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الشعب يريد... الشعب ينتخب

يأمل التونسيون أن تكون االنتخابات اليوم عرسًا ديمقراطيًا )أمين الندولسي/األناضول(

القاهرة ــ العربي الجديد

»العربــي  لـ كشــفت مصــادر حكوميــة مصريــة 
العســكرية واألمنيــة  الجديــد« عــن أن »الجهــات 
بــدأت أمــس الســبت، تنفيــذ خطــة إلخــاء بعــض 
الشــمالي  املربــع  فــي  االســتراتيجية  املواقــع 
علنت فيه 

ُ
الشــرقي الحــدودي فــي ســيناء، الــذي أ

الحــرب  عمليــة  لتســهيل  وذلــك  الطــوارئ،  حالــة 
علــى الجماعــات اإلرهابيــة والتكفيريــة فــي هــذه 
املنطقــة«. وأضافــت املصــادر أن »الخطــة تقــوم 
علــى إخــراج مجموعــات من األهالي من األماكن 

التــي يقيمــون فيهــا، ورفــع أيديهم عــن األراضي 
التــي يملكونهــا، وتعويضهــم عنهــا فــي مناطــق 
هــدوءًا  أكثــر  تكــون  فــي وســط ســيناء،  أخــرى 
واســتقرارًا، باإلضافــة إلــى الوعــد بتعويضــات 

مالية«.
تــم  األراضــي  »بعــض  أن  املصــادر  وأكــدت 
وأن  والعريــش،  رفــح  فــي  بالفعــل  اســتبدالها 
مناطــق  ســتصبح  خلى 

ُ
ســت التــي  املناطــق 

ــر االقتــراب منهــا، 
ّ
عســكرية واســتراتيجية يحظ

 فــي توســيع اإلجــراءات األمنية على 
ّ

ســتغل
ُ
وست

الشــرطة  عناصــر  وتدعيــم  الحــدودي  الشــريط 

املرابطة هناك بأعداد أكبر وتجهيزات أحدث«.
قطــع  »ســيتّم  فإنــه  أيضــا  املصــادر  وبحســب 
وإلــى  مــن  املؤديــة  املواصــات  وســائل  جميــع 
شــرف عليهــا 

ُ
شــمال شــرق ســيناء، عــدا مــا ست

القوات املســلحة والشــرطة مباشــرة«. ورّدًا على 
ســؤال عــن مــدى اتســاق تدعيم الشــرطة بأعداد 
هــذه  فــي  عســكرية  عمليــات  وتنفيــذ  إضافيــة 
املنطقــة، مــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد مع إســرائيل، 
ردت املصادر بأن »هناك تنسيقا أمنيا بطبيعة 
الحــال مــع إســرائيل، ولكــن القــوات املصريــة لــن 
تأخــذ إذنــا لدخــول أرض مصريــة، خصوصــا 

 الحالــة االســتثنائية الراهنــة«. وأشــارت 
ّ

فــي ظــل
املصــادر إلــى أن »الرئيــس عبــد الفتاح السيســي 
امليدانــي قيــادة  الثانــي  الجيــش  طلــب مــن قائــد 
عملية عســكرية شــاملة وكاســحة بنفســه ضد 
ومحاصــرة  الجبليــة،  املناطــق  فــي  اإلرهابيــن 
املربع املفروض فيه الطوارئ املمتد من خط رفح 
العوجة شرقا وخط العريش جبل الحال غربا، 
وتقديــم تقريــر عــن ســير العمليات هنــاك يوميا 
وراء  كان  السيســي  أن  وأوضحــت  للرئاســة«. 

قرار تشكيل لجنة لتقييم األخطاء في سيناء.
]التفاصيل ص. 6[

مصر: ترانسفير قسري لسكان سيناء
خاص

»داعش« يوقظ خالياه النائمة
استدعى »داعش« العشرات من خالياه النائمة في العديد من الدول إلى العراق 

وسورية، بعدما قرر حربًا طويلة للدفاع عما يسميه »أرض الخالفة«. ]2[
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تشهد مدينة حلب، منذ عامين، اشتباكات بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة. وتضّم المعارضة كتائب 
عّدة، تختلف خارطة توزّع وحجم كّل منها، على خطوط االشتباك مع قوات النظام في أحياء حلب

بيروت ـ ثائر غندور

يســتمر  أن  يتوقــع  املتفائلــن  أكثــر  يكــن  لــم 
 .

ً
الهــدوء فــي طرابلــس، شــمالي لبنــان، طويــا

كان مختلــف املعنيــن فــي الوضــع الشــمالي، 
من األجهزة العســكرية واألمنية والسياسين 
الدولــة  تنظيــم  إن  يقولــون  واإلســامين، 
فــي  مــا  لعمــٍل  ــر 

ّ
ُيحض )داعــش(،  اإلســامية 

نحــو  فمنــذ  لبنــان.  شــمال  فــي  طرابلــس 
الرقــة  مــن  اللبنانيــن  أحــد  وصــل  أســبوعن 
إلى طرابلس. شــاب في منتصف العشــرينات، 
غادر عبر مرفأ طرابلس إلى تركيا، ومنها إلى 
الرقــة، حيــث يتواجــد الكثيــر مــن اللبنانيــن، 
إضافــة إلــى أن لبنان يتبع إلى قيادة »داعش« 

في املحافظة السورية.
طويلــة؛  غيــر  لفتــرة  الرقــة  فــي  الشــاب  بقــي 
بعدمــا عــاد وأبلــغ املعنيــن فــي طرابلــس، أن 
قيادة التنظيم ال ترى ضرورة فتح معركة في 
لبنان، لكن القرار النهائي في هذا الخصوص 
متــروك للقيــادة املدنيــة؛ مــع اإلشــارة إلــى عدم 
لوجســتي  دعــم  تأمــن  علــى  التنظيــم  قــدرة 
وبشري في حال اندلعت املعركة، بل سيقتصر 
، هــذا اإلمــداد 

ً
الدعــم علــى اإلمــداد املالــي. أصــا

ارتفــع تدريجيــا، مع تحــّول الســاحة اللبنانّية 
الُجــدد  املقاتلــن  لتجنيــد  مهّمــة  ســاحة  إلــى 

خصوصا االنتحارين منهم.
فــي هــذا الوقــت كانــت تتجّمــع الخيــوط لــدى 
األجهزة األمنية، ولدى شــخصيات سياســّية. 
لــم تكــن هنــاك معلومات حاســمة، بل إشــارات. 
هنــاك  أن  تبــّن  اإلشــارات،  لهــذه  ونتيجــة 
مجموعــة كبيــرة مــن الخليجيــن )ســعودين 
علــى وجــه الخصــوص( يتــراوح عددهــا بــن 
املتمرســن  املقاتلــن  مــن  شــخص،  و100   70
أحيــاء  مختلــف  فــي  شــقق  فــي  ينتشــرون 
والغنيــة  الهادئــة  مناطقهــا  وفــي  طرابلــس، 

والتي ال تشهد وجودًا جهاديا في العادة.
لــم يكــن واضحــا أين يتواجد هــؤالء بالضبط. 
هــذه  قيــادات  أن  للجيــش  تبــّن  الوقــت،  مــع 
مــن  عــدد  فــي  بالتحــرك  بــدأت  املجموعــات، 
املناطــق الطرابلســّية مثــل املنكوبــن والتبانــة 
أســماء  هــؤالء  اســتعمل  القديمــة.  واألســواق 
 لقاء، ما جعل أجهزة 

ّ
مستعارة تختلف في كل

وتلحــق  حلقــات  فــي  تــدور  االســتخبارات 
بخيوط، ال تصل بها إلى أي نتيجة.

هــذه  فــإن  إســامّية  مصــادر  وبحســب 
املجموعــات تعتقــد بإمكانيــة الســيطرة علــى 
إلــى  وصــواًل  خارجهــا،  والتمــدد  طرابلــس، 
مســؤولي  أحــد  عــن  وُينقــل  اإلمــارة.  إعــان 
هــذه املجموعــات مــن غيــر اللبنانيــن قولــه إن 
املوصــل بوجــه  »400 مجاهــد ســيطروا علــى 
الجيــش العراقــي، وهــذا يعنــي أن 300 مجاهد 

يستطيعون السيطرة على طرابلس«.

بغداد ـ عثمان المختار

 
ّ

حــل بوجــود  اآلن  حتــى  يوحــي  شــيء  ال 
اإلســامية«،  »الدولــة  تنظيــم  ملعضلــة 
للقــوات  واضــح  تخّبــط   

ّ
ظــل فــي  )داعــش(، 

علــى  لهــا  املســاندة  واملليشــيات  العراقيــة 
األرض، والتــي أخــذت دور املتفــرج فــي كثير 
»داعــش«  أمــام مشــاهد قضــم  األحيــان  مــن 
املزيــد مــن األراضــي العراقيــة، شــمال وغــرب 
تنظيــم  قيــادة  تواصــل  وبالتزامــن  البــاد. 
اســتخباراتية،  حــرب  دفــة  إدارة  »داعــش« 
وصفها مراقبون بأنها األكثر شراســة على 
مــدى العقــود املاضية، إذ أقدم التنظيم على 
وذخائــر  صواريــخ  شــحنات  ثــاث  تدميــر 
وأســلحة مختلفــة أميركيــة، ألقتهــا طائــرات 
التحالــف الدولــي  فــي مناطــق مختلفــة مــن 
العــراق وســورية، فــي األســبوعن املاضين، 
وأكــدت قيــادات التنظيــم من خــال ذلك أنها 
االســتخبارات  ألجهــزة  صبيانيــة«  »لعبــة 

األميركية.
وتقــول مصــادر محليــة فــي مدينــة املوصــل، 
الواقعــة علــى ُبعــد 405 كيلومتــرات شــمالي 
العاصمــة بغــداد، إن تنظيــم »داعــش« أعلــن 
والــذي  الخــاص،  األســبوعي  منشــوره  فــي 
يصــدره فــي املدينــة بعنوان »عــزة«، تدميره 
»ثــاث شــحنات أســلحة تضــم 32 صاروخــا 
البنــادق  وعشــرات  الكتــف،  علــى  محمــواًل 
األوتوماتيكية والقنابل اليدوية والذخائر، 
الطبيــة  املــواد  مــن  طنــا   20 عــن   

ً
فضــا

واملعلبات الغذائية، ألقتها طائرات أميركية 
من طراز سي 130، على مناطق التماس مع 
العــدو فــي عن العرب والفلوجة وســنجار«. 
كانــت  »الشــحنات  فــإن  املنشــور،  وبحســب 
لعبة صبيانية من االستخبارات األميركية، 
إذ كانــت تحتــوي على أجهزة تحديد مواقع 
وقابلــة  لاســتعمال  صالحــة  غيــر  وهــي 

لانفجار عن بعد بأي وقت«.

هــو  املجموعــات،  هــذه  انتشــار  مــن  األخطــر 
سحب املشايخ أيديهم من العمل في طرابلس. 
الطرابلســين  املشــايخ  أبــرز  أحــد  وبحســب 
فــإن »الدولــة وتيــار املســتقبل ال ُيريــدون لنــا 
أن نعمــل فــي املدينــة. ســحبوا مــن أيدينــا كل 
الشــباب  قنــع 

ُ
ن أن  لنــا  فكيــف  القــوة،  عوامــل 

باالستماع لنا«. 
ويقول شــيخ آخر »كان الحاج حســام الصباغ 
أبرز من يقف في وجه »داعش«؛ الحق الشباب 
واحــد تلــو اآلخــر، وأقنعهــم بعــدم العمــل مــع 
وأراد  كأبنائــه  معهــم  تعامــل  التنظيــم،  هــذا 
حمايتهــم من هذا التشــّدد، فكوفئ باعتقاله«. 
الذيــن  الشــبان  معظــم  أن  الشــيخ،  وُيضيــف 
وصــاروا  كثيــرًا  ابتعــدوا  الصبــاغ  مــع  كانــوا 
أقــرب إلــى »داعــش« وجوابهــم ملــن يقــول لهــم 
بأن الصباغ لم يكن ُيريد ذلك يكون: »أين هو؟ 

أليس سجينا؟«. 
الجيــش  فــي  الرفيعــن  الضبــاط  أحــد  يقــول 
اللبنانــي إن املســلحن اختــاروا أكثــر املناطــق 
 على الجيش، لكونها منطقة شــعبية 

ً
صعوبة

ومكتظــة بالســكان. وبحســب املعلومــات فــإن 
هنــاك مــا يزيــد علــى خمســمائة عائلــة تســكن 
فــي هــذه األحيــاء. وبحســب ضبــاط الجيــش، 
فــإن هنــاك صعوبــة جديــة فــي خــوض املعــارك 
فــي هــذه األحياء، »فكل قذيفة ســتقتل عائلة«. 
السياســي  الغطــاء  أن  إلــى  ضبــاط  وُيشــير 
ــر بشــكٍل كامــل للجيــش بعــد، وهناك 

ّ
غيــر موف

القــوى   
ّ

كل تتصــرف  ألن  ضروريــة  »حاجــة 
اللبنانيــة  املصالــح  مــن  انطاقــا  اللبنانيــة 
وليــس مــن مصالــح خاصــة أو مرتبطــة بــدول 

أخرى«.
فــي املقابــل ُيشــير أحــد املشــايخ املقربــن من 8 

ُيــوزع علــى نطــاق  الــذي  املنشــور،  وأضــاف 
إلــى مقاتلــي  املوصــل وموّجــه  فــي  محــدود 
التنظيم داخل املدينة »كان عليهم أن يعلموا 
ومصائــد  الفاســدة  األســلحة  خديعــة  أن 
دولــة  جنــود  علــى  تنطلــي  لــن  املغفلــن 
وســائلهم  »إحــدى  أنهــا  واعتبــر  اإلســام«. 
القديمــة الخبيثــة، التــي فعلوهــا مع جيوش 
العرب بحربهم مع اليهود«، في إشارة على 
مــا يبــدو إلــى الحــرب املصريــة اإلســرائيلية 

عام 1948 وملف األسلحة الفاسدة.
األميركيــة،  الدفــاع  وزارة  وكانــت 
املاضــي  الثاثــاء  أقــّرت  قــد  )البنتاغــون(، 
املقّدمــة  املســاعدات  مــن  طرديــن  بســقوط 
لألكــراد  فــي مدينــة عن العرب الســورية عن 
طريــق الخطــأ بيــد تنظيــم »داعــش«، مؤكــدة 
أنهــا دمــرت أحــد الطرديــن، وفقــا للمتحــدث 
باسم البنتاغون، الكولونيل ستيفن وارين. 
كمــا أعلنــت القيــادة العســكرية العراقيــة عــن 
حادث مشــابه في الفلوجة وســنجار الشــهر 
الحالــي، لطــرود تحمــل مســاعدات عســكرية 

وطبية وإنسانية.
وحــول ذلــك، يؤكــد زعيــم قبلــي فــي محافظة 
أحمــد  الشــيخ  يدعــى،  العراقيــة  نينــوى 
العنــزي، فــي اتصــال مــع »العربــي الجديــد«، 

آذار، إلــى أن أســوأ مــا فــي هــذه االشــتباكات أن 
»أغلــب املقاتلــن مــن أبناء طرابلــس، وبالتالي 
بقــوة، ألن  الضــرب  الجيــش ال يســتطيع  فــإن 
عشــرين  إقامــة  يعنــي  منهــم  عشــرين  مقتــل 
جنازة في طرابلس وهو أمر ال تحمله املدينة 

ويؤدي إلى انفجار فيها«.
القــوى السياســية فــي املدينــة  وهــذا مــا دفــع 
إلــى إدارة مفاوضــات بــن املســلحن والجيش 
قضــت بتأمــن »طريــق آمــن« لهــم إلــى التبانة، 
أســيرين  ســراح  إطــاق  مقابــل  طرابلــس  فــي 
خــال  املســلحون  أســرهم  أن  ســبق  للجيــش 

املعارك.
وعلى االثر، خرج بضع عشــرات من املســلحن 
طرابلــس  فــي  القديمــة  األســواق  منطقــة  مــن 
باتجــاه منطقــة التبانــة فــي ترجمــة لاتفــاق، 
وهو ما عّده هؤالء »نجاحا« الختبار القوة. 

»العربــي  لـ املتوافــرة  املعلومــات  شــير 
ُ
وت

عّد اختبارًا 
ُ
الجديد« إلى أن هذه االشتباكات ت

يقــوم بــه املســلحون لقــدرة الجيــش اللبنانــي 
 
ً
على الحركة والســرعة والقوة النارية، إضافة
طرابلــس  تجــاوب  ملــدى  اختبــار  أنهــا  إلــى 
وأهلهــا مــع هــذه املجموعــات. وهــو مــا يؤّكــده 
الجديــد«  »العربــي  لـ طرابلــس  وزراء  أحــد 
بالقــول »إنــه اختبــار للجيش وألهــل املدينة«، 

لجــوء »داعــش« إلــى تدميــر معــدات أميركية 
حديثة استولى عليها أخيرًا. 

ويوضــح العنــزي أن »عناصــر التنظيــم أتلفــوا 
جميــع مــا اســتولوا عليــه أخيــرًا، كمــا وأتلفــوا 
أجهــزة اتصــال موتوريــا، كانــوا قــد اســتولوا 
عليهــا مــن قــوات البشــمركة الكرديــة، تحســبا 

ب لتحركاتهم«.
ّ
الحتوائها على أجهزة تعق

ويلفــت إلــى أن »التنظيــم بــات أكثــر حــذرًا مــن 

الجنــوح  وعــدم  األمــور  ضبــط  يتوقــع  لكنــه 
صوب االنفجار الكبير. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم حصــول تجــاوب كبيــر 
بعــض  إال  املجموعــات  هــذه  مــع  املدينــة  مــن 
الشــهال  اإلســام  داعــي  وأبرزهــم  املشــايخ، 
حبلــص،  وخالــد  الســعودية(  فــي  )موجــود 
الذين دعوا الشــباب إلى التوحد والعمل على 
الطرقــات  األســواق وقطــع  عــن  الحصــار  »فــك 
ــع هؤالء 

ّ
وعــدم إعطــاء غطــاء للجيــش«. ويتوق

جانبهــم،  إلــى  أخــرى  مجموعــات  مشــاركة 
 عن خاياهم النائمة، في حال استمرت 

ً
فضا

املعــارك. وهــو األمــر الذي يخشــى منه الجميع 
أيضــا، وقــد عملــت فعاليــات التبانــة وبعــض 
املشايخ طوال ليل الجمعة السبت على ضبط 
شبان التبانة والقبة ومنعهم من املشاركة في 

املعارك.
فهــذه االشــتباكات، بــدأت علــى خلفيــة انتقــام 
عمــر ميقاتــي )18 عامــا( لوالــده أحمد ميقاتي 
)أبــو الهــدى( الــذي أوقفه الجيــش قبل أيام في 
األب  وميقاتــي  لبنــان.  شــمال  عاصــون  بلــدة 
ُيعــد مــن أبــرز قيــادات »داعــش« املحليــن، وقد 
للجيــش  القيمــة  االعترافــات  مــن  بعــدد  أدلــى 
اللبنانــي. وتقــول بعــض املصــادر إن توقيــف 
املجموعــات  بعــض  أربــك  يكــون  قــد  ميقاتــي 
غيــر اللبنانّيــة ألنــه يعــرف مكانهــا وقدراتهــا 
تعــرف  ال  املجموعــات  هــذه  لكــن  ونواياهــا، 
مــا الــذي أدلــى بــه ميقاتــي مــن معلومــات فــي 
التحقيــق. وهــذا األمــر قد يدفعهــا إلى التحرك 
العســكري ســريعا، وذلــك ملباغتــة الجيش قبل 
قــرر تغييــر أماكــن 

ُ
ت قــد  أن ُيباغتهــا، أو إنهــا 

إقامتهــا وكل خططهــا، حتى ال تكون حركتها 
مكشوفة للجيش.

التــي  الغــارات  بعــد سلســلة  ســابق،  وقــت  أي 
مناطــق  فــي  لــه  تابعــة  معســكرات  اســتهدفت 
مختلفــة مــن شــمال وغــرب الباد، والتــي رّدها 
إلــى وجــود خــرق أمنــي فــي صفوفــه، قــام فــي 

إثرها باعتقال وإعدام عدد من عناصره«.
إيقاظ الخايا

عســكري  مســؤول  يكشــف  األثنــاء،  هــذه  فــي 
تنظيــم  اســتدعاء  عــن  املســتوى  رفيــع  عراقــي 

دول  فــي  النائمــة  خايــاه  جميــع  »داعــش« 
املنطقــة إلــى العــراق وســورية. وقــال املســؤول، 
ديــوان  فــي  ركــن  عميــد  منصــب  يشــغل  الــذي 
»العربي  اســتخبارات وزارة الدفــاع العراقيــة، لـ
أبرقــت  العراقيــة  إن«الســلطات  الجديــد«، 
معلومات لعدد من دول املنطقة حول استدعاء 
تنظيم )داعش( جميع خاياه النائمة في تلك 

الدول، مطالبة بالعمل على إيقافها«.
ويوضــح املســؤول أن« التقاريــر لدينــا تشــير 
إلــى وجــود مخــاوف عند )داعــش( من عمليات 
الهجــرة الجهاديــة العشــوائية وغير املنتظمة، 
حصلــت  اســتخباري  خــرق  عمليــات  بســبب 
أخيــرًا فــي صفوفه، لذلك قرر اســتدعاء خاياه 
في عدد كبير من الدول العربية أو اإلسامية«. 
ويضيف أن »عدد هذه الخايا ُيقدر بالعشرات 
وقــد تجلــب معهــا مقاتلــن آخرين وفقــا لنظام 
التنظيــم«. ووصــف هــذا  الــذي يتبعــه  الكفيــل 
اإلجراء بأن« )داعش( قرر حربا طويلة للدفاع 

عما يسميه أرض الخافة«.
ويرى املسؤول أنه »سيكون شيئا ممتاز لتلك 
الــدول أن تخلــو أراضيهــا مــن خايــا )داعــش( 
أو املتعاطفــن معــه، إذ بــات العــراق وســورية 
ســلة كبيــرة الحتوائهــم، لكــن عليهــم املســاعدة 
وعــدم االكتفــاء بمتابعــة اللعبــة مــن بعيــد، ألن 
الدمــاء التــي تســقط بــدأت تســابق األمطــار في 

غزارتها«.
وفــي الســياق نفســه، تؤكــد مصــادر عراقيــة 
رسمية عن استعادة »داعش« السيطرة على 
أجــزاء واســعة مــن منطقة ســد املوصــل، بعد 
خســارته إياها الشــهر املاضي، بفعل هجوم 
الطيــران  مــن  بدعــم  الكرديــة  القــوات  نفذتــه 
محافظــة  مجلــس  عضــو  وقــال  األميركــي. 
»العربــي  نينــوى، أحمــد خليــل الحمدانــي، لـ
الجديــد«، إن »)داعــش( ســيطر علــى هيــكل 
الســد واملجّمــع الســكني القريــب منــه، بينما 
تراجعــت القــوات الكرديــة إلــى الخلــف بعــد 
سلسلة هجمات متكررة نفذها التنظيم في 
اليومــن املاضيــن«. وكشــف الحمدانــي عــن 
أن »التنظيــم اســتخدم انتحاريــن بعربــات 
فــي  مدرعــة منحتــه األفضليــة علــى األرض 
املعركة، التي لم تسعف الطائرات األميركية 
الشــرطة  وكانــت  فيهــا«.  الكرديــة  القــوات 
العراقيــة فــي األنبار، غرب العراق، قد أعلنت 
»داعش« على  ســيطرة املســلحن التابعــن لـ
مناطــق الفــرات وجزيــرة البــو نمــر والزويــة 
غــرب املحافظــة، وتنفيذهــم عمليــات إعــدام 
وقــال  محليــن.  مســؤولن  بحــق  ميدانيــة 
النقيــب، فــراس الفهداوي، من شــرطة األنبار 
انســحب  »الجيــش  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
مــن تلــك املناطــق، وتــرك الشــرطة وصحــوات 
داعــش  آلــة  أمــام  بمفردهــم  العشــائر 

العسكرية«.

حلب ـ رامي سويد

تشــهد مدينــة حلــب الســورية منــذ 
أكثــر مــن عامــن، اشــتباكات يومية 
تســيطر  التــي  النظــام،  قــوات  بــن 
علــى وســط وغربــي املدينــة، وقــوات املعارضــة 
حة، التي تبســط ســيطرتها على األحياء 

ّ
املســل

الشمالّية والشرقّية والجنوبية منها.
وأصبحــت األحيــاء التــي تســيطر عليهــا قوات 
بفعــل  الســّكان،  مــن  خاويــة  شــبه  املعارضــة، 
القصــف العشــوائي بالبراميــل املتفّجــرة الــذي 
ه ساح طيران النظام السوري، منذ شهر 

ّ
يشن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.
وفي حن تشهد خطوط التماس بن الطرفن 
هــدوءًا نســبيا فــي القســم الجنوبــي والجنــوب 
الغربــي مــن املدينــة، تشــهد خطــوط االشــتباك 
 
ً
وســط املدينة، وفي أحياء حلب القديمة، حالة
لها من 

ّ
من املراوحة والركود منذ أشــهر، تتخل

عة بن الجانبن.
ّ
وقٍت آلخر اشتباكات متقط

األحيــاء  فــي  االشــتباك  خطــوط  علــى  أّمــا 
الشــمالية مــن املدينــة، فيســيطر وضــع مشــابه 
قــوات  خالهــا  حاولــت  األخيــرة،  األشــهر  فــي 
املعارضــة التقــّدم على جبهــات الجهة الغربية 
أكثــر مــن مــّرة، مــن دون أن  مــن مدينــة حلــب، 
فــرع  علــى  بالســيطرة  اليــوم  حتــى  تنجــح 
النقطــة  يشــّكل  الــذي  الجويــة،  االســتخبارات 
األكبر واألهّم لقوات النظام في القســم الغربي 

من املدينة.
فــي املقابــل، تمّكنــت قــوات النظام الســوري من 
اســتعادة الســيطرة، في األشــهر األخيرة، على 
مناطق واسعة شرقي وشمالي مدينة حلب. 

حة، في السنتن 
ّ
وشهدت قّوات املعارضة املسل

املاضيتن، خافات عّدة في صفوفها، وصلت 
لحــّد االشــتباكات فــي مــا بينهــا، وذلــك بســبب 
تنّوع الرؤى واملرجعيات السياســية والفكرّية 

فيها.

»جيش المجاهدين«
عــددًا  األضخــم  املجاهديــن«  »جيــش  ُيعتبــر 
وعتــادًا فــي مدينــة حلــب، ويقاتــل فــي األشــهر 
األخيــرة قــوات النظــام الســوري علــى خطــوط 
االشــتباك غربــي املدينــة، حيــث تنتشــر قواتــه 
عقــرب،  فــي ضاحيــة  االشــتباك  علــى خطــوط 
ومنطقــة ســوق الجبــس، فــي املنطقــة املقابلــة 
النقطــة  وهــي  العســكرية،  األســد  ألكاديميــة 
الســوري  النظــام  لقــوات  األكبــر  العســكرية 
املدينــة.  غربــي  جنــوب  الحمدانيــة،  حــي  فــي 
فــي  املجاهديــن«  »جيــش  قــّوات  تنتشــر  كمــا 
والجنوبيــة،  الشــمالية  الراشــدين  ضاحيتــي 
التابعــة  العلميــة  البحــوث  ملنطقــة  املقابلتــن 

خريطة المعارضة 
في حلب

قدرات غير متكافئة 
وتقاسم خطوط االشتباك

أغلب المقاتلين من أبناء 
طرابلس ولذلك ال يستطيع 

الجيش الضرب بقوة

23
سياسة

»الدولة« يختبر قوة الجيش اللبناني وأهل طرابلس »داعش« يستدعي خالياه النائمة إلى العراق وسورية

مــن  عــددًا  يخســر  أن  قبــل  حلــب،  مدينــة  فــي 
قواتــه وقادتــه فــي معــارك ضــد قــوات النظــام 
السوري وتنظيم »داعش«، في املدينة وريفها 
العــام  نهايــة  قبــل  اللــواء،  خســر  الشــمالي. 
املاضي، مؤّسسه عبد القادر الصالح، في غارة 
علــى مدرســة  الســوري  النظــام  قــوات  تها 

ّ
شــن

املشاة العسكرّية، التي تعتبر املقّر األكبر الذي 
يســيطر عليــه اللــواء فــي ريــف حلــب الشــمالي، 
لينــوب عنــه بعدهــا عبــد العزيــز الســامة، فــي 
قيــادة اللــواء، والــذي أصبح، في مــا بعد، قائدًا 

»الجبهة اإلسامية« في حلب. عاما لـ
ويتحــّدر معظــم مقاتلــي »لــواء التوحيــد« مــن 
مدن وبلدات ريف حلب الشمالي، وال يضّم في 
»الجبهة  صفوفــه أي مقاتلــن أجانــب. وتتبع لـ
عــّدة  كتائــب  أيضــا،  حلــب  فــي  اإلســامية«، 
الشــام«، وهــي تقاتــل  أحــرار  »حركــة  لـ تنتمــي 
قــوات النظــام الســوري علــى جبهــات العويجة 
 عــن كتائــب 

ً
واإلنــذارات، شــمالي حلــب، فضــا

»لــواء اإلســام«، تقاتــل قــوات النظــام  تابعــة لـ
فــي منطقــة  الســوري علــى خطــوط االشــتباك 

أغير، في حلب القديمة.

جبهة أنصار الدين
جبهــات  علــى  أيضــا  املوجــودة  القــوى  ومــن 
قتــال قــوات النظــام الســوري فــي مدينــة حلــب، 
تشــكيل »جبهــة أنصــار الديــن«، وهــو تشــكيل 
هــي  رئيســية،  قــوى  أربــع  مــن  ــف 

ّ
مؤل كبيــر 

و»حركــة  و»األنصــار«  املهاجريــن«،  »جيــش 
إضافتهمــا  جــرت  )اللتــن  اإلســام«  شــام 
أخيــرًا،  املتحــدة،  الواليــات  حكومــة  قبــل  مــن 
»الكتيبــة  إلــى   

ً
إضافــة اإلرهــاب(،  قائمــة  علــى 

وهــي  الشــام«،  »فجــر  وحركــة  الخضــراء« 
تحــوي جميعــا مقاتلــن أجانب، من جنســيات 
القوقــاز،  مــن جمهوريــات  مختلفــة، معظمهــا 
تعــود  التــي  الشــام«،  »فجــر  باســتثناء حركــة 
أصــول مقاتليهــا إلــى بلدات وقــرى ريفي حلب 

الشمالي والغربي.
أكثــر  علــى  الديــن«  أنصــار  »جبهــة  وتقاتــل 
حلــب،  مدينــة  فــي   

ً
ســخونة القتــال  جبهــات 

أعلنت القيادة المركزية األميركية، أمس السبت، أن قوات التحالف الدولي 
نفذت 22 غارة جوية ضد أهداف لـ »داعش« يومي السبت والجمعة. 
وشملت الغارات الجوية شّن هجمات في مناطق تستهدف باستمرار، 
التي  الشمال  في  بيجي  ومدينة  الفلوجة  ومدينة  الموصل  سد  قرب 
النفط. من جهتهم، أفاد مسؤولون محليون كبار أن  تضم مصفاة 
قوات األمن العراقية تستعيد معظم مناطق بلدة جرف الصخر قرب 

بغداد من أيدي تنظيم »الدولة اإلسالمية«.

توجد في مدينة حلب تشكيالت مسلّحة معارضة مستقلة، أشهرها 
في  المجاهدين«  »جيش  مع  تشارك  التي  زنكي«،  الدين  »نور  حركة 
القتال على الجبهات الجنوبية والغربية من مدينة حلب، وتضّم عناصر 
في  الشهيرة  المستقلّة  التشكيالت  ومن  الغربي.  حلب  ريف  أبناء  من 
حلب، كتائب »أبو عمارة«، التي تنتشر على الجبهات في منطقة الشيخ 
بشكل  الوجود  عن  النصرة«  »جبهة  المدينة.وتغيب  جنوب  سعيد، 

واضح على جبهات القتال في مدينة حلب.

تشكيالت مستقلة

22 غارة تستهدف »الدولة«

تقرير خاص

حيث يتركز حضورها على خطوط االشتباك 
االســتخبارات  بفــرع  املحيطــة  املنطقــة  فــي 
الجوية، التابع للنظام السوري غربي املدينة، 
فــي مقابــل منطقتــي حنــدرات  أيضــا  وتوجــد 
وســيفات، اللتــن تحــاول قــوات النظــام التقــّدم 
منهمــا ملحاصــرة املناطق التي تســيطر عليها 
املعارضــة فــي املدينة. كما توجد قوات »جيش 
املجاهديــن«، و»حركة الفجــر«، التابعتن لهذا 
التشــكيل، فــي الجبهــات الجنوبية مــن املدينة، 
فــي أحيــاء الشــيخ ســعيد، واملرجــة، وامليســر، 
النيــرب  مطــاري  تقابــل  التــي  عزيــزة،  وقريــة 
العســكري وحلــب الدولــي، حيــث تتمركــز أكبــر 

نقاط قوات النظام السوري.

لواء شهداء بدر
التابــع  بــدر«،  شــهداء  »لــواء  قــوات  تنتشــر 
»الجيــش الســوري الحــّر«، فــي أحيــاء مدينــة  لـ
ي قوات اللواء نقاط 

ّ
حلب الشمالية، حيث تغط

االشــتباك مع قوات النظام الســوري في أحياء 
األشرفية، والبني زيد، والخالدية، والليرمون، 
الباشــا،  بســتان  حــي  مــن  أجــزاء  إلــى   

ً
إضافــة

الــذي تقاتــل فيه »ألوية فجــر الحرية«، التابعة 
»الجيــش الســوري الحــّر« أيضــا. كمــا تقاتــل  لـ
»ألويــة الســلطان محمــد الفاتــح« و»الســلطان 
مــراد«، التــي تضــّم مقاتلــن تركمــان مــن أبنــاء 
ريــف حلــب الشــمالي، علــى جبهــات القتــال في 
مناطق امليدان، والشيخ خضر شمالي املدينة، 
»الجيش الســوري الحّر«  وتتبــع هــذه األلوية لـ

أيضا.

وبعــض  الشــام«،  أحــرار  و»حركــة  التوحيــد«، 
»لواء اإلسام«. الكتائب التابعة تنظيميا لـ

»لــواء  لـ التابعــة  الكتائــب  تنتشــر  حــن  وفــي 
التوحيــد« علــى خطــوط االشــتباك فــي مناطق 
كــرم الجبــل والصاخــور، شــمالي املدينــة، وفي 

حــي ســيف الدولة، فــي الجنوب، تغطي كتائب 
فــي  القتــال  جبهــات  معظــم  التوحيــد«  »لــواء 

أحياء حلب القديمة.
ــل 

ّ
كان »لــواء التوحيــد«، فــي وقــٍت ســابق، يمث

أكبــر التشــكيات التــي تقاتــل النظــام الســوري 

للنظام  التابع  الحربي  الطيران  ارتكب 
السبت، مجزرة جديدة  السوري، أمس 
ــي ريــف  ــغــوطــة الــشــرقــيــة ف ــي ال ف
صواريخ  بأربعة  باستهدافه  دمشق، 
باال  قرية  في  المدنيين  منازل  فراغية 
ُقتل  بالغوطة،  المرج  منطقة  في 
 70 وُجـــرح  مدنيين،   10 إثــرهــا  على 
وكانت  أولــيـّـة.  حصيلة  في  آخــرون، 
تشكيالت ثورية عّدة، قد أعلنت أخيرًا 
أّن الغوطة الشرقيّة منطقة منكوبة، 
وحّذرت من كارثة إنسانيّة على وشك 
الوقوع، بعد استنفاد المواد الطبية، 

بسبب تزايد مجازر النظام.

مجزرة للنظام 
في الغوطة

يدير »داعش« 
حربًا استخبارية 
)Getty( شرسة

لــوزارة الدفــاع، والتــي تقــع علــى مدخــل مدينة 
حلب من الجهة الغربية.

أيضــا،  املجاهديــن«  »جيــش  قــوات  وترابــط 
علــى نقــاط التمــاس مع قــوات النظام الســوري 
فــي أحيــاء صــاح الديــن، والزبدية، والســكري، 
جنوبــي حلــب، وفي منطقة »الجديدة«، وســط 
املجاهديــن«  »جيــش  ويعتبــر  القديمــة.  حلــب 
و»الحريــة«،  األنصــار«،  »ألويــة  لـ تجّمعــا 
و»حلــب املدينة«، و»حلب الشــهباء«، و»أمجاد 
وحركتــي  الخافــة«،  و»أنصــار  اإلســام«، 
حــدت جميعهــا 

ّ
»النــور« و»الصفــوة«، التــي ات

في بداية العام الحالي، بهدف زيادة التنسيق 
فــي مــا بينهــا ملواجهــة قــوات النظام الســوري، 
وقــوات تنظيــم »الدولــة اإلســامية« )داعــش(. 
ف معظم الكتائب واأللوية التي يتشــكل 

ّ
وتتأل

مقاتلــن  مــن  املجاهديــن«،  »جيــش  منهــا 
يتحّدرون من بلدات وقرى ريف حلب الغربي، 
ومــن أبنــاء مدينــة حلــب، وال يضــّم في صفوفه 

أي مقاتلن أجانب.

الجبهة اإلسالمية
يتركــز وجــود »الجبهــة اإلســامية« بقّوة على 
»لواء   بـ

ً
ة

ّ
جبهــات القتــال فــي مدينة حلب، ممثل

كشف مسؤول عراقي 
لـ»العربي الجديد« أن 

تنظيم »داعش« استدعى 
جميع خالياه النائمة 

في دول المنطقة إلى 
العراق وسورية. كما دّمر 

أسلحة أميركية تحتوي 
أجهزة تجسس

)Getty /عناصر الجيش اللبناني في أحياء طرابلس )ابراهيم شلهوب
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شهدت قّوات المعارضة خالفات عّدة في صفوفها )أحمد ديب/األناضول(

وائل قنديل

ما جرى وسيجري في سيناء ليس 
تعبيرا عن فشل سياسي وأمني 

فقط، بل هو تجسيد ملعنى االنهيار 
الحضاري .. فأن تتصرف قيادة 

سياسية بمنطق أن »إحراق الجسد 
هو الحل األسهل لتخليصه من 

املرض«؛ فهذا يعني باختصار أننا 
بصدد قيادة »نيرونية«عمياء ال 

تتورع عن قتل الجميع وحرقهم طلبا 
للدفء في بيت السلطة.

 لو عدت بالذاكرة إلى ما حدث في 
يوم 24 يوليو/تموز 2013 ستجد 

الفريق أول عبد الفتاح السيسي 
الحاكم العسكري ملصر، يطلب من 

املصرين النزول إلى الشوارع؛ إلعان 
تأييدهم للجيش ويقول »أطلب من 

املصرين الشرفاء النزول يوم الجمعة 
القادم؛ لكي يعطوه تفويضا وأمرا 
ملواجهة العنف واإلرهاب املحتمل«.

بعد عشرين يوما وفي 14 أغسطس/
آب الفريق الحاصل على التفويض، 

واألمر يأمر قواته باإلغارة على 
عشرات اآلالف من املعتصمن 

فيقتل أكثر من ثاثة آالف في خال 
ساعتن.

بعدها خرج الجنرال وإعامه ليقول 
إنه كان ال بد من هذه الجريمة 
لكي يحمي الدولة من السقوط، 

وللقضاء على اإلرهاب، ثم واصلوا 
اللعب بالتفويض واألمر في مقتلة 

لم تتوقف يوما واحدا في كل ربوع 
مصر، وباألخص سيناء.

وباسم »التفويض واألمر« كانت 
الشراكة بالصمت املتواطئ، 

والتحريض العلني أحيانا، في 
املجزرة الصهيونية ضد الشعب 

الفلسطيني في غزة، حيث تم 
استثمار العدوان في ابتزاز املصرين 

أمنيا مرة أخرى، من خال حملة 
مسعورة -دبلوماسيا وإعاميا- 

تربط بن املقاومة الفلسطينية وما 
يدور على أرض سيناء.

لقد كان العدوان على غزة فرصة 
لإلدارة املصرية لكي تجدد نيتها 

في املضي قدما بتلك العاقة اآلثمة 
مع الكيان الصهيوني، والضغط 

على اإلدارة األميركية لكي تفرج عن 
طائرات األباتشي املحتجزة واإلفراج 

عن املعونات املتعثرة، والحجة 
»القضاء على العنف واإلرهاب في 

سيناء«. وانتهى العدوان اإلسرائيلي 
على غزة وكانت تلك هي النتائج من 

واقع الصحافة الصهيونية: 
معاريف قالت: أهم نتيجة للحرب 
على حماس هي تعزيز الشراكة 

اإلستراتيجية مع مصر«.
وأيضا: »مصر وإسرائيل تنسقان 
لليوم التالي للحرب، وستحرصان 

على عدم استفادة حماس من 
مشاريع إعادة إعمار غزة«.

وفي أميركا قال إريك تراجر من 
معهد واشنطن لدراسات الشرق 

األدنى إن »السيسي يشارك وجهة 
النظر نفسها مع واشنطن وإسرائيل 

عن كون حماس منظمة إرهابية 
وتهديدًا استراتيجّيا، ويمكن 

لواشنطن االعتماد على السيسي 
كشريك لعزل حماس«.

وبالفعل بدأ جني الثمار بعد العدوان 
مباشرة، إذ ذهب جنرال مصر إلى 

الواليات املتحدة واثقا من العودة 
بطائرات األباتشي، كمكافأة على 

املوقف من العدوان اإلسرائيلي 
حتى أن البنتاجون أعلن صراحة أن 
»سبب اإلفراج عن طائرات األباتشي 

ملصر، هو أنها ستساعد الحكومة 
املصرية في التصدي للمتطرفن 

الذين يهددون األمن األميركي 
واملصري واإلسرائيلي«. ولعلك 

تذكر العبارة الشهيرة لعبد الفتاح 
السيسي، حن سأله مذيع شبكة 
»cbs« عن دور مصر في الحرب 

على اإلرهاب، فقال »ادونا األباتشي 
األول« وبالفعل لم تكذب واشنطن 
خبرا وعادت األباتشي، األمر الذي 
يحتم على »العسكري« الذي يحكم 

مصر أن يجيب عن سؤال: ماذا فعلت 
بالتفويض واألمر، وبالتشريعات 

املجففة للحياة اآلدمية، وباألباتشي 
وبمنع التظاهر وبقوانن اإلرهاب؟

إن تهجير سيناء من البشر يحمل 
أخطارا كارثية على مصر كلها، 

غير أن األخطر أن التربص بقطاع 
غزة كان أول ما الح من رد الفعل 

الرسمي املصري، ولن يتوقف األمر 
عند موضوع األنفاق، بل يتجاوز ذلك 

إلى ما ينذر بحماقات قادمة ال تقل 
فداحة عن التورط في ليبيا.

أين األباتشي؟

مرور 
الكرام



إعان النتائج أن ال يجري الطعن فيها، إال في 
حــال وجــود أدلــة قطعيــة على حصــول تزوير 

واسع من شأنه أن ينقض املسار برمته. 
وإذا لــم ترتــق الطعــون إلــى هــذه الدرجــة مــن 
الخطــورة، وهــو االحتمــال األقــرب للواقــع فــي 
أن  لانتخابــات  املســتقلة  الهيئــة  ســعي  ظــل 
الشــبهات، يصبــح عندهــا  عــن  تبقــى بعيــدة 
بشــرعية  االعتــراف  الجميــع  علــى  لزامــا 
الفائزيــن، وبالتالــي التعامل معهم أو ضّدهم 
ومقتضيــات  الديمقراطيــة  اآلليــات  وفــق 
القانون. وبذلك تتخلص تونس من »الحرب« 
بــن  املاضيــة  املرحلــة  طيلــة  اســتمرت  التــي 
مكونــات الترويــكا مــن جهــة، وال ســّيما حركة 

النهضة، وبن خصومهم من معظم مكونات 
التيــارات العلمانيــة وغيرهــا. أما البعد اآلخر 
التاريخــي  الــدور  فهــو  االنتخابــات،  لهــذه 
امللقــى علــى البرملــان املقبل، الذي ســيكون أول 
برملــان تعــددي ينتخــب بديمقراطيــة حقيقية 
وفعليــة. هذا البرملان مطالب بإنجاز مهمتن 
رئيســيتن، تتعلــق األولــى بتزكيــة الحكومــة 
وربمــا  ومحاســبتها،  ومراقبتهــا  املقبلــة، 

إسقاطها في حال فقدانها لألغلبية.
فهــي  املقبــل  للبرملــان  الثانيــة  املهمــة  أمــا 
تشــريعية باألساس، وتتعلق بوضع سلسلة 
القوانــن التــي مــن شــأنها أن تترجــم املبــادئ 
والحقــوق التــي تضمنهــا الدســتور الجديــد، 
وتعمــل علــى تحويلهــا إلــى واقــع فعلي. وهي 
املهمــة التــي خانتها البرملانات الســابقة التي 
وذلــك  االســتقال،  منــذ  تونــس  فــي  تعاقبــت 
الغالــب  فــي  كانــت  تشــريعات  ت 

ّ
ســن عندمــا 

تونس ـ صالح الدين الجورشي

يتوجــه التونســيون، اليــوم األحد، 
نحو صناديق االقتراع لوضع حدٍّ 
اســتمرت  التــي  »املؤقــت«  ملرحلــة 
ثورتهــم.  مــن  مضــت  ســنوات  أربــع  حوالــي 
املخلــوع  التونســي  الرئيــس  غــادر  فعندمــا 
زيــن العابديــن بن علــي، يوم 14 يناير/كانون 
الثانــي 2011، اتجــه تفكيــر التونســين نحــو 
القطــع مــع آليــات النظام الســابق، واســتبداله 
والصمــود  للحيــاة  قابــل  ديمقراطــي  بنظــام 
السياســية.  الــردة  وروح  املخاطــر  وجــه  فــي 
وفــي انتظــار إنجــاز هــذا الهــدف الكبيــر، تــم 
التوافق على وضع هيئات مؤقتة من شــأنها 
نفــس  وفــي  العــام،  الشــأن  بــإدارة  تســمح  أن 
الوقت يتم تهيئة شــروط االنتقال إلى الحالة 

الدائمة واملستقرة.
دســتور  مــع صياغــة  األولــى  الخطــوة  كانــت 
البرملانيــة  االنتخابــات  وتأتــي  جديــد، 
والرئاســية لتشــكل اللبنة الثانية من املرحلة 
نظــام  بقيــام  ستســمح  والتــي  االنتقاليــة، 
وســتعطي  لاســتمرار،  مرشــح  سياســي 
فــي  الفائــزة  السياســية  للقــوى  الفرصــة 
االنتخابــات بــأن تعمــل ملــدة خمــس ســنوات. 
وهــو مــا سيســاعد كثيــرًا األطــراف الداخليــة 
ممثلــن  مــع  التعامــل  علــى  والخارجيــة 
الدســتوري  بالغطــاء  يتمتعــون  شــرعين 
والشــرعية الشعبية واملؤسساتية، ويحظون 
بالفتــرة الزمنيــة الكافيــة ملواجهــة املشــكات 
واختبــار البدائــل التــي أعدوهــا والسياســات 

التي سينفذونها.
بنــاًء عليــه، تكتســب هــذه االنتخابــات أهميــة 
رمزيــة وسياســية عاليــة، إذ ُيفتــرض أنــه بعد 

تونس تحّصن ثورتها
انتخابات برلمانية تكرّس 

الديمقراطية

أوًال بأول
في  للتصويت  االقتراع  صناديق  إلى  بتوجههم  األحد،  اليوم  التونسيون،  يكرّس 
ديمقراطي  نظام  إرساء  عبر  ثورتهم  باستكمال  تمسكهم  البرلمانية،  االنتخابات 

يمّهد الطريق إلنهاء الفترة االنتقالية. وهو ما يكسب االنتخابات أبعادًا استثنائية
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تونس ـ وليد التليلي

تشــهد تونــس، اليــوم األحــد، االنتخابــات التشــريعّية األولــى ملجلــس نــواب الشــعب 
بعــد الثــورة، فــي امتحــان ُمحّمل بأثقال، تتجاوز فكــرة االقتراع املجّردة إلى ما هو 
إقليمي سياســيا، وتاريخّي حضاريا. يجد التونســيون أنفســهم أمام عبء الوفاء 
بهذه التعّهدات الجسيمة، تجاه لحظة الربيع العربي املعطلة في كل العواصم التي 
مرت بها، باستثناء تونس. وتحيط باالستحقاق التشريعي االنتخابي، جملة من 
الهواجس السياســّية واألمنّية واللوجســتّية. وتبدو األطياف السياســّية التونســّية 
هادئــة فــي الظاهــر، وهــو مــا كانــت عليــه طــوال فتــرة الحمــات االنتخابّيــة، التــي لم 
تشــهد كســابقتها عــام 2011 خروجــا كبيــرًا عــن أصــول اللعبــة االنتخابيــة، ولــم 
 للتهــم أو تدنّيا في الخطاب السياســي 

ً
تشــهد، مــا عــدا بعــض االســتثناءات، تبــادال

هــا تحمــل بمجملهــا 
ّ
أخاقيــا. علــى عكــس ذلــك، بــدت الحمــات االنتخابّيــة وكأن

خطاب الوحدة، وتستشرف آفاق تحالفات ما بعد االنتخابات.
لكــّن هــذا الهــدوء الظاهــر، يخفــي فــي حقيقة األمــر مخاوف من نتائــج االنتخابات، 
تعكــس حجــم الرهــان الــذي تضعــه هــذه األحزاب علــى االنتخابات وعلــى نتائجها 
ها تتصــف بكثير 

ّ
فــي رســم مســتقبلها السياســي. وهــي رهانــات يــرى البعــض أن

مــن املبالغــة، ألّن التجربــة الديمقراطّيــة فــي تونس في خطوتهــا األولى، ما يعني أن 
التنافــس فــي بدايتــه وُيفترض القبول بنتائج حكم التونســين، مهما كان قرارهم، 
لضمان وجود جوالت مقبلة، يوافق الجميع عليها، تأسيسا ملمارسة ديمقراطية 
حقيقية تؤمن بمبدأ التداول السلمي على السلطة، وهو ما يمثل امتحان األحزاب 

األكبر في يوم االنتخاب الطويل.
ولــم تتــرّدد بعــض األحــزاب فــي التعبيــر عــن مخاوفهــا، مــن صعــود قــوى تعمــل 
علــى إجهــاض التجربــة وتمّهــد لعــودة الديكتاتورية برأيهم، األمر الذي اســتبعدته، 
فــي املقابــل، أحــزاب أخــرى. وســتعكس هــذه االنتخابــات بالضــرورة شــعبّية هــذه 
األحــزاب فــي الفتــرة الراهنــة، ومــدى تأثيرهــا فــي الواقــع الشــعبي التونســي، وعلى 
وجــه الخصــوص، مــدى نجاحهــا فــي إقنــاع التونســين ببرامجهــا خــال الحملــة 
 محفوفة بانتظارات التونســين 

ّ
بة ألنهــا تظل

ّ
االنتخابيــة. وتبــدو هــذه املســألة مرك

املتراكمــة طيلــة عقــود، والتــي ال يمكــن ألّي حزب تلبيتها أو النجاح في االســتجابة 
 ظروف اقتصادّية محلّية ودولّية صعبة. 

ّ
لها، بالشكل الذي يريده املواطن في ظل

الجديــدة  السياســّية  الخارطــة  رســم  االنتخابــات  ســتعيد  األحــوال،  مجمــل  فــي 
للســنوات الخمــس املقبلــة فــي تونــس. وتبقــى املشــاركة الكثيفــة فــي أّي انتخابــات، 
هي املعيار الحقيقي لقياس مدى نجاحها من عدمه، ألنها تمنح الشــرعّية القوّية 
للمجلــس أو الرئيــس املقبلــن، وتعكــس مــدى اهتمام املواطنن التونســين بالشــأن 

العام، بعد نجاح ثورتهم.
فــي مــوازاة ذلــك، ســيكون علــى هيئــة االنتخابــات ومؤّسســات الدولــة املســاندة أن 
ثبــت مــدى نجــاح اســتراتيجيتها فــي تنظيــم االنتخابات وتمكن معظــم الناخبن 

ُ
ت

املســّجلن مــن الوصــول واإلدالء بأصواتهــم فــي ظــروف معقولــة وتفــادي أخطــاء 
انتخابات عام 2011، وإثبات حيادّية أعضاء مراكز االقتراع وإنجاز عملّية إحصاء 
األصــوات بطريقــة شــفافة. كمــا يبقــى مــن مســؤولّية آالف املتطوعــن املنضويــن 
تحــت منظمــات املجتمــع املدنــي، مهمــة املســاهمة بإنجــاح االنتخابــات، مــن خــال 
ممارســة دورهــم الرقابــي التأسيســي. كذلــك، تطــرح علــى بقيــة املؤسســات جملــة 
مــن األســئلة الحقيقيــة املرتبطــة باالنتخابــات، وخصوصا مــدى احترامها لقواعد 
التمويــل للحمــات االنتخابيــة، وهــو ما تعهدت به دائرة املحاســبات بالتنســيق مع 
مؤسســات أخــرى، كالبنــك املركــزي والجمارك، مهّددة بحرمــان بعض القوائم من 
ل 

ّ
مقاعدهــا وإن فــازت، إذا مــا ثبــت تمويلهــا بطريقــة غيــر قانونيــة، وهــو مــا يشــك

تحديــا دســتوريا يختبــر مــدى صابة هذه املؤّسســات في فــرض احترام القانون 
والتأسيس ملستقبل املمارسة الديمقراطية في تونس.

امتحان ُمحّمل باألثقال

أصــدره  الــذي  الدســتور  روح  مــع  متناقضــة 
إذ   .1957 عــام  األول  التأسيســي  املجلــس 
بــدل أن تبقــى تلــك البرملانــات وفيــة للمبــادئ 
محتواهــا  مــن  بإفراغهــا  قامــت  الدســتورية، 
القيــام  وأحيانــا  بتقييدهــا  وذلــك  التقدمــي، 
بنســفها، وذلــك مــن أجــل تكريــس االســتبداد 
الفــردي،  الحكــم  وتثبيــت  السياســي، 

والخضوع ملنطق الحزب الواحد.
هــذه  يكســب  الــذي  الثالــث  العامــل  أمــا 
هــو  وتاريخيــا،  خاصــا  بعــدًا  االنتخابــات 

أنهــا ســتحدد الخارطــة الحزبيــة والسياســية 
الجديــدة. ولعــل أهــم ما يميز توقعات املرحلة 
حزبــا  تفــرز  لــن  االنتخابــات  هــذا  أن  املقبلــة، 
فالقانــون  والدولــة.  الحكومــة  علــى  مهّيمنــا 
اســتطاعات  مراكــز  وتوقعــات  االنتخابــي 
الــرأي تــكاد تجمــع علــى أن الحكومــة املقبلــة 
ســيكون  ألنــه  ائتافيــة،  بالضــرورة  ســتكون 
حــزب  يكتســح  أن  تقريبــا  املســتحيل  مــن 
بمفــرده أغلبيــة مقاعــد البرملــان. وهــذا يعنــي 
منظومــة  مــع  نهائيــا  قطعــت  قــد  تونــس  أن 

 
ّ
فــإن وبالتالــي  املهّيمــن.  أو  الحاكــم  الحــزب 
واختافاتهــا  تناقضاتهــا  رغــم  األحــزاب، 
الخاصة باأليديولوجيا والسياســة مضطرة 
للتعايش فيما بينها، وفق آليات ديمقراطية. 
فالصيغــة االئتافيــة تفــرض علــى أصحابهــا 
حســاب  علــى  للبرامــج  األولويــة  إعطــاء 
أنهــا تدفــع بالجميــع  النظريــة، كمــا  املواقــف 
الحكومــة  لتشــكيل  املتبادلــة  التنــازالت  إلــى 
فلســلفة  تنجــح  ــى 

ّ
حت لكــن  وإنجاحهــا. 

 تتشــكل وفــق 
ّ
الحكومــات االئتافيــة يجــب أن

منطق املصالح العليا للباد، وليس بمفهوم 
املحاصصة الحزبية التي جربها التونسيون 

وتضرروا بسلبياتها العديدة.
لهذه األســباب الثاثة، ســيبقى يوم األحد 27 
راســخة  ذكــرى   2014 األول  أكتوبر/تشــرين 
 بعــد جيل، 

ً
لــدى التونســين، يتناقلونــه جيــا

عندمــا يدركــون بعــد فترة أن هــذا الحدث كان 
 فــي مســيرة ســتجعل منهم أّول شــعب 

ً
فاصــا

عربي يبني ديمقراطية حقيقية بأقل األثمان 
والتكاليف.

يضّم البرلمان التونسي 217 نائبًا، منهم 199عن 27 دائرة انتخابية داخل 
تونس، و18 نائبًا عن 6 دوائر خارج البالد. ويتراوح عدد مقاعد كل دائرة 
الخارج.  الداخل، وبين مقعد و3 مقاعد في  بين 4 و10 مقاعد في 
التشريعية  لالنتخابات  القوائم  على  المسجلين  التونسيين  عدد  ويُقّدر 
بـ5.236.244 شخصًا، من بينهم 311034 شخصًا يقيمون في  والرئاسية 

الخارج، فيما يغطي 800 صحافي االنتخابات.

أكثر من 5 ماليين ناخب

أرنست خوري

مــن الناحية املوضوعية، ال يجدر 
بنــا أن نفــرح كثيــرًا حــن نقــول، 
عــن حــق، إن تونــس هــي الفرقــة 
الناجيــة مــن منتخبــات  الوحيــدة 
فذلــك  العربيــة،  الثــورات  دول 
يعنــي أن نســبة نجــاح ربيــع العام 
مــن  واحــد  علــى  تزيــد  ال   ،2011
ســريعة  وبمراجعــة  لكــن،  ســتة. 
التغييــر،  رافضــي  قــوى  لحجــم 
أو  القديمــة  األنظمــة  وكاء  مــن 
يصبــح  الخارجيــن،  رعاتهــم 
بتونــس،  نحتفــل  أن  حقنــا  مــن 
وبانتخاباتهــا التشــريعية اليــوم، 
واليمــن  اليســار  يتنافــس  حيــث 
علــى  واملحســوبون  والوســط 
النظــام الســابق، وفــق قواعــد لعبة 

قد تكون األمثل عربيا. 
أللف سبب، يحق لنا أن نتناسى، 
لبرهــة، املجــزرة الســورية اليومية 
املتفــرج  العالــم  عنهــا  املســؤول 
جــرح  علــى  نعــّض  وأن  بأســره، 
الثــورة املجهضــة فــي مصــر، وأن 
اليمــن  شــباب  عــذرًا  نســتميح 
املغدور من قوى كانت محســوبة 
نســتمهل  وأن  انتفاضتــه،  علــى 
فــي  الجميــع  الجميــع ضــد  قتــال 
ليبيا، وأن نستذكر األيام الجميلة 
لــدوار اللؤلــؤة فــي البحريــن، لكــي 
رغــم  بتونــس،  لاحتفــال  نتفــرغ 
كل الســقطات التــي لــم تحــل دون 
تكريــس هــذا البلــد الــذي يقولــون 
منــدوب  خانــة  فــي  جميــل،  إنــه 
إلــى النجــاح النســبي فــي  العــرب 

مرحلة ما بعد العام 2011. 
شكلت تونس، وال تزال، استثناًء 
فــي  اســتثناء  شــيء؛  كل  فــي 
 .

ً
أوال العنفــي  العامــل  محدوديــة 

، قــد تكــون ثورة الياســمن 
ً
أصــا

صاحبــة الرصيــد األدنــى لناحيــة 
عــدد الضحايــا خــال أيــام الثورة 
ومــا تاهــا، وهــذا ليــس بتفصيل 
مغرومــون  هــم  ــن 

َ
مل بالنســبة  إال 

كثيــرة.  عناويــن  تحــت  باملــوت 
فــي  اســتثناء  أيضــا  جســدت 
اإلخوانيــة،  اإلســامية  التجربــة 
بــاإلذن مــن أدونيس الــذي ال يزال 
ثــورة  يعــرب عــن اشــمئزازه مــن 
ســورية »انطلقــت مــن املســاجد«. 
يــا ليــت إخوان بقية الدول العربية 
ــوا بشــيء مــن حكمــة إخــوان 

ّ
تحل

الصــورة  لكانــت  ربمــا  تونــس، 
اختلفت بشــكل جذري. اســتثناء 
الــذي  الــدور  أيضــا  تونــس يطــال 
حــدده جيشــها لنفســه، بصفتــه 
تخضــع  عســكرية  مؤسســة 
طبقــة  ال  السياســية،  للســلطة 
علــى  وصّيــة  نفســها  تنّصــب 
ربمــا  وهنــا  السياســي،  النظــام 
يجــدر تســجيل فضــل مــا إلرث 
تــرك شــيئا  فرانكونونــي طويــل، 
من الفكر املؤسساتي املتسامح. 
كثيــرة هــي األســباب التي تدفعنا 
إلــى االحتفــال بانتخابــات تونــس 
ئ التونســين 

ّ
اليــوم. يكفي أن نهن

يتعبــون  ال  بديناصــورات   
ً
نكايــة

مــن الترويــج إلحباطــات مــن نــوع 
أن أنظمتنــا الحاكمــة هــي أقصــى 

ه.
ّ
ما نستحق

للحديث 
تتمة

نكايًة 
بالديناصورات

القاهرة ـ العربي الجديد

يحــدد خبــراء وسياســيون مصريــون، عــددًا مــن العوامــل 
املصريــة،  الثــورة  تعطــل  فــي  كبيــر  بشــكل  أســهمت  التــي 

بينما دفع عدم وجودها بالثورة التونسية إلى األمام. 
ويضــع الخبــراء ضعــف املســتوى التعليمــي والثقافي، في 
بداية هذه العوامل، إضافة إلى عاقة املؤسسة العسكرية 
باملؤسســات املدنيــة ودرجــة تغولهــا فــي الحيــاة العامــة، 
وممارســة  واإلعــام  قوتهــا،  ومــدى  العميقــة  والدولــة 

التضليل.
مــن جهتــه، يقــول أســتاذ العلوم السياســية، أحمــد تهامي، 
إنه »عند املقارنة بن حالة ونتائج ثورتي مصر وتونس، 
يجــب أواًل معرفــة املقدمــات التــي دفعت إلــى الثورة في كا 
البلديــن«. ويضيــف أن »الثــورة فــي مصــر قادتهــا الطبقــة 
املتوســطة، وهي مطحونة وكادحة، واملســتويات الثقافية 
فــي تونــس«. ويتابــع أن  فيهــا ضعيفــة، مقارنــة بغيرهــا 
»األنظمــة املصريــة الســابقة عملــت علــى إضعــاف الطبقــة 
املتوسطة بشكل كبير، بينما الطبقة املتوسطة في تونس 
ســاعدها اختاطهــا بمجتمعــات أكثــر انفتاحــا واطاعهــا 
على تجارب أمم سابقة«. ويلفت إلى أنه »في مصر الدولة 
العميقة أو بقايا النظام الســابق ال يزال محتفظا بقوته«. 
ويؤكــد أن »اإلعــام املصــري لعــب دورًا كبيــرًا فــي تضليــل 

الشعب، وخلق حالة كراهية مع الثورة«.
أمــا عضــو »جبهــة طريــق الثــورة«، رامــي شــعث، فيحــدد 
ثاثة عوامل أساســية أســهمت في ضياع الثورة املصرية. 
عــدم  فــي  واألهــم  األول  العامــل  هــو  »التعليــم  إن  ويقــول 
الحفــاظ علــى الثــورة«. ويضيف أنــه »في وقت كانت مصر 

تنفــق فيــه 2 فــي املائــة مــن الدخــل القومــي علــى التعليــم، 
كانــت تونــس تنفــق تقريبــا 6 فــي املائــة، وهو ما أســهم في 

معرفتهم بخيوط املؤامرة على ثورتهم«.
مــن  قــوة  أقــل  تونــس  فــي  العميقــة  »الدولــة  أن  ويتابــع 
نظيرتهــا فــي مصــر، ففــي القاهــرة ال تــزال الدولــة العميقــة 
القمعية، ترى أنه ال بديل عن الحل األمني في التعامل مع 
الثــوار أو أي حــراك«. ويشــير إلــى أن »تلــك الدولــة القمعيــة 
ال تجــد غضاضــة فــي استنســاخ تجارب األنظمة الســابقة 
فــي مصــر منــذ 60 عامــا تقريبا، ولديها أمل في نجاح مثل 

تلك األساليب«. 
العســكرية  املؤسســة  بــن  العاقــة  »شــكل  أن  ويوضــح 
ســبيل  فــي  حقيقيــة  عقبــة  يمثــل  املدنيــة،  واملؤسســات 
التغييــر خــال الفتــرة املاضيــة واملقبلــة«. ويشــدد على أنه 
»ال بديل إال بفصل سيطرة املؤسسة العسكرية عن الحياة 

املدنية في مصر«.
فــي املقابــل، يقــول القيــادي فــي »الجبهــة الســلفية«، خالــد 
الثــورة  أربعــة محــاور رئيســية لفشــل  إن »هنــاك  ســعيد، 
املصريــة أو تعطيلهــا، فــي حــن عــدم وجــود هذه األســباب 

في تونس أسهم في نجاح وتقدم الثورة هناك«.
ويعــّدد ســعيد هــذه العوامــل، معتبــرًا أهمهــا وجــود دولــة 
العســكرية  املؤسســة  واطــاع  مصــر  فــي  قويــة  عميقــة 
بــأدوار غيــر املخصصــة لها، قامت باالنقــاب على الثورة، 
ومحاولــة إعــادة إنتــاج النظــام القديــم املتمثــل فــي رجــال 

الرئيس املخلوع مبارك.
ويضيــف أن »النظــام القمعــي الــذي تأســس فــي مصر منذ 
60 عاما على يد املؤسسة العسكرية، ال يزال يتمتع بقوته 

حتى اآلن«.

ويتابــع أن »العامــل الثانــي هــو ضعــف التعليــم والثقافــة 
لدى الشعب املصري«، مؤكدًا أن »هذا العامل كان له تأثير 
واسع على عدم إدراك حقيقة اللعبة ضد الثورة املصرية«.
فــي ضعــف   أســهم 

ً
إلــى أن »الثقافــة كانــت عامــا ويشــير 

الخبــرات، وعــدم وجــود مجــال كبيــر مــن الخبــرات، علــى 
خبــرة  لديهــم  كان  فقــد  التونســين،  الثــوار  مــن  العكــس 
واســعة بفضــل اختاطهــم باملجتمعــات الغربية، وشــكلوا 

مجلسا لقيادة ثورتهم منذ البداية«. 
أمــا العامــل الثالــث، وفقا لســعيد، فيتمثل فــي »عدم توحد 
القــوى السياســية، واســتغالها لصالــح الثــورة املضــادة، 
التــي  العلمانيــة  القــوى  علــى  األســاس  فــي  اللــوم  ملقيــا 
وخانــت  العســكرية،  املؤسســة  يــد  فــي  أيديهــا  وضعــت 
مواقــف  يتضمــن  الرابــع  »العامــل  أن  ويضيــف  الثــورة«. 
باركــت  الدوليــة  فالقــوى  الثــورة،  مــن  الدولــي  املجتمــع 
محمــد  املنتخــب  والرئيــس  الشــعب  إرادة  علــى  االنقــاب 

مرسي، ألنها شعرت بخطر عليها وعلى وجودها«.
القاهــرة،  جامعــة  فــي  اإلعــام  أســتاذ  يــرى  جهتــه،  مــن 
بســيوني حمــادة، أن »اإلعــام عقــب ثــورة يناير ســاهم في 
الرافضــة  والتظاهــرات  للثــورة  الكراهيــة  مــن  خلــق حالــة 
األعمــال  رجــال  »ســيطرة  إلــى  مشــيرًا  القديــم«،  للنظــام 
علــى صناعــة اإلعــام، وتحديــدًا مــن رمــوز نظــام مبــارك«. 
ويــردف أنــه »ال توجــد فــي مصر قوانــن رادعة لإلعامين 
املتجاوزيــن للمعاييــر اإلعاميــة«. ويشــير إلــى أن »النظام 
السياســي الحالــي يناصــب اإلعــام املعــارض العــداء، وال 
يتــوّرع عــن التنكيــل بمــن يرفــع صوتــه النتقــاد النظــام أو 
الحكومــة، وآخــر مثــال علــى ذلــك قطــع البــث عــن اإلعامــي 

وائل اإلبراشي، رغم أنه موال للنظام الحالي«.

مصريون يراقبون النموذج التونسي ويحصون أسباب فشلهم

تحليل اخباري

الرئيــس  مستشــار  ــد 
ّ
أك

املنصــف  التونســي 
الغربــي،  أنــور  املرزوقــي، 
التونســّية،  األمــن  قــوات  أّن 
مــن  أّول  نــت 

ّ
تمك التــي 

تفكيــك  مــن  الجمعــة،  أمــس 
هــي  إرهابيــة«،  »مجموعــة 
»على تمام األهبة اســتعدادًا 
االنتخابــات  نجــاح  لتأمــن 
األحــد.  اليــوم  التشــريعية«، 
»األناضــول«،  لـــ  وشــّدد، 
يكــون هنــاك  »لــن  ــه 

ّ
أن علــى 

مــكان لإلرهــاب فــي تونس، 
ســواء خــال االنتخابــات أو 

بعدها«.

ألف   13 نحو  االنتخابية  القوائم  تضّم 
حزبية  قوائم  على  موزعين  مرشح، 
في  وتتنافس  وائتالفية.  ومستقلة 
قائمة،   1327 التشريعية  االنتخابات 
تونس  داخـــل  قائمة   1230 منها 
و97 خارجها، موزّعة على 33 دائرة 
فيما  ــارج،  ــخ وال بــالــداخــل  انتخابية 
نحو 60  االقتراع  يشرف على مكاتب 
ألف عضو، وفق إحصائيات »الهيئة 

العليا المستقلة لالنتخابات«.

مركز   4535 األحـــد،  ــيــوم  ال تفتح، 
التشريعية،  لالنتخابات  أبوابها  اقتراع 
بتونس،  االنتخابية  الــدوائــر  كل  في 
وتضّم هذه المراكز 10972 مكتبًا ما 
تفتح  أن  على  والخارج،  الداخل  بين 
صباحًا،  السابعة  الساعة  من  أبوابها 
 80 ويواكبها  مساًء،  السادسة  حتى 
كامل  على  موزعين  أمن  رجل  ألف 

الواليات التونسيّة.

