبقى  السالم،  اتفاقية 
هو عليه طالما أن الطرفين يماطالن في 
في  المتمثلة  العراقيل  بقاء  مع  التنفيذ، 

تقسيم الواليات والترتيبات األمنية«.

استنزاف للوقت؟

حذر المتحدث باسم 
الشؤون الخارجية 

في حزب »العمال« 
البريطاني، هيالري 

بن، من خروج بالده 
من االتحاد األوروبي، 
الفتًا إلى أن بقاءها 

»يمنح المملكة 
صوتًا أعلى«. وقال 
إن »الرئيس الروسي، 
فالديمير بوتين، لن 
يذرف الدموع جراء 
خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي«.

بوتين »لن يذرف 
دموعًا«
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اقتصاد
»حرب بيانات« بين حكومة مصر والتجار

القاهرة ـ محمد توفيق

بــن  األزمــة  حــدة  تصاعــدت 
الحكومــة املصريــة واتحاد الغرف 
التجاريــة املمثــل الرســمي للتجار 
في مصر، على خلفية قرارات حكومية بزيادة 
الجمارك على أكثر من 500 ســلعة مســتوردة، 
 عــن إجــراءات للمصــرف املركــزي للحــد 

ً
فضــال

من خروج الدوالر من البالد. 
متبادلــة  بيانــات  املاضيــة  األيــام  وشــهدت 
)ممثــل  الصناعــات  واتحــاد  الحكومــة  بــن 
للصناع( من جانب، واتحاد الغرف التجارية 
مــن جانــب آخــر، حــول التســبب فــي اإلضــرار 

باقتصاد البالد. 
وقــال رئيــس اتحــاد الغــرف التجاريــة أحمــد 
»العربــي  حصلــت  أمــس  بيــان  فــي  الوكيــل، 
الجديــد« علــى نســخة منــه إن »الحكومــة تقرأ 
وال تفهــم، وإن فهمــت ال تنفــذ، وكل القــرارات 

غير املدروسة يدفع ثمنها املواطن البسيط«.
وفرضــت مصــر قيودًا في الشــهرين األخيرين 
للحد من االســتيراد في ظل شــح مواردها من 
العملــة الصعبــة. ومــن بــن هذه القيــود زيادة 
الجمارك على نحو 500 سلعة بنسبة تتراوح 
الصناعــة  وزارة  وأصــدرت  و%40،   %5 بــن 
قــرارًا بإنشــاء ســجل للشــركات املعتمــدة التي 
كمــا  وأدوات،  ســلعا  مصــر  منهــا  تســتورد 
طالــب املصــرف املركــزي املصــارف بالحصول 
على تأمن نقدي بنسبة 100% بداًل من %50 
علــى عمليــات االســتيراد التــي تتــم لحســاب 

الشركات أو الجهات الحكومية.
»العربــي الجديد« قال  وفــي تصريــح خــاص لـ
رئيــس اتحــاد الغــرف التجارية إن »املجموعة 
االقتصــاد  وتضــر  متخبطــة  االقتصاديــة 
القومي للبالد ويجب رحيلها فورا«، مضيفا 
» االتحاد لن يقف ساكنا ألي ضرر باقتصاد 
القطــاع  مســاهمة  تتجــاوز  الــذى  مصــر، 

الخاص في ناتجه اإلجمالي أكثر من %70«.
والحكومــة،  التجــار  بــن  األزمــة  تطــورات 
االقتصاديــة  الســاحة  علــى  تصاعــدت 
الغــرف  اتحــاد  عقــد  عندمــا  والسياســية، 
مؤتمــرا  املاضــي  األربعــاء  يــوم  التجاريــة 
صحفيــا، شــن خالخــه هجوما علــى الحكومة 
واملصرف املركزي، بسبب »عدم قدرتهما على 
توفير الدوالر واالســتمرار في سياســة فرض 
الوصايــة علــى أســعار العملــة املحليــة، دون 
تركها تتداول بحرية وفقا للعرض والطلب«. 
وبحســب اتحاد الغرف التجارية، فإن قرارات 
زيــادة رســوم الجمــارك ســتضر املصانع التي 
تســتورد مســتلزمات إنتاج، وكذلك ستقضي 
علــى مــا تبقــى مــن ســياحة، خاصــة أن أغلــب 
عليهــا  الجمــارك  زيــادة  تمــت  التــي  الســلع 

تخص الفنادق وتمثل احتياجات السياح.
دفــع  مصــر،  تجــار  رئيــس  مــن  الهجــوم  هــذا 
بمجلــس الــوزراء املصــري إلصــدار بيــان يــوم 

الخميــس املاضــي، أكــد فيــه أن قراراتــه تهــدف 
إلــى حمايــة املواطــن واالقتصــاد الوطنــي مــن 
بــه،  الضــارة  التجاريــة  املمارســات  مــن  عــدد 
والتي يقوم بها »فئات ينتسبون زورًا لتجار 
مصــر الشــرفاء، ال هــم لهم إال تحقيق مصالح 
شــخصية بــأي ثمــن«. وشــرح مجلــس الوزراء 
مــن  املمارســات  بعــض  بيانــه  فــي  املصــري 
التجار، منها استيراد بضائع بكميات هائلة 
غير مطابقة للمواصفات، وبفواتير مزورة«.

مــن  ضخمــا  مبلغــا  فــإن  الحكومــة  وبحســب 
هــذه  لتمويــل  تســرب  األجنبيــة  العمــالت 
األنشــطة التجاريــة، مشــيرة إلــى أنهــا اتخذت 
اإلجــراءات  مــن  عــددًا  املركــزي  واملصــرف 
املبدئيــة إلدارة هــذا املشــهد جــاءت في صورة 
إجــراءات  وهــي  الجمركيــة،  التعريفــة  زيــادة 
نمطيــة متعــارف عليهــا فــي مختلــف البلــدان 
التــي تنشــأ فيهــا ظروف طارئــة أو اقتصادية 

صعبة يطول أمد التعامل معها.

طرابلس ـ العربي الجديد

قــال مصــرف ليبيــا املركــزي إنــه يديــر أصــول الدولــة 
وفقــا للقوانــن واإلجــراءات املتبعة لتمويــل العمليات 
املاليــة الحكوميــة فــي ليبيا، نافيا مــا أوردته صحيفة 
بريطانية حول أن »املصرف ساهم في تمويل الحرب 

األهلية« في البالد.
وكانــت صحيفــة »تيلغــراف«، قــد نشــرت فــي عددهــا 
الصادر في التاسع من فبراير/شباط الجاري، شهادة 
للســفير البريطانــي بيتــر ميليــت، أمــام برملــان بــالده 
بتشــكيل  املتعلقــة  ليبيــا  فــي  التطــورات  بخصــوص 

حكومــة الوفــاق الوطنــي، قــال فيها »إن مصــرف ليبيا 
وذلــك  األهليــة،  الحــرب  تمويــل  فــي  ســاهم  املركــزي 
باالستمرارية في دفع مرتبات للمليشيات املسلحة«.
لكن املصرف قال في بيان له وفق وكالة األنباء الليبية 
»وال« في وقت متاخر من مساء الخميس، إن املصرف 
سيســتمر فــي العمــل علــى ضمــان أن األمــوال الليبيــة 
ال تحــول فــي أي اتجاهــات مــن شــأنها تعزيــز الصــراع 
العمــل  السياســي أو األعمــال اإلرهابيــة، وســيواصل 
فــي  الشــرعية  الحكوميــة  الجهــات  مــع  وثيــق  بشــكل 

ليبيا وقادة املجتمع الدولي لتحقيق هذه الغايات.
فــي  اإلعــالم  مكتــب  مديــر  العــول،  عصــام  ووصــف 

مصــرف ليبيــا املركــزي تقريــر الصحيفــة البريطانيــة 
»عدم املهنية«. »الخاطئ«، متهما إياها بـ بـ

وقــال العــول إن »الصحيفــة البريطانيــة لــم تتواصــل 
مــع املصــرف، ولــم تجــر أي تســاؤالت حــول املوضــوع، 
لكي يحظى املصرف بفرصة بالتصحيح أو الرد على 

التقرير الوارد«.
وأضــاف أن الســفير البريطانــي »بيتــر ميليــت« قــد رد 
 
ً
فــي تغريــدة لــه علــى تويتــر بخصــوص التقريــر قائــال
»التعليــق املنســوب لــي عــن تمويل املليشــيات من قبل 

مصرف ليبيا املركزي خارج سياق شهادتي«.
وال يــزال مصــرف ليبيــا املركزي منقســما إلى قســمن؛ 

أحدهمــا فــي شــرق البــالد واآلخــر فــي غــرب البــالد، ما 
أضعــف مــن الرقابــة علــى األمــوال فــي البلــد النفطــي 
الســنوات  خــالل  لضربــات  اقتصــاده  تعــرض  الــذي 

الخمس األخيرة.
وتعتمــد ليبيــا بشــكل كلــي علــى عائــدات النفــط، الذي 
برميــل  ألــف  إلــى حــدود 350  إنتاجــه  هــوت معــدالت 
يوميا في املتوسط، ما يقل عن ربع القدرات اإلنتاجية 
التي تتوفر عليها ليبيا في الظروف الطبيعية، والتي 
واســتفحلت  يوميــا.  برميــل  مليــون   1.6 مــن  تقتــرب 
األزمة املالية بشكل كبير خالل العام املاضي، وسجل 

الدينار تراجعا غير مسبوق في قيمته.

»المركزي« الليبي ينفي تمويل »المليشيات«

بورصة مصر تخسر 
1.9 مليار دوالر

تكبدت البورصة املصرية خسائر 
بقيمة 14.7 مليار جنيه )1.9 مليار 

دوالر(، خالل تعامالت األسبوع 
املاضي، بسبب عمليات بيع من 

جانب صناديق االستثمار واألفراد. 
وتراجع رأس املال السوقي لألسهم 

املدرجة بنسبة 3.66%، بعد أن 

بلغ نحو 385.9 مليار جنيه )49.3 
مليار دوالر( جنيه في إغالق 

تعامالت الخميس آخر جلسات 
األسبوع، مقابل  400.6 مليار جنيه 

)51.2 مليار دوالر( في األسبوع 
السابق. وسجل املؤشر الرئيسي 
»إي جي إكس 30« خسائر حادة 
بلغت نسبتها 6.17%، بعدما فقد 

نحو 383 نقطة، مسجال 5813 
نقطة.

العرب ينفقون 4 مليارات 
دوالر على السياحة بتركيا

قال بندر بن فهد آل فهيد، رئيس 
منظمة السياحة العربية، إن نحو 

1.4 مليون سائح عربي يتوافدون 
إلى تركيا سنويا، ويبلغ حجم 

نفقاتهم أكثر من 4 مليارات دوالر.  
وأشار آل فهيد، في مقابلة مع وكالة 

األناضول إلى أن تركيا نجحت 
في تطوير البنية التحية السياحية 
التي تمتلكها، إلى جانب السياحة 
الطبية التي يتوقع أن تجذب املزيد 

من العرب.

عقوبات مالية ضد »داعش«
أعلنت وزارة الخزانة األميركية، أنها 

فرضت عقوبات مالية على ثالثة 
من قياديي تنظيم الدولة اإلسالمية 

»داعش«، التهامهم باملساعدة في 
إنتاج وبيع النفط وبتجنيد مقاتلني. 
وبحسب بيان للوزارة، فإن من بني 
الثالثة، فيصل الزهراني املتمركز 
في سورية، واملتهم بأنه مسؤول 
عن تهريب النفط والغاز لحساب 

التنظيم. وبموجب العقوبات املالية 
تجمد موجودات األفراد الثالثة في 

منع أي شركة 
ُ
الواليات املتحدة وت

أميركية أو مواطن أميركي من 
التعامل معهم.

النفط يقفز 5% عالميًا
قفزت أسعار النفط نحو %5 
أمس، بعد تصريحات لوزير 

الطاقة اإلماراتي سهيل بن محمد 
املزروعي، أنعشت اآلمال بالتنسيق 

بني املنتجني لخفض اإلنتاج، لكن 
بعض املحللني قالوا إن هذه الخطوة 

ما زالت مستبعدة وإن تخمة 
املعروض ستستمر. وصعد سعر 

خام القياس العاملي مزيج برنت 
1.37 دوالر، ليصل إلى 31.43 

دوالر للبرميل، كما ارتفع خام غرب 
تكساس الوسيط األميركي أيضا 

في العقود اآلجلة 1.21 دوالر أو 
4.62%، ليصل إلى 27.42 دوالرا 

للبرميل، بعدما بلغ أدنى مستوياته 
منذ 2003 في الجلسة السابقة.
وجاءت القفزة في سعر برنت 

بعدما قال وزير الطاقة اإلماراتي، 
إن منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبك( مستعدة إلجراء محادثات 
مع املصدرين اآلخرين بخصوص 

خفض اإلنتاج.

أخبار

المزارعون 
يشتبكون مع 
شرطة اليونان

اندلعــت اشــتباكات أمــام وزارة الزراعــة وســط العاصمــة اليونانيــة أثينــا أمــس، حيــث توجــه مزارعــون من مختلف أرجــاء اليونان إلى هناك، للمشــاركة في 
احتجاجات تســتمر يومن ضد الحكومة وخططها لفرض زيادات جديدة على الضرائب ورســوم التقاعد. واحتشــد املحتجون خارج مقر الوزارة، وألقوا 
الطماطم على قوات الشــرطة، قبل أن تتصاعد التوترات عندما تدخلت الشــرطة ملنعهم من تنظيم احتالل رمزي للوزارة مســتخدمة الغاز املســيل للدموع 
لصد املتظاهرين، الذين رشقوا قوى مكافحة الشغب بالحجارة واستخدام العصي ضدها وإضرام النار في مكبات القمامة. ويطالب املقرضون اليونان 

بإلغاء اإلعفاءات الضريبية املمنوحة للمزارعن وفرض إصالحات في نظام التقاعد، تؤدي إلى إضافة أموال إلى خزينة الدولة. )فرانس برس(
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تونس ـ فرح سليم

ــذار مــؤخــرًا، في  علت صــافــرات اإلنـ
تونس، لتحذر من ارتفاع منسوب 
الــفــســاد فــي كــل أجــهــزة الـــدولـــة، ما 
الديمقراطي  االنتقال  عملية  بإجهاض  يهدد 
الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا تـــونـــس عـــلـــى مــــــدار األعــــــوام 
الخمسة املاضية. وقال رئيس مجموعة البنك 
الدولي، جيم يونغ كيم، األسبوع املاضي، إن 
في  للشعب،  لم تصغ  إذا  التونسية  الحكومة 
حتما  املصير  فــإن  واملحسوبية،  الفساد  نبذ 
سيكون في نفس مسار تونس ما قبل الثورة، 
مضيفًا في تقرير حول االقتصاد العاملي، أن 
التي  املناطق  في  االقتصادية  الفرص  تراجع 
تعاني من مشاكل جيوسياسية، أسهمت في 

أسوأ أزمة بعد الحرب العاملية الثانية.
 وتشهد العديد من املؤسسات الحكومية، بما 
في ذلك الحساسة منها، على غــرار املؤسسة 
األمـــنـــيـــة والـــجـــمـــارك، تــفــشــي الـــفـــســـاد بسبب 

تغلغل املـــال السياسي ووقـــوع جــزء مــن هذه 
األجهزة تحت سيطرة رجال األعمال.

الفاسدين  كبح جماح  إلى  الحكومة  وتسعى 
ــوزاري  الــ التغيير  فــي  وزارة  تخصيص  عــبــر 
األخير، الذي أجرته الدولة في  يناير/كانون 
الثاني املاضي، ملتابعة هذا امللف الشائك إلى 
جانب إنشاء هيئة دستورية أوكل إليها تقبل 
ومتابعتها  الشبهات  بكل  املتعلقة  الشكاوى 
في  الــعــام  للشأن  املــراقــبــون  قضائيا. ويجمع 
تـــونـــس وأحـــــــزاب املـــعـــارضـــة عــلــى أن الـــدولـــة 
غير جادة في مكافحة الفساد، بسبب انعدام 
اللوجستية،  والــوســائــل  املـــاديـــة  اإلمــكــانــيــات 
الــتــي أنشأتها  املــؤســســات  الــتــي تسهل عــمــل 

الدولة ملتابعة الفاسدين.
ــم انــقــضــاء أكــثــر مــن شــهــريــن عــلــى إنــشــاء  ورغـ
الــــوزارة الــجــديــدة، لــم يسجل لها إلــى اآلن أي 

نشاط، كما ال تزال مهامها غير واضحة.
في املقابل، هدد مؤخرا رئيس الهيئة الوطنية 
باالستقالة  الطبيب،  الفساد، شوقي  ملكافحة 
مـــــن مـــنـــصـــبـــه بـــســـبـــب ضــــعــــف املـــخـــصـــصـــات 
معتبرا  للهيئة،  الــدولــة  منحتها  التي  املالية 
ألف   150( ديــنــار  ألــف   300 بنحو  ميزانية  أن 
املالية،  التي تم إدراجها ضمن قانون  دوالر( 

ال تكفي حتى لرواتب املوظفني.
وقـــــال الــطــبــيــب إن الــهــيــئــة تــحــتــاج إلــــى 6.5 
لــتــوفــيــر  دوالر(  مــــايــــني   3( ديــــنــــار  مــــايــــني 
ــــى مـــن الــتــجــهــيــز وأعـــبـــاء الــنــفــقــات  الــحــد األدنـ
والتشغيل، لتتمكن من االنطاق في أعمالها، 

الفــتــا إلــى أن كــل الـــدول الــتــي تسعى ملكافحة 
الفساد لها هيئات مستقلة ملكافحته. وأضاف 
في تصريح، لـ »العربي الجديد«، أن مؤشرات 
الفساد ارتفعت في تونس بعد الثورة، مشيرا 
إلى أن املناخ العام يشهد نفس األعراض، التي 

أدت إلى قيام الثورة. 
واعتبر رئيس هيئة مكافحة الفساد أن أهمية 
فصل  في  تكمن  يترأسها  التي  الهيئة  إنشاء 
التحقيق في ملفات الفساد باإلنابة عن بقية 
أجهزة الــدولــة، وهــو ما يجعل التحقيق أكثر 
حيادا، وفق تعبيره. وقّدر شوقي نسبة تورط 
أجهزة الدولة في قضايا الفساد بحدود %90.

ووعـــد الــبــرملــان الــتــونــســي بــمــســاعــدة الهيئة، 
للتعجيل  التنفيذية  السلطة  لــدى  وبالتدخل 

في إرساء القوانني املتعلقة بها.
التونسية  وجــاء في دراســة أعدتها الجمعية 
الفساد  ملفات  مــن   %85 أن  الــفــســاد،  ملكافحة 
بالقطاع  تتعلق  الجمعية  إلـــى  وصــلــت  الــتــي 
الــــخــــاص، و%1  بــالــقــطــاع  الــحــكــومــي و%12 
متفرقات.  والــبــقــيــة  املــدنــي  باملجتمع  تتعلق 
غني 

ّ
وأظهرت الدراسة أن أكثر من 92% من املبل

عــن الــفــســاد هــم مــن الـــرجـــال، فــي حــني أن %8 
ــا شــريــحــة املــبــلــغــني عن  فــقــط مـــن الـــنـــســـاء، أمــ
الفساد فهم أولئك الذين تفوق أعمارهم الـ40 

عاما، في حني سجل غياب تام للشباب.
وسجلت تونس تراجعًا بـ 20 نقطة في تقرير 
مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الــعــاملــيــة، حــيــث كــانــت في 
املرتبة 58 لتتدحرج إلى املرتبة 79 في 2014. 

للمستشارين  التونسي  املعهد  رئــيــس  وقـــال 
الـــجـــبـــائـــيـــني، لــســعــد الــــــــــذوادي، فــــي تــصــريــح 
إعـــامـــي، إن الــفــســاد الــجــبــائــي يــكــبــد الــدولــة 
خــســائــر ســنــويــة تــقــدر بــأكــثــر مــن 9 مــلــيــارات 
دينار. وأضاف أن جميع الشكاوى التي تقدم 
بــهــا املــعــهــد لــم يــتــم الــنــظــر فــيــهــا بــعــد، مــؤكــدا 
أنه ال يمكن الحديث عن تنمية أو تشغيل أو 
وخاصة  الفساد  انتشار  ظــل  فــي  ديمقراطية 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــى إعـــــــادة هــيــكــلــة صــنــاعــة  ــ يــتــطــلــع املــــغــــرب إلـ
ــوام  املــنــتــجــات الــجــلــديــة، الــتــي عــانــت فـــي األعــ
ــرة مــــن هــيــمــنــة الـــقـــطـــاع غـــيـــر الــرســمــي  ــيــ األخــ
ومنافسة الــواردات وتراجع الطلب الخارجي، 
خــاصــة بــعــد األزمــــة االقــتــصــاديــة الــتــي طالت 
أوروبا. وقد أعلن املغرب عن خطة تتيح لقطاع 
الجلد توفير 35 ألف فرصة عمل وتحقيق رقم 
معامات عند التصدير في حدود 550 مليون 

دوالر خال الخمسة أعوام املقبلة.
ويتطلع املغرب عبر الخطة، التي كشف عنها 
ــالـــربـــاط، إلــــى تــحــديــث  أول أمــــس الــخــمــيــس بـ
صــنــاعــة األحــذيــة والــجــلــد واأللــبــســة الجلدية 
ذلك  في  املعامات  بحجم  للوصول  والدباغة 
القطاع إلى حدود 750 مليون دوالر، وتحقيق 

قيمة مضافة في حدود 270 مليون دوالر.
ــــف فــرصــة  ويـــتـــوقـــع أن يــخــلــق الـــقـــطـــاع 35 ألـ
مــن بينهم نحو 620  عــام 2020،  عمل بحلول 
مهندسا، و2465 فنيا، و31.91 ألف من العمال.

وشــكــلــت هــــذه األهـــــــداف مـــوضـــوع اتــفــاقــيــات 
وقــعــت بــني وزارة االقــتــصــاد واملــالــيــة، ووزارة 

الــصــنــاعــة واالســتــثــمــار واالقــتــصــاد الــرقــمــي، 
تمثل  التي  الجلد،  صناعة  فيدرالية  ورئيس 
مصالح املهنيني في صناعة األحذية والجلد 

واأللبسة الجلدية والدباغة.
ويراد من وراء تلك االتفاقيات تدارك التراجع 
الـــذي عــرفــه هــذا الــقــطــاع فــي الــســوقــني املحلي 
ــارجــــي، ومـــعـــالـــجـــة ضـــعـــف الــتــنــافــســيــة  والــــخــ
الــجــودة،  املــغــرب على الجلود ذات  رعــم توفر 
ومواجهة زحف املنتجات البديلة ومحاصرة 

زحف القطاع غير الرسمي.
أبرمتها  التي  العقود  في  الحكومة  والتزمت 
مـــع املــهــنــيــني، بــتــقــديــم مــســاعــدات لــلــشــركــات، 
تصل إلى 30% من حجم استثماراتها، وتوفير 
إلــى هكتار، وتسهيل  أراض تصل مساحتها 

الــحــصــول على الــقــروض مــن املــصــارف. وأكــد 
ــكـــومـــة تــــرمــــي، كــــذلــــك، إلـــى  ــلـــمـــي، أن الـــحـ الـــعـ
على  والتركيز  الصغيرة،  الشركات  مساعدة 

تكوين املوارد البشرية في هذا القطاع.
صناعية،  وحـــدة   295 على  القطاع  ويحتوي 
تــوفــر 21 ألـــف فــرصــة عــمــل، فــيــمــا يــصــل رقــم 
مبيعاته 470 مليون دوالر، مع قيمة مضافة 

في حدود 100 مليون دوالر.
وذهب وزير الصناعة واالستثمار واالقتصاد 
الرقمي، موالي حفيط العلمي، إلى أن نصف 
الـــوحـــدات اإلنــتــاجــيــة فــي الــقــطــاع تتجه نحو 
التصدير، مؤكدا على أن ثمة إمكانية إلدماج 

القطاع غير الرسمي.
ويــرى املهنيون أن أكثر من 90% من األحذية 
التصريح بها  الصني، حيث يجرى  تأتي من 
بـــأقـــل مـــن ســعــرهــا الــحــقــيــقــي لــــدى الــجــمــارك 
املغربية، وهو ما يشكل منافسة غير مشروعة 
الصناعات  فيدرالية  املحلي. وتذهب  للمنتج 
التعامل بشكل  أنــه بسبب عــدم  إلــى  الجلدية، 
صحيح مع الجلود التي يصل عددها إلى 5 
اململكة  فــي  العمل  يفقد ســوق  مــايــني قطعة، 

نحو 150 ألف فرصة.

عمان ـ زيد الدبيسية

أبو  عدنان  األردن،  غرفة صناعة  رئيس  قــال 
الــراغــب، إن الـــصـــادرات األردنــيــة إلــى الــعــراق 
تــراجــعــت بــنــحــو 41% خـــال الـــعـــام املــاضــي؛ 
الــتــي يعاني منها  األمــنــيــة  ــاع  بسبب األوضــ
العراق والتي أفضت إلى إغاق الحدود بني 

البلدين نهائيا منذ يوليو/تموز 2015.
وأضــــاف، فــي تــصــريــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن الصادرات األردنية إلى األسواق العراقية  
بلغت خال األحد عشر شهرا األولى من العام 
املاضي، حوالى 902 مليون دوالر مقارنة مع 
1.5 مليار دوالر في الفترة املقابلة من 2014. 

ويقول املهنيون إن أعدادًا كبيرة من املصانع 
األردنية تضررت نتيجة إغــاق الحدود بني 
الــعــراقــيــة أهم  الــبــلــديــن، حيث تعتبر الــســوق 

الجهات التي تنشط فيها صادرات األردن.
ودعــــــــــا أبــــــــو الـــــــراغـــــــب الــــحــــكــــومــــة لــتــكــثــيــف 
العراقي لإلسراع في  الجانب  اتصاالتها مع 
إعادة فتح الحدود، لتسهيل عمليات التبادل 
التجاري بينهما والتي تتم حاليا من خال 
األراضــــــــي الـــســـعـــوديـــة والـــتـــركـــيـــة بــتــكــالــيــف 

مرتفعة جدا.
مـــن جــهــتــه، قـــال وزيــــر الــنــقــل األردنــــــي، أيــمــن 
حــتــاحــت، فــي تــصــريــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 

»هناك اتصاالت مع الجانب العراقي إلعادة 
ــذا يتطلب مــن الــعــراق  فــتــح الـــحـــدود، لــكــن هـ
إعادة تأهيل مركزي لطريق طريبيل املحاذي 

لألردن، والذي تعرض لاعتداء عدة مرات«.
ــار إلـــى عـــدم تــحــديــد مــوعــد إلعــــادة فتح  وأشــ
رهــيــنــا  األمــــــر  يــبــقــى  إذ  اآلن،  إلـــــى  الــــحــــدود 
بــتــأهــيــل املــعــبــر الـــحـــدودي وتـــأمـــني الــطــريــق 
الـــبـــري الـــواصـــل بـــني الــبــلــديــن داخــــل الــعــراق 

أمـــنـــيـــا، لــحــمــايــتــه مـــن االعـــــتـــــداءات الـــتـــي قد 
تحدث.

وكان السفير العراقي السابق في عمان، جواد 
عباس، قد قال لـ »العربي الجديد«، إن باده 
تعمل على نقل منطقة التبادل التجاري مع 
األردن إلى داخل الحدود العراقية بعيدا عن 
التهديدات األمنية، مما يساهم في استئناف 

التجارة البينية ويسهل حركة النقل البري.
في سياق آخــر، أوضــح رئيس غرفة صناعة 
األردن أن صادرات باده ال تزال متوقفة إلى 
السوق السورية بسبب إغاق الحدود أيضا، 
فيما تــراجــعــت قيمة الــصــادرات إلــى أســواق 
أوروبـــــا وتــركــيــا بــســبــب تــعــثــر عــمــلــيــات نقل 

البضائع عبر األراضي السورية.
وقال أبو الراغب، إن القطاع الصناعي األردني 
يتطلع باهتمام إلى تبسيط قواعد املنشأ مع 
االتحاد األوروبي والتي جاءت ضمن نتائج 
مؤتمر لندن للمانحني، الذي انعقد األسبوع 
إلى  األردنية  الصادرات  لدعم  املاضي، وذلك 
األسواق األوروبية بموجب اتفاقية الشراكة 

املوقعة بني الجانبني.
ــي قــيــمــة مضافة  ــ ويــشــتــرط االتـــحـــاد األوروبــ
بــالــنــســبــة  عـــــن %60  ــقــــل  يــ ال  بــــمــــا  مـــحـــلـــيـــة 
ــتـــى يـــســـمـــح لــهــا  ــة، حـ ــ ــ ــيـ ــ ــ لـــلـــصـــنـــاعـــات األردنـ

بدخول أسواقه.

تونس 

تعثرت حركة النقل البري بين األردن والعراق 
)Getty(

توفير 35 ألف وظيفة من صناعة الجلود

األردن يفقد 41% من صادراته للعراق

تحذيرات دولية بشأن 
تفاقم الفساد

شركات توصيل خاصة في مصر تسحب البساط من »التاكسي«

حّذر مراقبون محليون 
وتقارير دولية تونس 
من ارتفاع معدالت 

الفساد لمستوياتها قبل 
ثورة 2011، بفعل توغل 
طبقة من رجال األعمال 

في أجهزة الدولة 
الرقابية، مما يضيّع على 

البالد مليارات الدوالرات 
سنويًا

المغرب مال وناس

تجارة

380
تطبيقات  ــرة  ــك ف القـــت 
ترحيبًا  التاكسي  خــدمــات 
ــن مــوظــفــيــن  ــ كـــبـــيـــرًا م
حديثة  ســيــارات  يمتلكون 
ــرت  ــي مــصــر، حــيــث وف ف
دخال  الشركات  هذه  لهم 
آالف   3 عن  يقل  ال  إضافيا 

جنيه شهريا )380 دوالرا(.

تحقيق

تخسر تونس بسبب 
الفساد الضريبي نحو 4.5 

مليارات دوالر سنويًّا

شهدت عدة مدن عالمية 
احتجاجات وتظاهر المئات 

ضد »أوبر«

الخدمة الجديدة توفر 
فرص عمل وتسبب خسائر 

لسيارات األجرة

يحتوي قطاع الجلود 
على 295 وحدة صناعية، 
توفر 21 ألف فرصة عمل

القاهرة ـ محمد توفيق

ــل  ــ ــيـ ــ ــــوصـ ـــت شــــــــــركــــــــــات تـ ــ ســــــحــــــبـ
خــاصــة الــبــســاط مـــن تــحــت أقـــدام 
ــاكــــســــي فـــــي مـــصـــر،  ــتــ ــقــــي الــ ــائــ ســ
للزبائن  وذلــك بعد توفيرها خدمات أفضل 
طلب  لــهــم  تتيح  إلــكــتــرونــيــة  تطبيقات  عــبــر 
الــســيــارات عــبــر اإلنــتــرنــت. ورغـــم إيجابيات 
هــذه الــشــركــات، ومنها زيـــادة دخــل موظفني 
وتوفير خدمة  حكوميني، وتشغيل عاطلني 
أضــرار  في  تسببت  أنها  إال  للزبائن،  أفضل 
ــرة  ــ ــ ــارات األجـ ــ ــيــ ــ ــي ســ ــقــ ــائــ ــــاك وســ ــ بــــالــــغــــة ملـ
)التاكسي(، األمر الذي دفعهم إلى التصعيد 
ضـــد هــــذه الـــشـــركـــات وتــنــظــيــم مــظــاهــرة في 
ميدان مصطفى محمود في حي املهندسني 
فــي الــجــيــزة )غـــرب العاصمة الــقــاهــرة(، منذ 

أيام.
وتعتبر »أوبر« أول شركة بدأت هذه الخدمة 
في مصر، حيث تستخدم تطبيقًا إلكترونّيًا 
فــي التعامل مــع الــزبــائــن، وهــي فــرع لشركة 
أمــيــركــيــة انــطــلــقــت عــــام 2010 فـــي الـــواليـــات 
أنحاء  إلــى  بعدها  الــخــدمــة  لتمتد  املــتــحــدة، 
أكثر من  الخدمة متوفرة في  العالم، وباتت 
50 دولة، وتعتمد على االستعانة بسيارات 

خاصة وليست األجرة.  
ودخـــلـــت شـــركـــات أخـــــرى لــلــســوق املــصــريــة 
ومــنــهــا »كـــريـــم«، الــتــي تمتلك فــروعــًا فــي 18 
الــشــرق األوســـط،  مدينة فــي مختلف أنــحــاء 
بــاإلضــافــة إلــى شــركــات عــديــدة دخلت حلبة 
املــنــافــســة مـــؤخـــرًا، مــثــل »بــرايــفــت« و»غــرانــد 

الموزين«، ومعارض سيارات.
تستخدمه  الــذي  الجديد،  التطبيق  ويتوفر 
الهواتف  أنظمة  بجميع  الخاصة،  الشركات 
الــذكــيــة املـــشـــهـــورة، مــثــل آيـــفـــون وأنــــدرويــــد، 
ــراكـــب مــوقــعــه عــلــى الــخــرائــط من  ويـــحـــدد الـ
خـــال »GPS«، لــيــصــل إلــيــه الــتــاكــســي خــال 
دقـــائـــق لــلــمــكــان بــالــتــحــديــد، وبـــعـــد انــتــهــاء 
الـــرحـــلـــة يــســتــطــيــع الــعــمــيــل تــقــيــيــم الـــســـواق 
والــخــدمــة، ويــتــم دفــع رســـوم التوصيل عبر 
الــفــيــزا املــصــرفــيــة، وســعــر الــكــيــلــو مــتــر 1.30 
ــار، و3  ــظــ ــتــ االنــ قـــرشـــًا دقـــيـــقـــة  ، و20  جــنــيــه 

جنيهات فتح العداد .

والقت هذه الفكرة ترحيبًا كبيرًا من موظفني 
يمتلكون ســيــارات حديثة، حيث وفــرت لهم 
 إضــافــيــا ال يــقــل عــن 3 

ً
هـــذه الــشــركــات دخــــا

آالف جــنــيــه شــهــريــا، ويــصــل أحــيــانــا إلـــى 8 
آالف جنيه حسب عدد ساعات العمل.

ــد  وقـــــال مـــوظـــف فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وأحـ
ــر«، مــجــدي فضل،  ــ الــعــامــلــني فــي شــركــة »أوبـ
»العربي الجديد«، »إن هذه الشركات تقدم  لـ
كبير  عــدد  وهــنــاك  للمواطنني،  خدمة جيدة 
مـــن الـــزبـــائـــن، الـــذيـــن يــســتــخــدمــونــهــا، أكـــدوا 
مصرفية(  )فيزا  باستخراج  قاموا  أنهم  لي 

الستخدام هذه الشركة«.
وأوضــح أن الشركات تعلم صاحب السيارة 
بنظام الساعة ويزيد دخله كلما كان أسرع 
في إنجاز الرحات. وأشار إلى أنه في حالة 
عدم رغبته في العمل، فإنه ال يشغل الجهاز 

ويجعله على خاصية »أوف الين«.
وأضــــــــاف فـــضـــل أن الـــشـــركـــة تـــحـــصـــل عــلــى 
الــرحــلــة، والــبــاقــي يتم منحه  20% مــن قيمة 
للسائق، الذي يحاسب على األعطال وسعر 

الوقود والصيانة.

ــل  ــواصــ ــتــ ــي الــ ــعــ ــوقــ ــى مــ ــلــ ــاء عــ ــطــ ــشــ وقـــــــــال نــ
هذه  إن  و»تويتر«،  »فيسبوك«  االجتماعي، 
الشركات تساهم في حمايتهم من معاناتهم 
التقليديني، خاصة أن سائقي  مع السائقني 
كيفية  على  تدريبهم  يتم  و»كــريــم«  ــر«  »أوبــ
العميل باحترام وأدب متبادل،  التعامل مع 
 عـــن الــكــشــف عــلــيــه جــنــائــيــا وإجـــــراء 

ً
فـــضـــا

هاشتاغ  نشطاء  وأطــلــق  مــخــدرات.  تحاليل 
ــي مــــصــــر« لــــرصــــد ســلــبــيــات  ــ ــاكــــســــي فـ ــتــ »الــ
ــــان االحـــتـــجـــاج  ســـائـــقـــي الـــتـــاكـــســـي بـــعـــد إعــ
عن  املــغــرديــن  غالبية  وعبر  الشركتني،  على 
لها،  يــتــعــرضــون  الــتــي  الــيــومــيــة،  مشكاتهم 
ومـــنـــهـــا »عــــــدم رد بـــاقـــي األجــــــــرة، وتـــدخـــني 
السائق دون مــراعــاة الــراكــب، وعــدم تشغيل 

العداد وإغاق التكييف«.
ــال طــبــيــب أســـنـــان، أحـــمـــد عــبــد الــحــمــيــد،  ــ وقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »اســـتـــخـــدمـــت شــركــة  ـــ لـ
ــر، والحـــظـــت أن الــخــدمــة فـــوق املــمــتــازة،  ــ أوبـ
حيث تــأتــي الــســيــارة فــي أقــل مــن 10 دقــائــق، 

وأصبحت مطمئنا على زوجتي وبناتي«.
وفي املقابل، أبدى سائقو التاكسي غضبهم، 
وقال سائق تاكسي، وأحد الذين شاركوا في 
الوقفة االحتجاجية ضد الشركات الخاصة، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  مــحــمــد مــصــطــفــى، لـــ
هذه الخدمة، تؤثر سلبًا على مصدر رزقهم، 
بعدما أصبح العديد من املواطنني يلجؤون 
التقليدي،  التاكسي  عــن  ويستغنون  إليها 
مشيرا إلــى أن هــذه الــســيــارات تــدخــل ضمن 

شــريــحــة الـــســـيـــارات املـــاكـــي غــيــر املــطــالــبــة 
بتسديد الضرائب.

وأضاف أن خدمة »أوبر وكريم« تعد إهدارًا 
الــعــام، ألنــهــا ال تــدخــل ضمن شريحة  للمال 
ســـيـــارة األجــــــرة، الفـــتـــا إلــــى أنـــهـــم لــيــس لهم 
الــحــق فــي الــدخــول إلــى مــطــار الــقــاهــرة لنقل 
الــركــاب مــن وإلـــى املــطــار، مما يقطع مصدر 

رزقهم.
ومن جانبه أكد سائق تاكسي، خالد شاكر، 
أن هذه الشركات غير قانونية. وأضاف، »إن 
األمـــر كــل يــوم يــتــطــور.. ويــزيــد إقــبــال الناس 
مشيرا  الــســائــقــني«،  آالف  يــهــدد  مما  عليها، 
إلى أن بعض معارض السيارات اآلن أنشأت 
مواقع على اإلنترنت وروجت إعانات على 
صــفــحــات مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، بــســعــر أقـــل من 

شركتي كريم وأوبر والموزين.
التاكسي  أن بعض سائقي  شــاكــر  واعــتــرف 
وبعضهم  سيئة،  بطريقة  الــزبــون  يعاملون 
أنها ظاهرة  أكد  ولكنه  بالسيدات،  يتحرش 

محدودة.
وقال رئيس رابطة التاكسي األبيض، صاح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــســيــارات  صــديــق، لـــ
»تــاكــســي« ليست لها  كـــ الــتــي تعمل  املــاكــي 
أية ضمانات  سجات تجارية، وليست بها 

للركاب املتعاملني مع تلك الشركات.
وطالب صديق بتغيير لون السيارات املاكي 
البيضاء، عند تجديد الرخص، ألن الشركات 
الخاصة تستغل اللون في معظم سياراتها 
ويــخــدعــون الــزبــائــن. وقـــال صــديــق، إن عــدد 
السيارات التاكسي في القاهرة الكبرى فقط 

40 ألف سيارة.
ــه بــــعــــض ســـائـــقـــي  ــمـ ــاج الــــــــذي نـــظـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االحـ
الــتــاكــســي، مـــؤخـــرًا، ال يــقــتــصــر عــلــى مــصــر، 
احتجاجات  عاملية  مــدن  عــدة  حيث شــهــدت 
وتظاهر املئات ضد »أوبــر«، وأوقفت أملانيا 
خـــدمـــات »أوبـــــر« فـــي بــرلــني ومــيــونــيــخ، كما 
في  ــر«  ــ »أوبـ بــمــنــع  بلجيكية  محكمة  قــضــت 
العاصمة بروكسل، بينما في إسبانيا قررت 
ــاد ســائــقــي  ــحــ املــحــكــمــة بــعــد ضــغــط مـــن »اتــ

األجرة« منع الخدمة بشكل رسمي.
وفــــي املــقــابــل قــالــت املـــديـــر الـــعـــام فـــي شــركــة 
سابقة،  تصريحات  في  شلبي،  هدير  كريم، 
إن الـــشـــركـــة لــديــهــا ســجــل تـــجـــاري وبــطــاقــة 
ضــريــبــيــة كـــشـــركـــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. وطــالــبــت 
الــحــكــومــة املــصــريــة بتقنني نــشــاط خــدمــات 
تطبيقات الهواتف في تأجير السيارات في 
للنشاط،  الازمة  التشريعات  مصر، ووضع 

خاصة أنه منتشر على مستوى العالم.
الــجــهــات املعنية  أنــهــا تبحث مــع  وأضـــافـــت 
تقنني الــنــشــاط فــي مــصــر، مــع الــتــأكــيــد على 

أتاحت فرص  أنها  وجودها محليًا، خاصة 
عمل عديدة للشباب املصري.

ــقـــي الــتــكــســيــات  ــائـ وقــــالــــت إن احـــتـــجـــاج سـ
ــم يــــــروا تـــشـــريـــعـــًا رســمــيــًا  طــبــيــعــي ألنـــهـــم لــ
ألعمال الشركتني في السوق املحلية، كما أن 
للراكب  أفضل  خدمات  تقدمان  وأوبــر  كريم 
ــر الــــخــــدمــــة املـــقـــدمـــة  ــلـــى تـــطـــويـ وتــــعــــمــــان عـ

للعماء.
الذين  السائقني،  أن جميع  وأوضحت هدير 
يــعــمــلــون مـــع الـــشـــركـــة، مـــدربـــون عــلــى أعــلــى 
ــر الــجــيــد  ــهـ ــى املـــظـ ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ مــــســــتــــوى، بــ
لــلــســائــق، بــيــنــمــا لـــم يــقــدم ســائــقــو ســيــارات 
التاكسي خدمات مرضية للجمهور، وهو ما 

ساعد على انتشار هذه الخدمات. تحدي
   »أوبر«

من  الفتًا  إقباًال  حديثة،  إلكترونية  تطبيقات  تستخدم  التي  الخاصة،  التوصيل  شركات  القت 
الزبائن خالل الفترة األخيرة، في ظل تفاقم أزمة المواصالت، مما أدى إلى تكبد مالك وسائقي 

التاكسي )سيارات األجرة( خسائر باهظة
2.25 مليون سيارة في القاهرة

أحــدث نشرة  الحكومي، في  للتعبئة واإلحــصــاء  املركزي  الجهاز  قــال 
لحصر السيارات املرخصة، إن القاهرة تتصدر قائمة املحافظات من 
تعادل  مليون مركبة   2.25 نحو  بعدما سجلت  السيارات  عــدد  حيث 
نحو 26.9% من إجمالي السيارات في الدولة، تليها محافظة الجيزة 

)غرب( بعدد 1.05 مليون سيارة، ثم محافظة اإلسكندرية )شمال(. 
وأشار الجهاز إلى أن إجمالي عدد السيارات املرخصة بلغ 4.28 ماليني 
سيارة، بنسبة 51.2% من إجمالي املركبات حتى 30 يونيو/حزيران 
الخاصة )مالكي(، لتسجل  للسيارات  العدد األكبر  عام 2015، وكان 

بعدد  األجــــرة  ســيــارات  تليها   ،%91.3 بنسبة  ســيــارة،  مــاليــني   3.91
 7.38 بعدد  الدبلوماسية،  الهيئة  سيارات  وأقلها  سيارة،  ألــف   323.1
آالف سيارة.  وأكد الجهاز أن عدد األوتوبيسات املرخصة سجل 130 
ألف وحدة، وجاء أوتوبيس الرحالت في املرتبة األولى بعدد 43.56 ألف 
أتوبيس، وأوتوبيس املدارس في املرتبة األخيرة، بعدد 11.6 ألف وحدة.

النقل املرخصة بلغ نحو 1.09  إلــى أن إجمالي عــدد ســيــارات  وأشــار 
مليون سيارة، كما بلغ إجمالي عدد املقطورات املرخصة 73.58 ألف 

مقطورة. 

الجبائي. وشــدد الــذوادي على أن السياسات 
العامة في الباد تفتقر لــإلرادة في اإلصاح، 
بـــالـــرغـــم مـــن جــســامــة وحـــجـــم االســتــحــقــاقــات 
الشعبية املتعلقة بالتنمية والتشغيل، مشيرا 
إلــى أن الــرشــوة قــد زادت بــالــتــوازي مــع زيــادة 

نسبة البطالة. واعتبر أن بعض فصول قانون 
املالية لسنة 2016 يمنح املستثمرين األجانب 
فــرصــة اإلفـــــات مـــن أداء واجــبــهــم الــضــريــبــي 
الضرائب  التصريح بقيمة  حيث يمكنهم من 

املستحقة عليهم عن ُبعد.

التونسي للمستشارين  املعهد  وأشــار رئيس 
الـــجـــبـــائـــيـــني إلـــــى أن تـــونـــس دخـــلـــت مــرحــلــة 
الــثــورة، فــي ظل  الفساد الشامل بعد ســنــوات 
غـــيـــاب الـــرقـــابـــة، وتــخــلــف مــنــظــومــة الــقــوانــني 

املجّرمة لظاهرة الفساد الجبائي. 

انتشار الفساد يكرس 
)Getty( البطالة والفقر

أزمة تواجه 
سيارات 
التاكسي في 
مصر 
)فرانس برس(
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موسى مهدي

ــه  ــهـــدتـ ــن الــــــــــذي شـ ــتــــحــــســ رغــــــــم الــ
األســـواق األوروبــيــة فــي تعامالت 
ــم بــعــض  ــ ــهـ ــ ــود أسـ ــ ــعــ ــ أمـــــــــس، وصــ
ــرعــــب ال يــــــــزال يـــســـيـــطـــر عــلــى  ــالــ الــــبــــنــــوك، فــ
العالم، الذين خسروا  املستثمرين في أنحاء 
1.2 ترليون دوالر خالل 4 أيام فقط، بدءًا من 
تعامالت يــوم االثــنــن وحــتــى يــوم الخميس 

أول من أمس. 
ــم ارتـــفـــاع ســهــم« كــومــيــرتــس بــانــك« في  ورغــ
بــورصــة لــنــدن وبنسبة كــبــيــرة، فـــإن خــســارة  
البنوك األوروبــيــة بلغت خالل هذا االسبوع 
6.8% من قيمتها السوقية، لترتفع خسارتها 
منذ بداية العام إلى 29% وسط مخاوف من 
فــي تحصيلها  املشكوك  الــقــروض  أن تسبب 

ــــالل االعــــــــوام املـــاضـــي،  فــــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة خـ
فــي  دوالر،  مـــلـــيـــار   100 بـــحـــوالـــى  ــدرة  ــ ــقـ ــ واملـ
وتضاف  املصرفي.  للقطاع  إضافية  خسائر 
ــى الـــشـــكـــوك الـــتـــي تــنــتــاب  ــ ــذه املــــخــــاوف إلـ ــ هـ
السالبة  الــفــائــدة  تــداعــيــات  مــن  املستثمرين 

ــمــــاالت عـــدم  ــتــ عـــلـــى ربـــحـــيـــة املـــــصـــــارف  واحــ
تمكنها في املستقبل من تحقيق أرباح. وكان 
ــرب أمـــس عن  صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي قـــد أعــ
قلقه من االنخفاض الحاد في أسهم البنوك 

العاملية واالوروبية على وجه الخصوص. 
ويــقــول خــبــراء مــصــارف فــي لــنــدن، إن نسبة 
الفائدة املنخفضة تحت الصفر التي يتبناها 
»املركزي االوروبي« والبنوك املركزية في كل 
مـــن الــســويــد والـــدنـــمـــارك وســـويـــســـرا، تمنح 
إشــــــــارات ســـالـــبـــة لــلــمــســتــثــمــريــن فــــي أســهــم 
البنوك األوروبية التي لم تتعاف تمامًا بعد 
من أزمة اليورو التي ضربتها في العام 2011. 
كما يرون كذلك أن »الفائدة السالبة« ستحرم 
املصارف االوروبية من تحقيق أربــاح خالل 
الــســنــوات املــقــبــلــة. ومـــن املـــعـــروف أن البنوك 
ــاح مــضــمــونــة من  ــ تــســتــفــيــد فـــي تــحــقــيــق أربــ
الفارق بن الفائدة التي تستلف بها االموال 

وبن الفائدة التي تقرض بها املستهلكن.  
ــي أوروبــــــا  ــظ أن الـــبـــنـــوك الـــكـــبـــرى فــ ويــــالحــ
شهدت انخفاضات حادة منذ بداية االسبوع 
املنتهي أمـــس، خــاصــة يـــوم الــخــمــيــس، الــذي 
هبط فيه سهم  مصرف »سوسيته جنرال« 
»دويــتــشــة  وســهــم   %14.5 بنسبة  الــفــرنــســي 
»كريدي  وسهم   %9.3 بنسبة  االملــانــي  بنك« 
وسهم   %17.7 بنسبة  السويسري  سويس« 
» ســتــانــدرد تــشــارتــر« بنسبة 14.7%. وهــذه 
السوق  تصنع  التي  الرئيسية  البنوك  تمثل 
املــصــرفــيــة فــي أوروبـــــا وإلــــى حــد مــا الــســوق 
ــة الـــعـــاملـــيـــة، حــيــنــمــا تــــضــــاف إلـــى  ــيـ املـــصـــرفـ

املصارف األميركية واملصارف اليابانية. 

عاصفة 
مصارف أوروبا

رئيس المركزي 
األوروبي ماريو 

دراغي في 
محنة مع كيفية 

التعامل مع 
)Getty( األزمة

رغم التحسن الذي شهدته أمس أسهم بعض المصارف في أوروبا، 
اال أن خبراء يعتقدون أن هروب المستثمرين من أسهمها سيتواصل 
 %29 نسبة   من  أكثر  أسهمها  تنخفض  وربما  الجاري،  الشهر  خالل 

التي تكبدتها منذ بداية العام

الفائدة السالبة تهدد 
هامش الربح المضمون 
الذي كانت تستفيد منه 

المصارف

ارتفاع الين يهدد صادرات 
اليابان خاصة صناعة 

السيارات

تباطؤ نمو منطقة 
اليورو يمنح إشارة بإجراء 
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الــربــع األخير  فــي  املتوقع  أكثر مــن  فــي بريطانيا  البناء  إنــتــاج قطاع  تــراجــع 
بفعل انخفاض اإلنفاق على البنية التحتية، على الرغم من زيادة بناء املنازل 
بــأســرع وتــيــرة مــنــذ بــدايــة 2014. وقــــال مــكــتــب اإلحـــصـــاءات الــوطــنــيــة، أمــس 
الجمعة، إن إنتاج قطاع البناء انخفض 0.4% في الربع األخير بعد أن هوى 

1.7% في الربع الثالث.
وفي حن نزل اإلنتاج بوتيرة أكبر من التقديرات التي استندت إليها البيانات 
األولــيــة للناتج املــحــلــي اإلجــمــالــي فــي الــربــع األخــيــر، إال أن مكتب اإلحــصــاءات 
الوطنية قال إنه لن يكون لها أثر يذكر على معدالت النمو حتى مع تعديل بيانات 
الناتج الصناعي بالخفض في وقت سابق هذا األسبوع. وزاد إنتاج قطاع البناء 
1.5% في ديسمبر/ كانون األول وحده بما يتوافق مع توقعات خبراء االقتصاد 

بعد تسجيل انخفاض بنسبة 1.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وزاد إنتاج قطاع البناء في 2015 بأكمله بنسبة 3.4% وهي وتيرة أسرع من 
وتيرة نمو االقتصاد ككل لكنها أبطأ من نسبة النمو التي تحققت في 2014 

والتي بلغت %7.5. 

