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

الثالثاء  1  ديسمبر / كانون األول 2015 م   19 صفر 1437 هـ  □  العدد 456  السنة الثانية

فاطمة المرنيسي... ضد الحريم السياسي
فاطمــة المرنيســي التــي غادرتنا، أمس، اســم مركــزي في السوســيولوجيا 

المغربية، باحثة ومناضلة اتخذت من المرأة قضيتها األولى.]24[

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

أثبــت االحتــال اإلســرائيلي عــدم وجــود أيــة نيــة 
الشــهيد،  الفلســطيني  الطفــل  قتلــة  إلدانــة  لديــه 
أظهــرت  بعدمــا  أبــو خضيــر )16 عامــا(،  محمــد 
مســاعي  اإلثنــن،  أمــس  املحاكمــة،  تفاصيــل 
القضــاء اإلســرائيلي للمراوغــة وســعيه لالتفــاف 
علــى قــرار إدانــة القتلــة، مــع قرار املحكمــة املركزية 
بحــق  الحكــم  إرجــاء  القــدس  فــي  اإلســرائيلية 
ألبــو  الرئيســي  والقاتــل  اإلســرائيلي  املســتوطن 
خضير، يوســف حاييم بن دافيد، إلى وقت الحق 

من ديســمبر/كانون األول الحالي، وتأجيل الحكم 
إلــى الشــهر الــذي يليــه بحــق شــريكيه فــي قتل أبو 
الثاثــة قــد خطفــوا  خضيــر. وكان املســتوطنون 
الطفل أبو خضير من بلدة شعفاط شمالي القدس 
املحتلة، في يوليو/تموز من العام املاضي، من أمام 
منزلــه، وأحرقــوه حيا في مســتوطنة قريبة مقامة 
علــى أراضــي الفلســطينين فــي القــدس، ممــا أثــار 
هبة جماهيرية فلسطينية حينها، ومواجهات مع 
قوات االحتال. القرار اإلســرائيلي أثار موجة من 
الغضب لدى الفلسطينين، الذين رأوا فيه مراوغة 
وتملصــا مــن إصــدار الحكم، في وقت يســارع فيه 

القضــاء ذاتــه إلــى إصــدار أحــكام مســتعجلة ضد 
فلســطينين أدينوا بمقاومة االحتال. أما حســن 
أبــو خضيــر، والد الشــهيد، فيصــف في حديث مع 
»العربــي الجديــد« قــرار محكمــة االحتــال بشــأن 
الرئيســي  للمتهــم  النفســي  التقريــر  فــي  النظــر 
فــي خطــف وقتــل طفلــه، باملهزلــة الكبــرى، ويؤكــد 
ملقاضــاة  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  إلــى  توّجهــه 
القتلــة، ومــن يقــف وراءهــم فــي حــال لــم تتــم إدانــة 
هذا القاتل باعتباره الرأس املدبر واملخطط لعملية 
اإلســرائيلية،  املركزيــة  املحكمــة  وكانــت  القتــل. 
التــي التأمــت أمــس فــي القــدس، قــد قــررت دراســة 

الرئيســي،  للقاتــل  النفســي  التقريــر  ومراجعــة 
يوسف حاييم بن دافيد، قبل إدانته في العملية.

وتعيــد محاكمــة قتلــة الطفــل أبــو خضيــر قضيــة 
أكثــر خطــورة تتعلــق بمصير قتلة عائلة دوابشــة، 
مــن قريــة دومــا، جنوبــي نابلــس، شــمالي الضفــة 
الغربيــة، فــي يوليو/تمــوز مــن العــام الحالــي، وهــي 
مــن  حرقــا  العائلــة  فيهــا  قضــت  التــي  الجريمــة 
األمنيــة  األوســاط  ورفضــت  مســتوطنن،  ِقبــل 
والسياســية فــي إســرائيل محاكمتهــم أو الكشــف 

عن هوياتهم.
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المعارض  الشعبية«  »الجبهة  حزبَي  بين  خصوصًا  التونسية،  األحزاب  بين  االتهامات  وتراشق  الخالفات  كل  رغم 
و»النهضة«، ُتجمع معظم المواقف اليوم على ضرورة التوصل إلى الوحدة الوطنية التي تبقى بعيدة

عادل األحمدي، فارس الجالل

الــــ48 لعيد  اليمنيني للذكرى  لــم يخل إحــيــاء 
االســتــقــالل وخـــروج آخــر جــنــدي لالستعمار 
اليمن، أمس اإلثنني،  البريطاني من جنوبي 
السياسية متعددة االتجاهات،  الرسائل  من 
ــت هـــذا الــعــام في 

ّ
وخــصــوصــا أن الــذكــرى حــل

ظــل اســتــمــرار الــحــرب وتــصــدرهــا املشهد في 
الـــبـــالد. واقــــع جــعــل كــل طـــرف يــحــيــا الــذكــرى 
بـــطـــريـــقـــتـــه ويـــبـــعـــث بـــرســـائـــلـــه الــســيــاســيــة 
الــخــاصــة. الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، أكـــدت عــلــى أن 
اليمن،  مناطق  كل  وتحرير  االنقالب  إسقاط 
هو خيارها، إلى جانب قطع أي تدخل إيراني 

في اليمن. 
ربــه منصور  اليمني، عبد  الــرئــيــس  وحــّمــل 
اليمني في  الشعب  إلــى  فــي خطابه  هـــادي، 
الذكرى، خمس رسائل؛ األولى إلى »الشهداء 
ــرابـــطـــني في  ــة والـــجـــيـــش املـ ــاومـ ــقـ وأفـــــــراد املـ
املــيــاديــن بــمــخــتــلــف املــحــافــظــات«، ودعــاهــم 
إلى الصمود والتالحم. أما الرسالة الثانية 
فــكــانــت إلـــى الــشــعــب »الــصــابــر الــــذي تحمل 
أعـــبـــاء الـــحـــرب وتــعــنــت وصــلــف املــلــيــشــيــات 
وحصارها الظالم«، وفق وصفه. أما الرسالة 
الثالثة فوجهها هادي إلى الحكومة وأجهزة 

بيروت ـ ثائر غندور

دخــلــت مــســألــة انــتــخــاب رئــيــس تــيــار املــــردة 
اللبناني  السجال  مرحلة  فرنجية  سليمان 
ــلــــي عـــلـــى مـــســـتـــويـــات عــــــــّدة، وهـــــو مــا  الــــداخــ
فــي مرحلة حساسة.  أنها تعيش  إلــى  ُيشير 
خسرت هــذه املــبــادرة زخــم إطالقها، ودخلت 
التي ُيعتبر  القبول والرفض. املبادرة  دوامــة 
رجـــل األعـــمـــال الــلــبــنــانــي املــلــيــارديــر جيلبير 
شاغوري )يعمل في قطاع النفط ويمّول عددًا 
لها،  عــراب  أهــم  اللبنانّيني(،  السياسيني  من 
النائب وليد جنبالط والنائب  بالتوازي مع 
الــســابــق غــطــاس خـــوري )مــســتــشــار الرئيس 
ت 

ّ
السيد، تلق الحريري( واللواء جميل  سعد 

ضربات موجعة من مستويات مختلفة.
الضربة األولى تجسدت بالتحالف املستجّد 
الحّر  الوطني  والتيار  اللبنانية  القوات  بني 
الكتائب. وبحسب أحــد منسقي هذا  وحــزب 
التحالف، فإن هذه القوى الثالث اتفقت على 
رئاسة  إلــى  فرنجية  إيــصــال  إفــشــال تسوية 
الـــجـــمـــهـــورّيـــة، مـــن دون أن تــتــمــكــن بــعــد من 
ــح جــديــد. وفــي هذا 

ّ
بــلــورة تــوافــق على مــرش

»العربي  لـ متقاطعة  مصادر  شير 
ُ
ت السياق، 

الــجــديــد« إلـــى أن هــنــاك مـــن ُيـــبـــادر بـــني هــذا 

ودعــاهــم  املــحــافــظــات،  مختلف  فــي  السلطة 
الــجــهــد ومضاعفته  املــزيــد مــن  »لــبــذل  فيها 
رسالته  فيما حّمل  املــطــامــع«،  مــن  والتجرد 
الــرابــعــة شــكــرًا لــلــتــحــالــف الــعــربــي، وخــتــامــا 
ــــالع »فـــي  ــطـ ــ دعـــــا األمــــــم املـــتـــحـــدة إلـــــى االضـ
حـــمـــايـــة أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الــيــمــنــي مــــن بــطــش 
وصـــلـــف تــلــك املــلــيــشــيــات، وذلـــــك مـــن خــالل 
ــرار مــجــلــس األمـــن  الــعــمــل الـــجـــاد لتطبيق قــ
الــدولــي رقــم 2216«، وثــمــن جــهــود املبعوث 
األمــمــي إلـــى الــيــمــن، إســمــاعــيــل ولـــد الشيخ، 
وتــمــنــى أن »تــكــلــل تــلــك الــجــهــود بــالــنــجــاح« 
لعقد جولة جديدة  األخير  في ظل مساعي 
مـــن املــبــاحــثــات الــســيــاســيــة. وتـــأتـــي رســائــل 
الـــشـــرعـــيـــة هـــــذه بـــعـــدمـــا بــــاتــــت تـــمـــلـــك الــيــد 
عسكريا،  تقدمها  نتيجة  ميدانيا  الطولى، 

وكذلك سياسيا في الداخل والخارج.
مـــن جــهــتــهــا، نــظــمــت مـــكـــونـــات فـــي الـــحـــراك 
احتفالية  فعالية  الثالثاء،  أمــس  الجنوبي، 
»استقالل  بـ في عــدن، بهدف تأكيد مطلبها 
الــجــنــوب عـــن الـــشـــمـــال«. وخــيــمــت شــعــارات 
الجنوبية«  الـــدولـــة  و»اســتــعــادة  االنــفــصــال 
ــيـــة، الــــتــــي نـــظـــمـــت فــــي ســاحــة  ــالـ ــفـــعـ ــلـــى الـ عـ
العروض في مدينة خور مكسر وسط عدن، 
وإن كــانــت الــفــعــالــيــة لــم تــكــن بــنــفــس الــزخــم 

الثالثي ويطرح أسماء مرشحني قد يكونون 
العميد  املــطــروحــة،  توافقيني. ومــن األســمــاء 
شامل روكز، وهو صهر النائب ميشال عون.

الضربة الثانية، إبالغ حزب الله لعون، بأنه 
الرئاسة  لن يسير بأي تسوية في موضوع 
إال إذا كــــان عــــون مـــوافـــقـــا عــلــيــهــا، وهــــو ما 
أبلغه عون لحلفائه، وبالتالي ضمن هؤالء 
عــدم توافر النصاب في أي جلسة النتخاب 
الرئيس. ومن الضربات القاسية التي تلقتها 
مبادرة انتخاب فرنجية أيضا، طريقة إدارة 
ح 

ّ
الحملة. فترشيح فرنجية جاء وكأنه مرش

التحالف الــربــاعــي )تــحــالــف جــرى بــني تيار 
املستقبل وحـــزب الــلــه وحــركــة أمــل والــحــزب 
التقدمي االشتراكي في انتخابات عام 2005 
النيابية( ضّد املسيحيني، وهو ما ساهم في 

شد عصب معارضي الترشيح.
ــدر مـــســـيـــحـــي إلــــــى أن الـــقـــوى  ــر مــــصــ ــيــ ــــشــ وُي
املسيحية الرافضة لترشيح فرنجية تواصلت 
مــع عــدد مــن الـــدول وعلى رأســهــا السعودّية، 
وتبنّي لها أن ال غطاء سعوديا لهذه املبادرة. 
ــريــــري مــع  وهـــــــذا مــــا عـــــزز مــــن خــــالفــــات الــــحــ
حــلــفــائــه املــســيــحــيــني الــــذيــــن يـــلـــومـــونـــه عــلــى 
كثير من األخطاء، ومن أبرزها أنه لم ُينّسق 
مــع حــلــفــائــه لــهــذه الــخــطــوة. ويــســتــغــرب هــذا 

الذي كانت عليه قبل الحرب. 
سياسيون،  ناشطون  الفعالية  في  وشــارك 
ــــددة، تــولــتــهــا  ــــشـ تـــحـــت إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة مـ
ــــوات األمــنــيــة  ــقـ ــ »املــــقــــاومــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة« والـ
الثانية  للمرة  تتكرر  في خطوة  الجنوبية، 
بــعــيــدًا عـــن قـــــوات املـــخـــلـــوع، عــلــي عــبــدالــلــه 
صـــالـــح، الـــتـــي كـــانـــت تــضــيــق الــخــنــاق على 
ويحاول  تقمعها.  أو  جنوبية  فعاليات  أي 
الــجــنــوبــيــون، املـــؤيـــدون ملــطــلــب االنــفــصــال، 
ــتـــطـــورات الــتــي  اســـتـــغـــالل املــنــاســبــة بــعــد الـ
تمسكهم  استمرار  لتأكيد  اليمن،  يشهدها 
ــدولــــة الــجــنــوبــيــة«،  بــمــطــالــب اســـتـــعـــادة »الــ

وتمسكهم بحل عادل للقضية الجنوبية.
ــات وأحــــــــــــــزاب يـــمـــنـــيـــة،  ــونـــ ــكـــ ولــــــــم تــــغــــب مـــ
الجنوبية،  فروعها  بعض  عبر  وخصوصا 
عـــن إحـــيـــاء الــــذكــــرى، كــحــال حــــزب التجمع 
ــــالح، الـــــــذي رفـــــع نـــاشـــطـــوه  ــــإصـ الـــيـــمـــنـــي لـ
ــة  ــنـــوب عـــلـــم دولــ ــاء الـــجـ ــنــ ــه مــــن أبــ ــاداتــ ــيــ وقــ
ــــي االحــــتــــفــــال بـــهـــذه  ــنــــوب الـــســـابـــقـــة فـ الــــجــ
أيــام  قبل  بيان  عــن صــدور   

ً
الفعالية، فضال

مــن قــبــل فـــرع الــحــزب فــي يــافــع، يــؤكــد على 
على  للجنوب،  املصير  تقرير  ملطلب  دعمه 
الرغم من أنه ُينظر للحزب في الجنوب بأنه 

متمسك بالوحدة ويرفض االنفصال.

الــحــريــري إليــصــال »مرشح  املــصــدر مسارعة 
ــد إلـــى الــرئــاســة فــي حــني تخوض  بــشــار األسـ
الـــســـعـــوديـــة مــعــركــة شـــرســـة مـــن أجــــل رحــيــل 
األسد وتتحّمل تبعات هذه املعركة، إذ يعمل 

الحريري عكس هذه اإلرادة«.
لــكــن الـــخـــالفـــات ال تــقــتــصــر عــلــى الــحــريــري 
ه  وحـــلـــفـــائـــه، بـــل طـــاولـــت فــرنــجــيــة وحــلــفــاء
أيـــضـــا. فــبــعــد لــقــاء لــيــلــّي بـــني رئــيــس الــتــيــار 
باسيل )صهر  الــوزيــر جبران  الحر  الوطني 
عون( وفرنجية، تم تسريب أجواء سلبية عن 
اللقاء، وهو ما دفع مكتبه اإلعالمي إلصدار 
بـــيـــان اعـــتـــرف فــيــه ضــمــنــا بــحــصــول الــلــقــاء 
مــع الــحــريــري فــي بــاريــس، »ردًا عــلــى بعض 
التسريبات التي وردت في بعض الصحف« 
ــاء فــي رد  الـــذي ُعــقــد لــيــل األحـــد اإلثــنــني. وجـ
»الــلــقــاء كــان وديـــا وصريحا من  أن  فرنجية 
غير أي التزامات«. وأشار إلى أن »الحريري 
طــالــب بــقــانــون انــتــخــابــي ال يــضــرب تمثيل 
طائفة من دون تحديد شكل القانون، وقد تم 
التوافق حول رفض أي قانون يضرب كيان 
أي طائفة«. وذلك في محاولة لنفي ما سّربه 
فريق الحريري حــول أن فرنجية وافــق على 
قــانــون الستني، وهــو الــقــانــون الــذي يرفضه 

عون كليا.

مــن جــهــتــهــم، أحــيــا الــحــوثــيــون الـــذكـــرى 48 
لالستقالل، بفعاليات وبيانات حاولوا من 
خــاللــهــا اســتــغــالل ذكـــرى طـــرد االســتــعــمــار، 

لتوصيف التدخل العربي كـ«استعمار«.
ــل طـــيـــران الــتــحــالــف  ــك، واصــ فـــي غــضــون ذلــ
الــعــربــي غـــاراتـــه عــلــى مـــواقـــع ومــعــســكــرات 
مــلــيــشــيــات الــحــوثــيــني والــرئــيــس املــخــلــوع، 
بشكل مكثف في صعدة )معقل املليشيات(، 
وجبل هيالن غرب مأرب، ومنطقة السحول 
الـــشـــريـــحـــة  ــــن   عـ

ً
ــال ــــي مـــحـــافـــظـــة إب، فــــضــ فـ

والراهدة في جنوب تعز، بحسب ما أكدته 
»العربي الجديد«. مصادر لـ

 الــجــيــش الــيــمــنــي املـــوالـــي 
ّ
مـــن جــهــتــه، شــــن

ــة«، املــزيــد  ــاومــ ــقــ لــلــشــرعــيــة إلــــى جـــانـــب »املــ
مـــن الــهــجــمــات عــلــى مــلــيــشــيــات الــحــوثــيــني 
واملخلوع، في منطقتي الشريجة والراهدة، 
ــــط احــــتــــدام املــــعــــارك بــــني الـــطـــرفـــني فــي  وسـ
هــذه املنطقة، وفــي ظــل تــقــدم بــطــيء لقوات 
الشرعية. كذلك تعرضت املليشيات لهجوم 
الضالع،  في  »املقاومة« في مريس  قبل  من 
مــمــا أجــبــرهــا عــلــى الــتــراجــع بــاتــجــاه دمــت. 
أما في شبوة، فتشير مصادر في املحافظة 
إلى أن املليشيات انسحبت فجأة من مركز 
مديرية بيحان، شمال غرب محافظة شبوة.

ولفت بيان فرنجية إلى أنه أّكد خالل لقائه 
بـــاســـيـــل عـــلـــى »اســــتــــمــــراره بـــدعـــم تــرشــيــح 
الـــعـــمـــاد عــــون ومـــنـــح املــــوضــــوع مـــزيـــدًا من 
الوقت إذا كان هناك من نية فعلية للتوافق 
حـــول عـــون. أمـــا إذا اســتــمــر الــتــرشــيــح فقط 
لتعطيل تــرشــيــح فــرنــجــيــة، فــهــذا مــوضــوع 

آخر«.
كــمــا جــــاء فـــي بـــيـــان فــرنــجــيــة أن »الــحــديــث 
لترشيح  )املسيحيني(  األقــطــاب  رفــض  عــن 
فرنجية نناقشه إذا كان هناك عذر مسيحي 
أو وطــنــي، أمـــا إذا كـــان عــلــى قــاعــدة »ليش 
انــت مــش أنــا« فــاألمــر مختلف تماما وغير 

مقبول«.
هكذا، تكون معركة إيصال فرنجية للرئاسة 
تملك  صفقة  كونها  مرحلة  مــن  انتقلت  قــد 
الداخلي  السجال  إلــى مرحلة  دولــيــا  غــطــاًء 
الــلــبــنــانــي. ُيــســاهــم هـــذا الــتــحــّول فــي زيـــادة 
العقبات في طريق فرنجية إلى بعبدا، لكن 
باتت  قــد  التسوية  هــذه  أن  اعتبار  ُيمكن  ال 
في حكم امللغاة، وخصوصا أن من عرابيها 
جنبالط والرئيس نبيه بري، مضافا إليهما 
متمّول نفطي كبير في بلد يتوقف استثمار 
ما يملكه نفطيا على نتائج حلول سياسية 

ألزماته املستعصية.

تونس ـ وليد التليلي

ــام  ــ ــقــــارن الـــتـــونـــســـيـــون فــــي األيـ يــ
ــيـــرة، طــريــقــة تــعــامــلــهــم بعد  األخـ
اعـــتـــداء شـــارع مــحــمــد الــخــامــس، 
الــــذي أودى بــحــيــاة 12 عــنــصــرًا مـــن األمـــن 
ــاء املــــاضــــي، بــتــلــك الــتــي  ــثـــالثـ الـــرئـــاســـي، الـ
ات  ــداء ــتــ تـــعـــامـــل بـــهـــا الـــفـــرنـــســـيـــون بـــعـــد اعــ
بــاريــس. وتــجــري املــقــارنــات عــلــى الصعيد 
الــســيــاســي، مــن خـــالل ردود فــعــل األحــــزاب 
ومــواقــفــهــم مـــن »الــــوحــــدة املـــقـــّدســـة«، على 
حّد تعبير الفرنسيني، واإلعالم، في كيفية 
ــور ونـــقـــل املـــعـــلـــومـــات  ــع الــــصــ الـــتـــعـــاطـــي مــ
أثــنــاء الــحــدث مباشرة. ليست املـــّرة األولــى 
التي يتم فيها هذا النوع من املقارنات، إذ 
بعد  وأسئلتها  تفاصيلها  ثيرت 

ُ
أ أن  سبق 

ــاردو، فــي مـــــارس/آذار املــاضــي،  اعــتــدائــي بــ
وســوســة فــي 26 يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، 
ــة بــــني األحــــــزاب  ــعــ ــادات واســ ــقــ ــتــ ــفــة انــ

ِّ
مــخــل

 مــطــلــقــا 
ّ

ــتـــي لــــم تـــصـــطـــف والـــشـــخـــصـــيـــات الـ
إلــى جــانــب الحكومة وقــراراتــهــا. وحــاولــت 
الــحــكــومــة بــعــد كـــل حـــادثـــة، الــضــغــط على 
أكبر دعم ممكن  السياسية لحشد  الساحة 
ــا، وتـــأجـــيـــل انـــتـــقـــادهـــا وتــوجــيــه  ــهـ ــراراتـ ــقـ لـ
التعاطي  فــي  بالفشل  لــهــا  االتــهــام  أصــابــع 
مــع املــجــمــوعــات املــتــشــّددة. كــمــا شــهــد قــرار 
»الطوارئ« بعد سوسة، جداًل كبيرًا تحّول 
إلـــى مــواجــهــة ســيــاســيــة وشــعــبــيــة ساخنة. 
فه 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الـــجـــدل الــــذي يخل

أي اعـــتـــداء فــي تــونــس، تــبــقــى الـــدعـــوة إلــى 
التصريحات  الوحدة والتكاتف في مقدمة 

السياسية.
ودعـــــا الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، الـــبـــاجـــي قــائــد 
الــســبــســي، أمـــس األّول األحــــد، مــجــددًا إلــى 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، والـــســـلـــم االجــتــمــاعــي، 
بــاعــتــبــارهــمــا الــســبــيــل الــوحــيــد لــالنــتــصــار 
على ااٍلرهاب، على حّد تعبيره. وعلى الرغم 
 معظم األحزاب عّبرت، بعد اعتداءات 

ّ
من أن

ــامـــس، عــــن مــســانــدتــهــا  ــخـ ــارع مــحــمــد الـ ــ شــ
ـــهـــا تــمــّســكــت في 

ّ
 أن

ّ
قـــــــرارات الـــحـــكـــومـــة، إال

ــرأي والــكــشــف  ــ ــداء الـ ــ املــقــابــل بــحــقــهــا فـــي إبـ
ــاء املــرتــكــبــة،  ــ ــطـ ــ عــــن نـــقـــاط الـــضـــعـــف واألخـ
ملحاربة  املقترحة  الحلول  حــول  واختلفت 
ــن بــيــنــهــا »املـــؤتـــمـــر الــوطــنــي  ااٍلرهــــــــاب، ومــ

ني.
َ
ملكافحة ااٍلرهاب«، الذي تأّجل مّرت

تونس بعد 
الجريمة

رحلة البحث عن 
»الوحدة المقّدسة«

23
سياسة

30 نوفمبر... ذكرى يمنية واحدة بإسقاطات متعددة

عقبات محلية وإقليمية في طريق فرنجية للرئاسة اللبنانية

مــــــدة. ودعــــــت »الـــجـــبـــهـــة« فــــي بـــيـــانـــهـــا، كــل 
القوى الديمقراطية، الحزبّية واملدنّية، بذل 
قــصــارى جــهــدهــا لــفــرض عــقــد هــذا املؤتمر 
عبر  تمييعه  ملحاوالت  والتصّدي  الوطني 

تدويله.

الرسالة السلبية للسياسيين 
ــنـــهـــضـــة«  ال تـــنـــحـــصـــر الــــخــــالفــــات بـــــني »الـ
النائبة عن  انتقدت  إذ  و»الجبهة« فحسب، 
عبو،  سامية  املعارض،  الديمقراطي  التيار 
ــانـــون املـــيـــزانـــيـــة، تــعــاطــي  خــــالل مــنــاقــشــة قـ
كــل مــن مؤسسة رئــاســة الحكومة ورئــاســة 
إلى  اإلرهـــاب، مشيرة  الجمهورية مع ملف 

 
ّ
أن

بكاء رئيس الجمهورية خالل موكب تأبني 
ــرئــــاســــي، يــحــمــل رســـالـــة  عـــنـــاصـــر األمــــــن الــ
ســلــبــيــة لــلــتــونــســيــني. كــمــا انــتــقــدت الــنــائــبــة 
تصريحات رئيس الحكومة، حبيب الصيد، 
ينقصه  والــذي  »السلبي«  بـ واصفة خطابه 

كثيٌر من التواصل مع املواطنني.
فــي املــقــابــل، رّدت قـــيـــادات »الــنــهــضــة« على 
 »الـــوحـــدة 

ّ
ــقــــادات، الفـــتـــة إلــــى أن ــتــ ــذه االنــ هــ

الــوطــنــيــة هــي اآلن مــطــلــوبــة وبـــشـــّدة، وهــي 
ــّدعــــي بــعــضــهــم، بــل  ــة كـــمـــا يــ غـــيـــر مـــشـــروطـ
التوحد  أرضية واحـــدة، تكمن في  املطلوب 
حول عدو يهدد الجميع«، بحسب تصريح 
أحــد قــيــاداتــهــا الــنــائــب، العجمي الــوريــمــي، 

خالل جلسات البرملان.
ــلــــى الـــجـــانـــب  ولـــــــم يـــقـــتـــصـــر االخــــــتــــــالف عــ
ــيـــاســـي فـــحـــســـب، بــــل طـــــــاول الــتــعــامــل  الـــسـ
اإلعالمي، ومعادلة األمن وحقوق اإلنسان. 
وكان رد الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان 
قويا حني تعرضت ملا سّمته »تمادي بعض 
وسائل اإلعالم في استغباء الشعب، في ما 
يخّص املوقف من معادلة األمن والحرية«. 
ه »عوض أن يتم 

ّ
وقالت الرابطة في بيانها، إن

التوجه في هذه الفترة الحرجة إلى التعمق 

تقرير

تحليل

فـــي ســبــل اســتــنــهــاض الـــوعـــي االجــتــمــاعــي 
كضمان  والديمقراطية  الحرية  قيم  ونشر 
ــــداف وملــقــاومــة اإلرهـــاب  لتحقيق هـــذه األهـ
وكــــل مــظــاهــر ســــوء الــتــكــيــف االجــتــمــاعــي، 
أتـــحـــنـــا الـــفـــرصـــة لــبــعــضــهــم لــلــتــنــصــل مــن 

مسؤولية دعم أو احتضان اإلرهاب«.
ودعت الرابطة في بيانها، إلى عدم التهاون 
في الرد على هذه املغالطات، ليس فقط للدفاع 
عـــن قــيــم الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــعــدالــة 
االجتماعية بل لتفادي سياسة األمر الواقع 
الــتــي تــريــد أن تــضــرب »عــصــفــوريــن بحجر 
واحد« مقاومة اإلرهاب على مزاجهم ووفق 
الــقــوى  ومــحــاصــرة  مصالحهم  تقتضيه  مــا 
ــالم الـــحـــر والــنــاشــطــني  ــ ــ الــديــمــقــراطــيــة واإلعـ
الحقوقيني إليقاف عّداد املشروع الحضاري 
الــذي قــّدم مــن أجله الشعب دمـــاءه ودموعه 

ووقف له العالم إجالاًل.
تبدو هذه التجاذبات بني األحزاب أو داخل 
الحزب الواحد، أمرًا طبيعيا أمام االهتزازات 
الــتــي تــســّبــبــهــا هــــذه االعــــتــــداءات الــجــديــدة 
على الساحة التونسية. كما تبدو منطقية 
مــن بــاب الــصــراع السياسي الــذي تــرى فيه 
ــة فـــرصـــة الـــكـــســـب الـــســـيـــاســـي، ملــا  ــارضـ ــعـ املـ
ــادي املــرتــعــشــة« لــلــحــكــومــة،  ــ »األيـ ـــ ــ تــصــفــه بـ
تعديالت  أبـــواب  على  تونس   

ّ
أن خصوصا 

حكومية وانتخابات محلية.