1327 قائمة 
انتخابيّة

4535 مركز اقتراع 

تضع االنتخابات التشريعيّة، اليوم األحد، 
خطة األمن التونسيّة، قيد االختبار 

الفعلي، مع استنفار األجهزة المعنيّة 
لحماية اليوم االنتخابي

يشارك التونسيون في 
فرنسا بحماسة في 
االنتخابات البرلمانية 

المخصصة للخارج وسط 
نقاشات تتركز حول النتائج 

المتوقعة وانعكاساتها

تونس ـ آمال العريسي الغيلوفي

تونــس،  فــي  املســلحة  الجماعــات  فلــح 
ُ
ت لــم 

البرملانّيــة  االنتخابــات  علــى  التشــويش  فــي 
األحــد.  اليــوم  البــاد،  تشــهدها  التــي  األولــى 
فالعملّيــة األخيــرة فــي منطقــة »وادي الليــل«، 
فــي محافظــة منوبــة، شــمال غربــي العاصمة، 
لــم يكــن طابعهــا إرهابــي بــل أمنــي اســتباقي 

بامتياز.
 جاهزيــة 

ّ
ولــم تكــن العمليــة مفاجئــة، فــي ظــل

والجيــش  والحــرس  األمــن  وحــدات  مختلــف 
لتأمــن  الحدودّيــة  واملناطــق  البــاد  داخــل 
املســار  وإنجــاح  االنتخابّيــة،  العملّيــة 
 التحّديات التي 

ّ
االنتخابــي علــى الرغم من كل

تمّر بها تونس.
ويؤّكــد وزيــر الداخليــة التونســي لطفــي بــن 
جــدو، حالــة التأّهــب هــذه بتشــديده، فــي أكثر 

أمــس، الخميــس، حتــى نهايــة اليــوم الحالــي، 
الدبلوماســّية  البعثــات  عبــور  باســتثناء 
مــع  املســتعجلة،  االســتثنائية  والحــاالت 
فــي  الليبيــن  املغادريــن  أمــام  املجــال  فتــح 
اتجــاه ليبيــا. وترتبــط التهديــدات اإلرهابّيــة 
تونــس،  علــى  وتأثيــره  ليبيــا،  فــي  بالوضــع 
ل اإلرهابين 

ّ
علــى مســتويات عــّدة، منها تســل

والجماعــات املتطّرفــة وتهريب األســلحة عبر 
الشــريط  فــي  الوضــع  إلــى  إضافــة  الحــدود، 
الحــدودي الغربــي مــع الجزائــر على مســتوى 

محافظات جندوبة والكاف والقصرين.
الســلطات  أحبطــت  األخيــرة،  املــّدة  وفــي 
طــات اإلرهابّية، 

ّ
التونســية، العديــد مــن املخط

واالغتيــاالت  التفجيــرات  غــرار  علــى 
واملنشــآت  األمنّيــة  املقــرات  واســتهداف 
العمومّيــة والخاصــة. ويــزداد التضييــق على 
مناطــق  مختلــف  فــي  اإلرهابّيــة،  العناصــر 

مــن مناســبة، على جاهزّيــة قوات من مختلف 
عنصــر،  ألــف  ثمانــون  قوامهــا  التشــكيات، 
تأمــن  منهــم،  ألفــا  وعشــرون  ثاثــة  ــى 

ّ
يتول

والتجميــع  االقتــراع  مراكــز  فــي  االنتخابــات 
االنتخابّيــة،  املــواد  مــرور  ومســالك  والفــرز 
الناخبــن   

ّ
لــكل الظــروف  أفضــل  لتوفيــر 

العملّيــة  فــي  املتداخلــة  األطــراف  ومختلــف 
االنتخابّية.

 
ّ
أن علــى   

ً
دليــا الليــل«،  »وادي  عمليــة  وتعــدُّ 

مختلــف الفــرق األمنّيــة والعســكرّية علــى أتــّم 
التهديــد،  محــاوالت   

ّ
كل إلحبــاط  االســتعداد 

االنتخابّيــة  االســتحقاقات  تســتهدف  التــي 
املقبلــة. وتقــّرر، علــى إثــر انعقاد خلّيــة األزمة، 
في صلب رئاســة الحكومة التونســّية، اتخاذ 
جملــة من اإلجراءات الوقائّية، تّم بمقتضاها 
الجديــر  رأس  الحدوديــن،  املعبريــن  إغــاق 
والذهيبــة وازن مــع ليبيــا، بــدءًا مــن أول مــن 

البــاد، مــا أّدى منــذ بدايــة العــام الحالــي إلــى 
اعتقــال حوالــي 1500 مــن املشــتبه بتوّرطهــم 
في جرائم إرهابّية. وُيسهم إحباط محاوالت 
التهريــب فــي الجنــوب التونســي، فــي عرقلــة 
وصول االسناد اللوجيستي وتفكيك شبكات 
تمويــل الجماعــات اإلرهابّيــة املتحّصنــة فــي 

املرتفعات الغربّية.
علــى  التونســية،  الداخليــة  وزارة  وتعكــف 
ة 

ّ
املســتقل العليــا  الهيئــة  مــع  التنســيق 

لانتخابــات، عــن طريــق أربع لجــان مختصة 
وتأمــن  اللوجســتي  والدعــم  باالســتعام 
املقرات االنتخابية والهيئات الفرعية، وكذلك 
على مستوى تأمن مسالك املادة االنتخابية 
وتوزيعهــا علــى مكاتــب االقتــراع واســترجاع 

الصناديق.
وتهــدف الخطــة األمنّية العســكرّية املشــتركة، 
إلى حماية كافة مقرات الهيئة على املســتوى 

إلــى  إضافــة  واملخــازن،  والجهــوي  املركــزي 
وتركيــز  والتجميــع  والفــرز  االقتــراع  مراكــز 
أهّبــة  علــى  املناطــق  مختلــف  فــي  تشــكيات 
عمــل  ويرتكــز  وبحــرًا.  وجــوًا  بــرًا  ــل، 

ّ
التدخ

املضبــوط،  والعســكرّية  األمنّيــة  الوحــدات 
الضربــات  علــى  املشــتركة  الخطــة  وفــق 
فــي  أمنــّي  نســيج  توفيــر  عبــر  االســتباقّية، 
عــدة مناطــق وقيــادات مشــتركة بــن الحــرس 
والشــرطة والجيــش وفــرق مختصــة متأّهبــة 
للتدخــل الفــوري. ويرى املتحّدث باســم وزارة 
 »محاوالت 

ّ
الداخلّيــة، محمد علــي العروي، أن

العناصر اإلرهابّية ليست إال مجّرد تشويش 
ال أكثــر، هدفــه إربــاك التونســين وثنيهــم عــن 
ممارســة واجبهــم االنتخابــي«، مشــددًا علــى 
 »أفضــل رد عليهــم هــو بإقبــال التونســين 

ّ
أن

بكثافــة يوم االقتراع، وتضامنهم وثقتهم في 
أداء املؤّسستن األمنّية والعسكرّية«.

الخطة األمنيّة 
قيد االختبار 

سّيما أن الجالية التي يبلغ عددها ما يقارب 
فــي  حصــة  لهــا  ســيكون  شــخص  ألــف   700
البرملان الجديد، إذ سيتم انتخاب 217 نائبا، 
عشرة منهم سيمثلون الجالية التونسية في 

فرنسا.
هــذه  حــول  النقــاش  أن  املراقبــون  ويــرى 
ســتتبعها  والتــي  البرملانيــة،  االنتخابــات 
املصادقــة  بعــد  ســاخنا  يــزال  ال  الرئاســية 
علــى الدســتور وبعــد أن حافظــت تونــس على 
النقــاش  عقــب حســم  مدنيــة،  كدولــة  وجههــا 
ملصلحــة الدولــة املدنيــة التــي تحتــرم جميــع 

األديان وتفصل بن الدين والسياسة.
حماســة  مســتوى  وصــف  الصعــب  ومــن 
الناخبــن مــع بعــد بــدء االقتــراع فــي الخــارج، 
بســبب   2011 عــام  العمليــة  بنفــس  مقارنــة 
فــرز  عمليــة  إجــراء  وعــدم  املشــهد  تعقيــد 
تكــون  أن  يتوقــع  البعــض  أن  اال  واضحــة، 

الوتيرة أقل حرارة.
فرنســا،  فــي  املقيمــون  التونســيون  ويتــوزع 
والذيــن يصوتــون علــى مــدى ثاثــة أيــام، بــن 
وجنــوب  شــمال  فــي  انتخابيتــن  دائرتــن 
ناخــب  ألــف  الشــمال يوجــد 80  ففــي  فرنســا. 
مســجل فــي القوائــم وفــي الجنــوب 114 ألــف 
فــي  اقتــراع  مكتــب   80 هنــاك  وأيضــا  ناخــب، 
الشمال و90 في الجنوب. أما بالنسبة للقوائم 
فــي  قائمــة   19 فهنــاك  لألحــزاب  االنتخابيــة 
الشــمال و19 فــي الجنــوب، فيهــا قوائــم تمثــل 
أحزابا وأخرى مســتقلة. وتشمل القوائم عددًا 

باريس ـ منى السعيد

مــا هــي الصــورة التــي ســيقدمها التونســيون 
تصويتهــم  خــال  مــن  فرنســا  فــي  املقيمــون 
علــى االنتخابــات التشــريعية؟ ومــا هــو تأثير 
 
ّ
هذه املشــاركة على الداخل التونســي؟ وهل أن
الحماسة لهذه االنتخابات تختلف كثيرًا عن 

2011؟
التونســين  مــن  الكثيــر  تــراود  أســئلة 
املتواجديــن فــي فرنســا بمختلــف فئاتهم، وال 

كبيرًا من الشــباب. كما أن املشــاركة النســائية 
باملناصفــة.  وموجــودة  اللوائــح  تتصــدر 
الذيــن  إلــى  أنــه إضافــة  إلــى  وتجــدر اإلشــارة 
يمثلــون األحــزاب، هنــاك الكثيــر مــن األســماء 

غير املعروفة وغير الحزبية.
ويتفق العديد من أعضاء الجالية التونســية، 
رغــم خافاتهــم، أن النقاش اليوم يتوزع حول 
»ونــداء  »النهضــة«  وهــي  أساســيتن  قوتــْن 
األحــزاب  مــن  العديــد  أن  العلــم  مــع  تونــس«، 
األخــرى، بمــا فيهــا تلــك التــي تشــمل الوجــوه 
أو  املنحــل  التجمــع  حــزب  وأنصــار  القديمــة، 

أحزاب وسطية ويسارية قد تحدث مفاجأة.
باريــس  الفرنســية  العاصمــة  علــى  وتوافــد 
ومســؤولي  الرئاســين،  املرشــحن  مــن  عــدد 
األحــزاب ووزراء ســابقن ورجــال أعمــال للقاء 
الجاليــة وكانــت لهم نشــاطات عديدة من أجل 

استقطاب الناخبن.
التقتهــم  الذيــن  الناخبــن  بــن  مــن  وكان 
»العربــي الجديــد« فــي مراكز االقتــراع بما في 
ذلــك فــي قنصليــة تونــس في باريس، املرشــح 
الرئاســي مصطفــى كمــال نابلــي، الــذي أدلــى 
بصوتــه فــي اليــوم األول مــن أيــام التصويــت. 
»العربــي الجديــد« أنــه ملــس »اندفاعــا  وأكــد لـ
لــدى املواطنــن التونســين فــي فرنســا لهــذه 
بدايتهــا«.  فــي  تــزال  ال  التــي  االنتخابــات، 
واعتبــر أنــه »مــن الســابق ألوانــه أن نتحــدث 
عــن أغلبيــة، لكن الكثير مــن األحزاب موجودة 
وكبيــرة، وربمــا لــن يحصــل أي مــن األحــزاب 

الكبيرة على األغلبية الكبيرة املطلقة. ويمكن 
أن يكون هناك ائتافات وهذا طبيعي.

بــن يوســف،  السياســي، عدنــان  الناشــط  أمــا 
»التجربــة  إنهــا  الجديــد«  »العربــي  لـ فيقــول 
الثانية لانتخابات ولم يكن هناك وقت كاف 
لإلعان عن طريقة االنتخابات والتعريف عن 
أجندتهــا. ولذلــك فــإن مســألة التصويت كانت 
ســريعة جــدًا بســبب الصعوبــات السياســية«. 
ذلــك ضجــة وضوضــاء،  أثــار  »لقــد  ويضيــف 
كــي  أيــام  ثاثــة  لديهــم  التونســيون  ولكــن 

ينجحوا في التصويت«.
االنتخابــات  لهيئــة  الســابق  الرئيــس  أمــا 
العليــا املســتقلة لعــام 2011، كمــال الجندولي، 
حــدث  هــي  دومــا  »االنتخابــات  أن  فيعتبــر 
سياســي مهمــا كان هنــاك مــن مشــاكل، إال أن 
باملســار  التقــدم  فــي  اإلرادة  التونســين  لــدى 
الديمقراطــي، حتــى ولــو كان هنــاك خيبــة أمل 
حدثــت منــذ عــام 2011، وحتــى ولو أن الوضع 
صعب على املستوى األمني، فهنالك اإلرهاب 
يضرب بعض املناطق، وحتى ولو أن الوضع 

االقتصادي واالجتماعي قد تدهور«.
الفرعيــة  الهيئــة  رئيــس  يؤكــد  جهتــه،  مــن 
املســتقلة لانتخابــات دائــرة فرنســا 1، محمد 
»العربــي الجديــد«، »أنــه توجد بعض  كريــر، لـ
املشاكل أمام مراكز االقتراع لتمكن الناخبن 
الغيــر  فالناخــب  املراكــز.  إلــى  الدخــول  مــن 
أن  لــه  يمكــن  ال  الناخبــن  دفتــر  فــي  مســجل 

ينتخب وأن يقوم بعملية االقتراع«.

الجالية التونسية في فرنسا: حماسة للتصويت وتكهنات بالنتائج
تقرير

تقرير

المشاركة النسائيّة تتصدر اللوائح في فرنسا )توماس سامسون/فرانس برس(

على هامش الحدث

ستحدد االنتخابات الخارطة الحزبيّة والسياسيّة الجديدة )ياسين غيدي/األناضول(

األحد 26 أكتوبر / تشرين األول 2014 م   2 محرّم 1435 هـ  ¶  العدد 55  السنة األولىاألحد 26 أكتوبر / تشرين األول 2014 م   2 محرّم 1435 هـ  ¶  العدد 55  السنة األولى
Sunday 26th October 2014 Sunday 26th October 2014

دعوات للرّد على المسلّحين باإلقبال على االقتراع )فاضل سنّا/فرانس برس(

مقاالت ذات صلة  
على الموقع األلكتروني



نواكشوط ـ محمد فال الشيخ

شهدت العاقات املوريتانية املغربية تحسنا 
مرحلــة  بعــد  األخيــرة،  الفتــرة  فــي  ملحوظــا 
جفــاء اســتمرت ســنوات عــدة. فبعــد أيــام مــن 
زيــارة وزيــر الداخليــة املوريتانــي أحمــد ولــد 
تكدي إلى املغرب، رّد وزير الخارجية املغربي 
موريتانيــا  بزيــارة  مــزوار،  الديــن  صــاح 
الخميس املاضي، والتقى الرئيس املوريتاني 
الوزيــر  ووصــف  العزيــز.  عبــد  ولــد  محمــد 
بأنهــا  بموريتانيــا  بــاده  عاقــات  املغربــي 

»تاريخية، متميزة واستثنائية«.
الحكومــة  باســم  الرســمي  املتحــدث  ويؤكــد 
املوريتانيــة، إيزيــد بيــه ولــد محمــد محمــود، 
عمــق العاقــات املغربيــة املوريتانيــة، معلنــا 
عــن قــرب تعيــن ســفير موريتانــي فــي املغرب 
بعد ســنتن من شــغور املنصب. كما رشــحت 
املغربــي  للعاهــل  مرتقبــة  زيــارة  عــن  أنبــاء 
محمــد الســادس، إلــى موريتانيــا قبــل نهايــة 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.
تأتــي هــذه التطــورات بعد عامن من التدهور 

صنعاء ـ عادل األحمدي

يبــدو أن أجهــزة مكافحــة اإلرهــاب األميركيــة 
بــن  الدائــرة  املواجهــات  مســرح  فــي  وجــدت 
جماعتــي »أنصــار الشــريعة« التابعــة لتنظيــم 
فــي  )الحوثيــن(،  اللــه«  و»أنصــار  »القاعــدة« 
محافظة البيضاء وســط اليمن، والتي أسفرت 
عــن ســقوط عشــرات القتلــى، فرصــة القتنــاص 
مشــتبهن باالنتماء لتنظيم »القاعدة« تبحث 

عنهم واشنطن.
وفي حن دخلت مواجهات الطرفن أسبوعها 
الثانــي فــي مدينــة رداع فــي محافظة البيضاء، 
الطائــرات  كانــت  منهــا،  قريبــة  ومناطــق 
تحلــق  )الدرونــز(،  طيــار  دون  مــن  األميركيــة 
فــي األجــواء ملراقبــة الوضــع وتحديــد األهــداف 
الخاصــة بهــا. وعلمــت »العربــي الجديــد« مــن 
مصادر محلية في محافظتي البيضاء وذمار، 
 غــارات علــى مواقــع 

ّ
أن الطيــران األميركــي شــن

القبائــل و»أنصــار الشــريعة« فــي جبــل أســبيل 
ذمــار  ملحافظــة  التابعــة  عنــس؛  مديريــة  فــي 

فــي العاقــات بــن البلديــن، وصــل إلــى حافــة 
الطرفــن  حــرص  مــن  الرغــم  علــى  القطيعــة 

رسميا على نفي ذلك.
الداعمــن  أقــوى  مــن  املغــرب  يعتبــر  وكان 
للنظــام املوريتانــي برئاســة محمــد ولــد عبــد 
العزيــز، بعــد انقــاب الثامــن مــن أغســطس/
الفتــرة مرحلــة  تلــك  عــام 2008. وشــهدت  آب 
متميــزة فــي عاقــات البلديــن. ودافــع املغــرب 
في املحافل الدولية عن نظام ولد عبد العزيز 
الــذي واجــه حينهــا عزلة دوليــة كادت تنتهي 

بحصار سياسي واقتصادي.
ويرتبط ولد عبد العزيز، بعاقات شــخصية 
تكوينــه  تلقــى  إذ  باملغــرب،  واجتماعيــة 
العســكري كضابط في األكاديمية العســكرية 
لــدورات  خضــع  كمــا  مكنــاس.  فــي  امللكيــة 
عســكرية فــي املدرســة الوطنيــة لــألركان فــي 
املغــرب عــام 1993. كذلــك، فــإن زوجتــه تنتمــي 
عاقــات  وتربطــه  املغربيــة،  القبائــل  إلحــدى 
صداقــة مــع عدد مــن املســؤولن املغاربة. هذه 
فــي  الكبيــر  التطــور  فــي  ســاهمت  العوامــل 
بدايــة  خــال  املغربيــة  املوريتانيــة  العاقــات 
حكم ولد عبد العزيز، لكن مسار هذه العاقة 
مرحلــة  معــه  دخلــت  آخــر  باتجــاه  انعطــف 
حرصــت  وإن  والتوتــر،  بالفتــور  اتســمت 

األوساط الرسمية على نفي ذلك.
وقــد شــكلت حادثــة اعتــذار املغــرب عــن زيــارة 
ولــد عبــد العزيــز، بدايــة مرحلــة الفتــور بــن 
حــدد  املغــرب  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  البلديــن. 
ســريعا موعــدًا آخــر للزيــارة، لكــن موريتانيــا 
اعتذرت من جديد بحجة عدم مناسبة املوعد 
ثــم  املوريتانــي.  للرئيــس  الزمنــي  للجــدول 
جــاءت حادثــة ســحب الســفير املوريتانــي من 
املغرب فيما قيل إنه امتعاض من تصريحات 

املجــاورة ملحافظــة البيضــاء مــن جهــة الغــرب. 
كمــا أفــادت املصادر عن تحليق متواصل، يوم 
الجمعــة املاضــي، للطائرات األميركية من دون 
طيار فوق جبهة وادي ثاه شمالي مدينة رداع 

في البيضاء. 
للطيــران  ضربــات  أن  املصــادر  وأضافــت 
الجمعــة  يــوم  عصــر  اســتهدفت،  األميركــي 
املناســح،  فــي  مســجد  قــرب  موقعــا  املاضــي، 
مســلحي  أن  املصــادر  وبّينــت  البيضــاء.  فــي 
املناوئــن  القبائــل  ومســلحي  »القاعــدة« 
يــوم  كمينــا،  نصبــوا  »الحوثيــن«،  لجماعــة 
اســتهدفتها  مواقــع  فــي  املاضــي،  الجمعــة 
عشــرات  بســببه  ســقط  األميركيــة،  الطائــرات 

القتلى والجرحى من مسلحي الجماعة. 
وأشــارت إلــى أن املســلحن الحوثين هاجموا 
تلــك املواقــع اعتقــادًا منهــم أن مســلحي جماعة 
»أنصــار الشــريعة« والقبائــل انســحبوا منهــا 
علــى إثــر تلــك الغــارات، فيمــا كانــوا ال يزالــون 
متمركزيــن فيهــا، مــا أســفر عــن مقتــل عــدد مــن 
مســلحي الحوثيــن وأســر آخريــن واالســتياء 

على أسلحة كانت بحوزتهم.
وينفــذ الطيــران األميركــي بــن الحــن واآلخــر، 
غــارات علــى مشــتبهن باالنتمــاء لـــ »القاعــدة« 
فــي مواقــع عديــدة فــي اليمــن؛ وذلــك منــذ العام 
2002 تاريــخ أول ضربــات الطائــرات مــن دون 
طيــار والتــي وقعــت فــي صحــراء مــأرب وســط 
الباد، واســتهدفت القيادي في »القاعدة« أبو 

علي الحارثي ومرافقن معه.
وتوقفــت تلــك الغــارات منــذ العــام 2002 لتعود 
بكثافــة منــذ العــام 2009 وإلــى اليــوم، موقعــة 
العديــد مــن الخســائر فــي األرواح فــي صفــوف 
اليمنــي  الديــن  رجــل  بينهــم  مــن  التنظيــم، 
العولقــي،  أنــور  الحامــل للجنســية األميركيــة 

منســوبة للعاهل املغربي، وبقاء الســفارة في 
املغرب من دون سفير طيلة سنتن، يعد أكبر 

دليل على وجود أزمة بن البلدين.
وتوالت بعد ذلك مظاهر التوتر في العاقات 
فــي  موريتانيــا  طــردت  فقــد  البلديــن،  بــن 
مديــر   ،2011 األول  ديســمبر/كانون  شــهر 
نواكشــوط  فــي  لألنبــاء  املغربيــة  الوكالــة 
حفيظ البقالي، بتهمة التجسس. كما لم يتم 
اســتقبال رســمي لوزيــر الدولــة املغربــي عبــد 
اللــه باهــا، خــال زيارتــه ملوريتانيــا بدعــوة 

والســعودي ســعيد الشــهري الــذي كان يشــغل 
نائــب زعيــم تنظيم »قاعــدة الجهاد في جزيرة 
العــرب«، الــذي نتج عن اندمــاج فرعي التنظيم 
فــي اليمــن والســعودية. وتزايــد معدل ضربات 
الطائــرات األميركيــة مــن دون طيــار فــي العــام 
أبــن  محافظــات  فــي  وخصوصــا   ،2014
والبيضــاء وشــبوة وحضرمــوت ومــأرب. وفي 
شــهر أبريل/نيســان املاضي قتلت سلســلة من 
نحــو 65  مــن دون طيــار  الضربــات بطائــرات 
شــخصا من املشــتبهن باالنتماء لـ »القاعدة«، 

في محافظات جنوبي ووسط الباد.
وتاقــي ضربــات الطيــران األميركــي معارضــة 
مــن بعــض القوى السياســية وبعض منظمات 
املجتمــع املدنــي فــي اليمــن، والتــي تعتبــر تلــك 
 
ً
وقتــا الوطنيــة  للســيادة  اختراقــا  الضربــات 

خارج القانون. 
وازدادت وتيــرة مناهضــة تلــك الضربــات، بعد 
تكــرر حــدوث ضربــات خاطئــة راح ضحيتهــا 
ألســر  منظمــة  وأشــهرت  األبريــاء،  عشــرات 
ضحايــا ضربــات »الدرونــز« فــي اليمــن مطلــع 
العام الجاري. كما يقول منتقدو تلك الضربات 
إنها تأتي بنتائج عكســية في بعض األحيان، 
إذ تجلــب لتنظيــم القاعــدة تعاطفا في أوســاط 
تقــع  حيــث  وخصوصــا  املحليــة،  املجتمعــات 
الضربــات الخاطئــة التــي يســقط فيهــا أبريــاء 

لتصــل  املوريتانيــة،  األحــزاب  بعــض  مــن 
ورود  بعــد  مراحلهــا  أســوأ  إلــى  العاقــات 
املغــرب وراء  عــن وقــوف  أنبــاء غيــر رســمية 
محاولــة االغتيــال التــي تعــرض لهــا الرئيــس 
املوريتانــي فــي 13 مــن أكتوبر/تشــرين األول 
عبــد  ولــد  رفــض  عــن  تــردد  ومــا   ،2012 عــام 
الســفارة  بأعمــال  القائــم  اســتقبال  العزيــز 
املغربيــة فــي باريــس، حــن جــاء لزيارتــه فــي 
مستشفى بيرسي العسكري الفرنسي، حيث 

كان يخضع للعاج.

ب وسائل اإلعام 
ّ
من النساء واألطفال. وتتجن

اليمنيــة الرســمية الكشــف عــن تلــك الضربــات 
بعــد وقوعها، بينمــا يعترف الطرف األميركي 
مــن حــن آلخــر بتنفيــذ ضربة ناجحــة وأخرى 

خاطئة.
عســكريتن  حملتــن  اليمنــي  الجيــش  ــذ 

ّ
ونف

»القاعــدة« فــي محافظتــي أبــن  علــى معاقــل لـ
فــي  التنظيــم  عمليــات  فيهــا  هــدأت  وشــبوة، 
املحافظتــن، لتنشــط فــي محافظــة حضرموت 
التــي نفــذت فيهــا عناصــر التنظيــم هجومــن 

وعلــى الرغــم مــن التوتــر الــذي طبــع العاقات 
العاقــات  فــإن  البلديــن،  بــن  السياســية 
االقتصادية بقيت قوية. وُيدرك املغرب أهمية 
باعتبــاره  موريتانيــا  مــع  الحــدودي  املعبــر 
املعَبــر البــّري الوحيــد للمغرب باتجــاه القارة 
األفريقية، وخصوصا في ظل التوتر املستمر 

في العاقات املغربية الجزائرية.
حربهــا  انتهــاء  منــذ  موريتانيــا  وحرصــت 
مــع الصحــراء عــام 1978 علــى اتبــاع سياســة 
فــي مــا يتعلــق بالنــزاع  »الحيــاد اإليجابــي« 
علــى الصحــراء الغربيــة. وعلــى الرغــم مــن أن 
ولــد عبــد العزيــز لــم يقــم بمــا يــدل علــى تغيــر 
بعــض  أن  إال  »الحياديــة«،  السياســة  هــذه 
الخطوات التي أقدم عليها في الفترة املاضية 
بدت أقرب إلى االنحياز والخروج من الحياد.
ومــن املعــروف، أن الجزائــر لعبــت دورًا كبيــرًا 
في حصول موريتانيا على الرئاســة الدورية 
الجزائــر  تمتلــك  حيــث  األفريقــي،  لاتحــاد 
نفــوذا واســعا داخــل االتحــاد، وتنازلــت عــن 
حقهــا فــي رئاســته الدوريــة وكافــأت الرئيــس 
ودخولــه  معهــا،  تقاربــه  علــى  املوريتانــي 
اإلقليميــة  القضايــا  فــي  معهــا  تنســيق  فــي 
سياســيا وأمنيــا، وخصوصــا فــي مــا يتصــل 
بملــف محاربــة اإلرهــاب فــي منطقــة الســاحل 
والصحراء والصراع بن األفرقاء في الشمال 

املالي. 
بــن  أخيــرًا  الزيــارات  تبــادل  مــع  أنــه  إال 
واملغاربــة،  املوريتانيــن  املســؤولن 
عــودة  والتصريحــات اإليجابيــة بخصــوص 
والزيــارة  املغــرب،  إلــى  املوريتانــي  الســفير 
موريتانيــا،  إلــى  املغربــي  للعاهــل  املرتقبــة 
ُيتوقــع أن تحــدث انفراجــة فــي العاقــات بــن 

البلدين.

فــي  ومدنيــة  عســكرية  منشــآت  علــى  عنيفــن 
وانتعشــت  واملــكا.  طــن 

َ
والق ســيئون  مــدن 

بعــد  البــاد،  شــمال  فــي  »القاعــدة«  عمليــات 
العاصمــة  علــى  نســبيا  »الحوثيــن«  ســيطرة 

صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول املاضي.
ويســتبعد مراقبــون يمنيــون أن يــؤدي دخــول 
الطيــران األميركــي علــى خــط املواجهــات، إلــى 
تغييــر كبيــر فــي موازين املعركة بــن الطرفن، 
تلــك املوازيــن التــي ال تــزال تتأرجــح بــن الكــر 
والفر، وسقوط القتلى واملصابن من الطرفن.

القيــام  علــى  يتــدّرب  ولــم  اختصاصــه،  مــن 
العصابــات«.  وحــروب  املهــام  تلــك  بمثــل 
 األمنــي فــي التعامــل 

ّ
 »الحــل

ّ
ويشــّدد علــى أن

 
ّ
مــع ســيناء لــن يجــدي نفعــا«، الفتــا إلــى أن
»عــدم وجــود رؤية سياســّية لألزمة القائمة 
منــذ أكثــر مــن عــام، لن يســاعد علــى اإلطاق 

في إيجاد حلول ناجعة لها«.
إلــى  السياســية  »القيــادة  الزيــات  ويدعــو 
وضــع تصــّور ورؤيــة ملــا يمكــن أن يكــون عليــه 
ــه لــم 

ّ
 األمنــي«، لكن

ّ
 األزمــة، بعيــدًا عــن الحــل

ّ
حــل

ولكــن  العســكري  للخيــار  »اللجــوء  يســتبعد 
ليس بمفرده«. ويشــير إلى »ضعف املعلومات 
التــي توفرهــا األجهــزة األمنيــة، للتعامــل مــع 
وبالتالــي  ســيناء  فــي  املســلحة  املجموعــات 

الفشل في الوصول إليهم«.
مــن  عــددًا  ســيناء  شــمال  محافظــة  وشــهدت 
التفجيــرات خــال الشــهر الحالي، آخرها مقتل 
مــا يقــرب مــن 28 عســكريا، وإصابــة 26 آخرين، 
أمــس األول الجمعــة، فــي اســتهداف مجهولــن 
لنقــاط أمنيــة وعســكرية وإطــاق قذائــف هاون 
زويــد  والشــيخ  العريــش  فــي  مدرعتــن  علــى 

بمحافظة شمال سيناء. 
وفــي التاســع عشــر مــن الشــهر الحالــي، قتــل 6 
جنــود مــن القــوات املســلحة وأصيــب 5 آخــرون 
ناســفة  عبــوة  انفجــار  إثــر  العريــش،  بمدينــة 
التأمــن بمنطقــة  املكلفــة بمهــام  العربــات  فــي 
الســبيل علــى الطريــق الدائــري بالعريــش. قبــل 
ذلــك، بيــوم واحــد، أحبطت قوات األمن محاولة 
حــن  فــي  رفــح،  فــي  أمنــي  رتــل  الســتهداف 
اســتهدف مســلحون في 17 من الشــهر الحالي 
حــة، مــا أســفر عــن مقتــل 

ّ
ســيارة شــرطة مصف

وإصابة عشرة من رجال الشرطة.
كمــا قــام مجهولــون بتفجير خــط الغاز جنوب 
شــرقي مدينــة العريــش، وتبــّن أنــه خــط الغــاز 
العابــر إلــى األردن ويحمــل التفجير رقم 26 من 
سلســلة التفجيــرات. وأحبطــت قــوات الجيــش 
كانــت  رفــح،  محاولــة تفجيــر ســيارة جنوبــي 
معــدة للتفجيــر فــي إحدى نقــاط التفتيش، في 

التاسع من الشهر الحالي.

القاهرة ـ العربي الجديد

املصــري، عبــد  الرئيــس  ــر 
ّ

يتأخ لــم 
التفجيــر  بعــد  السيســي،  الفتــاح 
عســكريا  حاجــزًا  اســتهدف  الــذي 
الجمعــة  يــوم  ســيناء،  شــمال  محافظــة  فــي 
املاضي، وأوقع عشــرات القتلى والجرحى، في 
ــذي 

ّ
اتهــام أطــراف خارجّيــة بتقديــم الدعــم ملنف

بــاده   
ّ
أن اعتبــار  حــّد  إلــى  ووصــل  التفجيــر، 

»تخــوض حــرب وجــود«، خــال كلمــة وّجههــا 
أمس السبت إلى املصرين.

باتجــاه  السيســي  ذهــب  ذلــك،  مــوازاة  وفــي 
ة، بإعانه 

ّ
تضييق الخناق أكثر على قطاع غز

الحــدود  علــى  إجــراءات  اتخــاذ  بصــدد  »أننــا 
مــع قطــاع غــزة، إلنهــاء املشــكلة )اإلرهــاب( مــن 
جذورهــا«، غــداة إقفــال ســلطات بــاده معبــر 
رفح، صباح أمس السبت. وفي حن لم يوضح 
اكتفــى  وطبيعتهــا،  اإلجــراءات  هــذه  ماهيــة 

 تلك اإلجراءات ستكون »كثيرة«.
ّ
بالقول إن

ولم يقتصر الرّد املصري على خطاب السيسي 
اجتماعــا  األخيــر  تــرؤس  ســبقه  إذ  فحســب، 
والــذي  حة، 

ّ
املســل للقــوات  األعلــى  للمجلــس 

ف 
ّ
صــادق علــى »خطــة ملواجهــة اإلرهــاب«، وكل

لجنة من كبار قادة الجيش »دراسة مابسات 
مــن  يــوم  بعــد  األخيــرة«،  اإلرهابّيــة  األحــداث 
إعان حالة الطوارئ في بعض مناطق شــمال 

سيناء ملدة ثاثة أشهر.
عســكريون  خبــراء  يجمــع  ذلــك،  غضــون  فــي 
 األمنــي والعســكري 

ّ
 الحــل

ّ
مصريــون، علــى أن

فــي التعامــل مــع األزمــة فــي ســيناء، لــن يجــدي 
نفعــا فــي املواجهــة مــع التفجيــرات والعمليات 
حة املتصاعدة، مطالبن بضرورة وجود 

ّ
املسل

رؤية سياسّية لألحداث.
 الحكــم بدقــة علــى أوجــه القصــور 

ّ
وال يبــدو أن

فــي  ممكنــا،  والشــرطة،  الجيــش  قــوات  لــدى 
 حالــة التعتيــم اإلعامــي علــى حقيقــة مــا 

ّ
ظــل

يحدث من مواجهات مع املجموعات املسلحة. 
وتشــهد ســيناء حالــة مــن االرتبــاك والتخّبــط، 
منذ عزل الرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو/
تموز من العام املاضي، وبدء الجيش املصري 
حملة موّسعة ضد املجموعات املسلحة هناك.
عــادل  اللــواء  العســكري،  الخبيــر  ويشــير 
الحالــي  املصــري  »النظــام   

ّ
أن إلــى  ســليمان، 

يتعامــل مــع ســيناء بالقــوة العســكرّية، ويرفــع 
 األمنــي مــن دون ســواه، وهــذا فشــل كبير 

ّ
الحــل

فــي التعامــل مــع أحــد أكبــر األزمــات املصرّيــة«. 
ويضيــف »هنــاك أخطــاء بالطبــع فــي التعامــل 
 قوات الجيش 

ّ
مع ملف سيناء، وفي مقدمها أن

ليست مؤهلة لخوض مثل تلك الحروب«.
ب 

ّ
 »حــرب العصابــات تتطل

ّ
ويؤكــد ســليمان أن

عزل سيناء
حّل أمني بغياب رؤية سياسيّة

يرى خبراء مصريون أّن مسارعة الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي إلى االعتماد على الحّل العسكري، 
بعد هجوم سيناء، وحديثه عن »مؤامرة كبرى«، ليس مجديًا، بغياب رؤية سياسيّة توقف نزيف 

الدم المستمرّ منذ فترة

تعتيم إعالمي متعّمد 
في التعامل مع قضايا 

وعمليات سيناء

تحلق الطائرات األميركية 
في األجواء لمراقبة 

الوضع وتحديد األهداف

أكثر ما يهدد العالقات 
سعي االحتالل إلى قضم 

مكانة األردن في القدس 
واألقصى

67
سياسة
تحليل إخباري

تقرير تقرير

العالقات المغربيّة والموريتانيّة: من القطيعة إلى االنفراج »الدرونز« األميركيّة على خط المواجهات بين الحوثيين والقاعدة 

أّكد المجلس األعلى للقوات المسلّحة، بعد اجتماع أمس السبت، برئاسة 
اإلرهاب  استئصال  على  »عزمه  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس 
الغاشم من هذه البقعة الغالية من أرض مصر)سيناء(«، مشددًا على 
جذور  اقتالع  على  إصرارًا  إال  مصر  تزيد  لن  اإلرهابيّة  األعمال  »هذه  أن 
اإلرهاب«. وكلّف لجنة من كبار قادة الجيش »دراسة مالبسات األحداث 

اإلرهابيّة« لتعزيز »جهود مكافحة اإلرهاب«.

لجنة لـ»استئصال اإلرهاب«

بعــة في التعامل مع 
ّ
طريقــة أخــرى، بخاف املت

وهــي  ســيناء،  فــي  حة 
ّ
املســل الجماعــات   

ّ
ملــف

األمنيــة،  األجهــزة  مســؤولّية  األســاس  فــي 
التــي تعتمــد علــى املعلومات بالدرجــة األولى، 
وبصورة أساســية«. ويلفت إلى أن »العملّيات 
التــي تقــع ضــد قــوات الجيــش والشــرطة تكون 
مفاجئة، وبالتالي حتى مع عدم وجود أخطاء 
كبيــرة فهــي فعالــة، نظرًا لعدم االســتعداد لها، 

وعدم معرفة حقيقة من يواجهه الجيش«.

مــن  أواًل  بــد  »ال  أنــه  علــى  ســليمان  ويشــدد 
ملعرفــة  الجيــش  داخــل  مهنــي  تحقيــق  إجــراء 
أوجــه القصــور والتقصير، وهل هناك تقصير 
مــع  »التعامــل   

ّ
أن موضحــا  ال«،  أم  متعّمــد 

مجموعات تعتمد على حروب العصابات أمر 
في غاية الصعوبة«. ويضيف »لم يســتطع أي 
جيش في العالم التعامل مع املجموعات التي 
تعتمــد حــرب العصابــات، نظــرًا ألنهــا ليســت 
واألســلحة  العــدد  محــّددة  نظامّيــة  جيوشــا 
والعتــاد، وبالتالــي الجيــوش تحــارب وتواجه 

عدوًا مجهواًل«.
ويقــول الخبيــر العســكري إن »الدولــة املصرّية 
ســيناء،   

ّ
ملــف مــع  فادحــة  أخطــاء  ترتكــب 

جــوار  إلــى  أخــرى  حلــول  اعتمــاد  مــن  بــّد  وال 
مشــاريع  واعتمــاد  األمنــي،  العســكرّي   

ّ
الحــل

مسلســل  لوقــف  ســريعة  حقيقّيــة  تنموّيــة 
تمــّدد الجماعــات«. ويوضــح أن »الطريقة التي 
الرفــض  مــن  حالــة  خلقــت  الجيــش  اعتمدهــا 
داخــل ســيناء، وخصوصــا مــع القوة الغاشــمة 
فــي مواجهــة املدنيــن، ألن الجيــش يعتبــر كل 

من حوله في هذا النوع من الحروب عدوًا«.
يشــير  الجنــود،  علــى  العمليــات  تأثيــر  وعــن 
ــه »لــدى الجيــوش طرقهــا فــي 

ّ
ســليمان إلــى أن

تقليــل حجــم التأثيــر النفســي علــى الجنــود«، 
ويضيــف: »لكــن ال شــك أن هنــاك تأثيرًا واســعا 

على نفســية الجنود، وروحهم املعنوية، جراء 
هذه العمليات«.

مــن جهتــه، يؤكــد الخبيــر العســكري، صفــوت 
فــي  املتعّمــد  اإلعامــي  »التعتيــم   

ّ
أن الزيــات، 

ال  ســيناء،  وعمليــات  قضايــا  مــع  التعامــل 
التعامــل  فــي  القصــور  أوجــه  بمعرفــة  يســمح 
حة«. ويشــير إلــى أنه »ال 

ّ
مــع املجموعــات املســل

بــد مــن الكشــف عــن مابســات الحــادث األخيــر 
وكافــة الحــوادث الســابقة«، مطالبــا »بضرورة 
ه 

ّ
إجــراء تحقيق ومعالجــة القصور«. ويؤّكد أن

»لــكل حادثــة أوجــه قصــور، وال يمكــن الحكــم 
علــى تقصيــر قــوات الجيــش وأجهــزة األمن إال 
عقــب التحقــق مــن تفاصيــل كل واقعــة، وحتــى 
اآلن لــم يخــرج علينــا مســؤول رســمي ليوضح 
تفاصيل عملية الهجوم على الحاجز األمني«.
 »الخطــأ األكبــر الــذي 

ّ
ويلفــت الزيــات إلــى أن

قــام بــه النظــام الحالــي، هــو إقحــام الجيــش 
فــي مواجهــات مماثلــة، ليســت فــي األســاس 

اتفاقيّة وادي عربة
قلق إسرائيلي من تحوالت الموقف األردني

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ال يختلــف اثنــان فــي إســرائيل علــى األهمية 
األردنيــة  الســام  التفاقيــة  االســتراتيجية 
عربــة«،  »وادي  بـــ املعروفــة  اإلســرائيلية، 
مــع  حــدود  أطــول  يملــك  األردن  باعتبــار 
مــن  نســبة  أكبــر  فيــه  وتعيــش  إســرائيل، 

الفلسطينين الذين هّجروا من فلسطن. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ومــرور عشــرين عامــا 
على اتفاقية السام، إال أن إسرائيل لم تتوقع 
أن تقترب الذكرى العشرين التفاقية السام 
مــع عمــان، فــي جــو مــن التوتــر الشــديد فــي 
العاقــات بن البلديــن، وصدور تصريحات 
العاهــل األردنــي عبــد اللــه الثانــي، قبــل أيام، 
األراضــي  فــي  اإلســرائيلية  الجرائــم  حــول 
املحتلــة، وقولــه لوفــد البرملانيــن األردنيــن 
إنــه مــن غيــر املعقــول أن تواصــل »إســرائيل 

ذبح ولد كل عدة أيام«.
األردنيــة  العاقــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
اإلســرائيلية تعرضت ألزمات كثيرة وهزات 
إســرائيل  محاولــة  أخطرهــا  كانــت  كبيــرة، 
الحكوميــة  نتنياهــو  بنيامــن  واليــة  فــي 
األولــى فــي عــام 1998 اغتيــال رئيــس املكتــب 
السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، على 
األراضــي األردنيــة، مــا أثــار غضــب العاهــل 
وهــدد  طــال  بــن  الحســن  الراحــل  األردنــي 
بنسف اتفاقية السام إن لم ترسل إسرائيل 
التريــاق إلنقــاذ حياة مشــعل، وتطلق ســراح 
أحمــد  الشــهيد  الشــيخ  الحركــة  مؤســس 
ياســن، إال أن الفتــرة األخيــرة تشــهد إقــرارًا 
إســرائيليا بحساســية األوضــاع فــي األردن، 
مــن جهــة، والتحــول فــي موقــف الــرأي العــام 
األردنــي مــن اتفــاق الســام، وال ســّيما بعــد 
أن تبخــرت الوعــود بالثمــار االقتصادية من 

االتفاق من جهة ثانية.
هــو ســعي  العاقــات  يهــدد  مــا  أكثــر  ولعــل 
قضــم  إلــى  باســتمرار  نتنياهــو  حكومــة 
املكانة الخاصة للمملكة األردنية الهامشية 
فــي القــدس واألقصــى مــن جهــة أخــرى. وفي 
الكنيســت  عضــو  محاولــة  أثــارت  الســياق، 
عــن الليكــود، ميريــت ريجــف، تقديــم اقتــراح 
فــي  الحاليــة  الترتيبــات  لتغييــر  قانــون 
الحرم القدســي الشــريف لتمكن اليهود من 
الصاة فيه، غضبا أردنيا رســميا وشــعبيا، 
اضطــر نتنياهــو علــى األثــر إلــى التصريــح 
بأنه يعارض القانون املقترح وأن أي تغيير 
في الوضع القائم قد يؤدي إلى اندالع حرب 

دينية.
وتكــرار  بالــذات  التصريحــات  هــذه  لكــن 
محــاوالت اقتحــام األقصــى، دفعــت العاهــل 
األردني إلى التحذير من محاوالت إسرائيل 
تحديــدًا تحويــل الصــراع إلــى صــراع دينــي. 
املســتوى  فــي  شــديدًا  قلقــا  أثــار  مــا  وهــو 
الحكومــة  أن  إال  اإلســرائيلي،  السياســي 
العاقــات  حساســية  وبفعــل  اإلســرائيلية، 
مــع األردن، »عضــت علــى شــفاهها« بحســب 
تعبير اإلذاعة العسكرية قبل يومن ولم ترد 

على تصريحات العاهل األردني األخيرة.
األردن،  فــي  اإلســرائيلي  الســفير  وحــاول 

دانيئــل نابــو، تفســير الغضــب األردنــي عبــر 
محاولــة اإليقــاع بن األردن والدول العربية، 
يــوم  اإلســرائيلية،  لإلذاعــة  قــال  عندمــا 
الجمعــة املاضــي، إن »امللــك األردنــي مهاجــم 
مــن قبــل دول مثــل الســعودية وقطــر وحتــى 
اإلســرائيلين  إن  لــه  يقولــون  الــذي  مصــر، 
يســتخفون بــه، وهــم )أي الــدول املذكــورة( ال 
يــرون الصــورة الكاملــة، معترفــا فــي الوقــت 
ذاتــه أن »االضطرابــات فــي الحــرم الشــريف 

تربك العاهل األردني«.
وعلــى الرغــم مــن أن الســفير اإلســرائيلي أقر 
 العاقات 

ّ
فــي حديثــه لإلذاعة العســكرية بأن

أن  إلــى  أشــار  أنــه  إال  جيــدة،  البلديــن  بــن 
هناك فرصة لتحسينها بقوله »هذا الوضع 
ليــس مثالــي ولكــن أمامنــا عــدة خطــوات في 

االتجاه الصحيح«.
الجوانــب  تظهــر  أن  إســرائيل  وتحــاول 
االقتصاديــة لهــذا الســام، وإبــراز موافقتهــا 
علــى صفقــة لبيــع الغــاز لــألردن قبــل شــهر 
تقريبا، واالتفاق قبل عام على بناء منشــآت 
لتحلية مياه البحر في العقبة، إال أن انتقال 
املصانــع اإلســرائيلية، وباألســاس مصانــع 
النسيج إلى األردن ال يلقى قبواًل إسرائيليا 
شــعبيا، وآخرهــا انهيــار مصنــع للمناشــف 
مــا  وهــو  األردن  إلــى  وانتقالــه  عــراد  فــي 
اإلعــام  وســائل  فــي  انتقــادات  فــي  تســبب 

اإلسرائيلية.
اإلســرائيلي  الســفير  كشــف  الســياق،  وفــي 
فــي عمــان، أن رجــال األعمــال اإلســرائيلين 
ينشــطون في األردن وأن هناك حركة نشــطة 
لكن بعيدًا عن اإلعام، وذلك ملنع املّس بهذه 
عناصــر  وجــود  بفعــل  التجاريــة  العاقــات 
ســيما  وال  للتطبيــع،  معارضــة  أردنيــة 
كبيــرة  قــوة  تملــك  التــي  املهنيــة  النقابــات 

ويمكنها تخريب هذا التعاون.

لكــن العاقــات التجاريــة واالقتصاديــة بــن 
األردن وإسرائيل ال تشكل العامل األساسي 
مجــرد  هــي  بــل  اإلســرائيلي،  املنظــور  فــي 

نتيجــة مرافقــة لإلنجــاز األهــم وهــو إخــراج 
اإلســرائيلي  الصــراع  معادلــة  مــن  األردن 
بنــاء  علــى  والتعويــل  جهــة،  مــن  العربــي 
ثانيــة،  جهــٍة  مــن  مشــتركة  أمنيــة  مصالــح 
وال ســيما أن املشــهد اإلســرائيلي، فــي عهــد 
نتنياهو تحديدًا يتواجد فيه أصوات داخل 
الليكــود نفســه وفــي االئتــاف الحكومــي ال 
تزال ترى أن األردن هو الدولة الفلسطينية، 
وأنه ال مكان لدولة ثالثة بن البحر والنهر.

علنــا  تبــدي  إســرائيل  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
األردن،  مــع  األجــواء  ترطيــب  فــي  اجتهــادًا 
والتشــديد علــى أنهــا ســتأخذ اتفاق الســام 
تســوية  أي  فــي  الحســبان  فــي  عمــان  مــع 
تعهــدات  وفــق  الفلســطيني  الطــرف  مــع 
زيارتــه  خــال  األردنــي  للعاهــل  نتنياهــو 
اللــه  عبــد  بامللــك  ولقائــه  لعمــان  الرســمية 
أن  إال  املاضــي،  الثانــي  كانــون  ينايــر/  فــي 
املحــور الرئيســي للمنظــور اإلســرائيلي هــو 
املحور األمني والتعاون االستخباراتي بن 
البلديــن وتبــادل املصالــح وفــق تصريحــات 
نابــو لإلذاعــة العســكرية. ويترافــق ذلــك مــع 
تطمينــات إســرائيلية فــي ظــل الثــورات فــي 
العالــم العربــي بــأن »األردن جزيرة اســتقرار 
فــي بحــر هائــج، وال يمكننــا أن نســعى لجار 

أفضل من اململكة األردنية الهاشمية«.
املتواصــل  اإلســرائيلي  التهويــل  ويشــكل 
واقتــراب  داعــش«  »خطــر  مــن  لنتنياهــو 
تنظيم »الدولة اإلسامية« من الحدود، أداة 
األردن  ربــط  ملحاولــة  مكشــوفة  إســرائيلية 
محــور  ضمــن  إســرائيل  مــع  أكبــر  بتعــاون 
أمــن  واعتبــار  املعتدلــة«،  الســنية  »الــدول 
اململكة األردنية جزءًا من األمن اإلســرائيلي، 
إســرائيل.  يهــدد  األردن  فــي  تغيــر  أي  وأن 
وهو ما يفّســر إصرار نتنياهو، عند إفشــال 
جــون  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  مبــادرة 
كيــري األخيــرة، ورفــض مقترحــات الجنــرال 
ألــن جونــز للترتيبات األمنيــة غربي األردن، 
لجيــش  عســكري  بانتشــار  االحتفــاظ  علــى 
خلــف  واألردن  إســرائيل  بــن  االحتــال 

خطوط »الدولة الفلسطينية«.

أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، والعشرات بحاالت اختناق، إثر 
استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أمس السبت، خالل مواجهات بين شبان 
سلواد،  بلدة  في  إسرائيلية  وقوة 
قتل  على  احتجاجًا  اهلل،  رام  قرب 
الجيش  برصاص  فلسطيني  فتى 
حسب  الجمعة،  يــوم  اإلسرائيلي 
الشهود  ــح  وأوض عيان.  شهود 
مجموعة  أن  »األناضول«  لوكالة 
من الشبان أغلقوا طريقًا رئيسيًا يمر 
البلدة،  قرب  المستوطنون  عبره 
عروة  الفتى  مقتل  على  احتجاجًا 

حماد، الجمعة.

ساهم موقف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز )الصورة( من 
الخصم  المغرب،  جعل  في  الجزائر،  مع  والتقارب  الغربية  الصحراء 
موقفًا  يتخذ  للجزائر،  التقليدي 
الموريتاني ويلجأ  النظام  سلبيًا من 
كتخفيض  عــقــابــيــة،  ــراءات  ــ إلجـ
الذين  الموريتانيين  الطلبة  نسبة 
المغربية،  الجامعات  يدرسون في 
مشددة  أمنية  ــراءات  إج واتخاذ 
فضًال  البلدين،  بين  الحدود  على 
حصول  ــراءات  ــ إجـ تــشــديــد  ــن  ع
الدخول  تأشيرة  على  الموريتانيين 

إلى المغرب.

مواجهات سلواد

إجراءات عقابية

الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  خاطب 
المصريين،  السبت،  أمــس  السيسي، 
ــقــول:  ــال ــاء، ب ــن ــي ــوم س ــج غــــداة ه
مصر  إرادة  كسر  يــريــدون  ــذروا،  ــ »اح
الجيش  إرادة  وكــســر  والــمــصــريــيــن 
وكأنهم  مــصــر،  عــمــود  بــاعــتــبــاره 
تريدون  أنتم  هل  المصريين:  يسألون 
مرة  الدولة  عودة  تريدون  النجاح؟ 
تــتــحــركــوا في  أن  ــدون  ــري ت ــرى؟  ــ أخ
نجاحًا؟  وتحققوا  الجهات  جميع 
مصر«.  تنجح  أن  مطلوبًا  ليس  كأنه 
وقال: »نخوض حرب وجود، وهناك 
شهداء سقطوا. يجب أن ندرك أبعاد 

المؤامرة الكبيرة ضدنا«.

السيسي:
مؤامرة ضّدنا

تأزمت العالقة بين 
المغرب وموريتانيا في 

أكثر من مناسبة على 
خلفية عدد من القضايا. 

لكن حرارة التواصل بين 
الجارين تعود تدريجيًا 

على ما يبدو

تستغل الواليات المتحدة 
االشتباكات بين الحوثيين 

والقاعدة في وسط 
اليمن، لتحدد أهدافها 
من بين مسلحي »أنصار 

الشريعة« وتستهدفهم 
بغارات جوية

اعتبر السيسي أّن بالده تخوض »حرب وجود« )األناضول(

تالقي 
الضربات 
األميركية 
معارضة 
شعبية في 
اليمن )محمد 
حويس/
األناضول(

يتنامى الغضب الشعبي األردني من إسرائيل )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

اليمن: تحديد الحصص 
الحكومية

فــي  ــف 
ّ
املكل الــوزراء  رئيــس  كشــف 

خالــد  باليمــن،  الشــراكة  حكومــة 
حصــص  عــن  بّحــاح،  محفــوظ 
مكونات الحكومة، وذلك بعد يومن 
مــن انتهــاء املــدة املحــددة للتشــكيل. 
»املؤتمــر«  حزبــي  حصــول  وأكــد 
لــكل  وزارات   9 علــى  و»املشــترك« 
واحــد منهمــا، و»الحــراك الجنوبــي« 
وجماعة الحوثين على ست وزارات 
لــكل منهمــا، مع بقاء الوزارات األربع 
الســيادية )الدفــاع، الداخلية، املالية، 
الرئيــس  نصيــب  مــن  والخارجيــة(، 

عبدربه منصور هادي. 
)العربي الجديد(

البزم: األمن المصري 
أولوية فلسطينية

أكــّد املتحــدث باســم وزارة الداخليــة 
واألمــن الوطنــي في غزة، إيــاد البزم، 
ومصــر  القطــاع  بــن  »الحــدود  أن 
ملراقبــة  وتخضــع  وآمنــة  مضبوطــة 
وإجــراءات مشــددة مــن قبــل األجهزة 
»ال  أن  وأكــد  الفلســطينية«.  األمنيــة 
عاقــة لغــزة بمــا يجــري فــي الداخــل 
املصري«. وقال البزم إن »األنفاق بن 
غــزة ومصــر لــم تعــد موجــودة بعــد 
بإغاقهــا  املصــري  الجيــش  قــام  أن 
منــذ أكثــر مــن عامــن«. وشــدد علــى 
باملســاس  تســمح  لــن  »وزارتــه  أن 
بأمــن الحــدود وتعتبر األمن القومي 
املصــري أولويــة فلســطينية«. وقــّدم 
تعازيــه »ملصــر قيــادة وشــعبا علــى 
مقتل جنودها في الجريمة النكراء«.
)العربي الجديد(

ايران: ال اتفاق قبل رفع 
العقوبات

أّكــد نائــب وزيــر الخارجيــة اإليرانــي 
وكبيــر املفاوضن في امللف النووي، 
 
ّ
أن الســبت،  أمــس  عراقجــي،  عبــاس 

اتفــاق  أي  توقيــع  تقبــل  لــن  »إيــران 
نهائي بشــأن برنامجها النووي، ما 
رفع العقوبات الدولية املفروضة 

ُ
لم ت

عليهــا«. وأكــد »عــدم نيتهــا التراجــع 
النــووي«. وأبــرز عــدم  عــن نشــاطها 
نــووي،  ســاح  المتــاك  ســعيها 
 مــا نســتطيع تقديمــه 

ّ
 »جــل

ّ
 إن

ً
قائــا

حــول  شــفافة  معلومــات  طــرح  هــو 
برنامجنا النووي لتبديد القلق«. 

)العربي الجديد(

ليبيا: تجّدد االشتباكات 
في ككلة

الســبت،  أمــس  شــخصا،   17 صيــب 
ُ
أ

بعــد تجــدد االشــتباكات فــي محيــط 
منطقة ككلة بالجبل الغربي، أقصى 
غربي ليبيا. وأوضح املتحدث باسم 
لعلميــة  التابعــة  املتحركــة  القــوة 
أن  جمعــة،  صبحــي  ليبيــا«،  »فجــر 
املنطقــة  علــى  صاروخيــا  »قصفــا 
بــدأ أمــس )الجمعــة، واســتمر حتــى 
صباح اليوم )الســبت( على املســاكن 

واملباني العامة، وطال املساجد«.
)األناضول(

مقاالت ذات صلة  
على الموقع األلكتروني
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من
روزنامتنا



ــه »إذا 
ّ
يــرى الباحــث السياســي أليكســي كوتشــيتكوف، أن

نظرنا تحت أّي شعارات جرت حملة املرشحن االنتخابّية 
فــي أوكرانيــا ومــن شــارك فيهــا ومــن وصــل إلــى نهايتهــا، 
فالجميع هناك، عمليا بطريقة أو بأخرى، ســاروا باتجاه 
التطّرف القومي«. ويعتبر، في حديث ملوقع »كانتسبوال.

ه »على مستوى الشعارات، تشّكل تيار فاشي عام، 
ّ
رف«، أن

 البرملــان األوكرانــي الجديــد ســيخلو مــن اليســارين 
ّ
أي أن

الحقيقيــن والديمقراطيــن الحقيقيــن، باملعنــى املباشــر 
الليبراليــن الحقيقيــن«، مســتنتجا  مــن  للكلمــة، وكذلــك 
وفــي  بوضــوح«.  وفاشــيون  نازيــون  هنــاك  »الجميــع   

ّ
أن

فــي  املتخّصــص  السياســي  الباحــث  يقــول  ذاتــه،  اإلطــار 
الشــأن األوكراني، ديمتري كوليكوف، تعليقا عّما إذا كان 
علــى روســيا االعتــراف بشــرعية االنتخابــات التشــريعّية 
 التضييــق علــى األحــزاب التــي تعّبــر 

ّ
األوكرانّيــة، فــي ظــل

دون  مــن  والحيلولــة  بالروســية  الناطقــن  مصالــح  عــن 
مشــاركتها فــي االنتخابات، وعــدم دعوة املراقبن الروس، 
إلــى جانــب اســتمرار الحــرب األهلّيــة فــي البــاد: »ال أعلــم 

ما هو املوقف الذي ســتتخذه روســيا االتحادية«. ويتابع 
أوكرانيــا  داخــل  االنتخابــات  شــرعّية  أن  أفهــم  »لكننــي 
 نسبة هائلة 

ّ
نفسها، ستكون موضع شك. فمن الواضح أن

مــن الناطقــن بالروســّية، ومــن أولئــك الذيــن ال يســاندون 
امليــدان )وهــم حوالــي نصــف الســكان( لن يكــون لديهم من 

يمثلهم«، في البرملان الجديد.
وكالــة  تنقــل  الرســمي،  الروســي  املســتوى  علــى  أمــا 
»إنترفاكــس« عــن مديــر إدارة الرئيــس الروســي ســيرغي 
بنتيجــة  ســيعترف  الكرملــن   

ّ
أن تأكيــده  إيفانــوف، 

االنتخابات البرملانّية األوكرانّية، مضيفا »ما نريده هو 
أن تسير أوكرانيا في طريق طبيعي حضاري، وأن تكون 

دولة قادرة على إعالة نفسها، كنقطة بداية«.
املصالــح  تنــازع  يتــرك  هــل  األساســي:  الســؤال  ويبقــى 
بــن الغــرب وروســيا، وبــن ملــوك الفســاد األوكرانيــن، 
ألوكرانيــا أن تكــون كذلــك، وهل ســيكون البرملــان الجديد 
ــذًا إلرادات تــؤدي إلى مزيد من 

ّ
 أم منف

ً
العبــا وطنيــا فاعــا
ل في األزمة؟

ّ
التوغ

القادة الميدانيون أبرز المرشحين وغياب مشاركة األقاليم االنفصالية

أوكرانيا تنتخب برلمانها 

أوراق موسكو... ونفوذ واشنطن
مصير رئاسة الوزراء سيكون نتيجة مفاوضات معّقدة

»العداء لروسيا« شعار المرحلة

وجهة نظر

القانون الذي سُتجرى 
وفقه االنتخابات أقرب إلى 

حالة توافقية ُمعلّقة

تولي ياتسينيوك 
منصب رئاسة الوزراء 

يناسب الواليات المتحدة

موسكو ـ منذر بدر حلوم

انتخابــات  أوكرانيــا  تخــوض 
حــل  بعــد  عاجلــة  برملانيــة 
أزمــة  خلفيــة  علــى  برملانهــا، 
سياســية، بــل وجوديــة تهــّدد وحــدة الدولة، 
مــن دون أقاليمهــا االنفصاليــة، فــي خطــوة 
تبــدو شــكلية ترجــئ حــل مشــاكل. وحلــول 
املبــدأ  حيــث  مــن  موجــودة  املشــاكل،  هــذه 
خــارج برملــان أوكرانيــا، فيمــا تدفــع أجــواء 
إلــى  امليدانيــن  بالقــادة  األهليــة  الحــرب 
الواجهة، طمعا بممارســة سياســة مؤسســة 
علــى االســتقطاب الحــاد والعنــف. فمــا هــي 
مقاعــد  علــى  اليــوم  تتنافــس  التــي  القــوى 

»رادا«)البرملان(، ومن يمثلها؟ الـ
صــص لانتخابــات البرملانيــة األوكرانيــة 

ُ
خ

املبكــرة، اليــوم األحــد، 112 مركــزًا انتخابيــا 
بــأن  علمــا  دولــة،   72 فــي  أوكرانيــا،  خــارج 

العدد األكبر منها سيكون في روسيا. 
ويبدو أن هذه االنتخابات ال تولي اهتماما 
عّد فعلية، 

ُ
لدرجــة إقبــال الناخبــن، فهي ســت

علــى  اإلقبــال  درجــة  عــن  النظــر  بصــرف 
صناديق االقتراع.

الــذي  األوكرانــي  االنتخابــات  فقانــون 
توافقيــة  حالــة  إلــى  أقــرب  وفقــه،  جرى 

ُ
ســت

وعلــى  الســابق،  القانــون  أن  ذلــك  قــة، 
ّ
ُمعل

العديــدة  واملناقشــات  الجــدال  مــن  الرغــم 
حولــه، فــي البرملــان وفي األوســاط الشــعبية 
وتــم  تغييــر،  دون  مــن  بقــي  والسياســية، 
صــدده.  فــي  إجرائــي  توافــق  إلــى  التوصــل 
جرى وفــق 

ُ
وذلــك يعنــي أن االنتخابــات ســت

القواعد التي تم التوافق عليها بن الرئيس 
املخلــوع فيكتور يانوكوفيتــش، واملعارضة 
سنة 2012. وتبعا لها، سيتم انتخاب نصف 
والنصــف  حزبيــة،  قوائــم  مــن  النــواب  عــدد 
اآلخــر وفــق الدوائــر االنتخابيــة، علمــا بــأن 
مشــاركة  يمنــع  أعــاه  إليــه  املشــار  التوافــق 
تكتــات سياســية فــي االنتخابــات، ويحــدد 
خمســة  بنيــل  البرملــان  فــي  املشــاركة  عتبــة 
فــي املائــة كحــد أدنــى مــن أصــوات الناخبــن 

املشاركن.
ونقــل موقــع »ســي فــي كا.غوف.يــو آي«، عــن 
األوكرانيــة،  املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة 
لخــوض  تســجيلهم  تــم  مرشــحا   6670 أن 
االنتخابــات املقبلــة، ســُينتخب 424 شــخصا 
مــن  بــداًل  البرملانيــة،  املقاعــد  لشــغل  منهــم 
االختــزال  هــذا  القانــون.  يقتضــي  كمــا   450
إلــى خــروج شــبه جزيــرة  العــدد، يعــود  فــي 
أوكرانيــا  قــوام  مــن  وسيفاســتوبول  القــرم 
االتحاديــة،  روســيا  إلــى  وانضمامهمــا 
تعتــرف  لــم  عــام  شــعبي  اســتفتاء  بنتيجــة 
كييف، كما العالم، بشــرعيته. وقد كان القرم 
وسيفاستوبول يضمان 12 دائرة انتخابية.

انتخــاب رئيســن وبرملانــن فــي الثانــي مــن 
نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.

عــدد  يبلــغ  املنشــورة،  للمعطيــات  وفقــا 

فــي  ستشــارك  التــي  السياســية  األحــزاب 
حــزب  بــأن  علمــا  حزبــا،   29 االنتخابــات 
فيكتــور يانوكوفيتــش )األقاليــم(، الــذي فــاز 
االنتخابــات  يقاطــع   ،2012 انتخابــات  فــي 
البرملانية في دورتها االســتثنائية الحالية، 
بحجــة عــدم إمكانيــة مشــاركة الناخبــن مــن 

إقليم دونباس بشكل حر وعلني.
اإللكترونيــة  املواقــع  نشــرت  وبالتزامــن، 
تقديرات لباحثن اجتماعين وخبراء الرأي 
العــام، تؤكــد أن كتلــة الرئيــس الحالــي بتــرو 
االنتخابيــة.  الحملــة  تتصــّدر  بوروشــينكو 
خمســة  حظــوظ  إلــى  التقديــرات  وتشــير 

األوكرانــي،  البرملــان  بدخــول  أخــرى  أحــزاب 
يتزعمــه  الــذي  الراديكالــي«  »الحــزب  هــي: 
أوليــغ لياشــكو، املعــروف بمواقفــه الغريبــة 
تتزعمــه  الــذي  »الوطــن«  وحــزب  املســتفزة، 
الــوزراء  رئيســة  تيموشــينكو،  يوليــا 
الســابقة التــي أخرجهــا االنقــاب األخير من 
الســجن؛ وحــزب »الجبهــة الشــعبية«، ومــن 
الشــخصيات البــارزة التــي تتقــدم صفوفــه: 
رئيــس الــوزراء األوكرانــي الحالــي أرســيني 
األوكرانــي،  البرملــان  ورئيــس  ياتســينيوك، 
»أوكرانيــا  وحزبــا  تروتشــينوف؛  ألكســندر 
قوية«، بزعامة سيرغي تيجينكو، و»الكتلة 

املعارضة«، مع زعيمها يوري بويكو.
االجتماعيــون  الباحثــون  ويســتبعد 
األوكرانيــون،  الشــيوعيون  يتمكــن  أن 
تجــاوز  مــن  ســيمونينكو،  بيوتــر  بزعامــة 
فــي املائــة لدخــول البرملــان،  عتبــة الخمســة 
ــرون بمصير مشــابه لحزب »الحرية« 

ّ
ويبش

القومــي بزعامة أوليغ تياغنيبوك، والحزب 
وزعيمــه  اليمينــي«  »القطــاع  املتطــرف 
الحزبــن  بــأن  علمــا  يــاروش،  ديمتــري 
حة 

ّ
مســل تشــكيات  لديهمــا  األخيريــن 

تخوض الحرب ضد األقاليم االنفصالية.
قــد ال يكــون مفاجئــا أن تتضمــن كل قوائــم 
البرملــان،  مقاعــد  علــى  املتنافســة  األحــزاب 
وصحافيــن  »امليــدان«  مــن  نشــطاء  أســماء 
املتطوعــن  وحــدات  فــي  ميدانيــن  وقــادة 
التــي تقاتــل االنفصاليــن فــي شــرق البــاد، 
املقاعــد  علــى  املتنافســن  بــأن جميــع  علمــا 
البرملانيــة األوكرانيــة، وخافــا لانتخابــات 
الســابقة، يــكادون يلتقــون علــى الدعــوة فــي 
برامجهــم االنتخابيــة لتكامــل أوكرانيــا مــع 
أوروبا، وال مركزية الســلطة، وتعزيز قدرات 

الباد الدفاعية.
تخلــو  أن  أيضــا  مفاجئــا  يكــون  ال  وربمــا 
اللغــة  عــن  الحديــث  مــن  املرشــحن  برامــج 

الروسية كلغة رسمية ثانية في الباد.
مقاعــد  لشــغل  الســاح  َحَملــة  اندفــاع 
البرملــان، دفــع مديــر معهــد »اســتراتيجيات 
العوملــة«، فاديــم كاراســيف، إلــى القــول، وفقا 
ملــا نقلتــه وكالــة »ريــا نوفوســتي« عنــه، إن 
»مجلــس الــرادا )البرملــان( ســيكون مسّيســا 
وناشــطا. وســيكون فيه الكثير من النشــطاء 
ة 

ّ
السياســين االجتماعيــن، واملهنيــون، وقل

النائــب  عمــل  حقيقــة  يدركــون  الذيــن  مــن 
وطبيعة العمل السياسي التشريعي«. 