قال ديمتري تولن نائب محافظ املصرف املركزي الروسي، إن املصرف خفض 
للبرميل من تقدير  إلى 35 دوالرا  الحالي  للعام  النفط  توقعاته ملتوسط سعر 
سابق بلغ 50 دوالرا للبرميل. وأضاف تولن أن السيناريو األساسي لتوقعات 
للبرميل في  قــدره 45 دوالرا  النفط  إلى متوسط لسعر  الروسي يشير  املركزي 
2018/2017، في حن أن التوقعات في سيناريو املخاطر يضعه عند 35 دوالرا.

 39 العاملي مستوى  القياسي  برنت  خــام  أسعار  تتجاوز  لم  العام  بداية  ومنذ 
دوالرا للبرميل، وظلت إلى حد كبير دون 35 دوالرا. وجرى تداول عقود برنت 
أمس حول 31.50 دوالرا للبرميل. وقال تولن للصحافين وفق رويترز »درجة 
عدم اليقن مرتفعة.. نحن ندرك أن مثل هذه التقلبات وعدم القدرة على التنبؤ 
بحركيات أسعار النفط العاملية يوجدان حالة من عدم اليقن لنا فيما يتعلق 
باحتماالت تحقيق مستويات التضخم التي نستهدفها في إطار زمني محدد«.

ــم بــرنــامــج اإلصــــالح  ــاد االقـــتـــصـــاد الــيــونــانــي مـــجـــددًا إلــــى خـــانـــة الـــركـــود رغــ عــ
االقتصادي الذي أخذت مفاوضاته 9 أشهر من العام املاضي. وحسب البيانات 
التي نشرتها املفوضية األوروبية، أمس، فإن الناتج املحلي اإلجمالي لليونان 

انكمش بنسبة 1.4% في الربع الثالث وبنسبة 0.6% في الربع األخير. 
للركود.  اليونان  عــودة  فــي  اإلصـــالح  برنامج  على  باللوم  اقتصاديون  ويلقي 
الــعــام 2016 عــلــى تخفيضات فــي اإلنــفــاق تــتــجــاوز 5  حــيــث اشتملت مــيــزانــيــة 
مليارات يورو، وهو األمر الذي يرضي جهات اإلقراض الدولية. وتنص امليزانية 
التي تم إقــرارهــا كذلك على زيــادات ضريبية تصل إلــى ملياري يــورو، وفقا ملا 
ذكرته وكالة رويترز. ووفقا للميزانية التي تمت املوافقة عليها، فإنها تخفض 
يــورو، وتشمل 1.8 مليار من املعاشات والــرواتــب،  اإلنــفــاق بواقع 5.7 مليارات 

و500 مليون من الدفاع.
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العربي الجديد

بــمــجــمــوعــة  مـــــرة  الــــيــــابــــان وألول  تــســتــنــجــد 
ــــول ألزمـــــــــة أســـــــواق  ــلـ ــ الــــعــــشــــريــــن إليـــــجـــــاد حـ
ــال املــســتــفــحــلــة، وعــجــزت الــبــنــوك املــركــزيــة  املــ
عـــن مــعــالــجــتــهــا مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري. 
ويــتــخــوف الــيــابــانــيــون مــن تــداعــيــات ارتــفــاع 
ســــعــــرف الـــــن عـــلـــى الــــــصــــــادرات الـــيـــابـــانـــيـــة، 
خاصة في قطاع الــســيــارات.  قــال مسؤولون 
مــعــنــيــون بــصــنــاعــة الــســيــاســات فـــي الــيــابــان 
أمـــس الــجــمــعــة إنــهــم ســيــســعــون وراء اتــخــاذ 
دول مجموعة العشرين إجراء عامليًا ملواجهة 
اضــــطــــراب األســـــــواق الـــعـــاملـــيـــة. جــــاء ذلــــك في 
اليابان  الــذي رفــض فيه محافظ بنك  الــوقــت 
املركزي، هاروهيكو كورودا، تلميحات إلى أن 
السياسة الجديدة التي تبناها البنك املركزي 
ــار الـــفـــائـــدة تــحــت الــصــفــر هي  ــعـ بــخــفــض أسـ
األســـواق. ومما يبرز قلق  فــي هبوط  السبب 
طوكيو من الهبوط املتواصل ألسعار األسهم  
املحادثة التي أجراها رئيس الــوزراء شينزو 
آبي مع كورودا للمرة األولى في نحو خمسة 
العاملية  االقتصادية  التطورات  لبحث  أشهر 
وتطورات األسواق. وقال كورودا للصحفين 
عــقــب االجــتــمــاع »أوضـــحـــت وجــهــة نــظــر بنك 
ــان بـــشـــأن الــتــيــســيــر الــكــمــي والــنــوعــي  ــابـ ــيـ الـ
املترتبة  فائدة سلبية واآلثــار  وتبني أسعار 
على ذلـــك« مضيفًا أن رئــيــس الــــوزراء آبــي لم 

يتواصل تباطؤ اقتصادات منطقة اليورو في 
وقت تعاني فيه أسواق املال من أزمات حادة 
خاصة في قطاع البنوك. وأظهرت بيانات أن 
األخير  الربع  نما في  اليورو  اقتصاد منطقة 
ــيـــرة مــمــاثــلــة لــلــربــع  ــام املــــاضــــي بـــوتـ ــعــ ــن الــ مــ
الثالث بسبب انخفاض الناتج الصناعي في 
عن  تباطؤًا  يمثل  بما  األول،  ديسمبر/كانون 
الــنــصــف األول مــن الــعــام ويــزيــد مــن الــدوافــع 

التخاذ املزيد من إجراءات التيسير النقدي.
ــــي  ــاءات االتـــحـــاد األوروبــ ــال مــعــهــد إحــــصــ ــ وقـ
)يـــوروســـتـــات( إن الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
ــة ارتــفــع  لـــدول املنطقة الــبــالــغ عــددهــا 19 دولـ
الــربــع  فــي  أســـاس فصلي  عــلــى   %0.3 بنسبة 
الــعــام املــاضــي، بما يماثل وتيرة  األخــيــر مــن 
الفترة من يوليو/  التي تحققت في  االرتــفــاع 
ــمــــوز إلــــــى ســبــتــمــبــر /أيــــــلــــــول، ويـــتـــفـــق مــع  تــ
تــوقــعــات خــبــراء اقــتــصــاد استطلعت رويــتــرز 
بنسبة  اليورو  اقتصاد منطقة  آراءهـــم. ونما 
أيضا  يتوافق  بما  أســاس سنوي  1.5% على 

مــع تــوقــعــات خــبــراء االقــتــصــاد. ولـــم تتضمن 
التقديرات األولــيــة ملعهد اإلحــصــاء األوروبــي 
أظهرت  منفصلة  بيانات  لكن   ،

ً
مفصال بيانًا 

اليورو انخفض  اإلنتاج الصناعي ملنطقة  أن 
ــلـــى أســـــــاس شــــهــــري فــي  واحــــــــدا فــــي املــــئــــة، عـ
أســـاس  عــلــى  و%1.3  األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ــبــــراء اقـــتـــصـــاد اســتــطــلــعــت  ــنــــوي. وكــــــان خــ ســ
آراءهـــم توقعوا نمو اإلنــتــاج بنسبة  رويــتــرز 
0.3%على أساس شهري و0.8% على أساس 
ســـنـــوي. وقــــال خـــبـــراء اقــتــصــاد إن مــثــل هــذه 
املـــعـــدالت لــنــمــو الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي لن 

كافية،  لخلق ضغوط تضخمية  كافية  تكون 
لزيادة األسعار باملعدل الذي يستهدفه البنك 
ــذي يــقــتــرب مــن اثنن  املـــركـــزي األوروبــــــي، والــ
املئة سنويًا مقارنة مع 0.4% في يناير/  في 

كانون الثاني.
لدى  االقــتــصــادي  الخبير  كونيس  نيك  وقـــال 
ــه.بـــي.إن أمــــرو، فــي مــذكــرة نــشــرت قبل  بــنــك إيـ
ــا زلـــنـــا نــعــتــقــد أن هــنــاك  ــــالن الــبــيــانــات »مــ إعـ
حـــاجـــة لــلــمــزيــد مـــن الــتــيــســيــر الـــنـــقـــدي، ومــن 
ــن الــتــخــفــيــضــات في  ــد مـ ــزيـ املــنــتــظــر تــبــنــي املـ

أسعار الفائدة اعتبارًا من مارس /آذار«.
وأضــــــاف »غـــيـــر أن هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى املــزيــد 
مــن الــحــوافــز املــالــيــة -فـــي صـــورة اســتــثــمــارات 
عــامــة- فــي الــبــلــدان الــتــي تــوجــد بــهــا مساحة 
لــلــمــنــاورة والتــســاع رقــعــة اإلصــــالح الهيكلي 
لدعم السياسة النقدية«. وعلى صعيد أملانيا، 
قــال مكتب اإلحــصــاء االتــحــادي األملــانــي أمس 
إن اقــتــصــاد الــبــالد ســجــل نــمــوًا مـــحـــدودًا في 
الربع األخير من عام 2015 مع ارتفاع اإلنفاق 
الــحــكــومــي الــــذي طــغــى عــلــى ضــعــف الــتــجــارة 
الــخــارجــيــة. ونــمــا الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
بنسبة 0.3%  على أساس فصلي في األشهر 
الثالثة األخيرة من العام املاضي بما يتوافق 
مع متوسط التوقعات في استطالع لرويترز، 
ــو نــفــس مــعــدل الــنــمــو فـــي الـــربـــع الــســابــق.  وهـ
وبلغ معدل النمو في عام 2015 بأكمله %1.7.
االقتصاد  أن  املعدلة  غير  البيانات  وأظــهــرت 
نما بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع 
األخــيــر وهـــو مــا يــقــل عــن مــتــوســط التوقعات 

بنمو نسبته %2.3.
ويــــذكــــر أن األســــهــــم األوروبـــــيـــــة ارتـــفـــعـــت فــي 
ــة مــن  ــيـ ــافـ ــعـ ــتـ مـــســـتـــهـــل الــــتــــعــــامــــالت أمـــــــس مـ
الخسائر الحادة التي منيت بها في الجلسة 
عــن نتائج مشجعة من  اإلعـــالن  مــع  السابقة، 
ــعـــود أســعــار  مـــصـــرف »كـــومـــرتـــس بـــنـــك« وصـ
البنوك  أسهم  انتعاش  في  بما ساهم  النفط، 

واألسهم املرتبطة بالسلع األولية.
)رويترز(

ــبـــد أي مـــالحـــظـــات بـــخـــصـــوص الــســيــاســة  يـ
الــنــقــديــة. وأحــجــم كــــورودا عــن التعليق على 
تحركات الــن في اآلونــة األخيرة ومــا ناقشه 

مع آبي بخصوص سياسة العملة.
ــدد، قــــال وزيـــــر املـــالـــيـــة تـــارو  وفــــي ذات الــــصــ
ــــوزارة إنــهــم  ــالـ ــ أســــو وعـــــدد مـــن املـــســـؤولـــن بـ
سينتظرون ليروا ما إذا كان كبار املسؤولن 
املالين بمجموعة العشرين يمكن أن يتفقوا 
في  السياسات حن يجتمعون  تنسيق  على 

شنغهاي في وقت الحق هذا الشهر.
املعني  وقال ماساتسوجو أساكاوا املسؤول 
أمس  للصحافين  املالية  وزارة  في  بالعملة 
الجمعة »يوجد الكثير من املشكالت املتجذرة 
وراء تــحــركــات الـــســـوق فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة. 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال يــجــب عــلــيــنــا أن نــنــظــر في 
الــســبــل الـــتـــي يــمــكــنــنــا مـــن خــاللــهــا الــتــرويــج 
مجموعة  اجــتــمــاع  قبل  الــســيــاســات  لتنسيق 
العشرين«. وفــي وقــت سابق، قــال كــورودا إن 
ســيــاســة بــنــك الــيــابــان بــتــبــنــي أســـعـــار فــائــدة 
االقتصاد  تحفيز  فــي  ستساهم  الصفر  دون 
بخفض تكاليف االقتراض، رافضًا االنتقادات 
التي تقول إن هذه الخطوة أذكت اضطرابات 
السوق بتأجيج املخاوف من أن تزيد الضغط 
على أرباح البنوك. وقال كورودا أمام البرملان 
أعــتــقــد أن ســيــاســة أســعــار  أمـــس الجمعة »ال 
السبب«  هــي  الــيــابــان  لبنك  السلبية  الــفــائــدة 
فــي االضــطــرابــات الــتــي شهدتها الــســوق في 
اآلونة األخيرة. وأضاف »العزوف الشديد عن 
العاملين«  املستثمرين  بــن  يسود  املخاطرة 

مشيرًا إلى أنه سيراقب بعناية كيف ستؤثر 
ــيــــرة على  تـــحـــركـــات الـــســـوق فـــي اآلونــــــة األخــ
اقتصاد اليابان واألسعار. وأكد كورودا أيضًا 
أن بنك اليابان لن يتردد في توسيع برنامج 
إلى  للوصول  األمــر  لــزم  إذا  النقدي  التحفيز 

مستوى التضخم املستهدف البالغ %2.0.
وتـــــــســـــــود مـــــــخـــــــاوف وســـــــــط املـــســـتـــثـــمـــريـــن 
اليابانين من حدوث ركود اقتصادي بسبب 
الهبوط املتواصل في أسعار األسهم. وهبط 
مؤشر نيكاي لألسهم اليابانية إلى مستوى 
جـــديـــد،هـــو األدنــــــى فـــي 16 شـــهـــرا فـــي خــتــام 
ــداوالت  ــ ــــط تــ ــــس الــجــمــعــة وسـ الـــتـــعـــامـــالت أمـ
 أكبر خسائره األسبوعية منذ 

ً
كثيفة مسجال

2008 مع إقبال املستثمرين على بيع األصول 
ــزل الــــــدوالر ألدنـــى  عــالــيــة املــخــاطــر بــعــدمــا نــ

مستوياته في 15 شهرا أمام الن.
 %4.8 بنسبة  القياسي  نيكاي  وهبط مؤشر 
أدنــى   

ً
مــســجــال نــقــطــة   14952.61 عــنــد  ليغلق 

مستوى إغــالق له منذ أكتوبر/تشرين األول 
املـــؤشـــر  مـــــدى األســــبــــوع خـــســـر  عـــلـــى   .2014
 أكــبــر 

ً
11.1% مـــن قــيــمــتــه الــســوقــيــة مــســجــال

هبوط أسبوعي له منذ أكتوبر تشرين األول 
2008. وكـــانـــت أحـــجـــام الـــتـــداول عــلــى مــؤشــر 
توبكس كثيفة إذ جرى تداول 4.704 مليارات 

سهم وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب.
بمناسبة  مغلقة  اليابانية  األســواق  وكانت 
عطلة عامة الخميس حن انخفض الدوالر 
مستوياته  أدنـــى   

ً
مسجال يــن   110.985 إلــى 

وســـط   2014 األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  مـــنـــذ 
ــاد الـــعـــاملـــي  ــتــــصــ ــاطـــؤ االقــ ــبـ مــــخــــاوف مــــن تـ
ما  املصرفي، وهــو  بالنظام  تتعلق  وأخــرى 
زاد مــن الــطــلــب عــلــى األصــــول اآلمـــنـــة. وقــال 
متعاملون إن املستثمرين يخشون انحسار 
آمـــــال شـــركـــات الــتــصــديــر الــيــابــانــيــة بنمو 
األربـــــاح إذا اســتــمــر صــعــود الــــن. وتــكــبــدت 
الــســيــارات خسائرة  أســهــم شــركــات صناعة 
كبيرة ،إذ هبط سهم تويوتا موتورز %6.8 

وهوندا موتورز %5.5.

تباطؤ اقتصادات منطقة اليورواليابان تستنجد بمجموعة الـ 20 لحل أزمة المال

ويـــتـــوقـــع مـــصـــرفـــيـــون أن يـــتـــواصـــل هــبــوط 
ــة  بــســبــب الــذعــر  ــيــ أســهــم املـــصـــارف األوروبــ
العالم  أنــحــاء  فــي  الـــذي أصـــاب املستثمرين 
ــة مــالــيــة جــديــدة،  مــن دخــــول الــعــالــم فــي أزمــ
حيث هرب كبار املستثمرين من املوجودات 
اآلمنة  املوجودات  إلى  العالية  املخاطر  ذات 

سهم »سيتي غروب« نسبة 6.5% من قيمته.  
ويــــرى مــصــرفــيــون فـــي لـــنـــدن، أن املــصــارف 
اعتادت على الحصول على األموال املجانية 
الـــتـــي كـــانـــت تــضــخــهــا املــــصــــارف املـــركـــزيـــة 
الفدرالي«  االحتياط  مصرف  رأســهــا  وعلى 
املركزي األميركي«، وأن خطوة رفع الفائدة 

خــاصــة الـــذهـــب. وفـــي لـــنـــدن، هــبــطــت أســهــم 
أقل  إلــى  الخميس  يــوم  البريطانية  البنوك  
مــســتــوى لــهــا مــنــذ 7 ســـنـــوات. وفـــي أمــيــركــا 
األخـــرى، خسائر  البنوك هي  سجلت أسهم 
كـــــبـــــرى، حــــيــــث خــــســــر ســــهــــم » بــــانــــك أوف 
أميركا«7.0 % من قيمته السوقية، كما خسر 

األميركية في ديسمبر/ كانون األول، كانت  
الفتيل الـــذي أشــعــل اضــطــراب أســــواق املــال 
الــعــاملــيــة، ومـــن ثــم انــتــشــرت الــفــوضــى التي 
ضربت أسهم املــصــارف األوروبــيــة. ويشير 
خبراء إلى عدة عوامل كانت السبب في أزمة 

املصارف أهمها:  

الفائدة  أن سياسة  أســواق  يــرى خبراء  أواًل: 
السالبة التي اعتمدها املركزي االوروبي منذ 
الــعــام 2014، ستتوسع خــالل الــعــام الــجــاري 
وســـط تــبــاطــؤ اقــتــصــادات الـــيـــورو. وأن هــذه 
البنوك من  تلقائيًا  السالبة ستحرم  الفائدة 
الفائدة  أربــاح، ألنها تقتل  »هامش  تحقيق 
البنوك  عليه  تعتمد  كــانــت  الـــذي  الــصــافــي« 
ــي تــحــقــيــق األربــــــــــاح. وهـــامـــش  ــة فــ ــاريـ ــتـــجـ الـ
الــفــائــدة الــصــافــي، هــو الــفــارق الحسابي بن 
نسبة الفائدة التي تحصل بموجبها البنوك 
الــتــجــاريــة عــلــى أمــــوال مــن املــصــرف املــركــزي 
األوروبي وبن الفائدة التي تقرض بها هذه 
األمـــــوال إلـــى الــشــركــات واألفـــــــراد. وهـــو ربــح 

يتحقق للبنوك دون مخاطر. هذا من جهة.
ــا مـــن جــهــة أخـــــرى، فــــإن الـــفـــائـــدة الــســالــبــة  أمــ
ا  الــتــجــاريــة ستخسر جــزء الــبــنــوك  أن  تعني 
مــن أرصــدتــهــا مــع املــركــزي األوروبـــــي، ألنها 
فــائــدة على هــذه األرصـــدة للمركزي  ستدفع 
االوروبي.  ويضاف إلى ذلك أن البنوك كانت 
ــاح مـــن مــبــيــعــات الــســنــدات  ــ تــحــصــل عــلــى أربـ
الحكومية طويلة األجل، واآلن وسط الفائدة 

السالبة، انحسرت هذه االرباح.  
ــة، خــاصــة  ــ ــيــ ــ ثـــانـــيـــًا: مــعــظــم الـــبـــنـــوك األوروبــ
السنوات  خــالل  نشطة  كانت  منها،  الكبيرة 
املــاضــيــة فـــي إقـــــراض شـــركـــات االقـــتـــصـــادات 
الناشئة التي تعاني حاليًا من أزمات، وربما 
ال تستطيع االســتــمــرار فــي دفــع أقــســاط هذه 
ــار  ــعـ ــبـــوط عــمــالتــهــا وأسـ الــــديــــون بــســبــب هـ

أسهمها. 
ــة املـــصـــارف االيــطــالــيــة،  ثــالــثــًا: تــداعــيــات أزمــ
حلها،  إلــى  االيطالية  الحكومة  تسعى  التي 
عبر حيلة بيع ممتلكاتها من مبان ومكاتب 
البنوك  لتقوم  ثــانــيــة،  منها  استئجارها  ثــم 
أوراق  إلى  اإليجار  االيطالية بتحويل عقود 
األوروبـــي  املــركــزي  للمصرف  تبيعها  مالية 
ينفذه  الـــذي  الكمي  التحفيز  بــرنــامــج  ضمن 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــــام ويــبــلــغ حــجــمــه تــرلــيــون 
تــرلــيــون دوالر«. وهــذه  يــــورو« حــوالــى 1.13 
في  والبنوك  الحكومة  تنفذها  التي  الحيلة 
ــة أسهم  إيــطــالــيــا ســتــقــود إلـــى اســتــفــحــال أزمـ
 %30 مــن  أكثر  فقدت  التي  االيطالية  البنوك 

من قيمتها منذ بداية العام. 
رابــعــا: لــم تتمكن املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة بعد 
من إعادة هيكلة املصارف اليونانية املفلسة 
. وحسب اقتصادين، فإن هذه النقاط، 

ً
أصال

الــذي يهدد صحة املصارف  تعد كعب أخيل 
األوروبية هذا العام.

المستثمرين  أكبر مكاسبه مستفيدًا من مخاوف  أمس،  الذهب،  حقق 
المعدن  ويتجه  عام.  في  مستوياته  أعلى  إلى  للصعود  دفعته  التي 
له  أسبوعي  أداء  أفضل  لتحقيق 
أربع سنوات في ظل  أكثر من  في 
اضطراب أسواق األسهم الذي عزز 
الطلب على المالذات اآلمنة. وقفز 
الخميس،  المعدن األصفر 4% يوم 
بالنسبة  مــكــاســبــه  ــر  ــب أك مــســجــً 
المئوية منذ 2013. ويتوقع بعض 
تحقيق  والمتعاملين  المحللين 
استمرت  إذا  المكاسب  من  المزيد 

حالة الضعف التي تعتري األسهم.

الذهب يحلّق

مال وسياسة

في أعقاب استخدام 
كل أسلحة التحفيز، يجد 

المركزي الياباني نفسه 
أمام محنة هروب 

المستثمرين من السوق 
وارتفاع الين
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ليلى الشايب

الــــخــــوف،  وراء  الـــجـــمـــيـــع  ــتـــرس  ــمـ تـ ــأة  فــــجــ
ــن جـــحـــافـــل  ــكــ ــقـــطـــت األقــــــنــــــعــــــة... لــــــم تــ فـــسـ
اللجوء  طلبوا  الــذيــن  الهاربني  املهاجرين 
ــة، وخــصــوصــا  ــيــ فـــي حــمــى الـــقـــارة األوروبــ
أملانيا،  رأســـه  على  منها،  الشمالي  الــجــزء 
ســــوى لــفــحــة الـــهـــواء الـــتـــي أســقــطــت ورقـــة 
ت، بجالء، 

َ
فبان الشتاء،  بــرد  التوت في عز 

هشاشة الــشــعــارات والــقــوانــني الــتــي طاملا 
أظهرت الغرب، عمومًا، أكثر رحمة والتزاما 

من كيانات كثيرة أخرى... 
ــره مــقــولــة  ــيـ ــثـ ــدًا عــــن الــــجــــدل الـــــــذي تـ ــيـ ــعـ بـ
ــتــــي  »األقــــــــربــــــــون أولــــــــى بــــــاملــــــعــــــروف«، والــ
الراهن معّوقات  املنطقة  تعيقها في ظرف 
جـــمـــة، جــعــلــت جـــل املـــهـــاجـــريـــن، أنــفــســهــم، 
ــــى دول  يــســتــنــكــفــون عــــن طـــلـــب الـــلـــجـــوء إلـ
املنطقة، ويختارون ركوب املخاطر، بعيدًا، 
الــقــارة القديمة،  حيث كل شــيء جديد، في 
ولهم أسبابهم التي يمكن تفّهمها... يبدو 
أن األزمــــة االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة التي 
القارة  بلدان  أغلب  مفعولها  تحت  تترنح 
جــعــلــت حــــظ الـــهـــاربـــني مــــن بـــلـــدانـــهـــم، مــن 
عاثرا  حظا  وتمظهراتها،  الــحــرب  جحيم 
بــكــل املـــواصـــفـــات... مــكــانــًا وزمـــانـــًا، وعـــددا، 
ومــزاجــا، ولــم يختاروا أّيــًا مــن ذلــك، وإنما 
هي غريزة البقاء التي دفعتهم إلى مصير 

متلّون بكل األلوان، ما عدا الوردي... 

عبد النور بن عنتر

واضـــــح أن عــمــلــيــة تـــرويـــج تـــدخـــل دولـــي 
أشــواطــًا متقدمة،  بلغت  ليبيا  فــي  جــديــد 
مع السعي املتواصل لدول عديدة إقليميًا 
البالد.  في  جديد  تدخل  لتبرير  ومحليًا، 
لــكــن، هــذه املـــرة، بــدعــوى مــحــاربــة داعــش. 
ــأن الـــعـــبـــرة لــــم تــســتــخــلــص بـــتـــاتـــًا مــن  ــ وكــ
التدخالت األجنبية السابقة، ومن التدخل 
األخــيــر  أن  ليبيا. صحيح  فــي  الــعــســكــري 
ســـمـــح بـــإســـقـــاط نــــظــــام مـــعـــمـــر الـــقـــذافـــي، 
لــكــنــه أوجــــد الــتــربــة الــخــصــبــة الستيطان 
بــل قّدمها  الــبــالد.  فــي  داعـــش ونظيراتها 
عــلــى طــبــق مـــن ذهــــب لـــهـــذه الــتــنــظــيــمــات، 
للقوى  املوالية  املحلية،  القوى  عجزت  ملا 
املــتــدخــلــة ضــد نظام  والــدولــيــة  اإلقليمية 
القذافي، في حسم املسألة السياسية، بعد 
املــعــركــة الــعــســكــريــة. لــكــن الــتــاريــخ يشهد 
العسكري  األداء  مــن ُيحسن  كــل  أنــه ليس 
بل  الــســيــاســي،  األداء  بــالــضــرورة  يحسن 
تعقيدا، ألنها  أكثر  األخيرة  العملية  هذه 

تخص بناء أسس الدولة.
لــكــن املــهــمــة هــنــا تــأتــي فـــي بــلــٍد لـــم يعهد 
. وربما هنا مكمن الخلل في 

ً
الدولة أصال

االســتــراتــيــجــيــة الـــدولـــيـــة، وفـــي حــســابــات 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة املــنــبــثــقــة عن 
الــشــيء ال يعطيه.  ففاقد  الــثــوار وغيرهم، 
ــلــــى الـــبـــنـــاء  ــم تــــتــــعــــّود عــ ــ ــــوى لــ ــقـ ــ ــيــــف بـ كــ
الدولة(  إلــى  )نسبة  الدولتي  املؤسساتي 
أن تــنــجــح، فـــي وقــــت قــيــاســي، فـــي وضــع 
ــة حــديــثــة، خــصــوصــًا أن هــذه  لــبــنــات دولــ
الــقــوى كانت متفقة على شــيء واحــد هو 
التخلص من نظام القذافي، لكنها اختلفت 
على بقية األمـــور، وأبــرزهــا وأهمها على 
اإلطالق طبيعة النظام املنشود ملرحلة ما 

بعد القذافي، وكيفية تحقيق ذلك.
فــــكــــانــــت أن تـــــورطـــــت الـــــبـــــالد فـــــي حـــــرٍب 
االنتقالية«  »املــؤســســات  على  أتــت  أهلية 
املنكشفة، لتصبح الكلمة الفصل في البالد 
للمليشيات مختلفة التوجهات واملشارب 
عــلــى حــســاب الــحــكــومــة الــتــي ســـرعـــان ما 
لــم تكتمل  الــتــي  فــقــدت سلطتها املــركــزيــة 
بــعــد. ومـــع مـــرور الــوقــت، انقسمت الــبــالد 
ــة غــربــيــة«،  ــلــ ــلــــة شــرقــيــة و»دويــ ــى »دويــ إلــ
لــكــل واحـــــدٍة مــنــهــا حــكــومــتــهــا وبــرملــانــهــا. 

عالء الترتير

أفــضــل   )2015( املـــنـــصـــرم  الــــعــــام  يـــكـــن  لــــم 
األعوام للفلسطينيني، إذ تذكر اإلحصاءات 
الصادرة عن معهد الشرق األوسط للتفاهم 
أن قرابة 170 فلسطينيًا استشهدوا، وقرابة 
15377 جرحوا على أيدي اإلسرائيليني في 
أثنائه، وأن حوالى 539 بيتًا أو منشأة تم 
الغربية  الضفة  فــي  تفكيكها  أو  تدميرها 
املحتلة والــقــدس الــشــرقــيــة، بــاإلضــافــة إلى 
حــوالــى 11000 أمـــر بــهــدم مــبــاٍن ومــنــشــآت 
ــة مـــنـــطـــقـــة )ج( فــي  ــفـ ــنـ املـــصـ ــة  ــقـ ــطـ ــنـ املـ فـــــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وبــحــلــول شهر 
كــان حــوالــى 6800  األول  كــانــون  ديسمبر/ 
أسير فلسطيني في السجون اإلسرائيلية، 
صــهــيــونــي  مــســتــعــمــر   650000 ــــى  ــوالـ ــ وحـ
ــهـــودي يــســكــنــون فـــي األراضـــــــي املــحــتــلــة.  يـ
أفــضــل  ــًا  ــامــ عــ ــكـــون 2016  ــيـ هــــل سـ ولــــكــــن، 
بــالــنــســبــة إلـــــى الــفــلــســطــيــنــيــني؟ هــــل ثــّمــة 
في غمرة  والتفاؤل  لألمل  وبـــوادر  مصادر 
املتسارعة  واألحـــداث  الطاغي  التشاؤم  كل 
الرغم  على  والعنف؟  االشتباك  من حلقات 
من كل املعطيات السلبية، أحاجج بأن ثّمة 

ما يدعو إلى األمل في األرض املحتلة.
بـــالـــطـــبـــع، ال تــــوحــــي نــــظــــرة ســـريـــعـــة عــلــى 
ــل، فــالــتــوقــعــات  تــحــلــيــالت الــخــبــراء بـــأي أمــ
ــدام الــصــراع  ــتـ والــتــحــلــيــالت تــشــيــر إلــــى احـ
واســتــمــراره، بــل وتصاعد درجـــات العنف، 
السلطة  انهيار  إلى احتمال  وأخــرى تشير 
ــا يــتــبــعــهــا من  الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــ
ــار ســلــبــيــة عـــلـــى عـــمـــوم الــفــلــســطــيــنــيــني،  ــ آثــ
وثالثة تشير إلى تجذر االنقسام والتفتت 
خالفة  على  التسابق  ظــل  فــي  الفلسطيني 
الــرئــيــس، مــحــمــود عــبــاس، وفـــي ظــل رفــض 
وفــشــل حــركــتــي فــتــح وحـــمـــاس فـــي إنــجــاز 
ــة  ــافـ ــة الــحــقــيــقــيــة بـــيـــنـــهـــمـــا، إضـ ــالـــحـ املـــصـ
إلـــى الــخــالفــات الــداخــلــيــة الــتــي تستمر في 
تفتيت حركة فتح. أضف إلى ذلك استمرار 
االحـــتـــالل الــعــســكــري اإلســرائــيــلــي والــفــشــل 
ــــي املستمر لــوضــع حد  األمــيــركــي واألوروبـ
للحقوق.  املستمر  واالنــتــهــاك  لــالضــطــهــاد 
وإن لم تكن كل هذه التوقعات والتحليالت 
كافية، فإن  خبراء ومراقبني يحذرون من أن 
هذا العام ربما يشهد »وصول« داعش إلى 
فــي حــال نشوء »فــراغ  فلسطني، خصوصًا 
أمني« في حال انهيار السلطة الفلسطينية. 
ــتـــوقـــعـــات والــتــحــلــيــالت  تــتــصــف بـــعـــض الـ
الــســابــقــة بــاملــنــطــقــيــة، لــكــن بــعــضــهــا اآلخـــر، 
األمنية  املــؤســســات  مــن  املــتــأتــي  خصوصًا 
واالســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة املـــحـــلـــيـــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــــن تــخــمــيــنــات  ــر مـ ــثــ والـــــدولـــــيـــــة، لـــيـــســـت أكــ
مــنــطــقــيــة  أســــــــس  دون  مــــــن  وتــــــوقــــــعــــــات، 
ــل، بـــل إن هــذه  مــدعــومــة بــالــقــرائــن والــــدالئــ
الــتــوقــعــات والـــتـــحـــذيـــرات املـــدفـــوعـــة أمــنــيــًا 
هــي إشكالية، وربــمــا خــطــرة، ألنــهــا تعطي 
ــقــــصــــوى، وربــــمــــا الـــحـــصـــريـــة،  األولـــــويـــــة الــ
ــلــــيــــة عــلــى  ــيــــة اإلســــرائــــيــ ــنــ لـــلـــهـــواجـــس األمــ
للفلسطينيني.  األساسية  الحقوق  حساب 
وبالتالي، هي تساهم في إدامة التوجهات 
ثــّم،  ومــن  القمعية.  السلطوية  والــتــحــوالت 

لم يكن صعود اليمني املتطرف في أوروبا 
حدثًا مفاجئًا، طازجًا، وإنما شعور تنامى، 
وتوّجٌه تفاعل َعلى نار هادئة، خالل أكثر 
من عقد، قبل أن يظهر إلى العلن بفجاجة 
وقوة، تزامنتا مع التطورات الدراماتيكية 
املــزلــزلــة الــتــي تــمــر بــهــا املــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
ــــو تــعــّســفــيــا، بــال  واألمـــــــــران مـــتـــرابـــطـــان ولـ
أدنى شك... »الجبهة الوطنية« في فرنسا، 
الفجر  بريطانيا وحـــزب  اســتــقــالل  وحـــزب 
الذهبي في اليونان وحزب من أجل الحرية 
في هولندا وحزب املصلحة الفالندرية في 
النمساوي … وحركة  و»الحرية«  بلجيكا 
الجديد  اليمني  املجر وحــزب  »يوبيك« في 
فــــي بـــولـــنـــدا وحــــــزب الـــشـــعـــب الـــدنـــمـــاركـــي 
وحــزب  السويديني  الديمقراطيني  وحـــزب 
ــــزاب  الــفــنــلــنــديــني الــحــقــيــقــيــني… كــلــهــا أحـ
ــا املــهــاجــريــن  ــداؤهــ ــات يــجــمــعــهــا عــ ــركــ وحــ
ركوبها  في  خصوصًا.  واملسلمني  عمومًا، 
شعارا  متخذة  االقــتــصــادي،  السياق  على 
لها، مقولة أن للمواطن »األصلي« األولوية 
ــوارد بــال مــنــازع، وأنــه يكاد  فــي الــثــروة واملـ
أرضـــه، بسبب سياسات  فــي  أقلية  يصبح 
 ،

ً
متساهلة، غفلت عن خطر داهم أمدًا طويال

 
ً
ــيـــوم مــاثــال ــراه الـــشـــعـــوب األوروبــــيــــة الـ ــ وتــ
أمامها، ولم يتوان السفير السابق لالتحاد 
ــارك بــيــاريــنــي،  ــ ــــدى تـــركـــيـــا، مــ األوروبـــــــــي لـ
عــن الــذهــاب إلــى حــد التحذير مــن احتمال 
انهيار االتــحــاد فــي غضون أشــهــر، وليس 

ــــظ مــســلــمــي  ــــن ســــــوء حـ ــه مـ ــلـ ــعـ ــلــــم، ولـ املــــســ
ــتـــزايـــد فـــي املــنــاطــق  أوروبـــــــا أن الــعــنــف املـ
الـــتـــي يـــنـــحـــدرون مــنــهــا، والـــــذي امـــتـــد إلــى 
قلب العواصم واملدن التي يعيشون فيها، 
»مواطنني« أو مهاجرين غير شرعيني، لم 
يسعفهم للدفاع عن أنفسهم، عن هويتهم 
وثـــقـــافـــتـــهـــم وســـلـــوكـــهـــم، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
العامة  الشبهة  إلســقــاط  مستمرة  حمالت 
ــــراد إلــصــاقــهــا بــالـــ »مــســلــم« مطلقًا،  الــتــي ُي
أيـــنـــمـــا ُوجـــــــد، وأيــــــا كـــــان وضـــعـــه ودرجـــــة 
انـــدمـــاجـــه... بــقــيــت تــلــك الــحــمــالت تــتــحــرك 
ــزداد عــــدوانــــيــــة، وأغــلــبــهــا  ــ ــ ــل فـــضـــاء يـ ــ داخــ
ــيـــة مــــحــــدودة  ــاعـ ــمـ ــة أو جـ ــ ــرديـ ــ فـ بـــجـــهـــود 
انــتــظــم »أصـــحـــاب األرض«  الــتــأثــيــر.. فيما 

فــي كــيــانــات تــتــوالــد وتــنــســق بشكل جيد، 
وتـــوّحـــد شــعــاراتــهــا، وتــتــنــاســى أحــقــادهــا 
قــرونــا...  التاريخية داخــل أوروبـــا، تقاتلت 
ــتــــرك« راهـــنـــًا   حـــــول »الـــــعـــــدّو املــــشــ

ّ
لـــتـــلـــتـــف

ومستقبال، وفـــي نــســق تــصــاعــدي مــواكــب 
ــــداث، مـــنـــذ صـــائـــفـــة الـــســـنـــة املــاضــيــة  ــــألحـ لـ
تــحــديــدًا، فخلعت أوروبـــــا ثــوبــهــا الــنــاعــم، 
وكشرت  امللمس،  خشن  بآخر  واستبدلته 
عـــن أنـــيـــابـــهـــا، بـــمـــظـــاهـــراٍت بــــدت شــعــبــيــة، 
البداية، ضد وصــول اآلالف  »تلقائية« في 
مة بمظاهرات مناوئة  من املهاجرين، مطعَّ
لــألولــى، تــرحــب بــاملــهــاجــريــن »اإلخــــوة في 
لــزوم وجــه أوروبــا الحضاري  اإلنسانية«، 
وقــــوة الـــقـــانـــون... ثــم تــــدّرج إلـــى مــؤتــمــرات 
عاجلة ملواجهة طوفان الهاربني من جحيم 
الــعــنــف والــجــوع واملــــوت، تــخــرُج ببيانات 
مهادنة متفهمة حينا، مهددة مقّرعة حينا 
آخـــــر، إلــــى الـــضـــرب فـــي صــمــيــم املــنــظــومــة 
 بمقولة »آخر الطب 

ً
القانونية نفسها، عمال

»تعديلها«، وقد سنحت الفرصة  الكّي«... لـ
أملانيا،  بدأتها  املرحلة،  يواكب  بما  أخيرًا، 
 دول 

ً
قــــاطــــرة أوروبـــــــــا، والـــتـــحـــقـــت طـــائـــعـــة

أوروبا الشمالية باحتشام، لن يطول على 
األرجــــح، فمن كــان يتصور يــومــًا أن تصل 
قسوة الواقعية السياسية إلى أن تستحوذ 
، أو الـــدنـــمـــارك أو 

ً
ســلــطــات الــنــرويــج مـــثـــال

ر  املــهــاجــر/ املهجَّ السويد على مــا بــحــوزة 
مــن ُدريــهــمــات أو قــطــع ذهــبــيــة، هــي كــل ما 

خرج به من بلد وحياة، انتهت في حدوٍد، 
عــلــى أمـــل أن تــبــدأ مـــن جــديــد عــلــى حـــدود 
ــي مــخــيــلــة  ــت، فــ ــانــ ــم تـــعـــد كـــمـــا كــ أخــــــــرى، لــ
بأنها  السلطات  تلك  قاصديها...وتتحجج 
التكفل  في  »املــوجــودات«  بتلك  ستستعني 
وتوفير مستلزمات وجودهم  باملهاجرين 

املؤقت على أراضيها... 
بــلــغ هــــذا الـــعـــرض املــتــصــاعــد فـــي إيــقــاعــه 
عارمة  بمظاهرات  املــاضــي  السبت  ذروتـــه 
فــي  أوروبـــــــــيـــــــــة،  عــــاصــــمــــة  ــهــــا 15  ــهــــدتــ شــ
عن  والتعبير  للتنديد  رهــيــب،  استعراض 
كرهًا،  أو  طــوعــًا  الالجئني  استقبال  رفــض 
فــيــمــا تـــوعـــدت حـــركـــة »بــيــغــيــدا« األملــانــيــة 
املـــتـــطـــرفـــة بـــمـــظـــاهـــرة مـــلـــيـــونـــيـــة، مــصــابــة 
بــعــدوى املــلــيــونــيــات، فــي وجـــه مــا تسميه 
أملانيا«،  املسلمني  اجتياح  »خطر  صراحة 
بعد وصــول مليون ومــائــة ألــف منهم عام 
الــســيــنــاريــو  بــقــيــة  نــتــخــيــل  أن  2015. ولــنــا 
التذكير بأن  الـــذي يعيد  الــواضــح،  ونــّصــه 
ــِصـــت إلـــى  ــنـ ـ

ُ
تـــلـــك دول فــيــهــا حــــكــــومــــات، ت

مواطنيها، وتطّوع سياساتها وبرامجها، 
ــر، وفــقــًا ملا  ــ وتــغــيــر قــوانــيــنــهــا، إن لـــزم األمـ
يــطــلــبــه هــــؤالء املــــواطــــنــــون... فــمــن يستمع 
إلــى مواطني دول الضفة األخــرى؟ قبل أن 
ُيلقي من بقي منهم بأنفسهم على شواطئ 
ــال... تلفظهم حــتــى قــبــل أن  ــ ــاردة، بــال رمــ ــ بـ

يدركوها. 
)إعالمية تونسية( 

ويتنافس الطرفان على السلطة الشرعية 
املــركــزيــة فــي بــلــٍد فــقــد مـــركـــزه، وبوصلته 
ليبية  قــوى  السياسية. وتتعالى أصــوات 
منافسيها.  الدولي ضد  بالتدخل  تطالب 
داعـــش. وبما  ولــكــن، تحت غطاء محاربة 
أن »فزاعة« داعــش ذات مفعولي سياسي 
ســــــحــــــري، فــــــي زمــــــــن تــــقــــديــــس مــــحــــاربــــة 
عما  الساسة  وتدنيس مساءلة  اإلرهـــاب، 
آلت إليه األمور، ألن سياستهم وصراعهم 
على السلطة ساهم بشكل كبير في إيجاد 
الـــتـــربـــة الــخــصــبــة لـــداعـــش وغـــيـــرهـــا، فــإن 
هــــذه الــشــرعــنــة املــحــلــيــة لــلــتــدخــل تصبح 
بدورها مطية إضافية لألطراف اإلقليمية 

 للتدخل.
ً
والدولية املروجة أصال

واألمنية  السياسية  للتفاعالت  وبالنظر 
والـــتـــنـــقـــل الـــســـريـــع لـــلـــتـــهـــديـــدات، لــــم يــعــد 
ــن الــقــومــي ألي بــلــد عن  ــ مــمــكــنــًا عــــزل األمـ
ــلـــيـــمـــيـــة. لـــــــذا، فـــــإن أي تــدخــل  بــيــئــتــه اإلقـ
جـــديـــد فـــي لــيــبــيــا ســـيـــزعـــزع، بـــــدون شــك، 
األمـــــن اإلقــلــيــمــي فـــي الـــفـــضـــاء املـــغـــاربـــي-

، لم يتعاف 
ً
الساحلي. أمن منكشف أصــال

بــعــد مـــن تــداعــيــات الــتــدخــل الـــدولـــي ضد 
نظام القذافي. ومن ثم، فإن دعاة التدخل 
يغامرون  داعــش  محاربة  بدعوى  مجددًا 
كلها، ويضعون مستقبلها  املنطقة  بأمن 
الـــقـــريـــب، وحـــتـــى املـــتـــوســـط، عــلــى املــحــك. 
 عــن ذلـــك، فــإن أنــصــار الــتــدخــل غير 

ً
فــضــال

يساند  مــن  فمنهم  بــيــنــهــم،  فيما  متفقني 
ــوات خــلــيــفــة حــفــتــر عــلــى حـــســـاب قـــوات  ــ قـ
»فجر ليبيا« املحسوبة على اإلسالميني. 
وبــالــتــالــي، مـــاذا لــو اغــتــنــمــت هـــذه الــقــوى 
التدخل لقصف مواقع األخيرة، كما سبق 
ذلــك. وحينها،  أن فعلت  ــارات  ملصر واإلمــ
ســتــتــحــول مــحــاربــة اإلرهــــــاب إلــــى مــطــيــٍة 
لــدعــم حــلــفــاء ســيــاســيــني ال أكـــثـــر. املشهد 
الليبي ال يسمح بتدخل دولي ضد داعش 
في الراهن، خصوصًا أن صراع الشرعيات 
ــمـــوض، ويــمــيــزه  ــغـ فــــي الــــبــــالد يــكــتــنــفــه الـ
 .