كما تصّر »الجبهة« على قطع كل عالقة أو 
اتصال سياسي مباشر بحركة »النهضة«، 
حـــتـــى وصـــــل األمــــــر إلـــــى تــجــمــيــد عــضــويــة 
حــزب »الــقــطــب«، أحــد األحـــزاب املكّونة لها، 
بــســبــب لــقــاء تـــم بـــني أحـــد قـــيـــاداتـــه، ريـــاض 
»الــنــهــضــة«، علي  بــن فضل بــاألمــني الــعــام لـــ
ـــه لــقــاء غير 

ّ
الــعــريــض، تــبــنّي فــي مــا بــعــد، أن

مباشر، تّم أثناء زيارة األمني العام للجبهة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــني، نــائــف 

حواتمة للعريض، بحضور بن فضل.

»نهضة فوبيا«
ق العرّيض على قرار »الجبهة«، واصفا 

ّ
وعل

»الــنــهــضــوفــيــتــش«  ــهــا مــريــضــة بـــ
ّ
إيــاهــا بــأن

ال  أنــه  إلــى  النهضة(، ومشيرًا  )فوبيا ضــد 
الشعبية  الــجــبــهــة  مـــن  يــســتــغــرب أي شـــيء 
الــنــهــضــة، مضيفا في  مــهــاجــمــة  فــي سبيل 
 »بــعــض قــيــادات 

ّ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أن

الــجــبــهــة هــّمــهــا الــوحــيــد كــيــفــيــة الــنــيــل من 

الـــنـــهـــضـــة، وال يــهــمــهــا ال مــيــزانــيــة  حـــركـــة 
مــا يهمها  إرهـــاب، بقدر  دولــة وال مكافحة 
ما  لديها  وليس  النهضة،  واتهام  ي 

ّ
التجن

تــقــّدمــه لــلــتــونــســيــني ســـوى شــتــم الــحــركــة«. 
وحـــّمـــلـــت »الـــجـــبـــهـــة« الـــتـــحـــالـــف الـــحـــاكـــم، 
مسؤولية  و»النهضة«،  »الــنــداء«  وتحديدًا 
اإللغاء الفعلي لعقد »املؤتمر«، مشيرة إلى 
استراتيجية  وضــع  من  سيمّكن  األخير   

ّ
أن

وطنية ملكافحة اإلرهاب، تنطلق من كشف 
ــيــــاالت الــســيــاســيــة،  ــتــ ــول االغــ ــ الـــحـــقـــائـــق حـ
ــري بــلــعــيــد  ــكــ ــال شــ ــيــ ــتــ وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا اغــ
ــى كــشــف  ــ ــّمـــد الـــبـــراهـــمـــي، وصـــــــواًل إلـ ومـــحـ
األعمال اإلرهابية التي استهدفت األمنيني 
التي  واالختراقات  واملدنيني،  والعسكريني 
التي  التعيينات  عبر  الــدولــة  ألجهزة  تمّت 
النهضة  )حــكــم  الترويكا  زمــن  فــي  حصلت 
والرئيس السابق منصف املرزوقي وحزب 
ثــــــورة 2011(،  بـــعـــد  بــــن جـــعـــفـــر  مــصــطــفــى 
والــتــي كـــان مــن املـــفـــروض مــراجــعــتــهــا منذ 

الشعبية،  الجبهة  في  القيادي  عبّر 
تصريح  ــي  ف الــهــمــامــي،  الــجــيــالنــي 
إذاعي، أمس اإلثنين، عن دهشته من 
التونسي،  الجمهورية  رئيس  خطاب 
األحــد،  يــوم  السبسي،  قائد  الباجي 
الذي تحّدث فيه مطوًال عن الوضع 
تونس«.  »نـــداء  وأزمـــة  االجتماعي 
بنوع من  أُصيب  إنّه  الهمامي،  وقال 
الذي  السبسي،  خطاب  من  الصدمة 
ر  كان يُنتظر منه طرح مبادرة أو تصوُّ
لمعالجة مشاكل البالد، لكنه خصص 
أنّه  لـ»نداء تونس«، معتبرًا  جزءًا كبيرًا 

تجاوز صالحياته والدستور.

انتقاد 
خطاب الرئيس

تجميد عضوية »القطب«
ــدة عــقــد املــؤتــمــر، كـــي ال  ــــزاب عـ وتـــرفـــض أحـ
إلــى عملية جــرد حساب واتهامات  يتحّول 
فــي مــا بينها تــؤدي إلــى مزيد مــن التفرقة. 
ــارًا  ــ ــرى فـــيـــه أحـــــــزاب أخـــــــرى، إطـ ــ فــــي حــــني تـ
حقيقيا لرسم استراتيجية وطنية ملقاومة 
ااٍلرهـــاب، يتفق حولها الجميع بــدل خطط 
ــخــذ بعد كــل اعــتــداء. 

ّ
ــت

ُ
وقــــرارات ارتــجــالــيــة ت

ــــي  ــزَب ــــني حــ ــر بــ ــ ــبــ ــ ــر االخــــــتــــــالف األكــ ــهــ ــظــ ويــ
الشعبية«  و»الجبهة  اإلسالمية  »النهضة« 
اليسارية حول شكل ومضامني هذا املؤتمر، 
ــا، إذ تــصــّر األخــيــرة  بـــل حـــول عــقــده أســـاسـ
عــن نجاح هذا  الحديث  ــه »ال يمكن 

ّ
أن على 

املؤتمر من دون الكشف عن امللفات العالقة، 
واالغتياالت  اإلرهابية  بالعمليات  املتعلقة 
الــتــي جـــرت فــي بــالدنــا ومــصــارحــة الشعب 
أن  يجب  الوطنية  الــوحــدة   

ّ
وأن بنتائجها، 

تعبير  وفــق  السياسي«،  النفاق  عن  تبتعد 
رئيس كتلتها في البرملان، أحمد الصديق.
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يطالب التونسيون ساستهم بالتوحد لمكافحة اإلرهاب )فتحي بلعيد/فرانس برس(

وائل قنديل

في وعيهم ووجدانهم، هي النكسة، 
وفي عقلهم الباطن هي »25 زفت« 

وفي خطابهم املعتمد، رسميًا، وغير 
املعلن هي املؤامرة التي أطاحت بدولة 

فسادهم وفساد دولتهم. تلك هي 
ثورة يناير في نظر دولة عبد الفتاح 

السيسي، يكرهونها ويودون لو 
قتلوها في اليوم ألف مرة، يطاردهم 

طيفها في صحوهم ونومهم، 
يتأرجحون بني عمليات اإلبادة 
واملحو، وبني محاوالت االحتواء 

والتدجني والسيطرة، في التعامل 
معها. إن استشعروا أن األمور 
استتبت لهم، واستقر لهم امللك، 

ال يتورعون لحظة عن االستمتاع 
بشواء لحمها في الهواء الطلق، 

داعني جمهورهم إلى والئم االنتقام 
والكراهية والتشفي، كما حدث مع 
انتخاباتهم النيابية، املنقولة حرفيًا 
من سجالت العام 2010، فيختفي 

حديث الثورتني، وتصبح هناك، 
من منظورهم بالطبع، ثورة واحدة، 

اسمها الثالثون من يونيو، واألخرى 
وكسة أو نكسة أو جريمة أو مؤامرة.
وإن جاءت لحظة بدا فيها أن الثورة 

املجهضة تستجمع شتاتها، بمواجهة 
السلطة الحالية، تسارع أجهزة 

النظام، وبشكل خاص اإلعالمية، إلى 
االشتغال على النص البديل: يونيو 

ويناير توأمان، أو أن يونيو هو املكمل 
ليناير، لتسمع ثرثرة كاذبة عن نبوغ 

الجنرال حامي الثورتني، وعظمة 
شعب الثورتني، ليقال في النهاية إن 

األخيرة كانت تصحيحًا لألولى.
لم تكن زلة لسان من ذلك املذيع 
العائد لالنتقام، حني صرخ في 

وزارة الداخلية، بذعر، من احتماالت 
تكرار سيناريو »ثورة 25 زفت« بعد 

اشتعال الغضب ضد وقائع القتل 
تعذيبًا، على غرار دراما مقتل الشاب، 
خالد سعيد، على يد الشرطة، وتحوله 

إلى أيقونة انطلقت منها ثورة يناير 
.2011

رد فعل النظام على التلويح بورقة 
االصطفاف بني من تبقى من سكان 
»يوتوبيا يناير« جاء سريعًا، إذ أعلن 
»بيت السيسي« أو رئاسة الجمهورية 
حالة االستنفار، فنشرت صحفها ما 

أسمته »خطة احتواء شباب يناير« 
وفي التفاصيل أن »اتصاالت جرت 

بني مؤسسة  الرئاسة ومجموعة من 
شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو 

، لعقد لقاء بني السيسي وممثلي 
االئتالفات والحركات االحتجاجية 
التي تشكلت عقب ثورة 25 يناير«.
في اليوم نفسه، احتفلت صحف 

ومواقع »منظمة بيت السيسي« بنبأ 
الحكم على الضابط قاتل شيماء 

الصباغ، شهيدة اليسار، بالسجن 
15 عامًا، في الوقت الذي يشدد فيه 

النظام قبضته، ويواصل التنكيل 
بناشطني سياسيني وإعالميني 
في زنازينه، فيتم تجديد حبس 

إسراء الطويل، والصحافي والباحث 
املعروف هشام جعفر، ويضاف إلى 
قائمة املعتقلني، الصحافي اسماعيل 
االسكندراني، الذي تم اقتناصه من 

مطار الغردقة لدى عودته الطارئة 
ملعاودة والدته املريضة.

يأخذنا ذلك كله إلى السؤال األهم 
في ما يخص العالقة مع نظام حول 
الدولة كلها إلى كمني أمني متحرك، 

يقتل ويعتقل ويبتز ويسمح بالحياة 
مقابل رشى ال تعرف األقنعة: هل 
يصلح مع كل هذا القبح أن يصبح 

منتهى الحلم، وذروة املطالب تخفيف 
القبضة األمنية وإيجاد هامش 

للحريات، بإسقاط قانون التظاهر، 
أو العفو عن مجموعة من املعتقلني 

، أم أن التخلص من 
ً
املشهورين، مثال

كل هذا الظلم وكل هذه البشاعة بات 
واجب الوقت، قبل أن تدخل البالد إلى 

جحيم، يوشك أن ينقض؟
السؤال بصيغة أخرى: هل بات 

مجديًا الحديث عن ترقيعات 
للنظام، تجسدها دعوات النتخابات 

مبكرة أو ترحيب وإشادة بتعيني 
شخصيات يشهد لها معارضون 

بالكفاءة، منذ أن كانت تخدم في 
حكومة مبارك، في جهاز مشروعات 

السيسي الوهمية، كما هو حاصل 
مع تعيني الوزير أحمد درويش، في 

مشروع محور قناة السويس؟
هل تعارض لتحقيق منافع مصالح، 

وتحسن شروط الحياة في ظل 
سلطة فاشية، أم تقاوم لالنتصار 

ملبادئ وقيم، وأهداف نبيلة، وتنحاز 
للحق؟.

ثورة 25 زفت

مرور
الكرام



دمشق ـ ريان محمد

الخانق،  الحصار  مــن  أشهر  أربــعــة  بعد نحو 
يعود ملف الهدنة إلى مدينة قدسيا وجارتها 
منطقة الهامة في الريف الغربي لدمشق، إلى 
التداول اإلعالمي، مع إعالن صحيفة »الوطن« 
الــســوريــة املــقــّربــة مــن الــنــظــام الــســوري، األحــد 

املاضي، عن 
اتفاق جديد بني  إثــر  املدينة  الحصار عن  فك 
 

ّ
الفصائل املسلحة املسيطرة عليها والنظام. إل

أن الحصار لم ُيرفع في املوعد املحدد، ليأتي 
الــنــظــام، علي  فــي  الوطنية«  »املصالحة  وزيــر 
حيدر، الثالثاء املاضي، ويعيد تأكيد ما جاء 
ه هو اآلخر لم يحّدد تاريخًا 

ّ
في »الوطن«، لكن

 األمــــر ســيــتــم خــالل 
ّ
لــفــك الـــحـــصـــار، مــبــّيــنــًا أن

اليومني املقبلني، وأيضًا لم يتم األمر. لكن يوم 
أمس الثنني شهد أخيرًا تنفيذًا إلحــدى أبرز 
الحصار،  فك  اتفاق  تضمنها  التي  الخطوات 
عــنــدمــا تــم نــقــل عــشــرات املــقــاتــلــني املــعــارضــني 
بــرفــقــة عــائــالتــهــم مــن قــدســيــا املــحــاصــرة منذ 
أشهر من قبل القوات النظامية، إلى محافظة 

عبسي سميسم

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد مـــســـؤول فـــي وزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة لــلــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
ــوري املــــــعــــــارض«، خـــالل  ــ ــسـ ــ ــــالف الـ ــتـ ــ »الئـ ـــ ــ لـ
 
ّ
ــام، أن اجــتــمــاعــه مــعــهــا، مــنــذ نــحــو عــشــرة أيــ

األكثر فعالية، خالل  الجهة  األخير سيكون 
مؤتمر الرياض الذي من املقّرر عقده يوَمي 
 
ّ
 أن

ّ
11 و12 ديسمبر/كانون األّول الحالي، إل

»الئتالف«،  الدعوة التي أرسلتها الرياض لـ
أمـــس الثــنــني لــحــضــور املــؤتــمــر، اخــتــصــرت 
كــان  مــن 31 شخصية  األخــيــر  عـــدد ممثلي 
، مــا تسبب 

ً
طرحها الئــتــالف إلــى 20 ممثال

بامتعاض نسبي لدى بعض أعضاء الهيئة 
التي دعت إلى اجتماع طارئ لبحث الدعوة 
املسؤول  العشرين شخصية. وكــان  وانتقاء 
الــســعــوديــة، بــنّي خــالل لقائه  فــي الخارجية 
»الئتالف سيقود   

ّ
أن السياسية  الهيئة  مع 

أو  أي شخصية  وأن  الـــريـــاض،  اجــتــمــاعــات 
هيئة ســيــكــون سقفها تــحــت ســقــف األخــيــر 
الذي هو أيضًا سقف السعودية، والذي يقوم 

من  برعاية  الفتح«،  »لجيش  الخاضعة  إدلــب 
ــهـــالل األحـــمـــر الــــســــوري« واألمـــــم املــتــحــدة.  »الـ
وقال عضو املجلس املحلي في مدينة قدسيا، 
»في  إنه  الجديد«،  »العربي  لـ الشامي،  محمد 
صباح اليوم )أمــس( الثنني نفذ أحد مطالب 
ــن مـــديـــنـــة قــدســيــا،  ــار عــ ــام لـــفـــك الـــحـــصـ ــنـــظـ الـ
الذين بلغ عددهم  املقاتلني  بترحيل عــدد من 
ــــك بــرعــايــة  135 شـــابـــًا بــرفــقــة عــائــالتــهــم، وذلـ
املصالحة في  السوري ولجنة  الهالل األحمر 
املتحدة،  األمــم  عن  ومندوبني  قدسيا،  مدينة 
ــــب«. وبــحــســب حــديــث عضو  ونــقــلــوا إلـــى إدلــ
املــجــلــس املــحــلــي فـــي مــديــنــة قــدســيــا، محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن املسلحني  الــشــامــي، لـــ
املــعــارضــني »خــرجــوا مــن دون أن يصطحبوا 
أي ســالح«، جازمًا بأنه »ل توجد مجموعات 

أخرى سيتم نقلها إلى خارج قدسيا«.
وشــدد على أنه »ل يــزال في قدسيا أعــداد من 
املقاتلني، في حني يتم حاليًا انتظار الخطوة 
املقابلة من قبل النظام بفك الحصار، والسماح 
بدخول املواد الغذائية والطبية والوقود، على 
املــحــاصــرة املحيطة  املــنــاطــق  ــر  األمـ أن يشمل 

بقدسيا«.
وكانت صحيفة »الوطن« قد نقلت عن مصادر 
من لجان املصالحة، قولها إن »التفاق ينص 
ــــه جــاء 

ّ
عــلــى قــــرار فــتــح الــــطــــرق«، مــوضــحــة أن

ــن أهــالــي  »بـــعـــد مـــوافـــقـــة نــحــو 40 شــخــصــًا مـ
قدسيا املسلحني على مغادرتها مع عائالتهم 
أن يخرجوا  مــن دون  إدلـــب،  باتجاه محافظة 
معهم أي أسلحة، وهم مستعدون لتنفيذ هذا 
اإلخالء في أي وقت، سيتم بعدها فتح الطرق، 

وإعادة الخدمات«.
وترحيل  الحصار  رفــع   

ّ
أن الصحيفة،  وتــبــنّي 

ــول الــجــيــش  ــ ـــحـــني ل يــعــنــي حـــالـــيـــًا دخــ
ّ
املـــســـل

على بيان جنيف وعلى عدم وجود الرئيس 
السوري بشار األسد في املرحلة النتقالية، 
لن تحضر مؤتمر الرياض. وترّجح مصادر 
الــريــاض في  د مؤتمر 

َ
ُيعق أن  املعارضة  فــي 

 عدد املدعوين هم 
ّ
مدينة أبهة، لفتًا إلى أن

منها،   20 »الئــتــالف«  حصة  شخصية،   65
»هــيــئــة الــتــنــســيــق« 7 مــقــاعــد،  بــيــنــمــا كـــان لـــ
ــا  ــة، ومـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ لـــلـــفـــصـــائـــل  ــدًا  ــعـ ــقـ مـ و15 
الوطنية  »الشخصيات  من  جميعهم  تبقى 
ة«. وتؤكد نائبة رئيس »الئتالف«، 

ّ
املستقل

الهيئة   
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ الغادري  نغم 

اختيار  أجــل  مــن  حاليًا  تجتمع  السياسية 
 
ً
ممثال  

ّ
أن مــوضــحــة  املــؤتــمــر،  فــي  ممثليها 

ــتــــالف«  عـــن الـــســـعـــوديـــة أّكـــــد ألعـــضـــاء »الئــ
 األخير هو من سيقود 

ّ
دعــم اململكة لــه، وأن

وهيئة  وسيكون  الــريــاض  في  الجتماعات 
التنسيق الوطنية الوحيَدين اللذين يمثالن 
فـــي املــؤتــمــر كــأجــســام ســيــاســيــة، أّمــــا بقية 
املدعوين فيحضرون بصفاتهم الشخصية. 
 بقية الشخصيات املدعوة 

ّ
وتبنّي الغادري أن

ســتــضــم بــاإلضــافــة إلـــى مــمــثــلــي الــفــصــائــل، 
ــات مـــــن كــــافــــة أطـــــيـــــاف املــجــتــمــع  ــيـ شـــخـــصـ
دينية،  إلــى شخصيات  باإلضافة  الــســوري 
لجتماعات  الرئيسي  الهدف   

ّ
أن موضحاة 

الرياض، هو الخروج بوثيقة توافقية وفق 
بيان جنيف وليس لتشكيل جسم سياسي 

جديد.
ــســــؤول فــــي هــيــئــة أركـــــان  ــد مـــصـــدر مــ ــؤكــ ويــ
 الــفــصــائــل لم 

ّ
»الــجــيــش الـــســـوري الـــحـــر«، أن

 حتى اآلن دعوات رسمية بشأن حضور 
َ

تتلق
 أن بعض الشخصيات العسكرية 

ّ
املؤتمر، إل

ــلــب منها مــن قــبــل الـــريـــاض، إرســــال صــور 
ُ
ط

 
ّ
أن املصدر نفسه،  عن وثائق سفرها. ويبنّي 

الـــســـوري أو األجـــهـــزة األمــنــيــة املــنــتــشــرة في 
وإنما  داخلها،  إلى  للمدينة  املالصق  املحيط 
سيتم توكيل مهمة حفظ األمــن داخــل املدينة 

إلى لجان من أهالي قدسيا.
»الـــعـــربـــي  ــه، يـــكـــشـــف الــــشــــامــــي، لــــ ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
عقدت  التي  التفاوض  »جلسات   

ّ
أن الجديد«، 

ــقـــوات  بــــني لــجــنــة املـــصـــالـــحـــة وضــــبــــاط مــــن الـ
الــنــظــامــيــة، حــضــرهــا ضــبــاط روس، وكــانــوا 
يــدقــقــون فــي أســبــاب الــصــراع والــعــقــبــات أمــام 
الهدنة، لكن وفد النظام كان يحاول أن ل يدع 

هــنــاك حــالــة مــن المــتــعــاض ضمن األوســـاط 
الدعوات   

ّ
أن عن  العسكرية بسبب تسريبات 

تـــرّكـــز عــلــى شــخــصــيــات عــســكــريــة مــعــروفــة 
إعــالمــيــًا، وهـــي فــي مــعــظــمــهــا، إّمــــا مــوجــودة 
ــهــا غير ذات فعالية على 

ّ
أن أو  الــبــالد  خـــارج 

األرض. وكان املتحدث الرسمي باسم »جيش 
ــلـــوش، رفــــض في  ــــالم عـ ــــالم، الــنــقــيــب إسـ إلســ
حديث مع »العربي الجديد«، اتخاذ أي موقف 
من املؤتمر قبل »الترتيب له وإنهاء مسودته«. 
التي  للجدل،  املثيرة  الشخصيات  بــني  ومــن 
السياسي املنشق  املــؤتــمــر،  تــأكــد حــضــورهــا 
اع الذي كانت 

ّ
عن »هيئة التنسيق«، هيثم من

مــواقــفــه الــســيــاســيــة أدنــــى بــكــثــيــر مـــن سقف 
 مصدرًا 

ّ
 أن

ّ
موقف »الئتالف« والسعودية، إل

»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــتـــالف« يــؤّكــد لـــ فــي »الئـ
ــاع غـــّيـــر مــوقــفــه فـــي املـــلـــف الـــســـوري  ــنـ  »مـ

ّ
أن

ممن  لكونه  الجديدة،  املتغيرات  رأى  بعدما 
يجيدون تأدية أدوار عدة في السياسة، وجد 
مصلحته في حضور مؤتمر الرياض، فغّير 
موقفه بما يتوافق مع متطلبات هذا املؤتمر، 
 جيش 

ّ
إذ قال في تصريح صحافي أخيرًا، إن

اإلســـــالم وحـــركـــة أحـــــرار الـــشـــام املــعــارضــني، 
أثبتا بالفعل أنهما فصيالن وطنيان، بعدما 
كان سابقًا يتهم املتظاهرين السلميني بأنهم 
بالتظاهرات«.  للخروج  رشـــاوى  يتقاضون 

ــارع في  لــلــوفــد الــروســي مــجــاًل لــلــتــدخــل، وســ
للنتائج،  الحاصد  هو  ليكون  التــفــاق  إنجاز 

لكن إلى اليوم لم يِف بوعوده«.
وعـــلـــمـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مـــــن مـــصـــادر 
ني 

َ
 النظام طلب ترحيل اثن

ّ
ميدانية مطلعة، أن

املــعــارضــة في  الفصائل املسلحة  قــيــادات  مــن 
ــب 

ّ
ــر املــلــق ــ قـــدســـيـــا، هــمــا عــــالء الـــصـــالـــح واآلخــ

»أبـــو عـــبـــدو«، إلـــى إدلــــب فــي شــمــال الــبــالد،  بــــ
وهــمــا مـــن الـــقـــيـــادات املــشــهــود لــهــا بــالــنــزاهــة 
والكفاءة، مقابل فك الحصار، ما دفع مجموعة 

من جانبه، يقول عضو املكتب التنفيذي في 
»العربي  »هيئة التنسيق«، صالح النبواني لـ
ه تّم التوافق على أسماء عدة من 

ّ
الجديد«، إن

لقاء  فــي  للمشاركة  التنسيق  هيئة  قــيــادات 
 حتى اآلن أية دعوة 

َّ
نا لم نتلق

ّ
 أن

ّ
الرياض، إل

وفد  عــدد  ل نستطيع تحديد  لــذلــك  رسمية، 
الهيئة أو اإلعالن عن أسمائهم.

ويلفت النبواني إلــى أن الهيئة أجــرت خالل 
ــرة، الـــعـــديـــد مـــن الجــتــمــاعــات  ــيــ الـــفـــتـــرة األخــ
الداخلية واللقاءات مع قوى معارضة أخرى 

إلى طلب  املعارضني في قدسيا  املقاتلني  من 
نقلها أيضًا إلى إدلب«.

وفـــي مــا يــخــّص الــهــامــة، يــقــول عــضــو املكتب 
عامر  املنطقة،  في  املحلي  للمجلس  اإلعالمي 
 »هـــنـــاك 

ّ
الــــجــــديــــد«، إن ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ الـــشـــامـــي، 

ــنـــظـــام لـــكـــن لــــم يــتــم  مـــفـــاوضـــات دائـــــــرة مــــع الـ
الــتــوصــل حــتــى الـــيـــوم إلــــى صــيــغــة نــهــائــيــة«، 
 »ل أحــد مــن أبــنــاء الهامة يرغب 

ّ
لفتًا إلــى أن

بالخروج من بلدته ل إلى إدلب ول إلى غيرها 
من املناطق«.

ه »منذ أكثر من شهر، طلب النظام 
ّ
ويوضح أن

الــقــيــام بـــإجـــراءات عــــدة، مــنــهــا وضـــع حــواجــز 
للجان مــن أهــل الــبــلــدة، وإغـــالق ثــالثــة منافذ 
ل يـــرصـــدهـــا الــقــنــاصــة بــالــســواتــر الــتــرابــيــة، 
إضافة إلى تسوية أوضــاع 60 شابًا مسلحًا، 
ليعاد  الــفــردي،  بتسليم سالحهم  يقومون  إذ 
الــلــجــان مــرة أخـــرى، مقابل فك  تسليمها إلــى 
ق ذلـــك. وفــي كــل مــرة، 

ّ
الــحــصــار، لكن لــم يتحق

يضع النظام حجة، إما أنه مشغول بعملياته 
في الزبداني، وإما أن العقيد املسؤول عن ملف 
الهامة والزبداني من الحرس الجمهوري في 
النهاية ل فك  مهمة وينتظرون عودته، وفــي 

للحصار«.
ويرى الشامي، أن »النظام يسعى بكل جهوده 
إلــــى فــصــل الــهــامــة عـــن قــدســيــا، إذ تــشــاركــتــا 
ــنـــذ بــــدايــــة الـــــحـــــراك الــشــعــبــي  ــتــــظــــاهــــرات مـ الــ
بخطف  الــنــظــام  يتهمهما  ــًا  ودائـــمـ الــســلــمــي، 
 
ّ
عــنــاصــره، وهـــي اتــهــامــات بــاطــلــة«. ويــبــنّي أن

»الـــهـــامـــة وقـــدســـيـــا تــعــيــشــان فـــي ظـــل ظـــروف 
إنسانية صعبة، جراء الحصار الخانق الذي 
فرض على البلدة منذ الـ22 من شهر يوليو/

قلة  األهالي يعانون من   
ّ
إن إذ  املاضي،  تموز 

املواد الغذائية والطبية ومواد املحروقات«.

ــورات األزمــــــــة الــــســــوريــــة وســبــل  ــ ــطـ ــ لـــبـــحـــث تـ
ــريــــاض بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح  تــفــعــيــل لـــقـــاء الــ
ستحمل  الهيئة  أن  مبّينًا  الــســوري،  الشعب 
إلى  إضافة  الطريق،  وخارطة  رؤيتها  معها 
في  كمرجعية  فيينا  ونــقــاط  جــنــيــف1  بــيــان 
النظام  مع  مقبلة  ومفاوضات  مباحثات  أي 
السوري، للوصول إلى هيئة الحكم النتقالية 
كاملة الصالحيات؛ خالية من األسد وزمرته 
الستقرار  إعــادة  إلــى  البالد  لتقود  الحاكمة 

ومكافحة اإلرهاب.