كمــا نقلــت الوكالــة إياهــا عــن مديــر وكالــة 
»نمذجة األوضاع« فيتالي باال، قوله: »أميل 
إلــى القــول إنــه برملــان انتقالــي، واســتمراره 
وبكيفيــة  االجتماعــي،  باملــزاج  ســيرتبط 
تطور األحداث، وبالدرجة األولى في املجال 
االجتماعــي االقتصــادي. ولكــن إذا حصلــت 
معجــزة وســار كل شــيء علــى مــا يــرام، فلــن 
 البرملــان« الــذي علــى 

ّ
يــدور الحديــث عــن حــل

وشك أن ُينتخب.
البرملانيــة  االنتخابــات  نزاهــة  ســيتابع 
األوكرانيــة وشــفافيتها 304 مراقبــن من 21 
مة 

ّ
دولة، إضافة إلى 2017 مراقبا من 20 منظ

دوليــة. ولــم تتلــق موســكو وشــقيقاتها فــي 
رابطــة الــدول املســتقلة، هذه املرة دعوة ألداء 
رســل 

ُ
دورهــا التقليــدي، ومــن املســتبعد أن ت

مراقبــون  يشــارك  أو  الرســمين  مراقبيهــا 
روس غير معتمدين في هذا الحدث.

املركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  أعلنــت  كمــا 
األوكرانيــة عــن اســتحالة إجــراء االنتخابات 
في 14 من 32 دائرة انتخابية في دونيتسك، 
التــي ســبق أن أقــرت انفصالهــا عــن كييــف، 
»جمهوريــة دونيتســك  بـ يســمى  مــا  معلنــة 
الشعبية« غير املعترف بها من قبل أي دولة 

إلى اآلن.
لوغانســك  »جمهوريــة  جانــب  إلــى  وهــي، 
الشــعبية« التــي كمثــل ســابقتها لــم يعتــرف 
انتخابــات  أي  أن  علــى  اتفقتــا  أحــد،  بهــا 
جرى على 

ُ
تريدها السلطات األوكرانية لن ت

علــى  عازمــون  فاالنفصاليــون  أراضيهمــا. 

8
سياسة

رقم

تشهد أوكرانيا، اليوم 
األحد، انتخابات برلمانية 

لن تشمل أقاليمها 
االنفصالية، وتتميز بترشح 

نشطاء من »الميدان« 
وقادة ميدانيين

مخاوف من أن يكون البرلمان حربيًا ثورجيًا وراديكاليًا )يوركو دياشيشين/فرانس برس(

عوامل داخلية مهّددة للميدان األوكراني )فرانس برس(

يطرح انسحاب حزب األقاليم، املوالي لروسيا 
األوكرانّيــة،  التشــريعّية  االنتخابــات  مــن 
ولوغانســك  دونيتســك  جمهوريتــي  وإعــان 
الشــعبيتن، غيــر املعتــرف بهمــا، عــدم شــمول 
االنتخابــات األوكرانيــة أراضيهمــا، وعزمهمــا 
انتخاب رئيسن وبرملانن بصرف النظر عما 
تفعله كييف، تساؤالت كثيرة، عما إذا كان من 
شأن ذلك تزويد موسكو بأدوات تأثير جديدة 
في الدولة الجارة، العازمة على االنضمام إلى 
ــه يجــّرد الكرملــن 

ّ
حلــف شــمال األطلســي، أم أن

من أدواته في الداخل األوكراني.
فــي  التأثيــر  علــى  موســكو  قــدرة   

ّ
أن ويبــدو 

ســير االنتخابــات األوكرانّيــة ونتائجهــا شــبه 
 لها اليوم إال ورقة 

َ
معدومــة. وبالتالــي، لــم يبق

األكبــر  التحــدي  تشــّكل  التــي  االنفصاليــن، 
فــي  مقبلــن،  وحكومــة  برملــان  ألي  واألخطــر 
حــن يتصاعــد املــزاج املعــادي لروســيا داخــل 
القوميــة  الشــعارات  مــع  بالتــوازي  أوكرانيــا، 

املتطرفة التي طغت على الحملة االنتخابية.
هــي  ممــا  أكثــر  داخلّيــة،  عوامــل   

ّ
أن والواقــع 

بامليــدان  التهديــد  اليــوم  تحــّدد  خارجّيــة، 
الشــارع  اســتخدام  منــذ  أوكرانيــا،  فــي  القائــم 
وبعــد انقســام أوكرانيــا إلــى جنوبّيــة شــرقّية 
بكفــاءة  ــق 

ّ
وتتعل أوروبّيــة.  وغربيــة  روســّية 

الحكومــة  تجانــس  ودرجــة  الجديــد  البرملــان 
 املســائل االجتماعّية 

ّ
املقبلــة وقدرتها على حل

االقتصادّية بالدرجة األولى.
وفــي هــذا اإلطــار، تنقــل صحيفــة »أرغومينتي 
إي فاكتي«، عن الباحث السياسي املتخّصص 
كوليكــوف،  ديمتــري  األوكرانــي،  بالشــأن 
 الرئيــس 

ّ
 »كافــة الدالئــل تشــير إلــى أن

ّ
قولــه إن

ق أهدافه، 
ّ
األوكراني بترو بوروشينكو سيحق

االنتخابــات  لهــذه  األكيــدة  حاجتــه  لناحيــة 

ــه 
ّ
أن الحزبيــة. كمــا  القوائــم  فــي  مــن األصــوات 

 40 علــى  االنتخابّيــة  الدوائــر  فــي  ســيحصل 
فــي املائــة مــن أصــوات الناخبــن، كحــّد أدنــى، 
تحقيــق  مــن  بالنتيجــة،  ســيمّكنه  مــا  وهــو 
األغلبّية البرملانية«. ومع ذلك، يبقى سؤال من 
ســيترأس الحكومــة معلقــا ومقلقــا فــي الوقــت 
ــع مديــر »معهــد االســتراتيجيات 

ّ
ذاتــه. ويتوق

»تشــهد  أن  كاراســيف،  فاديــم  العومليــة«، 
املواجهــة  فــي  تصعيــدًا  الحاليــة  االنتخابــات 
الشــعبّية«.  و»الجبهــة  الســلطة  حزبــي  بــن 
 »الســؤال 

ّ
أن فــي تصريحــات أخيــرًا،  ويعتبــر، 

بوروشــينكو  ســيتمكن  هــل  اليــوم،  املركــزي 

البرملانيــة، مــن أجــل تشــكيل ســلطة متجانســة 
ومتماسكة بما فيه الكفاية«. 

صــل، يقــول الباحــث السياســي 
ّ
وفــي ســياق مت

كييــف  معهــد  مديــر  الشــهير،  األوكرانــي 
ميخائيــل  والنزاعــات،  السياســّية  للدراســات 
موقــع  علــى  لقــاء  فــي  بوغريبينســكي، 
كبيــرًا  احتمــااًل  »هنــاك   

ّ
إن »روســكاين.رو«، 

املائــة  فــي   40 علــى  بوروشــينكو  لحصــول 
وحكومتــه  البرملانّيــة  أغلبيتــه  تشــكيل  مــن 
برئاســة فاديميــر غرويســمان )نائــب رئيــس 
ــه »فــي حــال لم 

ّ
الحكومــة الحالــي(؟ ويوضــح أن

يتمّكــن مــن ذلــك، فالحكومــة ســتكون ائتافّية، 
وبالتالــي سيترأســها رئيــس الــوزراء الحالــي 
أرســيني ياتســينيوك«، وهو ما يبرر »احتدام 
املواجهة على فكرة اإلصاح بن بوروشينكو 
فــي  طــرح  األخيــر   

ّ
أن علمــا  وياتســينيوك، 

نيويــورك برنامجــه وفيــه إصاحــات واســعة، 
فيمــا طــرح بوروشــينكو فــي كييــف برنامجــه 
»أدلــة  صحيفــة  وتنقــل   .»2020 اإلصاحــي 
ه »من الواضح 

ّ
وحقائق« عن كوليكوف قوله، إن

فــي منصــب رئاســة  أن أرســيني ياتســينيوك 
الوزراء، يناســب تماما الواليات املتحدة، فهي 
 أن 

ّ
تدعمــه شــخصيا ومهنيــا«. ويضيف: »أظن

مصيــر كرســي رئاســة الوزراء ســيكون نتيجة 
ق 

ّ
ــدة وراء الكواليس، وســيتعل

ّ
مفاوضــات معق

ذلك طبعا بموقف الواليات املتحدة«. من هنا، 
املتحــدة،  الواليــات  »حضــور   

ّ
أن خافيــا  ليــس 

السياســّية  الحيــاة  فــي  الشــاكلة،  هــذه  علــى 
ز املوقــف املعــادي لروســيا في 

ّ
األوكرانّيــة، يعــز

األوســاط السياســّية األوكرانّيــة الســاعية إلــى 
الســلطة، إرضــاء للغرب مــن جهة ولجمهورها 

املستقطب قوميا ومذهبيا من جهة أخرى«.
منذر...

ُيظهر استطاع رأي أجراه »مركز 
غورشينن لدراسات الرأي العام«، 

في أوكرانيا، بن الثاني عشر 
والحادي والعشرين من أكتوبر/

تشرين األول الحالي، ونشر نتائجه 
على موقعه اإللكتروني، أّن نسبة 
غير قليلة من األوكرانين )38.1 

في املائة من املستطلعن(، مستعدة 
للتظاهر واالحتجاج في امليدان، في 
حال تقاعست السلطة االوكرانية 

الجديدة عن الوفاء بوعودها وإجراء 
اإلصاحات، مقابل رفض 49 في املائة 
الخروج للتظاهر، وامتناع 13 في املائة 

عن اإلجابة على السؤال.
في املقابل، أعرب 63.6 في املائة من 
املستطلعن، عن مساندتهم لتقارب 
أوكرانيا مع االتحاد األوروبي، مقابل 

تأييد 13.8 في املائة، التكامل مع روسيا 
وروسيا البيضاء وكازاخستان، في 

حن لم يحسم 8.1 في املائة رأيهم في 
هذه املسألة.

وفي حال إجراء استفتاء عام على 
انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال 

األطلسي، أبدى 53.4 في املائة تأييدهم 
للخطوة، مقابل معارضة 33.6 في املائة 
هم لن 

ّ
لانضمام، وتأكيد 5.6 في املائة أن

يشاركوا في استفتاء مماثل لو جرى. 
ولم يحسم الباقون، والبالغة نسبتهم 

7.4 في املائة، أمرهم حيال هذه املسألة 
أو امتنعوا عن اإلجابة.

% 38.1
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

إيرادات ليبيا
   تتهاوى

9

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قلقــا  ليبيــا،  فــي  النفــط  إيــرادات  تهــاوي  أثــار 
متزايــدًا، بعــد أن تراجعــت إلــى أقــل مــن النصــف 
مقارنة بمعدالتها الطبيعية قبيل اندالع أعمال 
العنف واالضطرابات السياسية السيما في العام األخير.

عبــد  املنتخــب،  الليبــي  النــواب  مجلــس  عضــو  وقــال 
الســام نصيــة، فــي تصريــح خــاص لـــ« العربــي الجديــد« 
إن اإليــرادات النفطيــة املتوقعــة للعــام الحالــي بنحــو 18 
نتيجــة  وذلــك  دوالر(،  مليــار   23.4( ليبــي  دينــار  مليــار 
لغلــق موانــئ تصديــر النفــط طيلــة عام، فــي حن تقدر في 
األوقــات العاديــة بـــ 45 مليــار دينــار )58.5 مليــار دوالر( 

سنويا.
وحســب البيانــات الرســمية الصــادرة منتصــف أكتوبــر/

النفــط  إيــرادات ليبيــا مــن  تشــرين األول الجــاري، بلغــت 
حتى نهاية ســبتمبر/أيلول 9.5 مليار دوالر، فيما وصل 

اإلنفاق إلى 23.2 مليار دوالر.
وأشــار عضــو مجلــس النــواب، إلــى أن املجلــس عــدل فــي 
قانــون املوازنــة العامــة، ليتــم تقليــص املوازنــة إلــى 52.1 

مليــار دينــار )40 مليــار دوالر(، بــداًل مــن 56 مليــار دينــار 
ليبــي )43 مليــار دوالر(، املعتمــد من قبــل املؤتمر الوطني 

العام خال يونيو/حزيران املاضي.
وكان املؤتمــر الوطنــي العــام الليبي )البرملان املؤقت( أقّر، 
املوازنة العامة الليبية، لعام 2014، بقيمة 56 مليار دينار 

ليبي، وبعجز قدره 16 مليار دينار )13.2 مليار دوالر(.
وأشــار نصيــة، إلــى أن قانــون امليزانيــة قبــل تعديلــه قوبل 
باعتراض أكثر من جهة من بينها مصرف ليبيا املركزي، 
الــذي يــرى أن اإليــرادات مبالــغ فيهــا، وال تغطــي املوازنــة 
املطروحــة، وجهــاز الرقابــة اإلداريــة، الــذي يعتــرض علــى 
وجــوب  علــى  ويؤكــد  القانــون،  بحكــم  املوازنــة  اعتمــاد 
عرضهــا للتصويــت فــي الجهــاز التشــريعي واعتمادهــا 

بأغلبية األصوات.
وأضــاف أن مجلــس النــواب كلف الحكومــة بإجراء تعديل 
على قانون املوازنة، الذي تم عرضه األسبوع املاضي وتم 
اعتماده، وبذلك أصبح في إمكان وزارة املالية إصدار كل 
التفويضــات، التــي كانــت موقوفــة مــن قبــل، وأن تباشــر 

الدولة اإلنفاق في مختلف األبواب التي كانت متوقفة.
وبحســب قانــون املوازنــة، فــإن هنــاك 4 مصــادر لتمويــل 

املوازنــة العامــة، أبرزها اإليــرادات النفطية، باإلضافة إلى 
اإليرادات املتبقية من امليزانية املاضية، وتبلغ 8 مليارات 
دينــار )10.4 مليــار دوالر(، واملصــدر الثالث هو اإليرادات 
الجمركيــة، والضرائــب املقــّدرة بـــ 6 مليــارات دينــار )7.8 

مليار دوالر(.
كما ســتصدر وزارة املالية أذون خزانة، قيمتها 16 مليار 
دينار )20.8 مليار دوالر(، بجانب لجوئها إلى استخدام 
األمــوال املجنبــة مــن إيــرادات النفــط، التــي تبلــغ 17 مليــار 
دينار )13.9 مليار دوالر(، لتغطية عجز املوازنة، في حال 

استمرار تدني اإليرادات النفطية للعام الحالي.
وتعاني صناعة النفط في ليبيا، والتي تعد أهم مصادر 
العملــة األجنبيــة، مــن مشــكات جمــة، وبلغ اإلنتــاج قرابة 
1.4 مليــون برميــل نفــط يوميا، حتى منتصف 2013، قبل 
اســتياء مســلحن علــى موانــئ نفطيــة، مطالبــن بإنشــاء 
إقليــم فــي برقــة )شــرق ليبيــا، ليهــوي اإلنتــاج إلــى أقل من 
200 ألــف برميــل، قبــل أن تتوصــل الحكومــة املؤقتــة إلــي 
اتفــاق معهــم ومعــاودة فتــح حقــول التصديــر بدايــة العام 
الحالي، ليصل اإلنتاج الشهر الجاري إلى نحو 900 ألف 

برميل يوميا.

اقتصاد
أسعار السلع والمعادن بالدوالر األميركي أسعار العمالت  بالدوالر األميركي

0.78 يورو 
0.62 جنيه إسترليني 
3.64 الريال القطري 
3.75 الريال السعودي 
0.28 الدينار الكويتي 
3.67 الدرهم اإلماراتي 
1.21 الدينار الليبي 
8.25 الدرهم المغربي 

0.38 الريال العماني 
162.9 الليرة السورية 
1513 الليرة اللبنانية 
1.79 الدينار التونسي 

83.15 الدينار الجزائري 
7.15 الجنيه المصري 
0.38 الدينار البحريني 

1164.5 الدينار العراقي 

%0.76 داو جونز األميركي 
0.66%ـ داكس األلماني 
0.47%ـ فوتسي 100 البريطاني 
%0.01 أو إم إكس 30 السويدي 
%0.07 ميالنو 40 اإليطالي 
0.36%ـ أر تي إس ستاندرد الروسي 

0.32%ـ  سويسرا20  
0.65%ـ  كاك 40 الفرنسي 

0.7%ـ  أية اي إكس 25 الهولندي 
0.01%ـ شنغهاي الصيني 
%1.01 نيكاي الياباني 
%0.54 إيه إس إكس 200 األسترالي 
%0.23 نيفتي الهندي 
0.6%ـ آي دي إكس اإلندونيسي 

0.31%ـ  كوسبي الكوري الجنوبي 
0.13%ـ هانج سينج هونج كونج 

86.2 للبرميل خام برنت 
1230.9 لألونصة الذهب 

17.2 لألونصة الفضة 
1250.9 لألونصة البالتين 

3.03 للرطل النحاس 
781.3 لألونصة البالديوم 

121.5 دوالرًا الرصاص 
3.62 للوحدة الغاز الطبيعي 

352.3 للطن الذرة األميركية 
518.5 للطن القمح األميركي 
977.4 للطن فول الصويا 

642 للطن الفوالذ 
63.8 للقنطار القطن 
428.2 للطن سكر لندن 
443.9 للطن زيت النخيل 
1984 للطن الكاكاو لندن 

مؤشرات البورصات

كريستين الجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في مؤتمر لمحافظي المصارف المركزية الخليجية، فيما تحديات الهبوط
يتوقع الصندوق تعرض نمو دول الخليج لتحديات بسبب هبوط أسعار النفط.

اإليرادات النفطية المتوقعة للعام الحالي تصل إلى نحو 23.4 مليار دوالر، لغلق 
موانئ التصدير، فيما تقدر في األوقات العادية بـ58.5 مليار دوالر سنويا

  4.5
أعلن الجهاز القومي لتنظيم 

االتصاالت املصري، أنه تم إيقاف 
أكثر من 4.5 مليون خط للهاتف 
النقال، لحن استكمال وتحديث 
البيانات الخاصة باملستخدمن، 

فضا عن خروج أكثر من 5.5 
مليون خط من الخدمة كانت 
تستخدم بطريقة عشوائية.

1253.7
تراجع الذهب أمس للجلسة 
الثالثة على التوالي، وأوقف 

موجة صعود استمرت أسبوعن 
مع ارتفاع الدوالر وصدور 

بيانات اقتصادية قوية، وهو ما 
قلل من جاذبية املعدن النفيس 

باعتباره أداة تحوط.
وهبط سعر الذهب في املعامات 

الفورية 0.3%، قبل أن يتعافى 
مسجا 1231.7 دوالر لألوقية 

)األونصة(. 

قال املصرف العربي، الذي 
يتخذ من األردن مقرًا رئيسيا 

له، في بيان صحافي أمس، إنه 
مطمئن تجاه القضية املقامة 
ضده في نيويورك بالواليات 

املتحدة، بتهمة تمويل 
منظمات إرهابية والقيام 

بتحويات مالية إلى حركة 
املقاومة اإلسامية )حماس(.

أظهرت بيانات امليزانية 
الفلسطينية املجمعة، خال 
األشهر التسعة األولى من 
العام الجاري، أن الحكومة 

الفلسطينية دفعت فوائد على 
ديونها الداخلية والخارجية 
املستحقة عليها، قرابة 183.9 
مليون شيكل )52.5 مليون 

دوالر(.

قال نائب رئيس الوزراء 
الروسي، دميتري روجوزين، 
إن منح سورية قرضا قدره 

مليار دوالر، يتطلب مزيدًا من 
الدراسة، إال أنه أكد أن الحكومة 
الروسية ملزمة بتأمن الدعم 
للمشاريع الروسية السورية 

املشتركة.

أرقام

كواليس
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املركــزي  املصــرف  يطــرح 
عــن  نيابــة  اليــوم،  املصــري، 
خزانــة  أذون  املاليــة،  وزارة 
بقيمــة 6 مليــارات جنيــه )840 مليــون 
دوالر(، في إطار خطط لاقتراض من 
السوق املحلية لتمويل عجز املوازنة.

»بوينــج«  شــركة  أبرمــت 
األميركيــة لصناعــة الطيران، 
إيــران،  مــع  خجولــة  صفقــة 
بلغــت قيمتها 120 ألف دوالر، لتكون 
أول شــركة أميركية تتعامل مع إيران 
فــي  الشــركة  وقالــت   .1979 عــام  منــذ 
بيان لها، إنها باعت لشــركة الطيران 
كتيبــات  إيــر«،  »إيــران  اإليرانيــة 
بالطائــرات،  الخاصــة  التعليمــات 
وخرائــط  توضيحيــة  ورســومات 

املاحة الجوية.

رســمية،  تقاريــر  أظهــرت 
مهرجــان  مــزاد  تســجيل 
اإلحساء للنخيل والتمور في 
الســعودية، علــى مــدى األيــام املاضية، 
إجماليــة  بقيمــة  ماســية،  صفقــة   48
تجــاوزت نصــف مليــون ريــال ) قرابــة 
وزارة  وبحســب  دوالر(،  مليــون   138
الزراعــة، فــإن املســتثمرين دخلــوا فــي 
تــداول  منصــة  علــى  قويــة  منافســات 

التمور لكسب تلك الصفقات.

التنميــة  هيئــة  أعلنــت 
عــن  املصريــة،  الصناعيــة 
مناقصــات إلنشــاء مجمعــات 
الصغيــرة  للصناعــات  صناعيــة 
واملتوســطة لعدد 22 مجمعا صناعيا 
البــاد،  محافظــات  مســتوى  علــى 
لتلــك  متوقعــة  اســتثمارية  بتكلفــة 

املجمعات تقدر بـ 2.6 مليار جنيه.

قــال البنــك العربــي األردنــي، 
أرباحــه  صافــي  إن  أمــس، 
زادت %10 فــي 9 أشــهر إلــى 
614 مليون دوالر، مقارنة به قبل عام، 
وعــزا ذلــك إلــى تنــوع محفظتــه ونمــو 
في األسواق الرئيسية واستراتيجية 

رامية للتحوط من املخاطر.

املنــازل  مبيعــات  قفــزت 
تســكنها  التــي  الجديــدة 
أميــركا،  فــي  واحــدة  أســرة 
ألعلى مســتوى لها في 6 ســنوات في 
 تعديا 

ّ
ســبتمبر/أيلول املاضــي، لكن

مبيعــات  لوتيــرة  الحــاد  بالخفــض 
أن تعافــي  إلــى  أغســطس/آب، يشــير 

قطاع اإلسكان ال يزال هشا.

تونس ـ هنـاء الطـرابلسي

ثانــي  بثقــة  اليــوم  تخــوض تونــس 
رغــم  الديمقراطيــة  تجاربهــا 
التحديــات التــي تواجههــا، ويطــرق 
التونســيون بــاب االنتخابــات البرملانية التي 
مــن  أفضــل  جديــدة  بمرحلــة  فيهــا  يأملــون 
االجتماعيــة  املســتويات  كل  علــى  ســابقاتها 
وخصوصــا  واألمنيــة  والسياســية 

االقتصادية. 
وتواصل تونس تقدمها امللحوظ في ربيعها 
العربــي  الربيــع  بــدول  مقارنــة  السياســي، 
األخــرى، إال أنهــا أصبحــت على وشــك أصعب 
اختبــار فــي الوقــت الراهــن وهــو العبــور مــن 
التجربــة  ستســتفيد  فهــل  االقتصــاد،  مــأزق 
السياســي  واالســتقرار  التقــدم  مــن  الوليــدة 
أم  امللــف؟  هــذا  علــى  باإليجــاب  فينعكــس 

سيعرقل االقتصاد التجربة الديمقراطية؟
أكتوبر/تشــرين   23 انتخابــات  بــرت 

ُ
اعت فــإن 

قائمــة  ديمقراطيــة  تجربــة   ،2011 عــام  األول 
للناخبــن  األيديولوجيــة  املرجعيــات  علــى 
باألساس، حسب وصف جزء مهم من الشارع 
الفتــرة  طيلــة  احــظ 

ُ
امل مــن  فإنــه  التونســي، 

األخيــرة أن وعــي التونســين صــار أشــمل من 
ذلــك بكثيــر وأن برامج وخطابات كل األحزاب 
تقريبــا تجــاوزت التقســيمات األيديولوجيــة 
تفصيليــة  محــاور  إلــى  وانصرفــت  الضيقــة 
املحــور  قائمتهــا  يتصــّدر  أخــرى،  وأولويــات 

االقتصادي.
وال غرابــة فــي أن يكــون الجانــب االقتصــادي 
املجلــس  طاولــة  علــى  نفســه  بطــرح  ســّباقا 
االنتخابــات،  ســتفرزه  الــذي  املقبــل  النيابــي 
إلــى جانــب امللــف األمنــي، وأن يكــون مــن أكبر 
ديباجــة  شــير 

ُ
ت إذ  املقبلــة،  املرحلــة  رهانــات 

قانــون املاليــة التكميلــي إلى أن إنجاح املســار 
االنتقالي في تونس »شديد التأثر بالعوامل 
حدّيات الهيكلّية«.

ّ
الخارجّية والّداخلّية والت

واتســم املشــهد االقتصــادي التونســي طــوال 
ثــورة  تلــت  التــي  املنقضيــة  ســنوات  الثــاث 
باالختنــاق   2011 الثانــي  يناير/كانــون   14
والتذبــذب، ومّر بمطبــات وصعوبات ضيقت 
الخناق على الدولة التونســية وعلى شــعبها 
وغّيــرت كل املؤشــرات التنمويــة التــي تكشــف 
خــال  التجــاري  امليــزان  عجــز  زيــادة  عــن 
الثمانيــة أشــهر املنقضيــة إلــى 9.4 مليــارات 

االقتصاد يختبر ربيع 
تونس السياسي

برامج األحزاب تجاوزت 
األيديولوجيا إلى محاور 

تفصيلية

صعوبات وتحديات 
واجهت التنمية بعد 

الثورة عام 2011

1011
اقتصاد

دينــار )5.2 مليــارات دوالر( وأن عجز املوازنة 
عــن   

ً
فضــا  ،%6.6 نســبة  إلــى  وصــل  العامــة 

 3 بـــ  ــّدر 
ُ
ق الــذي  العموميــة  املؤسســات  عجــز 

مليارات دينار.
أشــّد  هــي  االقتصــادي  النمــو  نســبة  ولّعــل 
تونــس.  فــي  االقتصاديــة خطــورة  املؤشــرات 
حيث يشير تقرير البنك الدولي إلى أن نسبة 
لســنة  املنتظــرة  لتونــس  االقتصــادي  النمــو 

2015 ستصل إلى 2.7 %.
عــن  تكشــف  ُمجتمعــة  املعطيــات  هــذه  كل 
صعوبــة مهّمــة البرملــان والحكومــة املقبلــن، 
نفســها  ســتفرض  امللفــات  مــن  العديــد  وأن 
الجانــب  ســيما  وال  األولويــات  قائمــة  علــى 

التشريعي.
وتعــّد البطالــة علــى ســبيل املثال، ملفــا قديما 

الثــورة  شــرارة  بســببه  اندلعــت  متجــّددًا 
التونســية بوفــاة البوعزيــزي احتجاجــا علــى 
أبــرز  حولــه  وصيغــت  والتهميــش،  البطالــة 
وطنيــة«  كرامــة  حريــة،  »شــغل،  شــعاراتها 
امللفــات  أبــرز  ضمــن  شــّك  دون  وســيكون 
فوفــق  املقبلــة.  الحكومــة  علــى  املعروضــة 
اإلحصاءات الرســمية، بلغ عدد العاطلن من 
العمــل بعــد الثــورة نحــو 800 ألــف شــخص، 
بينهم نحو 300 ألف شاب يحملون شهادات 

عليا.
امللــف  العمــل علــى حــل إشــكاالت هــذا  ولعــل 
هيكليــة  إصاحــات  ويتطلــب  بالهــّن  ليــس 
علــى مســتوى سياســات التشــغيل والتنميــة، 
الجــودي  معــز  االقتصــادي  الخبيــر  يــرى  إذ 
عــدم  إلــى  باألســاس  تعــود  البطالــة  أزمــة  أن 
مــع  التعليميــة  املنظومــة  بــن  االنســجام 
الجميــع  وينتظــر  الشــغل.  ســوق  متطلبــات 
 %  5.6 بلغــت  التــي  التضخــم  نســبة  خفــض 
مــن  والحــد  املاضيــة،  الثمانيــة  األشــهر  فــي 
غــاء املعيشــة وتراجــع القدرة الشــرائية وهي 

ملفات شائكة.
غــاء  مــن  الحــد   

ّ
فــإن الجــودي  وحســب 

لتوفيــر  اإلنتــاج  »زيــادة  يقتضــي  املعيشــة 
والقضــاء  التوزيــع  مســالك  وتنظيــم  الســلع 
املراقبــة  عمليــات  وتكثيــف  االحتــكار  علــى 
االقتصاديــة ومحاربــة التهريــب واالقتصــاد 

املوازي غير املهيكل )غير الرسمي(«.
قانــون  عليهــا  أتــى  التــي  التدابيــر  هــذه  كل 
عنوانــا  لــه  اختيــر  الــذي  التكميلــي  املاليــة 
مرتبطــة  االقتصــادي«،  االنتعــاش  »نحــو 
بشــكل وثيــق في مــا بينها وســتكون بدورها 
ضمــن أبــرز مهــام الحكومــة املقبلــة لتحقيــق 
الضريبــي  فالتهــرب  املأمــول.  »االنتعــاش« 
يمثــل مصــدر نقــص ملحــوظ ملــوارد ميزانيــة 
الدولــة التونســية وينعكس ســلبا علــى األداء 
الخــاص  االســتثمار  وتطــور  االقتصــادي 
وتنافســية املؤسســات والعدالــة االجتماعيــة. 
التصــّدي للتجــارة املوازيــة ملــف آخــر يطــرح 
لتونــس  املقبلــن  املســارين  علــى  نفســه 
الوطنيــة  »الخطــة  تطبيــق  إلــى  واملدعّويــن 
فــي  إقرارهــا  تــم  التــي  التهريــب«  ملقاومــة 
الغرض من قبل ســالفيهم والتي ســُيطالبون 
بتكريســها مــن خــال التوجــه نحــو »إدمــاج 
املنظــم«  االقتصــاد  فــي  املــوازي  النشــاط 
والحدوديــة«  امليدانيــة  املراقبــة  و«تكثيــف 

املغاربــي  االقتصــادي  االندمــاج  و«دعــم 
الجزائــر  مــع  اإلقليمــي  التعــاون  وتطويــر 

وليبيا خاصة«.
املتعلقــة  والتدابيــر  اإلصاحــات  وســتفرض 
بالقطاعات املصرفية والسياحية والفاحية، 
والحكومــة  البرملــان  علــى  أيضــا  نفســها 
التــي  االقتــراع  اللذيــن ســتفرزهما صناديــق 
ُمطالبــان  همــا  إذ  اليــوم.  مســاء  فــي  قفل 

ُ
ســت

بإعــادة االنتعــاش للســياحة التونســية التــي 

كانــت طــوال ســنوات املصــدر األساســي لدعــم 
تونــس  أن  خصوصــا  التونســي،  االقتصــاد 
تعــّول ســوى جزئيــا  بلــدًا نفطيــا وال  ليســت 

على الزراعة. 
كل هذه امللفات املفتوحة أمام أنظار القائمن 
القادمــن علــى تونــس، وكل هــذه التشــريعات 
هــذه  وكل  العاجــل  التفعيــل  تنتظــر  التــي 
املسائل العالقة التي تنتظر األطر التشريعية 
املنظمــة، ســتحّدد مصيــر تونــس االقتصادي 

اآلتــي الــذي يؤثــر تأثيــرًا مباشــرًا وملموســا 
على الوضع االجتماعي والسياســي، ويحدد 
القادمــة  التونســية  الســلطة  بالتالــي مصيــر 
باعتبار أن »الربيع العربي« مّر من هناك وأن 
الشــأن االقتصــادي كان الحــدث األهــم للثــورة 
التونسية والثورات العربية التي تلتها، وهو 
الــذي وضــع نقطــة النهاية لحيــاة املخلوع بن 
علــي السياســية علــى عــرش قرطــاج، ومــا زال 

التحدي األكبر أمام الثورة.

 القاهرة ـ خالد المصري 
ومحمد توفيق  

اتخــاذ  فــي  املصريــة  الســلطات  تأخــر  أثــار 
خطــوات نحــو انتخــاب برملان جديــد، مخاوف 
املســتثمرين من تضرر مناخ االســتثمار وعدم 
القــدرة علــى جــذب التمويــل الخارجــي الــازم 

لتسيير االقتصاد.
لجمعيــات  املصــري  االتحــاد  رئيــس  وقــال 
عــدم  إن  خميــس،  فريــد  محمــد  املســتثمرين، 
ســلبي  تأثيــر  لــه  اآلن  حتــى  برملــان  وجــود 
علــى الحيــاة االقتصاديــة ومنــاخ االســتثمار. 
ملراســل  تصريحــات  فــي  خميــس،  وأوضــح 

رام اهلل ـ محمد خبيصة

بــدأت  التــي  االقتصاديــة  الضربــات  توالــت 
تعصــف باالقتصــاد اإلســرائيلي منذ مطلع 
العــام الجــاري، وكان آخرهــا مــا أعلــن عنــه 
مــن  اإلســرائيلي،  االحتــال  إحصــاء  مكتــب 
التجــاري للســلع  العجــز  فــي نســبة  ارتفــاع 
حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وبحســب بيــان اإلحصــاء اإلســرائيلي، الذي 
نســخة  علــى  الجديــد«  »العربــي  حصلــت 
منــه أمــس، فقــد بلغ العجــز التجاري للســلع 
خــال  والــواردات(،  الصــادرات  بــن  )الفــرق 
الشــهور التســعة األولــى مــن العــام الجــاري، 
قرابــة 38.8 مليــار شــيكل )11 مليــار دوالر 

أميركي(.
خــال  التجــاري  العجــز  نســبة  وارتفعــت 
العــام الجــاري،  الشــهور التســعة األولــى مــن 
املناظــرة  الفتــرة  مــع  مقارنــة   ،%12 بنســبة 
مــن العــام املاضــي. وبلغــت واردات االحتــال 
اإلســرائيلي الســلعية مــن الخــارج، منذ مطلع 
ســبتمبر/أيلول  شــهر  نهايــة  وحتــى  العــام 
املاضــي، قرابــة 168 مليــار شــيكل )48 مليــار 

حتــى  البرملــان  تأخــر  أن  الجديــد«،  »العربــي 
اآلن أدى إلــى عــدم حصــول مصــر علــى قــرض 
شــهادة  يمثــل  الــذي  الدولــي،  النقــد  صنــدوق 
ويشــجع  االقتصــاد،  بتحســن  عامليــة  اعتــراف 
الســوق،  دخــول  علــى  األجانــب  املســتثمرين 
مــن مصــر  التــي هربــت  االســتثمارات  وعــودة 

بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وأضــاف أن القوانــن التــي تصدرهــا مؤسســة 
للطعــن  عرضــة  الــوزراء  ومجلــس  الرئاســة 
املقبــل  البرملــان  اعتــراض  حالــة  فــي  واإللغــاء 
عليهــا، مــا يهــدد املســتثمر األجنبــي تحديــدًا، 
ألنــه يحتــاج مناخــا آمنــا لاســتثمار، ويفضــل 

الدول املستقرة سياسيا. 

دوالر أميركي(، في حن جاءت الصادرات في 
حدود 130 مليار شيكل )37.1 مليار دوالر(.

انخفــاض  فــإن  اقتصاديــن،  وبحســب 
الصادرات خال العام الجاري مقارنة بالعام 
املاضــي، يعــد واحــدًا من أســباب تراجــع أرقام 
االحتــال  ســجلها  التــي  االقتصــادي،  النمــو 
خــال الربعــن األول والثاني، وســط توقعات 
دون  الثالــث  للربــع  النمــو  نســب  تبلــغ  بــأن 

.%1.5
العــام  مــن  األولــى  التســعة  الشــهور  وخــال 
الجــاري، تراجعــت واردات االحتــال من املواد 
الخــام املســتخدمة فــي التصنيــع بنســبة %9، 
مقارنــة مــع الفتــرة املناظــرة من العــام املاضي 

.2013
اإلســرائيلي،  االقتصــاد  فــي  الباحــث  وقــال 
مهنــد عقــل، »إن تراجــع الشــيكل خــال الربــع 
الثالــث، أثــر علــى قيمــة الــواردات مــن الخارج، 
بينمــا أدى ضعــف الــدوالر منــذ مطلــع العــام 
وحتــى يونيو/حزيــران املاضــي إلــى تراجــع 
في قيم الصادرات«. وأضاف ملراسل »العربي 
الجديــد« »أن تكلفــة ســعر صــرف الدوالر عند 
االســتيراد خــال الربــع الثالــث، كانــت كبيــرة 
جدًا، حيث بلغ متوســط ســعر صرف الشــيكل 
مقابــل الــدوالر خــال الربع الثالــث نحو 3.65 
شــيكل«. وتابــع »أدى انخفــاض ســعر صــرف 
مــن  األولــى  الســتة  الشــهور  خــال  الــدوالر 

»قمــة  مؤتمــر  عقــد  بتأجيــل  خميــس  وطالــب 
مصــر االقتصاديــة« إلــى مــا بعــد االنتهــاء مــن 
انتخابــات مجلــس النواب )البرملان(، وذلك من 
أجــل االنتهــاء مــن كافــة اإلصاحــات املطلوبــة 
لنجــاح املؤتمــر. وأعلنــت الحكومــة عــن نيتهــا 

العــام الجــاري، إلــى ارتفــاع قيمــة الصــادرات 
اإلســرائيلية إلــى الخــارج، حيث بلغ متوســط 
خــال  الشــيكل  مقابــل  الــدوالر  صــرف  ســعر 

النصف األول نحو 3.42 شيكل«.
أخــرى  ضربــة  غــزة  علــى  العــدوان  وشــكل 
بســبب  اإلســرائيلي،  االحتــال  القتصــاد 
صواريــخ املقاومــة الفلســطينية التــي وصلت 
االحتــال  مناطــق  ووســط  جنــوب  إلــى 
اإلســرائيلي، وتســببت بوقــف الناتــج املحلــي 

اإلجمالي في أحياء بكاملها.
تقريــر  بحســب  الصناعــي،  القطــاع  وتراجــع 
االحتــال  فــي  االقتصــاد  لــوزارة  ســابق 
اإلســرائيلي، بنســبة 15% فــي مناطــق وســط 
وجنــوب األراضــي املحتلــة، فيما لــزم أكثر من 
30 ألــف عامــل إســرائيلي منازلهــم، خوفــا مــن 

الصواريخ.
تكنولوجيــا  قطــاع  كان  أخــرى،  جهــة  مــن 
التطــور،  فائقــة  والتكنولوجيــا  املعلومــات، 
فــي  تراجعــا  الصناعيــة  القطاعــات  أكثــر 
مبيعاتها خال العام الجاري، وبنسبة %19، 
مقارنة مع الفترة املناظرة من العام املاضي.

التطــور،  فائقــة  تكنولوجيــا  صناعــة  وتعــد 
وتشــكل  اإلســرائيلية،  الصناعــات  أبــرز  مــن 
قرابــة 40% مــن إجمالــي الصادرات )الســلعية 
 ،2013 املاضــي  العــام  خــال  والخدماتيــة(، 

بقيمة مبيعات تجاوزت 40 مليار دوالر.
تراجعــا  الزراعيــة،  الصــادرات  شــهدت  كمــا 
العــام  مــن  األولــى  التســعة  الشــهور  خــال 
الفواكــه  صــادرات  تراجــع  وأهمهــا  الجــاري، 
بنســبة 18.2%، مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن 
العام املاضي، وصيد األسماك بنسبة %11.2 
مقارنــة مــع الفترة املناظــرة من العام املاضي، 
كل ذلــك جعــل اقتصــاد االحتــال اإلســرائيلي 

يواصل نزفه رغم توقف عدوانه على غزة.

تنظيم املؤتمر في فبراير/شــباط املقبل بشــرم 
. وقــال عضــو مجلــس  الشــيخ )شــمال شــرق( 
إن  البهــي،  محمــد  الصناعــات،  اتحــاد  إدارة 
حصيلــة االســتثمارات األجنبيــة ضعيفــة فــى 
االســتقرار  عــدم  بســبب حالــة  الراهــن،  الوقــت 
التي تعيشها الباد، مشيرًا إلى أهمية وجود 
للمســتثمرين.  الثقــة  يعطــي  منتخــب  برملــان 
مصــر  فــى  االســتثمار  بيئــة  أن  إلــى  وأشــار 
إعــادة  منهــا  اإلجــراءات،  مــن  العديــد  تحتــاج 
النظــر فــي بعــض القوانن املنظمــة لاقتصاد. 
وأكــدت أســتاذة االقتصاد فــي جامعة القاهرة، 
عاليــة املهــدي، أن الحكومــة طرحت العديد من 
الفرص االســتثمارية خال الفترة املاضية، إال 
أن معدالت االستثمار األجنبي ال تزال مخيبة 
. وبلــغ حجــم االســتثمارات األجنبيــة  لآلمــال 
مــن  األولــى  التســعة  األشــهر  خــال  املباشــرة 
يونيــو/ فــي  املنتهــي  املاضــي  املالــي  العــام 

حزيران نحو 4.7 مليار دوالر.
وأشــارت أســتاذة االقتصــاد إلــى أن املســتثمر 
بحاجــة إلى صــورة واضحة يضخ من خالها 
رؤوس أمــوال جديــدة، وهــي غيــر متوافــرة فــي 
الوقت الحالي، في ما يتعلق بقواعد التشغيل 

والحرية فى الخروج من السوق املصرية.
وقــال مســؤول فــي وزارة التخطيط، لـ »العربي 
الجديــد«، إن مصــر عرضت اســتثمارات بقيمة 
تتجاوز 60 مليار دوالر خال ديسمبر/كانون 
األول املاضــي فــي ملتقــى االســتثمار املصــري 
االســتثمارية  الفــرص  هــذه  أن  إال  الخليجــي، 
لــم تــدرس جيــدًا وقدمــت علــى عجــل«. وأضاف 
»كانــت أغلــب االســتثمارات التــي قدمــت خــال 
الســياحة  قطاعــي  تخــص  فرصــا  امللتقــى 
والعقــارات، وهمــا مــن القطاعــات التــي عانــت 
»لــم  وتابــع  املاضيــة«.  الفتــرة  خــال  مشــاكل 
يتقدم أي مستثمر للحصول على هذه الفرص 
االســتثمارات  غالبيــة  وكانــت  االســتثمارية، 
األجنبية توسعات في شركات قائمة فعليا«.

11 مليار دوالر عجزًا تجاريًا مصر: االستثمار ينتظر »التشريع«
لالحتالل في 9 أشهر

صفقات

مناقصات

أرباح وخسائر

فعالياتها  تبدأ  التي  تونس،  في  البرلمانية  االنتخابات  تتجاوز 
برامج  تفاصيل  إلى  للناخبين،  األيديولوجية  المرجعيات  اليوم، 

األحزاب السياسية المتصارعة، وفي مقدمتها الملف االقتصادي

تحقيق

%5.5
أبقت وكالة »فيتش« على 

التصنيف االئتماني لتونس 
عند ) BB-/BB(، ما يعني 

نظرة مستقبلية سلبية. وقالت 
فيتش إن معدل  التضخم ال يزال 
مرتفعا، حيث بلغ نحو 5.5%   في 

عام 2014.

غاز قطري لشركة 
خاصة في الصين

غضب شعبي في 
المغرب بسبب الكهرباء

هبوط النفط يهدد 
نمو دول الخليج

الرباط ـ مصطفى قماس

اتســعت رقعــة االحتجاجــات الشــعبية 
في املغرب، بســبب قرار الحكومة، رفع 
الدعم عن الكهرباء واملاء لألسر األكثر 
اســتهاكا، فــي مايو/أيــار املاضي، في 
إطــار خطــة إلنقــاذ املؤسســة الرســمية 
املغربيــة للماء والكهرباء من اإلفاس، 
بعــد تســجيلها عجــزًا ســنويا صافيــا 

بنحو 326 مليون دوالر. 
مقــرات  أمــام  االحتجاجــات  وتوالــت 
املحافظــن،  ومقــرات  املعنيــة  اإلدارات 
لتمتــد إلــى مدينتــي ميدلــت والريــش، 
وفــاس  »صفــر  مــدن  شــهدتها  بعدمــا 
وال  ومريــرت«،  وتونفيــت  ومكنــاس 
يســتبعد أن تطــال االحتجاجــات مدنــا 

أخرى كبرى.
اإللــه  عبــد  الحكومــة،  رئيــس  وكان 
املاضــي،  األســبوع  أكــد  بنكيــران، 
خــال لقــاء مــع أعضــاء حــزب العدالــة 
والتنميــة، أنــه وجــه بمعالجــة جميــع 
الشــكاوى التــي يتقــدم بهــا املواطنــون 
املتضــررون مــن القــرار، أو الذيــن لحــق 
قيــام  علــى  مشــددًا  منــه،  الضــرر  بهــم 
والكهربــاء،  املــاء  بتوزيــع  الشــركات 
تطابــق  علــى  والتأكــد  مراقبــن  إيفــاد 

العــدادات  فــي  املســجلة  املعطيــات 
تتضمنهــا  التــي  تلــك  مــع  املنزليــة 

الفواتير.
رئيــس  خربــاش،  يحيــى  واعتبــر 
فــي مدينــة  جمعيــة حمايــة املســتهلك 
الراشيدية، التي خرج فيها املواطنون 
باحتجاجات كبيرة، أن األسر فوجئت 
التــي  الفاتــورة،  قيمــة  فــي  بالزيــادة 
بعــض  فــي  أضعــاف  ثاثــة  تضاعفــت 
املدن، مشيرًا إلى أن هذا اإلجراء دفعهم 
للخــروج إلى الشــارع واالحتجاج ضد 
القرار الذي انعكس سلبا على حياتهم 
الجامعــة  رئيــس  وقــال  املعيشــية.  
املســتهلك،  حقــوق  لحمايــة  املغربيــة 
بوعــزة الخراطــي، إن الزيادات الكبيرة 
فــي فواتيــر املــاء والكهربــاء، يأتــي فــي 
إطــار املخطــط الرامي إلى إنقاذ املكتب 
الوطني للماء والكهرباء، الذي يشرف 

على تدبير القطاع بالباد.
واتحــادات  معارضــة  أحــزاب  وكانــت 
نقابية حذرت في وقت ســابق حكومة 
بنكيران من املساس بأسعار الكهرباء 
االقتصاديــة  األزمــة  ظــل  فــي  واملــاء، 
والتــي  البــاد،  منهــا  تعانــي  التــي 
ترخــي بظالهــا علــى القــوة الشــرائية 

للمغاربة.

الدوحة ـ العربي الجديد

أعلنــت شــركة قطــر غــاز، أمــس، عــن بيع 
أول شــحنة مــن الغــاز الطبيعــي املســال 
لشــركة »جوفــو« لتخزيــن ونقــل الغــاز 
الطبيعي املسال املحدودة، وهي شركة 

صينية خاصة )غير حكومية(. 
وقــد تــم بيــع الشــحنة البالغــة 64 ألــف 
متــر مكعــب بنظام »التســليم على ظهر 
ناقلــة  علــى  تحميلهــا  وتــم  الناقلــة« 
فــي  الطبيعــي املســال »ليرســي«  الغــاز 
املاضــي،  األربعــاء  لفــان  راس  مينــاء 
ومــن املقــرر تســليمها في محطة شــركة 
جوفو الستقبال الغاز الطبيعي املسال 
إقليــم   – دونغجــوان  ليتشــو،  بجزيــرة 
جواندونــج. وذلك حســب وكالــة األنباء 
وشــركة  غــاز«  »قطــر  وكانــت  القطريــة. 
جوفو وقعتا عقد البيع والشــراء أوائل 
صيــف العــام الحالــي، فــي صفقــة هــي 
األولــى مــن نوعهــا التــي تعقدهــا قطــر 
غــاز مــع شــركة خاصة مســتوردة للغاز 
لــم  إذ  الصــن،  فــي  املســال  الطبيعــي 
يســبق أن قامت قطر غاز بتوريد الغاز 
النفــط  لشــركات  إال  املســال،  الطبيعــي 

والغاز اململوكة للدولة. 
غــاز،  لقطــر  التنفيــذي  املديــر  وقــال 
الشــيخ خالــد بــن خليفــة آل ثانــي، فــي 
بيــان صحافــي، إن هذه الصفقة تســلط 
الضــوء علــى قدرة قطر غاز على توريد 
صغــار  إلــى  املســال  الطبيعــي  الغــاز 
مســتوردي الغــاز وكبــار العمــاء حــول 
أن هــذه  الســواء. وأضــاف  العالــم علــى 
الشــحنة ستشــجع العمــاء املحتملــن 
مــن الشــركات الخاصة علــى وضع قطر 

غاز في االعتبار كمورد موثوق. 
وتعتبــر قطــر غــاز، التــي تأسســت عــام 
الطبيعــي  للغــاز  منتــج  أكبــر   ،1984
املســال في العالم بســعة إنتاجية تصل 

إلى 42 مليون طن سنويا.
وتتوقــع قطــر كدولــة رائــدة فــي مجــال 
إنتاج الغاز الطبيعي املسال أن تصبح 
جمهوريــة الصــن الشــعبية واحــدة من 

أكبر أسواق الغاز في العالم.
ويذكر أن استهاك الصن بلغ نحو 15 
مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي 
بزيــادة  املاضــي،  /فبرايــر  شــباط  فــي 
مــن  نفســه  الشــهر  عــن   %10 نســبتها 

العام املاضي.

قــال وزير ماليــة الكويت أنس الصالح، 
النفــط يهــدد معــدل  إن هبــوط أســعار 
النمو بدول مجلس التعاون الخليجي، 
التــي  املشــاريع  علــى  يؤثــر  لــن  ولكنــه 
تضطلع بها الحكومة الكويتية حاليا. 
صحافــي،  مؤتمــر  فــي  الوزيــر  وذكــر 
لــن تتخــذ إجــراءات  أمــس، أن الكويــت 
ردًا  بميزانيتهــا  يتعلــق  فيمــا  فوريــة 
وإنمــا  النفــط،  أســعار  هبــوط  علــى 
تحتــاج إصاحــا اقتصاديــا على املدى 
البعيــد. وذلــك حســب مــا ذكــرت وكالــة 

األنباء الكويتية.
وهوى ســعر خام برنت من 115 دوالرًا 
للبرميــل في يونيو/حزيران، إلى نحو 

85 دوالرًا خال اليومن املاضين. 
وهبطت عقود برنت تسليم ديسمبر/
كانون األول 70 سنتا إلى 86.13 دوالر 
للبرميــل، عنــد التســوية   يــوم الجمعــة 

املاضي.
الكويتــي، ضــرورة  املاليــة  وزيــر  وأكــد 
عمليــة  فــي  الخليــج  دول  تمضــي  أن 
بمــا  الشــامل،  االقتصــادي  اإلصــاح 

ملعالجــة  املالــي  اإلصــاح  ذلــك  فــي 
اختــاالت املاليــة العامــة، وأن يتجســد 
ذلــك مــن خــال تعزيــز جهــود التنويــع 
االقتصــادي، ومــن ثــم تنويــع مصــادر 
علــى  االعتمــاد  وتقليــص  الدخــل 

اإليرادات النفطية.
إلــى ضــرورة ترتيــب أولويــات  وأشــار 
واالقتصاديــة،  املاليــة  السياســة 
والشــروع فــي تبنــي منظومــة متكاملة 
مــن النظــم واإلجــراءات التي تســتهدف 
العامــة  االقتصاديــة  البيئــة  تحســن 

وأجواء االستثمار وبيئة األعمال.
املركــزي،  الكويــت  بنــك  محافــظ  كان 
كلمــة  فــي  قــال  قــد  الهاشــل،  محمــد 
محافظــي  اجتمــاع  افتتــاح  أثنــاء 
يــوم  الخليجيــة  املركزيــة  املصــارف 
الجمعــة املاضي، إن التطورات العاملية 
واإلقليميــة، التــي تحيــط بدول مجلس 
التعــاون الخليجــي، وال ســيما هبــوط 
أسعار النفط تمثل تحديا لجهود هذه 
الدول في مجال اإلصاح االقتصادي.
)رويترز(

الملف االقتصادي يفرض 
نفسه على االنتخابات 
البرلمانية في تونس )فرانس 
برس(

المستثمرون 
يخشون ضخ 
استثمارات في 
ظروف عدم 
االستقرار )فرانس 
برس(

عقدت في مبنى 
المصرف المركزي 

العماني أمس، جلسة 
نتائج إصدار شهادات 
اإليداع العمانية رقم 

888. وبلغ إجمالي 
قيمة الشهادات 240 

مليون ريال عماني.
وأفادت النشرة الصادرة 
عن المصرف المركزي 

بأن متوسط سعر 
الفائدة لتلك الشهادات 

كان 10.13%، مشيرة 
إلى أن مدة تلك 

الشهادات تصل إلى 
28 يومًا، حيث سيتم 

استحقاقها في 
التاسع عشر من شهر 
نوفمبر/تشرين الثاني 

المقبل.

خاص

عدم وجود برلمان 
منتخب يؤثر سلبًا على 

مناخ االستثمار

بلغ العجز التجاري لالحتالل 
اإلسرائيلي، خالل الشهور 
التسعة األولى من العام 

الجاري، نحو 38.8 مليار 
شيكل )11 مليار دوالر 

أميركي(

تراجع صادرات االحتالل 
اإلسرائيلي يخفض 

معدالت النمو

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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وزير المالية الكويتي أنس الصالح )فرانس برس(



أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد 
مشروع توريد وتمديد شبكات نقل 
جبــل  منطقتــي  بــن  رئيســية  ميــاه 
علــي والقــوز، يأتــي ذلــك لتلبيــة احتياجــات 
التنميــة مــن الكهربــاء وامليــاه التــي تتوافــق 

مع خطة دبي االستراتيجية.

وعد رئيس مجلس الوزراء املصري 
الشــركة  بدخــول  محلــب،  إبراهيــم 
)اململوكــة  لاتصــاالت  املصريــة 
خدمــات  ســوق  للحكومــة(،   %80 بنســبة 
الجوال خال مدة ال تتعدى الشــهر، لتنضم 
بذلــك إلــى 3 شــركات خاصة تعمــل في نفس 

املجال.

التجاريــة  الغرفــة  تســتضيف 
الريــاض،  الســعودية  للعاصمــة 
بالفــرص  للتعريــف  لقــاًء  غــدًا 
الــوادي  فــي  الصناعيــة  االســتثمارية 
اللــه  عبــد  امللــك  بمدينــة  الصناعــي 
االقتصاديــة، كما يتناول اللقاء التســهيات 

التي ستقدم للمستثمرين.

المناطق الصناعية 
والخدمية في سيناء 

على حافة االنهيار

1213
الوجه اآلخراقتصاد الناساقتصاد

عالء عبد الرازق
عزوف المنتجين عن األفالم الوثائقية

■ ما هي أسباب قيامك بإنتاج الكثير من أعمالك؟
اضطــررت إلنتــاج معظــم أعمالــي مــن األفــام الوثائقيــة التــي 
شــاركت بهــا فــي العديــد مــن المهرجانــات، ألن هــذه النوعيــة 
 مــن المنتجين في معظــم األحيان، لذا 

ً
مــن األفــام تجــد عزوفــا

فأنــا أنتــج لنفســي وأقــوم بتســويق العمل أو بيعــه مثل معظم 
الزماء في نفس مجالي.

■ ولماذا لم تفكر في إنشــاء شــركة إنتاج خاصة بك أو مشــاركة أحد 
الزماء لاستثمار في هذا المجال طالما أنك تنتج لنفسك؟

أي شــركة إنتــاج فنــي تتكلــف أمــوااًل طائلة إلنشــائها وهذا ما 
 عــن قلــة خبرتــي ودرايتــي بهــذا المجــال 

ً
ال يتوفــر لــي، فضــا

المتعلــق بالمشــاريع التــي تخــص اإلنتــاج الفنــي، وبالتالــي 
فالمخاطــرة فــي هــذا التوقيــت مرفوضــة ألننــي لــو فكــرت فــي 
هــذا الموضــوع ســأنفق عليــه كل مــا لــدي مــن أموال، وســأكون 
بذلــك عرضــة لخســارة ســنوات كثيــرة، وســأحتاج بعدهــا إلى 
أكثــر مــن ســبع ســنوات لتعويــض مــا فاتني بســببها؛ وهو ما 

يجعلني أبتعد عن االستثمار في الفن بشكل كبير.
ولكــن هنــاك كثيــر مــن المخرجيــن الذيــن لديهــم قــدرة ماليــة، 
يؤسســون شــركات إنتــاج ليســهلوا علــى أنفســهم المصاعــب 

التي تواجههم في هذا المجال.

■ ألم تتأثر صناعة األفام التســجيلية والســينمائية بارتفاع األســعار 
والحالة االقتصادية في مصر؟

بــكل تأكيــد تأثــرت صناعة األفام التســجيلية بشــكل أكبر من 
الســينمائية التــي عــادت مؤخــًرا إلى الــرواج، والدليل أن هناك 
إيــرادات عاليــة جــًدا لبعــض أفــام عيد األضحــى التي عرضت 
لبعــض  العــام  الــذوق  تغيــر  عــن   

ً
فــي ســينمات مصــر، فضــا

الفئــات مــن الجمهــور الــذي تــرك األفــام الهابطــة، وذهــب إلــى 
الجــادة ومنهــا فيلــم »الجزيــرة2« الــذي حقق في األيــام األولى 
لــه فــي الســينما مــا يقــرب مــن 20 مليــون جنيــه، وهــذا مؤشــر 
جيد بأن الجمهور يســير في االتجاه الصحيح الذي يبشــرنا 

كصناع للفن بالخير.

■ نرجــو إلقــاء الضــوء علــى جوانــب تأثــر مجــال األفــام التســجيلية 
بتراجع االقتصاد؟

أدى تراجــع األوضــاع االقتصاديــة إلــى زيــادة أجــور العامليــن 
بســبب ارتفــاع أجــرة المواصــات وأعبــاء الحيــاة، كمــا زادت 

الفيلــم،  بيــع  ســعر  لرفــع  يدفعــك  الــذي  األمــر  اإلنتــاج  تكلفــة 
وبالتالي يتسبب ذلك في ركود بهذا المجال.

■ هل أنت ممن يخشون الفشل ويبتعدون عن المخاطرة؟
المخاطرة أو المغامرة مطلوبة وأنا شخصًيا أحب المغامرة 
أفــكار  علــى  أقــدم  مــا   

ً
وكثيــرا كمخــرج،  عملــي  طبيعــة  وهــذه 

يتجنبهــا البعــض ويخشــى فشــلها عندمــا تتحــول إلــى فيلــم 
تســجيلي ووثائقــي وبالتالــي هــذه النقطــة تعتبــر مخاطــرة 

ومغامرة، ولكن يجب أن تكون محسوبة العواقب.

■ «صفــارة الحكــم« هــو أحــدث أفامــك التســجيلية والــذي ســتعرضه 
قنــاة الجزيــرة فــي برنامــج »تحت المجهر«، هــل تطرقت فيه لبعض هذه 

القضايا الخاصة بالشعب المصري وما يعانيه؟
تطرقــت فــي هــذا الفيلــم إلــى معانــاة شــباب »األولتــراس« مــع 
العــودة  أجــل  مــن  بــور ســعيد، وصراعهــم  الشــرطة ومذبحــة 
مــن  المدرجــات وضحاياهــم وتضحياتهــم،  إلــى  أخــرى  مــرة 
أجــل أحامهــم وطموحاتهــم المشــروعة والتــي ال يجــدون لها 
متنفســا، واســتعنت فــي هــذا الفيلــم ببعــض اللقطــات الحيــة 
التــي قمــت بتصويرهــا بنفســي منــذ أكثــر مــن عــام، ومقاطــع 

أخرى حصلت عليها من شباب داخل هذه الروابط.

■ هل تفكر في االستثمار خارج المجال الفني؟
مــن الصعــب أن أقبــل علــى هــذه الخطــوة؛ ألننــي ال أفهــم فــي 
وجــدت  إن  ولكــن  االســتثمارية،  المشــاريع  فــي  وال  التجــارة 

الفكرة المناسبة فلم ال؟ سأجرب.

؟
ً
 جديدا

ً
■ وما هي أهم خطوة لكي يقيم الفنان مشروعا

علــى الفنــان أن يدرس الســوق والمنافســين والمــدة المحتملة 
تصيــب  أن  يمكــن  التــي  الخســارة  واحتمــاالت  للمكســب، 
المشــروع فــي بعــض األحيــان واالســتعداد لمواجهتهــا، كمــا 
يجــب استشــارة خبــراء بهــذا المجــال وتقديــم دراســة جــدوى 
، حتى يســتطيع المســتثمر 

ً
ألي مشــروع حتــى لــو كان صغيــرا

استكمال مشروعه أو العدول عنه أو التعديل فيه.

■ هل تستهويك متابعة أخبار البورصة؟
أتابــع أخبارهــا مثــل أي شــخص آخــر، وأهتــم فقــط باألربــاح 

التي تحققها البورصة وأسعد بها مثل أي مصري.

أكد المخرج المصري عالء عبد الرازق أن سوق األفالم التسجيلية 
)الوثائقية(، يشهد عزوفًا من المنتجين

أجراه  محمد عليحوار

أعلنــت بريطانيــا والســويد أنهمــا ســتدفعان 47 مليــون دوالر لصنــدوق خاص لألمم املتحــدة بهدف مكافحة 
وباء إيبوال، وذلك بعد النداء الذي وجهه األمن العام للمنظمة الدولية بان كي مون في هذا الصدد. ووعدت 
لنــدن بدفــع 32 مليــون دوالر وســتوكهولم بنحــو 15 مليونــا للصنــدوق. وأعلن بان كي مون األســبوع املاضي 
أنه لم يتم تســديد ســوى مائة ألف دوالر داعيا الدول غلى الســخاء، فقامت أســتراليا بدفع 8.7 مليون دوالر، 
والتزمــت فنزويــا دفــع خمســة مايــن دوالر وكنــدا 3.6 مليــون ونيوزيلنــدا 1.2 مليون، كمــا أوضحت الصن 

أول أمس أنها تعتزم التبرع بـ82 مليون دوالر ملساعدة ليبيريا وسيراليون وغينيا.

تدفق التبرعات لمكافحة إيبوال

الجديــدة  الصــن  أنبــاء  وكالــة  ذكــرت 
)شــينخوا(، أن نائــب رئيــس وزراء الصــن، 
تشانج غاو لي، أمر بإغاق مؤقت للمصانع 
منظمــة  قمــة  خــال  الهــواء  جــودة  لضمــان 
التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط الهادئ 

»أبيك« في العاصمة بكن الشهر املقبل.
ويعد هذا أقوى إجراء اتخذ حتى اآلن للحد 
مــن التلــوث خــال هذه القمــة، التي تعقد من 
الســابع مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي وحتــى 
11 مــن الشــهر نفســه فــي بكــن، التــي طوقها 
مــدى  علــى  كثيــف،  بشــكل  وضبــاب  دخــان 

األيام القليلة املاضية.

ونقلت شينخوا عن تشانج قوله، إن ضمان 
»أولويــة  هــو  القمــة  خــال  الهــواء  جــودة 
األولويــات«، علــى الرغــم مــن أن هــذه املهمــة 
ســتمثل«ضغطا هائــا وتحديــا«، فــي ضوء 
موســم  وبــدء  الحــرارة،  درجــات  انخفــاض 

حرق الفحم في شمال الصن.
وأشــار تشــانج إلــى أنــه يجــب أيضــا فــرض 
قيود صارمة على ســير املركبات، وتشــجيع 
العامــة  النقــل  الســكان علــى ركــوب وســائل 

خال انعقاد القمة. 
املــروري  وفــي محاولــة لتخفيــف االختنــاق 
بالفعــل  بكــن  أعلنــت  التلــوث،  مــن  والحــد 

فــي  العموميــن  املوظفــن  منــح  ســيتم  أنــه 
خــال  أيــام  ســتة  ملــدة  عطلــة  العاصمــة 
أكثــر  مــن  »أبيــك«  قمــة  وتعــد  »أبيــك«.  قمــة 
االجتماعــات االقتصادية أهمية لدول آســيا 
املنظمــة،  تضــم  حيــث  الهــادئ،  واملحيــط 
التــي أنشــئت فــي عــام 1989، نحــو 21 دولــة 
هــي الصــن واليابــان وأســتراليا وبرونــاي 
وكندا وتشــيلي وهونج كونج وإندونيســيا 
واملكســيك  وماليزيــا  الجنوبيــة  وكوريــا 
وبيــرو  نيوغينيــا  وبابــوا  ونيوزيلنــدا 
وتايــوان  وســنغافورة  وروســيا  والفلبــن 

وتاياند والواليات املتحدة وفيتنام.

وتمثــل تلــك املنطقــة أكثــر مــن نصــف الناتج 
االقتصادي العاملي و40% من سكان العالم، 

و46% من إجمالي التجارة العاملية.
وسبق أن، أكد وزراء املالية في »أبيك« خال 
اجتماع لهم األسبوع املاضي، على ضرورة 
التحتيــة،  البنيــة  فــي  االســتثمار  تعزيــز 

إلنعاش االقتصاد العاملي.
فــي  اقتصــاد  أكبــر  ثانــي  الصــن  وســجلت 
العالــم، تباطــؤًا واضحــا فــي معــدالت النمــو 
خــال الربــع الثالــث مــن العــام الحالــي، بعــد 
أن بلــغ أدنــى مســتوى لــه منذ خمســة أعوام، 
بينما تبذل الحكومة جهودًا إلعادة التوازن 

مختلــف  فــي  النشــاط  ودعــم  لاقتصــاد 
القطاعات.

الوطنــي لإلحصــاء  للمكتــب  بيــان  وحســب 
نمــو  فــإن  املاضــي،  الثاثــاء  يــوم  الصينــي 
بــن  الصينــي  الداخلــي  الناتــج  إجمالــي 
 ،%7.3 بلــغ  يوليو/تمــوز وســبتمبر/أيلول 
وهــو أدنــى مســتوى منــذ الفصــل األول مــن 

2009، مقابل 7.5% في الفصل الثاني.
كان  ممــا  بقليــل  أفضــل  النســبة  هــذه  لكــن 
يتوقعه املحللون، الذين رجحوا بلوغ نسبة 

النمو %7.2.
)رويترز، العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

تهــدد التفجيــرات األخيــرة فــي شــبه جزيــرة 
املصريــة  العاصمــة  شــرق  شــمال  ســيناء 
للبــاد،  االئتمانــي  التصنيــف  القاهــرة، 
والــذي تــم خفضــه 6 مــرات منــذ ثــورة ينايــر 
عــام 2011. وأثــر االنفــات األمني والتوترات 
ونصــف  ســنوات  الثــاث  خــال  السياســية 
القطاعــات  مختلــف  علــى  املاضيــة،  ســنة 
التقييــم  مؤسســات  ودفــع  االقتصاديــة، 
العاملية إلى خفض تصنيف مصر.  ويواجه 
االقتصــاد املصــري عــددًا مــن التحديــات، في 

الــذي  مقدمتهــا عــدم االســتقرار السياســي، 
أدى إلــى تراجــع دخول الســياحة والصناعة 
والعاملن في الخارج، وكذلك زيادة الديون 
املحلية والخارجية إلى 2.1 تريليون جنيه، 
لاقتصــاد  النمــو  مؤشــرات  وتراجعــت 
بعــض  فــي   %1.5 مــن  أقــل  إلــى  املصــري 
الفتــرات خــال العــام املاضــي. وكانــت وكالــة 
موديــز قــد غيــرت نظرتهــا املســتقبلية ملصر 
التفجيــرات  قبــل  ســلبية  مــن  مســتقرة  إلــى 
زيــادة  إلــى  ذلــك  وعــزت  املاضــي،  األســبوع 
واألمنيــة  السياســية  األوضــاع  اســتقرار 
لكنهــا  االقتصــادي،  التعافــي  علــى  وبــوادر 

أحجمت عن رفع التصنيف االئتماني ملصر 
ليبقــى عنــد    Caa1    بمــا يقــل درجة واحدة عن 
وأوضحــت  بــورز،  آنــد  ســتاندرد  تصنيــف 
زالــت  مــا  للحكومــة  املاليــة  األوضــاع  إن 
النظــرة  الوكالــة  وغيــرت  للغايــة.  ضعيفــة 
املســتقبلية لخمســة مصــارف مصريــة، إلــى 
أبقــت  لكنهــا  ســلبية،  كانــت  بعــد  مســتقرة، 
وأوضحــت  االئتمانــي.  تصنيفهــا  علــى 
الوكالــة آنــذاك، أن تغييــر النظرة املســتقبلية 
لخمســة مصــارف واإلبقــاء علــى تصنيفهــا 
فــي  االســتقرار  تحقيــق  يعكــس  االئتمانــي، 
املخاطــر االئتمانيــة للحكومــة، وهــو املحرك 

للمصــارف  االئتمانيــة  للجــدارة  الرئيســي 
الكبيــرة  حيازاتهــا  ضــوء  فــي  املصريــة 
إن  وقالــت  املصريــة.  الحكوميــة  للســندات 
املصــارف  بــن  العاليــة  االرتبــاط  درجــة 
املصرية الخمسة والحكومة، تعكس ارتفاع  
تأثرهــا بــأي مخاطر تتعرض لها الحكومة، 
حيث تشــتري املصارف الخمســة الكثير من 
األوراق املاليــة الحكوميــة، التــي تقدرها بن 
24 و43% من األصول على أساس البيانات 
محللــن،  وحســب  أخيــرًا.  املنشــورة  املاليــة 
االئتمانــي  التصنيــف  درجــة  تحســن  فــإن 
األمنــي  االنفــات  مــن  الحــد  يتطلــب  ملصــر 

واتخاذ إجراءات لتشجيع مناخ االستثمار، 
مراجعــة  مــن  االنتهــاء  ســرعة  رأســها  علــى 
الخاصــة  والقوانــن  التشــريعات  جميــع 
باالســتثمار، مــا ينعكــس إيجابــا على مناخ 
املحللــون  وأشــار  مصــر.  فــي  االســتثمارات 
إلى أن اإلجراءات املطلوبة لتحسن درجات 
التصنيف تشمل عاج عجز املوازنة العامة 
للمشــروعات  التمويــل  توفيــر  وصعوبــات 
القضايــا  تلــك  أن  إلــى  وأشــاروا  الجديــدة، 
تتطلــب اســتمرار بــذل الجهــد لتحســن تلــك 
اإلجــراءات  مــن  املزيــد  واتخــاذ  املؤشــرات 

لتطوير منظومتي دعم الطاقة والضرائب.