ً
التعقد، على عكس املشهد السوري مثال

األمـــور إال تعقيدًا، بل  التدخل  يــزيــد  ولــن 
قد يحول ليبيا إلى مسرح جهادي واسع 

النطاق، يزيد املنطقة برمتها اضطرابًا.
فــرنــســا  مـــثـــل  دواًل،  أن  لـــالنـــتـــبـــاه  املـــثـــيـــر 
اآلن استراتيجية  إلـــى  تــجــد  لــم  وغــيــرهــا، 
نــاجــحــة فــي مــحــاربــة داعـــش فــي ســوريــة، 

تكمن املحاججة، هنا، بــضــرورة عــدم ربط 
»الفراغ األمني« املحتمل بظهور داعش، أو 
بضرورة  وإنما  الفوضى،  من  حالة  نشوء 
ــذه الــلــحــظــة املـــواتـــيـــة لــعــنــونــة  اســـتـــغـــالل هــ
السؤال الحقيقي املتعلق باألمن: كيف يتم 
وضـــع نــهــايــة فـــوريـــة لــالحــتــالل الــعــســكــري 
ــل االحــــتــــمــــاالت  ــ ــن كــ ــ ــكـ ــ ــــي؟  ولـ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ اإلســ
والــتــنــبــؤات املــذكــورة أعـــاله تهّمش جوهر 
ــيـــة اآلتــــيــــة مــن  ــابـ األخــــبــــار الــطــيــبــة واإليـــجـ
فــلــســطــني، وهــــي أخـــبـــار تــتــمــثــل فـــي أربــعــة 

محاور رئيسية. 
ظهور  ببداية  يتمثل  أهمية  وأكثرها  أواًل 
جيل جديد ومختلف، يحمل رؤية وأهدافًا 
الوقت  وفــي  وأساليب مختلفة عن سابقه. 
الذي يثور فيه جزء من هذا الجيل في شوارع 
اآلخــر منه، وإن كان  الجزء  فلسطني، يقوم 
االستراتيجيات  فــي  بالتفكير  مرئية،  أقــل 
الـــبـــديـــلـــة لـــلـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي، ويــضــع 
خطط العمل لتحقيق هذه االستراتيجيات 
بــدأ هذا  على املستويني، املحلي والــدولــي. 
الجيل الفلسطيني الجديد العابر للقارات، 
والتي  الفكرية،  قيادته  يفرز  رويـــدًا،  رويــدًا 
تشكل رافعة أساسية ومكونًا مهمًا في أية 
القيادة  هذه  تأخذ  إيجابية.  تغيير  عملية 
الــفــكــريــة الـــجـــديـــدة عــلــى عــاتــقــهــا بمحمل 
الــجــد مــســؤولــيــة تــجــديــد الــفــكــر السياسي 
منذ  الــنــمــو  عــن  تــوقــف  الــــذي  الفلسطيني، 
عقود. وبالتالي، ومن دون أدنــى شك، ثمة 
التشكل، وإن كانت  قيادة جديدة في طــور 
العملية تسير ببطء. وتــدل املؤشرات على 
أن هـــذا الــجــيــل الــجــديــد وقــيــادتــه الــجــديــدة 
ــلـــى عـــنـــونـــة جــــذور  ــن عـ ــ ــادريـ ــ ــيـــكـــونـــان قـ سـ
والتفتت  واالنــقــســام  الفلسطينية  املــعــانــاة 
والضعف.  لم يعد هذا الجيل الفلسطيني 
الـــجـــديـــد يــحــتــمــل أبـــــدًا ديـــمـــومـــة االحـــتـــالل 
ــاره، أو  ــمـ ــعـ ــتـ الــعــســكــري اإلســـرائـــيـــلـــي واسـ
ديمومة القيادة الفلسطينية غير الشرعية 
ــوا مــن  ــبــ ــعــ وغــــيــــر املـــمـــثـــلـــة. فـــقـــد مـــــلـــــّوا وتــ
الجديد  الجيل  وهــذا  املستمرة،  اإلخفاقات 
يجعله  بما  والــفــعــل،  التفكير  على  مصمم 
أقــــرب إلــــى نــيــل حــقــوقــه. ولــيــس هــــذا هــــراًء 
 كــان هــذا الجيل 

ْ
أو نسجًا من الخيال، وإن

الفلسطيني الجديد »غير مرئي« لعديدين 
ــاع الــقــرار، فثمة حاجة 

ّ
مــن املــراقــبــني وصــن

مــلــّحــة لــتــغــيــيــر الـــعـــدســـات لــلــنــظــر حــولــهــم 
بشكل أفضل لرؤية القيادة التي تشكلت في 

أحـــزاب  أن تحصد  غــريــبــا  ســنــوات. فليس 
اليمني املــتــطــرف، بــهــذا الــشــعــار، األصـــوات 
املرتجفة، وتدخل  البرملان األوروبــي الذي 
يـــرســـم صـــــورة مـــصـــغـــرة، ولـــكـــن حــقــيــقــيــة، 
ملـــزاج أوروبـــا بــأكــمــهــا... وفــي الــوجــه اآلخــر 
للعملة عقيدة مخيفة متنامية بأن أوروبا 
ــا، أواًل  ــنــ ــيــــني، عــــرقــــًا، ولــــونــــا وديــ لــــألوروبــ
وأخيرًا، وأن كل ما مضى تغيرت مفاعيله، 
وهَوت مبرراته التاريخية والجغرافية، بل 
تحّول إلى خطر، لم ُيقرع جرسه في أوانه، 
وتوجبت محاصرته، ولن يكون إال بجهد 
جـــمـــاعـــي، وصـــــوت واحـــــد تــتــعــالــى نــبــرتــه 
مــواربــة، وتنسجم بشكل متزايد،  بــال  اآلن 
مــع تــواتــر الــتــقــاريــر والـــدراســـات املنصّبة 
الــوجــود اإلســالمــي خصوصًا، وعلى  على 
بأرقام  معززة  واملحتملة،  اآلنية  تداعياته 
»مفزعة«، تقدر بأكثر من خمسني مليونًا، 
عـــدد املــســلــمــني الـــذيـــن يــســتــوطــنــون بــلــدان 
الخطاب  واجهة  إلى  معها  القارة...وقفزت 
ومسميات  تعبيرات  واإلعالمي  السياسي 
تــبــدأ مـــن »أســلــمــة أوروبــــــــا«، وتـــذهـــب إلــى 
 ،)!( اإلسالمية«  فرنسا  »جمهورية  حــدود 
في لعب واضــح على وتــر الفزع، والخوف 

من الذوبان وغريزة االنتماء... 
ــلـــك األحــــــــــزاب والــــحــــركــــات  ــر زعــــمــــاء تـ ــثــ أكــ
شجاعة يتحدثون عن خطر »املهاجرين«، 
ــد، لـــكـــن  ــ ـ ــمَّ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاط مـ ــ ــطــ ــ ــــي مــ ــــالمــ ــل هــ ــكــ بــــشــ
املهاجر  ســوى  ليس  الحقيقي  املستهدف 

ــــى فـــتـــح جــبــهــة جـــديـــدة  لــكــنــهــا تــســعــى إلـ
معه فــي مــوقــع آخـــر، وفــي بيئة سياسية 
واجتماعية مختلفة تمامًا. وكأن محاربة 
اإلرهاب أصبحت هدفًا بحد ذاتها، بغض 

النظر عن نتائجها وتبعاتها.
سيقود أي تدخل جديد في ليبيا لحماية 
مــا تبقى مــن االســتــقــرار فــي الــســاحــل إلى 
القالقل في  مــن  املــزيــد  أي  نتائج عكسية، 
مـــنـــطـــقـــٍة مـــنـــكـــشـــفـــٍة، بـــســـبـــب ضـــعـــف دول 
»الــرجــل  فمعالجة  املــنــطــقــة وهــشــاشــتــهــا، 
الساحلي املريض« عبر صدمات عسكرية، 
بالفشل،  عليها  ثالث، محكوم  طــرف  عبر 
ألن لــيــبــيــا، مــتــنــاثــرة األشــــــالء ســيــاســيــًا، 
بحاجة إلى تسوية سياسيٍة، ال عسكرية. 
أمــــا الــســاحــل فــهــو بــحــاجــة إلــــى معالجة 
بالتالي،  واقتصادية.  سياسية  مــزدوجــة 
ــدام فـــي لــيــبــيــا هو  ــتـ ــسـ ــع واملـ الـــحـــل األنـــجـ
حــل سياسي تــوافــقــي، ضـــروري ملصلحة 
املــجــاورة والقوى  والـــدول  الليبي  الشعب 
ــقـــول إن خــيــر وســيــلــة  ــافـــل الـ ــيـــة. ونـ الـــدولـ
اإلرهـــاب وجــود سلطة سياسية  ملحاربة 
شــرعــيــة، فـــال يــمــكــن ملـــن يــفــتــقــر الــشــرعــيــة 
أن يــنــجــح فــي هـــذه املــعــركــة طــويــلــة األمــد 
أيضًا  واالحــتــمــاء  االعتماد  تقتضي  التي 
بالشعب. أما من يحتمي بالخارج للتغول 
على الداخل، حتى ولو كان ذلك في سياق 

محاربة اإلرهاب، فمآله الفشل.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

السنوات القليلة املاضية للفلسطينيني في 
الفلسطيني،  املــدنــي  وللمجتمع  إســرائــيــل 

على سبيل املثال.
املتعددة،  املحددات  من  الرغم  وعلى  ثانيًا، 
داخــل  الفلسطينية  الــقــيــادة  ــدة«  ــ »وحـ فـــإن 
واألمل  للتفاؤل  آخر  َعّد مصدرًا 

ُ
ت إسرائيل 

الحذر. »االنــقــالب« االنتخابي الــذي حصل 
اإلسرائيلية،  البرملانية  االنــتــخــابــات  إّبـــان 
في مــارس/آذار املاضي، حّول التخوف من 
السياسة  فــي  الفلسطيني  الـــوجـــود  إلــغــاء 
جــديــدة.  فــرصــة سياسية  إلــى  اإلسرائيلية 
نــشــوء قـــيـــادات جـــديـــدة، مــثــل أيــمــن عـــودة، 
ــات عــلــى  ــعـ ــبـ ــواقــــب وتـ ــن تـــمـــر مــــن دون عــ لــ
واملدنية،  السياسية  الفلسطينية  الحقوق 
الفلسطيني  الــصــراع  ديــنــامــيــكــيــات  وعــلــى 
ــفــت بحكمة. 

ّ
بــاملــجــمــل، إن وظ اإلســرائــيــلــي 

ــعـــد مــــن ذلــــك،  ــــى أبـ ــــب مـــراقـــبـــون إلـ ــــد ذهـ وقـ
وحاججوا أن في وسع الفلسطينيني النظر 
إلى القيادة الفلسطينية في إسرائيل، بداًل 
ــراط فـــي مـــحـــاوالت إحـــيـــاء منظمة  ــ مـــن اإلفــ
بالطبع،  وقيادتها.  الفلسطينية  التحرير 
تــوجــه كــهــذا يــمــلــك إمــكــانــيــة تغيير قــواعــد 
الفلسطيني  الـــصـــراع  وفـــرضـــيـــات  الــلــعــبــة 
الباعث  الثالث  املحور  يتمثل  اإلسرائيلي. 
للمجتمع  الجديدة  القيادة  فــي  األمــل  على 
املدني الفلسطيني، والتي نشأت على مدار 
العقد املاضي. النجاحات املستمرة لحركة 
مقاطعة إســرائــيــل، وســحــب االســتــثــمــارات 
مـــنـــهـــا، وفــــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا، مــثــال 
رئيسي يــدلــل على ذلـــك. الـــدور الــهــام الــذي 
تلعبه حركة املقاطعة ونجاحاتها املستمرة 
نشأت  الــتــي  الكيفية  بسبب  فقط  تنشأ  لــم 
املوحدة  أهدافها  بسبب  أو  قياداتها،  بها 
أيــضــًا، بسبب  الجامعة ومــبــادئــهــا. ولــكــن، 
النضال من أجل تقرير  أدوات  امتالك أحد 
املــصــيــر، وبــســبــب وجـــود قــرائــن تــاريــخــيــة، 
ــراز الـــحـــقـــوق  ــ ــإحـ ــ ــلـــى فــعــالــيــتــهــا بـ تــــدلــــل عـ
ــة، وبـــســـبـــب الـــتـــحـــوالت  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــاق الـ ــ ــقــ ــ وإحــ
املصاحبة لها في الرأي العام الدولي حول 
ونــمــو  اإلســرائــيــلــي.  الفلسطيني  الـــصـــراع 
حركة التضامن الدولية، والتي تعمل بناء 
الفلسطيني  املدني  املجتمع  أولويات  على 
ودعواته، مثال حي وملهم للتعاون الدولي 

من أجل إحراز الحقوق.
أدوات  الــيــوم  الفلسطينيون  يملك  أخــيــرًا، 
قانونية أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي، 
فتبني نهج حقوقي متجانس مع القانون 
ــتــــراتــــيــــجــــيــــة ورؤيـــــــة  ــن اســ ــمــ الـــــــدولـــــــي، ضــ
مــكــون رئيسي ألي  أوســـع، هــو  فلسطينية 
بــرنــامــج ســيــاســي بـــديـــل. وعــلــى الـــرغـــم من 
صحة االّدعاء بأن هذا البرنامج السياسي 
البديل غير متوفر بالكامل اآلن، إاّل أنه من 
ــدًا اّدعـــــاء غــيــاب أصـــوات  غــيــر الــصــحــيــح أبــ
هذه  بديلة.  نقدية  فلسطينية  سياساتية 
األصـــــوات الــســيــاســاتــيــة، والــتــي يــتــم عــادة 
كــانــت مستقلة،  إن  تــهــمــيــشــهــا، خــصــوصــًا 
ــاســــي آخـــــر إلعـــــــادة إيـــجـــاد  هــــي مـــكـــون أســ
الــحــركــة الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــدورهــم 
السياسات في  الحيوي في صنع )وبــنــاء( 
الـــوطـــن واملــنــفــى وفـــي الــســاحــات الــدولــيــة. 
تضع هذه األصوات السياساتية الجديدة 
ــتــــمــــرارهــــم فــي  إبـــــــداع الــفــلــســطــيــنــيــني واســ
ــقـــاومـــة وصـــمـــودهـــم فـــي جـــوهـــر فــكــرهــم  املـ
وتحليلهم، وهو توجه افتقد عقودًا طويلة. 
على  انعكاساته  املنهجي«  »الخيار  ولهذا 
املستويني، املنظور والبعيد، وعلى شرعية 
وقراراتها  وخياراتها  املستقبلية  القيادة 
ــل  ــ ــادر األمـ ــ ــــصـ ــيــــة. تـــحـــقـــق مـ ــيــــجــ ــتــــراتــ االســ
والـــتـــفـــاؤل املــنــاقــشــة أعـــــاله، أو جــــزء منها 
ربما، يشير إلى عام مختلف للفلسطينيني 
عـــن ســـالـــفـــه، بــعــكــس الــتــوقــعــات الـــســـائـــدة. 
ولكن السؤال املعلق برسم اإلجابة: هل ثّمة 
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حسام كنفاني

ال يتوقف األميركيون عن محاولة اإليحاء بأنهم ال يزالون يمسكون بمفاصل األمور 
الدولية، وأن وقع كلمتهم أو تدخالتهم ال يزال هو نفسه كما كان قبل خمس سنوات. 
إال أن األمور لم تعد على هذا النحو منذ الدخول الروسي الكبير على املشهد الدولي. 
اتفاق  األميركي.  الحال  دليل على  أعلن قبل ساعات خير  الــذي  اتفاق ميونخ  ولعل 
هو أساسًا حصيلة ضغط ورغبة أميركية جامحة في تحقيق تقدم ما على أرض 
الواقع، وعلى أساسه كان بيان وزير الخارجية، جون كيري، في ساعة متأخرة من 
مساء الخميس املاضي، بأنه تم التوصل إلى اتفاق على »وقف العمليات القتالية« في 
األراضي السورية. كان البيان بمثابة إعالن انتصار أميركي، وبأن الجهد الذي بذله 

كيري أثمر فعليًا ألغراض سياسية وإنسانية وعسكرية.
الغرض السياسي األســاس من اإلعــالن كــان محاولة دحــض كل ما راج في الفترة 
السابقة، وفي صحف أميركية عدة لعل أبرزها »فورين بوليسي«، عن أن واشنطن 
املاضية  األشهر  في  عنه  تعلن  كانت  ما  كل  وتخلت عن  لروسيا،  السوريني  باعت 
عن مصير النظام السوري. وعلى هذا األساس جاء الترويج إلعالن االتفاق على أنه 
محصلة ما تطالب به هيئة التفاوض السورية التي تصر على فك الطوق عن املدن 
املحاصرة، ووقف القتل قبل التوجه إلى الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف املقررة 

في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. 
قــد يــكــون هــنــاك شــق حقيقي فــي اإلعـــالن األمــيــركــي، وهــو الــجــزء املتعلق بــإدخــال 
املساعدات إلى املدن املحاصرة، وال سيما دير الزور وبلدات الفوعة، وكفريا، ومضايا، 
ومعضمية الشام، وكفر بطنا. لكْن هناك جزء آخر في االتفاق يحمل معنى مناقضًا 
ملا تم اإلعالن عنه، وال سيما مع استثناء الغارات الجوية من »وقف العمليات القتالية«. 
الدولة  لتنظيم  االتفاق، ستكون مستمرة في استهدافها  الغارات، بحسب  أن  ورغــم 
اإلسالمية )داعش( وجبهة »النصرة«، إال أن ما خلف هذا األمر من املفترض أن يكون 
واضحًا للجميع، وخصوصًا مع التجربة في الشهور املاضية مع الغارات الروسية 
التي أثبتت أن تعريفات موسكو لـ »داعش« و»النصرة« أوسع من التفسيرات املعتمدة 
الـــروس، أكــبــر مــن النطاق  دولــيــًا. وحــتــى نــطــاق عمل هــذيــن التنظيمني بالنسبة إلــى 
املعروف لتوسعهما على األراضي السورية والعراقية. التعريف الروسي لإلرهابيني، 
بحسب ما بات معروفًا، هو نفسه التعريف الذي يعتمده نظام بشار األسد. فكل من 
يعارض النظام، أو يشكل خاليا قتالية ضده، بغض النظر عن االسم الذي تنضوي 
تحته، هو يندرج تحت خانة اإلرهاب الذي يستوجب ضربه بالطائرات والصواريخ 
بعيدة املــدى. وعلى هذا األســاس ستكون الطائرات الروسية طليقة اليد في السماء 

السورية، وربما على األرض، من ضمن هذا التعريف الخاص.
مثل  عن  بالكشف  كفيلة  كانت  واستثناءاته  االتفاق  إلعــالن  التالية  الساعات  ولعل 
هذ األمــور، مع شن الطائرات الروسية غــارات على ريف حمص الشمالي، وسقوط 
عشرات القتلى والجرحى من املدنيني السوريني. بالنسبة إلى الروس، هم لم يخرقوا 
االتفاق، بل يعملون ضمن االستثناء املنصوص عليه، والذي يأتي بمثابة ترخيص 
العالم الغربي، وال سيما الواليات  لقتل السوريني في إطار »تفاهم دولــي« وبرضى 
املتحدة التي ال ترى نفسها مستعدة لالعتراف بأن ال دور لها في امللف السوري غير 
تلبية رغبات الروس. ربما يكون ما قاله جون كيري في التسريب األخير حول الوضع 
السوري، والذي لم تنفه وزارة الخارجية األميركية بل اكتفت بالقول إنه لم يكن معدًا 
للنشر، أفضل ما يعبر عن املوقف األميركي الحقيقي. فبغض النظر عما قاله كيري 
حول »إبادة املعارضة السورية«، كانت هناك الجملة االستفسارية االستنكارية التي 
وجهها إلى الناشطتني السوريتني: »هل تريدوننا أن نقاتل الروس؟«. بالتأكيد ال أحد 
يريد من الواليات املتحدة أن تقوم بذلك، وال أحد يوهم نفسه أن واشنطن ممكن أن 
تفعل هذا الشيء، لكن كل ما ممكن أن نطلبه هو عدم إعطاء الروس الضوء األخضر 

لقتل السوريني.

عبد الحكيم حيدر

مصر هــي بلد أحــمــد مــوســى وأحــمــد شوبير وأحــمــد الــزنــد وأحــمــد بــديــر وأحمد 
السبكي وأحمد أبو هشيمة وأحمد قذاف الدم )بعدما سّد شارعني في قلب الزمالك، 
بسبب ضربه النار على وزارة الداخلية، وأصاب ضابطا من ست قطع سالح آلية 
تابعة للجماهيرية الليبية، وخرج من القضية كالشعرة من العجني، وما زال طالب 
عامر  وأيــن  منصور  ومرتضى  منصور  مرتضى  وأحمد  التيشيرت محبوسا(، 
ووفاء عامر وبوسي )شيكات( وأمينة )حنطور( ونخنوخ )بمناسبة اإلفراج عنه 
النيل،  قــالدة  الدستورية تحت رئاسة عدلي منصور صاحب  املحكمة  عن طريق 
حيث يمكن له اآلن مباشرة أعماله الخيرية والدعوية في شارع الهرم كسابق عهده(، 
وشعبان الشامي وشعبان عبد الرحيم وخيري رمضان وسما املصري )افتقدها 
البرملان املصري وخسرها، وخسر علمها وثقافتها(، وفيفي عبده )إن كان الشيء 
بالشيء ُيذكر(، ومليس الحديدي ومليس جابر وعماد أديب وكل آل أديب وخالد أبو 
ق تحت قبة 

ّ
بكر وخالد سرحان وخالد يوسف، مخرج الروائع )وصاحب علّي الطال

وسمير  املحامي  وسمير صبري  رجب  وسمير  اإلسكندراني  وسمير  البرملان(، 
الخرائط في  والــلــواء شاهني )ماحي  وإلــهــام شاهني  فــوزي  املمثل ومفيد  صبري 
التسريبات(، واللواء عبد العاطي كفتة )وملاذا حرمنا من نبل اختراعاته؟(، وخالد 
الغندور وخالد تليمة )وما أكثر الخوالد(، وخالد الذكر وأوالده وأحفاده وأصهاره 
روتــانــا(،  قــنــاة  لــم تصنع شيئًا حتى  الــتــي  العربية  التصنيع  أسلحة شــركــة  )مــن 
وعصمت السادات وأنور السادات وعفت السادات وجيهان السادات وبناتها، من 

أوالد سيد مرعي حتى أصغر عضو في البرملان.
الــعــمــال املــصــريــني فــي موانئ  وبــمــا أن حسني ســالــم صــار فقيرًا )ويستدين مــن 
إسبانيا(، فــال داعــي لذكر اســمــه، ومــا دام حسني مــبــارك فــي املستشفى وعــالء 
ــت مــواردهــمــا 

ّ
وجــمــال مــبــارك فــي الــنــادي لــلــتــدريــب عــلــى شــيــل الــحــديــد، بــعــدمــا قــل

وشّحت، حتى مبارك نفسه يعالج في املستشفى على حساب الدولة، نظرا للحالة 
املدقعة، وال أعرف ملاذا لم يرسل لهم رشيد أو املغربي أو بطرس بطرس غالي شيئًا، 
حتى على سبيل السلف والدين، فهل نعتبره مظلومًا بعدما آلت األمور لعبد الفتاح 
السيسي وعزمي مجاهد ويسرا )سفيرة(، فأين أحمد أبو الغيط. واضح الجامعة 
سافرت ثانية إلى تونس، أو إلى أوروبا مع أوالد محمد حسنني هيكل، كما سافر 
كمال أبو عيطة إلى أميركا كمندوب إعالنات ثوري، تاركا عجني الثورة في ميدان 
التحرير. وإبراهيم عيسى وعادل حمودة بعدما سفك طنني من الدموع النقية على 
أطفال القطار في عهد محمد مرسي، ولم يتحفنا بعد من تحت بطاطني العجمي 
والساحل الشمالي والبكيني بأي دموع على 16 فقيرًا فقدوا نور عيونهم بسبب 
خطأ العالج في أيام السيسي التي سال فيها الزمرد على رؤوس الجبال، فغطاها.
الذكر أن يعرف شيئًا،  هل يليق بهذا الوطن، مصر، بعد كل هذه الكوكبة، سالفة 
مثال عن دكتور مصطفى صفوان، بعدما مّن الله علينا باملمثل مصطفى شعبان 
في حاجة  نحن  هل  أو  يونس،  ومصطفى  الجندي  ومصطفي  بكري  ومصطفى 
لكتب الناقد دكتور إيهاب حسن، فيكفينا عودة إيهاب طلعت لقنوات فضائنا، كي 
ينقلنا إلى سماوات العالم، فهل، بعد ذلك، نعشم أن هذا الوطن يمكن له أن يتسع 
صدره لواحد مثال، مثل الدكتور حسني خيري )الجراح ورئيس قسم الجراحة في 
القصر العيني والعميد السابق املنتخب ونقيب األطباء الحالي، والذي لم يفتح عيادة 
خاصة إلى اآلن، والذي يذهب إلى القصر العيني في السابعة صباحًا قبل الطالب 
واألساتذة، ويترك راتبه لصغار العمال واملوظفني. ويكفي أن تعرف، في النهاية، أن 
السيسي شاله من منصبه بقرار جمهوري(، فهل بعد ذلك، ال يستطيع أمني شرطة 

أن يعتدي على طبيب االستقبال ويهينه؟

بيار عقيقي

لم يأِت لقاء ميونيخ األملاني بجديد، سوى تكريس حتمية الدور الروسي العسكري 
فــي ســوريــة، بتأييد أمــيــركــي، تــحــت عــنــوان »مــحــاربــة اإلرهـــــاب«. تـــّم الــتــثــّبــت، ليلة 
الخميس ـ الجمعة، على تأكيد الحلف األميركي ـ الروسي في سورية، وعلى »عدم 

جواز مواجهة البلدين بعضهما« مهما تفاقمت املآسي اإلنسانية هناك.
»إما أن تسيروا أو أن تسّيروا«. هكذا أوحى لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
الفروف، ونظيره األميركي، جون كيري، في رسالة متعددة االتجاهات، للمعارضة 
 بالنسبة 

ّ
 إلى أوروبا. الحل

ً
السورية ودول الجوار السوري، القريب والبعيد، وصوال

يعلو  أولــويــة، وال شــيء  اإلرهابية  والتنظيمات  »داعـــش«  إليهما »واضـــح«: محاربة 
على هذه األولوية. على أبو بكر البغدادي أن يضحك لهذه الطرفة. »داعش« تحّول 
ان ما بني تنظيم، من 

ّ
إلى أملانيا نازية أخرى، يستوجب الخالص منها، مع أنه شت

قيمت على 
ُ
أ املفترض أنه سيتالشى »قريبًا« وفقًا لتحليالٍت غربية كثيرة، ودولة 

أرضية صناعية وعسكرية وسياسية صلبة، مترافقة مع احتاللها أعــدادًا كبيرة 
من الدول األوروبية. 

إزاء هذا الواقع، بات أمام املعارضة السورية حل من اثنني: القتال حتى آخر رجل، 
بأنها  ف 

ّ
صن

ُ
وإال ست مــرارتــهــا،  كــل  مــع  الــروســيــة  ـ  األمــيــركــيــة  بالحلول  السير  أو 

حسد عليه. ال مثالية في هذا العالم، ومبدأ »الواقعية« 
ُ
»إرهابية«. وضع املعارضة ال ت

ل عسكري 
ّ
هو الذي سُيهيمن على قــرارات املعارضة، ما لم تتغّير الظروف بتدخ

بّري، وأيضًا تحت اسم »محاربة داعش«، لكن لنجدة املعارضة ال النظام، كما في 
الحالة الروسية.

العسكري ستترك تركيا وأوروبــا في مــأزق، بفعل تزايد  الوضع  عدا أن تطورات 
أعداد الالجئني. من املتوقع، في الفترة املقبلة، أن يزداد الضغط العملي على املعابر 
الحدودية بني تركيا وسورية، بالتزامن مع بدء قوات األطلسي عملياتها العسكرية 

في بحر إيجه، للحّد من تدفق الالجئني إلى القارة األوروبية.
فق على توزيعها في 

ُ
حتى اآلن، ال أحد يفكر إنسانيًا، واملساعدات اإلنسانية التي ات

، تّم توزيع أغذية فاسدة ومنتهية الصالحية 
ً
سورية، دونها عقبات. في مضايا مثال

فترض أن تتّم 
ُ
على املحاصرين، بعد بدء دخول املساعدات. كما أنه في املناطق، امل

محاربة »داعش« وجبهة النصرة فيهما، يوجد مدنيون، ال ذنب لهم سوى وجودهم 
، لن تصلهم املساعدات، بحّجة عدم القدرة على الوصول، 

ً
هناك فقط. هؤالء، مثال

بسبب األعمال العسكرية.
 الروسيـ  األميركي لم يتحدث سوى عن »استئنافها«، 

ّ
أما في شأن جنيف، فإن الحل

قة، حتى تتطّور األمور عسكريًا. »من يملك األرض يملك 
ّ
أي أن جنيف ستبقى معل

الــقــرار«، مبدأ لــم يسقط فــي أي صــراع فــي العالم، حتى أنــه كــاد أن يكون لصالح 
ل العسكري الروسي. وقتها أيضًا، 

ّ
املعارضة منذ حوالي ستة أشهر، أي قبل التدخ

لم يكن األميركيون راغبني في وصول املعارضة إلى الساحل السوري، وهو ما تبنّي 
الحقًا في كرونولوجيا األحداث العسكرية واملواقف السياسية الالحقة. 

 السوري لدى واشنطن وموسكو 
ّ

وسط هذا كله، بدا مالحظًا في استعجال الحل
ترغب  فروسيا  نتجة، 

ُ
امل غير  االجتماعات«  من»رتابة  ص 

ّ
التخل يريدان  كليهما  أن 

ليبيا،  التركيز األميركي على  السوري، في مقابل بدء  للملف  بالكامل  التفّرد  في 
حيث يوجد »داعش« أيضًا.  بالتالي، بتنا أمام مرحلة انتقالية، بني أولويتني: الليبية 
ستتقدم على السورية غربيًا، على اعتبار أن البحر وحده من يفصل »داعش« عن 
القلب األوروبي، بينما في الشرق تبدو تركيا خط دفاع أول في موضوع الالجئني، 

 في مواجهة »داعش«.
ً
وروسيا جنديًا مقاتال

وحني يتحدث كيري عن مهلة األشهر الثالثة للمعارضة فهو ال يعني غير تمهيد 
 السياسي البطيء في سورية. 

ّ
األرضية لعمل عسكري في ليبيا، على أن يبدأ الحل

ل عسكري بّري، سنكون أمام نهاية غريبة للصراع السوري، 
ّ
وما لم يحصل تدخ

أبطالها روس وأميركيون.

بسمة النسور

بعد بحٍث مضٍن، استغرق جملتي العصبية برمتها، عثرت على نظارتي الطبية، 
مثبتة  فوق رأسي. تأكدت أن الوقت قد حان رسميًا لالستعانة بخبرات األطباء، 
على الرغم من مقتي الشديد لهم، كون أن عددًا كبيرًا منهم بال ضمير، وهم يتمنون 
لنا أسوأ الشرور  بطبيعة الحال. سوف أثبت وجهة نظري، قبل أن يحتد أي منكم. 
قولوا لي بربكم: كيف يمكن أن نثق بشخٍص، يرتدي مئزرًا أبيض، ويحقق معنا 
بلهجٍة باردٍة خاليٍة من أي تعاطف من وراء مكتب صقيل في مكان يفوح بروائح 
املطهرات النفاذة، ويعتبر أوجاعنا  مجرد ملفات في خزانة عيادته، وهي مصدر 
  أن األمراض كلها اختفت من وجه الدنيا، 

ً
رزقه الوحيد. بمعنى أنه لو تخيلنا برهة

على نحو ســحــري مــبــاغــت، ســوف ينخرب بيته حــرفــيــًا، ثــم يــجــول فــي الــشــوارع 
، بذقن غير حليقة وهيئة  رثة. 

ً
متسوال

بلغت أعراض حالة التوهان والشرود الذهني ذروتها، حني انتابني غضب شديد، 
الفاخر، وقد  املــول  الواقفة بثبات في واجهة  اآللــي  لعدم استجابة ماكينة الصرف 
حردت وانطلقت أزرارها  بعصبية. استنكفت، ولم تجد علي بسخاء محايد بتلك 
األوراق اللعينة التي تجعل الحياة أكثر سهولة. حدث ذلك، على الرغم من أنني قد 
وضعت  في املكان املحدد بطاقة املركز الرياضي، بلغت املسألة حدًا خطيرًا، حني 
بالقرب من  حاولت جاهدة فتح باب سيارة مرسيدس ســوداء، تصادف وقوفها 
باللون.  الفارهه سوى  املرسيدس  مع  تتشابه  ال  التي  السوداء  الهونداي  سيارتي 
املهم قدر الله ولطف، ولم يتم القبض علي بتهمة  محاولة سطو فاشلة، على سيارة 
أظــن أن  أحــدهــم، وقــد هــرع نحوي راكضًا ناقمًا، يحمل في يديه  أكياس تسوق، 
أحدها يحتوي على شوكوالتة باهظة الثمن، فيما كرشه يهتز أمامه بانفعال، إلى 
أن أدرك االلتباس الذي وقعت فيه، فابتهج على نحو مبالغ به، وأحسست مقدارًا من 
الشماتة في عبارته التي قصد بها تهوين املسألة علي، ما  فّجر أحقادي  الطبقية 
دفعة واحدة، تمنيت لحظة لو أهشم زجاج سيارته وأهرب، بعد أن أسمعه ما تيسر 

من الشتائم غير الالئقة.
واساني أصدقاء كثر، حني سردت الحادثة على صفحتي  في »فيسبوك«، وأكد 
معظمهم  أنهم يعانون من هذه األعــراض، املرتبطة بنمط الحياة املتسارع املتوتر 
، في قدرة 

ً
. تأملت، طويال

ً
واملثير للخيبة  في معظم األحيان. هدأت مخاوفي قليال

هواجسها.  حــدة  مــن  والتخفيف  الحزينة  الـــروح   تعزية  على  اإلنساني  التعاطف 
حاولت مرارًا االبتعاد عن »فيسبوك« وطرقه املتعرجة، غير أنني، كأي مدمن قليل 
بــالــذات، استعرضت دفعة جــديــدة مــن طلبات صــداقــٍة،  الحيلة، عــدت هــذا الصباح 
وردتني من بعض غريبي األطــوار، ذوي األسماء املستعارة الطريفة ذات الدالالت 
أمــيــر )اضــــالم(، أبو  ــرار والــتــرصــد، طــلــبــات   املضحكة. تجاهلت، مــع سبق اإلصــ
ضحكة جنان، عاشق صدام حسني، أسمراني اللون، قارئة الفنجان، ملك الظالم، 
قاهرة األحزان. فرحت لورود اسم إحدى صديقات الطفولة ضمن القائمة نفسها، 
البالغ،  ألن  الحزن  الندم، وكذلك  الفور، وسرعان ما استولى علي  بها على  قبلت 
والذكريات  إلــى كل ما مضى،   التحيات واألشـــواق والحنني  تبادل  ما حــدث، بعد 
واألخبار، هو توقف الحوار عند ذلك الحد. عجزنا عن استكمال  أي اتفاق  متعلق  
بقضايا  اللحظة الراهنة، بسبب انعدام املشتركات، وتقدم العمر، وتبدل األحوال، 
مما أوقعني  وصديقتي  بالحرج، بعد أن احتدم الفضاء األزرق بالطاقة السلبية، 
مبعثها خيبة أمل كل منا باألخرى. بعدها ساد صمت ثقيل، داريناه باملجامالت 
وصور الوجوه  املبتسمة. تابعت لقاًء متلفزًا، حاز مئتني وخمسني ألف متابعة في 
»تويتر« ملمثلة هوليودية، ذات شهرة واسعة، قالت، في معرض ردها على سؤال 
املذيعة املزهوة باملنجزات الحضارية للمدينة الناهضة، ردت، ببراءٍة تامة، إن أكثر 
ما أثار إعجابها، في زيارتها األولى لدبي، الصحراء وركوب الجمال. توقعت أن تقع 
املذيعة غير النبيهة في االرتباك، فتحث الضيفة على اإلستدراك واإلشارة بانبهار 
بلقطاٍت  السريع  اللقاء  وانتهى  تفعل.  لم  أنها  غير  كثيرة،  إلــى  مظاهر حضارية 
جميلة للممثلة الشهيرة، تمتطي الجمل السياحي املزين بالهودج املزركش، وتبتسم 

أمام الكاميرات في اختصاٍر غبي للمشهد، فيما الاليكات تتوالى.

ترخيص بالقتل مصر بلد أحمد موسى

ما بعد »ميونيخ«
فيما »الاليكات« تتوالى
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لــم يكــن مايجــري اليــوم فــي الخليــج العربي 
من حالة الشد والجذب التي تعيشها بلدانه، 
إال تعبيــرا موضوعيــا عــن جملــة التطورات 
الحاصلــة فــي املنطقة، وخصوصا مشــرقه 
 جديــدًا، 

ً
العربــي، والتــي بــدأت تأخــذ شــكال

واحتاللــه  العــراق  ســقوط  مــع  حديثــا  بــدأ 
مــن الواليــات املتحــدة، بســبب حجــة وكذبــة 
امتالكــه أســلحة الدمــار الشــامل، ثــم الحقــا 
التداعيــات الســلبية لهــذا االحتــالل الــذي لــم 
يفلح إال بتسليم العراق على طبق من ذهب 
لإليرانيني الذين لعبوا دورا بارزا في إرباك 
مــن  العراقــي،  املســتنقع  فــي  األميركيــني 
خــالل سياســة ذكيــة، اســتطاعت أن تحقــق 
بصــرف  الداخلــي،  الصعيــد  علــى  مرادهــا 
أنظــار أميــركا والغــرب عــن النشــاط النووي 

اإليراني املحموم واملتسارع.
خارجيــا، ال يخفــى علــى أي مراقــب كيــف 
اســتطاعت إيران تجنب التداعيات الســلبية 
تداعيــات  إلــى  وتحويلهــا  العــراق  الحتــالل 
إيجابيــة، تمثلــت بالنتيجــة إلــى االنســحاب 
أنتــج  مــا  اإليرانــي،  واإلحتــالل  األميركــي 
معادلــة تقاســم العــراق بــني إيــران وأميــركا. 
أمــام هــذا املشــهد الدراماتيكــي الــذي عقــب 
ســقوط العــراق ســيجد الخليــج نفســه، مــرة 
أخــرى، وجهــا لوجــه أمــام إيــران الفارســية 
مــن  والتاريخيــة،  اإلمبراطوريــة  بأطماعهــا 
دون الحاجــز التاريخــي الــذي تمثل بالعراق 
ومشكالته من طوق حماية للخليج العربي، 
حيــث شــارك الخليــج نفســه عبــر سياســة 
غبية وقصيرة النظر بإيصال أنفســهم إلى 
مــا فيــه اليــوم مــن وضــع ال يحســدون عليه، 
االنكشــاف  تداعيــات  تتوقــف  لــم  وبينمــا 

األول واملتمثل بسقوط العراق، حتى وصل 
العــرب عموما، والخليــج العربي خصوصا، 
أفرزتــه  والــذي  الثانــي،  االنكشــاف  إلــى 
ثــورات الخريــف العربــي، ليجــد نفســه أمــام 
جــردة حســاب تاريخيــة، كشــفت املســتور 
الخليجي، ببعديه الداخلي والخارجي، حيث 
بينت التجربة التاريخية لهذه البلدان فشال 
ذريعا على الصعيدين الخارجي والداخلي، 
وخارجيــا كان ســقوط العــراق شــاهدًا على 
عــن  وعجزهــا  الخليجيــة  السياســة  فشــل 
كان  حيــث  املتكــررة،  العــراق  أزمــات  إدارة 
الخليج مســاهما رئيســيا في وضع نفســه 

وجها لوجه أمام إيران الفارسية.
الدويــالت،  لهــذه  الداخلــي  الصعيــد  علــى 
أو  »ربيــع«  اســمه  لشــيء  مهيئــة  تكــن  لــم 
غربــا،  تونــس  فــي  بــدأ  عربــي،  »خريــف« 
حيــث نزعــت الثــورات  ورقة التــوت الوحيدة 
التــي كانــت تغطــي أنظمــة الحكــم وطبيعتها 
العربــي مــن جهــة،  العالــم  فــي  الدكتاتوريــة 
وكشفت هشاشة وضعف بنية املجتمعات 

العربية .
اآلن، مــاذا يعنــي هــذا علــى صعيــد املواجهة 
الحاصلــة  اإليرانيــة   - »الخليجيــة«  العربيــة 
العربــي،  املشــرق  فــي  عــدة  جبهــات  علــى 

ابتداءا باليمن وانتهاءا بسورية؟
كل الصراعــات السياســية والحــروب دائمــا 
الداخليــة  القــوى  موازيــن  ملؤثــرات  تخضــع 
والخارجيــة لــكل طرف من أطــراف الصراع. 
وانطالقــا مــن هــذه القاعــدة، فــإن املواجهــة 
متقــدم  كــرأس  الســعودية  بــني  »املحتملــة« 
إيــران،  وبــني  الخليــج  فــي  ومســتهدف 
ال  فــي وضــع  الســعودية  العربيــة  ســتضع 

تحســد عليه. وألن املواجهات بني األمم هي 
االمتحــان التاريخــي لقــوى األمــة، فــإن قوى 
فــي  ضعيفــة،  الخليجيــة  الجهــة  فــي  األمــة 
مقابــل نظيرتهــا اإليرانيــة، حيــث املواجهــة 
عاصمــة  مــن  أكثــر  وفــي  اآلن،  »الســاخنة« 
عربيــة،  وحدهــا برهــان علــى هــذا الضعف، 
وهــذا االختــالل فــي موازيــن قــوى الصــراع 
لعامــل  أن  كمــا  اإليرانــي،   – الســعودي 
التمكني واإلستعداد دور مهم لجهة السلب 
أو اإليجــاب فــي معادلــة الصــراع. ووفق هذه 
الســاحة  فــي  إيجابــا  تتموضــع  املعادلــة، 
الســعودية  الســاحة  فــي  وســلبا  اإليرانيــة، 

والخليجية.
الدولــة  مقومــات  كل  تمتلــك  إيــران  كانــت 
قوميــة  دولــة  أنهــا  بحكــم  والتــي  القوميــة، 
و»حديثــة«، فإنهــا، بحكم التعريف، ال يمكن 
الــذي  قــط،  القوميــة  بمصالحهــا  تفــّرط  أن 
آخــر  بمعنــى  أي  توســعيا،  دورا  يقتضــي 
توســعية  طبيعــة  ذات  الدولــة  هــذه  تصبــح 
ونهبيــة، وهــذا ليــس جديدًا فــي تاريخ الدولة 
القوميــة، فــإن مــا تقــوم بــه إيــران اليــوم مــن 
محاوالت الهيمنة والتوسع، وبأشكال قوى 
ــر بتاريــخ الدولــة 

ّ
غيــر تقليديــة، هــو مــا يذك

القوميــة التقليديــة كمــا تجلــت فــي التاريــخ 
هــذه  مــن خاللــه  أفــرزت  والــذي  األووربــي، 
الدولــة الظاهــرة االســتعمارية التي توســعت 
بنــاء  لتتمــم  والهيمنــة  الســيطرة  أجــل  مــن 
إال  ذلــك  يتــم  ولــن  قوميــة،  كدولــة  نفســها 
باالعتــداء علــى اآلخــر الضعيــف، وهــذا مــا 
تقــوم بــه إيــران اليوم، وبشــكل جديد ولئيم، 

مستغلة البعدين، املذهبي والطائفي.
صالح سلطان )سورية(

ليســت الثــورة تحــّررًا مــن الظلــم نحــو العــدل، وانعتاقــا 
األنظمــة  مــن  والتطهــر  الحريــة،  نحــو  العبوديــة  مــن 
االســتبدادية والكهنوتيــة، فحســب، بــل تتســع وتذهــب 
إلــى أبعــد ذلــك، إنهــا ثــورة  نحــو الفكــر واملعرفــة، نحــو 
األدب والثقافــة، ثــورة تطلعــات الشــعوب نحــو اإلبــداع 
واســتلهاما  الحضــاري  الشــهود  وتحقيــق  والتمكــني 
الفكــر  إلهامــا نحــو  تكــون   أن  نعــم، يجــب  للكينونــة. 
واملمارســة علــى قاعــدة العمــل الجماعــي القائــم علــى 
املعرفــة، فهــي )الثــورة( تطلــق طاقــات التغييــر الفــردي 
والجماعي لبناء املجتمع الجديد والدولة الحديثة، وهي 
إعــادة تشــكيل العقــل اإلنســاني والتصــور اإليجابــي، 
اتحــاد  فــي  ووجدانــه  ضميــره  اإلنســان  يجــد  حتــى 
دائــم، لينتقــل إلــى العمــل فــي ميــدان الفكــرة والتخطيط 
ويســتلهم األجر واملســؤولية، وأداء الواجب الســتمرار 

اإلنجاز وتحقيق األهداف.
مــن  كان  وإن  حتــى  نظامــا سياســيا،  الثــورة  ليســت 
أهدافهــا الرئيســية تغييــر نظــام الحكــم، بــل هــي حالــة 
للمشــروع  األولــى  اللبنــات  وتضــع  التغييــر،  تصنــع 
الثــورة ومبادئهــا،  السياســي، وفقــا ألهــداف  الوطنــي 
وبهذا يصبح النظام السياســي للثورة مشــروع الدولة 
الــذي يعتبــر الهــدف الثانــي للثــورة، بعــد تغييــر النظــام 

االستبدادي.
بميــالد مجتمــع جديــد واســع  تتمثــل  الثــورة »حالــة« 
الثقافــة، نامــي الخصائــص، متقــد الســمات، وتجــاوز 
الحالــة »الصبيانيــة« التي ســوقتها األنظمة السياســية 
لــه  تعــرض  حينمــا  فالطفــل  األشــياء،  وراء  باللهــاث 
الحلــوى  ســيختار  أنــه  شــك  ال  واملجوهــرات  الحلــوى 
األقــرب إلــى عاملــه، فاملجتمــع الجديــد تحــّرر مــن الحالة 
يصنــع  وانطلــق  »املجوهــرات«  واختــار  »الصبيانيــة«، 

األفكار.
فــي ثــورة فبرايــر اليمنيــة، ثــورة التغييــر الشــعبية فــي 
2011، شــهدت حالة املجتمع الجديد مختلف الشــرائح 

االجتماعيــة والشــعبية، والتــي تمثلــت باالنضمــام إلــى 
الثورة رغم اختالف الدوافع واألهداف فهي حالة إنقاذ.
واســتيعاب  الثــورة  قيــم  تمثــل  نســبة  اختلفــت  لهــذا 
الجديــد،  املجتمــع  شــرائح  فــي  ومبادئهــا  أهدافهــا 
وحضــرت حالــة )الحلــوى( و)املجوهرات( في مختلف 
الشرائح. وهناك من يرى أنها دخلت في مسار جديد 
»الخيــرات«، وزمني  »قيمــي« ظالــم ومقتصد وســابق بـ
الثــوري(،  الحســم  ووقــت  طــرق  فــي  اختــالف  )جــدل 
فوجدت الثورة املضادة التي قادها نظام املخلوع علي 
عبدالله صالح فرصة لتشــوية صورة الثورة، بتشــوية 
صــورة املنضمــني لهــا عبــر أدوات التخديــر والتضليل 

والتعليب اإلعالمي.
علــى الرغــم مــن التفاصيل واألحــداث التي رافقت ثورة 
الـ 11من فبراير2011، أجد أنها فرصة، ونحن نحتفل 
بذكراهــا الخامســة، أن ثــورة فبراير، بقيمهــا وأهدافها 
ومبادئهــا املكملــة لثورتــي ســبتمبر وأكتوبــر فضحت 
الثــورة  فبقيــت  بهــا،  وااللتصــاق  االدعــاء  حــاول  مــن 
بمشــروعها الوطنــي الجامــع، وانتهــت تلــك الفصائــل 
إلى التحالف مع النظام الذي قامت ضده ثورة فبراير، 
وانتهت تلك الفصائل بمشروعها الفارسي والطائفي 
إلى مليشيا مارست جرائم  القتل والتدمير والتفجير 
وأعمــال االختطــاف واالعتقال والتعذيب بحق الشــعب 
مقــاوم،  ثائــر  اليمنــي  الشــعب  اليــوم  وهاهــو  اليمنــي، 
بمختلــف شــرائحه واتســاع رقعتــه الجغرافيــة، يطــوي 
معــا صفحــة نظــام قامت ضده ثــورة فبراير في2011 
ومليشــيا مســلحة تحلــم بالعــودة إلــى اإلمامــة ومطيــة 
للمشــروع الفارســي اإليرانــي، مارســت أبشــع صــور 

االنتقام بحق اليمنيني.
نحتفــل بالذكــرى الخامســة لثــورة 11 فبرايــر 2011، 
وثوارهــا الحقيقيــون هــم اليــوم كتلــة الثــورة مقاومــني 

لالنقالب في جبهات مختلفة .
أحمد الضحياني )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

محمود الريماوي

ســريان  مــع  الســوري  اللجــوء  كارثــة  تفاقمــت 
التدخــل الروســي فــي ســورية. يتم اللجــوء، ألن 
أنهــم  الحّســية،  املدنيــن يعرفــون، بتجربتهــم 
األهــداف.  قائمــة  رأس  علــى  بــل  مســتهدفون، 
األخــرى  والصراعــات  الحــروب  خــاف  علــى 
التــي تتقيــد بحــد أدنــى مــن أخاقيــات الحــرب 
وقوانينهــا، فــإن الحــرب فــي ســورية  مضــاّدة 
لألخــاق. اختــار الروس في تدخلهم اســتكمال 
مــا بــدأه النظــام، ولــم يغّيــروا شــيئًا فــي نهــج 
هــذا النظــام املعــادي لشــعبه،  بــل تســاوقوا مــع 
هــذا النهــج، وحافظــوا علــى إيقاعه: بــث الرعب 
فــي صفــوف املدنيــن، وتكبيدهــم خســائر فــي 
األرواح واملمتلــكات، مــن أجــل إثــارة ذعــر عــام، 
املدنيــون  املعارضــة.  مقاتلــي  علــى  والضغــط 
السياســية  العوائــد  لكــن  ســهلة،  أهــداف 
اإليرانــي  التحالــف  وفــق  كبيــرة  الســتهدافهم 
قــذف  العوائــد،  هــذه  مــن  األســدي.  الروســي 
ماين السورين غير املرغوب بهم نحو تركيا 
بالدرجــة األولــى ثــم األردن. فــي األيــام األخيرة، 
النظــام   مــن  الضغــط علــى حلــب وريفهــا،  مــع 
اآلالف  عشــرات  فــإن  الروســية،  والطائــرات 
يتدفقــون نحــو الحــدود التركيــة.  هــذا التطــور 
الفصــول  مئــات  إلــى  ُيضــاف  الــذي  املأســاوي 
الســابقة املشــابهة، ومنــه مقتــل مئــات املدنيــن 
نتيجــة القصــف الروســي، ال يســتوقف الوزيــر 

أحمد ماهر

هنــاك فئة من البشــر يعيشــون معظــم حياتهم 
فــي معانــاة وكــدر دائمــْن، واملؤســف أال تكــون 
خطايــا  أو  أخطــاء  بســبب  والكــدر  املعانــاة 
بــل أحيانــًا بســبب عــدم ارتكابهــم  ارتكبوهــا، 
أطــراف  رضــى  بعــدم  يحظــون  إنهــم  إياهــا. 
عديدة، وهم من يتلقون اللعنات واللكمات من 
هنــا وهنــاك، ليــس بســبب تخــاذل أو انتهازية 
أو مخالفة للمبادئ، بل لألســف بســبب رفض 
االنتهازيــة، وتمســكهم بمبادئهــم. إنــه الفريــق 
الطرفــن،  مــن  اللــوم  عليــه  ُيلقــى  دائمــًا  الــذي 
ــا منهمــا يمتلــك الحقيقــة  ألنــه ال يعتقــد أن أّيً
الفريــق  هــو  أو  تــام،  أو علــى صــواب  املطلقــة، 
الذي يحاول الوصول إلى حل وســط، أو وقف 
النزيــف، أو إزالــة العقــدة من املنشــار، ال ينحاز 
لطــرف مــن الطرفــن، وإنمــا للقيــم، ويظل يذّكر 
ولذلــك،  الطرفــن.  قبــول  ذلــك  يلقــى  فــا  بهــا، 
بالخيانــة  املعلبــة  االتهامــات  دائمــًا  يتلقــى 
والتخــاذل. إنــه الفريــق املتمســك بالقيم املدنية 
الحقيقيــة فعليــًا، القيــم التــي يمكــن اعتبارهــا 
مقياســًا للمدنيــة والتحضــر والرقــي والتقــدم، 
الحــوار  التســامح وقبــول اآلخــر وثقافــة  مثــل 
وإدارة الصراعــات ســلميًا، إنهــم املعتدلــون أو 
الوســطيون الذيــن يطلــق عليهــم لقــب الخونة، 
أو الطابــور الخامــس. ليس هذا األمر مقصورًا 

سيرغي الفروف، في تصريحاته اليومية، فأن 
يدفــع املدنيــون ثمنــًا باهظــًا ومرّوعــًا نتيجــة 
التدخل الروسي فذلك، كما يبدو، تفصيل تافه 
ال يســتحق التوقف عنده، فاملوازين العسكرية 
علــى األرض، وفــي األجــواء الســورية، وحدهــا 
 
ً
فــي موســكو، فضــا التــي تســتحق االهتمــام 
عن أن الضغط على تركيا بمزيد من الاجئن 
الجديــد  الخصــم  ضــد  ومرغــوب  محبــذ  أمــر 
غالبيــة  تركيــا  تســتضيف  أن  يجــب  لروســيا. 
الشعب السوري الذين يزعج وجودهم النظام، 
والنظــام غيــر مســؤول عــن أزمــة الاجئــن. هذا 
حــول  الدوليــة  التصريحــات  عشــرات  مغــزى 
مســألة الاجئــن. تضغــط أملانيــا علــى تركيــا 
مــن أجــل اســتقبال مزيــد مــن الاجئــن، وعــدم 
التفكيــر بإغــاق الحــدود. دول أوروبيــة أخــرى 
تتخــذ املوقــف نفســه. واألردن مدعو الســتقبال 
مزيــد مــن الاجئــن وبــا توقــف، وخصوصــًا 
بعــد أن نــال حصتــه فــي مؤتمــر املانحن، علمًا 
أن املطلــوب لوضــع أزمــة التهجيــر علــى طريــق 
الحل أمر واحد هو حرمان النظام وحلفائه من 
تهجيــر مزيــد مــن الســورين، وذلــك بالضغــط 
تتعــّرض  الــذي  التحالــف  هــذا  علــى  امللمــوس 
ويمكــن  متفاوتــة،  دوليــة  لعقوبــات  مكوناتــه 
اإلرادة  تراخــي  منهــا.  املزيــد  بفــرض  التلويــح 
الدولية، وخصوصًا لدى واشنطن حيال األزمة 
الســورية شــّجع حلفــاء النظــام علــى مضاعفــة 
حربهم ضد املدنين وضد املعارضة الوطنية، 