طائراتها املشاركة في العملية العسكرية في 
سورية نفذت أولى طلعاتها مزودة بصواريخ 
»جــــــو-جــــــو« فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى اســـتـــعـــدادهـــا 
لستخدامها ضد طــائــرات. وقــال قائد القوة 
ــة الــعــامــلــة في  ــيـ الـــجـــويـــة الــفــضــائــيــة الـــروسـ
سورية العقيد إيغور كليموف، إنه »تم تزويد 
مــقــاتــالت »ســـوخـــوي 34« بــصــواريــخ »جـــو-
جو«، لتأمني حمايتها من الطيران املعادي«. 
وبدا أيضًا أن إسقاط الطائرة الروسية نسف 
الجبهة  فــي تشكيل  الــفــرنــســيــة  اآلمــــال  بــقــوة 
الدولية املوسعة ضد تنظيم »داعش«. وكانت 
ذكرت  الفرنسية  الرئاسة  من  مقربة  مصادر 
أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند سيعقد 
أردوغــان تتناول بالخصوص  مباحثات مع 
األزمة التركية الروسية وأيضًا تعزيز الدور 
التركي في محاربة تنظيم »داعش« والطلب 
الفرنسي بإغالق الحدود بني تركيا وسورية 
ملــنــع تــدفــق الــجــهــاديــني إلــــى مــنــاطــق الــقــتــال 

لتعزيز صفوف »داعش«. 
قادته  ماراتونية  أجــرى جولة  وكــان هولند 
إلى واشنطن حيث التقى أوباما، ثم موسكو 
ــره الــــــروســــــي، بــعــد  ــيـ ــظـ ــــع نـ ــع مـ ــمـ ــتـ ــيـــث اجـ حـ
البريطاني  الـــوزراء  لقاءات أخــرى مع رئيس 
كــامــيــرون، واإليــطــالــي ماتيو ريــنــزي،  ديفيد 
بهدف  ميركل  أنجيال  األملــانــيــة  واملــســتــشــارة 
تـــشـــكـــيـــل جـــبـــهـــة دولـــــيـــــة مـــوســـعـــة ملـــحـــاربـــة 
»داعــش«. غير أن هولند اصطدم بتحفظات 
الــروس  الـــذي اعتبر أن التنسيق مــع  أوبــامــا 
مــــشــــروط بـــتـــحـــّول اســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي مــوقــف 
بــوتــني الـــذي يتدخل فــي ســوريــة لــدعــم نظام 

األسد.
واعــتــبــر هـــولنـــد، خـــالل افــتــتــاح قــمــة املــنــاخ، 
أن هــنــاك صــلــة وثــيــقــة بــني مــحــاربــة اإلرهـــاب 
ومكافحة تغير املناخ، معتبرًا أنه »ل يمكنني 
الــتــفــريــق بـــني مـــحـــاربـــة اإلرهـــــــاب ومــكــافــحــة 
كبيران  تحديان  فهما  الــحــراري،  الحــتــبــاس 
نــتــرك ألبنائنا  أن  علينا  يتعني  ألنــه  أمــامــنــا 
عاملا خاليًا من اإلرهــاب ونحن مدينون لهم 

أيضًا بكوكب ليس معرضًا للكوارث«.

باريس ـ عبداإلله الصالحي

شّكلت القمة العاملية للمناخ، التي 
تحت في باريس أمس الثنني، 

ُ
افت

ســاحــة لـــلـــتـــداول فـــي الـــحـــرب ضد 
تنظيم الـــدولـــة اإلســالمــيــة »داعـــــش« واملــلــف 
السوري والتوتر التركي الروسي، بني زعماء 
الـــعـــالـــم الـــذيـــن حــضــر نــحــو 150 مــنــهــم إلــى 

العاصمة الفرنسية.
ل بري ملواجهة 

ّ
ومع تصاعد الكالم عن تدخ

»داعـــش« في ســوريــة، نقلت قناة »الجزيرة« 
قول رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، 
أن بالده ستبدأ عملية جديدة مع السعودية 
ــة أخـــرى ملكافحة اإلرهــــاب فــي ســوريــة  ودولــ
وبـــدعـــم إقــلــيــمــي »لـــذلـــك نــحــتــاج إلــــى قــنــوات 

دبلوماسية«، بحسب »الجزيرة.
ــتــبــع كـــالم داود أوغــلــو، بــإعــالن وزيــر 

ُ
واســت

أنور  الخارجية،  للشؤون  اإلمــاراتــي  الــدولــة 
قــرقــاش، اســتــعــداد بـــالده للمشاركة فــي أي 
 بــريــًا« ملكافحة 

ً
ــال

ّ
جهد دولــي »يتطلب تــدخ

ــا نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــالـــة  ــ اإلرهـــــــــــاب، بـــحـــســـب مـ
أنباء المـــارات الرسمية. وقــال قرقاش أمام 
صــحــافــيــني »ل يــوجــد حــل عــربــي نستطيع 
تــصــديــره ملــعــالــجــة الــتــطــرف واإلرهــــــاب في 
ــلـــى جـــمـــيـــع الــــــــدول بـــذل  ــم، ويــــجــــب عـ ــالــ ــعــ الــ
الجهد على مستوى دولي مشترك ملواجهة 
الــتــطــرف«، بحسب الــوكــالــة. واعتبر أنــه »ل 
مــجــال لــتــدخــل أجــنــبــي كــالــتــدخــل األمــيــركــي 
لتحرير الكويت حيث لم يعد هذا السيناريو 
مجديًا«. وفي باريس، خّيم الوضع السوري 
التي جــرت على هامش قمة  الــلــقــاءات  على 
املــنــاخ، وأبــرزهــا الــتــي جمعت بــني الرئيس 
األمــيــركــي بــــاراك أوبـــامـــا، ونــظــيــره الــروســي 
ــوتــــني. وقــــــال املـــتـــحـــدث بــاســم  فـــالديـــمـــيـــر بــ
الرئيسني  إن  الكرملني ديميتري بيسكوف، 
فــي سورية،  بــدايــة تسوية سياسية«  ــدا  »أّيـ
كما نقلت عنه وكالة »انترفاكس«. فيما قال 
مــصــدر فــي الــبــيــت األبـــيـــض، بحسب وكــالــة 

قمة التوترات
األزمة التركية الروسية تسيطر على لقاءات باريس

التي  اللقاءات  على  سورية،  في  »داعش«  على  والحرب  التركي-الروسي  التوتر  موضوع  سيطر 
شهدتها باريس على هامش قمة المناخ، وسط تصاعد الحديث عن تدّخل بري لمحاربة التنظيم

أنقرة تسلّم موسكو 
جثمان الطيار... وروسيا 
تزّود طائراتها بصواريخ 

جو-جو

تأكد حضور السياسي 
المنشق عن »هيئة 

التنسيق« هيثم منّاع

رسالة لبوتين: ال نريد 
حربًا باردة لكننا لن نقبل 

بأن تتمادى أكثر 
من ذلك
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الدولية،  المناخ  الذين شاركوا في قمة  العالم  زعماء  حرص معظم 
في مقدمتهم الرئيس األميركي باراك أوباما، والرئيس الصيني شي جين 
بينغ، على زيارة موقع مسرح »باتاكالن« ووضع الزهور تكريمًا ألرواح 
ضحايا االعتداءات التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس. كما أن األمين 
القمة  افتتاح أعمال  بان كي مون، حرص على  المتحدة  لألمم  العام 

بدقيقة صمت ترحمًا على ضحايا هذه االعتداءات.

باتاكالن قبلة الزعماء

F F

»فرانس برس«، إن »أوباما جدد أمام نظيره 
الـــروســـي قــنــاعــتــه بــــأن رحـــيـــل بـــشـــار األســـد 
ضروري، وشدد على أهمية تضافر الجهود 
بـــدًل من  داعـــش  ملــحــاربــة تنظيم  العسكرية 
املــعــارضــة املــعــتــدلــة«. أمـــا الــتــوتــر الــروســي-

التركي على خلفية إسقاط الطائرة الروسية 
فقد انتقل إلى باريس، مع رفض بوتني لقاء 
نــظــيــره الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــــان على 
»نزع  لـ أوباما  فيما دعا  املناخ.  قمة  هامش 
فــتــيــل الـــتـــوتـــر« بـــني أنـــقـــرة ومــوســكــو خــالل 
ــاد مــصــدر فــي البيت  لــقــائــه بــبــوتــني، كــمــا أفـ
األبيض. وأعلن السفير األميركي لدى حلف 
شمال األطلسي دوغالس لوت، أن معلومات 

الســـتـــخـــبـــارات األمــيــركــيــة بــشــأن تــحــركــات 
الطائرة الروسية تدعم الرواية التركية بأن 

الطائرات اخترقت املجال الجوي التركي.
أمــا تركيا من جهتها، فما زالــت تصّر على 
ــتــــذار لـــروســـيـــا، وقـــال  رفــــض تــوجــيــه أي اعــ
»لــن يعتذر  أمــس:  داود أوغلو في بروكسل 
أي رئيس وزراء تركي ول أي رئيس أو أية 
ــة دولــــة ألن  ســلــطــة«، مــضــيــفــًا: »ل يــمــكــن أليـ
تطالبنا باعتذارات ألننا لم نقم إل بواجبنا، 
ــا«،  ــ ــدودنـ ــ أي حـــمـــايـــة مــجــالــنــا الــــجــــوي وحـ
 
ً
»كــان عمال الطائرة  إسقاط  أن  على  مشددًا 

دفاعيًا«.
وأمل رئيس الوزراء التركي »أن تعيد روسيا 
ــتـــصـــاديـــة الــتــي  الـــنـــظـــر« فــــي الـــعـــقـــوبـــات القـ
فــرضــتــهــا »ألنـــهـــا تــتــنــاقــض مـــع مــصــالــحــنــا 
املشتركة«، مذّكرًا بأن تركيا ساندت روسيا 
حني فرض عليها التحاد األوروبي عقوبات 
بسبب   2014 منذ صيف  مــشــددة  اقتصادية 
ــــد »أنــنــا  دورهـــــا فـــي األزمـــــة األوكـــرانـــيـــة. وأكـ
مــســتــعــدون لــلــحــوار مــع روســيــا عــبــر قــنــوات 
دبلوماسية وعسكرية«، مضيفًا »ليس لدينا 
مــن جهته،  مــع موسكو.  للتصعيد«  نية  أيــة 
دعا األمني العام لحلف األطلسي مرة جديدة 
 روسيا على »لعب دور 

ّ
إلى »الهدوء«، وحث

ــتـــهـــداف تنظيم  ــة« عــبــر اسـ بـــنـــاء فـــي ســــوريــ
»داعــش، عدونا املشترك«. وأكد »أنه من حق 
الــدفــاع عــن مجالها الجوي  الــســيــادي  تركيا 
وســـالمـــة أراضـــيـــهـــا«، مــتــحــدثــًا عـــن مــخــاطــر 
حــصــول حــــوادث جــديــدة فيما تــشــن روســيــا 

ــقـــوده الـــوليـــات  ــذي تـ ــ ــتــــالف الــــدولــــي الـ والئــ
املتحدة ضربات ضد الجهاديني في األجواء 

السورية.
الذي  الطيار  قل جثمان 

ُ
ن نفسه،  السياق  في 

تل بإسقاط الطائرة، من تركيا إلى روسيا 
ُ
ق

أمــــس بــعــد أن تــســلــمــتــه الــســلــطــات الــتــركــيــة 
األحـــد. وأفـــاد بــيــان صـــادر عــن هيئة األركـــان 
العامة للجيش التركي، أن وفدًا عسكريًا من 
الـــقـــوات املــســلــحــة، شــــارك فــي مــراســم إرســـال 
الطيار الروسي. ويستمر تصاعد املوقف في 
امليدان على الرغم من محاولت التهدئة التي 
تبذلها مختلف األطــراف بما في ذلك أنقرة، 
إذ حامت غواصتان تركيتان أمس حول أكبر 
طــــرادات روســيــا فــي البحر املــتــوســط والــذي 
غواصة  اعترضت  بينما  »موسكو«،  يسمى 
تركية سفينة نقل لوجستي عسكرية روسية 
كــانــت فــي مــضــيــق »الـــدردنـــيـــل« فــي طريقها 
لــلــعــبــور نــحــو بــحــر مــرمــرة فــي طــريــقــهــا إلــى 

املوانئ الروسية في البحر األسود.
الــدفــاع الروسية فأعلنت أمــس أن  أمــا وزارة 

تركيا وأوروبا
التمّدد الروسي يُزيد الدعم ألنقرة

إسطنبول ـ باسم دباغ

تـــزال بعيدة عن   تركيا ل 
ّ
الــرغــم مــن أن على 

الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي التـــحـــاد األوروبـــــي، 
حـــقـــقـــت الـــقـــمـــة الـــتـــركـــيـــة األوروبـــــــيـــــــة الـــتـــي 
أمـــس األّول األحــــد، نــجــاحــًا كبيرًا  انــعــقــدت، 
ــَرفــــني، وكــــانــــت الـــرســـالـــة الــتــي  لـــصـــالـــح الــــطــ
داود  أحمد  التركي،  الـــوزراء  رئيس  وجهها 
ــــى بـــروكـــســـل بــعــد  ــقــــوة إلــ أوغــــلــــو الـــعـــائـــد بــ
الحالي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  انتخابات 
وبعد الصدام مع موسكو وإسقاط الطائرة 
ــادة إحــيــاء  ــ ــة لــلــغــايــة إلعــ ــة، واضـــحـ ــيـ الـــروسـ
املــســيــرة بــني أنــقــرة والتـــحـــاد، مــعــتــبــرًا هــذا 
محاولة  من  الرغم  وعلى  »تاريخيًا«.  اليوم 
الباردة  الحرب  أجــواء  عن  البتعاد  الجميع 
ــتــــورط فــيــهــا مــــرة أخــــــرى، وتــأكــيــد  وعـــــدم الــ
الرئيسي  السبب   

ّ
أن األوروبــيــني  املسؤولني 

لهذه القمة هو معالجة أزمة الالجئني التي 
 القمة كانت 

ّ
تؤرق الرأي العام األوروبي، فإن

رســـالـــة غــربــيــة واضـــحـــة لــلــرئــيــس الـــروســـي 
فــالديــمــيــر بـــوتـــني، قــبــل قــمــة املـــنـــاخ الــعــاملــي 
الــتــي انــعــقــدت، أمـــس اإلثــنــني، فــي العاصمة 
ــنــا »ل نريد 

ّ
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، فــحــواهــا أن

حربًا باردة، لكننا لن نقبل بأن تتمادى على 
حسابنا أكثر من ذلك«.

ــقــــرة لــيــســت الـــعـــاصـــمـــة الـــوحـــيـــدة الــقــلــقــة  أنــ
الــروســي، بل  التمدد  والتي بــدأت تدفع ثمن 
والشمالية  الشرقية  ــا  أوروبــ دول  معظم   

ّ
إن

تـــشـــعـــر بــــخــــوف كـــبـــيـــر مــــن الـــــــدب الــــروســــي، 
أوروبــا  ودول  البلطيق،  دول  مقدمتها  وفــي 
الـــشـــرقـــيـــة، كــفــنــلــنــدا، ولتـــفـــيـــا، وهـــنـــغـــاريـــا، 
ــــدا، وســـلـــوفـــاكـــيـــا، وبــــلــــغــــاريــــا الـــتـــي  ــنـ ــ ــــولـ وبـ
ــاد  ــصــت بــصــعــوبــة مــــن ســـيـــطـــرة التـــحـ

ّ
تــخــل

والتي  إلــيــهــا،  الــعــودة  تــريــد  السوفييتي ول 
قامت بــدور أساسي إلــى جانب دول أوروبــا 
ــة الــالجــئــني  ــ ــتـــي تـــعـــانـــي مــــن أزمــ الـــغـــربـــيـــة الـ
ــاد لـــالنـــفـــتـــاح بــاتــجــاه  ــحــ لــلــضــغــط عـــلـــى التــ
أنـــقـــرة، وتــحــديــدًا عــلــى األعـــــداء الــتــاريــخــيــني 
لتركيا وهما كل من اليونان، وقبرص، لتبدو 
تغريدة رئيس الحكومة اليونانية، ألكسيس 
األحــد،  األّول  أمــس  تسيبراس عبر »تويتر«، 
والتي كان قد وضع لها وسم »تركيا التحاد 
األوروبــي«، تعبيرًا حقيقيًا عن مدى انزعاج 
الـــيـــونـــانـــيـــني والـــقـــبـــارصـــة الـــيـــونـــانـــيـــني مــن 

النفتاح األوروبي التركي.
الطيران  قــيــام  مــن  ــق تسيبراس ســاخــرًا 

ّ
وعــل

بالقول  الــروســيــة،  الــطــائــرة  بإسقاط  التركي 
الحظ  أوغــلــو: »لحسن  الـــوزراء داود  لرئيس 
 طيارينا ليسوا عصبيني كطياريكم ضد 

ّ
أن

 مـــا يــحــصــل فـــي بــحــر إيــجــة هو 
ّ
الــــــروس، إن

أمر غير معقول، نحن نصرف املليارات على 
األسلحة، لتقوم أنت بالعتداء على أجوائنا 
ونقوم نحن باعتراضك«. وتابع »نحن لدينا 
أكثر األسلحة الجوية تقدمًا، لكن على الرغم 
نلقي  أن  األرض  عــلــى  نستطيع  ل  ذلــــك،  مــن 
يغرقون  الــذيــن  البشر  مــهــّربــي  على  القبض 
، تعليقًا على 

ً
األبرياء«. ورّد داود أوغلو قائال

»تبدو  الطياَرين:  حــول  تسيبراس  تغريدات 
بعيدة عن روح اليوم )األحد(. ألكس، فلنرّكز 
ز فــي الــيــوم 

ّ
ــز عــلــى األجـــنـــدة اإليــجــابــيــة«. وعــ

الــثــانــي، أمـــس اإلثـــنـــني، األمــــني الـــعـــام لحلف 
، دعمه  يــانــز شتولتنبرغ  األطــلــســي،  شــمــال 
ألنقرة، خالل اللقاء الذي جمعه بداود أوغلو، 

قـــال إن »تــركــيــا تتمتع بــحــق حماية  عــنــدمــا 
حــــدودهــــا ومـــجـــالـــهـــا الــــجــــوي ونـــحـــن نــدعــم 

جهودها للتواصل مع روسيا«.
 روسيا طغت على الجتماع 

ّ
وعلى الرغم من أن

 تركيا استطاعت، في 
ّ
 أن

ّ
التركي األوروبي، إل

نهاية املطاف أن تصل إلى معادلة تبدو أكثر 
من ناجحة مع التحاد، تّمت خاللها مراعاة 
الكبيرة  الــخــســارات  فبعد  ــني. 

َ
الــطــرف مصالح 

أنــقــرة بمعارضتها ومـــن ثم  تــكــّبــدتــهــا  الــتــي 
للعراق،  األميركي  بالغزو  املشاركة  رفضها 
ومـــا تــالهــا مـــن تــبــعــات عــلــى مــســتــوى نــفــوذ 
أنـــقـــرة فـــي املــنــطــقــة وعــالقــاتــهــا مـــع التــحــاد 
األوروبـــي و»األطلسي«، ومــن ثم وقــف القمم 
في   ،2004 عــام  التركية  األوروبـــيـــة  السنوية 
مــا بــدا طــردًا لبقًا مــن الكتلة الغربية، عــادت 
أنــقــرة إلــى أوروبـــا مــرة أخــرى لكن أكثر قــوة، 
وذلك بعدما انكسرت معادلة الحياد املوارب 
التي سعت أنقرة للوصول إليه مع موسكو 
خالل األزمة األوكرانية، إثر تدخل الروس في 

سورية بشكل مباشر.
أمــرًا  القديمة  التحالفات  إلــى  الــعــودة  وبـــدت 
ل بّد منه، ليكون أهم ما حصلت عليه أنقرة 
وما ركز عليه داود أوغلو خالل تصريحاته 
ني 

َ
بــعــد الــقــمــة، هــو حــصــول تــركــيــا عــلــى قّمت

»اليوم   ،
ً
قائال األوروبـــي،  التحاد  سنويًا مع 

هــو يــوم تــاريــخــي، ألنــه بعد 11 عــامــًا عقدنا 
تــركــيــة، إذ كــانــت املحطة  ــة  ــيـ قــمــة أوروبـ أول 
تركيا  انضمام  عملية  إحــيــاء  هــي  الرئيسية 
ــني كل 

َ
ــــي، فــقــررنــا عــقــد قــّمــت لــالتــحــاد األوروبــ

سنة، وبناء اآلليات املشتركة للتعاون«.
وعلى الرغم من اعتراضات اليونان وقبرص 
ــًا، بـــدت  ــاديــ ــتــــصــ ــة املـــنـــكـــوبـــتـــني اقــ ــيـ ــانـ ــيـــونـ الـ
تلقت  مــتــوازنــة،  التركية  األوروبـــيـــة  الصفقة 
خاللها أنقرة دفعة كبيرة من الدعم الغربي، 
وأنقذت التحاد األوروبي من أزمة الالجئني 

وجههم  مــاء  لليونانيني  وحفظت  املتفاقمة، 
عــبــر وضـــع الــســالم فــي الــجــزيــرة القبرصية 

شرطًا إلتمامها.

لّبى التحاد طلب أنقرة املتمثل بإعادة إحياء 
وإلــغــاء  املــتــعــثــرة،  التركية  النــضــمــام  عملية 
إلــى دول  األتـــراك  تأشيرات دخــول املواطنني 
املالية  التحاد األوروبــي، وأيضًا املساعدات 
لالجئني فــي تركيا، وألول مــرة، وفــق جــدول 

زمني واضح.
كما تم فتح الفصل السابع عشر في مسيرة 
القتصادية  بالسياسات  املتعلق  النضمام 
واملـــالـــيـــة، مــبــدئــيــًا، عــلــى أن يــتــم الــعــمــل على 
ــام املـــقـــبـــل، فـــي حــال  ــعـ ــرى الـ ــ فــتــح فـــصـــول أخـ
ــة لفتح  ــيــ الــتــزمــت تــركــيــا بــالــشــروط األوروبــ
هذه الفصول، وأيضًا بوقف تدفق الالجئني 
والعمل على إنهاء املشكلة القبرصية، حيث 
ــيــــني  ـــع الـــعـــديـــد مـــن املـــســـؤولـــني األوروبــ

ّ
تـــوق

واألتـــــراك إحــــداث خـــرق مــهــم فــي املــفــاوضــات 
مــع حــلــول الــربــيــع املــقــبــل، خــصــوصــًا فــي ظل 
املحادثات  عليه  بــدت  التي  اإليجابي  املــنــاخ 
إلى  أكنجي  اليساري مصطفى  بعد وصــول 

رئاسة قبرص التركية، العام الحالي.
وتـــم التــفــاق عــلــى تقييم كــل ذلـــك بتقريَرين 
املــقــبــل  مــــــــــارس/آذار  فـــي  األّول،  ـــــني؛  أوروبـــــيَّ
والثاني في يونيو/حزيران املقبل. وفي حال 
األوروبــيــة، سترفع  الطلبات  تركيا  استوفت 
انضمام  التي تفرضه على  »الفيتو«  قبرص 
تركيا إلــى التــحــاد، وسيتم فتح خمسة إلى 
ستة فصول جديدة وهي؛ الطاقة، والقضاء، 
ــات واألمـــــن،  ــريـ ــة، والـــحـ ــيـ ــاسـ والـــحـــقـــوق األسـ
الدفاعية  والــســيــاســات  والــثــقــافــة،  والتعليم 
معاهدة  ستدخل  كما  واألمنية.  والخارجية 
)إعادة القبول في التحاد( حّيز التنفيذ في 
تأشيرة  من  واإلعفاء   ،2016 يونيو/حزيران 
السفر لألتراك إلى دول التحاد األوروبي في 
تلتزم  أن  على   ،2016 األول  أكتوبر/تشرين 
تــركــيــا بــعــدهــا بـــإعـــادة اســتــقــبــال املــهــاجــريــن 
الــقــادمــني عــبــر أراضــيــهــا مـــرة أخــــرى، وبــذلــك 
سيضطر التـــحـــاد إلـــى اعــتــبــار تــركــيــا دولــة 
آمــنــة، أي يــجــب أن يــتــم فــتــح فــصــول جــديــدة 
تـــؤدي إلــى العــتــراف بــأن تركيا بــاتــت دولــة 
يــخــالــف  قـــضـــائـــي وحـــقـــوقـــي ل  نــــظــــام  ذات 

معايير التحاد الصارمة في ذلك.

لمساعدتها  أنقرة  إلى  يورو  مليارات  ثالثة  منح  األوروبي  االتحاد  أقرّ 
أوروبا،  إلى  الوصول  يحاولون  الذين  السوريين،  الالجئين  إيواء  على 
أوغلو،  أكــده داود  الــذي  األمــر 
هذه  تمنح  ال  ــا  »أوروب إّن  قائًال، 
بل  تركيا،  إلــى  الثالثة  المليارات 
الــســوريــيــن.  لالجئين  تمنحها 
بأننا  ألــتــزم  أن  الوحيد  الضمان 
تــعــهــداتــنــا«.  جــمــيــع  سننفذ 
على  العمل  تركيا  وتعّهدت 
المراقبة على حدودها  تشديد 
الالجئين  المزيد من  ومنع تسلل 

والمهاجرين.

في  المعارضة  مناطق  حصار  على  يعمل  النظام  أّن  مراقبون  يرى 
من  للرحيل  ودفعهم  عليهم  الضغط  بهدف  ومحيطها،  دمشق 
بهدف  إدلـــب،  إلــى  مناطقهم 
من  المعارضة  مناطق  تفريغ 
عن  إبعادهم  وبالتالي  المقاتلين، 
النظام  طرح  أن  وسبق  العاصمة. 
إلى  الــزبــدانــي  فــي  مقاتلين  نقل 
إدلب، األمر الذي أثار غضب العديد 
من األهالي والناشطين والسياسيين، 
الذين اعتبروا أن العملية تندرج في 
الديمغرافي  الواقع  تغيير  إطــار 

لدمشق وريفها.

تعهدات حول الالجئين

خشية من تغيير ديمغرافي 

غاب الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، 
ــن مــراســم  ــن، ع ــي ــن ــاح أمـــس اإلث صــب
من  غــاب  كما  المناخ،  قمة  افتتاح 
التقاطها  تم  التي  الجماعية  الصورة 
في  المشاركين  والــرؤســاء  للزعماء 
مجمع  إلــى  بوتين  ووصــل  القمة. 
القمة،  انعقاد  مقر  »لوبورجيه«، 
يحضر  ولــم  تقريبًا،  بساعتين  متأخرًا 
واألميركي  الفرنسي  الرؤساء  خطب 
المعلقين  بعض  واعتبر  والصيني. 
التأخير  هذا  أن  الفرنسيين  السياسيين 
باألزمة  قد يكون متعمدًا، ومرتبطًا 

الروسية التركية القائمة.

تأخر متعّمد 
لبوتين

دخل االتفاق الجديد 
حول فّك الحصار 

المفروض من قبل 
النظام السوري على 

مدينة قدسيا وجارتها 
منطقة الهامة )ريف 

دمشق( حيز التنفيذ

سيعقد مؤتمر 
المعارضة السورية 

في السعودية، في 
11 و12 الشهر الحالي، 

تحت سقف بيان جنيف 
واالئتالف الوطني 

سعي أميركي للتهدئة بين موسكو وأنقرة )ميخائيل كليمنتياف/فرانس برس(

تجتمع 
الكتل 
السياسية 
والعسكرية 
لتسمية 
ممثليها 
في 
المؤتمر 
)األناضول(

)Getty/تسارعت وتيرة التحسن في العالقات مع أوروبا منذ إسقط الطائرة الروسية )براك كارا

  شرق
      غرب

سورية: استقالة  قائد 
»أجناد الشام«

ــح، قـــائـــد  ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــحـــمـــد الـ ــــن أبـــــــو مـ ــلـ ــ أعـ
ــاد اإلســـالمـــي ألجـــنـــاد الــشــام،  ــحـ التـ
أحد أكبر فصائل املعارضة السورية 
ــة فــــي ريــــــف دمــــشــــق، أمـــس  ـــحـ

ّ
ــل املـــسـ

ــــن مــنــصــبــه،  اإلثـــــنـــــني، اســـتـــقـــالـــتـــه مـ
الثورة  ــه سيواصل »خدمة 

ّ
أن مؤكدًا 

تــــحــــت رايــــــــــة التـــــــــحـــــــــاد«. وأوضــــــــح 
الــفــاتــح، عــبــر حــســابــه الــرســمــي على 
ه تقّدم باستقالته 

ّ
موقع »تويتر«، أن

ملــجــلــس شــــورى التـــحـــاد اإلســـالمـــّي 
ألجناد الشام، ألسباب عدة.