الصين تغلق المصانع »مؤقتًا« االنفالت يهّدد التصنيف االئتماني لمصر

موسى مهدي

تتجه الصن بما تملكه من احتياطيات 
 3.4 بنحــو  تقــدر  ضخمــة  دوالريــة 
اقتصــادي  وتوســع  دوالر،  ترليونــات 
العــام  بنهايــة  يضعهــا  ربمــا  كبيــر، 
العالــم  فــي  اقتصــاد  كأكبــر  الجــاري، 
الــى بنــاء احتياطيات اســتراتيجية من 
النفــط تقتــرب من حجــم االحتياطيات 
إلــى  الصــن  وتســتهدف  األميركيــة.  
تأمــن الطاقــة ملاكينة اإلنتــاج، في حال 
حــدوث أي اضطــراب يقطــع اإلمــدادات 
مــن منطقــة الشــرق األوســط التــي تعج 
خصوصــا  والنزاعــات،  بالحــروب 
أن معظــم النفــط املصــّدر الــى الصــن 
أن  كمــا  هرمــز.  مضيــق  عبــر  يمــر 
االنخفــاض الحالــي فــي أســعار النفــط 
من 115 دوالرًا الى 85 دوالرًا للبرميل 
يوفر فرصة ذهبية لزيادة االحتياطي 
اإلســتراتيجي الصينــي. وياحــظ  أن 
انخفــاض النفط يتزامن مع قوة ســعر 
صــرف الدوالر األميركي الذي يشــكل 
معظــم االحتياطيــات النقديــة لــدى بنك 

»الشعب الصيني«.
الصــن  تجــد  املنطلــق  هــذا  ومــن 
نفســها فــي وضع مريح ملــلء خزانات 

االحتياطي االستراتيجي. 
الحكومــة  شــرعت   2007 عــام  ومنــذ 
الصينيــة فــي تنفيــذ خطــة تتكــون مــن 
ثاث مراحل لبناء االحتياطي النفطي 
املرحلــة  أكملــت  حيــث  االســتراتيجي، 
رفعــت  إذ   ،2008 عــام  فــي  األولــى 
االحتياطــي إلــى 101.9 مليون برميل. 
ثم أضافت إليه 170 مليون برميل في 
املرحلــة الثالثــة التــي أكملتهــا فــي عــام 
2011.  ومنــذ مــدة تعمــل بكــن علــى 
إكمال املرحلة األخيرة التي من املتوقع 
أن ترفع االحتياطي االســتراتيجي من 

النفط إلى 475 مليون برميل. 
رفعــت  الجــاري،  العــام  بدايــة  ومنــذ 
النفطيــة، حيــث  وارداتهــا  مــن  الصــن 
بنســبة  الخــام  النفــط  واردات  زادت 
10.2% فــي النصــف األول مــن 2014، 
مقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن العــام 
مــن ضعفــي معــدل  أكثــر  أو  املاضــي 
مــن  الرغــم  علــى   2013 فــي  الزيــادة 

تراجع نمو الطلب على النفط.
كذلك ياحظ أن شركة »بتروتشاينا«، 
الصينيــة،  الحكوميــة  البتــرول  شــركة 
اشــترت ألول مرة النفط من كولومبيا 
ملصفاتهــا فــي شــمال الصن وبســعر 
أرخص كثيرًا من السعر الذي تشتري 
بــه خامــات الشــرق األوســط. وحســب 
اســتفادت  بريطانيــة،  إحصائيــات 
الرخيــص  النفــط  ســعر  مــن  الصــن 
خال ســبتمبر/ أيلول لتســتورد أكبر 
كميــة مــن النفط.  وتشــير البيانات الى 
الخــام  النفــط  مــن  الصــن  واردات  أن 
شــهر  خــال   %7.8 بنســبة  أرتفعــت 
 27.6 الــى  لتصــل  أيلــول  ســبتمبر/ 
مايــن   6.74 حوالــى  أو  طــن  مليــون 
برميــل يوميــا. والحظت شــركة »إتش 
الســفن  تراقــب  التــي  البريطانيــة  آي« 
التجاريــة، أن الحاويــات الضخمــة التــي 
تتجه الى الصن تتزايد بسرعة كبيرة 
الحالــي  تشــرين  أكتوبــر/  بدايــة  منــذ 

وبمعدالت أكبر من الشهر املاضي.

من اآلخر

الصين وفرصة 
االحتياطي

حميد محمد بن سالم  األمن 
العام التحاد غرف التجارة والصناعة في 
اإلمارات، أكد أهمية ودور مجلس األعمال 

اإلماراتي البياروسي الذي عقد في أبو 
ظبي، في دفع مسيرة التعاون االقتصادي 

واالستثماري بن البلدين.

شريف إسماعيل  وزير البترول 
والثروة املعدنية املصري، أشار إلى إصدار 
قانون الثروة املعدنية الجديد نهاية العام 

الحالي، بعد توافق جميع هيئات الدولة 
على مواده وأحكامه، مشيًرا إلى عقد نحو 

مائة جلسة حوار ملناقشة مواد القانون.

محمد الهاشل  محافظ بنك الكويت 
ر من مواجهة دول الخليج 

ّ
املركزي، حذ

العربي تحديات مالية واقتصادية، ناتجة 
عن مخاطر جيوسياسية إقليمية وعاملية، 

وتراجع أسعار النفط.

ماريو دراغي  رئيس املصرف املركزي 
 زعماء منطقة اليورو على 

ّ
األوروبي، حث

بذل جهود مشتركة تشمل إصاحات 
هيكلية واستثمارات؛ من أجل تفادي 

االنزالق في الركود مجددًا.

معرض لمواصفات اإلنشا في 
قطر: تنظم وزارة البيئة في دولة قطر 
اليوم، معرضا حول »مواصفات اإلنشاء 

2014 »، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، 
حيث يستمر املعرض حتى غد اإلثنن.

مؤتمر لبرنامج األغذية العالمي 
في مصر: يعقد برنامج األغذية العاملي 

التابع لألمم املتحدة مؤتمرا صحافيا 
اليوم األحد في القاهرة، لبحث استفادة 

مصر من برنامج إيطالي تقوم بمقتضاه 
روما بالتنازل عن ديون مستحقة على 

مصر، شريطة قيام القاهرة بضخها في 
مشروعات للحد من الجوع ودعم سبل 

العيش، واستفادة أكثر من 185 ألف طفل 
وأسرهم من مشروع التغذية املدرسية.

العنف يقصف التنمية في سيناء

السياحة في مرمى النيران

التفجيرات تعّد كارثة في حق االقتصاد

القاهرة ـ محمد توفيق

وضعت التفجيرات وأعمال العنف 
ســيناء  شــبه جزيــرة  فــي  املتكــررة 
مشــروعات  مصــر،  شــرق  شــمال 
التنمية االقتصادية في هذه املنطقة في مهب 
الريــح، فــي ظــل مخــاوف متناميــة مــن تضــرر 
وعــدم  كبيــر  بشــكل  القائمــة  االســتثمارات 
مــا  أمــوال جديــدة،  رؤوس  علــى ضــخ  القــدرة 
يعيــق فــرص النمــو وتراجــع معــدالت البطالــة 
فــي البــاد. وقتــل 33 جنديــا علــى األقــل وجــرح 
العشرات في هجوم يوم الجمعة املاضي، على 
نقطة عسكرية في شمال سيناء، لتعد تلك هي 
الخســارة األكبــر للجيــش املصــري فــي عمليــة 
واحــدة منــذ عقــود. وقــال الخبيــر االقتصــادي 
املصــري، خالــد النشــرتي، فــي اتصــال هاتفــي 
التفجيــرات  إن  الجديــد«،  »العربــي  بمراســل 
وســيناء  مصــر،  أنحــاء  بمعظــم  املتواليــة 
بالتحديــد تعــد كارثــة كبيــرة تدمــر االقتصاد، 
الــذي يعانــي مــن االنهيــار فــي الفتــرة األخيرة. 
العنــف  وأعمــال  التفجيــرات  أن  وأوضــح 
اســتثمارات  دخــول  عــدم  إلــى  أّدت  املتكــررة، 
خصوصــا  األعمــال،  رجــال  وأرهبــت  جديــدة، 
األجانب، الذين يفضلون االستثمار في الدول 

املستقرة واآلمنة تماما.
اســتثمارات  أي  ضــخ  النشــرتي  واســتبعد 
جديدة فى جنوب ســيناء خال العام الجديد، 
الوضــع  وتــرّدي  األمنيــة  الظــروف  بســبب 
لــدى  املاليــة  الســيولة  وضعــف  االقتصــادي، 

الشركات للدخول فى مشروعات جديدة.
املتعاقبــة،  املصريــة  الحكومــات  وطرحــت 
الســيما بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، 
مشــروعات للتنميــة فــي ســيناء فــي قطاعــات 
صناعيــة ولوجســتية وســياحية، حيــث كانــت 
حكومــة هشــام قنديل في عهــد الرئيس محمد 

القاهرة ـ خالد المصري

قال مسؤول بارز في وزارة السياحة املصرية، 
إن الهيئــة العامــة للتنشــيط الســياحي طلبــت، 
مــن مكاتبهــا فــي أوروبــا الشــرقية والواليــات 
املتحــدة، رصــد تأثيــر التفجير الذي اســتهدف 
جنــودا للجيش املصــري يوم الجمعة املاضي، 
في مدينة العريش شمال شرق، على التسويق 
املســؤول،  وأضــاف  ســيناء.  فــي  للمنتجعــات 
الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح ملراسل 
»العربــي الجديــد«، إن وزارة الســياحة شــكلت 
الســلبية  التأثيــرات  ملتابعــة  عمليــات  غرفــة 
للحــادث. وقتــل 31 جنديــا علــى األقــل وجــرح 
العشــرات فــي هجــوم علــى نقطــة عســكرية فــي 
شــمال ســيناء، لتعــد تلــك هــي الخســارة األكبر 
للجيــش املصــري في عملية واحدة منذ عقود. 
وأعلنــت الســلطات املصريــة إثــر الحــادث حالة 
الطوارئ، مع حظر التجوال من الخامسة مساء 

مرســي، الــذي أطاحــه الجيــش فــي الثالــث مــن 
يوليو/تموز، تخطط لتنفيذ هذه املشروعات.
وشــبه جزيــرة ســيناء تمثــل 6% مــن مســاحة 
إلــى  إداريــا  تقســم  وهــي  اإلجماليــة،  مصــر 

محافظتن شمالية وجنوبية.
وحســب النشــرتي، فإن مشروعات عدة توقفت 
فــي ســيناء، كمــا توقفــت املصــارف عــن تمويــل 
رئيــس  وقــال  املنطقــة.  هــذه  فــي  مشــروعات 
اللــه  عبــد  ســيناء،  بشــمال  التجاريــة  الغرفــة 
فــي ســيناء يشــعرون  قنديــل، إن املســتثمرين 
مناطــق  بــكل  األمــن  النعــدام  نظــرًا  باإلحبــاط 
ســيناء. وأوضــح أنــه ال يمكــن التنبــؤ بنتائــج 
التفجيــرات األخيــرة، غيــر أنــه ســيكون لهــا أثر 
بالــغ علــى االســتثمار والســياحة فــي املنطقــة 
أن  وأضــاف  عمومــا.   مصــر  وفــي  خصوصــا 
املشــاكل األمنيــة فــى ســيناء عمومــا، ال ينبغــي 
حلها عبر العمليات العسكرية وحدها فهناك 
جانب تنموي يجب على الدولة القيام به عبر 

إلى السابعة صباحا في منطقة شمال سيناء 
ملدة ثاثة أشــهر، وإغاق معبر رفح الحدودي 
مــن صبــاح أمــس إلى أجل غير مســمى. وأشــار 
املســؤول فــي وزارة الســياحة: »نترقــب تأثيــر 
املزمــع  التســويقية  الحمــات  علــى  الحــادث 
تدشينها بداية نوفمبر/تشرين الثاني املقبل 

في الدول الغربية«.
وأضــاف أن »املنتجعــات الســياحية في جنوب 
فــي  اإلرهابيــة  العمليــات  عــن  بعيــدة  ســيناء 
الشــمال، وهــي مؤمنــة مــن قبــل قــوات الجيــش 
بــدو  بعــض  مــع  التعــاون  عــن  واألمــن، فضــا 
ســيناء، الذيــن يقومــون بأعمال الحراســة، لكن 
تأثيــرات  حتمــا  لهــا  ســيكون  العمليــات  هــذه 
ســلبية على الحركة الوافدة لكل مصر، وليس 

منطقة جنوب سيناء فقط«.
الــوزارة  إلــى أن هــذه األحــداث جعلــت  وأشــار 
لــكل  تعمــل وفقــا لبرامــج تســويقية منفصلــة 
مقصد ســياحي داخل مصر عن اآلخر. وتمثل 
ثلــث  ســيناء،  جنــوب  فــي  الفندقيــة  الطاقــة 
الطاقة الفندقية العاملة في مصر، والتي تبلغ 
225 ألف غرفة، وفقا إلحصاءات غرفة الفنادق 
املصريــة. وكانــت محافظــة جنــوب ســيناء قــد 
ذكــرت فــي بيــان لهــا فــي مايو/أيــار املاضــي، 
فــي  مــن وضــع كاميــرات مراقبــة  انتهــت  أنهــا 
التحــركات ولتعزيــز  لرصــد  مناطــق محتلفــة 
مليــون   6.9( جنيــه  مليــون   50 بتكلفــة  األمــن 
دوالر(. وتراجــع الدخــل الســياحي ملصــر خال 
العام املاضي إلى 5.9 مليار دوالر، بانخفاض 
41% عــن العــام 2012، جــراء تحذيــرات الســفر 
مقتــل  عقــب  األوروبيــة،  الــدول  أطلقتهــا  التــي 
املئــات وإصابــة اآلالف فــي فــض قــوات األمــن 
اعتصامــات   ،2013 أغســطس/آب  فــي  بالقــوة 

توفير الخدمات الازمة ألهالي املنطقة، سواء 
املتعلقة بالجامعات واملدارس واملستشفيات.

فــي  الصناعيــة  للمنطقــة  العــام  املديــر  وأكــد 
أبوزنيمــة بســيناء، خميــس حســن، أن املنطقــة 
للجبــس  مصانــع  تضــم  التــي  الصناعيــة 
والرمل الزجاجي شــبه متوقفة، مشــيرًا إلى أن 
معوقات االســتثمار الســبب الرئيســي في عدم 
إقامة املصانع بها، وكذلك عزوف املستثمرين.
وقال إن املشــروع القومي لتنمية ســيناء الذي 
كان  ســابقة،  ســنوات  منــذ  الحكومــة  طرحتــه 
يفتــرض أن ينقــل ســيناء من التصحر الجزئى 
إلى العمران الكلي، عبر اســتغال ثرواتها، إال 
أنه فشل بامتياز فى تحقيق أهدافه حتى اآلن.
وهــذا املشــروع أقره مجلــس الوزراء فى الثالث 
عشــر مــن أكتوبر/تشــرين األول مــن عام 1994، 
مليــار   75 وقتهــا  بلغــت  اســتثمارية  بتكلفــة 
جنيه بما يعادل )10.4 مليارات دوالر(، لخلق 
800 ألف فرصة عمل واســتصاح وزراعة 400 

مؤيــدة للرئيــس املعــزول محمــد مرســي الــذي 
أطــاح بــه الجيــش فــي يوليو/تمــوز مــن نفــس 
فــي  العــام بعــد نحــو 12 شــهرا فقــط قضاهــا 
الحكــم، عبــر أول انتخابــات رئاســية تشــهدها 

مصر بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وقــال رئيــس جمعيــة املســتثمرين الســياحين 
شــك  »ال  علــي،  هشــام  ســيناء،  جنــوب  فــي 
ســيكون للحادث تأثيرات ســلبية على التدفق 
جنــوب  علــى  وليــس  كلهــا،  ملصــر  الســياحي 
ســيناء فقــط«، لكنــه يــرى أن القطــاع قــادر على 
هــدوء  مــع  الصدمــة  وامتصــاص  التعافــي 
جمعيــة  رئيــس  ويأمــل  مصــر.  فــي  األوضــاع 
لهــذه  يكــون  أال  الســياحين،  املســتثمرين 
ســياحي  مؤتمــر  علــى  تأثيــرات  أيــة  األحــداث 

ألــف فــدان. ومــن ضمن أهداف املشــروع توطن 
ما يقرب من 3 ماين مواطن فى سيناء، منهم 
2.45 مليــون نســمه بمحافظــة شــمال ســيناء 

وحدها.
كذلك بدأت حكومة إبراهيم محلب الحالية في 
تنفيذ بعض مامح مشروع تنمية إقليم قناة 
الســويس  محافظــات  يضــم  الــذي  الســويس، 
وســيناء  وبورســعيد  )شــرق(  واإلســماعيلية 
)شــمال(، والــذي ســبق أن اتخــذ نظــام مرســي 

خطوات في تدشينه قبل أن يطيحه الجيش.

يعقــد فــي لنــدن بدايــة نوفمبر/تشــرين الثاني 
والشــرطة  الجيــش  قــوات  وتتعــرض  املقبــل. 
لهجمــات متكــررة فــي مناطــق شــمال ســيناء، 
وحيــدا  هجومــا  لكــن  عــام،  مــن  أكثــر  منــذ 
اســتهدف حافلــة ســياحية بالقــرب مــن منفــذ 
طابــا الحــدودي، مــا أدى إلــى مقتل 3 ســائحن 
الحــادث،  الجنوبيــة. وترتــب علــى  مــن كوريــا 
أن أصــدرت 15 دولــة أوربيــة تحذيــرات بصــدد 
الســفر إلى شــبه جزيرة ســيناء ألغتها غالبية 

هذه الدول نهاية سبتمبر/أيلول املاضي.
وقــال عــادل املــكاوي، مالــك أحــد الفنــادق، فــي 
شــرم الشــيخ لـ »العربي الجديد«، إن التدفقات 
الســياحية الوافــدة ملطــار املدينــة ال تــزال حتــى 
مــن  أيــة تحذيــرات  ولــم تصــدر  اآلن طبيعيــة، 

ومشــروع تنميــة إقليــم قنــاة الســويس يهــدف 
إلى تعظيم دور إقليم القناة، كمركز لوجستي 
وصناعــي عاملــي متكامل اقتصاديا وعمرانيا، 
جــذب  إمكانيــات  اإلقليــم  فــي  تتوافــر  حيــث 
فــي مجــاالت النقــل واللوجســتيات، والطاقــة، 
وتكنولوجيــا  واالتصــاالت  والســياحة، 
املديــر  وقــال  والعقــارات.  والزراعــة  املعلومــات 
إن  بأبوزنيمــة،  الصناعيــة  للمنطقــة  العــام 
رغــم  معطلــة،  ســيناء  فــي  التنميــة  أعمــال 
أنهــا تضــم مناطــق عــدة غنيــة باملــواد الخــام، 
أنــه  إلــى  التعديــن. وأشــار  فــي قطــاع  الســيما 
يوجــد بمحافظــة شــمال ســيناء، أربــع مناطــق 
هــي  والثانيــة  العبــد  ببئــر  األولــى  صناعيــة، 
ســيناء  بوســط  الثقيلــة  الصناعــات  منطقــة 
بالعريــش  الحرفيــة  الصناعــات  ومنطقــة 
الصناعــات  منطقــة  هــي  والرابعــة  )شــمال( 
، وأغلب 

َ
الحرفيــة ملــواد البنــاء بالعريش أيضــا

هــذه املناطــق تحتــاج إلــى اســتثمارات إلقامــة 
البنيــة التحتيــة وتنفيــذ املشــروعات املخطــط 
رئيــس  زاهــر،  حمــدي  قــال  أن  وســبق  لهــا. 
التعدينيــة  للصناعــات  التصديــري  املجلــس 
 %90 إن  مؤخــرًا،  صحافيــة  تصريحــات  فــي 
بســبب  متوقفــة  ســيناء  شــمال  محاجــر  مــن 
االضطرابــات األمنيــة باملحافظــة، مشــيرًا إلــى 
أن العمــال متخوفــون فــي ظــل وجــود املناجــم 

في مناطق ساخنة وبؤر إرهابية.
أهــم  مــن  تعــد  ســيناء  محاجــر  أن  وأضــاف 
عليهــا  االعتمــاد  يجــري  التــي  املحاجــر 
البنــاء  بمــواد  الخاصــة  الخــام  املــواد  لتوفيــر 
الخطــط  تعــددت  وبينمــا  الزجــاج.  وقطاعــات 
الحكوميــة لتنميــة ســيناء فــي قطاعــات عــدة، 
الســيما الصناعــة والزراعــة والثروة الســمكية 
أن  إال  الرســمية،  البيانــات  واإلســكان، حســب 
أغلب املشروعات ما تزال قاصرة على الجانب 
الســياحي فــي املناطــق الجنوبيــة على ســاحل 
قطــاع  فــي  املســتثمر  وقــال  األحمــر.  البحــر 
السياحة، ناصر أبو عكر، إن سيناء في وضع 
ســيئ للغايــة منــذ ثــورة يناير/كانــون الثانــي 
2011، وزادت األمــور ســوءًا فــي العــام األخيــر 

إلى درجة ال يقوى عليها أي مستثمر.
الفنــادق  إدارة  بعــض شــركات  أن  إلــى  وأشــار 
العامليــة تــدرس االنســحاب من املنطقة، بســبب 
حصــول  متوقعــا  السياســية،  حساســيتها 
إلغاءات للحجوزات من جانب الدول االوروبية 
محافــظ  وكان  املقبلــة.  القليلــة  االيــام  خــال 
البحــر األحمــر، اللواء أحمــد عبدالله، قد أصدر 
مؤخرًا قرارًا بتشــكيل لجنة لبحث املشــروعات 
البحــر  مســتوى  علــى  املتوقفــة  االســتثمارية 

األحمر ووصل عددها 300 مشروع.

إلــى  املجــيء  عــدم  وكاالت ســفر عامليــة بشــأن 
بــن  تتــراوح  اإلشــغاالت  أن  وأضــاف  مصــر«. 
50 إلــى 60% حاليــا، وأغلــب النــزالء مــن شــرق 

أوروبا، خاصة دول االتحاد الروسي.
ومن جانبه، قال رئيس غرفة الغوص األسبق، 
الحركــة  توقــع  نســتطيع  »ال  جبــر،  هشــام 
الســياحية الوافــدة خال األيــام القليلة املقبلة، 
سننتظر ردة فعل وكاالت السياحة العاملية«.

مــا  بــن  التفرقــة  ضــرورة  إلــى  جبــر،  وأشــار 
حيــث  والجنــوب،  ســيناء  شــمال  فــي  يحــدث 
مناطــق  بينمــا  الشــمال  فــي  الهجمــات  تقــع 
تشــهد  وال  بعيــدة،  الجنــوب  فــي  املنتجعــات 
مثــل هــذه الحــوادث. وتراجع الدخل الســياحي 
ملصــر، خــال الربــع األول مــن العام الحالي إلى 
نســبته  بلغــت  بانخفــاض  دوالر،  مليــار   1.3

43%،  مقابل نفس الفترة من العام 2013.
وتمثل السياحة األوروبية الوافدة ملصر %72 
مــن إجمالــي الحركــة ســنويا. وتشــير بيانــات 
وزارة الســياحة إلــى أن األعــداد الوافــدة خــال 
العــام املاضــي بلغــت 9.5 مليون ســائح، مقابل 

11.5 مليون سائح خال 2012.
»نعمــل  الســياحة  وزارة  فــي  املســؤول  وقــال 
علــى الوصــول بأعداد الوافدين إلى 10 ماين 
تســتقر  أن  ونأمــل  الجــاري،  العــام  بنهايــة 
األوضاع قريبا«. وتعد مناطق جنوب ســيناء 
بالنســبة  حــاال  األفضــل  األحمــر،  والبحــر 
لحركــة الوافديــن، حيــث تعــد القاهــرة )وســط( 
واألقصــر، التــي تضــم نحــو ثلــث آثــار العالــم 
)جنــوب( األكثــر تضــررا وانحســارا فــي أعــداد 
شــركات  غرفــة  رئيــس  وحســب  الســائحن. 
السياحة ووكاالت السفر، ثروت العجمي، فإن 

اإلشغاالت في األقصر ال تتجاوز %15.

التفجيرات وأعمال 
العنف المتكررة، أدت إلى 
عدم مجيء استثمارات 

جديدة، خصوصًا من 
قبل المستثمرين األجانب، 

الذين يفضلون ضخ 
رؤوس األموال في الدول 

المستقرة سياسيًا وأمنيًا

الدخل السياحي لمصر 
تراجع إلى 5.9 مليار دوالر 
العام الماضي، بانخفاض 

41% عن 2012، جراء 
تحذيرات السفر التي 

أطلقتها الدول األوروبية، 
بسبب االضطرابات 
السياسية واألمنية

مشروعات التنمية االقتصادية في سيناء في مهب أعمال العنف )فرانس برس(

شهدت منطقة سيناء، شمال شرق مصر، 47 هجوما استهدف قوات 
الجيش والشرطة، وخلف 168 قتيال وعشرات المصابين، منذ شهر فبراير/
إثر  مبارك،  حسني  األسبق،  بالرئيس  اإلطاحة  شهد  الذي   ،2011 شباط 
ثورة شعبية، حسب إحصائية أعدتها »األناضول« استناًدا لبيانات رسمية 
ومصادر أمنية وطبية. ورصدت اإلحصائية، قرابة 45 شهرا منذ الشهر 
التالي لثورة يناير/كانون الثاني 2011، وحتى الهجوم األخير الذي شهدته 

سيناء يوم الجمعة الماضي، أي في عهد 4 إدارات مختلفة للبالد.

47 هجومًا في 45 شهرًا

أسماء في األخبار

أجندة اليوم

خدمات
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المهدي مبروك

صناديــق  بــه  ســتبوح  عمــا  النظــر  بقطــع 
تشــهدها  انتخابــات  أول  فــي  االقتــراع، 
مــا  إذا  أن ســنت دســتورها،  بعــد  تونــس، 
اســتثنينا انتخابــات املجلــس التأسيســي 
 ،  2011 األول  أكتوبر/تشــرين   23 يــوم 
فإنــه علينــا أن نســتحضر أن ذلــك مــا كان 
ليتــاح لنــا، لــوال عبقريــة عشــرات املفكريــن 
النــادرة فــي التنظيــر ملــا عــد  وشــجاعتهم 
ولــوال  العامــة والحريــة،  لــإلرادة  تجســيدًا 
التضحيــات والنضــاالت املريــرة والطويلة 
آلالف املواطنــن التونســين، مــن مختلــف 
أصقــاع الدنيــا، الذيــن قضــوا نحبهــم، وهم 
يطالبــون بصنــدوق يودعــون فيــه إرادتهم 
وحلمهــم  الحــر  وصوتهــم  السياســية 
بوطنهم ورغبتهم بصورته التي يستحق. 
قــّد الصنــدوق مــن تلــك اإلرادة، وفــي قاعــه 
وأفكارهــم  أرواحهــم  تتجلــى  الشــفاف، 

عارية.
فــي العالــم العربــي، لــم تغامر كتابــات أكثر 
الــرازق،  عبــد  علــي  أمثــال  مــن  املتنوريــن، 
وخير الدين التونسي، وابن أبي الضياف، 
وغيرهــم، بالذهــاب بعيــدًا فــي اتجــاه هــذا 
دون  مــن  حولــه  تحــوم  وظلــت  الطريــق، 
عوائــق  أن  فــي  شــك  ال  مباشــرة،  قصــده 
عديــدة، منهــا مــا هو معرفــي ومنها ما هو 
سياسي، شكلت عائقا إبستيميا أمام هذا 

االقتراب املغامر.
قبــل تونــس على بكــرة أبيها، كما نتمنى، 

ُ
ت

علــى انتخابــات مجلــس نوابهــا فــي لحظة 
حاسمة، وتعد من األكثر أهمية للتأسيس 
إلى مستقبلها واستكمال مسيرة ثورتها، 
بقطــع  العالــم،  نهايــة  تكــون  لــن  ولكنهــا 
النظــر عــن حجــم مشــاعر املرارة واالنتشــاء 
مــا  األســابيع.  بعــض  ستقســمنا  التــي 
دمــاء  لــوال  اليــوم،  بهــذا  ننعــم  أن  لنــا  كان 
الشهداء الذين أهدوا لنا صندوقا مضرجا 
بدمائهــم. لــم يكــن االقتــراع الحــر مطلبهــم، 
وال هــو الشــعار الــذي حملــوه وهتفــوا بــه، 
اســتبداد  أو  االســتعمار،  يقارعــون  وهــم 
األنظمــة التــي تعاقبــت عليهــم. ولكــن تلــك 
التضحيات كانت مقدمات ضرورية، حتى 

ندرك هذا اليوم.
وال  البوعزيــزي،  محمــد  يستشــهد  لــم 
وابــل  تحــت  تســاقطوا  الذيــن  رفاقــه، 
»الرصــاص الحــي«، مــن أجــل تلــك املطالــب 
 ،

ً
أصــا بالهــم  علــى  تخطــر  لــم  ربمــا  التــي 

آخــرون،  شــهداء  ســقط  ذلــك،  بعــد  ولكــن، 
املاضــي،  الخميــس  يــوم  آخرهــم،  كان 
انتخابــاٍت  لتأمــن  وعســكرين  أمنيــن 

فاطمة العيساوي

كل األمــل فــي أال تخذلنــا تونــس، وأن تقــدم 
ديمقراطــي  ملســار  صــورة  انتخاباتهــا 
هــذه  إعــام  يقــّدم  وأن  لاســتمرار،  قابــل 
تمرينــا  خــاص،  بشــكل  االنتخابــات، 
تمثيــل  كيفيــة  علــى  إضافيــا  إيجابيــا 
مختلــف األطــراف، فــي اســتحقاق سياســي 
وبلــغ  االنقســام،  احتــدم  حيــث  مصيــري، 

أعلى مستوياته.
فــي االنتخابــات األولــى التــي تلــت ســقوط 
التونســي،  اإلعــام  نجــح  علــي،  بــن  نظــام 
إلــى حــد كبيــر، فــي تقديــم تغطيــة مقبولــة 
تاريــخ  فــي  نوعــه  مــن  األول  لاســتحقاق 
اإلعــام  وســائل  معظــم  تكــن  ولــم  البــاد. 
تكــن  ولــم  للحــدث،  مســتعّدة  التونســية 
يتعــدى  مــا  نقــل  فــي  ســابقة  تجربــة  لهــا 
حماســة  كانــت  للنظــام.  الرســمي  البيــان 
، ومــذاق الحريــة خاصا 

ً
الصحافيــن عاليــة

حريــة  يختبــرون  كانــوا  ــن 
َ
مل بالنســبة 

التعبير للمرة األولى. 
تجربــة  غمــار  التونســي  اإلعــام  خــاض 
قليــل،  بتدريــٍب  األولــى  االنتخابــات 
املجتمــع  راقــب  وقــد  كثيــرة.  وحماســة 
املدنــي أداء اإلعــام، وســجل النقــاط مــع أو 
ضــد. كانــت العن الســاهرة تراقــب إمكانية 
التــزام اإلعــام بحيــاٍد مــا، وتمثيل مختلف 
األطــراف. تمكــن اإلعــام التونســي، آنــذاك، 
لاســتحقاق  مقبولــة  صــورة  تقديــم  مــن 
االنتخابي، وإن شــابتها، بحســب الهيئات 
فيــه  املبالــغ  التركيــز  مشــكلة  املراقبــة، 
والتحّيــز  السياســية  الشــخصيات  علــى 
كانــت  الحــاالت.  بعــض  فــي  السياســي، 
مربكــة،  للديمقراطيــة  األولــى  التجربــة 
مــع وجــود أعــداد ضخمــة مــن املرشــحن، 
عنهــا  يعــرف  يكــن  لــم  جديــدة،  وأحــزاب 

بدر شافعي

هنــاك ارتبــاط وثيق بــن األوضاع الداخلية 
فــي أي بلــد وسياســته الخارجيــة، فعندمــا 
تكــون هنــاك مشــكات داخليــة كبيــرة لــدى 
الشــرعية،  الفاقــدة  أو  االســتبدادية،  ــم 

ُ
ظ

ُّ
الن

السياســية،  بالقضايــا  يتعلــق  مــا  فــي 
الحقــوق  أو  بالديمقراطيــة  املتعلقــة  ســواء 
لديهــا  تكــون  أن  أو  العامــة،  والحريــات 
مشــكات اقتصاديــة، تتعلــق بقضيــة ســوء 
التوزيــع للعوائــد االقتصاديــة بــن طبقــات 
أمامهــا  يكــون  الــدول  هــذه  فــإن  الشــعب، 
طريقــان إلدارة عاقاتهــا الدوليــة مــع دول 
الجــوار تحديــدًا، خصوصــا إذا كانــت هنــاك 

خافات حدودية بينهما.
أزمــات  وافتعــال  التصعيــد  طريــق  األول، 
خارجية من أجل إلهاء الرأي العام الداخلي 
واالقتصاديــة،  السياســية  القضايــا  عــن 
علــى اعتبــار أن مواجهــة العــدو الخارجــي 
تكــون مقدمــة على بحــث القضايا الداخلية. 
حكومــة  الجميــع،  علــى  ينبغــي  وبالتالــي، 
االلتفــاف  ومعارضــن،  مؤيديــن  وشــعبا، 
»الديكتاتــوري  الحاكــم،  النظــام  حــول 
االســتبدادي«، مــن أجــل مواجهة هــذا العدو 
الخارجــي. وربمــا هــذا مــا لجــأ إليــه صــدام 
حســن في حرب الخليج الثانية عام 1990، 
بعــد أقــل مــن عامــن فقــط على انتهــاء حربه 
خالهــا  ينشــغل  لــم  إيــران،  مــع  الضــروس 
بإصــاح الشــأن الداخلــي، والتعامــل الجيــد 
الشــيعة  مــن  خصوصــا  خصومــه،  مــع 

واألكراد.
أســلوب  إلــى  اللجــوء  هــو  الثانــي،  الطريــق 
التهدئة مع دول الجوار، للتفّرغ للمشكات 
الداخليــة، وإن كان هــذا ال يمنــع من أن يرفع 
آخــر، شــعارات  إلــى  مــن حــن  النظــام،  هــذا 
ــق بعــدم التنــازل عــن جــزء من حــدوده، 

ّ
تتعل

ــل أســاليب التســوية السياســية، 
ّ

لكنــه يفض

غازي دحمان

يجــري  التــي  االنتقــادات  مــن  واحــدة 
باألصــح  أو  الســورية،  للثــورة  توجيههــا 
للقيــادات السياســية املعارضــة، والنخــب 
عــن  العجــز  هــي  واإلعاميــة،  الفكريــة 
جعــل الغــرب يشــعر بــأن تأييــده ثورتهــم 
يحمــل فائــدة سياســية ومعنويــة وقيمــة 
ســورين  مثقفــن  أن  حتــى  لــه،  أخاقيــة 
طالبــوا بإيجــاد أســاليب إبداعيــة جديــدة، 
بالصــورة  املظالــم،  عــرض  طريقــة  غيــر 
والكلمــة التــي ثبــت عدم جدواها لتســويق 
قضيــة الســورين فــي الغرب. وذهــب وزير 
هوشــيار  الســابق،  العراقــي  الخارجيــة 
زيبــاري، إلــى أن األكــراد كانــوا أكثــر براعــة 
الغــرب  أقنعــوا  حينمــا  الســورين،  مــن 

بعدالة قضيتهم ومسارعته لنجدتهم.
ومع أهمية هذا األمر، فإن ثورات الشعوب، 
في الغالب، ليســت مطالبة بتحقيقه. وفي 
الغالب، الثورات مثل الدول، عندما تكتمل 
أركانهــا: امتدادهــا علــى رقعــة واســعة مــن 
علــى  واشــتمالها  الوطنيــة،  الجغرافيــا 
بهــا  االعتــراف  يصبــح  شــعبية،  أكثريــة 
أمــرًا واقعــا، وأكثــر من ذلــك، تصبح حماية 
الشــعب الــذي يمثلهــا حقــا بحكــم القانــون 
اإلنســانية.  الحمايــة  وقانــون  الدولــي 
وال شــك أن مجــرد شــعور الســورين بــأن 
إقنــاع  علــى  بقدرتهــم  مشــروط  تأييدهــم 
الغــرب )بمــاذا؟( بحــد ذاتــه أمــر مربك، فهو 
جملــة  إطــار  فــي  قضيتهــم  وضــع  يعنــي 
تفضياٍت، قد يقبلها أو يرفضها، وتضع 
الــذي يشــترط  ــب 

ّ
فــي موقــع املتطل الغــرب 

إنتــاج ثــورة بتعبيــرات ومظاهــر محــّددة، 
معينــة،  تعديــات  بإجــراء  يطالــب  وقــد 
فــي  التــي هــي،  تتناســب وذوقــه وثقافتــه 
النهايــة، نتــاج بيئتــه الخاصــة، األمر الذي 
الطبيعــي،  ســياقها  عــن  الثــورات  يخــرج 
شــعب  مظالــم  عــن  تعبيــرًا  بوصفهــا 
واألهــم  بكرامــة،  العيــش  إلــى  وتطلعاتــه 
ويضعهــا  والقوميــة،  الوطنيــة  هويتــه 
فــي إطــار املنتجــات الســلعية التــي تراعــي 

شروط تقّبل املستهلك الغربي لها.
فــي املقابــل، صّمم هذا الغرب نفســه موقفا 
أمــر  وجعــل  الســورية،  الثــورة  مــن  قبليــا 
 .

ً
مســتحيا يكــن  لــم  إن  صعبــا،  اختراقــه 

رفــض ســردية الحــدث كمــا قدمتــه الثــورة، 
اآلخــر حتــى يجهــز  الطــرف  ينتظــر  وكان 
ســردية موازيــة، حتــى لــو كانــت مــن نــوع 

عبد الحكيم أبو جاموس

مــا حــدث فــي ســلوان، مــن تســريب بيــوت 
وبيعهــا  ســكنية،  وعمــارات  وعقــارات، 
مــا  بــكل  اليهــود، فضيحــة  للمســتوطنن 
مــن معنــى، وهــو جريمــة كبيــرة،  للكلمــة 
فحســب،  زلــزااًل  وليــس  وكارثــة حقيقيــة، 
كمــا وصفــه بعضهم. وهو أمر في منتهى 
جماهيريــا  تحــركا  ــب 

ّ
يتطل الخطــورة، 

ورسميا لوقفه، ومعاقبة املتوّرطن عقابا 
محمــود  الرئيــس،  فعــل  وحســنا  عســيرًا. 
عبــاس، حــن أصــدر قــرارًا بقانــون، بحيث 
يتم فرض عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة، 
على كل من قام بتسريب أو تأجير أو بيع 
األراضــي لدولــة معاديــة أو أحــد رعاياها، 

وإن كانت الجماهير تطالب بإعدامهم.
الشــرفاء  لــكل  والتقديــر  الشــكر   ،

ً
بدايــة

وهّبــوا  األمــر،  هالهــم  الذيــن  ســلوان،  فــي 
للعائــات،  غاضبــن مســتنكرين، وكذلــك 
خانــوا  الذيــن  أفرادهــا،  مــن  تبــرأت  التــي 
وباعوا شرفهم وعرضهم قبل مقدساتهم. 
أن  ذلــك  فمعنــى  ســلوان،  نقــول  وحــن 
مقتــل،  فــي  أصيــب  قــد  األقصــى  املســجد 
ألن  والجنوبيــة،  الشــرقية  بخاصرتــه 
ســلوان محاذيــة للحرم القدســي الشــريف 

وسوره. 
وخبــث،  بصمــٍت  تمــت  البيــع،  عمليــات 
تها 

ّ
ومعظمهــا فــي فتــرة الحــرب، التي شــن

إســرائيل على قطاع غزة، ولم تذكر مبالغ 
البيــع فــي جميــع العقــود التي تم نشــرها. 
باعها أشــخاص من ســلوان نفســها، ومن 
عائــاٍت ذات أصــول خليليــة، ألنــاس مــن 
الحركــة  مــن  أنهــم  اّدعــوا  الداخــل،  عــرب 
اإلسامية، لتصل هذه البيوت في النهاية 
إلى أحضان املستوطنن املتطرفن، حيث 
جمعيــات  إلــى  الشــقق  هــذه  تســريب  تــم 
أســكنت  متطرفــة،  صهيوينــة  ومنظمــات 
بتأمــن  وقامــت  مســتوطنن،  فيهــا 
 واحــد فيهــم بمبلغ 

ّ
حراســتهم، وأغــرت كل

خمسمائة شيكل عن كل يوم يقيم فيه في 
سلوان. 

محمــد  املحامــي  يقــول  كمــا  البيــع،  وتــم 
ومــن  وجــل،  أو  خشــية  دون  »مــن  دحلــة، 
دون وازع وطنــي، وال دينــي وال أخاقــي«. 
فــي  حلــوة«  وادي  »معلومــات  مركــز 
القــدس، أعلــن بوضــوح أن »املتهمــن فــي 
تســريب املنــازل بعضهــم مــن الداخــل ومن 
بيــت لحــم والقــدس، باإلضافــة إلى ســيدة 

تليــق بشــعب افتتــح ثــورات القــرن الواحــد 
والعشــرين. االنتخابــات التشــريعية التــي 
ــة مــن 

ّ
يذهــب إليهــا التونســيون لــم تكــن من

أحــد، فلــن يعيرنــا طــرف: طبقــة، أو عســكر، 
أو نخبــة، بالصنــدوق  أو زعيــم سياســي، 
هــذا، علــى اعتبــاره هبتــه الخاصــة. مللنــا 
من حســبان حرية املرأة والتعليم وتحديد 
النســل هبــة عبقريــة، أهدانــا إياهــا زعيمنا 
ابتزازنــا ومصــادرة حرياتنــا  تــم  األوحــد. 
فضائــل  إحــدى  املنــة.  تلــك  باســم  األخــرى 
الثــورة التونســية، وربمــا عبقريتهــا، أنهــا 
ولــدت مجــزوزة الــرأس. جســد البوعزيــزي 
الهامشــية  األخــرى  واألطــراف  املحتــرق 
عوضــت  العــام  االجتماعــي  الجســد  مــن 
الــرؤوس املنتفخــة. مــاذا كان يحدث لو ظل 

؟.
َ
البوعزيزي حيا

ال نّدعــي أننــا ديموقراطيــون عتــاة، وأننــا 
نشكل في ذلك نموذجا به تهتدي األمم، وال 
أن ديموقراطيينــا معلمون يلقون دروســا. 
نحن أبعد عن ذلك بكثير. ولكن، في وسعنا 
يتنامــى   وانجذابــا 

ً
ميــا لنــا  أن  نّدعــي  أن 

مســاحاتها  وأن  الديموقراطيــة،  للفكــرة 
والعائلــة.  واملعمــل  املدرســة  فــي  تتســع 
تلــك  واكتســاحها  الديموقراطيــة،  اتســاع 
املناطــق، صمــام األمــان، فحــن ينشــأ الفرد 
على تلك املبادئ واألفكار لن يستطيع أحد 
أن يسلب منه ذلك الحق، ألنه غدا جزءًا من 
كيانــه وهويتــه. التعويــل علــى صابــة تلك 
املؤسســات هــو أفضــل طريــق، فحتــى فــرط 
فــي  يكــون  قــد  املدنــي  باملجتمــع  التفــاؤل 
عــادة  املجتمــع  فهــذا  أحيانــا،  غيــر محلــه، 
وتشــيعا  وتشــتتا  اســتقطابا  يشــهد  مــا 
لهــذا الطــرف السياســي، أو ذلك، خصوصا 
فــي مراحــل التحــول الديموقراطــي الهــش. 
الديموقراطيــة  علــى  التنشــئة  وحدهــا 
الفرديــة  املعتقــدات  بنيــة  مــن  وجعلهــا 

والجماعية قد تمثل صمام األمان.
أمتارهــا  االنتخابيــة  الحملــة  طــوت 
بســيطة،  تجــاوزاٍت  وباســتثناء  األخيــرة، 
لم نشــهد إخاالت، إلى حد اآلن، تمس من 
ســامتها وجوهرهــا. تــم إخــراج العمليــة 
الداخليــة،  وزارة  مــن  نهائيــا  االنتخابيــة 
وتم تحييد اإلدارة قانونا وممارسة، وعد 
ذلــك مــن الجرائــم االنتخابيــة التــي يعاقــب 
عليهــا القانون والتجــاوزات التي حصلت 
السياســين  الفاعلــن  ارتــكاب  مــن  إمــا 
أنفســهم، على غرار قواعدها الحزبية غير 
املنضبطة، أو هي أعمال طائشة ألفراد من 
فاقدي الحس املدني الســليم. لم يكن األمر 
ممنهجــا. لذلــك، غــاب العنف االنتخابي أو 
كاد. هــذه دروس علينــا أن نراكمهــا، ولكــن 

الشارع التونسي وال اإلعام، الكثير.
انتخابــات  أول  اليــوم  البــاد  تخــوض 
تشريعية عادية في مرحلة ما بعد الثورة، 
فــي جــّو مختلــف تمامــا. حماســة الشــارع 
حماســة  كمــا  للديمقراطيــة،  التونســي 
األوضــاع  ــد 

ّ
تعق مــع  تراجعــت  اإلعــام، 

املتزايــد  والشــعور  وتأزمهــا،  الداخليــة 
لــدى املواطــن بــأن الثــورة لــم تقــدم ثمارهــا 
ولقمــة  االجتماعيــة  العدالــة  فــي  املرجــّوة 
ــص اإلعــام 

ّ
العيــش الكريمــة للجميــع. تخل

إلــى  علــي  بــن  نظــام  قيــود  مــن  التونســي 
اتــه  حــد كبيــر، إال أنــه لــم يتخلــص مــن والء
لهــذه  منبــرًا  لــدوره  ومفهومــه  السياســية 

الوالءات.
قدمــت  بأنهــا  تفخــر  أن  تونــس  بإمــكان 
للعالــم العربــي نموذجــا ناجحــا، إلــى حــد 
مــا، النتقــال ديمقراطــي اســتطاع أن يجمــع 
آليــة  فــي  التونســي  املجتمــع  تناقضــات 
لاتجاهــات  وجامعــة  فاعلــة  سياســية 
املتناقضة إلى حٍد مقبول. ال يمكن التكّهن 
بنتائــج هــذه االنتخابــات، إال أن األمــل فــي 
أن تكــون الطبقــة السياســية قــد اســتفادت 
مــن دروس ســنوات مــا بعد الثــورة الثاث، 
عبــر  الحكــم  بأســلوب  التمســك  أن  لتــدرك 
لضمــان  الوحيــد  الســبيل  هــو  التســوية 

استمرارية املسار السياسي.
أجــواء  فــي  اليــوم،  االنتخابــات،  تنعقــد 
خلفيــة  وعلــى  ســابقتها،  عــن  مختلفــة 
اتهامــات مــن الرئيــس التونســي، منصــف 
املرزوقي، لإلعام املحلي بالفساد والكذب، 
واســعة  إعاميــة  حملــة  أثــار  مــا  وهــو 
تصاعــد  وســط  االنتخابــات  تأتــي  ضــده. 
عــداء هــذا اإلعــام املحلــي لحركــة النهضــة 
البرملانيــة.  لألغلبيــة  املمثلــة  والترويــكا 
وليس واضحا ما إذا كان هذا العداء مرّده 
رغبــة اإلعــام فــي ممارســة دور الرقيــب، أو 

 
ً
أو القانونيــة، حقنــا لدمــاء شــعبه، ومراعــاة

لقواعد الجيرة.
وربمــا هــذا الطريــق الثانــي هــو الــذي لجــأ 
مــع  التعامــل  فــي  الســوداني  النظــام  إليــه 
الجــارة الشــمالية مصــر، خصوصــا فــي مــا 
يتعلــق بقضيــة حايــب وشــاتن املتنــازع 
يعتمــد  وهنــا،  طويلــة.  عقــود  منــذ  عليهــا 
الحكوميــة  اإلعاميــة  اآللــة  علــى  البشــير 
لترويــج مقوالتــه، كمــا حــدث فــي ســبتمبر/ 
أيلــول املاضــي، عندمــا أوردت وكالــة األنباء 
الســودانية خبــرًا مفــاده أن »قــوة عســكرية 
حايــب«،  فــي  للمرابطــة  عــادت  ســودانية 
كمــا نقلــت تصريحــات عــن مســؤولن تفيــد 
منطقــة  أدرجــت  الســودانية  الحكومــة  بــأن 
حايب، بعد تحريرها من الجيش املصري، 
دائــرة انتخابيــة . وال يمكــن أن تصــدر هــذه 
التصريحــات عفويــة مــن الوكالــة الرســمية 
جــاءت  الــذي  ســياقها  فــي  تفّســر  للبــاد، 
مغازلــة  مــع  متزامنــا  جــاء  فتوقيتهــا  فيــه، 
البشير أهالي الشرق، بل وتصريحاته قبل 
زيارتــه مصــر أن حايب ســودانية وســتظل 
سودانية، في إطار ترويج االنتخابات التي 
ويتوقــع  املقبــل،  العــام  البــاد  ستشــهدها 
حدوث مقاطعة كبيرة لها، إلدراك املعارضة 
يســمح  ال  نظــام  ظــل  فــي  جدواهــا،  عــدم 

بديمقراطية حقيقية.  
البشــير بعــد هــذه التصريحــات  لكــن، عــاد 
تصريحــات  فــي  للتأكيــد،  »العنتريــة« 
أنــه  اللندنيــة،  األوســط  الشــرق  لصحيفــة 
لــن يخــوض حربــا ضــد مصــر بخصــوص 
حايب، وإنما سيكون الحل بالتفاوض، أو 

اللجوء إلى التحكيم الدولي.
أســباب  فهــم  يمكــن  ســبق،  مــا  إطــار  وفــي 
ترويــج النظــام الســوداني مقــوالت عنتريــة 
تكــون  املمارســات  لكــن  عــن مثلــث حايــب، 
غير ذلك، بل من املفارقات الغريبة في زيارة 
البشــير مصر، أنه خال اســتقبال السيســي 

تحقيقات سيمور هيرش البائسة، أو على 
شــاكلة روايــات بثينــة شــعبان الخرافيــة، 
أو ينتظــر أحداثــا هنــا وهنــاك، كان يقــّدر 
تطــورات  تــه  قراء نتيجــة  ســلفا،  حدوثهــا 
الحالة، ليثبت أن ما يحصل هو جملة من 
الحــوادث املتناقضــة فــي ســباق صراعــي، 
وليدّعــم موقفــه القبلــي بــأن ال مصلحــة لــه 

بالدخول في هذه املعمعة.
الــرأي  أن  تبــّن  ولإلنصــاف،  أيضــا،  لكــن، 
العــام الغربــي لــم يكــن يعــرف عــن ســورية، 
البعثــات  مئــات  وجــود  الرغــم  علــى 
بــن  الثقافيــة  وامللحقيــات  الدبلوماســية 
الطرفــن، ســوى مــا كان يصــّدره لــه إعــام 
كانــت  والتــي  العامــة،  العاقــات  شــركات 
والســنة  األســد  بشــار  ة 

ّ
بــز علــى  تركــز 

والنصف الدراســية التي قضاها في لندن 
عليهــا  أطلــق  التــي  زوجتــه  حيــاة  ونمــط 
لقــب »وردة الصحــراء«، أمــا باقــي ســورية 
مختلفــة  ثقافــة  ذات  بدويــة،  قبائــل  فهــي 
وطبيعة غيرية، شــعب له بنى وتشــكيات 
مختلفــة.  وثقافــة  واقتصاديــة  اجتماعيــة 
وقلــة املعرفــة تشــمل األقليــات أيضــا، ولــم 
نمطيــة  بســبب  إال  معهــا  التعاطــف  يكــن 

الصورة الوحشية عن األكثرية.
ثمة رأي آخر، يرى أن القضية أعقد من ذلك 
بكثيــر، وال يمكــن مقارنتهــا بتأييــد الغرب 
املنطقــة، ومســارعته  فــي  املكّونــات  بعــض 
الســورية،  القضيــة  أن  ذلــك  لنجدتهــم، 
وتحديــدًا وضــع األكثريــة فيهــا، تقــع علــى 
مــع  واإلســامي  العربــي  االشــتباك  خــط 
مــع  العاقــات  الغــرب، ســواء لجهــة صــدع 
املكــّون  احتســاب  يتــم  حيــث  إســرائيل، 
األكثري في سورية في كفة الجهة املعادية 
وغيــر املعروفــة توجهاتهــا فــي املســتقبل، 
 إيران كانت 

ّ
ومــا يمكــن أن تكــون عليه )لعل

إســقاط  أن  أكــدت  عندمــا  األكثــر وضوحــا 
األسد سيؤثر على أمن إسرائيل(، أو لجهة 
»الجهــادي«،  اإلســام  مــن  الغــرب  موقــف 
والذي يعتبره عربيا سنيا، أو حتى لجهة 
موقــف تيــاراٍت يمينية مّما يعتبره أســلمة 
اإلســامية،  الهجــرة  كثافــة  الغــرب بســبب 
تجــاه  الغــرب  وضعهــا  محــّددات  وتلــك 

موقفه من القضايا العربية عامة.
بــكل األحــوال، يقــول املنطــق إن الســورين 
ال يحتاجون حرتقاٍت إعامية وسياسية، 
إلقناع الغرب للوقوف معهم ومساعدتهم، 
 لم يكن بسبب تعرضهم لعدوان إقليمي 

ْ
إن

مؤســس  الغــرب  فــألن  واضــح،  ودولــي 

وشــخصيات  طالبــة،  بشــخصية  تنّكــرت 
معروفــة بنشــاطها فــي تقديــم املســاعدات 
للمقدســين، وكانــوا يبحثــون عــن أراض، 
وجميعهــم اختفــوا، اآلن، وعدد املتورطن 
وغالبيــة  أشــخاص،  عشــرة  إلــى  وصــل 
أصحــاب املنــازل باعوا من دون علم بأنها 

ستسرب«.
يــا للعيــب والعــار، فقــد تــم بيــع عمارتــن 
تضمان عشر شقق سكنية، وقبل ذلك، 26 
منــزاًل، وهــذا يعنــي أن ســلوان قــد ســقطت 
في أيدي الصهاينة، في ظل صمت مريب، 
يســتدعي تحــركا رســميا وشــعبيا يطيــح 
بــرؤوس جميــع املتورطــن، أّيــا كان مــكان 
وجودهم، فليس من املعقول أن ننجح في 
فتــرة الثــورة واالنتفاضــة، وأن نفشــل فــي 

مرحلة السلطة والدولة. 
السماســرة  فيهــا  كان  أيامــا  اللــه  فرحــم 
قبــل  للمليــون  يعــّدون  والجواســيس 
الخيانــة  هــذه  مثــل  باقتــراف  يفّكــروا  أن 
العظمــى، وكانــت يــد العدالة تطالهم، طال 

الزمان أم قصر.
ضربــة ســلوان القاضية جــاءت في أعقاب 
كشــٍف عــن مخطــط صهيونــي، يســتهدف 
القــدس،  باديــة  فــي  املقيمــن  البــدو  طــرد 
وفــي ظــل هجمــة شرســٍة، يشــنها قطعــان 
املســجد  علــى  املتطرفــن  املســتوطنن 
تجــّرأوا  وقــد  تقســيمه،  بهــدف  األقصــى، 
ســيتم  حيــث  رســميا،  ذلــك  عــن  باإلعــان 
طــرح مشــروع قانــوٍن جديد في الكنيســت 
شــهر  فــي  عليــه  للتصويــت  اإلســرائيلي 
ُيتيــح  املقبــل،  الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
زمنيــا  املبــارك،  األقصــى  املســجد  تقاســم 

ومكانيا، بن اليهود واملسلمن.
وحن نعلم أن هذه املنازل كانت معروضة 
للبيع من أصحابها، شفويا ورسميا، ولم 
تبادر أية مؤسســة رســمية من مؤسســات 
الســلطة، وال األوقــاف اإلســامية أو رجــال 
إلــى شــرائها للمحافظــة عليهــا،  األعمــال 
خوفــا مــن ســقوطها املهــن هذا، فــإن األمر 
 فــي النفــس، ويصــاب املــرء بالحــزن 

ّ
يحــز

واألسى، ساعة ال ينفع الندم واألسف، وال 
البــكاء أيضــا، ورحم الله عائشــة الحرة، أم 
أبي عبد الله الصغير، آخر ملوك األندلس 
رأتــه  وقــد  البنهــا،  قالــت  حــن  املســلمن، 

يبكي وهو يغادر مدينة غرناطة:
 النساِء ُملكا ُمضاعا

َ
ابِك مثل

 الرجاِل
َ

 عليه مثل
ْ
لْم تحافظ

)كاتب فلسطيني(

تظــل مــع ذلك أمامنا خطــوات أخرى، وهي 
وزرع  االنتخابــي،  املنــاخ  لتنقيــة  عديــدة 

ثقافة الفرز الحر.
االختــراع،  صناديــق  إلــى  نذهــب  ونحــن 
علينــا أن نتأكــد أن هنــاك منتصــرًا وحيدًا، 
ناهــض  وطــن  لــه:  ننحنــي  أن  علينــا 
كنــا  وديموقراطيــة ناشــئة ومواطــن حــر. 
فــي  االنتخابــات،  إلــى  نذهــب  أن  نتمنــى 
فالبيئــة  أفضــل،  وأمنــي  سياســي  منــاخ 
االنتخابيــة ومناخهــا ال يؤثــران في نســب 
اإلقبــال علــى االنتخابــات فحســب، بــل قــد 
يشــكان »علــى الطائــر« مزاجــا انتخابيــا، 
يملــي علــى الناخــب قــراره. قــد ال يختــزن 
األخيــر فــي ذاكرتــه االنتخابيــة القصيــرة 
ســوى تلــك األحــداث، التــي قــد يقرأها وفق 

شبكة معدة سلفا.
 بعينهــا فائدة هــذا الفيء 

ٌ
ســتجني أطــراف

التــي  اإلرهابيــة  العمليــة  االنتخابــي. 
الليــل  وادي  منطقــة  فــي  أخيــرًا،  جــدت، 
ال  مــا  فيهــا  وقتــل  العاصمــة،  أحــواز  مــن 
العناصــر  مــن  أشــخاص  ســتة  عــن  يقــل 
 عن استشــهاد 

ً
اإلرهابيــة وأقاربهــم، فضا

أن  شــك،  وال  اســتطاعت،  أمــن،  عــون 
مــن  هــو  داهمــا  انتخابيــا  خطــرًا  تحيــد 
الثقيــل. ولكــن، نتمنــى أال تختــزل  العيــار 
الحملــة االنتخابيــة فــي ذلــك حصــرًا، فيتــم 
تجريدهــا مــن كل مــا عــرض علــى الناخــب 
. اإلرهــاب 

ً
فــي ســوق انتخابــي كان حافــا

لعنــة ومصيبــة. لكــن، علينــا أن نحاصــره، 
حتى ال يصبح النافذة الوحيدة التي نطل 
إلــى  ذاهبــون  ونحــن  الحيــاة.  علــى  منهــا 
الصناديــق، علينــا أن نتذكــر عنــوان رواية 
ناظــم حكمــت:  التركــي  والشــاعر  الروائــي 
»الحيــاة جمليــة يا صاحبي.« االنتخابات 

جميلة يا وطني.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

تأثــره بموجــة العــداء لألحزاب اإلســامية، 
والتــي تصاعــدت نبرتهــا فــي املنطقــة، بعد 
االنقــاب العســكري في مصــر ضد حكومة 
اإلخوان املســلمن، وحملة القمع التي تلت 

ذلك ضد الجماعة وأنصارها.
شــكلت الحريــات اإلعاميــة، حديثــة العهــد 
في تونس، أبرز مكتسبات ثورة الياسمن، 
وهــو مكتســٌب حمــاه مجتمع مدني ناشــط 
وديناميكــي، إال أن الــرد الخجــول لإلعــام 
الحكومــة،  قــرار  علــى  املدنــي  واملجتمــع 
دينيــة  إغــاق مســاجد وجمعيــات  أخيــرًا، 
محاربــة  بعنــوان  إعاميــة،  ووســائل 
اإلرهــاب، يشــكل مؤشــرًا خطــرًا علــى إمكان 
األمــن  بحجــة  مجــددًا،  اإلعــام  تدجــن 
القومي. وإذا ما نجحت حمات التخويف 
مــن خطــر اإلرهــاب واإلســاموفوبيا في أن 
تفعــل فعلتهــا فــي تدجينــه، يكــون اإلعــام 
التونسي قد قدم للنظام مجددًا على طبق 
الشــارع  بقــوة  منــه  انتزعــه  مــا  فضــة  مــن 
فــي  املدنــي،  املجتمــع  مؤسســات  ونضــال 

األعوام الثاثة املاضية.
)كاتبة وباحثة لبنانية(

فــي  االثنــان  جلــس  القاهــرة،  مطــار  فــي  لــه 
القطــر  خريطــة  وخلفهمــا  االســتراحة 
املصــري، ومــن ضمنها مثلــث حايب. وكان 
هــذا أدعــى للبشــير أن يحــزن، أو يتضايــق، 
أو ينهي الزيارة، لكنه لم ينبس ببنت شفة، 
بل لم يشر البيان الختامي املقتضب له، في 
نهايــة الزيــارة، إلــى مثلــث حايــب، أو طــرق 
مؤتمــر  أن  علمــا  بشــأنه،  الخــاف  تســوية 
قبــل ســنوات، ثاثــة خيــارات  البجــا طــرح، 
بشــأنه، هــي التحكيــم، أو اســتفتاء للشــعب 
ليختــاروا  حايــب،  مثلــث  فــي  املوجــود 
االنضمــام إلــى الســودان أو مصــر، أو جعــل 

منطقة حايب منطقة تكامل اقتصادي.
لــم تكــن زيــارة البشــير، إذن، مــن أجــل قضية 
حايــب، وإنمــا ألســباب أخــرى، ربمــا منهــا 
التأكيــد علــى أنــه يقــوم بجــوالت خارجيــة، 
علــى الرغــم من قرار التوقيف الصادر بحقه 
علــى خلفيــة اتهامــه مــن املحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة بارتكابــه جرائــم حــرب فــي دارفور. 
وربمــا يكــون، أيضــا، امللــف الليبــي وتبايــن 
وجهــات نظــر مصــر والســودان بشــأن دعــم 

طرفي الصراع هناك.
)كاتب مصري(

النظــام الدولــي الحديــث، ويحــق لــه تقريــر 
ما ال يحق ألحد غيره، وهذا األمر مســّجل 
)ميثــاق  دوليــة  قانونيــة  وثائــق  ضمــن 
األمــم املتحــدة(، كما أنه حصــل على املزايا 
التــي تجعلــه بهــذه املكانــة نتيجــة التزامــه 
وفــي  بعينهــا،  قضايــا  تجــاه  »املفتــرض« 
 

ّ
مقدمتهــا حمايــة حقــوق اإلنســان، بغــض
النظــر عــن انتمائــه، فــي الحريــة والكرامــة. 
لكــن، مــن الواضــح أن صــدر الغــرب لــم يعد 
يتســع ملحــاوالت الشــعوب التحرريــة، ولــم 
اإلعاميــة  ومنابــره  أبحاثــه  مراكــز  تعــد 
الشــعوب  همــوم  عــن  بالحديــث  مهتمــة 
وآمالهــا وتطلعاتهــا، فــي وقــت يبــدو فيــه 
الحديــث عــن بدائيــة الشــعوب وتوجهــات 
أكثــر  املنطقــة  و«مســتقبات«  اإلرهــاب 
إغــراء. لــذا، كان الحديــث املشــّوق أكثــر هــو 
وإخفــاء  الصــراع،  جيواســتراتيجية  عــن 

البعد اإلنساني فيها.
أنفســهم  الســوريون  يجهــد  ألن  داعــي  ال 
للغــرب،  مفيــدة  ثورتهــم  أن  إلثبــات 
شــيء  ال  أن  اقتنــع  الغــرب  أن  اإلشــكالية 
مفيــدًا يأتــي من الشــرق، وبالتالــي، لم يعد 
ممكنا اختراق هذه القناعة. إنهم يبحثون 
دها، لكن، أيضا، 

ّ
عــن كل مــا يثّبتهــا وال يفن

ال بــد مــن التأكيــد علــى مســألة جوهريــة، 
وتضحياتهــم  الســورين  ثــورة  أن  هــي 
 بدا غير 

ْ
وضعت العالم في مأزق، فهو وإن

راغــب بمســاعدتهم، لكنــه في الوقت نفســه 
االنتقــال  فــي  رغبتهــم  تجــاوز  عــن  عاجــز 
صنعــت  التضحيــات  هــذه  الحريــة.  إلــى 
تلــك املعادلــة، وفرضــت نفســها واقعا على 
السياســات الدوليــة والــرأي العــام العاملي، 

وإن طال مشوار األلم.
)كاتب فلسطيني(

في معنى أن تونس تنتخب بعد انتخابات تونس.. الحريات أّوًال

حاليب.. أزمة سودانيّة مفتعلة

السوريون ومزاج الغرب
فضيحة 

سلوان الكارثية

سقط كثير من 
الشهداء للوصول 
إلى انتخاباٍت تليق 

بشعب افتتح الثورات

تراجعت حماسة 
الشارع التونسي 

للديمقراطية مع 
تعّقد األوضاع

من المعروف أن 
قوى المعارضة في 

شرق السودان لها 
امتدادات في حاليب

من الواضح أن 
صدر الغرب لم يعد 

يتسع لمحاوالت 
الشعوب التحررية

آراء

ميشيل كيلو

فنــي« أحــد مواقــع التواصــل االجتماعي بتأســيس ائتاف جديد 
ّ
ال أعــرف ملــاذا »كل

 ،
ً
 وتفصيا

ً
للمعارضة السورية. وال أدري من أين استقى معلومته، الخاطئة جملة

والعارية تماما عن الصحة. 
ربمــا كان ســبب قراءتــه الخاطئــة إعانــي في اجتماع هيئتــه العامة األخير العزوف 
عــن حضــور جلســاته، مــن اآلن فصاعــدًا، في حــال تواصلت مشــاحنات أعضائه، 
 له! أو ربما 

ً
فاعتقد محرر املوقع أنني خرجت من االئتاف، ألنني سأشكل بديا

شــّجعت مواقفــي النقديــة مــن سياســات االئتــاف وتركيبتــه االعتقــاد بأننــي أريد 
تأسيس غيره.

ائتــاف  َمــن فبــرك الخبــر رغبــة شــخصية فــي وجــود  لــدى  أخيــرًا، ربمــا كانــت 
جديــد، يقــوم علــى أنقــاض الحالــي، وأراد تكليفــي بتشــكيله، مــن دون أخــذ رأيي أو 

استشارتي.
ليس من املعقول أن يشكل أحد ائتافا جديدًا، ملجرد أن موقفه نقدي من ائتاف 
قائــم، فاألمــور ليســت هكــذا، وال يجــوز أن تكــون مزاجيــة، أو إراديــة. وَمــن يعــرف 
عــدد الــدول التــي تدخلــت فــي تشــكيل االئتــاف الحالــي الــذي يســاوي تقريبــا عدد 
أعضائــه، يعلــم أنهــا لــن تســمح ألحــد بإقامــة بديــل لــه، خصوصــا إن كان يريــد، 
ســم بالندّية مع 

ّ
مثلي، اســتعادة قرار الســورين املســتقل، أو يســعى إلى عاقاٍت تت

مــة باملعضلــة الســورية، التــي تتولــى إدارتها بــكل عناية 
ّ
األطــراف الخارجيــة املتحك

وحــرص. كمــا أنــه ليــس باســتطاعة أي فــرد تشــكيل ائتــاٍف مســتقٍل، يعيــش مــن 
معونــات وأعطيــاٍت ومنــح خارجيــة، ويخضــع إلرادات عربيــة وأجنبيــة متناقضــة، 
حتــى إذا امتلــك قــدرات ســوبرمانية وخارقــة. وَمــن يعــرف بنيــة مؤسســات الثــورة 
السياســية والعســكرية، وتعقيدات الســاحة الســورية، ونوعية بعض قادتها، يدرك 
أن إصاح االئتاف ال يكفي وحده النتشــالنا من ورطتنا، وتحريرنا من غفلتنا، 
 

ّ
ويفهم أن بقاء االئتاف الحالي على بنيته يجعل االئتاف البديل أسير واقع هش

م فشله.
ّ
ومأزوم، يحت

ــم، لتغييــر 
ّ
تكمــن مشــكلة االئتــاف فــي امتناعــه عــن بــذل أي جهــد جــدي، أو منظ

وضعه الذاتي، وبالتالي أوضاعه املوضوعية، أو التأثير عليها. في ظل وضع قائم 
ــف، وحــال موضوعيــة مليئــة بالعيوب، ال يمكــن إصاح أي تنظيم 

ّ
محتجــز ومتخل

من دون مبادرة قيادته أو موافقتها. 
لكــن مشــكلة االئتــاف تكمــن هنــا بالــذات: فــي رفــض قيادتــه إصاحــه وإفادتهــا 
مــن عيوبــه التــي تدفعهــا إلــى تعميــق انقســاماته، كــي ال يصيــر أداة أو حاضنــة 
أي تغييــر. فــي وضــع هــذه حالــه، يصيــر إقــدام أي شــخص علــى مجــرد التفكيــر 
بتأســيس ائتاف جديد ضربا من رغبة عبثية شــديدة اإليذاء، حتى إن كان غبّيا 
قّرر في إدامة بنيته الراهنة، الكابحة لإلصاح 

ُ
إلى حٍد يتجاهل معه دور الخارج امل

والتغييــر، وإســهام قياداتــه وكتلــه فــي املحافظــة علــى عيوبــه وأخطائــه، علما أن أي 
إصــاح مســتقل ســيقضي، تمامــا، علــى مــوارد االئتــاف املاليــة، وبالتالــي، علــى 
فرص تأسيســه واســتمراره في وجه خارج جعل من املحال اســتقاله، أو انفكاكه 
عنــه، أو تحصينــه، مــن دون تدخاتــه فــي كل كبيرة وصغيرة من شــؤونه، وإدارته 
بالوكالة في أحســن األحوال، كما في الحد من رغبته في القرار الوطني املســتقل، 
وقدرتــه علــى إحــرازه، مــا دام مجــرد ســعيه إلــى أمــر كهذا يفضي إلــى حرمانه من 

لقمة العيش وطلقات البندقية.
هــذا التعقيــد تعــّززه مصالــح تشــّد أطرافــا فــي االئتــاف إلى هــذه الجهــات، وأطرافا 
أخــرى إلــى تلــك، وتؤكــده عاقاتهــا مــع داعميهــا املتصارعــن، فــا يعقــل أن أكــون 
قــدم معــه علــى تأســيس ائتــاف جديــد، أعــرف أن قيامــه 

ُ
أحمقــا إلــى الحــد الــذي أ

اســتحالة، وأنــه ســيضّر بشــعبنا الــذي يريــد الوضــوح، وال يحتــاج إلــى مزيــد مــن 
البلبلة والضياع، بينما تفلت قضيته أكثر فأكثر من يديه.