علــى مصــر، بــل حــدث وتكــّرر كثيــرًا فــي العالم 
داخــل  وحمائــم  صقــور  هنــاك  فدائمــًا  كلــه، 
كل تيــار، ودائمــًا هنــاك مــن يتخــذون قــراراٍت 
شــجاعة، مهمــا كلفهــم األمــر، ومهمــا تعّرضوا 
لاغتيــال املعنــوي، أو التخويــن مــن املعســكر 
نفســه. واملاحــظ أيضــًا، فــي تجــارب التحــول 
الديمقراطي، أنه على الرغم من تعدد النماذج 
للتغيير، أو التحول »السلمي« وغير العنيف، 
فــإن أكثــر التجــارب نجاحــًا كانــت التــي فيهــا 
تفــاوض بــن طرفي صــراع، أو تحول تدريجي 
وفتــرة انتقالية ناضجــة، فالتجارب الناجحة، 
هــي  الخســائر،  مــن  قــدر  أقــل  تعــرف  التــي  أو 
التــي كان فيهــا مائــدة مســتديرة بــن الحــكام 
والثــوار، وكان فيهــا أفــراد عاقلــون ومعتدلون 
داخــل النظــام واملعارضــة، للوصــول إلــى حــل 
فــي  إســبانيا  فــي  ذلــك  حــدث  لألزمــة.  وســط 
وفــي  البرتغــال،  وفــي  الســبعينيات،  أواخــر 
أواخــر  فــي  الشــرقية  أوروبــا  ودول  بولنــدا 
الجنوبيــة،  أميــركا  فــي  الثمانينيــات، وحــدث 
الســام  دعــاة  انتقــاد  الطبيعــي  مــن  وكان 
والحــوار والتفــاوض وتخوينهــم. وتقريبــًا، لم 
يفلــت أحــد من تهمة »البيع«، فعند االتفاق، أو 
التســوية الســلمية، تبــدأ ثــورة الراديكالين أو 
املتعصبن ضد الشــركاء أو الرفاق الســابقن، 
فالوصول إلى تسوية سلمية، أو وقف للعنف 
والفوضــى، يتطلب تنازالت من الطرفن، وهو 

فــي  املتجــددة  النظــام  مســؤولية  عــن  الدولــي 
توليــد هــذه الكارثــة. وبــداًل من لوم هــذه الدولة 
العربية أو تلك، وبداًل من لوم دولة مجاورة، أو 
أوروبية، على سياساتها تجاه الاجئن، فإنه، 
من باب أولى، لوم النظام الذي دفع شعبه إلى 
اللجــوء، ودعــوة هــذا النظــام بصــورٍة صريحــٍة 
أســس  تدميــر  اقتــاع شــعبه وعــن  عــن  للكــف 
حياتــه. الحاصــل منذ اشــتداد موجــة التهجير 
واللجوء أن املجتمع الدولي، ومن ضمنه األمم 
املتحــدة، يتعامــل مــع هــذه املأســاة علــى أنهــا 
الحــال مــع مشــّردي  كارثــة طبيعيــة، كمــا هــو 
الــزالزل، فيتــم التعامــل مــع النتائــج، مــن دون 
التوقــف عنــد األســباب، فليــس للــزالزل أســباب 
يمكن وقفها!. إخاء مسؤولية النظام على هذا 
ــزه علــى اعتمــاد  التهجيــر سياســة 

ّ
النحــو حف

لتصــادق  جــاءت  موســكو  إن  وهــا  لــه،  ثابتــة 
األمــام،  إلــى  وتدفعهــا  السياســة،  هــذه  علــى 

يعتنــق املجتمــع ثقافــة سياســية، تميــل نحــو 
قيــم التســامح والحــوار والتعدد وقبول اآلخر، 
يكون من األسهل الوصول إلى حلول وسطى، 
أو  األزمــات  عنــد  انتقاليــة  عدالــة  اتفاقــات  أو 
التــي  أو  املغلقــة،  الثــورات، عكــس املجتمعــات 
أو  الدمويــة  الصراعــات  فــي  تاريــخ  لديهــا 
الطائفيــة. وربمــا هــذا مــا يفســر غيــاب الحلول 
العربيــة،  املنطقــة  فــي  الســلمية  أو  الوســطية 
علــى الرغــم مــن األغانــي والشــعارات والخطــب 
عــن التســامح والســلمية وقبــول اآلخــر وثقافة 
الحــوار. وللنخــب والحــكام دور كبيــر فــي ذلك، 
فإذا كان الحاكم والنخب السياسية والثقافية 
والطوائــف  الفئــات  وممثلــو  املجتمــع  ورمــوز 
والتطــرف،  العنصريــة  نحــو   

ً
ميــا أكثــر 

لقيــم  صــدى  أي  هنــاك  يكــون  لــن  فبالتأكيــد 

حيث التزمت موســكو النهج »الحربي« نفســه 
للنظــام، فــي وضــع املدنيــن واملنشــآت املدنيــة، 
األهــداف.  ضمــن  املستشــفيات  وخصوصــًا 
وذلــك كمــا يبــدو »مــن أجــل إضعــاف الجبهــة 
الداخليــة وتدميــر الحاضنة الشــعبية للعدو«. 
وفيما تتسبب موسكو، هذه األيام، في مفاقمة 
الحــرب علــى حلــب ومحيطهــا،  املشــكلة، عبــر 
إلــى  روتينيــة،  بصــورة  تتجــه،  األنظــار  فــإن 
تركيــا لتشــجيعها علــى اســتقبال املزيــد )زهاء 
علــى  تركيــا  تســتضيفهم  ســوري  مليــون   2,7
أراضيهــا( مــن دون مخاطبة موســكو باللهجة 
هــا شــن حــرب على 

ّ
املناســبة بأنــه ليــس مــن حق

تتحمــل،  وأنهــا  املنكــوب،  الســوري  الشــعب 
مئــات  ســقوط  مســؤولية  مباشــرة،  بصــورة 
الضحايا املدنين.  أجل، هناك جانب إنســاني 
وإغاثــي عاجــل ملشــكلة الاجئــن يســتحق كل 
اهتمــام ومتابعــة، مــن األمــم املتحــدة وهيئــات 
اإلغاثة، غير أن استغراق السياسين بالجانب 
فمشــكلة  الدهشــة،  يثيــر  أمــر  فقــط  اإلنســاني 
سياســية،  طبيعــة  ذات  الســورين  الاجئــن 
املنظــم  الجــدي  بالضغــط  للحــل  قابلــة  وهــي 
واملتصاعــد علــى النظــام وحلفائــه، ليــس فقــط 
من أجل وقف قذف املدنين إلى خارج الحدود، 
لهــؤالء،  عاجلــة  عــودة  تأمــن  أجــل  مــن  بــل 
، ومن حقهــم أن يعودوا إليه، 

ٌ
فللســورين وطــن

وأن ينعموا بحياٍة كريمٍة آمنة في ربوعه.
)كاتب من األردن(

املجتمــع،  فــي  والحــوار  والتســامح  الوســطية 
والعكــس صحيــح. أمــا عن العواقــب، فواضحة 
ألي متابــع، فالتجــارب التي ســاد فيهــا العناد 
وغياب صوت العقل في الحكومة أو املعارضة 
تأخــر  إلــى  أو  كــوارث،  إلــى  أدت  التــي  هــي 
اإلصــاح فــي أحســن األحــوال، وأحيانــًا يكــون 
النجــاح فــي املحاولــة الثانيــة، أو بعــد تصعيد 
عــدد أكبــر مــن املعتدلن داخل الســلطة، أو بعد 
ســنوات طويلــة مــن األزمــة والتعطيــل والعنف 
والعنــف املضــاد. ولذلــك، لــن يحــدث تغييــر أو 
استقرار، إال بعد أن يكون األمر الغريب واقعًا، 
مثــل  عبــاراٍت  اســتنكار  أو  تجريــم  يتــم  وأال 
الحوار أو املصالحة أو العدالة االنتقالية، كما 
يحدث عندنا، فالنضج هو التعلم من تجارب 
اآلخرين والتوقف عن العناد. عندنا، على الذي 
يحدثنــا، فــي كل مناســبة، عن تجديد الخطاب 
الديني ونشر قيم التسامح والتعايش وقبول 
اآلخر أن يطبق ما ينادي به على نفسه، ففاقد 
الشــيء ال يعطيــه، وســيظل أي كام عندنــا عــن 
الحــوار والتســامح وقبــول اآلخــر مجرد خطب 
لاســتهاك اإلعامــي، أو ملغازلــة الخــارج، أمــا 
الواقــع فهــو اســتمرار االعتقــاالت واملحاكمــات 
أو  يختلــف  مــن  كل  حبــس  مــع  بالتفصيــل، 
ينتقد وتشويهه، فهل ينتصر صوت االعتدال 

والعقل، قبل خسارة املزيد؟
)ناشط مصري معتقل(

وتم ويتم إغاق األبواب أمام الحل السياســي، 
العســكري.  الحــل  نحــو  وحيــد،  بــاب  وفتــح 
وقــد قــال رئيــس الهيئــة العليــا للمفاوضــات، 
ريــاض حجــاب، فــي لنــدن، قبــل أيــام، إن انتقااًل 
سياســيًا وفــق املرجعيــة الدوليــة يضمن عودة 
الاجئــن الســورين إلــى ديارهــم. وحجاب في 
ص الواقــع كما هو، فقــد أدت الحرب 

ّ
هــذا ُيشــخ

إلى تهجير الناس، ومن الطبيعي حن تتوقف 
يعــرف  أن  اندالعهــا  أســباب  وتــزول  الحــرب، 
هّجــرون طريــق العودة إلى بيوتهم، حتى لو 

ُ
امل

لــم يبــق لبعضهــم بيــوت. والحل السياســي، أو 
ق بتجديد الضغوط 

ّ
االنتقال السياسي، يتحق

امللموسة على النظام وحلفائه، ووقف التدخل 
يعنــي  الحــرب  اســتمرار  واإليرانــي.  الروســي 
تهجير مزيد من املدنين والفتك بمزيد منهم. 
قلــق  

ُ
ت ال  فإنهــا  تحــدث  حــن  التطــورات  هــذه 

تنشــغان  فالعاصمتــان  موســكو،  أو  طهــران 
الشــأن،  عظيمــة  اســتراتيجية  جديــة  بأمــور 
وليــس بأمــوٍر جانبيــٍة عارضــة، كحــق الشــعب 
ثبــت، علــى  الحيــاة  مثــا!. وقــد  فــي  الســوري 
مــدى ســنوات الحــرب، أنهمــا يقومــان، بــكل مــا 
يســعهما القيــام بــه، بــدون أي ضابــط أو وازع 
مــن أي نــوع، مــن أجــل تمكــن النظــام، حتــى لــو 
أدى ذلك، وقد أدى.. إلى إبادة الناس واقتاعهم 

بصورة منهجية.
آن األوان إلعــادة مشــكلة الاجئــن الســورين 
إلــى ســياقها األصلــي، بــأن يتوقــف التغاضــي 

ما ال يقبله الصقور أو املتطرفون من الطرفن 
فــون الهجــوم علــى املعتدلــن ودعاة 

ّ
الذيــن يكث

يتطلــب  مــا  وهــو  وســط،  حــل  إلــى  الوصــول 
شــجاعة وثباتــًا مــن املعتدلــن وإصــرارًا علــى 
، مــع 

ً
الســلمية والتدريــج، وهــو مــا حــدث، مثــا

فــي بولنــدا، ونيلســون مانديــا  ليــخ فاليســا 
فــي جنــوب أفريقيــا، وغيرهما. مــن الصعب أن 
يقبــل الثــوار بقاء بعض »فلول« النظام القديم 
فــي الســلطة، ولــو فترة انتقاليــة، ومن الصعب 
 في مقعد السلطة أن 

ً
على من عاش زمنًا طويا

يتقبل مشاركة املعارضة السابقة أو املنافسن 
أنــاٍس  مــع  الشــراكة  الصعــب  فمــن  األعــداء،  أو 
، لــو كان هناك 

ً
تكرههــم، ويــزداد األمــر صعوبة

تشــويه  أو حمــات  عنــف  أحــداث  أو  ضحايــا 
وتخويــن وشــيطنة لآلخر. ومــن الطبيعي، في 
الفتــرات االنتقاليــة، أن تكــون هنــاك انشــقاقات 
داخــل كل معســكر أو انتقــال مــن معســكر إلــى 
إلــى  اليمــن  مــن  ينتقــل  مــن  تجــد  أن  أو  آخــر، 
اليســار أو العكــس، بحســب موقفــه مــن نتائــج 
االتفــاق أو املرحلــة االنتقاليــة، أو مــن يتحــول 
من التأييد إلى املعارضة، أو من املعارضة إلى 
التأييــد، حســب موقفــه مــن االتفــاق، أو حســب 
أفــكاره وآرائــه، أو حســب املصالــح الســابقة أو 
الاحقــة. وياحــظ أن هنــاك بعضــًا أكثــر تقبا 
 إليهــا، أو الوصــول 

ً
للتســويات، أو أكثــر ميــا

إلــى حلــول وســط مــن ثقافــاٍت أخــرى، فعندمــا 
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إخالء مسؤولية 
النظام حّفزه العتماد 

التهجير سياسة 
ثابتة له

سيظل أي كالم عندنا 
عن الحوار والتسامح 

مجرد خطب 
لالستهالك اإلعالمي

نائــب رئيس التحرير  بشــير البكر  ¶  المدير الفنــي  إميل منعم  ¶  
مدير التحرير  حسام كنفاني  ¶  سكرتير التحرير  حكيم عنكر  ¶  
السياســة  أرنســت خوري  ¶  االقتصاد   مصطفى عبد السالم  
¶  الثقافــة  نجــوان درويــش  ¶  منوعات  ليال حــداد  ¶  الرأي  
معــن البيــاري  ¶    المجتمــع  يوســف حاج علــي  ¶  الرياضة  
محمد عبد العظيم  ¶  الرئيس التنفيذي  عبد الرحمن الشيال  

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

7th Floor, CP House, 97-107 Uxbridge Road, Ealing, London, W5 5TL
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

السبت 13 فبراير / شباط 2016 م   4 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 530  السنة الثانية
Saturday 13th February 2016

كسوف كلّي في سلمية

17

حماه ـ شهرزاد الهاشمي

مضــى أكثــر مــن شــهرين علــى انقطــاع ميــاه 
الشــرب عــن مدينــة ســلمية فــي ريــف حمــاة 
الكثيــر  انتشــار  فــي  تســبب  ممــا  الشــرقي، 
مــن األمــراض بــن الســكان. وألن امليــاه البديلــة التــي 
األمــراض  زادت  ملوثــة،  للمنــازل  الســكان  يجلبهــا 
وخصوصــًا بــن األطفــال. إال أن مشــكلة انقطــاع املياه 
مدينــة  ســكان  منهــا  يعانــي  التــي  الوحيــدة  ليســت 
ســلمية، إذ إن ســاعات تقنن الكهرباء تصل إلى أكثر 

امليــاه والكهربــاء عــن املدينــة، وهــي تهجيــر الســكان 
حتــى يتمكــن تنظيــم الدولــة اإلســامية »داعــش« من 
دخــول مدينــة فرغــت مــن ســكانها وخدماتهــا. برأيه، 
يحدث كل هذا بســب غياب سياســة املحاســبة وكثرة 

الفاسدين. 
وأكــدت  ســلمية.  علــى  بجديــدة  ليســت  امليــاه  أزمــة 
عــام  خــال  أنــه  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  عــدة،  مصــادر 
2001، قدمــت مؤسســة اآلغــا خــان للتنميــة مشــروعًا 
لحفــر قنــاة ميــاه لوصــول امليــاه مــن نهــر الفــرات إلــى 
املدينــة، لكــن النظــام رفــض املشــروع، علــى الرغــم مــن 

إعان املؤسسة تكفلها بجميع املصاريف.
مــن 20 ســاعة يوميــًا،  الكهربــاء ألكثــر  انقطــاع  ومــع 
يلجــأ معظــم ســكان ســلمية إلــى بطاريــات الســيارات 
كمصدر للطاقة الكهربائية، لتبقى مشكلة شحن تلك 
البطاريــات العائــق األكبــر، وخصوصــًا أن الســاعات 
القليلــة التــي تأتــي فيهــا الكهربــاء ال تكفــي لشــحنها. 
علــى  املولــدات  اســتخدام  يقتصــر  أخــرى،  جهــٍة  مــن 
علــى  قــدرة  أكثــر  كونهــم  الشــعبية،  اللجــان  عناصــر 
البطاريــات  الســكان  ويســتخدم  مصاريفهــا.  تحّمــل 

لإلنارة وتشغيل التلفاز وشحن الهواتف.
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  املغربــي،  صالــح  يقــول 
»انقطاع الكهرباء املستمر يؤدي إلى تعطيل األجهزة 
تعطلــت  أســبوع،  نحــو  قبــل  البيــت.  فــي  الكهربائيــة 
الغســالة بســبب انقطــاع الكهربــاء أكثر مــن مرة خال 
ربــع ســاعة«. ويضيــف: »ال نملــك القــدرة على تشــغيل 
خيــار  وال  املحروقــات.  ســعر  غــاء  بســبب  مولــدات 
أمامنــا ســوى اســتخدام البطاريــات، لتبقــى األجهــزة 
الكهربــاء«.  انقطــاع  فتــرة  طــوال  معطلــة  الكهربائيــة 
الخدمــات، هــو غــاء  انعــدام  مــن مشــكلة  ومــا يفاقــم 
األســعار، وعــدم تناســب الدخــل مــع متطلبــات الحياة 
اليومية، مما يجعل املواطنن غير قادرين حتى على 

االستعاضة ببدائل مناسبة عن فقدان الخدمات.  

من 20 ساعة في اليوم، مما يجعل الحياة فيها أشبه 
بتلك البدائية. 

غالبيــة  بــأن  علمــًا  بلــة،  الطــن  املعيشــة  غــاء  وزاد 
ال  وعــادة  املحــدود.  الدخــل  ذوي  مــن  هــم  النــاس 
تكفيهــم رواتبهــم أكثر من بضعــة أيام. كذلك، األهالي 
ممنوعــون مــن الوصــول إلى معظم األراضي الزراعية 
بســبب الخوف من تنظيم الدولة اإلســامية »داعش« 

الذي يسيطر على تخوم املنطقة.
مدينــة  فــي  تعيــش  منــزل  ربــة  وهــي  عبيــد،  ســلمى 
أن  تعلــم  تكــن  لــم  الشــرقي،  ريــف حمــاة  فــي  ســلمية 
امليــاه التــي انتظرتهــا مدة أربعة أيام، ســتكون ســبب 
مــرض أطفالهــا الثاثــة. تقــول لـــ »العربــي الجديــد«: 
»بعــد عنــاء طويــل، اســتطعت أخيــرًا الحصــول علــى 
خمسة براميل من املياه. كان قد مر 15 يومًا من دون 
أن يســتحم أحــد مــن أطفالــي. وبعد اســتعمالنا املياه 
التــي زودنــا بهــا أحــد الصهاريج، عانينــا جميعًا من 
إســهال شــديد. وكانــت ابنتــي رهف، التــي لم تتجاوز 
العامــن، أكثــر مــن تأثــر. ولــدى الذهــاب إلــى الطبيــب 
غيــر  كانــت  امليــاه  بــأن  علمــت  التحاليــل،  وإجــراء 
صالحــة للشــرب، وكان يجــب إضافة مــادة الكلور في 
امليــاه قبــل اســتخدامها مــن أجــل تعقيمهــا، إال أني لم 

أكن أعلم ذلك«.
مــن جهتــه، يؤكــد أحمــد العلي، وهو رب أســرة مؤلفة 
مــن ســتة أشــخاص، لـــ »العربــي الجديــد«، أنــه »منــذ 
شــهرين وحتى اليوم، لم تصل املياه إلى البيوت في 
مختلــف حــارات املدينــة، التــي تضــم أكثــر مــن نصــف 
مليون شخص«. ويضيف: »مسلحو جبهة النصرة، 
الذيــن يســيطرون علــى بعض آبار امليــاه، التي تغذي 
املنطقــة، ليســوا وحدهــم مســؤولن عــن قطــع امليــاه. 
هناك من هم أكثر خطرًا، وتحديدًا أولئك القابعن في 
مراكزهم«، الفتًا إلى أنهم »أكثر املســتفيدين من هذه 
األزمة«. ويرى أن هناك سياسة ممنهجة لتعمد قطع 

مجتمع
 لقاحــات محتملــة لفيــروس »زيــكا« تحتــاج إلــى نحــو 18 شــهرًا، 

ّ
قالــت منظمــة الصحــة العامليــة إن

جــّرب علــى نطــاق واســع. وذكــرت مســاعدة املديــر العام ملنظمــة الصحة العاملية، مــاري- بول 
ُ
حتــى ت

 استجابة املنظمة األممية مستمرة بسرعة كبيرة، كاشفة عن تحديد 15 شركة أو منظمة 
ّ
كيني، أن

 الصلة 
ّ
 منظمة الصحة العاملية تعتقد أيضًا أن

ّ
يمكن أن تشترك في البحث عن لقاحات. أضافت أن

بــن الفيــروس، الــذي ينقلــه البعــوض، والــرؤوس الصغيــرة بشــكل غير طبيعي لــدى بعض األطفال 
)أسوشييتد برس( حديثي الوالدة »أكثر وأكثر احتمااًل«.  

تمكــن نحــو 150 رجــل إطفــاء مــن إخمــاد حريــق أتــى علــى أجــزاء مــن املتحــف الوطني التشــيكي، في 
 الطواقم اســتغرقت نحو 

ّ
العاصمة براغ أمس. وقالت املتحدثة باســم اإلطفاء، بافلينا أدامكوفا، إن

 أضرارًا لحقت بنحو 200 متر مربع من سقف املتحف، 
ّ
ساعتن للسيطرة على الوضع. وأضافت أن

 سبب 
ّ
الذي ال يضم معروضات حاليًا بسبب عملية تجديده. وقال مدير املتحف، ميشال لوكس، إن

الحريق لم يتضح على الفور. ويقع املبنى التذكاري، الذي يعود تاريخه إلى عام 1891، في ساحة 
)أسوشييتد برس( فاتساف وسط براغ. وسيعاد افتتاحه عام 2018.  

حريق في متحف التشيك الوطنيلقاحات »زيكا« تحتاج إلى أشهر من التجربة

طنجة ـ وصال الشيخ

أثــارت تعليقــات عــدد مــن ناشــطي طنجــة 
علــى »فيســبوك«، ردًا علــى مبــادرات تزيــن 
املدينــة  فــي  جــدااًل  املدينــة،  أحيــاء  بعــض 
بعدما أشاروا إلى أن تزين األحياء حصل 
فــي عهــد حــزب »العدالــة والتنميــة«. هــؤالء 
قــد  »البيجيــدي«  حــزب  مــع  املتعاطفــون 
نشــروا صورًا لألحيــاء املزينة مع تعليقات 
العدالــة  حــزب  إشــراف  »بعــد  غــرار:  علــى 
عهــد  و»فــي  تدبيرهــا«،  علــى  والتنميــة 
حــزب العدالــة والتنميــة«، مــا أثــار حفيظــة 

ســكان تلــك األحيــاء الذيــن رفعــوا يافطــات 
موضحــن أن مبادراتهــم مســتقلة ال تمــّت 

بصلة لألحزاب والجمعيات. 
في السياق، يقول نائب مدير مرصد البيئة 
وحماية املآثر التاريخية في طنجة، عدنان 
معــاذ، لـــ »العربــي الجديــد«، إنــه »ال عاقــة 
لحــزب العدالــة والتنميــة بتزيــن األحيــاء، 
انتميــا للحــزب  أثــار حفيظــة عضويــن  مــا 
حديثــًا«. ويؤكــد أن التزيــن جــاء بمبــادرة 
املرصــد  عمــل  وقــد  املواطنــن،  مــن  عفويــة 
إلــى  فرديــة  ممارســة  مــن  تطويرهــا  علــى 
ظاهــرة جماعيــة، مــن خــال التشــجيع على 

تبني األحياء األخرى لها.  ثاثة عشر حيًا 
مــن حومــة مبروكــة فــي منطقــة بنــي مــكادة 
الســواني،  حــي  فــي  أطلــس  شــارع  وحتــى 
باإلضافــة إلــى حــي ابــن بطوطــة واإلنعاش 
وغيرهــا  الــوردة  وحومــة  الشــعيري  وبئــر 
قــد زينــت. بدأ الســكان العــام املاضي بطاء 
أحيائهم وزرع النباتات ووضع املزهريات. 
في الســياق، يقول ســفيان طالب، وهو أحد 
ســكان حــي ابــن بطوطــة، إن »هــذه املبــادرة 
أطلقهــا الســكان بعدمــا اجتمعــوا واتفقــوا 
إلــى  لتمتــد  الحــي،  وتنظيــف  تزيــن  علــى 

أحياء أخرى«.  

بتزيــن  وبــدأوا  الحــّي  أهــل  اجتمــع  هكــذا، 
الجــدران أواًل ثــم تبليــط األرضيــة، وجلبــوا 
األزهــار والنباتــات. واســتأنفوا العمــل فــي 
يقــول  املاضــي.  الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
طالب: »في كل مرحلة، كنا ننفذ شــيئًا بناء 
علــى اقتراحــات وأفــكار ســكان الحــي حتــى 
وصلنا إلى النتيجة النهائية«. يقول طالب: 
»ســنتعاون للحفــاظ علــى جهدنا في تزين 
الحــّي. هــذا مــا نتمنــاه. نريد تربيــة أطفالنا 

للحفاظ على البيئة ونظافة الحي«.
تنافســت األحيــاء الثاثة عشــر على جائزة 
ابــن بطوطــة ألفضــل حــّي فــي املدينــة. وقبل 

تدريبيــة  ورشــة  املرصــد  نظــم  املســابقة، 
علــى  الحفــاظ  لكيفيــة  األحيــاء  ملمثلــي 
اســتدامة مبادراتهــم فــي التزيــن، وإطــاق 

حملة لدعم تلك الجهود. 
»اإلنعــاش«،  أحيــاء  فــازت  النهايــة،  وفــي 
باملراكــز  و»ابــن حيــان«  أطلــس«،  و»شــارع 
اختيــار  علــى  بنــاء  وذلــك  األولــى.  الثاثــة 
فقــد  االجتماعــي.  التواصــل  مواقــع  رواد 
صفحــات  بإنشــاء  األحيــاء  ممثلــو  قــام 
علــى الفيســبوك تعــرف بجهودهــم وطــرق 
وإقنــاع  للحــّي  وتزيينهــم  تصميمهــم 

الجمهور بما أنجزوه.

أحياء طنجة تتنافس جماليًا بعيدًا عن أحزابها

للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  قدمت 
األحمر،  الصليب  مع  بالتعاون  )يونيسف( 
حفر  يتضمن  السورية  للحكومة  مشروعًا 
مدينة  في  متفرقة  مناطق  في  آبار  أربع 
سلمية، مجهزة بكل المعدات التنقية وتلك 
احتياجات  تلبية  بهدف  بالتحلية،  الخاصة 
في  كبير  نقص  من  تعاني  التي  المدينة، 
السوري  النظام  حكومة  لكن  الخدمات. 
عدة  أشهر  بعد  بالمشروع  العمل  أوقفت 

على بدئه، وما يزال السبب مجهوًال.

مشروع معلّق

ربى أبو عمو

إلى مصطفى..
ما استمعُت إلى نجاة الصغيرة، أرى 

ّ
كل

عينيَك وقد هّمتا بإفراز دموع. كأّن هذه 
املرأة أمٌّ تجعلك تغفو على صوتها. أحّب 
اليوم أشياء كثيرة لطاملا نفرُت منها في 

صغري. نجاة وأم كلثوم والشيخ إمام 
والكوسا املحشي وغيرها. إال القهوة. رّبما 
يها. وهذه 

ّ
ألنها ال تعني لَك شيئا. كنَت تحل

ي 
ّ
الحالوة لم تقّربك ولم تقّربني منها. تغن

ك بخير، ورّبما سعيد. 
ّ
نجاة فأطمئن إلى أن

ّي 
َ
ال تسمعها أنت البعيد عن كلينا، لكن عين
تلمعان، وستراهما في سماء البلد الذي 

ني، لكن 
َ
تعيش فيه. نحن في بلَدين مختلف

السماء واحدة.
■ ■ ■

 حالِك؟ اشتقُت إليِك كثيرًا«. ولم تنَس 
َ

»كيف
في كل تسجيالتك أن توصيني بأمي. 

»ديري بالك على أمك )انتبهي لها(«. هل 
كنَت تضع صورنا أمامك قبل أن تخاطبنا 

واحدًا تلو اآلخر. أمي وأنا وأختي وأخي. 
ماذا أقول؟ الكاسيت يجبرَك أن تكون بخير. 

»أنا بخير وسأعتني بأمي«. أمس، سخر 
ي الرتدائي معطفا سميكا. رأيتهم 

ّ
تالميذ من

يتهامسون ويضحكون. برأيهم، لم يكن 
يستدعي الطقس معطفا كهذا. لم أقل شيئا. 

بلعت الكلمات جميعها، وهي ما زالت في 
هضم. وفي يوم آخر، لحق بي 

ُ
داخلي لم ت

شاب إلى السينما. لم أحّب أصحاب البشرة 
البيضاء يوما. أتعرف ذلك؟ لكنه بدا وسيما. 

وألنَك كنَت توصيني بأن أنتبه إلى نفسي 
أيضا، لم أرّد عليه. وكم كنت أرغب في ذلك. 
في ذلك اليوم، ملعت عيناي، وكأنني أستمع 
إلى نجاة. أردُت إخبارك بأنني أكبر، وصار 
لدّي معجبون. بلعُت جميع الكلمات أيضا. 

خشيُت أن تخاف علّي أكثر. كبرُت وما زلُت 
أكبر، وصوتَك محفوظ في الكاسيت وفي 

رأسي، والكلمات عالقة. هذه هي الغربة.
■ ■ ■

تسجيل.. السبت 13 فبراير/ شباط 2016. 
لم أحفظ أيا من هذه األشرطة، ولم أسأل أمي 

عنها. كانت تربكني. أنَت أبي لكن صوتَك 
بعيد، يقطن في آلة. هؤالء الجالسون قربي 

يملون علّي العبارات. قولي »الله يخليك فوق 
راسنا«. كرهُت العبارات الجاهزة واملتوارثة. 

ال يعرفون أّن بيننا نجاة وهدوءًا وأسرارًا 
مبلوعة. أريدَك أن تبقى، لكن ما في القلب 

يخرج إلى العيون ويضيئها.
■ ■ ■

هدوؤك في داخلي. أصمُت كثيرًا وأحكي في 
قلبي. ال أعرف إن كان قلبَك يحكي أيضا، 
لكنه يعيش في سالم أحسده. أرى نفسي 
 وضعت والدتها عصبة بيضاء على 

ً
طفلة

جبينها. أنظر إلى نفسي وأشعر بأنني 
طفلتَك. كأنني هي في هذه اللحظة. كانت هي 

أيضا، تحكي في قلبها.
هل أسّجل كلماتي على كاسيت؟ أتراها 

تخرُج مني وتأخذ مكانها وحدها؟ أم 
ل أن تدخل إلى قلبي. ال هذا وال ذاك. 

ّ
تفض

سنستمع إلى نجاة، ولن أسمح لَك أن تغفو. 
سأجلس في حضنَك وأغفو وأنَت تدندن 

معها »عيون القلب سهرانة ما بتنمش«.

عيون القلب 
سهرانة

مزاج
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صارت بهناز 
شفيعي أّول 

إيرانيّة حاصلة على 
شهادة لقيادة 
دراجات السباق 
النارية. أحالمها 

كبيرة. وتريد اثبات 
أن النساء قادرات 

على فعل الكثير

تجارة الجسد تزدهر في العراق
»مهنة توّفر المال والغطاء األمني للمشتغالت فيها«

1819
مجتمع

طهران ـ فرح الزمان شوقي

حني  صغيرة  شفيعي  بهناز  كــانــت 
رأت، ولــلــمــرة األولـــــى فـــي حــيــاتــهــا، 
امـــرأة تقود دراجـــة نــاريــة. كانت في 
رحلة إلى إحدى القرى اإليرانية مع عائلتها، 
ــة. علق  ــ ــدراجـ ــ حـــني رأت هــــذه املــــــرأة تـــقـــود الـ
هـــذا املــشــهــد فــي ذاكــرتــهــا، وحـــاولـــت تجربة 
ــمــا أتــيــحــت لــهــا الــفــرصــة. هـــذا ما 

ّ
الــقــيــادة كــل

الــحــديــث عــن تجربتها في  تــبــدأ  تقوله حــني 
ــنـــاريـــة، وهــــي اإليــرانــيــة  ــيـــادة الــــدراجــــات الـ قـ
األولى الحاصلة على شهادة لقيادة دراجات 
الـــســـبـــاق الــــنــــاريــــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن هـــذه 
الــريــاضــة غــيــر مسجلة رســمــيــا فــي االتــحــاد 

الرياضي للنساء.
شفيعي الــيــوم فــي الــســابــعــة والــعــشــريــن من 
عمرها. تحّب ممارسة الرياضة بكل أنواعها، 
وخصوصا تلك القتالية. ويبدو أن املغامرة 
هواياتها.  غالبية  من  يتجزأ  ال  جــزءًا  تشكل 

البلد لم يعد آمنًا. وال تجد 
منقذًا يأخذها إلى شاطئ 

النجاة إال جسدها

استهزاء البعض 
بقدرات السيدات في 

مجتمعها هو ما يجعل 
األمر مستفزًا بالنسبة لها

وسائل التواصل تساهم 
في تقريب المسافات، ما 

ساعدها على تحقيق 
شهرتها

 عن قيادتها الدراجات النارية، تمارس 
ً
فضال

ريـــاضـــة الـــبـــاركـــور مــنــذ نــحــو عــشــر ســنــوات، 
الرياضات  النينجتسو. تحب  إلى  باإلضافة 
عالية  بدنية  للياقة  تحتاج  والتي  القتالية، 

وتدريبات مكثفة. 
كما  مختلفة،  النارية  الــدراجــات  مــع  قّصتها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. مــنــذ سنتني  تـــوضـــح لــــ
ــدأت تـــدريـــبـــات مــكــثــفــة. فـــي الــبــدايــة،  ــ فـــقـــط، بـ
كــانــت تــتــدرب لــوحــدهــا، إلــى أن تعرفت على 
ــاروا يخرجون  مجموعة مــن األصــدقــاء، وصـ
للدراجات  أماكن مخصصة  في  للتدرب  معا 
النارية. يقصدون أماكن بعيدة عن الطرقات 
ــتـــي تــقــع بـــني الــعــاصــمــة طــهــران  الـــعـــامـــة، والـ
ومدينة كرج القريبة. زادت بهناز من ساعات 
الـــتـــدريـــب حــتــى أصــبــحــت مــحــتــرفــة، وبــاتــت 
قيادة دراجات السباق النارية سبب شهرتها 

الكبيرة.
تتابع شفيعي أن عدد الفتيات اللواتي يقدن 
هــذه، ويخضن سباقاتها  النارية  الــدراجــات 
ــــى ازديـــــــــاد. هــي  وإن كـــانـــت غـــيـــر رســـمـــيـــة، إلـ
نفسها كانت تتدرب بداية مع خمس فتيات، 
وقــد وصــل عــددهــن الــيــوم إلــى ثــالثــني. تشير 
إلى أن جميعهن تستهويهن املغامرة، ويردن 

 .
ً
تحقيق ما يراه البعض مستحيال

وتعزو شفيعي الفضل إلصرارها وعزيمتها 
إلــى أن وسائل  فــي تحقيق مــا تحب. وتلفت 
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي تــســاهــم فـــي تــقــريــب  الـ
املسافات، ما ساعدها على تحقيق شهرتها. 
وتذكر أنها أجرت لقاًء مع صحيفة إيطالية، 
ودعيت للمشاركة في مسابقة، وهذا زاد من 

شهرتها خارج إيران. 
ــل هــــذه اإلنـــــجـــــازات، أنـــهـــت دراســتــهــا  ومــــع كـ
ــيــــة وحــــصــــلــــت عــــلــــى شــــــهــــــادة فــي  ــعــ ــامــ الــــجــ
قيادة  على  تدريباتها  وتــواصــل  املــحــاســبــة، 
دراجتها النارية بشكل دائــم. لكن في إيــران، 
املسابقات  فــي  بــاملــشــاركــة  للنساء  يسمح  ال 
الوطنية للدراجات النارية. لذا، فهي تشارك 
في مسابقات حرة. وفي الوقت نفسه، تستمّر 
ــــذه الــنــقــطــة جــعــلــتــهــا  ــتـــمـــاريـــن، لـــكـــن هـ فــــي الـ
تسعى لتحقيق هدف آخــر، أال وهو تسجيل 
هذه الرياضة في االتحاد الرياضي الوطني، 
الــحــصــول عــلــى تسجيل رســمــي لفرع  بــغــيــة 

خاص بقيادة النساء للدراجات النارية.
تصف األمر بأنه معركتها الخاصة والهامة، 
التي ستخوضها حتى النهاية على الرغم من 
مسابقات  بــإجــراء  سيسمح  هــذا  صعوبتها. 
على مستوى وطني للسيدات، ويوفر أماكن 
خاصة لهن للتدّرب؟ كما أنه سيكون خطوة 
في  ليتبارين  اإليــرانــيــات  لــخــروج  تمهيدية 
مــســابــقــات دولـــيـــة يــمــثــلــن فــيــهــا اســـم بلدهن 

إيران.
مغادرة  تنوي  كانت  إذا  عّما  سؤالها  ولــدى 
البالد في حــال حصولها على فرصة أفضل 

في الــخــارج، تقول إن األمــور قد تكون أسهل 
فــي الــخــارج، إال أنــهــا ال تــريــد خــوض تجربة 
من هذا النوع في الوقت الراهن. اليوم، تسعى 
إلى تحقيق إنجاز جديد. كما تحّدت الجميع 
نارية  دراجـــات  تكون سائقة  أن  واستطاعت 
محترفة، ستعمل على تسجيل هذه الرياضة 
رســمــيــا وتــمــنــح الـــســـيـــدات اإليــــرانــــيــــات حق 
خـــوض مــســابــقــات رســمــيــة، وقــيــادة دراجـــات 
الـــســـبـــاق الـــخـــاصـــة بــهــن بــشــكــل عــلــنــي وفــي 

أماكن مجّهزة.
مــــع تــكــثــيــف الــــتــــمــــاريــــن، تــــذكــــر شــفــيــعــي أن 
فــتــيــات كــثــيــرات اســتــغــربــوا هــوايــتــهــا هـــذه، 
وخصوصا  كثيرة،  النتقادات  تعرضت  وقــد 
مــن قبل املحترفني مــن الــرجــال. أيــضــا، سخر 
البعض منها ومن قدراتها. مع ذلك، ترى أن 
هذه التفاصيل كانت سببا رئيسيا لتقدمها. 
ــقـــات هــــؤالء  ــايـ ــا مــــا جــعــلــهــا تـــنـــســـى مـــضـ ــ أمــ
من  معنويا  دعما  تلقيها  فهو  وسخريتهم، 
قــبــل أفــــراد كــثــيــريــن فــي املــجــتــمــع، وال سيما 
بعدما حققت شهرة. تقول إنه ال يمكن ألحد 
الــريــاضــة، لكن  أن يمنعها مــن ممارسة هــذه 
اســتــهــزاء الــبــعــض بـــقـــدرات الــســيــدات هــو ما 
يجعل األمر مستفزًا بالنسبة لها. فاالنتقاص 
املـــرأة، واستبعاد خيار أنها قــادرة  من قــدرة 
عــلــى تــحــقــيــق مـــا تـــريـــد، جــعــلــهــا تــســتــمــر في 

طريقها هذا حتى اآلن.
عــاداتــه  اإليــرانــي  للمجتمع  أن  تــرى شفيعي 
وتـــقـــالـــيـــده، ويــمــكــن وصــــف بــعــض شــرائــحــه 
بـــاملـــحـــافـــظـــة. يـــســـتـــغـــرب كـــثـــيـــرون مـــمـــارســـة 
ب جرأة. تضيف: »يجب 

ّ
النساء هوايات تتطل

ــى املـــــرأة،  الــعــمــل بــجــديــة لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــرة إلــ
الـــتـــي تــصــر عــلــى تــحــقــيــق مـــا يـــــراه الــبــعــض 
على  الكثير  اإليرانيات  حققت  للرجال.  ملكا 
واع  العمل بشكل  األصــعــدة. ويجب  مختلف 
وتوعوي للحصول على دعم املجتمع، األمر 

الذي سيساهم بالتقدم في كافة املجاالت.

الفقر والعنف والتهجير 
وغيرها من المشاكل 

االجتماعية تدفع بعض 
العراقيات دفعًا باتجاه 

البغاء. يؤكد كثيرون 
أّن العامالت في هذه 

المهنة يجنين الكثير وهو 
ما يشكل دافعًا آخر لهن

بغداد ـ آدم محمود

وقفت  مــن مسكنها،  بالطرد  ومــهــّددة  جائعة 
أم حــاتــم الــتــي أثــقــلــتــهــا آالم الــزمــن والــوحــدة 
والــحــرمــان بــني ذئـــاب بشرية راحـــت تترّبص 
بــهــا. بــعــد مــقــتــل زوجــهــا فــي تفجير وقـــع في 
نــفــســهــا وحــيــدة  رأت  عــــام 2009،  فـــي  ــداد  ــغـ بـ
ومـــســـؤولـــة عـــن أطــفــالــهــا، إذ لـــم يــكــتــرث أحــد 

ملصابهم.
»الشرف كلمة قسم، وكذبة تنتشر بيننا«. هذا 
ما تشّدد عليه أم حاتم التي تتحّدر من عائلة 
ــا إلـــى جــنــوب الـــعـــراق.  فــقــيــرة، تــعــود جـــذورهـ
لـ »العربي الجديد« قصة استغاللها  وتــروي 
تقول: »حينها  عيالها.  قوت  لكسب  جسدها، 
فقط، وجدت الطريق سالكة نحو عيشة آمنة، 
لـــي وألطـــفـــالـــي. أّمـــنـــت لــهــم مــســكــنــا جــيــدًا في 
أسوة  مــدارس خاصة  في  وتعليما  العاصمة 
بــأبــنــاء املــيــســوريــن«. وتشير أم حــاتــم إلــى أن 
»تجارة الجسد في العراق صارت محمية، ملن 
حسن إقامة العالقات. وهي توفر غطاًء أمنيا 

ُ
ت

 رمــي من 
ّ
أن بمقدور بعضهن لكثيرات، حتى 

يردن خلف قضبان السجون، بمكاملة هاتفية 
واحدة«. تضيف: »وهذا ما يشجع على السير 

في ذلك الطريق«.
ــتـــمـــاع زيـــاد  ويـــوضـــح الـــبـــاحـــث فـــي عــلــم االجـ
الـــــــراوي لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الـــبـــلـــد لم 
يعد آمنا، وإغـــراء املــال والــقــوة يداعب مخيلة 
ضعيفات اإلرادة، ال سّيما إذا تقاذفت إحداهن 
املتالطمة، حتى ال تجد منقذًا  املآسي  أمــواج 

يأخذها إلى شاطئ النجاة إال جسدها«.
تفيد آخر إحصائية لوزارة التخطيط العراقية 
املسؤولة عن إجراء املسوح واإلحصاءات في 
الــبــالد، بـــأن نسبة الــفــقــر فــي الــعــراق ارتفعت 
إلـــى 30% بــعــدمــا كــانــت 19% فــي عـــام 2013. 
والـــوضـــع املـــتـــردي أمــنــيــا الــــذي تــعــرفــه الــبــالد 
منذ عام 2003، ازدادت من جّرائه نسب القتل 

على يد مسلحني في عام 2011«. تضيف: »لم 
يمض كثير من الوقت، حتى تعّرفت إلى امرأة 
جــذبــتــهــا نــحــو طــريــق الــبــغــاء. حــاولــت كثيرًا 
إقناعها بخطأ الطريق الذي قررت سلوكه، إال 
أنها لم تصغ إلي، بل راحت تغريني بمثله«. 
تــزور عائلتها  تعد  لــم  كثيرًا.  »تغّيرت  تــقــول: 
إال مــرات قليلة وسريعة. لكنها تغدق عليهم 
بـــإجـــراء عملية  ــال، وقـــد تكفلت  ــ بــالــهــدايــا واملـ

جراحية كبرى لوالدتها في بيروت«.
ــة دوالر  ــائـ مــــن يــكــســب يـــومـــيـــا فــــي الــــعــــراق مـ
أمــيــركــي، فــإنــه يــؤمــن لنفسه وأســرتــه معيشة 
ــيــــدة. لــكــنــه مــبــلــغ »عــــــــادي« بــالــنــســبــة إلـــى  جــ
إلى  قد يصل  مبلغا  كثيرات، يجمعن شهريا 
وتــشــيــر خبيرة  آالف دوالر.  عــشــرة  مــن  أكــثــر 
تجميل تقصدها كثيرات من هؤالء العامالت 
في مجال تجارة الجسد، إلى أنهن يستطعن 

ببساطة رفع مداخيلهن.
عن  الكشف  عــدم  لت 

ّ
فض التي  الخبيرة  تقول 

هويتها، إن »زبونات لدّي غّيرن طالتهن مرات 
 يطالبنني قبل أعوام 

ّ
ومرات أخيرًا، بعدما كن

بــخــصــومــات عــلــى تــســريــحــات الــشــعــر. الــيــوم 
صــــرن يــدفــعــن أكــثــر مـــن الــتــعــرفــة، بــاإلضــافــة 
لــلــعــامــالت«. وتخبر  )إكــرامــيــة(  إلـــى بقشيش 
أنــهــن »يــســافــرن إلــى الــخــارج مــرة أو أكــثــر في 
إلــى عمليات تجميل تشمل  الــعــام، للخضوع 
بــعــض أعــضــاء الــجــســم ولــيــس فــقــط الــوجــه«. 
أســــرار عملهن،  عــن  »هـــن يخبرنني  تــضــيــف: 
ويــحــكــني قصصا عــن زبــائــنــهــن. هــم مــن كبار 
الشخصيات، باإلضافة إلى تجار ومسؤولني 

في الحكومة«.
ــلـــى رشــاقــتــهــن  وتـــتـــابـــع أنــــهــــن »يـــحـــافـــظـــن عـ
 
ّ
ويمارسن الرياضة بشكل مستمر. وبعضهن

يسافر إلى مصر ولبنان للمشاركة في دورات 
لتعلم الرقص. وتلفت إلى أن »كل ذلك لتلبية 
رغــبــات زبائنهن الــذيــن يــدفــعــون أمــــوااًل أكثر 
ثّمة من  النساء. وألن  تلك  مــيــزات  تعدد  كلما 

لليلة  دوالر  آالف  عـــشـــرة  لـــدفـــع  مــســتــعــد  هـــو 
 أكثر إغراًء«.

ّ
واحدة، فإنهن يسعني دائما ليكن

إلى ذلك، تخبر أم حاتم أنها تستغل عالقاتها 
مع شخصيات مهمة، ملساعدة اآلخرين. تقول: 
»أنا أضعف كثيرًا عندما أرى نساء مقهورات، 
ُحرمن من أوالدهــن الذين اعتقلوا بال مبرر«. 
وهــي كــانــت بحسب مــا تـــروي، وراء لــّم شمل 
أســــر أو فـــرحـــة والــــَديــــن بـــخـــروج ولـــدهـــم من 
السجن ساملا. وتؤكد: »أصبحت لدي عالقات 
واســعــة بــأشــخــاص يملكون نــفــوذًا. لكنني ال 

أظلم أحدًا، بل أسعى دائما لعمل الخير«.
أمــا شيماء فتخبر أن صديقتها هالة تسافر 
الــبــالد أحيانا برفقة »شخصيات  إلــى خــارج 
لها ثقل في الدولة، من بينهم مديرون رفيعو 
املستوى. كذلك لها عالقات مع ضباط أمنيني، 
وتستطيع بمكاملة هاتفية واحــدة أن تحضر 
دوريــة أمنية تلقي القبض على من تريد، في 

حال أسيء إليها«.

