
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

السبت  20  فبراير / شباط 2016 م   11 جمادى األول 1437 هـ  □  العدد 537  السنة الثانية

هل بدأ التدّخل في ليبيا؟
شّكلت الغارة التي شنتها طائرات أميركية ضد عناصر من »داعش« 

في ليبيا، أمس، أولى البوادر العلنية لبدء التدّخل العسكري األجنبي. ]6[

دمشق، إسطنبول ـ العربي الجديد

بــات مــن املؤكــد أن مفاوضــات جنيــف الخاصــة 
بســورية، املقررة في 25 الشــهر الحالي، باتت في 
حكــم املؤجلــة، مع إعاقة روســيا والنظام الســوري 
لتطبيق وقف إطالق النار الذي كان يجب أن يدخل 
حيز التنفيذ، أمس الجمعة، بموجب اتفاق ميونخ. 
وجاءت تصريحات مبعوث األمم املتحدة الخاص 
إلــى ســورية، ســتيفان دي ميســتورا )الصــورة(، 
اســتمرار  ظــل  فــي  املوعــد،  واقعيــة  عــدم  لتؤكــد 
عنــف الغــارات الروســية وتقــدم القــوات العســكرية 

املحســوبة على روســيا وبشكل غير مباشر على 
النظــام، وخصوصــا فــي نواحــي الحســكة وريــف 
حلب الشــمالي. ورأى دي ميســتورا أن »استئناف 
املفاوضــات فــي 25 فبرايــر/ شــباط، خيــار غيــر 
إذا  تنجــح،  قــد  »املفاوضــات  أن  كاشــفا  واقعــي«، 
استمرت عمليات اإلغاثة واتفق على إطالق النار«. 
في غضون ذلك، بدت التصريحات الروســية التي 
تتالــت علــى لســان كل مــن منــدوب روســيا لــدى 
األمم املتحدة، فيتالي تشوركني، ومسؤولي وزارة 
الخارجيــة الروســية، أشــبه بضغــط علــى رئيــس 
النظــام بشــار األســد، فــي مقابــل ضغــط قديــم من 

حــّد  وصــل  الســورية،  املعارضــة  علــى  واشــنطن 
تهديدها بالزوال في غضون ثالثة أشهر. ووصف 
تشــوركني التصريحات األخيرة لألســد، بأنها »ال 
تنســجم مع الجهود الدبلوماســية لروسيا«. وكان 
ــه »ســيفرض هيمنتــه 

ّ
األســد قــد أعلــن قبــل أيــام أن

على كامل التراب السوري«. 
إلــى ذلــك، اســتمّر تقــدم قــوات ما يعرف بـ«ســورية 
فــي  تحديــدًا  الثــوار«،  و«جيــش  الديمقراطيــة« 
محافظــة الحســكة، إذ تمكنــوا مــن الســيطرة علــى 
كان  التــي  املحافظــة  ريــف  فــي  الشــدادي  منطقــة 
تنظيــم »داعــش« يحكــم قبضتــه عليهــا. مــن هنــا، 

قد تكون الرقة الهدف املقبل لهذه القوات املدعومة 
مراقبــني  تعليقــات  وتجمــع  وروســيا.  أميركيــا 
عديدين على أن هذه الضغوط الروسية األميركية 
تســير فــي اتجــاه فــرض صيغــة تبقــي األســد فــي 
تيح له املشاركة في أي انتخابات مقبلة، 

ُ
السلطة وت

وتلغي فكرة املرحلة االنتقالية، وفقا ملا ُسّرب عن 
وزير الخارجية األميركي، جون كيري، أثناء لقائه 
الهيئــة التفاوضيــة الســورية العليــا أخيــرًا، وهو ما 
 عــن قــرارات مجلــس األمــن 

ً
يعتبــر تراجعــا كامــال

واتفاق »جنيف1«.
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بيروت ـ نادر فوز

ــاء الـــســـعـــوديـــة )واس(  ــبــ عــّمــمــت وكـــالـــة األنــ
خبر وقف تنفيذ الهبات السعودية للقوات 
اللبنانية )مـــن جــيــش وقـــوى أمــن  املــســلــحــة 
الــصــادرة عن حزب  املواقف  داخلي( نتيجة 
الـــلـــه والـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، فـــي أكـــثـــر من 
مــنــاســبــة، وأكــثــر مــن مــحــفــل عــربــي ودولــــي. 
ــوال األشــــهــــر األخـــــيـــــرة، أخـــــذ حـــــزب الــلــه  ــ ــ طـ
السعودية  على  الهجوم  مهمة  عاتقه  على 
املنطقة  في  اإليرانية  السياسة  عن  والدفاع 
ــتـــي يــخــوضــونــهــا بــالــوكــالــة  والـــــحـــــروب، الـ
فــي أكــثــر مــن مــكــان، مــن ســوريــة إلـــى اليمن 
مرورًا بالعراق والخليج بشكل عام ولبنان. 
ــــاق الــســعــوديــة لـــ«عــاصــفــة الــــحــــزم« في  إطـ
اليمن، استوجبت من الحزب إطــاق عملية 
ــم يـــتـــرّدد  ــادة، لــ ــ ــــضـ ــيــــة مـ ســـيـــاســـيـــة وإعــــامــ
خالها األمني العام لحزب الله، حسن نصر 
»عــدوانــا« على  »العاصفة«  اعتبار  في  الله، 
»العاصفة«،  بــدء  أيــام  قبل  اليمني.  الشعب 
 
ّ
الله يتباهون بأن كان مسؤولون في حزب 
يتم عبر  اليمن  فــي  مــع حلفائهم  الــتــواصــل 
شبكة تواصل داخلية، تكاد تشبه الشبكات 
الــتــي يــبــنــيــهــا الـــحـــزب بـــني مـــقـــّراتـــه األمــنــيــة 
والــعــســكــريــة. كــانــت الــرســالــة املــفــتــرضــة من 
الله   حزب 

ّ
إن التباهي واضحة، وتقول  هذا 

مـــشـــارك بــشــكــل أو بــآخــر فـــي املـــعـــارك الــتــي 
يــخــوضــهــا الــحــوثــيــون فـــي الــيــمــن. فــجــاءت 
»العاصفة« وقّرر حزب الله أن يقف بوجهها 
إيران  وإلى جانب املجموعات املدعومة من 

بشكل تلقائي وطبيعي. 
 نــصــر الــلــه أكــثــر مــن ثـــاث مــــرات إللــقــاء 

ّ
أطــــل

والتصويب  اليمن،  في  حلفائه  على  التحية 
عــلــى »الــفــشــل الــعــســكــري الـــســـعـــودي«. وفــي 
اللبنانية  املــواقــف  تضاربت  نفسه،  السياق 

القاهرة ـ العربي الجديد

أنشأ وزير الداخلية املصري، شعراوي جمعة 
الــشــرطــة فــي منطقة  أمــنــاء  عـــام 1967 معهد 
طــرة الــبــلــد، جــنــوب الــقــاهــرة، لتخريج رجــال 
شــرطــة عــلــى قـــدر مـــن الــتــعــلــيــم واملــســؤولــيــة. 
وكانت أبرز شروط االنتساب إلى املعهد، أن 
الثانوية   على شهادة 

ً
الطالب حاصا يكون 

العامة أو ما يعادلها، على أن يلتحق باملعهد 
املـــواد الشرطية  ملــدة عامني يــدرس خالهما 
والــحــقــوقــيــة ويـــتـــم بــعــدهــمــا تــخــريــجــه أمــني 
شرطة ثالثا. ويتدرج من ثالث إلى أمني ثاٍن 

ثم أمني أول. 
وبذلك يكون مّر على خدمته 15 عاما. وبعد 
ــى إلـــى رتــبــة مـــازم شــرطــة عــلــى أن 

ّ
ذلـــك، يــرق

ــاءة عــالــيــة،  ــفــ يـــكـــون ضـــابـــط شـــرطـــة عـــلـــى كــ
مـــقـــارنـــة بـــضـــبـــاط الـــشـــرطـــة خـــريـــجـــي كــلــيــة 
الشرطة،  أن دور أمني   

ّ
إال الحديثني.  الشرطة 

ـــد مــضــمــونــه ومـــعـــنـــاه مـــع مـــــرور الـــوقـــت، 
َ
ـــق

َ
ف

وأصــبــح األمـــني أداة فــي يــد ضــابــط الشرطة 
الذي يحركها في األحياء واألماكن الشعبية 
والعامة التي يتمكن هذا األمني من االنخراط 
فيها وفهم طبيعة أناسها، وتكوين عاقات 
معهم. ثم تحّول دور األمــني، الحقا، إلى أداة 
الضباط  من  بتعليمات  ســواء  وتنكيل،  قمع 
أو بـــدوافـــع شــخــصــيــة، ورغــبــة فــي السيطرة 

والظهور في حّيز السلطة.
وقامت ثورة الخامس والعشرين من يناير/

فـــي صـــورة  ــا،  الـــثـــانـــي 2011، أســــاســ كـــانـــون 
تظاهرات حاشدة تطالب بتطهير 

حاالت  توالي  عقب  املصرية  الداخلية  وزارة 
التعذيب في أماكن االحتجاز املختلفة. وكانت 
واقعة تعذيب ومقتل الشاب السكندري خالد 
ي شرطة، في 6 يونيو/

َ
سعيد على يد أمين

حزيران 2010، بمثابة الشرارة األولى للثورة 

ففي  العسكرية،  العملية  هــذه  مــن  الرسمية 
حني أكد رئيس الحكومة، تمام سام، وقوف 
لبنان إلى جانب الصف العربي، خرج موقف 
واضح عن وزير الخارجية اللبنانية، حليف 
 لبنان »مع 

ّ
حزب الله جبران باسيل، يقول إن

اعتماد الحلول السياسية السلمية لألزمات 
ــع الـــتـــدخـــل فـــي الـــشـــؤون  الـــعـــربـــيـــة، ولـــيـــس مـ
عن  باسيل  فعّبر  العربية«.  للدول  الداخلية 
مــوقــف حـــزب الــلــه لــكــن بلهجة دبــلــومــاســيــة. 
العربي ولــم يوقع  فخرج لبنان عن اإلجماع 
ــــدول  ــلـــى الـــبـــيـــان الـــــصـــــادر عــــن جـــامـــعـــة الــ عـ

العربية.
ومــــن الـــبـــوابـــة الـــســـوريـــة، كــانــت املــعــركــة بني 
حزب الله والسعودية مستمرة، وتكّرست في 
املعارضة  »بدعم  السعودية  الله  اتهام نصر 
ــابــــي«، وصـــواًل  الــســوريــة وهـــي مـــشـــروع إرهــ
 2015 األول  ديــســمــبــر/كــانــون  منتصف  إلـــى 
وإعان السعوديني قيام »التحالف اإلسامي 
ملواجهة اإلرهاب«. وقف الحزب في وجه هذا 
التحالف، وشككت كتلته النيابية في »جدارة 
السعودية في قيادة تحالف ضد اإلرهــاب«. 
فــــجــــاءت تـــرجـــمـــة ذلـــــك عـــلـــى لــــســــان بــاســيــل 
اعــتــراضــا واســتــنــكــارًا عــلــى املــوقــف الــصــادر 
عــن رئــيــس الــحــكــومــة، الـــذي رّحـــب بــاملــبــادرة 

السعودية.
ــدام الــســلــطــات الــســعــوديــة الــشــيــخ  ــ وفـــتـــح إعــ
أمــام  الــبــاب  الحالي،  الــعــام  النمر، مطلع  نمر 
معركة جــديــدة. فــرمــى نصر الــلــه فــي خطاب 
النمر مجموعة  إعـــدام  لــه بعد ســاعــات على 
الــريــاض، متوعدًا  شتائم غير مسبوقة ضد 
»آل ســعــود« بــاالنــتــقــام. وبــعــد إحــــراق مقري 
السفارة والقنصلية الدبلوماسية السعودية 
فــــي إيـــــــــران، بـــــدا الفــــتــــا انـــحـــيـــاز الـــخـــارجـــيـــة 
اللبنانية لصالح حزب الله، إذ امتنع باسيل 
عن التصويت على القرار الذي أصدره وزراء 

الشرطة املصرية في  يــوم عيد  انطلقت  التي 
الـ25 يناير/كانون الثاني.

الــداخــلــيــة املــصــريــة صّدقت  ويــبــدو أن وزارة 
السيسي  الفتاح  عبد  املــصــري  الرئيس  قــول 
 »هناك مؤسسات ال تتحمل االنتقاد ألنها 

ّ
أن

تتأثر بذلك؛ مثل مصطلح إصاح الداخلية«. 
ــــت فــــــي »الــــــتــــــأثــــــر« مــــــن املــــطــــالــــبــــات  ــاهـ ــ ــمـ ــ وتـ
تعذيب  حلقات  النتيجة  فكانت  بإصاحها، 
متتالية تصل إلى حّد القتل كما حدث أمس 
الــــدرب األحــمــر،  الــخــمــيــس، فــي منطقة  األول 
شــمــالــي الــعــاصــمــة املــصــريــة الــقــاهــرة، حيث 
أقدم أمني شرطة، الخميس، على قتل املواطن 
مــحــمــد عـــــادل إســمــاعــيــل بـــإطـــاق رصــاصــة 
مباشرة في رأسه، إثر مشادة كامية نشبت 

بينهما على تسعير خدمة.

الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ 
 الـــبـــيـــان ذكــر 

ّ
فـــي الـــقـــاهـــرة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن

»حزب الله وربطه بأعمال إرهابية« بحسب 
 هــذا التفسير 

ّ
مــا بــرر الــوزيــر، مــع العلم بـــأن

البعثات  على  لاعتداء  باسيل  تبرير  سبقه 
الدبلوماسية السعودية في إيران، من خال 
 »لبنان ال يوافق على أي تعد على أية 

ّ
قوله إن

أحيانا  أنه  أيضا  دبلوماسية، ويتفهم  بعثة 
يــتــم االعـــتـــداء عــلــى الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
التكامل  فــبــدا  الــســلــطــات«.  مــن دون مــوافــقــة 
مــرة أخــرى بــني مــواقــف الخارجية اللبنانية 
وحــزب الله. واستكمل حــزب الله حربه على 

ويرى نشطاء وباحثون، أن نشأة وظيفة أمني 
الشرطة ظهرت في سبعينيات القرن املاضي 
بعد ازدياد التعداد السكاني وتنامي التوسع 
للعمل  الشرطة  فاضطر ضــابــط  الــعــشــوائــي، 
فـــي أمـــاكـــن تــخــتــلــف تــركــيــبــتــهــا االجــتــمــاعــيــة 
جذريا عن األماكن التي اعتادوا العمل فيها. 
هــكــذا ظــهــرت الــحــاجــة ألمــني الــشــرطــة، مدني 
ى قدرًا من التعليم ومن خلفية اجتماعية 

ّ
تلق

مــع قطاعات  للتعامل  يــؤهــلــه  مــمــا  بــســيــطــة، 
شديدة العشوائية والهامشية، وبرواتب أقل 

من الضباط بطبيعة الحال.
ــيــــط بــني  ــة بـــــــدور الــــوســ وقـــــــام أمــــــني الــــشــــرطــ
الــضــبــاط أبـــنـــاء الــطــبــقــة الــوســطــى وبـــني من 
ــد  يـــعـــتـــبـــرونـــهـــم »أنـــــصـــــاف مــــواطــــنــــني«. وجـ
الــفــقــراء فــي »الــبــاشــا األمــــني« هــمــزة الــوصــل 

ــــال مــــواقــــف املـــســـؤولـــني  ــة، مــــن خـ ــعـــوديـ الـــسـ
فــيــه، وكــانــت آخــر إطـــاالت نصر الــلــه، األكثر 
شـــراســـة، إذ اســتــنــد عــلــى مـــا ســـمـــاه مــواقــف 
 
ّ
خـــبـــراء وســيــاســيــني إســرائــيــلــيــني لــلــقــول إن

»إسرائيل جادة في إقامة تحالفات مع الدول 
العربية السنية«، واضعا هذه الدول العربية 

في خانة التعامل مع العدو.
الكثير  الــلــه  وحـــزب  السعودية  بــني  للمعركة 
مـــن االرتــــــــــدادات املـــبـــاشـــرة وغـــيـــر املـــبـــاشـــرة، 
اللبنانيني مواجهتها.  ب على جميع 

ّ
سيترت

فــهــذه املــعــركــة تــعــّمــق األزمــــة الــســيــاســيــة في 
الــبــلــد، وتــزيــد تــعــقــيــدات كــل املــلــفــات العالقة 
وأبــــرزهــــا الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي املــســتــمــر منذ 
الـــوكـــالـــة  إشـــــــــارة  ومــــــا   .2014 مـــــايـــــو/أيـــــار 
السعودية إلى »مواقف الخارجية اللبنانية« 
من  يمثله  بما  باسيل،  على  تصويب  ســوى 
ــز لـــكـــونـــه صـــهـــر رئـــيـــس تــكــتــل »الــتــغــيــيــر  ــ رمـ
ح 

ّ
واإلصــاح«، النائب ميشال عــون، أي مرش

 الحزب 
ّ
حزب الله األول للرئاسة، مع العلم بأن

على  ــراره  إلصـ الرئاسية  االنتخابات  ل 
ّ
يعط

وصــول عــون إلــى الرئاسة، فيما أبــرز حلفاء 
مــاٍض  املستقبل،  تيار  لبنان،  فــي  السعودية 
فـــي دعـــم حــلــيــف حـــزب الــلــه الــثــانــي، الــنــائــب 

سليمان فرنجية في رئاسة الجمهورية.
ومــــن الــتــبــعــات الـــتـــي يــخــشــاهــا الــلــبــنــانــيــون 
بعض  قبل  مــن  املستمرة  التلميحات  أيــضــا، 
ــــى حــجــم  رجــــــال األعــــمــــال واالقـــتـــصـــاديـــني إلـ
االســـتـــثـــمـــارات الــســعــوديــة فـــي لــبــنــان )تــبــلــغ 
أكــثــر مــن 4 مــلــيــارات دوالر أمــيــركــي(. وتــأثــر 
هــذه االســتــثــمــارات بــأجــواء املعركة، سيكون 
له فعله على الساحة االقتصادية املحلية، مع 
 أكثر من 200 ألف لبناني يعيشون 

ّ
العلم بأن

االقتصاد  يعتمد  الــســعــوديــة،  فــي  ويعملون 
الــلــبــنــانــي عــلــى تــحــويــاتــهــم املـــالـــيـــة بشكل 

رئيسي.

الـــقـــادرة عــلــى تــوصــيــل شــكــواهــم ومطالبهم 
البلد«. »وربما  لـ«البكوات الضباط« »أسياد 
النشطاء،  هـــؤالء  بحسب  ــة، 

ّ
الــعــل مكمن  هــنــا 

مــفــرطــا وطاغيا  إحــســاســا  األمـــني  إذ يستمد 
بــالــقــوة مـــن احــتــيــاج الــضــابــط لـــه مـــع مـــرارة 
عدم التقدير واإلحساس بالظلم. فهو ال يرى 
الضابط، بل ربما يرى  أقــل كفاءة من  نفسه 
نفسه أكثر قــدرة ومعرفة منه، مع إطــاق يد 
غير محدودة في مناطق نفوذهم، مما جعل 
من أمني الشرطة »الحاكم بأمره«. يلجأ إلى 
وتجار  القانون  على  الخارجون  األخير  هذا 
املخدرات لتسيير أعمالهم. بدوره، يلجأ هو 
بينه وبني  املـــادي  الــفــارق  لتعويض  للفساد 
)الــخــّوات(  اإلتـــاوات  »البك« الضابط، بفرض 
والــتــهــديــد بــتــلــفــيــق الــقــضــايــا لــلــبــســطــاء من 
الــفــقــراء الــواقــعــني فــي نــطــاق نــفــوذه لضمان 
السلطة والهيبة. وال مانع من تلفيق القضايا 
بــالــفــعــل لـــألبـــريـــاء وذلــــــك الســـتـــيـــفـــاء الـــعـــدد 

املطلوب إعانه في اإلحصاءات الرسمية.
أن حوالي  إلى  وتشير تقديرات غير رسمية 
6600 أمني شرطة تّمت إدانتهم خال العشرة 
ــوام املــاضــيــة فـــي قــضــايــا ســـرقـــة، واتــجــار  ــ أعـ
آداب، ونــصــب  مــــخــــدرات وتــــعــــاط، وقـــضـــايـــا 
وانــتــحــال صــفــة، وقــتــل، ورشــــوة، والتقصير 
ــقـــســـوة مــع  الـ ــتـــعـــمـــال  ــه، واسـ ــامـ ــهـ فــــي أداء مـ
 عـــن املــــدانــــني مـــن ضــبــاط 

ً
املـــواطـــنـــني، فـــضـــا

ذاتها،  التقديرات  وتلفت  والجنود.  الشرطة 
إلى أن عدد القضايا التي قيدت ضد مجهول 
في الفترة )1997 2008( فقط بلغت 9 مايني 
و625 ألــــف قــضــيــة تــقــريــبــا. وخـــــال الــعــشــر 
ســنــوات املــاضــيــة، قــتــل حــوالــي 600 مــواطــن 
 
ّ
داخل أقسام الشرطة نتيجة التعذيب. كما أن
املواطنني  من  للتعذيب  تعّرض  من  إجمالي 
املصريني الذين يدفعون من جيوبهم رواتب 

ضباط الشرطة، بلغ 11250.

القاهرة ـ العربي الجديد

 ارتفاع األصوات املصرية 
ّ
يبدو أن

الشرطة،  أمناء  بمعاقبة  املطالبة 
بــــعــــد جــــريــــمــــة الـــــــــــدرب األحـــــمـــــر، 
أخــــيــــرًا، تــقــلــق الـــنـــظـــام املـــصـــري الـــحـــالـــي من 
تفّجر األوضـــاع فــي الــبــاد، مــا دعــا الرئيس 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي إلــــى اقـــتـــراح مــشــروع 
قـــانـــون لــلــحــد مـــن تــــجــــاوزات الـــشـــرطـــة، على 
ــه كــان يرفض باستمرار انتقاد 

ّ
أن الــرغــم مــن 

»أعمااًل  املتكررة،  الحوادث  الشرطة، ويعتبر 
ــادر حـــكـــومـــيـــة، فـــإن  ــ ــــصـ ــا ملـ ــ ــقـ ــ فـــــــردّيـــــــة«. ووفـ
الــســيــســي طــلــب مــن وزيــــر الــداخــلــيــة، مجدي 
الجمعة،  يــوم  به  اجتماعه  عبدالغفار، خــال 
التشريعية أو سن  التعديات  إدخــال بعض 
قوانني جديدة تكفل ضبط األداء األمني بما 
يــضــمــن مــحــاســبــة كـــل مـــن يــتــجــاوز فـــي حق 
املواطنني دون وجه حق. ووجه بعرض هذه 

غضب »الدرب األحمر«
شرطة خارجة عن السيطرة... واستنفار رسمي

أوًال بأول
ربما يدرك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أّن انتهاكات أمناء الشرطة أطلقت شرارة ثورة  يناير، ما دعاه أمس، بعد جريمة الدرب 

األحمر، إلى اقتراح الدفع نحو مشروع قانون للحّد من تجاوزات »إمبراطورية أمناء الشرطة«

معاقبة أحد أمناء 
الشرطة سيترتب عليها 

غضب زمالئه 

23
سياسة

الرّد السعودي على حزب اهلل بدأ... فكيف ينتهي؟ همزة الوصل بين »أسياد البلد« و»أنصاف المواطنين«

النواب  مجلس  على  التشريعية  التعديات 
خال 15 يوما ملناقشتها. 

وتـــصـــاعـــدت انـــتـــهـــاكـــات ومـــمـــارســـات أمــنــاء 
الــشــرطــة فـــي مــصــر، خــــال الــفــتــرة األخـــيـــرة، 
وتزايد  األمنية  القبضة  اشتداد  مع  تحديدًا 
القمع وإطاق يد وزارة الداخلية في عمليات 
التنكيل بمعارضي النظام الحالي، من دون 
رادع لهم، مــا دفــع البعض إلطــاق مصطلح 
ــة  ــ ــاء الـــشـــرطـــة« أو »دولـ ــنــ ــة أمــ ــبــــراطــــوريــ »إمــ

الحواتم«.
وتـــمـــارس أجــهــزة األمــــن املــصــريــة انــتــهــاكــات 
ــاق ســــــــواء ضـــــد املــــعــــارضــــني  ــطــ ــنــ واســـــعـــــة الــ
لــلــنــظــام الــحــالــي أو رافـــضـــي االنـــقـــاب على 
ها امتدت 

ّ
الرئيس املعزول محمد مرسي، لكن

لــتــشــمــل قـــطـــاعـــات غــيــر ســيــاســيــة، وهــــو ما 
ــام مــمــارســات  حـــدث مــع األطـــبـــاء، أخــيــرًا. وأمــ
أمـــنـــاء الــشــرطــة فـــي ضـــوء عـــدم وجــــود رادع 
لــم يكن هــنــاك مــوقــف مــن وزارة  أو محاكمة، 
ــذه الـــســـطـــوة الــتــي  الــداخــلــيــة فـــي تــحــجــيــم هــ
يــتــعــامــل بــهــا أفـــرادهـــا مـــع الــشــعــب. بـــل على 
الحبس،  من  إنقاذهم  تحاول  تماما،  العكس 
بالتاعب في األدلة والشهادات أمام النيابة.

الشرطة بشكل كبير  أمناء  وتبرز ممارسات 
 
ْ
على الرغم من رصد انتهاكات الضباط، وإن
الفعلي  املنفذ  األول هو   

ّ
أقــل، نظرًا ألن كانت 

لــتــوجــيــهــات األخـــيـــر، وبــالــتــالــي تـــكـــون آثـــار 
انتهاكاته واضحة.

ولــــم يــتــدخــل الــنــظــام الــحــالــي بــرئــاســة عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي بــالــفــعــل أو بـــاإلشـــارة إلــى 
ضـــــرورة وقــــف هــــذه االنـــتـــهـــاكـــات والــســطــوة 
الـــتـــي يــتــعــامــل بــهــا أفــــــراد الـــداخـــلـــيـــة، لــلــحــّد 
الذي وصلت إلى القتل وسْحل امــرأة حامل، 

والتحرش بأخرى في محطة مترو على مرأى 
ومــســمــع مـــن الــجــمــيــع، وغــيــرهــا مـــن مظاهر 
االعــــتــــداءات. ردود األفـــعـــال الــتــي بـــدت على 
أنها إرهاصات للثورة على انتهاكات أمناء 
قـــوي، فــي الجمعية  الــشــرطــة، ظــهــرت بشكل 
عن  يزيد  مــا  قبل  األطــبــاء،  لنقابة  العمومية 
ملحاسبة  طبيب  آالف   10 حــشــد  إذ  أســبــوع، 
املــتــورطــني فــي االعــتــداء على أطــبــاء املطرية. 
ويــقــول خــبــيــر فــي مــركــز األهـــــرام لــلــدراســات 
ل 

ّ
 ممارسات أمناء الشرطة تمث

ّ
السياسية، إن

خـــطـــرًا لــيــس عــلــى الــنــظــام الــحــالــي فــقــط بل 
على الدولة ككل، لناحية فقدان الثقة بجهاز 

الشرطة، وبالتالي صعوبة التعامل معه. 
ويـــضـــيـــف الـــخـــبـــيـــر الـــســـيـــاســـي لــــ«الـــعـــربـــي 
 التظاهرات الغاضبة التي يمكن 

ّ
الجديد«، أن

أن تتكرر خال الفترة املقبلة، رسالة 
بإرهاصات ثورة جديدة، مثلما حدث في 25 
يناير 2011. ويوضح أن وزارة الداخلية »لو 
كانت تريد وقف هذه املمارسات، فلن تتمكن، 
ألنــهــا عـــبـــارة عـــن فــكــر يــســيــر وفــقــا لـــه أفــــراد 
وضباط الشرطة«. ويشير الخبير ذاته، إلى 
الــذي حاولت  الخوف  املواطنني حاجز  كسر 
وزارة الداخلية بناءه، في العامني املاضيني، 
فلم  واالعتقاالت.  والتعذيب  القتل  خــال  من 
تتمكن من فض التظاهر أمام مبنى مديرية 

األمن، خوفا من تزايد الغضب ضدهم.
أمــنــاء  انــتــهــاكــات  الــفــعــل عــلــى  اختلفت ردود 
الــشــرطــة بـــني حـــالـــة وأخــــــرى. كـــانـــت الــبــدايــة 
لنقابة  العمومية  الجمعية  فــي  قــوي،  بشكل 
ــم يـــكـــد يـــمـــر أســــبــــوع عـــلـــى هـــذه  ــ ــاء. ولـ ــ ــبـ ــ األطـ
الـــحـــادثـــة، حــتــى قــتــل أمـــني شــرطــة فـــي النقل 
واملــواصــات، سائق »تــوك تــوك«، أمس األّول 
الــقــاهــرة،  الخميس، فــي محيط مــديــريــة أمــن 
للمبنى. وبدأت  املئات  ما تسبب في حصار 
الواقعة أثناء قيام رقيب شرطة من قوة النقل 
واملواصات يدعى مصطفى.م.ع بصحبة أحد 
أقاربه بشراء بعض البضائع من املنطقة في 
محيط مديرية األمـــن، وحــدثــت مــشــادة بينه 
وبني السائق محمد عادل إسماعيل، قام على 
أثرها رقيب الشرطة بإخراج ساحه، وأطلق 

النار تجاه رأس إسماعيل.
مــن جــانــبــهــا، تكشف مــصــادر أمــنــيــة خاصة 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« عــن أســبــاب عــدم الــقــدرة 
الداخلية،  الشرطة في وزارة  أمناء  على ردع 
قــائــلــة، »أصــبــحــوا خــــارج الــســيــطــرة تــمــامــا«. 
ــة  ــيــــادات الــــــــوزارة لــديــهــم أزمـ  قــ

ّ
وتــضــيــف أن

الشرطة، نظرًا  أمــنــاء  مــع  التعامل  فــي  كبيرة 
ــل الــــــــــوزارة. وتــلــفــت  ــ ــوة كـــبـــيـــرة داخــ ــ ــم قـ ــهـ ألنـ
 هناك تخوفات من أن 

ّ
املصادر األمنية إلى أن

معاقبة أحد أمناء الشرطة على أفعال معينة، 
ســيــتــرتــب عــلــيــهــا غــضــب زمـــائـــه، وبــالــتــالــي 
وقـــف الــعــمــل فــي أقــســام الــشــرطــة ومــديــريــات 

األمن، وهو أمر له تأثيرات سيئة للغاية.
وتشير هذه املصادر إلى أن قيادات الوزارة، 
»ربــمــا ال تــتــخــذ أي مــوقــف حــيــال تــجــاوزات 
األمــنــاء، لكنها ترفع شعار ما باليد حيلة«، 
ــة فــي عـــدم وجـــود آلــيــات  ــ  »األزمـ

ّ
مــوضــحــة أن

خالل  مواطنين  ضد  النتهاكات  وقائع  أربــع  الشرطة  أمناء  تصّدر 
أسبوع واحد فقط. اثنتان منها داخل المستشفيات واالعتداء على 
محطة  في  مواطن  بزوجة  التحرش  والثالثة  وممرضين،  أطباء 
لمترو األنفاق، واألخيرة قتل سائق »توك توك« في محيط مديرية 
أمن القاهرة. ويختصر خبير في مركز األهرام للدراسات االستراتيجية، 
بالقول إن تصاعد الغضب  لـ«العربي الجديد«،  المشهد، في حديث 
مقبلة،  جديدة  ثورة  إرهاصات  »يمثل  الشرطة،  أمناء  ضد  الشعبي 
وهو األمر ذاته الذي مهد من قبل لثورة 25 يناير، في ظل االنتهاكات 

والممارسات الخاطئة في التعامل مع المواطنين«.

بعد جريمة الدرب األحمر، انتشرت عبر مواقع التواصل فيسبوك وتويتر 
دعوات بعنوان »حاتم الزم يتحاكم«، في إشارة منهم إلى شعار »مفيش 
حاتم بيتحاكم«. وحاتم هو شخصية أمين الشرطة التي جسدها الفنان 
خالد صالح وأخرجها خالد يوسف في فيلم »هي فوضى«. وتهدف 
للمطالبة  المصرية  الصحافيين  نقابة  سلم  على  التظاهر  إلى  الدعوة 
بمحاكمة أمناء الشرطة، وتطهير جهاز وزارة الداخلية المصرية. ويُقّدر 
الشرطة  رجال  يد  على  مستديمة  بعاهات  المصابين  المواطنين  عدد 
بـ4220. وبلغ عدد المعتقلين السياسيين على يد رجال الشرطة 140 ألفا. 
وشهدت المحاكم المصرية 21 ألف قضية رفعها مواطنون ضد وزير 

الداخلية وسياساته وأداء ضباطه ورجاله.

أصدرت حركة االشتراكيين الثوريين في مصر، بيانًا بعنوان »لم يعد الصمت 
ما  إن  فيه  قالت  األحمر،  الدرب  جريمة  على  تعليقًا  المقهورين«،  مالذ 
وبطشها  الداخلية  انتقام  من  الطويلة  للسلسلة  »استكمال  هو  حدث 
من  المجرمين  »هؤالء  أن  إلى  باإلشارة  بيانها  الحركة  وتابعت  بالجميع«. 
وتسليحهم  بجبروتهم  يختالون  أنهم  رغم  الداخلية،  وقتلة  جالدي 
يرهبون المصريين، إال أن أشد ما يفزعهم هو أن يتحرك األهالي احتجاجًا، 
»ما  أن  البيان  وأضاف  همجيتهم«.  ضد  احتجاجي  مظهر  بأي  يرّدوا  أن 
ورد  ما  بحسب  المجرمون«  هؤالء  يحميه  الذي  النظام  كل  هو  يفزع 
مالذ  يعد  لم  »الصمت  بأن  البيان  وختم  الثوريين«.  »االشتراكيين  بيان  في 

المظلومين والمقهورين من بطش نظام قاتل«.

4 انتهاكات في أسبوع

4220 ضحية للشرطة

غضب »االشتراكيين الثوريين«

نواف التميمي

أثار قرار الحكومة البريطانية 
بمنع املؤسسات املمّولة حكوميًا، 

مثل الجامعات والبلديات، من 
مقاطعة منتجات املستوطنات 
اإلسرائيلية الكثير من األسئلة 

في األوساط السياسية 
واإلعالمية البريطانية، وال سيما 

أن املبررات التي قدمها البيان 
 .

ً
الحكومي لم تكن لتقنع عاقال

فمن جهة، زعم البيان الحكومي 
أن مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية 

»تسمم النقاشات وتضعف 
االندماج وتغذي معاداة السامية«، 
من دون أن ُيدرك محرر البيان أن 
»شرعنة« االحتالل واالستيطان 

هو أساس النقاش ومنبع 
السم، وتشجيع السياسات 

اإلسرائيلية في التهويد وتدمير 
»حل الدولتني«. ثم ما العالقة بني 

مقاطعة البضائع التي تنتجها 
إسرائيل في املستوطنات ومعاداة 

السامية؟  
إّن مقاطعة إسرائيل ال عالقة 

لها بمعاداة السامية، ألنها 
تطالب بتطبيق إجراءات عقابية 
ضد إسرائيل تشمل املقاطعة 
وسحب االستثمارات وفرض 

العقوبات حتى تمتثل إسرائيل 
بشكل كامل ملقتضيات القانون 

الدولي واملبادئ األساسية 
لحقوق اإلنسان، وحتى تلتزم 

ن 
ّ
بتطبيق ثالثة شروط تمك

الشعب الفلسطيني من تقرير 
مصيره، وهي إنهاء االحتالل، 

بما في ذلك تفكيك الجدار 
واملستوطنات، وتحقيق املساواة 

الكاملة للفلسطينيني داخل الخط 
األخضر، والقبول بعودة الالجئني 

الفلسطينيني إلى ديارهم التي 
روا منها بموجب قرار  ُهجِّ

األمم املتحدة رقم 194. وكيف 
ملقاطعة بضائع املستوطنات 

أن »تضعف االندماج« في 
املجتمع البريطاني، كما يزعم 

البيان الحكومي، بينما ال يفعل 
ذلك قرار منحاز إلى حفنة من 

 
ً
»أنصار إسرائيل« متجاهال

موقف أكثر من ثالثة ماليني 
مسلم وعربي بريطاني، ومعهم 

اآلالف من البريطانيني املتضامني 
مع املطالب الفلسطينية العادلة 
نسجمة مع القوانني الدولية، 

ُ
وامل

والذين ُيؤيدون حركة املقاطعة 
العاملية »BDS« بوصفها 

الرد الطبيعي على سياسات 
إسرائيل العنصرية، كما كانت 

في املاضي الرد الطبيعي 
والرادع لنظام الفصل العنصري 

في جنوب أفريقيا. وأخيرًا، 
فإن قرار الحكومة البريطانية 

بتجريم مقاطعة منتجات 
املستوطنات اإلسرائيلية، 

يكشف عن »انفصام« حقيقي 
في السياسات البريطانية إزاء 
القضية الفلسطينية، ويكشف 

عن تناقض جوهري مع البرنامج 
السياسي لحزب املحافظني 

الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء 
ديفيد كاميرون، الذي »يزعم« 

أنه يدعم »حل الدولتني«، ويدين 
االستيطان بوصفه »غير شرعي 

ويقّوض فرص السالم«.

للحديث 
تتمة

انفصام 
بريطاني

القاهرة ـ سعيد عبد الرحيم

أمناء  العنف من قبل  عــددًا من حــوادث  املاضية  الفترة  شهدت 
الــشــرطــة، مــثــل االغــتــصــاب، والــتــحــرش والــقــتــل، فيما تمنحهم 
السلطات األمنية إخاء سبيل بضمان وظيفتهم أو آخر ماليا، 
مــا شــّجــع عــلــى تــواصــل انتهاكاتهم بــحــق املــواطــنــني. »تــعــرض 
»العربي الجديد« بعض هذه املمارسات التي حصلت بني عاَمي 

2015 و2016.
في 12 يناير/كانون الثاني 2015، قررت محكمة جنح الشرابية، 
إخاء سبيل أمني شرطة وعنصر شرطة، بكفالة ألف جنيه لكل 

منهما، التهامهما باغتصاب فتاة داخل سيارة اإلسعاف.
إخــاء سبيل  العامة  النيابة  قـــّررت   ،2015 فبراير/شباط   3 فــي 
أمني شرطة من قوة كمني ميدان »الكيت كات« في واقعة اتهامه 
بقتل سائق ميكروباص اقتحم الكمني، وذلك بضمان وظيفته. 
فــي 31 مــايــو/أيــار 2015، أخــلــت نــيــابــة حــــوادث شــمــال الجيزة 
الكلية، برئاسة املستشار محمد مكي، سبيل أمني شرطة متهم 
بقتل صاحب كشك عن طريق الخطأ، عقب إصابته بطلقة نارية 
 أثناء مطاردته ملتهمني في منطقة بشتيل بأوسيم. 

ً
أردته قتيا

وتم إخاء سبيل املتهم بكفالة 5 آالف جنيه، بعد ورود تحريات 
األجهزة األمنية التي أكدت عدم قصد املتهم لقتل املجني عليه، 

وأنه أطلق الرصاص على اثنني من املتهمني الهاربني.
فــي 14 يــولــيــو/تــمــوز 2015، قـــّرر رئــيــس محكمة حـــوادث شرق 
الــقــاهــرة، املستشار أحــمــد عبد الــرحــمــن الــصــادق إخـــاء سبيل 
أمني الشرطة املتهم بإطاق األعيرة النارية على محام وإصابته 
بمحكمة مدينة نصر، بضمان محل إقامته. في 18 أغسطس/آب 
2015، أمر املحامي العام األول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، 
املــســتــشــار طــــارق أبـــو زايــــد، بــإخــاء ســبــيــل أمـــني شــرطــة بقسم 
حــلــوان بكفالة 5 آالف جنيه التهامه بــإطــاق أعــيــرة نــاريــة عن 

طريق الخطأ باتجاه طفلة في منطقة املعصرة.
في 21 سبتمبر/أيلول 2015، قّررت نيابة أول طنطا إخاء سبيل 

أمــني شرطة )ع.ع.س( من قــوة إدارة مــرور الغربية في القضية 
الــنــار على صاحب  رقــم 19189 جنح لسنة 2015، والـــذي أطلق 
»تــــوك تــــوك« يــدعــى مــخــتــار الــســيــد قــنــديــل مــوظــف فــي التربية 
والتعليم، بعدما أصابه بطلق نــاري في البطن، استقر بفخذه 
وأدى إلى تهتك أعضائه التناسلية. في 19 أكتوبر/تشرين األّول 
2015، أمر املحامي العام لنيابات بورسعيد بإخاء سبيل أمني 
الشرطة، إبراهيم سليمان من قوة قسم شرطة الشرق في مديرية 
أمـــن بــورســعــيــد املــتــهــم بــإطــاق الـــنـــار، والــتــعــدي عــلــى املحامي 

محمد وجدي أثناء ركوب األخير سيارته برفقة زوجته.
في  بــيــا  قــــّررت محكمة   ،2015 األول  ديــســمــبــر/كــانــون   28 فــي 
محافظة كفر الشيخ إخاء سبيل أمني الشرطة، السيد الهادي 
املتهم بقتل خالد أبو دية عمدًا ورميا بالرصاص، وذلك بضمان 
املستشار  قــّرر   ،2016 الثاني  يناير/كانون   6 فــي  إقامته.  محل 
مــــراد عــبــد الـــحـــي، )قـــاضـــي املـــعـــارضـــات( فـــي مــحــكــمــة املـــعـــادي، 
وسكرتيرة أحمد محروس، إخاء سبيل أمني شرطة في وحدة 
ــرور الــبــســاتــني، بــضــمــان مــحــل إقــامــتــه، التــهــامــه بــاســتــخــراج  مــ
رخص القيادة للمترددين على الوحدة مقابل مبالغ مالية على 

سبيل الرشوة.
في 7 فبراير/شباط 2016، أخلت نيابة كوم حمادة في البحيرة، 
بإشراف املستشار أحمد فوزي، املحامي العام لنيابات دمنهور، 
تهم باالعتداء على إحدى املمرضات في 

ُ
سبيل أمني الشرطة امل

مستشفى كوم حمادة بعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائي 
أخلت   ،2016 فبراير/شباط   11 في  الواقعة ومابساتها.  حــول 
االعتداء  املتهمني في واقعة  الشرطة  أمناء  9 من  املطرية  نيابة 
عــلــى أطــبــاء املــطــريــة مــن ســـراي الــنــيــابــة بــضــمــان الــوظــيــفــة. في 
القاهرة،  شــرق  الــحــوادث  نيابة  أمــرت   ،2016 فبراير/شباط   18
األول  العام  املحامي  وبــإشــراف  فــؤاد  املستشار محمد  برئاسة 
لنيابات شرق القاهرة الكلية، إخاء سبيل أمني الشرطة املتهم 
بالقرب من مترو  امــرأة والتحرش بها  التعدي على  في واقعة 

عزبة النخل بضمان وظيفته.

مع الحدث

تحليل إخباري إضاءة

وفي  االنتهاكات  تلك  ردع  يمكن من خالها 
الوقت عينه تجنب حدوث أزمة في الوزارة«. 
وتشدد املصادر ذاتها، على أن أمناء الشرطة 
في أكثر من مناسبة هددوا بوقف العمل في 
املديريات واألقسام، خصوصا بعد تجمعهم 
ــلــــى مــــســــتــــوى الـــجـــمـــهـــوريـــة،  فـــــي روابــــــــــط عــ
كــبــيــر بينهم.  بـــات هــنــاك تنسيق  وبــالــتــالــي 
وتــبــنّي املــصــادر الخاصة أن قــيــادات الـــوزارة 
ــي عـــمـــلـــيـــات الــقــمــع  ــاء فــ ــ ــنـ ــ ــن األمـ تــســتــفــيــد مــ
والــتــنــكــيــل بــاملــعــارضــني، وبــالــتــالــي هــم جــزء 

 عـــن أن الــضــبــاط 
ً
أصــيــل مـــن الـــــــوزارة، فــضــا

يتقاضاها  التي  الرشى  في  شركاء  الصغار 
وإدارات  ــوارع  ــشــ الــ أو  األقــــســــام  فـــي  األمــــنــــاء 

املرور.
 قيادات الوزارة تحاول تحجيم هذه 

ّ
وتؤكد أن

لن تتمكن  لكنها  الشرطة،  املمارسات ألمناء 
 
ّ
 عن أن

ً
من تركهم ُيحاكمون وُيسجنون، فضا

املحاكمات العسكرية ألفراد الشرطة أمر بات 
من الصعب للغاية عودته مرة أخرى، في ظل 
 
ّ
تكتات األمناء. وتوضح املصادر األمنية أن

هناك عدم رغبة في استثارة وإغضاب أمناء 
الشرطة في ظل األوضاع التي تمر بها مصر، 
وحاجة النظام الحالي للضباط واألمناء في 

مواجهة التحركات السياسية املناهضة له.
السائق في محيط  قتل  واقعة  إلــى  ويضاف 
القاهرة، اعتدى اثنان من أمناء  مديرية أمن 
»إيتاي  مستشفى  فــي  عاملني  على  الشرطة 
ــام، بـــالـــضـــرب بــســبــب رفـــض  ــ ــعـ ــ ــارود« الـ ــ ــبــ ــ ــ ال
الــعــلــيــا  األدوار  إلــــى  الــعــامــلــني صــعــودهــمــا 
 بعد دفع قيمة 

ّ
للمستشفى لزيارة مريض، إال

التذكرة املقررة.
وفي واقعة ثالثة، نشبت مشادة كامية بني 
أمــــني شــرطــة حــضــر إلــــى مــســتــشــفــى »بــــوالق 
الــدكــرور« بصحبة والــده وممرضة، تطورت 
إلى مشادة كامية أخرى مع الطبيب املناوب 
الـــــذي أصــــر عــلــى عــمــل مــحــضــر تـــعـــدٍّ عــلــيــه. 
وقالت الطبيبة منى مينا، إن األمــني تجاوز 
ا بحق الطبيب. وتدخل املسؤولون في  لفظّيً
األزمــة،  لتفاقم  منعا  سريعا  الداخلية  وزارة 
وأجــبــروا أمــني الــشــرطــة على االعـــتـــذار. وفي 
حادثة رابعة، اتهم املواطن محمد سيد عبد 
الفتاح أمني شرطة في قسم املرج بالتحرش 
بــزوجــتــه غـــادة حــســني وتــهــديــدهــا بالساح 
أثناء وجودها  املنزل  إلى  معه  الصطحابها 
ــــي تــفــاصــيــل  ــتــــرو املــــــــرج. وفــ أمـــــــام مـــحـــطـــة مــ
الحادثة، قال الزوج إنه توّجه إلى قسم املرج 
لكن العناصر رفضوا تحرير محضر بحجة 
عـــــدم وجــــــود شـــخـــص بـــهـــذا االســـــــم. وأثـــنـــاء 
خروجه وجد األمني املشار إليه الذي هّدده. 
لتحرير محضر  الداخلية  وزارة  إلى  فتوجه 

لكن لم يتحرك أحد.
من تشييع ضحية الدرب األحمر أمس )العربي الجديد(

الوزير جبران باسيل )حسين بيضون(

أخضر
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وائل قنديل

عبد الفتاح السيسي متجه بأقصى 
سرعة إلى القاع؟ نعم هذا مؤكد، 

وربما يكون على نحو أسرع مما 
يتوقع، أو يتمنى، الجميع.

هذه املرحلة ستنتهي بقبحها 
وظلمها وفسادها وانحطاطها؟ 
نعم، سيكون ذلك، على املستوى 

السياسي واالقتصادي. هل ستعود 
مصر دولة؟ نعم ستعود دولة، وال 
توجد مشاكل كبيرة في ذلك، لكن 

املعضلة األكبر، والسؤال األهم 
هنا: كيف يمكن استعادة املجتمع 

املصري؟
الكارثة الحقيقية في مصر، بعد 
انقالب السيسي، هي أن الهوس 

بوهم بناء الدولة قضى على 
مكونات ومالمح املجتمع البشري، 

بحيث بات الناس يحيون، بعيدا عن 
ضوابط القانون، ومحددات القيم 
اإلنسانية، ليرتد نمط الحياة إلى 

تلك الحالة الطبيعية، السابقة على 
صياغة مفهوم »العقد االجتماعي« 

واختراع القوانني.
املأساة اإلنسانية في منطقة »الدرب 

األحمر« بالقاهرة تجسد، بشكل 
كامل، انتحار مفهوم الدولة في 

مصر، جريمة قتل راح ضحيتها 
تمرد على جبروت أمني الشرطة، 

فأطلق عليه الرصاص، هنا املواطن 
ضحية أمني الشرطة، واألمني ضحية 

نظام حكم يكرس في ذهنه طوال 
الوقت أن »الجيش والشرطة« عادا 
الصنمني املقدسني، على املواطن، 

لكي يكون صالحا، أال يغضبهما، أو 
يراجعهما، أو يجادل بشأنهما.

في الخلفية هناك جيش من 
اإلعالميني والسياسيني يؤدون 
أدوار الكهنة في معابد »جيشنا 

وشرطتنا« ليس إيمانا كامال بهما، 
وإنما استثمارا في التزلف، وتربحا 
من تجارة األيقونات وتماثيل اآللهة، 

ولذلك كانت الصدمة مروعة، حني 
تجرأ األطباء وأقدموا على تحطيم 
صنم الداخلية، ولم يصدق »أمني 

الشرطة املقدسة« نفسه وهو يرى 
مواطنا يرفض تقديم فروض الوالء 

والطاعة له، فقتله.
لقد وصل الجنون في مصر إلى 

الحد الذي صارت معه عبارة »جزاك 
الله خيرا« دليال ماديا التهام قائلها 

باإلرهاب، كما جرى في مدينة 
»بنها« حني ارتاد أربعة شباب 

مقهى للفرجة على مباراة، فسألهم 
النادل عن نوعية دخان الشيشة 

الذي يريدونه، فكان ردهم »جزاك 
الله خير نحن ال ندخن« وما هي 

إال دقائق حتى كانت قوات الشرطة 
قد حضرت للقبض على اإلرهابيني 
األربعة الذين أبلغ عنهم النادل النذل.
أكرر هنا التأكيد على ما قلته مرارا 

من أن مصر  تستطيع أن تتعافى 
من مرضها السياسي، وتتخلص، 
بعد حني، من كل هذه الفيروسات 

القاتلة للديمقراطية واملعطلة للتطور 
السياسي. لكن، كيف لها أن تشفى 

من نزيفها اإلنساني واألخالقي؟ 
من أين لها بروافع حضارية 

تنتشلها من تحت أنقاض سقوطها 
اإلنساني، واستقرارها في قاع 

م 
ّ
العطن املجتمعي، حيث يسل

األب ولده للشرطة، ويحصل على 
غ املوظف عن زميله 

ّ
املكافأة، ويبل

وينال الترقية، ويتحول الطالب إلى 
مرشد في أروقة جامعة، ال يصل 

إلى رئاستها إال من تختاره أجهزة 
األمن؟ ويرى األستاذ زميله يموت 
تعذيبا فيصمت مذعورا، أو يدخل 

في عمق الحائط، ال يجرؤ حتى 
على السير بجانبه؟ كيف ملجتمع أن 
يعود إنسانيًا، وقد زرعوا فيه بذور 
قيم سامة، وأعرافا وتقاليد جديدة 

موغلة في الخسة والدناءة، واتخذت 
املسميات مفاهيم غريبة، جعلت 

أشياء، مثل العيش املشترك والجيرة 
والتكافل والتضامن، مفردات بالية 

وعمالت ال تصلح للتداول في 
مجتمٍع، يقوم على مبدأ االفتراس 
وعقيدة النهش والقنص والخطف.
أغمض عينيك وافترض أن سلطة 

االنقالب العسكري رحلت غدا، 
وتخيل شكل مجتمع أمضى 

سنوات من عمره يتغذى على 
أعشاب الكراهية، كيف يمكن 

أن يعيش أفراده في وضع يليق 
بالبشر، بعد أن فرضوا عليه 

الحياة بمنطق الضواري والوحوش 
الجائعة؟

ال فيها حاتم 
وال حتى حاكم 

مرور 
الكرام

مصر: تاريخ من تبرئة انتهاكات األمناء



بغداد ـ آدم محمود

ــل )شــمــال  ــن مــديــنــة املـــوصـ يــتــولــى شـــبـــاب مـ
املدينة  لسكان  الثوري  الحّس  إنماء  العراق( 
»الدولة  تنظيم  ملقاتلة  معنويا  وتحشيدهم 
اإلسامية« )داعش(، سعيا إلى التخلص من 
من  مصادر  وتؤكد  مدينتهم.  على  سيطرته 
ه لم يعد 

ّ
»العربي الجديد«، أن داخل املدينة، لـ

التنظيم  تــحــّمــل وجــــود  مــن يستطيع  هــنــاك 
بني السكان، وجميعهم في انتظار استعادة 
إلى  يسعون  املدينة  أهالي   

ّ
أن كما  حريتهم. 

ــــروب عــــدد كبير  ــّم شــمــل عــائــاتــهــم بــعــد هـ لــ
منهم، خصوصا الشباب، إلى خارج املوصل 
لهذه  وفــقــا  التنظيم،  عناصر  بطش  ب 

ّ
لتجن

املصادر.
ويفرض »داعش«، الذي يسيطر على املوصل 
منذ صيف 2014، شروطا قاسية على سكان 
املدينة الواقعة على بعد 450 كيلومترًا شمال 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد. وبــاإلضــافــة إلـــى عقوبات 
ــذ 

ّ
الــســجــن والـــغـــرامـــات املــالــيــة والـــجـــلـــد، تــنــف

فــي قضايا تعتبر  اإلعــدامــات على مواطنني 

دمشق، اسطنبول ـ العربي الجديد

مـــن املـــؤكـــد أن مـــفـــاوضـــات جــنــيــف الــســوريــة، 
الحالي، باتت في مهّب  الشهر  املقررة في 25 
الـــريـــح، مـــع تــأخــر تــطــبــيــق وقـــف إطــــاق الــنــار 
فــي ســوريــة، وفــقــا ملــا رّجــحــه املبعوث الــدولــي 
إلــى ســوريــة، ستيفان دي ميستورا. وأوضــح 
تــنــجــح،  قــــد  »املــــفــــاوضــــات  أن  مـــيـــســـتـــورا  دي 
ــاثــــة واتـــفـــق على  إذا اســـتـــمـــرت عــمــلــيــات اإلغــ
إطـــاق الـــنـــار«، فــي وقـــت أكـــدت فــيــه املــعــارضــة 
أن »الــتــأجــيــل هــو لــخــدمــة الــنــظــام الـــســـوري«. 
داغـــبـــادت«  »سفينسكا  صحيفة  نقلت  وقـــد 
الــــســــويــــديــــة، عـــــن املــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي مـــســـاء 
ــه »مـــن الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة  الــخــمــيــس، قــولــه إنـ
مــحــادثــات  إلـــى  ــــوات  ــل دعـ أرســ أن  ال يمكنني 
جــــديــــدة فــــي جــنــيــف فــــي 25 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
الـــحـــالـــي، لــكــنــنــا نـــنـــوي أن نــفــعــل هــــذا قــريــبــا، 
نــحــتــاج إلــــى عــشــرة أيــــام مـــن الــتــحــضــيــرات«. 
ــال دي  وحــــول إمــكــانــيــة نــجــاح املـــفـــاوضـــات، قـ
ناجحة  تكون  أن  »يمكن  للصحيفة  ميستورا 
لدينا  وأصــبــح  اإلغــاثــة  استمرت معونات  إذا 
وقف إلطاق النار«. في املقابل، رأت املعارضة 

بسيطة، بحسب قولهم. يأتي ذلك، في الوقت 
قواتها  العراقية  الحكومة  فيه  تحشد  الــذي 
الكردية،  »البشمركة«  عناصر  مع  بالتعاون 
ــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي، الـــذي  وبـــدعـــم مـــن قـ
بدء معركة  املتحدة، إلعــان  الواليات  تقوده 

استعادة املوصل.
وتمّكنت »العربي الجديد« من الحصول على 
معلومات عبر االتصال بأحد سكان املوصل، 
 أهالي املدينة ينتظرون انطاق 

ّ
والذي أّكد أن

»مــعــركــة املــوصــل للثأر مــن عناصر داعـــش«. 
 »هناك حراكا تثقيفيا 

ّ
ويقول املصدر ذاته إن

اه عــدد من 
ّ
بــدأ منذ أكثر من ستة أشهر، تبن

الــشــبــاب، يــهــدف إلـــى زرع روح االنــتــقــام بني 
أبناء املدينة من قادة داعش وعناصره«، الفتا 
إلـــى أن الــعــمــل عــلــى ذلـــك »كـــان ســريــا للغاية 
خــوفــا مــن بــطــش عــنــاصــر الــتــنــظــيــم«. ويــبــنّي 
 »شباب مدينة القدس املحتلة 

ّ
املصدر ذاته أن

في  املــقــاومــة«،  أفــكــار  مــن  بالكثير  يلهموننا 
إشــــــارة إلــــى عــمــلــيــات الــطــعــن الـــتـــي يــنــفــذهــا 

الشباب ضد جنود االحتال اإلسرائيلي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ســريــة األمـــــر، بــحــســب هــذا 
املصدر، وصلت معلومات إلى قيادة التنظيم 
حـــول الـــحـــراك، وقــــام بـــنـــاًء عــلــى ذلـــك بــإعــدام 
بموقفهم من  جــاهــروا  الــذيــن  الشباب  بعض 
 األخــيــر، وفـــي إطــار 

ّ
إلـــى أن التنظيم، مــشــيــرًا 

ــن أيـــــة حــركــة  ــان ومــنــعــهــم مــ ــكـ تـــخـــويـــف الـــسـ
مــنــاهــضــة لـــه، »أصــــدر تــهــديــدات وتـــوّعـــد من 
الشباب  هـــؤالء  مثل  بمصير  أوامـــره  يخالف 

عدموا«.
ُ
الذين أ

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، يــؤكــد مــواطــنــون على 
 حال السكان 

ّ
أن اتصال بذويهم في املوصل، 

ويوضح  التنظيم«.  قــادة  يرعب  »بــات  هناك 
الجديد«،  »العربي  لـ الناصر،  الشاب، يوسف 

السورية أن تأجيل املفاوضات في هذا الوقت 
يخدم النظام السوري. ويقول عضو االئتاف 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ  الــوطــنــي، عقاب يحيى، 
إن »تــأخــيــر الــجــولــة الــثــانــيــة مــن املــفــاوضــات 
هــو فــي خــدمــة الــنــظــام وروســيــا، ألن موسكو 
لــم تستكمل هــدفــهــا بــعــد، والــنــظــام الــســوري 
يستفيد من قصفها إلحراز املزيد من التقّدم، 
لذلك ال مصلحة لهذه األطراف في مفاوضات 
ــق الجولة 

ّ
جــديــة«. وكـــان دي ميستورا قــد عــل

األولـــــى مـــن املـــفـــاوضـــات فـــي الــثــالــث مـــن هــذا 
الشهر، ومنذ ذلك الحني حقق النظام السوري 
مــع »قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« مــزيــدا من 
الــتــقــدم عــلــى حــســاب فــصــائــل املـــعـــارضـــة. من 
نشار،  سمير  االئــتــاف،  عضو  يشير  جانبه، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن  ــعـ فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
ولم  متسّرعا،  كــان  فبراير   25 موعد  »تحديد 
ر بيئة تسمح 

ّ
يؤخذ بعني االعتبار، عدم توف

تــزال هناك قضايا  ال  املــفــاوضــات.  باستمرار 
كــثــيــرة فــيــهــا تـــضـــارب بــاملــصــالــح، وبــالــتــالــي 
 مــتــبــاعــدة، خــصــوصــا بني 

ً
فـــإن املـــواقـــف فــعــا

النظام  الثورة واملعارضة وبــني مواقف  قــوى 
بــخــصــوص عــمــلــيــة االنـــتـــقـــال الــســيــاســي، من 
خــــال تــشــكــيــل هــيــئــة حــاكــمــة انــتــقــالــيــة ذات 
صـــاحـــيـــات تــنــفــيــذيــة كـــامـــلـــة، وفـــقـــا ملـــا نــّص 
عليه بيان جنيف1«. ويوضح نشار أن »هذا 
االختاف الكبير، إضافة إلى احتدام املعارك، 
تحديدًا في الريف الشمالي لحلب، ومحاولة 
ــام وحـــلـــفـــائـــه تـــحـــقـــيـــق إنـــجـــاز  ــنــــظــ ــور الــ ــحــ مــ
أعــــزاز، يجعل  عــســكــري مــهــم بالسيطرة عــلــى 
من إمكانية استئناف املفاوضات عملية غير 
مــجــديــة«. كــمــا يــشــيــر إلـــى أن »دي مــيــســتــورا 
يــــحــــاول الـــتـــأجـــيـــل لــكــســب الــــوقــــت، عـــســـى أن 
يتجّسد املزيد من التوافق الدولي بني روسيا 

 أبناء أقربائه »كّونوا خلية سرية ستباشر 
ّ
أن

عملها امليداني حال انطاق عمليات تحرير 
 »الكثير من أبناء 

ّ
املدينة«. ويقول الناصر إن

الضباط  مــن  هــم  داخلها  املــوجــوديــن  املدينة 
وأصــحــاب خــبــرات فــي الــقــتــال، وقـــد وضــعــوا 
خططا لتنفيذ هجمات تعيق مقاتلي داعش 

وتسّهل تحرير املوصل«.
بدوره، يقول منذر عبدالرحيم الذي نجح في 
 مدينته 

ّ
الهرب من املوصل قبل نحو عام، إن

ــا زاد مــن  ــيـــة، وهـــــو مــ ــانـ ــة إنـــسـ ــارثــ تــعــيــش كــ

والواليات املتحدة«. ويضيف نشار أن »هناك 
لة 

ّ
الـــدول املتدخ مــحــاوالت إعــاقــة إقليمية مــن 

فــي الـــصـــراع، ألنــهــا تـــرى أن الــتــوافــق الــدولــي 
ال يــحــقــق لــهــا مــصــالــحــهــا ومــجــهــول األبــعــاد 

بالنسبة إليها«.
ذ وقف إطاق النار الذي كان 

َّ
ميدانيا، لم ُينف

بــدءًا من يوم  أن يسري مفعوله  املفترض  من 
مــيــونــخ، على  اتــفــاق  الجمعة، بموجب  أمـــس، 
النظامي من  ـــ  ـ الــروســي  القتل  وقــع اســتــمــرار 
أقــصــى الــشــمــال إلــى أقــصــى الــجــنــوب. وانــدلــع 
حــريــق فــي محطة زيـــزون الــحــراريــة فــي سهل 
بعد  الغربي،  الشمالي  ريــف حماة  في  الغاب 
استهدافها من قبل الطيران الحربي الروسي، 
وفقا ملركز )حماة اإلعامي(. ويذكر املركز أن 
بالتزامن  الــحــراريــة  املحطة  قصف  »الــطــيــران 
مع قصف على قرية حر بنفسه، وبلدة طلف، 
مما أدى إلــى سقوط عــدد من الجرحى«. كما 
واصل الطيران الروسي غاراته مستهدفا مدن 
وبلدات ريف حمص الشمالي، أمس الجمعة، 
مــمــا أدى إلـــى مــقــتــل ثــاثــة مــدنــيــني فـــي بــلــدة 
تلبيسة وأربعة في قرية الحلموز، فيما منعت 
إقــامــة صــاة الجمعة لألسبوع  الــقــرى  بعض 
الــســادس على الــتــوالــي. وفــي الــســيــاق نفسه، 
يــلــفــت الــنــاشــط اإلعـــامـــي، مــحــمــد الحمصي، 
الروسي )سوخوي  الحربي  »الطيران  أن  إلى 

ويشير  التنظيم.  مــن  التخلص  إلــى  سعيهم 
»العربي الجديد«، إلى أنه يعمل  عبدالرحيم، لـ
بــشــكــل مــتــواصــل لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات 
ــاربــــه وأصـــدقـــائـــه،  عـــن املـــديـــنـــة مـــن بــعــض أقــ
»وهــم  بــاالتــصــال،  لهم  الفرصة  كلما سنحت 
يؤكدون أن الوضع املعيشي والصحي يزداد 
ــر. وبــعــضــهــم يــتــحــدث  ــ ــا بـــعـــد آخــ ــوءًا يـــومـ ــ ســ
يحدث  ملــا  مشابهة  عمليات  تنفيذ  قــرب  عــن 
فـــي الـــقـــدس مـــن طــعــن يــنــفــذهــا الــشــبــاب ضد 

املحتلني الصهاينة«، على حّد قوله.

ــة بــحــق املــدنــيــني،  ــكـــب مـــجـــزرة مـــروعـ 22( ارتـ
الحلموز شمالي مدينة  قــريــة  اســتــهــداف  إثــر 
حمص، بثاث غــارات مما أدى إلــى سقوط 4 

قتلى و28 جريحا«.
اإلنــســان  الــســوري لحقوق  املــرصــد  يفيد  كما 
أن الـــطـــائـــرات الــروســيــة نــفــذت عـــدة ضــربــات 
ــي ريـــف  ــي قـــريـــة الـــغـــنـــطـــو، فــ عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــ
حمص الشمالي، ومناطق أخرى في الطريق 
الكبيرة.  والـــدار  الغنطو  قريتي  بــني  الــواصــل 
كما دارت اشتباكات في محوري أم شرشوح 

ــرى، تــشــهــد املـــوصـــل نــقــصــا في  ــ مـــن جــهــة أخـ
وانـــعـــدام بعضها  ــة  ــ الطبية واألدويـ املــعــدات 
بسبب الضربات الجوية، التي ينفذها طيران 
ذلــك، الحصار  إلى  الدولي. يضاف  التحالف 
و»البشمركة«  العراقية  القوات  تفرضه  الذي 
الــكــرديــة على املــديــنــة وقــطــع طــرق التهريب، 
وتلك الــواصــلــة بــني املــوصــل واملـــدن األخــرى، 
والتي كانت منفذًا لتبادل البضائع، مما منع 
وصــول املــواد الطبية للمدينة. كما انقطعت 
ــيـــط الـــخـــارجـــي  وســــائــــل االتـــــصـــــال مــــع املـــحـ
لكن  الــشــبــكــات،  تــوقــف جميع  بــعــد  للمدينة 
عــلــى شبكات  الــحــصــول  فــي  بعضهم ينجح 
اتصال في أماكن معّينة عند أطراف املدينة، 
ليتواصلوا مع من هم خارج أسوار املوصل.

 »الـــعـــائـــات لـــم تعد 
ّ
ويـــؤكـــد عــبــدالــرحــيــم أن

املــرض،  مــن  يــعــانــون  تحتمل رؤيـــة أطفالها 
باإلمكان  يعد  لــم  البسيطة  األمــــراض   

ّ
إن إذ 

الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــســهــولــة، خــصــوصــا في 
ر 

ّ
الطقس وعـــدم توف بـــرودة  الــشــتــاء، بسبب 

ــراء وقـــــود لــلــمــدافــئ  املـــــال لــــدى األهــــالــــي لـــشـ
ــره، مـــمـــا يـــجـــعـــل تــلــك  ــ ــعـ ــ بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع سـ
أسباب  رئــويــة«.  وتصبح  تتطور  األمــــراض 
كــثــيــرة، بــحــســب عــبــدالــرحــيــم، تــدعــو أهــالــي 
ــل إلــــــى »الــــــوقــــــوف بــــوجــــه داعــــــــش«.  ــ ــــوصـ املـ
و»يـــعـــانـــي الــجــمــيــع شــظــف الـــعـــيـــش. معظم 
األعـــمـــال تــوقــفــت، وداعـــــش ال يــمــكــنــه توفير 
ــا ال يــســتــطــيــع الــنــاس  ــذا مـ ــ فــــرص عـــمـــل، وهـ

تحمله وقتا أطول«.
وتــســتــعــد الـــقـــوات الــعــراقــيــة، و»الــبــشــمــركــة« 
استعادة  ملعركة  املــوصــل  الــكــرديــة، وعشائر 
مــديــنــة املـــوصـــل. وبــحــســب املــتــحــدث بــاســم 
الــلــواء يحيى رســـول، فإن  الــقــوات املشتركة، 

لدى القوات خططا الستعادة املناطق.

لحمص،  الشمالي  الريف  في  الساسل  وأبــو 
بني قوات النظام واملليشيات الداعمة لها من 

جهة، واملعارضة املسلحة من جهة أخرى.
شمااًل، واصلت »قوات سوريا الديمقراطية«، 
تــــقــــّدمــــهــــا عــــلــــى حـــــســـــاب تـــنـــظـــيـــم »الــــــدولــــــة 
ــــف الــحــســكــة  اإلســــامــــيــــة« )داعـــــــــــش(، فــــي ريــ
ــة، بــعــدمــا  ــ ــــوريـ ــنـــوبـــي، شـــمـــال شـــرقـــي سـ الـــجـ
سيطرت حقول نفطية ومواقع أخرى، قاطعة 

بذلك طريق الشدادي املمتد إلى الرقة.

ــفـــاف الــبــحــر  الـــتـــواجـــد الـــعـــســـكـــري عـــلـــى ضـ
األبيض املتوسط.