)العربي الجديد(

إيران تنفي ارتباطها 
بالمعتقلين في كينيا

أصـــــــــدرت الــــســــفــــارة اإليـــــرانـــــيـــــة فــي 
الــعــاصــمــة الــكــيــنــيــة نـــيـــروبـــي، أمــس 
ــبـــاط  ــنــــني، بـــيـــانـــًا تــنــفــي فـــيـــه ارتـ اإلثــ
طـــهـــران بــــاألفــــراد الـــذيـــن اعــتــقــلــتــهــم 
واتهمتهم  أخيرًا  الكينية  السلطات 
لهجمات  تخطط  لخلية  بــالنــتــمــاء 
إرهــابــيــة. ورأت الــســفــارة أن التــهــام 
اء«.

ّ
»أمر مستعجل وتصرف غير بن

)العربي الجديد(

المفخخات تعرقل 
التقدم في الرمادي 

»الــعــربــي  لـــ أكـــد مــصــدر قبلي محلي 
داعــــــــش«،   « تـــنـــظـــيـــم  أن  ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
نــشــر عــــددًا كــبــيــرًا مـــن النــتــحــاريــني 
ــارات املـــفـــخـــخـــة والــــعــــبــــوات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
ــة الـــــرمـــــادي،  ــنـ ــديـ ــة حــــــول مـ ــفـ ــاسـ ــنـ الـ
تقدم  لعرقلة  األنبار،  مركز محافظة 
العشائر  العراقية ومسلحي  القوات 
نحو وسط املدينة. وأوضح املصدر 
 »قوات الجيش العراقي والشرطة 

ّ
أن

ــر  ــائـ ــشـ ــعـ التــــــحــــــاديــــــة ومــــقــــاتــــلــــي الـ
اضــــطــــروا لـــوقـــف تـــقـــدمـــهـــم«، مــؤكــدًا 
الحصول على معلومات استخبارية 
املدينة تفيد بوجود عدد  من داخــل 
كــبــيــر مـــن النـــتـــحـــاريـــني والـــعـــبـــوات 

الناسفة والسيارات املفخخة.
)العربي الجديد( 

جميل بايك: القرار ليس بيد 
أوجالن

ــم  ــر جـــمـــيـــل بـــــــايـــــــك،  أحــــــــد أهــ ــبــ ــتــ اعــ
العمال  لــحــزب  العسكرية  الــقــيــادات 
قرار   

ّ
أن اإلثنني،  أمــس  الكردستاني، 

انـــســـحـــاب الــــحــــزب خــــــارج الـــحـــدود 
الــتــركــيــة أمـــر ل يــقــرره زعــيــم الــحــزب 
الله أوجـــالن أو حــزب الشعوب  عبد 
الكردية(،  الغالبية  )ذو  الديمقراطي 
ولــــــكــــــن تـــــــقـــــــرره قــــــــيــــــــادات الــــعــــمــــال 
الكردستاني، وذلك في أول تصريح 
عــلــنــي تــتــمــرد فــيــهــا قـــيـــادات الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي عــلــى ســلــطــة أوجــــالن 
ـــار بـــايـــك، فـــي مقابلة  الـــرمـــزيـــة. وأشــ
ــــي ســـي«  ــاة »بــــــي بـ ــنــ ــع قــ ــ أجـــــراهـــــا مـ
التركية، إلى أنه على الرغم من كون 
عبد الله أوجالن كبير املفاوضني إل 
أنــه هــو )أي بــايــك( مــن يــديــر قـــرارات 

الحزب.
)العربي الجديد(
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تشهده قــوات »داعــش« في سورية والعراق، 
قاعدة  إنــشــاء  على  العمل  إلــى  التنظيم  دفــع 
جديدة له في ليبيا، مقتربًا بذلك من أوروبا 
ومن املناطق الثرية بموارد النفط وعناصر 
اإلرهاب على حد سواء. وقالت »وول ستريت 
جورنال«، إن اإلعالن عن وجود »داعش« في 
بـــ200  بــدأ، في فبراير/شباط املاضي،  ســرت 
مسلح فقط، وأصبح عناصره، اآلن، يشّكلون 
قـــوة قــوامــهــا 5000 مــقــاتــل، وفــقــًا لــتــقــديــرات 
استخبارية  مــصــادر  عــن  الصحيفة  نقلتها 

ليبية ومقيمني في سرت.
جــاءت  الــتــطــورات  هـــذه  أن  الصحيفة،  ورأت 
نتيجة االنقسام السياسي العميق في ليبيا 
أن  إلـــى  مــشــيــرة  متنافستني،  حكومتني  بــني 
إغــــالق تــونــس حـــدودهـــا مـــع لــيــبــيــا، ملـــدة 15 
يـــومـــًا، يـــأتـــي بــســبــب هــــذه الـــتـــطـــورات الــتــي 
اعتبرت  ليبيا خطيرة. كما  يعتبرها جيران 

»وول ستريت جورنال« أن ما يحرزه تنظيم 
»داعــــش« مــن تــقــّدم فــي ليبيا دلــيــل عــلــى أنــه 
قادر على التكّيف مع األوضاع التي فرضتها 
ــة الــــروســــيــــة والـــفـــرنـــســـيـــة  الــــــغــــــارات الــــجــــويــ

واألميركية على معاقله في سورية.
وأعــرب مسؤولون ليبيون عن مخاوفهم من 
أن األمــــر، لــم يــعــد ســـوى مــســألــة وقـــت قــبــل أن 
يبدأ مقاتلو »داعش« بفرض سيطرتهم على 
املــزيــد مــن حــقــول الــنــفــط واملــصــافــي الــواقــعــة 
بالقرب من سرت لتعزيز إيراداته من األموال 
على  املحتملة  هجماته  تمّول  أن  يمكن  التي 
املــنــطــقــة الــعــربــيــة وعــلــى أوروبــــــا والـــواليـــات 
املــتــحــدة. يــشــار إلـــى أن ســـرت هــي بــوابــة إلــى 
الــكــبــرى واملصافي  الــعــديــد مــن حــقــول النفط 
عــلــى ســاحــل الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط، وقــد 
استهدفت قوات »داعــش« تلك املنشآت العام 

املاضي مرارًا.

واشنطن ـ منير الماوري

يبدو أن تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
)داعش( اختار مدينة سرت الليبية، 
لــتــكــون مــنــطــلــقــًا لـــه لــلــهــيــمــنــة على 
 اســتــمــرار 

ً
ــي الــلــيــبــيــة، مــســتــغــال ــ كــامــل األراضـ

االنقسام في البالد التي تحكمها حكومتان 
مقاتلة.  عــدة  أرجائها جماعات  في  وتــتــوزع 
ــا تـــتـــواصـــل الـــجـــهـــود لـــلـــوصـــول إلـــى  ــيـــمـ وفـ
حــل لــأزمــة الليبية، والــتــي ســيــكــون آخــرهــا 
ــاع دول جــــــوار لــيــبــيــا عـــلـــى مــســتــوى  ــمـ ــتـ اجـ
وزراء الخارجية، اليوم الثالثاء، في الجزائر، 
ــــش« بـــإرســـال عــنــاصــره إلـــى ليبيا  بـــدأ »داعــ
وتحديدًا إلى مدينة سرت، في مسعى إلنشاء 
قاعدة له هناك. ومن املفارقة أن سرت، مسقط 
القذافي،  معمر  الــراحــل،  الليبي  العقيد  رأس 
اخـــتـــارهـــا »داعــــــش« لــتــكــون مــنــطــلــقــًا لــقــواتــه 
للسيطرة على ليبيا، مثلما تحّولت املناطق 
الــعــراقــيــة الــتــي لــجــأ إلــيــهــا الــرئــيــس الــعــراقــي 
الــراحــل، صـــدام حــســني، بعد ســقــوط نظامه، 
ــــى مـــنـــصـــة انــــطــــالق بـــعـــد ســــنــــوات الحــقــة  إلــ

للتنظيم.
جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفتا  وكشفت 
ــان، أمـــس  ــتـ ــيـ ــركـ ــيـ ــايـــمـــز« األمـ و»نــــيــــويــــورك تـ
إلــى مــصــادر أمنية واسعة  االثــنــني، استنادًا 
ــنـــاصـــر قـــيـــاديـــة فــــي تــنــظــيــم  االطـــــــــالع، أن عـ
ــــى مــنــطــقــة الــشــمــال  »داعــــــــش« يــــتــــوافــــدون إلـ
الــلــيــبــي قـــادمـــني مـــن ســـوريـــة والــــعــــراق، وأن 
الــواقــعــة فــي منتصف املسافة  مــديــنــة ســـرت 
ــلـــس، أصــبــحــت  تــقــريــبــًا بـــني بــنــغــازي وطـــرابـ
في قبضة قوات »داعــش« التي بدأت تفرض 

أحكامها على سرت وعلى مصراتة كذلك.
ولــفــتــت الــصــحــيــفــتــان إلـــى أن الــتــقــهــقــر الــذي 

سرت عاصمة احتياطية؟

»داعش« يتمّدد في ليبيا 
تحسبًا لهجرة الرقة والموصل

أوًال بأول
تنظيم  أن  األميركيتان،  تايمز«  و»نيويورك  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفتا  كشفت 
ليبيا  إلى  عناصره  بإرسال  وبدأ  سرت،  مدينة  على  سيطر  )داعش(  اإلسالمية«  »الدولة 

إلنشاء قاعدة جديدة له هناك
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سياسة

القاهرة ـ العربي الجديد

تدخل انتخابات مجلس النواب في مصر، مرحلتها األخيرة بإجراء جولة اإلعادة 
للمرحلة الثانية، اليوم الثالثاء وغدًا األربعاء، في 13 محافظة وسط أزمة جديدة 
يواجهها النظام، تتمثل في سقوط 4 قتلى نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة. 
وكانت البداية في األقصر قبل أن تسجل أحدث حالة في قسم شرطة عني شمس، 

األحد املاضي.
ويتخّوف النظام من تأثير هذه الوقائع على جولة اإلعادة وانعكاسها على نسب 
على  اإلقــبــال  في  إضافيًا  تراجعًا  املحصلة  لتكون  الناخبني،  قبل  من  املشاركة 
التصويت، وال سيما أن االنتخابات البرملانية شهدت منذ انطالقها في مرحلتها 
األولى في أكتوبر/تشرين األول املاضي ضعفًا شديدًا في اإلقبال بصفة عامة. 
وقد جاءت حوادث القتل نتيجة التعذيب الشديد داخل أقسام الشرطة، لتضيف 

أزمة جديدة للنظام إلى جانب األزمة االقتصادية التي تشهدها مصر.
لناحية ضعف  السيسي، حرجًا شــديــدًا  الفتاح  عبد  املــصــري،  الرئيس  ويــواجــه 
 واضــحــًا على تــراجــع شعبيته وســط مؤيديه، 

ً
اإلقــبــال، إذ إن الــعــزوف يعد دلــيــال

التعذيب  االنتخابات. وتزيد حــوادث  إلى املشاركة مع بداية  الناخبني  بعد دعوته 
الــذي رفــض املشاركة في  من الفجوة بني السيسي وقطاع عريض من الشباب، 
الدستور.  الرئاسية واالستفتاء على  الحالية، ومن قبلها االنتخابات  االنتخابات 
املــال السياسي على املشهد االنتخابي بعد انتشار عمليات شراء  كما يسيطر 
األصوات بشكل مكثف خالل املرحلة الثانية، من دون أي تدخل من أجهزة الدولة 
واللجنة العليا لالنتخابات، وهو ما أعطى الضوء األخضر للمرشحني للشروع في 
هذه املخالفات االنتخابية بشكل علني. وكان عدم التدخل لوقف شراء األصوات 
جزءًا من خطة النظام الحالي ملحاولة التغلب على الفشل في املرحلة األولى التي 
للمرشحني في  التعرض  النظام عدم  إقبال متدنية. وبالتالي قرر  سجلت نسبة 
محاولة الحشد حتى ولو باألموال واملخالفة للقانون. ولم تختلف نسبة اإلقبال في 
الجولة األولى من املرحلة الثانية عن املرحلة األولى، إذ استمر اإلقبال الضعيف، إال 
في بعض الدوائر التي انتشر فيها املال السياسي وكان اإلقبال متوسطًا. والالفت 
في هذه االنتخابات، أن سعر الصوت تجاوز في بعض الدوائر 500 جنيه )63 

دوالرًا(، وال يزال اإلقبال ضعيفا أو حتى متوسطا في بعض اللجان.
وفي السياق، يرى الخبير السياسي محمد عز أّن تأثير قضية ضحايا التعذيب 
على اإلقبال يكاد يكون محدودًا، نظرًا ألن من قرر املشاركة من األساس، سيذهب 
»العربي  لـ عز  ويضيف  السيسي.  لشخص  مؤيد  ألنــه  للتصويت،  األرجــح  على 
الجديد«، أن الناخب الذي يشارك في التصويت لم يهتم لجملة االنتهاكات التي 

تحدث من وزارة الداخلية، فضال عن تأثيرات األزمة االقتصادية.
كما يشير عز إلى إمكانية أن تؤثر حــوادث القتل داخل أقسام الشرطة بشكل 
قليل على الناخبني في جولة اإلعــادة، وال سيما أن جزءًا من املشاركني هدفهم 

األموال التي ينفقها املرشحون لجذب األصوات.
فــي املــقــابــل، يــوضــح عــز أن تــداعــيــات ضــحــايــا الــتــعــذيــب ســتــكــون عــلــى الشباب 
في  ولكن سيظهر  االنتخابات، ألنهم مقاطعون،  في  يترجم  لن  أمــر  وهــو  أكثر، 
احتجاجات وفعاليات ضد السيسي ونظامه. ويعتبر أّن الشباب املصري ينتظر 
لحظة فارقة يكون له الصوت األوحد مثلما حدث في ثورة 25 يناير، وهذه اللحظة 
ربما لن تكون قريبة للغاية كما يتصور البعض، لكنه يشدد على أن إرهاصات 
هذه اللحظة للوقوف ضد هذا النظام قد بدأت بالفعل. وتتصاعد حالة الغضب 

ضد ممارسات الداخلية وأجهزة الدولة في عهد السيسي.
من جهته، يقول خبير في مركز األهرام للدراسات السياسية، إن تأثير ممارسات 
الداخلية على سير العملية االنتخابية، يقتصر فقط على املحافظات التي شهدت 

تلك الحوادث، مثل محافظة اإلسماعيلية، التي شهدت مقتل طبيب صيدلي.

انتخابات على وقع التعذيب

ونقلت الصحيفة نفسها عن إسماعيل شكري، 
الــتــي قــالــت إنـــه رئــيــس جــهــاز االســتــخــبــارات 
العسكرية في املنطقة التي تقع مدينة سرت 
في إطــارهــا، إن تنظيم »داعــش« يستفيد من 
الــدائــر فــي ليبيا وضعف  الــصــراع السياسي 

سيطرة الحكومة على األوضاع في البالد.
ومن التطورات امللحوظة املهمة، في األسابيع 
األخيرة، توافد موجات من املقاتلني األجانب 
ــرت، فـــي مـــؤشـــر عــلــى أن  ــ وعــائــالتــهــم إلــــى سـ
املــديــنــة أصــبــحــت مــأمــونــة بــالــنــســبــة ملقاتلي 

االستخبارات  في  مسؤولون  وقــال  التنظيم. 
الـــلـــيـــبـــيـــة، إن تــنــظــيــم »داعــــــــش« بـــــدأ يــشــجــع 
الــعــنــاصــر الــجــديــدة عــلــى الــتــوجــه إلـــى ليبيا 
بداًل من محاولة الدخول إلى سورية، في حني 
أرسل أعــدادًا من قادته امليدانيني من سورية 
ــه الــتــحــديــد  ــراق إلــــى لــيــبــيــا، وعـــلـــى وجــ ــعــ والــ
إلــى ســرت ومــصــراتــة، حسب تــأكــيــدات »وول 

ستريت جورنال« و»نيويورك تايمز«.
ونقلت الصحيفتان عن مصادرهما في ليبيا، 
أن التنظيم عنّي أمراء في سرت إلدارة املدينة 

حــســب الــنــمــط األيـــديـــولـــوجـــي الــــذي يــتــبــنــاه، 
وبدأ هؤالء األمراء بمنع املوسيقى والتدخني 
والهاتف املحمول، كما بدأت عناصر الشرطة 
ــوارع  الــديــنــيــة الــتــابــعــة لــلــتــنــظــيــم تـــجـــوب شــ

املدينة رافعة العلم األسود.
الجهاديون في منابرهم،  يــردده  ما  وحسب 
فإنهم يعتبرون الغارات الجوية على عناصر 
ــي ســـوريـــة  ــة« فــ ــيــ ــالمــ تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة اإلســ
والعراق، تستدعي نقل عاصمة خالفتهم إلى 
ليبيا وتهريب قيادات التنظيم إليها، وبدأت 

التكهنات تــتــزايــد عــن احــتــمــال تــحــّول سرت 
»داعش« بداًل من الرقة  الليبية إلى عاصمة لـ
السورية. لكن في املقابل فإن اقتراب التنظيم 
من أوروبــا قد يسّهل مهمة استهداف قادته 
وعناصره من طيران التحالف الغربي، وربما 
يسّهل ألوروبــا مهمة القضاء على »داعــش« 
في ليبيا، وهو ما قد يقود في نهاية املطاف 
إلى حل املشكلة الليبية التي تؤرق كثيرًا من 
شمال  الواقعة  تلك  ســواء  القريبة  العواصم 

البحر األبيض املتوسط أو جنوبه.

بأن فرنسَيين ُسجنا منتصف نوفمبر/تشرين  أفادت وكالة »فرانس برس« 
الثاني الماضي بعد االشتباه بسعيهما لالنضمام إلى تنظيم »داعش« في 
الشابين،  التحقيق للوكالة إن  ليبيا عبر تونس. وقالت مصادر قريبة من 
الحدود مع  وعمرهما 19 و20 عامًا، أوقفا في جنوب تونس قرب 
تم  ثم  فرنسا،  مغادرة  قبل  باآلخر  الواحد  صلة  على  يكونا  ولم  ليبيا، 

تسليمهما للسلطات الفرنسية في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

فرنسيان حاوال االنضمام إلى »داعش«

وليد التليلي

عاد نجم فرنسا، املمثل العاملي 
جيرارد ديبارديو، على املفاجأة 
التي كان فجرها سابقا عندما 
تـــحـــدث عـــن اعــتــنــاقــه لــإســالم 
ل كتابه تحت 

ّ
ملدة سنتني. وشك

 ،)Innocent(»ــوان »بـــــــــــــــريء ــنـ عـ
الذي صدر منذ أيام في فرنسا 
تحديًا جــديــدًا وإعــالنــًا متجددًا 
للمجتمع  الصادمة  مواقفه  عن 
ــًا ونـــخـــبـــتـــه  ــمــــومــ ــرنــــســــي عــ ــفــ ــ ال
ــيـــرة  ــــــــــرت الـــسـ

ّ
ــًا. ذك خــــصــــوصــ

الكتاب  يتضمنها  الــتــي  الــذاتــيــة 
بتجربة اإلسالم والتصّوف التي 
عــاشــهــا ديــبــارديــو فــي بــاريــس 
يــؤكــد  مـــن ســنــة 1965.  بـــدايـــة 
الــنــجــم الــعــاملــي، أنـــه كـــان يــتــردد 
للصالة  اليوم  مــرات في  خمس 
فــي مــســجــد بـــاريـــس، وأنــــه كــان 
منغمسًا في قــراءة القرآن. غير 
أن املهم في هذه التجربة هو ما 
ــيــوم، خصوصًا  يــقــولــه الــنــجــم ال
إزاء ما يحدث في العالم بسبب 
ُينسب  ومــا  الدينية،  االنــتــمــاءات 
لـــإســـالم بـــالـــخـــصـــوص. يــقــول 
ليست  املشكلة  »إن  ديــبــارديــو: 
في اإليمان أو املعتقد، وإنما هي 
ــذي يــقــرر يــومــًا  ــ فـــي اإلنـــســـان ال
بكل عنجهيته وغــروره وجهله 
ــؤّول الــنــصــوص املــقــدســة،  ــ أن يـ
بــهــدف أن يــأخــذ مــكــان الــلــه في 
غير قصد«.  عــن  األرض، حتى 
تشكل مــواقــف ديــبــارديــو، منذ 
أن هــجــر فــرنــســا إلــــى روســيــا 
بوتني،  فالديمير  صديقه  وإلــى 
إزعاجًا لبعض النخب الفرنسية 
والفتاتها  عاداتها  إلى  املطمئنة 
ــتــقــلــيــديــة، غـــيـــر أن الــــرجــــل ال  ال
ــرة بــكــل  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــتــــوقــــف عـــــن املـ يــ
آرائــه مهما كانت صادمة، مثل 
تعرضه لنقد املجتمع األميركي 
حول  صحافية  نــدوة  بمناسبة 
مسرحيته الجديدة »ال موزيكا« 
مع فاني اردان. يشير ديبارديو، 
دون أن يرمش له جفن، إلــى أّن 
تدمير  األميركّيني هو  هــّم  »كــل 
ــن، فــلــقــد تــقــاتــلــوا فيما  ــريــ اآلخــ
بينهم، ثم دّمروا الهنود، وبعدها 
والعبودية… وهم  الّرق  صنعوا 
أّول من استخدم القنبلة الذرية. 
أنـــهـــم حيثما  االمـــــر  وخـــالصـــة 
الــدمــار، ولهذا أحّب  مــّروا تركوا 
أن أكون مواطنًا روسًيا… وإن 
ــف األوروبـــيـــون عن 

ّ
حــدث وتــوق

االستماع لألميركيني، فسأكون 
حينها سعيدًا جدًا«.

ويــهــمــس ديـــبـــارديـــو، فــي كتابه 
ــاراه  ــهــ ــبــ وانــ ــوم  ــثـ ــلـ كـ بـــحـــبـــه ألم 
ــد بـــهـــا عـــنـــدمـــا حــضــر  ــديــ ــــشــ ال
ــا  ــيــ ــبــ ــة األوملــ ــ ــاعـ ــ ــي قـ ــ ــا فــ ــهـ ــلـ ــفـ حـ
الـــشـــهـــيـــرة فــــي بــــاريــــس، وبــقــي 
ــا الــــقــــوي  ــهــ ــوتــ ــــصــ مـــــــشـــــــدودًا ل
ل خطوته 

ّ
الساحر، وهو ما شك

األولى نحو االقتراب من الثقافة 
الــعــربــيــة اإلســـالمـــيـــة، وتــجــربــة 

إسالمه.

للحديث 
تتمة

جيرارد ديبارديو... 
المسلم

القاهرة ـ العربي الجديد

لم تقتصر عمليات تنظيم »والية سيناء« في مصر على 
وامتدت  مصر،  فــي  والشرطة  الجيش  قــوات  استهداف 
لــتــشــمــل، أيــضــًا، الــقــضــاة املــشــاركــني فــي اإلشـــــراف على 
املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة عــلــى الــرغــم 
املشتركة  القوات  التي تفرضها  األمنية  التشديدات  من 
على تأمني العملية االنتخابية. كما أعلن التنظيم، يوم 
الجمعة املاضي، مسؤوليته عن استهداف حاجز أمني 

في محافظة الجيزة، وقال »إن مفرزة أمنية من جنوده 
تمكنت مــن اســتــهــداف الــحــاجــز، مما أدى إلــى مقتل ما 
العديد منهم«. ولم  ال يقل عــن خمسة ضباط وإصــابــة 
يشر البيان إلى فرع التنظيم في سيناء »والية سيناء«، 
اإلسالمية«  »الــدولــة  تنظيم  بالقول  فقط  اكتفى  ولكنه 
مصر، في إشارة إلى املجموعة التي تعمل تحت إمرته 

في إطار القاهرة الكبرى.
وكـــانـــت تــلــك املــجــمــوعــة املـــشـــار إلــيــهــا نـــفـــذت عمليتني 
اإليطالية  القنصلية  مبنى  استهدفت  األولــى  كبيرتني، 
فـــي مــنــطــقــة وســــط الــبــلــد، مــمــا ألــحــق أضــــــرارًا جسيمة 
ــاورة. أمـــام  بــواجــهــة املــبــنــى واملــــحــــاالت الــتــجــاريــة املــــجــ
مفخخة  سيارة  استهداف  عبر  فتمت  الثانية،  العملية 
ف خسائر 

ّ
ملبنى األمن الوطني في شبرا الخيمة، ما خل

 عــــن خـــســـائـــر فــــي األرواح 
ً
ــال كـــبـــيـــرة فــــي املـــبـــانـــي، فـــضـ

ومصابني.
لم تتمكن األجهزة األمنية، حتى اآلن، من ضبط وتتّبع 
الكبرى،  الــقــاهــرة  إطــار  فــي  التي تنشط  هــذه املجموعة 
ــرارًا كــبــيــرة، خــصــوصــًا أن أي عــمــلــيــة في  ــ ـــحـــدث أضــ

ُ
وت

النظام، وال سيما  على  بنتائج سلبية  تأتي  العاصمة 
ــــة ســيــنــاء«  إظـــهـــار الــفــشــل األمـــنـــي الــكــبــيــر. وكــســر »واليـ
االستراتيجية التي يتبعها، بعدم تنفيذ عمليات خالل 

التشديدات األمنية، وانتظار مرحلة االرتخاء األمني.
أمني  يلفت خبير  في سيناء،  التنظيم  وحــول عمليات 
الصباح  اخــتــار  التنظيم  أن  إلـــى  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
باستهداف  عمليته  لتنفيذ  الــثــالثــاء،  يـــوم  مــن  الــبــاكــر، 
فندق »سويس«، حني كانت القوات املشتركة مستنفرة 
ــعـــدد ســـاعـــات  ــأمـــني االنـــتـــخـــابـــات، بـ بـــعـــد يـــومـــني مــــن تـ
متواصلة. ونفذ التنظيم عمليته، معتمدًا على شخص 
هاجم الفندق مرتديًا حزامًا ناسفًا )انغماسي(، بحسب 

 عن سيارة مفخخة.
ً
الروايات األمنية، فضال

عتبر عملية استهداف الفندق من املرات القليلة التي 
ُ
وت

التنظيم فردًا »انغماسيًا« في عملياته،  يستخدم فيها 
حيث يقوم عنصر من التنظيم باقتحام مكان أو ثكنة 
تفجير  ثــم  أسلحته  نــيــران  فتح  على  معتمدًا  عسكرية 

نفسه بحزام ناسف، أو مقتله خالل االشتباكات.
دم عليها 

ْ
ويحذر مراقبون من عمليات أكثر خطورة قد ُيق

»والية سيناء« ضد قوات الجيش والشرطة، خصوصًا 
ــار الــقــاهــرة الــكــبــرى.  مـــع املــجــمــوعــة الــتــي تــعــمــل فـــي إطــ
وكــانــت حــســابــات تــابــعــة لتنظيم »الـــدولـــة اإلســالمــيــة« 
وفــرعــه فــي سيناء، أكــدت استهداف أهـــداف حيوية في 
املقبلة، خصوصًا عقب  الفترة  مصر بشكل عــام، خــالل 
قوة  أكثر  بعمليات  متوعدة  الروسية،  الطائرة  إسقاط 

وخطورة.
يقول الخبير األمني، العميد حسني حمودة، إن »داعش« 
القلق واالضــطــرابــات في مصر، مثلما هو  يحاول زرع 

الــحــال فــي الــعــالــم أجــمــع. ويضيف حــمــودة، فــي حديث 
ينفذ عمليات  ال  »واليــة سيناء  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
إال في إطار توجيهات عامة من التنظيم األم، وبالتالي 
ال يمكن فصل ما يحدث في مصر عن فرنسا وأي مكان 

آخر«.
ويــشــيــر إلــــى أن قـــــدرات »داعــــــش« بــــدأت تــتــزايــد خـــارج 
الــعــراق وســوريــة معتمدًا على أشخاص لديهم خبرات 
في التفجيرات واالختباء والتخفي، بينما القصف الذي 
كبيرة.  كّبدته خسائر  معاقله،  على  دول  عــدة  بــه  تقوم 
فــي استهداف نقاط بشكل  بــدأ  التنظيم  أن  إلــى  ويلفت 
مكثف خارج مناطق نفوذه، في محاولة فاشلة إلشغال 
دول الــعــالــم بــمــواجــهــة اإلرهــــــاب فـــي الــــداخــــل، ولــكــنــهــا 
عــمــلــيــات جــــاءت بــنــتــائــج عــســكــيــة عــلــيــه. ولـــم يستبعد 
حمودة إقدام التنظيم على تنفيذ عمليات كبيرة داخل 
العاصمة خالل الفترة املقبلة، محذرًا من قدرة التنظيم 
على التخطيط بشكل جيد. ويؤكد أن األزمــة تكمن في 
في  تعمل  الــتــي  املجموعة  ــراد  وأفــ عناصر  معرفة  عــدم 
القاهرة، وبالتالي هي أكثر خطورة من »والية سيناء«، 
 عن الضرر والصدى 

ً
ألن العمليات غير متوقعة، فضال

الكبير في العاصمة.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول خــبــيــر عــســكــري، رفــــض الــكــشــف عن 
اسمه، إن قــدرات تنظيم »واليــة سيناء«، تزايدت بشكل 
كبير، وهو أمر ال يمكن إنكاره، ولكن الجيش بشكل أو 
الخبير  ســيــنــاء. ويضيف  على  يــفــرض سيطرته  بــآخــر 
ــه ال بد  »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـ الــعــســكــري، فــي حــديــث لـــ
لــلــجــيــش والــشــرطــة مـــن تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــة مــواجــهــة 
التنظيم، خصوصًا أنه يعتمد في األساس على املفاجأة.