بــســبــب الـــعـــنـــف الـــطـــائـــفـــي وســـيـــطـــرة تــنــظــيــم 
»الدولة اإلسالمية« )داعش( على مدن عديدة 
ــد ذلك ارتفاع أعداد 

ّ
منذ صيف 2014. وقد ول

األرامل واأليتام وكذلك نسب البطالة والفقر، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــفــاقــم أزمــــات الــســكــن وأيــضــا 
عمليات التهجير القسري التي طالت عشرات 

آالف العائالت.
ني. تخبر 

َ
ني مقّربت

َ
هالة وشيماء كانتا صديقت

بالثراء.  دائما  تحلم  كانت  »هالة  أن  األخــيــرة 
قد  هي كانت كبرى إخوتها، وكانت والدتها 
والدها  مقتل  بعد  القلب  في  بمرض  أصيبت 

بطاقة هوية

بهناز 
شفيعي

أّول إيرانيّة حاصلة 
على شهادة لقيادة 

دراجات السباق

أكثر من 3 آالف هزة أرضية عام 2015

الكوارث الطبيعية هاجس المغاربة

شهدت السواحل المغربية 
ما سماه بعضهم 

»تسونامي مصغر« في 
العام الماضي

الرباط  ـ حسن األشرف

ــكــــررة الــتــي  ــتــ ــة املــ ــ ــيـ ــ ــزات األرضـ ــ ــهـ ــ أعــــــــادت الـ
شــهــدتــهــا مــنــاطــق عــــدة فـــي شـــمـــال املــغــرب 
ــل الــجــاري إلى  أواخـــر الشهر املــاضــي وأوائــ
أذهان السكان املأساة التي شهدتها مدينة 
يومها   .2004 عــام  فــي  الشمالية  الحسيمة 
أدى زلـــــزال مــدمــر إلــــى مــقــتــل أكــثــر مـــن ألــف 

وإصابة مئات آخرين.
كذلك، يستعيد املغاربة زلــزااًل أخطر ضرب 
مدينة أغادير )جنوب( في عام 1960، وقتل 
فــيــه آالف الـــضـــحـــايـــا، فــيــمــا دمـــــرت املــديــنــة 
الــذي   1969 زلـــزال  وأيــضــا،  تقريبا.  بالكامل 

ف عشرات القتلى.
ّ
 البالد وخل

ّ
ضرب كل

ــزالزل الــتــي زارت املــغــرب مـــرارًا  ــ وعــــدا عــن الـ
وتـــــكـــــرارًا، خـــصـــوصـــا فــــي مـــنـــاطـــق الــشــمــال 
 البالد شهدت 

ّ
بسبب تركيبتها األرضية، فإن

أيــضــا أمــــواج تــســونــامــي ســابــقــا. ووقـــع ذلــك 
تحديدًا في عام 1755، عندما ضربت أمواج 
تسونامي سواحل املغرب، عقب الزلزال الذي 
البرتغالية لشبونة، ومات  العاصمة  ضرب 
اآلالف فــي املــغــرب. كــذلــك شــهــدت الــســواحــل 
ــاه بــعــضــهــم »تــســونــامــي  ــمـ املـــغـــربـــيـــة مــــا سـ
 

ّ
مــصــغــر« الــعــام املـــاضـــي. بــاإلضــافــة إلـــى كــل

ذلــــك، شــهــدت الــبــالد فــي الــســنــوات املــاضــيــة 
آخرها  األمــطــار،  ــزارة  غـ سببتها  فيضانات 
كان العام املاضي في املدن الجنوبية ما أدى 

إلى مقتل عدد من األشخاص.
ــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــد الـ ــ ــــهــ ــعــ ــ ــر إحـــــــــــصـــــــــــاءات املــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ تـ
للجيوفيزياء، التابع للمركز الوطني للبحث 
العلمي والــتــقــنــي، إلـــى ارتــفــاع عـــدد الـــزالزل 
الخفيفة والــهــزات األرضــيــة فــي املــغــرب عن 
أرقام سابقة. وقد سجل في عام 2014 وقوع 
15 هـــزة أرضــيــة تـــراوحـــت قــوتــهــا بــني 5 و6 
درجات. وسجل في عام 2015 أكثر من ثالثة 

آالف هزة أرضية مختلفة الدرجات.
من جهته، يقول الناشط في مناطق الريف 
 عددًا 

ّ
»العربي الجديد«، إن إدريس أدريوك لـ

مـــن مــــدن الـــشـــمـــال املـــغـــربـــي، خــصــوصــا في 
الشريط الرابط ما بني الحسيمة والناظور، 
كثيرة،  أرضــيــة  هـــزات  مــتــكــرر  بشكل  تشهد 
ــخــــوف لـــــدى الـــســـكـــان،  األمــــــر الــــــذي يــثــيــر الــ
ويعيد إلى ذاكرتهم فاجعة زلزال عام 2004 
 تـــكـــرار الـــهـــزات يــدفــع 

ّ
خــصــوصــا. يــتــابــع أن

الــســكــان إلـــى الــخــروج مــن مــنــازلــهــم باتجاه 
الساحات العامة، والبقاء فيها. أما آخرون، 
فــيــفــضــلــون املــبــيــت فـــي ســـيـــاراتـــهـــم، خشية 

زالزل قد تكون أكثر قوة وعنفا.
أمـــام تــوالــي الــهــزات األرضــيــة الــتــي مــا زالــت 
تــشــهــدهــا مــــدن فـــي الـــريـــف املـــغـــربـــي، أســس 
لجانا شعبية  املناطق  تلك  مــن شباب  عــدد 
ــــؤالء الــســلــطــات  ملــســاعــدة الـــســـكـــان. يــتــهــم هـ

املحلية بالتقاعس عن إعالن حالة الطوارئ 
الــقــصــوى، ومــبــاشــرة اإلجــــــراءات املــتــعــارف 
عــلــيــهــا دولـــيـــا فـــي مــثــل هــــذه الــنــكــبــات مثل 
ــازل وإغــــاثــــة  ــ ــنـ ــ تــــوزيــــع الـــخـــيـــام وإخــــــــالء املـ

املنكوبني.
الـــزالزل  فــي علم  الخبيرة  املــقــابــل، تقلل  فــي 
ثـــريـــا املــــرابــــط مــــن أهـــمـــيـــة الـــقـــضـــيـــة. تــقــول 
ــي هـــــزات أرضــيــة  ــد«: »هــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
اعتيادية قد تتحرك معها الجدران واألشياء 
إلــى حــّد تهديد حياة  ، لكنها ال تصل 

ً
قليال

يــبــتــعــد  املــــغــــرب   
ّ
أن وتــــؤكــــد  ــــاس«.  ــنـ ــ الـ آالف 

ــبــــؤرة الــجــيــولــوجــيــة الــتــي  جــغــرافــيــا عـــن الــ
آسيا  الـــزالزل، مثلما يحدث في  تستهدفها 
خصوصا أو أوروبا. وهو ما يجعله نظريا 
الخطيرة.  الطبيعية  الــكــوارث  في منأى عن 
التي قد تحدث من جراء  الكوارث  ولتجنب 
حــــدوث الـــــزالزل فــي املـــغـــرب، تــشــدد املــرابــط 
عــلــى أهــمــيــة أن تــتــوفــر لــأبــنــيــة خصائص 
إنشائية مقاومة للزالزل، خصوصا األبنية 

املتوسطة واملرتفعة.

بــاإلضــافــة إلـــى الـــــزالزل والـــهـــزات األرضــيــة 
فترة  بــني  تــضــرب  الــتــي  والعنيفة  الخفيفة 
ــي املـــــغـــــرب، ال  ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ وأخـــــــــرى مـــنـــاطـــق عـ
 الــفــيــضــانــات أيضا 

ّ
ســيــمــا فــي شــمــالــه، فــــإن

آخرها  اململكة.  في  املناطق  من  عــددًا  تغمر 
كلميم،  إقليم  استهدفت  الــتــي  الفيضانات 
وأســـفـــرت عـــن مــقــتــل أكــثــر مـــن 34 شخصا، 
عــالوة على خسائر في ممتلكات ومنشآت 

زراعية لدى الكثير من املواطنني.
اجتماعيون  وناشطون  سياسيون  يحتج 
ــــالد الـــتـــي  ــبـ ــ ــــي الـ عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فـ
 اختالالتها 

ّ
يصفونها باملتردية. يقولون إن

الـــــعـــــديـــــدة تـــظـــهـــر فـــــــور حـــــــــدوث فـــيـــضـــان. 
ويستدلون على ذلك بالسدود التي انهارت 
بــســبــب الــســيــول الــجــارفــة فـــي الــجــنــوب في 
عام 2014، وكذلك األبنية واملنازل واألسوار 

التاريخية التي انهارت أو تصدعت.
ــوارث الــطــبــيــعــيــة  ــ ــكـ ــ ــذه الـ ــ ســـبـــل مـــواجـــهـــة هـ
ــا تـــقـــريـــر رســـمـــي جــديــد  ــ ــــوردهـ املــخــتــلــفــة يـ
أصدره املجلس األعلى للحسابات، يتطرق 
إلــــى الـــنـــواقـــص الــتــي تــلــّم بــقــطــاع مــواجــهــة 
الــــكــــوارث. كـــذلـــك يـــرصـــد الــتــقــريــر الــتــدابــيــر 
املتخذة للوقاية من الكوارث، ومدى جاهزية 

البالد ملواجهتها في حالة حدوثها.
ــــذي تـــحـــرص فــيــه الــحــكــومــة  وفــــي الـــوقـــت الـ
 كارثة طبيعية 

ّ
على تأكيد حضورها في كل

لتقليص  العدة  لها  الــبــالد، وتهيئ  تضرب 
الخسائر ومواساة الضحايا، يؤكد التقرير 
 الـــجـــهـــوزيـــة فــــي وجـــــه املـــخـــاطـــر 

ّ
نـــفـــســـه أن

والكوارث الطبيعية في املغرب تسلك اتجاه 
إدارة األزمــات، بداًل من الوقاية الهادفة إلى 

ثارها املدمرة.
ٓ
الحّد من ا

الناس،  لــدى  الكبرى  املــخــاوف  تختلف 
وتــتــنــوع درجــــات شــدتــهــا. بعضها قد 
الفوبيا.  أو  الــرهــاب،  إلــى مرحلة  يصل 
وهـــي املــرحــلــة الــتــي تتجلى فــي خــوف 
متكرر من شيء بعينه. ويخصص لها 
علم النفس أشكااًل كثيرة، منها رهاب 
أو  املغلقة  األماكن  أو  املرتفعة  األماكن 
الــعــتــمــة. وهــنــالــك أنــــواع رهــــاب تتصل 
بـــاألوضـــاع الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة، 

كرهاب األغراب أو األجانب.
من جهته، يشير موقع »ديلي باسكار« 
فـــي تــقــريــر لـــه إلـــى أنـــــواع مــخــتــلــفــة من 
ــــاوف الــعــمــيــقــة لـــــدى الـــبـــشـــر. مــن  ــــخـ املـ
ــيـــدًا  ــــوف الــــفــــرد مــــن مــــوتــــه وحـ ــــك خــ ذلــ
 اإلضــافــة التي 

ّ
لــكــن على سبيل املــثــال. 

ــذا الــخــصــوص  يــقــدمــهــا الــتــقــريــر فـــي هـ
الــربــط مــا بــني تلك املــخــاوف واألبــــراج. 
 تلك األبــراج تكشف مخاوف 

ّ
فيؤكد أن

أصــحــابــهــا بـــدرجـــة كــبــيــرة، خــصــوصــا 
بالشمس  تــرتــبــط  الـــفـــرد   شــخــصــيــة 

ّ
أن

والــقــمــر والــكــواكــب والــنــجــوم بشكل أو 
بآخر، كما يزعم التقرير، وكما تصّدقه 
البشر. ويعرض  مــن  نسبة كبيرة جــدًا 
تلك املــخــاوف الــكــبــرى وأنــــواع الــرهــاب 

 برج من األبراج كاآلتي:
ّ

املرتبطة بكل
أن ينساه  أكبر مخاوفه  الحمل:  بــرج   -
اآلخــرون في حياته، فيعيش بعد ذلك 

وحيدًا تماما.
الــثــور: يــخــاف أاّل يتمكن طــوال  - بـــرج 
حياته من الحصول على ما يكفي من 

املال، أو تحقيق الثروة.

- برج الجوزاء: الخوف األكبر أن يتملك 
امللل منه، ويؤدي به إلى االنتحار.

ــان: يـــعـــانـــي مــــن رهــــاب  - بـــــرج الــــســــرطــ
يجد  أاّل  يــخــاف  فهو  بالهوية.  مرتبط 
أن يسّميه  اإلطــــالق يمكن  عــلــى  مــكــانــا 

وطنا.
ــــد: اســتــصــغــار اآلخـــريـــن له  ــرج األسـ - بـ

يشكل أبرز مخاوفه وأعمقها.
- بــــرج الــــعــــذراء: تــســيــطــر عــلــيــه فــوبــيــا 
باستمرار من عيوبه،  اآلخــريــن  ضحك 
االقــتــران  أو  مــن مصادقته  مــا يمنعهم 

به.
- بــرج املــيــزان: يخاف أن يكون ضحية 
دائـــمـــة لــلــظــلــم مـــن دون أن يــتــمــكــن من 

مساعدة نفسه.
- برج العقرب: خوفه عاطفي، فهو يشك 
 الحبيب سيخونه يوما ما.

ّ
دوما في أن

ــواقــــع،  ــن الــ - بـــــرج الــــقــــوس: يــنــســلــخ عــ
ويخاف أن يطارده ماضيه من دون أّية 

إشارة أو تحذير.
- بــرج الــجــدي: أبــرز مخاوفه التعرض 

إلذالل علني.
الــــدلــــو: مـــع تــشــكــيــلــه شخصية  بــــرج   -
بــــشــــدة أن يــخــســر  يــــخــــاف  مـــســـتـــقـــلـــة، 

حريته.
- برج الحوت: يبقى أخيرًا البرج املائي 
الذي يحتفل بميالده ابتداء من التاسع 
ــبــــرايــــر/ شــــبــــاط الــــجــــاري،  عـــشـــر مــــن فــ
والـــذي يــخــاف  تخلي الحبيب عنه أو 

أذيته له.
)إعداد: عصام سحمراني(

هكذا تكشف األبراج 
أعمق مخاوفك

أسئلة3
إلى

التهديدات  ظل  في  المدارس  لوضع  تقييمكم  هو  ما   ■
األمنية؟

ثّمة مــن يزعم أن الــحــرب التي تخوضها بــالدنــا ليست حربنا، هــي حــرب من 
أرى  ذلــك.  أرى غير  العاملية. لكنني  املتحدة األميركية والــقــوى  الــواليــات  أجــل 
ــااًل وأطـــفـــااًل. ويلجأ  نــســاًء ورجــ أرواح مواطنينا  أنــهــا حــربــنــا، ألنــهــا تحصد 
الــذي يقف في  الحكومة والجيش  الطرق للضغط على  إلــى جميع  املسلحون 
وجــه املسلحني والـــذي يشن منذ عــام عمليات عسكرية ضــدهــم. وفــي اآلونــة 
األخيرة بدأوا يستهدفون املدارس واملراكز التعليمية، وهو أمر يتعارض مع 

القوانني الدولية والشريعة اإلسالمية.

■ ما هي آثار تلك التهديدات على التالميذ؟

. وتــشــيــر بعض 
ً
ــــدوم طـــويـــال طــبــعــا، هـــي تـــتـــرك فــيــهــم آثـــــارًا نــفــســيــة عــمــيــقــة، تـ

اإلحصاءات إلى أن شريحة كبيرة من التالميذ والتلميذات يعانون من أمراض 
ــدارس. وذلــك  نفسية مختلفة، بعضها تسببت فــي منعهم مــن الــذهــاب إلــى املـ
ــــدارس، ويــظــنــون أن حماتها مــن الــحــراس  ألنــهــم يــشــعــرون بـــأن ال أمـــان فــي املـ
اآلبــاء، ويتردد  لــدى  نفسه  الشعور  املسلحني.  باملقارنة مع  والشرطة ضعفاء 
كثيرون في إرســال أوالدهــم. وكان للهجوم على مدرسة أبناء العسكريني في 

نهاية عام 2014، أثره الكبير.

■ كيف تقيّمون أداء الحكومة؟ 

كما أن ذلك يسيء إلى سمعة البالد، كذلك هو يدّمر مستقبل أوالدنا. لذا تبذل 
الحكومة قــصــارى جهدها لتأمني املــــدارس. مــع ذلـــك، ثــّمــة ثــغــرات عــديــدة في 
املــدارس بني حني  إغــالق  النظر في استراتيجيتها.  إعــادة  خطواتها، وعليها 
، وهو ينعكس سلبا على التالميذ 

ً
وآخر بسبب التهديدات األمنية، ليس حال

وآبائهم.

باكستان  مدارس  تستهدف  التي  التهديدات  تكثر 
تحّولت  وقد  األخيرة،  اآلونة  في  التعليمية  ومراكزها 
يخلّف  ما  وهو  العشرات.  قتلت  هجمات  إلى  بعضها 
التالميذ وأهاليهم على حّد سواء.  الرعب في نفوس 
يشرح عالم النفس والناشط االجتماعي حسنين رضا آثار 

تلك التهديدات لـ»العربي الجديد«

حسنين 
رضا

إعداد صبغة اهلل صابر

حتى ال ينتهي 
األمر بهّن 
هنا، بعن 

أجسادهّن 
)فرانس برس(
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)العربي الجديد(

قارئة الحظ تّدعي معرفة األبراج عادة )Getty(استعاد البعض زلزال عام 2004 )فرانس برس(



قضايا

 المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

ـــدء الــتــحــضــيــر  ــ ــن مـــــع بــ ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
ــفــــاوضــــات جــنــيــف  الســـتـــئـــنـــاف مــ
ــة الـــســـوريـــة، املــتــوقــفــة  ــ  األزمــ

ّ
لـــحـــل

السوري  النظام   
ّ

منذ مطلع عام 2014، شن
وحلفاؤه حملًة عسكرية واسعة، استهدفت 
أريـــاف حــمــص، وحــلــب، والــاذقــيــة، ودرعـــا. 
القصف  أبــرزهــا  مختلفة،  عــوامــل  ونتيجة 
ــص الــدعــم 

ُّ
الـــجـــوي الـــروســـي املــكــثــف، وتــقــل

قوات  املعارضة، حققت  لفصائل  الخارجي 
النظام اختراقاٍت عسكرية مهّمة، على الرغم 
مــن خــســائــرهــا الــبــشــريــة الــكــبــيــرة، وأعـــادت 
السيطرة على مناطق تتمتع  رســم خرائط 
بأهمية إستراتيجية ألطراف الصراع. ومع 
 تصعيد النظام عملياته العسكرية بات 

ّ
أن

أّي عملية  انـــطـــاق  قــبــيــل  مـــألـــوًفـــا  مــشــهــًدا 
ــذه املــرحــلــة،  ــه، فـــي هــ ــدفـ  هـ

ّ
ــإن ــ تــفــاوضــيــة، فـ

يــتــجــاوز مــســألــة تــعــزيــز املــوقــع التفاوضي 
 السياسي«، 

ّ
إلى محاولة رسم مامح »الحل

عبر فرض جملٍة من الوقائع امليدانية. يأتي 
ــــول الـــصـــراع مــرحــلــة حــاســمــة  ــــذا، مـــع دخـ هـ
ودقيقة؛ إذ تضع روسيا ثقلها لكسر حالة 
االستعصاء العسكري، وقلب موازين القوى 
ملصلحة حليفها، مستفيدًة من حالة تسليم 

أميركي بسياستها في سورية. 

أهداف العمليات العسكرية أخيرًا
تــهــدف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي يشرف 
عليها الروس، ويغطونها جوًا، وتقوم بها 
قوات النظام، مدعومًة بميليشيات تديرها 
ــران، فـــي شــمــال ســـوريـــة وجــنــوبــهــا، إلــى  ــ إيــ

تحقيق جملة من األهداف؛ أهّمها:

1.إغالق »كوريدور« أعزاز 
بعد أن تمّكنت قوات حماية الشعب الكردية 
)YPG( التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي 
ما  عـــمـــاد  تــشــّكــل  والـــتـــي   ،)PYD( ــكــــردي الــ
التي  الديمقراطية«  ســوريــا  »قـــوات  تسّمى 
ــان والـــــــــروس عـــلـــى دعــمــهــا  ــركــ ــيــ يــتــفــق األمــ
ــام ســيــطــرتــهــا  ــكــ ـــن إحــ ــا جــــــوًا، مـ ــادهــ ــنــ وإســ
السورية في   - التركية  الحدود  على معظم 
 

ّ
املنطقة الواقعة شرق نهر الفرات، لم يتبق
مـــن هــــذه الــــحــــدود، مـــن جــهــة غــــرب الــنــهــر، 
تــقــريــبــا،  كــيــلــومــتــرًا  بــطــول 160  إاّل شــريــط 
هي:  قـــوى،  ثــاث  عليه  السيطرة  وتتقاسم 
تنظيم الدولة اإلسامية الذي يسيطر على 
املمتدة  املنطقة  في  منه  كيلومترًا   98 نحو 
بني جرابلس وأعزاز، بينما تسيطر فصائل 
املعارضة السورية على نحو 13 كيلومترًا 
من الحدود املمتدة بني شرق أعزاز وعفرين، 
وتسيطر وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
عــلــى بــقــيــة الــشــريــط الـــحـــدودي فـــي منطقة 
عــفــريــن، وصـــواًل إلــى الــحــدود الــســوريــة مع 

لواء اسكندرون )محافظة هاتاي التركية(.
ــهــــدف الــــروســــي مــــن الــعــمــلــيــات  يــتــجــّلــى الــ
العسكرية التي تستهدف فصائل املعارضة 
ــــذه املـــرحـــلـــة الـــدقـــيـــقـــة مــن  الــــســــوريــــة، فــــي هـ
الصراع، في قطع خطوط اإلمداد الخارجية 
ــذا  ــة هـ ــمـ ــهــــذه الـــفـــصـــائـــل. وتـــتـــطـــلـــب تـــرجـ لــ
ــــاق مــا  ــ ــــوري إغـ ــسـ ــ الــــهــــدف فــــي الـــشـــمـــال الـ
يــســّمــى »كـــوريـــدور« أعــــزاز الـــذي تــمــّر عبره 
السورية  إمــدادات فصائل املعارضة  معظم 
الناشطة في حلب وريفها. ويمّثل هذا في 
تّتبعها  الــتــي  نفسها  اإلستراتيجية  املــبــدأ 
واشــنــطــن فـــي مــواجــهــة تــنــظــيــم الـــدولـــة؛ إذ 
عملية  أميركيا  املــدعــومــون  األكــــراد  يتولى 
»قــضــم« الــشــريــط الـــحـــدودي الــــذي يسيطر 
ــــش مــــع تـــركـــيـــا، فــــي مــســعــى إلـــى  عــلــيــه داعــ
تــخــلــيــصــه مــنــه بــالــكــامــل، ومــــن ثـــم حــصــره 
الــســوريــة، تمهيًدا للقضاء  داخــل األراضـــي 

عليه.
ــذا الــــهــــدف، أّمـــنـــت  ــ ــــي ســبــيــل تــحــقــيــق هـ وفـ
ــا لــعــمــلــيــة عــســكــريــة  ــ ـ ــوّيً ــ روســــيــــا غــــطــــاًء جـ
استطاعت  الشمالي،  ريــف حلب  في  كبيرة 
ــفــــروض عــلــى بــلــدتــي نبل  فــــّك الـــحـــصـــار املــ
املوالية  الشيعية  األغلبية  ذاتــي  والــزهــراء، 
بني  الواصل  »الكوريدور«  وإغــاق  للنظام، 
مدينة أعزاز على الحدود السورية التركية 
املــعــارضــة من  الـــذي تسيطر عليه  والــقــســم 
أخــذت تخضع لحصار  مدينة حلب، حيث 
مطبق من ثاث جهات معادية: قوات النظام 
وتنظيم  والشمالي،  الجنوبي  الريفني  فــي 
الــــدولــــة فـــي الـــريـــفـــني الـــشـــرقـــي والــشــمــالــي، 

وقوات الحماية الكردية من جهة عفرين. 
ــانـــت »قـــــــوات ســـوريـــا  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، كـ
ــة« بـــــاشـــــرت فـــــي األســــابــــيــــع  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــاء نـــــــاري كـــثـــيـــف مــن  ــرة، تـــحـــت غــــطــ ــيــــ األخــــ
ــّدم مــــن عــفــريــن  ــقـ ــتـ الــــطــــائــــرات الــــروســــيــــة، الـ
باتجاه الشرق، مشددًة الخناق على طريق 
املعارضة  قــوى  أعـــزاز، على حساب   - حلب 
السورية التي تواجه داعش. وفي 4 فبراير/ 
شـــبـــاط، تــمــّكــنــت وحـــــدات مـــن هــــذه الـــقـــوات 
مـــن فــــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى بــلــدتــني شــمــال 
نبل والــزهــراء، هما الــزيــارة والــخــربــة. وفي 
فــبــرايــر/ شــبــاط، تمّكنت فصائل تطلق   10
الــثــوار« تنضوي  على نفسها اســم »جيش 

تحت راية »قوات سوريا الديمقراطية«، من 
الــســيــطــرة عــلــى مــطــار مــنــغ اإلســتــراتــيــجــي، 
الواقع في ريف حلب الشمالي، على طريق 
حلب - أعزاز. واألرجح أن يستمر األكراد في 
محاولة التقدم، شمااًل وشرقا، على حساب 
قوات املعارضة السورية باتجاه الحدود مع 
تركيا، مستفيدين من غطاء حماية تؤّمنه 
للنظام  يسمح  ما  الروسية،  الطائرات  لهم 
سيطر  التي  مواقعه  تعزيز  على  بالتركيز 
 ثمة 

ّ
عليها، أخيرًا، حول حلب، ما يعني أن

تقسيَم عمل واضحا على هذه الجبهة بني 
وقـــوات حماية  وميليشياته  الــنــظــام  قـــوات 

الشعب الكردية. 
 نجاح قــوات النظام في 

ّ
أضــف إلــى ذلــك، أن

فــصــل ريــــف حــلــب الــشــمــالــي إلــــى قــســمــني، 
وعزله عن تركيا، وفي فّك الحصار عن مطار 
كــويــرس، والــتــمــدد فــي ريـــف حــلــب الشرقي 
ــتـــي يــســيــطــر  بـــالـــقـــرب مــــن مـــديـــنـــة الــــبــــاب الـ
عــلــيــهــا تــنــظــيــم الـــدولـــة، مـــن شــأنــه أن يــحــّد 
مــن إمــكــانــيــة حــصــول تــدّخــل عــســكــري بــري 
)ســعــودي(  عربًيا  أو  كــان  تركًيا  مستقبًا، 
ــة، كـــونـــه ســــيــــؤدي إلـــى  ــ ــــدولـ ضــــد تــنــظــيــم الـ
مواجهة مباشرة مع النظام وحلفائه. وهو 
مــا جــعــل رّدة فــعــل واشــنــطــن الــتــي تتحفظ 
على أّي عمل عسكري، يمكن أن يــؤدي إلى 
ــــوات الــنــظــام الــــســــوري، فــاتــرة  ــدام مـــع قـ ــ صـ
الــســعــودي، أخــيــرًا، بخصوص  الــطــرح  إزاء 
ــة فــي  ــوديــ ــعــ ــة قــــــــوات ســ ــاركــ ــشــ إمــــكــــانــــيــــة مــ
عمليات برية تحت قيادة الواليات املتحدة 
ضد تنظيم الدولة في سورية؛ إذ رأى وزير 
الدفاع األميركي، أشتون كارتر، في اجتماع 
لــوزراء دفاع حلف األطلسي في بروكسيل، 
 »هــنــاك طــرًقــا أخــرى 

ّ
املــاضــي، أن الخميس 

الدولة  تنظيم  ملواجهة  البري  التدّخل  غير 
أن  أخــرى  ودول خليجية  للسعودية  يمكن 
الترجيحات،  معظم  وتــذهــب  بــهــا«.  تسهم 
بخصوص اإلستراتيجية التي يشرف على 
تــنــفــيــذهــا الـــــروس، إلـــى قــيــام قــــوات الــنــظــام 
مــديــنــة خــان  مــن  انــطــاقــا  بعملية عسكرية 

طــومــان، جــنــوب غــرب حــلــب، باتجاه إدلــب، 
وصواًل إلى معبر باب الهوى، لقطع طريق 
ــــذي تسيطر  ــيـــر عـــن الــقــســم الـ ــداد األخـ ــ ــ اإلمـ
عليه املعارضة من مدينة حلب، واستكمال 
حــصــارهــا. وفـــي األثـــنـــاء، سيسعى الــنــظــام 
وحلفاؤه إلى فّك الحصار عن بلدتي كفريا 
والـــفـــوعـــة، وهـــمـــا آخــــر بــلــدتــني مــوالــيــتــني، 

تحاصرهما املعارضة في ريف إدلب.

2. السيطرة على الحدود مع األردن
أهميًة  الجنوبية  الجبهة  تــطــورات   

ّ
تــقــل ال 

وتــأثــيــرًا عــّمــا يــجــري فـــي الــشــمــال؛ إذ يــعــّد 
الوصول إلى معبر نصيب مع األردن الهدف 
األبــرز لحملة النظام البرية في ريف درعا. 
ومـــن خــالــهــا، يــحــاول الــنــظــام أن يستعيد 
املعابر  املثلومة، وهــي  السيادة  رمــوز  أحــد 
الـــحـــدوديـــة مـــع دول الــــجــــوار، فـــي مــحــاولــة 
السيطرة  أّنــه يستعيد  في  لتعزيز صورته 
تدريجًيا على البلد. أّما الهدف اآلخر األبعد 
ــدًى، فــهــو مــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى الــجــزء  مــ
األكبر من الشريط الحدودي مع األردن من 
جهة محافظة درعــا، ومــن ثم قطع تواصل 

املعارضة في هذه الجبهة مع الخارج. 
تجّنبت روسيا، في بداية تدّخلها العسكري 
فــي ســـوريـــة، قــصــف فــصــائــل املــعــارضــة في 
ــزة جــهــدهــا على  ــركـ املــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، مـ
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة املــتــاخــمــة لــلــحــدود مع 
لم يستمرَّ  املنطقة  لكن تحييد هــذه  تركيا. 
طــويــًا؛ إذ شــرعــت الــطــائــرات الــروســيــة في 
 2015 أول  ديسمبر/كانون  أواخـــر  قصفها 
وســانــدت قـــوات الــنــظــام فــي اســتــعــادة بلدة 
الــشــيــخ مسكني اإلســتــراتــيــجــيــة، ثــم عتمان 
الـــتـــي ســيــطــر عــلــيــهــا الــنــظــام أخـــيـــرًا، األمـــر 
ــادة  الــــذي ســيــمــّكــنــهــا، عــلــى األرجـــــح، مــن إعـ
فــتــح الــطــريــق الـــدولـــي بــني دمــشــق وعــّمــان. 
يــعــّول على دوٍر مستقبلي  الــغــرب   

ّ
أن ومــع 

في  لــانــدمــاج  الجنوبية  الجبهة  لفصائل 
الــجــيــش الــنــظــامــي ومــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات 
املـــتـــطـــرفـــة، فــقــد تـــوّقـــف تــقــديــم املـــســـاعـــدات 
الفصائل، كما عّلقت غرفة  لهذه  العسكرية 
املعروفة  األردن،  فــي  العسكرية  العمليات 
بـــاســـم »املــــــــــوك«، مــخــتــلــف أنـــشـــطـــتـــهـــا، فــي 
خــطــوٍة بــدت وكــأّنــهــا مــوافــقــة ضمنية على 
التوقعات  أكــثــر  الــروســي. ويــذهــب  القصف 
 النظام سيحاول، في الفترة املقبلة، 

ّ
إلى أن

التركيز على اســتــرداد مــدن الــحــراك وداعــل 
وابطع، في محاولٍة الستعادة التواصل بني 

محافظَتي درعا والسويداء.

3. بناء معارضة 
على مقاس الحّل الروسي

ــّعــــن فـــــي خــــريــــطــــة الـــــغـــــارات  يــــاحــــظ املــــتــــمــ
الـــروســـيـــة، خـــال الــشــهــر املـــاضـــي، تــرّكــزهــا 
فـــي ثـــاث مــنــاطــق رئــيــســة، ريـــف الــاذقــيــة، 
ــا. وهــي  وريـــف حــلــب الــشــمــالــي، وريـــف درعــ
الدولة  مناطق ال تخلو من مقاتلي تنظيم 
النصرة  انتشار جبهة  فقط، بل يندر فيها 
أو فصائل أخرى ذات توّجه سلفي جهادي. 

ــاف فــصــائــل  ــعــ ــاًء عـــلـــيـــه، يـــتـــصـــدر إضــ ــ ــنـ ــ وبـ
أولــويــات  ومحاصرتها  املعتدلة  املعارضة 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة،  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اإلســ
الحل،  إلجبارها على قبول طروحاتها عن 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، فـــرض ثنائية »الــنــظــام 
واإلرهــــاب« واقــعــا ميدانيا وســيــاســًيــا، بما 
املعتدلة؛  املعارضة  تعريف  بــإعــادة  يسمح 
بحيث تصبح »قوات سوريا الديمقراطية« 
الــطــرف املــعــتــرف بــه دولــًيــا، بوصفه املكون 
الرئيس للمعارضة السورية. وجدير بالذكر 
 روسيا قصفت، أخيرًا، فصائل معارضة، 

ّ
أن

كــانــت تقاتل تنظيم الــدولــة فــي ريــف حلب 
ــلـــوٌك ال يــمــكــن تــفــســيــره  الــشــمــالــي، وهــــو سـ
إاّل فـــي إطـــــار رغـــبـــة مــوســكــو فـــي الــســمــاح 
لـــقـــوات الــحــمــايــة الـــكـــرديـــة بــالــتــمــدد خـــارج 
 فصائل املعارضة في 

ّ
عفرين، للحلول محل

أعــزاز، وتحقيق تماّس  السيطرة على ممر 
النتزاع  تمهيًدا  الــدولــة،  تنظيم  مع  مباشر 
مع  عليه  الـــذي يسيطر  الــحــدودي  الشريط 
تركيا، ومن ثم تحقيق ترابط جغرافي بني 
الفرات  نهر  الذاتية«، غرب  »اإلدارة  شطَري 
وشــرقــه عــلــى طـــول الــشــريــط الـــحـــدودي مع 
تــركــيــا. وبـــذلـــك، تــقــطــع روســيــا ومحميتها 
الحكومة السورية الطريق على أّي إمكانية 
لــقــيــام فــصــائــل املــعــارضــة، فــضــًا عــن قــوات 
غــيــرهــا، بالسيطرة  أو  أو ســعــوديــة  تــركــّيــة 
على األرض التي يخليها داعش، من خال 

دعم سيطرة األكراد عليها. 

خاتمة 
ــــرة« مــن  ــثـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ خـــــــال الــــجــــولــــة األولــــــــــى »املـ
 النظام 

ّ
بــَدا واضــحــا أن مــفــاوضــات جنيف، 

ه كــانــوا يــســعــون إلـــى تــأمــني غطاء  وحــلــفــاَء
ــاســــي، يـــســـمـــح لـــهـــم بـــحـــســـم عــســكــري  ــيــ ســ
فـــي املــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة فــصــائــل 
فرض  على  القدرة  يمنحهم  بما  املعارضة، 
أثناء جوالت  حلول سياسية، تائمهم في 
املــفــاوضــات املــقــبــلــة. مــع ذلـــك، وعــلــى الــرغــم 
من االختراقات التي حّققها بمعية حلفائه، 
في األسابيع األخــيــرة، من غير املحتمل أن 
مــن تحقيق حــســٍم عسكري  الــنــظــام  يتمّكن 
دها في   التكلفة البشرية التي تكبَّ

ّ
شامل، ألن

محاوالته إطباق الحصار على حلب، تفوق 
إلى  الخسائر، إضافًة  قدرته على تعويض 
تستخدمها  التي  الكثيفة  النارية  القوة   

ّ
أن

أثبتت  الــرغــم مــن فعاليتها،  روســيــا، وعلى 
أّنها غير كافية للسماح للنظام بالسيطرة 
قوى  وانسحاب  قصفها  بعد  األرض،  على 
يرّكز  أن  املرجح  من  لذلك،  منها.  املعارضة 
الــنــظــام وحــلــفــاؤه، فــي جـــوالت املــفــاوضــات 
املقبلة، على نقطٍة وحيدة في قــرار مجلس 
 وقفا 

ّ
األمن 2254، هي وقف إطاق النار؛ ألن

شــامــًا إلطـــاق الــنــار فقط هــو مــا يمكن أن 
يسمح للنظام بتثبيت وجوده في املناطق 
الــتــي ســيــطــر عليها أخـــيـــرًا؛ فــهــذه املــنــاطــق 
شــديــدة الــعــداء لــه، ولــن يــكــون بــمــقــدوره أن 
يستمر في التمّسك بها، إاّل بوقف العمليات 

العسكرية فيها. 

عمليات عسكرية تهدف إلى فرض حلول سياسية في جولة جنيف التالية

اإلستراتيجية الروسية في سورية: 
التفاوض في الميدان

أصدر المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات تقدير موقف بشأن أغراض العمليات العســكرية المكثفة التي نشطت فيها 
روسيا أخيرًا، والتي بدت صيغة تفاوضية، لفرض حلول سياسية في سورية على المعارضة في مداوالت جنيف المرتقب

دمار خلفه قصف روسي في منطقة حلب في 8 فبراير 2016 )األناضول(

الجنوبية  الجبهة  لفصائل  مستقبلي  دورٍ  على  يعّول  الغرب  أّن  مع 
لالندماج في الجيش النظامي ومكافحة التنظيمات المتطرفة، فقد 
علّقت  كما  الفصائل،  لهذه  العسكرية  المساعدات  تقديم  توّقف 
»الموك«،  باسم  المعروفة  األردن،  في  العسكرية  العمليات  غرفة 
على  ضمنية  موافقة  وكأنّها  بدت  خطوٍة  في  أنشطتها،  مختلف 
القصف الروسي. ويذهب أكثر التوقعات إلى أّن النظام سيحاول، في 
التركيز على استرداد مدن الحراك وداعل وابطع، في  الفترة المقبلة، 

محاولٍة الستعادة التواصل بين محافظَتي درعا والسويداء.

موافقة غربية ضمنية
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يتجلّى الهدف الروسي 
من العمليات العسكرية 

التي تستهدف فصائل 
المعارضة السورية، 

في هذه المرحلة 
الدقيقة من الصراع، 

في قطع خطوط 
اإلمداد الخارجية لهذه 

الفصائل

تصدر إضعاف فصائل 
المعارضة المعتدلة 

ومحاصرتها أولويات 
اإلستراتيجية العسكرية 
الروسية، إلجبارها على 

قبول طروحاتها عن 
الحل، وفرض ثنائية 
»النظام واإلرهاب« 

واقعًا ميدانيًا 
وسياسًيا
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MEDIA

إعالميون يتحضرون 
لتغطية »حرب ليبيا«

»إندبندنت« الورقية 
تتوقف عن الصدور

مالحقة مصور يثير قضية 
حرية الصحافة

تونس ـ محمد معمري

عــن  إال  التونســي،  اإلعــام  فــي  حديــث  ال 
التدخــل  حــال  فــي  »املنتظــرة«  الحــرب 
العسكري األجنبي في ليبيا وتبعاتها على 
الوضــع التونســي ومــدى االســتعداد للحــّد 
التــي  الحــرب  لهــذه  املتوقعــة  األضــرار  مــن 

بدأت طبولها تقرع.
وكما حصل إبان الثورة الليبية سنة 2011، 
الحــدود  فــي منطقــة  حيــث كان للمراســلني 
التونســية الليبيــة الــدور األبــرز فــي تغطيــة 
هــذه الثــورة، مــن املتوقــع أن يكــون لهم نفس 
الــدور فــي حــال حصــول حــرب فــي األراضــي 
الليبيــة. ففــي ســنة 2011 تحولــت مراســات 
الحــدود  منطقــة  مــن  بوبطــان  خميــس 
التونسية الليبية التي تبث على التلفزيون 
اليومــي  الخبــز  التونســي بمثابــة  الرســمي 
للتونســيني، وتحــول خميــس بوبطــان إلــى 

نجم تلفزيوني يعرفه كل التونسيني.
بإعاميــني  اتصلــت  الجديــد«  »العربــي 
مقيمــني فــي املناطــق الحدوديــة التونســية، 
ويعملــون مراســلني لوســائل إعــام مختلفة 
للحديــث معهــم عــن االســتعدادات لتغطيــة 
هذه الحرب املنتظرة ومقارنتها بتغطيتهم 

ألحداث الثورة الليبية سنة 2011. 
غطــى  الــذي  التونســي،  ميمــون  اإلعامــي 
الرســمية،  لإلذاعــات  الليبيــة  الثــورة 
عــن  تحــدث  اليوميــة،  الصبــاح  ولصحيفــة 
االســتعداد لتغطيــة هــذه الحــرب، فقــال »أنــا 
ســأقوم بتغطيــة الحــرب املنتظــرة فــي ليبيــا 
إلذاعــة  التونســية  الحــدود  مــن  انطاقــا 
فــي«  تــي  أم« ولقنــاة »حنبعــل  أف  »شــمس 
بصــدد  وهــم  التونســية.  الصبــاح  وجريــدة 
توفير كل الدعم اللوجستي من أجل تغطية 
الهجــرة  موجــات  وخاصــة  األحــداث،  هــذه 
فــي  املتوقعــة  الليبيــني  الجماعيــة لألشــقاء 

حال حدوث حرب«.
أمــا عــن الفــرق بــني تغطيتــه للثــورة الليبيــة 
أن  فيــرى  للحــرب،  وتغطيتــه   2011 ســنة 
الصعوبــات  فــي  يتمثــل  األساســي  »الفــرق 
األمنيــة املنتظــرة علــى مســتوى اإلجــراءات 
الســلطات  ســتتخذها  التــي  األمنيــة 
التونســية، خشــية مــن تســرب إرهابيــني مــع 
املهاجريــن الليبيــني املتوقــع وصولهــم إلــى 
تونــس. أمــا ســنة 2011 فقــد كان األمــر أكثــر 
الليبيــني هــم  ســهولة ألن أغلــب املهاجريــن 
مــن الفاريــن مــن املعــارك الدائــرة بــني الثــوار 
مــن  مهاجريــن  وكذلــك  القذافــي،  وقــوات 
تــّم  واألســيويني  والعــرب  األفارقــة  العمــال 
إيواؤهم في مخيمات تحت إشراف الجيش 
التونســي«. أمــا عــن حضــور وســائل إعــام 
أجنبية فقال التونســي: »حتى اآلن ال توجد 
وســائل إعام أجنبية وهو نفس األمر ســنة 
2011 حيــث غابــت وســائل اإلعــام األجنبية 
فــي بدايــة الثــورة الليبية، لتحضــر بعد ذلك 

بكثافة في املنطقة الحدودية«.
روضــة بوطــار، مديــرة مكتــب وكالــة تونــس 
إفريقيــا لإلنبــاء )وكالــة رســمية( بمحافظــة 
مدنني في الجنوب الشــرقي التونســي، على 
الحــدود التونســية الليبية، شــاركت ميمون 
للثــورة  تغطيتهــا  بــني  الفــرق  حــول  الــرأي 
الليبيــة والحــرب املتوقعــة الحاليــة. أمــا عــن 
ليبيــا  فــي  الحــرب  لتغطيــة  االســتعدادات 
اســتثنائية،  اســتعدادات  توجــد  »ال  فقالــت 
مــن  طبيعــي  بشــكل  عملنــا  نمــارس  فنحــن 
خــال املتابعــة اآلنيــة لــكل املســتجدات علــى 
وأضافــت  الليبيــة«.  التونســية  الحــدود 
مــن  العمــل  فريــق  دعــم  يتــّم  »قــد  بوطــار 
صحافيني من الوكالة يذهبون إلى الحدود 
علــى  الضغــط  ازداد  إذا  الليبيــة  التونســية 

منوعات

تونس

تغريد

مكتــب الوكالــة فــي محافظــة مدنــني مثلمــا 
حصــل ســنة 2011«. وفيمــا يتعلــق بحضور 
وســائل إعــام دوليــة إلى املنطقــة الحدودية 
فبينت أنه »إلى حّد اآلن ليس هناك حضور 
لهــذه الوســائل اإلعاميــة مــا عــدا زيــارة قــام 
بهــا وفــد إعامــي مــن القنــوات األجنبية إلى 

املنطقة الحدودية«.

لندن ـ نواف التميمي

اتخــذ يفغينــي ليبيديف، صاحب صحيفة 
النهائــي،  القــرار  البريطانيــة  »إندبندنــت« 
فقــد قــرر وقــف طباعة النســخة الورقية من 
الصحيفة واالكتفاء بالنسخة اإللكترونية. 
الورقيــة  الصحيفــة   

ّ
أن أمــس،  أعلــن  حيــث 

مــارس/آذار  فــي  الصــدور  عــن  ســتتوقف 
املقبل، مع تخفيضات في عدد املوظفني.

اســتمرت الصحيفة طيلة 30 ســنة، واتخذ 
قــرار وقــف الطباعــة بعــد تراجــع املبيعــات 
محتــوى  مطالعــة  إلــى  أكثــر  القــراء  وميــل 
الصحيفة إلكترونيا بداًل من شــراء النسخ 
املطبوعة. كما يدرس ليبيديف ومساعدوه 
بيــع صحيفة »آي«، وهي النســخة املوجزة 
 25 لتوفيــر  »إندبندنــت«،  صحيفــة  مــن 
مليــون جنيــه إســترليني واســتثمارها في 
independent. اإللكترونــي  املوقــع  تطويــر 

إلــى مســتوى عامــة  بــه  والوصــول   co.uk
تجارية عاملية. 

التــي  »إندبندنــت«،  صحيفــة  وتواجــه 
تأسســت فــي عــام 1986 مــن قبــل مجموعــة 
إعاميــة  كمؤسســة  الصحافيــني،  مــن 
مستقلة ومتحررة من ضغط رأسمال املال 
واالحتكار، منافسة حادة منذ شن روبرت 
صحافيــة  مجموعــة  أكبــر  مالــك  مــردوخ، 
مطلــع  فــي  أســعار  حــرب  بريطانيــا،  فــي 
وتبــنّي  املاضــي.  القــرن  مــن  التســعينيات 
نشــر  فــي  االســتمرار  أن  املبيعــات  أرقــام 
صحيفتــي »إندبندنــت« و»إندبندنــت أون 
بلغــت  فقــد  للغايــة،  بــات صعبــا  صنــدي« 
خســائر النشــر للصحيفة نحو 4.6 مايني 
جنيــه إســترليني خــال العــام املنتهــي فــي 

شهر سبتمبر/أيلول 2014.
عائلــة  إلــى  الصحيفــة  ملكيــة  وانتقلــت 
حاولــت  وقــد   ،2010 عــام  فــي  ليبيديــف، 
بيــع  األخيــرة  الســنوات  فــي  العائلــة 
أون  »إندبندنــت  وأخواتهــا  الصحيفــة 
ولكــن  عــرب،  ملســتثمرين  و»آي«  صنــدي« 
ُمعلنــة.  غيــر  ألســباب  تعثــرت  الصفقــة 
وقــد اســتثمرت العائلــة حوالــى 65 مليــون 
جنيــه إســترليني منــذ  عــام 2014 لتطويــر 
مــن  وإنقاذهــا  »إندبندنــت«،  صحيفــة 
الســقوط التــام. وكان إطــاق صحيفة »آي« 
في عام 2010 خطوة استراتيجية ملساعدة 
صحيفــة »إندبندنــت« على االســتمرار  في 
توفيــر شــريان مالــي عبــر بيــع حوالى 200 

ألف نسخة يوميا، وبسعر مخفض. 
»غارديــان«  صحيفــة  فــي  الكاتبــة  وقالــت 
البريطانيــة، جني مارتنســون، إن اإلنترنت 
صحيفــة  قتــل  عــن  املســؤولية  تتحمــل 
روبــرت  يتحمــل  ممــا  أكثــر  »إندبندنــت« 
مــردوخ، الــذي فــرض علــى الصحيفة حرب 
أسعار غير متكافئة. وتقول الكاتبة: »على 
كعامــة  الصحيفــة  اســتمرار  مــن  الرغــم 
النســخة  غيــاب  أن  إال  رقميــة،  تجاريــة 
الورقيــة مــن »إندبندنــت« ســيطرح الكثيــر 
اإلعاميــة،  التعدديــة  حــول  األســئلة  مــن 
الصحــف  الســوق  علــى  همــني 

ُ
ت فبينمــا 

اليمينيــة، يغيــب الصــوت الــذي طاملــا عبــر 
فــي  ســيما  ال  »املؤسســة«  مناهضــة  عــن 
وتزايــد  السياســية  االضطرابــات  أوقــات 

السخط الشعبي. 
أمــا الكاتــب فــي صحيفــة »غارديــان«، روي 
تأبــني  مقالــة  يشــبه  وفيمــا  غرينســاد، 
بوفــاة »إندبندنــت«، دعــا القراء إلى الحداد 
على وفاة الصحيفة، ُمشيدًا باملعاناة التي 
واجهها مؤسسو الصحيفة طيلة 30 سنة، 
وُمذكرًا باإلبداعات الكثيرة التي أضافتها 
»إندبندنــت« لصناعــة الصحافــة واإلعــام 
الكاتــب  ويرجــح  والعالــم.  بريطانيــا  فــي 
األولــى  الضحيــة  »إندبندنــت«  تكــون  أاّل 
للثــورة الرقميــة. وربمــا يعتمــد الكاتــب في 
ذلــك علــى أرقــام تشــير إلــى تراجــع اإلنفــاق 
بنســبة  الوطنيــة  الصحــف  إعانــات  علــى 
الثلث منذ عام 2010 ليصل املبلغ إلى 880 

مليون جنيه إسترليني. 

ناصر السهلي

املصــور  كان  املاضــي،  ســبتمبر/أيلول  مــن  التاســع  فــي 
مارتــن ليهمــان، الصحافــي فــي كبــرى الصحــف الدنماركيــة 
»بوليتيكــن« يقــوم بواجبــه بتصويــر تدفــق الاجئــني عبــر 
الحــدود الدنماركيــة األملانيــة علــى الطريــق الســريع، قبــل أن 

تعتقله الشرطة الدنماركية بتهمة »عدم تنفيذ األوامر«.
عــن تصويــر  والتوقــف  االبتعــاد  منــه  الشــرطة  فقــد طلبــت 
الاجئــني الذيــن تابــع مســيرهم علــى ذلك الطريق، وبحســب 
ما قالت الشرطة أمس »طلبنا منه أكثر من مرة التوقف عن 
التصويــر واالبتعــاد ملســافة، لكنه لم يلتــزم باألوامر«. يقول 
ليهمان لصحيفته إنه جرت محاولة إبعاد الصحافيني عن 
الطريق ملســافة بعيدة »وذلك ما جعلني أفكر بما ســيجري، 
فهــل ستســتخدم الشــرطة العنــف ضــد هــؤالء الاجئــني وال 
تريــد الصحافــة تصويرهــا؟ لذلــك بقيــت علــى الشــارع بــني 

الاجئني ألصور ما يجري«.
لكــن القضيــة عــادت للواجهــة مــرة أخــرى الخميــس، بإعــان 
لــدى النائــب العــام بســبب  الصحيفــة أنهــا ســترفع دعــوى 
توقيــف املصــور التابــع لهــا. لكــن يبــدو أن الشــرطة اســتبقت 
األمــور وقدمــت الئحــة اتهام ضــد املصور طالبة عرضه على 

نقابــة  الدنماركيــة.  الصحافــة  قلــق  أثــار  مــا  وهــو  محكمــة، 
الصحافيــني وعــدة صحــف احتجت علــى توقيف الصحافي 

معتبرة ذلك التصرف »يتعارض وحرية الصحافة«.
علــى  الصحافــي  املصــور  وعــرض  مجــدًدا  القضيــة  فتــح 
مــا  لفحــص  جيــدا  »شــيئا  قانونيــون  أيضــا  يــراه  املحكمــة 
وباألخــص حريــة  الحريــات  عــن ضمــان  املحكمــة  ســتقوله 
الصحافــة«، وهــو مــا صرحــت بــه مديرة األبحــاث في حقوق 

اإلعام في مدرسة الصحافة واإلعام، فيبيكا بروبيرغ.
وتذكــر هــذه القضيــة بأخــرى جــرت فــي أوائــل التســعينيات، 
حــق  علــى  أكــدت  التــي  العليــا  املحكمــة  إلــى  حيــث وصلــت 
الصحافيني متابعة املتظاهرين حتى إلى داخل حديقة منزل 
أحــد الــوزراء الســابقني. لكــن يبــدو أن الشــرطة فــي تقديمهــا 
تهما إلى مصور صحافي هذه املرة تستخدم حججا بأنها 
تصرفــت »حتــى ال تقــع هناك تجمعات وتصادم أو تشــجيع 
مــا  وهــو  الشــرطة«،  ملواجهــة  الصحافــة  بوجــود  الاجئــني 

رفضته املحكمة العليا في أوائل التسعينيات.
رئيــس  فيهــم  بمــن  واإلعاميــون،  الصحافيــون  ويبــدو 
املحكمــة  الــذي ســيعرض علــى  الصحافــي  املصــور  تحريــر 
يــوم 3 مايــو/ أيــار )وهــو يــوم حريــة الصحافــة الــذي تقيمــه 

اليونيسكو( متضامنني في موقفهم منه.

الصعوبات األمنية 
الهاجس األساسي 

للصحافيين هذه المرة

شن روبرت مردوخ حرب 
أسعار على الصحيفة 

منذ التسعينيات

السبت 13 فبراير / شباط 2016 م   4 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 530  السنة الثانية
Saturday 13th February 2016

انتشر وسم »#نطالب_بإلغاء_الهيئة« في 
السعودية، ووصل ظهر أمس إلى الئحة 

األكثر تداوًال عالميًا. وكتبت مغردة تحت اسم 
»جداوية«: »في اإلمارات انشأوا وزارة السعادة.. 

احنا ما نبغى وزارة للسعادة يكفينا لو ألغوا 
أو منعوا عنّا أكبر مصدر للتعاسة«. بينما كتب 
عاطف المسمار: »ال يطالب بهذه المطالب إال 

انسان تافه«.