معن البياري

 صغيرة 
ً
ُينهي الحبيب الساملي سطور روايته »نساء البساتن« بتأمل الراوي »نجمة

 اعتبار هذا املختتم »نبوءة« لدى الروائي 
ً
تلمع وسط ضوء الفجر«. سيكون افتعاال

التونســي بثــورٍة فــي بــاده، تأخذهــا إلــى غيــر جــو الخوف والــرداءة السياســية الذي 
يشــيع في الرواية التي صدرت قبل شــهور من إطاحة بن علي، من دون أن تنشــغل 
بــه موضوعــا مركزيــا فــي حكــي الــراوي فيهــا. هــي عــن زيــارة مغتــرب تونســي فــي 
فرنســا بلــده، يتجــول فــي املقاهــي والشــوارع في العاصمــة، ويلتقي معــارف قدامى، 
 اســتدعاء »نســاء البســاتن« بمناســبة االقتراع 

ً
ويقيــم فــي شــقة أخيــه. ليــس افتعــاال

 في انعطافٍة بدأهــا هذا البلد 
ً
 متقدمــة

ً
االنتخابــي اليــوم فــي تونــس، والــذي يعــد خطوة

بخلــع بــن علــي، وهــي تخوض تمرينها الديمقراطي الواعد، وســط متاعب اقتصادية 
واجتماعيــة وسياســية وأمنيــة غيــر هينــة، بعضها امتداد أحــواٍل موروثة من النظام 

املخلوع، واملستجد منها يتصل بمتاعب مرحلة انتقاليٍة حساسة. 
يحــّدق توفيــق فــي تلــك النجمــة الامعــة ســاعة الفجــر، بعــد أن حكــى، بحيــاٍد ذكــي 
أتقنــه الحبيــب الســاملي، عــن »أبنــاء الكلــب الذيــن يراقبــون الداخــل والخــارج«، بلغــة 
شــقيق الــراوي، وعــن »الــكام الفــارغ« فــي نشــرة األخبــار فــي التلفزيــون، كمــا تقول 
زوجــة شــقيقه، فيمــا شــقيقتها ال تســتطيع أن تتنفــس، ألن »كل النــاس يراقبــون 
بعضهــم، تونــس صــارت جهنــم«. أما الشــقيق اآلخر، فقد انتســب إلى حزب التجمع 
 لضغــط مــن زوجتــه، ثم صار مدافعــا عنه بحماس، 

ً
الدســتوري )الحاكــم(، اســتجابة

بعد أن حصل على قرض كبير من البنك، وصار »مثل كل الناس«، يرشي موظفي 
جباية الضرائب لتتحول عشــرون مليون دينار إلى خمســة ماين، وأصبح يصف 

معارضي السلطة بأنهم »كاب مسعورة«. 
نــاٍس فــي حــي البســاتن فــي عاصمــة تونــس، تلحــظ فــي  »نســاء البســاتن« عــن 
نفوســهم خوفا مقيما، مكتوما أو ظاهرًا، بســبب الحيز الواســع الذي تحتله الســلطة 
السياســية واألمنيــة والحزبيــة املتحكمــة فــي املجتمــع وفضاءاتــه. ال أيدولوجيــا وال 
أفــكار كبــرى وال انحيــازات سياســية معينــة في الرواية، وإنما إحــاالٌت إلى تفاصيل 
طفيفــة، بترميــزاٍت وإشــاراٍت ذات دالالت موحيــة، فــي منــاخ اجتماعــي عــام، يلتقــط 
حكــي الروايــة تناقضــات حــادة فيــه، حن ال تحضر فيه الســلطة السياســية وحدها، 
بــل ثمــة املراقبــة االجتماعيــة التــي تأخــذ منحــًى دينيــا متشــددًا، مــا قــد يعنــي وجود 
ســلطتن فــي تونــس، بوليســية حكوميــة وأخــرى اجتماعيــة، وهــذه متناقضــة مــع 
تفضيل واسع بن التونسين العمل واإلقامة في فرنسا، مع رفضهم منع الحجاب 
هنــاك. ومــن تفاصيــل أخــرى موحيــة عن هذا كلــه، تقرأها برهافٍة ومــن دون تصنع، 
يتورط الراوي في مناوشــٍة كامية مع دورية شــرطة، تنتهي بنصيحة أحد أفرادها 
له بأن يكون مهذبا مع الشــرطة، »ألن تونس ليســت باد فوضى، تونس باد نظام 

وأمن، فهمت؟«. 
فهم زين العابدين بن علي التونسين متأخرًا ثاثة وعشرين عاما، ولم ُينِجه فهمه 
هــذا مــن غضبهــم عليــه، ومضّيهــم فــي ثورتهم ضــده. ونظنهم فهموا، في الســنوات 
الثــاث املاضيــة، أن منجاتهــم مــن وحــول اإلرهــاب وجرائمــه، ومــن اســتنزاف بلدهــم 
فــي صراعــاٍت ومماحــكاٍت سياســية، فــي الشــد والجــذب بــن قــوى الثــورة والثــورة 
املضــادة، ال تكــون بغيــر تطويــر قدرتهــم علــى تعزيــز حالة ديمقراطيــة حقيقية، وإْن 
بتعثــٍر فــي هــذا املطــرح وذاك، وإْن باصطــدام الخيــارات واالجتهــادات فــي هذا الشــأن 
وذاك. والتونســيون ال يحتاجــون دروســا مــن أحــد، للعبــور إلــى األفــق الحــر واآلمــن 
ونه، وهذا كاتب منهم، اسمه الحبيب الساملي، مغترب في باريس، حدس 

ّ
الذي يتوخ

بحاجتهم إلى رمي خوٍف فيهم، قبل انتفاضتهم الشجاعة. وبفراسٍة ُيغبط عليها، 
 فــي فجــر يــوم جديــد فــي تونــس، بعدما جالــت عيناه في تشــوهات ثقيلة 

ً
رأى نجمــة

بينهــم، مــا زال بعضهــا مســتمرًا، مــن أولــى مهمــات النخبــة التونســية، بعــد انتخــاب 
البرملان والرئيس الجديدين، إزاحتها، وإْن ببعض العنت والدأب والصبر. 

عبّاد يحيى

حالة الحنق والرفض التي اتســعت قبل اندالع الثورات العربية شــملت، مما شــملت، 
التنظيمات واألحزاب والجماعات، وكل الصيغ الصارمة لتنظيم الفعل السياسي. بل 
إنها اتسعت لتشمل كل مكونات الحالة السياسية. تحت ضغط اليأس من إمكانية 
الفعــل، وإلــى جوانــب عوامــل أخــرى، قد يكــون أهمها تغول النمــاذج الثقافية املرتكزة 
على الفرد، تكرست قناعات بازدراء الصيغ التنظيمية ورفضها، وأصبحت مفردات 
الحيــاة الحزبيــة والتنظيميــة الصارمــة تحمــل إيحــاءات ســلبية، ثقيلة على ســمع من 

ون أنفسهم بالتغيير، أو يجهدون في سبيل إحداثه.
ّ
يمن

جاءت الثورات العربية، وظهر على الساحة فاعلون جدد، أفراد، أو تجمعات من أفراد 
تأخــذ صيغــا هشــة، حتــى فــي مســمياتها، ائتــاف، جبهــة، تيار، حملــة. كلها توحي 
بذلــك الرفــض للشــكل التنظيمــي الصــارم املعتمــد على تراتبية واضحة واشــتراطات 
صارمــة لانتســاب والتمثيــل. وشــهد الربيــع العربــي موجــة قــدح وهجــاء، بالصيــغ 
التنظيميــة التقليديــة كاألحــزاب، ومــع أنه بدأ بمهاجمة أحــزاب وتنظيمات بعينها، إال 

أنه اتسع ليشمل حتى صيغة التنظيم والحزب، كأداة للفعل والتمثيل السياسي.
ال شــك أن الحالــة الحزبيــة أشــبعت نقــدًا وقدحــا، وتراكمــت فوقها أكــوام من املقوالت 
املفنــدة، إال أن ذلــك، فــي أحيــاٍن كثيــرة، لــم يزعــزع قدرتهــا علــى الفعــل، ولــم يبطــل 
حضورهــا فــي املجــال السياســي. وهــذا مــا يســتوجب الفصــل الواعــي بــن رداءة 
التجربــة الحزبيــة والتنظيميــة فــي ســياق مــا، واتخــاذ موقــف مــن صيغــة الحــزب 
التنظيم، كآلية حشــد وفعل سياســين. خصوصا في بيئة تبدو بحاجة ماســة ألي 
صيغة صارمة من التنظيم والحشد، وهي تغرق في مواقف متعددة متنوعة، بعدد 
أصحابها الفرادى. وال أدل على هذه الحالة من التشتت الذي أصاب شباب الثورات 
قن على فعل 

ّ
العربيــة، وتذررهــم بــن التيــارات والــدول، وتحولهم من فاعلن إلــى معل

األجسام املنظمة من أحزاب وتنظيمات.
حتــى املقولــة اإلعاميــة، بقصــد وتدبيــر أو مــن دونهمــا، تنحــاز للصيغــة الواضحــة 
الصارمــة، وبــدل االنشــغال فــي البحــث عــن الفاعلــن األفــراد املفتتــن، يتــم االلتفــات 
إلــى الصيــغ التنظيميــة الواضحــة. قــد يخــرج آالف املتظاهريــن فــرادى، ويشــارك فــي 
املظاهرة نفسها حزب معروف، ما سيدفعه ليكون عنوان التظاهر والحراك، ويسمح 
لــه بادعــاء ذلــك، وستتســاوق معــه الرســائل اإلعاميــة املنحازة لألجســام الواضحة. 
 الحوثي، وستنساق الرسالة اإلعامية للقول إنها القاعدة، 

َ
قد يقاتل يمنيون جماعة

بعد ادعاء القاعدة بأنها عنوان املواجهة. سينخرط أبناء عشائر وبعثيون سابقون، 
 املالكــي، وســيغدو األمــر، بعــد 

َ
وعراقيــون ال يحملــون تســميات وال تحزبــات جيــش

حــن، مواجهــة بــن نــوري املالكي وتنظيم داعش. ســيتظاهر مصريون كل يوم ضد 
االنقــاب العســكري وســيظلون فــي الرســالة اإلعاميــة ووعــي متابعــن ومراقبــن 
كثيريــن مــن »اإلخــوان«. ال إغفــال، هنــا، للقصديــة فــي تهميــش الفاعلــن الحقيقين، 

ولكن االستسام له غير مبرر، وال بد من العمل على إبطاله.
إن إنــكار الحاجــة إلــى الصيغــة التنظيميــة ملمارســة الفعــل السياســي، ومنــح األفــراد 
معنــى لنضالهــم، يقــود إلــى عجــز عــن فهــم هذا التوســع املفاجــئ ألشــكال تنظيمية، 
غاية في الصرامة، مثل داعش. وإن النزعة الفردية املتفشية لدى النخب الثقافية، أو 
املعلقــن علــى الحالــة السياســية واملحللــن لهــا، تحّد مــن قدرتهم علــى إدراك الحاجة 
امللّحــة إلــى صيــغ فعالــة، ينخــرط بهــا الفاعلــون، أو حتــى عــوام النــاس، لتشــعرهم 

د لديهم شعورا بمعنى الفعل وجدواه.
ّ
بإمكانية الفعل، وتول

يســتطيع املنشــغلون نظريــا بالحالــة السياســية فــي أي ســياق أن يطرحــوا خيارًا، أو 
كوه، ثم يعودون إليه بعد حن، بكل ساسة ومن دون أعباء 

ّ
بوه ويفك

ّ
نموذجا، ويقل

وال تبعــات، إال أن الفاعلــن فــي امليــدان، بــكل ما يتكبدونه من جهد وأعباء وخســائر، 
ال يملكــون تــرف اللعــب بالخيــارات ورفضهــا مجانا، بل يبــدو اتجاههم إلى خيارات 
وأدوات برهنــت عــن كفــاءة وفعاليــة عالية خيارًا ســليما ومطلوبــا، خصوصا ونحن 

في مرحلة ال يملك فيها أي فاعل سياسي ترف التجريب واالختبار.

ائتالف جديد؟ نجمة في رواية تونسية

عودة إلى التنظيم
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الرياض ــ العربي الجديد

بالنســبة  الحاســمة  األيــام  أحــد  اليــوم 
للنســاء الســعوديات. فهــو يــوم طلــب الدعم 
مــن الرجــال بالــذات، للتخلي عن ســياراتهم 
ومركباتهــم فيــه، تضامنــا مع النســاء املمنوعات من 
القيــادة. التحــرك دعــت إليه »حملة 26 أكتوبر«، التي 
تنظمــه فــي ذكــرى انطاقتهــا. كمــا دعــت فــي إطــار 

التحرك، إلى التغّيب عن العمل والدراسة. 
الحملــة بشــكل كبيــر.  فــي األســبوع األخيــر، نشــطت 
وأصــدرت بيانــا أكــدت فيه تواصل املطالبة بالســماح 
للمــرأة الســعودية بقيــادة الســيارة. وجــاء فــي البيان: 
 رفع حظر قيادة املرأة عائد للمجتمع، 

ّ
»امللك يقول إن

فلكــي تعّبــر عــن مجتمعــك وجاهزيتــك نقتــرح التالي: 
فيديــو  وتســجيل  أكتوبــر،   26 قيــادة  بيــان  توقيــع 
أو صــوت أو صــورة فوتوغرافيــة تعبــر عــن تأييــدك 
وإرســالها إلى البريد اإللكتروني، أو عبر الواتســاب، 
لترفــع علــى حســابات الحملــة فــي تويتــر، ويوتيــوب، 
وإنســتغرام. وكذلــك التغّيــب عن الدراســة والعمل يوم 
األحد، وعدم قيادة الرجال لسياراتهم في هذا اليوم«.

»أسوق بنفسي«
وفي إطار تحركاتها األخيرة، أطلقت الحملة صباح 

يــوم الجمعــة املاضــي، هاشــتاغ »أســوق بنفســي«. 
ودعــت أعضــاء الحملة للمشــاركة فيــه بالتغريدات، 
وإعــادة نشــر مقاطــع فيديــو تظهــر فيهــا العضوات 

وهن يقدن السيارة، في مرات سابقة.
وحصدت الحملة تأييدًا واسعا من ناشطي تويتر 
وبعــض مواقــع التواصــل االجتماعــي. وعّبــر املغرد 
فهــد تركــي املاضــي عــن اســتغرابه، وتســاءل: »كيف 
اللحمــة  مــن  للســيارة  املــرأة  قيــادة  تنــال  أن  يمكــن 
 »هذه 

ّ
الوطنيــة؟«. مــن جهته، قــال مخيمر حنوب إن

الظــروف ال يســتغلها غيــر أعدائنــا الذيــن يعيشــون 
غســلت  لألســف  لكــن  وفينــا،  ــا 

ّ
من وهــم  بيننــا، 

أدمغتهم«.
وقــال أحمــد قعيــش: »هنــاك نســاء مــن غيــر عائــل 
يتعرضن للتحرش واســتغال الســائقن واملطلوب 
كتبــت  فيمــا  بالقيــادة«،  لهــن  حمايتهــن والســماح 
فاطمــة عســيري من مدينة أبهــا، على موقع الحملة 
 »قيــادة الســيارة حاجــة وليســت ترفــا، نحــن ال 

ّ
إن

أخــوة  لدينــا  وليــس  ســائق  الســتقدام  املــال  نملــك 
متأهبون لخدمتنا 24 ساعة«. وأضافت: »لن أنسى 
يــوم مــرض والــدي فــي منتصــف الليــل، واضطررنــا 
لقرع أبواب الجيران ونحن في حالة خوف، من أجل 
نــا فــي البيــت 3 جامعيات، 

ّ
أخــذه للمستشــفى مــع أن

نا إناث نعاني من هذا«. 
ّ
لكن وألن

بــدوره، كتــب محمــد ميضــاوي من مدينــة الرياض، 
اعترضــوا  مهمــا  مشــروع  »حــق  املــرأة  قيــادة   

ّ
إن

عليــه. ومنــع املــرأة مــن حقها فيه إهانــة لها وتقييد 
وإخضــاع  لكرامتهــا  وجــرح  املشــروعة  لحريتهــا 
»حجــة   

ّ
أن واعتبــر  عليهــا«.  وخطــر  لكبريائهــا 

املمانعن للقيادة خوفا من فساد املرأة باطلة، فمن 
املخجــل أن نســرد الحجــج لينــال النــاس حقوقهــم. 
فالحقــوق ال تحتــاج أســبابا. وفــي هــذا ظلــم كبيــر 

وبهتان عظيم وسينتقم الله من الظاملن«.
علــى صفحتهــا،  الحملــة،  علــى  القائمــون  ويصــف 
حملتهــم بأنهــا شــعبية انطلقــت بمشــاركة ســيدات 

ورجال الوطن. 
ويضيــف هــؤالء: »نظــرًا لكثرة الجدال في الســنوات 
األخيــرة حــول موضــوع قيــادة املــرأة للســيارة، فقــد 
قررنــا أن نعبــر عــن موقفنــا إزاء هــذا األمــر وهــو مــا 
يتلخــص بالتالــي: فــي خضــم التطــورات اإلقليميــة 
والدوليــة ومــا يــدور فــي العالم الحديث من تســارع 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  املجــاالت  شــتى  فــي 
والثقافيــة، ولكوننــا جــزءًا ال يتجــزأ، وشــريحة مــن 
هــذا الحاصــل الكلــي تســعى إلــى التطــور والتغييــر 
ــه ال يوجد مبرر 

ّ
نحــو إنســان ووطــن أفضــل، نــرى أن

واضــح يقتضــي منــع الدولــة املواطنــات البالغــات 
اللواتــي يجــدن قيــادة الســيارة مــن القيــادة. ونــرى 

ضــرورة توفيــر الســبل املناســبة إلجــراء اختبــارات 
تصاريــح  وإصــدار  الراغبــات  للمواطنــات  قيــادة 
ورخــص للواتــي يجتــزن هــذا االختبــار. وفــي حــال 
عــدم تجــاوز أي مواطنــة الختبــار القيــادة فــا يتــم 
إصدار رخصة قيادة لها. وهو ما يجعلها مساوية 
للرجــل فــي هــذا الشــأن. فيكــون املعيــار القــدرة علــى 
القيــادة فحســب، بغــض النظــر عــن جنــس املواطــن 

واملواطنة«.

مجتمع
أعلنت وكالة األنباء اإليرانية تنفيذ حكم اإلعدام، أمس السبت، بامرأة في السادسة والعشرين من 

العمر، بعد خمس سنوات على صدور الحكم، لقتلها مسؤواًل سابقا في االستخبارات.
 حكم 

ّ
وجــاء تنفيــذ الحكــم رغــم ضغــوط دوليــة إللغائــه. ونقلــت الوكالــة عــن مكتــب مدعــي طهــران أن

اإلعــدام شــنقا، نفــذ فــي ريحانــة جبــاري فجــر الســبت. وجبــاري مهندســة ديكــور أقدمــت عــام 2007 
علــى قتــل مرتضــى ســربندي طعنــا. وكان عــدد مــن املمثلــن اإليرانيــن وشــخصيات أخــرى، ودول 
)فرانس برس( ومنظمات غربية، قد دعوا إلى تعليق تنفيذ الحكم.  

فّر ثمانية آالف مســلم من أقلية الروهينغا، في أقل من أســبوعن، في ميانمار، بالترافق مع تزايد 
هجمــات البوذيــن ضدهــم. وهــي هجمات أســفرت عن مئات القتلــى و140 ألف محاصر في العامن 
 
ّ
األخيريــن. وقــال مديــر مجموعــة »مشــروع أراكان« الحقوقية الخاصة بالروهينغــا، كريس ليوا، إن
هنــاك فــي املتوســط 900 شــخص، يتزاحمــون يوميــا علــى ســفن شــحن متوقفة قبالة ســواحل والية 
راخن، منذ الخامس عشــر من أكتوبر/تشــرين األول الجاري. ويعيش مليون و300 ألف مســلم في 
)أسوشييتد برس( ميانمار من أصل 50 مليون نسمة، غالبيتهم بوذيون.  

ميانمار: فرار 8 آالف مسلم في أسبوعينإعدام امرأة في إيران رغم حملة دوليّة

تحذيرها  السعودية  الداخلية  وزارة  ــددت  ج
المرأة  قيادة  بدعوى  تجمعات  أي  تنظيم  من 

للسيارة. 
التركي  باسمها منصور  األمني  المتحدث  وأعلن 
من  ــّل  ك بحق  بــحــزم،  األنظمة  »تطبيق  عــن 
إلى  تؤدي  أفعال  أّي  في  أسلوب،  بأّي  يساهم، 
اللحمة  من  للنيل  للمتربصين،  الفرصة  توفير 

االجتماعية، وبّث الفرقة في المجتمع«.

الداخليّة تصّعد

خطوتان فقط كانتا تفصانه عن مصير 
آخــر. خطوتــان كانتــا كفيلتن بجعله من 
أولئك الشــهداء املنســين الذين ال يذكرهم 
 فــي بــازار املزايــدات السياســية. 

ّ
أحــد، إال

وما أكثر شهداء الوطن العربي!
أيامــه،  يكمــل  أن  قــدر  قــدره.  كان  ــه 

ّ
لكن

والفقــر  نفســه،  الهــّم  مجــددًا  ويعيــش 
نفسه، واملجهول نفسه.

الخضــات  أيــام   
ّ

كل يعيــش  يجعلــه  قــدر 
األمنيــة فــي مصر. منــذ الثورة إلى الكبت 
الكبــت  بعدهــا  ومــن  فالثــورة،  والقمــع، 

والقمع.
يتواجــد  أن  كانــت مجــرد صدفــة،  ربمــا 
فــي مــكان االنفجــار. وربمــا كانــت عــادة 

يومية.
ابتاعــه  كيســه،  فــي  دواء  يحمــل  ربمــا 
مــن إحــدى الصيدليــات، وازدادت ديونــه 

بسببه.
أو ربمــا هــو يحمــل شــيئا مــن العصيــر 
لحفيده الذي ينتظره في املنزل الصغير. 
العنيــد  الصغيــر  يرشــو  أن  هّمــه   

ّ
وكل

ليحظــى منــه ببعــض الحّب. ليشــعر ربما 
-وهنــا تحديــدًا- أّن حياته كان لها معنى، 

في هذا الوطن الكبير.
هــو ربمــا يحــاول جاهــدًا أن يبحــث عــن 
عمــل، يحفــظ له بعــض الكرامة في باده. 
وأحامــه  أيامــه  أكل  فــي  أمعــن  فالعجــز 
أ ســوى 

َ
وذكرياتــه. ولــم يتــرك لــه مــن متك

م 
ّ
عصــا، يحملهــا بيــده، ومــن بعدها يســل

أمره لله وحده.
تجليــه الشــرطة مــن ميــدان النهضــة أمام 
جامعة القاهرة، حيث انفجرت قنبلة أدت 

إلى إصابة 10 أشخاص.
ووجهــه  الكثيــف،  األبيــض  بشــعره 
النحيــف، ولحيتــه غير املشــذبة، وجســده 

ا.
ّ
 واحد من

ّ
النحيل، يشبه كل

ا، 
ّ
ه بيننا ومن

ّ
ومهما اختلفت املظاهر، فإن

 انفجــار، وقصــف، ومعركــة، على 
ّ

فــي كل
امتداد أوطاننا.

فهو املواطن »الغلبان« ال غيره، وال سواه.
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)خالد دسوقي/ فرانس برس(

لعبة تشويه اإلسالم في كندا أسئلة مشروعة

رائحة أخرى لحمص َمن كان وصل بالظلم.. كيف يعدل؟
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ما حدث في العاصمة الكندية، أوتاوا، من هجوم على البرملان الكندي، األربعاء 
املاضــي، وقبلهــا بيومــن حادثــة دهــس عنصريــن مــن الشــرطة الكنديــة، جرائم 
نســتنكرها وندينهــا بشــدة، وبغــض النظــر عــن تفاصيلهــا الســطحية ومواقف 
األدوات اإلجراميــة املنفــذة املنتشــية بتحقيــق انتصارهــا األعمــى. وكمســلمن، 
أظهــرت تلــك الجرائــم، فــي هــذا التوقيــت بالــذات، والوطن العربي يغلــي بما تعنيه 
اإلجراميــة  األدوات  ترتكبهــا  التــي  اليوميــة  والجرائــم  االقتتــال  بســبب  الكلمــة، 
)داعــش وأخواتهــا(، حجــم املؤامــرة الخبيثــة التــي تحــاك لتدميــر وتفتيــت أمتنا. 
فهــل كان الهــدف مــن تلــك الجريمة هو زيادة مســتوى التأييد الشــعبي في كندا 
ملشــاركة بادهــم فــي التحالــف ضــد داعــش، وتحريــض املجتمــع الغربــي علــى 

املسلمن؟
ُحميد منصور القطواني )اليمن(

اليــوم، لــم يعــد طريــق اإليمــان وحــده طريــق األشــواك، فطــرق الحيــاة كلهــا مليئة 
باألشواك. فَمن يختر الكتابة السياسية، عليه أن يكون حذرًا، ويشّمر ويجتهد، 
فــإْن وضــع قدمــه علــى الشــوك أدماها، وإن حاول أن يضعها بن األشــواك، فإما 
عــرف خطوته 

ُ
أن يرتكــز علــى أصابــع قدميــه، أو علــى كعبــه. وفــي الحالتــن، لــن ت

وســتتوه بصمته. ولكن الســؤال: إن كان طريق اإليمان يقودنا إلى الجنة، فإلى 
أيــن يقودنــا الطريــق اآلخــر؟ عقــار »ســوفالدي«، الــذي قــررت الحكومــة املصرية 
صرفــه ملرضــى الكبــد، تــدور حولــه تســاؤالت كثيــرة، وبعيدًا عن كفاءتــه وآثاره 
الجانبيــة واملــدة الزمنيــة لألبحــاث حولــه واســتخدامه فــي بلد املنشــأ، يــدور لغط 
لة للتعاقد. فهل سينســى املواطن، وإن نجح 

ّ
كثيــر حــول التعاقــد واللجنــة املشــك

سوفالدي، خداع الحكومة في دواء عبد العاطي؟
محمد لطفي )مصر(

أدمــع عينــيَّ ســؤال فتــاة مــن حمــص عــن دواء البــن خالتهــا، الــذي بــات جســمه 
يتفتت بفعل قذيفٍة طرحته أرضا منذ أشهر. هذه القذيفة لم تبتعد عن فلسفة 
النظام السوري في انتهاج نهج القذائف والصواريخ على شعٍب بات بأكمله با 

ذاكرة، با وطن. 
وألننــا نتحــدث عــن التفاصيــل، ومــا نــزال، فمــن الطبيعــي أن نــرى الباصــات 
الخضــراء التــي باتــت تغطــي مســاحة حمــص القديمــة، ذلــك اللــون الــذي كرهــه 

السوريون، كونه ارتبط بالجيش والشبيحة واألمن.
ربما بات املوت يغطي سورية، أو األخضر املميت الذي ال طائل منه سوى األلم 
واملزيــد منــه أيضــا. أســتذكر فــي هــذه اللحظــات، جيــدًا، تجميــع النظام الســوري 
املدنيــن فــي منطقــة الوعــر الحمصيــة، والتــي امتــألت وقتهــا بأكثــر مــن نصــف 
مليــون مكلــوم، ال حــول لهــم وال قــوة. واليــوم باتــت القصــة مشــابهة ملــا حــدث، 
عــاد. واليوم 

ُ
وصــارت املخــاوف تتزايــد أكثــر مّمــا كانــت عليــه، بــل والتجربة قد ت

قصف الوعر بكل وحشية.
ُ
ت

كل هــذه التفاصيــل، ونحــن نقــرأ، منذ أيام، دمــوع الخارجن من حمص، ودموع 
الداخلــن لرؤيــة منازلهــم املدمــرة، ورؤيــة األثــاث املســروق قبــل التدميــر. قــد ال 
تســير الحيــاة علــى مهــل في مدينة ابن الوليد، بعدمــا أصبحت أيام األربعاء من 
 وضحكا. وتمضي حياة حمص 

ً
أســوأ أيامهــا، بعــد أن كانــت من أكثرها فكاهــة

بعيدة عن العالم، بعدما قطعت هذه املدينة التراجيدية األمل منه، ومضت خاوية 
من أي شيء، إال األلم، فلن تعود املدينة كما كانت.

بن الوعر والدار الكبيرة وتلبيســة، يتخّوف »الحماصنة« من تكرار ســيناريو 
قصــف النظــام األماكــن اآلمنــة، واألهــم هــّم الثــوار فــي الســيطرة علــى الكليــة 
الحربيــة، ألن األمــور، وقتهــا، لــن تكــون ملصلحــة أحــد، بعدمــا يئــس النــاس مــن 
الحــرب، ورأس النظــام الســوري ســيجلس علــى كرســي الرئاســة مجــددًا، قبــل 
أن يصرح بأنه في حالة عدم فوزه باالنتخابات الرئاســية، ســيعود إلى مزاولة 

عمله طبيب عيون!
آلجي حسين )سورية(

سؤال بسيط جدًا: تخّيل خريج كلية )الحقوق( الذي يعلم أنه تم تعيينه في النيابة 
 إلى 

ً
بتخطي زمائه األكثر تفوقا، فحرموا هم من التدّرج في سلك النيابة، وصوال

القضاء، وارتقى هو مكانهم بالواســطة، ألنه ابن مستشــار، أو ألنهم أبناء العامة، 
أو لغيرها من املظالم، ثم يصل هذا الخريج بعد سنوات إلى منصة القضاء، تخّيل 
هذا الذي )لحم أكتافه( من تلك املظلمة األساسية التي أوصلته، وحرمت املستحق 
دونــه، هــل يمكــن لهــذا القاضــي أن يعدل؟ أو أن يكون العدل هاجســه املؤرق؟ أو أن 

يكون ميزان العدالة في قلبه مستقيما؟
ويكــون الســؤال التالــي: تخّيــل قاضيــا هذا حالــه، كيف يكون والؤه تجــاه )النظام( 
و)املنظومــة( التــي أوصلتــه، مــن دون وجــه حــق، وهــو يعرف ما هو فيــه من املكانة 
والرفعــة والتبجيــل واملســتوى املــادي املرتفــع، كل هــذا مقارنــة بزميلــه الــذي كان 
يســتحق هــذا املــكان، واغتصــب حقــه قبــل ســنوات، تخّيــل كيــف يكــون والء هــذا 

القاضي لهذا النظام وتلك املنظومة، وحرصه على بقائها، واستماتته من أجلها؟
وهكذا، الواســطة املستشــرية في املجال الطبي، وبشــكل أقل في املجال الهندســي، 
 من األقل كفاءة، لكن هذه الواســطة املستشــرية بشــكل مخيف في 

ً
قد رّبت أجياال

تعيينــات النيابــة منــذ عقــود أخرجــت قضــاة أصبحــوا هــم وآباؤهــم، القضــاة فــي 
معظمهــم طبعــا، )لحــم أكتافهــم( من الظلم وتخطي حقــوق اآلخرين، وإبقائهم في 
ظلمــات اإلحســاس بالظلــم والقهــر، وهــم يــرون حقوقهــم تضيــع وتذهــب لغيرهــم 
مّمن ال يستحقون. فالقاضي الذي بنى مساره الوظيفي، منذ اللحظة األولى، على 
الظلــم، حــرٌي أن )تمــأل الظلمــات( قلبه، وتطمس على بصيرته. فَمن نبت لحمه من 
ى يعدل! واألمر اآلخر أن هذه اآلالف املؤلفة من القضاة وذويهم 

ّ
حرام ومن ظلم، أن

قد أصبحوا أسرى إلحسان )املنظومة( التي أعطتهم ما ال يستحقون.
يحيى حسن عمر )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

سعد كيوان

تتقــدم ثــورة البابــا فرنســيس الهادئة بخطى 
ثابتــة، ثــورة إصاحيــة من الداخــل، لم يتجرأ 
تاريــخ  فــي  قبــل  مــن  أعظــم  حبــر  أي  عليهــا 
مفاهيــم  عمــق  فــي  تحفــر  ثــورة  الكنيســة. 
الــذي  الفاتيــكان  مؤسســات  وفــي  الكنســية، 
بــات أقــرب إلــى دولــة مترّهلــة، تشــبه جارتهــا 
اإليطاليــة، أبعدتهــا البيروقراطيــة والتحّجــر 
عــن رســالتها الدينيــة واإلنســانية، ونخرهــا 

الفساد املالي واالخاقي.
قبلــه، شــق البابــا يوحنــا الثالــث والعشــرون 
النصــوص،  تطويــر  طريــق   )1963 ـ   1958(
الكنيســة، وتقــدم بعــده  مــن  النــاس  وتقريــب 
ليعطــي   ،)1978 ـ   1963( الســادس  بولــس 
الرســالة املســيحية بعــدًا إنســانيا، وحضــورًا 
بولــس  يوحنــا  جــاء  ثــم   .

ً
فاعــا براغماتيــا 

الثاني )1978 ـ 2005(، ليصبح معه الفاتيكان 
فــي دّك جــدران  صوتــا عامليــا مدّويــا، ســاهم 

الحرب الباردة التي قامت بن املعسكرين.
أخضع فرنسيس الكنيسة، في األيام املاضية، 
إلــى  بدعوتــه  قاســين،  وتحــٍد  امتحــان  إلــى 
ســينودس )مجمع( فاتيكاني خاص بشــؤون 
العائلــة، ملناقشــة موقــف الكنيســة من مســائل 
وقضايــا ســاخنة وغيــر مســبوقة، مثــل زواج 
قــن والشــاذين جنســيا. وقــد مّهــد لهــذه 

ّ
املطل

الخطــوة بتحطيمــه أهــم تابوهــات الكنيســة، 
مــن خــال احتفالــه بعقــد زفــاف جماعــي فــي 

سيّار الجميل

رحــل، قبــل أيــام، عن دنيانا، أحــد أبرز املفكرين 
ـ   1928( الصلــح  منــح  العروبيــن،  اللبنانيــن 
2014(، عــن عمــر يناهــز السادســة والثمانــن. 
العربيــة  القوميــة  ُدعــاة  أبــرز  مــن  وكان 
إلــى  املســتندة  السياســية  مضامينهــا  فــي 
والديمقراطيــة.  والنهضويــة  االســتقالية 
قت عــرى العاقة 

ّ
عرفتــه منــذ زمــن بعيــد، وتوث

معــه لصداقــة ربطــت بــن عمــه، كاظــم الصلــح، 
وأبــي، رحمهمــا اللــه. وأكتــب، اليــوم، عــن منــح، 
وفــاًء ملحبتــه لي، وتشــجيعه إيــاي منذ صباي 
وبواكير شبابي في بيروت، بحكم تلك العاقة 
القديمــة. ولقــد أســفُت جــدًا، فــي آخــر زيــارة لــي 
إلــى بيــروت قبــل أشــهر، إذ لــم يســعفني الوقت 
لزيارته والســام عليه، وكنت أســأل عنه دوما 

الصديق رغيد الصلح، وعن صحته وراحته.
 عند الرجل وتاريخ أســرته، التي 

ً
أتوقــف قليــا

تمّيــزت، منــذ قرنــن، بشــخصياتها النخبويــة 
)الثانــي(  بيــك  منــح  فالفقيــد  والنهضويــة. 
بلبنــان  آمــن  الــذي  الصلــح،  عــادل  أبنــاء  أحــد 
مــن  وكان  ألبنائــه،  ونهائيــا  حقيقيــا  وطنــا 
بالقــوة،  الســورية  الوحدتــن،  فكــرة  رافضــي 
»النــداء«  حــزب  أســس  باإلكــراه.  العربيــة  أو 
نائبــا  وعمــل  »النــداء«،  وصحيفــة  القومــي 
ووزيــرًا وســفيرًا. وقــد ســّمى نجلــه منــح، علــى 
اســم أبيــه، منــح األول. لقــد آمــن منــح بالعروبة 
تآليفــه  فــي  كمــا  فيهــا،  ورأى  راســخا،  إيمانــا 
ومحاضراته، مهمة إنســانية ونزعة حضارية 
اكة وال شوفينية، 

ّ
مساملة غير متوحشة وال فت

الشــهر  ونصــف  شــهر  نحــو  قبــل  الفاتيــكان، 
إنســاني  كام  ســبقه  ومتســاكنن،  ملطلقــن 
عميــق لظاهــرة مثليــي الجنــس، بالقــول: »َمــن 
أنا ألحكم على هؤالء؟«. وقد أظهرت الحوارات 
وشــارك  أســبوعن،  دامــت  التــي  والنقاشــات 
ســائر  مــن  وبطريــركا  كاردينــااًل   191 فيهــا 
ر النهــج املحافظ في 

ّ
أنحــاء العالــم، مــدى تجــذ

تطــورات  مــع  التكّيــف  ومعارضتــه  الكنيســة 
العصر، ومواكبة التحوالت العميقة في داخل 
املجتمــع الغربــي، إال أنهــا، فــي الوقــت عينــه، 
مــع خيــارات  أن هنــاك تجاوبــا كبيــرًا  أثبتــت 
جــّدد والجريء، بدليل 

ُ
هــذا البابــا »الثوري« امل

أن معظــم البنــود التــي جرى التصويت عليها 
حصلــت علــى أكثريــة الثلثــن، وهــي النســبة 
املطلوبــة لكــي تصبــح القــرارات نافــذة. ثاثــة 
لــم تحــز علــى  مــن أصــل 42 بنــدًا  بنــود فقــط 
أكثــر مــن النصف زائــدًا واحدًا، ما دفع بالحبر 
األعظم إلى طلب الكام، معّبرًا عن ارتياحه ملا 
أفضت إليه النقاشات )كممارسة ديمقراطية( 
النقــاش  أن  وليعلــن  التصويــت،  ولنتائــج 
ســيبقى مفتوحــا، فــي األشــهر املقبلــة، تمهيدًا 
لعقــد ســينودس آخــر. وختم محذرًا األســاقفة 
مــن »تحويــل الخبــز إلــى حجــر والحجــر إلــى 
الــى  وشــفافيته  حنكتــه  دفعتــه  وقــد  خبــز«. 
اســتباق األمور، وطلب نشــر وتوزيع محاضر 
ما دار من نقاشــات، ونتائج التصويت عليها 
قطعا لدابر التأويل، أو التسريب غير الدقيق، 

أو تشويه املعلومات والحقائق.

وغدا أمن عام »دار الندوة« في بيروت، والتي 
العروبــة،  بمبــادئ   

ً
ملتزمــة ســنوات  بقيــت 

أفــكار ورؤى  مــن  فيهــا  دار  فــي ندواتهــا ومــا 
 وجوائــز، 

ً
الراحــل أوســمة ومحاضــرات. ونــال 

اإلســامي  الثقافــي  للمركــز  رئيســا  واختيــر 
ســابقا. وكان جليــس حــوار، وصاحــب نكتــة، 
وســريع البديهــة، ومختصــرًا للــكام ملــا يفيــد 
وينفــع. انتمــى إلــى أســرة معروفــة منــذ القــرن 
الثامــن عشــر، ونــال أبناؤهــا وظائــف عثمانية 
»الصلــح«  كنيــة  وكانــت  صيــدا،  فــي  مهمــة، 
مأخوذة عن الســلحدار )أمن دائرة األســلحة(، 
إذ نّصــب الجــد األعلــى لهــم آغــا لحامية صيدا 
وأحفــاده،  أبنــاؤه  واشــتهر   ،1660 عــام  منــذ 
املجــاالت. ســكن  فــي شــتى  قــرون،  منــذ ثاثــة 
الحقــا(،  )الصلــح  صيــدا  فــي  زاده  الســلح  آل 
وبيتهــم قــرب حــرم القلعــة وســط املدينــة، ثــم 
ــن 

ّ
إثــر توط إلــى بيــروت  انتقــل بعــض األبنــاء 

أحمــد باشــا الصلــح فيهــا مــع أســرته. أكــد لــي 
أســتاذي، املــؤرخ الراحــل، ألبــرت حورانــي، فــي 
الصلــح  آل  أن   ،1977 عــام  أكســفورد  جامعــة 
العثمانيــن. ولكــن، عندمــا ســألت  أعيــان  مــن 
األســتاذ منــح عــن أصــل آل الصلــح، قــال: يظــن 
بعضهم أن أسرتنا من أصل تركي، لكنها، في 
األصــل، مــن قبائل اليمن املعروفة، وقد وصلت 
إلــى ربــوع لبنــان إثر الفتح العربي اإلســامي، 

واستوطنته منذ قرون. 
تــوارث آل الصلــح منصــب آغا قلعة صيدا منذ 
القــرن  فــي  منهــم،  وبــرز  الســابع عشــر،  القــرن 
التاســع عشــر، أحمد أفندي )باشا( الصلح )ت 
ك بيتا في محلة الروشة، ثم انتقل 

ّ
1893(، وتمل

الفاتيــكان  أروقــة  بقــوة داخــل  والتــي تفشــت 
العالــم.  فــي  والدينيــة  الكنســية  واملؤسســات 
األســباب  مــن  واحــدة  شــكلت  ظاهــرة  وهــي 
ســلفه،  دفعــت  التــي  واملهمــة  الوجيهــة 
بنديكتــوس الســادس عشــر، إلــى االســتقالة، 
فقــد وضــع  لهــا.  التصــدي  عــن  عجــز  بعدمــا 
الحســاس،  امللــف  هــذا  علــى  يــده  فرنســيس 
وعمل بصمت وتأٍن على إمســاك خيوطه إلى 
أن فوجــئ الجميــع، فــي 23 ســبتمبر/ أيلــول 
املاضــي، بقــرار توقيــف الســفير البابــوي فــي 
دولــة الدومينيــك البولونــي األصــل، وإحالتــه 
إلى املحاكمة، بعدما جرى نزع الحبرية عنه، 

وتجريده من صفته الكنسية.
العالــم،  فــي  الحــروب واملآســي  تبقــى مســألة 
األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  وخصوصــا 
والبابــا  الفاتيــكان  باهتمــام  تحظــى  التــي 
األرجنتيني، إال أن مقاربتها تتم بحذر وتأٍن 
الكبــرى  الــدول  لحســابات  نظــرًا  شــديدين، 

والده، الشتغالهما ضد عنصرية االتحادين. 
كمــا اضطهــد ريــاض زمــن االنتــداب الفرنســي، 
ملشاركته في املعارضة ومؤتمراتها واهتمامه 

بقضية فلسطن.
وهناك عبد الرحيم بك الصلح، ونجله، سامي 
بك الصلح )1887ـ  1968(، القاضي والسياسي 
الشــهير فــي تاريــخ لبنان، والذي غــدا نائبا ثم 
رئيســا لوزراء لبنان في 1943 مرات عدة حتى 
1958، ومــن ثــم نائبــا بــن 1964 ـ 1968. وبــرز 
الصلــح. وهنــاك  الرحمــن  الســفير عبــد  ولــده، 
عفيــف الصلــح، عضــو املؤتمــر الســوري العــام 
منــح  وعــادل   ،1920 عــام  دمشــق  فــي  املنعقــد 
الصلــح، رئيــس مجلس بلديــة بيروت ورئيس 
حزب االستقال الجمهوري )وهو والد الفقيد، 
منــح بيــك الصلــح الثاني(. كما بــرز كاظم منح 
الصلــح )1909 ـ 1976(، أحــد واضعــي امليثــاق 
أبــرز  مــن  وكان  الصلــح،  ريــاض  مــع  الوطنــي 
الســاحل  »مؤتمــر  قــرارات  علــى  املعترضــن 
الرجــل  وكان   .1936 عــام  األربعــة«  واألقضيــة 

التــي  والتعقيــدات  ومصالحهــا،  واإلقليميــة 
بعــض  أيضــا، النحيــاز  ونظــرًا،  بهــا،  تحيــط 
كنائــس الشــرق والقوى املســيحية إلى جانب 
ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى  ذاك.  أو  النظــام  هــذه 
دان الفاتيــكان، أكثــر مــن مــرة، ظاهــرة العنــف 
والعــراق،  ســورية  تجتــاح  التــي  والهمجيــة 
ســلمي  سياســي  حــل  إلــى  دعوتــه  وكــرر 
للصــراع فــي ســورية، كمــا عّبــر عــن امتعاضه 
الشــديد مــن ســلوك مســيحين يصــرون علــى 
اعتبــار أنفســهم أقليــات مهــددة »وســط بحــر 
مــن املســلمن املتعصبــن واإلرهابين«. فكان 
اجتمــاع البابــا مــع كرادلــة وبطاركــة الشــرق، 
مناســبة  الســينودس،  أعمــال  انتهــاء  بعــد 
إلسماع هؤالء كاما حاسما، بلسان سكرتير 
بيتــرو  الحكومــة(  )رئيــس  الفاتيــكان  دولــة 
بارولــن، أن »مســيحيي الشــرق ليســوا أقلية، 
رة فــي محيطهــا، وليســت 

ّ
بــل جماعــة متجــذ

بحاجــة إلــى طلــب وصايــة، أو حمايــة، مــن أي 
من سلطات املنطقة، سياسية أم عسكرية«. 

نجز يشــكل عّينة واختبارًا مهّمَن لنيات 
ُ
ما أ

علــى  وعزمــه  الصلبــة،  وإرادتــه  فرنســيس، 
الســير بنهجــه االصاحــي، مســتفيدًا مــن قوة 
شــخصيته وكاريزميتهــا، وبعــض من دهائه 
اليســوعي. هــو ال يريــد أن يفتــح امللفــات كلها 
مــرة واحــدة، وال يريــد شــن الحــروب فــي كل 
االتجاهات، ألن املعارضة لنهجه داخل أروقة 

الفاتيكان ما زالت تملك بعض األوراق.
)كاتب وصحفي لبناني(

مــن أمهــر الدبلوماســين اللبنانيــن، إذ قضــى 
سنوات سفيرًا في العراق امللكي، للفترة 1947 
ـ 1959، وقد عشق العراق وأهله، وتوثقت عرى 
صداقاته مع أبرز األعيان واملثقفن العراقين. 
الصلــح،  بيــك  رشــيد  الــوزراء،  رئيــس  وهنــاك 
نائــب بيــروت ووزيــر مــرات عــدة. وبــرز رئيــس 

الوزراء تقي الدين الصلح.
ومــن نســوتها الفاضــات، بــرزت ليلــى ريــاض 
الصلح، وزيرة الصناعة سابقا )2004 ـ 2005(، 
مــن  وكل  وعليــاء،  ومنــى  مليــاء  وشــقيقاتها: 
ســناء  بــرزت  كمــا  وفريــدة،  منيــرة  الســيدتن 
الصلح، رئيسة مؤسسة األمل للمعاقن. وبرز 
فــارس  »أحمــد  كتــاب  الصلــح، صاحــب  عمــاد 
الشــدياق«. والشــيخ ســعد الديــن، مفتي صيدا 
الشــخصيات:  مــن  كل  أيضــا  وُعــرف  الســابق، 
وحيد ورغيد وأحمد وأمن، وســميح الصلح، 
ونجلــه  ســابقا،  الداخليــة  وزارة  عــام  مديــر 
لبنــان  قنصــل  الصلــح،  ســميح  مصطفــى 
الفخــري فــي إمــارة موناكــو، ورئيــس جمعيــة 
قناصل الباد األجنبية الرسمين في موناكو 
األســتاذ  الصلــح،  وهــال   ،)2014 ـ   2009(

الجامعي، وسواهم كثيرون.
إذ أكتب عن األســتاذ الراحل منح بيك الصلح، 
فلقد حرصت أن أستذكر جذوره وانتماءه إلى 
هــذه النخبــة الكريمــة مــن آل الصلح في لبنان، 
واملعاصــر،  الحديــث  التاريــخ  فــي  ودورهــم 
واهتمــام العديــد مــن رجالهم ونســوتهم برقّي 
وقضايانــا  بشــؤوننا  وعنايتهــم  أواًل،  لبنــان 

العربية ثانيا.
)كاتب وباحث عراقي(

بــدأ بســلوكه وأدائــه الشــخصي، متخلّيــا عــن 
كل مظاهــر البهرجــة والفخفخــة. ترك جناحه 
فــي الطابــق العلوي الذي يشــرف على ســاحة 
القديــس بطــرس، وانتقــل لاقامــة إلــى يســار 
ســاحة القديــس بطــرس، خــارج القناطــر، فــي 
ديــر متواضــع مؤلــف مــن طبقتــن. واســتبدل 
واملخملــي  األرجوانــي  الحبــري  اللبــاس 
صليــب  بوضــع  واكتفــى  األبيــض،  باللبــاس 
والخواتــم  الصليــب  بــدل  عنقــه،  فــي  خشــبي 

املذّهبة التي يضعها البابوات عادة.
ثــم وضــع يــده علــى ظاهــرة الفســاد، فكانــت 
أول خطــوة لــه فتــح ملــف مصــرف الفاتيــكان 
األعمــال  أي »مؤسســة   ،»I.O.R»بالـــ املعــروف 
أمــوال  عبــره  وتمــر،  مــّرت،  الــذي  الدينيــة«، 
الكنيســة ومشــاريعها، وحســابات وصفقــات 
كبــار األســاقفة واملســؤولن فــي رومــا وحــول 
»لــم  الشــهير:  قولــه  يومهــا  وأطلــق  العالــم. 
البنــك«.  فــي  حســاب  املســيح  ليســوع  يكــن 
أمــام  الطريــق  الغطــاء  رفــع  عمليــة  ومّهــدت 
تدخــل القضــاء االيطالــي الــذي قــّرر التوّســع 
علــى  املشــرف  األســقف  وتوقيــف  بالتحقيــق 
الوقــت  فــي  معاونيــه.  مــن  واثنــن  املصــرف، 
عينه، قرر البابا تشكيل لجنة من ثمانية من 
كبار األســاقفة، من داخل الفاتيكان وخارجه، 
ســنة  خــال  شــاملة  خطــة  وضــع  مهمتهــا 

لإلصاح، الكنسي واإلداري واملالي. 
ظاهــرة  هــو  واألخطــر  واألدق  الثالــث  امللــف 
والقاصريــن،  األطفــال  مــع  الجنــس  ممارســة 

قرب ميناء الحصن )تجاه فندق سانت جورج 
اليوم(. بدأ أحمد باشا الصلح حياته العملية 
ترجمانا لوالي صيدا، محمد باشــا، ثم ارتقى 
لــه  وغــدا  العثمانيــن.  لــدى  متصّرفــا  ليغــدو 
صلــح  »أحمــد  لقبــه  وكان  الواســع،  نفــوذه 
زاده«. وقــد أقــام معــه نجلــه الشــهير، رضــا بك، 
وبــرز، الحقــا، كل مــن حفيــده، الرئيــس ريــاض 
الصلــح، وســامي بــك الصلح، والرئيس رشــيد 
بك الصلح. وبرز عثمانيا أيضا، محمد أفندي 
الصلــح، قاضــي قضــاة صيدا. كمــا برز أبناؤه: 
كامــل الصلــح )ت 1917(، ولــه دوره السياســي 
وكان   ،1913 عــام  اإلصاحيــة  الحركــة  فــي 
رئيسا ملحكمة استئناف دمشق، وابنه الثاني 
بــدوره  وعــرف   )1921 )ت  )األول(  بيــك  منــح 
السياسي واإلداري والتربوي، وخصوصا في 
تأسيســه جمعية املقاصد الخيرية اإلســامية 
الصلــح  بــك  رضــا  الثالــث،  وابنــه  صيــدا،  فــي 
)1860 ـ 1935( الــذي قــام بــدور سياســي مؤثــر 
واختيــر  والفرنســي،  العثمانــي  العهديــن  فــي 
نائبــا فــي »مجلــس املبعوثــان العثمانــي«، عــن 
واليــة بيــروت الجنوبيــة 1909 ـ 1913، وتولــى 
ـ 1920،  أعــوام 1919  بــن  متصرفيــات عديــدة 
وكان عضــوًا فــي املؤتمــر الســوري العــام، كمــا 
أصبح وزيرًا للداخلية في الحكومة الفيصلية 
فــي دمشــق عــام 1918. ويعتبــر رضــا الصلــح 
أول نائــب عربــي نّبــه إلــى الخطــر الصهيونــي 
على فلسطن، ومدى أخطار الهجرة اليهودية 
إليهــا منــذ العهــد العثمانــي. ثــم بــرز ابــن رضا 
بــك الصلــح، ريــاض بــك الصلــح )1893 ـ 1951( 
الــذي نفــاه الوالــي جمــال باشــا )الســفاح( مــع 
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اتخذت معظم الدول العربيّة تدابير وقائية صارمة لمواجهة احتمال 
الدول  رعايا هذه  انتشار  أراضيها، في ظل  إلى  »إيبوال«  فيروس  انتقال 

في أفريقيا

فلسطينيّو األغوار يتحّدون االحتالل

1819
مجتمع

العربي الجديد

األمــم  تصدرهــا  التــي  األرقــام 
حــول  يــوم،  بعــد  يومــا  املتحــدة 
أعــداد املصابــن بفيروس إيبوال، 
شــخصا   4877 نحــو  بحيــاة  أودى  الــذي 
الدولــي  والبنــك  وتحذيراتهــا  اآلن،  حتــى 
بمعظــم  دفــع  أمامــه،  املعركــة  خســارة  مــن 
تدابيــر وقائيــة  اتخــاذ  إلــى  العربيــة  الــدول 
ملواجهتــه، وخصوصــا أنهــا مهــددة بســبب 
انتشــار مواطنيهــا فــي الــدول املوبــوءة فــي 

غرب أفريقيا. 
العربيــة  الــدول  أكثــر  موريتانيــا  وتعــّد 
ينتشــر  حيــث  األفريقــي،  الغــرب  مــن  قربــا 
فيــروس إيبــوال فــي كل مــن ليبيريــا وغينيــا 
ســوى  عنهــا  يفصلهــا  وال  وســيراليون، 
الســنغال. وقــال مصدر فــي وزارة الخارجية 
إن »أعــداد املوريتانيــن فــي الــدول املصابــة 
تراجعــت إلــى النصــف، بعــد تســجيل مئــات 
»العربــي  الوفيــات فــي هــذه الــدول«.  وأكــد لـ
هــذه  فــي  املهاجريــن  »أعــداد  أن  الجديــد« 
الدول تقدر بـ19 ألفا، عدا عن املهاجرين غير 

الشرعين«. 
وتواجــه الســلطات الصحيــة تحديــا كبيــرًا، 
بسبب طول الحدود البرية غير املراقبة بن 
موريتانيا والســنغال ومالي، والتي يتسلل 
منهــا آالف املهاجريــن الباحثــن عــن فــرص 
الهجــرة الســرية إلــى أوروبــا يوميــا. وقــررت 
موريتانيا أخيرًا منع رعايا دولتي ليبيريا 
وأغلقــت  أراضيهــا،  دخــول  مــن  وغينيــا 

حدودها البرية جزئيا مع مالي.
أمــا فــي الجزائــر، فقــال وزيــر الصحــة، عبــد 
املالــك بوضيــاف، إنــه »تــم تزويــد املطــارات 
بجهــاز طبــي«، علمــا أن الطبيب املتخصص 
معهــد  فــي  والفيروســات  األوبئــة  علــم  فــي 
باســتور، فــوزي درار، لفــت إلــى أن »البيئــة 
الحاضنــة غيــر متوفــرة في الجزائــر«. وتعّد 
لإلصابــة  عرضــة  أكثــر  الجنوبيــة  املناطــق 
تســتقبل  أنهــا  وخصوصــا  بالفيــروس، 
األفريقيــة،  الــدول  مــن  القادمــن  الاجئــن 

مخــاوف مــن دخول الفيروس، بســبب الذبح 
إخضــاع  وعــدم  الشــوارع،  فــي  العشــوائي 

املواشي للفحوصات الازمة«. 
مكافحــة  عــام  مديــر  فقــال  اليمــن،  فــي  أمــا 
وزارة  فــي  الوبائــي  والترصــد  األمــراض 
الحكيــم  عبــد  والســكان،  العامــة  الصحــة 
»العربــي الجديــد« إن »الــوزارة  الكحانــي، لـ
إلــى  تهــدف  احترازيــة  إجــراءات  وضعــت 
توعيــة وتقويــة نظــام الترصد الوبائي، عبر 
شــبكة موزعــة علــى 334 مديريــة فــي جميــع 
محافظــات الجمهوريــة، إضافــة إلــى تدريــب 
التعامــل  كيفيــة  حــول  الصحيــن  العاملــن 
مــع الفيــروس«. ونفــى وجود حركــة ماحية 
أفريقيــا  غــرب  ودول  اليمــن  بــن  مباشــرة 
ة. وإلــى غــزة، ورغــم قلــة اإلمكانيــات  املوبــوء
وتعــدد  الصحيــة  الجهــات  لــدى  الطبيــة 
أزماتهــا، إال أنهــا عــززت نقاط التفتيش عند 
معبري رفح وبيت حانون، ووضعت معدات 
للفحــص الطبــي قبــل الدخــول إلــى القطــاع، 
بحسب مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة 
»العربــي الجديد«.  الصحــة مجــدي ضهيــر لـ
وفي الضفة الغربية، وضعت وزارة الصحة 

نقاط تفتيش عند معبر الكرامة. 
الصحــة  وزيــر  حــذر  أخــرى،  جهــة  مــن 
اللبنانــي، وائــل أبــو فاعــور، مــن أن »لبنــان 
مــن الــدول األكثــر عرضــة لإلصابــة بإيبــوال، 
الــدول  فــي  كبيــرة  جاليــات  وجــود  بســبب 
املوبــوءة«. وفيمــا يتعلــق بعــدد اإلصابــات 
فــي صفــوف الجاليــة اللبنانيــة فــي الخــارج، 
إنــه  قــال  الصحــة،  وزارة  إحصــاءات  وفــق 
تــم االشــتباه بنحــو 10 إلــى 12 حالــة، تبــن 
أنهــا ماريــا وليســت إيبــوال«، الفتــا إلــى أن 
فريقــا مــن قبــل وزارة الصحــة ســيتابع حالة 
املســافرين مــن الدولــة املصابــة. وأضــاف أنه 
جميــع  فــي  الطبيــة  الفــرق  تدريــب  »ســيتم 
املناطــق للتوعيــة بكيفيــة التصــرف مــع هذا 
الوباء، وقد تم حصر جميع الطائرات اآلتية 
مــن الــدول املوبــوءة فــي مدرج واحــد«. ولفت 
إلــى أن لبنــان »بحاجــة إلــى غرفــة عزل داخل 

الطائرات«. 

تبلغ مساحة األغوار 
الشمالية 400  كيلومتر 

مربع، يسيطر االحتالل 
على معظمها

يبلغ عدد التونسيين 
في أفريقيا نحو 1495، 

وفق إحصائيات وزارة 
الخارجية لعام 2010

هربا من الحروب والفقر.
خصوصــا  تونــس،  فــي  الحــذر  ويتصاعــد 
أنهــا تســتقبل آالف الطلبــة األفارقــة ســنويا. 
أفريقيــا نحــو  فــي  التونســين  عــدد  ويبلــغ 
الخارجيــة  وزارة  إحصائيــات  وفــق   ،1495
فــي  لعــام 2010. ويوجــد نحــو 60 تونســيا 
ليبيريــا  مــن  كل  فــي   10 عــن  وأقــل  غينيــا، 

وسيراليون. 
وفي السودان، أبدت مديرة إدارة الوبائيات 
فــي وزارة الصحــة االتحاديــة، حيــاة صــاح 
إلــى  الوبــاء  وصــول  مــن  »تخوفهــا  الديــن 
يســّهل  قــد  ممــا  ونيجيريــا،  تشــاد  دولتــي 
انتقالــه عبــر الحــدود إلــى البــاد«. وأشــارت 
محــاور  ثمانيــة  مــن  احترازيــة  »خطــة  إلــى 
ملنــع وصــول الفيــروس«. وقــال رئيــس لجنة 
الصحــة فــي البرملــان الســوداني عبــد العزيز 
»الحكومــة  إن   « الجديــد  »العربــي  لـ أثنــن 
نشرت فرقا طبية في املطارات واملوانئ، عدا 
عــن تجهيــز غرف للعــزل«. فيما أعلنت بعثة 
»اليوناميــد« التــي تضــم عناصــر ينحدرون 
مــن الــدول املوبوءة »اتخاذ إجراءات وقائية 
إضافية للحد من انتشــار املرض في الباد، 

من خال تقييد سفر موظفيها«. 
األمــراض  قســم  رئيــس  قــال  األردن،  وفــي 
وزارة  فــي  الســارية  األمــراض  مديريــة  فــي 

»الــوزارة  إن  القصــراوي،  ســلطان  الصحــة، 
خّصصــت إحــدى قاعــات مطــار امللكــة عليــاء 
الدولــي لتكــون غرفــة عــزل، للتعامــل مــع أيــة 
حالــة يشــتبه بإصابتهــا بالفيــروس«، الفتــا 
إلى »عقد دورات تدريبية وتعليمية لكيفية 
التعامــل مــع املصــاب«. وأكــد الناطــق باســم 
الخطــوط الجويــة امللكيــة، باســل الكيانــي، 
أن »الطيــران األردنــي ال يســير رحــات إلــى 

تلك الدول«.
لــوزارة  الفنــي  الوكيــل  قــال  العــراق،  وفــي 
الجديــد«  »العربــي  لـ الصحــة، ســتار جبــار، 
احترازيــة.  خططــا  وضعــت  »الحكومــة  إن 
علما أن الباد ما تزال بعيدة عن اإلصابة«. 
األمعــاء  أمــراض  فــي  املتخصــص  وقــال 
واملعــدة، ريــاض منخي الفهداوي، إن »هناك 

في الطريق إلى األغوار، 
قد يعيق جندي إسرائيلي 

واحد رحلتك، فعناصر 
الحاجز يتلذذون بإهانة 

العابرين ألرضهم

نابلس ـ بشار سليمان

يتعــرض الكثيــر مــن الفلســطينين لاحتجــاز 
خــال رحلتهــم إلــى أغــوار فلســطن. وال ذنــب 

لهؤالء سوى مرورهم إلى أرضهم الزراعية.
لــدى الوصــول إلى الحاجز، يشــير إليك جندي 
إسرائيلي بفتح نافذة السيارة.. يطلب هويتك 
جهــاز  عبــر  فحوصــات  ويجــري  الشــخصية، 
يعــود  فــي غرفــة مجــاورة.  كمبيوتــر موجــود 
بعــد لحظات ليســألك: من أيــن أتيت؟ وإلى أين 
تذهــب؟ ومــا الهــدف مــن توجهــك إلــى األغــوار؟ 
لــك  يســمح  حتــى  األســئلة،  رحلــة  وتســتمر 
باملرور، أو يأمرك بالعودة من حيث أتيت بعد 

أن تقطع عشرات الكيلومترات.
بعــد ذلــك الحاجــز العســكري مباشــرة، تدخــل 
إلــى األغــوار الشــمالية التــي تبلــغ مســاحتها 
قــوات  تمنــع  فيمــا  مربــع.  كيلومتــر   400
مــن اســتغال معظــم  الفلســطينين  االحتــال 
تلــك األراضــي، التي تحولت أجزاء كبيرة منها 
ضمهــا  تــم  وأخــرى  تدريــب،  معســكرات  إلــى 
بزراعــة  املســتوطنون  ويقــوم  للمســتوطنات. 
مســاحات واســعة مــن تلــك األراضــي بأحــدث 
الطــرق الزراعيــة، وتتوافــر لهــم كميــات كبيــرة 

جدا من املياه.
فــي املقابــل، ال يجــد املــزارع الفلســطيني، عبــد 
الحكيــم عبــد الــرازق، بديــا عــن فاحــة أرضــه، 
وتحــدي كل التهديــدات اإلســرائيلية. ويعتبــر 
 عدم زراعة األرض يعني مصادرة االحتال 

ّ
أن

لها.
ويحــاول عبــد الرازق مواكبة التطــور الزراعي، 
واســتخدام التكنولوجيا املتاحة على مساحة 
 مضايقــات 

ّ
تصــل إلــى 1800 متــر مربــع. إال أن

ميــاه  مــن  الحرمــان  لتشــمل  تطالــه،  االحتــال 
الــري، وتلويــث األراضــي الفلســطينية بامليــاه 
اآلســنة القادمــة مــن املســتوطنات. كمــا يقتحــم 
االحتــال بشــكل متكــرر املنطقــة، ويصــل األمــر 
إلــى حــد إجبــار املزارعــن أحيانــا علــى مغادرة 
 الفاحن 

ّ
أرضهــم، تحــت تهديد الســاح. إال أن

يبدون صمودا كبيرا.
األســواق   

ّ
أن إلــى  الــرازق  عبــد  وينــّوه 

الفلســطينية تعتمــد بشــكل كبيــر علــى إنتــاج 
والفواكــه،  الخضــار  مــن  الشــمالية  األغــوار 
املناخيــة  والبيئــة  التربــة  خصوبــة  بســبب 
االحتــال  مضايقــات   

ّ
لكــن للزراعــة.  املناســبة 

الفلســطيني  الدعــم  وجــود  وعــدم  املتكــررة، 

إلى احتجازه في أحد املعسكرات القريبة نحو 
48 ساعة، با أي ذنب.

معظم املزارعن في األغوار ال يملكون مساحة 
مســاحاتهم  تتــراوح  وأغلبهــم  كبيــرة،  أرض 
مربعــا.  كيلومتــرًا  و50   20 بــن  املزروعــة 
وعــادة مــا تكــون األرض ملــكا آلخريــن، ويتــم 
مــن  نســبة  مقابــل  زراعتهــا  أو  اســتئجارها 

األرباح.
الشــمالية،  األغــوار  فــي  بردلــة  منطقــة  وفــي 
يــروي املواطــن زايــد عبــد معاناتــه املتكررة مع 
فــي أرضــه  امليــاه  إلــى شــح  االحتــال. ويشــير 
مقابــل توفرهــا فــي أراضــي املســتوطنن. كمــا 
يتحــدث عــن عمليــات اقتحــام متكــررة، وقطــع 
للكهرباء عن املواطنن، ومنع عمليات البناء.

أّما على بعد عدة كيلومترات من بردلة، فتبدو 
حياة الفلســطينين أشــبه بجحيم، خاصة في 

مناطق املالح واملضارب البدوية.
وال يتوقــف رئيــس املجلــس القــروي فــي تلــك 
املناطق، عارف دراغمة، عن توجيه املناشــدات 
للحكومــة الفلســطينية مــن أجــل املســاهمة في 
تطويــر املنطقــة، وتمكن الســكان مــن الصمود 
يعيشــون بطريقــة  هــم 

ّ
إن ويقــول  أرضهــم.  فــي 

بدائية على ضوء السراج، من دون توافر بنية 
تحتية حقيقية في املنطقة.

االحتــال  ماحقــة  إلــى  دراغمــة  ويشــير 
ومســتوطنيه مؤخــرا للرعــاة فــي منطقــة عــن 
اعتقــال  وكذلــك  اســتفزازي،  بشــكل  الحلــوة 
املواطن وليد خالد غنام بأمر من املستوطنن.

 حيــاة املواطنــن في املالح 
ّ
ويكشــف دراغمــة أن

فهــؤالء  للغايــة.  بدائيــة  البدويــة،  واملضــارب 
ال يعرفــون األجهــزة الكهربائيــة لعــدم وجــود 
ويشــربون  أساســا،  فيهــا  الكهربائــي  التيــار 
املياه ساخنة. ورغم ذلك يصمدون في أرضهم.

الازم للمزارعن، يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج.
واليــوم، يخــوض عبــد الــرازق صراعــا قضائيا 
ها كانت 

ّ
مــع االحتــال علــى أرضــه. ويوضــح أن

مشــروعه.  إقامــة  قبــل  تدريــب،  معســكرات 
محكمــة  مــن  احتــرازي  أمــر  علــى  حصــل  فقــد 
الجنــود  يمنــع  االحتــال  لــدى  العليــا  العــدل 
 
ّ
لكــن منهــا.  االقتــراب  أو  أرضــه  مصــادرة  مــن 

القــرار النهائــي لــم يحســم بعــد، ممــا يعّرضــه 
ملضايقات متكررة.

وعلى مسافة قريبة، تمتد كروم العنب على 
مســاحات واســعة، وهــي أراض فلســطينية 
صادرهــا االحتــال، ويزرعهــا املســتوطنون 
اليــوم. وفــي كثيــر مــن األحيــان، يعمــل فيهــا 
تصاريــح  بموجــب  فلســطينيون  عمــال 

خاصة.
كل  إســرائيل  فيــه  توفــر  الــذي  الوقــت  وفــي 
الحمايــة والدعــم ألراضــي املســتوطنن، فإنهــا 
تاحــق الفــاح الفلســطيني. ووصــل األمــر إلى 
إطــاق الكاب الشرســة بشــكل متعمــد باتجاه 
املزارعن الفلسطينين. وقد كان املواطن زياد 

أبو خيزران أحد ضحايا كاب االحتال.
وهاجمــت الــكاب أبــو خيــزران خــال تواجــده 
فــي حقلــه؛ وهــو مــا أدى إلــى إصابتــه بجــروح. 
ولم تقف األمور عند هذا الحد، بل لجأ الجنود 

العرب يحتاطون 

إيبوال 

روسيا عرفت »إيبوال« 
قبل ربع قرن!