مصر: مخاوف من عمليات كبيرة لـ»الدولة«

سيناريوهات

عــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أّن قــوات الجيش املصري، 
تـــســـلـــمـــت املـــــــــــدارس الـــتـــي 
جرى فيها عملية االقتراع 

ُ
ت

املرحلة  اإلعـــادة من  لجولة 
ــة مـــــن انـــتـــخـــابـــات  ــيــ ــانــ ــثــ ــ ال
ــوم  ــيــ ــ مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، ال
ــدًا األربــــعــــاء،  ــ الـــثـــالثـــاء وغــ
بـ  االقتراع  بدء عملية  قبل 
48 ساعة. وعزت مصادر 
عسكرية، استالم املدارس 
قــبــلــهــا بــــ 48 ســـاعـــة، إلــى 
ــاط األمــــــر بــعــمــلــيــات  ــ ــبـ ــ ارتـ
التأمني والخطة املوضوعة 

من قبل وزارة الدفاع.

للجامعة  الــعــام  األمــيــن  نائب  اعتبر 
»الفرصة  أن  حلي،  بن  أحمد  العربية، 
الليبيين  بين  الحوار  ليتوج  اآلن  سانحة 
ونقلت  الصخيرات«.  اتفاق  بتوقيع 
وكالة أنباء الشرق األوسط عنه أمله، 
أن يكون االجتماع السابع لدول جوار 
المحطات  »أحــد  الثالثاء  اليوم  ليبيا، 
األزمة،  من  ليبيا  لخروج  النهائية  قبل 
وطنية،  وحــدة  حكومة  وتشكيل 

كما ينص االتفاق«.

أهمية  الليبية  ســرت  لمدينة  كــان 
ــراحــل  ال العقيد  عــهــد  ــي  ف كــبــرى 
معمر القذافي )الصورة( بحكم أنها 
مسقط رأسه ومعقل أنصاره. ويبلغ 
ألف   700 حوالي  المدينة  سكان  عدد 
طرابلس  العاصمة  عن  وتبعد  نسمة 
نحو 450 كيلومترًا شرقًا. وُقتل معمر 
بأيدي  نفسها  المدينة  في  القذافي 

مقاتلين من مصراتة.

اجتماع في 
الجزائر اليوم

بداية القذافي 
ونهايته

تكشف مصادر رسمية لـ»العربي الجديد«، 
أّن الرئيس المصري بصدد إقالة وزير 

الداخلية، مجدي عبدالغفار، المتصاص 
غضب الشارع قبل الذكرى الرابعة لـ25 يناير

أثار الحكم الصادر بسجن 
القائد السابق لفرع 

مكافحة اإلرهاب في 
الجزائر الجنرال حسان، 

ردود فعل كثيرة 
معارضة

scoopالقاهرة ـ العربي الجديد

فـــي ضـــوء األحـــــداث األخـــيـــرة الــتــي شهدتها 
ــر  ــ ــــصــ ــا األقــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــة، مـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــصـ ــ ــات مـ ــ ــظــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ مــ
ــة بـــعـــد مــقــتــل  ــيـ ــيـــوبـ ــلـ ــقـ واإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة والـ
الشرطة تحت  أقسام  في  ني  ني مصريَّ

َ
مواطن

الــتــعــذيــب، تــكــشــف مــصــادر رســمــيــة مصرية 
 قــرار إقــالــة وزيــر 

ّ
»العربي الــجــديــد«، عــن أن لـ

الــداخــلــيــة املـــصـــري، مــجــدي عــبــدالــغــفــار بــات 
الفتاح  عبد  الجمهورية  رئــيــس  مكتب  على 
 إقــالــتــه بــاتــت 

ّ
الــســيــســي، فـــي إشـــــارة إلــــى أن

مؤكدة.
 مــؤســســة 

ّ
الـــرســـمـــيـــة أن وتـــضـــيـــف املــــصــــادر 

بترشيح  سيادية  مؤسسات  فت 
ّ
كل الرئاسة 

عدد من األسماء لخالفة عبد الغفار، مشيرة 
ــر  ــة، وزيـ ــطـــروحـ ــن بـــني األســــمــــاء املـ  مـ

ّ
ــى أن إلــ

الداخلية األسبق، مساعد رئيس الجمهورية 

الشارع ليس بسبب ممارسات ضباط وزارته 
في أقسام الشرطة، بل يرتبط باملّدة الزمنية 
لهذه املــمــارســات التي لــم تتوقف يــومــًا، لكن 
لم يكن مسموحًا تداولها في وسائل اإلعالم 
ــر مـــبـــاشـــرة مــــن املـــســـؤولـــني عــــن مــلــف  ــأوامــ بــ
اإلعــــالم فــي املــخــابــرات والـــرئـــاســـة. ويــوضــح 
الجديد«،  »العربي  لـ ذاتــه  الصحافي  املصدر 
باتت واضحة وأهمها  الغضب   »معدالت 

ّ
أن

تــلــك املــتــعــلــقــة بـــتـــرّدي الـــخـــدمـــات واالنــهــيــار 
أّيــدوا  لــدى من  د قناعة 

ّ
االقتصادي. كما تول

بفشل  )االنــقــالب(،   2013 يونيو/حزيران   30
السيسي في إدارة البالد، خصوصًا املشاريع 
عليه  وزاد  مـــرارًا،  عنها  أعلن  التي  العمالقة 
املواطنني،  الشرطة بحق  انتهاكات  استمرار 
وهو ما رأت فيه أجهزة عدة فرصة مناسبة 
للتخلص من هذا الضغط بوضع املسؤولية 
كاملة وتوجيه الغضب نحو الداخلية ليكون 

والذي  الدين،  أحمد جمال  األمنية،  للشؤون 
فه السيسي بإعداد تقرير واٍف، أخيرًا، عن 

ّ
كل

وزارة  تــشــهــده  مــا  وراء  الحقيقية  األســـبـــاب 
الحالي  الــوزيــر  عن مساعد   

ً
الداخلية، فضال

ــن الـــعـــام، الـــلـــواء مــحــمــد كــمــال  ــ ملــصــلــحــة األمـ
الدالي.

ــة الـــوزيـــر  ــالـ  إقـ
ّ
وتـــؤكـــد املــــصــــادر نــفــســهــا، أن

الــرابــعــة  الــذكــرى  الــحــالــي سيعلن عنها قــبــل 
 مــؤســســة 

ّ
أن إلـــــى  يـــنـــايـــر، الفـــتـــًا  ــورة 25  ــثــ لــ

تــقــاريــر مــن أجــهــزة سيادية،  ت 
ّ
الــرئــاســة تلق

تــفــيــد بـــارتـــفـــاع مــنــســوب الــغــضــب الــشــعــبــي، 
أخيرًا، ما ينذر بأحداث عنيفة خصوصًا قبل 

ذكرى الثورة.
ــق مـــصـــدر صــحــافــي مـــقـــّرب مـــن دوائــــر 

ّ
ويــعــل

صنع القرار في رئاسة الجمهورية، على قرار 
»العربي الجديد«،  اإلقالة املرتقب، في حديث لـ
لتهدئة  تأتي  الداخلية  بــوزيــر  اإلطــاحــة   

ّ
بــأن

إقــالــة وزيــرهــا بمثابة تهدئة للشارع«،  قــرار 
ـــــه تـــم تــوجــيــه الــتــعــلــيــمــات إلــى 

ّ
الفـــتـــًا إلــــى أن

ـــاب املـــقـــاالت الــبــارزيــن 
ّ
مــقــدمــي الــبــرامــج وكـــت

لــصــّب جــــام غــضــبــهــم عــلــى وزارة الــداخــلــيــة 
وممارساتها.

»الــعــربــي  مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول وزيـــــر ســـابـــق لـــ
 »الــنــظــام يتعمد تــســريــب هــذه 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــاء، فــــي مـــحـــاولـــة المـــتـــصـــاص غــضــب  ــ ــبــ ــ األنــ
الشارع قبل ذكرى ثورة يناير«.

وكــــانــــت مــحــافــظــة األقــــصــــر، أقـــصـــى جــنــوب 
مــصــر، قــد شــهــدت أحـــداث عنف بعد تظاهر 
اآلالف مـــن أبــنــائــهــا بــســبــب مــقــتــل املـــواطـــن 
ــلـــى أيـــــــدي قــــوات  طـــلـــعـــت شـــبـــيـــب تـــعـــذيـــبـــًا عـ
الشرطة من أبناء منطقة العوامية في مدينة 
األقــصــر، األربــعــاء املــاضــي، بعد ســاعــات من 
التظاهرات  حــدة  وتــصــاعــدت  عليه.  القبض 
في املحافظة، ما دفع قــوات األمــن إلى فرض 

حظر التجّول في عدد من مناطق املحافظة، 
خصوصًا بعد وصول االشتباكات إلى مبنى 
مديرية األمـــن، وخـــروج تــظــاهــرات دعــت إلى 

إسقاط رئيس الجمهورية.
ــاعــــات عـــلـــى حــــــادث مــقــتــل  ــم تـــكـــد تـــمـــّر ســ ــ ولـ
شبيب في األقصر، حتى لقي طبيب بيطري 
ــي مـــحـــافـــظـــة اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة حـــتـــفـــه، تــحــت  فــ
وطـــأة التعذيب فــي أحــد أقــســام الــشــرطــة في 
ــا تــســبــب فــــي غــضــبــة شــعــبــيــة  املـــحـــافـــظـــة، مــ
وتــظــاهــرات حــاشــدة تــنــديــدًا بــتــلــك الــوقــائــع، 
مطالبة بمعاقبة املسؤولني. في غضون ذلك، 
ــــدت مــنــظــمــة »هــيــومــن رايـــتـــس مــونــيــتــور«  أّكـ
لحقوق اإلنسان، في تقرير لها صدر أخيرًا، 
 نحو 343 مواطنًا لقوا حتفهم في أقسام 

ّ
أن

الــشــرطــة وأمــاكــن االحــتــجــاز، جـــراء التعذيب 
مــن يونيو/ الــثــالثــني  الطبي منذ  واإلهــمــال 

حزيران 2013.

السيسي يطيح وزير 
الداخلية قبل 25 يناير؟

عبدالعزيز بوتفليقة تحمل صبغة سياسية.
ولــم ُيخِف قائد أركــان الجيش ووزيــر الدفاع 
ــرال خـــالـــد نــــــزار، صــدمــتــه من  ــنـ الـــســـابـــق الـــجـ
الــحــكــم الــــذي أصـــدرتـــه مــحــكــمــة عــســكــريــة في 
أغسطس/ منذ  املعتقل  حسان،  الجنرال  حق 

عسكرية  تعليمات  مخالفة  بتهم  املــاضــي  آب 
وإتـــــالف وثـــائـــق عــســكــريــة. وانــتــقــد نــــزار هــذا 
»الـــجـــريـــمـــة«، واعـــتـــبـــر أن  ــفــــه بــــ الـــحـــكـــم ووصــ
هم 

ُ
»الت أن  إلــى  الفتًا  مشروعة،  غير  املحاكمة 

ضد مسؤول سابق في االستخبارات اخترق 
صفوف اإلرهــابــيــني، مــا كــان ينبغي أن تأخذ 
تعليمات  مخالفة  أن  بحجة  جــزائــيــًا،  طابعًا 
املــســؤولــني فـــي الــجــيــش، لــهــا جــانــب تــأديــبــي 
ُيــعــالــج داخــــل املــؤســســة الــعــســكــريــة«. وكشف 
االستخبارات  مدير  أن  السابق  الــدفــاع  وزيــر 
الجنرال  املاضي،  في سبتمبر/أيلول  املعزول 
محمد مدين املدعو توفيق، كان قد وّجه رسالة 
إلى الرئيس الجزائري، أعلن فيها أنه يتحّمل 
كـــامـــل املـــســـؤولـــيـــة عـــن الــتــهــم الـــتـــي تنسبها 

النيابة العسكرية إلى الجنرال حسان.
هـــــذه الـــتـــهـــم تـــرفـــض الـــســـلـــطـــات الـــكـــشـــف عــن 
أنها تتصل  أكــدت  أن تقارير  تفاصيلها، غير 
بتسليح الجنرال حسان ملسلحني في منطقة 
املجموعات  اخــتــراق  تنفيذ  بــهــدف  الــصــحــراء 
اإلرهـــابـــيـــة الـــتـــي تــنــشــط فـــي املــنــطــقــة وعــلــى 
الحدود مع مناطق شمال مالي، وهو أسلوب 
ــة مــنــذ  ــريــ ــزائــ ــه االســــتــــخــــبــــارات الــــجــ ــدتـ ــمـ ــتـ اعـ
التسعينات في محاربة اإلرهاب واملجموعات 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــيــــش  ــجــ ــا قــــــــــــــادة الــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــد عـــــــقـــــــود ظــــــــل فـ ــ ــعــ ــ بــ
الجزائر،  في  املحاكمات  فــوق  واالستخبارات 
يجد عدد من هؤالء اليوم أنفسهم أمام املحاكم 
ــــدور حــكــم بــالــســجــن  وفــــي الـــســـجـــون، بــعــد صـ
خمس سنوات مع النفاذ على القائد السابق 
ــنــــرال حـــســـان،  لــــفــــرع مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــاب الــــجــ
واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، في 
محاكمة اعتبرها معارضو الرئيس الجزائري 

البالد،  كانت تنشط في شمال  التي  املسلحة 
ونجحت من خالله في تفكيك عــدد كبير من 
لكن  لــهــا،  التابعة  والــخــاليــا  املجموعات  هــذه 
هذا األسلوب فتح في الوقت نفسه الباب أمام 
هم ُوّجهت إلى املؤسسة األمنية والعسكرية 

ُ
ت

باملسؤولية عــن بعض األعــمــال والــتــجــاوزات 
كبت باسم مكافحة اإلرهاب.

ُ
التي ارت

وكــيــل الــجــنــرال حــســان، املــحــامــي مــقــران آيــت 
ــــي ســـيـــاق  ــه فـ ــلـ ــوكـ ــي، وضــــــع قـــضـــيـــة مـ ــربــ ــعــ الــ
ـــــــذّكـــــــر بــمــحــاكــمــة 

ُ
ــمــــات ســـيـــاســـيـــة وت ــاكــ مــــحــ

ــرز قـــيـــادات »جــيــش  الــعــقــيــد شــعــبــانــي أحـــد أبــ
الــتــحــريــر« فــي الــجــزائــر، والــــذي تــقــرر إعــدامــه 
بسبب   1964 سبتمبر/أيلول  مــن  الــثــالــث  فــي 
خــالفــات ســيــاســيــة مــع الــســلــطــة الــحــاكــمــة في 
الـــبـــالد حــيــنــهــا وتــحــديــدًا الــرئــيــس أحــمــد بن 
بـــلـــة. وانـــتـــقـــد آيــــت الـــعـــربـــي انـــتـــهـــاك املــحــكــمــة 
لحقوق الدفاع خالل محاكمة الجنرال حسان 
»ابــــتــــداء مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــه فـــي مــنــزلــه 
خارج القانون، إلى النطق بالحكم في جلسة 
سرية«. وانتقد رفض املحكمة استدعاء قائد 
توفيق،  الفريق  السابق  االستخبارات  جهاز 
بــصــفــتــه الـــرئـــيـــس املـــبـــاشـــر لــلــمــتــهــم كــشــاهــد 
أســــاســــي، وكـــشـــف أن »املـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
استدعت شاهدين ضد الجنرال حسان. األول 
ُمـــهـــّرب كــبــيــر، والــثــانــي ضــابــط أحـــالـــه املتهم 
املــدان  الجنرال  أن  إلــى  مشيرًا  التقاعد«،  على 
»قضى في الجيش 51 عامًا، ويبلغ من العمر 
68 عامًا ومصاب بأربعة أمراض مزمنة، ومن 

العالج  مــن  لتمكينه  الحكم  تنفيذ  وقــف  حقه 
هم 

ُ
في مستشفى متخصص«. كما كشف أن الت

الــتــي يــحــاكــم عــلــى أســاســهــا الــجــنــرال حــســان، 
كانت محل إشادة في شهر يوليو/تموز 2011 
من ِقبل قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد 
إرهابية خبيثة،  مكيدة  إبــطــال  »بعد  صــابــح، 
انتحاري،  إرهابي  باعتداء  القيام  في  لت 

ّ
تمث

والحفاظ بذلك على أرواح العديد من عناصر 
قوات األمن واملواطنني«.

ليس الجنرال حسان وحده من وجد نفسه في 
مواجهة السجن، بل إن جنرااًل آخر هو حسني 
 أيضًا منذ ما يقارب 

ً
بن حديد، ال يزال معتقال

انتقد  سياسية  تصريحات  بسبب  الشهرين 
إلى  الجيش  ودعــا  بوتفليقة،  سياسات  فيها 
ل إلنقاذ البلد، متهمًا الرئيس الجزائري 

ّ
التدخ

باالنتقام من كوادر املؤسسة العسكرية بسبب 
رئاسية  لــواليــة  لترشحه  ورفــضــهــم  مواقفهم 
ــدد مـــن قــــيــــادات الــجــيــش  رابــــعــــة. كــمــا يــقــبــع عــ
واالســـتـــخـــبـــارات فـــي بــيــوتــهــم تــحــت الــرقــابــة 
القضائية واملنع من السفر، منذ تنحيتهم عن 
أجراها  تغييرات  حملة  سياق  في  مناصبهم 
بوتفليقة، خصوصًا في جهاز االستخبارات، 
ردًا على محاولة قيادات من الجهاز منعه من 
الترشح لوالية رئاسية رابعة في االنتخابات 
األخـــــيـــــرة. لـــكـــن مــتــابــعــني لـــعـــالقـــة بــوتــفــلــيــقــة 
بــاملــؤســســة الــعــســكــريــة، يـــؤكـــدون أنــــه بــصــدد 
تنفيذ أفكار تتصل بإبعاد الجيش عن القرار 

السياسي، بعد عقود هيمن فيها العسكر.

جنراالت الجزائر في قبضة القضاء
تقرير

متابعون يرون المحاكمات تحذيرًا من المّس بالرئاسة )كينزو تريبويار/فرانس برس(
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ُطرح اسمان لخالفة مجدي عبدالغفار )خالد دسوقي/فرانس برس(

شهدت سرت معارك بين »فجر ليبيا« و»داعش« )محمود تركية/فرانس برس(



مراوغة إسرائيلية للتملّص من اإلدانة

محاكمة قتلة أبو خضير 

قراءة االحتالل العتداءات باريس
تطّور طبيعي لـ»داعش« وفشل تمييزه عن »القاعدة«

والد أبو خضير: سنتوّجه 
إلى المحكمة الجنائية 

الدولية لمقاضاة القتلة

الحرب يجب أن تشمل 
»القاعدة« أيضًا رغم 

المنافسة مع »داعش«

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

أظــــهــــرت مــحــاكــمــة قــتــلــة الــطــفــل 
الــفــلــســطــيــنــي الـــشـــهـــيـــد مــحــمــد 
عــامــا( مساعي   16( أبــو خضير 
ــلـــي لـــلـــمـــراوغـــة وســعــيــه  ــيـ الـــقـــضـــاء اإلســـرائـ
قــرار  مــع  القتلة،  إدانـــة  قـــرار  لاللتفاف على 
املحكمة املــركــزيــة اإلســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس 
اإلسرائيلي  املستوطن  بحق  الحكم  إرجـــاء 
ــيـــس ألبـــــو خـــضـــيـــر، يــوســف  ــرئـ والــــقــــاتــــل الـ
ــد، إلـــــى شـــهـــر ديــســمــبــر/ ــ ــيـ ــ ــن دافـ حـــايـــيـــم بــ
الــحــالــي، وتــأجــيــل الحكم إلى  كــانــون األول 
الشهر الذي يليه بحق شريكيه في قتل أبو 
الثالثة خطفوا  خضير. وكان املستوطنون 
الطفل أبو خضير من بلدة شعفاط شمالي 
العام  من  يوليو/تموز  في  املحتلة،  القدس 
ــوه حيا  ــرقــ ــن أمـــــام مـــنـــزلـــه، وأحــ املــــاضــــي، مـ
فــي مستوطنة قــريــبــة مــقــامــة عــلــى أراضـــي 
ــار هــبــة  ــ ــقــــدس، مــــا أثــ الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــ
ومواجهات  حينها،  فلسطينية  جماهيرية 

مع قوات االحتالل اإلسرائيلي.
أثــار موجة مــن الغضب  الــقــرار اإلسرائيلي 
مراوغة  فيه  رأوا  الذين  الفلسطينين،  لدى 
ــــي وقـــت  ــم، فـ ــكــ ــن إصـــــــــدار الــــحــ ــ ــلـــصـــا مـ وتـــمـ
يسارع فيه القضاء ذاته إلى إصــدار أحكام 
مستعجلة ضد فلسطينين دينوا بمقاومة 

االحتالل.
حــســن أبــــو خــضــيــر والــــد الــشــهــيــد مــحــمــد، 
النظر  قــرار محكمة االحــتــالل بشأن  يصف 
فــي الــتــقــريــر الــنــفــســي للمتهم الــرئــيــس في 
خطف وقتل طفله، باملهزلة الكبرى، ويؤكد 
ــى املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة  تـــوّجـــهـــه إلــ
ــــن يـــقـــف وراءهــــــــم فــي  ملـــقـــاضـــاة الـــقـــتـــلـــة، ومـ
ــذا الــقــاتــل بــاعــتــبــاره  ــة هــ ــ ــال لـــم تــتــم إدانــ حــ
ــطـــط لــعــمــلــيــة الــقــتــل.  ــر واملـــخـ ــدبــ الـــــــرأس املــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ويـــقـــول أبــــو خــضــيــر لــــ
»لــم أثــق يوما بهذا القضاء، ولــم أكــن أرجو 
أنــه قضاء عنصري  منه أي خير، فقد ثبت 
عليه  يسيطر  قضاء  وهــو  بمكيالن،  يكيل 
ــنـــون، وال يــمــكــن  ــتـــوطـ الـــســـيـــاســـيـــون واملـــسـ
أن ُيـــصـــدر قـــــرارًا عـــــاداًل حـــن يــتــعــلــق األمـــر 

بالضحايا الفلسطينين«. 
ــى إغــــالق  ــ ــم ال يـــســـارعـــون إلـ ــ ويـــضـــيـــف: »هـ

ــيـــرة«. وتـــعـــرب عـــن اســتــغــرابــهــا  فـــتـــرة قـــصـ
مــن تــوّجــه املــحــكــمــة حــيــال الــقــاتــل الرئيس 
وتذّرعها بالوضع النفسي، متسائلة: »هل 

كلهم مجانن؟ من يخطط للخطف وينفذه، 
، ثم يقتله 

ً
ويشتري البنزين ليحرق به طفال

حرقا ال يمكن أن يكون مجنونا، القاتل كان 
بكامل وعيه وارتــكــب جريمته وهــو بكامل 

قواه العقلية«.
التي  اإلسرائيلية  املركزية  املحكمة  وكانت 
ــقـــدس املــحــتــلــة، قـــررت  الـــتـــأمـــت أمــــس فـــي الـ
للقاتل  النفسي  الــتــقــريــر  ومــراجــعــة  دراســــة 
الـــرئـــيـــس يــــوســــف حـــايـــيـــم بــــن دافــــيــــد )30 
ــا( قــبــل إدانـــتـــه فـــي الــعــمــلــيــة، فـــي حن  عـــامـ
ــــذي يــتــولــى  أكــــد املــحــامــي مــهــنــد جـــبـــارة، الـ
أن  أبــو خضير،  الشهيد  في قضية  الترافع 
ن 

َ
التوّجه لدى املحكمة يقضي بإدانة القاتل

اآلخَرين بتهم الخطف والقتل والحرق.
ــر الـــنـــفـــســـي الـــــــذي قـــــــررت املــحــكــمــة  ــريـ ــقـ ــتـ الـ
اإلسرائيلية مراجعته، أعده خبراء نفسيون 
مـــن إســرائــيــل والــــواليــــات املــتــحــدة. ويلفت 
في  التقرير  قــّدمــت  املحكمة  أن  إلــى  جــبــارة 
الدقيقة التسعن من املحاكمة، وكان أمامها 
أكثر من عام لتقّدمه، إذ بدا واضحا تهّرب 
الكاملة  بـــاإلدانـــة  قـــرار  املحكمة مــن إصــــدار 
وبــالــحــكــم عــلــى هــــؤالء الــقــتــلــة، عــلــى الــرغــم 
التحقيقات  خالل  بجريمتهم  اعترافهم  من 
ــم تـــراجـــعـــهـــم عــنــهــا فــــي جــلــســات  مـــعـــهـــم، ثــ

املحاكمة التي زادت عن عشرين جلسة.
ــــدس لـــلـــحـــقـــوق  ــقــ ــ ــ ــز ال ــ ــركـ ــ ــر مـ ــ ــديـ ــ ــول مـ ــ ــقــ ــ ويــ
االجــتــمــاعــيــة، زيــــاد الـــحـــمـــوري، فـــي حــديــث 

»مــســتــوطــنــن  إن  ــــد«،  ــديـ ــ ــــجـ الـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
ــتـــداءات  إســرائــيــلــيــن ارتــكــبــوا عــشــرات االعـ
الفلسطينين  بــحــق  العنصرية  والــجــرائــم 
ومــقــدســاتــهــم، ولــكــن مــعــظــمــهــم أفــلــتــوا من 
الكيفية  أن  إلــى  الحموري  ويلفت  العقاب«. 
الــتــي تــعــامــل بــهــا الــقــضــاء اإلســرائــيــلــي في 
ــمــــرار  ــتــ قـــضـــيـــة الـــطـــفـــل أبــــــو خـــضـــيـــر، واســ
إسرائيليا  مــكــيــااًل  عكست  قتلته،  محاكمة 
ـــق األمـــــر 

ّ
يـــتـــســـم بـــالـــعـــنـــصـــريـــة، حـــــن تـــعـــل

ــال فــلــســطــيــنــيــن أو  ــفــ كـــذلـــك بــمــحــاكــمــة أطــ
منفذي هجمات طعن ودهــس ضــد أهــداف 
إسرائيلية، حيث سارع القضاء اإلسرائيلي 
واألمنية  السياسية  األوســــاط  مــن  بضغط 
ــكــــام جـــائـــرة  ــــى إصـــــــدار أحــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ
عن  يسمع  ولــم  وعائالتهم،  منفذيها  بحق 
تــحــقــيــقــات مــمــاثــلــة مـــع مــســتــوطــنــن قــتــلــوا 