على وسم »#SingleLifeIn3Words«، غّرد 
أميركيون عن حياتهم العازبة، قبل يومين 

من عيد الحب. وكتبت إحدى المغردات: 
»اشتر لنفسك الشوكوالتة«. وكتبت أخرى 

»ال مصاريف عشوائية«. وكتب آخر »حياة 
طرف ثالث!« بينما كتبت دانيال »التركيز على 

نفسك«، وقال آخر »أيفون من دون كلمة 
سرّ!«

في مصر، أطلق مستخدمون وسم 
»#الفالنتين_هتقضيه_ازاي« الذي وصل 

إلى قمة الئحة األكثر تداوًال على »تويتر«، 
وعليه دونوا كيف سيقضون عيد الحب، 
فيما اتسمت أغلب التغريدات بالسخرية. 

وقال أحدهم »#الفالنتين_هتقضيه_ازاي... زي 
العاطل مابيقضي عيد العمال!« وكتبت أخرى 

»عالكنبة.. معروفة«.

رصد

)Getty( 2014 ليبيون في معبر رأس الجدير الحدودي التونسي عام

الدنمارك



شــرارتــهــا، وسقط مــن بينهم عــدد كبير من 
 
َ
ة، أعلن الشهداء. ولتفادي االنتقادات األمنيَّ

 
َّ
مسؤولون من داخــل محافظة السويس، أن

إلغاء العرض املسرحي، جاء بسبب ارتفاع 
ســعــر تـــذكـــرة الـــعـــرض، والـــتـــي أقــــرَّ قيمتها 
صاحب إحدى شركات السياحة، التي قامت 
 الــعــرض، وتـــراوَح سعر التذكرة 

ّ
بشراء حــق

بني 50 جنيه و200 جنيه.
ولـــقـــي بـــديـــر هــجــوًمــا واســـًعـــا مـــن قــبــل عـــدٍد 
مــن أهــالــي الــســويــس، خـــال لــقــاء لــه بــإحــدى 
الــفــضــائــيــات املـــصـــريـــة، مــــؤخــــًرا، حــيــث شن 
مواطن يدعى، عاء عبد املنعم، من محافظة 
الــســويــس، هــجــوًمــا حـــاًدا على الــفــنــان أحمد 

واتهمه  »غــيــبــوبــة«،  مسرحيته  بسبب  بــديــر 
بأنه يسب شهداء ثورة 25 يناير فيها.

وقــــــــال عــــــــاء، خـــــــال مــــداخــــلــــة هـــاتـــفـــيـــة مــع 
اإلعامي، وائل اإلبراشي، ببرنامج »العاشرة 

القاهرة ـ سعيد عبد الرحيم

 ســيــاســي خــال 
ٌ

تــصــاعــد ســـجـــال
اليومني املاضيني في مصر، حول 
نجح  والتي  »غيبوبة«،  مسرحية 
ثــوار يناير في وقف عرضها في محافظتي 
الــســويــس، شـــرق مــصــر، والــقــلــيــوبــيــة، وســط 
مــصــر، وذلـــك بــعــد احــتــجــاجــات مــن قطاعات 
شـــبـــابـــّيـــة فــــي املـــحـــافـــظـــتـــني، اعـــتـــراضـــا عــلــى 
انــتــقــادهــا أحــقــيــة ثــــورة 25 يــنــايــر. وأيــضــا، 
أحمد  الفنان  املسرحّية،  بطل  مواقف  بسبب 
ــر، األخــــيــــرة بــتــخــويــن الــــثــــوار ووصــــف  ــديــ بــ

الثورة بأنها مؤامرة.
مــرة على  قد ُعرضت ألول  املسرحية  وكانت 
مـــســـرح الـــســـام فـــي الـــقـــاهـــرة فـــي ثـــانـــي أيـــام 
عيد األضحى املاضي. وقــرر بدير أن يجول 
الجمهور  مــن  عــدد  أكــبــر  بــعــرضــه، ليشاهده 
عــلــى مــســارح الـــدولـــة خــــارج الــقــاهــرة، إال أن 
احــتــجــاجــات الــشــبــاب عــلــى الـــعـــرض، بسبب 
ــــت لــــه بـــمـــا ال  ــــورة، أتـ ــثـ ــ هـــجـــوم بـــديـــر عـــلـــى الـ
تشتهي سفنه، ونجحت في منع العرض في 

السويس والقليوبية.

محافظ السويس يستجيب لالحتجاجات
وأبلغ محافظ السويس، بدير، بإلغاء عرض 
املسرحية، والــتــي كــان مــقــررًا عرضها فــي 8 
رفض  تصاعد  بعد  املاضي،  فبراير/شباط 
مـــســـرحـــيـــي ومـــثـــقـــفـــي الـــســـويـــس لـــلـــعـــرض، 
ــفـــة ملــنــع أبـــطـــال الــعــمــل من  وتــنــظــيــمــهــم وقـ
ــة الــــســــويــــس،  ــافــ ــقــ ــر ثــ ــــرح قــــصــ ــــسـ دخـــــــــول مـ
ــلـــى إهــــانــــة املــســرحــيــة  وذلـــــــك احـــتـــجـــاجـــا عـ
لـــثـــورة 25 يــنــايــر، والـــتـــي كــــان أهــــل املــديــنــة 

تدور أحداث مسلسل 
»الميزان« في عالم 
الجريمة والمحاكم 

والمحاماة

صّرح بدير بأّن من 
هم ضده هم إخوان 
وإرهابيون وبلطجية 

وعمالء

2223
منوعات

مــســاًء«، املـــذاع على فضائية »دريـــم«: »ليس 
 
ّ
ـــنـــا رفــضــنــا الـــعـــرض ألن

َّ
صــحــيــًحــا تــمــاًمــا أن

سعر الــتــذكــرة  غـــال. هــذا كــام غير صحيح. 
نــحــن رفــضــنــا املــســرحــّيــة ألن الــــروايــــة فيها 
وغير  تماًما،  مغلوطة  يناير   25 ثــورة  حــول 

صحيحة«.
وأضـــاف: »الــعــرض يسيء للشهداء والــثــوار، 
ــذا مـــوقـــف الــفــنــان أحـــمـــد بـــديـــر املـــعـــروف  ــ وهـ
مــن ثــورة 25 يناير«. وتــابــع عــاء: »أعــرضــوا 
ة في أي مكان، ولكن غير السويس.  املسرحيَّ
هــــذا بـــفـــرض إن قــبــلــت املـــحـــافـــظـــات األخــــرى 
ــّرح في  ــ  بـــديـــر صـ

َّ
عــــرض املـــســـرحـــّيـــة. كــمــا أن

ــــي الــــســــويــــس خـــونـــة  ــالـ ــ   أهـ
َّ
ــان مــــــا، بـــــــــأن ــكــ مــ

قــامــوا بمنع  وإخـــوان وبلطجّية، ولــذلــك فقد 
بدير بغضٍب،  رد   مسرحّيتي«. ومــن جانبه 
: »أنـــــت كـــــاذب وإخــــوانــــي وعــمــيــل لــــ 6 

ً
ــائــــا قــ

أبريل«.

المسرحية تهدف إلى سب ثورة يناير
القليوبية دعوات  أهالي محافظة  كما أطلق 
على مواقع التواصل االجتماعي، وذلك ملنع 
ــن عــــرض مــســرحــيــتــه، والــتــي  أحـــمـــد بـــديـــر مـ
ــعــَرض يــوم األربــعــاء 

ُ
كــان مــن املــقــرر لها أن ت

بنها.  ثقافة  مسرح  على  فبراير/شباط،   10
ــا منهم 

ً
وهـــدد األهــالــي بــاالعــتــصــام اعــتــراض

دفع  مما  للعرض،  املحافظة  استضافة  على 
املــســؤولــني إلـــى إلــغــاء الــعــرض. وقـــال شباب 
الــدعــوة إلى  الــثــورة فــي القليوبية، فــي بيان 
 »العرض املسرحي هدفه سب 

َّ
إن االعتصام، 

ولــعــن ثـــورة 25 يــنــايــر، ونــحــن لسنا أقـــل من 
أن  استطاعوا  الذين  السويس  وثــوار  رجالة 
يمنعوها من العرض على مسرح السويس. 
ــل وطــنــيــة  ــ ــيـــســـوا أقــ وشــــبــــاب الـــقـــلـــيـــوبـــيـــة، لـ

وكــان محافظ  بعرضها«.  ولــن نسمح  منهم 
الــقــلــيــوبــيــة قـــد خــاطــب رئــيــس الــبــيــت الفني 
للمسرح، الفنان فتوح أحمد، وأبلغه بإرسال 
عرضها  قبل  عليه  لــاطــاع  املسرحية  نــص 
في مركز ثقافة بنها، لكن رئيس البيت الفني 
للمسرح، امتنع عن إرســال النص املسرحي، 
ورفـــــــض عـــــرض املـــســـرحـــيـــة فــــي الــقــلــيــوبــيــة 
 :

ً
ــق لبعض أصــدقــائــه قــائــا

ّ
والــســويــس، وعــل

املسرحّية،  ونــعــرض  هنالك  سنذهب  »نــحــن 
ــان الـــنـــاس ال  ـــه عـــن الـــنـــاس، وإذا كــ

ّ
لــكــي نـــرف

يريدون، فلن نذهب«.
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــة ملـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ وقـــــــالـــــــت الــــصــــفــــحــــة الـ
عــرض  مــنــع  إن  الــفــيــســبــوك،  عــلــى  القليوبية، 
يــقــوم ببطولتها  الــتــي  »غــيــبــوبــة«،  مسرحية 
جاء  بنها،  ثقافة  بقصر  بــديــر،  أحمد  الفنان 
الــرافــضــني ملا  استجابة لــشــكــاوى املــواطــنــني 
يناير  لثورة  إهــانــات  من  املسرحية  تتناوله 
وشهدائها، فيما قام عدد كبير من املواطنني 
ــكـــاوى ملــحــافــظ الــقــلــيــوبــيــة على  بــــإرســــال شـ
للمحافظة  الرسمية  الصفحة  وعبر  مكتبه، 
على موقع التواصل االجتماعي، »فيسبوك«، 
للمطالبة بمنع عرض املسرحية، بعد أن تم 
وضـــع »الــبــوســتــر« الــخــاص بــهــا عــلــى قصر 
تحويه  ملــا  لعرضها،  اســتــعــداًدا  بنها  ثقافة 
من سخرية وإهانة لثورة يناير وشهدائها. 
الرسمية  صفحتها  عبر  املحافظة  وأعــلــنــت 
ومنع عرض  القليوبية،  ألهالي  استجابتها 
املــســرحــيــة، وتــــم رفــــع إزالـــــة »الــبــوســتــر« من 

واجهة البناء.

بدير: »ما يحدث لي هو إرهاب«
ــال بـــديـــر، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن  ــ وقـ
ــيـــة مــــا هــو  ــــرض املـــســـرحـ ــا يــــحــــدث مــــع عــ ــ »مــ
إال شـــائـــعـــات تـــخـــرج مــــن بـــعـــض املــغــرضــني 
ـــا يـــحـــدث لــــي هــو  ــمــــاء، ومــ ــعــ واإلخـــــــــوان والــ
 
ّ
أن الله«، مؤّكدًا  إرهــاب، ولكني ال أخشى إال 
العرض سُيقام أيام 12 و13 و14 و15 فبراير/

شباط الجاري. وتدور أحداث املسرحية حول 
إصابة أحد املشاركني في ثورة يناير بطلقة 
الفراش  تلزمه  بغيبوبٍة  لُيصاب  الــرأس،  في 
لــســنــتــني، يــســتــيــقــظ مــنــهــا، ويــــرى نــفــســه في 
ن املسرحّية  حكم اإلخــوان املسلمني. وتتضمَّ

عّدة انتقادات لثورة يناير.
مسرحية »غيبوبة« تأليف محمود الطوخي، 
وإخـــراج شــادي ســـرور، وبطولة أحمد بدير 
ويـــاســـمـــني جـــمـــال، مــحــمــد الــــصــــاوي، أحــمــد 
الــكــاشــف، محمد جمعة،  فاطمة  الـــدمـــرداش، 
ديــــكــــور د. مــحــمــد ســـعـــد، مــوســيــقــى مــحــمــد 

حمدي رؤوف، أزياء رباب البرنس.
وكـــان للفنان بــديــر مــواقــف مــؤيــدة للرئيس 
املخلوع، حسني مبارك، أبدى خالها رفضه 

الثورة عليه.

صّحةقضية

سفر

نور الدين ابراهيم

 مــســافــر مــحــتــرف، أن الــتــخــطــيــط 
ُّ

ــل يـــعـــرف كــ
أفــضــل وسيلة  هــي  فــتــرة،  قبل  السفر  لرحلة 
للحصول على تجربة جيدة. لكن هل يوجد 
ــن بــعــض  ــاًعــــا مــ ــتــ ــر إمــ ــثــ ــل، وأكــ ــو أفــــضــ ــا هــ مــ
 ،

ً
الــعــفــويــة واملـــفـــاجـــأة؟. كـــقـــراٍر مــفــاجــئ، مــثــا

أو كــســفــر مــبــاشــر إلحــدى  الــوجــهــة،  بتغيير 
املــــدن دون تــخــطــيــٍط ُمــســبــق. أو حــتــى ظــرف 
ــى ال 

ّ
طـــارئ اســتــدعــى بــقــاءك فــي املــديــنــة، حــت

.
ً
تفوت طّيارتك مثا

لــكــن كــمــا نــعــرف جـــيـــدًا، الــحــجــز املــســبــق هو 
وســيــلــتــك الــرئــيــســيــة لــلــحــصــول عــلــى أفــضــل 
ـــا. وعـــنـــد حــجــز 

ً
ــا ثـــمـــن األســـــعـــــار، وأرخــــصــــهــ

الطيران واإلقامة فجأة، وبدون تدبير مسبق 
ــنــَك من  أو فـــي الــلــحــظــات األخــــيــــرة، لـــن يــمــكِّ
الــحــصــول على سعر جــيــد، بــل ثــّمــة احتمال 

ــدور أحـــداثـــه فـــي إطـــار  ــيــــزان« تــ ومــســلــســل »املــ
تشويقي مثير، داخل كواليس عالم الجريمة 
واملحاكم واملحاماة، بما يخصها من أالعيب 
وخــطــط وقــضــايــا مــخــتــلــفــة، مـــن خـــال حبكة 
مثيرة مليئة باملفاجآت، ويشارك في بطولته 
فراج  الخياط ومحمد  باسل  الفنانني  من  كل 
وأحمد فهمي وناهد السباعي وشيرين رضا 

وصبري فواز، وإخراج أحمد خالد موسى.
وشهد مسلسل »املغنى« الذي يقوم ببطولته 
الفنان، محمد منير، اعتذار الفنانة اللبنانية، 
مــايــا ديــــاب، عــن املــشــاركــة فــي بــطــولــتــه حيث 
ويعود  لــه.  واعــتــذرت  بمنير  هاتفيا  اتصلت 
مــنــيــر مـــن خــــال هــــذا الــعــمــل لــلــتــمــثــيــل، بعد 
م مسلسله  قــدَّ أن  غياب حوالى 13 عاما، منذ 
 النحس كذلك يطارد 

ّ
»جمهورية زفتى«. وظل

الــذي يقوم ببطولته  الــبــنــات«،  »أبــو  مسلسل 
الفنانة،  ترشيح  تــم  حيث  شعبان،  مصطفى 
النسائية  بالبطولة  للقيام  الخميسي،  لــقــاء 
اعــتــذرت النشغالها بتصوير  أنها  إال  أمــامــه، 

مروة عبد الفضيل

اعتذر عدٌد من الفنانني فجأة عن املشاركة في 
اعها 

ّ
القادم، ما جعل صن مسلسات رمضان 

ر البدء في 
ّ

في ورطة حقيقية، وذلك نظرًا لتأخ
التصوير.

الفنانة،  فــاجــأت  معها،  ا  فعلًيّ التعاقد  فبعد 
بانسحابها  الجنايني،  طــارق  املنتَج،  روبــي، 
مــن بــطــولــة مسلسل »املـــيـــزان«، بــعــد خــافــات 
ــن الــبــحــث  حـــدثـــت بــيــنــهــمــا، وبـــعـــد ســلــســلــة مـ
عــن فــنــانــة بــديــلــة، تــم االســتــقــرار مــؤخــرًا على 
الفنانة، غــادة عــادل، التي لم تكن قد ارتبطت 
بتصوير أي عمل، وهو ما سّهل مهمة التعاقد 
الثاني بينها  معها. ليكون هذا املسلسل هو 
وبـــني الــشــركــة املــنــتــجــة بــعــدمــا ســبــق وقــدمــت 
معهم مسلسل »العهد«، الذي ُعِرض في شهر 

رمضان املاضي وحقق نجاًحا كبيًرا.

العديد  لكن، هناك  املــال.  الكثير من  أن تدفع 
من املواقع التي يمكنها مساعدتك لحل هذه 

املشكلة.
ر  ســـام شـــانـــك، هـــو رائــــد أعـــمـــال أمــيــركــي، قـــرَّ
وذلــــك   ،Hotel Tonight ــامـــج  ــرنـ بـ تـــأســـيـــس 
للمساعدة في حل مشكلة اإلقامة على سبيل 
ــذا الــبــرنــامــج بحجز   يــســَمــُح لــك هـ

ْ
املـــثـــال. إذ

غــرفــة فــي فــنــدٍق لــنــفــس الـــيـــوم، أو فــي الــيــوم 
الذي يليه، وذلك عن طريق العمل مع الفنادق 
التي تسمح ألصحاب هذا التطبيق بتسجيل 
الغرف التي لم يتم حجزها اليوم، وبأسعار 
ب أصحاب الفنادق انتهاء 

ّ
زهيدة، حتى يتجن

ض  اليوم، بأي غرف فارغة، األمر الذي سُيعرِّ
 

ِّ
الــفــنــدق لــلــخــســارة. يــعــمــل الــبــرنــامــج فــي كــل
ــات املـــتـــحـــدة. ويــعــمــل فـــي أغــلــب  ــواليــ ــدن الــ مــ
دول أوروبــا، وبعض مدن أميركا الجنوبية، 

ويقوم بالتوسع طوال الوقت. 
العديد  فــهــنــاك  الــطــيــران،  لــتــذكــرة  وبالنسبة 
من املواقع التي تقوم، يوميا، بنشر صفقات 
»الــلــحــظــة األخـــيـــرة”، وهـــي تــقــوم عــلــى نفس 
الــفــكــرة الــســابــقــة. إذ تــقــوم شــركــات الــطــيــران 
بنشر صفقات زهيدة الثمن، للمقاعد التي لم 
يتم شراؤها لرحات الطيران، والتي ستقلع 
خــــال ســـاعـــات قــلــيــلــة. ولــتــحــصــل عــلــى هــذه 
و   lastminute.com جــرب  املــمــتــازة  الصفقات 

.travelrepublic.com
فـــي املــــرة الـــقـــادمـــة الــتــي تــســافــر فــيــهــا، تــأكــد 
على   Lastminuteو  HotelTonight وجــود  من 

هاتفك الذكي!

مسلسل »رأس الغول«، مع الفنان محمود عبد 
العزيز. وبعد اعتذار لقاء تم ترشيح الفنانة، 
ـــا لتحل 

ً
ـــهـــا اعـــتـــذرت أيـــض

َّ
هــنــا شــيــحــة، إال أن

التي  غــانــم،  الفنانة، عــا  أخــيــًرا  بديلة عنهما 
سبق وشاركت مصطفى من قبل في عدد من 
التجارب التليفزيونية منها مسلسل »الزوجة 

الرابعة«.
وبعدما تم ترشيحها وموافقتها بالفعل على 
»كلمة  للتليفزيون من خال مسلسل  العودة 
سر«، الذي يعد أول عمل تليفزيوني للمطربة 
التونسية لطيفة، اعتذرت الفنانة نجوى فؤاد 
دون  حالت  صحية،  بوعكة  إصابتها  بسبب 
وأن  خاصة  التصوير،  في  للبدء  استعدادها 
املخرج، سعد هنداوي، كانت يريد االنتهاء من 
مشاهد الديكور الذي تم بناؤه. وبعد اعتذار 
الفنانة، نيللي كريم، عن املشاركة في بطولة 
مسلسل »واحـــة الــغــروب« املــأخــوذ عــن روايــة 
تحمل االسم نفسه للروائي بهاء طاهر، ومع 
شركة إنــتــاج »الــعــدل جـــروب« تــم التعاقد مع 
الفنانة منة شلبي بشكل نهائي، إال أن العمل 
رمضان  شهر  في  ليعرض  تأجيله  تم  برّمته 
2017، نظًرا الحتياجه إلى تحضيرات عديدة 

وتصوير خارجي خارج القاهرة.
ــرًا، فــقــد اعــتــذر الــفــنــان الـــســـوري، قصي  ــيـ وأخـ
خـــولـــي، عـــن مـــشـــاركـــة غـــــادة عــبــد الـــــــرازق في 
بــطــولــة مــســلــســلــهــا«“الــخــانــكــة«، الـــذي تنتجه 
مها سليم، وقيل إن السبب هو ارتباط قصي 
 عنه 

ً
بــديــا  

ّ
ــل لــبــنــانــي، وحـ بتصوير مسلسل 

الفنان املصري فتحي عبد الوهاب.

ال تقلق من التكاليف في رحلة مفاجئةفنانون يعتذرون عن مسلسالت رمضان
فجأة، اعتذر عدد من 
الفنانين على المشاركة 

في مسلسالت شهر 
رمضان القادم، كاعتذار 

روبي عن مسلسل 
»الميزان« واعتذار نيلي 

كريم عن »واحة الغروب«

الخطوة األولى واألساسية 
لتخفيض الوزن، هي 

تناول عدد سعرات حرارية 
أقّل مما نتناوله عادة، أو 

أقل من حاجات جسمنا 
اليومية، وذلك لضمان 

الخسارة

 Hotel يسمح تطبيق
Tonight على الهواتف 

الذكيّة بحجز غرفة 
فارغة في الفندق، 

بنفس اليوم أو في اليوم 
الذي يليه، وذلك بسعر 

زهيد

عتاب شمس الدين

 الطريق 
ّ
يظن كثيرون، وهذا صحيح نسبيا، أن

األمـــثـــل واألقــــصــــر إلنـــقـــاص الــــــوزن وخـــســـارة 
باع واحدة من الحميات 

ّ
الوزن الزائد هو في ات

 بحسب جسمه. فأحيانا تكون 
ّ

الغذائية، وكل
تكون سهلة،  أخــرى  وأحيانا  قاسية،  الحمية 
وفــي أحيانا كثيرة تنجح وفــي أحيان أخرى 
ه من خال 

ّ
تفشل. لكن ما ال يعرفه البعض أن

اتباع حيل بسيطة وسهلة ُيمكن التخلص من 
بعض الكيلوغرامات الزائدة من دون عناء أو 

ى شعور بالجوع.
ّ
حت

الــبــّواب،  نعيمة  الــتــغــذيــة،  اختصاصية  تــقــول 
األولــــى واألســاســيــة لتخفيض  »الــخــطــوة   

ّ
إن

 
ّ

الــــوزن هــي تــنــاول عـــدد ســعــرات حـــراريـــة أقــل
مما نتناوله عادة أو أقل من حاجات جسمنا 
الزائد  الــوزن  وذلــك لضمان خسارة  اليومية، 
بعض  يعاني  مــا  غالبا  لكن  صحّية.  بطريقة 
ــاد رغــبــاتــهــم فـــي تــنــاول  ــ األشـــخـــاص مـــن ازديــ
الــطــعــام عــنــد اتــبــاع حمية غــذائــيــة لتخفيض 
الوزن، أو قد يكونون غير قادرين على االلتزام 
بهذا النوع من الحميات، إّما ألسباب نفسية 
أو لتأثرهم بمجرد عيشهم في فكرة الحرمان 

الطعام، فهذا يمنعهم من  من بعض أصناف 
عونها«.

ّ
الوصول إلى النتائج التي يتوق

»ســـكـــب صــحــن صــغــيــر أو وســط  وتــنــصــح بــــ
بأننا  الكبير، ألنــه يشعرنا  الصحن  مــن  بــداًل 
إذا سكبنا  املقابل  وفــي  كافية،  كمية  تناولنا 
كبير،  صــحــن  فــي  الــصــغــيــرة،  نفسها،  الكمية 
ها قليلة، ونفسيا قد نشعر بالرغبة 

ّ
نشعر أن

في تناول املزيد من األكــل. واألهــم أننا يجب 
أن نبتعد عن الطنجرة عند األكل، فا نضعها 
ــا قـــد تــدفــعــك إلــــى سكب  ــهـ ـ

ّ
ــة، ألن ــاولـ عــلــى الـــطـ

صحن آخر«.
ــتــابــع: يــجــب »تـــنـــاول وجــبــة الــطــعــام ببطء 

ُ
وت

وهـــــدوء ومــضــغ األكــــل جـــّيـــدا )الـــوجـــبـــة يجب 
ــه يمكن أن  ـ

ّ
 مــّدتــهــا عــن 20 دقــيــقــة( ألن

ّ
أال تــقــل

يــســتــغــرق الـــدمـــاغ بــعــض الــوقــت قــبــل إعــامــه 
ــــه اكــتــفــى مــن الــطــعــام. ومــــّدة الــــ20 

ّ
رغــبــاتــنــا أن

دقـــيـــقـــة تــقــريــبــا هــــي حــصــيــلــة دراســــــــات بـــنّي 
بعضها أن املضغ ببطء يمكن أن يساعد على 
، ويمكن أن يساهم في زيادة 

ّ
تناول كميات أقل

إنتاج الهرمونات املرتبطة بفقدان الوزن«.
وتـــنـــصـــح كـــذلـــك بـــشـــرب 7 إلـــــى 8 أكــــــــواب أو 
ــاء، وذلـــك قــبــل األكــل  مــا يــعــادل ليترين مــن املــ
بــنــصــف ســاعــة أو بــعــده بــســاعــتــني. ألن املـــاء 

في  السموم  التخلص من  أساسي في عملية 
الجسم، ويمكن أن يحد من شعور الجوع، وأن 
يــســّرع عملية حــرق الــســعــرات الــحــراريــة. كما 
ل مــن اإلحــســاس بالعطش، 

ّ
أن شــرب املـــاء يقل

أو  العصير  يقلل رغبتنا في شــرب  وبالتالي 
املشروبات الغازية التي تحتوي على سعرات 
ـــنـــبـــه مـــن خـــطـــورة تــنــاول 

ُ
ــة عـــالـــيـــة. وت ــراريــ حــ

عة واملعلبة كالّسجق والنقانق 
ّ
»اللحوم املصن

ــهــا تحتوي على 
ّ
واملــرتــديــا والــهــوت دوغ، ألن

كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــدهـــون املــشــبــعــة واملــلــح، 
ــداًل مـــن الــبــيــض  ــ وتـــنـــاول الــبــيــض املــســلــوق بـ
الحليب واألجــبــان واأللــبــان  املقلي، واخــتــيــار 

قليلة الدسم”.
طازجة  ســواء  للفاكهة  كبرى  أهمية  عطي 

ُ
وت

من  »لكن  ى: 
ّ
املحل غير  وللعصير  مسلوقة  أم 

ــداًل مـــن الــعــصــيــر،  ــ األفـــضـــل تـــنـــاول الــفــاكــهــة بـ
واالبــتــعــاد عــن الــكــحــول واملــشــروبــات الغازية 
ــرات الــــحــــراريــــة.  ــعــ ــســ ــالــ الـــغـــنـــيـــة بـــالـــســـكـــر وبــ
من  بــّد  وال  أنواعها،  على  الخضار مسموحة 
االنتباه لكمية السكريات كاملربيات، والعسل، 
والـــشـــوكـــوال، والــحــلــويــات الــعــربــيــة، والــكــيــك، 
ــة إلـــــى املــــشــــروبــــات،  ــافـ ولــكــمــيــة الـــســـكـــر املـــضـ

كالقهوة والشاي«.

احتجاجات توقف عرضها

)Getty(  غرفة فندق
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حكواتي

كنان قوجه

كان مصطلح »الحامل االجتماعي« للقضايا الكبرى، من املصطلحات 
الــعــربــي. ففيما كــانــت الطبقة  الــتــي راجـــت فــي الــوســط الثقافي  األثــيــرة 
الوسطى هي الحامل االجتماعي للقضايا الوطنية والقومية، كانت طبقة 
العمال والفالحني هي الحامل االجتماعي املفترض لالشتراكية وإعادة 

توزيع الثروة.
ثم تطور املصطلح في ما بعد ليصبح »الحامل األهلي« ومن ثم »البيئة 
أن كان مرتبطًا بقضية. ففي  الحاضنة«، وأصبح خاصًا بطرف، بعد 
للثورة والحقًا  األهلي  الحامل  بدأنا نسمع عن  الثورة،  بعد  ما  سورية 
ــاف الــعــرب الــســنــة وعــشــوائــيــات  للجيش الــحــر، وكـــان املــقــصــود بــه أريــ
وهوامش املدن الكبرى، وكذلك األمر عن البيئة الحاضنة للنظام والجيش 

السوري، والتي شملت مناطق األقليات مع مراكز مدينية.
تفترض طريقة التفكير هذه وجود كتلة متراصة، واعية لذاتها ولتمايزها 
ظمة، وتقودها نخبة 

ّ
عن غيرها، لديها عقل جماعي وجملة عصبية من

هي بمثابة دماغها. التداخل متشابك بني املفهومني السابقني، فالطبقات 
موجودة عند جميع الحوامل األهلية وإن كان املفهوم األول اقتصاديا 
أي  تعزو  مثقفة  نخب  دومــًا  تــوافــرت  وقــد  هوّياتيا،  والثاني  اجتماعيا 

حراك سياسي أو اجتماعي بداللة التموضع الخاص بأحد املفهومني. 
وإذا كان املصطلح القديم الخاص بالطبقات فقد بريقه، وأضحى مدعاة 
املثقفني ممن طــرحــوا تساؤالت  مــن  للسخرية حتى عند طيف واســع 
محقة عن قتال فقراء الطوائف ضد بعضهم البعض، وعن معنى الكالم 
حول الطبقة الوسطى اآليلة للزوال مع االنزياح الواسع ألغلبها باتجاه 
فعلى  الــيــوم؛  رواجـــًا  يشهد  الحاضنة  البيئة  فــإن مصطلح  الفقر.  خــط 
خلفية التحريض املذهبي السني – الشيعي في حروب العراق وسورية 
واليمن، يتم التصويب على السنة كبيئة حاضنة لإلرهاب، وعلى الشيعة 
الحالي لهذا  ــرواج  الـ إيـــران ضــد مصالح أوطــانــهــا. ورغــم  كجيوب تتبع 
املصطلح إال أنه ليس مستبعدًا أن تلحقه السخرية الحقًا كما سابقاته، 
باعتبار أن فكرة البيئة الحاضنة يضعفها عدم شمولها ملجاميع بشرية 
املنطقة، التــزال بمنأى عن االنخراط في هذا الصراع، كأنها  كاملة في 

ملقحة ضد هذا الفيروس.
اليوم، فكان  الدينية،  أتباع العصبية  العقائدي املوجود لدى  أما الشحن 
موجودًا أيضًا عند العصبيات القومية والحزبية سابقًا، وشعارات »الله 
الــســوداء والخضراء والصفراء.  الــرايــات  »لبيك يا حسني« مع  أو  أكبر« 
تثير اليوم من الحماس والتحريض ما كانت تثيره فيما مضى شعارات 

»سحق العمالء” و”اقتالع الرجعية« مع الرايات الحمراء.
بل أن بعضًا من عقائديي وقوميي األمس هم مذهبيو اليوم. ومشاهد 
القتل والسحل التي نراها اآلن بني الحشد الشعبي وداعش حصلت بني 
وتوافر  اإلمكانيات  فــارق  مع  الــعــراق،  في  والبعثيني سابقًا  الشيوعيني 
وسائل التوثيق البصري. هي إذًا قابلية للعنف تظهر فجأة تحت تأثير 
إيديولوجيات متنوعة/ ترتدي لبوسًا مختلفًا في كل فترة زمنية. يبدو 
األمر أشبه بوجود نوع من »الفرمونات« البشرية التي تجعل اإلنسان 
تفرزها  كيميائية  مـــواد  هــي  والــفــرمــونــات  القطيع.  غــريــزة  مــع  منساقًا 
الكائنات الحية في النوع الواحد بهدف إرسال رسائل كيمائية بني أفراد 
املستقبلة، وبالتالي  املــادة  املرسلة مع  املــادة  النوع، بحيث تتناسب  هذا 
النوع  أفــراد  بني  املعلومات  نقل  وسيلة  الكيميائية  العملية  هــذه  تشكل 
الفرمونات كوسيلة  هــذه  على  باعتماده  النحل  يتميز مجتمع  الــواحــد. 

تعارف بني أفراد الخلية، بحيث ال يسمح للعناصر الغريبة بدخولها.
البشر،  عــنــد  الــفــرمــونــات  هـــذه  مــاهــيــة  لتحديد  مــحــاوالت علمية  جـــرت 
واالستفادة منها تجاريًا، عبر التسويق ملنتجات محددة تنجذب لها هذه 
الفرمونات. لم تثمر هذه املحاوالت بعد. وال تزال شركات إنتاج العطور 
ومواد التجميل تمّول األبحاث املتعلقة بها. تبدو العقلية التجارية وراء 
فبينما  املتصارعة،  املحلية  تتخطى سياقاتنا  وكأنها  املــحــاوالت،  هــذه 
الفرد  قيمة  تــبــدو  أربــاحــهــا،  مــن  يــزيــد  للفرد كمستهلك محتمل  تنظر 
عندنا بوصفه جزءًا من عملية صراعية، بني جماعات لم يستشره أحد 

في زّجه بها.

الفرمونات البشرية

)Getty( نجح ثوار يناير في وقف المسرحية)Getty( أحمد بدير



ــن »املــــؤســــســــة الـــعـــربـــيـــة  ــ صــــــــدرت حـــديـــثـــا عـ
للدراسات والنشر« بعنوان »أقاليم الجن«.

مسيرة  في  والعشرون  الثانية  الــروايــة  تبدأ 
إقليم  فــي  تــأّهــبــا  النفير  بــبــوٍق يعلن  بــركــات 
الــجــن زيــنــافــيــري؛ حيث تــبــدأ تشكيالت فرق 
املــحــاربــن بــالــتــجــّمــع، ويـــبـــدأ شــيــئــا فشيئا، 
؛ عباداتهم وأحكام القضاء 

ّ
تأثيث عالم الجن

وتعاليمهم اليومية ومواثيق البيوع وطرق 
تناسلهم.

الروائية  عوامله  في  االبتكار  بركات  يواصل 
 ومحتوى، وإعادة صناعته بما يمليه 

ً
شكال

عــلــيــه خـــيـــالـــه وصـــنـــعـــة الـــتـــالعـــب بـــاألفـــكـــار؛ 
فــمــن صــنــاعــات الــكــائــنــات املــخــتــلــســة الشكل 
بـــن الــخــيــل واإلنــــســــان فـــي عــمــلــيــه »كــهــوف 
ــمــة في 

ّ
ــايـــدراهـــوداهـــوس« و»حـــوافـــر مــهــش هـ

بأفكاٍر  فيها  فّصل  التي  هايدراهوداهوس«، 
ــكــــال، الــعــالقــة بن  ال تــقــل الــتــبــاســا عـــن األشــ
السلطة ودسائسها، ها هو ذا ُيعيد في هذا 
العمل صناعة أشكاٍل أخرى ملتبسة الشكل 
مـــن ســــالالت جــــٍن أنــصــافــهــا الــعــلــويــة آدمــيــة 
والــســفــلــى جــــراد، وحـــن يــعــتــاد الـــقـــارئ على 
ــذه، يــدخــل العنصر  املــخــلــوقــات الــجــديــدة هــ
الـــبـــشـــري فــــي األحـــــــــداث عـــبـــر طـــفـــلـــة إنــســيــة 
ــيـــري عـــلـــى تــخــوم  ــافـ ــنـ ــا مـــحـــاربـــو زيـ ــدهــ وجــ

اإلقليم واملدعوة هايكاهيكسن.
مـــن هــــذه الــنــقــطــة، تــبــدأ لــعــبــة قــلــب املــفــاهــيــم 
ــــي الــــعــــمــــل؛ بـــجـــعـــل الـــعـــالـــم  ــّورات فـ ــ ــــصــ ــتــ ــ والــ
األســــاســــي، عـــالـــم الـــجـــن، وعـــالـــم الــبــشــر هو 
الـــدخـــيـــل عــلــيــه. هــنــا نــلــتــقــي بــمــجــامــيــع جن 
يــؤرقــهــا ســـؤال مــحــّيــر عــن أصـــل هـــذا الكائن 

الغريب، وهل يوجد منه في عوالم أخرى لم 
تجد املعرفة في إقليم زينافيري الطريق إليه. 
بالتوازي مع ذلــك، تقود الدسائس األحــداث 
ــلــــطــــان الــــجــــن،  ــبــــر زوجـــــــــة ســ فـــــي اإلقــــلــــيــــم عــ
شيكتان؛ سمٌّ ونفي وإغراق، ودسائس أخرى 
عبر مجموعة إناث لم يحظن بشركاء ذكور 
ــة 

ّ
لــالســتــنــســال، فــعــمــدن إلـــى إجـــهـــاض األجــن

الــجــنــيــات، هــنــا تبرز   
ّ

أكــــف الــتــي تحتضنها 
ــدة الــكــائــن اإلنـــســـي هــايــكــاهــيــكــســن في  ــ وحـ

جموع ليست من نوعها.
ــي الـــعـــمـــل عــنــد  ــ ــات فـ ــ ــركـ ــ ــب بـ ــ ــيـ ــ ال تـــقـــف أالعـ
األشكال، إنما تتعّداها إلى التالعب بالقارئ 
باإليحاء له عن زمان ما، ونقله إلى آخر، فما 
بـــدا خـــالل الـــروايـــة أنـــه بــدايــة تــشــّكــل األرِض 
مكانا ألحداث الرواية أعاد هدمه في النهاية. 
 كّررها بعدة أشكاٍل في أعماله السابقة، 

ٌ
حيلة

كان أبرزها في روايته األخيرة »سجناء جبل 
أيايانو الشرقي« التي أقامها في حّيز زمني 

ال يتجاوز الدقيقة الواحدة.
ــن ذكـــــر اإللــــــه فــــي هـــــذا الــعــمــل،  كـــــان ال بـــــدَّ مــ
كــتــجــاور فــكــرة الــخــيــال وفــكــرة اآللــهــة وتغّير 
النظرة إليها عبر التاريخ، أما إله إقليم الجن 
 

ٌ
زيــنــافــيــري، املــدعــو »كــويــاســي«، فــهــو تمثال
ــــت لــلــبــتــر  يــقــيــم فــــي مـــعـــبـــٍد ويـــخـــضـــع كــــل وقـ
واإلضافة واالمتداد واالنحسار، والالتناسق 
الذي يمليه أسياد اإلقليم على النّحات »أملا«. 

عّمار أحمد الشقيري

 عــوالــم 
ُ
مــنــذ الــقــديــم، صــنــع اإلنـــســـان

آلــهــة ومخلوقاٍت  مــوازيــة لــوجــوده، 
ــّيـــة تــــعــــّددت أشـــكـــالـــهـــا، وكــــان  ــمـ وهـ
للعرب نصيب وافــر مــن ذكــر هــذه الكائنات، 
 الــذي تعّددت أسماؤه عند 

ّ
وكــان منها الجن

العرب. دائما ما يصوغ املخيال حكايات عن 
 بالتقريب بن عاداتها 

ً
مــّرة هذه املخلوقات؛ 

وعــادات البشر، ومّرة بالتأويل؛ غير أن هذه 
ت رغــم كل ذلك 

ّ
األخــبــار عن هــذه العوالم، ظل

كــغــيــرهــا عــنــد بـــاقـــي الــشــعــوب »أقـــاصـــيـــَص، 
اٍت لم تبلغ في أي معتقد مبلغ  ونتفا مجزوء

البناء«.
فــي هــذا الــحــّيــز، يــفــرد الــروائــي سليم بركات 
فخاخ سرده، متصّيدًا األقاصيص، ومحاواًل 
جــمــعــهــا، فـــي روايـــــة طــويــلــة )500 صــفــحــة(، 

الرباط ـ حسن األشرف

بجرأة، تناقش رواية »زمن الخوف«، الصادرة 
الكنبوري  إدريـــس  املــغــربــي  للكاتب  ــرًا، 

ّ
مــؤخ

)1956( اختالفات األحزاب السياسية املغربية 
حيث  الفرنسي؛  االستعمار  فترة  نهاية  إثــر 
تستحضر عــددًا مــن الــحــوادث الــدامــيــة التي 
الــغــرب، وهــي  أربــعــاء  عرفتها منطقة ســـوق 
ف، بن أنصار 

ّ
املنطقة التي ينحدر منها املؤل

الشورى  االستقالل«، وأنصار »حزب  »حزب 
الــحــوادث على  واالســتــقــالل«، وانعكاس تلك 
العالقة بن قريتن متجاورتن اختلفتا في 

اختياراتهما السياسية.
وكمن يريد »حشر« العديد من الثيمات بن 
ــد، فـــإن الــكــنــبــوري حــرص  ــ ـــْي كــتــاب واحـ

َ
ـــت

ّ
دف

على أن يجد لكثير من املواضيع موطئ قدم 
في روايــتــه، من قبيل تعّرضه لقضية عالقة 
الــــذاكــــرة بـــالـــتـــاريـــخ، وأثـــــر الـــصـــراعـــات على 
السلطة في األرياف املغربية. يقول الكنبوري، 

في حديث إلى »العربي الجديد«، إن »العمل 
محاولة الستعادة جزء من الذاكرة الوطنية 
املنسية فــي املــغــرب، مــن خـــالل الــرجــوع إلــى 
حدث تاريخي مفصلي، هو املذبحة الشهيرة 
في مدينة سوق أربعاء الغرب يوم 23 كانون 

الثاني/ يناير 1956«.
جّدت هذه املذبحة في مرحلة االختالف حول 
شــكــل االســتــقــالل ومــضــمــونــه؛ حــيــث تمّيزت 
التي كان يتصّرف  الهيمنة واإلقصاء  بــروح 
بها »حزب االستقالل« تجاه حركة املقاومة، 
لت 

ّ
وتمث حصلت  التي  الكثيرة  واالغــتــيــاالت 

التي  املــجــزرة الجماعية  أبــشــع صــورهــا فــي 
يتحّدث عنها العمل.

بخصوص تجربته مع رواية »زمن الخوف«، 
إلــى مرحلة  أنها تعود  إلــى  الكنبوري  يشير 
الطفولة واملراهقة، عندما كان يسمع بعض 
الـــذي عايش  والـــده  لــســان  النتف عنها على 
تلك املذبحة، فعلقت في ذهنه بعض الصور 
والخياالت، التي تطّورت في ما بعد لتصبح 

وعيا تاريخيا.

البشر كعالم 
غريب ومحتِجب

ُكتَب الكثير عن »سنوات 
الرصاص« في المغرب 

التي ارتبطت بحكم 
الحسن الثاني، غير أن رواية 

»زمن الخوف« تشير إلى 
أنها بدأت قبل ذلك

في عمله الروائي 
الجديد، يواصل الكاتب 

السوري توسيع عوالمه 
الغرائبية، حيث يضع 

إقليمًا للجن فضاًء 
للعمل، جاعًال من حياة 

البشر مجرّد عالم موازٍ

في عمله الجديد، 
»كوابيس مرحة«، 

يقّدم الكاتب التونسي 
نصوصًا تشتغل على 

ثيمة واحدة بتنويعات 
من عوالم األسطورة 

والسياسة واألدب 
األميركي

إدريس الكنبوري مجتمعات عالقة في فك السياسة

وليد سليمان ُقصوص بخلفيات أميركية

سليم بركات في  لعبة العوالم المتوازية

يواصل بركات االبتكار في 
عوالمه الروائية شكًال 

ومحتوى

تحاول الرواية 
استعادة جزء من الذاكرة 

السياسية المهملة 
في المغرب

يشتغل الكاتب على 
الغموض كثيمة 

والوضوح والبساطة 
كأداة

التفاصيل تنبئ عن حفٍر 
ومعرفة في طبيعة 

هذه الكائنات بركات،  سليم  شعر  عن  الحديث  عند 
شعر  بحنفية  أصـــدقـــاؤه  يصفه 
مفتوحة؛ صبيب ال ينتهي من الصور 
وتشظيات  واألخــيــلــة  ــمــجــازات  وال
اللغة وغريبها ووحشيّها، وقد صار 
جملة معاصرة مسبوكة. وباستثناء 
»فــقــهــاء  األول  ــي  ــروائـ الـ عــمــلــه 
معظم  فإن  ربما،   )1985( الظالم« 
شعره  صفات  تحمل  األخرى  رواياته 
والمخيلة  للمعجم  خّضها  فــي 
أحد  »السيرتان«  كتابه  ولعل  العربية. 

أصفى أعماله وأيسرها للقراءة.

عجائب صاحب السيرتين

2425
ثقافة

رواية

لقاء

قصص

إصدارات

 
ّ
ــر الـــجـــن ــيـ ــر أمـ ــ ــــول الـــعـــمـــل، يــبــقــى ذكـ عـــلـــى طـ
املـــتـــمـــّرديـــن، مــاشــفــيــر األعـــمـــى، والــخــارجــن 
معه من إقليم زينافيري، يترّدد كرمز لعالٍم 
مـــحـــجـــوب؛ تـــابـــعـــون مـــتـــمـــّردون مـــن اإلقــلــيــم 
يــخــرجــون، ليعيد األعــمــى تــرتــيــب ذاكــــرة كل 
في  ويستخدمهم  بعد محوها،  منهم  واحــد 
جــيــشــه، فــــإن قــبــض رجـــــال ســلــطــان اإلقــلــيــم 
رت ذاكراتهم، فال يعود 

ّ
كاشاجو عليهم تبخ

دليل على مكانه.
يعرض بــركــات فــي عمله هــذا دور املحتجب 
في تحريك املخيال، فأتباع ماشفير األعمى، 
بالتأويل؛  زينافيري  إقليم   

ّ
جــن خيال  أّرقـــوا 

يبدو أن الــروايــة جــاءت كنوع مــن االنتصار 
ــتــلــوا، مــن خـــالل الــســلــطــة الــرمــزيــة التي 

ُ
ملــن ق

لها الــكــتــابــة األدبـــيـــة. فـــإذا كـــان الــتــاريــخ 
ّ
تمث

يكتبه املــنــتــصــرون، كــمــا ُيـــقـــال، فـــإن الــروايــة 
والضحايا،  املهزومون  يكتبها  أن  يستطيع 
لــذلــك فـــالـــروايـــة يــمــكــن أن تــكــون بــمــعــنــى من 

املعاني سالحا للذاكرة.
يــســّجــل الــكــنــبــوري بـــأن عمله هــو أول روايـــة 
مغربية تتحّدث عن هذه املرحلة، إذ يالحظ 
ــه قـــد ُكـــتـــب الــكــثــيــر عـــّمـــا يــســمــى »ســـنـــوات  أنــ
ونهاية  الستينيات  نهاية  بــن  الــرصــاص«، 
ولكن  الثاني،  الحسن  عهد  في  السبعينيات 
الرواية تشير إلى أن »سنوات الرصاص« في 

الرواية تبدأ مع مطلع االستقالل مباشرة.
التاريخية،  املرحلة  هــذه  إلــى  ف 

ّ
املؤل يتطّرق 

مـــن خـــالل الــحــيــاة الــيــومــيــة ألبـــنـــاء قبيلتن 
والحشالفة،  بوحزيطات  هما  متصارعتن، 
ــى جــــد واحــــد  ــ ــاب إلــ ــســ ــتــ ــمـــع بــيــنــهــمــا االنــ جـ
وعشيرة واحدة، لكن فّرقت بينهما السياسة.

الــروايــة بعض الجدل؛ حيث اعتبرها  أثــارت 
بضعهم طعنا في جزء من التاريخ الوطني، 
ــــزب  ــ ــو »حـ ــ ــ ــه، هـ ــنــ ــيــ ــعــ ــــق بــ ــريــ ــ وفـــــــــي حـــــــــزب عــ
االســتــقــالل«. يعتبر الكاتب أن ذلــك »ينّم عن 
فـ »حزب  السياسي للمغرب،  جهل بالتاريخ 
االســتــقــالل« فــي الــفــتــرة الــتــي تــتــحــّدث عنها 
الــروايــة لــم يكن هــو الــحــزب نفسه الــيــوم، بل 
كان يجمع ثالثة تيارات سياسية متصارعة، 
بينها تيار كــان يــقــوده اليساري املــهــدي بن 
بركة الذي أّسس عام 1959 االتحاد الوطني 

للقوات الشعبية«.

ــّدات  أســـئـــلـــة عــــن أنـــفـــاقـــهـــم خـــلـــف أرض مـــصـ
ــــن لــغــتــهــم املــبــهــمــة،  ــاح املــنــخــفــضــة، وعـ ــريــ الــ
ــن تــخــلــيــص األعـــمـــى أتــبــاعــه مـــن عــذابــات  وعـ
االعتراف، وبقائهم في الخفاء رغم محاوالت 
ــبــــروق ويــالبــو  ــّيــــاف الــ مــنــّجــمــي اإلقـــلـــيـــم، وقــ

الحصول على أخباٍر يقينية عنهم. 
خــلــف إقــلــيــم زيـــنـــافـــيـــري، عــنــد واحـــــة كــيــمــا، 
الدمار  الجن كوياسي، وقبل  إله  وبعيدًا عن 
األكبر، يظهر نفٌر من اإلنــس، ويعثرون على 
فيأخذونها  أخــيــرًا،  هايكاهيكسن  اإلنسّية 
مــعــهــم، فـــي حـــن تــظــل الـــجـــن شـــاتـــار تــتــابــع 
العمل  لينتهي  تابعاتها،  وخلفها  بسكون، 
بـــفـــكـــرٍة مـــفـــادهـــا، إن كــــان عـــالـــٌم لــلــجــن يقيم 
محتجبا عن البشر، فعالٌم آخر للبشر أيضا 

يبقى محتجبا عن عالم الجن. 
أعــمــال بركات  الــجــن« كباقي  »أقــالــيــم  ليست 
 من الخيال وحده، فالتفاصيل تنبئ 

ً
خارجة

الكائنات؛  عن حفٍر ومعرفة في طبيعة هــذه 
حيث »ال تخلو أساطير األمم وخرافاتهم من 
الجن بترتيب الخيال للضرورات الالزمة في 
الــنــقــائــض، واملــتــعــارضــات، وتطبيقات  بــنــاء 
الثنائّية الالنهائّية من أمثلة الظالم والنور، 
كمخارج  والباطن،  والظاهر  والشر،  والخير 
أبوابها  إلى  والتنبيه  لألقدار من مغاليقها، 
املفتوحة واملــوصــدة«، وفقا ملا جاء في كلمة 

الغالف.