ضغوط أميركية على المعارضة
األمــيــركــيــون مـــتـــرددون فـــي ســـوريـــة، أو أن 
اســتــراتــيــجــيــتــهــم قــائــمــة عــلــى تــــرك األمــــور 
معلقة. لكن التصريحات السعودية التركية 
ــوات بــريــة  ــ ــــرة، بـــخـــصـــوص إرســـــــال قــ ــيـ ــ األخـ
التحالف  ضــمــن  ــــش«  »داعـ تنظيم  ملــحــاربــة 
الدولي في العراق وسورية، بقيادة الواليات 
املتحدة، يبدو أنها أحرجت واشنطن، والتي 
 بـــزيـــادة الــجــهــود اإلقليمية 

ً
طــالــبــت طــويــا

ملواجهة اإلرهاب.
فالواليات املتحدة، والتي وضعت »الفيتو« 
ــيـــهـــا تــســلــيــح  عــــلــــى الـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــي يــــتــــم فـ
املعارضة السورية املسلحة، بدأت بالضغط 
ــة مـــن أجــــل إيـــجـــاد تــســويــة،  ــعـــارضـ عــلــى املـ
ــة تـــتـــجـــه شــطــر  ــ ــــوريـ ــــي سـ تـــجـــعـــل األمـــــــــور فـ
ــاب« بــالــتــعــريــف األمــيــركــي،  ــ مــحــاربــة »اإلرهــ
والذي يستثني األسد. جاءت هذه الضغوط 
مــــرة عــلــى صــيــغــة فــــرض تــســويــة مــجــحــفــة، 
تــبــقــي األســــــد فــــي الـــســـلـــطـــة، وتـــلـــغـــي فــكــرة 
املشاركة  لألسد  وتتيح  االنتقالية،  املرحلة 
فـــي أي انــتــخــابــات مــقــبــلــة. لــيــصــبــح الــحــل، 
مــجــرد إشـــــراك املـــعـــارضـــة فـــي الــســلــطــة، في 
ظــل بــقــاء األســــد، كــمــا بــيــنــت ضــغــوط وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي، جــــون كـــيـــري، على 
ومــرة  العليا.  الــســوريــة  التفاوضية  الهيئة 
أخرى، على شكل تسريبات عن كيري، يبشر 
فيها بإبادة املعارضة السورية خال ثاثة 

أشهر، في ظل الظروف الحالية.
املــوقــف األمــيــركــي، جــاء معارضا للعروض 
ــــش«،  الــســعــوديــة الــتــركــيــة، بــمــحــاربــة »داعــ
ــذي يــســتــلــزم قطعا نــهــايــة نــظــام األســـد،  والــ
بحسب الرياض وأنقرة، ليبدو وكأن األمور 
معلقة في الوقت الحالي، بني رغبة واشنطن 
بمحاربة اإلرهاب مع حلفائها، ولو في ظل 
بقاء األسد، وبني املوقف التركي السعودي، 
والــذي ال يستثني األســد من تهم اإلرهــاب، 
ويؤكد أن محاربة »داعش« تبدأ من إسقاط 

النظام في دمشق.

بدر الراشد

ــتـــطـــورات األخــــيــــرة على  تـــبـــدو الـ
ــة؛  ــمـ ــهـ ــبـ الـــــســـــاحـــــة الــــــســــــوريــــــة مـ
فاألجواء فوقها ليست بتسوية، 
ــــي األفـــــــق مـــــؤشـــــرات بـــهـــذا  ــاك فـ ــنــ ــــع أن هــ مـ
االتــجــاه، رغــم اإلحــبــاط مــن إمكانية إيجاد 
حل سياسي خال املــدى املنظور. من هنا، 
ــم املــتــحــدة  ــ تـــأتـــي تــصــريــحــات مــبــعــوث األمـ
الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، 
ــــذي أوضــــح أن »اســتــئــنــاف املــفــاوضــات  والـ
في 25 فبراير/ شباط كما هو مقرر، خيار 
الــوقــت نفسه، يبدو  فــي  غير واقــعــي«. لكن 
أن االتــصــال الــذي أجـــراه الرئيس الــروســي، 
السعودي، سلمان  وامللك  بوتني،  فاديمير 
بــن عــبــد الــعــزيــز، بــاإلضــافــة إلـــى الــضــغــوط 
الروسية على رئيس النظام السوري بشار 
األسد، من جهة، والضغوط األميركية على 
املعارضة، من جهة ثانية، وكأنها محاولة 

لخلق أجواء تسوية، ولو من العدم.
الروسية  املــحــادثــات   

ّ
أن الكرملني  وأوضـــح 

»عبرا  الجانبني   
ّ
وأن إيــجــابــيــة،  الــســعــوديــة 

 املــشــكــلــة الــســوريــة«. 
ّ

عــن رغــبــتــهــمــا فــي حـــل
وخــلــص إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى دعــــوة الــرئــيــس 
الـــروســـي لــلــمــلــك ســلــمــان، لـــزيـــارة مــوســكــو. 
ــعـــودي، وبــحــســب وكــالــة  أمــــا الـــجـــانـــب الـــسـ
األنباء السعودية »واس«، فقد أكد على أن 
الثنائية  العاقات  »تناول  املكاملة تضمنت 
ــرور 90 عـــامـــا عــلــى الــعــاقــات  ــ بــمــنــاســبــة مـ
ــــى بــحــث  الـــســـعـــوديـــة الــــروســــيــــة، إضــــافــــة إلـ
ــاع فـــي املــنــطــقــة«. وكــانــت  ــ ــ تــــطــــورات األوضـ
الــريــاض قــد نــفــت فــي وقـــت ســابــق، تحديد 
العزيز  بــن عبد  امللك سلمان  لــزيــارة  موعد 
شير إلى أنها ستكون 

ُ
إلى موسكو، والذي أ

في منتصف مارس/ آذار املقبل.
 روســــيــــا غـــيـــر مــعــنــيــة بـــاألســـد 

ّ
ويــــبــــدو أن

شخصيا، وهــدفــهــا إيــجــاد مــوطــئ قــدم لها 
فــي ســوريــة عــلــى املـــدى الــبــعــيــد. وبالنسبة 
ــد أســـاســـي،  ــ  رحـــيـــل األسـ

ّ
ــإن ــ لــلــســعــوديــني، فـ

بــاعــتــبــار أال تــســويــة وال مــحــاربــة لــإرهــاب 

ل الحل السوري المؤجَّ
موسكو وواشنطن تضغطان على األسد والمعارضة

ال  الرصاص  صوت  فإن  أسبوع،  خالل  سورية  في  نار  إطالق  وقف  على  ميونخ  في  االتفاق  رغم 
يزال عاليًا. لكن التحركات الروسية واألميركية باتجاهين مختلفين قد ُتظهر أّن »التسوية« قد تأتي 

وفق مصالحهما، ولو كانت مؤّجلة

دي ميستورا: استئناف 
المفاوضات في 25 فبراير 

خيار غير واقعي

استهدف الطيران الروسي 
مدن وبلدات ريف حمص 

الشمالي موقعًا ضحايا

تعيين ضابط سابق 
في الجيش العراقي بدل 

أبو مهدي المهندس

45
سياسة

تحليل

خاص

الحدث

متابعة

أجواء انتفاضة مرتقبة في الموصل مستوحاة من المقدسيين موعد جنيف يترنّح وال أثر لوقف إطالق النار

ر موسكو في  يضاف إلى مؤشرات الخالف الروسي اإليراني المحتمل، تأخُّ
طهران،  إعالن  وما  إيران،  إلى  الصاروخية   »300 »أس  منظومة  تسليم 
عبر وكالة أنباء »فارس«، بأن أولى الدفعات ستصل خالل أيام، ثم نفي 
الكرملين لهذا األمر، على لسان المتحدث باسمه، ديمتري بيسكوف، إال 
إضافة الكثير من التساؤالت حول هذه الصفقة المعلقة من سنوات، 

وانعكاساتها على العالقات اإليرانية الروسية.

غموض »أس 300«

مـــن دون ذلـــــك، كــمــا أّكـــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــســعــودي، عــادل الجبير، مـــرارًا. باإلضافة 
ــادة  ــإعــ الــــدولــــتــــني مـــعـــنـــيـــة بــ  كـــلـــتـــا 

ّ
إلــــــى أن

ثمن، ومحاربة  بأي  إلى سورية  االستقرار 
 الـــقـــول بــإيــجــاد 

ّ
اإلرهــــــــاب. وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن

الــريــاض،  ــرضــي 
ُ
ت تسوية روســيــة أميركية، 

أمر ممكن نظريا، بينما يبدو إرضاء إيران 
، وهي التي ترى الساحة السورية 

ً
مستحيا

ــــادة  ــــرب »عـــقـــائـــديـــة«، وتــــريــــد إعـ ــأرض حـ ــ كــ
هيمنة األسد على مختلف التراب السوري.

مؤشرات الخالف الروسي اإليراني
منذ التدخل الروسي، خفت وهج الحضور 

اإليــرانــي، كــأهــم املــدافــعــني عــن نــظــام األســد، 
إذ تصدرت روسيا األعمال العسكرية على 
األرض، واملحادثات على الطاولة املستديرة. 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تـــبـــدو الــتــصــريــحــات 
عــن موسكو وطــهــران  الــصــادرة  السياسية 

متباينة، السيما خال اليومني املاضيني.
ففي الوقت الذي أكد فيه مندوب روسيا في 
الخميس  فيتالي تشوركني،  املتحدة،  األمم 
تـــصـــريـــحـــات  بـــــــأن  ــاط،  ــ ــبــ ــ فـــــبـــــرايـــــر/ شــ  18
ــيــــرة »ال تــنــســجــم مـــع الــجــهــود  األســـــد األخــ
أن تغييرًا  الدبلوماسية لروسية«، ال يبدو 
حدث في إيران، والتي تصّر على أن الحرب 
في سورية »عقائدية«، كما جاء على لسان 
قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري 
اإليــــرانــــي، مــحــمــد بـــاكـــبـــور، يــــوم الــخــمــيــس 
ــد قـــد أعــلــن قبل  ــان بــشــار األســ املـــاضـــي. وكــ
ه سيفرض هيمنته على كامل التراب 

ّ
أيام أن

السوري، األمر الذي استفز حلفاءه الروس، 
واعتبروا خطابه غير عقاني.

إصــــــرار إيــــــران عــلــى مــواقــفــهــا مـــن ســوريــة 
تــكــّرر عــلــى لــســان مستشار املــرشــد األعــلــى 
في الحرس الثوري، يد الله جواني، والذي 
 أي »تغيير في مواقف أي بلد تجاه 

ّ
رأى أن

سورية لن يغير من املوقف اإليراني«.
 تباينات روسيا وإيــران، لم 

ّ
هكذا، يبدو أن

تظهر إلى العلن بعد. وإضافة إلى اختاف 
ــول الــــحــــرب فــي  ــ الـــــرؤيـــــة بــــني الـــجـــهـــتـــني حــ
سورية، فإن روسيا ترتبط بعاقات جيدة 
مع إيران والسعودية على حّد سواء. وعلى 

الـــرغـــم مـــن تـــفـــاوت طــبــيــعــة هـــذه الــعــاقــات، 
فإنها خارج املوضوع العقائدي / الطائفي، 
ومصالحها سياسية بحتة. من جهة ثانية، 
ــام بــعــاقــات  ــ ــذه األيــ ــا تــتــمــتــع هــ ــيـ ــإن روسـ فــ
استثنائية مع إسرائيل، نتيجة لسياسات 
الــرئــيــس األمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا املنفتحة 
على طــهــران، مــا جعل موسكو هــي حليف 

تل أبيب األبرز، ال واشنطن حاليا.
اإليـــرانـــي،  الـــروســـي  الــخــاف  يمكن تخمني 
فــي هواجس  التباين  إلــى  النظر  مــن خــال 
الــطــرفــني فــي ســوريــة، فــإيــران تــريــد سورية 
موحدة تحت هيمنتها وحكم األسد، بينما 
ترى موسكو أن هذا الخيار مستحيل، وفق 
بني خيار صياغة  فهي  الحالية،  املعطيات 
ــة تـــحـــافـــظ عـــلـــى وحـــــدة  ــيـ ــيـــاسـ تـــســـويـــة سـ
ســــوريــــة، مــقــابــل إزاحــــــة األســــــد، وبــالــتــالــي 
ــيـــة عــلــى دمــشــق،  تـــضـــاؤل الــهــيــمــنــة اإليـــرانـ
إبقاء  في  املتمثل  الثاني،  السيناريو  وبــني 
ــالـــح مــــوســــكــــو، وفـــق  ــان مـــصـ ــمـ األســـــــد لـــضـ
العلوية الساحلية، والتي  الدولة  سيناريو 
تعطي لروسيا ما تريده من املنطقة، وهو 

تحجيم »الحشد«
العبادي يباشر تفكيك المليشيات بضمانات أميركية

 بغداد ـ أكثم سيف الدين
         براء الشمري

الــرهــانــات على اســتــمــرار الدعم  سقطت كــل 
الـــحـــكـــومـــي الــــعــــراقــــي ملــلــيــشــيــات »الـــحـــشـــد 
ــادة فـــي الــتــحــالــف  الــشــعــبــي«، الــتــي ســعــى قــ
الــوطــنــي الــحــاكــم فــي الــبــاد لجعلها الــقــوة 
العراقي  الجيش  األولــى متفوقة حتى على 
وكافة األجهزة األمنّية، لتبدأ مرحلة جديدة 
»الــحــشــد« بدعم  مــع  الحكومي  التعامل  فــي 
أميركي، من خال حل جزء من هذه املليشيا. 
فسرعان ما تغّيرت موازين األمور وموازين 
ــــوزراء حيدر  الــقــوى بــعــد أن صـــدم رئــيــس الـ
تسريح  املتضمن  بــقــراره  الجميع  الــعــبــادي 

30 في املائة من عناصر »الحشد«.
ــاء فــــي خـــضـــم مـــحـــاوالت  ــ ــادي جـ ــبـ ــعـ ــرار الـ ــ قــ
مستمّرة ووساطات من ِقبل قادة املليشيات، 
ملنح  الوطني،  التحالف  في  قــادة  وبعضهم 
فــي معركة املوصل  »الــحــشــد«  لـــ دور جــديــد 
املرتقبة، وإفساح املجال أمامه للتكفير عن 
ليعلن  املــدنــيــني،  بحق  وانتهاكاته  سيئاته 
الــعــبــادي قـــراره غير املــتــوقــع بحل جــزء من 

»الحشد«.
وعلى الرغم من املخاوف الكبيرة من الخطر 
الـــــذي يــكــمــن فـــي قــــوة »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«، 
وضد  الحكومة  ضــد  استغالها  وإمكانّية 
ــا، لـــــم يـــســـتـــطـــع قــــــــادة »الــــحــــشــــد«  ــ ــهــ ــ ــراراتــ ــ قــ
املــخــتــلــفــون مـــع الــعــبــادي فـــي الـــــرأي، رفــض 
قــراره أو االعــتــراض عليه، ليكتفوا بإصدار 
بيان بّرروا فيه القرار على أنه جاء »بسبب 
قّوة  أسطورة  لتنتهي  االقتصادية«،  األزمــة 
»الحشد« وسطوته على القرارات الحكومية 

وتبدأ حالة الترقب للقرارات الاحقة.
في هذا السياق، يقول مصدر في التحالف 
 »انـــفـــراد 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــوطــنــي لـــ

الــقــرارات لم يكن شيئا جديدًا،  العبادي في 
قـــــرارات ســيــاســّيــة مستعجلة  اتــخــذ  إنـــه  إذ 
وغــيــر رصــيــنــة، ولـــم تــكــن بــمــســتــوى وحجم 
ها مع ذلك لم تكن مستغربة 

ّ
املسؤولية، لكن

وغـــيـــر مــتــوقــعــة كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع قــــراره 
الحشد«.  من  كبيرة  نسبة  بتسريح  األخير 
الجميع بمن  فــاجــأ  »الــعــبــادي   

ّ
أن ويــوضــح 

فيهم تحالفه )التحالف الوطني( واستخدم 
صــاحــيــاتــه الــدســتــوريــة بــاعــتــبــاره الــقــائــد 
األول للحشد الشعبي، ليتخذ قرارًا لم يعلم 
به أحــد من قــادة التحالف الوطني«، مبينا 
خذ بمعزل عن الجميع ومن ِقبل 

ُ
 »القرار ات

ّ
أن

العبادي وحده«.
ويؤكد املصدر أن »قــادة التحالف والحشد 
 العبادي تنقصه الجرأة 

ّ
كانوا يتصورون أن

ه 
ّ
والشجاعة على اتخاذ أي قرار حساس، وأن

لن يستطيع املساس بالحشد الشعبي ال من 
ّكل 

ُ
أنــه ش اعتبار  مــن بعيد، على  قــريــب وال 

بفتوى املرجعّية، لكن العبادي وبشكل غير 
متوقع، اتخذ القرار مع إصرار على تنفيذه 
أية مناقشة من  بأسرع وقت ممكن، رافضا 

أية جهة كانت باملوضوع«.
ويــلــفــت إلـــى أن »قــــادة الــحــشــد، ومــنــهــم أبــو 
العامري وآخــرون،  مهدي املهندس وهــادي 
ــدار الـــقـــرار اجــتــمــاعــا طــارئــا  عــقــدوا فـــور إصــ
ــتـــدارك املـــوقـــف والـــخـــروج بــمــوقــف مــوّحــد  لـ
سوى  الخروج  يستطيعوا  لم  لكنهم  إزاءه، 
»بـــدا واضــحــا  أنـــه  لــلــقــرار«، معتبرًا  بتبرير 
هناك  أن  وغــيــره،  وطــنــي  كتحالف  للجميع 

مــؤامــرة حيكت ضــّد الحشد، وأطــرافــهــا هم 
الــواليــات املــتــحــدة والــعــبــادي وقـــادة املــكــّون 
سليم  البرملان  رئيس  رأسهم  وعلى  ي 

ّ
السن

الــجــبــوري، فيما بقي الــطــرف الــثــالــث يعمل 
بالخفاء تافيا ألية أزمة طائفية«.

ويشير املصدر نفسه إلى أن »العبادي وّجه 
املائة  فــي  الــــ30  حــل  ملتابعة  لجنة  بتشكيل 
مــن الــحــشــد، وطــلــب أســمــاء الــعــنــاصــر التي 
اتــهــا ألي فــصــيــل مسلح  ســتــســّرح وانــتــمــاء
الــحــشــد«، مبينا أن »الــعــبــادي  مــن فــصــائــل 
منح اللجنة مهلة أسبوع واحد فقط إلنهاء 
أنه  النسبة بالحشد«. ويــؤكــد  ارتــبــاط هــذه 
»بعد هذا القرار أصبح العبادي غير موثوق 
الــحــشــد، وهــم يتوقعون  لــقــادة  بــه بالنسبة 
قرارات أخرى قد تصدر منه تتبع هذا القرار 

كلها ال تصب في صالح الحشد«.
وال يبدو أن قرارات العبادي ستتوقف عند 
حل جزء من »الحشد«، إذ قرر إجراء تغييرات 
املليشيا. ويكشف مصدر  هــذه  قــيــادات  فــي 
»العربي الجديد«، أن »العبادي عنّي  مطلع لـ
ضــابــطــا ســابــقــا بــالــجــيــش الـــعـــراقـــي يــدعــى 
محسن الكعبي نائبا لرئيس هيئة الحشد، 
وهــو املنصب الـــذي كــان يشغله أبــو مهدي 
ــذه الــتــغــيــيــرات   »هــ

ّ
املـــهـــنـــدس«. ويـــوضـــح أن

الــتــي أجــراهــا الــعــبــادي أثــــارت قــلــق فصائل 
إلى  للسفر  زعمائها  الحشد ودفعت بعض 
إيران وآخرين إلى التواري بعيدًا عن وسائل 
اإلعــــام«، مبينا أن »املــهــنــدس، وهــو الرجل 
األقوى في الحشد، غادر إلى طهران صباح 
الجمعة بــعــد ســاعــات مــن إصــــدار الــعــبــادي 

قرارًا بإقالته وتسمية الكعبي بداًل عنه«.
 »الــتــغــيــيــرات طــاولــت 

ّ
ويــكــشــف املـــصـــدر أن

شــخــصــيــات قـــيـــادّيـــة غــيــر املـــهـــنـــدس، منها 
 »عدد 

ّ
أبــو منتظر الــعــوادي«، مشيرًا إلــى أن

الذين تم تسريحهم من الحشد بلغ 27 ألف 

عملهم  ســيــبــاشــرون  أغــلــبــهــم   
ّ
وأن مــســلــح، 

تقاتل مع  التي  الفصائل  في سورية ضمن 
 »زيــارة وفد 

ّ
الجيش السوري«، الفتا إلى أن

من الحشد إلى دمشق األحد املاضي والوفد 

الـــســـوري إلـــى بـــغـــداد، تــمــت لـــدراســـة وبحث 
هيكلة وإعادة تنظيم صفوف تلك الفصائل، 
ألف   98 حاليا  الفعلي  قوامها  يبلغ  والــتــي 
 ،

ً
مــقــاتــل تــقــريــبــا يـــتـــوزعـــون بـــني 53 فــصــيــا

أبرزها العصائب وبدر وحزب الله وسرايا 
السام واألبــدال والنجباء«. ويشير املصدر 
 »العبادي وّجه بمنع فصائل الحشد 

ّ
إلى أن

من عملّيات التصوير التي تتم في مناطق 
 أفـــــام تــضــّمــنــت عــمــلــيــات 

ّ
الـــقـــتـــال بــعــد بــــث

وحرق  بالجثث  وتمثيل  باملعتقلني  تنكيل 
املمتلكات«.

وتعليقا على هذا املوضوع، اعتبرت مليشيا 
ــدال«، وهـــي إحـــدى فــصــائــل »الــحــشــد«،  ــ »األبــ
قـــرار عـــزل أبـــو مــهــدي املــهــنــدس »اســتــكــمــااًل 
على  مشّددة  الحكومة«،  من  الغدر  لصفحة 
 .»

ً
ـــهـــا »لــــن تـــرضـــى غــيــر املـــهـــنـــدس بـــديـــا

ّ
أن

وقالت املليشيا في بيان صحافي أمس، إن 
»املهندس كان مهندسا لجميع االنتصارات 
مشيرة  داعـــش«،  تنظيم  على  قت 

ّ
تحق التي 

الـــذيـــن اســتــكــمــلــوا صفحة   »أولــــئــــك 
ّ
أن إلــــى 

األميركيني  مع  الــقــذرة  في صفقاتهم  الغدر 
 وجود املهندس 

ّ
يحاولون عزل الشرفاء، وأن

لم يرق لصناع املوت والدمار«.
من جهته، يؤكد عضو لجنة األمن والدفاع 
فصائل  »بعض  أن  جهاد،  حسن  البرملانية 
مـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي لــــجــــأت إلـــى 
وارتكبت  بينها،  فيما  الحسابات  تصفية 
ويقول  املــواطــنــني«.  بحق  كبيرة  انتهاكات 
إنه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث  جــهــاد، 
الــقــوات جاء   تشكيل هــذه 

ّ
أن »مــن املفترض 

ــهــا أصـــبـــحـــت مــشــكــلــة 
ّ
لـــضـــرب داعـــــــش، لــكــن

وأزمــــة خــطــيــرة بــالــنــســبــة لــرئــيــس الـــــوزراء، 
وخــــــرجــــــت عــــــن الــــســــيــــطــــرة ولــــــــم يــســتــطــع 
غير  فــوضــويــة  جــهــات  فأصبحت  ضبطها، 

منضبطة«.
ويــلــفــت إلــــى أن »الـــعـــبـــادي حــــاول مـــــرارًا أن 
يــســيــطــر عــلــى الــحــشــد، ولــكــن لـــم تــكــن لــديــه 
في  وضبطه  وضعه  ملعالجة  الكافية  القوة 
الــســابــق، ولــكــنــه الـــيـــوم اســتــطــاع أن يعالج 
املـــوقـــف بــعــد أن ُمــنــحــت لـــه الــفــرصــة لــيــبــدأ 

خطواته املؤّجلة بتسريح الحشد«.

سبق لنائب في التحالف الوطني الحاكم، أن كشف لـ»العربي الجديد«، 
العبادي عقد اجتماعات مع  الحالي، أن »حيدر  التاسع من الشهر  في 
ومنهم  األميركيين  المسؤولين 
)الصورة(،  جونز  ستيوارت  السفير 
البرلمان  رئيس  منع  حادثة  بعد 
ــول  ــن دخـ ــيــم الـــجـــبـــوري مـ ســل
واشنطن  من  وطلب  المقدادية، 
ــوات لحل  ــط ــاذ خ ــخ ــم الت ــدع ال
حصل  )العبادي(  وأنـّـه  »الحشد«، 
من  بالفعل   واشنطن  دعم  على 
من  ومنعه  الرواتب  قطع  نوع 
المشاركة بمعارك األنبار والموصل.

تأتي تحركات أهالي الموصل لمواجهة تنظيم »داعش« للتخلص من 
انتهاكاته المتواصلة بحقهم، وإعادة االستقرار، مع وصول تعزيزات 
العراقي  الجيش  مــن  عسكرية 
ــرًا،  ــي ــور، أخ ــم ــخ إلـــى قـــاعـــدة م
»البشمركة«  قوات  تتمركز  حيث 
الكردية. وتقضي خطة استعادة 
المدينة كاملة من سيطرة التنظيم 
العدد  حيث  من  كبيرة  مشاركة 
وانطالق  العراقي  الجيش  لقوات 
لكن  عــّدة،  محاور  من  الهجوم 
بغداد لم تعلن حتى اآلن موعدًا 

النطالق هذه المعركة.

دعم أميركي

خطة مشتركة

األســرى  عميد  اغتيال  وضــع  يمكن 
عوامل  ضمن  القنطار،  سمير  السابق 
سمحت  إذ  الروسي،  اإليراني  الخالف 
لكيان  اإلسرائيلية  الروسية  التفاهمات 
االحتالل بأن يتحرك في سورية كيفما 
اهلل،  حزب  مصالح  فاستهدف  يشاء، 
والنظام السوري، مما جعل موقف 
نصر  حسن  اللبناني،  اهلل  حــزب  زعيم 
يرى  فهو  السكين«  »بالع  بمثابة  اهلل، 
اغتيال  على  يتواطأ  الروسي  حليفه 
قادته وعناصره، لكنه ال يقوى على 
فّض  حتى  أو  الحليف،  هــذا  انتقاد 

الحلف.

صفعة القنطار

تفيد األجواء الواردة من 
مدينة الموصل العراقية، 

أن من تبقى في ثاني 
أكبر مدن بالد الرافدين، 
يعيشون أجواء ما قبل 
انفجار انتفاضتهم ضد 

تنظيم »داعش«

بات مرّجحًا تأجيل 
مفاوضات جنيف 

السورية، المقررة في 
25 فبراير/شباط، وفقًا 

للمبعوث األممي ستيفان 
دي ميستورا

تباين إيراني روسي ضمني حول سورية )عطا كناريه/ فرانس برس(

الغارات 
الروسية 
لم توّفر 
المناطق 
السورية 
)بهاء 
الحلبي/
األناضول(

لم يستطع قادة »الحشد« رفض قرار العبادي )حيدر حمداني/فرانس برس(

  شرق
      غرب

3 شهداء فلسطينيين 
في الضفة والقدس

اســــتــــشــــهــــد ثــــــاثــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني، 
أمــــــس، بــــرصــــاص جـــيـــش االحـــتـــال 
اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي، خــــــــال مــــواجــــهــــات 
واستشهد  فدائية.  عمليات  وتنفيذ 
خـــالـــد طـــــارق يـــوســـف طــقــاطــقــة )21 
عاما( خال املواجهات، التي اندلعت 
عند مدخل بلدة بيت فجار، جنوب 
بيت لحم، في أثناء تفريق االحتال 
تظاهرة مناصرة للصحافي األسير، 
محمد القيق. واستشهد عابد حامد 
الــدهــس في  أثــنــاء تنفيذ عملية  فــي 
ــــو خــلــف،  ــلـــدة ســــلــــواد، ومـــحـــمـــد أبـ بـ
منفذ عملية الطعن في باب العمود. 
ووثـــقـــت كــامــيــرا »الـــجـــزيـــرة« عملية 
اإلعــدام التي نفذها جنود االحتال 

بحق محمد.
)العربي الجديد(

... ومواجهات حدودية 
في غزة

أعلن املتحدث باسم وزاة الصحة في 
غزة، أشرف القدرة، أمس، عن إصابة 
االحــتــال  بـــرصـــاص  فلسطينيني   7
اإلســرائــيــلــي خــال مــواجــهــات. وقــال 
فلسطينيني   4 أصــــاب  االحـــتـــال   

ّ
إن

ــة مــنــهــم  ــ ــــاثـ ــاع غـــــــــزة، ثـ ــ ــطـ ــ ــال قـ ــ ــمـ ــ شـ
ــــي، فـــيـــمـــا أصـــيـــب  ــــحـ بــــالــــرصــــاص الـ
الـــــرابـــــع بــــالــــرصــــاص املــــطــــاطــــي فــي 
في  فلسطينيني   3 وأصـــيـــب  رأســـــه، 

شرق مدينة غزة.
)العربي الجديد(

»داعش« ينفذ إعدامات 
جماعية في كركوك

ــان  ــ ــكـ ــ ــر وسـ ــ ــائـ ــ ــشـ ــ ــــف شــــــيــــــوخ عـ ــشـ ــ كـ
ــــوك،  ــركـ ــ مـــحـــلـــيـــون فـــــي مـــحـــافـــظـــة كـ
شمال العراق، أمس، عن قيام تنظيم 
)داعـــــــــش( بــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات إعـــــدام 
جــمــاعــيــة بــحــق مــدنــيــني مـــن ســكــان 
وقال  وضواحيها.  الحويجة  مدينة 
العاصي،  أنـــور  العبيد،  قبائل  أمــيــر 
بــــيــــان إن »عــــنــــاصــــر )داعــــــــش(  فـــــي 
أعـــدمـــوا خـــال ثــاثــة أيــــام 17 شــابــا 
بثاث عمليات إعدام طاولت شبانا 
ــالــــي قــضــاء  وســـكـــانـــا فــــاريــــن مــــن أهــ
والرياض  الــزاب  ونواحي  الحويجة 
كتابة  بتهمة  والـــرشـــاد،  والــعــبــاســي 

الفتات تحرض على )داعش(.
)العربي الجديد(

مؤتمر لإلسراع بتسليح 
العشائر العراقية

طـــالـــب مـــؤتـــمـــر لــلــعــشــائــر الــعــربــيــة 
أمـــس، بتسليح  الــعــراق،  فــي  السنية 
ــر بــــهــــدف  ــ ــائـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــل ألبـــــــنـــــــاء الـ ــ ــامــ ــ كــ
املــوصــل.  مــديــنــة  لتحرير  تجهيزها 
ودعــــــا بـــيـــان أصـــــــدره املـــؤتـــمـــر، إلـــى 
تسليح عاجل وكامل ألبناء عشائر 
 عــن 

ً
ــنــــوى، فــــضــــا ــيــ ــــي األنـــــبـــــار ونــ فـ

البشمركة التي ستشارك في عملية 
التحرير. وشارك باملؤتمر نحو 250 
شخصية من العشائر، بينهم نواب.
)العربي الجديد(
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ُيجرون تدريبات تحت قيادة شوشان، دفعنا 
رون لهجوم كبير 

ّ
لاعتقاد بأنهم كانوا ُيحض

خـــارج لــيــبــيــا، ســـواء فــي املــنــطــقــة أو ربــمــا في 
أوروبا«.

ويرى الباحث التونسي املتخصص في الشأن 
يؤكد  القصف  هــذا  أن  الطبيب،  رافـــع  الليبي، 
الــعــســكــريــة األجــنــبــيــة ستشمل  الــهــجــمــات  أن 
معاقل »داعش« في كامل ليبيا، ولن تستثني 
أية بؤرة قد يتواجد فيها اإلرهابيون، خافا 
ملــا اعــتــقــده بــعــض املــراقــبــني مــن أنــهــا ستكون 
الليبية. ويلفت  التونسية  الحدود  بعيدة عن 
»العربي الجديد«، إلى أن »صبراتة  لـ الطبيب 
تعتبر من أبــرز بؤر التوتر التي تتواجد بها 
الــعــنــاصــر الــتــكــفــيــريــة، والــســلــفــيــة الــجــهــاديــة 
اختيار   

ّ
أن إلــى  ويشير  املقاتلة«.  والجماعات 

منازل  إلــى  الضربة  توجيه  األميركية  القوات 
محددة في صبراتة، يبنّي أن املعركة لن تكون 
في ســرت، كما رجح بعض املراقبني، بل إنها 
ستمتد على كامل جغرافيا ليبيا، الفتا إلى أن 
الهجوم وقع على بعد عشرات الكيلومترات عن 
الليبية، وبالتالي ال يمكن  الحدود التونسية 
ستهدف دون 

ُ
عــن مناطق ست الــيــوم  الــحــديــث 

غيرها. ويوضح أنه بعد العام 2011، تحّولت 
صــبــراتــة إلـــى منطقة الســتــقــطــاب اإلرهــابــيــني 
وتسفيرهم إلى بؤر التوتر، كسورية والعراق، 
مرجحا أن يكون عدد القتلى بغارة األمس من 

التونسيني مرتفعا.

طرابلس، تونس ـ العربي الجديد

ـــل الــعــســكــري 
ّ

ــتـــدخ بـــــدأت بــــــوادر الـ
تنظيم  ملواجهة  ليبيا  في  الغربي 
ــة اإلســــامــــيــــة« )داعــــــــش(،  ــ ــ ــدول ــ »الــ
تــظــهــر بــشــكــل عــلــنــي، مـــع الــقــصــف األمــيــركــي 
ــــذي اســتــهــدف قــيــاديــا بـــــارزًا فـــي الــتــنــظــيــم،  الـ
أمــــس الــجــمــعــة، وذلـــــك عــشــيــة تــقــديــم رئــيــس 
حكومة الوفاق الوطني فائز السراج حكومته 
لكن  السبت.  اليوم  املتوقع  برملان طبرق،  إلــى 
على  للتأكيد  ســارعــوا  األميركيني  املسؤولني 
أن هــذه الــغــارة ال تعني بــدء حــرب فــي ليبيا، 
مع كشف مصادر عسكرية أميركية عن شكوك 
بـــأن املـــوقـــع املــســتــهــدف كـــان يــتــم فــيــه تــدريــب 
ليبيا. وتأتي  لتنفيذ عمليات خارج  مقاتلني 
ــارة بــعــدمــا كــــان الــرئــيــس األمــيــركــي  ــغـ هــــذه الـ
باراك أوباما، قد أكد أخيرًا أن باده لن تسمح 
»داعش« بتعزيز مواقعه في ليبيا، مضيفا:  لـ

»سناحق داعش أينما ُوجدت مخالبه«.
الجمعة،  أمــس  أميركيون،  مسؤولون  وكشف 
عن تنفيذ غارة فجر أمس بتوقيت ليبيا، على 
ما قالوا إنه معسكر تدريب لتنظيم »داعش« 
في منطقة قصر العالقة في صبراتة الليبية، 
ــدانــــي فــــي الــتــنــظــيــم  ــيــ ــتــــل فـــيـــهـــا الـــزعـــيـــم املــ ــ

ُ
ق

التونسي نور الدين شوشان. وأعلن املتحدث 
باسم القيادة العسكرية األميركية في أفريقيا 
»رويــتــرز«،  لوكالة  تشيدل،  مـــارك  الكولونيل 
أن مــن بــني أهــــداف الـــغـــارة الــجــويــة شــوشــان، 
مشيرًا إلى »أننا نقّيم نتائج العملية وسنوفر 
مــعــلــومــات إضــافــيــة حـــني يــكــون هــــذا مــائــمــا 
وبـــالـــطـــريـــقـــة املـــنـــاســـبـــة«. كـــمـــا نــقــلــت وكـــالـــة 
ــــؤول أمــــيــــركــــي لــم  ــــسـ ــــن مـ »فـــــرانـــــس بـــــــرس« عـ
تسمه، تأكيده حصول الغارة التي استهدفت 
شــوشــان، املرتبط بــاعــتــداءي بـــاردو وسوسة 

اللذين هزا تونس العام املاضي.
فـــي املـــقـــابـــل، أوضــــح رئــيــس املــجــلــس الــبــلــدي 
لــصــبــراتــة حــســني الــــــدوادي، لــوكــالــة »فــرانــس 
بـــرس«، أن 41 شخصا كــانــوا داخــل منزل في 
تلوا في الغارة التي نفذتها »طائرة 

ُ
صبراتة ق

ــــى أن غــالــبــيــة الــقــتــلــى  مـــجـــهـــولـــة«، مـــشـــيـــرًا إلـ
تنظيم  إلــى  ينتمون  أنهم  ُيــرّجــح  »تونسيون 
ــدوادي  ــــي. ولــفــت الــ داعـــــش«، إضــافــة إلـــى أردنـ
إلـــى أن »الـــغـــارة كــانــت دقــيــقــة جـــدًا وأصــابــت 
املنزل املستهدف وحــده، كما أن آثــار القصف 
لم تخرج ولو ملتر واحد عن هدفها«، موضحا 
أن السلطات »أجرت تحقيقا مع أحد الجرحى 
الــســتــة الـــذيـــن أصــيــبــوا فـــي الـــغـــارة، فــقــال إنــه 
أتـــى مــع آخــريــن بــهــدف الـــتـــدرب عــلــى الــقــتــال، 
ته إلى صبراتة عصبت 

ّ
وأن الجماعة التي أقل

عينيه طيلة مدة الطريق«.
بيان  فــي  لصبراتة،  البلدي  املجلس  أكــد  كما 
نـــشـــره عـــلـــى مـــوقـــعـــه االلـــكـــتـــرونـــي، مــقــتــل 41 
شــخــصــا فــــي الــــغــــارة وإصــــابــــة ســـتـــة آخـــريـــن 
ــنــــزل »مــســتــأجــر  ــــى أن املــ بــــجــــروح، مـــشـــيـــرًا إلـ
ــيـــر لـــيـــبـــيـــة، مــن  ألشــــخــــاص مــــن جـــنـــســـيـــات غـ
ضــمــنــهــم تــونــســيــون ُيــعــتــقــد بــأنــهــم ينتمون 
لتنظيم داعش«. ونقل البيان عن مصدر أمني 

»20 فبراير« المغربيهل بدأت الحرب في ليبيا؟

المغربي،  فبراير«   20« لـ  الخامسة  الذكرى  اليوم،  تحّل، 
في ظّل تساؤالت عن تحقيق مطالب واستحقاقات 

الشارع، مع تراكم المشاكل االجتماعية 

شّكلت الغارة التي شنتها طائرات أميركية ضد عناصر من »داعش« في 
ليبيا، أمس، أولى البوادر العلنية لبدء التدّخل العسكري في البالد

من بين عمليات »داعش« 
إصدار تسجيل مصّور إلعدام 

24 أسيرًا

67
سياسة

من روزنامتنا الحدث

متابعة

»داعش« اليمن... المنافس الغامض لـ»القاعدة«

الجزائر إغالق حدودها  الجزائرية األنباء عن اعتزام  نفت وزارة الخارجية 
البرية مع تونس في حال حدوث تدّخل عسكري أجنبي في ليبيا. وقال 
مصدر مسؤول في الوزارة إن »الجزائر التي تراقب حدودها البرية مع 
مع  تعاون  عالقات  تربطها  الجوار،  دول  كل  مع  كما  وليبيا  تونس 
التعاون  »هذا  أن  مؤكدًا  اإلرهــاب«،  بمكافحة  يتعلق  ما  في  تونس 

الجزائري التونسي كفيل برّد أية تهديدات إرهابية محتملة«.

ال إغالق للحدود الجزائرية

يعتبر الباحث السياسي، عبد الرحيم العالم أّن »الذي سيقود الحراك 
الذين قادوا حركة  ليسوا نفسهم  المغرب،  المتوقع في  المقبل 
االقتصادي، والعديد  الوضع  الحاليين من  المتضررين  بل  20 فبراير، 
والعمال  والتالميذ،  الجامعات،  وطلبة  العمل،  عن  العاطلين  من 
الذين في معظمهم لم يسبق لهم أن خاضوا تجارب سياسية أو 

اجتماعية«.

جيل جديد

عادل األحمدي

بات معتادًا في اليمن أن يعلن تنظيم »الدولة اإلسامية« 
)داعــــــــش(، عــقــب كـــل تــفــجــيــر أو عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة كــبــيــرة 
التنظيم  هــذا  يحيط  غموضا  أن  غير  عنها،  مسؤوليته 
ــع تــنــظــيــم  ــة مــ ــارنـ ــقـ ــفــــوذه وأمــــاكــــن تـــــواجـــــده، مـ ومــــــدى نــ
»القاعدة«، الذي يبدو واضحا من حيث النفوذ ومناطق 

االنتشار، وصواًل إلى بعض القيادات.
االنتحاري  الهجوم  تبنيه  أخيرًا  »داعــش«  تنظيم  وأعلن 
ــد املــعــســكــرات الــتــدريــبــيــة للمجندين  ــــذي وقــــع فـــي أحــ الـ
امللتحقني بالجيش، وهو معسكر »رأس عباس« في مدينة 
عدن، وراح ضحيته أكثر من 30 مجندًا بني قتيل وجريح، 
ر 

ّ
وجاء التفجير بعد أيام من توزيع التنظيم ملنشور يحذ

»الــجــيــش والـــشـــرطـــة«، ويــعــتــبــر ذلــك  فــيــه مــن االلــتــحــاق بـــ
»املفخخات« و»األحزمة«. »كفرًا«، متوّعدًا امللتحقني بـ

وجـــــاء هـــجـــوم »داعـــــــش« فـــي عـــــدن، بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــوتــر 
ــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة وقــــــــوات الــتــحــالــف  ــقـ ــ مـــتـــصـــاعـــد بــــني الـ
املحسوبة  حة 

ّ
املسل املجموعات  وبــني  جهة،  مــن  العربي 

على »داعــــش« و»الــقــاعــدة« مــن جهة ثــانــيــة، فــي املناطق 
ــارات جوية  الــجــنــوبــيــة، حــيــث شــهــد األســبــوع املــاضــي غــ
حون في محافظتي 

ّ
استهدفت مواقع يسيطر عليها املسل

»العربي الجديد«،  أبني ولحج. وتحدثت مصادر محلية لـ
عن أن الغارات نفذتها مقاتات التحالف، للمّرة األولى.

وفيما يعد أمن مدينة عدن، العاصمة املؤقتة، أبرز تحد 
أشهر  مــن سبعة  أكثر  بعد  التحالف  وقـــوات  للشرعية 
ــان الفــتــا أن »داعـــــش« تبنى  عــلــى تــحــريــر املــحــافــظــة، كـ
أبرز الهجمات التي شهدتها املدينة، ومنها استهداف 
مــقــّر الــحــكــومــة املــؤقــتــة ومـــقـــّرات تــابــعــة لــلــتــحــالــف في 
الـــســـادس مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 2015، واغــتــيــال 
محافظ عدن، جعفر محمد سعد، بسيارة مفخخة في 
العام نفسه، وتنفيذ  األول في  كانون  أوائــل ديسمبر/ 
هجومني انتحاريني على حواجز قرب القصر الرئاسي 

في يناير/ كانون الثاني املاضي.

ــرًا  ــ ــيـ ــ ــــى االنــــــتــــــرنــــــت أخـ ــلـ ــ ــر تــــنــــظــــيــــم »داعـــــــــــــــش« عـ ــ ــشــ ــ ونــ
»إنــفــوغــرافــيــك« حـــول عملياته فــي الــيــمــن، مــنــذ أبــريــل/ 
إلــى تنفيذ 25 عملية، 14 منها  نيسان 2015، أشــار فيه 
فــي صــنــعــاء )اســتــهــدفــت مــســاجــد فــي األســـــاس(، وسبع 
منها في عــدن، وأربــع هجمات في حضرموت. وذكــر أن 
60 في املئة من الهجمات استهدفت جماعة »أنصار الله« 
اإلماراتية  الــقــوات  استهدفت  املئة  فــي  و16  )الحوثيني( 
في  و8  اليمنية،  الحكومة  استهدفت  و16  والــســعــوديــة 

املئة من الهجمات استهدفت »الجيش اليمني«.
ومــن بــني عمليات »داعـــش« اإلرهــابــيــة، إصـــدار تسجيل 
مصور إلعـــدام 24 أســيــرًا، قــال إنهم مــن الحوثيني جرى 
إلباسهم مابس برتقالية وإعدامهم بأربع طرق مختلفة، 
بــني ذبــح بالسكني وقــصــف بقذائف وعــبــر تفخيخ أحد 
القوارب ووضع متفجرات في أجسادهم. يعتبر تنظيم 
»القاعدة« في اليمن معروفا من حيث مناطق النفوذ أو 

القيادات التاريخية، وهو األقوى، إذ يسيطر على مدينة 
املكا، مركز محافظة حضرموت، ومناطق أخرى في أبني 
ولحج وشبوة، وتهاجم الطائرات األميركية بدون طيار 

مشتبهني باالنتماء للتنظيم، بني الحني واآلخر.
»أنـــصـــار  ـــ  »الــــقــــاعــــدة« املــــعــــروف بـ

َّ
ــم يـــتـــن مـــنـــذ أشـــهـــر لــ

الحوثيني  مــن  املــحــررة  املناطق  فــي  هجمات  الشريعة«، 
واملـــوالـــني للرئيس املــخــلــوع عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح. وفــي 
ــر هــجــمــات  ــ ــــش« بـــني الـــحـــني واآلخــ ــ املـــقـــابـــل يــتــبــنــى »داعـ
ضـــّد الــحــوثــيــني فــي املــحــافــظــات الــتــي تشهد مــواجــهــات 
مباشرة، أو تلك التي تقع تحت سيطرتهم. وبحسب أحد 
املتابعني املتخصصني بشؤون التنظيم، طلب عدم ذكر 
»القاعدة«   

ّ
فــإن الجديد«،  »العربي  لـ تحدث  الــذي  اسمه، 

يعمل على كسب املجتمعات املحلية في مناطق انتشاره، 
املحلية  السلطات  مــع  سياسي  بشق  يعمل  أصــبــح  كما 
في بعض املناطق، خافا لتنظيم »داعــش« الذي يعتبر 

نفسه »دولة«.
فــي تسجيل مــصــور في  تــبــرأ  وكــــان تنظيم »الـــقـــاعـــدة« 
أكتوبر/ تشرين األول العام املاضي من الهجمات الدامية 
واستهدفت  صنعاء،  فــي  »داعـــش«  تنظيم  تبناها  التي 
مساجد يقيم عليها محسوبون على الحوثيني، كما تبرأ 
في سبتمبر/ أيلول العام نفسه من عمليات االغتياالت 

التي تشهدها عدن.
تنظيم  فــإن مسلحي  ومتابعني،  ملــصــادر محلية  ووفــقــا 
»داعــــــش« يــنــشــطــون فـــي مــنــاطــق شــمــال عــــدن ومــنــاطــق 
مــن محافظة لحج، بــاإلضــافــة إلــى وجــود يتمتع بــه في 
أبــني وأجـــزاء مــن شبوة  محافظة حضرموت، فيما تعد 

مناطق معروفة لنفوذ »القاعدة«.
املجموعتني،  بني  املعروفة  االختافات  من  الرغم  وعلى 
ــــش« ملتبسا إلـــى حــد كــبــيــر، إذ ليس  يــبــدو وضـــع »داعـ
هناك قيادات معروفة أو راية مرفوعة تمّيزه عن تنظيم 
ــقـــاعـــدة«، ويــعــتــبــر املــتــابــعــون أن »داعـــــش« تــألــف من  »الـ
عناصر في »القاعدة« ويستقطب بمعزل عنها، ومن غير 

املستبعد أن يتواجه التنظيمان في بعض املناطق.

يتبنى تنظيم »داعش« بين الحين واآلخر 
اعتداءات وتفجيرات تقع في اليمن، غير 
أّن وجود التنظيم بالبالد يبدو غامضًا إذا 

ما قورن بتنظيم »القاعدة«

تحليل إخباري ما بعد الحدث

ــارة  ــغــ ــهـــدف األســـــاســـــي مــــن الــ ــتـ أمــــــا عــــن املـــسـ
األمــيــركــيــة، فــقــد كــشــفــت صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
ــه الــتــونــســي شـــوشـــان الــــذي ســاهــم  تــايــمــز« أنـ
بــالــتــخــطــيــط لــلــهــجــوم عــلــى املــتــحــف الــوطــنــي 
فــي بـــاردو التونسية الــذي أدى إلــى مقتل 22 
شخصا في مــارس/ آذار املاضي، إضافة إلى 
في  سياحيا  مجّمعا  استهدف  الــذي  الهجوم 
سوسة في يونيو/ حزيران املاضي وأدى إلى 
مقتل نحو 40 شخصا. وكــان شوشان واحدًا 
الداخلية  وزارة  أصــــدرت  هــاربــني  خمسة  مــن 
التونسية مذكرات اعتقال بحقهم بعد الهجوم 
فـــي بــــــاردو، وهــــم إضـــافـــة إلــــى شـــوشـــان، نــور 
الدين النايبي، وعادل الغندري، وشمس الدين 

سندي، وماهر القايدي.
وكــان الفتا ما نقلته الصحيفة األميركية عن 
الجوية  الضربة  أن  لــم تسمه،  مــســؤول غربي 
ل 

ّ
تــركــزت عــلــى اســتــهــداف شــوشــان »وال تمث

بــدايــة حــرب أميركية جــديــدة فــي بلد مسلم«. 
وكشفت الصحيفة أن قوات خاصة بدأت منذ 
عدة أسابيع، باستخدام طائرات استطاع من 
دون طيار، وصور األقمار الصناعية ومعدات 
مراقبة أخرى، بمراقبة املوقع، إذ كان شوشان 
يجمع عــشــرات املــجــنــديــن مــن تــونــس وبــلــدان 
ــرى فـــي املــنــطــقــة لــتــدريــبــهــم عــلــى مـــا يــبــدو  أخــ
ــد أو أكـــثـــر، وفـــقـــا ملــســؤول  ــ لـــضـــرب هــــدف واحـ
غربي ثاٍن تحدث للصحيفة. وأضاف املسؤول 
ــدد املـــقـــاتـــلـــني األجــــانــــب الــــذيــــن كـــانـــون  ــ أن »عــ

في صبراتة قوله إن »املنزل كان يحتوي على 
أسلحة متوسطة، كالرشاشات وقاذفات آر بي 
جي وعدد من األسلحة األخرى، ُوجدت تحت 
ركـــام املــنــزل«. فيما قــال مــســؤول فــي املجلس 
بــرس«،  »فــرانــس  لــوكــالــة  لصبراتة  العسكري 
»القصف  أن  بالغارة«، مضيفا  »إننا فوجئنا 
كـــــان شــــديــــدًا لــــدرجــــة أن املــــنــــزل املــــؤلــــف مــن 
طابقني ُدمر بشكل شبه كامل ولم تعد معامله 
الــدمــار«.  واضــحــة، وهــنــاك جثث بقيت تحت 
ورّجح املسؤول الذي لم ُيكشف عن اسمه، أن 
تكون الطائرة قد استهدفت »اجتماعا لهؤالء 
العناصر«، أو أن بني املجتمعني »عناصر جدد 
لــلــتــو، وكـــانـــوا يــتــعــرضــون للتعقب،  وصـــلـــوا 

وحصلت الضربة بعدما وصلوا إلى املنزل«.

أعلن المسؤول اإلعالمي 
في وزارة الدفاع األميركية 

بيتر كوك )الصورة(، في 
بيان، أن الغارة في ليبيا برهان 

على أن الواليات المتحدة 
ستستهدف داعش »كلما 

لزم األمر«. واعتبر أن »تدمير 
المعسكر والقضاء على 
نور الدين شوشان، يُتوقع 

أن يكون له تأثير على 
قدرات داعش في تنسيق 
أنشطته في ليبيا، بما في 
ذلك التخطيط المحتمل 
لهجمات خارجية على 
المصالح األميركية في 

المنطقة«.

الغارة تدل على أن استهداف »داعش« لن يقتصر على سرت )عبداهلل دوما/فرانس برس(

  شرق
      غرب

مهدي جمعة يطلق 
»تونس البدائل«

أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
السابق مهدي جمعة )الصورة( عن 
مــشــروعــه الــســيــاســي الــجــديــد الــذي 
يحمل اسم »تونس البدائل«، مشيرًا 
في تصريح عبر صفحته الرسمية 
أن »املــشــروع  إلــى  فــي »الفيسبوك«، 
الــجــديــد يــضــم مــجــمــوعــة مــن خيرة 
أبــنــاء تــونــس وبــنــاتــهــا«، مــن بينهم 
ــوزراء الــســابــقــني، حسب  ــ عـــدد مــن الـ
وســــــائــــــل إعـــــامـــــيـــــة. كــــمــــا قــــــــال إن 
ــروع مــنــفــتــح عـــلـــى كــــل نــفــس  ــ ــشـ ــ »املـ
إصـــاحـــي ومـــبـــادرة طــيــبــة قــوامــهــا 

الصدق وااللتزام«.
)العربي الجديد( 

خلية »أشبال الجهاد« في 
المغرب

كــشــفــت الـــســـلـــطـــات املـــغـــربـــيـــة أمـــس 
الجمعة تفاصيل عن خلية »أشبال 
الجهاد« التي أوقفها األمن املغربي 
أول مــن أمـــس فــي مــديــنــة الــجــديــدة 
ــة، مـــوضـــحـــة أنــــهــــا كـــانـــت  ــيــ ــربــ ــغــ املــ
تــخــطــط لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة. 
وقال مدير املكتب الوطني لألبحاث 
الــقــضــائــيــة عــبــد الــحــق الــخــيــام، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس، إن الخلية 
بــايــعــت »داعــــــــش«، وحــصــلــت على 
ــــن لــيــبــيــا.  ــــم إدخــــالــــهــــا مـ ــة تـ ــحـ ــلـ أسـ
وأضــاف أن هذه املجموعة خططت 
لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات ضـــد مــؤســســات 

الدولة وفنادق.
)العربي الجديد(

اليمن: معارك مستمرة 
في الجوف وشرق 

صنعاء
تواصلت املعارك املسلحة بني قوات 
في  واالنقابيني  اليمنية  الشرعية 
مــحــافــظــة الـــجـــوف وشــــرق صــنــعــاء، 
أمـــس الــجــمــعــة. وأوضــحــت مــصــادر 
الــجــوف،  »املــقــاومــة« بمحافظة  فــي 
الــــجــــديــــد«، أن مـــعـــارك  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
الــعــقــبــة،  فـــي مــنــطــقــة  عــنــيــفــة دارت 
وسط تقدم لقوات الشرعية في عدد 
ِنهم شرق  املواقع. وفي مديرية  من 
بأطراف  املــعــارك  تواصلت  صنعاء، 
نفت مصادر  فيما  مــســورة،  منطقة 
األنباء التي أعلنها الحوثيون أنهم 

استعادوا مواقع في املنطقة. 
)العربي الجديد(

لبنان: مالحقة ميشال 
سماحة أمام »الجنائية 

الدولية«

ــر الـــعـــدل الــلــبــنــانــي أشـــرف  شـــن وزيــ
ــفــــي )الـــــــصـــــــورة(، هـــجـــومـــا عــلــى  ريــ
املــحــكــمــة الــعــســكــريــة الـــدائـــمـــة، على 
خلفية قرار هيئتها التمييزية إخاء 
الــســابــق ومستشار  الـــوزيـــر  ســبــيــل 
ميشال سماحة،  الــســوري،  الرئيس 
واالكتفاء بمدة توقيفه، على الرغم 
من إدانته باإلعداد لتفجيرات ونقل 
عبوات من سورية إلى لبنان. وأعلن 
ريفي، في مؤتمر صحافي، اللجوء 
إلـــــى املــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـــيـــة 
مــخــطــط  »ألن  ســــمــــاحــــة،  ملـــحـــاكـــمـــة 
ــي يــــدخــــل ضــمــن  ــ ــابــ ــ ســـمـــاحـــة اإلرهــ
ــم الـــحـــرب والـــجـــرائـــم  ــرائـ ـــي جـ

َ
خـــانـــت

ضد اإلنسانية«.
)العربي الجديد(

القوات الروسية دّمرت 
27 منشأة طبية في 

سورية
ــة لــحــقــوق  ـــقـــت الــشــبــكــة الـــســـوريـ

ّ
وث

ــهــــداف قـــــــوات الــجــو  ــتــ اإلنـــــســـــان اســ
لـــ27 منشأة ومــركــزًا طبيا  الروسية 
فــــي ســــوريــــة، مـــنـــذ بــــدايــــة الــــغــــارات 
الـــــروســـــيـــــة عــــلــــى ســــــوريــــــة نـــهـــايـــة 
حــتــى   2015 أيــــــلــــــول  ــبــــر/  ــتــــمــ ــبــ ســ
منتصف الــشــهــر الــحــالــي. وأوضـــح 
الـــهـــجـــمـــات   

ّ
أن لـــلـــشـــبـــكـــة  تــــقــــريــــر 

ــا فــي  ــيـ ــبـ اســــتــــهــــدفــــت 17 مـــــركـــــزًا طـ
املعارضة  لسيطرة  تخضع  مناطق 
أبرزها حلب، و10 مراكز في مناطق 
أبــرزهــا  »داعــــش«  لسيطرة  تخضع 
مدنيا،   58 بمقتل  وتسببت  الــرقــة، 

و11 من الكوادر الطبية.
)العربي الجديد(

تونس ـ هدى الطرابلسي

ــــان الــحــكــومــة الــتــونــســيــة عـــن مــوعــد  بــعــد إعـ
الــحــوار الوطني حــول التشغيل يومي 9 و10 
مارس/ آذار املقبل، عبرت العديد من األطراف 
»العربي الجديد« عن تصوراتها  السياسية لـ
ــذي طـــــرح بـــعـــد مــــوجــــة مــن  ــ ــ لــــهــــذا الـــــحـــــوار، الـ
غالبية  اكتسحت  االجتماعية  االحــتــجــاجــات 

املحافظات التونسية.
وأعـــلـــنـــت رئـــاســـة الــحــكــومــة فـــي وقــــت ســابــق 
عـــن انـــطـــاق اإلعــــــداد لــلــحــوار الــوطــنــي حــول 
رئــاســة  ــراف  إشــ تــحــت  ينعقد  الـــذي  التشغيل 
الــــحــــكــــومــــة، وبــــمــــشــــاركــــة مـــخـــتـــلـــف األطـــــــراف 
السياسية واالجتماعية، إضافة إلى مجموعة 
ــتــــصــــاص، بــحــثــا عــن  ــــل الـــخـــبـــرة واالخــ مــــن أهـ
حلول جذرية يمكن أن تحقق أهم استحقاقات 

الثورة التونسية، وهو التشغيل.
وقال املستشار لدى رئيس الحكومة ورئيس 
ــة تـــوفـــيـــق  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــجـــلـــس الــــتــــحــــالــــيــــل االقـ
»رئــاســة   

ّ
إن فــي تصريح صحافي  الــراجــحــي، 

الوطني  الحوار  الحكومة مصّرة على تنظيم 
املقبل«،  آذار  مـــارس/  و10   9 يومي  للتشغيل 
ــداد لــهــذا الــحــوار انــطــلــق منذ  ــ  »اإلعـ

ّ
مــؤّكــدًا أن

 8 مـــحـــاور كــبــرى 
ّ
فـــتـــرة«. وأّكـــــد الـــراجـــحـــي أن

ســيــتــم مــنــاقــشــتــهــا خــــال هــــذا الــــحــــوار الـــذي 
يتطّرق أساسا إلى مسائل التشغيل بالوظيفة 
الــعــمــومــيــة، والــتــشــغــيــل فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
املــبــادرات  بــالــخــارج، والــدفــع نحو  والتشغيل 

الخاصة والتشغيل الهش.
ـــه سينبثق عــن الــحــوار 

ّ
وأوضــــح الــراجــحــي أن

يــتــم بمقتضاه  لــلــتــشــغــيــل«،  »مــيــثــاق وطـــنـــي 
تفعيل حزمة من اإلجراءات العاجلة، بعضها 
إلــى  فــي تفعيله، إضــافــة  الــبــدء  جـــرى بالفعل 

االنطاق في اإلعداد الستراتيجية تشغيل.
وأعـــرب نــائــب رئــيــس حـــراك »تــونــس اإلرادة«، 
الدايمي،  عــمــاد  الشعب،  نـــواب  مجلس  عضو 
»العربي الجديد« عن أمله في أن »يكون هذا  لـ

الحوار نقطة انطاق من أجل إنقاذ الباد من 
ــات الــتــي تعصف بــهــا«. ودعـــا الحكومة  األزمــ
إلى »اإلســراع في تحديد موعد لحوار وطني 
حــــول وضــــع اســتــراتــيــجــيــا وطــنــيــة ملــكــافــحــة 

اإلرهاب، وآخر ملكافحة الفساد«.
مــن جهته، أكــد األمـــني الــعــام لــحــزب التحالف 
على  حرصهم  الــحــامــدي  محمد  الديمقراطي 
»مــســانــدة الــحــكــومــة فــي إجــــراء حــــوار وطني 

للتشغيل باعتباره مطلبا شعبيا«.
ورأى أنــــه »بــالــنــســبــة لــنــا، لــيــس املــهــم إجــــراء 
ــتـــزام بــالــتــوصــيــات  الـــحـــوار، بــل األهــــم هــو االلـ
التي تنبثق عنه، حتى ال يكون  واالقتراحات 
الـــحـــوار مــهــرجــانــا خــطــابــيــا للسياسيني  هـــذا 
واألطــــراف املــشــاركــة، وبــالــتــالــي يــكــون شكليا 
دون جدوى«. وخلص الحامدي إلى القول إن 
البطالة  ظاهرة  تفاقم  في  الحقيقية  »املشكلة 
فـــي تــونــس أنــنــا نــعــيــد نــفــس مــنــهــج التنمية 
العابدين  زيــن  املخلوع  الرئيس  الــذي وضعه 
بن علي، وأول خطوة إلنجاح هذا الحوار هو 
التحدث عن تغيير هذا املنهج بآخر يتماشى 

مع تحديات املرحلة«.

بــدوره، رأى النائب في مجلس نــواب الشعب 
»الــــعــــربــــي  ـــ أحــــمــــد الــــســــعــــيــــدي فـــــي حــــديــــثــــه لــ
الجديد«، أنه »إلنجاح الحوار، يجب مصارحة 
ــاب خــــصــــوصــــا، بــالــحــقــائــق  ــبــ ــشــ ــعـــب والــ الـــشـ
االقتصادية، وهي أن الدولة حاليا ال يمكنها 
العمومية،  الوظيفة  فــي  شغل  مــواطــن  توفير 
التي تشكو بــدورهــا مــن كثرة عــدد املوظفني، 
مــقــارنــة بــعــدد الــســكــان فــي تـــونـــس«. وأضـــاف 
الشباب على  تعويل  هــو  »املــطــلــوب حاليا  أن 
أنـــفـــســـهـــم فــــي إنــــشــــاء مـــشـــاريـــع خــــاصــــة بــهــم 

وبتسهيات من الدولة«. 
كما أّكد النائب حسونة الناصفي، في حديث 
في  للحكومة  مساندته  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــراء هـــذا الـــحـــوار حـــول التشغيل فــي أقــرب  إجــ
ــة، لــكــنــه أضــــــاف أن »آلــــيــــات الــتــشــغــيــل  فــــرصــ
املـــوجـــودة حــالــيــا لــم تــعــد صــالــحــة، ومـــن هنا 
يجب االنطاق في الحوار«. وأوضح أن »الحل 
يــكــمــن فــي تشجيع الــقــطــاع الــخــاص وإنــشــاء 
مشاريع خاصة، لكن يجب على الدولة تسهيل 
البيروقراطية  اإلجــراءات والتخلي عن عقلية 

التي تساهم في تعطيل مثل هذه املشاريع«.

حوار تونس... امتصاص االحتقان االجتماعي

أهم استحقاقات الثورة التونسية هو التشغيل )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تزامنت حركة »20 فبراير« 
المغربية مع الهبّات 

الشعبية العربية

الرباط ـ حسن األشرف

الخامسة لظهور حركة  الــذكــرى  فــي خــضــّم 
»20 فبراير« في املغرب، إبان الحراك العربي 
فـــي 2011، الــتــي طــالــبــت حــيــنــئــذ بــمــحــاربــة 
متابعون حول  يتساءل  الــبــاد،  في  الفساد 
مــــدى إمــكــانــيــة عــــودة احــتــجــاجــات الــحــركــة 
إلـــــى الـــــشـــــارع، بـــعـــد مــــــرور خـــمـــس ســـنـــوات 
عــلــى نــشــوئــهــا. يــجــد ســـــؤال »عــــــودة حــركــة 
تنامي  الشارع مسّوغه في  إلــى  فبراير«   20
الفترة  في  الشعبية  واملطالب  االحتجاجات 
واألطباء،  األساتذة،  كاحتجاجات  األخيرة، 
والنقابيني، والعاطلني عن العمل، لكن الفرق 
أنها مطالب فئوية متعلقة بقطاعات معّينة، 
بــيــنــمــا كــانــت مــطــالــب الــحــركــة ذات صبغة 
الفساد،  محاربة  قبيل  مــن  أعــمــق،  سياسية 
 20« وكــانــت حركة  برملانية.  ملكية  وإرســـاء 
ــغــــرب فــــي وقـــت  فـــبـــرايـــر« قــــد ظـــهـــرت فــــي املــ
الثورات الشعبية، التي عرفتها  متزامن مع 
ــدان املــنــطــقــة الــعــربــيــة خــــال عــام  ــلـ بــعــض بـ
2011، من خال احتجاجات في العديد من 
مدن اململكة، لكن سرعان ما خفت توهجها 
إلـــى حـــّد أنــهــا انـــدثـــرت تــقــريــبــا بــعــد خـــروج 

جماعة »العدل واإلحسان« من الشارع.
في هذا السياق، يرّد أستاذ العلوم السياسية 
بــجــامــعــة مـــراكـــش، مــحــمــد نـــشـــطـــاوي، على 
املغربي،  للشارع  فبراير«   20« عــودة  ســؤال 
في حديٍث لـ »العربي الجديد«، بأن »الربيع 
ــــرم الــســلــطــة  ـــف ضـــحـــايـــا فــــي هـ

ّ
ــل الـــعـــربـــي خـ

فــــي كــــل مــــن مـــصـــر وتــــونــــس ولـــيـــبـــيـــا، لــكــن 
الوضع األمني كان هادئا باملغرب«. ويؤكد 
ــعــــاهــــل املـــغـــربـــي )مــحــمــد  نـــشـــطـــاوي أن »الــ
السادس( استبق األمور من خال حزمة من 
منها  والدستورية،  السياسية  اإلصــاحــات 
تعديل الدستور في عام 2011، وفتح املجال 
ــام حــكــومــة أفــرزتــهــا صــنــاديــق االقـــتـــراع،  أمــ
حتى وإن كــانــت فــي األمـــس الــقــريــب مصدر 

توجس وقلق من قبل النظام الحاكم«.
ويــــــرى نـــشـــطـــاوي أنـــــه »بـــعـــد مــــــرور خــمــس 
إلى حّد كبير،  الحركة  سنوات خفت صوت 
وقع  مــا  استحضار  أهمها  كثيرة،  ألســبــاب 
ويـــقـــع فـــي عــــدد مـــن الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة الــتــي 
إلــى فوضى،  الــهــادئــة  ثــوراتــهــا  تحّولت فيه 
جعلت البعض يتأسف على بعض األنظمة 
نشطاوي  يكمل  استبدادها«.  رغــم  السابقة 
 إن »البعض يرى أن دستور 2011 كان 

ً
قائا

خطوة إلــى األمـــام، تحتاج فقط إلــى تفعيل 
بـــعـــض مــضــامــيــنــهــا، مــــن قــبــيــل اســـتـــصـــدار 
كـــل الـــقـــوانـــني الــتــنــظــيــمــيــة، وكـــذلـــك ضــــرورة 
الصاحيات  لكل  الحكومة  رئيس  ممارسة 
املخّولة له. في حني يرى البعض أن األسباب 
التي أخرجت حركة 20 فبراير الزالت قائمة، 
من قبيل الفساد والرشوة واقتصاد الريع«.