البدء بإنتاج لقاح روسي 
قريبًا بعد نجاح تجربته 

على حيوانات معامل

موسكو ـ منذر بدر حلوم

الحمــى  انتشــار  إلعــان  األولــى  األيــام  منــذ 
»إيبــوال«  فيــروس  عــن  الناجمــة  النزفيــة 
روســيا  ســارعت  أفريقيــا،  غــرب  بلــدان  فــي 
املــرض  دراســة  فــي  الفاعلــة  املشــاركة  إلــى 
وتطويــر إجــراءات ملحاصرتــه والوقايــة منــه، 
بالتــوازي مــع تطويــر لقــاح ضــده وصــل إلــى 
الحيوانــات،  علــى  األخيــرة  اختبــاره  مراحــل 
اتخــذت  كمــا  البشــر.  علــى  اســتخدامه  قبــل 
إجــراءات مشــددة ملراقبــة القادمــن مــن بلــدان 
بإصابتــه  يشــتبه  مــن  وعــزل  أفريقيــا،  غــرب 
مــن  الثالــث عشــر  يــوم  بينهــم.   مــن  باملــرض 
وكالــة  نقلــت  الجــاري،  األول  أكتوبر/تشــرين 
»تاس« عن نائب رئيس وزراء روســيا، أولجا 
غينيــا  فــي  »مختبرنــا  قولهــا:  جولوديتــس، 
يعمل حاليا، وتســير حتى اللحظة اختبارات 
اللقاح بنجاح«، وردا على سؤال: متى سيكون 
مــن  قريبــون  »نحــن  أجابــت:  جاهــزا؟  اللقــاح 
إتمام تطوير اللقاح«، مؤكدة أن العمل يجري 
بصــورة متوازيــة فــي كل مــن روســيا وغينيــا. 
املســتهلك  وحمايــة  الرقابــة  هيئــة  وكانــت 
اإللكترونــي  موقعهــا  علــى  أعلنــت  الروســية 
إرســال  عــن  املاضــي،  أغســطس/آب   11 فــي 
مختبــر متحــرك علــى شــاحنة، بالتعــاون مــع 
وزارة الطــوارئ الروســية، إلــى غينيــا ملكافحة 
فــي  مختصــن  وجــود  إلــى  وأشــارت  إيبــوال. 
علــم األوبئــة والفيروســات والبكتيريــا ضمــن 

الفريق الروسي.

وراء  مــا  »روســيا  اإلخبــاري  املوقــع  ونقــل 
آنــا بوبوفــا، رئيســة الهيئــة،  العناويــن« عــن 
روســي  تجريبــي  لقــاح  اختبــار  أن  تأكيدهــا 
ضد إيبوال يجري حاليا تجربته على بعض 
الحيوانــات، وســيكون جاهــزًا لاختبــار علــى 
البشر خال وقت قريب، الفتة إلى أنه »لدينا 
قريبــا  نتوقــع  تجعلنــا  التــي  األســباب  كل 
مــن  إيبــوال«،  مــن  للوقايــة  اللقــاح  اســتخدام 
دون أن تضــع إطــارًا زمنيــا محــددًا. كمــا أكدت 
وجــود فريــق من علماء األوبئة والفيروســات 
الــروس يعمــل حاليــا فــي غينيــا، فــي مختبــر 
يعملــون  روس  خبــراء  إلــى  إضافــة  متنقــل، 
الغينيــة  بالعاصمــة  دونــكا  مستشــفى  فــي 
كوناكري، وهم على تواصل وثيق مع منظمة 
الصحة العاملية ومنظمة »أطباء با حدود«.

معــه،  الــروس  وتعاطــي  املــرض  تاريــخ  وعــن 
تشير صحيفة »روسيسكايا جازيتا« إلى أن 
قلة من الناس يعلمون اليوم أن اختصاصين 
فــي  املميــت  إيبــوال  فيــروس  درســوا  روســا 
املاضــي،  القــرن  وتســعينيات  ثمانينيــات 
حيــث كان هنــاك مــا يدعــو إلــى االعتقــاد بــأن 

الفيــروس، إضافــة إلى مســببات الحمى التي 
اســتخدامهما  يمكــن  عنــه،  خطــورة  تقــل  ال 
ممــا  البيولوجيــة،  الحــرب  فــي  كعناصــر 
دفــع جميــع مختبــرات األمــراض الفيروســية 
العســكرية فــي العالــم- وفقــا للصحيفــة- إلــى 
مضــادات  لتطويــر  محاولــة  فــي  دراســتها، 
لهــا. وحينهــا كان النجــاح األكبــر مــن نصيب 
العلماء الروس في »مركز علوم الفيروسات« 

»معهــد األبحــاث العلميــة« فــي وزارة  التابــع لـ
إلــى  التوصــل  تــم  حيــث  الروســية،  الدفــاع 
اإلســعافي  إيمونوجلوبــن  الدوائــي  املركــب 
الذي نجح في إنقاذ حياة املصابن بالعدوى 
فــي املراحــل املبكــرة. وقد حــاز فريق الباحثن 
الــذي توصــل إلــى هذا الــدواء جوائز حكومية 

رفيعة املستوى عام 1996.
الروســية  الخارجيــة  وزارة  موقــع  وأعلــن 

األول  أكتوبر/تشــرين   16 فــي  الرســمي، 
حمــى  ملكافحــة  أمــوال  تخصيــص  الجــاري، 
الجهــود  إطــار  »فــي  أنــه  إلــى  الفتــا  إيبــوال. 
الدوليــة ملكافحــة الوبــاء الناجــم عــن انتشــار 
إيبوال، خصصت روســيا ما يصل إلى 779.4 
مليــون روبــل )حوالــى 19 مليــون دوالر(، تــم 
صــرف 213.4 مليــون روبــل منها كمســاعدات 
أفريقيــا،  غــرب  لبلــدان  مباشــرة  إنســانية 
و162.3 مليون روبل على أبحاث التشخيص 
 155 مبلــغ  وصــرف  والعــاج.  والوقايــة 
مليــون روبــل لتمويــل إجراءات االســتعدادات 
الوطنية، للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى 

روسيا وانتشاره«. 
 4 فــي  نقلــت  تــاس«  »إيتــار  وكالــة  وكانــت 
ســبتمبر/أيلول املاضــي، عــن وزيــرة الصحــة 
قولهــا:  سكفورتســوفا،  فيرونيــكا  الروســية، 
فــي  يدرســون  الذيــن  بأســماء  قوائــم  »لدينــا 
روســيا مــن بلــدان تنتشــر فيهــا حمــى إيبوال. 
وهــم جميعــا يخضعــون للمراقبــة مــن لحظــة 
وصولهــم وملــدة 21 يومــا، وعنــد ظهــور أول 
املؤشــرات عند أي شــخص يتم عزله مباشرة. 
معــه  تواصلــوا  مــن  جميــع  يخضــع  كمــا 
لإلجــراءات نفســها«. وأضافــت: »يتــم قيــاس 
درجــة حــرارة املســافرين عــن بعــد علــى جميع 
الرحات املباشرة وغير املباشرة القادمة من 

غرب ووسط أفريقيا«. 
ونقلــت الوكالــة ذاتهــا في 17 أكتوبر/تشــرين 
فــي  الصحافــي  املكتــب  عــن  الجــاري،  األول 
الــوزراء عقــد  الروســية أن »رئيــس  الحكومــة 
اجتماعــا حــول وضــع وبــاء حمــى إيبــوال فــي 
غــرب أفريقيــا واإلجــراءات املتخــذة ملكافحته، 
تمت خاله مناقشة مسألة تنظيم مواجهته، 
وإعــداد  انتشــاره،  ملنــع  الطبيــة  واإلجــراءات 
الحجــر  إجــراءات  وتشــديد  الطبيــة،  الكــوادر 
الصحي، وســتزود املطارات بأجهزة إضافية 
الروســي  اإلعــام  أن  علمــا  متخصصــة«. 
يواصل، بصور مختلفة، التنبيه إلى مخاطر 
املــرض والجهــود املبذولــة ملنــع وصولــه إلــى 

روسيا.

الدوحة ـ أنور الخطيب

ينطلــق فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة أواخر 
األول  اإلنســاني  امللتقــى  الجــاري،  الشــهر 
الــذي تنظمــه جمعيــة »قطــر« الخيريــة، لدعــم 
عــن  ممثلــن  بمشــاركة  الفلســطيني  الشــعب 
منظمة التعاون اإلســامي، والبنك اإلســامي 
للتنميــة، ومنظمــات األمــم املتحــدة، وممثلــن 

عن منظمات خيرية عربية وخليجية.
مــن  األول  يعــد  الــذي  امللتقــى  ويهــدف 
علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  قطــر،  فــي  نوعــه 
احتياجــات الشــعب الفلســطيني، واســتقطاب 
ومشــاريع  برامــج  وتنفيــذ  لتمويــل  الدعــم 
خيريــا  نشــاطا  ويتضمــن  نوعيــة.  إنســانية 
إضافــة  تضامنيــا،  جماهيريــا  ومهرجانــا 

معانــاة  ُيجّســد  تفاعلــي  صــور  معــرض  إلــى 
الشــعب الفلســطيني، عــدا عــن إطــاق عــدد مــن 
احتياجــات  لســد  االســتراتيجية  املبــادرات 
اإلنســان الفلســطيني الذي يتعرض لاحتال 
والحصار، وفتح الباب أمام املنظمات الدولية 
واملؤسســات املانحة للتعرف على احتياجات 

وأولويات املنظمات العاملة في فلسطن.
ومــن بــن املبــادرات التــي ســيطلقها امللتقــى، 
الــذي يســتمر ثاثــة أيــام ويعقــد تحت شــعار« 
فلســطن.. كلنــا معكم«، مبــادرة لدعم التعليم، 
وأخــرى إلعــادة تأهيل غــزة، وثالثة للمؤاخاة، 
ومبــادرة  واملؤسســات  األفــراد  قــدرات  وبنــاء 
األمومــة  لرعايــة  وأخــرى  األقصــى،  وقفيــة 
والطفولــة. وقــال املديــر التنفيــذي فــي جمعيــة 
قطــر الخيريــة محمــد بــن علــي الغامــدي إنهــم 

»يسعون من خال املؤتمر إلى الحصول على 
التمويــل لدعــم عــدد مــن البرامــج واملشــاريع، 
وبرامــج  الصحيــة  البرامــج  وخصوصــا 
التمكــن، وبرامــج القــدس الشــريف واألقصــى 

املبارك«.
ويناقــش امللتقــى مجموعــة مــن أوراق العمــل 
التــي قدمــت مــن قبــل باحثــن ومتخصصــن، 
لبحث دور مؤسسات املجتمع املدني القطرية 
الفلســطيني،  اإلنســاني  العمــل  دعــم  فــي 
واالعتــداءات الصهيونيــة املتكــررة على قطاع 
هنــاك.  اإلنســاني  الوضــع  علــى  وأثرهــا  غــزة 
كما يناقش بحثا يقارن بن الوضع املعيشــي 
إضافــة  واإلســرائيلي،  الفلســطيني  للمواطــن 
إلــى ورقــة عمــل عــن الواقــع اإلنســاني للقــدس 
االحتــال،  األقصــى تحــت  الشــريف واملســجد 

وأخــرى عــن واقــع املــرأة الفلســطينية. وتجــدر 
اإلشارة إلى أن لجمعية قطر الخيرية مكتبن 
فــي فلســطن، أحدهمــا في قطاع غــزة والثاني 
مــن  الجمعيــة  وتقــوم  الغربيــة.  الضفــة  فــي 
خــال هذيــن املكتبــن بتنفيــذ مشــاريعها فــي 
فلسطن، وتغطي أهم االحتياجات اإلنسانية 
والغــذاء  والــدواء  والتعليــم  كالصحــة  هنــاك، 

واملشاريع املدرة للدخل.
بإقامــة  الخيريــة حاليــا  وتقــوم جمعيــة قطــر 
مشــاريع تنمويــة عــدة فــي قطــاع غــزة بكلفــة 
بالتــوازي  ريــال،  مليــون   90 مــن  أكثــر  تبلــغ 
اإلغاثــة  لتقديــم  املخصصــة  مشــاريعها  مــع 
العاجلــة للشــعب الفلســطيني، لتوفيــر الــدواء 
بدأتهــا  التــي  الغذائيــة  واملســاعدات  واإليــواء 

عقب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

قطر: 
»فلسطين.. 
كلنا معكم«

تمكــن موقــع »أســك مــن«، مــن خــال 
الوصــول  مــن  لقرائــه،  اســتطاع 
اآلبــاء  يقدمهــا  قّيمــة  نصائــح  إلــى 
النصائــح  تلــك  وتشــّكل  ألبنائهــم. 
التعامــل  أصــول  فــي  ميراثــا حقيقيــا 
عائليــا واجتماعيــا. وجــاءت النتائــج 

كالتالي:
انظر إلى الناس في أعينهم.

يقول باتريك: »أخبرت أوالدي الثاثة 
بجديــة،  يعاَملــوا  أن  أرادوا  إذا  هــم 

ّ
أن

 عليهــم دائما أن ينظروا إلى أعن 
ّ
فــإن

النــاس عندمــا يتحدثــون إليهــم، وأن 
يصافحوهم دوما بطريقة واثقة«.

كن زوجا محبا
يقول آرون: »فليكن ابنك شــاهدًا على 
 يــوم. واجعله 

ّ
احتضانــك لزوجتــك كل

ــك تحّبهــا. 
ّ
يســمعك حــن تقــول لهــا إن

الصغــار يســتخدمون هــذه التجــارب، 
كأمثلة نموذجية لعاقاتهم الخاصة 

في ما تبقى من حياتهم«.
كن حنونا ال ضعيفا

التــي  األمــور  أهــم  يقــول بيتــر: »أحــد 
يجــب علــى الرجل أن يعلمها البنه أن 
يكــون حنونــا ورؤوفــا، لكــن مــن دون 

ضعف«.
كن صاحب عقلية منفتحة

يكــون  »رّبمــا  بــاوالك:  دانيــال  يقــول 
االنفتــاح مــن أهــم املبــادئ التــي يمكن 

خالــه  فمــن  ألبنائنــا.  نعلمهــا  أن 
ألنفســهم،  يفكــرون  كيــف  يتعلمــون 
أبيهــم،  عــن  نســخة  يكونــوا  أن  دون 

مهما كانت هذه الفكرة مغرية«.
ال تتوقع األسوأ في الناس

يقــول زاك: »علــى الرجــل أن يعلــم ابنــه 
بلطــف  اآلخريــن  مــع  يتعامــل  كيــف 
واحتــرام. فــكل شــخص يســتحق ذلــك 
عندما تلتقي به للمرة األولى. أّما إذا 
دّمــر هو نفســه هذه الصــورة، فالذنب 

ذنبه«.
ع العمل الشاق

ّ
توق

م أبناءنا 
ّ
يقــول بــروس: »يجــب أن نعل

االنضبــاط والعمــل الشــاق، ليتمكنوا 
أنفســهم للحيــاة عندمــا  مــن تجهيــز 
يكبــرون ويجــدون أنفســهم في العالم 
لتحقيــق  ســبيل  وأفضــل  الخارجــي. 
أهميــة  إدراك  علــى  مســاعدتهم  ذلــك 

تقديم املساعدة لآلخرين«.
ال تعتبر األمور محسومة

م ابنه 
ّ
يقول غوس: »على الرجل أن يعل

 شــيء، وعــدم اعتبــار 
ّ

التســاؤل عــن كل
أّي شــيء محســوما ومضمونــا. كمــا 
من واجبه تعليم ابنه احترام النساء، 
االقتــداء  وعــدم  املســؤولية،  وتحّمــل 
إلــى  باإلضافــة  اآلخريــن.  بحماقــات 

النظافة الشخصية والعامة«.
)إعداد: عصام سحمراني(

ميراث اآلباء غير المالّي

زهير هواري

في املنطقة العربية أكثر من 300 جامعة رســمية وخاصة. بالطبع العدد 
األكبــر ينتمــي إلــى القطــاع الخــاص، لكــن الجامعــات الرســمية التــي تتلقى 
موازناتها من الدول ليست قليلة. ال أقصد الحديث عن مستويات التعليم 
فــة، وهــي فــي الواقــع معّبــرة، باعتبــار 

ّ
العالــي علــى صعيــد األبحــاث املصن

أن مــا يــرد فــي املقاييــس العامليــة للتعليــم العالي، ليس أكثــر من جامعة أو 
جامعتــن فقــط. مــا يعني أننا لم نفلح في مضماري العلوم واإلنســانيات 

معا. 
مــا نتطــرق إليــه موضــوع أكثــر إلحاحــا وال يرتقــي إلــى املســتوى الســابق 
املطلــوب. وهنــا بيــت القصيــد. الســؤال املطــروح هــو التالــي: مــا هي حصة 
أساتذة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الثقافة الوطنية والعربية 
واإلنســانية؟ عندمــا نتحــدث عــن األســاتذة، نتحــدث عــن عشــرات األلوف 
مــن املفتــرض أنهــم إلــى جانــب مهمــة تعليــم طابهــم، ينشــرون دراســات 

وأبحاث ومقاالت في املجاالت كافة.
يمكن أن ينســحب مثل هذا الســؤال على الخريجن. فماذا يتلقى الطاب 
فــي جامعاتهــم ومعاهدهــم العليا من ثقافــة وعلوم؟ هنا نتحدث عن عدة 
ماين ُيفترض أنهم عندما يدخلون إلى أحرام مؤسسات التعليم العالي، 
يصلون إلى املوضع الذي يتم فيه بلورة وصقل معارفهم وتزويدهم بما 
د على أهمية النقد والتحليل والنظرة النسبية إلى  َعوُّ

َ
يحتاجون إليه من ت

األمور، وخطورة عصر العوملة، واقتصاد املعرفة، وثقافة حقوق اإلنسان 
 عــن اإللغــاء والتهميش 

ً
والديمقراطيــة، وقبــول اآلخــر والحــوار معــه، بديــا

والعزل.
ألــوف مــن  عندمــا نتحــدث عــن أكثــر مــن ثاثمئــة جامعــة وعــدة مئــات 
األســاتذة ومايــن الطــاب، نتحــدث عــن كتــل مجتمعيــة كبــرى تدفــع إلى 
طرح عشــرات األســئلة في اللحظة الراهنة. بالطبع تطال تلك األســئلة كل 
املجــاالت مــن دون اســتثناء، بــدءًا مــن مســتوى العلــوم وفلســفتها إلــى ما 
. وأبرز األســئلة: كيف وصلنا إلى ما 

ً
يصل ويرســخ من مضمونها فعا

نحن فيه مّما يهّدد بتدمير الذات العربية، وما تم تعميره بعرق عشــرات 
املاين من الناس وعلى امتداد أجيال، فإذا بنا نحيله قاعا صفصفا في 

غمضة عن، أو بمجرد ضغط أصبع على الزناد؟ 
قاَبل 

ُ
املؤســف، بــل القاتــل، أن األســئلة املفتوحــة التي تصفع وجوهنــا، ال ت

بأّي نوع من أنواع االستنفار الفكري في تلك املؤسسات لإلجابة عليها، 
أو علــى األقــل محاولــة البحــث عــن أجوبــة. والتجاهــل الــذي يتــم ليــس عفو 
العالــي،  التعليــم  هــذا  لغيــر جــدوى  بــل مقصــود، كونــه يحكــم  الخاطــر، 
مؤسســاٍت وأســاتذة وطاب وخريجن. التعليم العالي بحاجة في ضوء 
الواقــع إلــى أكثــر مــن إصــاح... إنــه بحاجــة إلــى ثــورة فعليــة تضعــه علــى 
ســكة العصــر والحيــاة والبحــث عــن األجوبــة للكارثة التــي تلتهمنا ومعنا 

األخضر واليابس!
)أستاذ في كلية التربية ــ الجامعة اللبنانية(

عن نَُخب التعليم العالي

ورقة وقلم

■ طلــب وزيــر الصحــة اللبنانــي وائل أبو فاعور من كل المستشــفيات 
في لبنان، تجهيز وحدة خاصة بمرضى »إيبوال«، في مهلة أقصاها 
أســبوعان. وعلــى الوحــدة أن تتألــف مــن غرفــة للعزل وأخــرى لمعدات 

الوقاية والمعدات الطبية ومابس الحماية.

الفنــي  للفريــق  الثامــن  االجتمــاع   ،
ً
وغــدا اليــوم  قطــر،  تســتضيف   ■

لمعادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي.

الشــمال،  رابطــة  مــن  بوســكو،  أمبرتــو  اإليطالــي  السياســي  أثــار   ■
، مــن خــال فيديــو إعانــي مناهــض للمهاجرين، وصف 

ً
جــداًل واســعا

ه »مجرد فيلم ساخر«.
ّ
بالعنصري. فيما رّد بوسكو أن

قــررت  بــاده   
ّ
إن برهــان،  كســتي  اإلثيوبــي،  الصحــة  وزيــر  قــال   ■

إرســال بعثــة طبيــة تضــم 200 متطــوع مــن كوادرهــا الصحيــة إلــى كل 
مــن ســيراليون، ليبيريــا، وغينيــا؛ للمســاعدة فــي مواجهــة فيــروس 

»إيبوال«.

، بشــنق نفســه فــي 
ً
■ انتحــر طفــل مغربــي يبلــغ مــن العمــر 12 عامــا

شجرة. واستعان بقارورة غاز، وقف عليها إلتمام العملية.
وكان جــد الصبــّي وقريبــه قــد اكتشــفا انتحــار الصبــي، بعدمــا اعتقدا 

ه قصد الدكان القريب.
ّ
أن

على 
السريع

تحقيق
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MEDIA

اإلعالم في قلب معركة االنتخابات التونسية
تونس ـ محمد معمري

الحملــة  التونســي  اإلعــام  واكــب  كيــف 
االنتخابيــة التــي عاشــتها تونــس اســتعدادًا 
لانتخابات التشريعية؟ هل تعامل بإنصاف 
وحياديــة مــع كل األطــراف السياســية أم أنــه 
دخــل لعبــة املغانــم االنتخابيــة؟ هل ســتكون 
علــى  تبعــات  االنتخابيــة  الحملــة  لتغطيــة 

مستقبل اإلعام التونسي؟
متابــع  كل  ذهــن  فــي  تــدور  كثيــرة  أســئلة 
قبيــل  التونســي  اإلعامــي  للمشــهد 
االنتخابــات، فهــذا اإلعــام تحــّول فــي أحيان 
كثيرة إلى مدار جدل السياســين، متناســن 
تونــس،  تعيشــها  التــي  التاريخيــة  اللحظــة 
مكتفن بالتلميح حينا وبالتصريح أحيانا 
إلــى األدوار التــي يلعبهــا اإلعــام التونســي 
انتصارًا لهذا الطرف وتقزيما للطرف اآلخر. 
رّبمــا شــّكلت الصحافــة املكتوبــة االســتثناء، 
لكــن تأثيرهــا ليــس بمســتوى تأثيــر املواقــع 
االجتماعيــة  والصفحــات  اإللكترونيــة 

والقنوات التلفزيونية واملحطات اإلذاعية.

حرب التلفزيونات واإلذاعات 
»الهيئــة العليــا املســتقلة لاتصــال الســمعي 
العليــا  الهيئــة  بمعيــة  أصــدرت،  البصــري« 
املســتقلة لانتخابات، قرارًا مشــتركا يضبط 
االنتخابيــة  للحملــة  الخاصــة  القواعــد 
الســمعي  اإلعــام  فــي  االســتفتاء  وحملــة 
اتهــا منــذ شــهر يوليــو/ والبصــري، وإجراء

الحملــة  بــدء  قبــل  أشــهر  أي  املاضــي  تمــوز 
ضوابــط  فيــه  حــددت  وقــد  االنتخابيــة. 
لانتخابــات  اإلعاميــة  التغطيــة  ومعاييــر 
أن  إال  دقيقــة.  مقاييــس  ذلــك  فــي  معتمــدة 
التغطيــة التلفزيونية واإلذاعية، وإن تميزت 
فــي اإلعام الرســمي بااللتزام النســبي بهذه 
املعاييــر، فــإن بقيــة اإلذاعــات والتلفزيونــات 
لعــل  عــدة،  تجــاوزات  عرفــت  الخاصــة 
أشــهرها الصــراع املفتــوح الدائــر بــن قناتــي 
»الحــوار التونســي« و«نســمة«. هــذا الصراع 
أرجعــه بعــض املتابعــن للشــأنن السياســي 
واإلعامــي فــي تونــس إلــى صــراع خفــي بن 
حــزب »نــداء تونــس«، الــذي يلقــى دعمــا مــن 
قنــاة »نســمة«، وبن »حــزب االتحاد الوطني 
الحّر«، الذي ترّوج بعض املصادر أن رئيسه 
هــو املالــك الفعلــي لقناة »الحوار التونســي«. 
كمــا قامــت بعــض القنــوات التلفزيونيــة مثل 
وتلفزيــون  و«الزيتونــة«  »املتوســط«  قنــاة 
باالصطفــاف  اإلخباريــة«  تونــس  »شــبكة 
خلــف »حركــة النهضــة« وحلفائها. وهو أمر 
اعتبــره بعــض املحللن طبيعيــا على اعتبار 
أن هذه القنوات ملتزمة بتوجهاتها، منذ أن 
بــدأت البــث، وهــي قنــاة يعتقــد هــؤالء بأنهــا 

 سياسي إسامي.
ّ
تعّبر عن خط

أمــا املحطــات اإلذاعيــة الخاصــة فقــد شــهدت 
أجــل  مــن  املؤتمــر  »حــزب  بــن  حــادًا  خافــا 
إم«،  إف  »موزاييــك  وإذاعــة  الجمهوريــة« 
بعــض  أن  املؤتمــر«  »حــزب  اعتبــر  حيــث 
إعاميــي هــذه املحطــة يســتهدفونه؛ ولذلــك 
قــام بتقديــم شــكوى للهيئــة العليــا املســتقلة 
لاتصــال الســمعي البصــري ثّم قام بعد ذلك 
التغطيــة  عــن  الرضــا  عــدم  حالــة  بســحبها. 
اإلذاعيــة شــملت إذاعــات أخــرى رأت بعــض 
األحــزاب أنهــا أســاءت إليها فى هــذه الحملة 

االنتخابية.  
هــذه اإلخــاالت، التــي ذكــرت تعــّد غيضــا من 
كثيــرة،  تجــاوزات  قائمــة  ضمــن  مــن  فيــض 
جعلت يوسف الوساتي، عضو مكتب نقابة 
الصحافيــن التونســين، إلــى وصــف حالــة 
اإلعــام املرئــي واملســموع فــي فتــرة الحملــة 
االنتخابيــة باملنفلــت. واعتبــر، فــي لقــاء مــع 
ممنهجــا  االنفــات  هــذا  الجديــد«،  »العربــي 
عملــت  أمــوال  ورؤوس  أحــزاب  طــرف  مــن 
علــى الــزواج القصــري بــن الثالــوث الرهيــب 
»السياســة واإلعــام ورجــال األعمــال«. فمــن 
غير املفهوم، حســب رأي يوســف الوســاتي، 

منوعات

رصد

مواقف 
وطرائف

تونس ـ العربي الجديد

انشــغلت مواقــع التواصــل االجتماعــي خصوصــا موقعــي 
الحمــات  طرائــف  رصــد  فــي  و»تويتــر«  »فيســبوك« 
ــح عــن قائمة 

ّ
االنتخابيــة التونســية، مــن بينهــا قصــة املرش

اللقــاء الدســتوري فــي محافظة ســيدي بوزيــد، مهد الثورة 
التونســية. إذ بعــد حصولــه على املنحــة املالية التي تقدمها 
الدولــة لــكل قائمة مرشــحة لانتخابات التشــريعية اختفى 
عــن األنظــار، وهــو ما دفع املرشــحن معه في نفس القائمة 
إلــى إيقــاف حملتهــم االنتخابيــة نظــرًا إلى اختفــاء التمويل 

واختفاء رئيس القائمة! 

كذلــك وخال اســتعادة أبــرز محطات الحمات االنتخابية، 
بهــا  قــام  التــي  االســتعراضية  الحركــة  الناشــطون  رصــد 
رئيــس قائمــة »حركــة وفــاء« عن محافظة قفصــة. إذ فاجأ 
كثيريــن بوضــع شــريط الصــق علــى فمــه قبــل إلقــاء كلمــة 
»هــذا  ليوصــل رســالته:  ثــوان نزعهــا  بعــد  ثــم  مفترضــة. 
ســيكون مصيركم إن انتخبتم رموز النظام الســابق«، في 
إشــارة إلــى اشــتهار النظــام القديم بمحاربــة حرية التعبير 

والتضييق عليها.
مــن جهتــه، فــإن أحــد املرشــحن شــكل حضــوره صدمــة 
للتونســين، إذ ارتكــز برنامجــه االنتخابــي حــول مســعى 
البحــث عــن الله وحــوار األديان. ليختتــم مداخلة تلفزيونية 

وهو في حالة ارتباك بالقول »إنا لله وإنا إليه راجعون«.
وفــي اإلطــار نفســه اســتعادت مواقع التواصــل االجتماعي 
الكلمــة التــي ألقاهــا املرشــح عــن حــزب »نــداء تونــس« فــي 
دائــرة صفاقــس 2، رجل األعمال، منصف الســامي، الذي 
قــّدم كلمــة تلفزيونيــة وإذاعيــة غيــر مفهومــة غلبــت عليهــا 
التأتــأة واالرتبــاك بشــكل يســتعصي علــى الفهــم، فنتهــت 
مداخلتــه كمــا بــدأت مــن دون أن يفهــم املشــاهد أي كلمــة. 
كما أن املرشح عن دائرة إيطاليا عادل العيد، رئيس قائمة 
»حركــة الربيــع العربــي لتحقيق الســيادة االقتصادية«، قرأ 
نــّص برنامجــه بســرعة قياســية يصعــب علــى أي مشــاهد 

فهم ما نطق به.

أن تقــوم بعــض املحطــات التلفزيونيــة بنقــل 
مباشــر الجتماعــات بعــض األحزاب من دون 
غيرها، ما يؤشر إلى وجود إشهار سياسي 

غير معلن.

المواقع اإللكترونية للبيع والشراء
فــي  والخفيــة  املعلنــة  الحــروب  هــذه  رغــم 

اإلذاعيــة،  واملحطــات  التلفزيونيــة  القنــوات 
واملواقــع  االجتماعيــة  الشــبكات  أن  إال 
اإللكترونية هي التي شــهدت أكبر تجاوزات 
االنتخابيــة  الحملــة  وقائــع  تغطيــة  فــي 
اإللكترونيــة  املواقــع  فبعــض  التونســية. 
تخصصــت فــي الهجــوم على »حــزب املؤتمر 
النهضــة«  و«حركــة  الجمهوريــة«  أجــل  مــن 

مثــل موقــع »بزنــس نيــوز«. ومواقــع أخــرى، 
عملــت علــى الهجوم على ما يســّمى األحزاب 
هــذه  أشــهر  ومــن  والتقدميــة،  العلمانيــة 
املواقــع موقــع »بــاب نــات« وموقــع »الصــدى 
املواقــع عملــت، كل مــن جانبهــا،  نــت«. هــذه 
على التشهير بخصومه املفترضن وتصّيد 
أخطائهم ونشــرها للجمهور وتحفيز قرائه 
بطريقــة  معينــة  ألحــزاب  التصويــت  علــى 
مباشرة أو عن طريق التشهير بأحزاب دون 
ســواها. أمــا الشــبكات االجتماعيــة، وخاصة 
هــي  انقســمت  فقــد  »فيســبوك«،  صفحــات 
ذاك.  أو  الطــرف  لهــذا  مناصــر  إلــى  األخــرى 
فصفحــة »وزيــر أمــراض القلــب والشــراين«، 
وصفحــة  تونســيا«،  إن  »مايــد  وصفحــة 
»وراك وراك يا نهضة« عملت على دعم حزب 
خصومــه،  علــى  والهجــوم  تونــس«  »نــداء 
وخصوصــا »حركــة النهضــة«. أمــا صفحــات 
مثــل »ســيوف النهضــة »، و«منظمــة الدفــاع 
عن املضطهدين من قبل اإلدارة«، و«انهض«، 
وصفحــة »قائمــة العــار ألعــداء ثــورة تونــس 
فقــد  وسياســين«  وفنانــن  إعاميــن  مــن 
النهضــة«  »حركــة  عــن  بالدفــاع  اختصــت 
واألحــزاب القريبــة منهــا. هــذه الصفحــات تّم 
فيهــا توظيــف كل الوســائل املمكنة لإلســاءة 
للخصم، والحط من قيمته لتصل في بعض 

األحيان إلى نوع من التحريض والشتم. 
وتملــك هــذه الصفحــات الفيســبوكية مئــات 
اآلالف مــن املعجبــن، لذلــك تحولــت فــي فترة 
إذ  للسياســين.  غنيمــة  إلــى  االنتخابــات 
وشــراء  باســتئجار  األحــزاب  بعــض  قامــت 
بعــض الصفحــات؛ بهدف الوصــول إلى أكبر 
واســتمالتهم  التونســين  مــن  ممكــن  عــدد 
للتصويــت لهــم فــي االنتخابــات التشــريعية 
والرئاســية . لتحليــل هــذه الظاهرة الجديدة 
الجديــد«  »العربــي  اتصلــت  تونــس،  فــي 
بالدكتــور الصــادق الحمامــي، أســتاذ علــوم 
امليديــا  فــي  واملختــص  واالتصــال  اإلعــام 
الجديــدة، الــذي أفادنــا بــأن هــذه اإلخــاالت 
غيــاب  إلــى  باألســاس  مردهــا  التغطيــة  فــي 
إطار قانوني ينظم قطاع النشــر اإللكتروني 
فــي تونــس. كمــا أن املشــرع التونســي عندمــا 
اإلشــهار  منــع  االنتخابيــة  املجلــة  وضــع 
السياســي فــي الصحف والقنــوات األجنبية، 
لكنــه لــم ينتبــه إلــى أن الشــبكات االجتماعية 
هي ميديا جديدة وهي أيضا ميديا أجنبية. 
هذا الفراغ القانوني جعل الساحة اإلعامية 

تعيش حالة من الفوضى غير املسبوقة.

الصحافة المكتوبة استثناء
تونــس  فــي  املكتوبــة  الصحافــة  تعتبــر 
االنتخابيــة.  الحملــة  فتــرة  فــي  االســتثناء 
صحيفــة  مثــل  صحــف  وجــود  فرغــم 
حركــة  مــن  القريبــة  اليوميــة  »الضميــر« 
اليوميــة  »املغــرب«  وصحيفــة  »النهضــة« 
ووجــود  تونــس«  »نــداء  مــن حركــة  القريبــة 
صحــف حزبيــة، فــإن بقيــة الصحــف اليومية 
مســتقلة  تكــون  أن  حاولــت  واألســبوعية 
حــّد  إلــى  مبتعــدة  تغطيتهــا،  فــي  ومهنيــة 
بعيد عن اإلثارة والتحريض على الخصوم. 
التيــارات  ملختلــف  صفحاتهــا  وفتحــت 
لتونــس  رؤيتهــا  عــن  للتعبيــر  الحزبيــة 
ومســتقبلها. كمــا قامــت صحيفة »الشــروق« 
اليوميــة بتخصيــص ملحــق يومــي لتغطيــة 

االنتخابات في املحافظات التونسية.
هــذا االســتثناء فــي التغطيــة اإلعاميــة التي 
الصحــف،  بــه  تميــزت  الــذي  التــوازن  تنشــد 
أكّده لـ »العربي الجديد« يوســف الوســاتي،  
الــذي يــرى أن الصحافــة املكتوبــة هــي األقــل 
اإلعــام  وســائل  فــي  للتجــاوزات  ارتكابــا 
النهائيــة  املحصلــة  أن  واعتبــر  التونســية. 
للتغطية اإلعامية لفترة الحملة االنتخابية 
تعتبــر  التونســية  اإلعــام  قبــل وســائل  مــن 
ســيئة، خصوصــا أنــه قــد تــم تطويع وســائل 
اإلعــام لخدمــة أجنــدات سياســية بعيــدًا عن 

كل مهنية.

انحياز واضح لكل وسيلة 
إعالمية ومواقع 

التواصل تحتل المشهد

بشكل مخالف للقوانين، دخل اإلعالم التونسي اللعبة االنتخابية من بابها العريض من خالل 
التلفزيونات واإلذاعات، فيما بقيت الصحف األكثر مهنية

مركــز  وهــو  الصحافــة«،  لحريــة  تونــس  »مركــز  أعلــن 
 الباد شهدت في الفترة املمتدة من أكتوبر/

ّ
حقوقي، أن

تشــرين األول 2013، وحتــى شــهر ســبتمبر/أيلول مــن 
العام الحالي، 252 انتهاكا بحق الصحافين في الباد.

وجــاء فــي الوثيقــة التي حملت عنوان »الدليل القانوني 
فــي  املركــز  اســتعرضها  والتــي  الصحافيــن«،  لحمايــة 
هــذه  أن  التونســية،  العاصمــة  فــي  صحافــي  مؤتمــر 
أثنــاء  لفظيــة وجســدية،  اعتــداءات  االنتهــاكات شــملت 
ممارســة الصحافيــن فــي تونــس ملهــام عملهــم،  و«جزء 
مئــات  إحالــة  وتتطلــب  جســيمة،  كانــت  منهــا  كبيــر 

املعتدين إلى العدالة«. 
من ناحية أخرى، لم ترصد أي انتهاكات جسيمة خال 
الشــهر األخيــر فــي تونــس أي خــال تغطيــة الحمــات 

االنتخابيــة، وإن كان بعــض الصحافيــن قــد تعّرضــوا 
لضغــوط نفســية نتيجــة عملهــم فــي هــذه املؤسســة أو 
تلك. كما أن حمات شتائم وتهديد رصدت على مواقع 
مــن  وناشــطن  مدّونــن  بحــق  االجتماعــي  التواصــل 

مختلف األحزاب واالتجاهات السياسية.
كمــا أن الجهــات املختصة بمراقبة األداء اإلعامي خال 
الحمــات االنتخابيــة رصــدت مجموعــة مــن االنتهاكات 
من قبل أكثر من وســيلة إعامية، وأرســلت إنذارات إلى 
ــى االعتــراض حــدود 

ّ
هــذه املؤسســة، مــن دون أن يتخط

املرئيــة  املؤسســات  كل  أن  اإلنــذارات، وخصوصــا  هــذه 
واملسموعة محسوبة على هذا الطرف أو ذاك. وبالتالي 
فــإن رفــع دعــاوى قضائيــة ضــد محطــة دون غيرهــا قــد 

يفّسر كتحّيز لحزب أو آلخر.

252 انتهاكًا ضد الصحافيين
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انقسام اإلعالم انعكاس النقسام الشارع )األناضول(

قضايا

سمير حمدي

لــم تكــن فكــرة برملــان ديمقراطــي 
الوعــي  عــن   

ً
غريبــة وتعــددي 

الجمعي التونســي، حيث شــكلت 
هاجســا أساســيا لــدى الحركــة اإلصاحيــة 
عشــر،  التاســع  القــرن  منــذ  التونســية، 
دســتور  1861)أول  دســتور  صــدور  فمنــذ 
عرفتــه املنطقــة العربيــة اإلســامية(، كانــت 
اإلنتلجنسيا التونسية )من مثقفن وعلماء 
الشــيخ  أمثــال  ديــن وسياســين مصلحــن، 
بوحاجــب  ســالم  والشــيخ  قابــادو  محمــود 
والوزيــر خيــر الديــن التونســي( تؤكــد علــى 
العــدل  إدخــال »تنظيمــاٍت«، تضمــن  أهميــة 
والحرية، وال يكون هذا إال عبر اعتماد نظام 
الشــورى وفــرض علويــة القانــون وســلطته، 
بعيــدًا عــن املجالــس النيابيــة الشــكلية. وقــد 
ذكــر خيــر الديــن التونســي، فــي كتابــه »أقوم 
أوروبيــة،  لــدول  كثيــرة  نمــاذج  املســالك«، 
تخلصــت مــن االســتبداد، وســارت فــي نهــج 
الحريات، وهو أمر لم يتحقق لها إال عندما 
وحــرروا  املجالــس  األروباويــون  »نصــب 
املطابــع«، معتبــرا أن الفســاد املستشــري فــي 
الدول اإلسامية إنما هو نتيجة االستبداد، 
ألن »إطــاق أيــدي امللــوك مجلبــة للظلم على 
فــي  اليــوم  واقــع  هــو  كمــا  أنواعــه،  اختــاف 

بعض ممالك اإلسام«. 
وضمــان  بــل  التقــدم،  بــاب  فــإن  هنــا،  ومــن 
االســتقال، ال يكون إال عبر إطاق الحريات 
والحريــة  العــدل  إن  »ثــم  العــدل  وضمــان 
يجــب أن يوضــع لهمــا مــن النظــم مــا يضمن 
وجودهمــا ودوامهمــا«، وال يكــون ذلك بغير 
الشــعب،  مــن  املنتخبــة  النيابيــة  املجالــس 
وقــد حــذر املصلــح خيــر الديــن مــن أن دول 
سياســية  أنظمــة  تــرى  أن  تريــد  ال  الغــرب 
حــرة وعادلــة فــي املناطق اإلســامية«، حتى 
املمالــك  بعــض  رعايــا  ينفــر  صــار بعضهــم 
التــي رام  التنظيمــات  اإلســامية مــن قبــول 
ملوكهــا تأسيســها بــأن يقولوا لهــم: إن هذه 
التنظيمــات ال تليــق بحالكــم، فرجوعكم إلى 
مــا كنتــم عليــه أولى بكــم، مع أن ذلك مخالف 

لقواعد سياسة بلدانهم«.
شــهدتها  التــي  النكســة  مــن  الرغــم  وعلــى 
تلــك املحاولــة اإلصاحيــة التــي قادهــا خيــر 
دخــول  مــع  خصوصــا  التونســي،  الديــن 
فقــد  تونــس،  إلــى  الفرنســي  االســتعمار 
علــى  التأكيــد  املتنــورة  النخبــة  واصلــت 
فــي  التونســي،  للشــعب  املركزيــة  املطالــب 
الحرية وبناء نظام سياسي تعددي يضمن 
املطالــب  فــي  تجلــى  أمــر  وهــو  الحريــات، 
التونســي  الشــباب  حركــة  رفعتهــا  التــي 
عنهــا  وعبــر  العشــرين،  القــرن  مســتهل  فــي 
كتابــه  فــي  الثعالبــي،  العزيــز  عبــد  الشــيخ 
»تونــس الشــهيدة«، عندمــا طالــب صراحــة 
ديمقراطــي  نظــام  وبنــاء  حديــث  بدســتوٍر 
وليتــوج  الشــعبي،  االختيــار  علــى  قائــم 
نشــاطه السياســي بتأســيس الحــزب الحــر 
الدســتوري التونســي، والــذي يختصــر، فــي 
مســماه، املطالــب املركزيــة للحركــة الوطنيــة 

التونسية. 
التــي  الصعبــة  الظــروف  مــن  الرغــم  وعلــى 
عاناهــا الشــعب التونســي فــي ظــل االحتال 
الديمقراطيــة  مطلــب  كان  فقــد  الفرنســي، 
مازمــا ملطلــب االســتقال الوطنــي، بصــورة 
مــن  كبيــر  جــزء  وعــي  مســتوى  تكشــف 
االقتــران  بمــدى  حينهــا  التونســية  النخبــة 
بــن املطلبــن، علــى أن هــذا املطلــب لــم يكــن 
آثــاره  امتــدت  وإنمــا  نخبــوي،  تــرف  مجــرد 
إلــى الجماهير الشــعبية، بصورة تجلت في 
إبريــل/ و9   8 ليومــي  الشــهيرة  املظاهــرات 

نيســان 1938، عندمــا تــم رفــع شــعار واحــد 
برملــان  مــن  بــد  »ال  الشــعبية  للمظاهــرات 
فــي  الشــهداء  عشــرات  وســقط  تونســي«، 
مواجهــة عســاكر االحتــال. علــى الرغــم مــن 
الشــعب  عاناهــا  التــي  الصعبــة  الظــروف 
التونســي فــي ظــل االحتــال الفرنســي، فقــد 
ملطلــب  مازمــا  الديمقراطيــة  مطلــب  كان 

االستقال الوطني
والحيويــة  الحــراك  هــذا  مــن  الرغــم  وعلــى 
السياســي  املجتمــع  تميــز  كانــت  التــي 
لــم  االســتعمارية،  الفتــرة  فــي  التونســي 
تكــن خطــوات اإلصــاح السياســي مــا بعــد 
لطموحــات  فعليــا  تســتجيب  االســتقال 
الشــعب التونســي، حيــث بــادر رمــوز الحكــم 
السياســية  الحيــاة  تأميــم  إلــى  الجديــد 
الحــزب  )منــع  الحزبيــة  التعدديــة  وحظــر 
األهليــة  املنظمــات  وإلحــاق  الشــيوعي(، 
وبخدمــة  الحاكــم،  الدســتوري  بالحــزب 
رئيســه الــذي اســتوى علــى العــرش حاكمــا 
تونــس  تعــرف  فلــم  الصاحيــات،  مطلــق 
االنتخابــات  وظلــت  الحزبيــة،  التعدديــة 
النيابيــة عمليــة شــكلية، تفضــي، دومــا، إلى 
ليصــل  الحاكــم،  الحــزب  مرشــحي  وصــول 
إلغــاء  مــع  ذروتــه،  السياســي  االســتبداد 
الرغــم  علــى  الرئاســية،  االنتخابــات  إجــراء 
مــن صوريتهــا، بتتويــج الحبيــب بورقيبــة 
النظــام  مبــرر  وكان  الحيــاة،  مــدى  رئيســا 
حينها عدم أهلية الشــعب لخوض التجربة 

القمــع،  وأجهــزة  البوليــس  قــوات  مواجهــة 
الدســتوري«،  »التجمــع  مقــرات  حــرق  فتــم 
فــي إعــان واضــح للبعــد السياســي للثــورة 
غيــر  اجتماعيــا،  منطلقهــا  كان  وإن  التــي، 
التونســي  الشــعب  ضيــق  عــن  عبــرت  أنهــا 
والتصحــر  السياســي  االنغــاق  حالــة  مــن 
الحزبــي التــي تســود البــاد. ولــذا، لــم يكــن 
مجلــس  اختيــار  مطلــب  يكــون  أن  غريبــا 
اجتماعــي  عقــد  وضــع  أجــل  مــن  تأسيســي 
جديد شعارًا مركزيا في التحركات الثورية 
التــي أعقبــت هــروب زين العابديــن بن علي، 
دســتور،  كتابــة  أهميــة  النــاس  وعــى  فقــد 
يضمــن الحقــوق والحريــات، ويفتــح املجــال 
للتعددية السياسية، ويضمن حق األحزاب 
في محاولة الوصول إلى السلطة، والتداول 

عليها سلميا. 
اختيــار  مطلــب  يكــون  أن  غريبــا  يكــن  ولــم 
عقــد  وضــع  أجــل  مــن  تأسيســي  مجلــس 
فــي  مركزيــا  شــعارًا  جديــد  اجتماعــي 
التحــركات الثوريــة التــي أعقبت هروب زين 

العابديــن بن علي.
للمجتمــع  السياســي  الوهــج  عــاد  لقــد 
الثــورة، وتجلــى خصوصــا  التونســي بعــد 
كثيــرة،  وجمعيــات  أحــزاب  تشــكل  فــي 
وانفتاح املجال اإلعامي أمام وسائل إعام 
جديــدة، غيــر التــي كانــت قائمــة أيــام نظــام 
االستبداد. انفجار إعامي أفضى إلى وفرة 
فــي الصحــف واملجــات ووســائل االتصــال 
الســمعية والبصريــة، ودخــول املجتمــع فــي 
حالــة نقــاش عمومي، حيث أصبح االهتمام 
بالشــأن العــام يشــغل الجماهيــر الواســعة، 
توجهاتهــا  طبيعــة  عــن  النظــر  بغــض 

الفكرية، أو السياســية. 
مشــهد عبــر عــن الديناميكيــة العاليــة التــي 
يعرفها املجتمع التونسي الذي تغلب عليه 
فئــة الشــباب، وترتفــع نســبة التمــدرس بــن 
ســكانه، وهــو مــا منــح املنافســة السياســية 
املمارســات  غيــاب  ظــل  فــي  تشــويقا 

فــي  أولويــة  ليســت  وأنهــا  الديمقراطيــة، 
االقتصــادي  والبنــاء  التنميــة  معركــة  ظــل 
واالجتماعــي، وهــو تبرير كان املصلح خير 
الديــن التونســي قــد حــذر منــه فــي رده علــى 
 مــا أســماه »شــبهة أنهــا مــن وضــع الشــيء 
األمــة  قابليــة  لعــدم  محلــه،  غيــر  فــي 
لتمدناتهــا« مؤكــدا »أن عامة غيرنا )يقصد 
األوروبين( الذين بلغوا بالتنظيمات غاية 
التمــدن كانــوا فــي مبدأ األمر أســوا حااًل من 

عامتنا«.
علــى أن نظــام الحــزب الواحــد، وعلــى الرغــم 
آليــة  ضمــن  املجتمــع  ضبــط  محاولتــه  مــن 
)أي املجتمــع(  لــم تمنعــه  سياســية مغلقــة، 
عــن مزيــد مــن تخليــق حيويتــه السياســية 
خــارج األطر القانونية، فظهرت التنظيمات 
اليســارية والقومية واإلسامية، وأصبحت 
التعدديــة أمــرًا واقعــا، وإن لــم يكــن مشــروعا 
الواحــد  للحــزب  املرتهنــة  الدولــة  بمنطــق 

والزعيم األوحد. 
وضعية ســوف تفضي الى أزمات سياســية 
حادة، ولن تجد لها مجااًل للتعبير العلني، 
انقــاب 7 نوفمبر/تشــرين  خصوصــا بعــد 
ســلفه  سياســة  واصــل  الــذي   1987 الثانــي 
القمعيــة، ومنــع كل نفــس ديمقراطــي، علــى 
النظــام علــى خلــق  مــن حــرص رأس  الرغــم 
املشــهد  لتجميــل  وهمــي،  تعــددي  ديكــور 
السياســي املظلــم، فكانــت االنتخابــات تتــم 
ويتــم  ســنوات،  خمــس  كل  موعدهــا  فــي 
إنفــاق املبالــغ املاليــة الضخمــة على حمات 
انتخابيــة شــكلية، فــي ظل نتائج محســومة 
وزارة  أروقــة  فــي  إعدادهــا  يتــم  ســلفا، 
الحاكــم حينهــا  الحــزب  الداخليــة، وتحــول 
)التجمــع الدســتوري الديمقراطــي( إلــى آلــة 
استبدادية ضخمة، تمارس الرقابة األمنية، 
أكثر مما هي أداة حزبية، تشارك في الحياة 
السياســية، ولعــل هــذا مــا يفســر أن انــدالع 
الثــورة فــي تونــس عــرف تصعيــدًا واضحــا 
ضــد مقــرات الحــزب الحاكــم، بالتــوازي مــع 

االستبدادية، حيث لم تعد النتائج معروفة 
ســلفا، وأصبــح الحــق فــي الترشــح مكفــواًل 
للجميــع مــن دون تمييــز أو إقصــاء. وعلــى 
ملــا  نقــد  مــن  بعضهــم  يبديــه  ممــا  الرغــم 
يســميه »فوضــى األحــزاب«، غيــر أنــه ال أحد 
ينكــر أن جــو الحريــات الــذي تعيشــه البــاد 
صنع بالفعل عهدًا من أزهى السنوات التي 

عرفتها تونس، منذ اســتقالها.
االنتخابــات الجاريــة فــي تونــس تحقيق ملا 
نهايــات  منــذ  اإلصــاح،  رجــال  إليــه  ســعى 
قــدرة  عــن  وإعــان  عشــر  التاســع  القــرن 
الشــعب التونســي علــى التعايــش واختيــار 
عــن  بعيــدًا  حريــة،  بــكل  وممثليــه،  حكامــه 
منطــق الوصايــة، وهــي تجربــة، وإن كانــت 
ال تخلــو مــن تجاذبــات حينــا، ومــن بعــض 
مختبــرًا  تشــكل  أنهــا  إال  أحيانــا،  العســر 
بنــاء  علــى  العربيــة  الشــعوب  لقــدرة  فعليــا 
لجــوء  دون  مــن  تعــددي،  ديمقراطــي  نظــام 

إلــى العنــف، أو تورط في منطق الفوضى. 
تعتــاد  أن  الشــعوب  لهــذه  يمكــن  كيــف  إذ 
وأن  الديمقراطــي،  التعــدد  منطــق  علــى 
تتمتــع بالحريــات، إن لــم تمنح الفرصة أواًل 
ملمارســة حقوقهــا. وبمماثلــة بســيطٍة، كيف 
يمكــن للمــرء أن يتعلــم الســباحة، إن لــم يلــق 
بنفســه فــي املــاء أواًل، وكمــا يقــول كانــط »ال 
يمكــن للمــرء أن ينضــج للحرية، ما لم يمنح 

الحرية أواًل ..«.
وعلى الرغم من كل املصاعب، يدرك الجميع 
هــو  الديمقراطــي  النظــام  عــن  البديــل  أن 
االســتبداد، مــع مــا قــد يخلقــه مــن إمكانــات 
للعنــف، فــإن كان »املواطــن هــو الــذي يخلــق 
بدورهــا  الديمقراطيــة  فــإن  الديمقراطيــة، 
مــوران،  إدغــار  يقــول  كمــا  املواطــن«،  تنتــج 
الكفيلــة  هــي  وحدهــا  املمارســة  أن  بمعنــى 
بإيجــاد وعــي سياســي كاٍف، يمنــع انحراف 
مــن  ويحفظهــا  مســارها،  عــن  التجربــة 

االنهيار.
)كاتب وباحث تونسي(

البرلمان التونسي
من خير الدين إلى ثورة 14 يناير

على أن نظام الحزب الواحد، وعلى الرغم من 
محاولته ضبط املجتمع ضمن آلية سياسية 
مغلقــة، لــم تمنعــه )أي املجتمــع( عن مزيد من 
األطــر  خــارج  السياســية  حيويتــه  تخليــق 
اليســارية  التنظيمــات  فظهــرت  القانونيــة، 
والقوميــة واإلســامية، وأصبحــت التعدديــة 
بمنطــق  مشــروعا  يكــن  لــم  وإن  واقعــا،  أمــرًا 
والزعيــم  الواحــد  للحــزب  املرتهنــة  الدولــة 
األوحــد. وضعيــة ســوف تفضــي الــى أزمــات 
سياسية حادة، ولن تجد لها مجااًل للتعبير 
العلنــي، خصوصــا بعــد انقــاب 7 نوفمبــر/
الــذي واصــل سياســة  الثانــي 1987  تشــرين 
ســلفه القمعيــة، ومنــع كل نفــس ديمقراطــي، 
علــى  النظــام  رأس  حــرص  مــن  الرغــم  علــى 
خلــق ديكــور تعددي وهمي، لتجميل املشــهد 
تتــم  االنتخابــات  فكانــت  املظلــم،  السياســي 
ويتــم  ســنوات،  خمــس  كل  موعدهــا  فــي 
إنفــاق املبالــغ املاليــة الضخمــة علــى حمــات 
انتخابيــة شــكلية، فــي ظــل نتائــج محســومة 

سلفا.

االنتخابــات الجاريــة فــي تونــس تحقيــق ملــا 
نهايــات  منــذ  اإلصــاح،  رجــال  إليــه  ســعى 
القــرن 19 وإعــان عــن قدرة الشــعب التونســي 
وممثليــه،  حكامــه  واختيــار  التعايــش  علــى 
بــكل حريــة، بعيــدًا عــن منطــق الوصاية، وهي 
تجاذبــات  مــن  تخلــو  ال  كانــت  وإن  تجربــة، 
أنهــا  إال  أحيانــا،  العســر  بعــض  ومــن  حينــا، 
تشــكل مختبرًا فعليا لقدرة الشــعوب العربية 
مــن  تعــددي،  ديمقراطــي  نظــام  بنــاء  علــى 
دون لجــوء إلــى العنــف، أو تــورط فــي منطــق 

الفوضى. 
إذ كيــف يمكــن لهــذه الشــعوب أن تعتــاد علــى 
تتمتــع  وأن  الديمقراطــي،  التعــدد  منطــق 
بالحريات، إن لم تمنح الفرصة أواًل ملمارســة 
يمكــن  كيــف  بســيطٍة،  وبمماثلــة  حقوقهــا. 
للمــرء أن يتعلــم الســباحة، إن لــم يلــق بنفســه 
يمكــن  »ال  كانــط  يقــول  وكمــا  أواًل،  املــاء  فــي 
للمــرء أن ينضــج للحريــة، ما لم يمنح الحرية 
أواًل ..«. وعلــى الرغــم مــن كل املصاعــب، يــدرك 
الديمقراطــي  النظــام  عــن  البديــل  أن  الجميــع 
هــو االســتبداد، مــع ما قد يخلقــه من إمكانات 

للعنف.

ديكور الديكتاتورية 
الديمقراطي

حلم قديم يراود تونس

البديل عن النظام 
الديمقراطي هو 

االستبداد، مع ما قد 
يخلقه من إمكانات 

للعنف

على الرغم من كل المصاعب، يدرك الجميع أن االستبداد هو البديل عن النظام الديمقراطي، مع ما قد يخلقه من إمكانات 
للعنف، فإن كان »المواطن هو الذي يخلق الديمقراطية، فالديمقراطية بدورها تنتج المواطن«

تظاهرة انتخابية تونسيّة )فرانس برس(

عاد الوهج السياسي للمجتمع التونسي بعد الثورة )فرانس برس (

خير الدين التونسي

األحد 26 أكتوبر / تشرين األول 2014 م   2 محرّم 1435 هـ  ¶  العدد 55  السنة األولى20
Sunday 26th October 2014



وأصدقائي. قدُت جي. أم. سي وشيروّكي، وبي. 
أّم. موديل عام 2006، وداتسون وميتسوبيشي 

وشيفروليه، وغيرها كثير.
فيــات  شــرائي  مــن  يســخرون  أصدقائــي  راح 
وفــورد: »ســّيارات ســّيئة«، قالــوا لي، وبعضهم 
ني، في 

ّ
اعتبرها »أسوأ سّيارات في العالم«. لكن

رحلتي األخيرة إلى إسطنبول، في مارس/آذار 
 90 في املائة من السّيارات إما 

ّ
الفائت، لفتني أن

فورد أو فيات.
علــى  اللبنانيــن  إدمــان   

ّ
أن االســتنتاج  يمكــن 

املرســيدس والبــي. أّم. جعــل، خــال عقود، قطع 
هذه الســّيارات متوافرة بكثرة في الســوق، وأن 
حــي الســّيارات باتــوا يعرفــون، عــن ظهــر 

ّ
مصل

قلب، أعطال مودياتها الكثيرة. 

»الفخامــة« جعــل مقتنــي  اإلدمــان علــى  وهــذا 
الســّيارات األخــرى، مثــل فيــات وفــورد وأوبــل 
ومــازدا، أكثــر عرضــة للبحــث املتكــّرر عــن قطــع 
العاملــة  اليــد  عــن  وللبحــث  ســّياراتهم،  غيــار 

محمد بركات

ينايــر/ فــي  ســّيارتي  بعــُت  حــن 
كانــون الثانــي املاضــي كنــُت أنــوي 
أّيــام.  خــال  جديــدة  ســّيارة  شــراء 
وكنــت أســتصعب البقــاء بــا ســّيارة »طــوال« 

هذه األّيام املفترضة.
وأقاربــي،  وأصدقائــي  إخوتــي  أســأل  رحــُت 
الســّيارة  نــوع  عــن  وإخوتهــم،  وأصدقائهــم 
ــه ســؤال يشــبه فتــح 

ّ
األفضــل. ولــم أكــن أعــرف أن

فني البقاء 
ّ
ه ســيكل

ّ
بــاب مــن أبواب الجحيم. وأن

 با سّيارة.
ً
ما يقارب عاما كاما

 عــن 
ٌ
اها باحــث

ّ
النصيحــة األولــى التــي ســيتلق

ســّيارة فــي لبنــان هي: »مرســيدس أو بــي. أّم.«. 
ــَرت امليزانية 

ُ
هكــذا وبــا كثيــر عناء. مهمــا َصغ

املرصــودة أو َكُبــَرت، يمكــن أن تجــد واحــدة مــن 
باملبلــغ  الصنــع  أملانيتــي  الســيارتن  هاتــن 

املتوافر بن يديك.
لكن لسبب أجهله كنُت رافضا الفكرة كلّيا. فهل 
ــه مــن بــن عشــرات شــركات الســّيارات 

ّ
ُيعقــل أن

أّم  البــي  أو  املرســيدس  وحدهــا  العالــم  حــول 
األكثر كمااًل؟

اشــتريت  فــي 2002،  الـــ18،  منــذ عامــي  قبلهــا، 
)تســميات  وطــواط   ،1989 موديــل  أّم.  بــي. 
هــا. واشــتريُت بعدهــا غولــف 

ُ
لبنانيــة(، ثــم بعت

ها، بعدما 
ُ
موديــل GTI 1989، فــي 2006، ثم بعت

 محّركهــا. ثــم اشــتريُت فيــات 2000، فــي 
ّ

تعطــل
هــا أتعبتنــي. والســّيارة 

ّ
هــا ألن

ُ
عــام 2008، وبعت

األخيــرة كانــت فــورد موديــل 2003، اشــتريتها 
ي في شــراء ســّيارة 

ّ
فــي 2011 وبعتهــا رغبــة من

جديدة، قبل 10 أشهر.
قبلها أيضا قدُت سّيارات كثيرة، ألبي وإخوتي 

األجانب يعرفون لبنان 
أكثر مني وأنا أعرف 

بالدهم أكثر منهم

مثل كّل شيء، السيّارات 
في لبنان يمكن أن تدّل 

إلى هويّة سائقها

2223
فنون وكوكتيلمنوعات

املاهرة القادرة على »فهم« هذه السّيارات.
حيــث  بيــروت،  شــرق  فــي  ــه 

ّ
أن أكثــر  الافــت 

يبة« لشــراء 
ّ
تســكن أكثريــة مســيحّية، تجــد »رغ

الفيــات والفــورد وقيادتهمــا. وهذا ما لم أفهمه 
 »املــزاج املســيحي« 

ّ
ــى اللحظــة. إذ تبــّن أن

ّ
حت

عــن  يختلــف  واقتنائهــا  الســّيارات  شــراء  فــي 
بيــروت  ضاحيــة  فــي  أيضــا  املســلم«.  »املــزاج 
الجنوبيــة تكثــر ســّيارات بــي. أّم.، من موديات 
الثمانينّيات والتســعينّيات، التي ال يزيد ثمن 
الواحــدة منهــا عــن ألفــن أو ثاثــة آالف دوالر، 
أقصــى.  كحــّد  دوالر  آالف  أربعــة  إلــى  وصــواًل 
و»التشــبيح«  »التشــفيط«  لـ مخّصصــة  وهــي 
بيــروت  ضاحيــة  أحيــاء  فــي  الفتيــات  علــى 
 شــّبان األحيــاء 

ّ
الجنوبيــة الفقيــرة. فــي حــن أن

الفقيرة في ضواحي شرق بيروت املسيحّية
لون السّيارات الرياضية الهادئة، حديثة 

ّ
 يفض

فــورد  مثــل  نفســه.  باملبلــغ  واملوديــل،  املظهــر 
ــى 2006 بخمســة 

ّ
أو حت فيــات 2004  أو   2002

آالف دوالر. 
 األرمــن املوجديــن فــي منطقــة بــرج 

ّ
وأيضــا فــإن

بحرفتهــم  يشــتهرون  بيــروت  شــرق  حّمــود 
فــي إصــاح أعطــال الســّيارات »الغريبــة«، مثــل 
مهــارة  األكثــر  واملــازدا. وهــم  والفــورد  الفيــات 
فــي »الحــدادة والبويــا« وبيــع قطــع الســّيارات. 
الضاحيــة  فــي  الغبيــري  منطقــة   

ّ
أن حــن  فــي 

هم يبيعون قطع 
ّ
الجنوبية يشتهر أبناؤها بأن

الســّيارات »املرغوبــة« مثــل املرســيدس والبــي. 
أّم. والتويوتا والنيسان...

ذات  الســّيارات  شــراء  ظاهــرة   
ّ
أن ينســى  ومــن 

الجنوبيــة،  الضاحيــة  فــي  الرباعــي  الدفــع 
وللتدليــل   ،2006 يوليو/تمــوز  حــرب  بعــد 
تهــا إيــران فــي 

ّ
علــى حجــم األمــوال التــي ضخ

علــى  لهــا  مكافــأة  الشــيعية  الطائفــة  شــراين 

»ظاهــرة الـــEnvoy«. وهو فئة  َيت بـ الحــرب، ُســمِّ
الشــهيرة، واســمها   GMC فئــات ســّيارات مــن 
»إنفــوي«. قبلهــا كان فقــراء »حــزب اللــه«، خال 
الثمانينّيــات والتســعينّيات، تقتــرن ســمعتهم 
بســّيارة الفولفــو. وكانــت الوعــود للمنتســبن 
ة مريحــة، وفولفــو ســريعة، وامــرأة 

ّ
هــي: »شــق

مطيعــة«. وتنتشــر في مناطق الدروز ســّيارات 
 وكيلهــا تاريخّيــا هــو الشــركة 

ّ
»النيســان«، ألن

 
ّ
الدرزية، شــركة »رســامني يونس«. في حن أن

ســّيارات »الــادا« كانــت ترتبــط بالشــيوعين 
هــذه  بــن  والتســعينّيات....  الثمانينّيــات  فــي 
»الطبقــات« املذهبيــة والسياســية هنــاك طبقــة 
متوّســطي الدخــل، الذيــن يبحثــون عــن ســّيارة 
ال تســرف فــي إحــراق الوقــود، وثمنهــا معقــول، 
وأعطالهــا غيــر مكلفــة. وهــي فئــة »اليابانــي«، 

بسّياراتها املتنّوعة ومودياتها املتعّددة.
وبالطبع فعلى رأس »الهرم امليكانيكي« )على 
وزن »الهــرم الغذائــي«( يترّبــع األثريــاء، الذيــن 
ترى سّياراتهم مركونة أمام أشهر املطاعم في 
بيروت وجبل لبنان. ســّيارات »موديل الســنة« 
أو السنة الفائتة في أبعد تقدير، ثمن الواحدة 
 عن 20 ألف دوالر، ويصل إلى 100 

ّ
منها ال يقل

ألف دوالر وأكثر. 
أو  »ِشــْرِكة  نقــاش  أنســى  فــا  أنســى  وإن 
أو   2014 موديــل  نيســان  فســّيارة  ُمســتعَمل«. 
2015 يصل ثمنها »جديدة« إلى 20 ألف دوالر، 
من الشــركة، بثمن مرســيدس 2007 مســتعملة. 
خمــس  »ترتــاح  بــن  يتــراوح  هنــا  والنقــاش 
ســنوات إذا كانــت الســّيارة جديــدة، فــا أعطــال 
وال مــن يحزنــون«، وبــن »حــن تديــر املحــّرك 
خــارج الشــركة ينخفــض ثمنهــا مــن 20 إلــى 15 
ألــف، وبعــد شــهر ال يمكــن بيعها بأكثر من 13، 
 املرســيدس، أو البــي أّم، تحتفــظ بثمنهــا 

ّ
لكــن

سنوات«.
ي 10 أشــهر قضيتها 

ّ
هذه النقاشــات أخذت من

فــي ســّيارات األجــرة، أســأل ســائقيها ورّكابهــا 
حيــرة  أزداد  جــواب   

ّ
كل وبعــد  آرائهــم،  عــن 

 مّرة أقّرر شراء سّيارة أكتشف 
ّ

وترّددًا. وفي كل
تّجــار  يســتوردها  التــي  الســيارات  معظــم   

ّ
أن

لبنانيــون مــن أوروبــا وأميركا تكون »ممنوعة 
من الســير« في بلد املنشــأ بســبب حوادث سير 
لبنانيــون  فيشــتريها  لهــا.  تعّرضــت  خطيــرة 
حونهــا ويصّدرونهــا إلــى لبنــان حيــث 

ّ
ويصل

يبيعهــا شــركاؤهم. وهــذا جعلنــي أتــرّدد أكثــر 
وأكثر.

لبنــان  فــي  والســّيارة  ســّيارة.  بــا  أشــهر   10
هــي الهــّم الثانــي بعــد املنــزل. كلفتهــا مرتفعــة، 
وجمركهــا يســاوي ثمنهــا، وقــد يكــون الوقــود 

في لبنان هو األغلى بن الدول العربية.
نــي 

ّ
صــارت ثقافتــي عــن الســّيارات عماقــة، لكن

ما زلُت با سّيارة.  

سينماطرقات

يومياتذاكرة

جاد شحرور

ركــوب   
ّ
أن اكتشــفت  ســيارة،  اشــتريت  بعدمــا 

حكواتــي  التاكســي  بكثيــر.  أفضــل  التاكســي 
هــو  األجــرة  ســائق  يكــون  مــا  غالبــا  متنقــل. 
األفــام  بطــل  الســقا  أحمــد  ــه 

ّ
وكأن البطــل، 

املصرية، الذي ال يهزم وال يموت!
العالــم  دول  كل  فــي  التاكســي  ســائق  يتوّجــه 
فهــو  لبنــان.  فــي  إاّل  الزبــون،  طلــب  بحســب 
يجبــرك علــى الركوب حتى لو لم تكن منطقتك 
املطلوبــة، وجهتــه. لذلــك قــد تمّر بســت مناطق 
قبل الوصول. إذ يؤخذ الزبون بحسب مزاجية 
الطريــق  وســط  فــي  فجــأة  يقــف  قــد  الســائق. 
لشــراء الخضــار أو شــرب فنجــان قهــوة. يكــّرر 
دائمــا قصصــه البطوليــة . حكواتــي من الطراز 
ه في إحدى املّرات، قفز من مبنى 

ّ
األّول. يروي أن

 مــن الحريــق. واســتطاع 
ً
إلــى آخــر لينقــذ طفــا

مــّرة جــذب امــرأة فائقــة الجمال بغمــزة واحدة. 

جمالهــا.  رغــم  القريبــة  للتفاصيــل  إهمالهــم 
 »األجانــب يعرفــون لبنــان أكثــر مني 

ّ
يقــول إن

وأنا أعرف بادهم أكثر منهم«. 
ال تقتصــر معرفــة الســائق علــی اللغــات فقــط، 
العربيــة  اللهجــات  اتقــان  إلــی  تتعداهــا  بــل 
املختلفــة كالســورية والفلســطينية واألردنية 
والعراقيــة والخليجيــة بامتيــاز. يمّيــز حتــى 
لكناتهــم.  حســب  الواحــد  البلــد  أبنــاء  بــن 
الواحــد  البلــد  لــكل محافظــة داخــل   

ّ
أن يؤكــد 

تحــّدد  »اللغــة   
ّ
أن يعتبــر  مختلفــة.  لكنــة 

تمّيزنــا  واللكنــة  الكبــری،  الوطنيــة  هويتنــا 
اإلعتــراف  يرفــض  الحقيقيــة«.  الهويــة  وهــي 
بهويــة واحــدة داخــل الوطــن الواحــد. يعتبــر 
أن اإلختــاف هــو الــذي يصنــع وطنــا أجمــل 
ويجعلنا ال نّمل من أنفسنا. قال لي: »تخّيلي 
نفســه  الشــارع  فــي  يمــّرون  بشــري  مليــون 
مــون باللكنــة نفســها 

ّ
الــذي تمريــن فيــه ويتكل

ويشــّدون ويرخــون علــی الحــروف بالطريقــة 
ذاتهــا«. تنّهــد لبرهــة وتابــع: »ســتنكرين فمك 

ولن تعرفي صوتك«. الجمال في االختاف.