فلسطينين ونكلوا بهم.
وتــعــيــد مــحــاكــمــة قتلة الــطــفــل أبـــو خضير، 
قتلة  بمصير  تتعلق  خــطــورة  أكــثــر  قضية 
ــن قـــريـــة دومــــــا جــنــوبــي  عـــائـــلـــة دوابــــشــــة مــ
ــة الــــغــــربــــيــــة، فــي  ــفــ ــالــــي الــــضــ ــمــ ــلــــس شــ ــابــ نــ
ــالــــي، وهـــي  ــمـــوز مــــن الــــعــــام الــــحــ ــو/تـ ــولـــيـ يـ
الــجــريــمــة الــتــي قــضــت فــيــهــا الــعــائــلــة حرقا 
ــل مــســتــوطــنــن مـــتـــطـــرفـــن، رفــضــت  ــبـ مــــن ِقـ
إسرائيل  في  والسياسية  األمنية  األوســاط 
محاكمتهم أو الكشف عن هوياتهم ألسباب 
أمنية، تتعلق بالحفاظ على سرية وسالمة 
التعرف  قــادت إلى  التي  مصادر املعلومات 
على الجناة، واالكتفاء باحتجازهم لفترات 
وجيزة، وُحّول إلى االعتقال اإلداري املحدود 
املــتــهــم الـــرئـــيـــس فـــي هــــذه الـــجـــريـــمـــة، علما 
أن حــفــيــد مــؤســس حــركــة »كـــــاخ« الــفــاشــيــة 
الحاخام املتطرف مئير كهانا، الذي اغتيل 
عــلــى يـــد شــــاب مــصــري فـــي نـــيـــويـــورك قبل 
نحو عقدين، كان من بن القتلة الرئيسين 

لعائلة دوابشة.
ــلــــيــــة مــن  ــدة مـــــواقـــــف إســــرائــــيــ ــ ــ وصــــــــــدرت عـ
اإلسرائيلي،  والسياسي  األمني  املستوين 
تؤكد عدم نية االحتالل تقديم قتلة دوابشة 
إلــــى املـــحـــاكـــمـــة، كــــان أكـــثـــرهـــا جــــالء إعـــالن 
وزيــــر األمــــن اإلســرائــيــلــي مــوشــيــه يــعــالــون 
أن إســرائــيــل ال تــريــد مــحــاكــمــة قــتــلــة عائلة 
إداريــا،  باحتجازهم  تكتفي  وأنها  دوابــشــة 
وهـــو أمـــر بـــدا واضــحــا أيــضــا بتصريحات 
نتنياهو  بنيامن  االحتالل  رئيس حكومة 
أخيرًا، خالل تواجده في الواليات املتحدة، 
بأن االحتالل ال يعتزم محاكمة قتلة عائلة 
ــك، من  ــ ــه ال يــســتــطــيــع فــعــل ذلـ ــة، ألنــ ــشــ دوابــ
دون أن يــفــصــح عـــن مــزيــد مـــن املــعــلــومــات. 
سبت إلى 

ُ
 هذه االعتداءات العنصرية، ن

ّ
جل

مــجــمــوعــات تــدفــيــع الــثــمــن الــيــهــوديــة، التي 
تتخذ من مستوطنات الضفة الغربية مالذًا 
لــهــا، خــصــوصــا فــي مــســتــوطــنــات منطقتي 
نابلس والــخــلــيــل، فــي الــوقــت الـــذي رفضت 
اقتراحا  سابقا  اإلسرائيلية  الحكومة  فيه 
بــإعــالن هــذه املــجــمــوعــات منظمة إرهــابــيــة، 
بمتعصبن  أعــضــائــهــا  بـــوصـــف  واكـــتـــفـــت 
يهود، ما جعلها تمعن في جرائمها بحق 
الفلسطينين  حـــرق  وبـــات  الفلسطينين، 
ــاء هـــذه  ــاء الـــوســـيـــلـــة املـــفـــضـــلـــة ألعــــضــ ــيــ أحــ
املــــجــــمــــوعــــات لـــلـــتـــخـــلـــص مــــمــــن تــســمــيــهــم 

»الغرباء املحتلن«.

منازل هؤالء القتلة اإلسرائيلين أو هدمها 
وإصــدار أحكام فورية باإلدانة لهؤالء، كما 
يفعلون مع األطفال والشبان الفلسطينين 
املتهمن بمقاومة االحتالل، على الرغم من 

أن هذه املقاومة مشروعة«.
أمـــا والــــدة الــشــهــيــد أبـــو خــضــيــر الــتــي بــدت 
مصدومة وهي تستمع من محامي العائلة 
»العربي الجديد،  إلى قرار املحكمة، فتقول لـ
إنــهــا »لــن تــرضــى بــأقــل مــن أن َيلقى القتلة 
مصير ابنها، ألن سجنهم ال يشفي غليلنا، 
ولــو سجنوهم سيتم إطــالق سراحهم بعد 

8
سياسة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

فـــي الـــوقـــت الـــــذي اعــتــبــر فــيــه عــــدد كــبــيــر من 
ــتــــداءات بـــاريـــس الــتــي نفذها  املــراقــبــن أن اعــ
)داعــــش( تشّكل  »الـــدولـــة اإلســالمــيــة«  تنظيم 
نقطة تحّول استراتيجي في خطط ونشاطات 
ــــش«، وأنــهــا جــــاءت إثـــر الــضــربــات التي  »داعــ
فــإن ورقة  التنظيم أخيرًا في ســوريــة،  تلقاها 
ــن  ــاث األمــ ــحــ ــا مـــركـــز أبــ ــدهــ تـــقـــديـــر مـــوقـــف أعــ
إلى  ذهبت  أبيب،  تل  لجامعة  التابع  القومي 
ــشــّكــل تــطــورًا طبيعيا 

ُ
الــقــول إن االعـــتـــداءات ت

ــا  ــ ــا تــــّمــــت وفــــــق رؤيـ ــ ــهـ ــ ــم، وإنـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ ملــــســــار الـ
وتخطيط مسبق قام على أحد األســس، التي 
ــــش«، وهـــو اســتــخــدام  قـــام عليها تنظيم »داعـ
وتــوظــيــف الــنــشــطــاء الــغــربــيــن مـــن املسلمن 
الــذيــن انــضــمــوا للتنظيم وجــــاؤوا مــن الـــدول 

األوروبية.
ويــرى ُمعّد الورقة، يــورام شفايتسر، في هذا 
السياق، خطأ النظرة التقليدية للتنظيم التي 
ــه يــعــمــل بــشــكــل مــخــالــف لتنظيم  اعــتــبــرت أنــ
»الـــقـــاعـــدة«، وبــالــتــالــي فــقــد جــــاءت اعـــتـــداءات 
ــعــــوا هـــذا  ــفـــاجـــأة ملــــن وضــ بــــاريــــس بــمــثــابــة مـ
التمييز الفاصل بن نشاط »القاعدة« ونشاط 
»داعــــــش«. ويــعــتــبــر شــفــايــتــســر أن اســتــيــعــاب 
ملــئــات وآالف املتطوعن مــن أصــول  »داعــــش« 
ــيــــة، وحـــتـــى مــــن جــــــــاؤوا مــن  أوروبـــــيـــــة وغــــربــ
لم يكن  األخــيــرة،  الثالث  السنوات  الصن في 
فقط العتبارهم جنودًا انتحارين في املعارك 
ــا كــقــوة  ــمـ ــــراق، وإنـ ــعـ ــ ــة والـ الــــدائــــرة فـــي ســـوريـ
في  الحقا  وتفعيلها  إرسالها  يمكن  احتياط 
بلدانهم األصلية، وإن كانت الحرب في سورية 
والعراق هي معركة »داعش« األساسية لكنها 
لــيــســت الـــوحـــيـــدة. وفــــي مـــا يــبــدو كــتــمــاٍه تــام 
التي  تلك  وتحديدًا  اإلسرائيلية،  الدعاية  مع 
بنيامن  اإلسرائيلية،  الحكومة  يبثها رئيس 
إلــى  »داعــــش« سيمتد  إرهــــاب  بـــأن  نتنياهو، 

ال  التنظيم  فــإن  وبالتالي  األوروبــيــة،  البلدان 
يختلف عــن بــاقــي الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة، في 
مــحــاولــة إللـــصـــاق تــهــمــة اإلرهــــــاب بــاملــقــاومــة 
يخدم  بــمــا  حقيقتها،  وتــشــويــه  الفلسطينية 
املصالح اإلسرائيلية، يرى الكاتب أن أشرطة 
ــهــا الــتــنــظــيــم ومــا 

ّ
الــفــيــديــو املــخــتــلــفــة الــتــي بــث

في  تهدف  لجرائمه،  مــن صــور فظيعة  حوته 
نهاية املطاف ليس فقط لبث الرعب في قلوب 
نوايا  إعــالن  بمثابة  أيضا  هــي  بــل  الغربين، 

ألهداف التنظيم الحقا. 
وبــحــســب شــفــايــتــســر، فــإنــه كــــان عــلــى الــغــرب 
االستراتيجي  بُبعدها  الرسائل  هــذه  يقرأ  أن 
أيضا، خصوصا على ضوء تجربة متطوعي 
ــاعــــدة« وشــــركــــائــــه، بـــاعـــتـــبـــار أن  ــقــ تــنــظــيــم »الــ
ينتميان  و»الــقــاعــدة«،  »داعــــش«  التنظيمن، 
فكريا إلى التيار األصولي نفسه، وبالتالي كان 
من  الغربين  املتطوعن  جمهور  أن  واضــحــا 
عــرب ومسلمن من أصــول غربية سيشكلون 
احتياطا للتنظيم في حربه املقبلة، أو مرحلته 

الغرب في ميادين مختلفة  املقبلة في ضــرب 
ــشــّكــل اعـــتـــداءات بــاريــس في 

ُ
داخـــل الــغــرب. وت

 واضحا على نوايا تنظيم 
ً
هذا السياق دليال

ــــش« فــي نــقــل ونــســخ ثــقــافــة الــقــتــل، التي  »داعـ
ــبــعــهــا ووثـــقـــهـــا فـــي أشـــرطـــتـــه عــلــى مــواقــع 

ّ
ات

الــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة إلــــى قــلــب الــحــضــارة 
الــذي  الخطر  حــدة  أن  الكاتب  ويــرى  الغربية. 
له »داعــش«، وفق االعتداءات األخيرة في 

ّ
يمث

باريس، وإسقاط الطائرة الروسية في سيناء، 
تـــلـــزم مــخــتــلــف الــــــدول الـــتـــي تـــحـــارب داعــــش، 

وعلى رأسها الــدول الغربية والــدول العربية، 
فة ومــتــواصــلــة ضد 

ّ
بــاالســتــعــداد ملــعــركــة مكث

التنظيم على األراضي السورية وعلى »قاعدة 
الخالفة في الرقة«. ومثل هذه املعركة يجب أن 
تقوم ليس فقط على أدوات وأسلحة متطورة 
وذكية، وإنما أيضا أن تعتمد على »تجنيد« 
استغاللهم  ومــنــع  أنفسهم  املحلين  الــســكــان 
ــــبــــل »داعــــــــــش«، وبـــالـــتـــالـــي  فــــي الــــحــــرب مــــن ِق
أو  الالزمة ملنع  التدابير  وبموازاة ذلك اتخاذ 

تقليل اإلصابات في صفوف املدنين.
ــال  ــتـ ــقـ وفـــــــي الـــــطـــــرف اآلخـــــــــر مـــــن مــــيــــاديــــن الـ
ــــدور  ــــى الـ ــإن الـــكـــاتـــب يــشــيــر إلـ ــ ــة، فـ ــهــ ــواجــ واملــ
الـــخـــاص واملـــهـــم لــلــتــعــاون »االســتــخــبــاراتــي« 
ــــدول األوروبـــــيـــــة  ــلـ ــ ــــن مـــخـــتـــلـــف األجـــــهـــــزة لـ بـ
والــدول األخــرى )الــدول العربية واإلسالمية( 
مثل املــغــرب، وهــو تــعــاون بعضه ظــاهــر على 
للنجاح  أســاســا  املــأ وبعضه خــفــي، ويشكل 
فـــي املـــعـــركـــة عــلــى »داعـــــــش« وعـــلـــى اإلرهـــــاب 
الـــجـــهـــادي. ويـــــرى شــفــايــتــســر أن الـــتـــطـــورات 
واألحداث األخيرة في مالي، وتحديدًا الهجوم 
إنــذارًا  شّكل 

ُ
على فندق في العاصمة املالية، ت

وتذكيرًا بأنه على الرغم من النشاط املحموم 
في الــدول الغربية في مواجهة »داعــش«، فإن 
ــداث مــالــي جــــاءت لــتــلــفــت األنـــظـــار إلـــى أن  ــ أحـ
مناطق  على  مقتصرة  ليست  الحرب  ميادين 

»الدولة اإلسالمية« والقارة األوروبية.
ويــخــلــص الــكــاتــب إلـــى الــقــول إن الــعــبــرة التي 
في  العملية  هـــذه  مــن  استخالصها  يــفــتــرض 
مــالــي، أن الــحــرب ضــد اإلرهــــاب الــجــهــادي في 
الوقت الراهن يجب أن تشمل ضربة جوهرية 
لتنظيم »داعـــــش« وشـــركـــائـــه، وأيـــضـــا ضــرب 
»القاعدة«  لتنظيم  التابعة  التحالفات  شبكة 
على  التنظيمن  بن  املنافسة  من  الرغم  على 
يتشاطر  إذ  الــعــاملــي،  الــجــهــاد  قــيــادة معسكر 
ــبـــة في  الــتــنــظــيــمــان الـــكـــراهـــيـــة لــلــغــرب والـــرغـ

ضربه وهدمه.

بالتزامن مع جلسة المحكمة، نّظم العشرات من الفلسطينيين وعائلة 
الشهيد أبو خضير وممثلين عن الفعاليات والقوى الوطنية في القدس 
بحق  العقوبات  أقسى  بإنزال  خالله  طالبوا  المحكمة  قبالة  اعتصامًا 
بالغبن  القضاء اإلسرائيلي  الفلسطينيون عمومًا،  الثالثة. ويتهم  القتلة 
مخففة  أحكامًا  القضاء  هذا  يصدر  بينما  حيالهم،  بمكيالين  والكيل 
على مستوطنين مدانين بارتكاب عمليات قتل وتنكيل واعتداء بحق 

فلسطينيين.

للمرة  علنية  مصافحة  باريس،  في  تعقد  التي  المناخ  قمة  شهدت 
نتنياهو، والرئيس  بنيامين  الوزراء اإلسرائيلي،  األولى منذ 2010، بين رئيس 
عباس  بين  لقاء  آخــر  تاريخ  ويعود  عباس.  محمود  الفلسطيني، 
ونتنياهو إلى عام 2010. وذكرت مواقع إخبارية أّن المصافحة، تمت 
حيث  القمة،  في  المتواجدين  للزعماء  الجماعية  الصور  التقاط  خالل 
نفسه،  الصف  في  اإلسرائيلي  الوزراء  ورئيس  الفلسطيني  الرئيس  وقف 

ويفصل بينهما رئيس وزراء نيوزيالندا.

قضاء الكيل بمكيالين 

مصافحة نتنياهو وعباس

سعى القضاء اإلسرائيلي 
للمراوغة في قضية قتل 

3 مستوطنين للطفل 
الفلسطيني محمد أبو 

خضير، مع إرجاء الحكم 
بحق القاتل الرئيس إلى 
وقت الحق من الشهر 
الحالي، وتأجيل الحكم 

إلى الشهر الذي يليه بحق 
شريكيه

غضب فلسطيني من مساعي القضاء التملص من إصدار الحكم )معمر عوض/األناضول(

■ الصهيوني الذي احرق 
#محمد_أبو_خضير يقود 

سيارة، لديه محل للنظارات 
الطبية، جريمته أتت بعد 

محاولة سابقة فاشلة.
على الرغم من هذا املحكمة 

ستبرئه بداعي الجنون.

■ تبرئة من قتل وحرق 
الشهيد #محمد_أبو_خضير، 
ألنه يعاني من مشاكل نفسية 

...ارجع للتاريخ ستجد أن 
الكيان برأ الذي أحرق املسجد 

األقصى لنفس السبب.

■ بيحرقوا وبيقتلوا وآخر 
اشي بتبرأ القاتل بزعم 

األوضاع النفسية والجنون. 
يرحم روحك يا #أبو_خضير.

■ الصهاينة يواصلون 
استهتارهم بالدم الفلسطيني، 
قتلة أبو خضير الذين أقدموا 
على جريمة بشعة يندى لها 
جبن اإلنسانية لن يعاقبوا. 

■ الصهاينة بصدد إنتاج 
مجنون جديد للتهرب من 

محاكمة قاتلي الفتى محمد 
أبو خضير الذي حرقه 
صهاينة حّيا ثم قتلوه. 

■ حرقوك وما دروا أن العزة 
نار تحرق من يحاول املساس 

بها.
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اقتصاد
روسيا وتركيا.. حرب االقتصاد بدأت

موسكو، إسطنبول ـ العربي الجديد

ما زالــت شظايا إسقاط تركيا للطائرة العسكرية 
بن  االقتصادية  العالقات  على  تتطاير  الروسية، 
البلدين، حيث اتخذ الطرفان إجــراءات تصعيدية 
املنتجات  واردات  أمـــس، حظر  مــوســكــو،  أعلنت  فقد  جــديــدة، 
الذي  الوقت  في  تركيا،  من  والفواكه  والــخــضــراوات  الزراعية 
جددت فيه أنقرة موقفها الرافض لتقديم أي اعتذار عن إسقاط 
لــلــرد اقتصاديا على إجـــراءات  التحضير  الــطــائــرة وواصــلــت 
الدب الروسي. وقال بعض كبار املسؤولن الروس في اجتماع 
حكومي، أمس، إن بالدهم ستحظر واردات املنتجات الزراعية 
والخضراوات والفواكه من تركيا وقد توسع العقوبات إذا لزم 
األمر، وفي نفس السياق، أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري 
أن  املمكن  التقييدية ضد تركيا من  أن اإلجـــراءات  مدفيديف، 
توسع عند الضرورة. وكان املكتب الصحافي للكرملن، أعلن، 
الــروســي، فالديمير بــوتــن، وقع  املــاضــي، أن الرئيس  السبت 
مرسوما تضمن إجراءات اقتصادية ضد تركيا.  وعلى الرغم 
من اإلجراءات التصعيدية إال أن روسيا بدت أنها متأنية في 

هذه الخطوات، حيث قال النائب األول لرئيس الوزراء الروسي، 
إيجور شوفالوف، إن بالده ستحجم، في الوقت الحالي، عن 
حظر واردات السلع الصناعية التركية، حسب رويــتــرز.  كما 
ــــوزراء الـــروســـي، أركــــادي دفوركوفيتش،  ذكـــر نــائــب رئــيــس الـ
الغذائية،  الــــواردات  القيود على  فــرض  قــد تؤجل  أن موسكو 

أسابيع عدة، لتخفيف الضغوط التضخمية.
وعلى الجانب اآلخر، وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء التركي، 
أحمد داوود أوغلو، قال أمس، إن أنقرة لن تعتذر ملوسكو عن 
حادثة إسقاط قاذفة »سو-24« الروسية في األجواء السورية، 

لكنه أكد استعداد بالده للمفاوضات.
أن نحو 400  أفــادت مصادر،  وحسب تقارير إعالمية تركية، 
شاحنة محملة بــالــخــضــراوات والــفــواكــه قــادمــة مــن مدينتي 
أنطاليا ومرسن جنوب تركيا تنتظر في الطريق بسبب إلغاء 

رحالت السفن من سامسون )شمال تركيا( إلى روسيا.
وذكـــر سائقو الــشــاحــنــات، أن كــل واحـــدة مــن هــذه الشاحنات 
حملت من أنطاليا ومرسن بما ال يقل ثمنه عن 50 إلى 60 ألف 
ليرة تركية )13.7 - 20.8 ألف دوالر( من الخضراوات والفواكه 
الطازجة، وأنهم يخشون من تلفها، وينتظرون صدور قرارات 

إيجابية من روسيا.  وأفاد السائقون أن كل املنتجات املحملة 
فــي الــشــاحــنــات ستفسد إذا لــم تــتــراجــع روســيــا عــن موقفها، 
ــي الـــبـــحـــر. وطــالــبــوا  وبـــالـــتـــالـــي ســيــضــطــرون إلــــى إلــقــائــهــا فـ
بتخصيص مكان لهم في امليناء إلفراغ حموالتهم. وكان بيان 
صـــادر أول مــن أمـــس، عــن وزارة االقــتــصــاد التركية، أكــد عقد 
اجتماع عاجل مــع أعــضــاء قــيــادة مجلس الــصــادرات التركي 

ملناقشة األمر والعمل على إيجاد الحلول لتالفي الخسائر.
وقـــال وزيـــر االقــتــصــاد الــتــركــي، مصطفى إلــيــتــاش، إن وزارتـــه 
تعمل بشكل سريع على تقييم األضرار التي لحقت بالقطاعات 
التصديرية لروسيا، ومنها قطاع املواد الغذائية، وصادرات 
وكانت  والــجــلــود.  والنسيج  والــحــلــويــات  الــزراعــيــة  املنتجات 
مــصــادر، رفــضــت ذكــر اسمها، أكـــدت لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، في 
تصريحات سابقة، أن الحكومة التركية تعمل على مجموعة 
من اإلجــراءات والقرارات، للرد باملثل على القرارات الروسية، 
منها منع دخول الشاحنات والحاويات القادمة من موسكو 
سيشمل  كما  التركية،  واملــوانــئ  الحدودية  البوابات  باتجاه 
ذلك جميع الواردات الروسية التي ستتعرض لتدقيق شديد، 

بما في ذلك الواردات غير الروسية القادمة عبر روسيا.

مسقط ـ العربي الجديد

أظــهــرت إحـــصـــاءات رســمــيــة ُعــمــانــيــة، حـــدوث ارتــفــاع 
للدولة خــالل األشهر  العامة  املــوازنــة  فــي عجز  كبير 
التسعة األولى من العام الجاري، باملوازاة مع تسجيل 
تــراجــع قــيــاســي فــي إيـــــرادات السلطنة مــن صـــادرات 
النفط، بسبب انخفاض األسعار في األسواق العاملية.
ــنــــي لـــإحـــصـــاء  ــز الــــوطــ ــ ــركـ ــ وأشــــــــــارت إحــــــصــــــاءات املـ
إلى  أمــس،  العمانية  األنــبــاء  واملعلومات، وفــق وكالة 
النفط  مــن  للسلطنة  العامة  املالية  ــرادات  اإليــ تــراجــع 
بنسبة 45.5% خالل األشهر التسعة األولى من العام 

الـــجـــاري، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام املــاضــي 
2014. وأوضح املركز، أن اإليرادات النفطية انخفضت 
مليارات   10.9( ريـــال عماني  مــلــيــارات   4.2 إلــى نحو 
)20.3 مليار دوالر(  ريــال  دوالر( مقابل 7.8 مليارات 

خالل األشهر التسعة األولى من 2014.
السلطنة  اإلحــصــاءات تجاوز عجز موازنة  وأظهرت 
فائض  مقابل  دوالر(،  مليارات   6.3( ريــال  مليار   2.4
ــال فـــي الــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام  ــ ــدره 55 مــلــيــون ريـ ــ قـ

املاضي.
ــاق،  ــفــ ــالـــي اإلنــ ــمـ ــفـــاض إجـ وجــــــاء الـــعـــجـــز رغـــــم انـــخـ
الــــذي يــشــمــل املــصــروفــات الــجــاريــة واالســتــثــمــاريــة 

 22.6( ريــال  مليارات   8.7 إلــى  والــدعــم  واملساهمات 
مليار دوالر(، مقابل 15.1 مليار ريــال )39.2 مليار 

دوالر(.
وبلغ إجمالي اإليرادات خالل األشهر التسعة األولى 
ــال، مــقــابــل 10.4  ــ مـــن الـــعـــام الــحــالــي 6.7 مــلــيــارات ريـ

مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام املاضي.
ــرادات الــنــفــط، بـــدت السلطنة  ــ وفـــي مــقــابــل تــراجــع إيــ
ــذا الـــقـــطـــاع، وشــهــد  مــاضــيــة فـــي مــشــروعــاتــهــا فـــي هــ
الــنــفــط ارتــفــاعــا بنسبة %23.2  اإلنـــفـــاق عــلــى إنــتــاج 

وعلى الغاز بنحو %95.2.
وكــان الــوزيــر املــســؤول عــن الــشــؤون املالية العماني، 

درويش بن إسماعيل البلوشي، قد ذكر في تصريحات 
صحافية مؤخرا، أن حكومة بالده »ستستمر باتخاذ 
إجراءات ترشيد اإلنفاق لتقليص العجز«، مشيرا إلى 
املالية بهدف  مــواردهــا  تنويع  أن مسقط تعمل على 

تقليل تبعية االقتصاد املحلي لإيرادات النفطية.
وأضاف البلوشي أن حكومة بالده »تراجُع باستمرار 
األمــر بالنسبة لإيرادات  اإلنــفــاق، وكذلك  كافة بنود 
مــوازنــة عام  الـــذي ينعكس على  األمـــر  النفطية،  غير 
يؤثر على  ال  بما  التاسعة  الخمسية  والخطة   ،2016
الــنــشــاط االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي، الــــذي يــأتــي في 

أولوية الحكومة عند وضع الخطط والبرامج«.

انخفاض إيرادات النفط الُعمانية إلى النصف

مصطفى عبد السالم

دعنا من الحرب النفسية التي 
تقودها روسيا ضد تركيا، عقابًا 
لها على إسقاط املقاتلة الحربية، 

وتحدي السلطان أردوغان 
للقيصر بوتني، ودعنا أيضا 

من إعالن الكرملني، السبت، أن 
الرئيس الروسي فالديمير بوتني 

ع مرسوما تضمن إجراءات 
ّ
وق

اقتصادية ضد تركيا، ودعنا 
ثالثًا من قرار منع السياح الروس 
من التوجه لتركيا، وتلويح رئيس 

الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، 
باستعداد حكومته لتوسيع 

عقوباتها االقتصادية ضد تركيا 
عند الضرورة.

دعنا من كل ذلك، ومن كل مظاهر 
التصعيد الروسي الشكلي ضد 

تركيا، فالجزء املخفي من مشهد 
الخالفات بني البلدين يقول إن 

موسكو مترددة في اتخاذ إجراءات 
اقتصادية عقابية قاسية ضد أنقرة، 

وأن مرسوم بوتني لم يتضمن 
قرارات عنيفة مثل حظر تصدير 
الغاز لتركيا، أو إلغاء مشروعات 

استراتيجية مشتركة، منها إقامة 
محطة نووية لتوليد الكهرباء 

باستثمارات تفوق الـ12 مليار 
دوالر، أو فرض حظر شامل على 
النقل الجوي التركي. كل ما فعله 

القيصر ورئيس وزرائه ما هو إال 
خطوات رمزية إلرضاء الرأي العام 

وحفظ ماء وجه النظام ال غير، مثل 
منع استقدام األيدي العاملة التركية، 

واستئناف العمل بنظام الفيزا 
)تأشيرة الدخول( وغيرها من 

األمور غير الجوهرية في العالقات 
التجارية واالقتصادية بني البلدين.