عبد  السياسي،  الباحث  يــحــاول  مــن جهته، 
ــة عــلــى ســــؤال مــدى  ــابـ ــعـــام، اإلجـ الــرحــيــم الـ
إمكانية عودة حركة 20 فبراير إلى الشارع، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  فــيــقــول فــي حــديــٍث لـــ
»املـــــؤشـــــرات كــلــهــا مـــتـــوافـــرة لــــعــــودة حــــراك 
فبراير،   20 دينامية  شاكلة  على  اجتماعي 

التي انطلقت قبل 5 سنوات«. يضيف العام 
ـــصـــادف عقبات 

ُ
بـــأن »الـــــورش الــســيــاســيــة ت

مع  بعد  يتصالحوا  لــم  واملــواطــنــني  كثيرة، 
األحزاب السياسية، وهذا ما سجلته نسبة 
املقاطعة املرتفعة التي عرفتها االنتخابات 
)سبتمبر/ -املــحــلــيــات-  األخــيــرة  الجماعية 

أيلول املاضي(، تحديدًا في املدن«، مردفا أن 
»الورش االقتصادية تراوح مكانها باعتراف 
رئيس الحكومة )عبد اإلله بنكيران( نفسه«. 
 إن »البطالة في تزايد، 

ً
ويشرح العام قائا

واالقتصاد يتدهور، والتحقت فئات جديدة 
بــالــحــركــات االحــتــجــاجــيــة لــم تــكــن مــوجــودة 
فــي حـــراك 20 فــبــرايــر، كــاألطــبــاء، كما كّبدت 
الحكومة  املــتــدربــني،  األســاتــذة  احتجاجات 
خسائر في شعبيتها«. يستطرد العام أنه 
»ال يتوقع أن تقود 20 فبراير الحراك، إذ قد 
تنبثق أشكال احتجاجية أخرى، ألن الحركة 
ضــعــفــت وفـــقـــدت أهـــم نــشــطــائــهــا الـــذيـــن إمــا 
التحقوا بأحزاب سياسية، ولم  أو  سافروا، 

يتبق إال قلة تقبض على مبادئها«.
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من تظاهرات المغرب عام 2011 )عبدالحق سنّا/فرانس برس(

الدوحة ـ أنور الخطيب

في الوقت الذي كانت تتجه فيه أنظار أطراف امللف الليبي ودول الجوار الليبي 
والدول الكبرى، إلى الصخيرات في املغرب، ملتابعة حوارات األطراف الليبية 
ليبيا ومستقبلها،  التي تفاقمت، وباتت تهدد مصير  بحثا عن حل لألزمة 
كانت الدوحة، وال زالت، تمارس وبطلب من األمم املتحدة، ما يمكن اعتباره 
دبلوماسية الباب الخلفي بني الفرقاء الليبيني، بعيدًا عن أعني اإلعام وفي 

الغرف املغلقة، سعيا منها لتحقيق اختراق في هذا امللف.
الــدبــلــومــاســيــة الــقــطــريــة، الــتــي ســجــلــت عـــدة نــجــاحــات فـــي عـــدد مـــن املــلــفــات 
الساخنة،  امللفات  العديد من  التوتر في  اإلقليمية، وساهمت في إطفاء بؤر 
والــخــاف بني  اللبناني، ودارفـــور،  امللف  املاضية، منها  السنوات  مــدار  على 
إرتيريا وجيبوتي، وكانت مؤثرة في دعم ليبيا خال ثورة 17 فبراير/شباط 
2011، ال تزال فاعلة في املشهد الليبي، وإن كان هذه املرة من خلف األضواء، 
وهي كل مرة تثبت قدرتها على جمع األطراف املتناقضة، في حوارات تسعى 
لبناء الثقة وتجزئة الخافات، للوصول إلى نقطة يمكن البناء عليها، تسمح 
ــــدة، ضــمــن أجــنــدة متفق عليها  ــــراف جــمــيــعــا، إلـــى طــاولــة واحـ بــجــلــوس األطـ

تساهم في التوصل إلى اتفاق.
وإذا كانت جوالت حوار الدوحة الليبي، بني طرفي العاصمة طرابلس، الوفد 
الرافضني  ووفــد  واتفاق صخيرات،  الليبي  السياسي  الحوار  لعملية  املؤيد 
تمت من 

ُ
ملخرجات الحوار السياسي من أعضاء املؤتمر الوطني العام، قد اخت

دون التوصل إلى اتفاق بني الطرفني بانتظار مزيد من الجوالت املقبلة، التي 
لم يجِر تحديد موعد رسمي لها، فإن الدوحة قد نجحت في شهر نوفمبر/

تشرين الثاني من العام املاضي، في تحقيق اختراق مهم في األزمة الليبية، 
والـــذي نّص  التبو،  الــطــوارق، وقبائل  قبائل  بــني  اتــفــاق املصالحة  فــي  ل 

ّ
تمث

على وقف نهائي إلطاق النار بني الطرفني، وعودة النازحني واملهاجرين من 
أهالي مدينة أوباري إلى ديارهم، وفتح الطريق العام إلى املدينة وإنهاء كافة 

املظاهر املسلحة فيها.
واعتبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أشرف 
على هذه املفاوضات وعلى توقيع االتفاق، وكان يومها يشغل منصب مساعد 
وزير الخارجية للتعاون الدولي، »أن حل الصراع في الجنوب الليبي ُيشّكل 
ليبيا«، مضيفا في تصريحات  السام في كافة مناطق  نقطة بداية إلحــال 
صحافية لوكالة األنباء القطرية الرسمية »قنا« أن دولة قطر ستظل تقف إلى 

جانب خيارات الشعب الليبي. 
وبانتظار الجولة املقبلة من الحوار بني طرفي العاصمة طرابلس، فإن الدوحة 
أصبحت تسابق الزمن لجمع طرفي طرابلس من أعضاء املؤتمر العام، حول 
طاولة حوار واحدة، تنهي الخافات بينهما بما يعزز املسعى لتطبيق اتفاق 
الدولة،  باستعادة  ويسمح  الوطني،  التوافق  حكومة  وتشكيل  الصخيرات، 

ل العسكري الدولي في ليبيا.
ّ

ويمنع في الوقت نفسه التدخ

دبلوماسية »الباب الخلفي« القطرية



خطب ود الموالين إلسرائيل يجمع المنافسين

سباق البيت األبيض إلى نيفادا وكارولينا الجنوبية

ساللة بوش مهددة باألفول
حمالت انتخابية وتبرعات مالية ال تنقذ جيب

بيل كلينتون والبابا 
فرنسيس وأوباما اقتحموا 

المنافسة االنتخابية

يحل جيب بوش رابعًا 
وفق استطالعات الرأي 

في كارولينا الجنوبية

واشنطن ـ منير الماوري

ــتــــصــــف، لــــيــــل الــــيــــوم  ــنــ تـــــبـــــدأ مــ
من  حاسمتان  جولتان  السبت، 
التمهيدية  الحزبية  التصفيات 
النــتــخــابــات الـــرئـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة، نــيــفــادا، 
ــنــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــن وكــــارولــــيــ
للجمهورين. ومن املتوقع أن يقطع خاللها 
املرشح الديمقراطي بيرني ساندرز عطلته 
املــســنــودة  منافسته  ملناطحة  األســبــوعــيــة، 
 
ً
أمال نيفادا،  في  كلينتون،  هيالري  حزبيًا، 
بهدف  االنتخابية،  زخــم حملته  تعزيز  في 
التقليل من حجم خسارته املتوقعة األسبوع 
التي  الجنوبية،  كارولينا  واليــة  فــي  املقبل 
أن يفضل ناخبوها، بمن فيهم  املــحــال  مــن 
حًا يساريًا على 

ّ
األفــارقــة، مرش األميركيون 

حـــســـاب مــرشــحــة وســـطـــيـــة، ال تــنــتــمــي إلــى 
اليمن وال تتطرف نحو اليسار.

مـــن املـــقـــرر فـــي هــاتــن الــجــولــتــن، أن يعقد 
املنتمون إلى الحزب الديمقراطي في والية 
ـــرة، 

ّ
ــفـــادا مـــؤتـــمـــراتـــهـــم الـــحـــزبـــيـــة املـــصـــغ ــيـ نـ

ــدرز، في  ــ ــانـ ــ لــلــمــفــاضــلــة بـــن كــلــيــنــتــون وسـ
حـــن يــقــتــرع الــنــاخــبــون الــجــمــهــوريــون في 
واليـــــة كـــارولـــيـــنـــا الــجــنــوبــيــة الخـــتـــيـــار من 
الجمهوري،  الحزب  لتمثيل  األفضل  يرونه 
مــن بــن خمسة مــرشــحــن: دونــالــد تــرامــب، 
ــّهــــده بــنــقــل  ــعــ ــن تــ ــلــ ــد كـــــــــروز، الــــــــذي أعــ ــيــ وتــ
السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس 
البيت األبيض،  إلــى  املحتلة، حــال وصــولــه 
وحاكم والية فلوريدا السابق، جيب بوش، 
 كــلــمــا اتجهت 

ً
الــــذي تــرتــفــع حــظــوظــه قــلــيــال

االنــتــخــابــات جــنــوبــًا، فــي حــن يــكــاد اسمه 
ــي واليــــــــات الـــشـــمـــال والـــشـــمـــال  يـــتـــالشـــى فــ
الـــشـــرقـــي، إضـــافـــة إلــــى املـــرشـــحـــن، مــاركــو 

روبيو وجون كاسيتش.
وقبل بدء الجولتن، اقتحمت ساحة السباق 
ــرة، بينها  االنــتــخــابــي ثــالثــة عــنــاصــر مـــؤثـ
للقارات،  عابر  تأثير  ذات  عاملية  شخصية 
الحالي  والــرئــيــســان،  فرنسيس،  البابا  هــو 
باراك أوباما، واألسبق بيل كلينتون. يعتبر 
تــأثــيــر الــرجــلــن مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل، سلبًا 
وإيـــجـــابـــًا، بـــل قـــد يــتــجــاوز تــأثــيــرهــمــا على 
سير االنتخابات تأثير املرشحن أنفسهم، 

للرحمة  »املــنــافــيــة  الجمهورين  املــرشــحــن 
ما  تحديدًا  املسيحية«،  للتعاليم  واملخالفة 
يسعى إلــيــه املــلــيــارديــر دونــالــد تــرامــب، من 

بناء جدار حاجز على الحدود بن املكسيك 
والواليات املتحدة.

ذكـــر الــبــابــا مــا مــعــنــاه أن »الــكــتــاب املــقــدس 
بـــريء مــن دعـــوات الــقــســوة، ومــن يــدعــو إلى 
بــداًل عن بناء الجسور، فإنه  الــجــدران  بناء 
قـــد تــنــّصــل مـــن الـــديـــن املــســيــحــي«، رغــــم أن 
الــبــابــا أبــــدى حــرصــًا عــلــى الــتــوضــيــح بأنه 
السياسة،  ال  الــديــن  يهمه  كــواعــظ  يــتــحــدث 
الــبــابــا  ــرامـــب اســتــغــل تــصــريــحــات  إال أن تـ
لــيــوظــفــهــا فـــي خــدمــة حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة، 
بــاعــتــبــاره املــرشــح غــيــر الــرســمــي لألغلبية 
للواليات  املقبل  و»الرئيس  البروتستانتية 
الــذي ال يقبل أن يتلقى توجيهاته  املتحدة 
تــرامــب تصريحات  الفاتيكان«. وصــف  مــن 
البابا بـ«املخزية«، ولم تكن هذه املرة األولى 
التي يهاجم فيها بابا الفاتيكان، بل سبق 
أن وصــفــه فـــي املـــاضـــي بـــأوصـــاف ال تليق 
بشخصية تحظى باحترام واسع في جميع 

أنحاء العالم. 
الحقًا، أصدر الفاتيكان بيانًا شّدد فيه على 
الدينية بعيدًا عن  البابا تحدث بصفته  أن 

أية حسابات سياسية.
جـــــاءت انـــتـــقـــادات الـــبـــابـــا لــــــآراء املــتــطــرفــة 
سياسية  تصريحات  بعد  املهاجرين،  ضد 
ــا ضــد  ــ ــامـ ــ شــــديــــدة الـــلـــهـــجـــة أدلـــــــى بـــهـــا أوبـ
املـــرشـــحـــن الـــجـــمـــهـــوريـــن، تــخــلــلــتــهــا نــبــرة 
نًا 

ّ
أوبــامــا، مدش هجومية غير معهودة من 

بــذلــك مــرحــلــة انــتــهــاء الــحــيــاد الــرئــاســي في 
أوباما  استمرار حياد  مع  الحزبي  السباق 

الشخصي، بن مرشحي حزبه.
ــا يـــعـــتـــبـــره الــبــعــض  ــ ــامـ ــ غـــيـــر أن حــــيــــاد أوبـ
األمــــر متحّمس  فــي حقيقة  ــه  وأنــ ظــاهــريــًا، 
لــســانــدرز، ربــمــا بـــذات الــقــدر مــن الــحــمــاس، 
ــه املـــــــؤثـــــــر الــــــثــــــالــــــث فـــي  ــيــ ــفــ ــخــ  الــــــــــــذي ال يــ
لزوجته  كلينتون  بيل  السياسية:  العملية 

هيالري. 
يــشــارك بــيــل كــلــيــنــتــون بــحــمــاســة قــويــة في 
يومية  شبه  رســائــل  بكتابة  زوجــتــه  حملة 
ــلـــنـــاخـــبـــن، يـــحـــثـــهـــم فـــيـــهـــا عـــلـــى الـــتـــبـــّرع  لـ
لـــهـــيـــالري. كـــمـــا يــــحــــاول طـــمـــأنـــة جــمــاعــات 
عبر  إلسرائيل،  املوالية  األميركية  الضغط 
سرده روايات عن نجاحات ساعدته هيالري 
عـــلـــى تــحــقــيــقــهــا، فــــي أثــــنــــاء حـــكـــمـــه واليــــة 
أركــنــســاس، وأهــمــهــا اســتــعــانــتــهــا بخبيرة 
إســرائــيــلــيــة فـــي مــجــال تــعــلــيــم الــكــبــار، أدى 
إسرائيلية  تجربة  استنساخ  إلى  وجودها 
ثم  أركــنــســاس،  فــي  وتطبيقها  التعليم  فــي 
تعميمها على حوالى ثالثن والية أميركية 

بعد أن أصبح كلينتون رئيسًا.
بيل كلينتون  أن مشورة  أيضًا  املــرّجــح  من 
لزوجته، الساعية إلى كسب ترشيح الحزب 
إظهار  إلــى  دفعتها  التي  هي  الديمقراطي، 
رأي جــديــد مــتــشــدد تــجــاه إيـــــران واعــتــبــار 
االتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيـــــران مــحــصــورًا في 
زاوية محددة، وتعهدت باستمرار الضغط 
على إيران ومنعها من توسيع نفوذها في 
الهدف  أن  الــواضــح  مــن  آراء  وهــي  املنطقة، 

منها وّد إسرائيل وليس العرب. 
على الرغم من محاوالت كلينتون الصارخة 
استقطاب ود املوالن إلسرائيل، إال أنها لم 
تصل إلى درجة منافسة تيد كروز، الساعي 
إلــى كسب ترشيح الــحــزب الــجــمــهــوري في 
بحزم  معها  بــالــوقــوف  إلســرائــيــل  تعهداته 
أن »عــربــون وفــائــه إلسرائيل  وقـــوة، معلنًا 
ســـيـــتـــم مــــع بــــدايــــة وصــــولــــه املـــحـــتـــمـــل إلـــى 
السفارة  نقل  قــرار  باتخاذ  األبــيــض،  البيت 

األميركية من تل أبيب إلى القدس«.
مــثــل هـــذه الــتــعــهــدات ومـــحـــاوالت كــســب ود 
إليها ساندرز، ألنه على  يلجأ  لم  إسرائيل 
الــوفــاء،  مــا يــبــدو غــيــر مضطر لتأكيد هـــذا 
ــــت مــــن األوقــــــــات فــي  ــــاش فــــي وقـ فـــهـــو قــــد عـ
املــســتــوطــنــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــعـــايـــش مع 
مستوطنيها، ومن مصلحته في هذه اآلونة 
إلى  ينأى بنفسه عن إسرائيل، استنادًا  أن 
فيه، مهما كان  التشكيك  أن والءه ال يمكن 
الــتــبــايــن ظـــاهـــريـــًا فـــي وجـــهـــات الــنــظــر مع 

حكومتها حاليًا.
ــم مـــن إســرائــيــل فـــي اســتــراتــيــجــيــة  لــكــن األهــ
الــذكــيــة، هــو كسب ود  ســانــدرز االنتخابية 
شباب أميركا عن طريق التركيز على خطته 
الـــطـــمـــوحـــة لــلــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي املـــجـــانـــي، 
ــلـــجـــدل، لــجــعــل تــعــاطــي  ــيـــرة لـ ــثـ وخـــطـــتـــه املـ
املــاريــوانــا شــرعــيــًا ومــتــاحــًا لــلــشــبــاب. وهــي 
قضايا تــالقــي رواجـــًا كــبــيــرًا، وتــرفــع أسهم 
الرجل عاليًا، في وقت يتصاعد فيه التطرف 
نــحــو أقــصــى الــيــمــن بــن مــرشــحــي الــحــزب 
الديمقراطين  يجعل  ما  وهــو  الجمهوري، 
يفكرون مليًا في أن الرد األمثل على ذلك هو 

ساندرز، ال هيالري كلينتون.

مــن جـــوالت كسر  التصفيات  اقــتــربــت  كلما 
ــا فــــي الــعــمــلــيــة  ــابـ ــبـ ــام الـ ــم. جـــــاء إقــــحــ ــعـــظـ الـ
السياسية األميركية بضغط من الصحافة، 
التي دفعته إلى اإلجابة عن أسئلة محددة 
تزامنت مع مغادرته املكسيك، عقب زيارته 
ــه فـــرصـــة زيـــــــارة مــنــاطــق  إيــــاهــــا، أتــــاحــــت لــ
واالستماع  املتحدة،  الــواليــات  مع  حدودية 
إلى روايــات مأساوية عن تجارب املبعدين 

املكسيكين من األراضي األميركية. 
الفاتيكان، في معرض إجاباته  بابا  هاجم 
عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــن، دعــــــوات بعض 
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وصــــف املــــــؤرخ املـــحـــافـــظ بــيــتــر شــــوايــــزر، آل 
ــــوش، بــأنــهــم »الـــســـاللـــة الــســيــاســيــة األكــثــر  بـ
نجاحًا في التاريخ األميركي«. هي في صلب 
ــرار فـــي واشــنــطــن، مــنــذ اخــتــيــار  ــقـ صــنــاعــة الـ
الرئيس الراحل رونالد ريغان، لجورج بوش 
لــلــرئــيــس عـــام 1980، ومــنــذ ذلــك  نــائــبــًا  األب 
الحن كــان هناك بــوش في البيت األبيض لـ 

20 عامًا من مدة الـ 36 املاضية.
الحالي  املرشح  مع  »كفى  األميركيون  يقول 
حاكم فلوريدا السابق جيب بوش«. األسباب 
كــثــيــرة لــهــذا الـــرفـــض، مــنــهــا مــوقــف الــقــاعــدة 
الــجــمــهــوريــة مـــن املــؤســســة الــحــزبــيــة، وآراء 
ــتـــخـــابـــات تــمــهــيــديــة،  جـــيـــب املـــعـــتـــدلـــة فــــي انـ
تطغى عليها األفكار املحافظة، وعدم تمتعه 
باملهارات السياسية املطلوبة. لكن األهم من 
خت بعد 

ّ
ذلك أن »عالمة بوش التجارية«، تلط

تجربة الرئيس األسبق جــورج بــوش االبــن، 
الــتــي طــبــعــهــا الــفــشــل الــعــســكــري فـــي الــعــراق 
األسواق  وانهيار  فرط 

ُ
امل الفيدرالي  واإلنفاق 

املالية.
في  اليوم  تقترع  التي  الجنوبية،  كارولينا 
»بلد  تسّمى  كانت  التمهيدية،  االنتخابات 
بـــوش«. هــي الــواليــة التي أنــقــذت طموحات 
جورج بوش االبن الرئاسية عام 2000، على 
السيناتور  منافسه  سمعة  تشويه  أنقاض 
جـــون مــاكــن فـــي مــعــركــة انــتــخــابــيــة دخــلــت 
ــفــــت  ــديــــث، وُوصــ ــحــ ــركــــي الــ ــيــ ــاريــــخ األمــ ــتــ الــ
قـــذارة«. هي معقل لقاعدتن  بأنها »األكــثــر 
اإلنجيلين  الجمهوري:  للحزب  رئيسيتن 
املــحــافــظــن وعـــوائـــل الــجــنــود األمــيــركــيــن. 
ــز الـــــرابـــــع فــي  ــ ــركـ ــ ــــي املـ جـــيـــب بــــــوش اآلن فـ
الجنوبية  كارولينا  في  الــرأي  استطالعات 
بـ 10.4 في املائة، بعد رجل األعمال دونالد 
والـــســـيـــنـــاتـــور  املـــــائـــــة(  فــــي   33.5( تــــرامــــب 

عـــن تــكــســاس تــيــد كــــروز )17.6 فـــي املــائــة( 
والــســيــنــاتــور عـــن فـــلـــوريـــدا مـــاركـــو روبــيــو 

)17.1 في املائة(.
وإذا بقي جيب بــوش في املركز الــرابــع، بعد 
ــة، فــســتــكــون طموحاته  إعــــالن نــتــائــج الـــواليـ
الرئاسية قد انتهت عمليًا، وسيبدأ النافذون 
راهنت  عنه.  ي 

ّ
التخل الجمهوري  الحزب  في 

حملته منذ فترة طويلة على إحداث اختراق 
الــواليــة في الجنوب املحافظ، وهي  في هــذه 
تكشف كل أوراقها في األسابيع األخيرة في 
مــحــاولــة يــائــســة الســتــرجــاع الـــتـــوازن. وصــل 
األمــــــر إلـــــى حـــــّد نـــشـــر جـــيـــب بـــــوش لـــصـــورة 
مــســدس عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، تــحــت عــنــوان 
»أمـــيـــركـــا« كـــي يــنــال رضـــى املــحــافــظــن، كما 
ــدام شــعــبــيــة  ــتـــخـ ــــى اسـ اضـــطـــر بـــعـــد تــــــــرّدٍد إلـ
شقيقه في كارولينا الجنوبية، إلنقاذ حملته 

الرئاسية.
كـــل الــجــهــود االنــتــخــابــيــة واألمــــــوال الــطــائــلــة 
الـــ«ســوبــر بــاك« املــؤيــدة لجيب  التي أنفقتها 

بـــــوش، لـــم تــنــفــع فـــي تــعــديــل مـــســـار الــتــعــثــر 
ــًا، وبـــعـــد  ــاعــ ــبــ لـــحـــمـــلـــة تـــتـــلـــقـــى الـــصـــفـــعـــات تــ
محاوالت حثيثة لنيل دعم حاكمة كارولينا 
ــي، أعـــلـــنـــت األخـــيـــرة  ــالــ الـــجـــنـــوبـــيـــة نــيــكــي هــ
تدريجيًا  حوله   

ّ
تلتف الــذي  لروبيو،  دعمها 

املــؤســســة الــحــزبــيــة. لــكــن هـــذا األمــــر لـــم يكن 
كــافــيــا، خـــالل لــقــاء انــتــخــابــي مــع املناصرين 
ــى جيب 

ّ
ــهـــواء، فــتــلــق مــنــقــول مــبــاشــرة عــلــى الـ

بوش إثر ذلك، نصائح متتالية من مؤيديه، 
لــتــعــديــل اســتــراتــيــجــيــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة. هــذه 

االســتــراتــيــجــيــة الــتــي اقــتــصــرت أخـــيـــرًا على 
الحزبية  للمؤسسة  ليبرهن  تــرامــب  انــتــقــاد 
بأنه قادر على خوض معركة قاسية. غير أنه 
في حقيقة األمر، ومنذ استفراد ترامب لجيب 
ــــوش، فـــي أول مــنــاظــرة رئــاســيــة فـــي شهر  بـ
أغسطس/آب املاضي، وارتباك حاكم فلوريدا 
التدريجي  بدأ سقوطه  ذلــك،  السابق نتيجة 

في استطالعات الرأي.
قوة جــورج بوش االبــن عند انتخابه رئيسًا 
لــلــمــرة األولـــــى عــــام 2000، كــانــت فـــي قــدرتــه 
على جمع املحافظن واملؤسسة الحزبية في 
حــلــف واحـــد وراء تــرشــيــحــه. لــكــن مــع تبلور 
مــغــامــراتــه وإخــفــاقــاتــه، بـــدأت قــواعــد الــحــزب 
الجيل  انــتــهــت ظــاهــرة  الــبــدايــة  فــي  بالتفكك. 
ــرز مكانها  الــقــديــم مــن املــحــافــظــن الــجــدد وبـ
جيل جــديــد مــن املــحــافــظــن، أعــطــى األولــويــة 
لتقليص الدين العام الفيدرالي، على حساب 
ــتـــدخـــالت الـــخـــارجـــيـــة املــكــلــفــة اقــتــصــاديــًا.  الـ
ُيــالحــظ أنــه منذ مــغــادرة جـــورج بــوش االبــن 
البيت األبيض، بدأت معالم »الحرب األهلية« 
ــهـــوريـــن، الــــتــــي تــــــــزداد وضـــوحـــًا  ــمـ بــــن الـــجـ

وانقسامًا هذه األيام.
 عــلــى أن 

ّ
مــعــركــة كـــارولـــيـــنـــا الــجــنــوبــيــة تـــــدل

هــنــاك ثــالثــة تــيــارات ستتنافس عــلــى قــيــادة 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــــي األشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
الذي يمثله ترامب،  التيار الشعبوي  املقبلة: 
والتيار املحافظ الذي يمثله كروز، والقيادة 
املتوقع  ومن  روبيو.  يمثلها  التي  التقليدية 
أنــه بعد ســاعــات مــن إعــالن نتائج كارولينا 
الجنوبية، ستبدأ الضغوط على جيب بوش 
لالنسحاب من السباق وتجيير أصواته إلى 
روبيو. قد ال يقتنع بسرعة وسيشاهد كبار 
داعميه يتخلون عنه تدريجيًا. بهذا، سيقفل 
 

ّ
األمــيــركــيــون الــبــاب على ســاللــة حــاكــمــة، أقــل
مــا ُيــقــال عــن آخــر عنقودها، أنــه »كـــان مثيرًا 

للجدل«.

البابا فرنسيس صدارة المواضيع المتناولة على »تويتر« في  احتل كالم 
الواليات المتحدة، بعد تصريحاته والرد عليه من دونالد ترامب. ووفقًا 
فإن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  بيانات  تحلل  التي  »زومف«،  لشركة 
البابا يفوز في المعركة على هذه المواقع. وقال ديفيد أكسلفورد، 
تعتقد  »عندما  »تويتر«:  عبر  أوباما،  باراك  للرئيس  سابق  مستشار  وهو 

أنك رأيت كل شيء تندلع حرب كالمية بين ترامب والبابا«.

خرج جورج بوش االبن هذا األسبوع من عزلته الطوعية، في ظهوره 
االنتخابي األول منذ سبع سنوات، ليستعرض مهاراته السياسية. وصف 
شقيقه جيب بأنه »األفضل لقيادة أميركا«، وانتقد تلكؤ الرئيس الحالي 
باراك أوباما في مواجهة تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(. كما رّد 
صعبة،  أوقات  »هذه  قائًال:  مباشرة  غير  بطريقة  ترامب  دونالد  على 
في  شخص  إلى  نحتاج  ال  لكننا  األميركيين،  وإحباط  غضب  وأفهم 

المكتب البيضاوي، يعكس ويشعل غضبنا وإحباطنا«.

البابا يتفّوق على ترامب

دعم من الشقيق

تتحّول األنظار إلى نيفادا 
وكارولينا الجنوبية، ليل 

اليوم السبت، في السباق 
االنتخابي األميركي، مع 

مواصلة هيالري كلينتون 
محاوالتها كسب 

التمثيل الجمهوري، 
في وقٍت يفتح فيه تيد 

كروز جمهوريًا أوراقه 
اإلسرائيلية

)Getty/تعهدت كلينتون بمواصلة الضغط على إيران )جاستين ساليفان

■ القرار السعودي بقطع 
الهبة عن #الجيش_اللبناني 

والقوى األمنية قرار خطير 
حمد 

ُ
قد يؤدي إلى ما ال ت

عقباه

قة على 
ّ
■ كانت اآلمال معل

الجيش اللبناني لفرض 
القانون على الجميع لحماية 
#لبنان من االنزالقات، ولكنه 

عاجز عن ذلك اآلن

■ لم نَر شيئًا من املساعدات 
أساسًا، فكيف يسحبون 

شيئًا غير موجود؟

■ لبنان كان دولة عربية 
بامتياز، أما اآلن لم 

يعد عربيًا، فلم نستمر 
باملساعدات؟

■ الجيش اللبناني جيش 
وطني وعقيدته القتالية هي 
العداء للصهاينة واإلرهاب، 

وال يجب أن يكون أسير 
الخالفات السياسية

■ بعد توقف تسليح 
#السعودية للجيش اللبناني 

ح #إيران 
ّ
سل

ُ
حان الوقت أن ت

الجيش

■ الحل األحسن للبنانين 
إنو ينقلوا بلدهن ملكان تاني 

ويعيشوا بسالم بعيدًا عن 
الشرق األوسط
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اقتصاد
سّكر مصر يقاوم اإلغراق

القاهرة ـ محمد توفيق

أثار قرار حكومي في مصر بإلغاء 
رســــوم الــحــمــايــة املـــفـــروضـــة على 
السكر املستورد، انتقادات واسعة 
التي تتخوف  املحلية،  الصناعة  أوســاط  في 
من تضررها بسبب االستيراد املتوقع، بينما 

تشهد البالد مخزونا يتجاوز 850 ألف طن.
مــنــذ  ــة  ــاعـ ــنـ والـــصـ الــــتــــجــــارة  وزارة  وتـــطـــبـــق 
أبــريــل/نــيــســان 2014 رســــوم حــمــايــة مؤقتة 
املــســتــورد بنسبة %20  األبــيــض  السكر  على 
أدنــى 700 جنيه للطن )89.5 دوالرا(،  وبحد 
لكنها أصدرت في التاسع من فبراير/شباط 

الجاري قرارا بإلغاء هذه الرسوم.
وقــــال عــبــدالــحــمــيــد ســالمــة، رئــيــس مجلس 
الــدلــتــا  لــشــركــة  املـــنـــتـــدب  والـــعـــضـــو  اإلدارة 
ــم فـــيـــهـــا مـــؤســـســـات  ــاهـ ــسـ ــتــــي تـ لـــلـــســـكـــر، الــ
ــاء  ــغــ ــر إن »إلــ ــ ــبـ ــ حـــكـــومـــيـــة بـــالـــنـــصـــيـــب األكـ

رسوم الحماية معناه فتح السوق املصري 
ــام حفنة قليلة جـــدا من  عــلــي مــصــراعــيــه أمـ

املستوردين إلغراق السوق«.
ـــ »الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف ســـالمـــة فــــي تـــصـــريـــح لــ
الـ  السكر  لدى شركات  املخزون  أن  الجديد«، 
6 العاملة في مصر تنتج حوالي 2.5 مليون 
طــن ســنــويــا، بــاإلضــافــة إلـــى وجـــود مــخــزون 
بنحو 850 ألف طن، بينما حجم االستهالك 
يــبــلــغ 3 مــاليــن طــن ســنــويــا، مــشــيــرا إلـــى أن 
دون   2017 نهاية  يكفي حتى  املحلي  السكر 

الحاجة إلى االستيراد.
وأضاف: »الحكومة ألغت الرسوم على السكر 
املستورد، وسط تجاهل تام ملطالب الصناعة 
املــحــلــيــة الــتــي تـــشـــارك فــيــهــا الـــدولـــة بنسبة 
كبيرة من رأسمالها.. ملصلحة من يتم تدمير 

هذه الصناعة؟«.
وتــعــتــبــر مــصــر مـــن أكـــبـــر الــــــدول اســتــهــالكــا 
للسكر عــاملــيــا، حــيــث يــبــلــغ مــعــدل اســتــهــالك 

يبلغ  فــي حــن  كيلوغراما سنويا،   24 الــفــرد 
املعدل العاملي لالستهالك نحو 15 كيلوغراما 
على  الحكومي  الــقــطــاع  ويستحوذ  ســنــويــا. 
ــتــــاج الـــســـكـــر فــي  حــــوالــــى 60% مــــن حـــجـــم إنــ
مــصــر، ويــوجــه أغلبه إلــى بــطــاقــات التموين 
املــدعــوم، وتسيطر عليه 5 شــركــات حكومية 
الغذائية  للصناعات  القابضة  الشركة  تتبع 
ــــوزارة الــتــمــويــن مــؤخــرا،  الــتــي تــم إلــحــاقــهــا بـ
بينما يتحكم في االستيراد 4 شركات كبرى، 

أصحابها من كبار رجال األعمال.
ــة الـــقـــابـــضـــة  ــركــ ــشــ ــر مـــــســـــؤول فـــــي الــ ــبــ ــتــ واعــ
للصناعات الغذائية، أن ارتفاع حجم املخزون 
سوف يتسبب في أزمة لدى الشركات، خاصة 
في ظل عدم القدرة على توفير أماكن لتخزين 

اإلنتاج الجديد الذي بدأ الشهر الجاري.
وأضـــــاف املـــســـؤول فـــي تــصــريــح لــــ »الــعــربــي 
ــركـــات طــالــبــت الــحــكــومــة  الـــجـــديـــد«، أن الـــشـ
ــراق عــلــى السكر  ــ بــتــجــديــد فـــرض رســــوم اإلغـ

األبــيــض املــســتــورد إلـــى جــانــب فـــرض رســوم 
ــراق  جـــديـــدة عــلــى الــســكــر الـــخـــام لــتــفــادي إغــ

السوق باالستيراد.
ــراق الــتــابــع لــــوزارة  ــ لــكــن جــهــاز مــكــافــحــة اإلغـ
التجارة، أشار في تقريره الذي قررت الوزارة 
املؤقتة،  الحماية  رســـوم  إلــغــاء  أســاســه  على 
إلـــى أن حــجــم الــــــواردات مــن الــســكــر األبــيــض 
انخفض   2014 2012 حتى  مــن  الفترة  خــالل 
الــصــنــاعــة  أداء  مــــؤشــــرات  وأن  يـــرتـــفـــع،  ولــــم 

املحلية تحسنت خالل نفس الفترة.
ولفت الجهاز إلى أنه أجرى زيارات ميدانية 
للمصانع املحلية للتأكد من صحة البيانات 
التي تّدعي وجود زيادة كبيرة في الواردات 
أدت إلى اإلضرار بهم.  وأضاف أن الزيادة في 
الــواردات خالل الربع األول من العام املاضي 
مــؤشــرات  تحسن  اســتــمــرار  صاحبها   2015
املصانع املــصــريــة، وهــو »األمـــر الــذي ينتفي 

معه توافر الضرر الجسيم«.

الحكومة  إن  لرويترز  رسمية  مــصــادر  أربــعــة  قالت 
الــروســيــة تــــدرس خــفــض اإلنـــفـــاق عــلــى املــشــتــريــات 
الدفاعية هذا العام، بواقع 5.0 % في تحرك سيمد 
خفض اإلنــفــاق إلــى مــجــال  الــدفــاع، الــذي كــان حتى 
اآلن محصنًا أمام تقليص املوازنة. وقالت املصادر 
إن االقتراح يحظى بدعم من عدة وزارات ومؤسسات 
أخـــرى فــي الـــدولـــة، وهـــو مــا يكفي لــطــرحــه للنقاش 
في اجتماع حكومي. وحتى اآلن لم تكتسب الفكرة 

زخمًا خارج وزارة املالية.
الــفــكــرة على وشــك أن تــطــرح على  وحقيقة أن هــذه 
مــؤشــر على  هــي  بأكملها،  الحكومة  أعــمــال  جـــدول 

ــه لـــم يــعــد هـــنـــاك مـــجـــال آمــــن مـــن خــفــض اإلنـــفـــاق  أنــ
فــي روســيــا، الــتــي دخــلــت الــعــام الــثــانــي مــن الــركــود 
ــبـــب انــــخــــفــــاض أســـــعـــــار الـــنـــفـــط  االقـــــتـــــصـــــادي بـــسـ

والعقوبات الغربية.
وخفض اإلنفاق في مجال الدفاع هو أمر مهم رمزيًا، 
ألن الــرئــيــس فــالديــمــيــر بــوتــن جــعــل مــن اســتــعــادة 
القوة العسكرية الروسية أولوية وهو موقف عززته 

التدخالت العسكرية في أوكرانيا وسورية.
مليار   21.60( روبــل  تريليون   1.65 وأنفقت روسيا 
ملنظمة  وفـــقـــا  الـــدفـــاعـــيـــة،  املــشــتــريــات  عــلــى  دوالر( 
الــدفــاع. ويمثل هذا  أبحاث  في  املتخصصة  كاست 

نــحــو نــصــف مجمل اإلنــفــاق عــلــى الــدفــاع الــوطــنــي. 
ومـــن غــيــر املــرجــح أن يسفر خــفــض، بــواقــع خمسة 
في املائة على املشتريات الدفاعية، عن زيادة كبيرة 
في إيــرادات املوازنة. وبحسب تقدير من مسؤولن 
تحدثوا لرويترز فلن يتجاوز التوفير أكثر من مائة 
ــل. وقـــال مــســؤول: »لــكــن األمـــر ال يتعلق  مــلــيــار روبــ

باملال بل يتعلق بسابقة سياسية.«
وقــــال مــصــدر تــحــدث لـــرويـــتـــرز، شــريــطــة عــــدم ذكــر 
اسمه، إنه كان هناك حديث عن خفض بنسبة %7.0 
تقريبًا لكن هناك »معارضة قوية« من وزارة الدفاع 
الخفض 5.0%. وذكر  أن يبلغ  الخطة. ورجــح  لهذه 

مسؤوالن كبيران أنه لم ُيتخذ قرار نهائي بعد، وأن 
ــــوزراء والــرئــيــس لــم يــوافــقــا عــلــى االقــتــراح  رئــيــس الـ

بعد. 
إلــى ذلــك، قــال نائب وزيــر املالية الــروســي، ماكسيم 
أورشــــكــــن، أمــــس الــجــمــعــة، إن الــعــجــز فـــي املـــوازنـــة 
االتـــحـــاديـــة قـــد يــتــجــاوز 4.0% مـــن الــنــاتــج املــحــلــي 
مستواها  عند  النفط  أســعــار  بقيت  إذا  اإلجــمــالــي، 
الحالي. وأضاف أورشكن أن روسيا ستزيد حجم 
خطتها لــالقــتــراض مــن الــســوق املحلية لــعــام 2016 

بعد الربع األول.
)رويترز(

روسيا تدرس خفض اإلنفاق الدفاعي

ارتفاع مبيعات السيارات 
في الصين

قال اتحاد مصنعي السيارات في 
الصني، أمس، إن مبيعات السيارات 

في ثاني أكبر اقتصاد في العام 
زادت بنسبة 7.72% على أساس 

سنوي في يناير/ كانون الثاني 
ي مركبة. 

َ
املاضي، إلى 2.5 مليون

وكانت املبيعات قد قفزت %15.4 

في ديسمبر/ كانون األول املاضي. 
وقال االتحاد الشهر املاضي، إنه 
يتوقع أن تنمو مبيعات السيارات 
بنسبة 6% في 2016، لتتسارع 

من زيادة بلغت 4.7% العام املاضي 
.2015

غرامة أميركية ضد 
شركة اتصاالت روسية

أعلنت السلطات األميركية 
عن غرامة تفوق 835 مليون 

دوالر، بحق شركة فيمبيليكوم 
لالتصاالت الروسية، لقاء التخلي 

عن مالحقتها بتهمة الفساد. 
وشركة فيمبيليكوم املدرجة 
في بورصة نيويورك، والتي 

يملك النسبة األكبر من أسهمها 
امليلياردير الروسي ميخائيل 
فريدمان، موضع تحقيق في 

هولندا والواليات املتحدة، بشأن 
رشى مفترضة بقيمة 114 مليون 
دوالر، ُدفعت ملسؤول حكومي في 

أوزباكستان بني 2006 و2012 
للحصول على تراخيص هاتف 

في أوزبكستان. وللشركة الروسية 
أكثر من 200 مليون عميل في 10 

دول. وتم التوصل إلى اتفاق تسوية 
مع وزارة العدل األميركية وهيئة 

األسواق املالية وهيئات تنظيم 
هولندية.

تمويل الدول المتضررة 
من »زيكا«

قال البنك الدولي إنه سيتيح 150 
مليون دوالر على الفور للمساعدة 

في مكافحة انتشار فيروس »زيكا« 
في الدول املتضررة، في أميركا 

الالتينية ومنطقة الكاريبي. وأضاف 
البنك الدولي، في بيان، أنه يتوقع 
أن يخفض انتشار املرض الناتج 
االقتصادي للمنطقة في 2016 

بنحو 3.5 مليارات دوالر، وهو ما 
يوازي 0.06% من الناتج املحلي 

اإلجمالي. ويقدر البنك أن حكومات 
املنطقة ستخسر مجتمعة 420 

مليون دوالر من العائدات املالية هذا 
العام بسبب الفيروس..

صفقات طيران بـ 12 مليار 
دوالر

قال منظمو معرض سنغافورة 
للطيران إن الحدث التجاري العاملي 

شهد توقيع صفقات طائرات 
هذا األسبوع بقيمة 12.3 مليار 

دوالر، في انخفاض حاد مقارنة 
بصفقات تجاوزت 30 مليار دوالر 
في املعرض السابق في عام 2014. 
وقال ليك شيت الم، العضو املنتدب 
لشركة إكسبيريا لتنظيم املعارض، 
أمس، وفق وكالة أسوشييتدبرس، 

إن الرقم الذي تحقق هذا العام يضم 
10 صفقات، في حني لم يكشف عن 
قيمة 40 صفقة أخرى. يذكر أن عام 

2014 شهد 24 صفقة غير معلنة.

أخبار

»سبايدر مان« 
بنصف مليون 

دوالر

أعلنت دار مزادات في مدينة داالس األميركية، أن نسخة نادرة من كتاب مصور سجل الظهور األول لشخصية سبايدر مان الشهيرة، بيعت بما يقارب 
نصف مليون دوالر. اشترى الكتاَب املصور جامُع تحف مجهول، حسبما قالت دار املزادات »هيرتدج أوكشنز« وفق وكالة أسوشييتد برس، موضحة أن 

الصفقة سجلت رقما قياسيا في ما يتعلق بمزاد علني ألي كتاب حول سبايدر مان.
الكتاب املصور عام 1980 مقابل 1200 دوالر. وقــال ياكوبوسكي  وكــان والتر ياكوبوسكي املسؤول في مؤسسة »لونغ آيالند« بنيويورك، قد اشترى 

)Getty( .ألسوشييتد برس، األسبوع املاضي، إنه اشترى عددا من الكتب املصورة النادرة في شبابه كشكل من أشكال االستثمار
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

تقلص  التونسية  األســــرة  أن  رغـــم 
والــثــقــافــة،  للترفيه  مخصصاتها 
لــصــالــح أولــــويــــات مــهــمــة كــاملــأكــل 
واملــلــبــس واملــســكــن، غــيــر أن املــجــتــمــع ال يــزال 
يحافظ على حصة معتبرة من نفقاته لصالح 
الــتــرفــيــه، رغـــم الـــظـــروف االقــتــصــاديــة الــتــي ال 

تصب في الصالح العام.
ــة لــلــمــعــهــد الـــوطـــنـــي  ــثـ ــنـــت دراســــــــة حـــديـ ــيـ وبـ
ــة  ــبـ ــراقـ ــتــــهــــالك )مــــؤســــســــة حـــكـــومـــيـــة ملـ لــــالســ
االستهالك( أن األوضاع االقتصادية الصعبة 
ــادات الــتــونــســيــن املــتــعــلــقــة  ــ لـــم تــقــض عــلــى عــ
بــالــرفــاهــيــة. وأبــــــرزت الــــدراســــة أن الــتــونــســي 
يخصص مــا يــعــادل 36 ديــنــارا شــهــريــا  )18 
دوالرا( للترفيه والثقافة وهو ما يمثل %6.69 
من ميزانيته، رغم أن هذه املخصصات كانت 
في حدود 9% من امليزانية الفردية سنة 1985.

وتكتسب نفقات الترفيه والثقافة في املجتمع 
الــتــونــســي وفــــق مــعــهــد االســـتـــهـــالك، ُبــعــديــن 
أساسين، أولهما البعد االستهالكي ويندرج 
في إطار التطور العادي والطبيعي للمجتمع 

ــا الـــبـــعـــد الــنــفــعــي  ــمـ ــهـ ــيـ ــانـ االســــتــــهــــالكــــي، وثـ
العقلي  للترفيه واالنتعاش  باعتباره وسيلة 
والــنــفــســي. وبــاملــقــارنــة مــع دول أخـــرى يعتبر 
ــعــــدالت الــعــاديــة  املــســتــهــلــك الــتــونــســي فـــي املــ
للترفيه  ميزانية  مــن  يخصصه  ملــا  بالنسبة 
والــثــقــافــة، حــيــث يــخــصــص املــســتــهــلــكــون في 
للترفيه والثقافة  املغرب 13% من ميزانيتهم 
تـــخـــصـــص األســـــــر 8.2% مــن  بــلــجــيــكــا  ــي  ــ وفــ
املوسم  ويعتبر  والثقافة.  للترفيه  ميزانيتها 
أبرز  الكبرى، من  املهرجانات  الصيفي وفترة 
األوقات التي يخصص فيها التونسي الوقت 
ــك فـــي حـــدود  ــ ــال لــلــتــرفــيــه والـــثـــقـــافـــة، وذلـ ــ واملــ
اإلمــــكــــانــــات املـــتـــاحـــة. وبـــالـــرغـــم مــــن الــضــغــط 
للتونسين،  الشرائية  الــقــدرات  على  املسجل 
أظـــهـــرت بــيــانــات إحــصــائــيــة أن نــســبــة إقــبــال 
ــــالل الــصــيــف  ــنــــادق خــ ــفــ ــلـــى الــ الـــتـــونـــســـيـــن عـ
املــاضــي، ارتفعت إلــى نحو 80% فــي عــدد من 
أن كانوا ال يشكلون  السياحية، بعد  املناطق 

سوى 12% من رواد الفنادق.
املوسم  النزل  على  التونسين  إقبال  وساهم 
املــاضــي، مــن إنــقــاذ الــعــشــرات مــن الــفــنــادق من 
اإلفالس، وخفف من حدة األزمة التي يشهدها 
السياح  نسبة  تــراجــع  بعد  السياحي  القطاع 
األجـــانـــب بــأكــثــر مـــن 50% بــســبــب الــهــجــمــات 
ــة قـــاســـيـــة  ــ ــربـ ــ ــــت ضـ ــهـ ــ ــــي وجـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ اإلرهــ
للسياحة التونسية. وأبرزت الدراسة التي قام 
من   %53 أن  لالستهالك  الــوطــنــي  املعهد  بها 
املستجوبن يقضون عطالت خارج منازلهم، 

على  العملية  بــهــذه  يــقــومــون  منهم  و%20.8 
األقــل مــرة في السنة و56% على األقــل مرتن 
في السنة، إلى جانب أن 28% من أسر العينة 
والــثــقــافــة  للترفيه  اســتــهــالكــهــم  أن  يــعــتــبــرون 
تــحــســن خــــالل الــعــشــريــن ســنــة األخــــيــــرة، في 
حن يعتبر 55% من العينة أنهم لم يلحظوا 
الــدفــاع عن  منظمة  رئيس  ويفسر  تغيير.  أي 
التونسين  إقبال  الله،  سعد  سليم  املستهلك 
عــلــى الــتــرفــيــه رغـــم الــضــغــوطــات االقــتــصــاديــة 
بدخول الترفيه ضمن النفقات األسرية التي ال 
يمكن االستغناء عنها، الفتا إلى أن التونسي 
تعّود على الترفيه منذ القدم حتى ولو كلفه 
ذلك اللجوء إلى التداين ملجابهة هذه النفقات، 

وفق تصريحه لـ »العربي الجديد«. 
ويــعــتــبــر املــخــتــص فـــي عــلــم االجـــتـــمـــاع طـــارق 
املـــجـــتـــمـــعـــات  عــــــــــادات  ــمــــد، أن  بــــالــــحــــاج مــــحــ
مشيرا  التونسين،  إلى  تسللت  االستهالكية 
ــى أن املــجــتــمــع الـــتـــونـــســـي أصـــبـــح يــعــانــي  ــ إلـ
املتقدمة رغم  الـــدول  مــن مشاغل وإشــكــالــيــات 
ــو مــــا ولـــد  ــ تــــراجــــع اإلنــــتــــاج واملــــــردوديــــــة، وهـ
ضغوطات كبيرة على النفقات األسرية. وقال 
الحاج محمد في تصريح لـ »العربي الجديد«، 
إن أغلب األسر التونسية أصبحت تنفق أكثر 
مـــن إمــكــانــاتــهــا املـــاديـــة بــكــثــيــر رغــــم صــعــوبــة 
الــوضــع االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي، الفــتــا إلى 
سلوكه  ضحية  أصبح  التونسي  املجتمع  أن 
التونسيون وال  الحياتية. ويواجه  وخياراته 
سيما الطبقة املتوسطة املتشكلة من املوظفن 
ــار الـــتـــجـــار والــصــنــاعــيــن، ضــغــوطــات  ــغـ وصـ
االستهالكية  الــقــروض  إلــى  باللجوء  اإلنــفــاق 
تفيد  حــيــث  دوالر،  آالف   5 تــتــجــاوز  ال  الــتــي 
اإلحصائيات الصادرة عن املصرف التونسي 
أن تـــدايـــن األســــر الــتــونــســيــة لـــدى الــبــنــوك قد 
ليفوق  مــنــذ ســنــة 2010  بــنــســبــة %61  ارتـــفـــع 
قائمه اإلجمالي 17.2 مليار دينار )8.6 مليار 
أكــثــر من  دوالر(.  وتمثل قـــروض االســتــهــالك 

الرباط ـ مصطفى قماس

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة أن املــــغــــرب يــتــكــبــد 
دوالر،  مـــلـــيـــار   1.6 بــنــحــو  ســـنـــويـــة  خـــســـائـــر 
بسبب حوادث السير، وهو ما يمثل 2.5% من 
الناتج اإلجمالي املحلي، وذلك رغم اإلجراءات 

الحكومية للحد من الحوادث.
وقال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، 
فــي نــــدوة عــقــدت بــالــربــاط يـــوم الــخــمــيــس، إن 
حـــــوادث الــســيــر تـــؤثـــر عــلــى تــطــلــعــات املــغــرب 
والسياحية  االقتصادية  التنمية  تحقيق  إزاء 
ــذه الــــتــــقــــديــــرات  ــ ــ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة. وتـــــؤشـــــر هـ
االقتصادية لتكلفة حوادث السير في املغرب، 
املغرب  تبني  رغــم  على صعوبة محاصرتها، 
لخارطة طريق قبل ستة أعــوام، كان مخططا 
فــي  األرواح  إزهـــــــاق  ــاف  ــقــ إيــ ــي  فــ تـــســـاهـــم  أن 

الطريق، وإيقاف الخسائر املادية.
وتــجــلــى مــن بــيــانــات وفــرتــهــا الـــــوزارة املكلفة 
من  للوقاية  الوطني  اليوم  بمناسبة  بالنقل، 
القتلى جــراء  حـــوادث السير مــؤخــرا، أن عــدد 
حوادث السير ما زال يرتفع في اململكة، ليبلغ  
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ويــعــتــبــر مـــراقـــبـــون أن عــــدد ضــحــايــا حــــوادث 
املغرب يساوي في بعض األحيان  السير في 
عـــدد ضــحــايــا الـــحـــروب، رغـــم اإلقـــــرار بـــأن 90 
% مــن الــســيــارات واملــركــبــات، تــوجــد فــي حالة 
ــوام  ــ ــيـــدة، وبــالــجــهــود الـــتـــي بـــذلـــت فـــي األعـ جـ

األخيرة من أجل توفير طرق.
أن %90  إلــى  العاملية  الصحة  وتشير منظمة 
مـــن الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن حــــــوادث الــســيــر، 
الــبــلــدان ذات الــدخــل الضعيف أو  تــحــدث فــي 
املتوسط، مؤكدة أن تلك الحوادث تتسبب في 
وأسرهم  للضحايا  كبيرة  اقتصادية  خسائر 

وبلدانهم.
وتشير املنظمة العاملية إلى أن حوادث السير 
وتحقيقات،  كــبــيــرة،  عــالج  تكاليف  تستدعي 

وتتسبب في خسائر على مستوى اإلنتاجية 
واإليرادات بالنسبة للضحايا وأفراد أسرهم، 
الــذيــن يضطرون إلــى وقــف أعمالهم مــن أجل 

التكفل بهم.
وبــحــســب إبــراهــيــم بــاعــمــال، مــديــر الــنــقــل في 
ما  فإن  واللوجستيك،  والنقل  التجهيز  وزارة 
القاتلة، هو لجوء  السير  يساهم في حــوادث 
ــــدن،  بـــعـــض أصــــحــــاب حــــافــــالت الـــنـــقـــل بــــن املـ
إلــى استغالل  أربــاحــهــم،  فــي تعظيم  الراغبن 
فترة  في  كثيرا  السائقن، وهــو سلوك يشيع 
إلــى العمل  الــســائــقــون  األعــيــاد، حيث يضطر 
ساعات كثيرة، مما يفضي في بعض األحيان 

إلى حوادث تكون مفجعة.
وناهزت الغرامات املحكوم بها على املخالفن 
لقوانن السير باملغرب في العام املاضي نحو 
12.6 مليون دوالر، وهي غرامات استخلصت 

من قبل محاكم اململكة.
ويقول محمد حمي، رئيس الجمعية الوطنية 
للسالمة الطرقية، إنه يفترض تفعيل القانون 
والكف عن التساهل عند التعامل مع حوادث 
في  املالية  الغرامات  بتشديد  مطالبا  السير، 

حق مقترفي املخالفات.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

أكد تقرير أممي ارتفاع عدد السفن الواصلة 
إلى املرافئ اليمنية وارتفاع حجم الواردات 
النفطية خـــالل شهر  واملــشــتــقــات  الــغــذائــيــة 
بـــزيـــادة %29  الــثــانــي 2016،  يــنــايــر/كــانــون 
مقارنة بشهر ديسمبر/كانون األول 2015. 

ــادر عـــن مــكــتــب األمـــم  وقـــــال الـــتـــقـــريـــر، الــــصــ
املتحدة للشؤون اإلنسانية، أمس، إن تدفق 
الـــواردات أدى إلــى وفــرة في املــواد الغذائية 
والوقود في األسواق املحلية، مشيرا إلى أن 
واردات الوقود ال تزال أقل بنسبة 15% من 

االحتياجات الشهرية ملا قبل الحرب.
اليمنية،  ــواردات  الـــ قائمة  القمح  ويــتــصــدر 
طــــن، وبقيمة  مــاليــن   3.1 وبــلــغــت ســنــويــا 
بــحــســب  دوالر،  مــــلــــيــــار   1.079 تــــــعــــــادل 

اإلحصائيات الرسمية اليمنية. 
أدى  الــــواردات  إن تدفق  التقرير  قــال  وفيما 
ــــواد الــغــذائــيــة  إلـــى انــخــفــاض فـــي أســـعـــار املـ
ــافـــظـــات بــنــســبــة 12% عــن  فــــي بـــعـــض املـــحـ
ــادر  مـــصـ أكـــــــدت  األول،  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
لـ »العربي الجديد« أن األسعار لم  ميدانية 

تتأثر بارتفاع الواردات.
وواصلت أسعار املواد الغذائية واملشتقات 
الــنــفــطــيــة ارتــفــاعــهــا مــنــذ مــطــلــع عــــام 2016 

ــقــــرت عــنــد  ــتــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، واســ
املاضي،  األول  ديسمبر/كانون  مستويات 
في بعض املحافظات، وفق مصادر محلية.

ويستورد اليمن أكثر من 90% من غذائه بما 
في ذلك الجانب األكبر من حاجاته من القمح، 
متطلبات  لتلبية  األرز  مــن  احتياجاته  وكــل 

سكانه البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة.
ويسيطر الحوثيون على مينائي الحديدة 
واردات  ســفــن  أن  يــعــنــي  مــمــا  والـــصـــلـــيـــف، 

الوقود والغذاء الواصلة إلى مناطق سيطرة 
لم يصل  فيما  بلغت 59 سفينة،  الحوثين 
الشرعية في  الحكومة  إلى مناطق سيطرة 
عدن سوى 17 سفينة رست في ميناء عدن. 
الــيــمــنــيــة، مــؤخــرًا،  الــتــجــارة  ــدرت وزارة  ــ وقـ
ــادة الــقــمــح للعام  احــتــيــاجــات الـــبـــالد مـــن مــ
طــن،  ــي 

َ
مــلــيــون  2.025 بنحو   2016 الــحــالــي 

وأكــــدت أن الــيــمــنــيــن يــحــتــاجــون إلـــى نحو 
ألـــف طــن من  ألـــف طــن مــن األرز و673   415
السكر و98 ألف طن من الحليب ومشتقاته 

و176 ألف طن من زيت الطعام. 
وأكــــد وكــيــل وزارة الــتــجــارة الــيــمــنــيــة، عبد 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ ـــ »الـ الــــولــــي نـــعـــمـــان، لــ
مع  بالتنسيق  تموينية  تعد خطة  الـــوزارة 
االحتياجات  تلك  لتوفير  الــخــاص  الــقــطــاع 
بـــســـالســـة، بـــمـــا يــضــمــن اســـتـــقـــرار الـــوضـــع 
واالستهالكية  الغذائية  للسلع  التمويني 

األساسية للمواطنن. 
املتحدة،  األمــم  وتشير تقارير، صـــادرة عــن 
ماسة  بحاجة  اليمن،  أن نصف سكان  إلــى 
إلــى مــســاعــدات إنسانية عــاجــلــة، وأن 10.5 
ــعــــدام األمـــن  مـــاليـــن يــمــنــي يـــعـــانـــون مـــن انــ
الــغــذائــي، بــاإلضــافــة إلــى أن حــوالــى مليون 
طــفــل مــن دون الــخــامــســة يــعــانــون مــن ســوء 

التغذية.

عادات مكلّفة

يحتاج اليمنيون إلى ثالثة ماليين طن من القمح 
)فرانس برس(

حوادث السير تكبد المغرب 1.6 مليار دوالر

المساعدات ترفع واردات القمح والغذاء

التونسيون يصرون 
على مخصصات الترفيه

ارتفاع خسائر الحرب السورية إلى 254 مليار دوالر

رغم تدهور القدرات 
الشرائية للتونسيين 

بنحو 40% على األقل 
خالل السنوات الخمس 

الماضية، ال يزال 
الموطنون يحتفظون 

بحصة من نفقاتهم 
لصالح الترفيه

تنمية سياحة

اليمن

2.91
في  البطالة  معدل  ارتفع 
في   %14.9 مــن  ســوريــة 
نهاية   %52.9 إلـــى   2011
بلغ  حيث  الماضي،  العام 
العمل  العاطلين عن  عدد 
شخص،  مليون   2.91 نحو 
فقدوا  مليون   2.7 منهم 

عملهم خالل األزمة.

تقرير

يخصص التونسيون نحو 
6.7% من ميزانياتهم 

للترفيه والثقافة

ركزت الحكومة في 
سياستها االقتصادية 

على اإلنفاق العسكري

انكمش استهالك 
المواطنين بنسبة %10.8 

خالل العام الماضي فقط

خسائر السير تمثل 
2.5% من الناتج 

اإلجمالي المحلي

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

قـــــــــــــــــّدر »املـــــــــــــركـــــــــــــزي الـــــــــســـــــــوري 
لــبــحــوث الــســيــاســات« الــخــســائــر 
ــــي تــكــبــدتــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ســـوريـــة خــــالل األعــــــوام الــخــمــســة املــاضــيــة، 
ــراء الـــحـــرب الـــتـــي شــنــهــا نـــظـــام الــرئــيــس  ــ جـ
بشار األسد ضد الثورة، بنحو 254.7 مليار 
الــنــاتــج  إجــمــالــي  مـــن   %468 تـــعـــادل  دوالر 

املحلي للبالد في عام 2010.
وتــتــضــمــن هـــذه الــخــســائــر خـــســـارة الــنــاتــج 
قيمته  مــن   %64.1 لنحو  اإلجــمــالــي  املحلي 
املندلعة منذ  الــثــورة  قبل  كــان عليها  الــتــي 

مارس/آذار 2011.
تقرير حديث تحت عنوان  في  املركز  وقــال 
ــظـــي«، وصـــلـــت »الـــعـــربـــي  ــتـــشـ »مــــواجــــهــــة الـ
الــجــديــد« نسخة منه أمـــس، إنــه فــي الوقت 
الذي ركزت الحكومة السورية في سياستها 
االقتصادية على اإلنفاق العسكري، قلصت 
ورفعت  والجاري،  االستثماري  اإلنفاق  من 
تكاليف اإلنتاج، ما أدى إلى تراجع مستوى 
االستهالك 33.1% العام املاضي مقارنة مع 
العام 2014، فضال عن ارتفاع أسعار املواد 
الخبز  منها  مــرات،  لعدة  املدعومة  والسلع 
الذي ارتفع سعره ثالث مرات واملازوت أربع 

مرات والكهرباء خمس مرات.
تراجع  مع  ينسجم  التقرير،  وهــذا، بحسب 
مــتــوســط إنــفــاق األســــرة إلـــى مــســتــوى غير 
مــســبــوق، عــاكــســًا املــعــانــاة الــشــديــدة لألسر 
ــاء الــــبــــالد، فــقــد  الـــســـوريـــة فــــي جــمــيــع أنــــحــ
انــكــمــش االســـتـــهـــالك الـــخـــاص خــــالل الــعــام 
املاضي بنسبة 10.8% عن مستواه في العام 

السابق. 
ــنـــن مع  ــق تـــراجـــع اســـتـــهـــالك املـــواطـ ــوافــ وتــ
تــراجــع عجز املــوازنــة مــن 41.2% فــي العام 
العام املاضي، ما يعكس  إلى %28.1   2014
اإليــرادات  استراتيجية الحكومة في زيــادة 
الــعــامــة مــن خـــالل تطبيق ســيــاســة ترشيد 
الدعم التي خفضت الدعم بشكل كبير، وفق 

التقرير.
وشملت نتائج تقرير املركز الذي قال إنها 
انطلقت من الواقع باالعتماد على باحثن 

ســوريــن، قــطــاع الـــصـــادرات الـــذي انخفض 
املــاضــي بنسبة 20% عــن 2014. كما  الــعــام 
بــفــعــل  بــنــســبــة %29،  الــــــــــواردات  انــكــمــشــت 
تراجع الطلب إلى جانب االنخفاض الكبير 
ــك، بقي  فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة املــحــلــيــة. ومـــع ذلــ
العجز التجاري ضخما في عام 2015، حيث 

اتج املحلي اإلجمالي.
ّ
بلغ 27.6% من الن

ــاع مــعــدل  ــفــ ويــشــيــر تــقــريــر املـــركـــز إلــــى ارتــ
إلـــى %52.9  فــي 2011  مــن %14.9  الــبــطــالــة 
نهاية العام املاضي، فبلغ عدد العاطلن عن 
العمل نحو 2.91 مليون شخص، منهم 2.7 
مليون فقدوا عملهم خالل األزمة، ما يعني 
في  والتأثير  للدخل  رئيسي  مصدر  فقدان 

معيشة 13.8 مليون شخص. 
ويذهب التقرير إلى أن بعض فرص العمل 
نتجت من التوّسع في اقتصاديات العنف، 
الــتــي ُيـــقـــدر أنــهــا وظــفــت حـــوالـــى 17% من 

السكان الناشطن اقتصاديا.
وفي تعليقه على أرقام التقرير، يقول رئيس 
ــة، أســامــة  مــجــمــوعــة عــمــل اقـــتـــصـــاد ســــوريــ
قــاضــي: »كــانــت األرقـــام بمجملها متحفظة 

عـــمـــومـــا حـــيـــث أن الـــخـــســـائـــر االقـــتـــصـــاديـــة 
ــيـــة  وخــــاصــــة بـــعـــد دخـــــــول الـــــقـــــوات الـــروسـ
واتباع سياسة األرض املحروقة ليست 254 
مليار دوالر، وال يمكن أن تكون أقل من 300 

مليار دوالر«.
ــربـــي  ــعـ ــريـــح لـــــ »الـ وذكـــــــر قــــاضــــي، فــــي تـــصـ
الجديد« أن مدينة حلب، على سبيل املثال، 

الــتــي كــانــت تــســاهــم بــأكــثــر مـــن ثــلــث نــاتــج 
ــقـــومـــي الــــســــوري يـــتـــم تــدمــيــرهــا  ــل الـ الــــدخــ
بــطــريــقــة ممنهجة، حــيــث يــتــم إفــراغــهــا من 
تدفع  كــانــت  الــتــي  العاملة  والــقــوى  السكان 
بالحد  املحلية  االقتصادية  التنمية  عجلة 
األدنى، فيما تدمر روسيا ما تبقى من بنى 

تحتية في الشمال وفي مناطق أخرى.
ويــعــتــقــد قـــاضـــي، أن نــســبــة الــبــطــالــة تــفــوق 
يستند  الــتــي  الــرســمــيــة  األرقـــــام  وأن   ،%70
إلــيــهــا الــتــقــريــر ربـــمـــا أغــفــلــت اإلحــــصــــاءات 
الــخــاصــة بــاملــنــاطــق واملــحــافــظــات الــواقــعــة 
خارج سيطرة النظام، »إذ كيف يقدر املكتب 
الرقة  في  البطالة  نسب  لإلحصاء،  املركزي 
ودير الزور وإدلب وريف حلب وريف حماة 
وتدمر وغيرها، والتي كانت على مدى أكثر 
مــن ثــالث ســنــوات إمــا مــع تنظيم داعــش أو 
مع القوى العسكرية األخرى«، وفق تعبيره. 
ورغـــم اعــتــراف قــاضــي بالجهد املــبــذول من 
السياسات«،  الــســوري لبحوث  »املــركــز  قبل 
تكمن  التقرير  أن مشكلة  إلــى  لفت  أنــه  بيد 
فـــي إشـــارتـــه لــســبــب االنـــهـــيـــار االقــتــصــادي 

والــتــشــظــي إلـــى قـــوى »الــتــســلــط«؛ وهـــي كل 
الـــســـوري ويحملها  الــنــظــام  الـــقـــوى ســــوى 
إلـــى  الـــتـــشـــظـــي! دون اإلشـــــــــارة  مـــســـؤولـــيـــة 
دور الــنــظــام الـــســـوري فــي جــر ســوريــة إلــى 
األولــى  اللحظة  األزمـــة وتدويلها منذ  هــذه 
بــاالســتــعــانــة بــالــســالح الـــروســـي والــجــيــش 

اإليراني وحلفائه.
ويــتــفــق رئــيــس مجموعة اقــتــصــاد ســوريــة، 
ــر، بــــشــــأن الـــــوضـــــع املــتــشــظــي  ــريــ ــقــ ــتــ مـــــع الــ
ــقــــد انــــفــــرط عــقــد  ــــوري، »فــ ــســ ــ لـــالقـــتـــصـــاد الــ
مسبحة االقتصاد السوري بطريقة مخيفة، 
لــم يعد هناك شــيء اسمه »االقتصاد  وأنــه 
إنما  املـــركـــزي،  اإلداري  بــاملــعــنــى  الـــســـوري« 
ــوات إلـــــى اقــتــصــاد  ــنــ تـــحـــول آخـــــر ثـــــالث ســ

املناطق والنواحي السورية«.
ــنـــواحـــي  وذكـــــــر قــــاضــــي، أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
واملناطق في سورية لم تعد لها أية عالقة 
ــــوري فــي  ــــسـ عـــضـــويـــة بـــحـــكـــومـــة الـــنـــظـــام الـ
دمــشــق، »وإال فــمــا هــي مــهــمــة وزيــــر النفط 
اآلن وأكثر من 95% من النفط هي في أيدي 
وكذلك  الكردية،  واملليشيات  داعــش  تنظيم 
فــــإن مــعــظــم صـــوامـــع الـــحـــبـــوب والـــقـــطـــن ال 
عالقة لها مع وزير الزراعة، وال عالقة ألكثر 
مـــن 95% مـــن املــعــابــر الــســوريــة مـــع الــعــالــم 
الرسوم  وجباية  واملالية  النقل  وزيــري  مع 

الجمركية منها.
ويـــرى االقــتــصــادي األكــاديــمــي عــمــاد الدين 
املصبح، أن الخطر األكبر خالل التقرير، هو 
ما أصاب حامل التنمية، أي الكادر البشري، 
إذ أظــهــر الــتــقــريــر أن مــعــدل الــوفــيــات يصل 
إلى حوالى 10 أشخاص في كل ألف، وعدد 
الجرحى إلى نحو 1.88 مليون نسمة، أي أن 
مــا يقرب مــن 11.5% مــن الــســوريــن، إمــا قد 
أنهم جرحى ومصابون،  أو  فقدوا حياتهم 
وهو األخطر على واقع سورية ومستقبلها، 

في رأيه.
ــــاف املــصــبــح فـــي تــصــريــح لــــ »الــعــربــي  وأضـ
إشارته  التقرير،  خــالل  امللفت  أن  الجديد«، 
ــديــــريــــن  ــــن وجــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــلـــحـــن جـ إلــــــــى مـــصـــطـ
بــاالهــتــمــام، وهــمــا االســتــثــمــار شــبــه الــعــام 
واالستهالك شبه العام، وهو ما يشير إلى 
مناطق  شكل  على  تقسيمية  نــوايــا  وجـــود 
نفوذ  متهالك ومناطق  نظام  بــن  مــا  نفوذ 
لــلــكــيــانــات املــنــاهــضــة لـــه تـــحـــاول أن تبني 
الــذاتــي، وال سيما فــي املناطق  اقــتــصــادهــا 
املــكــتــظــة ســكــانــيــا فـــي إدلـــــب وريـــــف حــمــاة 

واملنطقة الشمالية الشرقية وحوران.
التطرق  أغفل  التقرير  أن  يــرى  لكن املصبح 
الليرة  إلــيــه ســعــر صـــرف  آل  للتضخم ومـــا 
ــركـــزي فـــي تــأمــن تــمــويــل  ــات الــبــنــك املـ ــيـ وآلـ

ــا جـــره ذلــك  حـــرب الــنــظــام ضــد ســـوريـــة، ومـ
ــار كــارثــيــة عــلــى مــخــتــلــف املـــؤشـــرات  ــ مـــن آثـ
الجامح  التضخم  سيما  وال  االقــتــصــاديــة، 
ــق الـــســـوريـــن مــثــلــمــا فــعــلــت آلـــة  ــ ــــذي أرهــ الــ

الحرب ذاتها.
أمــام هذه  أنــه  املصبح  االقتصادي  ويعتقد 
فــإن سورية تحتاج  املسبوقة،  غير  الكارثة 
إلـــى عــقــود طــويــلــة مــن أجـــل إعــــادة اإلعــمــار، 
إلى  وبــحــاجــة  الباهظة،  التكلفة  عــن  فضال 
إعـــــــادة تـــأســـيـــس الــتــشــكــيــلــة االقـــتـــصـــاديـــة 
االجتماعية ومحاولة خلق نموذج تنموي 
شفاف يقوده أشخاص مهرة، غير أن توفير 
هذا الكادر بحد ذاتــه يحتاج إلى وقــت، في 

رأي املصبح. نزيف 
ال يتوقف

تتطور البيانات المتخصصة بشأن خسائر الحرب في سورية خالل أعوام الثورة الخمسة، بوتيرة 
سريعة، فال يمر يوم إال وقد تكبد االقتصاد السوري خسائر بمئات ماليين الدوالرات، بين تهدم 

في البنيات التحتية وضياع ممتلكات عامة وخاصة تعثر أنشطة ضخمة كالنفط والصناعة
85.2% من السوريين فقراء

الفقر  أن معدل  السياسات«  لبحوث  السوري  »املركزي  تقرير  ذكر 
العام في سورية قفز لنحو 85.2% العام املاضي، وبلغت نسبة من 
يعيشون في فقر شديد نحو 69.3% من السكان، وهم غير قادرين 
وغير  الغذائية  األساسية  احتياجاتهم  من  األدنــى  الحد  تأمني  على 
الغذائية. كما بات نحو 35% من السكان يعيشون في فقر مدقع. 
فــي ســوريــة، طــاول  للحرب  االقــتــصــادي  التأثير  أن  التقرير  وأظــهــر 
مليون  السكان من 21.80  تراجع عدد  االجتماعي، حيث  املستوى 
إلــى 20.44 مليون شخص بنهاية  البالد في 2010  شخص داخــل 

أماكن  إلــى مغادرة  السكان  املاضي. واضطر نحو 45% من  العام 
سكنهم، إذ بلغ عدد األشخاص النازحني داخليًا حوالى 6.36 ماليني 
نسمة، علمًا بأن العديد منهم اضطر إلى النزوح مرات عديدة. ويقدر 
الــبــالد بحوالى 3.11 ماليني شخص.  الــذيــن غـــادروا  الالجئني  عــدد 
ويــواجــه التعليم صــعــوبــات هــائــلــة، مــع وصـــول نسبة األطــفــال غير 
امللتحقني بالتعليم األساسي من إجمالي عدد األطفال في هذه الفئة 
العمرية، إلى 45.2% خالل العام الدراسي الحالي، األمر الذي سيترك 

أثرًا سلبيًا على مستقبل البالد. 