سنوات الرصاص أبعد مما نظن

من يستفيق من كوابيسه المرحة؟

عن »المركز الثقافي العربي« في الرباط، صدر مؤّخرًا كتاب الباب وقصص أخرى للكاتب 
والشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا بترجمة سعيد بن عبد الواحد. ال تزال العربية تحتضن 
بعد  بكتاباتهم  االعتراف  نمى  الذين  الكتّاب  أكثر  من  يعّد  الذي  بيسوا  لـ  جديدة  أعماًال 

رحيلهم حتى في لغته األصلية: البرتغالية.

علي عبد  السعودي  الكاتب  العربي«، يعود  الصادرة عن »االنتشار  مناخ الشهوة  برواية 
اهلل العلي إلى الكتابة السردية بعد أن تركها منذ ثمانينيات القرن الماضي حين كان يكتب 
يسلّط  هذا،  عمله  وفي  طويلة.  لسنوات  بالصحافة  الكاتب  انشغل  القصيرة.  القصة 

الضوء على سنوات الصمت هذه التي ترافقت مع تحّوالت اجتماعية كثيرة.

الجنوب« في تونس، صدرت مؤّخرًا  »دار  تنشرها  التي  المعاصرة«  ضمن سلسلة »عيون 
السالمي  يشتغل  السالمي.  الحبيب  باريس  في  المقيم  التونسي  للكاتب  العنز  جبل  رواية 
على نوستالجيا المجتمع التونسي في النصف الثاني من القرن العشرين، مع التشبّث بلغة 
العربية منذ نجيب  الرواية  التي أخذت تهيمن على  الشعرية  المناخات  سردية تبتعد عن 

محفوظ. قّدم الرواية الناقد توفيق بكار.

صدر عن »الدار العربية للعلوم - ناشرون«، مؤّخرًا، رواية مساءات وردية للكاتب الكويتي 
حمد الحمد. يدخل المؤلّف في هذا العمل إلى حيّز أدب السجون الذي لم تظهر فيه 
أعمال روائية الفتة في األدب الكويتي. يدمج الكاتب في هذا العمل مقاربات من علم 

النفس االجتماعي في بناء شخصيات تبني عالمها خلف القضبان. 

C

تونس ـ شوقي بن حسن

الجنس-أدبية  التسمية  هــي  »قــصــوص« 
التي يقترحها الكاتب واملترجم التونسي 
ــر إصـــداراتـــه  ولــيــد ســلــيــمــان )1975( آلخـ
»كــوابــيــس مــرحــة« )مــنــشــورات ولــيــدوف، 
ــكـــاتـــب  الـ ــأن  ــ ــ بـ تــــوحــــي  تـــســـمـــيـــة   .)2016
سيدخل في محاولة لإلفالت من معايير 
إلى  العمل  هيكلة  أحــالــت  وإن  »الــقــصــة« 
قــصــصــيــة. وسنجد  مــجــمــوعــة  إزاء  أنــنــا 
ــرًا ملــحــاولــة اإلفـــــالت هــــذه ونـــحـــن نــقــرأ  ــ أثـ
الحديث  فــي  اشــتــراك  يجمعها  نصوصا 
عــن الــكــوابــيــس بــتــنــويــعــات بــن مــقــامــات 

األدب والسياسة والتنظير واألسطورة.
ــذه الــلــعــبــة  ــى هــ ــع الـــكـــاتـــب إلــ ــذي دفــ ــ ــا الـ مـ
االفتتاحية؟ ربما هي إشارة إلى عضوية 
الــغــالف فــي تــصــّور الــعــمــل، حــيــث يحمل 
تسع صور متشابهة، مع اختالفات لونية 
للكاتب األميركي إدغار آالن بو، موضوع 
القصة التي حمل الكتاب عنوانها، وهو 
أيضا غرس للقارئ في مناخ العمل الذي 

يالمس عوالم األدب األميركي.
في القصة األولى، »املكاملة«، يغفو الراوي 
الــهــاتــف ليجد  ثــم يستفيق عــلــى صـــوت 
الكاتب األميركي بول أوستر على الطرف 
اآلخــــر مــن الــهــاتــف يــقــول لــه إنـــه اكتشف 
ســـرقـــتـــه ألحـــــد أعــــمــــالــــه. يـــســـّمـــي أوســـتـــر 
الــذي  إنــه ولــيــد سليمان،  بــاســمــه،  البطل 
سيتساءل في نهاية القصة عن حقيقة ما 
حدث، هل هو واقعي أم مجّرد هلوسات، 
قبل أن يجد »تفسيرًا وحيدًا« هو »كثرة 

قراءة روايات بول أوستر قبل النوم«.
فـــي قــصــتــه األطــــــول، »كـــوابـــيـــس مـــرحـــة«، 
يوميات، يضعنا  يقّدمها في شكل  التي 
ســلــيــمــان أمـــــام نـــمـــوذج آخــــر لـــهـــذا الـــذي 
يشبه التناص أو التالقح بن الكوابيس 
والــــقــــراءات. هـــذه املــــرة يــتــكــّرر الــكــابــوس 
نفسه لدى البطل، »كابوس يراه بوضوح 
مثلما في فيلم سينمائي فائق الجودة«، 
ليلة  كــل  نفسها  الشخصية  فيه  وتظهر 
لرسام  أن يصف  البطل  ما يستدعي من 
مالمح هذا الشخص، ثم يذهب إلى محل 
العامل  لوضع الصورة في إطــار ليسأله 
ــــورة من  ــاذا الـــنـــظـــارات، فـــي صـ ــ هـــنـــاك »ملــ
ويسأل  البطل  يندهش  الــتــاســع؟«.  القرن 
مـــحـــاوره: كــيــف عـــرف ذلــــك؟ فــيــرد بأنها 
ــه الــبــورتــريــه  ــــورة إلدغـــــار آالن بــــو. إنــ صـ
الذي نجده على غالف الكتاب. هذه املرة، 

انتقائي  هــو  ــذي  والــ املــتــرجــم،  يكتسبها 
انتقال املترجمن إلى  مــا. فعند  إلــى حــد 
يــمــّررون فــي أعمالهم  الــكــتــابــة، غالبا مــا 
لديهم من االحتكاك  اإلبداعية ما ترّسب 

بعمليات إبداعية في ثقافات أخرى. 
فــــي مــعــظــمــهــا، تــــبــــدو الـــنـــصـــوص الــتــي 
الكتابة؛  عالم  من مشاغل  قريبة  نقرؤها 
اب 

ّ
الكت يوميات  مــن  تفاصيل  تضيء  إذ 

وأشيائهم ونزواتهم وطرق تفكيرهم، بل 

لكتابة قصة  »مــحــاولــة  بــعــنــوان  إن نصا 
قــصــيــرة« يــكــاد يــكــون تــنــظــيــرًا بــحــتــا، إذ 
تحتوي  أن  »يــجــب  سليمان:  فيها  يــقــول 
القصة القصيرة على حبكة وشخصيات 
وبداية ونهاية، أو على األقل هذا ما يقوله 
رون عــادة. غير أن ذلك غير 

ّ
النقاد واملنظ

صحيح تماما. فالقصة ما هي في حقيقة 
األمر إال عقد ضمني بن الرواي والقارئ، 
الــقــارئ راض والـــــرواي راض،  وطــاملــا أن 
رين 

ّ
اد واملنظ

ّ
ل النق

ّ
فأنا ال أفهم سبب تدخ

في املوضوع«. بعد ذلك، يقترح سليمان 
نص  وفــي  هـــذه.  التعاقد  لعملية  صيغة 
بــعــنــوان »مــعــادلــة قــصــصــيــة«، يستعمل 
ــوز املــتــغــيــرات الــريــاضــيــة وشــيــئــا من  رمــ
أدبيات العلوم )االفتراضات واالختزاالت 
وغــيــرهــمــا( فــي كتابة قــصــة. عــمــومــا، بدا 
ــك بــمــتــنــاقــضــن فــي  ــد أمـــسـ ــ ســلــيــمــان وقـ
والوضوح  كثيمة  الغموض  واحــد؛  عمل 

والبساطة كأداة.

لــم يكن البطل يعرف بــو، بــل هــو العامل 
قــرار غامض ومربك  التصوير.  في محل 
الكثير من نكهة  الكاتب، لعل فيه  اتخذه 

أعمال رائد أدب الرعب األميركي.
 عند هذه اإلحاالت 

ً
ف قليال

ّ
ال بد من التوق

ــــم األدب  ــــوالـ ــمـــان إلــــــى عـ ــيـ ــلـ ـــص سـ ــي نــ فـــ
األمــيــركــي. مــرة أخـــرى، ستسعفنا إحــدى 
الــكــتــاب. ففي آخــر صفحاته، نجد  ــا  زوايـ
عــن تخّصصه  يــتــحــّدث  ــف 

ّ
بــاملــؤل تعريفا 

يبدو  اإلنــجــلــيــزيــة. ال  الــلــغــة واآلداب  فــي 
ــرًا إال حــــــن نـــــعـــــرف قـــائـــمـــة  ــيــ ــثــ األمـــــــــر مــ
أيضا في  )املــوجــودة  منشورات سليمان 
نــهــايــة الــكــتــاب( والــتــي ســنــجــد ضمنها، 
إضافة إلى األعمال القصصية، ترجمات 
من اإلسبانية والفرنسية، وكأنه خّصص 
هـــاتـــن الــلــغــتــن لــلــتــرجــمــة، فــيــمــا ظــلــت 
اإلنجليزية لغة االنفتاحات واملرجعيات.

ــــي نـــــقـــــرؤهـــــا فـــي  ــتــ ــ ــــل الـــــنـــــصـــــوص الــ ــعـ ــ لـ
التي  الدربة  إلى  »كوابيس مرحة« تشير 

تصويب

عبد اهلل حبيب

الغرفة التي قبل سنوات
ها أنا أدخلها بعد سنوات 

حني ال أحد في البيت
الغرفة التي قبل سنوات

وبعد سنوات
تغيرْت كثيرًا:

 متواضعة 
ُ
ة جادة الورديَّ أزيلت السِّ

ـــة  ــــت مــحــلــهــا أرضـــيَّ
َّ
ــل وق وحــ

َّ
الــــــــذ

ة وجميلة أكثر ة ِصحيَّ خشبيَّ
أكثر  بــأخــرى  اإلضـــاءة  بدلت 

ُ
است
أناقة

ة أيضًا – ِلَم ينبغي  يَّ )وأكثر ِحسِّ
التغاضي عن ذلك؟(

ت محلها 
َّ
ة حل القماشيَّ والستارة 

ة  أخرى سعفيَّ
بسيطة وفاخرة معًا

سريرنا لم يعد موجودًا
وال خزانة الثياب

بل سريٌر آخر أكثر رحابة
 بالُحبِّ ومحاولة النوم

ً
وأكثر لياقة

في زاوية أخرى من الغرفة
بجواره اآلن سرير صغير لطفل

كأني سمعته يبكي أو يضحك
أو يقول ما ال أعرف من كالم

التي  بالغرفة  امللَحق  ــام  الــحــمَّ أمــا 
قبل سنوات وبعد سنوات

صــار جــديــرًا بقضاء وقــت أطــول 
فيه.

...
ــبــــحــــني الــــعــــاريــــني  ــــشــ ــُت ال ــ ــيـ ــ ــطـ ــ أعـ

املتعانقني على الجدار 
كثيرًا من الريحان والياسمني

َدَمِة 
ْ
َهن

ُ
امل البيت  ُه من حديقة 

ُ
ْبت

َ
َجل

اآلن أكثر
القلب  دمــع  مــن  كثيرًا  أعطيتهما 

ومخاط األنفني والفؤاد
وهما ينتحبان

...
وأسرعُت 

جرة قديمة 
ُ
وحيدًا في َعَرَبِة أ

إلى املطار.
)شاعر وسينمائي من ُعمان(

غرفة
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كــمــا تقول  الــمــذهــل،  ــشــيء  ال
»في  أنــه  عباس،  يسار  الدكتورة 
القديمة  للغات  دراستها  مراحل 
العربية،  اللغة  جمال  اكتشفت 
اعتبارها  على  ساعدتها،  التي 
وتحليل  فهم  في  األم«  اللغة 
الــلــغــويــة، مــن حيث  الــنــصــوص 

جذور وبناء األفعال«.
من هنا بدأت رحلة يسار مع اللغة 
العربية، التي تصفها بـ »الفردوس 

والتاريخي،  والحضاري  الثقافي 
اللغة  إال من أحب  والذي ال يصله 

العربية ودرسها وتحدث بها«. 

»فيسبوك هجرة«... للعمل والدراسة

يحيى حسن... من شاعر غاضب إلى منبوذ

مواقع تواصل اجتماعي 
تعرض فعليًا بعض 
الحلول على الجئين

جاليات

املعنّيــة  فرانــس«،  »كامبــوس  مؤسســة  مــع 
أكثــر  بمنــح  األجانــب،  الطــاب  بتســجيل 
فرنســا  فــي  الجئــا  ســورّيا  طالبــا   150 مــن 
ميــزات(  شــهرّيا+  يــورو   767( كاملــة  منحــة 
ملــّدة 3 ســنوات كحــّد أقصــى. تشــترط وزارة 
الخارجّية بأن تشــمل املنحة الســوريني فقط، 
فــي مســتوى L3 أو  الذيــن يمكــن تســجيلهم 
في املاستر )1 و2(، أو للذين يتبعون تعليما 
املســتويات.  هــذه  فــي  لانخــراط  للفرنســّية 
وتشمل مجاالت: االقتصاد واإلدارة، الحقوق 
شــرط  وال  والبشــرية.  االجتماعّيــة  والعلــوم 
 ولكــن األفضلّيــة 

ّ
مطلــوب فيمــا يخــّص الســن

لألقــل مــن 28 عامــا. ويجــب أن يكون مســتوى 

حــني وجــد نفســه يصــدر ديوانــه األول »يحيى 
املجتمــع و  حســن« وفيــه شــعر غاضــب علــى 
»التربيــة« التــي تلقاهــا فــي منــزل أســرته فــي 
مدينــة آرهــوس الدنماركيــة. قصــة يحيــى، ابــن 
العائلــة الاجئــة منــذ عقديــن، وجــدت طريقهــا 
إلى املجتمع ووسائل اإلعام باحتفاء كبير، ملا 

اللغــة الفرنســّية للمتقــّدم بشــكل أن يســتطيع 
التسجيل في الدراسة املطلوبة في سبتمبر/ 
أيلــول 2016. املوعــد النهائي لتقديم الطلبات 

19 فبراير/ شباط 2016.
 

100 منحة دراســية لبناء مســتقبل 10 
آالف سوري

والســيدات  الفتيــات  املنحــة  تســتهدف 
لديهــن  ممــن  والفلســطينيات  الســوريات 
املســتوى  علــى  رائــدات   

ّ
يكــن أن  علــى  القــدرة 

http:// الرابــط:  علــى  )التفاصيــل  العاملــي. 
j u s o o r s y r i a . c o m / e n / w p - c o n t e n t /
Syrian-Women.-100/11/2015/uploads

إلــى  يصــل  مبلغــا  املنحــة  وتغطــي   ،)pdf
مــن  وســُيطلب  أميركــي.  دوالر   50,000
النهائيــة  لــألدوار  اللواتــي يصلــن  الطالبــات 
مــن عمليــة االختيــار مــلء اســتمارة التقييــم 
املالــي لتحديــد قدرتهــن علــى املســاهمة ماليا 
فــي دراســتهن. إضافــة إلــى ذلــك، ســيتم دعــم 
بالتقــدم  بعــد  يبــدأن  لــم  اللواتــي  املتقدمــات 

للجامعات واللواتي حصلن على املنحة.

يعانيــه الجيــل الثاني فــي املجتمعات الغربية. 
تطــورت األمــور بالنســبة لهــذا الشــاب البالــغ 
اليوم 20 سنة، فبعد أن كان مْحميا من »األمن« 
بــر »تهديدًا من 

ُ
فــي كل تحركاتــه بســبب مــا اعت

البيئــة املهاجــرة«، وحتــى في ندواته الشــعرية 
للجمهــور الدنماركي الذي كان معجبا بســبب 
مــا يســمونه »تلقائيــة التعريــف بمــا يــدور فــي 
تلك البيئة«، يجد حسن نفسه اليوم في ورطة 
املحليــة  الصحافــة  تركــز  باتــت  إذ  حقيقيــة. 
علــى شــاب ليــس كشــاعر ومضطهــد، بــل كمــا 
»الضحيــة  بـ النفســانيون  املختصــون  يصفــه 
املشوشــة« ممــا عانــاه فــي مجتمعــه الصغيــر 
واألوســع، هو في األصل لديه مشــاكل جنائية 
أغلبهــا اســتخدام العنــف ضــد غيــره. لــم يعــد 
الدنمــارك  فــي  املهاجــرة  املجتمعــات  فــي  أحــد 
ومحيطهــا ال يعــرف هــذه األيــام قصــة يحيــى 
حسن. فقد قام حزبه الذي انتمى إليه قبل عام 
أن كان  بعــد  الوطنــي«، بفصلــه منــه  »الحــزب 
الوقــت  وبــذات  البرملــان.  النتخابــات  مرشــحه 
يجــد يحيى حســن نفســه منبــوذًا، بــل ومهددًا، 
من قبل مجموعة من املراهقني الذين اتهموه بـ 

»مهاجمة الدين واملهاجرين«.

فيينا ـ سامية محمد

يتعاظــم دور مواقــع التواصل االجتماعي في 
افتقــاد  ومــع  العــرب،  الاجئــني  بــني  املهاجــر 
الكثيريــن للغــة بفعــل وجودهــم الحديــث فــي 
أوروبــا، تقــوم تلــك املواقع علــى خدمات جادة 
حياتهــم  تطويــر  عــن  للباحثــني  وتطوعيــة 
واالستفادة من الفرص القائمة التي يشرحها 
قدمــاء املهاجريــن فــي املجتمعــات األوروبيــة. 
تلك الصفحات تلعب دور »وسيط« بني سوق 
العمــل ومؤسســات التعليــم واملنــح الدراســية 
لتجــاوز  حياتهــم  تطويــر  يحاولــون  ومــن 
صعوبــات كثيــرة. »فرص عمل للســوريني في 
فرنســا« و»مجموعــة ملســاندة الســوريني فــي 
فرنســا« إضافــة إلــى مواقــع فــي إســكندنافيا 
وغيرهــا، تعــرض فعليــا بعــض الحلــول علــى 
الجئــني يســألون عما يمكــن أن تكون فرصهم 

في سوق العمل والدراسة.

150 منحة في فرنسا
عقــدًا  الفرنســّية  الخارجّيــة  وزارة  عــت 

ّ
وق

كوبنهاغن ـ  سميح سبارطلي

صيــت  املاضيــة  الثــاث  الســنوات  خــال  ذاع 
عــن  كتــب  ملــا  حســن،  يحيــى  املهاجــر  الشــاب 
فــي منــزل  الشــخصية كطفــل ويافــع  معاناتــه 
عشــرة  الســابعة  فــي  ســوى  يكــن  لــم  أســرته. 

من مدينة الياسمين 
وجامعتها العريقة 

»جامعة دمشق« 
تخرجت الطالبة يسار 

عباس من قسم التاريخ 
في كلية اآلداب، وكانت 

مهتمة بدراسة اللغات 
السامية القديمة

يسار عباس... المغتربة وفقيهة اللغة
روما ـ أحمد حسين

فــي  العليــا  دراســاتها  أكملــت 
وباختصــاص  دمشــق،  جامعــة 
اللغــات القديمة في الشــرق األدنى 
اإلســام،  قبــل  واآلراميــة  األكاديــة  وخاصــة 
إلــى  إيفادهــا  بعــد  املميــز  بحثهــا  ليتطــور 
علــى  وتحصــل  ســابينزا  لجامعــة  إيطاليــا 
حملــت  أطروحــة  فــي  الدكتــوراه  شــهادة 
الســامية  بــني  اللغويــة  »التداخــات  عنــوان: 

والسومرية«. 
وتقــول إنهــا »حملــت جــداًل فكريــا وأكاديميــا 
أن  ســيما  ال  مدرســيها«،  مــن  عــدد  لــدى 
الدكتورة يسار، جاءت بفرض جديد مخالف 
اللغــة  دراســة  فــي  الســابقة  الفــروض  لــكل 
الســومرية القديمــة والتــي تأثــرت بهــا اللغــة 
العربيــة. وصلــت حــدة هذا الجــدل إلى تهديد 
لألطروحــة.  قبولهــم  بعــدم  الباحثــني  بعــض 
اللغــات  فقهــاء  »معظــم  إن  يســار  وتقــول 
فــي  تنظيراتهــم  خــال  مــن  تأثــروا  القديمــة 
القرن التاسع عشر بمعاداة السامية والحقد 
علــى اليهــود، فجاءت معظم دراســاتهم تنفي 
عــن العبريــة وبالتالي الســومرية صفة اللغة، 
وأن الســومرية ليــس لهــا أيــة عاقــة باملنطقــة 
معرفــة وحضــارة،  إنتــاج  علــى  قــادرة  وغيــر 
وهــذا ينســحب بالتالــي علــى العربيــة، وهــي 

ا؛ وهــي لغــة 
ً
جديــدة لــم تكــن معروفــة ســابق

حوالــي  قبــل  وانتشــرت  عرفــت  التــي  إيبــا 
خمسة آالف عام.

أنــه  الجديــد«  »العربــي  لـ يســار  وتضيــف 
البروفســورة  ّعبــرت  الجلســات  إحــدى  فــي 

ســتيفانيا مازونــي، وهــي عاملة اآلثار وزوجة 
البرفســور الفونســو، عن رغبة في تعلم اللغة 
فــي  أهميــة  مــن  اللغــة  هــذه  فــي  ملــا  العربيــة 
البحــث العلمــي وعذوبــة فــي الصــوت وجمال 
فــي الخــط. ومــن هنــا كانــت البدايــات، حيــث 
بــدأت بتدريــس اللغة العربية، وقامت بوضع 
عدد من اإلعانات ملن يرغب في دراســة اللغة 
العربيــة »وكانــت الشــريحة األولــى مــن أبنــاء 
الجيــل الثانــي مــن املهاجريــن العــرب، وكذلــك 
رغبــوا  إســامية  دول  مــن  مهاجريــن  أبنــاء 

بتعليم أوالدهم لغة القرآن«. 
تعكــف يســار حاليــا علــى التحضيــر لكتــاب 
لتعليــم اللغــة العربيــة لألجانــب، علــى غــرار 
الساسل التي تهدف لتعليم اللغة اإلنجليزية 
غيــر  مختلــف  بأســلوب  ولكــن  واإليطاليــة، 
تقليــدي حيــث ســتركز علــى هــدف أساســي؛ 
وهــو إبــراز الجانب الثقافي والحضاري للغة 
العربيــة باإلضافــة إلــى رونقها، كما ســتعمل 
في املســتقبل القريب على اســتخدام وتطويع 
وســائل التواصــل االجتماعــي لتدريــس اللغة 
العربيــة وقواعدهــا، هــذه اللغــة التــي تصــف 
الذكيــة  بالعقليــة  أنتجتهــا  التــي  العقليــة 
وبهذا الصدد تستذكر حوارها مع البرفسور 
والفقيــه اللغــوي األملانــي مانــدر فــي جامعــة 
الفاتيــكان أن »اجمــل لغتــني من ناحيــة البناء 
والتشكيل هما اللغة العربية واألملانية إال أن 
العربية أكثر عذوبة ورونقا لجمال األصوات 

املوسيقية لكلماتها«. 
لهــذه  إهمــاال رســميا  أن هنــاك  وتــرى يســار 
اللغــة، وأن التركيــز دائمــا يكــون على تدريس 
اللغــة  روح  أن  حــني  فــي  للطــاب،  القواعــد 
ومعانيهــا الجماليــة غالبــا مــا تكــون مهملــة، 
وال بد من اهتمام أكثر باللغة العربية التي ال 
تقتصــر علــى كونهــا لغــة دين وإنمــا محتوى 
حضاريــة  وهويــة  غنــي،  ومعرفــي  ثقافــي 

جامعة لكل املتحدثني بها.

أنتجــت  التــي  اللغــة  أمــا  لغــة محكيــة  مجــرد 
الحضــارة فهــي اللغــة األكاديــة، وهنــا كانــت 
تحليــل  علــى  ركــزت  التــي  دراســتي  فرضيــة 
وتفكيــك أكثــر من 150 كلمة في اللغة األكادية 
جذرها سومري، ومن خال دراسة عدد كبير 
الســومرية  القديمــة  اللغويــة  النصــوص  مــن 
املقارنــات  مــن  سلســلة  وإجــراء  واألكاديــة، 
ثقافــة  لغــة  الســومرية  اللغــة  أن  إلثبــات 

وحضارة«. 

رحلة البحث األكاديمي
مشــكلة  واجهــت  الدكتــوراه  أطروحــة  وبعــد 
العمــل، ال ســيما أن »اختصاصــي محصــور 
في إطار البحث العلمي، وسوق العمل عادة 
ال يطلب مثل هذا النوع من االختصاصات«. 
ســابينزا  جامعــة  فــي  العمــل  رحلــة  بــدأت 
والتاريخيــة  اللغويــة  الدراســات  قســم  فــي 
مــع  وتعاونــت  وإيــران.  األدنــى  الشــرق  فــي 
لــه  يعــود  الــذي  اركــي،  ألفونســو  البرفســور 
التــي  النصــوص  كافــة  تفســير  فــي  الفضــل 
اكتشــفت فــي حضــارة إيبا مــع بعثة تنقيب 
ســتينيات  فــي  ماتيــه  باولــو  اآلثــار  عالــم 
القــرن املاضــي فــي موقــع تــل مرديــخ شــمال 
إلــى  امللكيــة  املحفوظــات  تعــود  إذ  ســورية، 
النصف الثاني من األلف الثالث قبل املياد، 
نصوصها مكتوبة بالخط املســماري وبلغة 
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نشاط عراقي... 
أدب أطفال المهجر

الكتــاب والســينما«  أقــام »نــادي 
العراقــي، فــي كوبنهاغــن، أمســية 
ثقافية للكاتب والصحافي، داود 
األخيــرة  إصداراتــه  حــول  أمــني، 
األطفــال.  أدب  فــي  وتجربتــه 
ومــن أهــم إصــدارات الكاتــب التي 
تطرق لها في األمســية، »إضراب 
ديك«  و»عندما تنتصر الطيور« 
و»شــيخوخة زورق« و »اغتــراب 
نخلــة«، الــذي جــرت ترجمتــه إلى 
اللغــة الدنماركيــة، باإلضافة إلى 
وللزهــرة  وقمــر  »زهــرة  قصــص 

وطن«. 
وأدار األمســية الروائــي املغتــرب 

شاكر األنباري. 

حراك فلسطيني... 
تضامنًا مع القيق

وجهــه  لخطــاب  اســتجابة 
الفلســطينيني  األطبــاء  تجمــع 
مجموعــة  وجهــت  أوروبــا،  فــي 
الشــيوخ  مجلــس  أعضــاء  مــن 
وزيــر  إلــى  رســالة  الفرنســي 
فابيــوس  لــوران  الخارجيــة، 
طالبــوا  منصبــه(،  تــرك  )قبــل 
إلنقــاذ  عاجــل  بتحــرك  فيهــا 
الفلســطيني  الصحافــي  حيــاة 
محمــد  الطعــام،  عــن  املضــرب 
القيــق، واملوقــوف فــي مستشــفى 
إســرائيلي تحــت حراســة جيــش 

االحتال. 
يذكــر أن الجاليــات الفلســطينية 
تقــوم بعدد مــن التحركات إلثارة 
املعتقلــون  يعانيــه  ملــا  االنتبــاه 
فــي  الفلســطينيون  واألســرى 
وتخطــط  االحتــال.  ســجون 
فلســطينية  وجمعيــات  روابــط 
الفتــرة  فــي  إضافيــة  لتحــركات 
أعضــاء  مــع  تضامنــا  املقبلــة، 
الديمقراطــي،  الوطنــي  التجمــع 
ا 

ً
تعســف يواجهــون  الذيــن 

تلــك  زيــف  ولفضــح  إســرائيليا، 
تدعيهــا  التــي  الديمقراطيــة 

إسرائيل.

على الهامش

ناصر السهلي

تكتبــون  ال  ملــاذا  ســميرة:  تســأل 
الذيــن  هــؤالء  عــن  جريدتكــم  فــي 

يشوهون صورتنا؟
ممــن  كثيريــن  عنــد  يتكــرر  الســؤال 
املهاجــر، وهــو يتضمــن  فــي  ولــدوا 
صــورة  أيــة  فعــن  ومفارقــة.  ورطــة 

يتحدث هؤالء الشباب؟
انفجــرت الخميــس أخبار »الطفات 
الزوجات« على نطاق واسع، وليس 
ففوجــئ  واحــد،  أوروبــي  بلــد  فــي 
بأجوبــة  الشبان/الشــابات  هــؤالء 
بعض الشيوخ على أسئلة صحافة 
غربية حول قدوم طفات في 13 و14 
سنة من العمر، مع أزواج في ضعف 
أعمارهن، وإحداهن تحمل رضيعا. 
بهــم  يصــل  مشــايخ  بعــض  »ثمــة 
األمــر حــد تبرير األمــر، من بني أمور 
أخــرى، بــدل مواجهتهــا بشــجاعة«، 
تقول رســائل هذا الجيل الشاب. في 
منتصف التسعينيات »كنا في ذات 
الدائــرة، وكأننــا نعود للصفر اآلن«، 
يقول شــيخ آخر، يشــعر بصدمة من 
عدم إدراك البعض لتأثير أجوبتهم 
عــن زيجــات القصــر فــي مجتمعــات 

تجّرمها. 
مــن حــق اإلعــام، ومنظمــات رعايــة 
األطفــال، أن يثيرا ظاهرة متصادمة 
مــع قيمهــم، وبالطبــع تذهب لســؤال 
مســلم  شــيخ  ومنهــم  »خبــراء«، 
وإثنوغرافــي غربــي، ومــن العجيــب 
الظاهــرة  أن  أن يتفــق االثنــان علــى 
»ترتبــط بثقافــة العرب واملســلمني«. 
هكــذا باملطلــق تســقط علــى الجميع 
بــأدوات بائســة كل ممارســة شــاذة، 
مجتمعــات  فــي  عاديــة  تكــون  قــد 
يــزداد  التدفــق  ومــع  املنشــأ. 
احتــكار  مــن  الحاصــل  التشــويش 
والتقاليــد  للثقافــة  لفهمــه  البعــض 
بــه  وينشــغل  مبــررات،  وتلبيســه 

اليمني املتطرف إلثبات ما يدعيه.

بريد
الهجرة

أدوات في الغربة

تعكف يسار على التحضير لكتاب لتعليم اللغة العربية لألجانب )العربي الجديد(

يحيى حسن متهم باإلساءة للمهاجرين )العربي الجديد(

تطغــى  قــد  مهاجرنــا  فــي 
باختيــار  ليــس  الســلبية، 
ولكــن  دائمــا،  اآلخريــن 
بــأن  االعتــراف  بشــجاعة 
يســاهم  القليــل،  بعضنــا 
بالتربــة. ففــي  فيهــا ويمدهــا 
هنــاك  نفســها،  مهاجرنــا 
ط 

ّ
يســل ال  كثيــرة  حــاالت 

عليهــا الضوء، إذ إن االنفتاح 
مهاجــري  عنــد  واالنســجام 
والســبعيينات،  الســتينيات 
وهــؤالء، ســواء مــن عمــل فــي 
الذيــن  أو  واملطاعــم،  املعامــل 
شــهادات  علــى  تحصلــوا 
ووجــدوا أمكنــة مرموقــة فــي 
أنتجــوا  كبــرى،  مؤسســات 
يــراد  عمــا  مختلفــا  جــوًا 

تعميمه حاليا.
األمــل، الــذي أتحدث عنه، حني 
 شــابا يقــدم علــى 

ً
أرى جيــا

يريــد  مــا  ويعــرف  الدراســة، 
فــي ســوق العمــل، وال يتذّمــر، 
اآلخريــن  علــى  بــأن  معتقــدًا 
تقع مسؤولية منحه الفرصة. 
فــي  املتنفــس  هــذا  مــن 
تفاعــل  بفرصــة  »جاليــات«، 
تتجــاوز الحــدود، يبقــى األمل 
لنقــرأ  للكســر،  قابــل  غيــر 

الواقع جيدًا.
)سامية...(

مسرح
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رياضة

تتجه األنظار 
مساء اليوم 
السبت إلى 
ملعب 
»يوفنتوس أرينا« 
في تورينو، 
حيث تقام قمة 
وضع اليد على 
لقب الدوري 
اإليطالي في 
الموسم الحالي 
بين يوفنتوس 
حامل اللقب 
في األعوام 
األربعة األخيرة، 
ونابولي الحالم 
بلقبه الثالث 
في تاريخه 
واألول منذ 1990 
ضمن المرحلة 
الخامسة 
والعشرين.
وتكمن أهمية 
المباراة في 
أنها تجمع 
بين المتصدر 
ومطارده 
المباشر والفارق 
بينهما نقطتان 
فقط، وبالتالي 
فان الفائز 
سيخطو خطوة 
كبيرة نحو 
الظفر باللقب.

)Getty( سباق مثير للغاية بين نابولي ويوفنتوس

قمة إيطاليا األولى

قالت صحيفة »لو باريزيان« في عددها أمس، 
الجمعة، إن املهاجم الفرنسي، كريم بنزيمة، 

العب ريال مدريد، اعترف في إطار تحقيقات في 
محاولة ابتزاز مزعومة بأنه كذب في ما يتعلق 

بشريط فيديو جنسي يخص زميله في منتخب 
فرنسا األول لكرة القدم، ماتيو فالبوينا. ونقلت 
الصحيفة عن بنزيمة قوله لقاضي التحقيقات: 
»كان من املفترض بي أن أبلغه بأنني لم أشاهد 

التسجيل.

أقر غابي فرناندز، العب أتلتيكو مدريد اإلسباني 
أن الكولومبي جاكسون مارتينيز، املنتقل إلى 

ايفرجراند الصيني »لم يوائم« أسلوب لعب 
الفريق. وقال غابي، في مقابلة مع إذاعة )ماركا(، 

»عندما انضم إلينا شعرنا بحماس شديد. 
جاكسون جاء من بورتو، حيث كان هدافا 

ومرجعية. رأينا جميعا أن جاكسون لم يتأقلم مع 
الفريق، طريقته في العمل لم تتواءم معنا. ولكن 

لم نوجه له اللوم ألن نيته إنجاز العمل«.

أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي تعاقده 
رسميا مع مواطنه روبينيو، الذي ترك جوانجزو 
إيفرجراند الصيني، ليكون أبرز تدعيمات الفريق 

قبل خوض غمار بطولة كوبا ليبرتادوريس. 
وأعلن النادي في بيانه أن النجم البرازيلي 

املخضرم )32 عاما( سيوقع عقدا ملدة موسمني.
وتوجه رئيس النادي، دانييل نيبوموسينو عبر 
رسالة على موقع التواصل االجتماعي )تويتر(، 

بالشكر لراعيه الجديد لتعاونه في إنهائها.

بنزيمة يعترف 
بالكذب حول 
شريط فالبوينا

غابي: أسلوب جاكسون 
مارتينيز لم يوائم 

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مينيرو يتعاقد 
مع روبينيو لمدة 

موسمين
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رياضة

شوقي غريب: أشعر 
بالحاجة إلى راحة في 

المرحلة القادمة

الهالل يستعيد قمة الدوري السعودي
عاند الحظ فريق الهالل بعد اصطدام الكرة بإطار املرمى عدة مرات لكنه فاز 
1-صفر على مضيفه الرائد بهدف متأخر سجله كارلوس إدواردو ليستعيد 
الصدارة، بينما خسر النصر حامل اللقب 4-3 أمام نجران املهدد بالهبوط في 

دوري املحترفني السعودي لكرة القدم.
إلــى 40  مــرة منذ 2011-رصــيــده  اللقب ألول  الهالل-الطامح الستعادة  ورفــع 
نقطة من 16 مباراة متفوقا بنقطتني على األهلي الذي فاز 1-0 على الوحدة 

األربعاء وتصدر املسابقة بشكل مؤقت.
أكثر من مرة  تقدمه  املاضيني في  املوسمني  الـــدوري في  بطل  النصر  وفــرط 
من  املــؤلــف  الجديد  البرازيلي  الثالثي  على  اعتمد  الــذي  نــجــران  أمــام  ليخسر 

ويلتون دي مورايس وإيريك بيريرا وبيسمارك فيريرا.

فينغر: ويلشير وكازورال يعودان للتشكيلة قريبًا 
قال الفرنسي أرسني فينغر مدرب أرسنال قبل مواجهة ليستر سيتي صاحب 
الغائبني منذ فترة طويلة  اللندني  الــنــادي  يــوم غــد األحــد إن العبي  الــصــدارة 
العودة  كـــازورال وجــاك ويلشير أصبحا قريبني من  بسبب اإلصــابــة سانتي 

إلى تشكيلة صاحب املركز الثالث بني فرق دوري انجلترا املمتاز لكرة القدم.
وأصيب كازورال في الركبة خالل تعادل أرسنال 1-1 مع نوريتش سيتي في 
29 نوفمبر تشرين الثاني املاضي في حني لم يشارك زميله في خط الوسط 
انطالق  املوسم بعد تعرضه إلصابة بكسر قبل  هــذا  أي مباراة  ويلشير في 

املوسم وخضوعه لعملية جراحية في سبتمبر أيلول املاضي.
وقال عبر موقعه ناديه الرسمي على االنترنت »لقد عاد الالعبان إلى الركض 
وهما يخضعان حاليا لبرنامج تأهيلي الستعادة اللياقة لذا فإن العودة باتت 

قريبة.. أسابيع قليلة«.

النصر السعودي ينفصل عن كانافارو بالتراضي 
أعلن النصر بطل دوري املحترفني السعودي لكرة القدم االنفصال عن مدربه 

االيطالي فابيو كانافارو بالتراضي.
االنترنت  على  تويتر  بموقع  حسابه  عبر  مقتضب  بــيــان  فــي  النصر  وقـــال 

»قررت إدارة النادي رسميا فسخ عقد املدرب االيطالي كانافارو بالتراضي«.
وجاء رحيل كانافارو بعد ساعات قليلة من هزيمة النصر 4-3 أمام مضيفه 

نجران املتعثر في الدوري.

وكان كانافارو تولى مسؤولية النصر في أواخر أكتوبر تشرين األول املاضي 
بعد اقالة خورخي دا سيلفا من أوروجواي بسبب البداية الضعيفة للفريق في 

املوسم الجاري.
وجمع النصر خمس نقاط من أول أربع مباريات في املوسم مع دا سيلفا الذي 

رحل والفريق في املركز السابع لكن الوضع لم يتحسن كثيرا مع كانافارو.

فوزنياكي تودع بطولة سان بطرسبرغ للتنس 
الثالثة بطولة سان بطرسبرغ  الدنماركية كارولني فوزنياكي املصنفة  ودعت 
للتنس للسيدات. ففي الدور الثاني للبطولة املقامة في روسيا خسرت وزنياكي 
 4-6 بنتيجة  متتاليتني  بمجموعتني  سيبولكوفا  دومينيكا  السلوفاكية  أمــام 

و5-7.
الثمانية  دور  إلــى  ــى  األولـ املصنفة  بنتشيتش  بليندا  السويسرية  وصــعــدت 

بفوزها على األملانية أنيكا بيك 7-6 و3-6.
بعد  البطولة  من  التاسعة  املصنفة  نيكوليسكو  مونيكا  الرومانية  وخرجت 

هزيمتها أمام املجرية تيميا بابوش 4-6 و6-1 و3-6

سندرالند يفسخ عقد جونسون
إنــه فسخ عقد  القدم  لكرة  املمتاز  االنجليزي  للدوري  املنتمي  قــال سندرالند 
آدم جونسون العب منتخب إنجلترا بعد اعترافه بفضيحة جنسية. وأضاف 
سندرالند في بيان »قرر النادي فسخ عقد جونسون على الفور بعد اعترافه 

باألمر. النادي لن يدلي بأي تعليق إضافي«.

القاهرة ـ العربي الجديد

اســتــعــاد محمد نــاجــي )جــــدو( هـــداف األهــلــي 
وسجل  شبابه  أيـــام  السابق  مصر  ومنتخب 
ثالثة أهداف في الشوط الثاني ليقود اإلنتاج 
في  اإلسماعيلي  على  3-صفر  للفوز  الحربي 

الدوري املصري املمتاز لكرة القدم.
وتقدم جــدو بالهدف األول بضربة رأس قبل 
مـــرور ســاعــة مــن اللعب بعد كــرة عرضية من 
علي فتحي، وأضاف الهدف الثاني بتسديدة 
أرضــيــة بــقــدمــه الــيــمــنــى بــعــد تــمــريــرة الغاني 

إرنست بابا أركو في الدقيقة 79.
واخــتــتــم جـــدو - هـــداف كـــأس األمـــم االفريقية 
ــزاء فـــي الــلــحــظــات  2010 - الــثــالثــيــة بــركــلــة جــ

األخيرة من الوقت املحتسب بدل الضائع.
ــال شــوقــي غــريــب مــــدرب اإلنـــتـــاج الــحــربــي  وقــ
»أعيد تقديم جدو وهذا جدو 2010 ويلعب كل 
املباريات بقوة. جدو يملك الخبرة ويستطيع 
أن يخدم منتخب مصر.. جــدو خــاض 17 من 
18 مباراة وهو صاحب أعلى معدل في الفريق 
ويؤدي املطلوب منه في 90 دقيقة بكل قوة«. 

في اخر مواجهتني قبل أسبوع »كل النجوم«، 
ــوزا ســاحــقــا على  حــقــق اوكـــالهـــومـــا ســيــتــي فــ
تخطى  فيما   95-121 بيليكانز  نيواورليانز 
ميلووكي باكس ضيفه واشنطن ويزاردز 99-

92 في دوري السلة األميركي للمحترفني.
ــــى عــلــى مــلــعــب »تــشــيــزابــيــك  فـــي املـــبـــاراة األولـ
ارينا« في اوكالهوما وامام 18203 متفرجني، 
الثنائي راسل وستبروك وكيفن دورانت  قاد 
ــذا املــــوســــم، اذ  ــوزه األربــــعــــني هــ ــ ــى فـ ســيــتــي إلــ
ـــل مــنــهــمــا 23 نـــقـــطـــة، وكــــــان املـــــوزع  ســـجـــل كـ
وستبروك بحاجة ملتابعة وحيدة كي يحقق 
ثالثية مزدوجة »تريبل دابل« للمرة التاسعة 
هذا املوسم وسجل راسل وستبروك 23 نقطة 
واستحوذ على تسع كرات مرتدة كما أضاف 
كيفن دورانــــت 23 نقطة مــع ثــانــدر الـــذي رفع 
رصيده إلى 40 فوزا مقابل 14 هزيمة. وأصبح 
الـــ 40  اوكالهوما ثالث فريق يصل إلــى عتبة 
فوزا بعد غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 

)48-4( وسان انتونيو سبيرز )8-45(.
وبــحــســب احــصــائــيــات »الــــيــــاس ســبــورتــس« 
فــهــذه أول مـــرة تحقق ثــالثــة أنــديــة مــن نفس 

ــــدرب مــنــتــخــب مــصــر الــســابــق في  ــاف مـ ــ وأضــ
كانت صعبة  »املباراة  تلفزيونية  تصريحات 
وأشـــكـــر الــالعــبــني عــلــى الــتــزامــهــم أمــــام فــريــق 
كبير وله تاريخ.. نعمل على بناء فريق جيد 

بأقل اإلمكانات«.
وكــان جــدو )31 عــامــا( مــن أهــم العبي األهلي 
لكنه غاب لفترات طويلة بسبب اإلصابة قبل 
أن ينتقل إلـــى اإلنــتــاج الــحــربــي فــي أكــتــوبــر/ 

تشرين األول.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن شــوقــي غــريــب، املــديــر 
ــاج الــحــربــي لــكــرة الــقــدم،  ــتـ الــفــنــي لــفــريــق اإلنـ

رحيله عن منصبه بنهاية املوسم الحالي.
»أشعر  تلفزيونية:  قــال في تصريحات  حيث 
بالحاجة إلى راحة في املرحلة القادمة، أعتقد 
بذلنا  الصعوبة..  الحالي في غاية  املوسم  أن 
مـــجـــهـــوًدا كـــبـــيـــًرا وأتـــمـــنـــى أن يــتــحــقــق هــدف 

الفريق بالبقاء في الدوري بمركز متقدم«.
وأشاد غريب بالعبيه عقب لقاء اإلسماعيلي، 
مؤكًدا أن الفريق استفاد من األخطاء الدفاعية 
فــي صفوف الــدراويــش. وسبق أن قــاد غريب 
اإلســمــاعــيــلــي قــبــل مــوســمــني قــبــل أن يــرحــل 

املنطقة هذا اإلنجاز قبل أسبوع كل النجوم.
وأنهى أنطوني ديفيز اللقاء برصيد 23 نقطة 
مـــع بــلــيــكــانــز كــمــا ســجــل زمــيــلــه الــبــديــل جــرو 
الفريق  مــع  النقاط  مــن  الــعــدد  هوليداي نفس 
الــذي خسر للمرة 33 مقابل 20 انتصارا هذا 
املــوســم. وقـــال وســتــبــروك بعد الــفــوز: »أعتقد 
ــعــــون فــــــوزا، يعجبني  انـــنـــا فـــريـــق كــبــيــر. أربــ
إلــى النصف  اليه. أتطلع  الــذي وصلنا  املوقع 
-20( لبيليكانز  املــوســم«. وســجــل  مــن  الثاني 

جرو  والبديل  نقطة   23 ديفيس  انتوني   )33
هوليداي 23 نقطة و6 تمريرات حاسمة.

وخيم جو من الصدمة على املباراة بعد وفاة 
انــغــريــد ولــيــامــس )44 عـــامـــا(، زوجــــة مونتي 
وليامس مساعد مدرب اوكالهوما، في حادث 
ــاء. وقـــــال دورانــــــــت: »فـــكـــرت بما  ــ ــعـ ــ ســيــر االربـ
سأقوله، لكني أحب املدرب مونتي كثيرا. انه 

شخص نحبه كلنا، ال افهم ما حصل«.
اما ديفيس، فكان أحد العبي بيليكانز الذين 
تــذكــروا اينغريد كــوالــدة ثانية له عندما كان 
وليامس يدربه: »كان األمر قاسيا، لكن يجب 

أن تخرج وتنافس في املباريات«.
الثانية، سجل كريس ميدلتون  املــبــاراة  وفــي 
14 مــن نقاطه الـــ 27 فــي الــربــع االخــيــر ليقود 
بــاكــس إلـــى الــفــوز عــلــى واشــنــطــن عــلــى ملعب 
»بي ام او برادلي هاريس سنتر« وامام 14172 

متفرجا.
وأضاف جباري باركر 17 نقطة و9 متابعات 
نقطة   17 انتيتوكونمبو  جانيس  واليوناني 
و13 مــتــابــعــة. كــمــا ســجــل جـــريـــج مـــونـــرو 12 

لــقــيــادة املــنــتــخــب املـــصـــري. واجـــتـــاز اإلنـــتـــاج 
منافسه اإلسماعيلي في جدول الدوري وتقدم 
متقدما  نقطة   25 السابع برصيد  املــركــز  إلــى 

بثالث نقاط على الفريق الخاسر.
السابق  األهــلــي  مهاجم  فضل  محمد  وسجل 
هدفني ليقود املقاولون العرب للفوز 3-1 على 
الداخلية ومواصلة رحلة الهروب من الهبوط.

للمقاولون  الــتــوالــي  الثاني على  الــفــوز  وهــذا 
باملركز  ويبقى  نقطة   16 إلــى  رصــيــده  ليرفع 
فوز  أي  فــي تحقيق  الداخلية  فشل  بينما   15
ــبـــاراة الـــعـــاشـــرة عـــلـــى الـــتـــوالـــي وتــجــمــد  ــلـــمـ لـ
رصيده عند 27 نقطة باملركز الخامس بعدما 

كان يتصدر املسابقة منذ أسابيع.
بقيادة حمادة صدقي مساعد  إنبي  فــاز  كما 
ــــرس الـــحـــدود  ــــدرب مـــصـــر الـــســـابـــق عـــلـــى حـ مــ
فريق الذيل بهدف سجله محمود قاعود في 
مقابل  نقطة   25 للفائز  ليصبح   78 الــدقــيــقــة 
خمس نقاط فقط للحدود الــذي لم يحقق أي 

انتصار.
وفي وقت سابق اليوم واصــل أســوان بقيادة 
مدربه عماد النحاس نتائجه اإليجابية وفاز 
1-صفر على االتحاد السكندري بفضل هدف 
مبكر من إبراهيم القاضي ليتساوى الفريقان 

في رصيد 22 نقطة.
ــــدوري بــرصــيــد 38 نقطة  ويــتــصــدر األهــلــي الـ
ويـــتـــقـــدم بــســبــع نـــقـــاط عــلــى غــريــمــه الــزمــالــك 
حــامــل الــلــقــب وصـــاحـــب املـــركـــز الــثــانــي. وفـــاز 
األهــلــي 2-صــفــر على الــزمــالــك فــي مــبــاراة قمة 

يوم الثالثاء املاضي.