ماجدولين الشموري

فــا مــن 
ّ
يفتــح الرجــل الخمســيني قميصــه تأف

حــّر بيــروت، وال يفقــد شــيئا مــن أناقتــه. نعــم، 
ــه قضــی 

ّ
ســائق التاكســي األنيــق يبــدو وكأن

ســيارته  يركــب  أن  قبــل  املــرآة  أمــام  ســاعات 
أماكننــا  إلــى  تحملنــا  تــكاد  التــي  العتيقــة 

املقصودة، وينطلق إلی العمل. 
أناقتــه  علــی  الســائق  جاذبيــة  تقتصــر  ال 
وابتســامته الواســعة. يجيد اللغة اإلنكليزية 
 من اليابانية. 

ً
والفرنســية واإلســبانية وقليا

يتحــّدث بطاقــة مع الســواح األجانب. يشــرح 
ــي 

ّ
: »هن

ً
قائــا لبنــان، ويغمزنــي  لهــم  جمــال 

ك«.
ّ
ي ومن

ّ
شايفن مناطق لبنان أكتر من

يسألهم عن أحوال بادهم أيضا. يصّحح لهم 
معلوماتهــم الجغرافيــة عــن بادهــم أحيانــا. 
يتحــّدث عــن هــوس النــاس باملســافات وعــن 

 بعض السائقن كانوا أبطااًل 
ّ
الجدير ذكره، أن

فــي الحــرب اللبنانّيــة ويتفاخــرون بماضيهــم. 
 حّدثت السائق بالّدين أجابك. وبالسياسة، 

ْ
إن

فهــو حاضــر ليســرد عليــك الكثيــر. باإلضافــة 
والفرنســّية  اإلنكليزيــة  اللغــة  اتقانــه  إلــى 
واإليطالّيــة واالســبانّية واألملانيــة، فهو يجيد 
كل اللهجــات واللكنــات. في ســيارتي، ال توجد 
أقــراص  ســوى  هنــاك  ليــس  القصــص.  هــذه 
إليهــم  وأســتمع  أحّبهــم،  لفنانــن  مدمجــة 
وحدي. في التاكســي، يدندن الســائق أغاني أم 
كلثوم، يبصق ويســعل، يمســح عرقه بمنشــفة 
يصــرخ  الحمــراء،  اإلشــارة  يقطــع  ســخة، 

ّ
مت

ــه 
ّ
ويشــتم كل مــن حولــه. التاكســي عصبــي، لكن

يحــب املــزاح، يضحــك وُيضحكنــا. هــو مخــرج 
ــه يجلــس خلــف 

ّ
أن الوحيــد  الفــرق  ســينمائي. 

مقود وليس خلف الكاميرا.
موني وزارة 

ّ
قــال لــي ســائق مــّرة: »ليتهــم يســل

الطرقــات  مــت 
ّ
نظ كنــت  والبلديــات،  الداخليــة 

أريــد  ال  أملانيــا!  مــن  أفضــل  بيــروت  وجعلــت 
إاّل 3 مايــن دوالر ومنصــب وزاري«. ســائق 
 حنك. 

ْ
ــق

َ
آخــر أتحفنــي بنظرّيتــه: »الصحافــة ط

أســتطيع أن أكــون صحافيــا، لكــن الصحافي ال 
يستطيع أن يصبح سائق أجرة. فهو ال يعرف 
حــال  فــي  البديهــة  ســرعة  يملــك  ال  الزواريــب، 

أوقفه حاجز أمني«. سائق واثق من نفسه.
أّما السائق الستينّي صاحب الخبرة الطويلة، 
لــوا 

ّ
الزبائــن بط أم كلثــوم،  يــا  فيقــول: »دخِلــك 

يحكونــا بالســيارة، رؤوســهم فــي الواتــس آب 
دائما«.

سألته عن سّر معرفته للغات املختلفة وإملامه 
ــه كان أســتاذ ثانــوي. وكان 

ّ
باللكنــات. قــال إن

يــدّرس مــادة الجغرافيــا منــذ عشــرين عامــا، 
كان  والــده   

ّ
أن اعتبــر  بــاألوالد  رزق  وبعدمــا 

محقــا بعبــارة »التعليــم مــا بيطعمــي خبــز«. 
االســتيراد  مجــال  فــي  كميــون  ســائق  عمــل 
فــي  مــروره  ســّهل  الــذي  األمــر  والتصديــر. 
الكثيــر مــن البــاد العربيــة وبالتالــي اتقانــه 
للهجاتهــا. أمــا اللغــة فهــي هــوس قديــم منــذ 

أيام الشباب.
أخبرني أنه كان يهرب من مدرسته في البقاع 
ويأتــي إلــی بيــروت. كان فقيــرًا جــدًا حينهــا، 
ويســتدرك بالقــول »بيــروت كانــت أم الفقراء«. 
يشــاهد الســينما ويســجل نفســه فــي معاهــد 
لتعليم اللغات ويتناول »فافل« من مطعمْي 
يعــود  ال  ليــرات.  ببضــع  وصهيــون  فريحــة 
معظــم األحيــان إلــی منزلــه فــي البقــاع مســاء 
خوفــا مــن »الفلقــة« من والده. ينــام علی باط 
تمثــال الشــهداء فــي وســط بيــروت الــذي كان 
»أنظف من بيوتنا« كما يصفه. وال يســتيقظ 

إاّل للهرب هو ورفاقه من »فرقة الـ 16«.
قيمــة  يعرفــوا  لــم  الذيــن  السياســين  يشــتم 
البلــد وحّولــوا »وســط املدينــة« إلــی »مدينــة 
ه زّوج أوالده الخمسة، 

ّ
لألشباح«. يخبرني أن

هــو  تكفيــه  البقــاع  فــي  وأرضــا  بيتــا  ويملــك 
ــه يرفــض العــودة. ال يســتطيع 

ّ
وزوجتــه، ولكن

هــذه  غــادر  إذا  »يختنــق«  بيــروت.  مغــادرة 
املدينــة. قــال لــي: »العقــل هونيــك، بــس القلــب 

هون..القلب ببيروت«.

سائق التاكسي ال يُهزم وال يموتالسائق األنيق جاب العالم وبقي قلبه في بيروت
يبتسم سائق التاكسي 

طوال الوقت. يلّف 
شوارع بيروت. يخصص 

ابتسامة لكل راكب، 
أحالها للصبايا. تغرق 

عيناه كلّما ابتسم فيزيد 
شبابًا

في أفالم األبيض 
واألسود، مشاهد ال 

بّد منها، مثل وصلة 
الرقص الشرقي واألغنية 

و»الخناقة«، والسيارة التي 
تتهادى في األستديو...

التنقل في التاكسي رحلة 
ممتعة. هدير المحرك، 

أبواق السيارات، سعال 
السائق، دّخان سيجارته، 

وصوت بعيد خافت، إنّه 
صوت الراديو!

بسمة الخطيب

ــه كان 
ّ
مشــهد قــد نجــده ســاذجا اليــوم، ولكن

يحــّرك  ــل 
ّ
املمث عاصــروه:  ملــن  الســحر  قّمــة 

مقود ســيارة فارهة يمينا وشــمااًل، من دون 
يــة الحســناء 

ّ
أن يكــون هنــاك أّي كــوع! واملغن
ي له وتاطفه.

ّ
ل به وتغن

ّ
تتغز

الســيارة فــي أفــام األبيــض واألســود، كانت 
أبــرز  أحــد  كونهــا  مــن  جاذبيتهــا  تســتمّد 
كماليــات ذاك الزمــن، وكانــت - الفارهــة منها 
تحديــدًا- نــادرة إلــى درجــة قد تدفــع املواطن 
»الغلبــان« إلــى أن يتحّمــس ويدخــل صالــة 

 في الفيلم سيارات!
ّ
السينما فقط ألن

وقــد درج املطربــون العــرب، مصريــون وغير 
فــي  أكثــر مــن أغنيــة  مصريــن، علــى تأديــة 
وأحيانــا  ببطولتــه،  يقومــون  الــذي  الفيلــم 
 فريد األطرش كان 

ّ
باقة من األغاني، حتى أن

ينتــج فيلمــا لترويــج أغانيــه وليس العكس، 
 الفيلــم كان أحيانــا يرّكــب على 

ّ
ويبــدو لــي أن

عــدد مــن األغاني الجاهزة، تحديدًا مع فريد 
وفوزي اللذين كانا مطربن ينتجان األفام 
ا، وكانا يشــاركان 

ّ
يــان ليمث

ّ
يــا وال يغن

ّ
ليغن

في كتابة قّصة الفيلم بما يناسب األغنيات، 

أو يكتبون كلمات األغاني بما يناسب قّصة 
الفيلــم. وكانــوا، كغيرهم مــن منتجي األفام 
حينها، يقحمون مشهد »أغنية في سيارة«. 
لم ينج مطرب من أغنية في سيارة، ولم ينج 
نجــم مــن قيادة ســيارة أو باألحــرى التمثيل 
بالطريقــة  املقــود  وتحريــك  يقــود،  ــه 

ّ
بأن

املجــال  وإفســاح  نفســه،  واإليقــاع  نفســها 
أمام املشــاهد للتماهي بهذا الرجل الوســيم 
»غالبــا  فارهــة  ســيارة  يقــود  الــذي  والثــري 
مكشــوفة الســقف« وإلــى جانبــه حســناء مــن 

حسناوات الشاشة. 
ورافقهــا  تقــود  وهــي  مــراد  ليلــى  ــت 

ّ
غن

وراســي   
ّ

بتــرف »عينــي  مــرّددًا  الريحانــي 
ــت شــادية لرشــدي أباظــة وهــو 

ّ
«، وغن

ّ
بتلــف

حمــام«،  يــا  طيــر  الحــّب   
ّ

عــش »علــى  يقــود 
ــت لــه صبــاح في ســيارة أخرى »عاشــقة 

ّ
وغن

ت نجاة ألحمد رمزي 
ّ
وغلبانة والنبي«، وغن

»بــان علــّي مــن أّول مــا بــان«، وشــادية أيضــا 
»ســوق علــى مهلــك ســوق« لكمال الشــناوي، 
ــى حليــم بينما النابلســي يقود »خايف 

ّ
وغن

مّرة أحّب«... 
بزمــن  مرتبطــة  تكــن صرعــة  لــم  تلــك  ولكــن 
ســطوع نجــم الســيارة، وتحّولهــا إلــى حلــم 

 متفــّرج، فقــد تابعــت الســّيارة حضورهــا 
ّ

كل
فــي األفــام وطّورتهــا، بــل هــي تحّولــت إلــى 
العناصــر  أحــد  وباتــت  فعاليــة،  أكثــر  دور 
مســرحا  ذاتهــا  فــي  فصــارت  الدراميــة، 
لألحــداث بعدمــا كانــت مجّرد إكسســوار في 
ى ذلك أكثر في السينما 

ّ
األستديو، وإن تجل

العاملية، و»تاكســي درايفــر« للمخرج مارتن 
سكورســيزي دليــل شــهير، صــارت كذلك في 
أفــام مصريــة مثل »أرض األحام« للمخرج 
عمــر«  »مشــوار  وفيلــم  الســيد،  عبــد  داوود 
للمخــرج محمــد خــان، اللذيــن تجــري معظم 
ســيارة  األولــى  ســيارتن،  فــي  أحداثهمــا 

تاكسي والثانية سيارة بي أم خضراء. 
عــن  أفامــا  ــع 

ّ
تصن الســينما  اليــوم صــارت 

الحركــة  ألفــام  مثالــي  كقالــب  الســيارات 
ســينما   

ّ
أن حتــى  والتحــّدي،  والســرعة 

ت جاذبيــة 
ّ
األطفــال وأفــام التحريــك، اســتغل

فــي  واســتثمرتها  األطفــال  لــدى  الســيارات 
أكثر من سلسلة أفام أبرزها »كارز«. 

فــي  الســيارة  عبرتهــا  متعّرجــة  طريــق 
الثنائيــات )مــن   ســحر تلــك 

ّ
الســينما ولكــن

غبــار  بفعــل  تبهــت  لــم  ــي( 
ّ
يغن ومــن  يقــود 
الرحلة الطويلة.

)Getty/وين ما بتزتو بييجي واقف« )جوزيف عيد«

النصيحة األولى التي سيتلّقاها باحٌث عن سيّارة في لبنان هي: »مرسيدس أو بي. أّم.«. هكذا 
وبال كثير عناء. ففي لبنان طفل صغير يعرف هذه النصيحة، ويعرف أنّه من المستحسن 

عدم شراء فورد أو مازدا أو رونو أو بيجو أو ِكيا أو فيات...

سيّارات السينما

حكواتي
زياد عيتاني

 
ً
وصــوال واالجتماعّيــة  والعاطفّيــة  املهنّيــة  الفــرد  بحيــاة  األبــراج  تتنّبــأ 

حــّدد نــوع الســيارة ولونهــا بحســب البــرج، ومــا 
ُ
إلــى عاقتــه بســّيارته. فت

سيحصل مع أصحابها أثناء القيادة. 
ــل لبــرج الحمــل هــو األحمــر، عليــك بســيارة 

ّ
الحمــل: بمــا أّن اللــون املفض

مــن اللــون نفســه. انطلــق بأقصــى ســرعتك مــن بيــروت إلــى صيــدا علــى 
وقع أغنية ســميرة توفيق الشــهيرة »من بيروت لصيدا ويا عيوني مّرت 

سيارة حمرا الله الله ». انتبه، طبَعك هذا الشهر بدوي! 
لديــك  الســيارة املفضلــة  تتــردد.  الثمينــة وال  الثــور: إطحــش بســيارتك 
ــب االصطــدام بســيارات مــن 

ّ
رباعيــة الدفــع . بمــا أّن برجــك هــو الثــور تجن

ر ستقوم 
ّ
اللون األحمر خصوصا سيارة برج الحمل. ضبط سير متأخ

بدفعه هذا الشهر . 
الجوزاء: طباعك أّيها الجوزاء تميل نحو حب املعرفة والعلم . ســيدفعك 
ذلــك إلــى القيــام برحلــة علمّيــة بعيدة.لكــّن ســيارتك ليســت جاهــزة لهــذه 

 . 
ً
الرحلة. قم بتغيير الزيت واملياه وافحص اإلطارات أّوال

السرطان: السيارة ليست منزل. ال تحّولها إلى مكان للنوم والطعام. وال 
تقضــي معظــم وقتــك فــي القيادة. ثمة بقايا »تشــيبس و بــزورات« وفتات 
فها يا أخي! 

ّ
خبز من السندويشات التي التهمتها في زاويا السيارة . نظ

األســد: ال يخّولــك حظــك هــذا الشــهر بســلك الخــط العســكري كمــا تفعــل 
دائمــا. قــف كبقّيــة النــاس فــي الزحمــة واحتــرم إشــارات الســير. فــي حــال 
كنت من امليســورين الذين يملكون »الجاغوار«، جّرب أن ال تنزع مجّســم 

الفهد في مقدمتها لتستبدله بأسد. 
العــذراء : اصطــدام ســيارة بأخــرى أمام ســيارتك سيســبب لــك مخاوف 
كثيــرة. ال تكــن رهــن الحــادث الــذي ســيقع أمامــك .إمــض علــى الطريــق 
الســريع نحــو هدفــك وال تكتــرث لصــوت الفرامل الذي ســيبقى مدويا في 

أذنيك . 
امليــزان: ســيثير ملعــان لــون ســيارتك ونظافتها إعجاب النــاس في زحمة 
ســأل عــن تاريخهــا و موديلهــا. ال 

ُ
الســير. ســتأتيك عــروض لبيعهــا وست

 كي ال تضطر إلى أخذ قرض آخر من البنك 
ً
ر قليا

ّ
تستعجل بيعها. فك

لشراء سيارة جديدة. انتبه، السعر املعروض ليس كافيا! 
العقرب: يتمّيز أصحاب برج العقرب باإلرادة الفوالذّية عادة. تلك امليزة، 
ــل 

ّ
ال تجعلــك تتحــّدى بســيارتك الصغيــرة ســيارة »بــورش كاريــرا«. تعق

ل يــا عقــرب، اإلرادة هنــا ليســت كل شــيء. فإلــى جانــب اإلمكانيــات 
ّ
وتــوك

املطلوبة لقيادة السيارات، هناك قوة دفع املحرك قبل أي شيء . 
القــوس: هــل قــرأت بشــكل جيــد صفــات برجــك؟ أنت ال تلتــزم بالقوانن. 
الغرامــات فــي امليكانيــك ومخالفــات الســير تتراكم،أنصحــك بإنهــاء هــذه 
ك من برج القوس 

ّ
املخالفات بسرعة قبل حجز السيارة. ثمة من يعرف أن

من دون أن تدري وسيحضر لك حصانا بدل السيارة. ال تعد إلى الوراء 
حتى ال يضعوك على ناقة. 

الجدي: مرحلة الكآبة التي تمر بها يجب أن تنعكس على وضع سيارتك 
 الغبــار عنهــا وحــاول تلميــع الزجــاج ورش 

ّ
املركونــة منــذ فتــرة . قــم وأزل

ــر فــي داخلهــا، هــذه الخطــوة ســتغّير نفســّيتك وتحّســن مزاجك في 
ّ
املعط

 من الســابق وخصوصا على الطريق 
ً
حال قّررت الســير بها أســرع قليا

السريع . أنت تسير بسرعة 40 أمام باقي السيارات التي تمّر من أمامك 
بسرعة 120 كلم بالساعة . 

الدلــو: أصحــاب بــرج الدلــو يميلون إلــى التصرف غير املتوقــع واملفاجئ، 
كذلك األمر مع ســياراتهم. قد يشــرد املقود نحو اليمن أكثر من الشــمال 
في بعض األحيان. تصرفات سيارتك الهستيرّية ستضعها تحت عيون 
دوريــات الشــرطة التــي ال ترحــم . قــد تفقــد الســيطرة علــى الفرامــل وأنــت 

تحاول كبح جماح سرعتها. احذر، فهذا الشهر ليس لصالحك!
ــه يتوّجــب عليــك ركوب 

ّ
الحــوت: أن يكــون برجــك الحــوت، هــذا ال يعنــي أن

ســيارة مــن نــوع »الغواصــة«. يجــب الســير إلــى جانبهــا، ال الركــوب فيهــا. 
ــك والغواصــات موجــودون فــي محيط واحــد، وقريب 

ّ
وإذا صــادف يــوم، أن

كــم علــى املســتوى التقنــي والبدنــي نفســه. 
ّ
منهــا، فهــذا ال يعنــي إطاقــا أن

ك تملك املحيط 
ّ
 عن التصرف بعجرفة، وكأن

ّ
راعي األحجام يا أخي! وكف

وما فيه.

عزيزتي السيارة احذري برجِك!
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مذاهب السيارات 
اللبنانية  وطبقاتها 

وأمزجتها وتقاليدها

10 أشهر  بال 
سيّارة

)Getty( وما زلُت بال سيّارة)Getty( صارت ثقافتي عن السيّارات عمالقة

)Getty( يتحّدث بطالقة مع السواح األجانب

)Getty( لم ينج مطرب من أغنية في سيارة)Getty( أضَحت السيارة مسرحًا لألحداث

مشهد من فيلم »في المكان الوحيد« 
)العربي الجديد(



هــي  جديــد،  مــن  الكتابــة  إلــى  وإعادتهــا 
التــي كانــت مــن اللغــات الســّباقة إلــى وضــع 
»تفينــاغ«(. ومن ثمار  أبجديتهــا )تعــرف بالـ
مشــروع معمــري أيضــا، وضعــه »القامــوس 

األمازيغي املكتوب«.
باســتثناء  األمازيغيــة،  النخبــة  تطــرح  لــم 
اللغــة  عــن   

ً
بديــا لغتهــا  محــدودة،  أصــوات 

فــي  لهــا  شــريكة  بــل  البــاد،  فــي  العربيــة 
الفضــاء والعطــاء، وهــو مــا فهمتــه الحكومــة 
ــس 

ّ
بالتنف اللغــة  لهــذه  فســمحت   ،

ً
متأخــرة

فــي اإلعــام واملدرســة، وأّسســت »املحافظــة 
للبحــث  ومختبــرات  لألمازيغيــة«  الســامية 
العلمــي فيهــا، في انتظار اعتماد األمازيغية 

لغة رسمية ثانية في الباد. 
وجــوه مــن هذه النخبــة املثقفة أدركت أهمية 
التواصــل مــن خــال الترجمــة، فبــادرت إلــى 
إطــاق مشــاريع فــي هــذا االتجــاه، كمــا فعــل 
أّســس  الــذي  تزاغــارات  إبراهيــم  الروائــي 
»دار تيــرا«، وكان أول مــا نشــره هــو قامــوس 
للباحثــة  األمازيغــي  العربــي  »أمــاوال« 
خديجــة ســاعد، والترجمــة العربيــة لروايــة 
روايــة  أول  عتبــر 

ُ
ت التــي  وســاالس«  »نوجــة 

ــل إلــى اللغــة الشــريكة، إضافــة 
َ
نق

ُ
أمازيغيــة ت

عربيــة.  ألشــعار  أمازيغيــة  ترجمــاٍت  إلــى 
وبحســب تزاغــارت، يجــب التركيــز علــى هــذا 
النشــاط، كــي تجــد اللغــة األمازيغيــة فرصــة 
إلثبات قدرتها على كتابة هواجس اإلنسان 

الوجودية. 
عا أن تستوعب 

ّ
حتى وقت قريب، لم يكن متوق

اللغــة األمازيغيــة شــعرًا مثــل ذلك الــذي كتبه 

محمــود درويــش ومحمــد املاغــوط وطاغــور 
وبابلــو نيــرودا وأوكتافيــو بــاث وفيديريكو 
لــوركا. لكــن ذلــك بات أمرًا مفروغا منه اليوم، 
وعلــي  آيــت  ســليم  أحمــد  املترجــم  يقــرأ  إذ 
برنامجــه  فــي  لهــؤالء  ترجماتــه  أســبوعيا 
اإلذاعي »أبريذ يشــفان )طريق يتذّكر(« على 

القناة الثانية الناطقة باألمازيغية.
يقــول آيــت وعلــي، فــي حديثــه مــع »العربــي 
الجديــد«، إنــه يضــع اللمســات األخيــرة علــى 
الترجمــة العربيــة ألشــعار فيلســوف األغنية 
آيــت منقــات، إليمانــه  األمازيغيــة، لونيــس 
بضــرورة أن تصــل إلــى القــارئ العربــي، كــي 
ال  وإنســانية  شــعرية  تجربــة  إلــى  يتعــّرف 
تقــل أهميــة عــن التجارب الكبرى فــي الثقافة 
يغنــي  أو  يكتــب  ال  »لونيــس  اإلنســانية: 
مــن أجــل شــهرته، بــل مــن منطلــق إنســاني، 
ــص الشــعر األمازيغــي مــن 

ّ
وهــو فــي ذلــك خل

األســئلة  إلــى  البســيطة، ونقلــه  الفروســيات 
السياســي  ذلــك شــعره  فــي  بمــا  الوجوديــة، 
ثمانينيــات  فــي  ســجن  أن  بعــد  كتبــه  الــذي 
القرن العشــرين«. ويضيف آيت وعلي: »أعي 
أنني رّكزت كثيرًا على الشــعر في ترجماتي، 
ذلــك ألننــي أؤمــن بــأن عبقريــة اللغــة تتجلــى 
أكثــر مــن خــال هــذا الفــن. وحتــى ترجماتــي 
السردية، أملتها علّي الجرعة الشعرية التي 

تتوافر فيها«.
إن  معيريــش  حســن  الشــاعر  يقــول  بــدوره، 

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

ال يعــود النضــال مــن أجــل اللغــة 
إلــى  الجزائــر  فــي  األمازيغيــة 
مطلع ثمانينيات القرن العشرين 
مطالبــن  األمازيــغ  خــرج  أيــام  فحســب، 
»ربيــع  بالـ يعــرف  مــا  أو  لغتهــم،  بدســترة 
األربعينيــات،  نهايــة  إلــى  بــل  األمازيغــي«، 
حــن طالــب جناح من الحركة الوطنية بضم 
التــي  األبعــاد  جملــة  إلــى  األمازيغــي  البعــد 
تشكل الهوية الجزائرية. وُعرف هذا النضال 
بتركيــزه علــى السياســة، وإغفالــه الجوانــب 
الثقافية، ما وضع اللغة األمازيغية في مهب 

الجهوّية.
والباحــث  الروائــي  إليــه  انتبــه  مــا  هــذا 
األنثروبولوجي، مولود معمري، فباشر إلى 
تخليــص األمازيغية من ســيطرة الشــفاهية، 

 نواكشوط 
الشيخ عبدي ولد الشيخ

األلــوان  بــأن  املوريتانــي  األدب  يمتــاز 
الشــعبية والعامّيــة فيــه توازي، فــي أهميتها 
إنتاجــات  الثقافــي،  ودورهــا  وحضورهــا 
أحيانــا.  األخيــرة  تفــوق  قــد  بــل  الفصحــى، 
األدب  أو  الحســاني«،  »لغــن  الـ ويعتبــر 
اللهجــي، مــن أهــم هــذه الفنــون التــي حظيــت 
االجتماعيــة  املنظومــة  داخــل  واســع  بــرواج 
إال  البيظــان«، موريتانيــا حاليــا.  »بــاد  فــي 
أن هــذا اللــون األدبــي يعانــي مــن بقائــه حكــرًا 
علــى الرجــال، فــي إنشــائه وإنشــاده، في وقت 
البلــد  فــي  ال تســمح »العــادات االجتماعيــة« 
حتــى  وال  إنشــائه  فــي  باملشــاركة  للنســاء 
مجالســه املعلنة، ليكتفن بألوانهن الخاصة 

من الشعر.
هــو  الحســاني«  »لغــن  الـ إن  القــول  يمكــن 

الصنف األكثر انتشــارًا في األدب املوريتاني 
الــذي  الشــعبّي  طابعــه  بفضــل  عــام،  بشــكل 
أن مجــرد  ذلــك  إلــى  انتشــاره. يضــاف  ســّهل 
حظــوة  املــرء  يكســب  اللــون  بهــذا  االهتمــام 
داخــل املجتمــع؛ ما يدفــع كثيرين إلى إنتاجه 

أو حفظ مقاطع منه.
ُيكتــب »لغــن الحســاني« باللهجــة الحســانية 
الدارجــة املشــتقة مــن اللغــة العربية. وياحظ 
أن غالبيــة عباراتــه ذات جــذور عريقــة، لكــن 
اليــوم،  مســتعملة  تعــد  لــم  كلماتــه  معظــم 
الزمــن  مــع  تطويــره  جــرى  اآلخــر  وبعضهــا 
لكثــرة تداولــه. ومــع تطور هــذ الفن، أصبحت 
لــه بحــوره ومقاماتــه الخاصــة التــي جعلــت 
منه فنا مقننا بضوابط وأسس تضاهي تلك 

التي يرتكز عليها الشعر الخليلي.
الشــاعر  يطرقهــا  التــي  املواضيــع  تتعــدد 
»ملغنــي«، لكنها  الحســاني املعــروف محليــا بـ
األغــراض  دائــرة  عــن  تخــرج  ال  الغالــب  فــي 
القديمة التي طرقها الشعر الفصيح من غزل 
ق بمواطن 

ّ
ونســيب وبــكاء على األطــال وتعل

األمازيغية تدّون 
نصها المفقود

يتقاطع هذا اللون 
الشعري العامي، في 
بحوره وأغراضه، مع 
الشعر الفصيح. وقد 
كان وسيلة التواصل 

األكثر تداوًال لتناقل األخبار 
وتسجيل الحوادث

ال يطرح األمازيغ لغتهم 
كبديلة عن اللغة العربية، 

بل كشريكة لها في 
الفضاء والعطاء. شراكة 

بدأت تظهر ثمارها 
حديثًا عبر حركة الترجمة 

الناشطة في االتجاهين

تحت سلطات كانت 
تمنع لغتهم، استطاع 
الفالحون األكراد حفظ 

مالحمهم بالغناء. 
ينشدون ألن حكاياتهم 

يجب أن ُتسمع، 
وألنها تمنح معنًى 

لوجودهم

توازي ألوان األدب الشعبي في موريتانيا إنتاجات الفصيح وتفوقها أحيانًا

تمتاز المالحم المنشدة ببطولة القصة نفسها ال الشخوص

والدة متأخرة للترجمة إلى العربية ومنها

يريد بعضهم أن 
تبقى العربية واألمازيغية 

ضّرتين ال توأمين

يعرف مؤلفو 
أو حافظو مقاطع من 
الشعر الحساني حظوًة 

في المجتمع

ألّن الطلقة ال تكفي 
لقتله، طعنوه ثالث 

مرات في الجرح

لغة ثرية بالتفاصيل 
الدقيقة ألسماء النباتات 

والطبيعة
لم يكن مولود معمري يؤمن بنزول الكاتب إلى الوعي الشعبي البسيط 
في نصوصه، لكنه كان من أشد المدافعين عن الهوية الثقافية لألمازيغ 
تخّصص  إلــيــهــم.  ينتمي  ــن  ــذي ال
بحثه في  يمنح  اللسانيات كي  في 
خلفية  األمازيغية  اللغة  ــذور  ج
المنابر  قوبلت  رصينة.  معرفية 
ومخابر  مجالت  من  أسسها،  التي 
بــحــث، بــاإلغــالق، والــمــحــاضــرات 
الجامعات  في  يلقيها  كــان  التي 
بالتشويش.  الثقافية  والمؤتمرات 
رحل وهو يحمل غّصة من عدم 

تمّكنه من تعلّم اللغة العربية.

خيبات مولود معمري

2425
ثقافة

قضية 

تقليد

إضاءة

أخبار

دواوينــه بــدأت تأخــذ طريقهــا إلــى الترجمــة 
منــذ عــام 2004، إذ صــدرت لــه أربعــة عناوين 

في العربية والفرنسية واإلنجليزية. 
التجربــة  هــذه  األمازيغــي  الشــاعر  يصــف 
الفرصــة  منحتــه  أنهــا  لجهــة  باملثمــرة، 
ذلــك  وفــي  مختلــف،  متلــٍق  إلــى  للوصــول 
اختبــار لنّصــه واللغــة التــي ُكتــب بهــا، كمــا 
أدب  ملعرفــة  املتلقــي  لهــذا  الفرصــة  منحــت 
جديد عليه: »إن الرهان الثقافي واألكاديمي 
بــات علــى رأس األولويــات التــي يجــب علــى 
عــن  أن تخوضهــا، بعيــدًا  اللغــة األمازيغيــة 

أوحال السياسين«.  
هــذا الهاجــس يقــود إلــى ســؤال عــن العوائــق 

الصبــا والنشــأة. هكــذا، يمكــن القــول إن جــل 
أغراضــا  يطــرق  الحســاني«  »لغــن  نصــوص 
ل باملحبوبــة، وعمــق 

ّ
تتعلــق أساســا بالتغــز

االرتبــاط بــاألرض، أو تخليــد بطــوالت قبلية 
حققتها قبيلة قائله.

كان املجتمــع املوريتانــي يعتمــد على الشــعر 
الحساني في نقل واستقاء األخبار وتسجيل 
جانــب  إلــى  الفــن،  هــذا  لعــب  إذ  الوقائــع، 
الشــعبية،  والحكايــات  القصــص  مــن  غيــره 
دورًا كبيــرًا فــي تدويــن التاريــخ وبلــورة قيــم 
واهتمامــات املجتمــع. كان الشــعر الحســاني، 
إذًا، لســان حال املجتمع، وشــّكل بذلك وسيلة 
االتصــال األكثــر تــداواًل لنقــل اآلراء واملواقــف 
التواصــل  وإثــراء  والحكــم  واألفــكار  األدبيــة 
»تهيدين«،  بــن األجيــال. كما عرفت ظاهرة الـ
إحــدى تفريعــات الشــعر الحســاني، انتشــارًا 
واســعا فــي فتــرات معينــة مــن تاريــخ البلــد؛ 
»تهيديــن« تلــك النصــوص التــي  ويقصــد بالـ
وتمّجــد  والقبائــل  األمــراء  بطــوالت  تخلــد 

تاريخهم وانتصاراتهم.
األكثــر  يعتبــر  األدبــي  اللــون  هــذا  أن  ومــع 
يوجــد  يــزال  وال  موريتانيــا  فــي  شــيوعا 
االندثــار  شــبح  أن  إال  بــه،  املهتمــن  بعــض 
بــات ياحقــه نظــرًا إلــى عــدة عوامــل، أهمهــا 
اختفــاء العديــد مــن املفــردات واملفاهيــم التــي 
ــل معجمــا أدبيــا شــبه كامــل. ولعــل 

ّ
كانــت تمث

ذلــك يعــود أيضــا إلــى حالة التراجــع املاحظ 
التي تعرفها اللهجة الحسانية الدارجة التي 
ينتــج بهــا هــذا األدب، إضافــة إلــى التحــوالت 

التي طالت املجتمع املوريتاني وثقافته.

املوضوعية التي تقف في طريق املترجم من 
وإلــى اللغــة األمازيغيــة، يجيــب عنــه املترجم 
 
ً
واألكاديمــي حميــد بوحبيب بقوله: »إضافة
إلــى العقبــات التي تواجه املترجمن جميعا، 
وبغض النظر عن اللغة التي يســتعملونها، 
فــإن املترجــم إلى األمازيغية يجد نفســه أمام 
ص من طابعها الشفاهي بشكل 

ّ
لغة لم تتخل

لغــة  إلــى  ســيفتقد  فإنــه  وبالتالــي  نهائــي، 
معياريــة مشــتركة بــن الناطقــن بلهجاتهــا 
الشــاوية،  امليزابيــة،  )القبايليــة،  املختلفــة 
الترقية، الشلحية(، إلى جانب أن األمازيغية 
ثريــة بالتفاصيــل الدقيقــة ألســماء النباتــات 
والطبيعــة وعناصرهــا، أي أنهــا لغــة قريبــة 
أنتجهــا،  الــذي  القــروي  الفضــاء  بيئــة  مــن 
وكثيــر مــن تلــك التنويعــات الدقيقة ال مقابل 

له في العربية وال في أي لغة أخرى«.  
بوحبيــب أرجــع ضعــف حركــة الترجمــة بــن 
نفســية  حواجــز  إلــى  واألمازيغيــة  العربيــة 
املعاديــة  األطــراف  يهــا 

ّ
تغذ وسياســية، 

للتســامح والحــوار بــن الثقافتــن واللغتن، 
عكــس الحركــة الحثيثة التي تعرفها العاقة 
منــي  »طلــب  والفرنســية:  األمازيغيــة  بــن 
ناشــرون أن أترجــم كتابــي عــن ســي محنــد 
أومحنــد إلــى الفرنســية، بحجــة أن األمازيــغ 
ال يحّبــون العربيــة. مــن صالــح بعض الناس 
ال  ضّرتــن  واألمازيغيــة  العربيــة  تبقــى  أن 

توأمن«.

عبد الرحيم الخصار

املاضــي،  القــرن  ثمانينيــات  فــي 
بوزيــد  الجزائــري  الشــاعر  كان 
عاصمــة  مــن  يخــرج  اللــه  حــرز 
الحــدود  ويجتــاز  بســيارته،  بلــده 
املغربيــة، ليصــل إلــى مدينة وجدة 
مــن أجل حضــور تظاهرة ثقافية، 
ثــم يعــرج علــى مراكــش ملشــاهدة 
حلقة الفولكلور في ســاحة جامع 
مــن  باألصدقــاء  يلتقــي  الفنــا. 
يتجــه  وبعدهــا  هنــاك،  الشــعراء 
إلــى الجنــوب، حيث اســتوديوهات 
كان  ورزازات.  فــي  الســابع  الفــن 
آخــر،  إلــى  حــن  مــن  ذلــك  يفعــل 
 بســيارته في املغرب، كما 

ً
متجّوال

لــو كان يتجــّول فــي الجزائــر. لكــن 
هــذه اإلمكانيــة لم تعــد متاحة منذ 
إغــاق الحــدود البّرية بــن البلدين 
قبــل عشــرين ســنة. لــم يكــن حرز 
اللــه وحــده مــن يعبر هــذه الحدود، 
ليطــوف فــي البلــد الشــقيق كما لو 
ــاب 

ّ
كان فــي بلــده. العديــد مــن كت

البلَديــن كانــوا يترددون على مدن 
الجــار، ويعرفــون مقاهيهــا  البلــد 
الثقافيــة.  ومراكزهــا  وشــوارعها 
كثيــرة  ومســرحية  غنائيــة  فــرق 
كانــت تتنقــل بســهولة بن البلدين 
وتعــرض  ســهراتها،  لتحيــي 
جمهــور  أمــام  الجديــدة  أعمالهــا 
تلمسان أو الجزائر العاصمة، من 
دون إحســاس بأنــه يختلــف عــن 
جمهور مراكش أو الدار البيضاء.
يــه 

ّ
التوتــر القائــم بــن البلديــن تغذ

الفتنــة،  نــار  الفينــة واألخــرى  بــن 
 .

ً
مثــا األيــام  هــذه  يجــري  كمــا 

اقتصاديــا  البلــدان  يخســره  مــا 
بســبب إغــاق الحــدود، يخســرانه 
هــذا  َمــن  لخدمــة  ثقافيــا.  أيضــا 
التوتر؟ وهل ستبقى هذه الحدود 
البريــة مغلقــة بــن بلديــن عربيــن 
والتاريــخ  اللغــة  فــي  يشــتركان 
والعــادات والــذوق واألزيــاء والفــن 
والثقافــة وأســاليب العيــش وميــاه 

املتوسط؟

شعر الحساني ديوان أخبار الرجال

الغناء قارب الكردّي ومعجمه

ضمت القائمة القصيرة لـ جائزة ت. س. إليوت  التي أعلنتها »رابطة ِكتاب الشعر« 
في بريطانيا قبل أيام، مجموعتين تشتركان في كون المطقة العربية ثيمة لهما؛ 
أولهما  تعلّم صناعة العود في النّاصرة  لـ روث بادل، وثانيهما  رسائل مكتوبة 

لحظة هدوء القتال  لـ كيفين باورز، ويتحدث فيها عن غزو العراق.

الشكمجيّة   الثالثاء، مجلّة   القاهرة،  النّسوية في  للّدراسات  يطلق مركز »نظرة« 
مستوى  على  كومكس  مجلة  »أول  بأنها  نفسها  المطبوعة  تقّدم  المصّورة. 
المجتمع  في  المختلفة  والشباب  الشابات  قضايا  تتناول  للكبار  العربي  العالم 
التّحرش  قضية  األول  عددها  ويناقش  وحقوقي«،  نسوي  منظور  من  المصري 

الجنسّي في مصر.

بين  فبالتعاون  المرّة.  هذه  االسكندرية  من  تنطلق  العربية  للرواية  جديدة  جائزة 
السرديّات«  و»وحدة  بالمغرب  السرديّات«  و»مختبر  مصر  في  االسكندرية  مكتبة 
للسرد  حورس اإلسكندرية  الرياض أطلقت جائزة   الملك سعود« في  بـ»حامعة 
نوفمبر  الثاني/  تشرين  شهر  آخر  حددت  أيام،  منذ  أطلقت  التي  الجائزة   . العربي 

المقبل موعدًا نهائيًا الستقبال األعمال المتنافسة عليها.

 األرض المجهولة ، هو عنوان مجموعة مختارات قصصية من تأليف الكاتب 
الروسي األميركي فالديمير نابوكوف )1899 - 1977(، اختارها وترجمها إلى العربية 
الشاعر السوري نوفل نيّوف. العمل الذي صدر أخيرًا عن »دار أرواد« السورية، يضم 

خمسة نصوص منتقاة من مجموعات صاحب »لوليتا« القصصية التسع.

نوح إبراهيم

غالبا ما آثر األكراد غناَء ماحم أبطالهم، 
بأصــوات  املجالــس  فــي  ُســمعت  ومــا 
ن آخرين. »ثّمة 

ّ
ن  حفظوها عن مغن

ّ
مغن

عناصــر متعــّددة لــإلرث الــذي تركه هؤالء 
ــون«، يقــول الروائــي الكــردي محمــد 

ّ
املغن

أوزون، »أولهــا الرغبــة اإلنســانية الخالدة 
الفقــر  رغــم  الغنــاء«،  متعــة  مشــاركة  فــي 
املدقع والواقع السياسي واالجتماعي في 
مناطــق األكــراد عمومــا. وثانيهــا، يضيف 
أوزون، »أن األغانــي هــي املصــدر األغنــى 
ة للمفردات الكردية األصيلة«. 

ّ
واألكثر دق

 
ً
ممنوعــة الكرديــة  اللغــة  كانــت  بــاد  فــي 
ــون مثــل آبــي قــادو، 

ّ
لعقــود، اســتطاع مغن

أحمــدي  داري،  رفعتــي  زنكــي،  عفدالــي 
فرمانــي كيكــي، علي خان )الذي قضى 35 
عاما في ســجن ديار بكر يغني للســجناء 
مــن   

ً
هائــا كّمــا  يحفظــوا  أن  ليلــة(،  كل 

الكردّيــة  والحكايــات  واألمثــال  املفــردات 
والافــت  للتاشــي.   

ً
عرضــة كانــت  التــي 

مــن  الكــردي  الفولكلــور  ــي 
ّ
مغن  معظــم 

ّ
أن

عــون 
ّ
الفاحــن الفقــراء؛ أشــخاص ال يتمت

نون ويشــربون 
ّ

دائمــا بنقاء الصوت، يدخ
ــاي، وليــس لدى أّي 

ّ
كمّيــات هائلــة مــن الش

منهــم فكــرة أكاديمّيــة عــن الغنــاء. كانــوا 
أن  يجــب  الحكايــات  هــذه  »ألن  ــون 

ّ
يغن

ســمع. ألنهــا دائمــا حكيمــة ودائما تمنح 
ُ
ت

قــال علــي خــان  الكــردي«،  معنــًى لوجــود 
ذات مّرة.

الغرفــة  صــدر  فــي  يجلــس  ــي 
ّ
املغن كان 

ــاي 
ّ

الش إبريــق  أمامــه  بالكبــار.  محاطــا 
واملســبحة فــي يــده. ال يفتــح عينيــه طــوال 
يغنــي  وكأنــه  ــا  قصيَّ ويبــدو  األغنيــة، 
آلخرين ال نراهم. بصوت قوي وعاٍل يمأل 
 طلقــة البندقّيــة ال تكفي لقتله، 

ّ
الليــل. »ألن

الجــرح«،  مــكان  فــي  مــرات  ثــاث  طعنــوه 
تقول األغنية الكردية القديمة.

عــن  عمومــا  الُكــرد  ماحــم  تختلــف  ال 
غيرهــا مــن املاحــم الشــرقية فــي تناولهــا 
ثيمات الجســارة، النخوة، الشــرف، اإلباء، 
وأمَيــل   

ً
واقعيــة أكثــر  لعلهــا  لكــن  ة؛ 

ّ
العــز

نــوع. تنتهــي ماحــم عليكــي بتــي 
ّ
إلــى الت

قاســم  وإيســكاني  مســتي  وســليماني 
وغيرهــم، بمــوٍت بطولــي وشــجاعة نادرة 
أخــرى.  شــخصية  بشــجاعة  تصطــدم 
وهــذا بالضبــط مــا يمّيزهــا عــن كثيــر مــن 
املاحم الشرقية الشهيرة: ال ينفرد البطل 
بالبطولة، وال يشّكل الشخصّية الوحيدة 

أن  بعــد  حبيبهــا،  هجرهــا  التــي  املــرأة 
هربــت معــه، وتركهــا ملصير قاٍس، شــّكلت 
 في اإلرث 

ً
إحــدى أكثــر الشــخصّيات فــرادة

امللحمي الشعبي الشرقي. بل يمكن القول 
هــا امللحمــة الوحيــدة فــي منطقتنا التي 

ّ
إن

ــى صوتــا أنثويــا يســرد الحكايــة فــي 
ّ
تتبن

مناجاة شعرّية طويلة وآسرة. تروي هذه 
ــدب 

ّ
املــرأة حكايتهــا بنبــرة يعلــو فيهــا الن

للحبيــب  اختيارهــا  علــى  نــدٌم  والنــدم. 

وليــس علــى حّبهــا نفســه، ليتقاطــع هــذا 
ي املؤقت عن االعتبارات 

ّ
املوقــف مع التخل

الحكايــة  تكريــس  لصالــح  األخاقّيــة 
 عــن التقليدي 

ً
 قائمــة بذاتها بعيدة

ً
وحــدة

واملألوف.
البــّد مــن اإلشــارة، فــي هذا املقــام، إلى نوع 
آخر غير شائع في النّص امللحمّي الكردّي، 
لكنــه موجــود، كمــا فــي حكايــة »رشــيتو 
معظــم  بوضــوح  تخالــف  التــي  وغزالــي« 
األخــرى،  الشــهيرة  الكردّيــة  الحكايــات 
بدخول الكوميديا على الخط السردي. إذ 
نــا املغنــي عبد الرزاقي جروا في رحلة 

ّ
يقل

املغامــرات املضحكة والســاذجة لرشــيتو، 
فيصبــح  غزالــي،  بقلــب محبوبتــه  للفــوز 
باملــرض.  يتظاهــر  أو  ألغنامهــا  راعيــا 
النهايــة الســعيدة هنــا تتــاءم طبعــا مــع 

ضِحك.
ُ
روى لت

ُ
حكايٍة ت

التــي تــدور فــي فلكهــا األحــداث، وال تفوق 
 الشخصّيات األخرى.

َ
ه شجاعة

ُ
جسارت

نســتطيع  ال  التــي  األخــرى  امليــزة   
ّ

لعــل
طاملــا  التــي  الحــدود   

ّ
أن هــي  تجاهلهــا 

فصلــت الخيــر عــن الشــر فــي الكثيــر مــن 
اإلرث امللحمــي الشــرقي، تختفــي هنــا. ال 
ي وال املستمع في تقييم موقف 

ّ
يفكر املغن

الحكايــة  تســيطر  إذ  خصمــه،  أو  البطــل 
فــي  تضــارب  مــن  تحملــه  بمــا  نفســها، 
األخاقــي  الســياق  علــى  واآلراء،  املواقــف 
ســلطة  واملــؤّدي.  للجمهــور  والشــعوري 
خاّصــة   

ً
حالــة خلقــت  نفســها  الحكايــة 

هامشــا  الكــردي؛  الشــفاهي  اإلرث  فــي 
»فاطمــا  تكــون  بــأن  ســمح  الحرّيــة  مــن 
 تتــردد فــي املجالــس 

ً
صالــح آغــا« ملحمــة

بــه  ســمع 
ُ
وت ســرد 

ُ
ت الــذي  ذاتــه  بالشــغف 

 هــذه 
ّ
املاحــم الذكوريــة األشــَهر. ال شــك أن
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»الكاف«
  في ورطة

رياضة

أبدت إدارة نادي إيه سي ميان اإليطالي 
اهتمامها بالاعب البرازيلي الشاب مارلون 

باربوسا دا سيلفا، واملعروف باسم »مارلون«، 
متوسط ميدان نادي فلومينيزي. وذكرت تقارير 
إعامية إيطالية مقربة جدًا من كواليس امليان، 
أن جالياني باشر بنفسه الدخول في مفاوضات 
مع دا سيلفا صاحب الـ19 سنة من أجل التعاقد 
معه، ومن املتوقع أن يسجل البرازيلي حضوره 

خال فترة االنتقاالت الشتوية.

خرج زين الدين زيدان عن صمته، ورد بقوة على 
منتقديه الذين عارضوا ممارسته التدريب؛ بسبب 

عدم توفر الشهادات العلمية لديه. زيدان بدا مستاء 
في حديثه إلحدى الصحف الفرنسية عندما 

قال: »أتعرض لحملة مجانية، ال أجد لها تبريرًا، 
منذ ثاث سنوات وأنا أزاول تعليمي في فرنسا 

للحصول على الشهادات هناك ببساطة ألنني 
فرنسي، وكان بإمكاني الحصول على الشهادات في 

مدة ال تتجاوز ثاثة أشهر في إسبانيا«.

مــن  تــردد  مــا  روبــن  آريــن  املهاجــم  نفــى 
اتفــاق بينــه وبــن  شــائعات، حــول وجــود 
الهولنــدي  املنتخــب  فــي  الســابق  مدربــه 
إلــى  انتقالــه  أجــل  مــن  جــال؛  فــان  لويــس 
ارتياحــه  وأكــد  يونايتــد،  مانشســتر 
بالتواجد مع ناديه بايرن ميونيخ األملاني.

أكدت تقارير إعامية أملانية أن الاعب الدولي 
السويسري شيردان شاكيري، مهاجم بايرن 

ميونيخ األملاني، توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي 
يوفنتوس اإليطالي؛ لانضمام إلى صفوفه 

خال فترة االنتقاالت الشتوية. وكان السويسري 
تذمر في أكثر من مناسبة من بقائه على دكة 

االحتياط، على الرغم من قدرته على تقديم 
اإلضافة للنادي البافاري، ولهذا السبب رحب 

باالنتقال إلى الدوري اإليطالي.

فان جال وروبن

ميالن يالحق 
دا سيلفا العب 

فلومينيزي البرازيلي

زيدان يخرج 
عن صمته ويرد 

على منتقديه

شاكيري مهاجم 
بايرن ميونيخ في طريقه 

إلى يوفنتوس

اعتقد االتحاد األفريقي لكرة القدم )الكاف( أنه ســيعثر بسهولة على 
بديل للمغرب في تنظيم كأس األمم األفريقية القادمة، إال أن المفاجآت 
كانت بالجملة حيث كان الخوف من »إيبوال« أكثر مما يعتقد، فاعتذرت 

أكثر الدول من أبرزها جنوب أفريقيا، ونيجيريا، وآخرها مصر.

عيسى حياتو رئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم )فتحي بلعيد/فرنس برس(
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»الحبة السحرية«... مكملة وليست بديلة

دليلك إلى شراء الفيتامينات

صحة

آلخر، ال تتناول ما يكفي من الخضار والفواكه 
الطازجــة والحبــوب الكاملــة، فقــد يكون تناول 
حبوب املتممات املتعددة الفيتامينات طريقة 

عملية لتعويض الفجوة الغذائية لديك.

مكملة وليست بديلة
ويخطــئ البعــض حن يظــن أن بإمكانه تناول 

الفطــور  علــى  مفيــدة  وغيــر  ســريعة  أطعمــة 
التعويــض  علــى  معتمــدًا  والعشــاء،  والغــذاء 
مــن خــال مثــل هــذه الحبــوب، إذ ال يمكــن أليــة 
حبــوب فــي العالم أن تســّد مثــل هذا العجز في 
نظامــك الغذائــي، بحســب مــا يبينــه جيســون 
كليــة  فــي  املســاعد  األســتاذ  تيودوســاكيس، 

الطب بجامعة أريزونا.
الفيتامينــات  حبــوب  يحتاجــون  والذيــن 
النباتيــون،  هــم  خــاص  بشــكل  املتعــددة 
غذائيــة  حميــة  يتبعــون   الذيــن  واألشــخاص 

تزودهم بـ 1500 سعرة حرارية أو أقل.
أما بالنسبة للمرأة في سن ما بعد الخمسن، 
والتــي تســتخدم هــذه الحبــوب، فهــي تحتــاج 
باإلضافــة إليهــا، حبوبــا تحتــوي كميــة كافية 
صحــة  لتدعيــم   D وفيتامــن  الكالســيوم  مــن 
العظــام لديهــا، ولكــن دون تنــاول فيتامينــات 
هــذه  فــي  النســاء  تحتاجــه  ال  الــذي  الحديــد، 

الفترة من العمر. 

المحاذير
اليوميــة املوصــى بهــا  الجرعــة  ■ ال تتجــاوز 

)DRI( من أي فيتامن.
املتعــددة  املتممــات  تنــاول  أن  تذكــر   ■
ا لتجنب 

ً
الفيتامينات، هي الطريقة األكثر أمان

تنــاول جرعــة مفرطــة من فيتامــن واحد، وهو 
مــا قــد يــؤدي إلــى آثــار جانبية تتــراوح ما بن 

الغثيان وصواًل إلى الفشل الكلوي. 
مــن  وافيــة  حصــة  علــى  الحصــول  يمكــن 
الفيتامينــات املتعــددة، عــن طريــق تنــاول مــا 
بــن 1.5 – 1 كــوب مــن الفاكهــة الطازجــة و2.5 
– 2 كــوب مــن الخضــار يومًيــا، واحــرص علــى 
مــن  تســتهلكه  ممــا  املائــة  فــي   50 يكــون  أن 
الكاملــة  الحبــوب  مــن  ومنتجاتهــا  الحبــوب 

)غير املقشورة(.

اعتاد كثيرون تناول حبة يوميا من »املتممات 
الفيتامينــات  مــن  عــددًا  تحتــوي  الغذائيــة« 
أن  منهــم  ظنــا   ،)multivitamins( واملعــادن 
املزيــد  لهــم  ســتوفر  الســحرية«  »الحبــة  هــذه 
مــن النشــاط والوقايــة مــن املــرض، لكــن دراســة 
يواظــب  امــرأة  ألــف   40 علــى  أجريــت  حديثــة 
بعضهن على تناول حبوب املتممات الغذائية 
)خاصــة  واملعــادن  الفيتامينــات  املتعــددة 
االفتراضــي  العمــر  متوســط  أن  الحديــد(، 
للمواظبــات علــى هذه العادة انخفض، مقارنة 
أن معظــم  ومــع  يواظــن عليهــا.  لــم  باللواتــي 
تنــاول  بســامة  أقــرت  الســابقة  الدراســات 
تنبهنــا  الدراســة  هــذه  أن  إال  الفيتامينــات، 
إلــى أن هــذه العــادة قــد ال تكــون فــي مصلحــة 
أجسادنا جميعا. فإن كنت تعلم أنك، لسبب أو 

يختلف تجاوب الجسم 
مع الفيتامينات من 

شخص إلى آخر، لذلك 
نقدم دليًال يساعد على 

معرفة فوائد ومخاطر 
تناول أهم أنواع 

الفيتامينات والمعادن، 
مع توضيح مصادرها 

الطبيعية

المتممات الغذائية  نصائح ومحاذير

د. سامي القباني

 D الفيتامــن  الجســم  يســتصنع 
ألشــعة  التعــرض  بعــد  الضــروري 
الشــمس )15 دقيقــة فــي اليوم ثاث 
مــرات أســبوعيا كافيــة إلنتــاج مــا نحتــاج مــن 
هــذا  نقــص  الكثيــرون  ويعانــي   ،D الفيتامــن 
الفيتامــن الضــروري المتصــاص الكالســيوم 
العظــام،  فــي  وتثبيتــه  الطعــام  مــن  )الكلــس( 
وذلــك  أخــرى،  حيويــة  وظائــف  جانــب  إلــى 
النقــص كثيــًرا مــا يــؤدي إلــى هشاشــة العظــام 

وتعرضها للكسور.
والنســوة فــي ســن ما بعــد اليــأس، أو الاتي ال 
يتعرضــن كثيــرًا ألشــعة الشــمس، أكثــر عرضة 
كان  إذا  خاصــة  العظــام،  بهشاشــة  لإلصابــة 
 إيجابيــا أو كان نمــط 

ّ
العامــل الوراثــي لديهــن

حياتهن يتســم بقلة الحركة أو قلة االســتهاك 
.D لألغذية الغنية بفيتامن

إذا تبن من فحص الدم حاجة الجسم إلى هذا 
 D3 الفيتامن، فينصح بتناول نوع الفيتامن

.D2 منه، ألنه أفضل من

المحاذير
ال تتنــاول جرعــات كبيــرة مــن فيتامــن D، فقد 
يســبب ارتفــاع مســتويات الكالســيوم فــي الدم 
وزيــادة الكالســيوم فــي البــول، وهمــا حالتــان 
قــد تعرضــان العظــام والكليــة للتلف، كما ثبت 
حديثــا أن جرعــات مكثفــة مــن هــذا الفيتامــن 

تزيد مخاطر اإلصابة بسرطان البانكرياس.
احصــل علــى الفيتامــن مــن مصــادر طبيعيــة. 
الخبــز ووجبــات الحبــوب وعصيــر البرتقــال، 
فيهــا نســبة كبيــرة مــن فيتامن D، كمــا تعتبر 
لحوم األســماك الدســمة كالسردين والسلمون 
ب مصادره الرائعة. 

ّ
ولحم التونة الفاتح املعل

باإلمســاك، كمــا أنــه قــد يؤثــر علــى امتصــاص 
بعــض املضــادات الحيوية واألدوية املوصوفة 
قــد  أخيــرًا  الدرقيــة.  الغــدة  لعــاج اضطرابــات 
بهشاشــة  باإلصابــة  عاقــة  لتناولــه  يكــون 

العظام حسب ما تتوقعه بعض الدراسات.  
الســمك  طبيعيــة.  مصــادر  مــن  عليــه  احصــل 
كلهــا  الحمــراء،  واللحــوم  الدواجــن  ولحــوم 

مصادر غنية بالحديد.

الكالسيوم 
يقــوي الكالســيوم العظــام عندمــا تكون شــابا، 
ويقيــك اإلصابــة بهشاشــة العظــام فــي املراحل 
الدراســات  بينــت  لكــن  الاحقــة،  العمريــة 
تنــاول  بــن  عاقــة  وجــود  احتمــال  الحديثــة 
حبــوب املتممــات الغذائيــة منــه وزيــادة تراكــم 
الشــراين  فــي   )plaque( الدمويــة  الصفيحــات 
باآلفــات  اإلصابــة  مخاطــر  زيــادة  )وبذلــك 
بــن  االختيــار  يجعــل  مــا  الوعائيــة(،  القلبيــة 
املواظبــة علــى تناولــه أو تجنبــه قــراًرا صعًبــا 
للغايــة لــدى بعــض املرضى. فحبــوب متممات 
الكالســيوم تقــوي العظــام نوعــا مــا، لكنهــا قــد 
القلبيــة،  باألمــراض  اإلصابــة  مخاطــر  تزيــد 

وهو ما يحتاج مزيدا من الدراسات.
ويمكن القول إن األشخاص الذين ال يتناولون 
مشــتقات األلبــان لســبب أو آخــر، واألشــخاص 
املعرضن لإلصابة بهشاشة العظام والكسور 
الناجمــة عنهــا، هــم الذيــن ُينصحــون بتنــاول 
لــم تكــن هنــاك موانــع  حبــوب الكالســيوم، مــا 

مرضية )مثل آفة قلبية(.

المحاذير
التناول املفرط ملتممات الكالســيوم يؤدي إلى 
تشــّكل حصيــات فــي الكلــى، وكذلــك يــؤدي إلى 
تداخــات فــي امتصــاص الحديــد، كمــا يجــب 
على األشخاص الذين يعانون مشاكل هضمية 
أو الذيــن يتناولــون مضــادات للحموضــة مثل 
)Nexium( و)Prilosec(، أن يتناولــوا املتّممــات 
 alcium( الكالســيوم  خــات  مــن  عــة 

ّ
املصن

احصــل    .)citracal( الســتراكال  مثــل   )citrate
عليــه مــن مصــادر طبيعيــة، كالجــن والحليــب 
واللــن الرائــب، فكلها غنية بــه، وكذلك األغذية 
املدعمــة بالكالســيوم كالخبــز وحبوب الفطور 

والحليب املجفف.

احصــل   .B12 الفيتامــن  امتصــاص  علــى 
الدواجــن  لحــوم  مــن مصــادر طبيعيــة.  عليــه 
والبيــض واملحــار والســمك واللحــوم الحمــراء 
هي مصادر غنية بهذا الفيتامن، إضافة إلى 

الخبز املدعم به وحبوب الفطور. 

الحديد 
ال يستطيع الجسم البشري طرح الفائض من 
عنصــر الحديــد، مــا قــد يؤدي )إذا فــاق تناوله 
الدمــاغ  فــي  تراكمــه  إلــى  الطبيعيــة(  الحــدود 
الجســم،  فــي  األخــرى  واألعضــاء  واألنســجة 

وهو ما قد يؤثر على صحة الكبد.
وتقتصر فائدة تناول الحديد على األشخاص 
النباتيــن واملــرأة املصابــة بفقــر الــدم وبعــض 
اضطرابــات  يعانــون  الذيــن  األشــخاص 
هضمية في املعدة، فا يحتاجه أغلب الرجال. 
ويمكــن للنســوة فــي ســن الخصوبــة )مــا قبــل 
األيــاس(، خاصــة الائــي يعانــن شــدة النــزف 
فــي الطمــث والنســاء الحوامــل، االســتفادة من 
تناول حبوب متممات الحديد، ولكن ال حاجة 

لهن لتناولها بعد انقطاع الدورة الشهرية.

المحاذير
اإلصابــة  الحديــد  تنــاول  مضاعفــات  مــن 
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في  وقليلة  متفاوتة  بكميات  الجسم  يحتاجها  مــواد  الفيتامينات 
أساسيًا  فيتامينًا   13 وهناك  ذاتيًا.  تصنيعها  يستطيع  ال  لكنه  الغالب، 
الدهون،  في  للذوبان  قابلة  فيتامينات  إلى  تنقسم  الجسم،  يحتاجها 
وينظم  محدد  دور  فيتامين  ولكل  الماء.  في  للذوبان  قابلة  وأخرى 
عملية مختلفة عن اآلخر، والسبيل األفضل واألمن للحصول عليها هو 

عن طريق األغذية الطبيعية التي تحتويها، وهي شديدة التنوع.

الفيتامينات

أبو الحمد - األردن
عمري سبعة وعشرون عاما، 

وأشكو حرقة أمام وأسفل 
الصدر، خاصة بعد الوجبات 
الثقيلة أو بعد تناول بعض 

األطعمة )مثل البندورة 
المطبوخة(.

أعــراض  هــذه  الحمــد،  أبــو  عزيــزي 
تــدل علــى إصابتــك بحرقــة هضميــة 
ناتجــة عــن عود العصــارة الهضمية 
صعــودًا إلــى أســفل املــريء، )وهي ما 
تســمى القلــس أو الجــزر الهضمــي(، 
تســترخي  عندمــا  تحــدث  والتــي 
املعصرة العضلية بن أســفل املريء 
واملعدة، والتي ال تزال معظم أسباب 

حدوثها مجهولة حتى اآلن.
وبينمــا تصيــب هــذه الحالــة معظــم 
النــاس بــن الحــن واآلخــر، إال إنهــا 
تصبــح مرضيــة وتحتــاج استشــارة 
إذا كانــت نوباتهــا كثيــرة  الطبيــب، 
فعالياتــه  عــن  املصــاب  وتعيــق 
اليوميــة. وأكثــر )وأســرع( معالجات 
بتنــاول  عــادة  تتــم  الحالــة،  هــذه 
 ،)antacids( الحموضــة  مضــادات 
كمــا يمكــن تنــاول العقاقيــر املثبطــة 
الحامضــة  املعــدة  عصــارة  إلفــراز 
)PPIs( بنتائــج أفضــل. لكــن كل هــذه 
العقاقيــر تحتــاج وصفــة طبيب، وال 
طويلــة،  لفتــرات  بتناولهــا  ينصــح 

خاصة بالنسبة لكبار السن.
ونقــدم لــك بعض النصائــح التي من 
شــأنها التخفيف من هذه األعراض، 

وربما تسهم في شفائها كليا:
■ أوقف التدخن إن كنت مدخنا.

قــدر  القهــوة  تنــاول  مــن  خفــف   ■
املستطاع.

■ عالــج كل مصــادر اإلزعــاج والقلق 
لديك.

الســاعات  خــال  شــيئا  تــأكل  ال   ■
الثاث التي تسبق النوم.

■ ارفع مســتوى الســرير عند الرأس 
أو على األقل استخدم وسادة عالية 

قدر اإلمكان.
الحامضــة  األطعمــة   

َ
تحــاش  ■

تجــده  مــا  وكل  والدســمة،  واملقليــة 
بخبرتــك الذاتيــة يتســبب فــي زيــادة 

أعراضك )مثل البندورة(.
■ اجعل وجباتك صغيرة ومتعددة، 
مــرة  كبيــرة  تــأكل وجبــة  أن  واحــذر 

واحدة.
الــوزن،  زيــادة  تعانــي  كنــت  إذا   ■
اجتهــد فــي خفض وزنك حتى تصل 

إلى الوزن الطبيعي.

سؤال في الصحة

أن  أميركيــون  باحثــون  كشــف 
علــى  يعتمــد  غذائــي  نظــام  اتبــاع 
الجــوز،  بــذور  تنــاول  مــن  اإلكثــار 
يمكنــه التقليــل مــن مخاطــر مــرض 

الزهايمر وإبطاء ظهوره.
مختبــر  فــي  الباحثــون  ورصــد 
واليــة  بمعهــد  األعصــاب  علــم 
»نيويــورك« األميركيــة، فــي دراســة 
الفئــران،  علــى  أجروهــا  حديثــة 
مهــارات  فــي  ملحوظــا  تحســنا 
التعلــم والذاكــرة والحــد مــن القلــق 
الفئــران  عنــد  الحركــي،  والنمــو 
التــي تناولــت الجــوز ضمــن النظام 

الغذائي.
علــى  يحتــوي  الجــوز  أن  ووجــدوا 
مضــادات  مــن  مرتفعــة  نســب 
األكســدة التــي ســاهمت فــي وقايــة 
أدمغــة الفئــران مــن الضمــور الــذي 
اإلصابــة  عــن  العــادة  فــي  ينتــج 

بمرض الزهايمر.
ووفقــا للدراســة، فالجــوز يحتــوي 
كمية كبيرة من األحماض الدهنية 
املتعــددة غيــر املشــبعة، تســهم فــي 

الوقاية من املرض.
وقال الدكتور ســعيد أبها شوهان، 
الباحــث الرئيســي فــي الدراســة، إن 
أبحاثه انطلقت من نتائج دراسات 
الجــوز  تنــاول  أن  أثبتــت  ســابقة 
يمنــع تراكــم البروتــن املتســبب في 
مــرض الزهايمــر واملعــروف باســم 
»بيتــا أميلويــد«. وأضــاف أن »هــذه 
النتائــج واعــدة جًدا، وتســاعد على 
وضع أســس للدراسات املستقبلية 
علــى اإلنســان، لكشــف العاقــة بــن 
تنــاول الجــوز والوقايــة مــن مــرض 
عــاج  يوجــد  ال  الــذي  الزهايمــر، 

معروف له حتى اآلن«.

الغذاء
ال الدواء

الجوز يُبطئ 
ظهور الزهايمر

)Getty( يفضل الحصول على المتممات من مصادر طبيعية

)Getty( أضرار جانبية عدة للمواظبة على حبوب الفيتامين

 )B12( الفيتامين
إفرازمعدتــك   

ّ
يقــل الخمســن  ســن  بعــد 

للحموض التي تساعد في تفكيك وامتصاص 
الفيتامــن B12، فيصبــح تعويــض ما ينقص 
أن  دراســة حديثــة  بينــت  كمــا  منــه ضــرورة. 
 B12 بفيتامــن  غنــي  غذائــي  نظــام  اتبــاع 
يخفض مخاطر اإلصابة بداء الزهايمر )ولو 
أنــه لــم يتضــح بعــد، مــا إذا كان تنــاول حبوب 
يفــي  الفيتامــن  هــذا  مــن  الغذائيــة  املتممــات 
بهــذا الغــرض أم ال(.. وبمــا أن الجســم يحتــاج 
الخايــا  تعويــض  أجــل  مــن   B12 الفيتامــن 
وتكويــن املــادة الوراثيــة DNA وإنتــاج خايا 
إلــى  يــؤدي  الفيتامــن  هــذا  نقــص  فــإن  الــدم، 

الشعور باإلعياء. 
الذيــن  األشــخاص  وبعــض  والنباتيــون، 
يعانون اضطرابات باملعدة، واملصابون بفقر 
الدم الخبيث، هم أكثرالناس الذين يحتاجون 

التعويض عن هذا الفيتامن.

المحاذير
أنــواع  وبعــض  األســبرين  تنــاول  يــؤدي  قــد 
الحمــل  منــع  وحبــوب  الحيويــة  املضــادات 
 )Nexium( والعقاقير املضادة للحموضة مثل
و)Prilosec(، إلــى بعــض التداخات التي تؤثر 

ألسئلتكم:
Health@alaraby.co.uk

معلومة تهمك

طبيب األسرة

إن تعاملك مع حبوب املتممات الغذائية وحسن اختيارها، 
يعتمد بشكل أساسي على قراءتك وفهمك ملا تحمله 

البيانات واملعلومات املوجودة على املنتج.. وإليك بعض 
النصائح التي يمكن أن تساعدك في االختيار:

■ استشر طبيبك أو الصيدالني.
■ انتبه إلى الجرعة اليومية املوصى بها من كل مادة، فإذا 

كان هذا الرقم مرتفًعا، فمن األفضل استشارة الطبيب أو 
الصيدلي قبل اإلقدام على شراء املنتج وتناوله.

■ اختر منتًجا محكم اإلغاق، ولم يعبث بختمه )لضمان 
جودته وعدم تاعب الباعة به(.

ًعا من ِقبل شركات دوائية معروفة 
ّ
■ اختر منتًجا مصن

تحافظ على سمعتها. 
■ انتبه إلى تاريخ الصاحية، فكلما طال مكوث املنتج 

 الصيدلية كلما قلت فائدة وفعالية ما يحتويه من 
ّ

على رف
الفيتامينات.

■ إن اختصار )mg( يعني ميليغرام و)mcg( يعني 
مايكروغرام، وهي واحدات قياس دولية تستخدم 

 B و C( للفيتامينات القابلة لانحال في املاء، أمثال
complex واملواد املعدنية(.