35% من مجموع ديون القطاعات االقتصادية 
مــجــتــمــعــة، فــي حــن يــبــلــغ مــجــمــل الــحــســابــات 
والتي  املصارف  لدى  لألسر  التابعة  الجارية 
تشكو عجزا مــا يــعــادل ثلث هــذا الصنف من 
الـــحـــســـابـــات. ويـــولـــد لــلــتــدايــن األســــــري وفــق 

الــبــاحــث االجــتــمــاعــي طــــارق بــالــحــاج محمد، 
آثار نفسية واقتصادية كبيرة، فالتداين غالبا 
يــجــعــل املــســتــهــلــك يــشــعــر بــالــتــوتــر والــضــغــط 
النفسي اليومي، كما يمكن أن يــؤدي اإلفــراط 
في التداين إلى تعثر في الدفع، وبالتالي إلى 

البنك  أو  املــزود  أو  للبائع  اقتصادية  مشاكل 
ــــقــــرض. وخــــالل الـــســـنـــوات األربـــــع األخـــيـــرة، 

ُ
امل

بما  للتونسين،  الــشــرائــيــة  الــقــدرة  تــدهــورت 
أنـــجـــزتـــه جــامــعــة  بـــحـــث  يـــنـــاهـــز 40%، وفـــــق 

تونس، أي بمعدل يناهز 10% سنويا.

مقهى بشارع الحبيب 
بورقيبة في تونس 
)Getty(

الحرب تلتهم 
سورية 
الماضي 
والحاضر 
والمستقبل 
)Getty(

السبت 20 فبراير / شباط 2016 م   11 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 537  السنة الثانيةالسبت 20 فبراير / شباط 2016 م   11 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 537  السنة الثانية
Saturday 20th February 2016 Saturday 20th February 2016



1213
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موسى مهدي

وسط توجه حثيث إللغاء إصدار 
الفئات الورقية ذات القيم الكبرى، 
دعــــــا وزيــــــــر الــــخــــزانــــة األمـــيـــركـــي 
ــــي جــامــعــة  ــق الــــــــذي يـــعـــمـــل حـــالـــيـــًا فـ ــ ــبـ ــ األسـ
ــارد، الري ســـمـــرز، إلــــى إنـــهـــاء إصــــدار  ــ ــارفـ ــ هـ
والتي  »100 دوالر«،  فئة  النقدية من  الــورقــة 
ــة  الــــدوالريــ مـــن األوراق  األكـــبـــر  الـــكـــم  تــشــكــل 

املتداولة في أميركا ودول العالم. 
وقــال سمرز في تعليقات بجامعة هارفارد، 
عــلــى بــحــث بــهــذا الــصــدد، إن ســحــب األوراق 
العالم  سيجعل  الكبيرة  الفئات  من  النقدية 
أكثر أمانًا، في إشارة الى استغالل عصابات 
اإلرهاب واملافيا والجريمة املنظمة في أنحاء 
فــي تخزين  الــعــالــم الســتــخــدام هـــذه األوراق 

األوروبية  املفوضية  الجريمة. وكانت  أمــوال 
قــد أعلنت األســبــوع املــاضــي أنها تــدرس مع 
البنك املركزي األوروبــي في فرانكفورت دور 
يـــورو« فــي تمويل  الــورقــة النقدية فئة »500 
اإلرهـــــاب والــجــريــمــة املــنــظــمــة بــهــدف إيــقــاف 

يتم  أن  كبيرة  احتماالت  وهنالك  إصــدارهــا، 
إلغاء هذه الورقة النقدية خالل العام الجاري، 
ــتـــدفـــق مــن  ــــط كــــم املـــعـــلـــومـــات الـــهـــائـــل املـ وسـ
الشرطة وأجــهــزة املخابرات األوروبــيــة حول 
اســتــخــدام عــصــابــات الــجــريــمــة املــنــظــمــة لها 
أمــوال املخدرات  في غسل األمـــوال وتبييض 

وتمويل اإلرهاب. 
وكانت شرطة »سكتلنديارد« البريطانية قد 
الصرافات  إحــدى  املاضي  العام  في  ضبطت 
ــدرات  ـــخــ ــي غــســيــل أمــــــــوال املـ املــتــخــصــصــة فــ
ــن الـــيـــورو  ــات الــــورقــــيــــة مــ ــئـ ــفـ عـــبـــر تـــبـــديـــل الـ
»500 يـــورو« مقابل  واإلســتــرلــيــنــي بــورقــة الـــــ
النقدية  الــورقــة  إلــى 5%. وتعد  عمولة تصل 
لعصابات  املفضلة  العملة  دوالر«   100« فئة 
اإلجرام ومغنطيس الجذب األكبر في اإلتجار 

غير املشروع وإخفاء أموال الجريمة. 
وتمثل هذه الورقة نحو 1.1 ترليون دوالر من 
املتداولة داخل  الدوالرية  النقدية  الكتلة  بن 
أمــيــركــا وفـــي أنــحــاء الــعــالــم، الــبــالــغ حجمها 
تبني مجلس  حــال  وفــي  دوالر.  ترليون   1.4
االحتياط الفدرالي »املركزي األميركي« لفكرة 
الري سمرز، بإلغاء هذه الورقة، فإن عصابات 
الجريمة واإلرهاب ستكون قد فقدت أحد أهم 

عمالتها املستخدمة في تبييض األموال. 
ــبــــوع في  وتــشــيــر دراســــــة صـــــدرت هــــذا األســ
جامعة هارفارد إلى أن إنهاء إصدار األوراق 
الــــكــــبــــيــــرة، ســيــســاهــم  الـــقـــيـــم  الـــنـــقـــديـــة ذات 
ــي بـــنـــاء مــجــتــمــعــات نــظــيــفــة مــن  تــلــقــائــيــًا فــ
ــال. ولــكــن هــنــاك  ــيـ ــتـ الــغــش والــجــريــمــة واالحـ
الدول  املخابرات في  أن تستغل  مخاوف من 

األوراق النقدية 
الكبيرة

من المرجح إلغاء 
ورقة الـ 500 يورو 

)Getty(
سابقون  ماليون  مسؤولون  يقوده  الغرب  في  جديد  توجه 
رأسها  وعلى  النقدية  األوراق  من  الكبيرة  الفئات  إلنهاء  وأكاديميون 

ورقة الـ 500 يورو وورقة الـ 100 دوالر

الطلب تزايد خالل 
السنوات األخيرة على 

الفئات الورقية الكبرى 
من النقود

ديون اليابان بلغت 11 
ترليون دوالر ومخاوف 

من ارتفاعها أكثر

مفاوضات تقييد 
اإلنتاج تتواصل لدعم 

أسعار النفط

دعوات إللغاء 
الـ100 دوالر 
والـ500 يورو

ــــالده فـــي حـــاجـــة ملـــزيـــد من  ــر الــبــيــئــة الــصــيــنــي، تــشــن جـــن يـــنـــغ، إن بـ ــ ــال وزيـ قــ
الــصــالحــيــات لــلــضــرب بــيــد مـــن حـــديـــد عــلــى الـــشـــركـــات املـــســـؤولـــة عـــن الــتــلــوث 

ومحاسبة جهات الحكم املحلي التي توفر لها الحماية.
وأعــلــنــت الــصــن، أن الــتــلــوث أولــويــة يتعن الــتــصــدي لــهــا، فــي مــحــاولــة إصــالح 
األضرار الناجمة عن النمو الصناعي الجامح، على حساب االعتبارات البيئية.

وسنت البالد قانونا معدال للحماية البيئية بدأ سريانه في أوائل العام املاضي، 
بغية دعم الصالحيات املخولة ملفتشي البيئة مع توسيع نطاق العقوبات على 
البيئية املستقلة في  املراقبة  املخالفن، فيما أنشأت الصن مئات من محطات 
شتى أرجاء البالد. لكن وزير البيئة قال للصحافين، إن القانون الجديد ال يزال 
في حاجة إلى مزيد من التغليظ والصالحيات املشددة، فيما تتصرف الشركات 

على هواها، وال تزال وحدات الحكم املحلي تعرقل جهود إعمال مواد القانون.
الــعــام  لــلــقــوانــن والــلــوائــح البيئية  ألـــف شــركــة مخالفة  وأضــــاف أن هــنــاك 191 
املاضي، تم إغالق 20 ألفا منها، وأجبرت 34 ألفا أخرى على وقف نشاطها حتى 

تنصاع للقانون ووقعت غرامات ضخمة على الشركات املخالفة.
)شينخوا(

تخلى الذهب   يوم الجمعة عن بعض مكاسبه الكبيرة التي حققها في األسواق 
الخارجية لكنه ظل فوق 1200 دوالر لألوقية )األونصة( مع هبوط األسهم الذي 
عزز الطلب على املعدن باعتباره من املالذات اآلمنة. وهبطت األسهم اآلسيوية 
من قرب أعلى مستوياتها في ثالثة أسابيع أمس عقب هبوط األسهم األميركية 
مساء الخميس بعد موجة صعود استمرت ثالثة أيــام. وصعد املعدن األصفر 
16% منذ بداية العام ليسجل أفضل أداء بن األصول في ظل اضطراب أسواق 
األسهم واملخاوف املتعلقة باالقتصاد العاملي. غير أن بعض املحللن يقولون إن 

األسواق بالغت في رد فعلها وإن أسعار الذهب ستواصل النزول.
وتراجع سعر الذهب في املعامالت الفورية 0.5%إلى 1225.43 دوالرًا لألوقية في 
الجلسة الصباحية بعدما زاد 2.0%يوم الخميس املاضي. وخسر الذهب واحدا 
باملائة منذ بداية األسبوع مع إقبال املتعاملن على جني األربــاح بعد أن قفز 

املعدن ألعلى مستوياته في عام األسبوع املاضي. 
)رويترز(

تصدرت السعودية قائمة املوردين للهند في يناير/كانون الثاني حيث قفزت 
صادراتها النفطية 29% مقارنة بالشهر ذاته من العام املاضي لتصل إلى نحو 
940 ألف برميل يوميًا وفق ما أظهرته بيانات تتبع السفن الواردة من مصادر 
والــبــيــانــات الــتــي جمعتها تــومــســون رويـــتـــرز لــبــحــوث وتــوقــعــات الــنــفــط أمــس 
الجمعة. وجاء العراق في املرتبة الثانية بارتفاع مبيعاته النفطية للهند %52 

عن يناير/كانون الثاني 2015 لتبلغ 930 ألف برميل يوميًا.
منذ  لها  أعلى مستوى  للخام  املصدرين  البلدين  من  اليومية  املعدالت  وبلغت 
2001 على األقل بحسب البيانات املتوافرة لدى خدمة تومسون رويترز أيكون. 
في املقابل، هبط إجمالي الواردات من أميركا الالتينية بمقدار الربع في يناير/

كانون الثاني مقارنة به قبل عام لتصل إلى 706 آالف برميل يوميًا.
)رويترز(

أخبار في صور

الصين تتجه لتغليظ عقوبات التلوث

الذهب يحتفظ بمستوى 1200 دوالر

السعودية أكبر مصدر نفطي للهند

)Getty( أسهم طوكيو تواصل االنخفاض)Getty( منتجو النفط يعولون على كبح اإلنتاج إليقاف خسائر األسعار

لندن ـ العربي الجديد

وسط مخاوف طوكيو من تداعيات انخفاض 
سعر صرف اليوان على صادراتها وانعكاس 
ــتــــصــــادي الــصــيــنــي عــلــى  تــــدهــــور الـــنـــمـــو االقــ
مبيعات شركاتها في السوق الصيني، تسعى 
الــيــابــان إلــى اســتــغــالل انــعــقــاد اجــتــمــاع وزراء 
مــالــيــة الــعــشــريــن لــوضــع هـــذه الــقــضــايــا على 

طاولة البحث. 
وقـــال وزيـــر املــالــيــة الــيــابــانــي تـــارو آســو أمس 
الــجــمــعــة إن كـــبـــار املـــســـؤولـــن املــالــيــن بـــدول 
ــريـــن ســـيـــنـــاقـــشـــون الـــطـــاقـــة  ــعـــشـ مـــجـــمـــوعـــة الـ
أسعار  وهبوط  الصن  في  الزائدة  اإلنتاجية 
الــنــفــط والــســيــاســة الــنــقــديــة األمــيــركــيــة خــالل 

اجتماعهم في شنغهاي األسبوع املقبل.
وقال آسو للصحافين بعد اجتماع للحكومة 
ــــدة فـــــي الـــصـــن  ـــزائـــ ـــ ــة الـ ــيــ ــاجــ ــتــ ــة اإلنــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ »الـ
أسعار  وهــبــوط  املــفــرطــة  املــالــيــة  وائتماناتها 
الــنــفــط والـــتـــواصـــل مـــع األســــــواق بــخــصــوص 
ــة. تــلــك  ــيــ ــيــــركــ ــدة األمــ ــائــ ــفــ ــة أســــعــــار الــ ــيـــاسـ سـ
هـــي الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة الـــتـــي ســيــنــاقــشــهــا 
االجتماع«. هبطت األسهم اليابانية في ختام 
التعامالت يوم الجمعة وسط تداوالت هزيلة 
مع صعود الن وتراجع أسعار النفط وهو ما 

قلل شهية املستثمرين للمخاطرة.
ــان تـــســـعـــى لــــلــــخــــروج مــن  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ويـــــذكـــــر أن الـ

قـــال خـــبـــراء نــفــط أمـــس أن »اتـــفـــاق الـــدوحـــة« 
لتجميد اإلنتاج يمكن أن يرفع أسعار النفط 
إلى 40 دوالرًا، إذا تم تبنيه والتقيد به.  وقال 
توني نانان، مدير مخاطر النفط لدى شركة 
اليابانية  املصرفية  كـــورب«  »ميتسوبيشي 
ــي الــطــلــب الــعــاملــي  فـــي طـــوكـــيـــو، إن زيــــــادة فـ
تتراوح،  حاليًا، بن مليون ومليوني برميل 
يوميًا والتخفيضات التي حدثت في اإلنتاج 
من منتجن خــارج »أوبــك« واتفاق املنتجن 
النفط  قــد تدفع أســعــار  على تقييد اإلنــتــاج، 
لــلــبــرمــيــل  حـــوالـــى 40 دوالرا  إلــــى  لــلــصــعــود 
املفاوضات  وتــتــواصــل  الــعــام.  نهاية  بحلول 
بن« أعضاء من أوبــك«، ومنتجن من خارج 
املنظمة لتوسيع االتفاق وجعله ملزمًا خالل 

الشهر الجاري. 
ــفـــزت أســـعـــار الــنــفــط بــأكــثــر مـــن 14% في  وقـ
األيام الثالثة حتى الخميس، بعد أن تحركت 
بـــدعـــم مـــن منتجن  ــا -  ــيــ الـــســـعـــوديـــة وروســ
آخرين من بينهم فنزويال والعراق - لتجميد 

يناير/كانون  مستويات  عند  الــخــام  إنــتــاج 
الثاني. وأيدت إيران الخطة ولكنها لم تعلن 
ــتــــاج. ويـــبـــدو أن  أنـــهـــا ســتــقــوم بــتــجــمــيــد اإلنــ
إيران والعراق، تعد أهم دولتن في دعم رفع 
األســـعـــار، ألنــهــمــا الــدولــتــان الــلــتــان تسعيان 
ــاري.  ــجــ ــام الــ ــعــ ــادة إنـــتـــاجـــهـــمـــا خـــــالل الــ ــ ــزيـ ــ لـ
ولــكــن أســـعـــار الــنــفــط لــلــعــقــود اآلجـــلـــة عـــادت 
أمــس،   اآلســيــويــة  التعامالت  فــي  لالنخفاض 
ــاع مـــخـــزونـــات  ــفــ ــار ارتــ ــ الـــجـــمـــعـــة، بـــعـــد أن أثــ
الـــخـــام فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، إلـــى مستوى 
قــيــاســي جـــديـــد، املـــزيـــد مـــن املـــخـــاوف بــشــأن 

تــخــمــة اإلمـــــــــدادات الـــعـــاملـــيـــة، وهــــو مـــا غطى 
بينهم  ومــن  للخام،  املنتجن  تحركات  على 

السعودية وروسيا لتجميد اإلنتاج.
الطاقة  إدارة معلومات  بيانات من  وأظهرت 
األمــيــركــيــة،  أمـــس الــخــمــيــس، أن مــخــزونــات 
املتحدة  الواليات  في  التجارية  الخام  النفط 
األســبــوع  برميل  ي 

َ
مليون  2.1 بــمــقــدار  زادت 

املاضي لتصل إلى ذروة قدرها 504.1 مالين 
ــن املــســتــويــات  ــبــــوع مــ بـــرمـــيـــل فــــي ثـــالـــث أســ

القياسية على مدى الشهر املنصرم.
وجـــــاء ذلــــك فـــي وقــــت قــــال فــيــه وزيـــــر الــنــفــط 
الــعــراقــي، عــــادل عــبــد املـــهـــدي، إن املــحــادثــات 
ستستمر بن أعضاء أوبك واملنتجن خارج 
املنظمة إليــجــاد ســبــل إلعــــادة أســعــار النفط 
إلــــى مــســتــويــاتــهــا »الــطــبــيــعــيــة« فـــي أعــقــاب 

اجتماع يوم األربعاء املاضي.
ــر مـــخـــاطـــر الــنــفــط  ــديـ ــال تـــونـــي نــــانــــان، مـ ــ وقــ
لـــــدى مــيــتــســوبــيــشــي كــــــورب الـــيـــابـــانـــيـــة فــي 
طــوكــيــو: »الـــســـوق تــتــوقــع زيـــــادات مستمرة 
: »الــعــامــل 

ً
ــاف قـــائـــال ــ فـــي املـــخـــزونـــات.«. وأضـ

ــتـــاج( هو  الــرئــيــســي ألي اتــفــاق )لــتــقــيــيــد اإلنـ
ايـــران. لكن إيـــران واضــحــة وتــقــول إنها تريد 
ــتــــاجــــهــــا( قــبــل  ــتـــويـــات )إنــ ــــى مـــسـ الـــــعـــــودة إلــ
الــعــقــوبــات. كــل شـــيء يــشــيــر إلـــى نــهــايــة هــذا 
العام )قبل أن يكون هناك اتفاق( عندما تصل 
إيران إلى 4 مالين برميل يوميًا. بحلول ذلك 
الــوقــت فـــإن األلــــم ســيــكــون شــديــدًا بــمــا يدفع 
الجميع للحضور إلى الطاولة )لالتفاق على 

تقييد اإلنتاج(.«
وانخفضت عقود خام القياس الدولي مزيج 
بــرنــت ألقـــرب اســتــحــقــاق  فــي لــنــدن 34 سنتًا 
إلى 33.94 دوالرًا للبرميل في الجلسة الثانية 
السابقة  الجلسة  أنهت  أن  بعد  الصباح،  في 
الخام  عقود  وتراجعت  سنتًا.   22 منخفضة 
األميركي 29 سنتًا إلى 30.48 دوالرًا للبرميل 
 11 مرتفعة  الخميس،  أمـــس،  أغلقت  أن  بعد 

سنتًا.
) رويترز(

االنكماش عبر مجموعة من إجراءات التحفيز 
كــــان آخـــرهـــا تــبــنــي الــبــنــك املـــركـــزي الــيــابــانــي 
للفائدة السالبة. وأظهر مسح أجرته رويترز 
منخفضة  ظلت  اليابانين  املصنعن  ثقة  أن 
إلى حد كبير في فبراير/شباط ومن املتوقع 
تدهور املعنويات خالل األشهر الثالثة املقبلة 
العاملي  النمو  تباطؤ  مــن  املــخــاوف  يبرز  بما 
واضــطــراب األســـواق. وفــي عالمة على الرياح 
املعاكسة الشديدة التي تكبح النمو في ثالث 
أكبر اقتصاد في العالم كشف مسح »رويترز 
الخدمات  بقطاع  املعنويات  أن  عن  تاناكان« 
تراجعت أيضًا وإن كان من املتوقع استقرارها 
إلــى حــد مــا فــي األمــد القريب. ويرتبط املسح 
الشهري ارتباطًا وثيقًا بمسح تاناكان الربع 

سنوي الذي يجريه بنك اليابان املركزي.
وأشــار مسح »رويترز تاناكان« أن االقتصاد 
الــصــادرات وإنــفــاق  يظل ضعيفًا بعد هــبــوط 
املستهلكن الذي أدى إلى انكماش الناتج في 
الــربــع األخــيــر. وزاد مــؤشــر رويــتــرز تــانــاكــان 
مـــن مــعــنــويــات الــشــركــات بــقــطــاع الــصــنــاعــات 
التحويلية إلى سبع نقاط في فبراير/شباط 
من ست نقاط في يناير/كانون الثاني بدعم 
مــن االرتـــفـــاع فــي مــجــالــي التصنيع الــغــذائــي 
مجاالت  سجلت  بينما  الدقيقة  والصناعات 
تراجعًا.  النفط  ومصافي  والصلب  السيارات 
ومن املتوقع أن ينزل املؤشر إلى أربع نقاط في 
مايو/أيار. وأجري املسح في الفترة بن األول 
وشاركت  فبراير/شباط  من  عشر  والــســادس 
فيه 513 شركة من الشركات اليابانية الكبيرة 

واملتوسطة. وجــاء إجـــراء املسح فــي وقــت زاد 
ــعـــزوف الــعــاملــي عـــن املـــخـــاطـــرة وصــعــد  فــيــه الـ
ــــالذًا آمـــنـــًا بـــقـــوة بــمــا أثــر  ــــذي يــعــتــبــر مـ الــــن الـ
سلبًا عــلــى مــعــنــويــات شــركــات الــتــصــديــر مع 
انــخــفــاض الـــــدوالر ألدنــــى مــســتــويــاتــه فــي 15 
شــهــرًا دون 111 ينًا األســبــوع املــاضــي. ونــزل 
مؤشر قطاع الخدمات إلى 21 نقطة من 27 في 
يناير/كانون الثاني متأثرًا بشركات التجزئة 
والـــجـــمـــلـــة. ومــــن املـــتـــوقـــع أن يــســتــقــر املــؤشــر 
املقبلة.  الثالثة  األشــهــر  فــي  يذكر  تغيير  دون 
وعلى صعيد األسهم، انخفض مؤشر نيكاي 
الكبرى  اليابانية  الشركات  ألسهم  القياسي 
ال  لــكــنــه  نــقــطــة   15967.17 عــنــد  لــيــغــلــق   %1.4
يزال مرتفعًا 6.8% على مدى األسبوع بعدما 
 %11.1 نسبتها  بلغت  كــبــيــرة  خــســائــر  تكبد 
السابق. وهبط مؤشر توبكس  األســبــوع  فــي 
ــــى 1291.82 نقطة مع  نــطــاقــًا 1.5%إلـ األوســــع 
تداول 2.29 مليار سهم فقط في أدنى مستوى 

للتداول منذ أواخر يناير/كانون الثاني.
ويذكر أن البنك املركزي في اليابان تبنى في 
الفائدة  أسعار  سياسة  املاضي  يناير  نهاية 
السلبية، حيث خفض أسعار الفائدة إلى »-0.1 
%«، وهو ما يعني أن البنك املركزي سيفرض 
0.1% على  دفــع نسبة  التجارية  البنوك  على 
بعض ودائعها. وكان البنك املركزي الياباني 
ــذه الــخــطــوة إلــــى تشجيع  ــــؤدي هــ يـــأمـــل أن تـ
ــراض، والــتــصــدي للتراجع  ــ الــبــنــوك عــلــى اإلقــ
االقــتــصــادي الــذي يــواجــه ثالث أكبر اقتصاد 
فــي الــعــالــم. وجـــاء قـــرار تبني هـــذه السياسة 
بــــفــــارق صـــــوت واحـــــــد فــــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
مــحــافــظــي الــبــنــك الــــذي يــضــم تــســعــة أعــضــاء. 
إنــه سيخفض  الياباني  املــركــزي  البنك  وقـــال 
معدل الفائدة أكثر إلى داخل النطاق السلبي 
طــاملــا كــان األمـــر ضــروريــًا، وذلـــك فــي محاولة 
إلى 2.0%. ولكن هنالك  التضخم  لرفع معدل 
إلى  التحفيز  سياسات  تقود  أن  من  مخاوف 
إغراق اليابان في الديون، حيث بلغت ديونها 

بنهاية العام املاضي 11 ترليون دوالر.

توقع 40 دوالرًا للنفط بعد »الدوحة«الصين تجبر اليابان على االستنجاد بمجموعة الـ20

الــغــربــيــة اســتــخــدام نــظــام »بــطــاقــات الــدفــع« 
الــبــديــل لحمل الــنــقــد، فــي مــحــاصــرة املــواطــن 
الـــعـــادي والــتــجــســس عــلــيــه، ألنــهــا ستتمكن 
من  البالستيكية«  »الـــكـــروت  اســتــخــدام  عــبــر 
وأوجــــه صرفهم  املجتمع  أفــــراد  حــركــة  تتبع 
املعلومات في  وبالتالي ربما تستخدم هذه 

وعـــمـــوالت الــســاســة فــي دول الــعــالــم الــنــامــي 
بنحو ترليون دوالر سنويًا. 

ــة إلـــغـــاء إصــــدار  ــورقــ ــتــــرح ســـانـــدز فـــي الــ واقــ
مجموعة من األوراق النقدية في أنحاء العالم 
الكبرى، على رأســهــا ورقــة »100  الفئات  مــن 
»500 يــورو« و»200 يــورو«  دوالر« وورقــة الــــ

الــحــد مــن حــريــات األفــــراد واملــجــتــمــع. ويــقــدر 
الدراسة  الــذي نشر  البروفسور بيتر ساندز 
ــكـــول« الــتــابــعــة  فـــي مـــوقـــع »كــلــيــة كــيــنــدي سـ
الجريمة في  أمــوال  لجامعة هــارفــارد، حجم 
أنحاء العالم بنحو ترليوني دوالر، فيما قدر 
الرشاوى  املحصلة من  الفساد،  أمــوال  حجم 

»100 يــــــورو« الـــتـــي يـــصـــدرهـــا املــصــرف  والــــــــــ
»1000 فــرنــك  ــركـــزي األوروبـــــــي، وورقـــــة الــــــــ املـ
»50 جنيه إسترليني«  الـــ سويسري«، وورقة 
املركزي  »البنك  إنجلترا  بنك  يصدرها  التي 

البريطاني«.  
ــرى الــبــروفــســور ســانــدز، أن هـــذه األوراق  ويـ

وإلغاء  العصابات  لــدى  املفضلة  الفئات  هي 
ــًا أفــضــل  ــا ســيــمــنــح الـــعـــالـــم فــــرصــ ــ ــدارهــ ــ إصــ
ملــحــاصــرة الــجــريــمــة واإلرهــــــــاب. وأشـــــار في 
هذا الصدد إلى أن العالم بات حاليًا مشبعًا 
الدفع  االئتمان وبطاقات  بالبنوك وبطاقات 
وماكينات السحب اآللي التي تمكن املجتمع 
املــالــي، دون حاجة لحمل نقود  التعامل  مــن 

بكميات كبيرة. 
ألــغــت  أن  لــهــا  هـــنـــاك دواًل ســبــق  أن  ويـــذكـــر 
الكبيرة.  الفئات  من  النقدية  األوراق  إصــدار 
ــتـــي ســبــق أن  ــنـــدا، والـ ــدول كـ ــ ــذه الــ مـــن بـــن هــ
»1000 دوالر كــنــدي«،  ــة الــــــ ألــغــت إصــــدار ورقـ
لـــ 10  ألغت إصـــدار »ورقـــة  التي  وسنغافورة 

آالف دوالر سنغافوري«. 
تزايد  الطلب  أن  ســانــدز  البروفسور  والحــظ 
خالل السنوات األخيرة على الفئات الورقية 
 100« ــة الــــــ ــ الــكــبــرى مـــن الـــنـــقـــود، خـــاصـــة ورقـ
يــــورو«   500« الـــــــــ األمـــيـــركـــيـــة وورقــــــة  دوالر« 
األوروبية. مشيرًا إلى أن هذا الطلب يدل على 
األوراق  هــذه  تستخدم  التي  الجريمة  نشاط 

في تبييض األموال. 
ولــــم يــعــد ســــرًا أن عـــصـــابـــات املــــخــــدرات في 
نيويورك وشيكاغو  مثل  مــدن  وفــي  أميركا، 
ــيــــامــــي، تـــســـتـــخـــدم بـــنـــوكـــًا ســـريـــة لــحــفــظ  ومــ
أموالها في أوراق نقدية من فئة »100 دوالر«. 
وتـــجـــري هــــذه الـــعـــصـــابـــات عــمــلــيــات غسيل 
واســعــة عبر املــتــاجــر الصغيرة فــي األحــيــاء، 
خــاصــة تــلــك الــتــي يــديــرهــا مــهــاجــرون أو في 
األحـــيـــاء الــفــقــيــرة فــي شــرقــي هــارلــم وبعض 
البرنكس وجــزء من أحياء بروكلن،  مناطق 
وتمنحهم  الحماية  املتاجر  لهذه  توفر  فهي 
أمــوال الجريمة،  الــقــروض، في مقابل غسيل 
عبر تمريرها إلى حساباتهم في البنوك، ثم 
لــهــم عــبــر »فــواتــيــر وهمية«  إعــادتــهــا نظيفة 

لبضائع لم تستلم. 
وحــســب مــعــلــومــات »الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن 
عصابات املخدرات عبر هذه الوسيلة تتمكن 
املجنية من  الـــدوالرات  مليارات  تبييض  من 

املخدرات والسرقات والرشاوى. 
العام  الــشــرطــة خــالل  املكسيك ضبطت  وفــي 
ــنـــقـــود قــيــمــتــهــا 207  املــــاضــــي كـــمـــيـــات مــــن الـ
ـــ 100 دوالر.  الـ فــئــة  مــن  كــلــهــا  مــاليــن دوالر، 
كــمــا ضبطت الــشــرطــة اإليــطــالــيــة قــبــل أشهر 
سيارات فان محشوة بــأوراق نقدية من فئة 
الـ 500 يورو. وفي الدول األفريقية تستخدم 
في  مفضلة  كوسيلة  دوالر«،   100« ـــ ــ الـ ورقـــة 
رشوة رجال األمن وتمرير البضائع املمنوعة 

في الجمارك واملطارات.

بدول  الماليين  المسؤولين  إن  آســو،  تــارو  الياباني  المالية  وزيــر  قال 
باإلضافة  األميركية  النقدية  السياسة  سيناقشون  العشرين  مجموعة 
خالل  رئيسية  ــرى  أخ قضايا  إلــى 
شنغهاي  فـــي  اجــتــمــاعــهــم 

بالصين األسبوع المقبل. 
للصحافيين،  ــو  آسـ وأوضــــح 
للحكومة،  اجتماع  بعد  أمس، 
»الطاقة  أن  رويترز،  وفق وكالة 
الصين  ــي  ف الـــزائـــدة  اإلنــتــاجــيــة 
المفرطة  المالية  وائتماناتها 
ستكون  النفط  أسعار  وهبوط 

القضايا الرئيسية«.

الفائدة األميركية تحت المجهر

تحقيق

ال يزال تدهور معدل 
النمو الصيني وتداعيات 

خفض سعر صرف اليوان 
تلقي بظاللها على 

االقتصاد الياباني الذي 
يعتمد في نموه على 

الصادرات
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محمود الريماوي

تــتــولــى واشــنــطــن، مــنــذ الــتــدخــل الــروســي 
ــة خــاصــة  ــايــ ــة عـــلـــى األقــــــــل، رعــ ــوريــ فــــي ســ
ــذا الــبــلــد. وتــتــمــظــهــر هــذه  لــلــحــرب  فـــي هــ
الرعاية في مظاهر شتى، منها خصوصًا 
والسكرتارية  البريد  ساعي  بــدور  القيام 
وهي  الــروســيــة،  للدبلوماسية  التنفيذية 
مــهــمــة يـــتـــوالهـــا وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، جــون 
ــــرى،  ــة وأخـ ــ ــــذي يــســعــى، بـــن آونـ ــيـــري، الـ كـ
تبدو  لكنها  الظهور بمظهر مستقل،  إلــى 
استقاللية في إبداء الرأي، وليس في  بناء 
ســيــاســات وتــنــفــيــذهــا. ومـــن هـــذه املظاهر 
لــلــرعــايــة األمــيــركــيــة لــلــحــرب الــتــي يشنها 
النظام وحلفاؤه، التوقف عن  إدانة جرائم 
ــة، مــع  ــرائــــم ضــــد اإلنـــســـانـــيـ الــــحــــرب والــــجــ
ــة  الــتــدخــل الــروســي،  ــ الــتــفــادي الــتــام إلدانـ
واالكــتــفــاء، بـــداًل مــن ذلـــك، بــالــقــول إن هــذا 
الــتــدخــل غــيــر مفيد ملــوســكــو، كــمــا  تــبــّدى، 
ــيـــرة  ــاراك أوبــــامــــا األخـ ــ ــ فــــي تـــصـــريـــحـــات بـ
»إلنقاذ  للتدخل،  »اضــطــرار« موسكو  عــن 
الحليف الضعيف في دمــشــق«. ومــن هذه 
املظاهر أيضًا ابتعاد واشنطن املتزايد عن 
مواقف الشركاء في باريس ولندن، حيال 
األزمة السورية، والسلبية املتمادية حيال 

املعارضة الوطنية املعتدلة.
الــحــرب وويالتها،  الــروســي  التدخل  فــاقــم 
ــاءت الــســلــبــيــة األمــيــركــيــة حـــيـــال هــذا  ــ وجــ
ــام  ــًا أمــ ــعــ الــــتــــطــــور، لـــكـــي تــفــتــح بـــابـــًا واســ

أحمد ماهر

ــان مــتــوقــعــًا، لـــم يـــحـــدث شــــيء في  كــمــا كــ
ــذكـــرى الــخــامــســة لـــثـــورة 25  مــصــر فـــي الـ
يناير. لم تخرج أي تظاهرات أو مسيرات 
أو أي حشود. لم تنفجر األرض، ولم تغلق 
الشوارع من الحشود. توقع كثيرون ذلك، 
فـــال يــمــكــن تــخــلــيــق ثـــــورة أو اســتــنــســاخ 
أحــــداث فــي غــيــر مــوعــدهــا، خــصــوصــًا لو 
ولم  تكتمل بعد،  لم  الثورة  كانت عوامل 
بعد.  الحرجة  الكتلة  تتجمع  أو  تتشكل، 
»اإلخــوان  وربــمــا كــانــت هــنــاك مسيرات لـــ
املــســلــمــن« هــنــا أو هـــنـــاك، وربـــمـــا كــانــت 
هناك قطاعات غاضبة، تــزداد يومًا بعد 
يوم. ولكن، لم تتجمع بعد الكتلة الحرجة 
التي ال يرهبها عنف السلطة ووحشيتها 
اليوم  أن  يعلم  كــان  ودمويتها. وأول من 
ــــادي« هــم الــســلــطــة وأجــهــزتــهــا  سيمر »عـ
ــا حـــــدث فــــي األســـابـــيـــع  األمــــنــــيــــة، فـــكـــل مــ
ــــاالت  ــقـ ــ ــتـ ــ ــن تـــــحـــــذيـــــرات واعـ ــ ــــة مــ ــيـ ــ ــــاضـ املـ
وإجراءات احترازية فزاعة مختلقة ملزيد 

من التشويه والقمع وإشغال الناس.
ــزة األمــنــيــة  ــهـ كــمــا كــــان مــتــوقــعــًا مـــن األجـ
التي تحكم مصر، اختالق فزاعة جديدة 
ــٍم مـــا، ثـــم يــخــرج  ــ ــاب الـــنـــاس مـــن وْهـ ــ إلرهـ
واألمنين،  العسكرين  الخبراء  عــشــرات 
الخامسة  الذكرى  مؤامرات  من  ليحذروا 
لــثــورة 25 يــنــايــر، وتكتب مــئــات املــقــاالت 
ر من املجهول، عشرات البرامج 

ّ
التي تحذ

الفتاح  املـــذعـــورة، خطبة عــبــد  الــحــواريــة 
ــــيء،  ــــالشـ ــن الـ ــ ــتــــي تــــحــــذر مـ الـــســـيـــســـي الــ
ــام قــلــيــلــة، ســـواء  ــ مـــئـــات املــعــتــقــلــن فـــي أيـ
من القيادات الوسطى في »اإلخــوان«، أو 
حتى حركات شبابية ونشطاء حقوقين.

ــر مــن  ــ ــذعـ ــ ــالــــة الـ يـــعـــتـــقـــد بـــعـــضـــهـــم أن حــ
املجهول كانت متعّمدة ومخطط لها من 
واختالق  الــذعــر  فنشر  األمنية،  األجــهــزة 
مؤامرات هو مبرر البقاء ومبرر البطش 
ومـــبـــرر اإلجـــــــــراءات الـــتـــي يــطــلــق عليها 
احترازية. وبالطبع، مبرر جديد ملكافآت 

وبدالت من امليزانية.
فــرصــة عظيمة إلغــــالق مــســارح وأمــاكــن 
ــزة  ــهــ ــرة األجــ ــيـــطـ ــــن سـ ــة عـ ــ ــــارجـ ــة خـ ــافـ ثـــقـ

أحمد طه

الناس  بن  املستخدمة  الخطاب  لغة  عد 
ُ
ت

فــــي فـــتـــرة مــعــّيــنــة بــمــثــابــة مــــــرآة عــاكــســة 
تلك  فــي  للمجتمع  الحضارية«  »الحالة  لـ
الــفــتــرة، فــلــغــة الــخــطــاب انــعــكــاس مباشر 
كما  املجتمع،  في  السائدة  القيم  ملنظومة 
أنــهــا تــعــكــس اتــجــاه الـــحـــراك االجــتــمــاعــي، 
وآلــــــيــــــاتــــــه، ومــــــــــدى الــــتــــكــــويــــن الـــقـــيـــمـــي، 
املتصّدرة  الطبقة  أو  للنخبة،  والتعليمي 

لحركة الصعود االجتماعي. 
يتكون من لغة الخطاب التي تستخدمها 
والثقافية  والــفــكــريــة،  السياسية،  ــب 

َ
ــخ

ُ
الــن

املفردات  معجم  وتفاعالتها،  إنتاجها  في 
الــخــطــابــيــة لــعــمــوم الـــنـــاس، وهـــي بمثابة 
السائدة  الخطاب  للغة  األساسية  الروافد 
فـــي املــجــتــمــع، والـــتـــي يــمــكــن مـــن خــاللــهــا 
استكشاف مــدى صــعــود خــطــاب فــتــرة ما 

أو هبوطه.
وفي الفترة األخيرة، تدهورت لغة الخطاب 
النخبوية  املــعــارك  بــشــّدة، وهبط مستوى 
من كل التيارات إلى مستوى بالغ اإلسفاف 
الــذي صار  ــتــبــاَدل 

ُ
امل مــن العنف الخطابي 

مرئيًا، ومقروءًا، ومسموعًا، على شاشات 
 
ً
الــفــضــائــيــات وصــفــحــات الــصــحــف، فضال
»الفني«،  اإلنــتــاج  غالبية  به  تمطرنا  عّما 
سينمائيًا كان أم دراميًا أم غنائيًا، والذي 
صار ُمترعًا بالتدني، واإلسفاف، والبذاءة. 
الطريف واملأساوي أن بعضهم خلط  بن 
مــا هــو »أخــالقــي« ومــا هــو »أيديولوجي« 
 أن الــلــجــوء إلــى 

ّ
أو »طــبــقــي«، عــنــدمــا ظـــن

اإلســفــاف واســتــخــدام مــفــردات خــارجــة في 
التعبير عــن الـــرأي، مــن سمات »الــثــوريــة« 
ــايـــة األبــــويــــة،  ــلـــوصـ ــرًا لـ ــتــــي تـــعـــنـــي كــــســ الــ
وتحرّرًا من القواعد التقليدية االجتماعية 
الــجــامــدة الــتــي أرســتــهــا »الـــبـــورجـــوازيـــة« 
ــتـــي مــــن ســمــاتــهــا الـــنـــفـــور مــن  الـــقـــديـــمـــة الـ

األلفاظ الخارجة.
مـــن  بــــعــــضــــهــــم  أن  واألدهــــــــــــــــــى  األنــــــــكــــــــى 
الــشــخــصــيــات املــنــســوبــة لــلــدعــوة خــرجــوا 
عــلــيــنــا، أخـــيـــرًا، بــســمــت »دعـــــوي« مــن أجــل 
والــبــذاءة، من  للشتم  الشرعي«  »التأصيل 
دون حياء أو خجل )!( وال يدري أولئك أن 
بــــاألدق هبطت  )أو  بــهــم  قــعــدت  حزبيتهم 
بـــهـــم( إلــــى الـــــدرك األســـفـــل، عــنــدمــا أرادوا 
بتأويالٍت  الشرعية،  النصوص  »تطويع« 
ــة تـــدلـــيـــســـيـــة، ألجــــــل خـــدمـــة  ــغــ فـــــاســـــدٍة ولــ

أغراضهم الحزبية.
مصر،  فــي  الليبرالية  شبه  الحقبة  كــانــت 
ــيـــدة حــتــى  ثــــــورة 1919 املـــجـ ــتــــي تـــلـــت  والــ
ثـــرّيـــة  فــــتــــرة   ،1952 يـــولـــيـــو   23 ــــالب  ــقـ ــ انـ
وشـــديـــدة الــخــصــوبــة، ســيــاســيــًا، وفــكــريــًا، 
وثقافيًا، بسبب انفتاح املجال العام فيها، 
وهو ما تؤكده ضراوة املعارك السياسية، 
والفكرية التي اتخذت طابعًا سجاليًا بن 
أطــرافــهــا، وقـــد كــانــت ســاحــاتــهــا صفحات 
الــصــحــف املــخــتــلــفــة املـــعـــّبـــرة عـــن مختلف 
الفكرية،  السياسية، والتوجهات  األحــزاب 
وكانت السمة األساسية لها لغة الخطاب 
أعتى  فــي  الــرقــي، حتى  والــبــالــغــة  الرفيعة 

لحظات النقد والهجوم.
كتب الدكتور محمد صابر عرب في كتابه 
»املفّكرون والسياسة في مصر املعاصرة: 
اد 

ّ
العق عّباس محمود  في مواقف  دراســة 

الــــعــــام 1934 نــشــب  ــه فــــي  ــ الـــســـيـــاســـيـــة« أنـ
النّحاس باشا  خــالف كبير بن مصطفى 
ــــول املـــوقـــف  ـــاد حـ

ّ
وعــــّبــــاس مـــحـــمـــود الـــعـــق

الواجب اتخاذه تجاه وزارة توفيق نسيم 
بـــاشـــا، واتــســعــت مــســاحــة الـــخـــالف، حتى 
اد من حزب الوفد، في مرحلة 

ّ
أطاحت العق

ــد« فــي  ــ ــوفـ ــ ــان »الـ ــان لـــسـ ــ ــقــــة، بـــعـــدمـــا كـ الحــ
مواجهة خصومه.

التدخل  أدى  وبينما  اإلنــســانــيــة.  الــكــارثــة 
فقد  السياسي،  الحل  فــرص  تقويض  إلــى 
اكــتــفــت واشـــنـــطـــن بـــــدور املــــراقــــب الـــــذي ال 
حــيــلــة لــه غــيــر إبــــداء الــتــعــلــيــقــات. وهـــو ما 
شــجــع مــوســكــو  عــلــى املــضــي فــي ارتــكــاب 
ــدم ٍبــــــــــارد، بــل  ــ ــائـــع ضــــد املــــدنــــيــــن بــ ــفـــظـ الـ
بينما  أهــدافــًا وهمية،  يــدّمــر  مــن  بانتشاء 
ــداف هــنــا  حــقــيــقــيــة، تــتــعــلــق بالبشر  ــ األهــ
ومـــصـــائـــرهـــم.  وبــيــنــمــا تــتــحــمــل مــوســكــو 
مسؤولية مباشرة  عن الفصول الجديدة 
في محنة السورين، فإن واشنطن تتحمل 
توفير  فــي  ومعنوية  سياسية  مسؤولية 
ــيـــة ســمــحــت  ــلـــومـــاسـ بــيــئــة ســـيـــاســـيـــة ودبـ
التدميرية،  نزعتهم  يطلقوا  بــأن  لــلــروس 
بغير ضــابــط أو رقــيــب، مــمــا يجعل األمــر 

يرقى إلى مستوى التواطؤ.
من حق واشنطن أن تعتمد االستراتيجيات 
التي تشاؤها كدولة عظمى،  والسياسات 
وبـــمـــا يــســتــجــيــب لــحــقــوقــهــا ومــصــالــحــهــا 
ومن  القومي.  ألمنها  وملنظورها  الكونية 
حقها أن يكون لها فهمها الخاص للشراكة 
مع موسكو، واالبتعاد عن بقية الشركاء، 
ــذه الـــتـــبـــدالت املـــفـــاجـــئـــة ثــمــنــًا  ــهـ غـــيـــر أن لـ
فــادحــًا، يدفعه اآلخـــرون الذين تلحق بهم 
الــكــوارث، نتيجة مــلء الــفــراغ الــذي يتواله 
اإليــــرانــــيــــون والــــــــروس. يـــدفـــع الــعــراقــيــون 
ــــون أثـــمـــانـــًا بـــاهـــظـــة مــــن جــــراء  ــــوريـ ــــسـ والـ
الــجــمــوح الــتــوســعــي لــطــهــران ومــوســكــو. 
تتبدد  والــســلــم   واألمـــن  الحماية  مفاهيم 

التسلم  عمليات  ترفض  نفسه،  الوقت  في 
والتسليم بن واشنطن من جهة وطهران 
وموسكو من جهة  ثانية، ملصائر  شعوب 
ــط الــعــربــيــة. وتــرفــض كذلك  الــشــرق األوســ
هذه املوجة البربرية من الحروب التي يتم 
فيها اعتبار املدنين هدفًا مشروعًا، فذلك 
يعيد اليشرية إلى قــرٍن مضى على األقل، 
قــبــل إنـــشـــاء عــصــبــة األمــــم ومــنــظــمــة األمـــم 
الــتــحــدة  ونـــشـــوء شــرعــة حــقــوق اإلنــســان 
ــا الـــخـــاصـــة  ــ ــواهـ ــ واتــــفــــاقــــيــــات جـــنـــيـــف وسـ
بالحروب. أصبحت الجرائم ضد املدنين 
ــة الــعــســكــريــة املــحــبــبــة  نـــوعـــًا مـــن الـــريـــاضـ

اإلنساني  الضمير  الغابات.  في  كالصيد 
ــلــــول، وهــــــو يـــشـــهـــد انـــبـــثـــاق  الـــــدولـــــي مــــشــ
»نــظــام دولــي جــديــد«،  يقوم أول مــا يقوم 
عــلــى تــبــديــد الــحــيــاة الــبــشــريــة وإزرائـــهـــا، 
ديمغرافي، وهو  كفائض  البشر  ومعاملة 
أهــم ما يميز السلوك اإليــرانــي/ الروسي، 
واالنتصارات التي يلهج بها هذا الثنائي 
هي تلك التي يذهب ضحيتها ألوف البشر 
فــي ســوريــة والـــعـــراق. فــي الــيــمــن، يرتكب 
االنــقــالبــيــون جـــرائـــم  كـــهـــذه، ويـــرغـــب هــذا 
الثنائي، من طرٍف خفيٍّ أو ظاهر، تحميل 
ــٍة  ــــي مـــحـــاولـ ــيــــة. وفــ الـــســـعـــوديـــة املــــســــؤولــ
ــادي  ــحــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــم الـ ــ ــرائـ ــ لـــلـــتـــمـــويـــه عـــلـــى جـ

والعشرين في سورية.
ســـــــواًء، كــــان اســـمـــه نــظــامــًا دولـــيـــًا جــديــدًا 
مــزعــومــًا أم فــوضــى دولــيــة، فــإن واشنطن 
تتحمل مــســؤولــيــة كــبــيــرة وجــوهــريــة في 
ــذا املـــنـــحـــى، الـــذي  ــور نــحــو هــ ــ انــــدفــــاع األمــ
الحرب  فظائع  أجـــواء  إلــى  البشرية  يعيد 
العاملية الثانية. مع أنه في اإلمكان تشكيل 
جــبــهــة دولـــيـــة ضـــد الـــحـــروب الــتــدمــيــريــة، 
اإلنسان  لحقوق  الفظة  االنتهاكات  وضــد 
والــــشــــعــــوب، وتــــقــــويــــض ســــيــــادة الـــــــدول، 
وضــــد دعــــم الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات املــتــوحــشــة. 
نــشــأ تــحــالــف دولـــي عــريــض ضــد اجتياح 
صـــــدام حــســن الـــكـــويـــت، وأيـــــًا كــــان الــــرأي 
العريضة وقفت  الدولية  الجبهة  فإن  فيه، 
ضــــد االســــتــــقــــواء مــــن دولــــــــٍة كـــبـــيـــرة عــلــى 
بــلــد صــغــيــر. يــســتــحــق الــشــعــب الـــســـوري 

ضد  مــعــه  ملموسًا  تضامنًا  املستضعف 
حرب االستئصال واإلبادة التي تشن عليه 
منذ نحو خمس سنوات. ال يكفي القول إن 
املطاف،  موسكو سوف تخسر، في نهاية 
كما قال أوباما قبل أيام، إذ األهم من ذلك 
وقــف االســتــنــزاف الــبــشــري الـــذي يتعّرض 
له السوريون كل ساعة، فالروس، كما هو 
بــاٍد، يريدون سورية من غير شعبها. في 
مــنــتــصــف الـــقـــرن املـــاضـــي، اســتــغــنــت قــوى 
ذات نزعة استعمارية عن شعب فلسطن 
أرض  على  دولـــة صهيونية  إلنــشــاء  ثمنًا 
ُيــــــراد اآلن االســـتـــغـــنـــاء عن  فــلــســطــن. هـــل 
األدوار،  توزيع  في هندسة  شعب سورية 
تــريــد أن تخوض  وبحجة أن واشــنــطــن ال 
أن  تـــــــــدرك واشــــنــــطــــن  أي صـــــــــــراع؟ وهـــــــل 
القصوى،  أهميتها  على  داعـــش،  مكافحة 
ال تكفي، إذ األهــم هــو وضــع حــد للصراع 
ــران  ــ الــديــنــي والــطــائــفــي فـــي املــنــطــقــة، وإيـ
رأس حربة في هذا الصراع، فيما موسكو 
ــة تــــــرى، فــــي حـــربـــهـــا عــلــى  ــيــ ــســ األرثــــوذوكــ
الــشــعــب الـــســـوري املــنــكــوب، حــربــًا جــديــدة 
عــلــى الــشــيــشــان. الـــشـــرق األوســـــط بفضل 
الدولية  والسلبية  األميركية  الالسياسة 
طويل  نفق  في  ويدخل  ويتأفغن،  يتبلقن 
مــن الــحــروب املــديــدة ذات األبــعــاد األهلية 
ــة، وســـتـــكـــون لــذلــك  ــيــ ــدولــ واإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
عــواقــب وخيمة على أمــن اإلقليم وجــواره 

واملوازين الدولية.
)كاتب من األردن( 

األمنية، وتعتبر بــؤرة لتجمع أعــداد من 
الشباب الناقم على األوضــاع السياسية 
واالقـــتـــصـــاديـــة. فــرصــة عــظــيــمــة العــتــقــال 
ــريـــل  ـــ6 إبـ ــيـــاســـي لــــ ــتـــب الـــسـ ــكـ أعــــضــــاء املـ
وبعض قياداتها. فرصة عظيمة لتلفيق 
ــص من 

ّ
قـــضـــايـــا. فـــرصـــة عــظــيــمــة لــلــتــخــل

نــشــطــاء مــزعــجــن أو صــحــافــيــن خـــارج 
التخفيف  يــحــاولــون  أطــبــاء  أو  الــقــطــيــع، 
مــــن آالم مــعــتــقــلــن يـــعـــانـــون مــــن إهـــمـــال 
بالجميع،  للتنكيل  عظيمة  فرصة  طبي. 
ــــرض مـــزيـــد مـــن الـــقـــيـــود، بـــزعـــم إنــقــاذ  وفـ
الوطن ومنع الفوضى، على الرغم من أن 
أحـــدًا لــم يعلن نــيــة الــنــزول مــن األســـاس، 
للتظاهر في ذكــرى ثــورة 25 يناير. فقط 
ــــوات هــنــا أو  عـــدة صــفــحــات، أو عـــدة أصـ
هــنــاك. لــكــن، لــم نسمع عــن جــهــة مــحــددة 
ــم فــي ذكــرى 

ّ
كــانــت تخطط لــلــنــزول املــنــظ

25 يــنــايــر، لكنها كــانــت فــرصــة ملــزيــد من 
البطش واالستبداد. 

السؤال األهم اآلن، هل هناك من استوعب 
ــل الـــســـلـــطـــة؟ هــــل يــــبــــدو أن  ــ ــ الــــــــدرس داخـ
ــعــظ مــن أي شــيء؟ 

ّ
هــنــاك مــن تــدّبــر أو ات

أنفسهم  يــخــدعــون  كــالــعــادة  لــأســف ال، 
ــاس، يــخــتــلــقــون  ــ ــنـ ــ ــوا الـ ــادعــ قـــبـــل أن يــــخــ
الـــوهـــم لــيــصــدقــوه ويــتــبــاكــوا عــلــيــه بعد 
ذلك، جمهورية الخوف تصنع األكاذيب، 
وتصّدقها وتــرّوجــهــا بعد ذلــك، وهــا هم 
واألمــنــيــن  العسكرين  الــخــبــراء  مــرتــزقــة 
ينتشرون في الفضائيات والصحف مرة 
األمنية  األجــهــزة  نــجــاح  ليعلنوا  أخـــرى، 

في إبطال مفعول املؤامرة الكبرى.
ى 

ّ
إنـــهـــا جــمــهــوريــة الـــخـــوف الـــتـــي تــتــغــذ

على صناعة اإلرهــاب، فإذا كانت شرعية 
املنظومة الحالية معتمدة، بشكل رئيسي، 
ــذي أنــقــذ  عــلــى أن الــســيــســي هـــو املــنــقــذ الــ
مصر من اإلرهــاب والفوضى، فال بد من 
تخليق اإلرهــاب، حتى يكون هناك مبرر 
ملــزيــد مـــن الــقــمــع واالســـتـــبـــداد، ال بـــد من 
تخليق اإلرهاب، حتى يمكن تبرير الفشل 
ــــوء مــســتــوى املــعــيــشــة،  االقـــتـــصـــادي، وسـ

وزيادة معدالت الفساد واإلهمال.
إنهم أول من يعلم أن زيادة الظلم هي ما 
قطاعات جديدة  اإلرهـــاب، وتضم  يغذي 

وقــــد انـــدلـــعـــت عــلــى خــلــفــيــة هــــذا الــخــالف 
ــــاد 

ّ
ــيــــة حـــــــــــاّدة بــــــن الــــعــــق ــائــ مــــعــــركــــة هــــجــ

ــهـــا صــفــحــات  ــتـ و»الــــــــوفــــــــد«، كــــانــــت ســـاحـ
الــصــحــف مــثــل »روز الــيــوســف« و»كــوكــب 
ــاوزًا من  ــجــ الــــشــــرق«، وشـــهـــدت املـــعـــركـــة تــ
الطرفْن، وخروجًا عن حدود املوضوعية، 
ووصــــــف مـــــؤّرخـــــون خـــطـــابـــهـــا بـــأنـــه كـــان 
ــل. كــتــب  ــ ــفـ ــ قـــاســـيـــًا هـــبـــط إلـــــى الــــــــدرك األسـ
»النهضة  باشا:  النّحاس  مهاجمًا  اد 

ّ
العق

قد تطّورت إلى وفد، والوفد قد تطّور إلى 
زعــامــة، والــزعــامــة قــد تــطــّورت إلـــى زعــيــم، 
والزعيم هو مصطفى النّحاس، والنّحاس 
كاتبًا  ليس  »فالنّحاس  عبيد«،  مكرم  هــو 
فــيــه من  وال خــطــيــبــًا وال مــهــيــبــًا، ولـــيـــس 
للعامة  مشابهته  ســـوى  الــشــهــرة  دواعــــي 
في الذوق والشعور، فهو ال يقيس الشهرة 
وال العظمة وال املجد وال أقدار الرجال، إال 
باملقياس الذي يعرفه العامّي في األسواق، 
ة التي 

ّ
طربه وتعجبه هي الزف

ُ
ة التي ت

ّ
والزف

عجب ذلك العامّي وتطربه بغير اختالف 
ُ
ت

كبير أو صغير«. 
اد: 

ّ
العق على  ردًا  باشا  عبيد  مكرم  وكتب 

اد في زعامة 
ّ
»أليس عجيبًا أن يطعن العق

النّحاس ووطنية مكرم عبيد؟ وهال أدرك 
املسكن بــذلــك أنــه وضــع نفسه بــن شقي 
الــرحــى، إذ ال مفّر له من أحــد أمــرْيــن: فإما 
ــه كــان  ــان يــبــغــي املـــديـــح نــفــاقــًا، أو أنـ ــه كـ أنـ
يبغي مــن ورائــــه أجــــرًا، وكـــال األمـــرْيـــن شــّر 
اد 

ّ
وأحالهما مّر«. ثم راح عبيد يتّهم العق

بالجهل، وسوء الخلق »فهو مثله في أدبه، 
...قـــّوال  مثله في شعره، مثله في وطنيته 
طّبال ..أما إذ انكشف عنه الغطاء، وانقشع 

الطالء فهو هباٌء وهواء«. 
أنـــه، وبــعــد هــذه املعركة  املــفــارقــة الطريفة 
ببضع ســنــن، وقــع أشــهــر انشقاق حزبي 
ــــن أشـــهـــر  ــديــــث بـ ــخ مـــصـــر الــــحــ ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ فـ
صــديــقــْن فــي تــاريــخ الــســيــاســة املــصــريــة، 
وهـــمـــا مــصــطــفــى الـــنـــّحـــاس بـــاشـــا ومــكــرم 
 مكرم 

ّ
عبيد باشا. ففي العام 1943، انشق

عبيد عــن حــزب الــوفــد، بعدما كــان الرجل 
الثاني فيه، وأسّس حزب »الكتلة الوفدية«، 
وذهبت به خصومته لرفاقه القدامى إلى 
أمد بعيد، حيث دفعته إلى تأليف »الكتاب 
األســــــود فـــي الــعــهــد األســــــــود«، بــاعــتــبــاره 
عـــريـــضـــة رفـــعـــهـــا إلــــــى املـــــلـــــك، جـــمـــع فــيــه 

الــواقــع، األمــم املتحدة مشلولة  على أرض 
ألن واشنطن مشلولة. وألن الصن ترفض 
االنغماس في التناحر على انتزاع األدوار. 
تخلت واشنطن، قبل ذلك، عن كل سياسة 
خــاصــة بــهــا، بــاســتــثــنــاء رعـــايـــة االحــتــالل 
اإلسرائيلي، تاركة لهذا االحتالل البغيض 
تقرير مصير  الشعب الفلسطيني. صورة 
بالخواء  تقترن  أصبحت  الكبيرة  أميركا 
ــإدارة  الــســيــاســي، بــالــشــعــارات الــطــنــانــة،  بـ
األزمــــات وتــأجــيــل الــحــلــول. ال تــتــدخــل في 
شــــيء، وال تــريــد لــغــيــرهــا مــن الــشــركــاء أن 
يــتــدخــل. تــخــتــزل أزمـــــات الـــشـــرق األوســــط 
ـــذي يــزعــج  ــ ــ ــــي )ال ــرانـ ــ بـــاملـــلـــف الــــنــــووي اإليـ
ــة( وبــــداعــــش وال شــيء  ــنـــوويـ إســـرائـــيـــل الـ
آخر، بعد تراجع النفط في موازين القوى. 
ــنـــووي،   لــطــهــران أن تــتــعــاون فـــي املـــلـــف الـ
ــداد  ــغـ ــا الـــكـــلـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي بـ ــهـ ــن لـ ــكـ ــتـ ولـ
الـــذي تشاء،  الــنــفــوذ  وبــيــروت، وليكن لها 
ــانـــب مـــوســـكـــو، فــــي ســــوريــــة. وفـــي  ــــى جـ إلـ
السعودي  العسكري  التدخل  لــوال  اليمن، 
ألقــامــت واشنطن عــالقــات مــع االنقالبين 
الــتــطــورات  ذلــك  دلــت على  الحوثين، كما 

التي تلت االنقالب.
تراجعت واشنطن عن نفوذها في الشرق 
األوسط تراجعًا غير منظم، كما يحدث في 
إلى  أدى  مما  املشينة،  العسكرية  الهزائم 
اجتياح  إيراني وروسي منظم. ال تتمنى 
شـــعـــوب الـــشـــرق األوســــــط نـــفـــوذًا أجــنــبــيــًا 
ولكنها،  أوطانها،  على  ســواه  أو  أميركيًا 

ملن يرغب في االنتقام. هم أول من يعلم أن 
إلــى توسيع  توسيع قاعدة الظلم تــؤدي 
دوائـــــر الــغــضــب والـــحـــنـــق. إنــهــم أول من 
يعلم أن الحل الحقيقي لوقف اإلرهاب، أو 
ملنع احتماالت الفوضى، هو إزالة أسباب 
الغضب، هو عدم إيجاد عداوات جديدة، 
قبل  والفكرى  السياسي  املسار  يكون  أن 
بالتوازي.  األقــل  على  أو  األمنية  الحلول 
ولكن، بعد عامن ونصف من اإلجراءات 
االســتــثــنــائــيــة والــقــمــع لــلــجــمــيــع وإغـــالق 
املجال السياسي، هل اختفى اإلرهاب، هل 
واالقتصادي؟  السياسي  الوضع  استقر 
هـــل اخــتــفــت املـــشـــكـــالت؟ هـــل اخــتــفــى من 
يعتبرهم النظام وأجهزته األمنية أعداء 

الوطن أو طابورًا خامسًا؟
إنهم أول من يعلم أن هذه السياسات لن 
تحقق أي شيء، ولو بعد 100 عام. بالكاد، 
قد يتحقق استقرار هش. ولكن، ستبقى 
الــرمــاد، سيبقى الغضب في  الــنــار تحت 

القلوب، مهما تم إخراس األلسنة.
ــد، أعـــــمـــــاهـــــم الـــــغـــــرور  ــ ــديــ ــ ــشــ ــ لـــــأســـــف الــ
والــعــنــجــهــيــة والـــعـــنـــاد. إنــهــم يــقــودونــنــا 
ــد مــن  ــ ــزيــ ــ ــــوف ومــ ــخــ ــ ــن الــ ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ نــــحــــو مـ
واالستثنائية، وهذا  القمعية  اإلجــراءات 
الذعر الذي حدث، في األسابيع السابقه 
لذكرى 25 يناير، يــدل على ذلــك. هم أول 
ــاع تـــزداد ســـوءًا، وأن  مــن يعلم أن األوضــ
اعات لم تعد مجدية، وهم 

ّ
املبرارات والفز

أول مــن يــعــلــم أن اســتــمــرار هـــذا الــطــريــق 
سوف يؤدي إلى االنفجار.

)ناشط مصري معتقل(

»أشباه« اتهامات بدت طريفة، ومضحكة 
رأى فــيــهــا »شـــبـــهـــات« مـــن فــســاد وجــهــّهــا 
لحكومة »الوفد« عامة، ولصديقه ورفيقه 

القديم النّحاس باشا بصفة خاصة. 
تـــلـــك  ــى  ــ ــلـ ــ عـ »الـــــــــوفـــــــــد«  ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ ورّدت 
»الكتاب  بــإصــدارهــا   ،

ً
تفصيال االتــهــامــات 

ــة عـــاصـــفـــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ األبــــــــيــــــــض«، وجـــــــــرت مـ
حامية بــن الــطــرفــْن، تحت قــّبــة الــبــرملــان، 
الراحل،  الوفدي  القيادي  تفاصيلها  روى 
ــام  ــك، فـــي مـــذكـــراتـــه »أيــ إبـــراهـــيـــم طــلــعــت بــ
الوفد األخيرة«،  انتهت بفصل مكرم عبيد 
من مجلس الــنــّواب. وخــالل تلك املواجهة، 
تــصــّدى الــنــّحــاس بــاشــا بنفسه لــلــرّد على 
ــّده عبيد عبر  االتــهــامــات الــتــي ســاقــهــا ضـ
خـــطـــاٍب رفــيــع بــلــيــغ فـــي مــجــلــس الـــنـــّواب، 
ــكــــذوب املـــحـــتـــال دأب  جــــاء فـــيـــه: »ولـــكـــن الــ
فجعل  والتشنيع،  والتهويل  الــكــذب  على 
عشرات الجنيهات آالفًا، ليشكّك في أمانة 
 

ّ
بالتعفف ُعـــِرف  الـــذي  الــنــّحــاس  مصطفى 
ــأن خــــاص أو عـــام.  عـــن الـــحـــرام فـــي كـــل شــ
عن  املتتابعة  األســئــلــة  على  وستتبّينون 
كما  بالعدد،  حصى 

ُ
ت ال  أكاذيبه  أن  كتابه 

أنــهــا لـــن تــنــقــضــي مــــدى األبـــــد، وسيسيل 
لعابه باملفتريات، حتى يغرق فيها ويقتله 
فــيــه، وعــنــدئــٍذ يعلم أن  ســّمــه املنبعث مــن 

كذبه كالسراب قد يلمع، ولكنه ال ينفع«. 
النّحاس  قــال  مكرم  اتهامات  تفنيد  وبعد 
»هذا بعض ما افتراه مكرم عبيد مخترع 
مصطفى  على  األضاليل،  ملفق  األباطيل 
ــّحــــاس،  ــنــ ــــاس، وحـــــــرم مـــصـــطـــفـــى الــ ــّحـ ــ ــنـ ــ الـ

وآلهما وذويهما«. 
واختتم خطابه بقوله »ُيحكى أنه كان في 
مصر شخص ُيسمى مكرم عبيد، بلغ من 
الــشــهــرة أقــصــاهــا، ومـــن املــنــزلــة منتهاها، 
مه زعيمه، حتى إذا بلغ 

ّ
قّربه رئيسه وعظ

رور 
ُ
 أن ال أحد بعده، أخذه الغ

ّ
القّمة، وظن

رور، فسقط من حالٍق 
َ
وزّين له الشيطان الغ

ع الِفكر... كان في مصر 
َ
م العقل ُمزعز

ّ
ُمحط

شخص بهذا االسم، فانمحى من الوجود 
السياسي ذلك االسم ...رحمه الله«. 