موسكو مترددة تجاه معاقبة 
تركيا اقتصاديًا ألسباب عدة، 
منها الصعوبات التي يمر بها 

االقتصاد الروسي جراء تهاوى 
أسعار النفط وصادرات األسلحة 

والعقوبات الغربية، وهذا التردد 
يمكن أن نلمسه في تصريحات عدة 

لكبار املسؤولني الروس، وأحدث 
تصريح جاء على لسان أركادي 

دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء 
الروسي، الذي أكد أمس أن موسكو 
قد تؤجل فرض قيود على الواردات 

الغذائية التركية، مثل املنتجات 
الزراعية والخضراوات والفواكه، 

وذلك لعدة أسابيع لتخفيف 
الضغوط التضخمية التي قد يعاني 
منها السوق الروسي جراء اختفاء 

السلع التركية من األسواق.
وسار في هذا الخط أيضا إيجور 

شوفالوف، النائب األول لرئيس 
الوزراء الروسي، الذي قال إن بالده 

ستحجم حاليًا عن حظر واردات 
السلع الصناعية التركية. وهناك 

تصريح ثالث صادر عن نائب وزير 
الطاقة الروسي، أناتولي يانوفسكي، 

الذي أكد مواصلة تزويد تركيا 
بالغاز الروسي، بحسب االلتزامات 

التعاقدية بني الطرفني، علما أن 
تركيا تستورد 50 مليار متر 

مكعب من الغاز السائل سنوًيا، 
55% منها من روسيا والباقي من 

دول أخرى. العالقات بني تركيا 
وروسيا متجهة لالستقرار وليس 

التصعيد، حتى لو رفضت أنقرة 
االعتذار لروسيا عن إسقاط املقاتلة، 
كما قال رئيس الوزراء التركي أحمد 

داود أوغلو، أمس.

موسكو 
المترددة

طرود 
بال طيار

نــــشــــرت شــــركــــة أمـــــــازون 
 مــــــــصــــــــورا 

ً
تـــــــســـــــجـــــــيـــــــال

لــــــنــــــمــــــوذج عـــــــن تـــقـــنـــيـــة 
أعلنت عنها منذ عامن 
لــــــتــــــوصــــــيــــــل الـــــــــطـــــــــرود 
ــرات بــــــال طــــيــــار.  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ بــ
ــــي الـــتـــســـجـــيـــل  ــر فــ ــ ــهـ ــ وظـ
الــــــــتــــــــرويــــــــجــــــــي، أســــــــــرة 
ــلـــمـــت خـــــــالل نــصــف  تـــسـ
ســاعــة حـــذاء لــكــرة القدم 
مــــزق  أن  بــــعــــد  طـــلـــبـــتـــه 
كـــلـــبـــهـــا املـــــدلـــــل الــــحــــذاء 

القديم.
ــنــــدوق الـــحـــذاء  وبــــــدا صــ
ــه األســــــــرة  الــــــــــذي طـــلـــبـــتـ
وهـــــــــــو يـــــــوضـــــــع داخـــــــــل 
جــســم طــائــرة بــال طــيــار، 
ــا االرتـــــــفـــــــاع  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــإمـ ــ بـ
قـــدم   400 نـــحـــو  رأســــيــــا 
 24 نــــــــحــــــــو  والـــــــــســـــــــيـــــــــر 

كيلومترا.
التسجيل، فإن  وبحسب 
هــــذه الـــطـــائـــرات مــــزودة 
»بتكنولوجيا استشعار 
تستشعر  حيث  وتفاٍد«، 
مــــــــا فــــــــي الــــــطــــــريــــــق مـــن 

عقبات وتتفاداها.
وظـــــهـــــرت فـــــي الـــفـــيـــديـــو 
الطائرة وهي تقترب من 
ثم  الطرد  وتنزل  هدفها 
تــحــلــق عـــائـــدة مـــن حيث 
أتــت. وجــاء توقيت نشر 
الفيديو عشية ما يعرف 
ــــن  ــنـ ــ بــــــاســــــم »يـــــــــــوم االثـ
ــتـــرونـــي« وهــــو من  ــكـ اإللـ
ــام الــتــبــضــع على  أهـــم أيــ

)Getty( .اإلنترنت

المدير التنفيذي لشركة ناقالت النفط اإليرانية، علي 
أكبر صفائي، قال إن الشركة ستقوم بتوفير احتياجات 
الخليج،  تبحر في  التي  النفط،  التجارية وناقالت  السفن 
في  العمالقة  اإلماراتية  السوق  في  دورا  تلعب  وأن 
إيران،  الحظر عن  أنه مع رفع  إلى  المجال، مشيرا  هذا 

ستستأنف السفن األجنبية ارتياد الموانئ اإليرانية.

ــي الــســودانــي، كــمــال حسن  ــدول وزيـــر الــتــعــاون ال
السودان  الستضافة  االستعدادات  اكتمال  أكد  علي، 
في  العربية،  االقتصادية  الوحدة  مجلس  اجتماعات 
أن  متوقعا  الجاري،  األول  ديسمبر/كانون  من  العاشر 
لفتح  فرصة  الخرطوم  في  االجتماعات  انعقاد  يمثل 

السودان  بين  االقتصادي  التعاون  ــاق  آف من  مزيد 
العربية  واالتــحــادات  األعمال  ورجــال  العربية  والــدول 

المتخصصة.

عصام  المصري،  األراضــي  واستصالح  الزراعة  وزيــر 
التنمية  دعم  عن  مؤتمرا  افتتاحه  خالل  قال  فايد، 
استخدام  مــرة  ألول  بــدأت  الـــوزارة  إن  أمــس،  الريفية، 
عن  اإلدارة،  في  التحفيز  نظام  على  يقوم  برنامج 
طريق الدعم المشروط للمزارع مع نهاية كل مرحلة، 
فيما  كامل،  بشكل  التوصيات  تنفيذه  من  التأكد  بعد 
يتعلق بالممارسات الجيدة في الزراعة والري والحفاظ 

على البيئة وجودة المنتج.

عن  أعلن  قنبري،  علي  اإليراني،  الزراعة  وزير  مساعد 
التركي،  القمح  مع  بالده  في  الصلد  القمح  مقايضة 
الحالي، نحو 600  العام  بلغ، خالل  إنتاجه  أن  إلى  مشيرا 
صناعات  إلــى  الكمية  نصف  ستباع  حيث  طــن،  ألــف 
سيتم  المتبقية  والكمية  الــداخــل،  في  المعكرونة 

مقايضتها بالقمح الخارجي. 
ــن علي  ــة، ع ــي ــران ــارس لــأنــبــاء اإلي ــة فـ ــال ونــقــلــت وك
ــس، خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي،  ــ ــبــري قـــولـــه، أم قــن
الدقيق  لصناعة  التاسع  الدولي  المعرض   بمناسبة 
القمح  من  طن  ماليين   8 نحو  شــراء  تم  إنه  والخبز، 
المحلي من المزارعين اإليرانيين، وال حاجة لالستيراد من 

الخارج.

أسماء في األخبار
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كفت الحكومة املغربية، اعتبارا من 
اليوم الثالثاء األول من ديسمبر/
سقف  تــحــديــد  عـــن  األول،  كـــانـــون 
والــفــيــول، تنفيذا  والــســوالر  البنزين  ألســعــار 
بدأتها  التي  الــوقــود  أســعــار  تحرير  لسياسة 
الدولة بداية العام الجاري، عندما تخلت عن 

دعم تلك السلع.
وسُيحدد سعر املحروقات، تبعا لسعر برميل 
ــة، وســـعـــر صـــرف  ــيــ بـــرنـــت فــــي الــــســــوق الــــدولــ
الدوالر، وتكلفة النقل والتخزين، يضاف إلى 
فرض على تلك 

ُ
ذلك الرسوم والضرائب التي ت

الداخلية على  الضريبة  في  واملتمثلة  السلع، 
االستهالك والضريبة على القيمة املضافة.

كــان تحرير  إذا  مــا  ويتساءل مواطنون حــول 
ــفـــضـــي إلـــــــى خــفــض  ــيـ ــات سـ ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ ــر املــ ــعــ ســ
فيما  الثالثاء،  من  اعتبارا  رفعها  أو  األسعار 
يــتــوقــع مـــراقـــبـــون، بــيــنــهــم رئــيــس الــفــيــدرالــيــة 
الخراطي،  بوعزة  املستهلك،  لحقوق  املغربية 
أال تــعــمــد شـــركـــات الـــتـــوزيـــع إلــــى زيــــــادات قد 
بداية  فــي  خــاصــة  املستهلكني،  حفيظة  ثير 

ُ
ت

مــســلــســل الــتــحــريــر. ويـــذهـــب الــبــعــض إلـــى أن 
شــركــات تــوزيــع املــحــروقــات، خــاصــة الكبيرة 
منها، سوف تتريث وتنتظر قليال، ويرجح أن 
تقتفي الصغيرة منها أثر الكبيرة، عند اتخاذ 
قرار الزيادة أو خفض أسعار املحروقات بعد 

التحرير.
إلى حــدود نهاية نوفمبر/ الحكومة،  وكانت 
تشرين الثاني املاضي، تحدد أسعار البنزين 
والغازول والفيول، في اليوم األول والسادس 

عشر من كل شهر.
وكان يفترض تحرير األسعار منذ بداية العام 
الجاري، غير أن اإلعداد لهذا املسلسل اقتضى 
لــجــوء الــدولــة إلـــى تــحــديــد األســـعـــار، وإطـــالق 
مباحثات مــع املــوزعــني وشــركــة الــتــكــريــر، من 

رام اهلل ـ محمد الرجوب

ــــب  ــانـ ــ ســـجـــلـــت وتـــــيـــــرة قـــــــــدوم الــــســــيــــاح األجـ
إلــــى األمـــاكـــن الــديــنــيــة املــقــدســة فـــي فلسطني 
ا كبيًرا، خالل الشهرين األخيرين، ما 

ً
انخفاض

تسبب في تراجع نسبة اإلشغال في الفنادق، 
العاملة  األيـــدي  بقاء  يهدد  الــذي  النحو  على 

فيها. 
ــيــــة ومـــيـــدانـــيـــة  ــنــ ــــت أحــــــــــداث أمــ ــعـ ــ ــا وقـ ــمــ ــلــ وكــ
جهات  تتعمد  اإلسرائيلي،  االحــتــالل  ملقاومة 
إســرائــيــلــيــة انـــتـــهـــاج أســـلـــوب الــتــخــويــف في 
الــحــدوديــة للحيلولة دون  املــطــارات واملــعــابــر 
الفلسطينية،  املحافظات  إلى  السياح  وصول 
آمــنــة، لــضــمــان بقائهم في  أنــهــا ليست  بــزعــم 
إسرائيل وضخ أموالهم في اقتصادها، علًما 

لقانون  القطاع  الجيد لخضوع  اإلعـــداد  أجــل 
العرض والطلب.

وستخضع األســعــار لــقــانــون حــريــة األســعــار 
الــذي يقضي، في حال السلع غير  واملنافسة، 
الــدولــة،  املقننة أسعارها مــن قبل  أو  املــحــددة 
ــا عـــمـــدت إلــيــه  ــذا مــ ــ ــار. هـ ــهــ بـــاالكـــتـــفـــاء بــــاإلشــ
محطات توزيع الوقود التي نصبت جميعها 
ألواحا إلكترونية كبيرة، تشير فيها إلى سعر 
الخراطي،  بــوعــزة  والــســوالر. وذهـــب  البنزين 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــه  فـــي تــصــريــح لــــ
يفترض بعد تحرير أسعار املحروقات، مطلع 
تركيبة  على توضيح  العمل  الــجــاري،  الشهر 
األسعار حتى يتبني املستهلك حجم هوامش 

أرباح شركات التوزيع.
يشار إلى أن الدولة توقفت، منذ العام املاضي، 
ــم الــبــنــزيــن والـــفـــيـــول والــــســــوالر، غير  عـــن دعــ
دأبــت على تحديد سقف لألسعار تبعا  أنها 
تــراعــي بشكل أســاســي سعر  لطريقة حــســاب 

البرميل في السوق الدولية.
ويذهب بعض أصحاب محطات الوقود إلى أن 
املستهلك سوف ينشغل أكثر بتغيرات أسعار 
املــحــروقــات بشكل يــومــي، وســيــكــون أحــرص 
املنتجات،  وجـــودة  الخدمات  إلــى  النظر  على 
حــيــث ســيــكــون هــــذان الــعــامــالن حــاســمــني في 

أن تدفق السياح يقل بشكل ملحوظ في أوقات 
التوترات األمنية. 

ــرارة الــهــّبــة الــجــمــاهــيــريــة  ــ وحـــتـــى انـــطـــالق شــ
الحالية، مطلع أكتوبر/تشرين األول املاضي، 
شـــهـــد قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة الــفــلــســطــيــنــي حــالــة 
مـــن الــتــعــافــي الـــتـــدريـــجـــي مـــن آثـــــار الـــعـــدوان 

املــنــافــســة بــني مــروجــي هـــذه الــســلــعــة. ورفــعــت 
ــن الـــــســـــوالر والـــبـــنـــزيـــن  ــ ــم عـ ــ ــدعـ ــ الـــحـــكـــومـــة الـ
والــفــيــول، غــيــر أنــهــا حــافــظــت عــلــيــه بالنسبة 
لــغــاز الطهي والــدقــيــق والــســكــر، وســاهــم ذلك 
أن  الدعم بشكل ملموس، وينتظر  في خفض 
يصل في العام املقبل إلى 1.6 مليار دوالر، من 

2.38 مليار دوالر في العام الحالي.
إلــى أن إقــدام الحكومة على  ويشير املحللون 
رفـــع الــدعــم عــن املــحــروقــات مـــرده إلـــى كونها 
تــمــثــل 85% مـــن نــفــقــات الـــدعـــم، عــلــمــا أن رفــع 
الــدعــم لــم يشمل إلــى حـــدود اآلن غــاز الطهي، 
ــذا الــــقــــرار مــــن الــنــاحــيــة  ــ ــرا لــحــســاســيــة هـ ــظـ نـ
االجتماعية، في ظل عدم وضع خطة ملنح دعم 

مالي مباشر لألسر املعوزة.
واستفاد املغرب من تراجع أسعار الطاقة في 
الــعــاملــيــة، حــيــث تــراجــعــت مشترياته  الــســوق 
بحدود 30.8%، لتصل إلى 5.7 مليارات دوالر 
في نهاية أكتوبر، ما ساهم في تقليص عجز 
املــيــزان الــتــجــاري ورفـــع املــوجــودات مــن النقد 
في  لتستقر   ،%23.7 بنحو  بــزيــادة  األجنبي، 

حدود 22 مليار دوالر.
وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة املــغــربــيــة، عــبــد اإللـــه 
بنكيران، قــد قـــال، فــي وقــت ســابــق مــن الشهر 
املاضي، إن نظام دعــم املــواد األساسية يهدد 

املالية العمومية في املغرب.
 وشــــدد بــنــكــيــران عــلــى أن إصــــالح »صــنــدوق 
ــقـــاصـــة« يـــهـــدف إلــــى »تــمــكــني املــســتــهــدفــني  املـ
من  واملــعــوزة،  الفقيرة  األســـر  مــن  الحقيقيني، 
الحصول على الدعم بشكل مباشر من جهة، 
العمومية  للمالية  الكبرى  التوازنات  وضبط 
الوطني، بما يمكن من تحصينه  واالقتصاد 

من األزمات ومن تقلبات السوق الدولي«. 
ويدعم الصندوق السلع األساسية مثل السكر 
البترولية،  املنتجات  أنــواع  وبعض  والدقيق 
إضــافــة إلــى الــبــوتــاجــاز، الــذي تعهد بنكيران 
ــاره. وتـــعـــتـــزم حــكــومــة  ــ ــعـ ــ ــم أسـ ــ بـــمـــواصـــلـــة دعـ
املــواد األساسية،  بنكيران خفض نفقات دعم 
خالل العام املقبل، إلى 23 مليار درهــم )2.64 
مليار دوالر( مقابل 35 مليار درهم )4 مليارات 
دوالر( العام الجاري، و42 مليار درهم )4.82 
مليار   54 ونــحــو   ،2013 فــي  دوالر(  مــلــيــارات 

درهم )6.21 مليارات دوالر( عام 2012.
املــوجــودة في  الوحيدة  املصفاة  إغــالق  وأدى 
بشكل  اململكة  تعويل  إلــى  أشهر،  قبل  املغرب 
كــامــل عــلــى اســتــيــراد املـــحـــروقـــات، مــمــا يــدفــع 
االتــحــادات العمالية إلــى الــدعــوة إلــى العودة 
للتكرير، حتى ال يصبح املغرب، خامس أكبر 
مــســتــهــلــك لــلــنــفــط فـــي أفــريــقــيــا، تــحــت ضغط 

تقلبات السوق الدولية.

العام  فــي صيف  غــزة  قطاع  على  اإلسرائيلي 
املــــاضــــي، لــكــنــه ســـرعـــان مـــا ُمـــنـــي بــانــتــكــاســة 
ــداث الــهــّبــة الــجــمــاهــيــريــة الــحــالــيــة  ــ بــســبــب أحـ
ــتــــالل فــــي الـــقـــدس  ــة العـــــتـــــداءات االحــ ــرافـــضـ الـ

واملسجد األقصى خصوًصا. 
وبلغ معدل اإلشغال في 107 فنادق فلسطينية 
مصنفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، 
خالل األشهر التسعة األولى من العام الحالي، 
24% فقط، غير أن هذه النسبة يتوقع أن تشهد 
ــاًدا خـــالل الــربــع األخــيــر مــن الــعــام  تــراجــًعــا حــ
العام لشركة فلسطني  املدير  الحالي.  ويؤكد 
الــســيــاحــي، كــريــم عــبــدالــهــادي، أن  لالستثمار 
أعداد السياح األجانب القادمني إلى فلسطني 
 ،%40 بنسبة  املاضي  العام  خــالل  انخفضت، 

بسبب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.

ــدأوا  ــ ــــى أن الـــســـيـــاح بـ ــفـــت عـــبـــدالـــهـــادي، إلـ ولـ
بالعودة التدريجية، هذا العام، حيث سجلت 
العام  الثالث من  الربع  الوافدين، حتى  نسبة 
الـــجـــاري، ارتـــفـــاًعـــا بــنــســبــة 25%، مــقــارنــة مع 
الفترة ذاتــهــا مــن الــعــام املــاضــي، وهــو ارتفاع 
طفيف نظرًا لالنخفاض الكبير الذي طرأ في 

عام الحرب. 
وتــشــكــل الــســيــاحــة 15% مـــن الــنــاتــج املــحــلــي 
اإلجمالي في فلسطني، وبلغ عدد العاملني في 
ــا، بحسب 

ً
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الجهاز املركزي لإلحصاء. 
وكشف عــبــدالــهــادي، فــي حديثه مــع »العربي 
السائح بصرفه  يقوم  مــا  أن معدل  الــجــديــد«، 
من األمــوال انخفض خالل العامني األخيرين 
بــنــســبــة 20 إلــــى 30%، بــيــنــمــا تــراجــعــت عــدد 
تتعلق  ألســبــاب  واضـــح،  بشكل  املبيت  ليالي 
تــقــتــرب قيمة  الـــعـــمـــالت، إذا  بــأســعــار صــــرف 
الــيــورو والــروبــل الــروســي مــن دوالر أميركي 
واحد، بعد أن انخفضت قيمة صرفيهما، في 
الــفــنــادق تتقاضى  األشــهــر األخــيــرة، علًما أن 
األجــــــرة بــالــعــمــلــة األمـــيـــركـــيـــة. وقــــــال، إن هــذا 
الواقع يتزامن مع ارتفاع في قيمة املشتريات 
لـــلـــفـــنـــادق، بـــســـبـــب الـــتـــضـــخـــم الـــــــذي تــشــهــده 
األراضي الفلسطينية، ما ينعكس على ربحية 

القطاع السياحي وجدوى االستثمار فيه. 
وباملقارنة مع السنوات التي شهدت استقراًرا 
ا نسبًيا، أوضح مدير شركة  سياسًيا وميدانّيً
أن نسبة  الـــســـيـــاحـــي،  لــالســتــثــمــار  فــلــســطــني 
اإلشغال في الفنادق الفلسطينية لن تتجاوز، 
هذا العام، 70%، مقارنة مع ما تم تحقيقه في 

عام 2012.
ولـــفـــت إلــــى أن كـــل األربــــــاح الــتــشــغــيــلــيــة الــتــي 
تــحــقــقــت، حــتــى مـــا قــبــل األوضـــــــاع الــحــالــيــة، 
ــذة بالتآكل  )انــــدالع الــهــّبــة الــجــمــاهــيــريــة(، آخـ
التدريجي. وقال: »نحن نقوم بكل جهدنا لكي 
نصل إلى نهاية العام دون أن نخسر بعد أن 

بات من املؤكد أننا لن نربح«. 
ويشدد عبدالهادي على وجود انخفاٍض كبير 
في نسبة الحجوزات لألشهر األولى من العام 

الــقــادم، وال يتوقع زيـــادة نسبة اإلشــغــال عن 
20%، خالل الربع األول من العام 2016، »وقد 
يصل ذلك إلى مرحلة يتم االضطرار فيها إلى 
تقليص عـــدد الــعــمــال، وهـــو خــيــار قـــاس على 
الفنادق قد تخسر عمالها  الجميع، نظرًا ألن 

املدربني وستزيد البطالة«، وفق عبدالهادي.
ــار املترتبة مضاعفة فــي بيت  تــكــون اآلثـ وقــد 
لحم والــقــدس الــشــرقــيــة، وفــي معظم األمــاكــن 
املقدسة اإلسالمية واملسيحية، بينما سيؤدي 
تـــراجـــع املــشــتــريــات بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر إلــى 
اإلضرار بالدورة االقتصادية وباملجتمع ككل.

وكانت جمعية الفنادق الفلسطينية توجهت 
وزارة  عــبــر  الفلسطيني  ــــوزراء  الـ مجلس  إلـــى 
خالل  ضريبية  بــإعــفــاءات  ملطالبته  السياحة 
املرحلة الحالية، فيما يخص ضريبتي الدخل 
واألمــــــــالك، مـــن أجــــل مـــســـاعـــدة الـــفـــنـــادق على 
االستمرار دون أن تضطر إلى تسريح جزء من 
العمالة، وبما يكفل لها الحفاظ على الخبرات 
لديها. ولم يصدر بعد أي قرار حكومي، بهذا 
السياحة  وزارة  فــي  مـــصـــدًرا  أن  غــيــر  الـــشـــأن، 
وجــوَد  الــجــديــد«  »الــعــربــي  أبلغ  الفلسطينية، 

بوادر إيجابية لالستجابة لطلب الجمعية. 

إحصاءات
ويفيد جهاز اإلحصاء املركزي الفلسطيني، أن 
السياحية  للمؤسسات  الثابتة  قيمة األصول 
مــا يقارب  فــي عــام 2013،  فــي فلسطني بلغت 

6.2 مليارات دوالر. 
وبلغ عــدد الــنــزالء فــي فــنــادق الضفة الغربية 
الــعــامــلــة نــحــو 123.5 ألـــف نــزيــل، خـــالل الــربــع 
الــثــالــث مــن 2015، وكـــان لــنــزالء دول االتــحــاد 
ــي الــعــدد األكــبــر مــن بــني الجنسيات  ــ األوروبــ
الــتــي أقـــامـــت فـــي الــفــنــادق بــحــوالــي 25% من 
العدد اإلجمالي. وبلغ متوسط عدد العاملني، 
خـــالل الــربــع الــثــالــث 2015 فــي فــنــادق الضفة 

الغربية، نحو 2.9 ألف عامل.
الفنادق  عــدد  بلغ  فقد  ذاتـــه،  للمصدر  ووفــقــا 
الــعــامــلــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة 107 فــنــادق في 

شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

بغداد ـ أحمد النعيمي

البديلة  الطاقة  ومــعــدات  أجهزة  العراقيون على شــراء  يقبل 
لتوفير الطاقة في منازلهم وعملهم بسبب االنقطاع املستمر 
مستمرة  معاناة  تلك  دون حلول جذرية،  الكهربائي  للتيار 
ــنــــوات، لــكــنــهــا تــتــفــاقــم مـــع عــجــز الــحــكــومــة عـــن تــحــديــث  ســ

منظومة الكهرباء والبنية التحتية بوجه عام.
العراقية، كثير من معدات وأجــهــزت توفير  وغــزت األســـواق 
والشركات  العمل  باملنازل ومكاتب  الخاصة  البديلة  الطاقة 
كــمــولــدات الــكــهــربــاء الــتــي تــعــمــل بـــوقـــود الــبــنــزيــن والـــديـــزل 
ــة فــرصــة إلغـــراق  وغــيــرهــا، فيما يــجــد الــتــجــار مــن تــلــك األزمــ
ــاقــــة. وفـــعـــلـــيـــا، أصــبــحــت  األســـــــــواق بــمــنــتــجــات تـــوفـــيـــر الــــطــ
»الكهرباء األهلية« املالذ الوحيد للكثير من األسر العراقية 
لــقــضــاء االحــتــيــاجــات األســاســيــة، فــي ظــل انــقــطــاع الكهرباء 
الــتــي تــوفــرهــا الــحــكــومــة بـــواقـــع 16 ســاعــة يــومــيــا، وبينما 
يقول مواطنون إن انقطاع التيار الكهربائي ولجوءهم إلى 
طاقة املولدات أضاف أعباء جديدة إلى ميزانياتهم، إال أنها 
أحدثت في املقابل حراكا في أسواق املولدات والسلع املرتبطة 
بها، وكــذلــك توفير فــرص عمل مــن مشغلني وعــمــال صيانة 
وحراس، ربما ال تكون موسمية بسبب املخاوف من استمرار 
تــردي الــخــدمــات األســاســيــة فــي البلد النفطي.  وقــال فاضل 
الزبيدي وهو مهندس كهربائي في بغداد، إن بدائل الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة حــلــول وقــتــيــة ألزمــــة الــطــاقــة فــي الـــعـــراق والــتــي 
مــا زالـــت مستمرة منذ عــقــود دون أيــة حــلــول تــذكــر مــن قبل 
لـ »العربي الجديد«،  الزبيدي  الحكومات املتعاقبة. وأضاف 
أن الكثير من األنشطة، بخاصة األعمال واملهن الصناعية، قد 
توقفت فعليا بسبب االنقطاع املستمر للطاقة الكهربائية، ما 

يعرقل أية خطط سواء حكومية أو خاصة، للنمو.
ومع ارتفاع أسعار الوقود املستخدم في توليد الطاقة عبر 
البدائل املتاحة للمواطنني، بسبب شحه، زاد اإلقبال مؤخرا 

على عاكسات الطاقة الكهربائية، وهي إحدى وسائل توفير 
وقــال محمد حمدي،  للوقود.  تحتاج  ال  أنها  غير  الكهرباء، 
وهو تاجر أجهزة كهربائية، إن اإلقبال يتزايد يوما بعد آخر 
على مولدات الطاقة رغم دخول فصل الشتاء، ما دفع شركته 
العاكسات  سيما  املــولــدات  تلك  من  كبيرة  كميات  الستيراد 
ــــع الـــتـــيـــار مــــن بـــطـــاريـــات  ــتـــي تــعــمــل عـــلـــى رفـ الــكــهــربــائــيــة الـ
السيارات إلنارة املنازل وتشغيل بعض األجهزة اإللكترونية 
كالحواسيب وشــحــن الــهــواتــف وغــيــرهــا. وأوضـــح حــمــدي لـ 
»العربي الجديد«، أن اإلقبال على عاكسات التيار الكهربائي 

يزيد عن املولدات املنزلية الصغيرة التي تستخدم الوقود.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يـــعـــمـــل عــــشــــرات الـــشـــبـــاب مــــن املــهــتــمــني 
دول  فــي  تــجــارب  وتطوير  ابتكار  على  والباحثني،  بالطاقة 
األطباق  البالد، كاستخدام  في  للطاقة  بدائل  لتوفير  العالم 

الشمسية ووقود الهيدروجني وامليثان واملحركات الذاتية.
ويــقــول الــبــاحــث فــي الــطــاقــة الــبــديــلــة رضـــا مــوســى: »حـــدود 
الطاقة البديلة مترامية وشاسعة وفيها آفاق كبيرة لالبتكار، 
نعمل مع العديد من الشباب على تطوير االبتكارات املختلفة 
أو استحداث أدوات لتوفير الطاقة للمواطن العراقي وإن كان 

على نطاق محدود كاملنزل أو ورشة العمل الصغيرة ».
وقال وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، إن ما يقرب من 2490 
ألف ميغاواط(   11( البالد  ما تنتجه  ميغاواطا من إجمالي 
خرجت عن الخدمة، حاليا، لنقص الوقود، وعدم قدرة الوزارة 

على نقل الطاقة من أماكن إنتاجها إلى مناطق استهالكها.
 وأضـــاف خــالل جلسة مساءلة فــي الــبــرملــان، فــي أغسطس/

ــول أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي ضـــربـــت الــعــديــد  ــ آب املــــاضــــي، حـ
مــن املــحــافــظــات وفـــّجـــرت احــتــجــاجــات شعبية مــتــتــالــيــة، إن 
وزارتــه طالبت الحكومة بتخصيص نحو 9 مليارات دوالر 
 3 تــم تخصيص  أنــه  إال  الحالية،  املــوازنــة  ملشاريعها ضمن 
تراجع  الناجم عن  املالي  العجز  فقط بسبب  مليارات دوالر 

اإليرادات النفطية بعد موجة انخفاض األسعار. 