أما مختصر )IU( فيعني وحدة دولية، وهو املعيار املعتمد 
 A لقياس الفيتامينات املنحلة في الدسم )أمثال فيتامينات

.)E و D و

دراسة حديثة حذرت 
من آثار ضارة للمواظبة 
على حبوب الفيتامينات
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حسام أسامة

خــرج فريــق الهــال الســعودي اليوم 
باراماتــا  ملعــب  مــن  خســائر  بأقــل 
ســيدني  ويســترن  فريــق  معقــل 
وانديريــرز، بعدمــا تلقى هزيمة بهدف وحيد 
فــي ذهــاب نهائــي بطولــة دوري أبطــال آســيا، 
ويتبقى الحسم في مباراة اإلياب على ملعب 
امللــك فهــد الدولــي فــي مطلع نوفمبر/تشــرين 

الثاني املقبل.
للهــال،  األول  الشــوط  فــي  الســيطرة  كانــت 
للفريــق  الدفاعــي  التكتــل  مــن  بالرغــم 
األســترالي، ولكــن الفريق حــاول الوصول إلى 
مــن  التســديدات  طريقــة  عــن  الجــزاء  منطقــة 
البينيــة  والتمريــرات  الجــزاء،  منطقــة  خــارج 
الخاطفــة فــي قلــب الدفــاع للبحــث عــن فــرص 
تياجــو  الثنائــي  ليكــون  للتهديــف،  حقيقيــة 
نيفيــز وناصــر الشــمراني األخطــر علــى مــدار 

النصف األول.
ووجــد فريــق ســيدني صعوبــة فــي اختــراق 
اعتمــاده  مــع  الهــال، خاصــة  منطقــة جــزاء 
فــي بنــاء الهجمــة علــى االلتحامــات القويــة 
الفريــق  حــاول  مــا  وهــو  العاليــة،  والكــرات 
السعودي تجنبه طوال الشوط األول ونجح 
الخطــوط  وتصــدت  بــل  كبيــر،  بشــكل  فيــه 
مــن  الثابتــة  للكــرات  رائــع  بشــكل  الخلفيــة 
الفريق األسترالي، لتقلل كثيرًا من خطورته 

الجزائر ـ العربي الجديد

األحــد،  اليــوم  مســاء  ســطيف،  وفــاق  يدخــل 
تاريخ كرة القدم الجزائرية كأول ناٍد جزائري 
يلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته 
الجديــدة، ويواجــه فــي ذهــاب الــدور النهائــي 
فــي الكونجــو منافســه نــادي فيتــا كلــوب. وقد 
القــدم  كــرة  ممثــل  يعــرف  أن  الصــدف  شــاءت 
 جديــدًا للكونجــو وهــو الذي 

ً
الجزائريــة تنقــا

كان انتقــل ملواجهــة العمــاق نــادي مازيمبــي 
إزاحتــه  مــن  النهائــي وتمّكــن  قبــل  الــدور  فــي 
ملعــب  مــن  النهائــي  إلــى  بالتأهــل  والعــودة 

»املقبرة« بالذات وقهر الجماهير الكونجولية 
لتكــرار  اليــوم  النهائــي ويطمــح  النصــف  فــي 

السيناريو نفسه أمام نادي فيتا كلوب.
العــودة  علــى  كثيــرًا  يعّولــون  »الســطايفية« 
رافاييــل  تاتــا  ملعــب  مــن  األضــرار   

ّ
بأخــف

بعاصمــة الكونجــو الديمقراطيــة، كينشاســا، 
والــذي أدخلــت عليــه العديــد من التحســينات 
الظــروف  أحســن  وفــي  اليــوم  جاهــزًا  ليكــون 
رابطــة  نهائــي  ذهــاب  الحتضــان  املائمــة 
بعــد  وذلــك  القــدم،  لكــرة  األفريقيــة  األبطــال 
لكــرة  األفريقــي  االتحــاد  مــن  شــديد  حــرص 
القــدم الــذي اشــترط ذلــك. وكانــت إدارة نــادي 

الكونجــو  فــي  إقامتهــا  مقــر  غّيــرت  ســطيف 
وقــررت التحــّول إلى فنــدق يليق بحجم الكرة 
الجزائريــة مــع دفــع التكاليــف اإلضافيــة علــى 
حســابها لضمــان أوفــر ســبل الراحــة لاعبن 

قبل املواجهة الحاسمة اليوم.
وتحــدث مــدرب وفاق ســطيف، ماضــوي خير 
الديــن، عــن نقــاط قوة وضعف منافســه، نادي 
جيــد  وســط  خــط  يملــك  الــذي  كلــوب،  فيتــا 
وقلــب هجــوم قــوي، وذلــك بعد متابعــة دقيقة 
ألداء العبــي املنافــس فــي مبارياتــه الســابقة 
الصفاقســي  للنــادي  مواجهتــه  وخاصــة 

التونسي، والهال السوداني.

الهالل 
وسيدني

خسر نادي الهالل الجولة األولى 
من نهائي بطولة دوري أبطال 

آسيا أمام ويسترن سيدني األسترالي 
بهدف نظيف، ولكن ما زالت 

أمامه فرصة كبيرة لحصد اللقب 
في إياب النهائي في السعودية، 

وهي الفرصة التي لن يفرط فيها 
بسهولة

سطيف الجزائري يتحّدى فيتا الكونجولي
العربي الجديد

يستعّد املنتخب الجزائري لكرة القدم إلجراء 
مبــاراة وديــة مــع منتخــب فلســطن، وفــق مــا 
الجزائــري،  والرياضــة  الشــباب  وزيــر  أكــده 
محمــد تهمــي، فــي تصريــح إلذاعــة الجزائــر، 
وأكــد خالــه أن مبــدأ إجــراء مبــاراة وديــة بــن 
 ســوى االتفاق 

َ
املنتخبــن أمــر مؤكــد ولــم يبــق

بــن اتحــادي الكــرة فــي البلديــن علــى تحديــد 
موعد يتناسب مع مواعيد املنتخبن.

وأكــد الوزيــر الجزائــري علــى أنــه تحــدث مــع 
رئيــس االتحــاد الجزائــري لكرة القــدم، محمد 
روراوة، الذي بدا بدوره متحمسا كثيرًا لهذه 
الفكــرة، ولكــن االرتباطــات الكثيــرة للمنتخب 
أفريقيــا  أمــم  كأس  بمنافســات  الجزائــري 
2015 ومــن بعدهــا التصفيــات املؤهلــة ألمــم 
أفريقيــا 2017، ومباريــات التصفيــات املؤهلة 
لــكأس العالــم 2018، باإلضافــة إلى ارتباطات 
منتخــب فلســطن بمواعيــد قاريــة هامــة، مــن 
موعــد  تحديــد  أمــام  عائقــا  يكــون  أن  شــأنه 
بــكل ســهولة، وخاصــة أن املنتخــب الجزائري 
يحرص على وجود كل العبيه األساسن في 
مواجهة منتخب فلسطن، وخاصة محترفيه 

في الدوريات األوروبية الكبرى.
بــاده  اســتعداد  الجزائــري  الوزيــر  وأبــدى 
ــل بكامــل مصاريــف املبــاراة الوديــة بــن 

ّ
للتكف

وفــاًء  وإقامــة وغيرهــا،  تنقــل  مــن  املنتخبــن 
للشعب الفلسطيني الذي يحتل مكانة كبرى 

في قلوب الجماهير الجزائرية.

منتخب فلسطين يالقي الجزائر وديًّا

أنتي  األسترالي،  وانديريرز  سيدني  ويسترن  فريق  مرمى  حــارس  قــاد 
تشوفيتش، فريقه للفوز على فريق »الهالل« السعودي بنتيجة هدف 
استاد  على  الفريقين  جمعت  التي  المباراة  خالل  وذلك  مقابل،  دون 
»باراماتا« في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك 

بفضل تصدياته، التي كانت السبب في نهاية المباراة بهذه النتيجة.

حارس سيدني يهدي الفوز لفريقه

2829
رياضة

تشيتشاريتو يتضامن مع أسر الطالب المخطوفين
أعــرب العــب كــرة القــدم املكســيكي، تشيتشــاريتو هيرنانديــز، عــن تضامنه 
مع أسر الطاب الـ43 الذين اختفوا في والية جيريرو املكسيكية في أعقاب 
أعمــال قمــع مــن جانــب الشــرطة. وكتــب مهاجــم ريــال مدريــد علــى حســابه 
الشــخصي فــي شــبكة )تويتــر( االجتماعيــة »تضامنــي ودعواتــي مــع أســر 
الطاب املختفن من مدرســة أيوتزينابا«، في بلدة إجواال بوالية جيريرو 

جنوب غربي املكسيك.

عملية جراحية لنادال األسبوع المقبل
رافائيــل  اإلســباني  أعلــن 
نــادال، املصنف الثالث عامليا 
بن العبي التنس املحترفن، 
أنــه يعتزم الخضــوع لعملية 
مــن  الثالــث  فــي  جراحيــة 
الســتئصال  املقبــل  الشــهر 
الزائــدة الدوديــة التي يعاني 
بعــد  وذلــك  فيهــا،  التهابــا 
خروجه من بطولة بازل ذات 
الـ500 نقطة في ربع النهائي.
وأكــد نــادال، فــي تصريحــات 
خســارته  عقــب  صحافيــة 
أمــام الكرواتــي الشــاب بورنا 
 ،)4-7( و6-7   2-6 كوريتــش 
أنه ال يعتزم خوض مزيد من 
املنافسات خال هذا املوسم.

فيرديناند مقتنع بقرار االعتزال
بــارك  كوينــز  العــب  فيردينانــد،  ريــو  املخضــرم  اإلنجليــزي  املدافــع  أعلــن 
رينجــرز الحالــي، عــن قــراره باعتــزال كــرة القــدم بنهايــة املوســم الجــاري. 
وأوضــح فيردينانــد )35 عامــا( فــي تصريحــات للتلفزيــون البريطانــي أنــه 

سيعتزل بعد مسيرة دامت 18 عاما في الدوري اإلنجليزي.

تهور العب بوليفي 
كشــفت تقارير إخبارية قيام العب كرة قدم بنادي بوليفار البوليفي بركل 
مــدرب الفريــق املســاعد فاديميــر ســوريا فــي الوجــه، مــا أدى إلــى إصابــة 
األخيــر بكســر مضاعــف فــي األنــف. ومــن جانبــه، اعتــذر الاعــب وأقــر بأنــه 

ارتكب خطأ، نافيا أن يكون قد ضربه من خلف ظهره.

فيرير يحقق الفوز 600
حصد اإلسباني ديفيد فيرير اليوم انتصاره رقم 600 في مشواره بماعب 
و2-6   1-6 بيلوتشــي  تومــاس  البرازيلــي  منافســه  ســحق  بعدمــا  التنــس، 
ليتأهــل لنصــف نهائــي بطولــة فالنســيا، التي ســيواجه فيها االســكتلندي 
آندي موراي في نهائي مبكر. ويصبح فيرير بهذا الشكل رابع العب حالي 
يبلــغ الـــ600 انتصــار، بعد السويســري روجيــه فيدرير واإلســباني رافائيل 

نادال واالسترالي ليتون هويت.

ألبانيا تستأنف عقوبة االتحاد األوروبي
أعلــن االتحــاد األلبانــي لكــرة القــدم أنــه سيســتأنف العقوبــة الصــادرة مــن 
قبــل االتحــاد األوروبــي )ويفــا( باعتبــاره مهزومــا 0-3 فــي مبــاراة صربيــا 

بتصفيات يورو 2016 في فرنسا.
واعتمــدت لجنــة االنضبــاط باالتحاد األوروبي فوز املنتخب الصربي على 
نظيــره األلبانــي، فــي املبــاراة التــي أوقفــت فــي الدقيقــة 41 في 14 من الشــهر 
الجاري، بنتيجة )3-0( مع خصم ثاث نقاط من رصيد صربيا وإجبارها 

على اللعب مباراتيها املقبلتن على أرضها بدون جمهور.

مشاركة كوستا مستبعدة اليوم
قــال البرتغالــي جوزيــه مورينيــو املديــر الفنــي لتشيلســي اإلنجليــزي، إن 
العبــه اإلســباني دييجــو كوســتا أمامــه »فرصــة ضئيلــة« للمشــاركة اليــوم 
اإلنجليــزي  بالــدوري  يونايتــد  أمــام مانشســتر  فريقــه  مبــاراة  فــي  األحــد 
املمتاز، ولم يشــارك كوســتا في آخر مباراتن للبلوز أمام كريســتال باالس 
الســبت ضمــن البريمييــر ليــج، وأمــام ماريبور الســلوفيني فــي إطار دوري 
أبطــال أوروبــا الثاثــاء املاضــي، بعدمــا عــاد إلــى لنــدن عقــب مشــاركته مــع 
منتخــب إســبانيا فــي مباراتــي ســلوفاكيا ولوكســمبورج، ضمــن تصفيات 
كأس األمم األوروبية 2016 يومي التاسع والثاني عشر من الشهر الجاري.

الشرطة الهولندية تلقي القبض على مشجعي 
فينورد وريجكا

أعلنــت الشــرطة الكرواتيــة اليــوم إلقــاء القبــض علــى 20 من مشــجعي فريق 
فينــورد الهولنــدي وســبعة مشــجعن كــروات، قبــل وأثنــاء وبعــد مبــاراة 
الفريــق الهولنــدي أمــام ريجــكا املحلــي ضمــن بطولــة الــدوري األوروبــي. 
وتســبب جمهــور الفريــق الضيــف فــي إلحــاق أضــرار بمعقل ريجــكا حينما 
نشــبت مشــاجرة بــن مشــجعي الفريقــن فــور انتهــاء اللقــاء، وفقــا لوكالــة 

األنباء الكرواتية.

أخبار مختصرة

تحقيق

معظــم  منهــا  أحــرز  التــي  الكــرات  هــذه  فــي 
أهدافه.

الســعودي  للفريــق  هجمتــن  أخطــر  وكانــت 
الفــرج  عــن طريــق ســلمان  األول  الشــوط  فــي 
الــذي اختــرق منطقــة الجزاء وســدد كــرة قوية 
تصدى لها الحارس بثبات، أما الثانية فكان 
بطلهــا الشــمراني الــذي تلقــى تمريــرة رائعــة 
الــازم  مــن نيفيــز، ولكنــه ســددها أقــوى مــن 
طريقهــا  عــن  لتحيــد  الجــزاء،  منطقــة  داخــل 

للمرمى.
بــدأ الشــوط الثانــي بهجــوم هالــي، وكاد أن 
يحرز الهدف األول في الدقائق األولي، بعدما 
تلقــى املدافــع عبــد اللــه الــزوري كــرة عرضيــة 
أرضيــة داخــل منطقــة الجــزاء، ولكنــه تعامــل 
ليســددها  )د47(،  التســرع  مــن  بشــيء  معهــا 
فــي الدفــاع وترتــد الكرة له قبل الســقوط على 
ويتلقــى  الهجمــة.  خطــورة  وضيــاع  األرض 
منطقــة  داخــل  متقنــة  عرضيــة  كــرة  نيفيــز 
كــرة  ويســدد  املنطقــة،  فــي  ليتوغــل  الجــزاء، 
أرضيــة ضعيفة يتصدى لها حارس ســيدني 
الفريــق  ويواصــل   ،52 الدقيقــة  فــي  بســهولة 
الشــمراني  ناصــر  ويمــرر  هجومــه  الهالــي 
كــرة عرضيــة يتصــدى لهــا الدفــاع األســترالي 

)د57(.
ويتحــول الهجــوم إلى الجانب األســترالي في 
الدقيقــة 62 ويحصــل على ركلة حرة مباشــرة 
علــى حــدود منطقــة الجــزاء يســددها الاعــب 
بالحائــط  اصطدمــت  ولكنهــا  كــول،  شــانون 
وزالــت خطورتهــا، إال أن الكــرة أعطــت الجــرأة 
عكــس  وعلــى  األرض.  ألصحــاب  الهجوميــة 
خــال صحوتــه  ســيدني  نجــح  اللقــاء،  ســير 
الهجوميــة فــي إحــراز هــدف التقــدم مــن كــرة 
عرضية متقنة من الظهير أنتوني جوليتش، 
حولهــا الاعــب املهاجــم تومــي جيــورس إلــى 
داخل الشباك، وسط غياب للتغطية الدفاعية 

من فريق الهال )د64(.
بهجمــات  الــرد  الســعودي  الفريــق  يحــاول 
األســترالي  الدفاعــي  التكتــل  أن  إال  منظمــة، 
ويحــاول  اللقــاء،  صعوبــة  زاد  الهــدف  بعــد 
الشــمراني تســديد كــرة داخــل منطقــة الجــزاء، 
بعــد لحظــة ارتبــاك وحيــرة للكــرة بــن العبــي 
الفريقن داخل منطقة جزاء ســيدني، إال أنها 
ذهبت بعيدا عن املرمى )د71( ويرد جيورس 
صاحب الهدف بهجمة مرتدة ســدد خالها 
كــرة أرضيــة قويــة ارتطمــت بالقائــم األيمــن 
للحــارس، وأنقــذت املرمــى الهالي من هدف 
آخر، كان ســيصعب األمور بشــكل أكبر على 

الفريــق فــي مبــاراة اإلياب )د73(. وفي فرصة 
تهديــف محققــة، أضــاع ســالم الدورســي كــرة 
أمــام املرمــى الخالــي. ولعــب ناصــر  عرضيــة 
الشــمراني كــرة رائعــة، قبــل أن يحولهــا العــب 
وأشــبه  الشــباك  عــن  بعيــدة  برأســه  الوســط 

بالتمريرة )د77(.
كبيــرة  إثــارة  األخيــرة  الدقائــق  وتشــهد 
ولكــن  الهــال،  مــن جانــب  كاســحا  وهجومــا 
التعــادل،  إحــراز  دون  حــال  الحــارس  تألــق 
بعدمــا انطلــق ســالم الدورســي مــن الجانــب 
الحــارس  وجــدت  قويــة  كــرة  وســدد  األيســر 
الكــرة  ويســدد  الشــمراني  ويعــود  أمامهــا، 
مجــددا ولكنهــا لم تشــكل الخطــورة املنتظرة، 

بعد أن تصدى لها أنتوني كوفيتش.
وفــي الدقيقــة األخيــرة من عمــر اللقاء يحصل 
الهــال علــى ركلــة حــرة علــى حــدود منطقــة 
الجــزاء، ولكنــه ســددها ســيئة لتصطــدم فــي 
الدفــاع وتتاشــى خطورتهــا، وينتهــي اللقاء 
الجولــة  لنتيجــة  األســترالي  الفريــق  بحســم 
األولــى مــن النهائي، وتظل أمام الهال فرصة 
التعويــض وحســم اللقــب فــي إيــاب النهائــي 
فريــق  قائــد  كريــري،  ســعود  وأكــد  القــاري. 
الهــال، بعــد املبــاراة، أن الفريق سيســعى إلى 
تحقيــق نتيجــة إيجابيــة فــي اإليــاب مــن أجــل 
جــاء  الهــدف  وأن  الســابعة،  بالــكأس  الفــوز 
مــن هفــوة دفاعيــة، بالرغــم مــن أن فريقــه كان 
األفضــل علــى مــدار اللقاء، معربا عن آماله في 

التوفيق وتحقيق النصر إيابا.
أما النجم  ياســر القحطاني فأكد على أنه ما 
زال هنــاك جولــة ثانيــة، وأن الاعبــن قدمــوا 
الكثيــر وســنحت أمامهــم فرصــة إلحــراز أكثــر 
ينتهــي  أن  فــي  آمالــه  عــن  معربــا  هــدف،  مــن 
مــع  يرفــع  وأن  هالــي،  بفــوز  املقبــل  اللقــاء 
الاعبن الكأس في ملعب الدرة بالسعودية.

واتفــق فايز الســبيعي مــع رأي زميليه، مؤكدًا 
أن الشــوط األول شــهد ســيطرة الهال بشــكل 
كامــل، بينمــا لم تســنح له ســوى فرصتن في 
الشــوط الثانــي واســتغل أحدهمــا فــي إحــراز 
الهــدف، مشــيرا إلــى أن الجميــع سيســعى إلى 
عــدم خــروج الــكأس مــن الســعودية وتوجهــه 

إلى أستراليا.
فــي  الســعودي  الفريــق  مســيرة  وتبشــر 
البطولــة بإمكانيــة انتفاضتــه وحصــد اللقــب 
القــاري والتأهــل لــكأس العالم لألنديــة نهاية 
العــام الجــاري، لينهــي 14 عامــا عجافــا عانــى 
املبكــر  الخــروج  أزمــة  مــن  »الزعيــم«  فيهــا 
»غيــر املتوقــع« بالرغــم مــن دخولــه اللقــاءات 
األلقــاب  بفضــل  وتاريخــه،  اســمه  بأفضليــة 
مســيرته  فــي  حصدهــا  التــي  القاريــة  الســتة 
فــي  وضعتــه  والتــي  بالنجاحــات  الزاخــرة 

صدارة فرق القارة الصفراء.

راؤول كانيدا

مدرب النصر السعودي يتطلع 
إلى المحافظة على اللقب المحلي

العربي الجديد

أكد االســباني راؤول كانيدا، مدرب النصر الســعودي، حامل لقب دوري عبداللطيف 
جميــل لكــرة القــدم، أن الكثيــر مــن العمــل الشــاق فــي انتظــار الفريــق خــال املباريــات 

املقبلة، حتى يتم تحقيق  الهدف املنشود وهو الحفاظ على اللقب املحلي.
وأكمل كانيدا قوله إن النصر قد اســتفاد كثيرا من األحداث، التي مرت في املباريات 
مــن  للفريــق بدعــم  الفنــي  التــوازن  األيــام املاضيــة إلعــادة  الســابقة »وعملنــا طــوال 
إدارة النــادي، وحــرص كبيــر مــن الاعبــن علــى تجــاوز الكبوة املاضيــة، والعودة إلى 
الصــدارة.« وألحــق الغريــم التقليــدي، األهلــي، أول هزيمــة بضيفه النصــر في الدوري 
هــذا املوســم بالفــوز عليــه بنتيجــة 2-1 أمــام أكثر مــن 60 ألف متفرج، فــي مدينة جدة، 
ليتجمد بذلك رصيد الفريق الســعودي عند 18 نقطة في املركز الثالث. وقال كانيدا: 
»ينتظرنــا عمــل شــاق فــي كل املباريــات القادمــة، حتــى نحقــق فــي النهايــة هدفنــا 

باملحافظة على لقبنا، ونكون في جاهزية تامة للمشاركة اآلسيوية.«
وتابــع: »كانــت بدايتنــا جيــدة طــوال األســابيع األولــى مــن املوســم الجــاري، وقدمنــا 
مســتوى ونتائــج مميــزة، لكننــا تعثرنا في مبــاراة األهلي، ولهذا فلدينا إصرار كبير 
وعزيمة على أن نعود لتقديم مستويات ونتائج جيدة ترضي املحبن.« وأشار  إلى 
أن املنافســن الكبــار »ليســواغريبن عليــه« نظــرا ألنــه تولــى تدريــب االتحــاد املوســم 
املاضي. وأضاف املدرب اإلســباني »يشــعر أي مدرب باالرتياح من الناحية النظرية، 
عندمــا يلعــب أمــام فــرق يعرفهــا جيــدا، لكــن األمــور قــد تخــرج عمــا هــو مخطــط لهــا 

عندما تبدأ أية مباراة.«
واســتنجد كانيــدا بجماهيــر النصــر حتــى يدعمــوا فريقهــم فــي جميــع املناســبات 
املقبلــة، حيــث أكــد: »أقــول لجماهيــر النصــر إن الفريــق ســيكون عنــد حســن ظنكــم، 
وسيمحو الصورة الباهتة التي ظهر عليها.« من جانبه قال الاعب، عوض خميس، 
إنــه وجميــع زمائــه علــى أتــم االســتعداد للمنافســات املقبلــة، مشــيرا الــى أن »القــادم 

أصعب وعلينا التركيز«.

الفريق األسترالي يفوز 
بهدف وحيد والحسم 

على ملعب الدرة

تبقى الحسم في مباراة اإلياب على 
ملعب الملك فهد الدولي في 

مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 
)Getty(

)getty( وفاق سطيف يطمح للفوز بالنهائي في الجزء األول)Getty( منتخب فلسطين يواجه الجزائر قريبًا

نبيل التليلي

تركــت قمــة دوري أبطــال أوروبــا بــن نــادي رومــا االيطالــي وبايــرن ميونيــخ 
األملاني، حسرة كبيرة في نفوس مشجعي الفريق االيطالي، وخاصة أن النادي 
البافاري لم يرأف بناديهم وسحقه بسباعية كاملة على ملعبه وأمام أنصاره.
لكــن هــذه املواجهــة املليئــة باألهــداف كانــت كذلــك محّملــة بعــدة رســائل ليــت 
الجماهيــر العربيــة تتمكــن مــن اســتيعابها والنســج علــى منوالهــا، ألن النتيجــة 
قت لاعبي فريقها 

ّ
الحاصلة تقّبلتها الجماهير االيطالية بصدر رحب، بل صف

بعد املباراة، ما جعل الحسرة تكبر في نفوس عناصر الفريق االيطالي.
بعــد املبــاراة، اقتربــت جماهيــر نادي روما من جماهيــر بايرن ميونيخ ولم يعد 
يفصل بينهم غير سياج حديدي قصير، ما دفع رجال األمن للتدخل بسرعة 
تحّســبا لــكل تجــاوزات، غيــر أن الصــورة جــاءت مغايــرة، فقــد أقدمــت جماهير 
الفريقــن علــى تبــادل القمصــان في ما بينها، في صورة ســتبقى محفورة في 

أذهان عشاق الرياضة وأنصار الروح الرياضية.
نــادي رومــا، رودي  مــدرب  إلــى تصريحــات  املبــاراة ألســتمع  انتظــرت نهايــة 
جارسيا، وألتعرف على األسباب التي أدت إلى الهزيمة الثقيلة، وكم أعجبتني 
إجابة املدرب الفرنسي في رده على أسئلة وسائل اإلعام حيث لم يخجل من 
الهزيمة الثقيلة مؤكدًا على أنه يتحّمل مسؤولية الهزيمة القاسية، مشيدًا بقوة 

منافسه وجدارته بالفوز.
جارســيا لم يتهّرب من وســائل اإلعام مثلما يفعل أشــباه املدربن عندنا، ولم 
يكلف مســاعده بالتحدث إلى اإلعامين، ولم يحّمل العبيه مســؤولية الهزيمة 
التاريخيــة ولــم ينتقــد حكــم املبــاراة. هنــا تكمــن قيمــة الفنــي القديــر وتكشــف 
الفــوارق بــن املــدرب الشــجاع الــذي يواجــه كل األزمــات وال يضــع فشــله علــى 
عاتــق الغيــر، وبــن مــدرب يختفــي بعد الهزائم أو في أقصى الحاالت يبحث عن 
تبريرات وهمية أو أسهل الحلول من خال تعليق فشله على شماعة التحكيم.

درس روما

مجرّد رأي
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محمد ملص

تشهد املرحلة التاسعة من الدوري اإلنجليزي 
مــن  قمــة  األحــد،  اليــوم  القــدم،  لكــرة  املمتــاز 
العيــار الثقيــل، تجمــع بن مانشســتر يونايتد 
وتشيلســي، علــى ملعــب األول، أولــد ترافــورد، 
إلــى  الحمــر  الشــياطن  العبــو  يســعى  حيــث 
أكثــر  واالقتــراب  االنتصــارات  لســكة  العــودة 
املتصــدر  »البلــوز«،  املقدمــة علــى حســاب  مــن 
أقــرب  عــن  مريــح  بفــارق  نقطــة،   22 برصيــد 
ماحقيه مانشســتر ســيتي. وســيحاول مدرب 
يونايتــد، الهولنــدي لويــس فــان خــال، تقديــم 
كــرة قــدم ممتعــة، لكي يصالــح جماهيره، التي 
كانت تأمل أكثر من الفريق األحمر، خصوصا 
مــع الصفقــات املميــزة قبــل بدايــة املوســم، وقــد 
يجد املدرب الفرصة للملمة خط الدفاع املهتز 
بعــد أن تســبب الظهيــران، رافايــل ولــوك شــو، 
فــي تعــادل الفريــق مــع ويســت بروميتــش فــي 
األمــر  »البريمييرليــج«،  مــن  الســابقة  املرحلــة 
الــذي قــد يضطره إلى اجراء تغييرات حقيقية، 
بإقحــام كريــس ســمولينج وماركــوس روخــو 
فيهمــا  يجــد  أن  عســى  الظهيريــن،  مركــز  فــي 

الحل الناجع لألزمة الحالية.
كمــا ينتظــر فــان خــال أن يعــرف مصيــر العــب 

وســطه، البلجيكــي مــروان فياينــي، الــذي عاد 
إلــى التدريبات الجماعيــة، بعد إصابة أبعدته 
يدفعــه  وقــد  املوســم،  بدايــة  منــذ  املاعــب  عــن 
إلــى اللعــب اليــوم، ليحكــم الســيطرة علــى هــذه 
تشيلســي  تميــز  ظــل  فــي  الحساســة،  املنطقــة 
هجوميــة،  نزعــة  ذي  وســط  العبــي  بوجــود 
علــى غــرار إيديــن هــازارد، وأوســكار، وسيســك 
قــد  ممــا  وويليــان،  وراميريــز،  فابريجــاس، 
هــذه  لغلــق  حــل  إيجــاد  إلــى  املــدرب  يضطــر 
املنطقــة فــي وجــه اندفاع العبــي »البلوز«، وقد 
راداميــل  الكولومبــي،  باملهاجــم  أيضــا  يدفــع 
الرغبــة  أكــد  أن  بعــد  البدايــة،  منــذ  فالــكاو، 

الحقيقية في تقديم موسم مميز.
فــي املقابــل، ظهــرت آخــر األخبــار القادمــة مــن 
لندن مخيبة بالنسبة إلى جماهير تشيلسي، 
بعد علمهم بأن فريقهم قد ال يشــارك بمهاجم 

صريــح، بعــد األخبــار، التــي أكــدت أن املهاجــم 
اإلسباني دييجو كوستا أمامه فرصة ضئيلة 
املهاجــم  الــى  إضافــة  اللقــاء،  فــي  للمشــاركة 
التــي  اإلصابــة  بعــد  ريمــي  لويــك  الفرنســي 
تعــرض لهــا، الثاثــاء املاضــي، أمــام ماريبــور 
أبطــال  دوري  منافســات  ضمــن  الســلوفيني، 
أوروبــا. ولــم يشــارك كوســتا في آخــر مباراتن 
للبلوز أمام كريســتال باالس، الســبت املاضي، 
فــي إطار املرحلــة الثامنة من »البريمييرليج«، 
وأمــام ماريبــور، بعــد أن عــاد إلــى لنــدن عقــب 
مشــاركته الدوليــة مــع املنتخــب اإلســباني فــي 
ضمــن  ولوكســمبورج،  ســلوفاكيا  مباراتــي 
تصفيــات كأس األمــم األوروبيــة 2016، يومــي 

التاسع و12 من الشهر الجاري.
علــى ســرعة  املبــاراة  فــي  وســيعول مورينيــو 
أجــل  مــن  وســطه،  خــط  وبراعــة  أجنحتــه، 
تعويــض الغيابــات املؤثــرة فــي الهجــوم، وقــد 
آنــدري شــورليه، أو العاجــي  يدفــع باألملانــي، 
 بعض املشاكل، 

ّ
املخضرم، ديديه دروجبا، لحل

التــي قــد تواجــه الفريــق، خصوصــا أنــه يلعــب 
خارج الديار، كما أن املدرب يجد الثقة الكاملة 
واملتمثــل  اآلن،  حتــى  املتماســك  دفاعــه  بخــط 
بالاعبــن جــون تيــري، وجــاري كاهيــل، ومــن 

ورائهما الحارس البلجيكي، ثيبو كوتروا.

واشنطن ـ العربي الجديد

أكــد صانــع األلعــاب الكندي ســتيف نــاش، في 
تصريح لشــبكة قنوات »ESPN« التلفزيونية، 
أنــه قــد يفكــر مليــا فــي مســتقبله الحالــي مــع 
صحــة  عــن  أعلــن  بعدمــا  الســلة،  كــرة  لعبــة 
األخبــار التــي تحدثــت عن غيابــه القصري في 
املوسم الجديد، 2014 /2015، بسبب اإلصابة 
في منطقة الظهر، ملمحا إلى إمكانية اعتزاله 
اللعبــة بعــد مســيرة ناجحــة فــي دوري رابطــة 
كــرة الســلة األميركيــة )NBA( توج فيها بلقب 

أفضل العب عامي 2005 و2006.
ذكــر،  قــد  ليكــرز  أنجليــس  لــوس  نــادي  وكان 
فــي بيــان رســمي، »بســبب اإلصابــات املتكررة 
في ظهره، لن يشــارك ســتيف ناش في موســم 
2014 /2015. وبعــد استشــارة األطبــاء، يــرى 
نــاش وإدارة الفريــق أنــه مــن األفضــل أن يخلد 

إلى الراحة وإعادة التأهيل«.
ظهــره  فــي  كثيــرة  إلصابــات  نــاش  وتعــرض 
خال مســيرته املميزة، التي شــهدت تســجيله 
17387 نقطــة و10335 تمريــرة حاســمة، وهــو 
الســلة  رابطــة  تاريــخ  فــي  رقــم  ثالــث  أحســن 
األميركيــة، ولــم يخــض ســوى 15 مبــاراة فــي 

موسم 2014-2013.
وقال الكندي، الذي يحمل ألوان ليكرز منذ عام 
2012 بعد مشوارين مع فينيكس صنز )أعوام 
1996-1998 و2004-2012(، وداالس مافريكــس 
املاعــب  إلــى  »العــودة   :)2004-1998 )أعــوام 
كانــت أولويــة بالنســبة لــي، ولكــن خــاب أملــي 
لعدم املحافظة على موقعي. لقد عملت بجهد 
األخيــرة  التطــورات  لكــن  لياقتــي،  الســتعادة 
منعتنــي مــن ذلــك. سأســتمر فــي دعــم الفريــق 

والتركيز على صحتي على املدى الطويل«.
وســينتهي عقــد نــاش مــع ليكرز نهاية املوســم 
الحاديــة  ســن  فــي  ســيكون  عندمــا  الجــاري، 

العربي الجديد

مــدرب  تــورال،  جارســيا  مارســيلينو  اعتبــر 
فريــق فياريــال، عــدم اســتدعاء العبــه، برونــو 
ســوريانو، إلــى منتخب إســبانيا ظلمــا كبيرًا 

بحق أحد أبرز هدافي الليجا وأوروبا.
وقاد سوريانو فريق »الغواصات الصفراء«، 
زيوريــخ«  ســي  »إف  علــى  كبيــر  فــوز  إلــى 
واحــد،  مقابــل  أهــداف  بأربعــة  السويســري 
فــي ثالــث جــوالت دور املجموعــات ببطولــة 
الــدوري األوروبــي لكرة القدم )يوروبا ليج(، 
بعد أن ســاهم بتســجيل هدف رائع. وصرح 
مارســيلينو عقــب الفــوز، الــذي وضعــه فــي 
اســتدعاء  »عــدم  األولــى:  املجموعــة  صــدارة 

العربي الجديد

أعلــن نــادي يوفنتــوس، املنتمــي للــدوري 
اإليطالــي لكــرة القــدم، رســميا، عــن تمديــد 
عقــد نجــم خط وســطه، الفرنســي الصاعد 
ـ  بــول بوجبــا، حتــى نهايــة موســم 2018 
2019، بعــد تقديمــه أداًء جيــدًا في املواســم 
األخيرة. وكان عقد الفرنسي بوجبا يمتد 
 ،2016 ـ   2015 موســم  نهايــة  حتــى  فقــط 
ليقــرر بعدهــا بطــل الكالتشــيو اإليطالية، 
فــي املواســم الثاثــة املاضيــة، إبقــاء العبــه 
الدولي أطول فترة ممكنة، بناًء على طلب 
مدربه الشاب، ماسيمليانو أليجري، الذي 
يســعى إلــى بنــاء فريق قادر علــى املقارعة 

بقوة على الصعيد األوروبي. ووقع العب 
الوســط الشــاب، الحائــز علــى لقــب جائــزة 
»جولــدن بــوي« فــي العــام 2013، كأفضــل 
العــب شــاب، علــى أول عقــد مــع »الســيدة 
العجــوز« فــي أغســطس/ آب 2012، بعدما 
كان العبا في صفوف مانشستر يونايتد 
الســابق،  مدربــه  ــح 

ّ
مل الــذي  اإلنجليــزي، 

الســير ألكيــس فيرجســون، إلى عــدم ندمه 
 ،

ّ
فــي التفريــط بخدمــات هــذا الاعــب الفــذ

حســب قولــه. ونجــح يوفنتــوس فــي قطــع 
الطريق على ناديي باريس سان جيرمان 
للفــوز  ســعيا  اللذيــن  ميونيــخ،  وبايــرن 
بخدمــات بوجبــا، الــذي عّبــر عــن ســعادته 

بالبقاء مع البيانكونيري.

تونس ـ وليد التليلي

تونــس  فــي  األحــد،  اليــوم  تبــدأ 
آلتــي  التشــريعية  االنتخابــات 
ســتقود إلــى انتخــاب أول مجلــس 
الفــت  رياضــي  بحضــور  الشــعب  لنــواب 
لرياضيــن ورؤســاء نــواٍد فــي عــدد مــن قوائم 
 

ُ
األحــزاب املرشــحة وحتــى املســتقلة. ولم تخل
الحمــات االنتخابيــة مــن جــدل واســع رافــق 
بعــض  فــي  الرياضيــة  الترشــيحات  بعــض 
الدوائــر حــول ضــرورة عــدم إقحــام الرياضــة 
فــي لعبــة السياســة، غيــر أنــه كان جــداًل بــا 
تاريــخ  والسياســة  الرياضــة  فبــن  جــدوى، 
طويل من اشتباك املصالح وتقاطعها في كل 

أنحاء الدنيا.

سليم الرياحي، حلم الرئاسة 
الذي يمر من النادي األفريقي

يبرهــن هــذا املثــال، وفــق كثيــر مــن املتابعــن، 
السياســة  بــن  املتبادلــة  االســتفادة  علــى 
ــف 

ّ
يصن الــذي  األعمــال،  فرجــل  والرياضــة، 

مــن أثــرى أثريــاء تونــس، يمســك منــذ ســنتن 
بزمــام النــادي األفريقي الذي يعتبر من أعرق 
الفرق التونســية وأكثرها شــعبية دون جدال. 
سليم الرياحي أعلن عن ترشحه لانتخابات 
لانتخابــات  حزبــه  وترشــح  الرئاســية، 
ــب األمــر ذكاءًا خارقــا 

ّ
التشــريعية، ولــن يتطل

جمهــور  علــى  الرياحــي  تعويــل  الســتنتاج 
فريقــه لدعمــه فــي هــذا االمتحــان العســير مــع 

أنه لم يطلب منه ذلك، لألمانة، إلى حد اآلن.

طارق ذياب، وزير الرياضة 
في حكومة الترويكا

عــرف التونســيون طــارق ذياب العبا دوليا من 
جيــل أهــدى الرياضــة التونســية أبهــى أيامها، 
ولم يكن أحد يعرف له ميواًل سياسية معينة، 
وقــد شــّكل تعيينه وزيــرًا للرياضة في حكومة 
الترويــكا، مقترحــا من حركة النهضة، مفاجأة 
أرادت  ولقــد  املتابعــن.  مــن  لعديــد  كبيــرة 
النهضة االستفادة من شعبية طارق ذياب في 
االنتخابــات التشــريعية الحاليــة مرشــحا فــي 
 إجرائيــا حرمها من 

ً
قائمــة أريانــة، ولكــن خطــأ

االســتفادة مــن أصــوات محبيــه وعّوضتــه فــي 
آخر لحظة بمرشح آخر. وحاولت هذه الحركة 
عــادل  شــعبية  مــن  املقابــل  فــي  تســتفيد  أن 
الدعداع، الذي ترأس سابقا فريق مدينة حمام 

األنف، وهو فريق من أعرق الفرق التونسية.
النجم الساحلي في مهب الخاف السياسي

رشح حزب نداء تونس الرئيس الحالي للنجم 
الساحلي، رضا شرف الدين، على رأس قائمته 
لانتخابات التشريعية في دائرة سوسة التي 

تضــع فريقهــا علــى رأس أولوياتهــا الشــعبية، 
ما اعتبره البعض اختيارًا ذكيا، ولكن الرئيس 
الســابق للفريــق، معــز إدريــس، عّبــر عــن عــدم 
ســّماه  مــا  بســبب  االختيــار  هــذا  مــن  رضــاه 
السياســية  اللعبــة  مخاطــر  النجــم  »تجنيــب 
وإبقائه خارجها، ألنه أكبر من جميع األحزاب، 
بحســب قولــه، ويمثــل كل االنتمــاءات الحزبيــة 
التــي ال يمكــن لهــا أن تمثــل النــادي. ورد شــرف 
الديــن: »إنــه يــدرك تمــام االدراك بمــا أقــدم عليــه 
وأنــه يفصــل جّيــدًا بــن خطتــه فــي حــزب نــداء 
تونس ورئاسته للنجم الساحلي«، مضيفا بأن 
جمهور النجم الساحلي سيتكفل باالجابة عن 
شــكوك ومخــاوف زميلــه الســابق. وهــو خــاف 
يترجــم بوضــوح الجــدل الدائــر حــول الرياضــة 
الواحــد  النــادي  أبنــاء  واختــاف  والسياســة 

حول توضيفها في الشأن السياسي.

أحزاب المؤتمر والتحالف والمبادرة... 
في لعبة الرياضة والسياسة

ــف رجــل األعمــال والنائــب باملجلــس 
ّ
لــم يتخل

لقــاءات  عــن  غربّيــة،  بــن  مهــدي  التأسيســي، 
النادي البنزرتي الذي يرأسه منذ مدة، برغم كل 
مشــاغله السياســية، مدركا أن العمل الرياضي 
في قلب العمل السياســي ومحتفظا بحظوظه 
في املدينة لانتخابات التشريعية التي ترشح 
لهــا عــن حــزب التحالــف الديمقراطــي، وكذلــك 
البــارودي،  محمــود  الحــزب،  فــي  زميلــه  فعــل 
الــذي تــرأس فريــق قرمباليــة الرياضــي. وقــام 
حزب املؤتمر من أجل الجمهورية باســتقطاب 
الاعب الدولي السابق فريد شوشان، الذي تم 
ترشيحه بدائرة سوسة، باعتبار أنه كان العبا 
في النجم الرياضي الساحلي، وترشح الرئيس 
السابق لفريق نادي حمام األنف، املنجي بحر، 
لانتخابــات التشــريعية ضمــن حــزب املبــادرة 
الــذي يترأســه كمــال مرجــان. وفي حركــة الفتة، 
شــكلت مجموعــة مــن الرياضيــن مــن املاكمــة 
والرياضة النسائية وكرة القدم قائمة مستقلة 
يقودهــا  التشــريعية  لانتخابــات  مرشــحة 
مســير معــروف ســابق فــي جامعــة كــرة القــدم 
ورئيــس حالــي للجامعــة التونســية للّرياضــة 

للجميع هو الوجه املعروف جال بن تقية.
فــي  اليــوم  الرياضيــة  الوجــوه  وســتكون هــذه 
 
ْ
ــن

َ
ول الصعــب،  السياســية  الشــعبية  امتحــان 

تتاح أمامها فرصة الرد في األسبوع املقبل كما 
ْيَها أن تنتظر 

َ
هــو الشــأن في الرياضــة ولكن َعل

خمس ســنوات كاملة لتلعب مقابلة االياب في 
حــال الهزيمــة، أما في حالة الفوز فســتكون في 
امتحــان أشــد صعوبــة ألنهــا مطالبــة بتحقيق 
حاسب عسيرًا، فالسياسة 

ُ
مطالب الناس وست

ال تعرف منطق التعادل والهزيمة والشعوب ال 
تؤمن بغير االنتصار.

واألربعــن. وضــم ليكــرز بــن املوســمن العديد 
األلعــاب  صانــع  غــرار  علــى  الاعبــن،  مــن 
ليكــون  مــن هيوســن روكتــس،  لــن  جيريمــي 
الاعــب البديــل لناش، صاحــب أعلى معدل في 
الرميات الحرة في تاريخ الدوري بنســبة 90.4 
في املائة، وحقق ليكرز أسوأ موسم في تاريخه 

برونــو إلــى املنتخــب فيــه ظلــم كبيــر، فكــرت 
فــي ذلــك قبــل املونديــال، اآلن يجــري تجديــد 
وأضــاف:  القائمــة«.  فــي  وتغييــرات  للدمــاء 
العبــي  علــى  التركيــز  يتــم  أن  العــدل  »مــن 
فياريــال، وباألخــص برونــو، أقــول هــذا مــع 
فيســنتي  املنتخــب  ملــدرب  احترامــي   كامــل 

ديل بوسكي«.
ســيترك  أنــه  أكــد  قــد  العجــوز  املــدرب  وكان 
منصبــه بعــد بطولــة األمــم األوروبيــة، التــي 
ديــل  وقــاد   ،2016 عــام  فرنســا  تســتضيفها 
بوســكي املنتخب اإلســباني إلى إحراز كأس 
وكأس  أفريقيــا  جنــوب  فــي   2010 العالــم 
بولنــدا  اســتضافتها  التــي   ،2012 أوروبــا 
عبــور  يســتطع  لــم  لكنــه  معــا،  وأوكرانيــا 

فــي 2013 /2014 مــع 27 فوزا و55 خســارة، ولم 
يتأهــل إلــى األدوار اإلقصائية للمرة السادســة 

فقط منذ انطاق مشاركاته في الدوري.
ليكــرز  نجــم  أصبــح  متصــل،  صعيــد  وعلــى 
كوبي براينت جاهزًا لخوض املوسم الجديد، 
حسب ما أكد مدربه بايرون سكوت، الذي أراح 
العبــه البــارز فــي آخــر مباراتــن تحضيريتن 
براينــت،  يشــارك  ولــم  املوســم.  انطــاق  قبــل 
البالــغ مــن العمــر 36 عامــا، في انتصــار ليكرز 
علــى بورتانــد تريــل بليــزرز بنتيجــة 84-94، 
فــي واليــة كاليفورنيــا. وال ينتظــر أن يشــارك 
الاعــب املخضــرم فــي املباريــات التحضيريــة 
املقبلة، قبل انطاق املوسم رسميا في الثامن 
والعشرين من أكتوبر/تشرين األول الجاري.

الــدور األول فــي مونديــال 2014 فــي البرازيل 
عامــا،   63 الـــ  صاحــب  وقــال  اللقــب.  وفقــد 
الحيــاة،  »فــي   : صحافيــة  تصريحــات  فــي 
كل  مــن  واثقــا  يكــون  أن  املــرء  يســتطيع  ال 
شــيء، لكــن نيتــي هــي االســتمرار حتى كأس 
بعــد  وســأرحل  فرنســا،  فــي   2016 أوروبــا 
ذلــك«. وأضــاف: »االتحــاد اإلســباني يحتــاج 
الختيــار  ذكيــة  انتقاليــة  عمليــة  إعــداد  إلــى 
خليفتــي، لكنــي ســأبقى قريبــا من كــرة القدم 
ومن االتحاد«. وصنع ديل بوســكي شــهرته 
كمــدرب فــي الفتــرة التــي أشــرف فيهــا علــى 
ريال مدريد بن 1999 و2003، حيث قاده الى 
إحــراز بطولــة الدوري مرتــن، ودوري أبطال 

أوروبا، مرتن أيضا.

البريمييرليج
اليونايتد يسعى إلى العودة من بوابة تشيلسي

ناش يلمح إلى اعتزال كرة السلة مدرب فياريال ينتقد اختيارات ديل بوسكي

يوفنتوس يمّدد عقد بوجبا

سيغيب ناش عن 
الموسم الجديد بسبب 

إصابة في الظهر

3031
رياضة

انطالق دوري كرة السلة  األميركي الثالثاء
يستعد املوسم الجديد لدوري كرة السلة األميركي للمحترفن لانطاق، 
وسط توقعات بأن تكون املسابقة قوية ومثيرة، وتقدم واحدًا من أفضل 
املواســم فــي الســنوات األخيــرة. وســتبدأ املســابقة بثــاث مباريــات يــوم 
الثاثاء املقبل، منها مباراة بن سان أنطونيو سبيرز حامل اللقب ضد 

ضيفه داالس مافريكس.

إيفرا يتغيب 
عن تشكيلة يوفنتوس

أليجــري،  ماســيمليانو  اســتبعد 
يوفنتــوس  لنــادي  الفنــي  املديــر 
اإليطالي، باتريس إيفرا من تشكيلة 
الفريق املشاركة أمام باليرمو اليوم 

األحد بسبب اإلصابة. 
باتريــس إيفرا تعرض إلصابة على 
اليســرى،  الفخــذ  عضلــة  مســتوى 
خــال تدريبــات الفريــق مســاء أمس 
الجمعة، ليخرج على إثرها مصابا.

كول يقترب  من مغادرة روما
أشارت تقارير صحافية إلى إمكانية رحيل اإلنجليزي أشلي كول العب 
رومــا اإليطالــي عــن ناديــه، خال فترة االنتقاالت الشــتوية املقبلة. وتفيد 
التقارير بأن رودي جارسيا املدير الفني لنادي روما لم يعد يثق بقدرة 
أشــلي كــول علــى اللعــب، خاصــة عقب مبــاراة الفريق األخيرة أمــام بايرن 

ميونيخ في بطولة دوري األبطال.

السنغافوري ليم  مالك فالنسيا الرسمي
انتقلــت ملكيــة 70% مــن أســهم نــادي فالنســيا اإلســباني لصالــح رجــل 
األعمــال الســنغافوري بيتــر ليم، ليصبح رســميا مالك نــادي الخفافيش. 
وأعلــن النــادي اإلســباني عبــر موقعــه الرســمي علــى اإلنترنــت عــن إتمام 
بعــد  ليــم،  بيتــر  األعمــال  رجــل  لصالــح  النــادي  ملكيــة  انتقــال  صفقــة 

مفاوضات طويلة مع شركته الخاصة وبنك بانيكا.

أجويرو يكشف 
جنون بالوتيلي

ســيتي،  مانشســتر  مهاجــم  كشــف 
قصــص  عــن  أجويــرو،  ســيرجيو 
الســابق  زميلــه  بهــا  قــام  مجنونــة 
ماريــو  الحالــي  ليفربــول  ومهاجــم 
دومــا  يبحــث  إنــه  وقــال  بالوتيلــي. 
عن جذب االنتباه، وإنه كان يخالف 
قوانــن الســير ثــم يتحــدى الشــرطة 

ثم يعترف بما ارتكبه من أخطاء.

التونسي بن سعادة  ينتقل إلى تروا
تعاقــد متوســط امليــدان التونســي شــوقي بــن ســعادة مــع تــروا الفرنســي 
املنتمــي للدرجــة الثانيــة، وذلــك إلــى غاية يونيو/حزيــران 2015، يذكر أن 
شوقي بن سعادة قد بدأ مسيرته االحترافية في فريق باستيا الفرنسي 

سنة 2001. 
وبقــي فــي صفوفــه إلــى غايــة 2008 قبــل أن يلتحــق بفريــق نيــس ويلعــب 
معــه حتــى 2011 ثــم لعــب موســما فــي النــس، قبــل أن ينضم إلــى أفينيون 

الذي بقي معه موسمن.

الترجي يؤجل انتخاباته
تقــرر تأجيــل الجلســة العامــة االنتخابيــة للترجــي الرياضــي التونســي 

التي كانت مقررة ليوم 1 نوفمبر/تشرين الثاني املقبل. 
ويأتــي هــذا التأجيــل بعــد انتهــاء أجل تقديم الترشــحات لرئاســة الفريق 
عشية الجمعة، دون أن يرد على الكتابة العامة للفريق أي ترشح، مثلما 

أكدت ذلك اللجنة املستقلة املكلفة باإلشراف على الجلسة االنتخابية.

أخبار مختصرة

تقرير

أهنىء امللك بيليه على شــفائه التام، أتمنى له دوام الصحة والنجاج، كلنا معه، 
ولن ننسى فضله على كرة القدم البرازيلية والعديد من نجوم اللعبة في العالم.
البرازيلي نيمار )نجم برشلونة اإلسباني(

¶  ¶  ¶
اإلنجاز اآلسيوي األخير ملنتخب الشباب يعطينا أما كبيرا بأن القادم أفضل، 
بســبب االهتمــام والدعــم الكبيــر، الــذي تحظــى بهمــا لعبــة كــرة القــدم مــن قبــل 
القيــادات القطريــة فــي مجــال الرياضــة بشــكل عــام، وكرة القدم بشــكل خاص، 
حيث يعطينا هذا اإلنجاز حافزا للعمل بشكل أكبر من أجل رفع وسمو الراية 

القطرية في جميع البطوالت التي نشارك بها.
خالد مبارك الكواري )مدير العمليات في االتحاد القطري لكرة القدم(

¶  ¶  ¶
أيــة مشــاكل،  يواجــه  ولــن  مــع فريقــه،  أن ســواريز ســيتكيف بســرعة  أعتقــد 
وميسي ونيمار وسواريز هم مثلث برمودا الجديد في برشلونة، فهم قادرون 
على تحطيم أي فريق، ألنهم العبون من طراز فريد، وقيمتهم أكثر بكثير من 
كونهــم العبــي كــرة قــدم، وإذا كان ميســي ونيمــار فــي قمة مســتواهما، فلك أن 

تتخيل ما سيفعله سواريز كمهاجم بجانبهم.
األوروجواياني روبن سوسا )مهاجم فريق ريال سرقسطة اإلسباني 
سابقا(

¶  ¶  ¶
لدينــا العديــد مــن الصعوبــات هنــاك فــي فنزويــا. لهذا علينا أن نبــدأ في تغيير 

بعض األشياء، علينا أن نكون أكثر اتحادًا واحترافية.
نويل سانفيسينتي )املدرب الجديد ملنتخب فنزويا(

¶  ¶  ¶
كنــت دومــا علــى ثقــة بــان أجويــرو ســيعود الــى ســابق تألقــه بعــد عودتــه مــن 
اإلصابــة، وأعتقــد انــه مــن املكن ان يتطور الى األفضل أيضا، يجب أن نقف إلى 

جانبه حتى يعطي أفضل ما عنده.
التشيلي مانويل بيليجريني )مدرب مانشستر سيتي اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
أعشــق التحديــات، وســأعمل ليــل نهــار مــن أجــل عاج الســلبيات، التي ســجلت 
على الفريق، لتصحيح مساره وتحقيق النتائج اإليجابية وإرضاء طموح إدارة 

النادي وعشاقه.
الجزائري نور الدين زكري )املدرب الجديد لنادي الوكرة القطري(  قد يفتقد البلوز 

خدمات مهاجميه دييجو 
كوستا ولويك ريمي

عرف تقاطع المصالح بين الرياضة والسياسة محطات تاريخية كبرى وأسماء عديدة أكدت أن السياسي ال يتأخر أبدًا 
عن أي مجال يمكن أن يشبع غريزة االكتساح الجماهيري لديه وهذا ما تعيشه تونس اليوم في انتخاباتها

الرياضة والسياسة
رياضيون في ملعب االنتخابات.. اختبار للجماهيريّة

قالوا

إكسبرسو صباحي

طارق ذياب نجم الكرة التونسية )فتحي بلعيد/فرنس برس(

)Getty( ستيف ناش نجم ليكرس

)Getty( بوجبا يمّدد عقده مع يوفنتوس

)Getty( قمة منتظرة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي

جارسيا يساند 
هداف فريقه 
)Getty(
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قطار القدس
تكنولوجيا االحتالل عاجزة أمام حجارة الفلسطينيين

القدس المحتلة ـ هنادي قواسمي

»أقــول لكــم بمســؤولية، أنــا مقتنــع 
وبســرعة  ســيأتي  الهــدوء   

ّ
بــأن

قــال  هكــذا  حولهــا«،  ومــا  للقــدس 
لشــرطة  العــام  القائــد  دنينــو،  يوحنــان 
االحتــال اإلســرائيلي، صبــاح األربعــاء فــي 
ختــام جولــة أمنيــة فــي بلدة شــعفاط شــمال 
 

ّ
القــدس املحتلــة. رافــق دنينــو فــي جولته كل
من رئيس بلدية االحتال نير بركات وقائد 
منطقة القدس في شــرطة االحتال موشــيه 

آدري.
خــرج الثاثــة فيمــا يبــدو الســتظهار أدوات 
بــط التــي تســتخدمها ســلطات 

ّ
األمــن والض

االحتــال فــي محاولــة لوقــف حــوادث إلقــاء 
الحجــارة علــى القطــار الخفيــف، واملســتمرة 
 

ّ
الــكل املاضــي.  يوليو/تمــوز  شــهر  منــذ 
يبحــث عــن إعــادة »الهــدوء« للمدينــة، وقــد 
بــدوا ســعيدين بقــرب تحقيقــه، فالدوريــات 
وهــي  شــعفاط،  فــي  تتوقــف  ال  ــرطية 

ّ
الش

ترافق سير القطار بشكل يومي، إضافة إلى 
املخبريــن بــزّي مدنــّي يبحثون عن أي هدف 
قائــد  آدري،  واســتعرض  لاعتقــال.  جديــد 
منطقــة القــدس، مــا ســماها »خطــة متكاملة 
للتعامل مع أحداث اإلخال باألمن«، تشمل 

أدوات بسيطة للمتظاهرين في مواجهة قوات االحتالل )أحمد غرابلي/فرانس برس(

واســتقدام  تكنولوجيــة،  أدوات  اســتخدام 
قــوات شــرطية نوعيــة. وعلــى شــرف الثاثة 
أطلقــت شــرطة االحتــال في ســماء شــعفاط 
ترصــد  بكاميــرات  مــزّود  مراقبــة  بالــون 
 جلب األمان 

ً
حركات الفلسطينين، محاولة

للمسافرين اإلسرائيلين في القطار.
إذن يبدو أن األمر تحت الســيطرة، التواجد 
حاضــرة،  والتكنولوجيــا  مكثــف  ــرطي 

ّ
الش

لــم  لكــن  التحقــق.  مــن  اقتربــت  قــد  واملهمــة 
نفــذ  ســاعات حتــى  ســبع  مــن  أكثــر  تمــض 
الشــهيد عبــد الرحمــن الشــلودي )20 عامــا( 
مــن بلــدة ســلوان عمليــة الدهــس فــي محطة 
القطــار املســماة »تلــة الذخيــرة«، وهــو نفس 
املــكان الــذي انطلقــت منــه جولــة املســؤولن 

اإلسرائيلين. 
 جنون املســؤولن اإلســرائيلين بســبب 

ّ
جن

لــم  التــي  الغاضبــة  الفلســطينية  ــرارة 
ّ

الش
الفتــى  استشــهاد  منــذ  القــدس  فــي  تهــدأ 
غــزة،  علــى  العــدوان  وخــال  خضيــر،  أبــو 
حتــى  لألقصــى،  املتزايــدة  واالقتحامــات 
 منهــم يلقــي اللــوم علــى اآلخــر. نيــر 

ّ
بــات كل

ــهر 
ّ

بــركات كان قــد وجــه االتهــام مطلــع الش
الجــاري إلــى وزيــر األمــن الداخلــي، إســحق 
الحكومــة  رئيــس  مطالبــا  أهرونوفيتــش، 
اإلسرائيلية بنيامن نتنياهو بالتدخل من 

أجــل تغييــر »ســلم األولويــات فــي الــوزارة«، 
القــدس  منطقــة  شــرطة  تزويــد  وضمــان 
الفلســطينين.  لكبــح جمــاح  بمــا تحتاجــه 
أطراف إســرائيلية أخرى، ومنها آريه كينج 
لاســتياء  بجهــوده  املعــروف  املســتوطن 
علــى بيــوت الفلســطينين في الشــيخ جراح 
أهرونوفيتــش  إقالــة  إلــى  دعــت  وســلوان، 
والهــدوء  األمــن  جلــب  فــي  لفشــله 

لإلسرائيلين في القدس.
العســكرية  التجهيــزات   

ّ
كل تبــدو  فجــأة 

اإلســرائيلية  والقضائيــة  والتكنولوجيــة 
فــي  بســيطة  لفكــرة  التصــدي  عــن  عاجــزة 
مــن  يعــرف  جــريء  فلســطيني  شــاب  قلــب 
يكــون  أن  االحتــال  حكومــة  أرادت  عــدّوه. 
واملتطــورة  التقدميــة  الرمــوز  أحــد  القطــار 
واســعة  خطــة  ضمــن  املهــّودة  للمدينــة 
لتطويــر املواصــات فيهــا، وهــا هــو اليــوم 
يتحــول إلــى الرمــز األكثــر تعرضــا للهجــوم 
ــبان الفلســطينين الغاضبــن. 

ّ
مــن قبــل الش

ُيســّهل  أن  القطــار  هــذا  مهــام  مــن  كان  كمــا 
زئيــف«  »بســجات  مســتوطني  وصــول 
شــمااًل إلــى مركــز مدينة القــدس الغربي. إال 
أنهــم اليــوم يخشــون ركوبــه ألن ذلك مرتبط 
باملــرور وســط بلــدة شــعفاط الفلســطينية. 
ويقــدر عــدد املصابــن اإلســرائيلين جــراء 

إلقــاء الحجــارة علــى القطــار بمــا يقــارب 50 
شخصا. 

املشــغلة  بــاس«،  »ســيتي  شــركة  وقالــت 
 %20 بنســبة  انخفاضــا  هنــاك  إن  للقطــار، 
فــي مبيعاتهــا. إضافــة إلــى ذلك، فقــد أعلنت 
الشركة قبل أسبوعن أن 14 قطارًا من أصل 
23 قطــارًا تعمــل فــي الوقــت الحالي؛ لوجود 
تعرضهــا  بعــد  التصليــح  تحــت  البقيــة 
للحجارة أو الدهان أو الزجاجات الحارقة.

ملشــروع  املنفــذة  الشــركات  اســتغرقت  وقــد 
القطار الخفيف ما يقارب 11 عاما لتنفيذه. 
ركات املنفذة له النتقادات 

ّ
وقد تعرضت الش

 ســير 
ّ
واســعة، على اعتبار أن أجزاء من خط

القطــار تمــر فــوق أراٍض احتلــت فــي العــام 
1967. بنــاء علــى ذلــك، فقــد نشــطت حمــات 
شــركتن  ومقاطعــة  ملقاضــاة  عــدة  دوليــة 
فرنســيتن همــا »فيــوال« و«ألســتوم« لهمــا 
حصــص فــي شــركة »ســيتي باس« املشــغلة 
للقطار، نتج عنها خسارة الشركتن لعقود 

عاملية بماين الدوالرات.
منــذ  تهــدأ  لــم  القــدس  مدينــة  أن  يذكــر 
أرقــام  وبحســب  خضيــر،  أبــو  استشــهاد 
نشــرتها شــرطة االحتــال، فإنــه منــذ بدايــة 
تموز/يوليــو حتــى يومنــا تــم اعتقــال أكثــر 
من 800 فلســطيني، وتم تقديم لوائح اتهام 
ضــّد أكثــر مــن 300 منهم. وقــد قالت مصادر 
القليلــة  األيــام  إن  االحتــال  شــرطة  فــي 
األخيرة في القدس شهدت »أحداثا أمنية«؛ 
أي إلقــاء حجــارة أو زجاجــات حارقــة، مــرة 
ســلطات  تظــن  وفيمــا  ســاعات.  خمــس  كل 
االحتال أن مزيدًا من القوة يعني مزيدًا من 
الســيطرة والهدوء، يثبت الفلســطينيون أن 
مزيــدًا مــن القوة قد يعني مزيدًا من التفكير 

إليجاد طرق التحايل عليها، ليس أكثر.

 التجهيزات 
ّ

تبدو كل
العسكرية 

والتكنولوجية 
والقضائية اإلسرائيلية 
عاجزة عن التصدي 
لفكرة بسيطة في 

قلب شاب فلسطيني 
جريء يعرف من عدّوه

■ ■ ■
يقدر عدد املصابن 
اإلسرائيلين جراء 
إلقاء الحجارة على 

القطار بما يقارب 50 
شخصا

■ ■ ■
أعلنت الشركة قبل 
أسبوعن أن 14 

قطارًا من أصل 23 
قطارًا تعمل في الوقت 
الحالي؛ لوجود البقية 
تحت التصليح بعد 
تعرضها للحجارة

باختصار

بات هّم المسؤولين اإلسرائيليين منصبًا على كيفيّة إعادة الهدوء إلى القدس المحتلة، ووقف الشرارة المندلعة منذ يوليو/
تموز الماضي، والتي تستهدف خصوصًا خط القطار الذي وضعه االحتالل لخدمة مستوطنيه

هوامش

خطيب بدلة

لــو كان ثمــة ِقْســمة لضمائــر اللغــة بــن الشــعوب، فــا 
شــك أن الرفــاق الُعْربــان ســوف يســارعون لاســتئثار 
بــن  أنــَك جلســَت  الرفــع املنفصــل )أنــا(. فلــو  بضميــر 
 الـ )أنا( 

ُ
َد لفظ ــَردَّ

َ
حشــد مــن العربــان، فــي مكان مغلق، لت

ُد الصرخات التي )تموج في  ــَردَّ
َ
ت
َ
فــي مســمعيك، مثلما ت

َزق« عليها ضباب(، بتعبير ميشال طراد 
ْ
الوادي و«ْمَعن

في أغنية جلنار الفيروزية. 
ال توجــد لــدي رغبــة فــي أن أســير علــى خطــا جماعــة 
علــم النفــس، فأتحــدث عن )األنا( الفرديــة والجمعية؛ بل 
أريــد أن أذهــب باتجاه املفارقــة الكوميدية التي يصنُعها 
 العربــي حينمــا يلفــظ كلمــة )أنــا(، بحكم 

ُ
نــا الرجــل

ُ
رفيق

العــادة، بمعــدل ثــاث مــرات فــي الدقيقــة، وفــي كل مــرة 
: وأعوذ بالله 

ً
، فيســتدرك قائا

ّ
يشــعر بأن لســانه قد َزل

من كلمة أنا، أو أنه يتصل بك مائة مرة ألجل أن يحصل 
منــك علــى )ميعــاد( للقــاء، فمــا إن تلتقيــا وتجلســا معــا 
فــي مــكان مــا حتــى يقــول لــك: أنا.. وأنــا.. ثم ُيقســم على 

ذلك بحياة َمْن جمعكما من غير )ميعاد(!
املطــرب الكبيــر الراحــل فريد األطرش الذي داعبه األديب 

الســاخر محمد املاغوط، إذ أطلق عليه لقب »ملك النواح 
والندب«، يستخدم الـ )أنا( بطريقته البكائية: أنا عمٌر با 
 شــقيقته أســمهان تســتخدم الضميــر 

ُ
شــباب! ويجعــل

ٍد للذات واضح في أغنية »أنا اللي 
ْ
نفســه بتواضع، وِبَجل

أســتاهل كل اللــي يجــرى لــي«. وأمــا الهــرم الرابع، محمد 
عبــد الوهــاب، الــذي يشــجيه األنــن، فيقــول: أنــا والعــذاب 
وهــواك عايشــن لبعضنــا. ويعترف باإلخفــاق والجري 

َع في األوهام عمَرْه«.  يَّ
َ

وراء السراب بقوله: »أنا َمْن ض
ولكن، ليست هذه الطريقة هي املثلى الستخدام ضمير 
األنــا، فأكثريــة الناس يســتخدمونه للتباهــي، وللتفاخر، 
بــل ولـــ »املنفخــة« كمــا فــي قــول املتنبــي: أنــا الــذي نظــر 
األعمى إلى أدبي/ وأْســَمَعْت كلماتي َمن به صمُم/  أنام 
 جراهــا 

ُ
الخلــق ويســهُر  عــن شــواردها/  مــلَء جفونــي 

ويختصُم
 
ُ
دى وَربُّ القوافي/ وِسَماُم الِعَدا وغيظ

َّ
وقوله: أنا ِتْرُب الن

الحسوِد/ أنـــا فـــي أمة تداركهــــــا الله/غـــريٌب كـــصالٍح في 
ثـموِد

أريــد أن أقــول، بعــد هــذا كلــه، إن التربــة األكثــر صاحيــة 
الستخدام )األنا( هي تربة االستبداد، وال أدل على ذلك 

من هتفة فرعون مصر: أنا ربكم األعلى. 

ولئن كان سحيم بن وثيل الحميري قد أضمر التفاخر 
بقومــه، حينمــا أنشــد: أنــا ابــُن جــا وطــاع الثنايــا/ متى 
/مكاُن  نا من حميريٍّ

َ
أضــع العمامــة تعرفوني/ وإن مكان

الليِث في وسط العريِن
الحجــاج اســتخدم عبارتــه ضمــن منحــى آخــر،  أن  إال 
جنــده  بــه  يحيــط   ،

َ
الكوفــة دخــل  فحينمــا  مختلــف. 

فــي  )الليــث  يشــبه  بالفعــل،  كان،  ومرافقــوه،  وحراُســه 
َه بالليــث الغاضــب عندمــا اعتلــى  ــبَّ

َ
ش

َ
وســط العريــن(، وت

املنبــر، وقــال: أنــا الحجــاج بــن يوســف بن الحكــم بن أبي 

عقيل بن مسعود. أنا ابن جا وطاع الثنايا متى أضع 
العمامة تعرفوني. 

وحــان  أينعــت  التــي  البشــر  رؤوس  لــه  تــراءت  ثــم 
هــا، فقــال: )أنــا( صاحبهــا. )أنــا( أرى الدمــاء بــن 

ُ
 قطاف

العمائم واللحى!
أحدهمــا  طبيبــن،  عــن  متشــابهتان  حكايتــان  ُرِوَيــْت 
ينتمــي إلــى الحضــارة األوروبيــة، والثانــي ينتمــي إلينــا 
جراحيــة  عمليــة  األول  أجــرى  َيامــن. 

َ
امل العــرب  نحــن 

معقــدة ملريــض ذي وضــع خطيــر. بمعنــى آخــر، كانــت 
العمليــة تمثــل مفتــرق طــرٍق للمريــض، فإمــا أن يشــفى 
أو يمــوت، أو يصــاب نخاعــه الشــوكي ويــؤدي ذلــك إلــى 
إصابتــه بالشــلل. نجــح الطبيــب بعمله. قــال له واحد من 
ذوي املريض. شكرًا لك أيها النطاسي البارع، لقد أنقذت 

حياة مريضنا. قال الطبيب، ببساطة: طبعا.
املوقــف نفســه جــرى مــع طبيبنــا العربــي. تلقــى الشــكر 
فقــال: أنــا؟ أعــوذ باللــه، من أنا حتى أنقــذه، لقد أنقذه الله 

تعالى، وما أنا إال سبب إلنقاذه.  
هــذا مــا قالــه علــى ســبيل التواضــع، وفيمــا بعــد، أمضى 
عمــره وهــو يقــول: أنــا أنقــذت فانــا. واللــه، لــوالي ملــات 

وشبع موتا!

»أنا وبس.. والباقي َخس«

وأخيرًا

 الرجُل العربي يلفظ 
 كلمة )أنا( بمعدل ثالث 

مرات في الدقيقة، ويستدرك: 
وأعوذ باهلل من كلمة أنا
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