معركتْن  فــي  الخطابي  العنف  كــان  هكذا 
مـــن أعـــنـــف املــــعــــارك الــنــخــبــويــة فـــي حقبة 
 الــحــزن يعصره 

ّ
مــضــت، ويشعر املـــرء بـــأن

ًا، عندما ُيقارن ذلك 
ّ
ه أز

ّ
عصرًا، واألسى يؤز

الراقي، حتى في عنفه وهجائه،  الخطاب 
ـــبـــح بــمــخــتــلــف 

ُ
بـــمـــا يـــالحـــقـــه حـــالـــيـــًا مــــن ق

األشكال أينما ذهب، ومطاردة القبيح من 
شأنها إلفه واالعتياد عليه، و»إلف القبيح 
وفقًا  جميعًا«،  والعقل  لإلحساس   

ٌ
ــة

َ
ــف

َ
ــل

ْ
َمــت

للراحل الكبير محمود محمد شاكر.
ــيــــا«، ولــيــســت  ــالــــجــ ــتــ لـــيـــســـت هــــــذه »نــــوســ
ـــمـــا مــقــارنــة تحمل 

ّ
مــوعــظــة أخـــالقـــيـــة، وإن

ــن الـــــــدالالت املـــؤســـفـــة ســيــاســيــًا،  الــكــثــيــر مـ
ظِهر بوضوح كيف 

ُ
وفكريًا، واجتماعيًا، وت

ا؟.... وأين صرنا؟...وإلى أين نسير؟
ّ
كن

)كاتب مصري(

روسيا تريد سورية بدون شعبها

يعلمون نهاية هذا الطريق

في عنف لغة الخطاب

يستحق الشعب 
السوري المستضعف 

تضامنًا ملموسًا معه 
ضد حرب االستئصال 

واإلبادة التي تشن 
عليه

هم أول من ي
علم أن األوضاع 

تزداد سوءًا

في الفترة األخيرة، 
تدهورت لغة 

الخطاب بشّدة، 
وهبط مستوى 

المعارك النخبوية

آراء

حسام كنفاني

عــادل  تــوك،  الــتــوك  فــي مصر، مصطفى فيتو، لسائق  الشرطة  لــم يكن قتل رقيب 
الثورة املصرية، وكــان أحد  دربكة، سوى حلقة من مسلسل مستمر منذ ما قبل 
من  والعشرين  الخامس  في  الجماهير  أجلها  من  التي خرجت  املباشرة  األسباب 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي. فــالــخــروج بــاألســاس كــان مــوّجــهــا ضــد الــشــرطــة، ولــذلــك تم 
األول  الــخــروج  كثيرة سبقت  أحــداث  عيدها.  في  السنوي  االحتفال  أثناء  تكريسه 
للجموع املصرية في 2011، لعل أبرزها قضيتا خالد سعيد وسّيد بالل اللذين قتال 

تحت التعذيب في مراكز للشرطة.
التي يقوم  الجميع أن مثل هذه املمارسات  الثورة وتنحي حسني مبارك، ظن  بعد 
بها رجال الشرطة قد انتهت، وأن الدرس الذي كرس خالل املرحلة املاضية سيكون 
 بأن يلجم رجال الشرطة عن الظن بأنهم فوق القانون وأن ممارساتهم معفية 

ً
كفيال

من العقاب. هذا كان الظن الذي سرعان ما اتضح أنه مبني على وهم. فلم تكد تمر 
أشهر على الثورة حتى توالت البراءات بحق ضباط وأفراد الشرطة الذين ساهموا 
العسكري  املجلس  الجميع  حّمل  الفترة  تلك  فــي  وتعذيبهم.  املتظاهرين  قتل  فــي 
املجلس، صوريا،  تسليم  بعد  استمرت حتى  التي  األحكام  هــذه  الحاكم مسؤولية 
التي اعتمدها اإلخــوان في  دفة الحكم للرئيس محمد مرسي، وذلــك بفعل املهادنة 

عالقتهم مع املجلس العسكري.
اليوم تبدو األمور أسوأ بكثير مّما كانت عليه حتى ما قبل الثورة. فإذا كانت عمليات 
القتل تتم داخل مراكز الشرطة، أصبحت حاليا ترتكب على املأل وفي وضح النهار 
ومن دون أي خشية من املساءلة. قتل سائق التوك توك، أول من أمس، لم يكن الحادث 
األول، وبالتأكيد لن يكون األخير في ظل حملة دفاع وزارة الداخلية املستميتة عن 
أو  الحادث،  إلى استنكار  بالوزارة  الشعبي  الغضب  لم تؤد حالة  الجريمة واملجرم. 
 فرديا«، كما درجت العادة، بل وضعته في إطار »الدفاع عن النفس« 

ً
اعتباره »عمال

و»القتل عن طريق الخطأ«، رغم أن إطالق النار استهدف الرأس مباشرة. 
حالة الغضب الحالية من الجريمة، تضاف إلى كسر حاجز الخوف الذي أسس له 
تحرك الجمعية العمومية لألطباء، والتي استهدفت أيضا وزارة الداخلية بعد إهانة 
رجل شرطة لعدد من األطباء. تحرك األطباء ال شك كان ملهما للحركة االحتجاجية 
احتجاجات  األطباء وهتافاتهم جاءت  األخيرة. فبعد تجمع  الجريمة  الجديدة على 
أهالي الدرب األحمر لتؤشر إلى أن الغليان الشعبي وصل إلى مداه، أو على وشك 
االنفجار، وخصوصا إذا أضيفت له حاالت البراءة الجديدة للضباط، وتحديدًا قاتل 
ــدار به 

ُ
ت الــذي  املنطق  إلــى  العقاب تؤشر  شيماء الصباغ. عمليات قتل وإفــالت من 

مصر حاليا، وهو منطق ديكتاتوري فاشي يتفّوق على ما كانت عليه األمور في 
العقود السابقة.

كل هذه الجرائم والتجاوزات من املفترض أن تؤسس لكرة ثلج تكبر شيئا فشيئا 
لتنفجر في النهاية في وجه النظام الحالي. غير أنه لسبب ما، يبدو أن هذا النظام 
مرتاح جدًا إلى وضعه، ومطمئن إلى أن أي احتجاجات لن تتحّول إلى ثورة عارمة 
تطيح برأسه. إذ إنه ال يبذل الكثير من الجهد ملحاولة احتواء أي غضبة شعبية، بل 
الفردية  الحاالت  التعامل فيها مع  يتم  التي  والغطرسة  القوة  يتعامل معها بمنطق 
في الشارع. األمر ال يتعلق فقط باإلطار األمني، بل يتعداه إلى املستوى االقتصادي 
واملعيشي الذي يمس الحياة اليومية للناس. فها هي الحكومة تقوم بزيادة الضرائب 
إلى  الـــدوالر األميركي  الجنيه مقابل  املواطنني، في وقــت وصــل سعر صــرف  على 
مستوى قياسي سيضع مزيدًا من املصريني تحت خط الفقر. األمر لم يحرك تجاهه 

النظام ساكنا، بل بدأ يرمي تبعاته على املواطنني أنفسهم.
أن تنفجر، ومعها موجات  الثلج هــذه  لكرة  األمــن واالقتصاد والسياسة ال بد  بني 
الغضب املكبوتة بني الناس. األمر قد ال يحدث غدًا، غير أن إرهاصاته انطلقت فعليا، 

وبالتالي فعلى النظام أن يبدأ بالقلق. 

عبد الحكيم حيدر

في خضم األحداث املتالحقة بالفشل تلو الفشل، أفلست عصفورة مصطفى بكري 
إفالسا شديدًا، فحاولت أن تبحث، في دفاترها القديمة، للتغطية على فشل األحداث 
األحــداث  لها عشا هناك، بعدما خذلتها  ها تجد 

ّ
الصعيد، عل إلى  والنكبات، فطارت 

املشينة ألمناء الشرطة في مستشفى املطرية، وما نتج عن تلك األحداث من وقوف 
عشرة آالف طبيب أمام دار الحكمة في شارع قصر العيني، وعلى قاب قوسني أو 
من  فهل  معا،  والخطر  بالحرج  السلطات  بعدها  التحرير. شعرت  ميدان  من  أدنــى 
 من مصطفى بكري وعصفورته؟ 

ً
عصفورٍة تشتت األنظار، وهل هناك أكثر لياقة

 تحت مسمى الشرف 
ً
فطارت العصفورة بأمر األجهزة األمنية، لكي تفتعل معركة

التليد في بطحاء مكة، ذلك الشرف الذي جارت عليه )قبيلة السبكية( في وضح النهار 
مع خيري رمضان. طارت العصفورة كي تستدعي )داحس والغبراء وعنترة وقصي 
الهاللي وقمصان والخضرة  زيــد  وأبــو  أبــو حسني  بالربابة جابر  وكـــالب(، ومعهم 
الشريفة أيضا، كي يردوا )ابن السبكية( عن حوض الخضرة الشريفة، وهي خارجة 
والغزالن  الخصيان  ومــن حولها  القبيلة،  عن مضارب  بعيدًا  يقع  الــذي  الحمام  من 
املرقطة والجواري، ذلك الفاجر الذي الك أعراض الصعيد من شهرين ونصف، في 
حديث لم يهتم به أحد ساعتها، نظرًا ألحوال الفقر الشديد والدماء والقتل املنتشر 
في طول البالد وعرضها، وطاول حتى شابا إيطاليا يدرس في القاهرة )مرة يقولون 
عنه إنه شمال، ومرة يقولون عنه، قد يكون املستفيد من قتله هم »اإلخوان املسلمون« 
الدين إبراهيم، فور  له غبار دكتور سعد  الــذي ال يشق  العالم االجتماعي  كما ذكر 
استدعائه كي يدلو بدلوه في األحداث الجسام، والرجل طبعا جاهز لكل مصيبة ترفع 

أسهمه، فانهارت السياحة اإليطالية هي األخرى، ولحقت بالروسية والبريطانية(.
ترك بكري ذلك كله، ألنها أشياء ال تنفخ أوداجه، وتوجه بالعصفورة إلى الصعيد، ألن 
هناك يمكن له أن يهز أعواد املنابر في سهولٍة ويسر، فأرسل العصفورة إلى هناك، 
يجهزوا خيلهم وسيوفهم  لكي  واألحــديــني،  والبدريني  واملــوالــي  القبائل  كي تستفز 
وتروسهم من أجل )ابن السبكية(. والصعيد مادة ثرية للغضب، توفر عليه فلوس 

حلقتني أو ثالث من أجرة الضيوف أو اإلعداد، وال تكلفة سوى ثمن املكاملات.
نحن، إذن، أمام بالوعة إعالمية، تديرها عصفورة، تتلقى األوامــر، لتشتيت االنتباه 
عن الفشل. ذلك كله أمام كباري تنهار، تنفذها القوات املسلحة وتنهار بعد أسابيع، 
وجــلــســات مجلس شــعــب يــســتــحــون مــن إذاعــتــهــا عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة، فــلــمــاذا ال 
يشغل مصطفى عصافيره؟ خصوصا وأن حوادث وموتى القطارات واألتوبيسات 
التي مرة  الحمراء  وحرائق املصانع كل يوم وساعة، عالوة على فضيحة السجادة 
تكون صبغة حمراء، ومرة تكون من قماش رقيق، حتى الطالب حافظ القرآن )طلع 
 ملصطفى بكري وعصافيره. ويا حبذا لو كان املرحوم 

ً
فنكوش(، فما أحوجهم فعال

الشاعر، عبدالرحمن األبنودي، على قيد الحياة، ووجد له في السيرة الهاللية ما يشد 
. والجميع طبعا يدعو الله في 

ً
العزم لقتال )ابن السبكية( حتى وإن فّر إلى تونس ليال

كل صالة أن تزول هذه الغّمة عن الناس، وعن مصر وزرعها وضرعها، لكي يجمعوا 
عن  للدفاع  النهضة  سد  ملعركة  سيوفهم  جهزوا  بعدما  وخصوصا  محاصيلهم، 
حصتهم في املياه، بعدما حّرم زعيمهم على نفسه أكل السمن، حتى يسترد مياه 

النهر كاملة بال نقصان.
تأّسف فريق اإلعداد ملصطفى بكري، حتى تكون الجنازة كاملة، وذلك بسبب موت 
الــضــوي مــا زال على قيد  أبــو حسني، مــن دون أن يعرفوا أن عــم السيد  العم جابر 
الحياة، وكان في وسعه أن يزيده من الشعر بيتا، كي يطمئن مصطفى بكري على 
الزعيم ودراجاته  أمــام سيارات  تماما  الصور خاليا  ُيــرى في  التحرير، وهو  ميدان 
كان  كما  البيوت،  في  حزينة  وجلست  ثورتها،  عاصمٍة سرقت  قلب  في  البخارية، 

يحدث لها خالل ثالثني سنة مضت.

بيار عقيقي

ماذا حدث في األشهر السبعة األخيرة؟ دونالد ترامب بات مرشحا جّديا لرئاسة 
األولــى  فــي  التقى  الفاتيكان فرنسيس زار كــوبــا مــرتــني،  بــابــا  املــتــحــدة.  الــواليــات 
ن أولى خطوات املصالحة الدينية 

ّ
قائدها التاريخي فيدل كاسترو، وفي الثانية دش

املسيحية، مع رأس أكبر كنيسة أرثوذكسية، البطريرك كيريل. في هذه الفترة أيضا، 
ُرفعت العقوبات عن إيــران، وأضحى السوق اإليراني ساحة رحبة لالستثمارات 
ينوون  واألوروبـــيـــون  النظام،  لنجدة  فــي ســوريــة  الـــروس قصفهم  بــدأ  الخارجية. 
العودة عن اتفاقية شينغن، وفنزويال تنهار تحت وطأة االقتصاد املتهاوي. حركة 
»فارك« الكولومبية بدأت أولى خطوات التحّول إلى حزب سياسي. تركيا تستعّد 
اعــتــداءات  شــّرعــت  وأيــضــا،  أيضا  إقليميا.  العسكرية  الــقــوة  استخدامها  لتوسيع 
ل أوروبــي عسكري واســع في سورية، الحقا في ليبيا. 

ّ
فرنسا األبــواب أمــام تدخ

انخفض سعر النفط عامليا، قبل أن يستعيد بعضا من بريقه، وكوريا الشمالية 
خبت ملكة جمال قبل 

ُ
أطلقت صاروخني باليستيني على سبيل التجربة، كما انت

تسليم التاج ألخرى.
 صعبا أو 

ّ
عالج مشكلة النفايات فيه، مهما كان الحل

ُ
أما في لبنان، فال يجوز أن ت

. ال ُيمكن أليٍّ كان تجاوز مسألة تحّول البالد إلى أكبر حاوية نفايات في 
ً
سهال

العاصمة بيروت  أيام لن تجد  املواطنون؟«. بعد  »أين  ُيرفقها بعبارة  لم  العالم، ما 
الطرق وفي ما  ستحدثة على جنبات 

ُ
امل املطامر  النفايات عن شوارعها.  من يرفع 

ى من أحراج خضراء وعلى الشواطئ البحرية والنهرية، ُمرشحة للنمو والتزايد 
ّ
تبق

والتكاثر. انظروا إلى مرفأ بيروت ونهر بيروت واألنهر املجاورة. إنه رعٌب لم نتخّيله 
الـــ10452  يوما في أســوأ كوابيسنا. بــات لألوبئة واألمـــراض مرقد عنزة في بــالد 
اب األمجاد في لبنان بغيظهم. الواقعية أشّد 

ّ
كيلومترًا مرّبعا. فليحي الشعراء وكت

تأثيرًا من األوهام. في نهاية املطاف، ستبقى النفايات ونحن من سنرحل، إما إلى 
بلدان أخرى أو إلى دنيا الحق.

، أن إعادة فتح مطمر 
ً
 أم آجال

ً
ماذا سيحدث؟ ال شيء. سيقتنع اللبنانيون، عاجال

النفايات  املطامر األخــرى، وتسليم رايــة رفع  الناعمة )غــرب بيروت(، وفتح بعض 
 األنجع واألمثل« لطّي صفحة امللف. بالطبع، لن 

ّ
لشركة سوكلني مجددًا، هو »الحل

يسأل أحد عن مئات مّمن ماتوا بسبب األمراض السرطانية والرئوية الناجمة عن 
توّزع النفايات في كل مكان، وال عن معالجة آالف غيرهم. أبدًا. هناك ما هو أفضل. 
هناك زعماء يتصالحون ويتصادمون ويربطون مصير بديهياتنا بصراٍع كونّي 
ال ُيغني وال ُيسمن، ويزّينون لنا أن انتصار محوٍر على آخر في هذا الصراع، هو 
درك أن 

ُ
انتصار لنا. حتى اآلن، لم نفهم هذا األمر، ربما نحتاج لوقٍت كثير حتى ن

التفكير في الفوز بحرٍب إقليمية ُيتيح لنا رفع النفايات من أمام منازلنا، ومعالجة 
مشكالت اإلدمان على املخدرات في مدننا وقرانا، وتأمني الطبابة والتعليم الكاملني 
الغذاء  وتأمني  الفردية،  والجرائم  املتنقل  السالح  وإنهاء مسألة  لبنان،  للجميع في 
كم  العام.  والنقل  املواصالت  وتحسني مستوى  والكهرباء  النظيفة  واملياه  السليم 
يبدو مثل هذا التفكير سخيفا أمام »عظمة« املشاريع السياسية الكبرى في الشرق 

األوسط.
بأيدي سماسرة  ممسوك  لبنان  في  النفايات  ملف  أن  نعلم  أننا جميعا  األغـــرب، 
 يسعى إلــى قمع ما 

ّ
 يريد حصة مالية، وكــل

ّ
سياسة واقتصاد وأمـــراء حــرب. كــل

لنا  وحـــى 
ُ
وأ بــالد حرية، بل وطــن عبودية  لم يكن يوما  لبنان  ة. 

ّ
نعتقده حرية حق

أننا أحرار. أظهرت األشهر السبعة األخيرة حجم قدرتنا كلبنانيني، حني نتصّرف 
وفقا لخطوط حمراء، موضوعة حكما في وعينا والوعينا. دائما ما نتصّرف في 
موضوٍع مشترك اجتماعيا على أسس طائفية ـ مناطقية ـ سياسية. الحراك وفقا 
النفسي،  الــصــراع  يبدأ  التكبيل  وبعد  تفكيرنا،  وحرية  عقلنا  ُيكّبل  األســس  لهذه 
ونفقد مصالحتنا مع ذواتنا، وُيسيطر االنفصام الشخصي على تصّرفاتنا. هذا 

ما ُيسّمى »املوت البطيء«. ال يهّم، نموت نحن ويحيا لبنان. أليس كذلك؟

بسمة النسور

بات الحديث عن تمكني املرأة موضة دارجة وفرصة سانحة، أثرى بسببها كثيرون، 
بسبب تدفق كل أشكال التمويل املشبوه، املتواري خلف الشعارات املطروحة عامليا، 
ن من نيل حقها اإلنساني 

ّ
حول دعم املرأة وتعزيز مكانتها في املجتمعات، لكي تتمك

في التعبير عن قدراتها، وتوظيف طاقاتها في سياق حراك البشرية نحو غد أفضل. 
وعلى الرغم من كل اإلنجازات الهائلة املثيرة لالنبهار التي حققتها نساء كثيرات، إال 
أن صورة املرأة في اإلعالم العربي، املرئي خصوصا، ما تزال تسجل أحط حضور 
عاَمل كسلعة قابلة للترويج، حتى أن أكثر الصحف رصانة وجدية وانخراطا 

ُ
ممكن، إذ ت

في الشأن السياسي، ال تخلو صفحاتها األخيرة من توظيٍف مباشر لجسد املرأة، 
 إضافية لالنتشار، وتحقيق أعلى نسبة مبيعات ممكنة، حيث ُيخصصون، في 

ً
وسيلة

 شاسعة لصورة نجمٍة بمواصفات مثيرة، وتذّيل الصورة في العادة 
ً
العادة، مساحة

ر في 
ّ
: النجمة »س« تعاني من رشح حاد أو تفك

ً
بخبٍر ليس له أهمية من أي نوع، مثال

تغيير لون شعرها.  ويبدو التوظيف الغاشم لجسد املرأة في اإلعالنات التجارية لكل 
أنواع السلع، من سيارات وصابون حالقة وزيت قلي ومعطر جو ومشروبات غازية 
وأجبان، من دون استثناء اإلعالنات ذات الطابع اإلسالمي، حيث النساء فيها ملتزمات 
بالزي الشرعي، وهن في عقر بيوتهن، مطمئنات بتحقيق أقصى طموح في الحياة 
بفضل املسحوق الجبار الذي يجعل أثواب أزواجهن ناصعة البياض، وكذلك يعّبرن 

عن فرحهن البالغ بأن زيت القلي موضوع اإلعالن التجاري خفيف على املعدة. 
ومع االلتزام بالحجاب، فإن فكرة »تسليع« جسد املرأة ما تزال قائمة، وبصورة ملتوية 
أكثر، إذ يتم التركيز، في تلك اإلعالنات العائلية البائسة، على أدوات الفتنة األخرى، 
من عيون كحيلة مثقلة برموش اصطناعية وشفاه ملطخة باألحمر القاني. أما في 
مسابقات الجمال، فإن الصورة تبدو شديدة االستفزاز، ومدعاة لإلحساس باإلهانة، 
خصوصا حني يتم عرض نساء صغيرات كقطعان في »ســوق الحالل« أمــام لجنة 
حكام، بأغلبية رجالية بالطبع. وال يخلو األمر من تواطؤ نسائي أيضا، ليصار في 

 .
ً
النهاية إلى اختيار الذبيحة األكثر جماال

ص 
ّ
أما في ما يسمى أغاني الفيديو كليب التي ليست أكثر من عرض إباحي مرخ

فضائيا، فإن الحكاية أكثر جسامة، ألن الرقابة منعدمة على ما يبدو.
فاملرأة هنا الزمة أساسية، شأن السيارة الفارهة والقصر الباذخ، يتم استغالل جسدها 
والجمال  الفن  بحق  مرتكبة  تمرير جرائم  يتم  كثير، حيث  ابــتــذاٍل  في  قليلة  دقائق 
والذوق الرفيع. لسنا بصدد التحّسر على الزمن الجميل والفن الراقي األصيل، فتلك 
أسطوانة مشروخة فقدت صالحيتها منذ زمــن. ولسنا في معرض مصادرة حق 
بأنوثة  يتمتعن  بنجماٍت طارئاٍت  ربما،  املفهوم  افتتانها،  في  الشباب  وذائقة جموع 
طاغية، ويفتقرن إلى الحد األدنى من املوهبة أو الحرفة. ولكن، وبفضل أموال طائلة 
فت ضمن 

ّ
وشركات متخصصة تقف وراء صناعتهن، تحّولن إلى رموز ثقافية، صن

قائمة الشخصيات األكثر تأثيرًا.
وملزيد من املوضوعية، ال بد من االعتراف بأن هذه الظاهرة ال تخص زمننا وحده، بل 
تذهب بعيدًا في قدمها وكونيتها، فاملرأة كانت تاريخيا، وحتى في أكثر بالد العالم 
تقدما، هي السلعة األبــرز في صناعة اإلعــالم. لكن، يبدو أننا نعيش املرحلة األكثر 
 أكثر في إعالمنا العربي الذي يذهب بعيدًا في ابتذال 

ً
فجاجة، إذ تبدو الحالة صادمة

فكرة األنوثة، وتكريس صورة نمطية للمرأة سلعة رائجة، بمقدار ما تستبيح جسدها، 
وهــذا ما تأباه كل صاحبة روح حــرة. وحتى اللحظة، لم يقدم أحد مقترحات عملية 
جادة بشأن توّجه إعالمي يعيد إلى املــرأة اعتبارها، ويحفظ مكانتها أما للبشرية. 
وينطلق من خصوصية ثقافتنا وإرثنا الحضاري، مع ضرورة االستفادة من اإلرث 

العاملي في هذا الشأن.
للخيبة، حيث غياٌب  املــرأة مثير  التعاطي مع  الراهن على مستوى  املشهد اإلعالمي 
شبه كامل لتأثير الفئة املثقفة، وعزلتها وانعدام تواصلها مع األجيال الطالعة، لتخلو 
الساحة بالكامل للفضائيات املتخصصة وسائر مواقع التواصل، كي تواصل عدوانها 

الغاشم املدّعم بأحدث وسائل التكنولوجيا.

دربكة وفيتو وكرة الثلج عصفورة مصطفى بكري

لبنان حكاية األشهر األخيرة
الذبيحة األكثر جماًال
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صنعاء ـ العربي الجديد

فاقمت الحرب في اليمن معاناة أكثر سكان 
الذين  األطــفــال  سّيما  وال  الريفية،  املناطق 
إلى  بــأمــراض مختلفة قد تفضي  يصابون 
للشرب وللنظافة  الصالحة  املياه غير  املــوت بسبب 
ــقــابــل هـــذه املــشــكــلــة بــعــجــز الــجــهــات 

ُ
الــشــخــصــيــة. وت

الحكومية واملنظمات الدولية، عن تقديم أدنى خدمة 
صحية أو بيئية تساعدهم على تجاوز هذه املخاطر.
املنقولة  األمـــراض  تــزداد  املحاصرة،  في مدينة تعز 
املــيــاه، وال سّيما حـــاالت اإلســهــال وداء األميبا  مــن 
)تتسبب به دودة أميبا( واإلصابة بدودة جيارديا 
إلــى محاولة األســر املحاصرة  المبليا. ويــعــود ذلــك 
مــّرة، للتوفير. وتعّد  املياه ذاتها أكثر من  استخدام 
املياه أكثر ما يحتاج إليه سكان املدينة اليوم، بعد 
املياه املحلية وتوقف الشاحنات عند  تدمير شبكة 

نقاط التفتيش عند مداخل املدينة.
ملوثة،  مــيــاهــا  اليمنين  مــاليــن  يستخدم  عــمــومــًا، 
ســـواء للشرب أو االغــتــســال، لــعــدم تــوفــر مــيــاه نقية 
كثيرة  آبــار  الحكومة وجفاف  توقف مضخات  بعد 
للمياه الجوفية. ويعتمد سكان املناطق الريفية على 
مياه اآلبــار العميقة أو البرك والــســدود واألحــواض 
التي تتجمع عــادة من األمطار املوسمية،  املكشوفة 
الــغــذاء  وغــســل  واالغــتــســال  للشرب  ويستخدمونها 
ــؤدي إلــــى إصــابــة  ــ ــا يـ ــذا مـ ــ ــالبــــس. وهـ واألوانــــــــي واملــ
األطـــفـــال وذوي املــنــاعــة الــضــعــيــفــة مـــن كـــبـــار الــســن 
مــقــّدمــتــهــا اإلســـهـــال وبعض  فــي  بـــأمـــراض مختلفة 

الُحّميات.
ــنـــوات( يــعــانــي نــوبــات  قــائــد عــبــد الـــســـالم )ثــــالث سـ
إســـهـــال بـــن الــفــيــنــة واألخــــــــرى، فــيــمــا تــقــف أســرتــه 
عاجزة أمام خسارته الكبيرة لوزنه بسبب اإلسهال 
املــتــكــرر. يخبر والــــده أنـــه اصطحبه »أكــثــر مــن مــرة 

من  نظيفة  مــيــاه  عــلــى  منهم  قليلن  ســـوى  يحصل 
بعض املنظمات الدولية.

ــار، تــؤكــد الــطــبــيــبــة نــســيــبــة الــُجــمــيــلــي  ــ فـــي هـــذا اإلطــ
أن »يــمــنــيــن كــثــيــريــن يــصــابــون بـــأمـــراض خــطــيــرة 
»تلوث  أن  مضيفة  النظيفة«،  غير  املياه  عن  ناتجة 
الريفية  املــنــاطــق  الــشــرب ال يقتصر فقط على  مــيــاه 
ــدن الــكــبــيــرة مــثــل الــعــاصــمــة  بـــل يــعــانــي مــنــه أهـــل املــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »مــرضــى  صــنــعــاء«. وتــقــول لـــ
كثيرين يصلون إلى املستشفيات واملراكز الصحية 
فــي كــل املــحــافــظــات، مــصــابــن بـــأمـــراض نــاتــجــة عن 

شربهم أو استخدامهم مياهًا ملوثة«.
ــتـــحـــدث عــــن »أمــــــــراض بــكــتــيــريــة مـــثـــل الــكــولــيــرا  وتـ
والتيفوئيد والتهاب األذن، باإلضافة إلى التهابات 
ــد الــــوبــــائــــي. كــذلــك  ــبـ ــكـ ــل الــــتــــهــــاب الـ ــثـ ــة مـ ــيـ ــيـــروسـ فـ
ثـــّمـــة أمــــــراض طــفــيــلــيــة، مــثــل الـــجـــيـــارديـــا واألمــيــبــا 
والبلهارسيا واألسكارس«. وتشير إلى أن »تعّرض 
األطفال لإلسهال املتواصل والحاد والحّمى نتيجة 
املــيــاه املــلــوثــة، مــن أســبــاب قــصــر الــقــامــة أو الــقــزامــة 
وكذلك الهزال الذي يعاني منه يمنيون كثر، بحسب 

ما تشير دراسات«.
وتنصح الجميلي العاملة في مستشفى الثورة العام 
املــواطــنــن »بــضــرورة اســتــخــدام فــالتــر ملــيــاه الشرب 
في  املتوفرة  الفضة  نترات  مــادة  التي تحتوي على 
السوق اليمنية، أو غلي املياه قبل شربها وهو أقل 

ما يمكن فعله لتجاوز مخاطر املياه امللوثة«.
وكانت منظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسف« قد 
رت مما أسمته »مخاطر تلوح في األفق بانتشار 

ّ
حذ

األخرى  واألمــراض  الحاد،  املائي  واإلسهال  الكوليرا 
ــي الـــيـــمـــن«. وأوضـــحـــت  ــاه فـ ــيـ ــن طـــريـــق املـ املــنــقــولــة عـ
آخــر الــتــقــاريــر األمــمــيــة )ملــحــة عــامــة عــن االحتياجات 
اإلنسانية 2016( بأن أكثر من 13 مليون يمني )%50 
من إجمالي عدد السكان( يفتقرون إلى املياه النظيفة.

إلى الطبيب من دون جــدوى، فاألمر مرتبط باملياه 
املستخدمة«. يضيف لـ »العربي الجديد« بأن أسرته 
تعتمد عــلــى »مــيــاه إحـــدى بـــرك الــقــريــة، عــلــى الــرغــم 
الكائنات  اليرقات وبعض  من تلوثها الشديد. نرى 
املائية وهي تتحرك في هذه املياه، لكن ليس أمامنا 
إال استخدامها. ال نملك مياهًا نظيفة، إذ إننا نعتمد 
الوحيد  أن املصدر  على تجميع األمطار«. ويوضح 
لــلــمــيــاه فـــي قــريــتــه وبــقــيــة املـــنـــاطـــق املــــجــــاورة هي 
األمطار، أو يعمدون إلى تعبئها من آبار في مناطق 
بعيدة. ويشير إلى أن األسر امليسورة تشتري مياهًا 

نظيفة، لكن بمبالغ باهظة.
ــك، تـــحـــرص عــــمــــادة الــبــيــضــانــي عـــلـــى غــلــي  ــ ــــى ذلــ إلـ
املجاور ملنزلها بشكل  السد  التي تعبئها من  املياه 
يــومــي، إال أن ذلــك يصيبها بــاإلجــهــاد، ال سيما مع 
انــعــدام الــغــاز املــنــزلــي أو ارتــفــاع ســعــره فــي الــســوق 
»أجــد صعوبة  الجديد«:  »العربي  لـ  تقول  الــســوداء. 
في غلي املياه يوميًا لجميع أفــراد األســرة، وأكتفي 
بغلي كميات للشرب. أما مياه االغتسال والوضوء، 
بناتها  أن بعض  إلــى  هــي«. وتشير  كما  فتستخدم 
مــصــابــات بــالــتــهــابــات فـــي املــســالــك الــبــولــيــة بسبب 
املـــيـــاه املـــلـــوثـــة، بــحــســب مـــا أفـــادتـــهـــا مــمــرضــات في 
القرية. وتوضح البيضاني أن أبناءها هّيأوا أخيرًا 
سطح املنزل واستحدثوا منافذ بهدف تجميع مياه 
لتستخدم  نقية وصافية  األمطار واملحافظة عليها 
في الشرب والطهو. ال شّك في أن هذه املياه ملوثة 
أيــضــًا، إال أنــهــا تبقى أفــضــل بكثير مــن مــيــاه السد 
والبرك املكشوفة. وأبناؤها حاولوا محاكاة تجربة 
املياه كان يعتمدها الصندوق االجتماعي  لتجميع 

للتنمية في املنطقة.
ــارة إلــى أن األمـــراض املنقولة مــن املياه،  تجدر اإلشـ
الــنــازحــن ومــخــيــمــاتــهــم. هــؤالء  فــي تجمعات  تكثر 
ال  يمني،  مليون  ونصف  ن 

َ
مليون عــددهــم  يتجاوز 

مجتمع
أعلنت دراسة حديثة، أمس، أن الدواء الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء األميركية )أف دي آي( 
لعالج مرض »األلزهايمر«، يساعد املدخنن على اإلقالع عن هذه العادة. وأوضح الباحثون في 
جامعة والية بنسلفانيا األميركية أنه على الرغم من تعدد العالجات املتاحة ملساعدة املدخنن 

على اإلقالع عن التدخن، إال أن معظم األشخاص يتعرضون النتكاسة في غضون ستة أشهر. 
تجدر اإلشارة إلى أن هيئة الغذاء والدواء كانت قد وافقت على دواء »جالنتامن« ملساعدة مرضى 
)األناضول( »األلزهايمر« على تحسن الذاكرة والتفكير.  

قتل 53 شخصًا في حادث اصطدام بن حافلة ركاب وشاحنة على طريق يربط بن أكرا وتامالة 
)شمال( في غانا. وقدم الرئيس، جون دراماني ماهاما، التعازي إلى عائالت ضحايا الحادث، الذي 

وقع أمس األول، وهو من أكثر الحوادث دموية في السنوات األخيرة في البالد.
عدا عن القتلى، أدى الحادث إلى سقوط 23 جريحًا من بينهم 8 أطفال نقلوا الى املستشفيات، فيما 
 فرق اإلسعاف »اضطرت إلى قطع 

ّ
توفي سائقا الحافلة والشاحنة. وأوضح ناطق باسم الشرطة أن

)فرانس برس( أجزاء من الحافلة املدمرة، إلنقاذ الناجن وانتشال الجثث«. 

غانا: 53 قتيًال في حادث بين حافلة وشاحنةدواء لـ»األلزهايمر« يساعد على اإلقالع عن التدخين

الجزائر ـ جازية سليماني

مــا زالــت ظــاهــرة زواج الــقــاصــرات تنتشر 
فـــي الـــجـــزائـــر. وتــكــشــف األمـــيـــنـــة الــعــامــة 
لــالتــحــاد الــوطــنــي لــلــنــســاء الــجــزائــريــات 
زواج  ظـــــــاهـــــــرة  أن  حـــــفـــــصـــــي،  نـــــــوريـــــــة 
القاصرات تــزداد. تضيف أنه خالل العام 
لفتيات  زواج   500 نحو  املاضي، سجلنا 
ــًا، وقـــــد تــــزوج  ــامــ ــم يــــتــــجــــاوزن الــــــ 16 عــ لــ
إلى  الفتة  أهلهن،  علم  دون  مــن  بعضهن 
زيـــادة نسبة هــذه الــزيــجــات 25 فــي املائة 
عام 2015 باملقارنة مع عام 2014. وتشير 

إلى أنه غالبًا ما يكون هذا الزواج مجرد 
زواج مــتــعــة ال يــســتــمــر أكـــثـــر مـــن أشــهــر، 
وهـــو أكــثــر انــتــشــارًا فــي املــنــاطــق الريفية 
الــداخــلــيــة. وتــوضــح أنـــه عـــادة مــا يختار 
رجال املال واألعمال هذا الزواج للتحايل 
على القانون. في املقابل، كثيرًا ما يرفض 
إلى  التقدم بشكوى  الـــزواج  هــذا  ضحايا 
ــلـــطـــات، األمــــــر الــــــذي يــنــعــكــس ســلــبــًا  الـــسـ

عليهن وعلى املجتمع.  
الدولية  العفو  مة 

ّ
منظ تؤّكد  من جهتها، 

في الجزائر أن الزواج القسري دون السن 
الــقــانــونــي فـــي الــجــزائــر مـــا زال مــوجــودًا 

على الرغم من تراجع نسبته باملقارنة مع 
السنوات املاضية. في الوقت نفسه، تشير 
إلى غياب األرقام الرسمية، علمًا أن كثيرًا 
الجديدة،  حياتهن  يتحملن  الفتيات  من 
وال يلجأن إلى تقديم شكاوى إذ يخشن 
الـــعـــواقـــب. هـــكـــذا، يــكــون الـــــزواج الــقــســري 
نوعًا من أنواع العنف املمارس ضد املرأة.

من جهته، يشير املدير التنفيذي ملنظمة 
ــم املـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة )الــيــونــيــســف(  ــ األمــ
ــــى ضـــــــرورة حـــظـــر زواج  آنـــتـــونـــي لـــيـــك إلـ
الـــقـــاصـــرات بــشــكــل مــطــلــق، الفـــتـــًا إلــــى أن 
ذلك يتطلب العمل على مساعدة الفتيات 

األكــثــر فــقــرًا وهــشــاشــة، وتــأمــن الحماية 
ــهـــن، وخـــصـــوصـــًا أن مــســتــقــبــلــهــن عــلــى  لـ
املحك، وكل طفلة يمكن أن تكون »عروسًا 

مأساة«. 
إلى ذلك، تقول كريمة لـ »العربي الجديد« 
ــــروف عــائــلــتــي الــصــعــبــة،  ــــه »بـــســـبـــب ظــ إنـ
تزوجت وعمري 15 عامًا من رجل يكبرني 
من  أشهر  »بعد  عامًا«. تضيف:  بعشرين 
الزواج، لم أتحمل ضربه لي بشكل يومي، 
. في النهاية، طردني 

ً
عدا عن كونه بخيال

ولم  سنتن،  العمر  مــن  البالغة  وطفلتي 
ــم يــعــتــرف  أتــمــكــن مـــن تــســجــيــلــهــا كـــونـــه لـ

بـــهـــا«. مـــن جــهــتــه، يــوضــح ســمــيــر ربيعة 
 
ً
أن »الـــــزواج مــن الــقــاصــرات ُيــعــّد تحايال

على قــواعــد قــانــون األســــرة«، مشيرًا إلى 
أن هذا »الــزواج ممنوع إال بترخيص من 
قاض متخصص في األحوال الشخصية، 
الفتاة  لتزويج  التقديرية  السلطة  يملك 
ــقــــاصــــر«. يــضــيــف أن »تــــزويــــج الــفــتــاة  الــ
ــو كــــان ذلــك  الـــقـــاصـــر يــعــد ظــلــمــًا، حــتــى لـ
ــه يــمــكــن أن  ــ بــمــوافــقــتــهــا، وخـــصـــوصـــًا أنـ
إلى  الفتًا  ملا يحصل«،  مدركة  غير  تكون 
أن هـــذا األمـــر قــد ينعكس عــلــى الــزوجــن 

بدرجة كبيرة

عرائس »مأساة« في الجزائر

ربى أبو عمو

ى وأنا في لبنان، أتغّرُب عن بيروت. ال 
ّ
حت

ريحة التي ترتدي 
ُ
أقصدها كثيرًا، هذه امل

 ممزقًا وحذاًء مصنوعًا من قماش 
ً
بنطاال

وردي. أصنُعها فأهرع إليها قبل أن 
 يمألها زكي ناصيف 

ً
أغترب مجددًا. مرة

بورود وتالل ونسائم فتصيُر طرّية مثل 
موسيقاه، ويصبح السيُر فيها حرامًا. وال 

يجوز غير التمايل بني خطوة وأخرى.  
 جديد ال 

ٌ
رجعُت إلى بيروت. هذا محال

يعنيني. أبحث عن الروح وها هي تخرُج 
ي إليها. تكبُر الروح وأستعيد بيروت. 

ّ
من

وبني اإلسمنت، ثمة شقوق للنسائم، وقد 
ثارت خصالٌت من شعري على رأسي. لن 
ر بالتغييرات. الروح ال تموت. أناديها 

ّ
تتأث

فتهبط من الغيم إلى السماء التي نطاولها. 
تعود الروح وأعثر على الزاوية التي أشتري 

ر 
ّ
منها قهوتي، والرصيف الذي أتعث

عليه، وأسمُع أصوات من أحب. هؤالء ال 
يتغّيرون أيضًا. يستعيدون أرواحهم إذا 

ما شعروا بالخطر.
في الجامعة األميركية في بيروت، عرفُت 
كيف يسهر القمر مع بيروت. كاَن قريبًا 
من القاعة التي تغنى فيها أغنيات زكي 

ناصيف. وكان أكثر قربًا من ناس 
يستعيدون أرواحهم. في هذا املكان، ترغب 

ت 
َ
أن تجلس في فيء شجرة وإن كان

الشمس قد غابت قبل ساعات. كأنها 
 دفء مع بيروت. وإذا ما نظرت 

ُ
لحظة

إلى الشجرة من سطح القمر القريب، 
ستجدها ترتدي ثوب عرٍس أخضر فاض 

عن ساقها. األرواح الجميلة هنا. وأنا في 
بيروت. 

موعد الحفلة تزامن مع موعد بدء معظم 
نشرات األخبار في لبنان. الكلمات نفسها 
عن دولة فاسدة ومواطنني صامتني وطعن 
مارسيلينو زاماطا في منطقة ساسني في 
بيروت،... في النشرة، لم يعد الخبر جديدًا 

وقد مّر على وقوع الجريمة يوم كامل. 
أسمعه وال أتفاجأ وال أصّدق. أذهُب إلى 
بيروت أشّم فيها رائحة القهوة وبحر ال 

بات موجه. 
ّ
يفهم كثيرون تقل

إنه ألمر بسيط إذًا أن يخرج أحدهم 
سكينًا من جيبه، ويطعن آخر حتى املوت. 

قبل قليل كنُت في ذلك املكان ولم أمكث 
 كعكة الشوكوالتة في 

ُ
. رائحة

ً
فيه طويال

مّهد للقاء بيروت. هو الدفء. القتل 
ُ
املنزل ت

بعيد، في لبنان آخر، ليس في املدينة التي 
يتها.

ّ
تبن

إذا كاَن لبيروت أن تكون أّمًا، سيهجرها 
جميع أوالدها. وإذا كان لها أن تكون ابنة، 

 من الهجر. هي 
ً
ستموت أمهاتها خجال

األصل، وتلك التي أزورها مجّرد صورة. 
في لبنان أكثر من بيروت. ينقصني 
فنجان قهوة من كرتون، وقليل من 

أغنياتنا املشتركة، وبحر، وأصواتهم، 
وروح ألصنع بيروت.

أسمُع أغنياته وأبحث عما بقي من تالل. 
ت طريقها. 

ّ
هذه فراشة يبدو أنها ضل

 على كتفي، 
ً
ال تخافي. ارتاحي قليال

ا القمر. دعينا نصنع روحًا 
ّ
وسيقترب من

لبيروت.

روٌح لبيروت

مزاج
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ال يملك إال هذه المياه )العربي الجديد(

إلى أي مدى تحققت الوحدة األوروبية؟ البالء المـُضحك في مصر

16

ـــا ملــعــاهــدة مــاســتــريــخــت 
ً
فـــي عـــام 1993، وفـــق

الــتــي أقــرهــا االتـــحـــاد األوروبــــــي، أصــبــحــت 12 
توحيد شعوب  بــهــدف  وحـــدة سياسية،  دولـــة 
أوروبـــــا وحـــل مــشــكــالتــهــم. َدَعــــم تــلــك الــوحــدة 
الــدســتــور املــوحــد، والعملة املــوحــدة، واألجــهــزة 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة املـــركـــزيـــة. وانــضــمــت 
النمسا والــســويــد وفــنــلــنــدا لــالتــحــاد فــي أثــنــاء 
األوروبــي، وانضمت  لالتحاد  الرابعة  التوسعة 
إلى االتحاد األوروبي  السابقة  الشرقية  الكتلة 
في التوسعات الخامسة والسادسة والسابعة، 
البارزة  القوى  أحــد  األوروبـــي  االتحاد  وأصبح 
ــي الـــعـــالـــم بــأعــضــائــه الــثــمــانــيــة والــعــشــريــن،  فـ
إنسان، واقتصاد يصل  وبتعداد 500 مليون 
االتـــحـــاد  ــذا  هــ أن  إال  دوالر.  تــرلــيــون   20 ــــى  إل
ُيدعم  أن  يمكنه  السياسي برغم ضخامته، ال 
وال  وثــقــافــي،  اجتماعي  بتضامن  ينبغي  كما 
يمكن بناء سلسلة تشمل القيم التي تحتضن 
جــمــيــع ســكــان االتـــحـــاد األوروبـــــــي ودمــجــهــم، 
رفع  التي بشأنها  الــخــطــوات  اتــخــاذ  يمكن  وال 
للمجتمعات  والسعادة  والسالم  العام  الصالح 
األوروبية، بما يسمح لهم جميعا باالستمتاع 

بالعدل واملساواة.
التضارب  الخلل  أهــم األســبــاب وراء ذلــك  أحــد 
بني أكبر كتلتني منذ نشأة االتحاد، أي الكتلة 
الــتــي تــقــودهــا فــرنــســا وأملــانــيــا وتــمــثــل أوروبـــا 
ــا إنــجــلــتــرا  ــقـــودهـ ــة، واألخــــــــرى الـــتـــي تـ ــاريــ ــقــ ــ ال
ــا الــســاحــلــيــة. تضخم  ــ وإيــطــالــيــا وتــمــثــل أوروبـ
ــتـــالف واالنـــقـــســـام فـــي أثـــنـــاء األزمــــة  ذلــــك االخـ
إيطاليا  كانت  عندما   ،2008 عــام  االقتصادية 
ــيـــونـــان عــلــى حــافــة  وإســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال والـ

ــاءت أملــانــيــا )قــائــدة  االنــهــيــار االقـــتـــصـــادي. جــ
الطليعة خالل  القوي في  أوروبــا( باقتصادها 
فترة األزمة االقتصادية، حيث كان نفوذها ذا 
التأثير األكبر على األقوال واألفعال السياسية 
ــي، وبــالــتــالــي تــحــول االتــحــاد  ــ ــ لــالتــحــاد األوروب
األوروبي إلى بناء مكون من دول غير متكافئة 

وبموازين قوة وثروة ورفاهية مختلفة بشدة.
يجب أن يكون الهدف األساسي ألي اتحاد، أن 
وتنسيق حتى  تناغم  فــي  الـــدول سوية  تعمل 
املــوارد، ويجب معرفة نقاط الضعف،  تستغل 
وأن تتوزع املسؤوليات بالتساوي حتى ُيصبح 
الحالة  لكن تظهر  قــويــة،  واحـــدة  االتــحــاد كتلة 
الحالية لالتحاد بأنه أصبح بعيدا عن األسباب 
املنطقية لالتحاد، فمن غير املفيد التحدث عن 
االتحاد حينما يتحول بناؤه إلى بعض الدول 
على  التضحيات  وحملت  التفوق  حققت  التي 
عاتقها، بينما بعض الدول األخرى تبحث عن 

املساعدات.
إحدى العناصر األخرى املهمة ملفهوم الوحدة 
ــرار مـــركـــزي قــــوي بـــشـــأن عمل  ــ ــــود قـ هـــي وجـ
ــا ملــبــادئ عامة 

ً
آلــيــة تجعل االتــحــاد يعمل وفــق

مشتركة، ويجب أن يكون لتلك السلطة املركزية 
ــاذ جــمــيــع الــــقــــرارات الــهــامــة  الــســلــطــة فـــي اتـــخـ
الحاسمة  اإلجـــــراءات  تطبيق  أثــنــاء  واإللــزامــيــة 
لبقاء االتحاد، وستأخذ فكرة االتحاد األوروبي 
القومية  الــدول مصالحها  نفذ 

ُ
ت حينما  ثقلها، 

ستقلة. من 
ُ
امل الذاتية وسياساتها  ومتطلباتها 

النظام القضائي واملفوضية  ذلك املنظور، فإن 
األوروبية بعيدون عن القوة والسلطة.

هارون يحيى )تركيا(

شر البلية ما يضحك، هكذا قالوا، وإن الضحك 
هنا أشبه بالبكاء، بل هو البكاء نفسه، ضحك 
ع  على شعب أقل ما يمكن أن يوصف به أنه تجرَّ

مالة كما يقولون.
ُّ
كأس الهوان والذل حتى الث

طــالــعــت، أخـــيـــرًا، فــكــرة قـــام بــهــا مــجــمــوعــة من 
األطباء النفسيني لعالج من تبقوا من اآلدميني 
أنــهــم  طرحوا  فــي  على أرض مصر، تتلخص 
مــوقــعــًا عــبــر األنـــتـــرنـــت، يــمــكــن فــيــه أن يــحــاور 
املـــريـــض الــنــفــســي الــطــبــيــب مــبــاشــرة، ويشكو 
يـــدور فــي نفسه، ومــا يقلقه ويزعجه،  إلــيــه مــا 
الــكــريــمــة مـــن أن تهنأ  ويــنــغــص عــلــى نــفــســه 
العالج  النفسي  الطبيب  ليقدم  اآلمــنــة،  بالحياة 
يــلــتــزم بها  أن  فــي ســلــوكــيــاٍت ينبغي  املــتــمــثــل 
حتى ُيشفى مــن مــرضــه، أو على األقــل يذهب 
أزعجه، وأزعج  الــذي  املرضي  القلق  عنه بعض 
حياته كلها، وال مانع من تقديم بعض األدوية 
كــمــهــدئــات تــســاعــد املــريــض عــلــى االســتــرخــاء. 
هي فكرة طيبة ال شك، ومن دون تشكيك في 
النيات، وأظن أنَّ َمْن قاموا بها لديهم رغبة في 
تقديم أي شيء إلنقاذ هذا البلد الذي بات يتربع 
الشعوب  بــني  ينتظر دوره  الــهــاويــة،  على حافة 

واألمم البائدة.
يعاني  بلد  في  األنترنت  عبر  مطروحة  الفكرة 
 17.2( والكتابة  الــقــراءة  أمية  مــن  منه  كثيرون 
املركزي  الجهاز  تقرير  حسب  نسمه،  مليون 
وهــي  عـــام 2014(  واإلحـــصـــاء  الــعــامــة  للتعبئة 
نسبة تــقــتــرب مــن ربـــع الــســكــان تــقــريــبــًا، وهــي 
مــشــكــلــة خــطــيــرة جـــــدًا، ألن هــــذه الـــفـــئـــات من 
السكان هي التي تعاني من اضطرابات نفسية، 
نــتــيــجــة الــفــقــر والـــجـــوع وتــعــثــر الــحــيــاة بسبب 

إهــمــال الــحــكــومــات الــتــي ال تــركــز، فــي األغــلــب 
الــتــي تمثل  األعـــم، إال على بعض اإلصــالحــات 
بعض الزخارف في املدن الكبرى، محاولني من 
خاللها أن يقنعوا العوام أنَّ الحكومة في عمل 

دائم ليل نهار.
ــراء أن نــقــتــرح بــرنــامــج لــلــعــالج  ــُهــ ــ ألـــيـــس مـــن ال
أنــــاٍس ال يعرفون  فــي  اإلنــتــرنــت  النفسي عــبــر 
 عـــن مــعــرفــة 

ً
حــتــى الــــقــــراءة والـــكـــتـــابـــة، فـــضـــال

املختلفة.  الــعــلــمــيــة  الــبــحــث واملـــواقـــع  مــحــركــات 
إنَّ أكــثــر شـــيء يــشــغــل هــــؤالء لــيــس مــحــركــات 
الــبــحــث، ولــكــن أن تــتــحــرك الــحــيــاة لــيــجــدوا، في 
نهاية النهار، لقمة من العيش يسدوا بها أفواه 

 عن أفواههم الجائعة.
ً
أطفالهم، فضال

العشاء  ويكملون  جــوعــًا  يبيتون  هـــؤالء  أغــلــب 
ماء. إنهم من أكثر الناس خوفًا من الغد، بسبب 
اإلهمال املستمر من الحكومات، ولوال بقية من 
التوكل في نفوسهم، لسمعنا عن حاالت انتحار 
كثيرة، والتخلص من الحياة بني هؤالء الناس. 
فليذهب  عليه،  ويقف  ذلــك،  يعرف  أن  أراد  مــن 
إلــــى أعـــمـــاق الـــريـــف املـــصـــري، وإلــــى كــثــيــر من 
قرى الصعيد املنسية من حسابات الحكومات 
املتتالية، وإلى مدن الصفيح املنتشرة في أماكن 

كثيرة على أرض مصرنا العزيزة.
لــســت ضـــد الـــفـــكـــرة، لــكــن حـــل املــشــكــلــة أعــمــق 
االنترنت،  على  ُيــطــرح  موقع  مــن مجرد  بكثير 
ومن مجرد دعاية عبر شاشات التلفزيون الذي 
لم يعد يكف عن الصخب صباح مساء، ألنها 
ترتبط بأناٍس سقطوا من عــداد األحــيــاء، على 
ويتحركون  يتنفسون  مــازالــوا  أنهم  من  الرغم 

على ظهر األرض.

ضخامة املشكالت التي يعاني منها املصريون 
وكــثــرتــهــا أمـــر مــن الــصــعــوبــة بــمــكــان أن تتسع 
االنترنت بني مريض  اتصال عبر  أو  له مكاملة 
النفسية ناتجة  وطبيب معالج. أغلب األمــراض 
عن القلق والتوتر وعدم اعتدال املزاج. واألهم ما 
السبب في ذلك؟ ما الذي أدى بهؤالء املصريني 
أن يصلوا إلى هذه املرحلة من املرض النفسي؟
أنَّ شعبًا يعيش معظمه  فــي  اإلجــابــة  تتلخص 
مــق،  الــرَّ بــه  الفقر، وال يجد مــا يسد  تحت خــط 
وال يرى في املستقبل أي أمل، بل على العكس 
والتشتت،  والظلم  يــراه يحمل عصا االستبداد 
الجمع، واإلهــانــة من دون حتى األمل  من دون 
أفــراده  لــحــرّي أن ينتشر بــني  فــي حياة كريمة 

أمراضًا نفسية متعددة.
إن شعبًا ال يعرف كيف يحصل على عالجه 
مــا تفكر فيه هو  آخــر  فــي ظــل وزارة للصحة 
املريض، وال يعرف كيف يحصل على حقه في 
أن  املواطنة، وال حقه في  التعليم، وال حقه في 
أن  أنه بشر لجدير  يتصف، في نهاية املطاف، 
أقل  هذا  وباملناسبة  النفسية،  األمــراض  تغزوه 

ما يمكن أن يصاب به.
هذه هي املشكلة، ولبدء الحل الجذري ينبغي أن 
تحدد جيدا، وهي محددة ومعروفة عند السادة 
الــخــوف على املصالح  الــكــبــار، لكن  املــســؤولــني 
الخاصة، والعمل من أجل جيوبهم وحساباتهم 
في البنوك فقط هو الذي أعماهم عن رؤيتها، أو 
حتى التفكير فيها، لنزعم بعدها أننا نستطيع 
االنترنت،  عبر  النفسي  للعالج  نقدم خدمة  أن 

أليس هذا من البالء املضحك، أيها السادة؟
أحمد العربي )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

معين الطاهر

مساء األحد، 14 فبراير/شباط الجاري، فتح 
عمر محمد عمرو من الكتيبة األولى في قوات 
األمن الوطني الفلسطينية النار مع رفيٍق له 
من قريته القبية، على قوة إسرائيليٍة ترابط 
في منطقة باب العامود في القدس املحتلة، 
وبعد تبادل إلطالق نيران األسلحة الرشاشة 
الــقــدس، استشهد عــمــر وصديقه  فــي وســـط 

منصور شوامره.
ــادث األول مـــن نـــوعـــه، فقد  ــحـ لـــم يــكــن هــــذا الـ
اســتــشــهــد مــــازن عــربــيــة، الــضــابــط فــي جهاز 
ــد مــحــاولــتــه  ــعـ املــــخــــابــــرات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـ
إطــالق النار على إحــدى نقاط التفتيش، أما 
السكري فهو رقيب في وحــدة حماية  أمجد 
من سيارته  ترّجل  وقــد  املهمة،  الشخصيات 
ــنـــار مـــن مــســدســه على  ــلـــق الـ الــرســمــيــة، وأطـ
الـــجـــنـــود الــصــهــايــنــة عــلــى حـــاجـــز بــيــت إيــل 
بالقرب من رام الله، وهو الحاجز املخصص 
والشخصيات  الرسمية  الــوفــود  لعبور  فقط 
املهمة التي تحمل بطاقات خاصة، تصدرها 
ســلــطــات االحـــتـــالل لــكــبــار مــوظــفــي الــســلــطــة 
ــح لـــهـــم عــن  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي تــمــيــيــز واضــ
الفترة، أعلنت  املــواطــنــن. وخــالل هــذه  باقي 
الــســلــطــات الــصــهــيــونــيــة عـــن اكــتــشــاف خليٍة 
مــســلــحــٍة، قــامــت بــعــدة عــمــلــيــات إطــــالق نـــار، 
ويــتــزعــمــهــا ضـــابـــط فـــي أحــــد أجـــهـــزة األمـــن 
أكثر  الضفة  مــدن  شــهــدت  كما  الفلسطينية، 
مــن حــادثــٍة، تــصــدت فيها وحـــدات مــن األمــن 

مالك ونوس

قال خاللها عبارات، 
ُ
تمرُّ في حياتنا أحداث وت

تبدو للوهلة األولى ليست ذا بال. لكن، عندما 
 رســـائـــل 

ً
ــبـــدو حـــامـــلـــة يـــجـــري الــتــبــصــر بـــهـــا تـ

تستحق  حقائق،  طياتها  فــي  مخفية  كثيرة، 
منا املرور عليها وتذّكرها ودراستها والبحث 
في أسبابها، لفهم حقيقة قائلها، وخصوصًا 
حـــن يـــكـــون فـــي مـــوقـــع الــســلــطــة، وفــــي ظــرف 
تـــاريـــخـــي يـــعـــنـــي بـــــــالده وشـــعـــبـــهـــا. مــــن تــلــك 
العبارات، كانت عبارة: »من أنتم؟« التي قالها 
ومــحــاواًل  ومستنكرًا  متعجبًا  القذافي  معمر 
فيها إهانة أبناء شعبه الثائر عليه. وبسبب 
تمر،  أهمية عبارات كهذه، يجب عدم جعلها 
أو ذكـــرى إطــالقــهــا تمضي مــن دون تــذّكــرهــا، 

للعبر التي على الجميع استخالصها منها.
فــقــبــل خــمــس ســـنـــوات، وتـــحـــديـــدًا فـــي 22 من 
أيام  وبعد خمسة   ،2011 فبراير/شباط سنة 
ــدالع ثــــورة الــشــعــب الــلــيــبــي ضـــد نــظــام  ــ مـــن انـ
القذافي، وقف األخير  الرئيس املخلوع معمر 
على شرفة منزله يلقي خطابًا، يمكن تلخيص 
أطلقها  التي  السباب  فيه بعبارة  ما جــاء  كل 
على الثائرين على نظامه، وهي: »من أنتم؟«. 
هذه العبارة التي أصبحت األشهر في مسار 
الليبية جديرة وحدها بجعل الشعب  الثورة 
عليائه،  مــن  يطل  الـــذي  ينتفض ضــد حاكمه 

تطارد  كانت  إسرائيلية،  لقوات  الفلسطيني 
املتظاهرين، في حن أن السائد هو انسحاب 
قوات األمن الفلسطينية، والتزامها مقّراتها، 
ذلك  فــي  بما  اإلسرائيلية،  الــقــوات  تقدم  عند 
أمام مستشفياٍت فلسطينيٍة،  انسحابها من 
لجأ إليها بعض الجرحى عند تقدم القوات 

اإلسرائيلية العتقالهم من على أسّرتهم.
ــنــــمــــط مــن  تــــجــــدر اإلشــــــــــــارة إلـــــــى أن هـــــــذا الــ
الــعــمــلــيــات الــتــي يــنــفــذهــا أفــــراد مــن األجــهــزة 
األمنية الفلسطينية، ينسجم مع النهج العام 
فــي االنتفاضة، مــن حيث عــدم وجــود  املتبع 
خيط يربط بينها على املستوى التنظيمي، 
أبطالها، شأنهم شأن  بحيث يصدق وصف 
منفذي عمليات الطعن والدهس بأنهم ذئاب 
مـــنـــفـــردة، وال يــجــمــع بــيــنــهــم ســــوى إرادتـــهـــم 
 طريق 

ّ
بـــأن لــالحــتــالل، وإيــمــانــهــم  بالتصدي 

الحديد   
ّ
وأن ذريعًا،   

ً
املفاوضات فشلت فشال

 الحديد.
ّ

ال يفله إال
قــال أصــدقــاء أمــجــد عنه إنــه كــان ناشطًا في 
صفوف حركة فتح في قريته، قبل أن يلتحق 
بــاألمــن الــوطــنــي، وقـــد اقــتــبــس قـــول محمود 
يــســتــحــق  مــــا  ــذه األرض  ــ ــلــــى هــ درويــــــــش »عــ
ه كتب على صفحته، في وسائل 

ّ
الحياة«، لكن

ه في ظل االحتالل لم 
ّ
التواصل االجتماعي، أن

يعد هنالك ما يستحق الحياة، مؤكًدا إيمانه 
بحتمية النصر املقبل.

قد تثير تلك العمليات السابقة، وما سيليها 
حتمًا من عمليات مشابهة لها، وربما أكبر 
مــنــهــا، فــي األيــــام املــقــبــلــة، مــخــاوف سلطات 

لــيــهــن شــعــبــه ويــحــط مــن قــــدره ويستصغره 
من خاللها. عبارة تختصر النظرة الحقيقية 
 
ٌ
ــة( مـــمـــن ادعــــــى أنـــــه أخ ــيــ ــرعــ إلـــــى الـــشـــعـــب )الــ
أو زعيمًا على  الليبي، وليس رئيسًا  للشعب 
أفقر أخوته، وســرق ثروتهم،   

ٌ
أخ الشعب.  هذا 

ووزعها على أبنائه من دونهم، فكان ال بد لهم 
من قومتهم عليه.

العبارة  الــتــي تحملها هــذه  الـــدالالت  تلخص 
ــقــــذافــــي عــــن شـــعـــبـــه، وهـــــو بــعــد  مـــــدى بـــعـــد الــ
القذافي خالله من شأن نفسه،  شاقولي. رفع 
ووضعها في سماواٍت ووســط خياالٍت، يرى 
الــجــمــيــع منها أقـــزامـــًا، فــي وقـــت حــط فــيــه من 
شــأن أبــنــاء شعبه، وأفــقــدهــم حتى الــقــدرة أو 

الحق في النظر إلى األعلى، حيث هو. 
 

َ
فــحــرم أي حــــوٍل أو قـــوة فــيــهــم، حــتــى لــم يبق

لهم ســوى الطاعة، فهو لــم يكن يــرى فــي هذا 
ويسوسه،  بأمره  يؤتمر  تابع،  ســوى  الشعب 
حسب هواه. فيوجهه تارة نحو أبناء أمته، في 
قضية وحدة عربيٍة، هو زعيمها بالضرورة، 
ــــوى خـــطـــب وصـــــــراخ عــلــى  ــم تـــكـــن سـ بــيــنــمــا لــ
بــالــكــالم فحسب،  املــنــابــر، اســتــدعــاًء لتحققها 
ال بمشاريع جدية. ويوجهه تارة تجاه عمقه 
لقضية  ظـــهـــره  إدارة  مــنــه  طــالــبــًا  األفـــريـــقـــي، 
الـــوحـــدة الــعــربــيــة الــســابــقــة، مــن أجـــل الــوحــدة 
مشروعها  يحتمل  أن  يمكن  الــتــي  األفــريــقــيــة 
لم  أعمق،  أكثر، وغرائبيات سلوٍك  فانتازيات 

االحتكاك.  مناطق  إلــى  الوصول  من  الشبان 
األخطر هو تأكيد الوفد أن الرئيس محمود 
عــبــاس أوقــــف  خــطــواٍت مــقــررة عــلــى صعيد 
ــتـــوجـــه إلـــى  ــي، بـــمـــا فــيــهــا الـ ــ ــدولـ ــ ــتـــحـــرك الـ الـ
املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، عــلــى حــد زعــم 
ــــه يـــحـــاول 

ّ
ــع والــــــال الـــصـــهـــيـــونـــي، وكــــأن ــوقـ مـ

ــاء الـــجـــانـــب اإلســـرائـــيـــلـــي، وحــمــلــه  ــتـــرضـ اسـ
على عدم اقتحام مناطق )أ( تجنًبا إلحراج 
ــد الـــجـــنـــرال  ــ ــــذي وعـ ــر الــ ــ ــــو األمــ الـــســـلـــطـــة، وهـ
اإلســرائــيــلــي بنقله إلــى قــيــادتــه، مــن دون أن 
يعطي وعًدا بشأنه، على ما ذكر موقع والال 

الصهيوني الذي نشر الخبر. 
الالفت في املوضوع أن ثّمة من يحاول تجيير 
اإلشــادة  تتم  الفردية، بحيث  العمليات  هــذه 
باألجهزة األمنية عبر تمجيد بطوالت بعض 
من أفرادها، تمامًا كما هو الحال عند إشادته 
جندل،  أبــو  الشهيد  مثل  العظام،  بشهدائها 
قــائــد مــعــركــة مخيم جــنــن خـــالل االنتفاضة 
 هؤالء هم أبناء املؤسسة 

ّ
الثانية، معتبرًا أن

نفسه بحق شعبه مهددًا: »قد تندمون يوم ال 
ينفع الندم، والذي بيته من الزجاج ال يرجم 
الــنــاس بــالــحــجــارة. مــن أنــتــم؟«. وربــمــا كانت 
ــر  هـــذه الجملة أصـــدق مــا قـــال الــقــذافــي، وعــبَّ
عما في داخله طوال حياته. أفليس هو باني 
َم  ذلك البيت من زجاج، وعلى الرمال؟ فقد َحرَّ
األحــــزاب، والــنــقــابــات، وبطبيعة الــحــال بقية 

مؤسسات املجتمع املدني. 
، إن أصابت 

ً
ل عليها عــادة وهــذه هي ما ُيعوَّ

ــات ونــكــســات، فــمــا بــالــك بالحرب  الــبــالد أزمــ
نظامها.  إطــاحــة  بــعــد  بليبيا  عــصــفــت  الــتــي 
تجاذب  فريسة  الليبي  الشعب  بقي  ولــذلــك، 
أطــــراٍف طـــرأت على الــبــالد خــاللــهــا، وسهلت 
انقياد أبنائه لهذه الجهة أو تلك، بعيدًا عن 

ه ال عالقة لهذه املؤسسة 
ّ
األمنية، متناسيًا أن

 سياستها 
ّ
أبدًا بعملياتهم وبطوالتهم، بل إن

توجهاتهم،  من  تمامًا  النقيض  على  املعلنة 
السجن  ولو علمت بنياتهم، لكان مصيرهم 
ــال، وهــــو الـــحـــال نــفــســه عــنــدمــا يتم  ــقـ ــتـ واالعـ
الفصائل وشهدائها  أبناء  ي ببطوالت 

ّ
التغن

ــي مـــرحـــلـــة الـــكـــفـــاح املـــســـلـــح، لـــيـــس بــهــدف  فــ
من  واالستفادة  ذكراهم،  وتخليد  تمجيدهم 
أن  ينبغي  هــدف  )وهـــو  النضالية  تجاربهم 
وإنما  املتالحقة(،  األجــيــال  أمــام   

ً
ماثال يبقى 

بـــغـــرض تــبــريــر الـــحـــاضـــر عــبــر الـــلـــجـــوء إلــى 
املاضي، على ما بينهما من قطيعة كبرى.