نقطة واســتــحــوذ على تسع كـــرات مــرتــدة مع 
بـــاكـــس. وتـــعـــرض بــطــل الـــصـــدات فـــي مــيــامــي 
هيت حسان وايتسايد لعقوبة إيقاف ملباراة 
واحدة بعد ضربه بكوعه العب ارتكاز سبيرز 
الــصــربــي بــوبــان مــاريــانــوفــيــتــش، بحسب ما 
وايتسايد،  ويملك  الخميس.  الرابطة  أعلنت 

املحترف سابقا في الصني ولبنان، معدل 9ر3 
صــدات في املباراة الــواحــدة، وهو ثاني العب 
من حيث دقة التسديد )7ر61%( في الــدوري، 
فضال عن معدل 11 متابعة في املباراة. وطرد 
وايتسياد )26 عاما و13ر2 م( في الربع االخير 
امــام ضيفه سبيرز 119- مــن خــســارة ميامي 

101 الثالثاء. وسيغيب وايتسايد عن مباراة 
اتــالنــتــا هــوكــس فــي 19 الـــجـــاري بــعــد انتهاء 
أســـبـــوع كـــل الــنــجــوم. ويــحــتــل هــيــت )24-29( 
الشرقي  الجنوب  مجموعة  في  الثاني  املركز 
في  والخامس   ،)24-31( هوكس  اتالنتا  وراء 

املنطقة الشرقية.
فيما يلي الترتيب:

مجموعة   - خــســارة  فــوز  الشرقية:  املنطقة   ■
بوسطن   17-35 رابــتــورز  تورونتو  األطلسي: 

سلتيكس 32 23
نيويورك نيكس 23 32 بروكلني نتس 40-14 
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 8-45 - املجموعة 
انديانا   14-38 كافالييرز  كليفالند  الوسطى: 
بيسرز 28-25  شيكاغو بولز 27-25 ديترويت 
 -  32-22 بــاكــس  مــيــلــووكــي   27-27 بــيــســتــونــز 
اتــالنــتــا هوكس  الــشــرقــي:  الــجــنــوب  مجموعة 
 31-24 ميامي هيت 29-24 تشارلوت هورنتس 
اورالنـــــدو   28-23 ويـــــــزاردز  واشــنــطــن   26-27

ماجيك 29-23.
■ املنطقة الغربية: - مجموعة الشمال الغربي: 
ثـــانـــدر 40-14 بــورتــالنــد  اوكـــالهـــومـــا ســيــتــي 
تــرايــل بــاليــزرز 27-27 يوتا جــاز 26-26 دنفر 
 37-17 تمبروولفز  مينيسوتا   32  22 ناغتس 
الــهــادئ: غــولــدن ستايت ووريـــرز  - مجموعة 
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لــــوس انــجــلــيــس كــلــيــبــرز 35 18 ســاكــرامــنــتــو 
لــوس   40-14 صــنــز  فــيــنــيــكــس   31-22 كــيــنــغــز 

انجليس ليكرز 44-11 
)فرانس برس(

فوز ساحق ألوكالهوما على بيليكانز في الـ NBAاإلنتاج الحربي يفوز وشوقي غريب يعلن موعد االستقالة
رغم الفوز الذي حققه 

فريقه إال أن شوقي غريب 
لم يتردد في الكشف عن 

موعد استقالته

أوكالهوما ثالث فريق 
يصل لعتبة الـ 40 فوزا 

بعد ووريرز وسان انتونيو 
سبيرز

)Getty( شوقي غريب مدرب اإلنتاج الحربي

)Getty( المساكني عاد من لبنان ليتوج مع النجم

)Getty( رضوان الفالحي يقدم خبرته للكرة اللبنانية

)Getty( الثنائي راسل وستبروك وكيفن دورانت قادا سيتي إلى فوزه األربعين

مباريـات
      األسبـوع

تونس ـ  العربي الجديد

شهد الدوري األردني للمحترفني 
قدوم عدد من الالعبني التونسيني 
 ســجــالت األنــديــة 

ّ
لــالحــتــراف، لــكــن

أربعة العبني  في األردن شهدت على توقيع 
ــن أجـــــل إثـــــراء  ــرق األردنــــــيــــــة، مــ ــفــ ــع الــ فـــقـــط مــ
املــــنــــافــــســــات ومــــســــاعــــدة األنـــــديـــــة لــتــحــقــيــق 

النتائج املنشودة.
وبــعــد فــتــرة االنــتــقــاالت الشتوية فــي األردن، 
التونسيني  الالعبني  عــدد من  سيكون هناك 
املـــحـــتـــرفـــني، والــــذيــــن بــإمــكــانــهــم ان يــضــعــوا 
بــصــمــتــهــم فــــي مــخــتــلــف املــــالعــــب األردنــــيــــة 
بــفــضــل اإلمــكــانــيــات الــفــنــيــة والــبــدنــيــة، التي 

وجهات جديدة 
للتونسيين

العبون ينتقلون للدوريين 
األردني واللبناني

تعود نجوم الكرة التونسية على اختيار الدوريات 
اختار  بينما  االحتراف،  تجارب  لخوض  األوروبية 
وبرزت  الخليج،  دوريات  في  اللعب  اآلخر  البعض 
لالعبين  جديدة  ظاهرة  األخيرة  المواسم  في 

التونسيين

قضية

استئناف  مــع  التونسي  الــالعــب  بها  يتمتع 
دوري املحترفني األردني.

ــــروان الـــغـــول، ومــواطــنــه،  ويــلــعــب املــهــاجــم، مـ
فــريــق ذات راس، فيما  مـــع  كــريــشــيــان،  أمـــني 
وّقع صانع األلعاب السابق لناديي االتحاد 
نزار بو قراعة  القيروان  املنستيري وشبيبة 

واملهاجم حسام  أشهر،   6 ملــدة  الرمثا  لنادي 
الــحــمــزاوي مــع البقعة، فــي الــوقــت الـــذي كان 
فــيــه صــانــع األلـــعـــاب مــحــمــد الــعــبــيــدي وقلب 
الدفاع أنيس بو شريبة ومحمد أمني عمامو 
قــريــبــني مــن الــلــعــب فــي الـــــدوري األردنـــــي مع 

أندية البقعة والوحدات.
اللعب  التونسيني  الالعبني  لعدد من  وسبق 
في أندية تونسية عريقة، حيث سبق لصانع 
ــاب بـــو قـــراعـــة الــلــعــب لــنــاديــي االتــحــاد  ــعـ األلـ
ــــروان، وصـــانـــع  ــيـ ــ ــقـ ــ املـــنـــســـتـــيـــري وشـــبـــيـــبـــة الـ
ــر الـــعـــبـــيـــدي ألنــــديــــة جــنــدوبــة  ــ األلــــعــــاب اآلخــ
ــــي الـــبـــاجـــي وقـــوافـــل  ــبـ ــ والـــصـــفـــاقـــســـي واألوملـ
قفصة واحترف في الدوري الليبي، واملهاجم 
الــحــمــزاوي ألنــديــة شبيبة الــقــيــروان وامللعب 
العروض  العديد من  القابسي، والــذي رفض 
وبـــو شريبة  األردن،  فـــي  االحـــتـــراف  مــفــضــال 
الــتــونــســي األول في  الـــذي لــعــب مــع املنتخب 
فترة سابقة وألندية الصفاقسي وأمل جربة 
القابسي، وعمامو قلب دفــاع قوافل  وامللعب 
قفصة حاليا والصفاقسي سابقا، إضافة الى 

الغول العب النجم الساحلي سابقا.
الــذي  وكــان أبــرز وكــالء الالعبني التونسيني 
عمل في هــذا املــجــال، ريــاض الحسناوي، قد  
ــــالم األردنـــيـــة ســابــقــا أن  صـــرح لــوســائــل اإلعـ
إلى  القادمني  التونسيني  الالعبني  إمكانيات 
الدوري األردني كبيرة، وأشار إلى أن الكثير 
من األندية األردنية تطلب العبني تونسيني، 
ولــكــن الــعــامــل املــــادي أحــيــانــا وضــيــق الــوقــت 
إلــى تشبث األندية  بــاإلضــافــة  أحيانا أخــرى 
بالعبيها تعد من أبرز العوامل، التي تحول 
أحــيــانــا دون نــجــاح الــصــفــقــات، مثلما حــدث 
أن بعض األسماء  الالعبني، حتى  مع بعض 
كـــانـــت عــلــى وشــــك الــتــوقــيــع قــبــل أن تسقط 

الصفقات في املاء.
من جهة أخــرى، بــات الـــدوري اللبناني لكرة 
القدم مقصدًا للكثير من النجوم التونسيني، 
حــيــث اعــتــمــد نــــادي الــعــهــد الــلــبــنــانــي بشكل 
كــبــيــر عــلــى مــحــمــد إيــهــاب املــســاكــنــي املــوســم 
املــاضــي، وســاعــده بشكل كبير على تحقيق 
اللقب، واستقدم نادي النجمة مطلع املوسم 
ــوان الــفــالــحــي، قــبــل أن  ــ الــحــالــي املـــدافـــع رضــ
املويهبي  يــوســف  الــنــجــم  مــع  الــعــهــد  يتعاقد 

مؤخرًا.
في بداية موسم 2014-2015 وصل املساكني 
ــتـــونـــســـي الـــكـــبـــيـــر يــوســف  ــم الـ ــنـــجـ شـــقـــيـــق الـ
املساكني إلى لبنان، وكانت التجربة األولى 
خـــالل فــتــرة الــتــحــضــيــر عـــاديـــة، لــكــن الــالعــب 
الــذي يتجذر مــن عائلة كــرويــة عريقة، تأقلم 

يوسف المساكني 
اختير أفضل العب 

في لبنان

)Getty( المويهبي نجم تونسي في الدوري اللبناني

سريعا مع الفريق، فاملساكني العب مميز بدأ 
مسيرته في امللعب التونسي بعمر 18 عاما، 
وتحول بعدها إلى قوافل قفصة، ثم عاد إلى 
ناديه األول، قبل أن يرحل إلى الترجي الذي 
قضى معه أوقاتا مميزة، لكن بسبب مشاكل 
فـــي تــجــديــد الــعــقــد، حـــط رحـــالـــه فـــي لــبــنــان، 
فتألق بشكل كبير، حيث قاد الفريق لحصد 
لقب الــدوري املحلي بعد سنوات من الغياب 
عن منصات التتويج، ولم يقتصر األمر عند 
هذا الحد، بل اختير أفضل العب في لبنان. 
هـــذا األمــــر أعــــاده إلـــى الــواجــهــة بــقــوة، حيث 

تعاقد معه نادي النجم الساحلي.

الساحلي،  للنجم  عــاد  إعــارتــه  فترة  انتهاء 
الساملية  نـــادي  فــتــرة قصيرة مــع  ثــم قضى 
الــكــويــتــي، قــبــل أن يــحــط رحــالــه فــي لبنان. 
ساهم الفالحي هذا املوسم بشكل كبير في 
إبقاء الفريق ضمن فرق املقدمة، حيث نظم 
 8 لبنان  لبطل  الخلفية  الــدفــاعــات  بخبرته 
مــرات، وساهم بشكل كبير في إبقاء شباك 
العديد من  فــي  األهـــداف  مــن  الفريق خالية 

االستحقاقات.
نجم كبير آخر انضم في االنتقاالت الشتوية 
إلــــى لــبــنــان، هـــو يــوســف املــويــهــبــي، الــالعــب 
الرائعة،  الفردية  املــهــارات  صاحب  املخضرم 

ــادي الــنــجــمــة فـــي املـــوســـم املــاضــي  ــ عـــانـــى نـ
شباكه  تلقت  حيث  الدفاعي  الصعيد  على 
الــكــثــيــر مــن األهـــــداف، فخسر الــســبــاق على 
كل األلقاب، ورغم املشاكل اإلدارية واملالية، 
الـــتـــي ضـــربـــت الـــنـــادي الــنــبــيــذي فـــي بــدايــة 
موسم 2015-2016، تعاقد الفريق مع املدافع 
التونسي رضــــوان  الــفــالــحــي، األخــيــر يبلغ 
العمر 31 عاما، ولديه خبرة كبيرة في  من 
عالم كرة القدم. انضم عام 2005 إلى نادي 
النجم الرياضي الساحلي، وبقي معه حتى 
ــام 2009، قــبــل أن تــتــم إعـــارتـــه إلـــى نـــادي  عـ
وبعد  مباراة،   23 ولعب لصالحه  ميونيخ، 

يبلغ من العمر 31 عاما، وخاض العديد من 
فبدأ مسيرته في  بلده تونس،  التجارب في 
نادي  بوابة  من  املستديرة  الساحرة  مالعب 
املستقبل باملرسى، ثم لعب للنادي األفريقي 
يعود  أن  قبل  الــكــويــتــي،  للقادسية  وبــعــدهــا 
إلـــى فــريــقــه األول، ليلتحق بــعــد ذلـــك بــنــادي 
النجم الــســاحــلــي، وفـــاز مــع الــفــريــق بالكأس 
املحلية وكأس االتحاد األوروبي، وهو الذي 
مــثــل منتخب نــســور قــرطــاج فــي الــعــديــد من 
املــنــاســبــات، وكـــان قــريــبــا جـــدًا مــن االحــتــراف 
في أوروبــا حني اختير أفضل العب تونسي 
ــام 2008، لــكــن اإلصـــابـــة فـــي كــاحــلــه  أثـــرت  عـ

تجديد  في  وبعد مشاكل  كبير،  بشكل  عليه 
ــه، رحــــل عـــن فــريــقــه الــتــونــســي  الــعــقــد وعــــدمــ
لخوض تجربة جديدة صحبة نادي العهد، 
الذي يسعى إلى املنافسة على اللقب املحلي 
اآلسيوي،  االستحقاق  إلــى  إضافة  والــكــأس، 
ــلــــوغ مـــراحـــل  حـــيـــث يـــســـعـــى الـــــنـــــادي إلــــــى بــ
ــاراة وديـــــة خــاضــهــا  ــبــ مــتــقــدمــة، وفــــي أول مــ
املـــويـــهـــبـــي صــحــبــة فـــريـــقـــه الــــجــــديــــد، ســجــل 
هــدفــني وصــنــع آخــر أمـــام الــراســيــنــغ، ويشاع 
مــوســم ونصف  إلـــى  تمتد  الــتــي  أن صفقته، 
املــوســم، تعتبر األعــلــى فــي تــاريــخ كــرة القدم 

اللبنانية.
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محمد السعو

يمتاز املدرب الذي يحظى بالعالقة 
النادي  املميزة مع رؤســاء  املثالية 
بــأنــه يستطيع أن يــقــدم كــل مــا في 
الــفــريــق من  الــفــنــيــة فــي سبيل خــدمــة  جعبته 
الــخــروج  بــصــدد  بــأنــه  التفكير  دون مشكالت 
واإلقالة والعيش بني سندان النتائج ومطرقة 
وســائــل اإلعـــالم الــتــي بــدورهــا تضغط بشدة 

لتنفجر في وجه املدرب.
الفرنسي  باريس ســان جيرمان  نــادي  وأعلن 
لــكــرة الــقــدم أن مــدربــه لــــوران بـــالن مـــدد عقده 
لعامني إضافيني، لينتهي في أواخر يونيو/
حزيران 2018، في صورة تؤكد متانة العالقة 
بـــني الــنــجــم الــفــرنــســي الـــســـابـــق وبــــني رئــيــس 
يشهد  كما  الخليفي،  ناصر  القطري  الــنــادي، 
عــالــم كـــرة الــقــدم الــعــديــد مــن »الــثــنــائــيــات« إن 
صح التعبير بني املالك ومــدرب الفريق نذكر 

بعضهم في هذا التقرير.

سيموني وسيريزو
يحظى املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني 
مدريد،  أتلتيكو  نــادي  رئيس  من  كبير  بدعم 
إنــريــكــي ســيــريــزو الــــذي لــطــاملــا عــبــر عــن حبه 
بقدرات  املــدريــدي  النادي  إدارة  بمعية  وثقته 

ثنائيات الرئيس 
والمدرب

رغم  النادي  رئيس  بثقة  يحظون  الذين  المدربين  على  كثيرة  أمثلة  هناك 
تؤكد  صورة  في  يقوده  الذي  الفريق  تصاحب  التي  الصاخبة  األجواء 
متانة العالقة بين المدرب وبين رئيس النادي كـ »الثنائيات« إن صح التعبير، 
بين المالك ومدرب الفريق الذي يحظى بثقة كبيرة من الهرم األول للنادي

3031
رياضة

تقرير

أكــد سيريزو  أن  وســبــق  األرجنتيني،  املـــدرب 
أن املـــــــدرب األرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــمــيــونــي يــحــمــل 
»أكــثــر مــن أي أحــد الــقــيــَم« التي يمثلها فريق 
الــعــاصــمــة، خـــالل مــراســم اإلعــــالن عــن تجديد 
عقد سيميوني حتى 2020 بقاعة الشرف في 

ملعب فيسنتي كالديرون.
وكــــان ســيــمــيــونــي الــــذي خــطــف لــقــب الــــدوري 
العمالقني  فــم  مــن  مــدريــد  اإلسباني ألتلتيكو 
برشلونة وريال مدريد، قد تولى املهمة خلفا 
لغريغوريو مانزانو الذي أقيل لسوء النتائج، 
بــعــد يــومــني فــقــط مــن خــروجــه مــن كـــأس ملك 
كــان يلعب  الــذي  ألباسيتي  يــد  إسبانيا على 
آنــــذاك، وتــعــد هذه  الــدرجــة الثانية  فــي دوري 
املــــرة الــثــانــيــة الــتــي يــتــم فــيــهــا تــجــديــد تعاقد 
سيميوني مع أتلتيكو، حيث سبق للجانبني 
أن اتــخــذا هـــذه الــخــطــوة فــي 2013 عــنــدمــا تم 
تمديده حتى 30 يونيو/حزيران 2017، ومن 

الطبيعي أن يحظى سيميوني بتلك الثقة في 
ظل وصوله ألعلى درجــات املجد مع أتلتيكو 

السيما نهائي دوري أبطال أوروبا.

لوران بالن وناصر الخليفي
لوران بالن مدد عقده مع باريس سان جيرمان 
وعالقته  املميزة  نتائجه  بفضل   ،2018 حتى 
مالك  الخليفي  ناصر  بالقطري  تميزا  األكــثــر 
ــاريــــس ســـان  ــب بــ ــدريــ الـــــنـــــادي، بـــعـــدمـــا بـــــدأ تــ
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2013 خــلــفــا  فــــي  جـــيـــرمـــان 
الذي رحل وقتها  أنشيلوتي  لإليطالي كارلو 

لتدريب ريال مدريد.
املدرب صاحب أكبر عدد من األلقاب في تاريخ 
بــاريــس ســان جــيــرمــان، مــن خــالل لقبي كأس 
وتوج  2014 و2015،  عامي  الفرنسية  الرابطة 
ــــدوري املـــحـــلـــي فــــي مــوســمــي  ــالـ ــ ــادي بـ ــنــ مــــع الــ
فــرنــســا  وبـــكـــأس  و2015-2014   2014-2013
الفرنسي ثالث مرات  )2015( وبكأس السوبر 

في نسخ 2013 و2014 و2015.
وقال ناصر الخليفي، إنه يشعر »ببالغ الفخر 
والــســعــادة« لــوجــود بــالن فــي صفوفه، مؤكدا 
أنــهــم يــمــتــلــكــون كـــل املـــؤهـــالت الــتــي تجعلهم 
يحصدون املزيد من االنتصارات وقال »لطاملا 
وثــقــت ثــقــة كــامــلــة فــي بـــالن وآمــنــت فــي قــدرتــه 
املستويات  أعلى  إلــى  بفريقنا  الصعود  على 

كل موسم«.

غارديم وموناكو
غــارديــم  لــيــونــاردو  البرتغالي  املـــدرب  يحظى 
ــبـــيـــرة مــــن مــــالــــك مـــونـــاكـــو الــفــرنــســي  بـــثـــقـــة كـ
ديـــمـــيـــتـــري ريــــبــــولــــوفــــيــــف، وهــــــو الـــــــذي مـــدد 
يونيو/حزيران   30 الــنــادي حتى  مع  التعاقد 
غارديم  عقد  ينتهي  أن  املفترض  ومــن   ،2019
)40 عاما( مع موناكو في عــام 2016، لكن تم 
أعــوام إضافية وهــو مثال  له لثالثة  التجديد 

على الثقة الكبيرة بني الطرفني منذ 2014.
ــع املـــــدرب  ــو نـــتـــائـــج مـــمـــيـــزة مــ ــاكـ ــونـ وحـــقـــق مـ
البرتغالي، ما جعله محط ثقة، كما أن الفريق 
خــــّرج نــجــومــا رائـــعـــة عــلــى غــــرار الــكــولــومــبــي 
راداميل فالكاو ومواطنه خيميس رودريغيز 
ــنـــور  ــبـــد الـ وبــــربــــاتــــوف والـــتـــونـــســـي أيــــمــــن عـ
والــقــائــمــة تــطــول. وانــضــم غـــارديـــم الــبــالــغ من 
املاضي  الصيف  موناكو  إلــى  عاما   40 العمر 
يمتد  بعقد  البرتغالي  سبورتينغ  مــن  قــادمــا 
لـــعـــامـــني، ويــــبــــدو أن املــــالــــك الــــروســــي لـــنـــادي 
اإلمارة دميتري ريبولوفليف راض عما قدمه 
املدرب البرتغالي في موسمه األول بعد أن قاد 
الــفــريــق إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن مسابقة 
أن يخرج بصعوبة  أوروبـــا قبل  أبطال  دوري 
 0-0 ذهابا   1-0( اإليطالي  يوفنتوس  يد  على 
إيــابــا(. كما وصــل موناكو إلــى نصف نهائي 
ــرج عــلــى يد  كــــأس الـــرابـــطـــة املــحــلــيــة حــيــث خــ
نهائي  ربــع  وإلـــى  الترجيح،  بــركــالت  باستيا 
كـــأس فــرنــســا قــبــل أن يــخــرج عــلــى يــد بــاريــس 

سان جيرمان )2-0(.

الثقة متبادلة بين الرئيس 
والمدرب رغم أنها 

مقرونة بالنتائج

تشيفاس يواجه أرسنال وديًا في لوس أنجليس
أعلن نادي تشيفاس املكسيكي أنه سيخوض مباراة ودية أمام أرسنال اإلنجليزي 31 

من يوليو/تموز املقبل في لوس أنجليس بالواليات املتحدة.
وستكون هذه املواجهة األولــى التي تجمع بني أرسنال وتشيفاس، الذي يعتمد على 

الالعبني املكسيكيني فقط.
ويحتل تشيفاس املركز 14 في مرحلة إياب الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 
املسابقة. وستكون  مــن عمر  مــرور خمس جــوالت  بعد  نقاط  أربــع  2016( برصيد 
املباراة جزءا من الجولة التي يعتزم الفريق اإلنجليزي القيام بها في الواليات املتحدة.

إيمري: أفضل أن يقام النهائي في الصين 
أبـــدى أونــــاي إيـــمـــري، املــديــر الــفــنــي ألشبيلية 
إسبانيا  ملك  كــأس  نهائي  إقــامــة  فــي  رغبته 
ــو، مــعــقــل  ــامـــب نـــ ــكـ أمــــــام بـــرشـــلـــونـــة خــــــارج الـ
)البرسا(  ذلك سيعطي  الكتالوني ألن  الفريق 
»أفضلية«، وذلك بعد تعادل الفريق األندلسي 
مع سلتا فيغو )2-2( في إياب نصف النهائي، 
ليحسم بطاقة العبور إلى املباراة النهائية )6-

2( في مجموع لقائي الذهاب واإلياب.
النهائي  مــبــاراة  أال تقام  »أتمنى  إيــمــري  وقــال 
عــلــى مــلــعــب كـــامـــب نـــو مــثــل الـــعـــام املـــاضـــي. 
أفضل أن تقام في الصني على أن يستضيفها 
الكامب نو. أتمنى أال نتعرض إلجحاف اللعب 

هناك ألنه يعني منح برشلونة األفضلية. سيكون بمثابة منحهم ميسي آخر«.
برنابيو،  سانتياجو  بملعب  النهائي  مــبــاراة  إقامة  في  يرغب  كــان  إذا  عما  وبسؤاله 
معقل ريال مدريد، أجاب »أريد أن تقام حيثما تشعر جماهير اشبيلية بأكبر قدر من 

األريحية، ولكن ليس في كامب نو«.

اللجنة المنظمة لمونديال روسيا تريد اختيار »التميمة«
أفادت اللجنة املنظمة ملونديال روسيا لكرة القدم عام 2018 بأنها استقرت في النهاية 
على املفاضلة بني ثالثة حيوانات كتميمة للبطولة وهي: النمر السيبيري والذئب والقط.

وخالل ثاني مراحل اختيار تميمة البطولة في الفترة ما بني شهري أكتوبر/تشرين 
أمام  األخــرى  االختيارات  العديد من  كان هناك  املاضيني،  ثان  ونوفمبر/تشرين  أول 
التمائم األخرى  العديد من  الفينكس والــدب، بني  الفهد السيبيري وطائر  اللجنة مثل 

التي تعكس ثقافة الشعب الروسي.
واستقرت اللجنة في النهاية على اختيار التمائم الثالث من بني 120 رسما تم تقديمها 

من قبل طلبة روسيني من جميع أنحاء البالد.
ويتبقى من الزمن عامان ونصف على انطالق االحتفالية الكروية األكبر على مستوى 
العالم واألولى على أراضي أوروبا الشرقية، حيث ستنطلق املباراة االفتتاحية يوم 14 

يوليو/تموز عام 2018 بملعب »لوجنيكي األوملبي«.

أوسكار يؤكد سعادته في تشيلسي
امــبــوابــا، مهاجم  الــبــرازيــلــي أوســكــار  استبعد 
ــــدوري  ــــى الـ تــشــيــلــســي اإلنــجــلــيــزي انــتــقــالــه إل
ــه »ســـعـــيـــد لـــلـــغـــايـــة« فــي  ــ الـــصـــيـــنـــي، مــــؤكــــدا أنـ
صــفــوف )الــبــلــوز(. وأضــــاف، فــي تصريحات 
ـــد الــبــقــاء هــنــا لفترة  ــ لــقــنــاة )تــشــيــلــســي( »أري
طويلة«، مشيرا »أريد الفوز بمزيد من املباريات 
واأللقاب ألنني أحب تشيلسي وجماهيره. أنا 

سعيد للغاية في املدينة، وأسرتي كذلك«.
ــل إعــــــالم بــريــطــانــيــة خـــالل  ــائــ وتـــنـــاقـــلـــت وســ
األسبوع املاضي أنباء بشأن تقدم جيانجسو سونينج الصيني بعرض بقيمة 57.5 
بخدمات  لالستعانة  اإلنجليزي  للنادي  يــورو(  مليون   73( إسترليني  جنيه  مليون 

الالعب البرازيلي الدولي.
وأضــاف الالعب، الــذي سجل ثمانية أهــداف في 26 مباراة خاضها مع )البلوز( هذا 
املوسم، »ليس هناك أي سبب يدفعني لتغيير النادي. هنا الجميع يحبني، وأنا سعيد 

حيث أنا«.

الــتــاريــخــي ريــــال مـــدريـــد، وســـط جــمــهــوره وفـــي عــقــر داره، 
ملعب سانتياغو برنابيو. لقد صنع غوارديوال  »أسطورة« 
بــنــجــاحــات بــاهــرة ســيــكــون مــن الــصــعــب لــلــغــايــة معادلتها 
مستقبال، إذا لم يكن ذلك مستحيال بالفعل، حيث استمر 
»الفيلسوف« الحقا وملدة أربعة أعوام في نيل كل ما تطاوله 
أوروبـــا نسخة 2010،  أبــطــال  باستثناء دوري  الــبــرســا،  يــد 
اإليطالي  إنتر ميالنو  أمــام  النهائي  فــي نصف  حــني سقط 
مورينيو  الداهية، جوزيه  البرتغالي  وقتها  يدربه  كان  الــذي 
ومونديال األندية. وإجماال قاد غوارديوال  البرسا لجمع 14 
لقب بطولة من أصل 19 خاضها الفريق الكتالوني على مدار 
أربعة أعوام، لكن األهم بالنسبة له كان تقديم كرة قدم تحدث 
ولكنه  ميسي  باسم  برشلونة  اقــتــرن  بــأســره.  العالم  عنها 

اقترن أيضا باسم غوارديوال .
أما الجدل الذي دار بعد ذلك، فقد كان حول ما إذا كان من 

إلــى فريق آخــر ال يوجد به  اللعب هــذا  املمكن نقل أســلــوب 
العبون أمثال ميسي وتشافي هرنانديز وأندريس إنييستا، 
وقـــدرة غــوارديــوال  نفسه على النجاح خــارج الــوســط الــذي 
النبوغ. وبعد عــام من االسترخاء في  إلــى هــذا  جعله يصل 
نــيــويــورك بــالــواليــات املــتــحــدة، تــولــى غـــوارديـــوال  مسؤولية 
بايرن ميونيخ، الذي كان قد انتهى لتوه من تحقيق الثالثية 
التاريخية األولى له )دوري وكأس محليني تشامبيونز ليغ( 
الــذي سحق  الفريق  يــوب هاينكس، وهــو نفس  إمــرة  تحت 
البرسا 7-0 في نصف نهائي التشامبيونز ليغ ذهابا وإيابا، 
وحقق معه نجاحات باهرة ومتوقعة. لكن أكثر ما ميز أول 
للبايرن تحت قيادة غوارديوال هو إنهاء النصف  موسمني 
الثاني  النقيض تراجع حــاد في  األول بشكل رائــع، ثم على 
إلى  التي أدت  مصحوب بسلسلة ال تنتهي من اإلصــابــات، 

خروج الفريق من نصف نهائي التشامبيونز ليغ.

العربي الجديد

يستعد بيب غوارديوال، املدرب الحالي لفريق بايرن ميونيخ 
األملــانــي، لتجربة جــديــدة وفــريــدة مــن نوعها مــع مانشستر 
األخيرة في حياة  الفترة  اعتبار  ويمكن  اإلنجليزي،  سيتي 
غوارديوال  كالعب بمثابة عملية تعلم من أجل عالم التدريب، 
الذي بزغ فيه نجمه حتى بات ينظر إليه على أنه األفضل على 
مستوى العالم، بدءا من محطته األولى التي شهدت انطالقته 

في ناديه املفضل، برشلونة.
تولى غوارديوال مسؤولية تدريب البرسا في يونيو/حزيران 
البالوغرانا  املــوســم، كــان  ، وفــي أول موسم ونصف   2008
التي  ألــقــاب(   6( املنافسات  كافة  فــي  البطل  لقب  قــد حصد 
خاضها - على رأســهــا دوري األبــطــال ومــونــديــال األنــديــة - 
الغريم  الفوز 6-2 على  إضافة لبطولة من نوع خاص وهي 

بيب غوارديـوال

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات العربية

غوارديوال 
سيخوض مرحلة 

جديدة في 
مسيرته مع نادي 

السيتيزن، الذي 
أعلن عن توصله 

التفاق مع 
المدرب الكتالوني 
بعقد مدته ثالثة 

أعوام

يورغن كلوب 
ورئيس نادي 
دورتموند 
األلماني
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

من أهم األمثلة على الثقة الكبيرة بين النادي والمدرب، ما حدث مع 
المخضرمين، أرسين فينغر وأليكس فيرغسون، حيث تولى فينغر تدريب 
أرسنال منذ عام 1996 ولغاية أيامنا الحالية، ويحظى فينغر بدعم كامل 
من إدارة أرسنال التي توفر له كل عام مخصصات كبيرة، لدعم تشكيلة 
الفريق، وتمنحه الثقة لقيادة الفريق الكروي بالرغم من قلة اإلنجازات، 
 6 في  يونايتد  مانشستر  فريق  تدريب  فيرغسون  أليكس  تولى  فيما 

نوفمبر/تشرين الثّاني 1986 وحتى 2013 موعد اعتزاله.

فيرغسون وفينغر أمد طويل

وجه رياضي

يورغن كلوب ودورتموند
ــي يـــورغـــن كـــلـــوب أحــد  ــانــ  كــــان املــــــدرب األملــ
أعــمــدة نـــادي بــروســيــا دورتــمــونــد األملــانــي، 
قــاد دورتموند منذ عام  الــذي  ويعد كلوب، 
2008، أحد أبرز املديرين الفنيني في أوروبا 
في الوقت الحالي، ونجح في قيادة الفريق 
لــلــحــصــول عــلــى لــقــب الــبــونــدســلــيــغــا مرتني 
أبطال  لــدوري  النهائية  للمباراة  والوصول 
خــســر  لــكــنــه   ،2013-2012 مـــوســـم  أوروبــــــــا 

قبل  الرحيل  نفسه  هــو  حصل حينما طلب 
االنتقال لليفربول.

مورينيو وأبراموفيتش
لوال النتائج غير املتوقعة الستمرت عالقة 
البرتغالي  املـــدرب  بــني  املــدى  بعيدة  ثنائية 
ــادي تــشــلــســي  ــ جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو ومــــالــــك نــ
ــان  ــ ــر الــــروســــي رومـ ــارديـ ــيـ ــلـ ــيـــزي، املـ ــلـ اإلنـــجـ
في  ثقته  األخير  أبراموفيتش، حيث وضــع 

اللقب األغلى في القارة العجوز أمام الغريم 
الــتــقــلــيــدي بـــايـــرن مــيــونــيــخ بــهــدفــني مقابل 
ــاد ويــمــبــلــي وهـــو  ــتــ هـــــدف وحـــيـــد عـــلـــى اســ
ــات املــجــد،  ــ الــــذي صــعــد بــالــنــادي ســلــم درجـ
لــدى  كــبــيــرة  بثقة  يحظى  أن  طبيعيا  فــكــان 
النادي برئاسة هانز-يواكيم فاستكه  إدارة 
الـــذي صــرح ذات مــرة بــالــقــول: »قــلــت دائــمــا، 
في دورتــمــونــد، مدربنا هو من يقرر ساعة 
رحيله، وهذا ساري املفعول دائما« وهو ما 

قــال مورينيو  البرتغالي مرتني كما  املــدرب 
أشــيــاء جيدة  بــأنــي عملت  »أعــتــقــد  بلسانه 
وكثيرة في هذا النادي ومالكه يعرف تماما 
مــؤهــالتــي. لــقــد أبـــدى مــرتــني ثقته بـــي، أوال 
)في  الفريق  على  لــإلشــراف  أعــادنــي  عندما 
2013(، وثانيا عندما مدد عقدي 4 سنوات« 
بل إن املالك الروسي صرح سابقا أنه لم يكن 
ليبعد مورينيو لوال النتائج الخطيرة التي 

وضعت الفريق في مأزق.
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رشا عمران

، قبل أيام، عن فترة بلوغي، وكيف 
ً
كنت أخبر صديقة

التي عرفت فيها  اللحظة  أنني ال أستطيع نسيان تلك 
أنني تحولت من طفلة إلى امرأة، على الرغم من مرور 
أعــوام طويلة جــدًا عليها. لم يكن لــدي أخــت أكبر مني 
في عائلتي، ولم أعرف من أمي شيئًا عن البلوغ. كنت 
أمي  لم تخبرني  أعتقد،  لهذا، حسب ما  صغيرة جــدًا، 
البلوغ، ال معنى  شيئًا عنه. كانت تراني صغيرة على 
اللحظة  تلك  أن  غير  كــهــذا،  حــديــٍث  فــي  معي  للخوض 
بقيت حاضرة في ذاكرتي، أنا التي ذاكرتها قادرة على 
أحــاديــث كهذه  لــم تكن  املــاضــي بما فيه. يومها،  محو 
خاض بني البنات في املدرسة االبتدائية. لم يكن هناك 

ُ
ت

مصادرها  املعلومة  اآلن،  املنتشرة  املعرفية  الوسائل 
املصدر  الكبرى  أو  الوحيدة  للبنت  بالنسبة  األم  قليلة، 
وحياتها  جسدها  بتفاصيل  يتعلق  مــا  لكل  الــوحــيــد 
عائلة  في  تربيتها،  شيئًا،  أمــي  تخبرني  لم  الجنسية. 
محافظة، جعلتها تحجم دائمًا عن الخوض في أحاديث 
كهذه. أكاد أجزم أن جدتي أيضا لم تحدث بناتها عن 

مواضيع كهذه يومًا ما. 

ابنتي  مــع  أتــحــدث كثيرًا  لــم  أيضًا  أنــا  أنني  سأعترف، 
عن عالقتها كأنثى مع جسدها. كنت أشعر بالخجل، 
وكــأن األمــر يشبه عــارًا مــا، على الرغم من أنني كنت، 
وقتها، أدعي التمرد على القواعد الصارمة في العالقة 
مــع الجسد، والــتــي كنت أراهـــا متجسّدة فــي أمــي. أتت 
كــانــت مطلعة على كل  انفتاحًا.  أكــثــر  فــي زمــن  ابنتي 
أو  األم  تعد  لــم  لتعرف.  تحتاجني  أن  دون  مــن  شـــيء، 
ــّددت املــصــادر  ــعـ الــعــائــلــة مــصــدر املــعــلــومــة الـــوحـــيـــد، تـ
لم يكن  اآلن. ولكن،  ليس بسهولة ما يحدث  وتنوعت، 
األمر بصعوبة أيامنا. أعترف أيضًا أنني لم أنبه ابنتي 
يومًا إلى ضرورة أن ترى نفسها أنثى جميلة. لم تفعل 
أمــي هــذا معي أيضًا. كــان األهــم أن تجعل من نفسها 

، أن تتمثل القيم اإلنسانية الكبيرة.
ً
إنسانًا جميال

كنت أظن، كما أمي، أن الجمال الداخلي أكثر أهمية من 
جمال الشكل الخارجي. أكتشف اآلن أنني لم أكن على 
قدر كبير من الصواب، وأن تالزم جمالي الشكل والروح 
أمـــــراٍض نفسية  مـــن  للتخلص  ــرورة  ــ يــكــون ضـ ربــمــا 
مونيكا  إلــى  إحــدانــا  تتحول  أن  املقصود  ليس  كثيرة. 
بلوتشي مثال، املهم أن تمتلك إحدانا الثقة بأنها امرأة 
أن  هكذا،  بوصفها  لآلخرين  نفسها  تقدم  أن  جميلة، 

سيراها  حينها،  مبالغات.  بــال  بشكلها   
ً
قليال تعتني 

اآلخرون جميلة كما تحب، عل الرغم من أن أمي كانت 
سيدة باهرة الجمال، باعتراف الجميع، لكنها لم تشكل 
رّبــانــيــا، بال  كــان جمالها  الحافز ألكــون مثلها.  عندي 
)خلقة  الــجــمــال  لنفسي،  أقـــول  كنت  تكلف،  أو  تصنٍع 
الله(. لهذا، لم أكن معنية كثيرًا باالهتمام بشكلي، قدر 
كانت  بالحياة.  وخبرتي  ومعرفتي  بثقافتي  االهتمام 
أمـــي أيــضــًا توجهني نــحــو االهــتــمــام املــعــرفــي. هـــذا ما 
الــيــوم، أكتشف كــم كانت أمي  أيــضــا.  ابنتي  فعلته مــع 
وكنت أنا مخطئتني، كم أن ثقة املرأة بنفسها أنها امرأة 

ال  الــحــيــاة،  فــي  نفسها  تثبيت  على  يساعدها  جميلة، 
 كم ترتبط الصحة النفسية لبناتهن 

ً
تنتبه األمهات عادة

األشياء  من  الجسد  مع  العالقة  الشخصي،  بالرضى 
الرغم من  الرضى. وعلى  التي تحدد حجم هذا  املهمة 
أن حياتي سارت في اتجاهات معاكسة لحياة أمي، إال 
إلى  أنتبه  بابنتي،  مــراٍت كثيرة، في عالقتي  أنني، في 
أنني أقلد أمي. ليس األمر مقصودًا، هو نتيجة عالقة 
 أعلى، 

ً
غير متوازنة بني األم وابنتها. األم بوصفها مثال

منزها عن األخطاء. هكذا يتم التعامل معها اجتماعيًا، 
أنه  أمها تفعل ما تقول عنه البنتها  التي ترى  واالبنة 
بعيدة عن  العالقة هنا  السلطة.  خطأ. هذا من أشكال 
والــوضــوح  الصراحة  على  قائمة  ليست  عالقة  الندية، 
للطرف  فيها خــضــوع  نــديــة،  عــالقــة  ليست  واملكاشفة 
األضعف. االبنة هي الطرف األضعف هنا. هذا سينتقل 
من االبنة إلى ابنتها في املستقبل، ما لم تنتبه له باكرًا، 
حتى مــع االنــتــبــاه والــحــرص، سيظهر أثـــٌر مــا منه في 
سلوك االبــنــة. الــيــوم لــم يعد ثمة أســـرار، كله مكشوف 
بناتكن شيئًا،  عــن  األمــهــات ال تخفني  أيــتــهــا  وعــلــنــي. 
هــن يــعــرفــن أكــثــر مــنــكــن، مــا ســيــحــدث أن حبهن لكن 

سيتشوه، وسينتقل بعض هذا التشوه إلى بناتهن.

أمي وأنا وابنتي

وأخيرًا

أيتها األمهات ال تخفين 
عن بناتكن شيئًا، هن 

يعرفن أكثر منكن
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من أجل حماية 
الديمقراطية التونسية

عزمي بشارة

تواجه تونس تحديات كبرى، 
وتــحــيــق بــتــجــربــتــهــا مــخــاطــر 
جــســيــمــة، جــلــهــا اجــتــمــاعــيــة 
ــة  ــارطـ ــخـ الـ أن  ــة. صـــحـــيـــح  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
بعد،  د 

ّ
تتوط لم  البلد  هــذا  الحزبية في 

لــكــن عــــدم اســـتـــقـــرارهـــا عــلــى الــجــلــبــة 
الـــتـــي يــثــيــرهــا لــيــس الــخــطــر الــرئــيــس 
الــولــيــدة،  التونسية  الديمقراطية  على 
فــي عناصر  أن فصلنا  والــتــي ســبــق 
ــنـــاس يــعــكــفــون  صـــمـــودهـــا. فــعــمــوم الـ
على مسائل معاشهم، في ظل دستوٍر 
يــكــفــل الـــحـــريـــات، وال يــأبــهــون كــثــيــرًا 
بــاألشــكــال  وال  املــتــغــيــرة،  بالتحالفات 
الــتــي تتخذها الــخــالفــات عــلــى زعــامــة 

هذا الحزب أو ذاك.
على  الحفاظ  فــي  حاليًا  املهمة  تكمن 
املنطقة  الوحيدة في  الديمقراطية  هذه 
ثــمــة خــالفــًا  أن  أعــتــقــد  الـــعـــربـــيـــة. وال 
على هذه املهمة بني القوى السياسية 
القائمة؛ ومؤقتًا، يوفر التحالف القائم 
حاليًا عمودًا للخيمة السياسية، يقيها 
مـــن االنـــــزالق إلـــى فــوضــى ســيــاســيــة، 
الــتــجــربــة، وقد  قــد تشكل خــطــرًا على 
تولد نزوعًا إلى العودة إلى السلطوية. 
املانع  التحالف  هــذا  أهمية  هــنــا،  ومــن 
الـــعـــمـــل  وأن  ــا  ــمـ ــيـ سـ ــقــــطــــاب،  ــتــ لــــالســ
ــــوى تـــرى  الـــســـيـــاســـي ال يــخــلــو مــــن قـ
الوطن كله من زاوية التنافس الحزبي، 
وال تــــرى حــتــى مــســألــة الــخــطــر على 

النظام الوليد بمجمله.
التونسية  الـــثـــورة  خــتــمــت كــتــابــي عــن 
الرئيس  التناقض  أن  بتقدير  املجيدة 
يــحــدد مصائر   

ً
فــاعــال الــــذي سيبقى 

ــتــونــســيــة هـــو الــتــنــاقــض  الــســيــاســة ال
االقـــتـــصـــادي، وال سيما  االجــتــمــاعــي 
تمظهره في مسألة املراكز واألطراف، 
ــذا عــلــى صــعــيــد الــبــالد كلها  يــصــح هـ
)ســـاحـــل وداخــــــــل(، كــمــا يــصــح على 
مــــســــتــــوى كـــــل مــــديــــنــــة كــــبــــيــــرة عــلــى 
حـــدة. جــاء هــذا التشخيص فــي العام 
الــشــارع العربي في  2011، حــني كــان 
هـــذه مسألة  وأصــبــحــت  تــفــاؤلــه.  أوج 

مصيرية حاليا.
ــة الــقــصــريــن  ــفـــاضـ ــتـ ــان مــــحــــّرك انـ ــ كــ
استوعبت  وقــد  اقتصاديًا،  اجتماعيًا 

بــدون  الــحــدث  التونسية  الديمقراطية 
ــدد كــبــيــر مــــن الـــضـــحـــايـــا. وقـــدمـــت  ــ عـ
نموذجًا مختلفًا في التعاطي معه. فما 
القادم؟  االحتجاج  فعل  هي ضمانات 

وكم سيبلغ حجمه؟ 
التعامل مع هذه  باإلمكان  يكون  لكي 
اإلشكالية البنيوية، ال بد من سياساٍت 
تــنــمــويــة حــقــيــقــيــة، ولـــكـــن شــــرط هــذه 
وجود نمو أيضا. إنه شرط ضروري، 

وغير كاف.
ــــكــــن تــــونــــس تـــتـــعـــّرض إلـــــى ضــيــق  ول
ــد يـــعـــيـــق الـــنـــمـــو.  ــ ــديـ ــ اقـــــتـــــصـــــادي شـ
بــعــض عــنــاصــره جــيــو اســتــراتــيــجــيــة، 
وسياسية. فقد أثر عدم االستقرار في 
العمالة  الدخل من  ليببا على مصادر 
االقتصاد  على  وزاد  فيها،  التونسية 
عــــبء اســتــقــبــال الجـــئـــني مـــن الـــجـــارة 
ــاب  ــ الــشــقــيــقــة. كـــمـــا أن جــــرائــــم اإلرهــ
الوليدة،  الديمقراطية  هــذه  استهدفت 
ــرة بـــالـــســـيـــاحـــة الــتــي  ــاشـ ــبـ ــّســــت مـ ومــ
العملة  ملــــوارد  الــثــانــي  املــصــدر  تشكل 
األجــنــبــيــة فـــي تـــونـــس. فــالــدخــل منها 
يــعــادل 20% مــن هــذه املــــوارد، ونحو 

7% مــن حــجــم االقــتــصــاد. كــمــا تأثر 
االســتــثــمــار بــمــســألــة عـــدم االســتــقــرار 
ــتــي يــثــيــرهــا اإلرهــــــاب، كــمــا يثيرها  ال
ــذي  ــ ــالـــي عـــلـــيـــه، والـ رد الـــفـــعـــل االنـــفـــعـ
يضخم من تأثيره في سياق التنافس 
الــســيــاســي الــحــزبــي. ومـــا زلــنــا نجهل 
تــدخــل عسكري  تــداعــيــات أي  تــأثــيــر 
قادم في ليبيا بشأن تصدير اإلرهاب 

إلى تونس. 
ــم تــتــعــلــم الـــــــدول الــغــنــيــة فــــي عــاملــنــا  ــ ل
يفكر  وال  الــســابــقــة.  الــتــجــارب  درس 
التجربة  دعـــم  بــضــرورة  سياسيوها 
الــتــونــســيــة بــالــهــبــات واالســـتـــثـــمـــارات 
أن  الـــديـــون(، مــع  لــم يمكن شطب  )إذا 
ــذا أجــــدى مـــن صـــرف األمـــــوال على  هـ
األســلــحــة والــجــيــوش الحــقــًا ملــحــاربــة 
اإلرهاب الذي سوف ينجم عن انهيار 
أو  الفريدة،  الديمقراطية  التجربة  هذه 
عن زيــادة عــدد الشباب اليائسني من 
معيشتهم  ظـــروف  تحسني  إمــكــانــيــة 

في ظلها.
ــة الــتــونــســيــة نــحــو ثلث  ــوازنــ تــمــثــل املــ
ثــلــث  املـــحـــلـــي اإلجـــمـــالـــي )أي  ــاتـــج  ــنـ الـ

نحو  منها  ويذهب  االقتصاد(.  حجم 
الديون.  45% لألجور، و37% لخدمة 
امليزانية  ثلث  مــن  أكــثــر  إنــفــاق  ويعيق 
فــي خــدمــة الـــديـــون مــن الــصــرف على 
تنموية  وأخــرى  تحتية،  بنى  مشاريع 
توفر فرص عمل، وحتى على خدماٍت 
قد تخفف من التناقضات االجتماعية 
الــقــائــمــة. ولــقــد ارتــفــعــت ديــــون تونس 
الخارجية حتى مارس/آذار 2014 إلى 
نحو 25 مليار دينار، تستنزف نحو 
ــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي.  40% مـــن ال
وكشفت موازنة العام 2015 عن زيادة 
بنسبة 2.2%. ومن  الخارجية  الديون 
دالئـــــل ضــعــف االقـــتـــصـــاد انــخــفــاض 
االدخــار الداخلي من 22% إلى %12. 
ــتــي بلغت  وارتــفــعــت نــســبــة الــبــطــالــة ال
نحو  الرسمية،  األرقـــام  وفــق  وسطيًا، 
15.2% من قوة العمل، لكن توزعاتها 
يصل  الغربية  املناطق  ففي  مختلفة، 
نــحــو 25%. وأكــثــرهــا  إلــــى  حــجــمــهــا 
خطورة البطالة في أوساط الخريجني 
في   %57-31 بــني  بــلــغ حجمها  الــتــي 
. وهــو 

ً
مــنــطــقــة ســـيـــدي أبــــو زيــــد مـــثـــال

باإلحباط  تسببًا  األكــثــر  البطالة  نــوع 
وإثـــــــارة لــلــغــضــب االجـــتـــمـــاعـــي، أخـــذًا 
يخلقها  التي  التوقعات  االعتبار  بعني 

التعليم الجامعي لدى الشباب.
بتراجع  البطالة  حجم  ارتفاع  ويرتبط 
النمو  معدل  إن  حيث  النمو،  مــعــدالت 
بينما   ،%2.5-2 بــني  يـــتـــراوح  الــحــالــي 
ــى مــــعــــدل نــمــو  ــ ــ ــتـــاج الـــتـــشـــغـــيـــل إل يـــحـ
عــن 6%، المتصاص  يقل  ال  ســنــوي 
الــبــطــالــة واســتــيــعــاب حــجــم الــوافــديــن 
الــجــدد مــن الشباب إلــى ســوق العمل، 
وذلـــك فــي مرحلة اســتــمــرار مــا يطلق 
ــة بــني  ــالقــ ــعــ ــ ــي ال ــ ــثــــون فـ ــاحــ ــبــ ــ ــلـــيـــه ال عـ
»انــفــتــاح الــنــافــذة  الــســكــان والــتــنــمــيــة بـــ
ــيـــة«، والــــــذي يــعــنــي رفــع  الـــديـــمـــوغـــرافـ
وتـــيـــرة الـــعـــرض الـــديـــمـــوغـــرافـــي لــقــوة 
العمل، بينما يحدث التوتر في ضعف 
استيعاب الطلب االقتصادي على هذا 
الديموغرافية  الطفرة  )وهـــذه  الــعــرض 
ــفــــاع نــســبــة الــشــبــاب مـــن عــوامــل  وارتــ

الثورات العربية في األعوام األخيرة(.
وفي املقابل، يقلل ضعف االستثمارات، 
وتراجع التحويالت عمومًا من الخارج، 

من احتماالت إيجاد فرص عمل.
ــذه الــتــحــديــات إلــى  تــحــتــاج مــواجــهــة هـ
سياسات تنموية عادلة، وما أصبحنا 
نسميها الديمقراطية االجتماعية التي 
تــســنــد الــديــمــقــراطــيــة الــســيــاســيــة في 
الــضــروري  وشرطها  النامية؛  البلدان 
الــنــمــو، فال  ارتــفــاع فــي نسبة  تحقيق 

تنمية من دون نمو.
وفي هذه املرحلة، يحتاج البلد العربي 
الـــوحـــيـــد الـــــذي تـــوحـــد حــــول دســتــور 
بموجبه،  ويحكم  حقيقي،  ديمقراطي 
إلــى دعــم ومــســانــدة، لكي يتمكن من 
البدء في تحقيقها وتطبيق سياسات 
تنموية. وال يجوز أن يتخذ قرار دعم 
اقتصادي  التونسي كقرار  االقتصاد 
محض، متعلق بالربح فقط الذي يمكن 
أن يحققه الدعم؛ بل هو قرار سياسي، 
ذو أبــعــاد جــيــو- اســتــراتــيــجــيــة، يمكن 
أن يـــراهـــا حــتــى غــيــر الــديــمــقــراطــيــني، 
إذا كانوا عقالنيني على األقــل. فليس 
ــيـــارات  مـــن الــــضــــروري انـــتـــظـــار االنـــهـ
ونشوب الثورات، أو انتظار الوساطات 
السياسية الدولية بعد الحروب، لتقام 
مؤتمرات املانحني ومجموعات الدعم. 

)كاريكاتير: عماد حجاج(