أبناء املؤسسة األمنية الفلسطينية هم جزء 
وهم  الفلسطيني،  العربي  الشعب  أبــنــاء  مــن 
بل  سياساتها،  عــن  مــســؤولــن  ليسوا  قطعًا 
 وجودهم فيها يمنحهم إطاللة أكبر على 

ّ
لعل

حقيقة مــا يــجــري، إذ يــشــاهــدون املــمــارســات 
أبــنــاء  تــجــاه  الــيــومــيــة  الــعــدائــيــة الصهيونية 
شعبهم، من دون أن يكون باستطاعتهم الرد 
عليها، وهذا يزيد من مقدار الغضب الداخلي 
الـــذي يعتمر صـــدورهـــم، فــال عــجــب أن نــرى، 
فـــي املــســتــقــبــل، تـــكـــراًرا ملــثــل هـــذه الــعــمــلــيــات، 
وقد تتطور مع تطور االنتفاضة إلى حد رد 
الدفاع  الــعــدو، أو  وحــدات كاملة على جرائم 
عـــن املــنــاطــق الــتــي يــرابــطــون فــيــهــا فـــي وجــه 
ــداءات املــســتــوطــنــن،  ــ ــتـ ــ جــيــش االحـــتـــالل واعـ
حيث تــزداد، في اليوم، القناعة بأن مواجهة 

االحتالل هي الخيار الوحيد املتبقي.
)كاتب فلسطيني(

لطرٍف  االنحياز  قبل  التفكير  تخوله  ثوابت 
ما، وجعل مصلحة البالد وحقوق مواطنيها 
الركيزة األساسية التي ينطلق منها الجميع. 
عـــالوة عــلــى ذلـــك، وهــنــا الــنــقــطــة األخــطــر في 
ــار الـــبـــالد  ــقـ ــتـ ــذافــــي، وهـــــي افـ ــقــ فـــتـــرة حـــكـــم الــ
أربعن عامًا. فحن جاء  مــدى  لدستور على 
 ،1969 انقالبه سنة  عبر  الحكم  إلــى  القذافي 
ألـــغـــى الـــدســـتـــور الـــــذي كــــان مـــعـــمـــواًل بـــه في 
الــــبــــالد، والــــــذي صــــدر ســنــة 1951، واعــتــمــد 
 عنه فيما بعد، كتابه األخضر. فسادت 

ً
بديال

إثـــر ذلـــك حــالــة فــوضــى قــضــائــيــة، تــضــاربــت 
خــاللــهــا الـــقـــوانـــن، وتــنــاقــضــت مـــع الــحــقــوق 
األســاســيــة لــإلنــســان، وطــغــى قــانــون أجــهــزة 
األمـــن. وحــن انــهــارت هــذه األجــهــزة، لــم يكن 
في البالد دستور ضامن الجتماع الكل عليه، 

ليتصرفوا وفقه، فكانت الفوضى.
تذّكر هذه العبارة، وتذّكر مناسبتها، كفيالن 
بإعطاء أبناء الشعب الليبي وممثليهم الذين 
ــذه األيــــــام، عــلــى حــكــومــة وحـــدة  ــقـــوا، هــ تـــوافـ
وطـــنـــيـــة، تــنــقــذ الـــبـــالد وتــنــهــي فـــتـــرة صـــراع 
طويلة بن أبنائها، املزيد من اإلصــرار على 
وقوانن  دســتــور  قــوي يحكمه  بناء مجتمع 
أو  املنعة في وجه سلطات تسلطية،  تعطيه 
أفراد يطمعون بعودة حكم شبيه بالذي باَد 

منذ سنوات.
)كاتب سوري(

ــدم الـــقـــدرة على  االحـــتـــالل وتــوجــســهــا مـــن عـ
السيطرة على األجهزة األمنية الفلسطينية 
الـــتـــي تـــم إعــــدادهــــا ســابــقــًا فـــي ظـــل إشــــراف 
ــتــــون، ووفـــق  ــيـــركـــي، جــــون دايــ الـــجـــنـــرال األمـ
منظومة التنسيق األمني. وقد تلجأ للضغط 
فــرض  أجـــل  مــن  الفلسطينية،  السلطة  عــلــى 
مــزيــد مــن قــواعــد الــضــبــط والـــربـــط املتعلقة 
بــاســتــخــدام الـــســـالح وحــمــل الـــذخـــيـــرة، وقــد 
االنتفاضة  تطور  مــع  مضطرة  نفسها  تجد 
إلـــى مــحــاولــة تــجــريــد هـــذه األجــهــزة األمنية 
مــن أســلــحــتــهــا، أو الــحــد مــنــهــا، وهـــو إجـــراء 
لــجــأت إلــيــه فــي االنــتــفــاضــة الــثــانــيــة، عندما 
قصفت مقرات األجهزة األمنية الفلسطينية 
واقــتــحــمــتــهــا. لـــكـــن، ثـــمـــة مــــا يــمــيــز املــرحــلــة 
الــســابــقــة عــن املــرحــلــة الــحــالــيــة، وهـــو وجــود 
ــن الــشــهــيــد يــاســر  ــا قــــــرار، مـ ــمـ تــشــجــيــع، وربـ
االنتفاضة،  فعاليات  فــي  لــالنــخــراط  عــرفــات 
وهو حتمًا ما نفتقده اليوم، بل ونجد عكسه 
ــمـــرار فـــي الــتــنــســيــق  ــتـ ــرار عــلــى االسـ ــ مـــن إصــ
األمــنــي، وتــواصــل لــالجــتــمــاعــات والــلــقــاءات 
بــن الــطــرفــن، كـــان جــديــدهــا فــي فــنــدق امللك 
داود في القدس املحتلة، بن وفد إسرائيلي 
بــرئــاســة الــجــنــرال يــــوآف مـــردخـــاي مــســؤول 
االرتـــبـــاط فـــي جــيــش االحـــتـــالل مـــع السلطة 
مسؤولي  ضم  فلسطيني  ووفــد  وأجهزتها، 
األجهزة األمنية. وقد أّكد الطرف الفلسطيني، 
في اللقاء، أهمية استمرار التنسيق األمني، 
وشــــرح الــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا للسيطرة 
على االنتفاضة، وإجهاض عملياتها، ومنع 

السابق. فنال  لــه خــالل مــشــروع حلمه  تتوفر 
بالتفاتته تلك لقب »ملك ملوك أفريقيا« الذي 
ضـــيـــف إلـــى غــيــره مـــن األلـــقـــاب، والـــتـــي زادت 

ُ
أ

من غــروره، وربما زادت من تعّرضه للتهلكة 
أبناء  بازدياد بعده الشاقولي ذاك، وتحقيره 

شعبه. 
من جهة أخــرى، في العبارة مالمح استتباب 
إفــقــاده أبناء شعبه أي قدرة  قائلها على أمــر 
على الخروج عليه، وهو العارف حجم القمع 
الذي مارسته أجهزة حكمه بحقهم. وال يمكن 
أن يقولها إنسان إلنسان آخر، إال حن يكون 
عارفًا باضمحالله أمامه أو غيابه من الوجود 
أو انــعــدام أثــره، على أقــل تقدير. وهــو ما كان 
على  الــذي تسلط وعائلته  القذافي  أمــر  عليه 
أبناء شعبه، فحرمهم، في البداية، من التمتع 
ــاؤه، على  ــنــ بـــثـــروة بـــالدهـــم، وأغــــــدق، هـــو وأبــ
ــن مــنــهــا مـــن دون حـــســـاب. وحــرمــهــم  ــريــ اآلخــ
بالعيش  الحلم  وحــق  التعبير،  حرية  بعدها 
فــــي دولــــــــٍة طــبــيــعــيــة، أســـــــوة بــجــمــيــع الـــــدول 

املجاورة أو البعيدة. 
القذافي أنه خالل حكمه الذي استمر  َيعِرف 
42 عـــامـــًا، لـــم يـــِن لــلــشــعــب الــلــيــبــي مجتمعًا 
ـــه، يــحــكــمــه قـــانـــون ويــوجــهــه  قــائــمــًا بــحــد ذاتــ
بمجموعها  هي  مؤسسات،  وتديره  دستور 
ــقـــراره فـــي أزمــــــاٍت قـــد تــلــم بــه.  ــتـ ضــامــنــة السـ
وهــو لــذلــك قــال جملته األخـــرى فــي الخطاب 
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مذ كان طفًال، 
أحّب عبد اللطيف 

العيادي الرسم، 
وعرَف أن 

مستقبله سيكون 
من خالل هذا 

الفن. واليوم، 
يطمح للدخول 
إلى موسوعة 

»غينيس«

جدران من »وّد« في إيران
مالبس قديمة للمحتاجين والفقراء فقط

1819
مجتمع

الرباط ـ وصال الشيخ

ال يـــتـــجـــاوز عــمــر الـــفـــنـــان املــغــربــي 
التشكيلي عبد اللطيف العيادي الـ 
العمر.  مقتبل  في  زال  ما  عاما.   26
وعلى الــرغــم مــن ذلـــك،  يطمح للدخول إلى 
مـــوســـوعـــة »غــيــنــيــس« الــعــاملــيــة، مـــن خــال 
رسم أكبر بورتريه لشخصية تاريخية. ولد 
في وزان )شمال املــغــرب(. في طفولته، كان 
يرسم كل شيء من حوله، وقد اهتم بمادة 
املنهاج  التشكيلية املوجودة ضمن  الفنون 
املغربي. يقول لـ »العربي الجديد«: »واصلت 
والتحقت،  الثانوية،  املرحلة  في  تدريباتي 
بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة، 
باملعهد الوطني للفنون الجميلة في تطوان 
عام 2009«. في الوقت الحالي، يعمل أستاذًا 
مــتــدربــا فـــي املـــركـــز الــجــهــوي ملــهــن الــتــربــيــة 

والتكوين في الدار البيضاء. 
ــبـــه لــــدرجــــٍة أراد  ــفــــن. أحـ أحــــــّب الـــعـــيـــادي الــ
الفني.  مجتمعه  ذوق  تنمية  فــي  املساهمة 
بالنسبة إليه، الفن هو الحياة، مستحضرًا 

القت مبادرة حائط الود 
دعم البلديات فشجعت 

مشاركة المواطنين

عشَق فن المأساة 
الضاحكة، أي الكاريكاتير 

الذي يصّور من خالله 
شخصيات مغربية

رفض اإلفصاح 
عن الشخصية التي 
سيرسمها، مؤكدًا 

أن المغاربة يحبونها

ــر:  ــ ــاردنـ ــ ــاتــــب األمــــيــــركــــي جــــــون غـ ــكــ قــــــول الــ
»الــحــيــاة هــي فــن الــرســم مــن دون مــمــحــاة«. 
التشكيلي والــكــاريــكــاتــيــر وفــن  الــفــن  عــشــق 
الرسوم املتحركة، هو الذي كان يتابع كثيرًا 
أفــام الــرســوم املتحركة. في ما مضى، كان 
يرسم شخوصا ثابتة، فلم يكن يعرف كيف 
رســوم  فيلم  إنــجــاز  »أردت  يــقــول:  يحّركها. 
مــتــحــركــة خـــاص بـــي، وقـــد تــحــقــق ذلـــك عــام 
2013، حـــني أخـــرجـــت فــيــلــم ولـــيـــمـــة«. ونـــال 
الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي لسينما 
التحريك في مدينة مكناس )شمال املغرب(. 
في وقــت الحــق، شــارك العيادي في امللتقى 
االحترافي للكتابة في سينما التحريك في 

فرنسا عام 2013. 
ــة«،  ــكـ ــاحـ ــــن املـــــأســـــاة الـــضـ ــا »فــ  أيــــضــ

َ
عــــشــــق

ــــذي يـــصـــّور مـــن خــالــه  أي الــكــاريــكــاتــيــر الـ
شــخــصــيــات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وفنية 
متنفس  هــو  »الكاريكاتير  يــقــول:  مغربية. 
ــداث  لــلــتــرفــيــه ونــقــد لــبــعــض املـــواقـــف واألحــ
االجتماعية والسياسية والثقافية«، مشيرًا 
إلى أنه »كان يرسم نفسه أيضا«. وقد عمل 
كــــرســــام كـــاريـــكـــاتـــيـــر فــــي إحــــــدى الــصــحــف 
املحلية في تطوان عام 2003، وأنشأ صفحة 

على »فيسبوك«، تضم أعماله الفنية.   
بــاإلضــافــة إلـــى الــكــاريــكــاتــيــر، يــهــتــّم أيــضــا 
بـــالـــفـــن الــتــشــكــيــلــي. يـــرســـم الـــبـــورتـــريـــهـــات 
الصباغة  مستخدما  الطبيعية،  واملــنــاظــر 
املـــائـــيـــة والـــزيـــتـــيـــة والـــبـــاســـتـــيـــل، مـــا مــّكــنــه 
مــن الــحــصــول على جــوائــز محلية وأخــرى 
ــزة مـــؤســـســـة الــثــقــافــات  ــائــ دولــــيــــة، مـــثـــل جــ
الـــثـــاث فـــي إشــبــيــلــيــة عـــام 2012، وجــائــزة 
في  الــشــبــاب  للفنانني  الــجــهــويــة  امللتقيات 
ـــ تــطــوان عـــام 2012، وجــائــزة  جــهــة طــنــجــة ـ

برتوتشي للصباغة املائية عام 2012. 
ــادي فــــي مــــعــــارض جــمــاعــيــة  ــيــ ــعــ شـــــــارك الــ
وأخـــــــرى فــــرديــــة، كـــمـــا شــــــارك فــــي مــعــرض 
مــع الــفــنــان اإلســبــانــي إيــفــان سولبيس في 
إشبيلية عام 2014. وقد ألهمته هذه املدينة 

الجديدة. 
صحيح أن دراسته في املعهد كانت جيدة، 
ــاريــــخ الـــفـــن والـــجـــمـــال  ــد تـــعـــرف عـــلـــى تــ ــ وقـ
والــســيــمــيــولــوجــيــا والـــســـيـــاســـة الــثــقــافــيــة 
والــــرســــم والـــصـــبـــاغـــة والـــنـــحـــت والــــرســــوم 
ــا، لـــكـــنـــه يـــلـــفـــت إلـــــى أن  ــيــــرهــ املـــتـــحـــركـــة وغــ
ليتحول  كافية  ليست  األكاديمية  الــدراســة 
األمــر »حياة  بل يتطلب  فنان،  إلــى  الطالب 
املعهد  أن دراســتــه في  إلــى  كاملة«. ويشير 
الفنية.  مسيرته  فــي  كبيرًا   

ً
ثــقــا قــد شكلت 

خــالــهــا، تــعــرف عــلــى عــوالــم عــدة ومـــدارس 
الواقعية  باملدرستني  متأثرًا  جعلته  فنية 

واالنطباعية على وجه الخصوص. 
للفن،  أســتــاذا  الــعــيــادي ألن يصبح  يسعى 
هو الذي يحب أن يتقاسم معرفته وتجاربه 

الــفــنــيــة مـــع الـــتـــامـــيـــذ، ويـــســـاهـــم فـــي بــنــاء 
الفن. من جهة أخرى،  مجتمع يدرك أهمية 
يلفت إلى أنه شارك في احتجاج األساتذة 
أشهر،  ثــاثــة  نحو  منذ  املستمر  املــتــدربــني 
مشيرًا إلى أنه »احتجاج مشروع إذ يطالب 
»الجميع  أن  يضيف  املرسومني«.  بإسقاط 
من دون استثناء يحتج بطريقته الخاصة 

ويبدع فيها«. 
الــذي يــوّد إنــجــازه، يقول:  وإلــى البورتريه 
»أرغــــُب فــي تمثيل بــلــدي مــن خـــال الــفــن«، 
القيام  أود  الذي  الفني  أن »العمل  موضحا 
لكن  معينة،  أداوت  في  يمكن حصره  ال  به 

يبقى الرسم هو األساس«. 
يضيف أنه »يجب القيام برسوم تخطيطية 
ــل تـــطـــور الـــعـــمـــل لــلــوصــول  ــراحــ تـــوضـــح مــ
في  فــخــال بحثي  الــنــهــائــيــة.  النتيجة  إلـــى 
األرقام القياسية التي تحققت سابقا، أثار 
نحو  يجمع  تركيا  فــي  فني  عمل  إعــجــابــي 
ســتــة آالف شــخــص لــتــشــكــيــل أكــبــر صـــورة 
ملـــؤســـس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة مــصــطــفــى 
كمال أتاتورك خارج ضريحه، لتدخل بذلك 
تركيا كتاب غينيس لألرقام القياسية عام 

 .»2014
وينوي العيادي العمل حني تكون الظروف 
مــائــمــة وشـــروط ومــكــان الــعــمــل متوفرين. 
إال أنه رفض اإلفصاح عن الشخصية التي 
أن  نفسه  الــوقــت  فــي  مــوضــحــا  سيرسمها، 
املغاربة يحبون هذه الشخصية. ويرى أن 
لــدى الــجــيــل الــجــديــد مــن الــفــنــانــني الشباب 
املـــغـــاربـــة مــســتــقــبــل واعـــــد، وخــصــوصــا في 
الثقافة  وزارة  تقدمها  الــتــي  املــبــادرات  ظــل 
الفنانني  لبعض  املــــادي  والــدعــم  املــغــربــيــة، 
وبرامج امللتقيات التي تساهم في تحقيق 

أحام وطموحات الشباب.
الــعــيــادي سيهدأ قبل تحقيق  أن  يــبــدو  وال 

أحامه، وهي ليست قليلة.  

في إيران تكثر الجدران. 
وخالفًا للعادة، تبدو 
ودية وجميلة. كيف 
ال وهدفها مساعدة 

الناس الذين ال يستطيعون 
شراء المالبس. هكذًا، 

يتبرّع مواطنون بثيابهم 
للمحتاجين

طهران ـ فرح الزمان شوقي

 الــحــائــط ُيــســتــخــدم للفصل بني 
َ
»لــطــاملــا كـــان

موقعني، إال أن حائط الود يستخدم لتقريب 
الناس في إيــران من بعضهم بعضا«. عبارة 
تختصر أحد التعليقات التي نشرها مواطن 
»فيسبوك«  موقع  على  صفحته  على  إيراني 
للتواصل االجــتــمــاعــي. عــبــارة »حــائــط الــود« 
ــوار  ــ ــ ــلــــطــــف«، بـــالـــفـــارســـيـــة »ديـ أو »حــــائــــط الــ
انتشرت  عــدة  جـــدران  كتبت على  مهرباني«، 
فــي عــدد مــن املـــدن اإليــرانــيــة، منها العاصمة 
ــقــت 

ّ
طـــهـــران. وعــلــى مــقــربــة مـــن كـــل جـــــدار، عــل

كنت  »إن  إلــى جانبها:  وكتب  قديمة  مابس 
ــا«. هـــذا  ــهــ فــــي حـــاجـــة إلـــيـــهـــا خـــذهـــا أو اتــــركــ
ــادرة، عــلــمــا أن  ــ ــبـ ــ ــص مــعــنــى املـ

ّ
الـــشـــعـــار يــلــخ

ال  التي  املواطنني  ملابس  مخصص  الحائط 
املــكــان  فــي هـــذا  يــســتــخــدمــونــهــا، فيضعونها 

ليأخذها املحتاجون.
وكانت هذه املبادرة قد بدأت مع اشتداد البرد 
في فصل الشتاء. وتذكر بعض املواقع أن أول 
»حائط ود« كان قد شوهد في مدينة مشهد 
الواقعة شمال شــرق الــبــاد، قبل أن ُيــرى في 

شيراز )الجنوب( ثم في طهران.
يوما بعد يوم، تزداد تلك الجدران، ما يعني 
نــجــاح الـــفـــكـــرة، فـــي ظـــل إقـــبـــال واســــع عليها 
مــن قبل اإليــرانــيــني أنفسهم. أمــا فــي طــهــران، 
ــا انـــتـــشـــار جـــــــدران بــمــقــاســات  فـــلـــوحـــظ أيـــضـ
املعنيون  يختار  مــا  وعـــادة  وألـــوان مختلفة. 
مــكــانــا مــزدحــمــا نسبيا لــطــائــه، وكــتــابــة تلك 
ــى حـــائـــط لــطــيــف.  ــ الــــشــــعــــارات، وتـــحـــويـــلـــه إلـ
وتــتــبــنــى نــشــر الــفــكــرة فـــي طـــهـــران مجموعة 
اســـتـــطـــاعـــت  ــتــــي  الــ ــة،  ــقـــافـــيـ الـــثـ ارا«  ــــان  ــهـ ــ »جـ
لتتحول  بلدية طــهــران،  دعــم  الــحــصــول على 
املــبــادرة مــن فــكــرة إلــى مــشــروع عملي. وكــان 
ذلـــك حـــال بــلــديــات املـــدن األخــــرى الــتــي قــررت 

املساهمة في نشر الفكرة.

حققت ما لم تتوقعه جمعيته في طهران على 
األقل، الفتا إلى تخصيص بعض األماكن على 
مقربة من عدد من حيطان الود في العاصمة 
ــت الـــبـــلـــديـــة  ــفــ ــــك، وظــ ــذلـ ــ لـــقـــيـــاس املـــــابـــــس. كـ
مــن استفادة  للتأكد  كــل حائط  أمــام  شخصا 
مع محل  املجموعة  اتفقت  كذلك،  املحتاجني. 
لتنظيف وكّي املابس، شرط أن يكون قريبا 
من كل حائط، ليتولى مهمة تنظيف املابس 
ويشير  املــواطــنــون.  يضعها  التي  املستعملة 
إلى أن كل هذه املهام القت ترحيبا، وتحولت 
إلى مبادرات خيرية بداًل من أن تكون وظيفة.

مـــن جــهــة أخـــــرى، القــــت مـــبـــادرة حـــائـــط الـــود 
دعــم الــبــلــديــات، الــتــي نــشــرت إعــانــات لحض 
املـــواطـــنـــني عــلــى املـــشـــاركـــة ومـــســـاعـــدة أبــنــاء 
أفكارًا من  أن  إلى  مجتمعهم. ويلفت حيدري 
هذا النوع تزيد من انخراط الشباب اإليراني 
فــي أعــمــال خــيــريــة اجــتــمــاعــيــة، بــهــدف وصــل 

أبناء املجتمع بعضهم ببعض. 

فـــي جـــولـــة عــلــى مــقــربــة مـــن مـــيـــدان انـــقـــاب، 
لوحظ إقبال املواطنني على حائط الود، وقد 
وضعت بعض املابس املستعملة على حائط 
قريب مــن املــيــدان. ويــوضــح املــشــرف على أنه 
ال يــحــتــاج غــالــبــا إلـــى الــتــحــدث إلـــى مــن يريد 
بــل تنحصر مهمته في  مــابــس،  أخــذ قطعة 
أو  املستعملة،  والثياب  األغــراض  منع سرقة 
إليها،  محاولة أخذها من قبل من ال يحتاج 

وهذا ليس أمرًا صعبا.
ويــلــفــت إلـــى أن الــنــاس يــتــفــاعــلــون مــع هــذه 
املبادرة. يأتون إلى املكان ويلتقطون الصور 
ثـــم يــضــعــون املـــابـــس، حــتــى لـــو اقــتــصــرت 
فقط.  واحـــدة  مشاركتهم على وضــع قطعة 
ــهـــر عـــدة  ويـــتـــوقـــع اســـتـــمـــرار املــــشــــروع ألشـ
بسبب نجاح الفكرة واقتراب موسم األعياد، 
عــلــمــا أن اإليـــرانـــيـــني يــســتــعــدون لــاحــتــفــال 
الــنــوروز في  الشمسية وعيد  السنة  بــرأس 
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ــقــت الــفــكــرة نــجــاحــا كــبــيــرًا، وكـــتـــب عنها 
ّ
حــق

فــي وســائــل اإلعـــام املحلية اإليــرانــيــة وحتى 
ــــروع تــبــنــتــه  ــــشـ ــبــــيــــة، لـــتـــتـــحـــول إلــــــى مـ ــنــ األجــ
جمعيات خيرية بدعم من بلديات، باإلضافة 
إلـــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، عــلــمــا أن 
اإليـــرانـــيـــني يــعــانــون مـــن مــشــاكــل اجــتــمــاعــيــة 

واقتصادية كثيرة.
وتــســاهــم مــبــادرات مــن هــذا الــنــوع فــي زيــادة 
االجتماعي،  الــتــعــاون  ورفـــع مستوى  الــوعــي 
في بلد يزيد عدد سكانه عن 78 مليون نسمة. 
العمل  وزارة  تــقــاريــر  أخـــرى، تشير  مــن جهة 
إلـــى أن ثــلــث اإليـــرانـــيـــني يعيشون  اإليـــرانـــيـــة 
املائة منهم  في   30 الفقر، ويسكن  تحت خط 
أخرى  وحــدهــا. وتشير  العاصمة طهران  في 
إلى أن عدد املشردين في الباد يبلغ 15 ألف 
شخص، ثلثهم من النساء، وقد يكون هؤالء 
بحاجة إلى املساعدة، التي تستطيع مبادرات 

من قبيل »حائط الود« تأمينها، ولو نسبيا.

املجموعة علي  السياق، يقول مدير هــذه  في 
رضــا حيدري إن لــدى مجموعته التي تعنى 
على  ترتكز  كثيرة،  أفكارًا  الخيرية  باألعمال 
املواطنني.  التعاون بني  »الـــود« وزيـــادة  مبدأ 
ــادرة  ــبـ ــى مـ ــ ــفـــكـــرة إلـ والــــهــــدف هــــو تـــحـــويـــل الـ
جــمــاعــيــة اجــتــمــاعــيــة ملـــســـاعـــدة املــحــتــاجــني. 
يضيف أنه بعد حائط الود، ستكون مشاريع 
ــرى مـــن قــبــيــل تـــوزيـــع ثـــاجـــات فـــي بعض  أخــ
ــاء، لــــوضــــع الـــطـــعـــام الـــفـــائـــض فــيــهــا،  ــ ــيــ ــ األحــ

وتوزيعها الحقا على املحتاجني. 
عــن مـــدى نــجــاح الــفــكــرة، يــقــول حــيــدري إنها 

بطاقة هوية

عبد اللطيف 
العيادي

فنان مغربي تشكيلي 
يطمح للدخول إلى 
موسوعة »غينيس«

القلق والضغوط النفسية من أبرز أسبابه

قضم األظافر مرتبط بالجهاز الهضمي؟

45 في المائة من 
المراهقين يعمدون إلى 

قضم أظافرهم

بيروت ـ سوزان برباري

ج مستمر... أسباب 
ّ
قلق وضغط نفسي وتشن

ــر لــطــاملــا تـــتـــكـــّرر مـــن قــبــل أهــل  ــافــ لــقــضــم األظــ
 ثّمة 

ّ
االختصاص والعامة على حّد سواء. لكن

جديدًا في هذه املسألة، إذ يفيد أطباء من ذوي 
االختصاص بمعلومات علمية وطبية بدنية 
ونفسية، تقول إن من بني أسباب ازدياد حالة 
قــضــم األظـــافـــر، إلـــى تــلــك النفسية واملــرتــبــطــة 
مشكلة  عــن  ناتجة  أخــرى  العاطفي،  بالنقص 

في الجهاز الهضمي.
وُيعّد قضم األظافر من أكثر الخصال السيئة 
املضّرة بالصحة، التي يسهل االعتياد عليها 
لــذا، غاصت أبحاث  ص منها. 

ّ
التخل ويصعب 

عّدة في أبعاد هذه العادة، وأتت بنظرية غير 
متوقعة لتفسير لجوء بعض األشخاص إلى 

قضم أظافرهم بشكل غير واٍع.
الــعــادة من ضمن  ف الطّب النفسي هــذه 

ّ
يصن

مـــشـــاكـــل الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى االنــــفــــعــــاالت، الــتــي 
القهري.  بــالــوســواس  كبير  حــّد  إلــى  يشّبهها 
 األرقـــام تظهر مــدى شيوع هــذه العادة، 

ّ
ولعل

إذ تشير اإلحــصــاءات إلى أن 45 في املائة من 
املراهقني يعمدون إلى قضم أظافرهم.

تجدر اإلشارة إلى أن هذه العادة ربطت سابقا 
النفسي والجنسي، استنادًا  التطّور  بمراحل 
النفسي، سيغموند  التحليل  أبي  إلى نظرية 
فرويد. وتعيد نظرّية األمر إلى سبب جذري 
 بساطة بسبب األم، إذ 

ّ
ومفاجئ، قد يكون بكل

يربط علماء النفس هذه املشكلة  باإلرضاع. 
ــن أن أكـــثـــر حــــــاالت قــضــم  وذلــــــــك، انـــطـــاقـــا مــ
األظـــافـــر تــنــجــم إّمــــا عـــن إفـــــراط أو نــقــص في 
الــرضــاعــة، خــال املرحلة األولـــى لــدى الطفل. 
لكن، على الرغم من الدالالت، يشير بعض أهل 
االختصاص إلى أن هذه النظرّية غير دقيقة 
تماما، إذ ال تنطبق على مجمل الحاالت. هي 
قــد تشّكل ربــمــا دافــعــا كبيرًا وتــعــّرض أفـــرادًا 

معينني أكثر من غيرهم لهذه العادة.

طالء مرّ
ــــي األمـــــــراض  ــول الـــطـــبـــيـــب املـــتـــخـــصـــص فـ ــقــ يــ
إن »مائة  النفسية والعقلية، سمير جاموس، 
في املائة من أسباب قضم األظافر هي نفسية 
أو تــحــديــدًا عــلــى خلفية نــقــص فــي الــعــاطــفــة، 
يـــعـــانـــي مــنــهــا الـــطـــفـــل فــــي مـــرحـــلـــة الــتــســنــني، 
أي عــنــدمــا تــبــدأ أســنــانــه بــالــظــهــور«. يضيف 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »فــــي الــســنــة األولــــى 
مـــن حــيــاتــه، وإذا لـــم يــحــصــل عــلــى الــرضــاعــة 
الكاملة ولم يحظ بحنان األم، فإنه يلجأ إلى 
التعبير عــن ذلــك مــن خــال وضــع أصبعه في 
فمه، ليتحّول ذلك عنده إلى سلوك، كلما شعر 
بــانــزعــاج مـــا أو إهـــمـــال مـــن قــبــل أهـــلـــه. وهــنــا 
ننصح األهل باالهتمام به ورعايته أكثر، كي 

ترافقه عندما  النفسية وال  أزمــتــه  مــن  يــخــرج 
يكبر«.

وينصح جاموس األهــل كذلك، »بوضع طاء 
ر 

ّ
خــاص على أظــافــر الطفل، مــّر املـــذاق ومتوف

في الصيدليات. األمر نفسه ننصح به الكبار 
املــصــابــني بــهــذا الــســلــوك، وهــــؤالء الــراشــديــن 
الذين يلجأون إلى قضم أظافرهم على خلفية 
معاناتهم من تشنج أو ضغط نفسي حاد، ال 
الــطــاء، ألن سلوكهم قد  بــّد أن يعتمدوا هــذا 
يؤدي بهم إلى قضم اللحم املحيط بالظفر إلى 
ر من أن »التعّود على 

ّ
درجة النزف«. لكنه يحذ

طاء األظافر هذا، على مذاقه، لن يساعد على 
التوّصل إلى نتيجة«. ويشّدد على أن املطلوب 
ممن يعاني مــن هــذا السلوك، أن يــحــاول قدر 
املــســتــطــاع الــســيــطــرة عــلــى وضـــعـــه الــنــفــســي، 
كي ال يلحق األذى بشخصه عند أي  ضغط 

نفسي يتعرض له«.
إلــى ذلــك، يلفت جــامــوس إلــى أن »الجنني في 
رحم أمه يمّص إصبعه، بحسب ما نرى عبر 
الــتــصــويــر الــصــوتــي. وقـــد يــتــحــّول ذلـــك عــادة 
عندما يخرج إلى العالم الخارجي، إذا لم ُيحط 
بــرعــايــة األهـــل وحــنــانــهــم«. ويــشــدد جــامــوس 

الــرعــايــة  تــعــزيــز  فـــي  عــلــى »أهـــمـــيـــة دور األم 
األظافر.  السلوك، قضم  بهذا  املصاب  لطفلها 
دائما  ويتركنهم  أطفالهن  يهملن  أمهات  ثّمة 
مع العاملة املنزلية، وهذا تصرف خاطئ يزيد 

من التأزم النفسي عند الطفل«.

الجهاز الهضمي مسؤول 
ــرى، يــقــول املــتــخــصــص فــي طب  مــن جــهــة أخــ
»العربي  لـ  برنار جرباقة،  الدكتور  األطــفــال، 
ــر لــدى  ــافـ الـــجـــديـــد«: »صــحــيــح أن قــضــم األظـ
وبنقص  بــاإلهــمــال  بشعور  يرتبط  األطــفــال 
عاطفي من قبل األهل، إال أن أبرز ما اكتشف 
اليوم علميا، هو أن وراء قضم األظافر نقصا 
وهــذا  الهضمي.  الجهاز  مكّونات  بعض  فــي 
ما يدفع بالطفل إلى قضم أظافره«. ويوضح 
الـــدراســـات العلمية  أن »هـــذا مــا كشفته آخــر 
حول مسببات هذا السلوك عند الصغار، من 
دون أن ننسى عامل اإلهمال ومعاملة األهل 

القاسية لهم«.

ال عالج 
إلـــــى ذلــــــك، يـــبـــدو الـــطـــبـــيـــب املـــتـــخـــصـــص فــي 
األمراض النفسية والعقلية، الدكتور أنطوان 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ســعــد، حــاســمــا. ويــقــول لـــ
إن »مـــا مــن عـــاج لــقــضــم األظـــافـــر ألنـــه ناتج 
عــن ســلــوك يــعــتــاد عليه الــطــفــل مــنــذ صــغــره، 
ــلــــق مـــســـتـــمـــر وضـــــغـــــوط نــفــســيــة  نـــتـــيـــجـــة قــ
ومعنوية، فيلجأ إلى هذه الطريقة للتعبير«. 
يلعبون دورًا هاما  »األهــــل  أن  عــلــى  ويــشــّدد 
فــي مــســانــدة ولــدهــم، لــكــي يتخلص مــن هــذا 

السلوك بسهولة«.

عــلــى مـــدى الــســنــوات املــاضــيــة، قابلت 
عددًا  النفسية جوديث كوش  املعالجة 
الذين لم يعودوا  املتزوجني،  كبيرًا من 
يشعرون بالسعادة مع بعضهم بعضا. 
ــلـــة »ســـايـــكـــولـــوجـــي  وكــــتــــبــــت فـــــي مـــجـ
الذين  تـــوداي«: »أعــرف كثيرين، أولئك 
يــلــجــأون إلـــى الــخــيــانــة لــاســتــمــرار، أو 
أن  العيش معا على  اتفقوا على  الذين 
يكون لكل واحد منهما حياته الخاصة. 
لــســوء الـــحـــظ، يــســعــى هــــؤالء إلـــى مــلء 
فـــراغ نــاتــج عــن الــشــعــور بــالــوحــدة في 
الــعــاقــات الــزوجــيــة. وحــني يشعر أحد 
ــالــــوحــــدة، يــصــبــح مــــن الـــصـــعـــب جـــدًا  بــ

الرجوع إلى ما كان عليه«.
وتتحّدث كــوش عن آرت وجــان اللذين 
ا مرة إلى مكتبها.« قالت آرت إنها  جاء
ــادرة عــلــى الــعــيــش من  ــ بــاتــت قـــوّيـــة وقــ
دونه إذا استمر في تجاهلها كأولوية 
إذا  ستتركه  بأنها  أخبرته  حياته.  في 
ظل ينام في مكتبه. سألها: هل تعنني 
ذلــك حقا؟ أتخلى عن أي شــيء لنشيخ 
تـــكـــونـــي ســعــيــدة  أن  إال  أريــــــد  مـــعـــا. ال 
ــــرّدت آرت: إذا كنت  فـ الــــــزواج.  فـــي هـــذا 
 عن حياتك كما 

ّ
تقصد ذلــك حقا، تخل

هي اآلن قبل أن تقتلك وتقتل زواجنا. 
أضــــافــــت: أحـــبـــك أكـــثـــر مـــن أي شخص 
أن  إال  أريـــد  ال  أطفالنا.  باستثناء  آخــر 
ـــل، إذا  تضمني بــني ذراعـــيـــك. عــلــى األقـ
انفصلنا يمكنني أن أجد شريكا غيرك. 
أشعر باليأس وأنــا أدرك أنك لن تفعل 

شيئا«.

وتلفت كوش إلى أن أستاذ علم النفس، 
التسلسل  الــذي درس  أبــراهــام ماسلو، 
الــهــرمــي لــاحــتــيــاجــات الــبــشــريــة، قــال 
إلــى الحب تأتي ثانيا بعد  الحاجة  إن 
الـــحـــاجـــة إلــــى تـــأمـــني الــــغــــذاء. فـــي هــذا 

السياق، تقّدم وصفة لزواج سعيد. 
1ـ احرصا على أن تضبطا تصّرفاتكما، 
لتكونا قادَرين على تبادل الحب يوميا. 
2ـ الــتــزمــا بــبــعــض الـــعـــادات أو األمـــور 

 ثابتا.
ً
التي تؤمن لكما دخا

الـــدعـــابـــة بغض  روح  عــلــى  حــافــظــا  3ـ 
النظر عن حجم املشاكل.

4ـ كونا متسامَحني مع نفسيكما ومع 
بعضكما بعضا.

5ـ احــرصــا عــلــى خــلــق مــشــاريــع مرحة 
أسبوعيا.  

قـــاعـــدة سليمة  بـــنـــاء  احـــرصـــا عــلــى  6ـ 
للعاقة الجنسية.

7ـ احتفا بذكرياتكما معا خال العطل 
أو املناسبات.

8ـ استمعا إلى بعضكما بعضا.
9ـ احرصا على أن تمضيا بعض الوقت 

معا كل يوم.
ــتـــافـــات  إلـــــى االخـ بــتــقــديــر  ــرا  ــظــ أنــ 10ـ 

بينكما.
أن  وحـــــــــاوال  نــفــســيــكــمــا  اضـــبـــطـــا  11ـ 
وكأنكما  بعضا  مع بعضكما  تتعاما 

 األصدقاء. 
ّ
أعز

العناق  القسوة وضاعفا  12ـ خففا من 
والتقبيل يوميا.

)إعداد: ربى أبو عمو(

الوصفة األمثل 
لزواج سعيد

أسئلة3
إلى

■ من يستفيد من الجمعية وما طبيعة مشاريعها؟

قطر الخيرية تقدم مساعدات بشكل أساسي ألسر الشهداء واألسر الفقيرة 
ــل واأليــتــام، بــاإلضــافــة إلــى مــشــاريــع التمكني  واألشــخــاص املــعــوقــني واألرامــ
االقتصادي، التي تعتبر من أهم املشاريع التي ترتكز عليها الجمعية. فبذلك 
 يوم سمكة، علمني كيف اصطاد«. هي 

ّ
نحن نطبق مقولة »ال تطعمني كل

البسيطة وتغنيها عن  الحصول على حاجياتها  مشاريع تمّكن األســر من 
املساعدات الدائمة من املؤسسات.

■ هل من نماذج لهذه المشاريع؟

عليه  يعمل  مناسبا  قـــارب صيد   
ً
مــثــا للصياد  نــوفــر  التمكني  فــي مشاريع 

ويعود إلى أسرته بمتطلباتها. وهنالك مشاريع صغيرة جدًا مثل ماكينات 
توفير بعض عربات   

ً
أو مثا األيــتــام وغيرهن.  أو غيرها ألمهات  الخياطة 

»توك توك« ملن يعيشون تحت خط الفقر. كذلك  النقل، كالعربة والحصان، والـ
مشروع »البقرة الحلوب« الذي يوفر للعائلة الفقيرة بقرة تنتج حليبا يوميا 
رنا محات تجارية 

ّ
لها، ويمكن استخدامه في صنع ألبان وأجبان. كذلك، وف

بمختلف أنواعها لبعض العائات الفقيرة مع متابعة عملها.

■ ماذا بالنسبة للشباب؟

الــشــبــاب وتشغيلهم واســتــغــال طــاقــاتــهــم، وربطهم  مــشــروع تمكني  لــديــنــا 
بــشــركــات خــارجــيــة أو مشغلني أفـــراد مــن أجــل العمل عــن بــعــد. مــا زلــنــا في 
بــدايــات هــذه الــخــطــة، مــع ذلــك فقد ضمت الــعــشــرات مــن الــشــبــان والــشــابــات. 
تتكفل »جمعية قطر الخيرية« بتمكني الشباب في األشهر الثاثة األولى من 
الخطة وتمنحهم راتبا، بشرط أن يوقعوا في ما بعد عقود عمل مع الشركات 

التي تؤّمن لهم وظائف فيها.

أهم  كأحد  غزة  في  الخيرية«  قطر  »جمعية  تبرز 
المشاريع  مئات  دوريًا  تنفذ  الفقيرة.  األسر  داعمي 
الداعمة لأليتام وأسر الشهداء واألرامل والفقراء. وقد 
الدعم  طابع  تأخذ  للدخل  مدرّة  مشاريع  تنفيذ  بدأت 
التنموي. في هذا اإلطار يتحدث إلى »العربي الجديد« 

مدير مكتبها في غزة محمد أبو حالوب

محمد 
أبو حالوب

إعداد يامن سلمان

جدار من 
جدران الود 
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دراجون ياُلحقون 
الشرطة: »انتبه حاجز«

مواقع لتغيير صفحاتكم 
االفتراضية

محمد دنكر

ــك لن تغّير هاتفك الذكي 
ّ
أن إن كنت تعتقد 

قريبًا، فعليك إعادة التفكير جديًا، فبعض 
من أفضل األجهزة الهاتفية الذكية سيطرح 
ــبــــرى الـــشـــركـــات  ــذا الـــــعـــــام، وذلـــــــك ألن كــ ــ هــ
ــا فــــي األســـــــواق،  ــر لـــطـــرح جـــديـــدهـ

ّ
تــتــحــض

حــيــث أن الــبــعــض يــعــمــل عــلــى تــحــديــثــات 
خــارجــيــة فـــي هــيــكــل الـــهـــاتـــف، فـــي حـــن أن 
الداخلية،  خصائصه  في  يحّدثون  آخرين 
التطبيقات  بــن  ل 

ّ
التنق سرعة  كالبطارية، 

التغييرات قد تطاول سعر  إن  وغيرها بل 
 أساسيًا في جذب 

ً
الهاتف، الذي يعّد عامال

أو فقدان عدد كبير من املستخدمن لشرائه.
البداية مع شركة »آبل«، والتي، كما وضحت 
ر لطرح 3 هواتف ذكية 

ّ
التسريبات، تتحض

 5SE »هذا العام. األّول وهو هاتف »آيفون
أو 6C حيث لم ُيعرف االسم الذي سيطلق 
ــه سيكون مدعمًا 

ّ
أن الهاتف بعد، بيد  على 

بــشــاشــة بــحــجــم 4 إنـــشـــات، تــمــامــًا كشاشة 
أنجح هواتف شركة »آبل« وهو »آيفون 4«. 
الــجــهــاز ســيــكــون بــمــثــابــة تحسن إلصـــدار 
5S حيث ستشمل التحسينات املواصفات 
التشغيل بالطبع.  إلى جانب نظام  الفنية، 
ايــضــًا، ســتــطــرح »آبــــل« هــاتــفــي »آيـــفـــون« 7 
و7 بالس، واللذين كما رّجحت التسريبات 
األذن، وذلك  سيأتيان دون منفذ سماعات 
حيث  نحافة  أكثر  تصميم  على  للحصول 
ع أن يتم استبدال السماعات الحالية، 

ّ
يتوق

ــر لــيــس جــديــدًا على  بــأخــرى الســلــكــيــة. األمـ
ي 

ّ
شركة »آبل« بعد تجارب سابقة في التخل

عــن الــعــديــد مــن املـــعـــدات الــســلــكــيــة، خاصة 
فــي أجــهــزة »مـــاك«. ويتوقع أن يبلغ حجم 
الذاكرة في الجهاز الجديد 3 غيغابايتات، 
ــتـــخـــزيـــن  ــة الـ ــعــ ــــي ســ ــن زيـــــــــــادة فــ ــ  عــ

ً
ــال ــ ــــضـ فـ

املــوجــودة فــي األجــهــزة الــحــالــيــة. وسيدعم 
 ،Live Photos و   3D Touch مــيــزة  الــجــهــاز 
ويــتــوقــع االســتــعــانــة بمعالج جــديــد، بقوة 
القيام بعمليات  الــذي سيتيح  األمــر  أكــبــر، 
أكــثــر، واالســتــجــابــة لــعــدد أكــبــر مــن األوامـــر 

املعقدة في الوقت عينه.
ر 

ّ
تتحض فــهــي  »غـــوغـــل«،  لــشــركــة  بالنسبة 

الــجــديــد، وذلــك  إلطــالق هاتف »نيكساس« 
الهواتف سابقًا.  النوع من  بعد نجاح هذا 
ومــــن املـــتـــوقـــع أن تـــقـــوم هــــذا الـــعـــام شــركــة 
»هــــــــواوي« بــصــنــع نــســخــة »نـــيـــكـــســـاس« 7 
يــحــاكــي تصميم  مــمــّيــز  الــجــديــد، بتصميم 
الــســابــق لــهــاتــف »نــيــكــســاس 6P« املــعــدنــي. 
ــح كــثــيــرون عـــدم اســتــخــدام التصميم  ورّجــ
املــعــدنــي بشكل كــامــل فــي الــجــهــاز اللوحي 
الــجــديــد بــســبــب ســيــاســة شــركــة »هــــواوي« 
إلى جانب  الصلب،  البالستيك  اعتماد  في 
ــاعـــة هـــواتـــفـــهـــا. بــالــطــبــع  ــنـ املــــعــــدن فــــي صـ
الــهــاتــف ســيــعــمــل بــآخــر إصـــــدار مـــن نــظــام 
 USB-C تشغيل »آندرويد« وسيدعم منفذ
ـــل مــســتــقــبــل املـــنـــافـــذ الـــذكـــيـــة 

ّ
ــث ــمـ والــــــــذي يـ

ــا بــالــنــســبــة لــشــركــة  ــ ــ واملـــــّوفـــــرة لـــلـــطـــاقـــة. أّم
ر 

ّ
»HTC«، فهي بحسب التسريبات تتحض

لطرح هاتف »One M10« بشاشة قد تصل 
إلى حجم 5.1 إنشات وبجودة QHD، ومع 
. وسيدعم الهاتف 

ً
دقة عرض 1080 بيكسال

برقاقة معالج سناب دراغون 820، مع نظام 
 .6.0 Marshmallow »تشغيل »آندوريد

فــســيــكــون   ،»LG G5« لــهــاتــف  وبــالــنــســبــة 
 IPS Quantum Display بــشــاشــة  مــدعــومــًا 
ومــعــالــج ســنــاب دراغــــون 820. وســتــتــراوح 
بــن 3GB و4GB وهي  العشوائية  الــذاكــرة 
الـــداخـــلـــيـــة  الـــســـعـــة  أّمـــــــا   .DDR4 نـــــوع مــــن 
واإلضــافــة   .64GBو  32GB بــن  فستتراوح 
احتوائه  في  ستكون  الهاتف  في  املنتظرة 

وصل وسما »#أمين_الشرطة« »#الدرب_تغريد
األحمر« إلى الئحة األكثر تداوًال في مصر، 
بعد احتجاجات شهدتها منطقة الدرب 

األحمر في القاهرة إثر مقتل مواطن 
مصري برصاص سالح ميري، على يد أمين 

شرطة. وكانت الجملة األكثر انتشارًا »مافيش 
حاكم بيتحاكم«، كما انتشرت صور القتيل 

وفيديوهات حصار أهالي حي الدرب األحمر 
لمديرية أمن القاهرة.

بعد مرور ثالثة أيام على اعتقال السلطات 
التركية للصحافي السوري رامي الجراح، 

أحد مؤسسي راديو »أنا بريس«، من دون 
أسباب أو تهم واضحة، خالل توجهه 

لتجديد إقامته في مدينة غازي عنتاب، 
أطلق ناشطون سوريون على مواقع 

التواصل حملًة ُتطالب باإلفراج عن الجراح، 
مشيرين إلى وعود الرئيس رجب طيب أردوغان 

لمساعدة الصحافيين السوريين.

في المغرب، ال تزال أزمة ارتفاع أسعار 
البيض محل نقاش على مواقع التواصل 

االجتماعي. فقد انقسم الناشطون المغاربة 
على »فيسبوك« بين مطالب بمقاطعة 

منتجات البيض وبين ساخر من »إضراب الدجاج 
عن اإلباضة«. واندلعت موجة غضب على 
مواقع التواصل من الزيادة المفاجئة في 

أسعار البيض، بينما يعود ذلك إلى عودة 
إنفلونزا الطيور.

على ماسح لبؤبؤ العن لفتح القفل أو ما 
إلى  العن، باإلضافة طبعًا  ُيعرف ببصمة 
بصمة اإلصبع في الجهة الخلفية لكاميرا. 
اإلصــدار  وقريب  منتظر  هاتف  أكثر  ولعل 
هــو هاتف »غــاالكــســيS7« والـــذي ستطلقه 
الـــشـــركـــة رســـمـــيـــًا فــــي 21 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 

الحالي. 

بيروت ـ العربي الجديد

ــنـــن الــلــبــنــانــيــن الــذيــن  يـــكـــره أغـــلـــب املـــواطـ
النارية  الدراجات  يقودون سيارات سائقي 
ــعــــددة، يـــتـــحـــول مــعــهــا ســائــق  ــتــ ــ ــاب ُم ــبــ ألســ
ــة إلـــى الــكــائــن األكـــثـــر ُبــغــضــًا فـــي أي  ــدراجـ الـ
ــــالد.  يـــقـــفـــز هــــؤالء  ــبــ ــ شـــــــارع مــــن شــــــــوارع الــ

بــن األرصـــفـــة وفـــوق الــســيــارات أحــيــانــًا في 
ـــزعـــجـــة. 

ُ
مـــحـــاولـــة لـــتـــجـــاوز زحـــمـــة الــســيــر امل

يكسرون املرايا الجانبية للسيارات أو حتى 
يــرتــطــمــون بــهــا مــن الــخــلــف خـــالل املـــنـــاورة، 
ــقـــاس ســرعــتــهــم بــكــمــيــة الـــشـــتـــائـــم الــتــي  ـ

ُ
ــت فـ

يتلقونها.
كما يشكل الدراجون الضحية األسهل ملفارز 
ــن الـــداخـــلـــي، في  الــســيــر الــتــابــعــة لــقــوى األمــ
محاولة لتطبيق قانون السير الجديد الذي 
بــنــود ُمتشددة  ــراره ويــضــم مجموعة  إقــ تــم 
الــنــاريــة. وخالفًا  الــدراجــات  تــطــاول سائقي 
يتم  يتم حجزها،  مــا  نـــادرًا  التي  للسيارات 
حجز أغلب الدراجات النارية بصرف النظر 
ـــرتـــكـــبـــة، وتــتــعــرض 

ُ
عــــن حـــجـــم املـــخـــالـــفـــة امل

الـــــــدراجـــــــات لــلــتــكــســيــر خــــــالل نـــقـــلـــهـــا عــلــى 
الــرافــعــة. ُيــكــدس رجــــال الــشــرطــة الـــدراجـــات 
على الرافعة قبل أن يعصرها سلك حديدي 
غليظ يكسر اإلشــارات الضوئية للدراجات، 
ويــــخــــدش بـــدنـــهـــا بـــالـــحـــد األدنـــــــى دون أي 
مــراعــاة لــألضــرار التي تنتج عنها أو حتى 

إمكانية االعتراض على هذا الفعل.
وال تنتهي دوامة املعامالت اإلدارية لإلفراج 
عن الدراجة قبل أيام عدة. فيتكلف السائق 
ــــضــــاف إلــــــى قــيــمــة 

ُ
ــرة ت ــيـ ــبـ ــة كـ ــيـ ــالـ ــغ مـ ــالـ ــبـ مـ

الــتــي عليه دفــعــهــا. علمًا أن عــددا  ــخــالــفــة 
ُ
امل

كبيرا من الدراجن قرر اقتناء دراجة نارية 
بــدل الــســيــارة ألســبــاب اقــتــصــاديــة، فأسعار 
الـــدراجـــات الــنــاريــة »الـــعـــاديـــة« يـــتـــراوح بن 
مبلغ  ــو  وهــ أمـــيـــركـــي؛  دوالر  آالف  و3   800
يشكل ربــع ثمن ســيــارة جــديــدة. وفــي وقت 
تبلغ الكلفة األدنــى لتنقل املوظف من وإلى 
عمله فقط حوالي 80 دوالرا أميركيا شهريًا، 
يكفي الــدراج مبلغ 100 دوالر للتجول على 
الدراجة طوال أيام الشهر ولساعات طويلة.

الــدراجــات  وفــي تعبير عــن تضامن سائقي 
الـــنـــاريـــة الـــذيـــن يــتــشــاركــون الـــهـــم املــعــيــشــي 
ــأ بـــعـــض الــــدراجــــن  والــــقــــلــــق األمـــــنـــــي، أنــــشــ
مــــجــــمــــوعــــات عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق »واتـــــــســـــــاب« 
للتنبيه من الحواجز الظرفية التي تقيمها 
ــنــــاطــــق.  الـــــقـــــوى األمــــنــــيــــة فـــــي ُمـــخـــتـــلـــف املــ
حــاجــز«،  »انتبه  عــنــوان:  املجموعات  تحمل 
وتــضــم عـــشـــرات مــوظــفــي خــدمــة الــتــوصــيــل 
»ديــلــيــفــيــري« وطــــالب الــجــامــعــات وغــيــرهــم 
النارية  الــدراجــة  تستخدم  التي  الفئات  مــن 
ــرة الــتــبــلــيــغــات عن  ــيـ لــلــتــنــقــل. تــتــصــاعــد وتـ
الــحــواجــز عــلــى هـــذه املــجــمــوعــات مــع األيـــام 
من  السير  مفارز  فيها  كثف 

ُ
ت التي  األمنية، 

حــــواجــــزهــــا، وتـــتـــنـــوع الــتــبــلــيــغــات بــحــســب 
ــــقــــام، فــالــحــاجــز الـــــذي ال 

ُ
جـــديـــة الـــحـــاجـــز امل

تتواجد في رافعة يعني أمرين »إما أنه غير 
املــوقــوف سينتظر لساعة على  أن  أو  جــدي 
الرافعة لحجز دراجته«.  األقل قبل استقدام 
كــمــا يــتــنــاقــل الــــدراجــــون طــبــيــعــة املــخــالــفــات 
ــدقــق فيها هــذه الــحــواجــز، فإما أنها: 

ُ
التي ت

التجول  إذن  أو  ميكانيك  رســـوم  أو  خـــوذة 
الليلي. في كل هذه الحاالت يجود الدراجون 
املوجودون بنصائح قانونية على زمالئهم، 
سابقة  أوقـــات  فــي  للحجز  تعرضهم  بحكم 
ومعرفتهم بطرق إجــراء معامالت فك حجز 

الدراجة ومكان دفع الغرامات. 
ــع تــــوســــع دائــــــــرة الـــعـــمـــل األمــــنــــي الــــذي  ــ ومــ
الدراجن باتت املجموعات تضم  يستهدف 
ســائــقــن مـــن ُمــخــتــلــف املــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، 
ر أحــدهــم مــرة مــن »حــاجــز قــرب منطقة 

ّ
فــحــذ

ــقــيــمــون في 
ُ
الــجــامــوس«، فــظــن الـــدراجـــون امل

ـــتـــحـــدث 
ُ
ضـــاحـــيـــة بــــيــــروت الــجــنــوبــيــة أن امل

يقصد شارع الجاموس في الضاحية، قبل 
منطقة  قــصــد  الــــدراج  أن  للجميع  يتبن  أن 
الجاموس في محافظة عكار أقصى شمالي 

لبنان. 

نور الدين ابراهيم

 
ً
عــادة كل صباح،  في  بتشغيل متصفحكم  تقومون  عندما 

ــروم« أو  ــ مـــا تــواجــهــكــم الــصــفــحــة االفــتــراضــيــة لــــ »غـــوغـــل كـ
»فايرفوكس« والتي عادة ما تحتوي على آخر مواقع قمتم 
بزياتها. غالبًا ما يكون األمر بالنسبة لبعض املستخدمن 
مزعجًا، إذ ال ُيظهر الصفحات التي ُيريدها مثال. لكن هنا 
بعض االقتراحات لتغيير الصفحة االفتراضية، للحصول 

على فائدة أكبر يوميًا عند تشغيل املتصفح:

Dailyzenlist.com
املــواقــع على اإلنــتــرنــت. حيث يقوم هذا  يعتبر أحــد أفضل 
املــوقــع بــنــشــر قــائــمــة يــومــيــة بــمــوضــوع مـــا، كــقــائــمــة بكتب 
مفيدة بموضوع معن، وقائمة بمجموعة من أفضل برامج 
السفر، وقائمة بـ20 شيئا مفيدا يمكنك فعلها عند الشعور 
 قائمة يومية من املعلومات املفيدة تساعدكم 

ّ
بامللل. لذا، فإن

على إضافة املعرفة كل يوم.

Getrichslowly.org
هو موقع يهتم باالقتصادّيات الشخصية. يقوم املوقع كل 
يوم بنشر موضوع جديد يساعدكم على تحسن عالقتكم 

باملال. كيف تدخرون؟ ما هي قواعد االستثمار األساسية؟ 
بــاملــال؟ وكيف  يتعلق  فيما  قــــرارات سليمة  تــأخــذون  كيف 

تصبحون أغنياء، ببطء وثقة؟

Gocomics.com
يقوم  والكاريكاتير،  »الكوميكس«  فن  عشاق  من  كنتم  إذا 
هذا املوقع يومًيا بنشر العدد اليومي من أكثر الكوميكس 
ــز، بــيــنــتــس، غــارفــيــلــد  ــوبـ  حــــول الــعــالــم كــكــالــفــن وهـ

ً
شـــهـــرة

وغيرها من قصص الكوميكس الشهيرة.

Zenhabits.net
ابدأوا يومكم بنفس عميق، واقرأوا بهدوء حكمة »فالسفة 
الــزن«. كل يوم، يقوم هذا املوقع بنشر مجموعة من الحكم 
إلى  بــاإلضــافــة  هــذا  النفسّية.  واملــفــيــدة لسالمتكم  الــهــادئــة 

مجموعة من العادات املستقاة من فلسفة الزن واليوغا.

hackaday.com
واحـــد مــن أفــضــل وأشــهــر املــواقــع على اإلنــتــرنــت املختصة 
بصناعة األشياء يدوًيا أو »DIY«. يقوم هذا املوقع يومًيا 
بنشر مشروع ما، إلكتروني على األغلب، باإلضافة لشرح 

كامل عن »كيف تقومون بصناعة ذلك في منزلكم«.

أجهزة »آيفون« 
و»غاالكسي S7« أكثر 

الهواتف المنتظرة

مجموعة على 
تطبيق »واتساب« تحذر 

من الحواجز األمنية
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تكنولوجيا

تقنية

لبنان

)Getty( آبل وحدها ستطرح 3 أجهزة هذا العام

20
فالشمجتمع

الجميع يعمل في صيد األسماك
عزبة البرج تصوير: العربي الجديد

تمثل مهنة صيد األسماك 
مصدر الدخل الرئيسي 
بالنسبة لسكان مدينة 

عزبة البرج في محافظة دمياط 
الواقعة عند نهاية دلتا نهر النيل في 
مصر. هناك يعمل جميع أبناء املدينة 
في مهنة الصيد، أو في املهن املساعدة 

لها كتصنيع السفن أو تموينها 
بالوقود، أو صناعة الثلج الذي 

يستخدم لحفظ األسماك، أو صناعة 
شباك الصيد والحبال.

تأتي عزبة البرج في مقدمة مدن 
دمياط في مجال صيد األسماك، إلى 

جانب مدينة رأس البر. فاملدينتان 
تمتلكان الحصة األكبر من أسطول 

الصيد املصري املوجود في البحرين 
األحمر واملتوسط.

في عزبة البرج 1200 مركب حديث 
للصيد في أعالي البحار، و30 سفينة 

من الدول املجاورة، و27 مركبًا شراعيًا 
درجة أولى، و86 درجة ثانية، و373 

درجة ثالثة.
لكن، على الرغم من أهمية مهنة 

صيد األسماك ألبناء عزبة البرج 
 العاملن فيها يواجهون مشاكل 

ّ
فإن

كبيرة. وبحسب شيخ الصيادين في 
 الصيادين 

ّ
املدينة علي املرشدي، فإن

يعانون من مشاكل متراكمة أدت إلى 
تدني مستوى إنتاج األسماك، وارتفاع 

أسعارها.
يقول املرشدي لـ«العربي الجديد«: »ال 

مصلحة للصيادين في رفع أسعار 
 واحد منهم لديه اعتقاد، 

ّ
األسماك، فكل

 في حال لجأ إلى 
ّ

 الرزق سيقل
ّ
بأن

ذلك، وصّعب على املستهلكن قضاء 
حاجياتهم«. يتابع: »لكننا في هذه 

الحال نواجه مشكلة في ارتفاع أسعار 
املواد األولية، خصوصًا في ظل غياب 
الحكومة عن تقديم أي تأمن صحي، 

أو رواتب تحمينا لدى تقدمنا في 
السن«.

إلى البحر

اشكال وألوان

مساومة

موانئ ال تهدأ

شيخ البحر

تحضير الشبك

طازج
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)snapahlam( أحالم
انة أحالم انضمامها لسناب 

ّ
ما إن أعلنت الفن

شــــات، حــتــى تــابــعــهــا اآلالف مــن جــمــهــورهــا، 
 بنشاطها 

ً
الفترة األخيرة شهيرة وغــدت في 

ــتـــواصـــل  ــــع الـ ــــواقـ ــات مـ ــفـــحـ ــلـــى صـ الـــكـــبـــيـــر عـ
االجتماعي جميعها، كالفيسبوك، والتويتر، 

واإلنستغرام، والسناب شات. 

 )saadrola(  روال سعد
تعد الفنانة اللبنانية، روال سعد، من أنشط 
الــفــنــانــات عــلــى »ســنــاب شــــات”، حــيــث توثق 
الفيديوهات  مــن  بالعديد  يومياتها،  دائــمــًا 

والصور الخاصة بها.

 )Neshantivi( نيشان
اشتهر اإلعالمي، نيشان، على تطبيق »سناب 
ف  ا، بعد أن أصبح مصدرًا للتعرُّ

ً
شات” أيض

على آخر أخبار الفنانن. حيث ينشر صورًا 

عمر قصقص

ــر  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــوك والـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ بـــــعـــــد الـ
ــا هـــم املــشــاهــيــر  ــغـــرام، هـ ــتـ واإلنـــسـ
ــلــــون واحــــــدًا  ــــرب بـــــــــدأوا يــــدخــ ــعـ ــ الـ
تــلــو اآلخــــر فـــي عــالــم »ســـنـــاب شـــــات”، وذلـــك 
جميع  بلحظٍة   

ً
لحظة جمهورهم  ليشاركوا 

تحميل  وعــبــر  يعيشونها،  الــتــي  املــنــاســبــات 
الفنانون خالل  يلتقطها  التي  الصور  أجمل 
حــفــالتــهــم وســـهـــراتـــهـــم الــلــيــلــيــة وأســـفـــارهـــم 
ــك بـــعـــد أن غـــــدت شــعــبــّيــتــهــم  ــ ــ الــــدائــــمــــة، وذلـ
تقاس بعدد متابعيهم على مواقع التواصل 
املعجبن على  أعــداد  االجتماعي. وأصبحت 
تــلــك املــنــصــات، مــوضــًعــا لــالفــتــخــار ومــعــيــاًرا 
 هنالك هوسا 

َّ
للتنافس بن الفنانن. كما أن

معروفا وتقليديا من قبل املعجبن بمالحقة 
تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــّيـــة لــلــفــنــانــن. ثــّمــة 
ــانــون يــحــمــون أنــفــســهــم مــن هـــذا الــهــوس، 

ّ
فــن

وفــنــانــون آخـــرون يــشــاركــون يومياتهم على 
هذا  وسلبيات  إيــجــابــيــات  متحّملن  الــعــلــن، 

األمر.   
 وُيَعدُّ تطبيق »سناب شات«، من التطبيقات 
التقاط  على  يعتمد  ـــه 

َّ
ألن للمشاهير،  اآلمــنــة 

ــة نــّص  ــافـ الـــصـــور وتــســجــيــل الــفــيــديــو، وإضـ
ورسومات »لقطات«، تتيُح لهم مهلة زمنّية 
لــعــرض لــقــطــاتــهــم مــن ثــانــيــة واحــــدة إلـــى 10 
ــوان فــقــط. إلـــى جــانــب مــشــاركــة عـــدة صــور  ثــ
على  معجبيهم  مــع جميع  فــيــديــو  ومــقــاطــع 
 املنشور يبقى فقط 

ّ
مدار 24  ساعة. علًما أن

24 ســاعــة، ثــم يختفي إلــى األبـــد. هنا الئحة 
بــأبــرز املــشــاهــيــر الــعــرب الــذيــن دخــلــوا عالم 

»سناب شات«:

لن يتواجد الفنان، 
أحمد السقا، في دراما 

رمضان هذا العام

دعت نوال الزغبي 
جمهورها إلى سماع 
أغاني ألبومها الجديد

2223
منوعات

يومية  فيديوهات  جانب  إلــى  لهم،   
ً
حصرّية

يعّبر فيها عن أفكاره وآرائه الشخصية.

   )najwa.karam( نجوى كرم
تـــتـــواَصـــل شــمــس األغــنــيــة الــعــربــّيــة، نــجــوى 
دائمًا، مع محّبيها عبر موقعي تويتر  كــرم، 
والفيسبوك، وذلك بعد أن طالبها املئات من 
إلـــى »ســنــاب شـــات”،  معجبيها بــاالنــضــمــام 
دخلت كرم هذا العالم الذي مّكنها من سرعة 

واستمرار التواصل بينها وبن جمهورها.

)Shathahassoun3( شذى حسون
ــانــة الـــعـــراقـــّيـــة، شــــذى حـــســـون، من 

ّ
تــعــد الــفــن

النشطات على اإلنستغرام، وهي من األوائل 
الالتي انضممن إلى تطبيق »سناب شات”، 
ت لحظة، إال وتشارك جمهورها  فوَّ

ُ
حيث ال ت

ــا عــلــى  ــ ــورهــ ــ ــيـــة وصــ ــنـ ــفـ ــا الـ ــ ــــارهـ ــبـ ــ بــــآخــــر أخـ
حسابها.

سعود أبو سلطان 
 )s3oudbusultan(

انضم الفنان اإلمــاراتــي، سعود أبو سلطان، 
رًا، إذ ينشُر 

ّ
إلى تطبيق »سناب شــات« مؤخ

يــومــّيــًا صـــوره، وفــيــديــوهــاتــه لجمهوره إلى 
جانب بعض أغنياته.

  )saad_ramadan( سعد رمضان
يــــشــــارك الـــنـــجـــم الـــلـــبـــنـــانـــي، ســـعـــد رمـــضـــان، 
جــــمــــهــــوره عــــبــــر تـــطـــبـــيـــق »ســـــنـــــاب شـــــــات”، 
الهدايا  إلــى جانب صــور  برحالته وحفالته 
ــن مــعــجــبــيــه  ــ ــتــــمــــرار مـ ــا بــــاســ ـــاهـ

ّ
ــق ــلـ ــتـ ــي يـ ــتــ الــ
ومعجباته.

 )nesreentafesh( نسرين طافش
الــســوريــة، نسرين طــافــش، من  وتــعــد املمثلة 
النشطات على »سناب شــات”، حيث تشارك 
جــمــهــورهــا يــومــّيــاتــهــا لــحــظــة بــلــحــظــة. وقــد 
فــي فيديو نشرته طافش  والــدتــهــا  وظــهــرت 
ـــعـــايـــد الــجــمــهــور من 

ُ
ــي ت لــلــمــرة األولـــــــى، وهــ

ت لهم عطلة ممتعة، وأيامًا 
ّ
بيروت، وقد تمن

جميلة.

  )nawalalzoghbi( نوال الزغبي
ــوال الــزغــبــي،  ال تــضــع الــنــجــمــة الــلــبــنــانــيــة، نــ
العديد من الفيديوهات الشخصية لها على 
الفترة  فــي  أنــهــا  تطبيق »ســنــاب شــــات”، إال 
وغــدت  بكثافة.  باستخدامه  بـــدأت  األخــيــرة، 
تـــشـــارك جــمــهــورهــا بــرحــالتــهــا وحــفــالتــهــا، 
الــحــقــائــب، حــتــى نزهتها  ا مــن تحضير  ــدًء بــ
مع أصدقائها وتصفيف شعرها، ثم عودتها 
مّرة أخرى ملنزلها. هذا، وقد دعت جمهورها 
إلى سماع أغاني ألبومها الجديد عن طريق 

فيديو قصير على التطبيق.

سيرين عبد النور 
  )cyrineabdelnour(

اســتــجــابــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــّيــة، ســيــريــن عبد 
لها  بإنشاء حساب  لطلب جمهورها  الــنــور، 
ــات«، حــيــث أعلنت  ــ عــلــى تــطــبــيــق »ســـنـــاب شـ
وكشفت  لــه،  انضمامها  عــن  ــرًا 

ّ
مــؤخ سيرين 

عـــن اســــم حــســابــهــا فـــيـــه. ومــــن جــهــة أخــــرى، 
فــقــد واجـــهـــت مــشــكــلــة فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذا 
ــذا طــلــبــت مـــســـاعـــدة جــمــهــورهــا  الــتــطــبــيــق، لــ
الشي  يفهمني شوهيدا  حــدا  »ياريت  قائلة: 

وكيف يستعمل؟«.

  )dianahaddaddh( ديانا حداد
انــضــمــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة، ديـــانـــا حــــداد، 
ــقــت على 

ّ
إلـــى ســنــاب شـــات مــؤخــرًا، حــيــث عــل

”انتظروني  قائلة:  الفيسبوك  في  صفحتها 
الليلة على حسابي في ال«snap« وألّول مرة 
ســاســتــقــبــل أســئــلــتــكــم واســتــفــســاراتــكــم على 
الخاص في الحساب ملدة ساعتن”. وتشارك 
ديــانــا جــمــهــورهــا، فــي الــعــديــد مــن األحــيــان، 
، في 

ً
بفيديوهات وهي تمارس الرياضة، مثال

نادي الرياضة. 

 )hend_sabry( هند صبري
التونسية،  املصرية  الفنانة  انضمت  رًا، 

ّ
مؤخ

ــــى نـــجـــوم تــطــبــيــق »ســـنـــاب  هـــنـــد صــــبــــري، إلـ
ــن الـــحـــســـابـــات  ــ ــنــــت عــ ــلــ ــا أعــ ــعــــدمــ شـــــــــــات«، بــ
الــتــواصــل، وأكــدت  الخاصة بها على مــواقــع 
أنــهــا اســتــجــابــت لــطــلــب الــكــثــيــريــن، وطــالــبــت 

معجبيها بمتابعتها على التطبيق.

I I

آثارعلى الشبكة

سفردراما

نور الدين ابراهيم

حـــاول أن تــتــذّكــر عـــدد املــــرات الــتــي انــتــهــى بك 
األمـــــر فـــي الـــطـــائـــرة، عــلــى مــقــعــٍد غــيــر مــريــح 
قريب من الحمام؟ أو مقعٍد في منتصف صف 
ثالثي، ألنك لم تفهم بالضبط أين يقع 34C؟ 
رحلة الطيران مرهقة بما فيه الكفاية لنضيف 
لــذا  مــنــاســب.  غــيــر  الــجــلــوس بمقعد  ملتاعبها 

.SeatGuru.com نقدم لكم موقع
ــع لـــلـــغـــايـــة، يـــحـــتـــوي عــلــى  ــ ــرائـ ــ هـــــذا املــــوقــــع الـ
الطائرات. كل ما  التوضيحية ألغلب  الرسوم 
عليك فعله هو تزويد واجهة املوقع ببيانات 
ــبـــحـــث وعـــــرض  ــالـ رحــــلــــتــــك، وســــيــــقــــوم هـــــو بـ
نـــوع وشــكــل الــطــائــرة الــتــي ســتــســافــر عليها. 
وبــالــنــقــر عــلــى رابـــط الــطــائــرة، ســيــريــك رسمًا 
توضيحيا لــتــوزيــع املــقــاعــد بــداخــل الــطــائــرة، 
وأرقــامــهــا لــتــعــرف بــالــضــبــط مــكــان واســــم كل 

إلى  يعيدها  الـــذي  حــلــب«،  »زهـــرة  التونسي 
السينما التونسية بعد غياب سنوات. وكان 
آخر عمل مصري شاركت فيه هند صبري هو 
لهجوم  العمل  وتعّرض  مــن«،  »إمبراطورية 
كــبــيــر لــرصــدهــا لــســلــبــيــات املــصــريــن بشكل 
هَمت 

ُّ
أثار حفيظة جمهورها املصري، حيث ات

باإلساءة إلى مصر. وبعد تأجيل مسلسلها 
»واحة الغروب« الذي قامت بتوقيعه الفنانة، 
مــنــة شــلــبــي، مــع املــنــتــج جــمــال الــعــدل، تأجل 
املسلسل ليكون ضمن سباق رمضان 2017. 
ــت فيه بديلة عــن الفنانة 

ّ
وكــانــت منة قــد حــل

نيللي كريم، وارتبطت األخيرة بمسلسل آخر 
وهو »سقوط حر«.

ــر »ذهــــــاب  ــ ــيـ ــ ــد أن قــــــدم مــســلــســلــه األخـ ــعــ وبــ
وعودة« الذي حقق نجاحًا كبيرًا، لن يتواجد 
الفنان أحــمــد السقا، فــي درامـــا رمــضــان هذا 
فيلمه »من  الــعــام؛ وذلــك النشغاله بتصوير 
ثالتن سنة«، الذي يجمعه بمنى زكي ونور 

اللبنانية وشريف منير.
العزيز،  عبد  كريم  الفنان،  كذلك  يتواجد  لــن 
ــك بـــعـــد الــفــشــل  ــ ــ ــام، وذلـ ــ ــعـ ــ فــــي درامــــــــا هـــــذا الـ

مروة عبد الفضيل

ــر مـــــن املـــســـلـــســـالت  ــيـ ــعــــد دخـــــــــول عـــــــدد كـــبـ بــ
التلفزيونية املزمع عرضها في شهر رمضان 
املقبل مرحلة التصوير الفعلي، خاصة وأنه 
لم يتبق على حلول الشهر سوى حوالي ثالثة 
أشهر، تأّكد غياب عدد كبير من الفنانن عن 
املوسم الرمضاني لعدم عثورهم على العمل 

املناسب، أو لخالفات أطاحت بتواجدهم.
ــي درامـــــا  فــبــعــد حـــرصـــهـــا عـــلـــى املــــشــــاركــــة فــ
رمضان كل عام، ستتغيب الفنانة التونسية، 
هند صبري، هذا العام على الرغم من أن هناك 
عليه تحت  بالتوقيع  قامت  مشروعا جاهزًا 
أنـــه يحتاج  أكــــدت  »الــــعــــودة«. لكنها  عــنــوان 
في  ترغب  أنها  كما  طويلة،  تحضيرات  إلــى 
الــتــركــيــز عــلــى السينما هـــذا الــعــام. وأشـــارت 
إلـــى أنــهــا كــانــت مــشــغــولــة بــتــصــويــر فيلمها 

مقعد بداخلها. ال تنتهي مميزات املوقع عند 
الرسوم التوضيحية. بل يقوم أيضًا بتزويدك 
بمعلومات عن املقاعد وتقييمها. وبالتعاون 
لتقييمات  الــشــهــيــر   TripAdvisor مــوقــع  مـــع 
 نـــــوٍع أو مــجــمــوعــة 

ّ
املـــســـافـــريـــن، ســتــجــُد لـــكـــل

مـــن الـــكـــراســـي، تــقــيــيــمــاٍت حــقــيــقــّيــة ملــســافــريــن 
حلقوا من قبل على نفس الطائرة، باإلضافة 
واختيار  الــطــائــرة،  حــول  القّيمة  لنصائحهم 

 مقعد.
ّ

املقاعد بها، وممّيزات اختيار كل
املقدمة  الخدمات  أيضًا ستجُد معلومات عن 
الــطــائــرة، والــتــي ربــمــا تصل أحيانًا إلى  على 
دلــيــل كــامــل بـــجـــدول املــوســيــقــى املــتــاحــة عبر 
يوجد  كما  بالطائرة.  املـــزّود  الترفيه  برنامج 
املــســافــريــن، فيه مجموعة  أيــضــًا قسم لــصــور 
ــافـــرون  ــام مـــسـ ــ ــتــــي قــ مــــمــــتــــازة مــــن الــــصــــور الــ
الطائرة  لشكل  للموقع  بإرسالها  متطوعون 
الحصول على خبرة  ليمكنك من  الــداخــل  من 

أفضل بالطائرة.
أيضًا  يــــزودك  بــل  هــنــا،   SeatGuru يــتــوقــف  ال 
بــمــعــلــومــات إضـــافـــيـــة عـــن عــمــلــيــة الــتــســجــيــل 
شركة  كانت  إذا  ويخبرك  للطائرة،   Check-in
الـــطـــيـــران تــســمــح بــالــتــســجــيــل عــبــر اإلنــتــرنــت 
الــحــقــائــب  وبــيــانــات  ال،  أم   Online-check-in
والوزن املسموح به على الطائرة. هناك أيضًا 
مــوقــعــان آخـــــران يــقــدمــان خـــدمـــات شــبــيــهــة بـ

 كانوا أقل في حجم املعلومات 
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والـــذي  األخــيــر  مسلسله  حققه  الـــذي  الكبير 
عــرض الــعــام املــاضــي، وهــو »وش تــانــي« مع 
العمل  يحقق  لم  فهمي، حيث  الفنان حسن 
قــرر كريم ترك  لــذا  أفــعــال إيجابية،  أي ردود 
الــتــلــفــزيــون جــانــبــًا، حــتــى يــعــود بــعــمــل قــوي 

يليق بنجاحاته السينمائية.
إنتي«  يــا  أنــا  »يــا  وبــعــد تقديمها ملسلسلها 
ــــذي عــــرض في  مـــع الــفــنــانــة فــيــفــي عـــبـــده والــ
رمضان املاضي، ولم يحقق أي نجاح يذكر، 
ــاب، فــي  لــــن تـــتـــواجـــد الـــفـــنـــانـــة ســمــيــة الـــخـــشـ
رمضان هذا العام، خاصة وأن الجزء الثاني 
من مسلسل »حدائق الشيطان«، الذي كان من 
املفترض أن تشارك فيه سمية، لم يتم تنفيذه 
حــتــى اآلن، ولــــم يــتــحــدد مـــوعـــد لــتــصــويــره، 

ليظل موقف العمل غامضًا.
من  جديد  جــزء  بتصوير  انشغالها  وبسبب 
خــارج سباق  للعرض  »شــطــرنــج«  مسلسلها 
الفنانة وفــاء عامر، في  رمــضــان، لن تتواجد 
رمــضــان هــذا الــعــام. وال يـــزال مــوقــف الفنانة 
لــيــلــى عــلــوي حــتــى اآلن غــامــضــًا، حــيــث إنــهــا 
ــتــــذرت عـــن املـــشـــاركـــة فـــي مسلسل  ســبــق واعــ
ــع إيــــــاد نـــصـــار واملـــخـــرج  ــقــــبــــة«، مــ »أفـــــــــراح الــ
فيلمها  بتصوير  وانــشــغــلــت  يــاســن،  محمد 
السينمائي »املاء والخضرة والوجه الحسن«، 
ثــم انــشــغــلــت بــعــد ذلـــك بــمــالزمــة والــدتــهــا في 
أزمــة  مــن  اآلن  تعاني حتى  املستشفى، حيث 
املشددة  العناية  غرفة  في  وتتواجد  صحية، 
املفترض أن  في أحــد املستشفيات. وكــان من 

توقع ليلى لبطولة مسلسل »عم دافنشي«.
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تــتــواصــل فعاليات مــهــرجــان أســـوان الــدولــي 
لــلــثــقــافــة والــــفــــنــــون الــــــذي افــتــتــحــه مــحــافــظ 
أســـــوان، مــجــدي حـــجـــازي، األربـــعـــاء املــاضــي 
السفير  بمشاركة  وذلــك  فبراير/شباط،   ،17
الــهــنــدي ســانــجــاي بــاتــاتــشــاريــا، وعـــــدٍد من 
مــمــثــلــي الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة فـــي مــصــر. 
املقبل يوم  االثــنــن  املــهــرجــان حتى  ويستمر 
فــبــرايــر/ شــبــاط. حــن يختتم بمشاهدة   22
رمسيس  وجــه  على  الشمس  تعامد  ظــاهــرة 
الـــثـــانـــي داخــــــل مــعــبــد »أبــــــو ســـمـــبـــل«. وهـــو 
الــتــوقــيــت الـــــذي اخـــتـــارتـــه مــحــافــظــة أســــوان 

لتنظيم املهرجان الثقافي.
يـــشـــارك فـــي املـــهـــرجـــان مــجــمــوعــة مـــن الــفــرق 
الــشــعــبــيــة املـــصـــريـــة؛ هـــي الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة 
واألقــصــر  باإلسكندرية  والــحــريــة  بالشرقية 
والعريش وأسوان وتوشكى.  واإلسماعيلية 
ــن الـــفـــرق  ــارك مــجــمــوعــة أخــــــرى مــ فــيــمــا تــــشــ
ــان وتـــونـــس  ــيــــونــ الـــدولـــيـــة تــمــثــل الـــهـــنـــد والــ

ورومانيا والصن وإثيوبيا وأوغندا.
فـــيـــمـــا تــــأتــــي مـــشـــاركـــة دولـــــــة الـــهـــنـــد بــصــفــة 
رسمية تحت عنوان: »أيام الهند«، ويتضمن 

برنامجها الثقافي التعريف بالتراث الهندي 
الوثائقي  للفيلم  عــرضــًا  متضمنًا  وفــنــونــه، 
الهندي »بلد العجائب«، إضافة إلى عروض 
فــنــيــة تــحــيــيــهــا فـــرقـــة »مـــانـــيـــبـــوري« لــلــفــنــون 
الــشــعــبــيــة. وتــتــنــوع فــعــالــيــات املــهــرجــان إلــى 
واملــاتــور  الشراعية  بــاملــراكــب  كرنفال  تنظيم 
أســوان  أهــالــي  بمشاركة  النيل  صفحة  على 
الــســيــاحــيــة، وعــــروض فنية للفرق  ــــواج  واألفـ
املختلفة في جميع قصور الثقافة باملحافظة. 
ثم تنتقل الفاعليات، مساء األحد املقبل، إلى 
ساحة معبد »أبو سمبل«، لتختتم بمشاهدة 

الظاهرة الفرعونية في اليوم التالي.
كـــان افــتــتــاح املــهــرجــان قــد انــطــلــق بمشاركة 
الــروح  400 شــاب في كرنفال شعبي يحاكي 
الفرعونية، يتقدمهم عربة الفرعون رمسيس 
الثاني ومركب الشمس، بدءًا من حي منشية 
الــنــوبــة وحــتــى معبد رمــســيــس الــثــانــي. كما 
تــضــمــنــت الــفــعــالــيــات أيــضــًا افــتــتــاح متحف 
اآلثــــــــار بــــــأســــــوان، وعـــــــرض مــــحــــاكــــاة لــوجــه 
أبــو سمبل  بعنوان: »حملة  الثاني  رمسيس 
ْرن في تاريخ 

َّ
51 عامًا«، ومعرض »سيدات أث

مصر«، وعرضًا للفنون التشكيلية  بعنوان: 
»أبو سمبل في عيون الفنانن«.

ُيــذَكــر أن الشمس تتعامد على قــدس أقــداس 
املعبد الكبير مرتن في كل عام، حيث تكون 
األول.  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي 22  الثانية  املـــرة 
ــان أول تــســجــيــل لــهــذه الــظــاهــرة فـــي عــام  وكــ
1874م، حن قامت املستكشفة، إميليا إدوارد، 
ميل  »ألــف  كتابها  فــي  برصدها وتسجيلها 
فوق النيل« الذي نشرته عام 1899م. ويشاع 
أن يومي تعامد الشمس يوافقان عيد ميالد 
ــفـــرعـــون وعـــيـــد جــلــوســه عــلــى الـــعـــرش في  الـ

عبقرية هندسية فريدة.
حدث تغيير طفيف في موعد تعامد الشمس 
بتأخيره يومًا واحدًا، فصار يوم 22 بداًل من 
21، وذلك بعد نقل املعبد من مكانه األصلي 
تحت إشراف اليونسكو في ستينيات القرن 
املــاضــي، إلنــقــاذه مــن الــغــرق فــي مياه بحيرة 

السد العالي.
مــا يسمى  إلــى  »أبـــو سمبل«  وينتمي معبد 
النوبة«، وهــو معبد مــزدوج  آثــار  »مجموعة 
الــصــخــور الضخمة  مــن  مــن قطعتن  مــكــّون 
املنحوتة من الجبال، في عهد امللك رمسيس 
الــثــانــي فــي الــقــرن الــثــالــث عــشــر قــبــل املــيــالد، 
وكان نصبًا دائمًا للفرعون وللملكة نفرتاري، 
احتفااًل بذكرى انتصاره في معركة »قادش«.

)Getty( مقاعد طائرة

بدأ المشاهير العرب ينضمون إلى تطبيق سناب شات المعروف، ويشاركون معجبيهم كل 
تفاصيل حياتهم اليومية وأخبار حفالتهم وسهراتهم، بتحميل الصور والفيديوهات

عالم
»سناب شات«

تعامد الشمس
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حكواتي

كنان قوجه

مع انتشار صورة الطفل إيالن، وما خلفته من موجات تعاطف شعبي 
مع الالجئني السوريني، وبعدها قرار املستشارة األملانية، أنجيال ميركل، 
بفتح األبواب وتعليق العمل باتفاقية »دبلن«، شهدت أملانيا تدفقًا كبيرًا 
البث  تقنية  اعتمد بعضها  التي  التلفزيون،  كاميرات  لالجئني، رصدته 
املباشر لحركتهم عبر الحدود، كما لو كان تلفزيون الواقع مع كومبارس 
هائل. رّحب األوروبيون بداية بالقادمني من الجحيم عبر الفتات مكتوبة 
باللغات املحلية والعربية، وقدموا املساعدات املادية، إضافة إلى خطاب 

إعالمي صديق لالجئني، يحذر من ممارسات عنصرية ضدهم.
الــعــام، ليعود إلــى التأفف مــن األعــداد  لكن ســرعــان مــا سينقلب املـــزاج 
املــهــولــة لــلــقــادمــني وأكــالفــهــم االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، ومـــع هجمات 
داعش في باريس، وحوادث التحرش في كولن، سيقول اليمني األوروبي 

املتطرف: لقد حذرناكم!
لــم يــكــن الــيــمــني األوروبـــــي فــقــط مــن عــّبــر عــن هـــذه املـــخـــاوف، فــقــد عبر 
وبشار  روســيــة،  إعــالم  ووســائــل  األميركية،  للرئاسة  مرشحون  عنها 
األسد أيضًا. وإذا كان لهذا الخطاب ما يبرره في السياسة وأغراضها، 
من  السابقني  والالجئني  املهاجرين  من  أوســاط  م  تبرُّ كــان  فاملفاجىء، 

املوجة الجديدة للجوء.
بينهم  فيما  القائمة  والتناقضات  اختالفاتهم  بكافة  األوروبــيــون  ينظر 
بحياتهم  النجاة  هــي  ــدة،  واحـ قضية  كأصحاب  الالجئني  مجموع  إلــى 
الــالجــئــون بما  مــن حــرب ال يــبــدو ثمة أفــق قــريــب لحلها، فيما ينقسم 
السوري  للنظام  املوالي  فمنهم  الــســوري:  الصراع  أشكال  من  يحملونه 
ــع تـــنـــّوع حــســاســيــات املـــعـــارضـــة(. ويختلفون  ومــنــهــم املـــعـــارض لـــه )مـ
أكــراد(،  أقليات، عــرب –  الطوائف واإلثنيات )مسلمون –  أيضًا حسب 
وبــني من  وفــقــراء،  أغنياء  بني  االجتماعية كذلك  تتباين خلفياتهم  كما 
لــم يواجه  أو تعرض لالعتقال والتعذيب، وبــني مــن   وأحــّبــة 

ً
أهــال خسر 

تجارب مماثلة. في »الكامب«، املحطة األولى، تنفجر كل هذه التناقضات، 
مترافقة مع صدمة للكثيرين من الواقع الجديد، فأوروبا كما تبدو في 
ات نعيم ووفرة، والكامب أبعد 

ّ
صور املهاجرين السابقني عبارة عن جن

ما يكون عن ذلك.
ــأوى اآلمـــن والــطــعــام  أمـــا بالنسبة لــلــمــســؤولــني فــي الــكــامــب فــمــا دام املــ
التذمر قد تكون وجيهة من  لكن أسباب  للتذمر.  متوافرين، فال مبرر 
وجهة نظر الجىء ما، كأن يكون شريك السكن في الكامب ليس سوريًا 
. فهو لــن يــتــردد فــي وصــف أي تــصــرف ال يعجبه مــن مضيفيه 

ً
مــثــال

أو  اإلنجليزية،  بــدل  بلغته  التحدث  على  املوظف  كــإصــرار  بالعنصرية، 
التدقيق على التذكرة في وسائل النقل العامة وما شابه. لكنه ال يطيق 
السكن مع الجــىء أفغاني أو أرتــيــري في غرفة واحـــدة، وال يفطن ألي 

عنصرية في سلوكه هذا.
بــني أوســاط  الشائعة  الــخــرافــات  أيــضــًا ستتهافت بعض  الــكــامــب  وفــي 
املهاجرين، فمن يصّدق أن أوروبا بحاجة إليه لتجديد شبابها وعوزها 
رفض طلبات 

ُ
ت الذين  البلقانيني  الشباب  إلى عدد  العاملة، سينتبه  لليد 

ف بلدانهم كبلدان آمنة، ومن 
ّ
لجوئهم لعدم استحقاقها، فالقوانني تصن

يعتقد أن األوروبيني يفضلون أبناء األقليات أو املسيحيني تحديدًا على 
املسلمني، سيتبني له أن املعاملة والتقديمات واحدة للجميع.

على  ويعتمد  تقريبًا،  مــوحــدًا  الــكــامــب  فــي  املعيشة  مستوى  كــان  وإذا 
نظام املعونات )يحرص األثرياء على إخفاء أمرهم إلى حني مغادرته(، 
منها  ق 

َّ
اجتماعية غير متحق بخلفيات  التباهي  من  ذلــك اليمنع  أن  إال 

بالطبع. فقد تسمع نفس القصص والتفاصيل من أشخاص مختلفني، 
وأمــالك خسرها في  تجارية،  غالبًا حــول معامل وشــركــات  وتتمحور 

الحرب، مما اضطّره إلى اللجوء.
الرحلة،  اللجوء األخيرة عن سابقتها بانخفاض كلفة  وتختلف موجة 
ف 

ّ
فبعدما كانت الرحلة تكلف ما يزيد على 5 آالف يورو، أضحت تكل

أقل من ألف يورو فقط، وهو ما أّدى إلى فرز اجتماعي جديد على خلفية 
أن من سبق ودفع غاليًا كان من أصحاب املهن الحرة والطبقة الوسطى، 

بينما من قدم الحقًا هم من الطبقات األفقر.
وهكذا سيكون على سورّيي أوروبــا، وقبل البدء بمشوار االندماج مع 
املجتمع الجديد، أن يعيشوا اندماجًا فيما بينهم داخل مجتمع الكامب 

كخطوة أولى.

تحت سقف ألمانيا مشاهير يشاركون 
يومياتهم

أحالم )Getty(ديانا حداد )العربي الجديد( 

)Getty( تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني )Getty( الشمس في عيد ميالد رمسيس الثاني

)Getty( ساحة معبد »أبو سمبل« في أسوان

)Getty( نيللي كريم



وصــــــواًل إلــــى شــكــلــهــا الـــيـــونـــانـــي الـــــذي كــان 
اإلشــارة  تمت  إذ  الحكمة«،  »محّبي  حاضنة 
إلى أن الفالسفة كانوا »يؤسسون ملشاريعهم 
الــذي  باملجال  عــالقــة  فــي  التأملية  الفلسفية 
يــحــتــضــنــهــم«، وعـــلـــى هــــذا األســـــاس تحضر 
املــديــنــة »كــمــشــروع تــأمــلــي«، كــمــا هــو الــحــال 
مع أفالطون الذي صاغ منها نموذج املدينة 

الفاضلة بما هي مجتمع مختلف ومتمّيز. 
العالقة عبر مــراحــل تاريخية،  تــطــّورت هــذه 
ظــلــت تــشــغــل الــفــلــســفــة بــراهــنــيــة وشــائــجــهــا 
ــــث مــحــمــد  ــــاحـ ــبـ ــ الـ بـــــــّن  إذ  ــا،  ــهــ ــاتــ ــعــ ــاطــ ــقــ وتــ
خالل  مــن  باملدينة،  العقل  عالقة  املصباحي 
تـــأشـــيـــره عــلــى حـــضـــور الــعــقــل »كــاســتــعــارة 
للفلسفة، فيما أن املدينة استعارة للسياسة 
»املشاريع  بفشل  بالقول  لينتهي  والــدولــة«، 
الـــرائـــدة،  الــعــربــيــة  بــاجــتــهــاداتــهــا  الفلسفية« 
فــي »خــلــق رأي عـــام عــربــي وإســـالمـــي يؤمن 
بــالــعــقــالنــيــة«، وهــنــا اعــتــبــر ابـــن رشـــد املــنــّبــه 
األول إلى ضرورة أن تنأى الفلسفة بنفسها 
عــن املـــذاهـــب وعـــن الــجــمــهــور، لــتــحــافــظ على 

وجودها كقول مستقل.
تبيان كيفية  الــنــدوة حــاولــوا  املتدخلون في 
إعادة بناء هذه العالقة في التفكير الفلسفي 
ووظيفة  لــدور  منظور جديد  وفــق  الحديث، 
ــدرة الــتــفــكــيــر  ــ ــــي قــ ــة، وفـ ــنـ ــديـ الــفــلــســفــة فــــي املـ
جديدة  منافذ  وفــتــح  تحقيق  على  الفلسفي 
للمدينة للوصول إلى الرقي، تنأى باملجتمع 
وأمنية...(  )اقتصادية  متعددة  إكــراهــات  عن 
على اعتبار أن هذا التفكير قادر على بلورة 
ــدو أن أهـــــم خـــالصـــات  ــبــ ــة. ويــ ــفـ ــيـ هـــــذه الـــوظـ

الـــنـــدوة كـــانـــت ضـــــرورة تــجــســيــر الـــهـــّوة بن 
عملية التفكير الفلسفي واملدينة بمصالحها 
الفهم«  لـــ«ســوء  نظرًا  الخاصة،  واعتباراتها 
الطويل الذي ساد عن عالقتهما معًا والرغبة 

في االعتراف املتبادل.
جــــــرت، فــــي هـــــذا االتـــــجـــــاه، اإلشــــــــارة إلـــــى أن 
اليوم  إلــى  تــزال مفيدة  أرسطو ال  اجتهادات 
من  مجموعة  باعتبارها  »املــديــنــة«  فهم  فــي 
ــتـــوافـــق« عــلــى الــعــيــش فـــي فــضــاء  ــنـــاس »تـ الـ
املعنى  قــادر بهذا  الفلسفي  محدد، فالتفكير 
على بلورة العديد من املعارف لخلق شروط 
»السعادة«، من هنا الحاجة للفلسفة بقيمها 
العقالنية، وأبعد ما تكون على »املجّرد« في 
هكذا،  للعيش.  املمكنة  التقاطع  نقط  إيــجــاد 
تــنــشــأ عــالقــة الــتــوتــر بــن الــتــفــكــيــر الفلسفي 
واملدينة، الى جانب »أنماط« التفكير املحددة 
الــذي ال يتعامل  الفيلسوف  لطبيعة حضور 
مــع »عــامــة املــواطــنــن«، وفــي املقابل ال تلتزم 
املدينة باالعتراف بالقيمة املعرفية والرمزية 

للفيلسوف.
 
ً
ضــمــنــيــًا، ظــــل الــتــفــكــيــر الــفــلــســفــي مــنــشــغــال
بالقضايا الكبرى، وبأسئلته الخاصة عوض 
ــراط فــــي الــــشــــأن الـــيـــومـــي، خــصــوصــًا  ــ ــخـ ــ االنـ
الــــتــــي شــهــدتــهــا  الـــحـــديـــثـــة  الـــــتـــــطـــــّورات  أن 
املـــــدن، والـــتـــي ال تــســتــجــيــب بـــالـــضـــرورة إلــى 
تفتقد  الفاضلة«،  أفالطون  مدينة  »منظومة 
القيم تستطيع من خاللها  الــى منظومة من 

الدار البيضاء ـ عبد الحق ميفراني

باملدينة  الفلسفة  عــالقــة  تحضر 
الفلسفي  الــتــفــكــيــر  تـــاريـــخ  ضــمــن 
منذ العصر اليوناني القديم، وفي 
تــــالزم هـــذه الــعــالقــة اســتــطــاعــت الــفــلــســفــة أن 
زًا على إنتاج 

ّ
تجعل من »املدينة« فضاًء ومحف

األفــكــار واألســئــلــة. فــي هـــذا املــنــحــى، وضمن 
والنشر«  للكتاب  الدولي  »املعرض  فعاليات 
فــي الــــدار الــبــيــضــاء، انتظمت نـــدوة »املــديــنــة 
والفلسفة«، شارك فيها عدد من الباحثن في 
فازيو  نبيل  مثل  اإلنسانية،  والــعــلــوم  الفكر 
ومحمد الدكالي وعادل حدجامي، فيما أدار 

النقاش عزالعرب لحكيم بناني. 
انطلقت الندوة من األرضية التي انبثق منها 
ارتبطت  والــتــي  تاريخيًا،  الفلسفي  التفكير 
بتطّور مفهوم املدينة في الحضارات القديمة 

الدوحة ـ فوزي باكير

ــم مـــعـــرٍض يجمع  حـــن يـــجـــري اخــتــيــار اســ
ْن اثنن، ُينتقى اسٌم يحاول  أعمااًل لتشكيليَّ
ــن، 

َ
ــان

ّ
قـــدر اإلمـــكـــان مــقــاربــة اشــتــغــاالت الــفــن

ويعّبر عن رؤيــٍة مشتركة تضع لوحاتهما 
 تـــحـــت ســـقـــف صــــالــــٍة واحـــــــــدة. »أصـــــــــوات«، 
هـــو اســــم املـــعـــرض الـــــذي تــقــيــمــه »غــالــيــري 
للفنون«  كتارا  »مركز  في  حاليًا،  املرخية«، 
ريــم  الــســوريــن،  للتشكيلين  الـــدوحـــة،  فــي 

يسوف وعمران يونس.
؟ 

ً
لكن ملاذا »أصــوات« وليس »صوتان«، مثال

انن، نجد أنفسنا 
ّ
حن ننظر إلى أعمال الفن

عبير 
ّ
الت فــي  تــمــامــًا  ُمختلفن  ــن 

َ
أمـــام صــوت

عـــن الـــراهـــن الـــســـوري. كــمــا نــجــد أن لــوحــات 
عن  عبير 

ّ
الت بطريقتها،  تــحــاول،  منهما   

ّ
كــل

)أو ال  الــســوريــن ومـــا يعيشونه  »أصـــــوات« 
ها.

ّ
يعيشونه( في بالٍد أصبح املوُت ظل

ــا إلـــى  ــهـ ــاتـ بــيــنــمــا تــــذهــــب يــــســــوف فــــي لـــوحـ
اســتــخــدام رمــــوز هـــادئـــة، تنتمي إلـــى عــوالــم 
والبطاقات  الورقية  الطائرات  مثل  الطفولة، 
 مع 

ّ
الــبــريــديــة وطـــائـــر الــســنــونــو الــــذي ُيـــطـــل

الــربــيــع، واألطــفــال أنفسهم أيــضــًا حــاضــرون 
فـــي أعـــمـــالـــهـــا؛ يـــرســـم يـــونـــس مــعــالــم أخـــرى 
للمشهد السورّي، حيث نرى ما بعد الحياة، 
نجز معظمها 

ُ
نرى املوتى واملقابر، بلوحاٍت أ

ــواٍن داكــــنــــة، كــــاألســــود واألحــــمــــر الــقــانــي  ــألــ بــ
والبرتقالي الغامق.

سم بها أعمال 
ّ
قد تكون هذه القسوة التي تت

ــى الـــيـــوم، في 
ّ
 مـــن بــقــائــه، حــت

ً
يــونــس نــابــعــة

 هو شاهٌد على الحضور الفظ 
ُ
دمشق؛ حيث

للموت اليومي في بالده. ُيالَحظ في لوحاته 
ــادئ،  ــٌد صـــامـــٌت وهــ ــ نـــوعـــان مـــن املـــوتـــى؛ واحـ
ــشــبــه الــكــالب 

ُ
وُمــحــاصــٌر بــكــائــنــات ُمــخــيــفــة، ت

ها موٌت آخر ُيحاصر 
ّ
ة، أو الغربان، كأن

ّ
الضال

املــوتــى فــي نــومــهــم األبـــــدي. أّمــــا فــي الــثــانــي، 
فــنــرى املــوتــى غــيــر ُمــحــايــديــن، فــي وجوههم 
)وهــــي هــيــاكــل عــظــمــيــة( تــعــابــيــر حـــــاّدة، كما 

المدينة 
مشروعًا تأمليًّا

ربّما تتباعد رؤية كل 
من التشكيلَيين السوريَين 

إلى راهن بالدهما، 
لكنهما، بالمقابل، يلتقيان 

في أسئلٍة تحاول أن 
تبعث الحياة من سجالت 

الموت اليومي

في إطار البرمجة الثقافية 
لـ»معرض الكتاب« في 
الدار البيضاء، انتظمت 

مؤخرًا ندوة تدارس فيها 
المشاركون اهتزاز العالقة 

بين المدينة والفلسفة 
وضرورة إعادة تشييدها

قد يبدو من الطريف 
أنني كنت أستسلم مرارًا، 
وأنا في سنوات سجني 

المديد، لبزوغ أمل 
طارئ بأن ما أنا فيه 

ليس إال حلما ثقيل

ريم يسوف وعمران يونس أطفال ليسوا في اللوحة

أقول في نفسي إنها حيوية اليأس

في كسر الحواجز بين المجتمع والفلسفة

دعت الندوة إلى فهم 
العالقة الملتبسة بين 

الفكر والمكان

بينما تلجأ يسوف 
إلى رموز حالمة، يرسم 
يونس قسوة الموتى 

والمقابر

آلية التمسك بفكرة 
رحيمة تقول إن 

واقعهم مجرد حلم

فشل الفلسفة 
عربيًا مرتبط بالعالقة 

المتوترة مع المدن
صحيح أن معارض الكتب تمثل فرصة فريدة الستقطاب جمهور كبير 
عند إلقاء محاضرات فكرية أو أدبية، وهو ما ال يحظى به المحاضرون 
مناسبات  في  الميادين  هذه  في 
لــكــن أي  نـــدر.  ــا  ــي م أخـــرى إال ف
جمهور يأتي إلى المحاضرة؟ هل 
الــذهــاب  بــرمــج  ممن  معظمه 
الندوة أو تلك  إلى هذه  لالستماع 
أم هي مجرّد استراحات عابرة قبل 
المعرض؟  في  التبّضع  مواصلة 
في  تظل  وأجواؤها  المحاضرات 
الشعوب  لعالقة  مؤشرًا  النهاية 

باألفكار ونقاشاتها.

عالقة الشعوب باألفكار

2425
ثقافة

متابعة

معرض 

إطاللة

شعر وفن

ــل هـــذا  ــ اإلنـــســـانـــيـــة تـــرســـيـــخ حـــضـــورهـــا داخــ
التطّور. ثمة اليوم ضرورة إلى مراجعة هذه 
في  واملــديــنــة،  الفلسفة  بــن  امللتبسة  العالقة 
ضــوء الــتــحــّوالت التي مّست مــن جهة املــدن، 
ومن أخرى التفكير الفلسفي، كما أن الراهن 
وما يقتضيه من حلول ومقاربات يثير أكثر 
الحاجة إلى قطع هذه الفواصل بن الفالسفة 
واملــجــتــمــع، وهـــو مـــا ســيــخــلــق جـــوًا عقالنيًا 

يمّكن من ترسيخ قيم التعايش.
البرمجة  نــشــاطــًا تشهدها  الـــــ120  يــقــارب  مــا 
الـــ22 من املعرض،  الــدورة  الثقافية لفعاليات 
الــــذي يــخــتــتــم غــــدًا األحـــــد. تــهــيــمــن عــلــى هــذه 
ــاب 

ّ
الـــبـــرمـــجـــة الـــفـــعـــالـــيـــات االحـــتـــفـــائـــيـــة بــكــت

 .
ً
ــوا عــن قتلنا ثــانــيــة

ّ
ــهــم يــصــرخــون: كــف

ّ
لــو أن

بالنسبة إلى يسوف، التي خرجت من سورية 
قبل قرابة ثالثة أعوام إلى عّمان، ثّم باريس، 
ــبـــاشـــرة،  ــور املــــــوت املـ ــ ــف مــــن صـ

ّ
فـــهـــي تــتــخــف

أطفاٍل  رّبما تواريها، بطريقٍة ما، على شكل 
قن فــي فــضــاء مــفــتــوح؛ حيث 

ّ
يــطــيــرون محل

يــغــادرون األرض. لكن  ــهــم 
ّ
يــظــهــرون فيه كــأن

، تستدعي األمل.
ً
 لوحاتها حاملة

ّ
تظل

ُيمكن أن نالحظ ذلك في واحدة من اللوحات 
ما سنونوات 

ّ
 واحدًا، وإن

ً
التي لم نَر فيها طفال

عٍل؛  األرض برسائل تحملها من  إلــى  تبعث 
من أطفاٍل ليسوا في هذه اللوحة، بل هم في 

خرى يبتعدون صاعدين إلى الّسماء.
ُ
أ

في لوحٍة أخرى لها، ننظر إلى أربع ورداٍت، 
ها ثالث، 

ّ
لكن حن نحّدق جيدًا، ننتبه إلى أن

 من بينها. 
ّ

طل
ُ
والرابعة ليست سوى طفلٍة ت

 في انتظار ربيٍع 
ً
أَوليست هي األخــرى زهــرة

 مــنــه مـــن دون خــــوف كــمــا تلك 
َ
مـــا كـــي تـــبـــزغ

إلى  يميل  لونها  بــدا  وإن  الكاملة؟  الــــوردات 
، وتزّين ساقها 

ٌ
حة

ّ
، لكنها متفت

ً
الرمادي قليال

األوراق.
ــذا، يــضــعــنــا »أصـــــــــــوات«، الــــــذي يــســتــمــر  ــكــ هــ
ــام مــشــهــٍد  ــ حــتــى 26 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، أمـ
 مـــن زاويـــتـــه؛ 

ّ
ـــانـــان كــــل

ّ
واحــــــٍد، يــنــظــر إلــيــه فـــن

فــــي األرِض،  ــم  ــ املــــوتــــى وهــ تــــصــــّور  األولــــــــى 
والــثــانــيــة تـــصـــّورهـــم أطـــفـــااًل صــاعــديــن إلــى 
الـــّســـمـــاء، وكــالهــمــا ُيـــرســـل الـــرســـائـــل ذاتــهــا: 
ل املشهد 

ّ
 ُيظل

ٌ
ه؟ ســؤال

ّ
متى سينتهي هذا كل

 أن يستشرف 
ّ
، ويــحــاول الفن

ً
الــســوري كــامــال

.
ً
اإلجابة من خالل ما يستطيع إليه سبيال

ومــثــقــفــن وفــنــانــن مــغــاربــة رحــــل معظمهم 
السوسيولوجية  كالباحثة  املنقضية،  السنة 
فاطمة املرنيسي، واملؤرخ عبد الهادي التازي، 
ــربـــي املـــــســـــاري. كــمــا  ــعـ واإلعـــــالمـــــي مــحــمــد الـ
مثل »ساعة  فــقــرات  بانتظام  املــعــرض  يشهد 
مـــع كـــاتـــب« و«أصــــــوات جـــديـــدة فـــي الــكــتــابــة« 
و«ثقافات  كتب«  و«تقديم  شعرية«  و«لحظة 
مــتــقــاطــعــة« و«أســـمـــاء فـــوق الـــبـــوديـــوم« التي 
ــن املــــغــــاربــــة  ــريــ ــكــ ــفــ ــبــــدعــــن واملــ تـــحـــتـــفـــي بــــاملــ
إضافة  الدولية،  الجوائز  بمختلف  املتّوجن 
إلى تظاهرة »كتب في الطريق إلى التتويج«.

ــداف املــعــلــنــة مـــن قــبــل املــشــرفــن،  ــ حــســب األهــ
ــى أن يـــكـــون صـــورة  ــعـــرض يــصــبــو إلــ ــإن املـ فــ
للزخم الثقافي في املغرب، ومن خالله يمكن 
الرؤية  »االنــخــراط في تعزيز  بلورة مشروع 

االستراتيجية للمغرب الثقافي«. 
لــإشــارة، فــإن املــعــرض كــان مناسبة للجدل 
بسبب تــأجــيــل تــتــويــج الــفــائــزيــن فــي جــائــزة 
املـــغـــرب لــلــكــتــاب، حــيــث تـــقـــّرر تــغــيــيــر مــوعــد 
الــقــادم. وحسب  انعقادها إلــى 29 من الشهر 
املــعــطــيــات الــرقــمــيــة لــأعــمــال املــرشــحــة لهذه 
ــائـــزة، بــلــغ مــجــمــوع الــكــتــب املـــقـــدمـــة في  الـــجـ
عــة بن 

ّ
، مــوز

ً
مختلف األصــنــاف الــــ175 عــمــال

(، والـــدراســـات األدبــيــة 
ً
الــســرديــات )67 عــمــال

اإلنسانية  والعلوم   ،)42( واللغوية  والفنية 
االجــتــمــاعــيــة  والـــعـــلـــوم  والــــشــــعــــر)31(،   ،)36(

)23(، والترجمة )14(.

تصويب

ثيلسا مونْييث ِدييث

يـــوم الــخــمــيــس 5: أكـــره إشـــارة 
ــارع  ــودة عــنــد شـ ــوجــ املــــــرور املــ
يأتي  أبــي عندما  بــوغــوتــا، ألن 
ألخـــذي مــن املــدرســة ونتوقف 
ــارة إلــى  ــ انــتــظــارًا لــتــتــغــيــر اإلشــ
ــف عن 

ّ
ــلـــون األخـــضـــر، يــتــوق الـ

ــكــــام مـــعـــي. تــتــغــّيــر هــيــئــتــه  ــ ال
فــيــصــبــح صـــارمـــا جــــدًا، يقفل 
ــن الـــداخـــل  ــيــــارة مــ أبـــــــواب الــــســ
املـــرور  ــارة  إشــ تتغّير  أن  وإلـــى 
إلـــى الــلــون األخــضــر ال يسمع 
وال يرى. بالكاد يحّرك جفنيه 
ويــنــظــر بــتــركــيــز صـــوب مكان 

غير معروف. 
أنا أعرف أنه ال يرى وال يسمع 
ــه عــنــدمــا يــتــحــّدث إلــيــه ذلــك  ألنـ
ــذي يــبــيــع املــنــاديــل ال  ــ الـــرجـــل ال
يــجــيــبــه وال يــنــظــر إلــيــه أيــضــا، 
أمـــــام  يـــقـــف  الـــــرجـــــل  رغــــــم أن 
ــدوى...  ــ لــكــن دون جــ ــه..  ــذتـ ــافـ نـ
أبي ال يراه وال يسمعه. أظن أنه 
ذنب إشارة املــرور؛ فبعد تغّير 
ــلـــون األخــضــر  ــــى الـ اإلشــــــارة إل
ــابـــق عــهــده  ــــى سـ ــي إلـ ــ ــعـــود أبـ يـ
ويــســتــرد ســمــعــه وبــصــره من 

جديد.
ــد قــلــق  ــا جــ ــ ــوم الـــســـبـــت 7: أنـ ــ يـ
لفقدان  أبــي. باألمس عاد  على 
الــســمــع والــــرؤيــــة عــنــد إشــــارة 
مــــرور أخـــــرى. بــالــرغــم مـــن أن 
تتوقف  لــم  الجرائد  تبيع  طفلة 
عن الضرب على زجاج نافذته. 
ما زلت أفكر في أن الذنب يعود 
إلى إشارات املرور هذه، لكن ما 
تـــرى؟ غــدا سأسأل  يــا  السبب 

أمي عن األمر.

)كاتبة إسبانية من مواليد 
مدينة خيخون في مقاطعة 
 أستورياس. ترجمة: 
إبراهيم اليعيشي(

رسالٌة من بريدين سوريّين

رّفة عين اسمها االستيقاظ

آخُر تلويحٍة للشمس على الشرفة/ أشرب القهوة مع سنجاٍب سرقوا منه غابته/ 
مخاوفك  د  تتجسَّ األقــل  على  أنت  خوفه/  من  ئ  أهــدِّ البندق/  حبّات  أعطيه 
وآالمك في غابة مسروقة/ لو أستطيع تجسيد آالمي وغضبي لما حزنُت على 
العظيمة  الخسارات  وقَت  قلبي.  إلى  طريقها  تعرف  السعادة  ولكانت  شيٍء/ 

اشرب قهوتك. 

ال تبحث عن خالٍص في هذا الوجود/ ستنطبق عليك المصيدُة بشكٍل أكثر إيالمًا/ 
أنت  يستمعون/  اآلخر  والنصف  شعرًا/  يقولون  البشر  نصف  جراحك.  ق  ستتعمَّ
مخطئ؛ نصف البشر يقولون شعرًا والنصف اآلخر يحاولون/ لذلك ألقي قصائدي 

للريح والغيوم. 
)شعر فخري رطروط/ فلسطين، ولوحات ريما سلمون/ سورية(

كيف  أعرُف  وال  رماحي/  غرزُت  أين  أعرف  ال  ثيران/  هناك  يكن  لم  للحلبِة/  أندفع 
وصلُت المشفى/ ال أعرُف سبب هذه الجروح/ولماذا تعالجني دببٌة ترتدي مراييل 
بيضاء/ ما أذكره أنني كنت ثمًال وأهاجم ثيرانًا من إسفلت وإسمنت/ ال أعرف من 
ثيراٌن جريحٌة من إسفلت وإسمنت على  د حولي  لماذا تتمدَّ ق لي وال  كان يصفِّ

أسرَّة المشفى. 

وضعَت  لو  حتى  جائعًا  يظلُّ  المحروم  الكائن  لها/  عالج  ال  دائمٌة  حالٌة  الحرمان 
طعام العالم ونساَءه وأمواله على طاولته/

كائنًا  تولد  أن  بها/  الوجود  لهذا  شأن  ال  وقديمة  داخلية  أشياء  سببه  الحرمان 
محرومًا لن يمأل عينيك أيَّ شيء/ الحرمان عقاٌب على كوننا قبلْنا أن ندخل هذا 

العالم المشبع بالرغبات.

راتب شعبو

وكـــنـــت أبــــــدأ، بــكــل قــــدراتــــي الـــواعـــيـــة، في 
ما  وأن  بالفعل،  يقظا  كوني  مــن  التحقق 
أنـــا فــيــه هـــو حــيــاتــي الــحــقــيــقــيــة، وليست 
إحـــــدى ضـــــالالت الــنــفــس وخـــدعـــاتـــهـــا أو 
املعكوسة، على  األمــانــي  إحــدى مشتقات 

ما تذهب إليه نظريات األحالم. 
تــنــتــهــي عــمــلــيــة الــتــحــقــق بــلــحــظــة واحــــدة 
النظر الكتشاف  العقل وتركيز  من خض 
حدود الحلم والخروج إلى اليقظة. لحظة 
التي  الحافة  واحـــدة مــن بحث كثيف عــن 
ــــذي يــســمــح  تــفــصــل عــــاملــــن، عــــن الـــشـــق الــ
للنفس الحبيسة أن تتبخر رويــدًا رويــدًا 
ــيـــق الـــــكـــــابـــــوس. هــــذه   مـــــن مـــضـ

ً
خــــــارجــــــة

اللحظة الواحدة تجعلك تعيد التأكد من 
أن هذا الباب الحديدي ثابت ال يزول، كما 
هذه الحيطان ذات البقع املصفرة الكريهة 
ــة، وكـــمـــا تـــلـــك الــشــبــابــيــك  بــفــعــل الــــرطــــوبــ
تتأكد  ــدة  واحــ بلحظة  الــعــالــيــة.  املقضبة 
أن هــؤالء األشــخــاص الساعن فــي أرجــاء 
املهجع ال يتبدلون، وال تتماوج املسافات 
الفاصلة بينهم، كما ال تبدو عليهم الخفة 
وانــــعــــدام الـــثـــبـــات الـــــذي يــمــيــز شــخــوص 
املنامات عــادة، إنهم على املستوى نفسه 
مــن الــواقــعــيــة الـــذي أنــت عليه. خــالل هذا 
ارتــدادك  مــرارة  الخاطف تتسرب  التحقق 
املـــــهـــــزوم إلــــــى قــــســــوة املـــحـــيـــط الـــثـــابـــتـــة، 
االرتــــــــداد الـــلـــن الـــــذي تـــفـــوح مــنــه رائــحــة 
التي  الــذاتــيــة  بالسخرية  شبيهة  كسولة 
هي الترميم األنسب ملا تسببه هذه اآللية 
الــقــاســيــة، مــن تشققات  الــطــريــفــة، ولكنها 
عــمــيــقــة. الــســخــريــة الـــذاتـــيـــة فـــي املــتــنــاول 
دائمًا، جاهزة للخدمة كما تكون سيارات 

اإلطفاء في املطارات.
تكرار بزوغ أمل أخرق، ثم خفوته العاجل 
وانــطــفــاؤه، وهزيمة النفس املــطــرودة من 
عالم بديل قبل أن تدخله، املطرودة قبل أن 
يتاح لها الوقت الكافي لطرق الباب. أقول 
فـــي نــفــســي، إنــهــا حــيــويــة الـــيـــأس، أو هو 
نبض اليأس الذي يبقيه حيًا فال يتحول 
إلــى جثة منتهية. مــا قيمة يــأس ميت أو 
منته؟ األمــل األخـــرق الــبــازغ الــذي ال يفتأ 
مــن جديد في  ليبزغ وينطفئ  يــمــوت،  أن 
هذه البركة البليدة الراكدة، هو ما يبقي 
اليأس حيًا. ثم أسأل نفسي وقد فاجأني 
قولي السابق: هل األمل هو حياة اليأس؟ 
هـــل يــنــبــض قــلــب الـــيـــأس بـــاألمـــل؟ وحــن 

أدرك ذلك أقول: ال يأس إذن بال أمل. 
إلى الحلم يهرب املرء من يقظته القاسية، 
ــئــــة طــيــعــة  ألن الـــحـــلـــم يــبــقــى عــجــيــنــة دافــ

أعطته  الذي  التقليدي  التدمري  باللباس 
إياه العائلة التي حمته. 

كان أبو املجد قد كتب للمراسلة قبل ذلك 
أنــهــم فــي الــبــرد وتــحــت املــطــر ومــحــاطــون 
بـــ«الــجــهــاديــن« مـــن كـــل جــهــة، يــنــتــظــرون 
أيـــام، »إذا  تــعــزيــزات ال تــأتــي منذ خمسة 
الــلــه؟« يختم  مـــّت، فهل ستقولون رحــمــه 
بــســخــريــة حــــارقــــة.  ويــكــشــف فـــي حــديــث 
آخر مع املراسلة أن ما يدفعه للكتابة لها 

هو مجرد شعوره بأن هناك من يسمعه: 
»أنـــا بحكيلك ألنــو حــدا يسمع صــوتــي«. 
وكـــــان قـــد حــكــى لــهــا أنــــه العــــب كــــرة قــدم 
وأنـــه يحب فــريــق ريـــال مــدريــد، »بــس إلي 
4 سنن ما حضرت ريــاضــة«، كما تظهر 
املــراســلــة. ال  التي تنشرها  صــور رسائله 
غــرابــة إذن أن يصيبه عـــارض األمـــل بــأن 
مــا هــو فــيــه إنــمــا هــو مــحــض حــلــم ســوف 
السجون  اليقظة دون تبعات. في  تطويه 
والــحــروب وفــي الــبــؤس اليومي وأشــكــال 
االنــــتــــهــــاكــــات غـــيـــر املــــحــــصــــورة، يـــحـــاول 
الضحايا رمي الواقع عن كواهلهم بآلية 
مــتــشــابــهــة، آلــيــة الــتــمــســك بــفــكــرة رحيمة 
مـــجـــرد حــلــم وأن ثمة  إن واقـــعـــهـــم  تـــقـــول 
لحظة خاطفة تمحو الواقع املأساوي هذا 
ولكنهم ال  االستيقاظ.  اسمها  عــن،  ة 

ّ
برف

يستيقظون سوى على األسوأ. 
)كاتب سوري(

ــا املـــعـــذب  ــ ــ ــعــــذبــــن. لـــكـــنـــي وأنـ لـــنـــفـــوس املــ
كــغــيــري، أبــتــكــر أو تــبــتــكــر نــفــســي طريقة 
أن  إلــى حلم تريد  اليقظة  أخـــرى، فتحول 
تصحو منه إلى يقظة أخرى هي بمثابة 
حلم. يكتب »أبو املجد« ملراسلة صحافية 
تعّرف إليها حن ُكلف بمرافقة صحافين 
ــقـــومـــون بـــجـــولـــة فــــي تـــدمـــر قـــبـــل أشــهــر  يـ
مـــن اســتــيــالء داعــــش عــلــيــهــا: »أتــمــنــى أن 
أستيقظ في بيتنا القديم، ألجد أن الحرب 
كــانــت مــجــرد حـــلـــم«. أبــــو املــجــد هـــو اســم 
وهمي لعسكري سوري من جنوب البالد، 
ســـــوف يـــضـــطـــر إلـــــى تـــــرك بـــيـــت الــعــائــلــة 
الــتــدمــريــة الـــتـــي لــجــأ إلــيــهــا واحــتــضــنــتــه 
أياما عديدة كي ال يتسبب لها بأذى، بعد 
تــهــديــدات عناصر داعـــش لكل مــن يــؤوي 
ــدًا مـــن عــســاكــر الــنــظــام. وســــوف يلقى  أحــ
حتفه ذبحًا في اليوم نفسه أمام جمع من 
رواد املسجد الذي ُسحب منه وهو يصلي 
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يوميات خوان

عمران يونس، مواد مختلطة على ورق، 70 × 100 سم

عماد جميّل، مقطع من لوحة »بقايع بقايع«، 2014

»حنون«، عمل إنشائي لـ تيسير البطنيجي
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رياضة

واصل فريق 
مانشستر يونايتد 
السقوط، بعد 
الهزيمة على يد 
فريق دنماركي 
متعثر في 
مسابقة الدوري 
األوروبي، 
وأصبح أمر 
إقالة المدرب 
الهولندي 
لويس فان غال 
أشبه ما تكون 
أمرًا محسومًا 
وقريبًا، بعد 
الهزيمة بنتيجة 
2-1 على يد 
متيوالند.
وشّن أنصار 
الفريق ووسائل 
اإلعالم هجومًا 
شرسًا على 
المدرب بعد 
الهزيمة وبات 
جوزيه مورينيو 
أحد أقرب 
المدربين من 
قيادة الفريق.

)Getty( فان غال وضربة جديدة مع مانشستر يونايتد

فان غال... والسقوط
أعلنت مصادر قضائية تشيلية أن العب وسط 

بايرن ميونخ األملاني، أرتورو فيدال، يتعن 
عليه دفع أربعة آالف دوالر ملدرسة بالبلد 

الالتيني كجزء من عقوبته بسبب حادث سير 
وقع بسيارته في يونيو/حزيران املاضي، خالل 

مشاركته مع منتخب تشيلي في بطولة كوبا 
أميركا. وأوضحت املصادر أن األربعة آالف دوالر 

تمثل تعويضا بداًل من 100 زوج من األحذية 
كان يتعن على فيدال شراءها ومنحها ملدرسة 

»فالديفيا دي بايني«، ولكنه لم يقم باألمر.

كشفت تسريبات خاصة بموقع »فوتبول ليكس« 
الرياضي العاملي أن نادي ريال مدريد، قد وضع 

في عقد انتقال نجمه السابق والعب فريق باريس 
سان جيرمان الفرنسي الحالي، األرجنتيني 

آنخيل دي ماريا، إلى صفوف فريق مانشستر 
يونايتد اإلنجليزي في صيف عام 2014 شرطًا 
جزائيًا يحول دون انتقال الالعب األرجنتيني 

إلى صفوف أي ناٍد إسباني آخر، بمن فيهم نادي 
برشلونة، الغريم التقليدي لنادي العاصمة 

اإلسبانية.

شن إيمانويل أديبايور مهاجم كريستال باالس 
انتقادات عنيفة ضد دانييل ليفي رئيس توتنهام 
هوتسبير. وأديبايور لديه عالقة متوترة برئيس 

النادي ليفي بعد منعه مرتن من االنتقال إلى 
وستهام يونايتد رغم مطالبته باملران مع فريق 
الشباب بالنادي. ودافع أديبايور عن نفسه ضد 
اعتقاد بأنه كان يشعر بالسعادة للحصول على 

راتبه. وقال أديبايور لوسائل إعالم بريطانية 
إن »دانييل ليفي جعل كل األمور معقدة. لكن في 

النهاية أعرف نفسي«.

فيدال مطالب بغرامة 
مالية إلحدى المدارس

ريال مدريد منع انتقال 
دي ماريا إلى برشلونة

أديبايور ينتقد رئيس نادي 
توتنهام هوتسبير
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بطاقة تعريف: المركز العربي األميركي

ثالث قنصليات يمنية في مدينة أميركية واحدة

من أهداف المركز تمكين 
العائالت العربية الفقيرة 

من المساعدة االجتماعية

جاليات

لــلــعــائــالت العربية  االجــتــمــاعــيــة األســاســيــة 
املهاجرة إلى أميركا، إلى أن تكون له أربعة 
فروع في مدينة نيويورك. ويقدم املركز من 
خــاللــهــا خـــدمـــات فـــي مـــجـــاالت مختلفة من 
والنفسية  والــقــانــونــيــة  االجــتــمــاعــيــة  بينها 
ألكثر من 6 آالف عائلة. وأغلب العائالت من 
متدنية الــدخــل وعــلــى الــرغــم مــن أن املــركــز، 
كــمــا يـــدل اســمــه، ُيــعــنــى بــالــجــالــيــة العربية 
واملسلمة، إال أنه يقدم خدمات مكثفة كذلك 
أطياف  تعكس  متنوعة  وأقــلــيــات  لجاليات 
والـــ  والثقافية  الدينية  األمــيــركــي،  املجتمع 

»عرقية«، املختلفة. 

بينهم خارجيا. وانعكاسا للوضع السياسي 
اليمنين  املهاجرين  على  اليمن  فــي  الــراهــن 
ــركـــي الــرئــيــســي بــمــديــنــة  ــيـ فـــي مــعــقــلــهــم األمـ
ــة فـــي مــنــطــقــة ديــتــرويــت  ــعـ ــورن، الـــواقـ ــ ــربـ ــ ديـ
الكبرى بوالية ميشغن، أصبحوا يتعاملون 
ــي أقـــــرب ما  ــع ثــــالث قــنــصــلــيــات فــخــريــة هـ مـ
تـــكـــون إلــــى مــكــاتــب الــتــوثــيــق أو الــخــدمــات 

وأحد أهداف املركز الرئيسة تمكن العائالت 
الــفــقــيــرة واملــحــتــاجــة ومــســاعــدتــهــا للتغلب 
مكافحة  فيها  بما  األســريــة،  املصاعب  على 
ــري وتــمــكــن الــنــســاء والــشــبــاب  الــعــنــف األســ
كــمــا الــكــبــار عــن طــريــق بــرامــج مــحــو األمــيــة. 
ويــقــدم املــركــز خــدمــات واســتــشــارة قانونية. 
وتــصــل مــيــزانــيــة املـــركـــز إلــــى حـــوالـــي ثــالثــة 

مالين دوالر سنويًا.  
أما أحد املواضيع الرئيسة التي يركز عليها 
املــركــز فــهــي مــعــالــجــة اضــطــرابــات الــصــدمــة 
»تـــراومـــا«. ويــقــدم االســتــشــارة النفسية في 
هـــذا املــجــال. وأمـــا أحـــد األســبــاب الرئيسية 
ــذا املـــجـــال فــتــتــعــلــق بــكــون  لــلــتــركــيــز عــلــى هــ
الكثير من أبناء الجالية العربية قادمن من 
مناطق حروب ونزاعات كفلسطن والعراق 
ولبنان، وأخيرًا سورية واليمن ومصر، مما 
القبيل ضرورية بل  يجعل خدمات من هذا 
حــتــى أســاســيــة لــكــي يــتــمــكــن هــــؤالء وأبــنــاء 
االنـــــخـــــراط بــشــكــل صـــحـــي داخــــــل املــجــتــمــع 

األميركي.

االجتماعية، ولكنها منقسمة سياسيا على 
نمط االنقسام الداخلي في اليمن، يتجاذبها، 

هادي وصالح، والحوثي، واملستقلون.
له  هــادي  منصور  عبدربه  الشرعي  الرئيس 
األميركية  املــديــنــة  فــي  يمثله  فــخــري  قنصل 
املــهــمــة، هـــو مــخــتــار الــفــضــلــي، ويــنــتــمــي إلــى 
الــقــريــة ذاتــهــا الــتــي ينتمي إلــيــهــا هـــادي في 
محافظة أبن الجنوبية، وإلى قبيلة الفضلي 
ــادي. ويـــمـــارس عمله  ــ الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا هـ
بقلب  مكتب جديد  فــي  والــخــدمــي  القنصلي 

املدينة بدأ يقدم خدماته.
وعـــلـــى مـــســـافـــة ال تـــزيـــد عــــن خـــمـــس دقـــائـــق 
مشيا على األقدام من مكتب قنصلية هادي، 
يوجد في ذات الشارع مكتب آخر ملمثل آخر 
قـــرار تعيينه قنصال فــخــريــا فــي عهد  صـــدر 
الــرئــيــس املــخــلــوع، علي عبدالله صــالــح، هو 
الشمالي  للجزء  الــذي ينتمي  الجهمي،  فائز 
من اليمن، وأبلغ »العربي الجديد« أنه يقدم 

خدمات أخرى غير التأشيرات.
ــة الـــتـــي لـــم يــعــرف  ــيـ أمــــا الــقــنــصــلــيــة األســـاسـ
الواقعة في حي  تلك  اليمنيون غيرها، فهي 
ديكس، الذي يكاد يكون حيا يمنيا خالصا 

في الجزء الجنوبي من املدينة.

نيويورك ـ ابتسام عازم 

يــقــدر عــدد الــعــرب األمــيــركــيــن فــي الــواليــات 
املـــتـــحـــدة بـــأكـــثـــر مــــن 3 مـــاليـــن نـــســـمـــة، أمـــا 
أعـــدادهـــم فــي مــديــنــة نــيــويــورك فــتــصــل إلــى 
الـــجـــالـــيـــات  جــــــذور  تـــعـــود  اآلالف.  ــرات  ــشــ عــ
العربية في مدينة نيويورك إلى أكثر من مئة 
عـــام. وتــخــتــلــف مــوجــات الــهــجــرة باختالف 
ظــروفــهــا الــتــاريــخــيــة. ويــنــتــمــي املــهــاجــرون 
احتياجاتهم  وتختلف  مختلفة  أجيال  إلــى 
جمعيات  وتــأســســت  خلفياتهم.  بــاخــتــالف 
ومـــراكـــز مــتــنــوعــة ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة في 
محاولة لتلبية احتياجاتهم التي ال تلبيها 
بـــالـــضـــرورة مــؤســســات رســمــيــة، بــمــا فيها 
إحياء الفعاليات الثقافية أو تقديم خدمات 
متعلقة بتعليم اللغة العربية وواحد من تلك 
املراكز هو املركز العربي األميركي للخدمات 

االجتماعية، والذي تأسس عام 1994.
املــركــز خــالل رحلته القصيرة، مــن أن  تمكن 
الخدمات  يــقــدم  يتحول مــن  »حــلــم بسيط« 

واشنطن ـ منير الماوري

يــتــعــامــل الــيــمــنــيــون األمـــيـــركـــيـــون مـــع ثــالث 
ــي مـــديـــنـــة أمــيــركــيــة  قــنــصــلــيــات لـــبـــالدهـــم فــ
صغيرة، وينتظرون الرابعة، ليس عن حاجة 
لــهــذا الــعــدد مــن الــقــنــصــلــيــات، ولــكــن نتيجة 
ــــذي فـــرق  ــي الــ ــلـ ــداخـ لـــالنـــقـــســـام الـــســـيـــاســـي الـ

يقيم أحمد داري في 
فرنسا منذ عام 1985. 

بدأ عازف عود ومغنيًا، 
وأسس فرقة »أعراس« 

الفلسطينية التي 
شاركت في الكثير من 
المهرجانات الفرنسية 

واألوروبية والعربية

أحمد داري...  من »أعراس« إلى الهّم العربي
ناصر السهلي

في الكويت ولد املقدسي أحمد داري، 
ساقه القدر طفال إلى دمشق، وفيها 
عــاش وأكمل طفولته ودراســتــه إلى 
ــا نــحــو فــرنــســا فـــي 1985 لــيــدرس  ــادرهـ أن غـ
الــفــنــون الجميلة فــيــهــا. وألحــمــد تــجــربــة مع 
فــرقــة الــعــاشــقــن قــبــل أن يــصــل إلـــى بــاريــس، 
قبل  مبكرا  نمت  واملوسيقى  بالعود  وعالقة 

هجرته.
الــجــديــد«  التقته »الــعــربــي  الـــذي  أحــمــد داري 
بعد رحلة طويلة مع الدوران في مدن الغربة، 
يــعــود بــك إلــى الــقــدس كلما ارتــبــط املــوضــوع 
ــــذي عــرفــهــا صــغــيــرا »فــي  ــو الـ بــشــخــصــه، وهــ
وأنــا طفل، بموافقات كون  السنوية  زياراتنا 
والدي مقدسيا وأمي من يافا، لم يتكون بعد 
ذلك الهاجس في«. لداري املغترب قصة أخرى 
فـــي عــالقــتــه بــالــثــقــافــة والــفــنــون »فــالــســيــاســة 
تــأســر الــفــن والــثــقــافــة، لــقــد تــأخــرت السياسة 
وتــأخــر االقــتــصــاد وبــقــيــت الــثــقــافــة والــفــنــون 
الفلسطينية خارج إطار الجغرافية السياسية 
بـــاالنـــتـــمـــاء لــلــمــجــهــود الـــشـــخـــصـــي لــلــكــاتــب 
والـــفـــنـــان والـــــروائـــــي والـــشـــاعـــر وبـــاالنـــتـــمـــاء 
أن نؤثر  لشراكة عاملية نستطيع من خاللها 

بالضبط ألجل قضية أكبر منا جميعا«.
فـــي 2012 مــمــا ســمــاه  يــنــســحــب أحــمــد داري 
»العمل الرسمي«، حيث كان في بعثة فلسطن 

تــجــربــة كــواحــد مــن املنظمن للقاء  عــلــى أول 
درويش وخليفة على املسرح في فرنسا.

أنتج هذا العمل في غربة فرنسية شراكة مع 
60 مــؤســســة ثــقــافــيــة بــن فلسطن وفــرنــســا، 
ومن بينها معهد العالم العربي ومؤسسات 
دعيت  أن  بنتيجتها  كـــان  كــثــيــرة،  تضامنية 

ــــل  ــداخـ ــ ــة مـــــن الـ ــيــ ــافــ ــقــ شـــخـــصـــيـــات فـــنـــيـــة وثــ
لتجوب مسارح أوروبــيــة عــدة تــروج للثقافة 
الوضع  اختلف  فقد   « الفلسطينية  والفنون 
يــكــن  ــم  ــ لـ ــــي 1985، حـــيـــث  فـ كـــنـــا عـــلـــيـــه  عـــمـــا 
ونحن  معنا  يتصور  أن  بلدية  رئيس  يجرؤ 
نــرتــدي الــكــوفــيــة. بينما الــيــوم لــديــنــا تــوأمــة 
بــــن 75 بـــلـــديـــة فــرنــســيــة ومـــديـــنـــة ومــخــيــمــا 
الصعوبات  من  الكثير  تجاوزنا  فلسطينيا. 
بهذه  معينة  مراحل سياسية  عكستها  التي 
ملــشــروع نضالي  مكملة  تبقى  الــتــي  الــنــافــذة 
ــع تــضــامــن مع  طــويــل فــي أوروبــــا لخلق أوسـ
القضية ووقـــف الــتــعــامــل مــع دولـــة االحــتــالل 

متجلية اليوم في حركة املقاطعة«.
رغم أن الحديث في الشخصي ليس هاجس 
الــفــن  بـــــدراســـــة  ــيـــامـــه  قـ أن  إال  داري،  أحــــمــــد 
الثقافي«  فلسطن  و»منتدى  العربي  والخط 
فــــي بــــاريــــس جـــعـــل هـــاجـــســـه كــمــغــتــرب كــيــف 
»قضيتي  سبيل  في  وفنونه  معرفته  يوظف 
األساسية بن فلسطن وفرنسا، وألجل ذلك 
نــقــوم الــيــوم بــمــشــاريــع تــرجــمــة أعــمــال أدبــيــة 
لشعراء وكتاب شباب إلى الفرنسية كضرورة 
مــن أجــل خلق هــذا الــحــوار وهــذه املعرفة في 

مجتمعات غربية«.
بــمــزج  الـــعـــربـــي  الــــحــــرف  مــــع  تـــعـــاطـــي داري 
مــوســيــقــي أعــطــاه خــصــوصــيــة إلنــتــاج لوحة 
فنية يقول عنها »تسمح لهذا الحرف والخط 
بــألــوانــه ومــوســيــقــاه مفتوحا على  يــكــون  أن 
فـــضـــاء أرحـــــــب«. ويـــؤمـــن داري بــــأن الــفــنــون 
ــة والــــوطــــن هــــي رافـــعـــة  ــربـ ــغـ ــقـــافـــة فــــي الـ ــثـ والـ
كبيرة للقضية الفلسطينية »أعتز باملشروع 
الــظــروف 50  لدينا رغــم كل  الثقافي وتميزه، 
لديها  دوال  أن  رغــم  تتقدم  وسينما  مسرحا 
املالين لم تستطع إنتاج سينما خاصة بها، 
عاملية.  مــهــرجــانــات  إلــى  نحن  وصلنا  بينما 
خــذ األمـــر على أنــه أصـــدق تعبير عــن مأساة 

هذا الشعب بما يقدمه هو أينما كان«.

لدى اليونسكو التي قام فيها أيضا بتنظيم 
الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـــفـــنـــيـــة لــلــتــعــريــف 
والفلسطينية  عــام  بــوجــه  العربية  بالثقافة 
بوجه خاص، ومنها حفالت محمود درويش 
ــع الــصــافــي والــشــاب  ومــارســيــل خليفة ووديــ
خــالــد وبــالــيــه بــيــجــار فــي الــيــونــســكــو وفــرقــة 
جيبسي كينغ والفنان رشيد طه في مهرجان 
فلسطن الدولي وغيرها. وعمل في فلسطن 
الـــقـــدس عــاصــمــة  فـــي إدارة مــلــف احــتــفــالــيــة 

الثقافة العربية 2009. 
في فرنسا التي عاش وأتم دراسة الفنون فيها 
يؤسس داري فرقة »أعراس« التي جابت مدنا 
فلسطن  قضية  عــارضــة  وفرنسية  أوروبــيــة 
في قالبها اإلنساني الفني. وفيها يركز على 
الفنون  »فدرست  الشخصية  تطوير مهاراته 
من زاوية أخرى، كان للحرف العربي بفضاء 
ــــزج بن  مــفــتــوح دوره الــكــبــيــر فـــي مــنــحــي املـ
التلحن املوسيقي واإلنتاج الفني وفلسطن 

بوصلة كل حركة«.
من باريس ينطلق أحمد ورفاقه في الترويج 
لــلــمــشــهــد الــثــقــافــي الــفــلــســطــيــنــي بــالــتــعــاون 
مــع الــداخــل وإقــامــة شــراكــات مهمة مــع معهد 
إدوارد سعيد الوطني للموسيقى ومهرجان 
يابوس وفلسطن الدولي ومؤسسة محمود 
درويش. وفي فرنسا نفسها كان ألحمد داري 
الــراحــل  الفلسطيني  بــالــشــاعــر  عــالقــة وثــيــقــة 
محمود درويــش ومارسيل خليفة فقد وقف 
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من  ــوع  نـ »غــيّــب  داري  ــول  ــق ي
المقاومة،  والــفــنــون  الثقافة 
للتحضير  ــا  ــن ل صـــدمـــة  ــان  ــ وكـ
اتفاقيات كانت قادمة ال تتوافق 
من  الفن  به  يقوم  كــان  ما  مع 
داخــل  وال  الــغــرب  فــي  ال  دور 
كنت  كيف  ــات...  ــشــت وال الــوطــن 
ستغني لالنتفاضة في تلك الفترة 
على  وقعنا  إننا  تقول  والمرحلة 

سالم؟

فرنسا  فــي  الحريات  سقف  لكن 
فيه  بما  نريد  ما  نقول  أن  يمنحنا 
الساخرة  األغاني  من  اللون  هــذا 

التي نقدمها«.

الفن يتجاوز السياسة

ضد دولة األبرتهايد

كوبنهاغن ـ العربي الجديد 

لـــألبـــرتـــهـــايـــد  »ال  عــــــنــــــوان  تــــحــــت 
ــاد« أقــــامــــت مــجــمــوعــة  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ واالضـ
الـــشـــبـــاب االشــــتــــراكــــي فــــي مــديــنــة 
ــلـــورغ الـــدنـــمـــاركـــيـــة نــشــاطــا  ــكـ ــيـ سـ
الفلسطيني  الشعب  مع  تضامنيا 
داخل الخط األخضر وفي األراضي 
أعـــضـــاء  بـــمـــشـــاركـــة   ،67 ــلـــة  ــتـ املـــحـ
ــيـــن يـــســـاريـــن وحــــشــــد مــن  ــانـ بـــرملـ
الــدنــمــاركــيــن الـــذيـــن رفـــعـــوا عاليا 
ــوقــــوف »لــلــنــضــال بــوجــه  شـــعـــار الــ
دولة األبرتهايد« التي باتت تهدد 
بطرد فلسطينين منتخبن بينما 
هي دولة تدعي أنها »الديمقراطية 
الـــــــوحـــــــيـــــــدة«. وعـــــــرضـــــــت عــــضــــوة 
الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــبــرملــان 
الــدنــمــاركــي لــيــلــى ســتــوكــمــار آللية 
»تــــحــــويــــل فـــلـــســـطـــن إلــــــى مــخــتــبــر 
وحـــــــقـــــــل تـــــــــجـــــــــارب لــــلــــصــــنــــاعــــات 
لتسويق  اإلســرائــيــلــيــة  الــعــســكــريــة 
صــنــاعــات الــشــركــات الــعــســكــريــة كـ 
»بييت« في عدد من الدول الغربية« 
ــــوه عــضــو الـــبـــرملـــان كــريــســتــيــان  ونـ
إلى  التنبه  يانسن بضرورة  يــوول 
ــتـــالل بحق  مـــا تــمــارســه دولــــة االحـ
3 مــن الــنــواب الــعــرب فــي الكنيست 
ورفع هذه القضية في أروقة برملان 
بــــــالده. وحـــضـــر املــغــنــي األمــيــركــي 
ــيـــكـــس لـــيـــقـــدم وصــــالت  ــيــــد روفـ دافــ
مستذكرا  الفلسطيني  النضال  عن 
بـــشـــكـــل خــــــاص قـــضـــيـــة املـــنـــاضـــلـــة 
»رســـمـــيـــة« الـــتـــي خــصــهــا بــأغــنــيــة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى االســـتـــمـــاع لــلــشــاب 
لــلــدنــمــاركــي الــعــائــد مـــن الــخــلــيــل/ 
مـــن مــجــمــوعــة الــتــضــامــن الــدولــيــة، 
جوناثان غولدشتاين عن تجربته 
بعرض صــور عــن عمليات اإلعــدام 
ــا قــــوات  ــهـ ــقــــوم بـ ــتــــي تــ ــدانــــي الــ ــيــ املــ
االحـــــتـــــالل.  وقــــد أثـــــار الـــشـــاب في 
شــهــادتــه والـــصـــور الــتــي عرضها 
عـــددا مــن ممثلي الــنــقــابــات الــذيــن 
أعـــــــــــادوا الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضــــــرورة 
مقاطعة البضائع اإلسرائيلية في 

كل أوروبا.

على الهامش 

لندن ـ نواف التميمي

ــهـــد الــســيــاســي  ــقــــدر مــــا فــــي املـــشـ بــ
وتــشــاؤم،  إحــبــاط  مــن  الفلسطيني 
ــن الــــتــــفــــاؤل واألمـــــل  هـــنـــاك أكـــثـــر مــ
فــــي نـــظـــيـــره الـــثـــقـــافـــي. صــحــيــح أن 
بعض »عفن« السياسة وأمراضها 
الثقافة  أوســــاط  بــعــض  فــي  تفشت 
واملــثــقــفــن، مــؤســســات وأفــــــرادا، إال 
أن املــشــهــد الــثــقــافــي الــفــلــســطــيــنــي 
مــريــح على الــعــمــوم. وســط املشهد 
الثقافي الفلسطيني ترتفع هامات 
ــل مـــنـــهـــا نـــكـــســـات  ــنــ ــة، لــــــم تــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ عـ
الــســيــاســة، وال عـــثـــرات الـــزمـــن، بل 
الــقــربــى«  ــا ضــربــات »ذوي  ــهـ وزادتـ
ــرارا على االســتــمــرار والــعــطــاء.  إصــ
الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي أحـــمـــد داري 
الثقافية  والقامات  القيم  هــذه  أحــد 
أفـــراح  تــرجــمــت  الــتــي  الفلسطينية 
الوطن بالحرف املخطوط، وعبرت 
عن جــراح الوطن وأحزانه بالكلمة 
بالحرف  ولغت  واألغــنــيــة،  واللحن 
والــلــون املــســافــة الـــجـــرداء الفاصلة 

بن الوطن واملنفى. 
ــالــــرســــم  ــد بــ ــ ــمــ ــ ــــل إبـــــــــــــداع أحــ ــامـ ــ ــكـ ــ تـ
والــتــلــحــن والــتــألــيــف والــتــصــويــر، 
ــًا نــــــــادرًا  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ لــــيــــكــــون فـــــضـــــاء إبــ
ــــى  ــل الـــــــوطـــــــن إلـ ــمــ ــحــ وشـــــاســـــعـــــًا يــ
ــذيــــن  ــعــــض املـــثـــقـــفـــن الــ املــــنــــفــــى. بــ
تـــســـلـــقـــوا نـــحـــو الـــشـــهـــرة والــــثــــروة 
ــاف الـــقـــضـــيـــة، يـــنـــكـــرون  ــ ــتـ ــ عـــلـــى أكـ
أفــضــال الــوطــن وآالمــــه عليهم، أمــا 
تواضع  بكل  قبل  فقد  داري  أحــمــد 
الحضاري  الــوجــه  يــكــون سفير  أن 
الفلسطيني.  للشعب  واإلنــســانــي 
ــتــــســــع »كـــــــرســـــــي« الـــوظـــيـــفـــة  لــــــم يــ
الرسمية لطموحاته فأسس لنفسه 
تمثل  باريس  في  ثقافية«  »سفارة 
واملوسيقى  والفن  الشعر  فلسطن 
والـــتـــراث، وفــتــح نــوافــذهــا عــلــى كل 
ما هو فلسطيني وعربي وفرنسي 

وإنساني مبدع.
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مع محمود درويش وليلى شهيد ومارسيل خليفة )العربي الجديد(

قنصلية يمنية في أميركا )العربي الجديد(

ــال  ــــوب بـــــــأي حــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــيــــس املـ ــ ل
ــتـــحـــول  يـ أن  األحــــــــــــــوال  مــــــن 
ــى بـــلـــدان أوروبـــيـــة  املــهــاجــر إلـ
ــــال هــــــذا مــا  إلــــــى أوروبــــــــــــي، فـ
بسيط  مجتمع  مــنــه  يــتــوقــعــه 
املدينة،  أو  القرية  في  محيط، 
بــعــيــدًا بــالــطــبــع عـــن األجــنــحــة 
التي  السياسة  فــي  املــتــشــددة 
تــقــرأ الــقــومــيــة مـــن مــنــظــارهــا 
ــدد فـــحـــســـب. وبــــــذات  ــتــــشــ املــ
ــيــــس مـــطـــلـــوبـــًا أن  ــ الــــــوقــــــت، ل
البعض، ولنشدد على  يحمل 
الــبــعــض بــعــد أن كــشــف في 
من  فقط  ثــالثــة  بــأن  كولونيا 
الالجئني انخرطوا في أعمال 
تلك الليلة املشؤومة، أسوأ ما 
خبر عنه في أفالم الفنتازيا 

ُ
أ

عن هذا الغرب وما غرفه من 
لــهــؤالء:  ليقول  سلبية  ثقافة 
إمــــــا تـــقـــبـــلـــونـــي كـــمـــا أنــــــا أو 
مرة  البقية.  سمعة  سأنغص 
الهجرة  بــأن  لنعترف  ــدة  واحـ
والـــغـــربـــة تـــقـــدم لــيــس فــرصــة 
ــدة، بــل فــرصــًا يضيعها  واحــ
كثيرون في متاهات االعتقاد 
في  يكمن  كله  الصحيح  بــأن 
جعبة تلك املمارسات املسيئة 
إليها  ينتمي  الــتــي  لــلــجــمــاعــة 
الشخص. حان الوقت ملقاربة 

جديدة واقعية.
ناصر...

اندماج...
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تونس ـ العربي الجديد

تــتــجــه األنــــظــــار، الـــيـــوم الــســبــت، إلــى 
مـــديـــنـــة لـــوبـــامـــبـــتـــشـــي، بــجــمــهــوريــة 
يــدور  حيث  الــديــمــقــراطــيــة،  الكونغو 
لــقــاء نــهــائــي كـــأس الــســوبــر األفــريــقــي والـــذي 
سيجمع بني صاحب األرض والجمهور نادي، 
تي بي مازيمبي الكونغولي، بممثل كرة القدم 

التونسية النجم الرياضي الساحلي.
الفريق التونسي كان توج بلقب كأس االتحاد 
األفــريــقــي إثـــر فــــوزه فــي الــــدور الــنــهــائــي على 
حـــســـاب نـــــادي أورالنــــــــدو بـــيـــراتـــس الــجــنــوب 
أفــريــقــي، بينما تـــوج الــقــوي مــازيــمــبــي بلقب 
الفريق  على  فـــوزه  إثــر  أفريقيا  أبــطــال  دوري 

الجزائري نادي اتحاد العاصمة.
الزمالك  رقــم  ملعادلة  يطمح  الساحلي  النجم 
اللقب  نــال  الــذي  فــي كــأس السوبر األفريقية، 
3 مرات، وهو ما يسعى مازيمبي إليه أيضًا، 
بعد التتويج في 2010 و2011، واألهلي غريم 
الزمالك التقليدي في مصر، هو صاحب الرقم 
القياسي، في عدد مرات الفوز بكأس السوبر، 
ــرات، ويـــعـــول فـــريـــق املــــدرب  ــ حــيــث نــالــهــا 6 مــ
املـــدربـــني التونسيني  الــبــنــزرتــي، أكــثــر  فــــوزي 
مهاجمه  على  األنــديــة،  مستوى  على  نجاحًا 

املتألق، أخيرًا، أحمد العكايشي.
النقاز،  األيــمــن، حمدي  الظهير  وتــبــدو فــرص 
صعبة فــي خــوض املــبــاراة عقب إصــابــتــه في 
العضالت، أمام نجم املتلوي في الدوري، يوم 
السبت املاضي، كما تحوم شكوك حــول عدم 
مشاركة املهاجم البرازيلي أكوستا بسبب آالم 

في الساق. 
وصــــرح رضــــا الـــجـــدي مــســاعــد مــــدرب الــنــجــم 
»لــقــب الــســوبــر مــن بــني أهــدافــنــا املــحــددة هــذا 
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املوسم على الرغم من إدراكنا صعوبة املهمة 
أمام منافس قوي يلعب بني جماهير«.

أضاف الجدي، »استغل الفريق توقف الدوري 
بطولة  فــي  تونس  ملشاركة  تقريبًا  ملــدة شهر 
أفريقيا لالعبني املحليني، في اإلعداد البدني 
مباراتني  بخوض  لياقته  واستعاد  والذهني 
في الكأس وأخرى في الدوري«، وتابع »تطور 
كــل جهد  الهجوم وسنبذل  فــي  األداء خــاصــة 

ممكن للعودة باللقب إلى تونس«.
وأبدى املهاجم، غازي عبدالرزاق، ثقته في أن 

C C

ليس سهًال بالنسبة للمدرب 
أن يرى الرئيس يتحدث مع 

الالعبين والصحافة دائمًا

كليفالند كافالييرز 
رّد اعتباره من ضيفه 

شيكاغو بولز

ريفر بليت يخسر للمرة الثانية في الدوري األرجنتيني
القدم  التوالي بالدوري األرجنتيني لكرة  الثانية على  للمرة  خسر ريفر بليت 
على يد ضيفه جــودوي كــروز بهدفني لواحد ضمن منافسات الجولة الثالثة 
من البطولة. وعانى ريفر من النقص العددي باملباراة بعد طرد العب وسطه 
البطولة باكتساح كيلميس بخماسية  لياندرو بيسكوليتشي. واستهل ريفر 
نظيفة ولكنه خسر أمام بلغرانو في الجولة املاضية بثالثة أهداف إلثنني قبل 
أن يسقط أمــام جـــودوي كـــروز، ليتجمد رصــيــده عند ثــالث نقاط فــي املركز 
العاشر باملجموعة األولى، أما جودوي كروز فرفع رصيده إلى أربع نقاط في 

املرتبة الثامنة.

األهلي يفلت من الخسارة 
والزمالك يستفيد في الدوري المصري

أفلت األهلي من الخسارة بتعادله بشق األنفس مع مضيفه غزل املحلة 1-1 
على ملعب اإلسكندرية في املرحلة التاسعة عشرة من الدوري املصري لكرة 
الثانية  للمباراة  بالتعادل  النقاط  نزيف  األهلي  واصــل  النتيجة،  وبهذه  القدم. 
على التوالي، وأصبح رصيده 40 نقطة في املركز األول، فيما رفع غزل املحلة 
رصيده إلى 7 نقاط في املركز قبل األخير. واستفاد الزمالك من تعثر غريمه 
األزلي األهلي ليقلص الفارق الذي يفصله عنه إلى 5 نقاط بعد فوزه بصعوبة 
الكرة من  الــذي وصلته  على ضيفه أســوان 1-0 بفضل هــدف باسم مرسي 
تمريرة مميزة لعمر جابر من الجهة اليمنى استقبلها بتسديدة مباشرة على 

يسار حارس أسوان محمود رضا )21(.

فينيغر: النني سيشارك أمام هال سيتي

أكد مدرب أرسنال، الفرنسي آرسني فينيغر، مشاركة العب الوسط املصري 
االتحاد  كــأس  بطولة  نهائي  بثمن  السبت  هــال سيتي  لقاء  فــي  النني  محمد 
اإلنجليزي لكرة القدم. وقال فينيغر في تصريحات نقلتها الصحافة املحلية 
»سأدفع مثلما جرت العادة بفريق قوي يساعدنا على حصد بطاقة التأهل، 
الفريق يركز في لقاء السبت، سنواجه فريقا قويا«. وحول مشاركة النني، قال 
»سنراه بكل تأكيد أمام هال، لديه الفرصة للمشاركة في التشكيل األساسي، 
إنه جاهز، هو العب جيد للغاية ويتميز بالسرعة«. وكان النني )23 عاما( قد 
انضم لصفوف »الغنرز« خالل موسم االنتقاالت الشتوية املاضي قادما من 

بازل السويسري بعقد يمتد ألربعة مواسم ونصف موسم.

السيلية يجدد عقد مدربه 
سامي الطرابلسي حتى 2019 

أعلن السيلية القطري تجديد عقد مدربه التونسي سامي الطرابلسي ملدة 3 
العيدة رئيس  الله  مواسم حتى 2019. وذكر املوقع الرسمي للسيلية أن عبد 
النادي جدد عقد الطرابلسي ملدة 3 مواسم »لضمان االستقرار في صفوف 
الــفــريــق الـــذي يحقق نتائج جــيــدة بــقــيــادة املـــدرب الــتــونــســي«. وأكـــد الــعــيــدة أن 
الطرابلسي  وأوضـــح  مكسبا«.  يعد  واســتــمــراره  رياضية  »قــامــة  الطرابلسي 
للتوقيع لخمس سنوات وليس 3 فقط«، وأكد  أنــه »كــان على استعداد  بــدوره 
التي تخص ضمان  األمـــور  كافة  على  الجانبني  بــني  املوافقة  »تمت  أنــه  أيضا 

تطوير الفريق في املرحلة القادمة«.

الصفاقسي يضم مدافعًا 
نيجيريًا شابًا لخمسة أعوام 

أعلن الصفاقسي الذي ينافس في الدوري التونسي املمتاز لكرة القدم تعاقده 
مع املدافع النيجيري الشاب لقمان زكريا ملدة خمس سنوات. وقال الصفاقسي 
منتخب  مدافع  زكريا  لقمان  »وقــع  اإلنترنت  على  بموقعه  بيان مقتضب  في 
نيجيريا للناشئني عقدا ملدة خمسة أعــوام«، وكان املدافع البالغ من العمر 17 
عاما قد توج مع منتخب بالده ببطولة كأس العالم للناشئني التي أقيمت في 
تشيلي عام 2015. ويحتل الصفاقسي املركز الثاني في جدول ترتيب الدوري 

التونسي متأخرا بفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلي املتصدر.

السابق  الفني  املدير  بينيتز،  رافائيل  انتقد 
لريال مدريد، إدارة رئيس النادي فلورنتينو 
بيريز، حيث أكد أنه يصّعب من عمل املدرب 
والصحافة  الالعبني  مع  »الحديث  من خالل 
بشكل يومي«، مشيرا إلى أن »برشلونة حقق 
ضعف األلــقــاب« التي تــوج بها امللكي تحت 

رئاسة بيريز.
وقــال بينيتز، في تصريحات لقناة )بــي تي 
سبورت(، حيث علق على مباراة ريال مدريد 
ورومــا اإليطالي في ذهــاب دور الـــ16 بدوري 
األبطال األوروبي، والتي أقيمت ليلة األربعاء 
نظيفني:  بهدفني  امليرينغي  وانتهت لصالح 
»كلمة السر في الفوز بالليغا هي التماسك. 
يــجــب عــلــيــك أن تــقــاتــل أمــــام بــرشــلــونــة الــذي 

يتمّيز بأسلوب وطريقة لعب«.
وأوضح »الريال يغّير مدربه كل عام، ويجب 
عليه البدء من جديد. هذا هو السبب وراء فوز 
الليغا مقابل خمسة  الــريــال بلقب واحــد في 
للبرسا خالل السنوات السبع املاضية. حقق 
ضعف ألقاب الريال أو أكثر منذ تولي بيريز 

لم تكن عودة سان أنطونيو سبيرز من عطلة 
الــنــجــوم »آوول ســتــارز« السنوية  مــبــاراة كــل 
التقليدية موفقة إذ سقط أمام لوس أنجليس 
كليبرز 86-105 الخميس في دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني.
على ملعب »ستايبلس سنتر« وأمــام 19410 
ــفــــرجــــني، وضـــــــع كـــلـــيـــبـــرز حـــــــدا ملــســلــســل  ــتــ مــ
انـــتـــصـــارات ضــيــفــه ســبــيــرز عــنــد 6 مــبــاريــات 
مــتــتــالــيــة وألـــحـــق بـــه الــهــزيــمــة الــتــاســعــة هــذا 
ــاراة، وذلــــك بــفــضــل جــهــود  ــبـ املـــوســـم فـــي 54 مـ
كريس بول وجمال كراوفورد ودجــاي دجاي 
ريديك اذ سجل األول 28 نقطة مع 12 تمريرة 

حاسمة والثاني 19 نقطة والثالث 17 نقطة.
ــفــــرز فــــوزه  ــتـــحـــق فـــريـــق املـــــــدرب دوك ريــ واسـ
السادس والثالثني من أصل 54 مباراة بعد أن 
سيطر على املواجهة من البداية حتى النهاية 
وتـــقـــدم عــلــى ضــيــفــه بـــفـــارق 20 نــقــطــة قــبــل أن 
يــتــراخــى فــي الــربــع األخـــيـــر، مــا ســمــح لــرجــال 

رئاسة الــنــادي« امللكي. وأشــار إلــى أن الــدور 
إيجابيا  فيه  يكون  والــذي  لبيريز،  الرئيسي 
»عـــلـــى مــســتــوى األعــــمــــال«، ولــكــنــه أكــــد على 
كرة  في  »املشكلة  الرياضي ساخرا  الصعيد 
القدم هي أن برشلونة يواصل الفوز. يغّيرون 
ألنــهــم يــحــاولــون الــتــوصــل لــحــلــول إزاء فــوز 
بــرشــلــونــة بــعــدد أكــبــر مــن األلـــقـــاب، هـــذه هي 

املشكلة«.
وتـــحـــدث عــمــا أدى إلــــى إقــالــتــه مـــن منصبه 
الصعب توضيح  »مــن   

ً
قائال للريال،  كمدرب 

ما حــدث. تحتاج ملعرفة ما حــدث في الريال 
فـــي الــســنــوات املــاضــيــة مـــع كــامــاتــشــو وديـــل 
بوسكي وبيلغريني ومورينيو وأنشيلوتي. 
ــرا هــيــنــا. يــجــب عــلــيــك أن تــقــوم بكل  لــيــس أمــ
شــــيء عــلــى أكـــمـــل وجـــــه. حــيــنــمــا تــخــطــئ أو 
يعتقد الرئيس أنك مخطئ، تواجه مشكالت«.

وأضاف »أعتقد أننا قمنا بعمل جيد للغاية. 
بنهاية  املستوى  رفــع  فــي  نــأمــل  كنا  بالطبع 
املــوســم، ألن تلك هــي الــخــبــرة املــتــراكــمــة. كنا 
نــلــعــب مـــبـــاراتـــني أســبــوعــيــا، وبــيــنــمــا كــانــت 
تقترب خمسة أسابيع يخوض فيها الفريق 

غــريــغ بــوبــوفــيــتــش بتقليص الـــفـــارق حــتــى 5 
انــتــفــض بفضل  لــكــن صــاحــب األرض  نـــقـــاط، 
18 نقطة من كريس بول وابتعد مجددا حتى 
اللقاء  إلــى 19 نقطة فــي نهاية  الــفــارق  وصــل 
الـــذي كــان فيه الفرنسي طــونــي بــاركــر أفضل 
العبي الضيوف بتسجيله 14 نقطة، مقابل 12 

لديفيد وست و10 ملاركورس إلدريدج.
وعــلــى مــلــعــب »كــويــكــن لــونــز اريـــنـــا«، اســتــرد 
كــلــيــفــالنــد كــافــالــيــيــرز وصـــيـــف بــطــل املــوســم 
املـــاضـــي اعـــتـــبـــاره مـــن ضــيــفــه شــيــكــاغــو بــولــز 
الذي خرج فائزا من مواجهتيه األوليني لهذا 
ــه، وذلـــك  ــاقــ املـــوســـم مـــع لــيــبــرون جــيــمــس ورفــ

بعدما حسم اللقاء 95-106.
ويدين كليفالند بفوزه التاسع والثالثني هذا 
إلــى جيمس وكيفن  املوسم مقابل 14 هزيمة 
لوف، إذ سجل األول 25 نقطة مع 9 متابعات 
و9 تمريرات حاسمة والثاني 15 نقطة مع 15 
متابعة في مباراة »حزينة« لالعبي كافالييرز 
ــلـــي  ــرازيـ ــبـ ــــروا العــــــب االرتــــــكــــــاز الـ ــــسـ ــيـــث خـ حـ
ــه الــفــريــق  ــــذي ضــحــى بـ أنــــدرســــون فــــارغــــاو الـ
وأعــــطــــاه لـــبـــورتـــالنـــد تــــرايــــل بــــاليــــزرز ضــمــن 

مباراة واحدة وكنا نعتقد أن بإمكاننا القيام 
والــرئــيــس في  الجماهير  كــانــت  بعمل جــيــد، 

حالة توتر، وغّيروا املدرب«.
ولــــم يــخــف املــــــدرب الـــســـابـــق لـــلـــنـــادي املــلــكــي 
إحــبــاطــه بـــعـــودة مــنــافــســات دوري األبــطــال 
األوروبــــي، الــتــي قــاد خاللها الــريــال لتصّدر 
 »أنا غاضب 

ً
مجموعته في أول أدوارها، قائال

بــعــض الـــشـــيء. حـــزيـــن. كــنــت فـــي الـــريـــال 20 
عاما، وعدت، وترى أنك ال تستطيع السيطرة 
على األمور مثلما تريد«، مشيرا إلى أنه »أمر 
مؤسف، ألننا لم نخسر أي مباراة وسجلنا 

عددًا كبيرًا من األهداف«.
وأشـــــار إلــــى صــعــوبــة الــعــمــل كـــمـــدرب لــريــال 
مدريد، حيث قال »مساعدي فابيو بيكيا كان 
يــقــول لــي إنــه كــانــت هــنــاك ضــغــوط مستمرة 
مـــن الــرئــيــس الــــذي كــــان دائـــمـــا فـــي األرجـــــاء، 
يتحدث يوميا مع الالعبني والصحافة. ليس 
للمدرب، خاصة بعد تجربة  بالنسبة  سهال 
فـــي إنــجــلــتــرا، أن يـــرى الــرئــيــس يــتــحــدث مع 

الالعبني والصحافة كل يوم«.
ــال مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي،  ــ ــادي ريـ ــ ــان قـــائـــد نـ ــ وكـ
في  السابق  مدربه  انتقد  رامـــوس،  سيرجيو 
تصريحات بعد املباراة األخيرة التي جمعت 
ناديه امللكي بروما اإليطالي ضمن منافسات 
بينيتز  مـــن  وطـــلـــب  أوروبــــــــا،  أبـــطـــال  دوري 
عــدم الــعــودة إلــى الـــوراء عندما قــال: »نحترم 
بينيتز مثل غيره، وال أرى فائدة في الرجوع 

إلى املاضي، ألنه لم يفدنا في السابق«.
)إفي(

صفقة تبادل بني ثالثة فرق حصل بموجبها 
وصــيــف بــطــل املــوســم املــاضــي عــلــى شانينغ 

فراي من أورالندو ماجيك.
ــذا الــعــمــل. عــنــدمــا  ــوأ فـــي هــ ــ ــه الـــجـــزء األســ ــ »إنـ
تخسر أخــًا، تخسر زمــيــال، إنــه الــجــزء األســوأ 
ــذا مـــا قـــالـــه جــيــمــس بعد  فــيــهــا )الـــلـــعـــبـــة(«، هــ
ــــذي يــعــشــقــه جــمــهــور  الــتــخــلــي عـــن فـــارغـــاو الـ

الفريق بعد أن أمضى في صفوفه 12 موسما.
ومن املؤكد أن »الحزن« كأن أكبر في صفوف 
والعشرين  السادسة  الخسارة  بعد  شيكاغو 
للفريق في 53 مباراة رغم جهود ديريك روز 
واإلســبــانــي بـــاو غــاســول، إذ ســجــل األول 28 
والــثــانــي 14 فــي لــقــاء غــاب عنه ثــالثــة العبني 
ــم جــيــمــي بــاتــلــر  مــهــمــني بــســبــب اإلصــــابــــة هــ

والـــفـــرنـــســـي جـــواكـــيـــم نـــــواه واملــونــتــيــنــيــغــري 
نيكوال ميروتيتش.

وفــي مــبــاراة ثــالــثــة، تغلب واشــنــطــن ويـــزاردز 
بفضل جهود   89-103 غــاز  يــوتــا  على ضيفه 
الــبــولــنــدي مـــارســـني غـــورتـــات )22 نــقــطــة مع 
10 مــتــابــعــات( وجـــون وول )17 نقطة مــع 11 

تمريرة حاسمة(.
وفـــي مـــا يــلــي تــرتــيــب فـــرق دوري كـــرة السلة 

األميركي للمحترفني..
رابتورز 35 17  األطلسي: تورونتو  مجموعة 
بوسطن سلتيكس 32 23 نيويورك نيكس 23 
سفنتي  فيالدلفيا   40  14 نتس  بــروكــلــني   32

سيكسرز 8 45. 
 39 كافالييرز  كليفالند  الوسطى:  -املجموعة 
بولز 27  إنديانا بيسرز 28 25  شيكاغو   14

26 ديترويت بيستونز 27 27
ميلووكي باكس 22 32.

مجموعة الجنوب الشرقي: أتالنتا هوكس 31 
24 ميامي هيت 29 24 تشارلوت هورنتس 27 
26 واشنطن ويــزاردز 24 28 أورالنــدو ماجيك 

.29 23
سيتي  أوكالهوما  الغربي:  الشمال  مجموعة 
بــاليــزرز 27 27  ثاندر 40 14 بورتالند ترايل 
يوتا غاز 26 27 دنفر ناغتس 22 32 مينيسوتا 
تمبروولفز 17 37 - مجموعة الهادئ: غولدن 
ستايت ووريــرز 48 4 لــوس أنجليس كليبرز 
فينيكس   31  22 كــيــنــغــز  ســاكــرامــنــتــو   18  36

صنز 14 40 لوس أنجليس ليكرز 11 44.
)فرانس برس(

كليبرز يسقط سبيرز في دوري السلة األميركيةبينيتز: برشلونة حقق ضعف ألقاب الريال لهذا السبب

األيام  في  اإلعالم  وسائل  تداولت 
مفاوضات  وجود  خبر  الماضية، 
والمدرب  المغربي  المنتخب  بين 
فــوزي  الساحلي  للنجم  الحالي 
االتحاد  ينهي  أن  قبل  البنزرتي، 
مع  بتعاقده  ــارة  ــ اإلث المغربي 
الفرنسي هيرفي رينار، ولكن طفت 
أخــرى  معلومة  السطح  على 
المصري  األهلي  رغبة  مفادها 
ويبدو  البنزرتي.  مع  التعاقد  في 
النظر في هذا  أّجل  األخير  أن هذا 

العرض إلى نهاية الموسم.

فوزي البنزرتي 
واألهلي المصري

لم يتحدث المدرب 
السابق لريال مدريد، بينيتز، 

عن أسباب خروجه من 
قبل، ولكن هذه المرة 

كشف األسباب

وضع كليبرز حًدا 
لمسلسل انتصارات 

ضيفه سبيرز عند 6 
مباريات متتالية وألحق 

به الهزيمة التاسعة هذا 
الموسم في 54 مباراة

)Getty( جماهير النجم تنتظر أفراحًا جديدة

)Getty( اإلصابة تحرم نقاز من النهائي)Getty( مازيمبي يطمح لضم السوبر على البطولة

)Getty( جمهور مازيمبي وتقاليد خاصة في التشجيع)Getty( بغداد بونجاح أبرز متغيب عن الموعد)Getty( النجم الساحلي تعود على النجاح خارج ملعبه

)Getty( بينيتز يشرح أسباب مغادرة ريال مدريد)Getty( كليبرز فاز على ضيفه سبيرز بجدارة

السوبر األفريقي

عاشت الكرة التونسية عام 2015 على وقع سلسلة من اإلخفاقات، 
حتى جاء الفرج على يد النجم الساحلي، عندما توج بلقب بطولة 
كأس االتحاد األفريقي، وهو اليوم ينافس على كأس السوبر األفريقي

النجم التونسي يواجه مازيمبي الكونغولي في النهائي

لن  الديمقراطية،  الكونغو  في  املباراة  خوض 
يشكل عقبة أمام طموح الفريق التونسي في 

إحراز اللقب.
ــــال عـــبـــدالـــرزاق، »كــــل شــــيء قـــد يـــحـــدث في  وقـ
مباراة واحــدة، وخضنا العديد من املباريات 
الصعبة، أمام منافسني أقوياء وحققنا نتائج 
خارج  املواجهات  مع  التعامل  ونجيد  جيدة، 
أرضنا، ندرك جيدًا أن املنافسة أمام مازيمبي، 
لن تكون سهلة باملرة، ولكننا سنبذل كل ما 

أوتينا من جهد«.

مباريـات
      األسبـوع
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محمد السعو

فتح الرئيس الفنزويلي نيكوالس 
ــــادورو الــبــاب مــجــددا الســتــذكــار  مـ
الـــعـــالقـــة، الـــتـــي تـــربـــط بـــني زعــمــاء 
القدم،  وكــرة  العالم  أنحاء  الــدول في مختلف 
ــعـــد الـــلـــعـــبـــة الـــشـــعـــبـــيـــة األولـــــــــى عــلــى  ــتــــي تـ الــ
السياسي  فــي خطابه  غــازل  اإلطـــالق، حينما 
فريق برشلونة ونجميه األرجنتيني ليونيل 

ميسي واألوروغواياني لويس سواريز.
وفاجأ الرئيس الفنزويلي مادورو املستمعني 
ــرارات، الــتــي  ــقــ فـــي خــطــابــه املــتــعــلــق بــبــعــض الــ
اتخذتها حكومته أخيرا، بصيحة كشف بها 
ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  للنجم  حبه  عن 
وفريق برشلونة اإلسباني، وإقليم كتالونيا.

ــادورو يــتــنــاول أســبــاب زيـــادة أسعار  وكـــان مــ
ــرا، وأن حــكــومــتــه  ــيــ الــــوقــــود فـــي فـــنـــزويـــال أخــ
اتخذت ذلك القرار من أجل توفير أكثر من 800 
األوضـــاع  لتهدئة  محاولة  فــي  دوالر،  مليون 

في البالد بعد االعتراض املتزايد على القرار.
ــادورو قــائــال:  ــ وفـــي وســـط الــخــطــاب، صـــرخ مــ
»يحيا برشلونة ويحيا ميسي«، وهو ما أثار 
بمعرفة  يطالبهم  أن  قبل  الحاضرين،  ذهــول 
مــيــولــهــم الــكــرويــة، وأي فــريــق يــشــجــعــون بني 
قطبي الكرة اإلسبانية. كما أن مــادورو أشار 

زعماء 
وكرة القدم 

كثيرة هي األمثلة التي تؤكد من خاللها العالقة القوية التي تربط زعماء 
الدول، في مختلف أنحاء العالم، مع كرة القدم والتشجيع وحب اللعبة 
أجل  من  قليل،  لوقت  ولو  السياسة،  الزعماء  يترك  حيث  األولى،  الشعبية 

متابعة شغف الرياضة وكرة القدم بالذات..

3031
رياضة

قضية

فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة إلـــى إعــجــابــه بالفريق 
لويس  لألوروغواياني  الكتالوني، ومتابعته 
سواريز، مهاجم البرسا الحالي، ليظهر حبه 

لكرة القدم على طريقته الخاصة.

ميركل معروفة بولعها بالكرة
أثــبــتــت املــســتــشــارة األملــانــيــة، أنــجــيــال ميركل، 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن املــنــاســبــات الـــكـــرويـــة املــهــمــة 
ولعها الشديد بكرة القدم، إلى درجة أن إحدى 
الصحف األملانية أطلقت عليها لقب »مشجعة 
أملانيا االتحادية«، على غرار لقب »مستشارة 

أملانيا االتحادية«.
ــحــــرص مـــيـــركـــل عـــلـــى حـــضـــور املـــبـــاريـــات  وتــ
ــكــــرويــــة لــلــمــنــتــخــب األملـــــانـــــي، خـــاصـــة تــلــك  الــ
املواجهات الحاسمة منذ املباراة التي خاضها 
في  النمساوي،  نظيره  أمــام  األملاني  املنتخب 
إطـــار مــبــاريــات بطولة كــأس األمـــم األوروبــيــة 

العالم  )يــــورو 2008(، وحــتــى مــبــاريــات كـــأس 
األخيرة 2014 في البرازيل.

وكشف العب املنتخب األملاني، شفاينشتايغر، 
ذات مــــرة عـــن حـــــوار دار بــيــنــه وبــــني مــيــركــل 
ــرة الــــقــــدم بــالــطــبــع،  ــ ــول كــ ــ وقــــــال:«الــــــحــــــوار حــ
فــالــســيــدة مــيــركــل لــديــهــا فـــكـــرة جـــيـــدة عــنــهــا، 
حــيــث قــالــت عــلــى ســبــيــل املــثــال إن فيليب الم 
يــتــحــرك دائـــمـــا بــحــريــة فـــي الــجــنــاح األيـــســـر«. 
وأضاف شفاينشتايغر: »نعرف بعضنا )هو 
وقــال مصدر مقرب  فــتــرة«.  واملستشارة( منذ 
من ميركل لصحيفة »بيلد« األملانية: »ميركل 
تحب شفاينشتايغر، بالفعل فهو العب شاب 
يــتــرك انــطــبــاعــا مــتــمــيــزا بــســبــب طــريــقــة لعبه 
املــرحــة واملــبــدعــة«. وأكـــد يــوآخــيــم لـــوف املــديــر 
بكرة  اهتمام ميركل  األملاني  للمنتخب  الفني 
الـــقـــدم، وتــشــجــيــعــهــا الـــدائـــم ملــنــتــخــب بــالدهــا. 
ملنتخبنا،  كبيرة  مشجعة  »املستشارة  وقـــال: 
فــهــي تــرســل دائــمــا بــالــرســائــل الــقــصــيــرة عبر 
املـــحـــمـــول قـــبـــل وبــــعــــد املـــــبـــــاراة لــتــتــمــنــى لــنــا 

التوفيق، أو تهنئنا على النتائج«.
وكان حب ميركل لكرة القدم قد ظهر بوضوح 
خـــالل بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 2006، 
الـــتـــي اســتــضــافــتــهــا أملـــانـــيـــا، حـــيـــث حــرصــت 
املستشارة وقتها على زيارة املنتخب األملاني 
في معسكره، كما دعــت جميع أفــراد املنتخب 
إلـــى احــتــفــالــيــة صــغــيــرة فـــي دار املــســتــشــاريــة 
ــة وحـــصـــول  ــولـ ــطـ ــبـ ــقـــب انــــتــــهــــاء الـ بــــبــــرلــــني، عـ

املنتخب األملاني على املركز الثالث فيها.

رئيس بوليفيا والكرة
كشف الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، ذات 
مـــرة عـــن عــشــقــه الــكــبــيــر لــكــرة الـــقـــدم، بـــل إنــهــا 
ساهمت بشكل أساسي في وصوله إلى مقعد 
الرئاسة في بالده بعد أن منحته الشهرة منذ 
ــال الـــزعـــيـــم، وصـــديـــق األســـطـــورة  ــ الــصــغــر. وقـ
ــا، فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة تشيلية  ــارادونــ مــ
إنـــه بـــدأ لــعــب الــكــرة فــي ســن مــبــكــرة مــع فريق 
محلي، ثم حمل شارة القيادة لفريقه وهو في 
سن الخامسة عشرة، ثم بدأ في وضع الخطة 
التي يلعب بها الفريق، مؤكدا أنه نال بعد ذلك 
شهرة واسعة ساعدته في بلوغ سدة الحكم. 
فــإن حالها  القدم  الرئيس بكرة  ورغــم اهتمام 
في بوليفيا ليس على ما يــرام، وهو ما دعاه 
لــألســف عــلــى عـــدم تــمــكــن بــــالده مــن الــوصــول 
لنهائيات كأس العالم منذ نهائيات 1994 في 
الــواليــات املــتــحــدة أيـــام الجيل الــذهــبــي، الــذي 

قاده ماركو إتشفيري.

كاميرون وموقف حرج
تـــعـــرض رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي، ديــفــيــد 
ــوقــــف حــــــرج ذات مــــــرة بــعــدمــا  ــــرون، ملــ ــيـ ــ ــامـ ــ كـ
نسي اســم الــفــريــق الـــذي يشجعه فــي الـــدوري 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم منذ فترة طويلة، 

وذكر اسم فريق آخر على حسابه.
ــيـــرون خــــالل خـــطـــاب ألـــقـــاه حني  ــامـ وأخـــطـــأ كـ

A A

قائمة رؤساء الدول 
ورجال السياسة طويلة 

من مشجعي  كرة القدم

بالتر لن يدعم أي مرشح في انتخابات رئاسة الفيفا 
قال سيب بالتر أمس إنه لن يدعم أي مرشح في 
الدولي  االتــحــاد  رئــاســة  فــي  لخالفته  انتخابات 
لكرة القدم )الفيفا(، رغم أن أربعة من املرشحني 

الخمسة تحدثوا إليه عن ملفات ترشحهم.
الــدولــي -  وستجرى انتخابات رئــاســة االتــحــاد 
عــن صــدور  أســفــرت  فــســاد  بفضيحة  املبتلى 
الئحة اتهام في الواليات املتحدة ضد العديد من 

مسؤوليه - في 26 فبراير/ شباط الجاري.
ولم يترشح بالتر، الذي عوقب باإليقاف ثماني 
سنوات بداعي انتهاك لوائح القيم بالفيفا. وقال بالتر ملحطة آر.إم.سي الفرنسية: »أربعة 
من املرشحني الخمسة تحدثوا إلي. ال يمكنني دعم أي مرشح وهذا غير ممكن«. وأضاف 
أن بعض االتحادات الوطنية سألته عن مرشحه املفضل، لكنه لم يحدد شخصا بعينه، 

وطالب كل اتحاد بالتصويت ملن يراه مناسبا.
 

كوريا الجنوبية تواجه إسبانيا والتشيك وديًا 
أعلن االتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم أن كوريا الجنوبية ستواجه إسبانيا وجمهورية 
التشيك، في مباريات ودية دولية في بداية يونيو/ حزيران. ونقلت وسائل إعالم محلية، 
عن االتحاد الكوري الجنوبي، أن املنتخب الوطني سيواجه إسبانيا في أول يونيو/ حزيران 
في سالزبرغ في النمسا، ثم التشيك بعد أربعة أيــام أخــرى في بــراغ. وستلعب إسبانيا 
وجمهورية التشيك معا في املجموعة الرابعة في نهائيات بطولة أوروبا 2016 في فرنسا.

 
بوكيتينو مدرب توتنهام: آلي أمامه الكثير ليتعلمه 

قــــال مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو، مــــدرب تــوتــنــهــام 
هوتسبير، إن اعتداء العبه ديلي آلي بركلة على 
منافس في الــدوري األوروبــي لكرة القدم يؤكد 
أن أمام العبه الشاب الكثير ليتعلمه في الفترة 
صفراء  بطاقة  عــامــا(   19( آلــي  وتلقى  املقبلة. 
بعد خطأ ضد نيناد توموفيتش في لقاء انتهى 
فيورنتينا،  ضيافة  فــي   1-1 توتنهام  بــتــعــادل 
بعد  للطرد  التعرض  عــدم  فــي  وكــان محظوظا 
ركلة في جسد منافسه في أثناء سقوطه على 
األرض. وخطف آلي األضــواء في الــدوري اإلنجليزي وسجل أحد أجمل أهداف املوسم، 
بتسديدة مذهلة أمام كريستال باالس الشهر املاضي، لكن هذه ليست أول مرة يتعرض 

فيها الالعب النتقادات بسبب تصرفه.

النصر يعيد كانيدا مدربًا له بعد رحيل كانافارو 
 تحرك النصر، حامل لقب دوري املحترفني السعودي لكرة القدم، سريعا وأعاد اإلسباني 
راؤول كانيدا مدربا له بعد أسبوع من انفصاله بالتراضي عن اإليطالي فابيو كانافارو. 
وكان النصر في مفاوضات مع مراد ياكني، املدرب السويسري السابق لبازل وسبارتاك 
موسكو، وفقا لتقارير في وسائل إعالم محلية، لكن بطل السعودية اختار تعيني كانيدا 
لدى  لم تحظ بشعبية  الــريــاض،  العاصمة  نــادي  السابقة مع  القصيرة  أن تجربته  رغــم 
املشجعني. وكتب النصر في حسابه على موقع »تويتر« أنه أنهى إجــراءات التعاقد مع 
املرمى  مـــدرب حـــراس  قــاد رينيه هيغتا،  املــوســم، بعدما  املـــدرب اإلســبــانــي حتى نهاية 

وحارس كولومبيا السابق، حامل اللقب بشكل مؤقت عقب رحيل كانافارو.

األمم األوروبية 2004، وهو في سن السابعة والثالثني حيث 
املنتخب  مــع  الــســادســة والخمسني واألخــيــرة  مــبــاراتــه  لعب 
وكتب   1994 فــي  استثنائيا  عــامــا  باجيو  وقـــدم  اإليــطــالــي. 
فيه اسمه بحروف من ذهب في نهائيات كأس العالم ليقود 
اآلزوري بشكل مذهل في املونديال ويسطر االنتصارات تلو 
األخرى بعدما كان قد قدم نفسه بشكل جزئي في مونديال 
رائعا  هدفا  فيه  وسجل  بديال  كــان  حينما   ،1990 إيطاليا 
ال ينسى في شباك منتخب تشيكوسلوفاكيا بعد فاصل 
مراوغة رائع. كان مونديال أميركا شاهدا على تاريخ جديد 
الخاتمة كانت في منتهى السوء، ومع ذلك لم  لباجيو، لكن 
لتشكل  باجيو  أضاعها  التي  الوحيدة  الــجــزاء  ضربة  تكن 
عائقا أمام العب تاريخي في إيطاليا وفي كرة القدم العاملية، 

التي شقت له مواصلة طريق النجومية فيما بعد.
ومنذ أن بــدأ روبــرتــو مــشــواره الــرائــع في عالم الكرة عندما 

انضم إلى نادي فيتشينزا، ومنه صعد بأهدافه ونجوميته 
شيئا فشيئا مع فيورنتينا، الذي انتقل إليه بعد أعوام قليلة 
ولعب معه حتى عام 1990، ثم انتقل ليوفنتوس ومنه إلى 

إي سي ميالن وبولونيا وإنتر ميالن وأخيرا في بريشيا.
و1996   ،1995 عامي  اإليطالي  للدوري  بلقبني  باجيو  تــوج 
وهو أول العب في تاريخ الدوري يفوز بلقب الدوري مرتني 
وكذلك  وميالن،  يوفنتوس  فريقني مختلفني،  مع  متتاليتني 
نــال كــأس إيطاليا عــام 1995 وكــأس السوبر اإليطالي عام 
1996، فيما نال على صعيد الجوائز الفردية جائزة أفضل 

العب في العالم عام 1993 »الكرة الذهبية«.
وشـــارك باجيو فــي 56 مــبــاراة دولــيــة مــع اآلزوري مسجال 
خاللها 27 هدفا، ولعب مع منتخب إيطاليا لكرة القدم في 

ثالث نهائيات لكأس العالم.
السعو...

ال يمكن لعشاق الكرة اإليطالية على مدار تاريخها أن يمروا 
مرور الكرام على التاريخ املذهل، الذي سطره النجم اإليطالي 
السابق، روبرتو باجيو، الذي أكمل عامه التاسع واألربعني، 

قريبًا من كرة القدم التي عشقها. 
سطر النجم اإليطالي تاريخا مذهال ال ينسى مع الفرق، التي 
لعب لها منذ انضمامه لنادي في الدرجة الثالثة »النيروسي 
فــي سيرته  األخــيــرة  املحطة  وحتى   1981 عــام  فيتشينزا« 
ناهيك عن مشواره  عــام 2004،  بريشيا  نــادي  مع  الكروية 
الحافل مع املنتخب اإليطالي الذي كاد معه أن يلمس الحلم 
لوال ضربة الجزاء الوحيدة التي أهدرها، وبكى عليها بكاء 
مـــرًا، ألنــهــا وقــفــت فــي وجـــه طــمــوحــاتــه بــعــدمــا قـــاد اآلزوري 
اعتزال باجيو بعد  العاملي. وجاء  للنهائي  بجدارة للوصول 
اإلعــالن بخمس ســنــوات، خــاض في يــوم 28 أبريل/نيسان 
لكأس  استعدادًا   )1-1( إسبانيا  أمــام  لقاء ودي  2004، في 

روبرتو باجيو

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات األوروبية

مبدع إيطالي رسم 
أجمل اللوحات 

التاريخية وهو أول 
العب يفوز بلقب 

الدوري مرتين 
متتاليتين مع 

فريقين مختلفين 
يوفنتوس وميالن

المستشارة 
األلمانية أنجيال 
ميركل واحدة من 
أشهر مشجعي 
كرة القدم من 
)Getty( السياسيين

كثيرا ما وجه مارادونا رسائل حب ودعم للرئيس الكوبي السابق فيدل 
مارادونا  وقال  منا«.  أكثر  »حي  كاسترو  إن  قال  إحداها  وفي  كاسترو، 

أثناء بث أحد برامجه التلفزيونية »هل مات فيدل؟ إنه حي أكثر منا«.
كرة  العب  أن  كشفت  قد  فنزويال  من  تبث  التي  )تيليسور(  قناة  وكانت 
القدم السابق تلقى خطابا أثناء إقامته في العاصمة الكوبية هافانا، 
في  شهير  مثل  وهما  الرياضي،  برنامجه  على  فيه  هنأه  كاسترو  من 

عالقة العب كرة قدم مع زعيم دولة.

بين مارادونا وكاسترو

وجه رياضي

ضـــرب الــعــديــد مــن األمــثــلــة عــن الــتــعــدديــة في 
الخاطئ  الــفــريــق  اســم  ذكــر  بعدما  بريطانيا، 
الذي يشجعه؛ وهو وستهام، رغم أنه يعد من 
أبـــرز مشجعي فــريــق أســتــون فيال كما صرح 
فـــي وقــــت ســـابـــق. وتـــعـــرض كـــامـــيـــرون ملــوقــف 
حرج، خالل الخطاب، حيث ذكر في خطابه أن 
بريطانيا دولــة يميزها التنوع في كل شيء، 
سواء من حيث األديان والعقائد أو من حيث 
الجنسيات املتواجدة، قائال: »نحن مثال لبلد 

أنـــه نــســي فــريــقــه املــفــضــل، ليظهر »الــتــلــعــثــم« 
فـــي الـــكـــالم واضـــحـــا عــلــى لــســانــه، فـــي الــوقــت 
الحضور ضحكاتهم، بسبب  فيه  أطلق  الــذي 
ذلك الخطأ الذي ارتكبه خالل الخطاب، وهو 

معروف بولعه بكرة القدم.
ــــورة كـــــرة الـــقـــدم  ــطـ ــ لـــطـــاملـــا شــكــلــت عـــالقـــة أسـ
ــا،  ــ ــارادونـ ــ ــدو مـ ــ ــانـ ــ األرجـــنـــتـــيـــنـــي، ديـــيـــغـــو أرمـ
والــرئــيــس الــكــوبــي الــســابــق، فــيــدل كــاســتــرو، 
ــاء والعــبــي  ــمـ مــنــعــطــفــا الفـــتـــا فـــي حـــيـــاة الـــزعـ

الفــت تــتــواجــد فيه هــويــات مــتــعــددة. هــذا بلد 
فيه أنــاس من جميع األديــان، وجميع األلــوان 

والثقافات يعيشون معا في مكان واحد«.
وأضــــــاف رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي خــالل 
يونايتد  »يمكنك تشجيع مانشستر  خطابه: 
وأكثر من فريق في وقت واحــد، وبالطبع أنا 
بالنسبة لي أفضل تشجيع وستهام«، لينسى 

الفريق الذي طاملا أحب وهو أستون فيال.
وبـــدا كــامــيــرون مــحــرجــا للغاية بــعــدمــا تذكر 

الــريــاضــة حــيــث اشــتــهــر مـــارداونـــا وكــاســتــرو 
ــا املــــتــــيــــنــــة وحــــبــــهــــمــــا لـــلـــثـــائـــر  ــمــ ــهــ ــتــ ــعــــالقــ بــ
األرجــنــتــيــنــي أرنــســتــو تــشــي غــيــفــارا. ولطاملا 
استقبل الــرئــيــس الــكــوبــي كــاســتــرو أســطــورة 
ــدم األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة مــــــارادونــــــا، فــهــمــا  ــقــ كـــــرة الــ
صديقان مقربان.  ومنذ زيارته األولى لكوبا 
في عام 1987، أقام نجم كرة القدم عالقة جيدة 
بالزعيم الكوبي، وأعرب في أكثر من مناسبة 

عن رغبته في العودة إلى زيارته.
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ال يكاد يخلو عمل خيري، لسلطان أو سلطانة، من تشييد حّمام، للحد الذي سقطت صفة الرومانية عنها، واستبدلت بالتركية، 
لتأخذ الحمامات عالمة شبه حصرية بالمنطقة

الحّمامات التركية
انحصرت أدوارها لتصير مقصدًا للسياحة والتاريخ

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

قــفــزت حــكــايــة الــحــمــامــات بوجهي 
كأرنب هــارب ولــن يعود، ربما من 
إال  الــشــيء  بقيمة  يــحــس  »ال  قبيل 
فـــاقـــده«. فــبــعــد تــهــديــم آلـــة الـــحـــرب األســديــة 
ــيـــة واآلثـــــــار  ــتـــاريـــخـ ــة، املـــعـــالـــم الـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ والـ
الــســوريــة، بــت أرى فــي كــل حمام يصادفني 
ــا أكــثــرهــا، حــكــايــة وطـــن ومجد  بــتــركــيــا، ومـ

م.
ّ

ل
ُ
هدمه الظ

فـــي ســـرمـــن، بـــلـــدي بـــريـــف إدلـــــب الــشــرقــي، 
ثــمــة حـــمـــامـــان رومـــانـــّيـــان مــســجــلن ضمن 
باملنطقة،  األقــدم  ربما هما  السورية،  اآلثــار 
الـــدرج والحمام  أقــل بسورية، فحمام  لــم  إن 
ــالــــحــــة، كــــانــــا مـــقـــصـــد الـــســـيـــاح لـــســـرمـــن،  املــ
طاولت  كما  الحقد،  حمم  هدمتهما  أن  إلــى 
ــار بــصــرى وأعـــمـــدة تــدمــر وأســـــواق حلب  آثــ

املسقوفة.
ســــؤال يـــراودنـــي كــلــمــا رأيــــت حــمــامــا تــركــيــا، 
تــرى مــن األســبــق بهذا الطقس املستمد من 
أبعادًا اجتماعية،  عقائد، وأخــذ في ما بعد 
ــاء والـــنـــظـــافـــة؟ أهــم  ــدقــ تـــعـــدت لــــقــــاءات األصــ
العثمانيون أم العرب، ومن نقل تلك الطقوس 
لآلخر؟ إلى أن استويت على إجابة مرضية، 
بصرف النظر عن مدى صحتها التاريخية، 
مفادها: أننا واألتراك، ورثنا الحمامات، في 

ما ورثنا، عن الرومان. 
تـــقـــول املــــراجــــع الـــتـــركـــيـــة إن تــقــلــيــد إنـــشـــاء 
واســـتـــخـــدام الــحــمــامــات لـــدى األتــــــراك، إنــمــا 
يــعــود إلـــى زمـــن قــديــم، فــقــد ظــهــر فــن عــمــارة  
فتح  بعد  الثاني عشر  القرن  في  الحمامات 
الــســلجــقــة لـــأنـــاضـــول. وفــــي عــهــد الـــدولـــة 
من  التركية  الحمامات  أصبحت  العثمانية 
أهم سمات طراز البناء العثماني. وقد بنيت 
والعثمانين  السلجقة  في عهد  الحمامات 
ضــمــن املــبــانــي الــديــنــيــة والــتــجــاريــة لتلبية 

احتياجات الشعب.
وتــعــاظــم االهــتــمــام بــالــحــمــامــات، بــعــد بناء 
أول حمام عثماني خاص، من قبل »أورهان 
بك« في مدينة بورصة، التي تعد العاصمة 
وأول  1362م.  عــام  العثمانية  للدولة  األولــى 
حــمــام للعامة كــان اســمــه »حــمــام تشمبرلي 
تــــــاش«، وبـــنـــاه الـــعـــمـــاري ســـنـــان، بـــأمـــر من 
بــانــو، وهــي والـــدة السلطان  السلطانة نــور 
مراد الثالث، في عام 1584م. لتبدأ الحمامات 
ــار، بـــعـــد أن اقـــتـــرنـــت والـــجـــوامـــع،  ــتـــشـ ــاالنـ بـ
ــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا  بـــاألعـــمـــال الـــخـــيـــريـــة، الـ
الــســلطــن وزوجـــاتـــهـــم، نــظــرًا لــعــدم وجـــود 
حــمــامــات بـــاملـــنـــازل، وضــــــرورة االســتــحــمــام 
من منطلق اسلمي، وخاصة بعد املعاشرة 

الزوجية.
وكما القصور، تقسم الحمامات لركنن، قسم 
للرجال وآخر للنساء، وبالغالب، يتم الفصل 
باألبواب أو ال يفتح الركنان بالتوقيت ذاته، 
وبـــاألخـــص، بــعــدمــا تــعــدى دور الــحــمــامــات 
ــــون أقـــــــــــرب لـــلـــمـــؤســـســـات  ــكـ ــ ــتـ ــ الـــــنـــــظـــــافـــــة، لـ
االجــتــمــاعــيــة، تــقــام فــيــهــا احــتــفــاالت الــــزواج 
والختان وحناء العروس، وربما إلى طقس 

أسبوعي، للنساء على األقل.
ورغـــم انــتــشــار الــحــمــامــات بــعــمــوم الــواليــات 
التركية، بيد أن األشهر بينها واألكثر عددًا، 
وبــورصــة،  إســطــنــبــول  مدينتا  بــه  احتفظت 
فإن تغنت بورية بحّمامن، األول الروماني، 

هوامش

)Getty( تحّولت معظم الحمامات العثمانية إلى أماكن أثرية

B

لـــلـــمـــيـــلد والــــخــــاص  ــام 525  ــ ــنــــّي عــ الـــــــذي بــ
والثاني  »ثــيــادور«،  الروماني  باإلمبراطور 
حــمــام الــســلــطــان ســلــيــمــان الــقــانــونــي الـــذي 
اسطنبول  فــإن  الكبريتية،  بمياهه  يشتهر 
 
ً
سرقت الضوء والشهرة بهذا القطاع. ففضل

عــن احــتــوائــهــا عــشــرات الــحــمــامــات، مــا زال 
حّمام »غلطا ســراي« التاريخي، الذي بني 
عام 1481م على يد السلطان بايزيد الثاني 
وافتتحه في بداية األمر للسلطن واألمراء 
والـــنـــســـاء قــبــل أن يــتــحــول لــحــمــام عــمــومــي 
اليوم، ُيعد واحًدا من أقدم الحمامات الباقية 

أليامنا هذه.
ــن املـــــعـــــمـــــاري وطـــريـــقـــة  ــ ــفـ ــ وأمـــــــــا لـــجـــهـــة الـ
ــام، فـــــــإن فـــمـــعـــظـــم الـــحـــمـــامـــات  ــ ــمـ ــ ــــحـ ــتـ ــ االسـ
تقريبا،  نفسه  بالتصميم  تشترك  التركية 
حــيــث تــتــمــركــز الــقــبــة الــســمــاويــة الــحــراريــة 
من  أعمدة ضخمة، مصنوعة  ثمانية  على 
املـــرمـــر. وتــــــراوح مــــدة الــحــمــام الــتــركــي من 
إلــــى ســاعــتــن. وال يقتصر  ســـاعـــة واحـــــدة 
الـــحـــمـــام عـــلـــى تــنــظــيــف الـــجـــســـم فــحــســب، 
بــل يعتبر مــكــانــا لــلســتــرخــاء، حــيــث يقدم 
ــة جــــــوًا خــــاصــــا بــتــقــديــم  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ قـــســـم االسـ
ــة.  ــنـ ــاردة مـــنـــهـــا والـــســـاخـ ــ ــبــ ــ ــ املــــشــــروبــــات ال
ألحان  على  بالغناء  املستحمون  ويتمتع 
العود والطبل، أثناء عملية التدليك وتبدأ 

عملية االستحمام باالستلقاء على الرخام 
الساخن، وذلك حتى يعرق الجسم ويرمي 
جــمــيــع املـــــواد الـــســـامـــة، وأثـــنـــاء ذلــــك يــكــون 
 لــلــتــدلــيــك 

ً
الــجــلــد قـــد أصـــبـــح طـــريـــا وقــــابــــل

واملساج.
كما لدى األتراك قواعد خاصة بالحمامات، 
ــذه الـــقـــواعـــد مـــنـــذ لــحــظــة  ــ ــبــــدأ تــنــفــيــذ هـ ويــ
الخروج منها، وكان  إليها وحتى  الدخول 
الــجــمــيــع مــضــطــًرا لــللــتــزام بــهــذه الــقــواعــد 
املستخدمة  بــاملــواد  والــتــقــّيــد  والتعليمات 
وحتى طريقة استخدامها. وكان يطلق على 
اللتي تساعدن على االستحمام  السيدات 

اسم »ناطر« وعلى الرجال »تيللك«.
ــقـــرن الــتــاســع  دخـــلـــت الـــحـــمـــامـــات، ومـــنـــذ الـ
عــشــر، ضــمــن اهــتــمــامــات الــســيــاح وعــوامــل 
األدوار  فتغّيرت  لــأتــراك،  بالنسبة  الجذب 
الــحــمــامــات طابعا جــديــدًا،  لتأخذ  واملــهــام، 
مــفــردتــاه املــتــعــة والــســيــاحــة، بــعــد انــتــشــار 
ص الدور األساس 

ّ
الحمامات املنزلية وتقل

مــن بــنــائــهــا. وبــحــســب اإلحــصــائــيــات التي 
أجريت على السياح األجانب، فإن الفنادق 
فيها مثل  تــوجــد  الــتــي  السياحية  والــقــرى 
هـــذه الــحــمــامــات، تــجــذب اهــتــمــام الــســيــاح 
بشكل كبير جـــدا. وخـــلل فــتــرة مــن الــزمــن 
كان عدد الحمامات يتجاوز 14 ألفا، وكان 

منها 155 لعامة الشعب، وتسمى حمامات 
السوق، واألخرى كانت خاصة بالسلطن 
واألمــراء، وكانت توجد في قصورهم، مثل 

حمام السليمانية.
لتتحول معظم الحمامات إلى أماكن أثرية 
بإنشائه  أمــرت  الــذي  فالحمام  متاحف،  أو 
العثماني  السلطان  »ُحــّرم سلطان«، زوجة 
القانوني، في والية قونيا، وسط  سليمان 
األناضول التركي، تحّول العام الفائت إلى 
عرض فيه مقتنيات مختلفة تعود 

ُ
متحف ت

السلطات  رّمــمــت  كــمــا  الــعــثــمــانــي.  للعصر 
الــتــركــيــة فـــي واليــــة أروفــــــا، جــنــوب الــبــلد، 
»حّمام الوزير« الذي يعود تاريخه إلى 300 
عام، وحّولته إلى مركز سياحي للجلسات 

الشرقية التقليدية.
جذب  ملــراكــز  الحمامات  تحويل  بعد  لتتم، 
مثل  مخالفة  للعائدات،  ومصادر  سياحي 
عثماني قديم، إذ ُيروى عن أحد السلطن 
أنــه منح أحــد الــوالة أمـــوااًل وأمــره بتجديد 
ومــهــامــه، وعندما  أدواره  وتــوســيــع  حــمــام 
عاد السلطان يوم االفتتاح ليشاهد بنفسه 
التغييرات، لم يجد سوى بعض الترميمات 
»الحمام نفسه  فقال  السطحي،  والتحسن 
 تركّيا 

ً
والطاسة نفسها«، ليذهب قوله مثل

ُيضرب حتى اليوم  لأعمال غير املتقنة.

تعاظم االهتمام 
بالحمامات بعد بناء 
أول حمام عثماني 

خاص، من قبل أورهان 
بك، في بورصة، عام 

1362ميالدية.

■ ■ ■
كان أول حمام للعامة 

»تشمبرلي تاش« وبناه 
املعماري سنان، بأمر 
من السلطانة »نور 

بانو«، والدة السلطان 
مراد الثالث، في عام 

.1584

■ ■ ■
كان عدد الحمامات 

يتجاوز 14 ألفًا، 
منها 155 للعامة، 
وتسمى حمامات 

السوق، واألخرى كانت 
للسالطني واألمراء.

باختصار

رشا عمران

يحار املــرء، أحيانًا، مــاذا يقول، وهو يقرأ أو يستمع 
ملبدعني عرب، عاشوا سنوات طويلة في أوروبا. يحار 
والتعامي  الــعــربــي،  الــواقــع  تزييف  قــدرتــهــم على  مــن 
ــى حـــالـــة االنــــحــــدار. يـــحـــار أكـــثـــر من  ــ ــه إل ــلـ عــمــا أوصـ
العربية  الــشــعــوب  مــأســاة  إلــى  االستعالئية  نظرتهم 
تهيم في  الحروب، مجموعاٍت  نتيجة  التي أصبحت، 
أصــقــاع األرض، بحثًا عــن األمـــان. ففي وقــٍت مــا زال 
السوريني  )هجرة(  من  ودهشته  أدونيس  استغراب 
إلى أوروبا حاضرًا في ذاكرتنا، يبدأ الروائي الليبي، 
أيــام، ضمن  القاهرة، قبل  الكوني، ندوته في  إبراهيم 
ُيغرهم حطام  لم  الليبيني  إن  بالقول  أدبــي،  مهرجان 
أوروبا، ألن ما يبحثون عنه هو األمان، بينما أصبحت 
ليبيا معبرًا بحريا لآلخرين، غير الليبيني، الطامعني 

في الحطام األوروبي، كما سماه! 
باقي  أو  الــســوريــني،  أن  الكوني  يعتبر  أدونــيــس،  كما 
الــعــرب الــالجــئــني إلـــى أوروبـــــا، تــركــوا بــالدهــم طمعًا 
ــذي بـــات  ــ ــ ــوت ال ــ ــًا مــــن املــ ــة، ال هـــربـ ــ ــيــ ــ ــ بــالــجــنــة األوروب
مــن أي مستقبل  الــيــأس  مــن  بــالدهــم، وال  يستوطن 
واضــح، وهم يــرون أن ثوراتهم حّولها النظام العاملي 
ــروٍب مــجــنــونــة، أو فــي أحــســن األحـــــوال، أعــاد  إلـــى حــ

 
ً
فاشية أكثر  بآلياٍت  نفسها  السابقة  األنظمة  إنــتــاج 
الليبيون  األصــدقــاء  وليعذرني  والغريب،  واستبدادًا. 
على هذا، أن الكوني يعرف أن غالبية املثقفني الليبيني، 
كــمــا الــســوريــني، كــمــا اليمنيني والــعــراقــيــني، قــصــدوا 
أوروبا واستقّروا فيها، فهل األمان األوروبي من حق 
املثقفني فقط، بينما على العامة واجب املوت والذل في 

البالد العربية؟ 
غالبيتنا يعرف الخطر الذي يشكله وجود تنظيم مثل 
داعش على شعوبنا الغارقة في يأسها، وعلى املثقف 
الحقيقي البحث عن أسباب وجود هذا الفكر الجهادي 
وانتشاره، ال إلقاء التهمة على التقنيات الحديثة التي 
 كل ما 

ً
ح الكوني، متجاهال

ّ
أتاحت حرية الرأي، كما مل

وتفقير  وإقصاء  تجهيل  من  العربية  األنظمة  فعلته 
لشعوبها، ومن تحالفها مع املؤسسات الدينية إلبقاء 
هذه الشعوب متكئة على الغيبي، ومعطلة عمل العقل 
في كل شؤون حياتها، ومن تجريف مجتمعاتها من 

كل ما يمت للفكر املدني التنويري بصلة. 
الكوني، بريئة تمامًا،  العربية، في كلمة  بدت األنظمة 
أو على األقـــل، لــم ُيشر أدنــى إشـــارة إلــى وجــودهــا أو 
ــــواقــــع، بــيــنــمــا تــصــبــح الــحــريــة ال  مــســؤولــيــتــهــا عـــن ال
معنى لها بانعدام األمان، كما قال، مستعيدًا سردية 
األنظمة نفسها حــول األمــن واألمــان الــذي أخضعت، 

وما تــزال، شعوبها بها. ومن البديهي، بعد ذلك كله، 
ــثــورات الــعــربــيــة، وال  أن ال يــتــطــرق، فــي حــديــثــه، إلــى ال
إلى أسباب حدوثها، وال إلى املتغّيرات الحاصلة في 
ليس سوى  يحدث  ما  فكل  العربي،  املجتمع  تركيبة 
التي تعّممت على شعوبنا، ال  نتيجة األيديولوجيات 
فاعل،  بفعل  يــأت  لــم  تعميمها  وكـــأن  الدينية،  سيما 
القضاء  بفعل  أو  مؤدلجا،  العربي خلق  الفرد  وكــأن 
والــقــدر، وهــو ما يتضح، في إجابته على ســؤال من 
أســئــلــة الــحــضــور، حـــني قـــال إن األوروبــــيــــني ســعــداء 
مــعــافــون، ألنــهــم بــعــيــدون عــن الــســيــاســة، على عكس 
الـــعـــرب املــســّيــســني، فــكــأن الـــســـعـــادة والــديــمــقــراطــيــة 

والــحــريــة واحــتــرام حــق اإلنــســان فــي التعبير والـــرأي 
ــن الــغــربــي الــيــوم،  ــواطـ واملــعــتــقــد، الــتــي يــتــمــتــع بــهــا املـ
لــم تــأت نتيجة عــقــود طويلة مــن الــثــورات والــحــروب 
األهلية والدماء وقطع الرؤوس على املقاصل ومحاكم 
التفتيش. كأن فصل الدين عن الدولة، الذي طالب به 
لم يأت  الكوني ملجتمعاتنا، وهو مطلب محق حتمًا، 
بعد ماليني الضحايا الذين قدمتهم أوروبا، في سبيل 
وصولها إلــى دول العالم األول. كــأن الكوني يــرى أن 
والسياسي،  الديني  باالستبدادْين،  املحاطة  شعوبنا 
والتي تعّرضت ملوجاٍت طويلة من االستعمار، وحدها 
مــن تــتــحــّمــل مــســؤولــيــة تــعــاســتــهــا، ألنــهــا غــارقــة في 

السياسة! 
هنا، أيضًا، يتجاهل الكوني أن الثورات العربية انطلقت 
وهي تحمل شعار الحرية والتغيير الديمقراطي، أما 
أسباب انحرافها التي بات يعرفها حتى أطفال العرب 
املسّيسني، لم يتطرق الكوني إليها، في كلمته أو في 
هذا  أمــام  فعال  تحار  الحضور.  أسئلة  على  إجاباته 
ــراوغ مــن مثقف عــربــي كــبــيــر، بينما  االســتــشــراق املــ
تــقــابــل، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، شـــعـــراء وكــتــابــًا غــربــيــني، 
الطبيعي  بحقك  ومــؤمــنــني  يــحــدث،  مــا  لكل  منتبهني 
ص من االستبداد. فتقول: يا لترف املثقف 

ّ
في التخل

العربي االستشراقي.

الترف االستشراقي العربي

وأخيرًا

هنا، أيضًا، يتجاهل الكوني 
أن الثورات العربية انطلقت 
وهي تحمل شعار الحرية 

والتغيير الديمقراطي
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