الحكومة المغربية ترفع 
يدها عن أسواق الوقود

نظام »األسد« يُبرم صفقات غذاء فاسدةركود السياحة يُطفئ أنوار الفنادق الفلسطينية

األلواح الشمسية أحد بدائل إنتاج الطاقة في العراق )األناضول(الرباط تحرر أسعار البنزين والسوالر )فرانس برس(

)Getty( كثيرًا ما يتضرر السياح بسبب ممارسات األمن اإلسرائيلي ومنها قنابل الغاز

العراق: بدائل مؤقتة 
لتفادي أزمة الكهرباء

بدأت الحكومة المغربية 
تحرير أسعار الوقود، 
باستثناء غاز الطهي، 

وتسويقه للمواطنين 
وفق أسعاره العالمية، 

في إطار مساعي 
المملكة لخفض الدعم

خفض دعم القمح
قال وزير التموين املصري خالد حنفي، 
إن بالده وهي من أكبر مستوردي القمح 

في العالم، ستدفع دعما قدره 1300 جنيه 
)166 دوالرا( للفالح عن الفدان الواحد 

وبحد أقصى 25 فدانا خالل شهري يناير/
كانون الثاني وفبراير/شباط املقبلني، على 

أن تشتري منه القمح الحقا بالسعر العاملي 
وذلك ضمن منظومة القمح الجديدة.
وتبدأ مصر زراعة محصول القمح 

خالل أكتوبر/تشرين األول ونوفمبر/
تشرين الثاني من كل عام ويبدأ الحصاد 

في منتصف أبريل/نيسان وينتهي في 
منتصف يوليو/تموز.

وكانت مصر تدفع 420 جنيها ألردب 
القمح )حوالي 150 كيلوغراما( في النظام 

القديم أي كانت تدفع ما بني حوالى 168 
و200 دوالر زيادة في الطن عن سعر القمح 

املستورد.

توقف الرحالت إلى أوساكا
قالت الخطوط الجوية القطرية أمس، إنها 

ستعلق رحالتها املباشرة إلى أوساكا في 
اليابان اعتبارا من أبريل/نيسان من العام 
القادم »ألسباب تجارية«، دون ذكر مزيد 

من التفاصيل. 
وفي وقت سابق من العام الحالي قال 

مصدر قريب من الشركة الخليجية إنها 
تعيد النظر في رحالتها الى اليابان بسبب 
»خسائر كبيرة« أنحت بالالئمة فيها على 

قيود مفروضة على املطارات. وكان من 
املعتقد أن شركة الخطوط الجوية القطرية 

يساورها قلق بشأن سياسات اليابان 
املتعلقة بتخصيص األماكن للطائرات في 
مطاراتها والتي تجعل من الصعب تسيير 

الرحالت في أوقات من اليوم تحقق فيها 
أرباحا مجزية.

39 مليار دوالر قروضًا
أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن 

مؤسسة النقد العربي السعودية )ساما(، 
أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك 
للقطاع الحكومي والخاص بنهاية أكتوبر/

تشرين األول املاضي بلغت 1461.6 مليار 
ريال )39 مليار دوالر(.

ووفقا لـ »ساما« فقد ارتفعت القروض 
املقدمة من البنوك واملصارف السعودية، 
للقطاع الخاص بنهاية أكتوبر لتصل إلى 
1.351 ترليون ريال، وذلك بارتفاع قدره 

5%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي 
والتي بلغت آنذاك 1.287 ترليون ريال.

اتفاق للتجارة الحرة 
مع الصين

صّدقت كوريا الجنوبية على اتفاق التجارة 
الحرة مع الصني، والذي من شأنه أن يزيل 

معظم التعريفات الجمركية بني البلدين.
وكان االتفاق الذي تم توقيعه بني البلدين، 

في شهر يونيو/حزيران املاضي، قد حظي 
بموافقة البرملان الكوري الجنوبي بأغلبية 
أصوات 196 إلى 33 صوتًا، إال أنه ال يزال 

بحاجة لتصديق الصني من أجل دخوله حيز 
التنفيذ. وجاء إقرار كوريا الجنوبية لالتفاق 
بعد أن تعهدت الحكومة بتقديم دعم مباشر 

للمزارعني والصيادين بقيمة ترليون وون 
)865 مليون دوالر(، بسبب التأثير السلبي 

الذي سوف يتعرضون له جراء االتفاق.

خسائر متتالية للذهب
واصل الذهب خسائره، أمس، فهبط إلى 

أدنى مستواه في نحو ست سنوات، ويتجه 
لتسجيل أكبر انخفاض شهري له في عامني 

ونصف العام بسبب احتماالت رفع أسعار 
الفائدة األميركية. وفقد املعدن األصفر 

بريقه بينما يتأهب املستثمرون ألول زيادة 
في أسعار الفائدة األميركية منذ نحو عشر 
سنوات.  ويعتقد املستثمرون أن الطلب على 
الذهب الذي ال يدر فائدة سيتراجع بفعل قوة 

الدوالر ورفع أسعار الفائدة. ونزل الذهب 
في املعامالت الفورية 0.2% إلى 1055.60 

دوالرًا لألوقية )األونصة( أمس.

تراجع العائد 
على سندات سويسرا

انخفض العائد على السندات الحكومية في 
سويسرا، ألدنى مستوى على اإلطالق، خالل 
تداوالت أمس، مع تكهنات قيام البنك املركزي 

األوروبي بزيادة وتيرة التيسير الكمي في 
منطقة اليورو. وهوى العائد على السندات 

السويسرية آلجل 10 سنوات بنسبة %0.02 
إلى - 0.41% أمس، منخفضًا عن أدنى 

مستوياته على اإلطالق عند - 0.39% التي 
سجلها األسبوع املاضي.(

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

5.7
المغرب من تراجع  استفاد 
السوق  في  الطاقة  أسعار 
تراجعت  فقد  العالمية، 
 %30.8 بحدود  مشترياته 
مــلــيــارات   5.7 ــى  إلـ لــتــصــل 
أكتوبر/ نهاية  فــي  دوالر 
ساهم  ــا  م األول،  تــشــريــن 
الميزان  عجز  تقليص  في 

التجاري.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أخذ انتشار السلع املغشوشة والفاسدة 
فــي الــســوق الــســوريــة مــســتــوى جــديــدًا، 
بــعــد دخــــول حــكــومــة بــشــار األســــد على 
الــــخــــط واســــتــــيــــرادهــــا ســـلـــعـــا مــنــتــهــيــة 
الصالحية، أو تكاد، بحسب ما كشفته 
بيانات »املؤسسة العامة االستهالكية« 

الحكومية. 
ــبــــطــــت املــــؤســــســــة االســــتــــهــــالكــــيــــة،  وضــ
الشهر املاضي، نحو 2.3 طن من السمن 
النباتي منتهي الصالحية في مستودع 
بمنطقة كفر سوسة بدمشق، الخاضعة 
لسيطرة النظام.  وصادرت 500 صندوق 
مــــن حــلــيــب األطــــفــــال املـــجـــفـــف مــنــتــهــيــة 
الــصــالحــيــة، يــحــتــوي كــل صــنــدوق على 
24 كيسا وزن الكيس الواحد 400 غرام، 
 عن 2100 عبوة من مــادة بطاطا 

ً
فضال

الــشــيــبــس املــخــصــصــة لــألطــفــال بسبب 
انـــتـــهـــاء مــــدة الــصــالحــيــة ومــــصــــادرة 5 

أطنان من زيت الزيتون املغشوش.
وأظهرت البيانات، أن آالف األطنان من 
السكر واألرز والتي استوردتها حكومة 
ــر الــــخــــط االئـــتـــمـــانـــي  ــبـ ــار األســـــــد عـ بــــشــ
اإليراني، تقترب من نهاية صالحيتها، 
السلع  تلك  فــي  مــا يمثل خسائر كبيرة 
الـــــتـــــي يــــعــــانــــي الــــــســــــوريــــــون نــقــصــهــا 
بـــاألســـاس. وقــالــت مــصــادر مــطــلــعــة، إن 
وّجهت،  االستهالكية  العامة  املؤسسة 
في سبتمبر/أيلول املاضي، مديرياتها 
ــي املـــحـــافـــظـــات، لــبــيــع كـــمـــيـــات 1408  فــ
أطنان من األرز، و5 آالف طن من السكر، 
ــه الـــســـرعـــة. ووجـــهـــت املــؤســســة  عــلــى جـ
بضرورة البيع للمستهلكني بالقطاعي 
عبر املنافذ الحكومية، مع إمكانية بيع 
عالية  وبسقوف  للتجار  بالجملة  األرز 
تصل إلى 10 أطنان، بعد أن كان التوجه 
في مرحلة وزاريــة سابقة، خالل األزمة، 
هــو مــنــع بــيــع املــــواد الــغــذائــيــة بالجملة 

للتجار، ولكن تم تجاوزه الحقا، بذريعة 
تصريف املادة التي انتهت صالحيتها 

بالفعل في أكتوبر/تشرين األول.
ــة  ــســ املــــؤســ أن  املــــــــصــــــــادر  وأضــــــــافــــــــت   
الــحــكــومــيــة ذكــــــرت فــــي تــعــمــيــمــهــا إلـــى 
ــا، أن الــســبــب  ــهــ ــة لــ ــعـ ــابـ ــتـ املــــديــــريــــات الـ
الــكــمــيــات  هـــــذه  تــــوزيــــع  وراء ضــــــــرورة 
يــرجــع إلـــى »تــدنــي نــوعــيــة تــلــك الــســلــع، 
بسبب تعقيمها مــرات عــديــدة. وخشية 
عـــدم بيعها  ــال  فــي حـ للتلف  تــعــرضــهــا 
تعريض  وبالتالي  املطلوبة،  بالسرعة 

املؤسسة لخسارة فادحة«.
وقـــــال خــبــيــر اقـــتـــصـــادي ســــــوري، طلب 
مــن »الــعــربــي الــجــديــد« عــدم ذكــر اسمه: 
ــقــــوبــــات  ــار مــــــــــأزق الــــعــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـــســـتـــغـــل الـ
االقـــتـــصـــاديـــة املـــفـــروضـــة عــلــى ســـوريـــة، 
لــيــظــهــروا بــــدور الــبــطــل الــــذي يستطيع 
ــــوق بـــطـــرقـــه  ــســ ــ ــــني احــــتــــيــــاجــــات الــ ــأمـ ــ تـ
الــــخــــاصــــة، ولــــألســــف تــمــنــح الــحــكــومــة 
هـــــؤالء الـــتـــجـــار الــثــقــة وتـــؤمـــن لــهــم كل 
آخرها  كــان  والتي  لالستيراد،  الشروط 
اســتــيــراد 200 ألــف طــن قمح طـــري، لكن 
الرخيصة  السلع  عــن  يبحثون  الــتــجــار 
ــــي جــــودتــــهــــا ومــطــابــقــتــهــا  ــكــــوك فـ املــــشــ

املواصفات، ويجنون األرباح الطائلة.
وأضـــاف الخبير، وهــو أســتــاذ فــي كلية 
االقتصاد بجامعة دمشق، »الجديد في 
أنــهــا جـــاءت عبر  صفقة األرز والــســكــر، 
الــديــون اإليرانية،  الحكومة ومــن أمــوال 
وهو مؤشر خطير على مدى االستهتار 
بــصــحــة الـــســـوريـــني والـــتـــالعـــب بــصــرف 

أموال خطي االئتمان اإليراني«.
أن تصريف  الجامعي  األستاذ  ويعتقد 
بإيعاز حكومي  جــاء  الــفــاســدة  الصفقة 
ــــى أرفـــــــــــع املــــــســــــتــــــويــــــات، مـــــــا يـــحـــق  ــلـ ــ عـ
للسوريني رفع دعوى قضائية ومالحقة 
الـــلـــجـــنـــة االقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي أوعـــــــزت 
لوزارة  التابعة  االستهالكية  للمؤسسة 
ــاد، بــجــلــســتــهــا، فــــي األســـبـــوع  ــتــــصــ االقــ

األخير، من أغسطس/آب املاضي، وبناء 
على موافقة رئاسة الوزراء، أن تتصرف 
ســريــعــا وفـــق مــا تـــراه مــنــاســبــا فــي مثل 
هــذه الــحــاالت«، مــا يشير وفــق الخبير، 
الحكومة هــو تصريف  أن هــاجــس  إلــى 
الصفقة  ثمن  واســتــرداد  الفاسد  املنتج 
الصحية على  آثــارهــا  فــي  التفكير  دون 
ــي »ســــابــــقــــة وجـــريـــمـــة  ــ الــــســــوريــــني، وهــ

ومؤشر خطير«. 
وحـــــول مـــن يــمــنــح إجـــــــازات االســـتـــيـــراد 
بــالــظــروف االســتــثــنــائــيــة، وكــيــف تدخل 
املــــواد املــغــشــوشــة الـــحـــدود دون رقــابــة، 
يقول عضو غرفة تجارة إدلب السابق، 
الصفقات  إن  عــلــي:  السيد  نبيه  محمد 
ــــمــــنــــح ألســــــمــــــاء مــــحــــددة 

ُ
املــــشــــبــــوهــــة ت

الستيرادها من دول محددة وباالتفاق 
ــــني يــــضــــمــــنــــون دخـــولـــهـــا  ــــؤولـ ــــسـ مــــــع مـ
مـــن مـــرفـــأ طـــرطـــوس دون أخــــذ عــيــنــات 
للفحص، أو التالعب بالنتائج املخبرية.

ــــالل حـــديـــثـــه لـــ  ــلـــي، خـ ويــــؤكــــد الـــســـيـــد عـ
مواتية،  الظروف  أن  الجديد«،  »العربي 
قــلــة  بـــــواقـــــع  األربـــــــــــاح  ــة  ــفـ ــاعـ ملـــضـ اآلن، 
املعروض من السلع الغذائية في السوق 

وغياب الدور الرقابي لحكومة األسد.
بــحــســب  األزمـــــــــــــــات،  ــار  ــ ــجـ ــ تـ يـــهـــتـــم  وال 
ــات ســــوى  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــــي، بـــــــأي تـ ــلـ ــ ــيــــد عـ الــــســ
الــربــح، فــالــتــاجــر الـــذي بــاعــتــه املؤسسة 
االســتــهــالكــيــة صــفــقــة األرز بــســعــر 110 
لــيــرة لــلــكــيــلــو، يــبــيــعــه بــســعــر 250 لــيــرة 
لــيــرة  ويـــصـــل ســـعـــره ألكـــثـــر مــــن 1000 
بــاملــنــاطــق املــحــاصــرة، والــفــتــرة الــراهــنــة 
بـــســـوريـــة تـــمـــاثـــل فـــتـــرة الـــنـــفـــط مــقــابــل 
الـــغـــذاء، الــتــي عــاشــهــا الـــعـــراق، معتبرًا 
التي  الــعــالنــيــة  أن هـــذه الصفقة األولــــى 
ــد لــلــتــجــار الــضــوء  تــعــطــي حــكــومــة األســ
ــتــــج مــنــتــهــي  ــنــ ــتــــســــويــــق مــ األخــــــضــــــر بــ
الـــصـــالحـــيـــة. وتـــشـــهـــد ســــوريــــة الــعــديــد 
تلك  انتشار  التسمم بسبب  حــاالت  مــن 

األغذية الفاسدة.

تقارير عربية

طاقة

فسادأزمة

حلول

تراجعت أعداد السياح 
األجانب القادمين إلى 

فلسطين %40

بعد  بريطانيون  مــســؤولــون  قــال 
ــد مع  ــ مـــحـــادثـــات جــــرت يــــوم األحـ
كبير مفاوضي االتحاد األوروبي، 
إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون 
يــتــوقــع إجــــراء »نــقــاش جــوهــري« 
مع نظرائه في االتــحــاد األوروبــي 
تعديالت  بــإدخــال  مطالبه  بــشــأن 

على االتحاد.
وقـــال مكتب كــامــيــرون فــي بيان 
صــحــافــي أمـــــس، إن كـــل زعــمــاء 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي »ســـيـــجـــرون 
ــادة  ــ ــأن إعـ ــا بـــشـ نـــقـــاشـــا جـــوهـــريـ
الــتــي تــقــوم بها اململكة  الــتــفــاوض 
املــتــحــدة خــــالل اجــتــمــاع املــجــلــس 

األوروبي الشهر املقبل«.
وكرر مسؤولو االتحاد األوروبي 
تحقيق  تــم  أنــه  البريطاني  الــبــيــان 
»تــــقــــدم طـــيـــب« فــــي املـــفـــاوضـــات 
الــرامــيــة إلــى إقــنــاع كــامــيــرون بأن 
على  الــنــاخــبــني  حــث  باستطاعته 
ــيـــا فــي  دعــــــم اســــتــــمــــرار بـــريـــطـــانـ
االتـــحـــاد األوروبــــــي فـــي اســتــفــتــاء 

يعتزم إجراءه خالل عامني.

تجاوب 
أوروبي مع 

بريطانيا
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باريس ـ العربي الجديد

األخــيــرة  الــدولــيــة  التحركات  زادت 
إزاء الحد من تغير املناخ بالتحول 
مـــن الـــوقـــود الــحــفــري إلــــى الــطــاقــة 
الــدول  التي تسود  القلق  املــتــجــددة، مــن حالة 
املـــصـــدرة لــلــنــفــط، والــتــي تــتــعــرض بــاألســاس 
النفط  مــتــزايــدة جـــراء تبخر أســعــار  لضغوط 
ــدار مــا يــقــرب مــن الــعــام ونــصــف الــعــام  عــلــى مـ

فاقدة نحو 60% من قميتها.
الــعــاصــمــة الفرنسية بــاريــس أمــس،  وشــهــدت 
افتتاح أكبر مؤتمر دولي حول املناخ رسميا، 
بحضور 150 رئيس دولة وحكومة للتوصل 
إلى اتفاق تاريخي للحد من ظاهرة االحتباس 
الــــحــــراري. ويـــحـــاول املـــتـــفـــاوضـــون املــنــتــمــون 
إلــى 195 دولــة التوصل إلــى اتــفــاق على مدى 

ــبـــوعـــن يـــرمـــي إلـــــى تــخــفــيــض انــبــعــاثــات  أسـ
الكربون عامليا. وتسعى مجموعة من 20 بلدا، 
من بينها الواليات املتحدة األميركية وفرنسا 
والهند، إلى مضاعفة استثماراتها في الطاقة 

النظيفة خالل السنوات الخمس املقبلة.

وذكـــــر الــبــيــت األبـــيـــض فـــي وقــــت مــتــأخــر من 
الــدول العشرين »تمثل %80  مساء األحــد، أن 
ــة املـــخـــصـــصـــة لــلــبــحــث  ــيـ ــاملـ ــعـ ــة الـ ــ ــوازنــ ــ مــــن املــ
والتطوير في مجال مصادر الطاقة النظيفة«، 
باريس  مؤتمر  فــي  أنها ستطلق  إلــى  مشيرا 
تــقــوم على مضاعفة  الــتــي  االبــتــكــار«،  »مهمة 
ــذا املـــجـــال خــــالل خمس  اســتــثــمــاراتــهــا فـــي هــ
ســنــوات. وأضــــاف أن هـــذه األمــــوال اإلضــافــيــة 
ســـتـــتـــيـــح تـــطـــويـــر »تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات جـــديـــدة 
سترسم للطاقة مستقبال يجمع بن النظافة 

والسعر املعقول واألمان«.
وفي مبادرة أخرى، ستعلن فرنسا والهند عن 
تــأســيــس تــحــالــف دولـــي يــهــدف إلـــى ضــم 100 
دولة من البلدان املتمتعة بأشعة الشمس في 
املناطق االستوائية من أجل التوسيع السريع 

للطاقة الكهربائية من أشعة الشمس.
وبــات مثبتا أن حــرارة األرض تــزداد ارتفاعا 
احــتــراق مصادر  الناتجة عن  الــغــازات  بسبب 
الــطــاقــة األحـــفـــوريـــة، وأيـــضـــا بــعــض أســالــيــب 
اإلنتاج الزراعي وقطع األشجار بشكل متزايد 

كل عام.
ومــن باكستان إلــى جــزر فــي املحيط الــهــادئ، 
ومن كاليفورنيا إلى فرنسا، ينعكس اختالل 
املــــنــــاخ بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى مـــنـــاطـــق بــكــامــلــهــا 
أمـــام  الــســواحــل  بــالــجــفــاف وتـــراجـــع  متسببا 
ارتفاع  نتيجة  القاري،  الجرف  وتآكل  البحار 

نسبة الحموضة في املحيطات.
بشأن  الحكومات  بن  التعاون  للجنة  ووفقا 
و2012   1983 بن  الفترة  فــإن  املناخي  التغير 
ــــالل األعـــــــــوام األلــــف  ــانــــت األشـــــــد حــــــــرارة خــ كــ

قمة كبح التغير 
المناخي

مشروع لتوليد 
الكهرباء من 

الطاقة الشمسية 
)Getty( في الصين

شهدت العاصمة الفرنسية باريس أمس، افتتاح أكبر مؤتمر دولي حول 
االحتباس  للحد من ظاهرة  تاريخي  اتفاق  إلى  للتوصل  المناخ رسميًا، 
النظيفة  الطاقة  في  باالستثمار  وتعهدات  خطط  وسط  الحراري، 

وتقليص االعتماد على النفط

تحالف دولي للتوسع
 في انتاج الكهرباء من 

أشعة الشمس

جهات حكومية تتبادل 
االتهامات حول أسباب 

تلوث المياه

تضرر 7 آالف منزل وتلف 
مساحات شاسعة من 

األراضي الزراعية

خطط الطاقة 
النظيفة تزيد قلق 

منتجي النفط

ــي فــي بــيــان أمـــس، إن صــنــدوقــا جــديــدا مخصصا إلنــقــاذ  ــ أكـــد االتــحــاد األوروبـ
الثاني  يناير/كانون  في  نشاطه  اليورو، سيبدأ  منطقة  في  املتعثرة  املصارف 
كما هو مقرر بعد استكمال عدد كاف من الدول األعضاء اإلجــراءات القانونية 
الالزمة. وجرى االتفاق على تأسيس الصندوق بعد أزمة الدين واألزمة املصرفية 
في منطقة اليورو في الفترة من 2009 إلي 2012 لضمان تحمل املصارف فاتورة 

أي حاالت إفالس جديدة وليس دافعي الضرائب.
وكــان بدء نشاط الصندوق يستلزم تصديق عدد أدنــى من الــدول األعضاء في 
االتحاد األوروبي على االتفاقية الخاصة بتأسيسه بحلول أمس اإلثنن. وذكر 
مسؤول في االتحاد األوروبي أن إيطاليا كانت آخر الدول األوروبية الكبرى التي 

تستكمل إجراءات التصديق على االتفاق.
)رويترز(

أكتوبر/تشرين  فــي  إلــى احتياطاتها  الــذهــب  أضــافــت الصن نحو 14 طنا مــن 
األول، وهي أبطأ وتيرة للشراء منذ أن بدأ مصرف الشعب الصيني )املصرف 
النفيس على أســاس شهري، في  املعدن  اإلعــالن عن احتياطياته من  املــركــزي( 

وقت سابق من العام الحالي.
الــذهــب بلغت 55.38  أمــس أن احتياطيات  املــركــزي،  املــصــرف  وأظــهــرت بيانات 
ارتفاع عن  املاضي في  األول  أكتوبر/تشرين  )أونصة( في نهاية  أوقية  مليون 

54.93 مليونا في نهاية سبتمبر/أيلول املاضي.
ويضيف البنك املركزي إلى احتياطياته ما بن 14 و19 طنا من الذهب شهريا، 
وهي كمية كبيرة، بينما تتطلع البالد لتنويع احتياطياتها من النقد األجنبي.

وفي يونيو/حزيران قدمت الصن تفاصيل عن احتياطياتها من الذهب للمرة 
األولى منذ أبريل/ نيسان 2009. وتنشر تحديثا شهريا منذ ذلك الحن لزيادة 

الشفافية بينما تسعى لضم اليوان إلى سلة عمالت صندوق النقد الدولي.

هبطت واردات آسيا من النفط اإليراني إلى أدنى مستوى في عامن في شهر 
أكتوبر/تشرين األول، إذ عزف أكبر مشتري الخام اإليراني عن زيادة مشترياتهم 
بعد اتفاق تاريخي بشأن برنامج طهران النووي تم التوصل إليه في يوليو/

تموز.
وأظهرت بيانات حكومية وبيانات تتبع حركة الناقالت أن واردات أكبر أربعة 
الجنوبية بلغت 803  الصن والهند واليابان وكوريا  إيــران وهم  مشترين من 
آالف و674 برميال يوميا الشهر املاضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين 

األول 2013 بما يقل بنسبة 8.5% عما كانت عليه قبل عام.
وهــبــط إجــمــالــي واردات أكــبــر أربــعــة مشترين فــي آســيــا هـــذا الــعــام مــنــذ بلغت 
ذروتها حن وصلت الى 1.205 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار وظلت ثابتة 

عند نحو 1.2 مليون برميل يوميا منذ يوليو/تموز.

أخبار في صور

إنقاذ المصارف المتعثرة 
في أوروبا

الصين تضيف 14 طن ذهب 
إلى احتياطياتها

تراجع صادرات إيران النفطية 
إلى آسيا

)Getty( مخاطر التلوث تحيط بالثروة السمكية)التقلبات المناخية تتسبب في خسائر فادحة لليمن )األناضول

اإلسكندرية ـ محمد محسن

تــســود حــالــة مــن الــذعــر بــن أهــالــي محافظة 
اإلســـكـــنـــدريـــة شـــمـــال مــصــر بــعــد أن انــتــشــرت 
عــلــى امـــتـــداد بــحــيــرة مـــريـــوط كــمــيــات كــبــيــرة 
ــقـــة، الحـــظـــهـــا الــقــريــبــون  ــافـ ــنـ ــن األســــمــــاك الـ مــ
مـــن الــشــاطــئ، بــســبــب اخـــتـــالط مــيــاه الــصــرف 
الصحي بها معربن عن قلقهم من وصولها 
األســواق لبيعها، ما يعرض حياتهم للخطر، 

ويهدد الثروة السمكية.
وبينما تبادل املسؤولون بوزارة الري، وهيئة 
الـــصـــرف الــصــحــي، والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــثــروة 
املسؤولية  تحمل  بشأن  االتــهــامــات  السمكية 
عن هذه الكارثة، أكد عدد كبير من الصيادين، 
الصحي  بالصرف  البحيرة  مياه  اخــتــالط  أن 

قتل األسماك وقضى على أرزاقهم.
محمد  باإلسكندرية،  الصيادين  نقيب  وقــال 
األسماك  نفوق  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الفار، 
ببحيرة مريوط بغرب اإلسكندرية، التي تعد 
أحــد أهــم مصادر اإلنــتــاج السمكي في مصر، 
كــارثــة مــتــكــررة فــي املــنــطــقــة نتيجة اســتــمــرار 
تــلــوثــهــا بــالــصــرف الــصــحــي والــصــنــاعــي مما 

أضاع الثروة السمكية.
اهتمام  أي  تمنح  ال  الحكومة  أن  إلــى  وأشـــار 
بــبــحــيــرة مـــريـــوط، املـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــثــروة 
السمكية باملحافظة، والتي تتعرض للتدمير 
والتلوث سواء من مخلفات املصانع املحيطة 
بــهــا، أو مـــن اخـــتـــالط مــيــاه الـــصـــرف الصحي 
مــع مــيــاه الــبــحــيــرة، والــنــتــيــجــة واحــــدة نفوق 

صنعاء ـ فاروق الكمالي

يــعــتــبــر الــيــمــن الــفــقــيــر مـــن بـــن أكـــثـــر الــبــلــدان 
الــعــربــيــة تـــأثـــرا بــالــتــغــيــرات املـــنـــاخـــيـــة، وفــقــا 
لتقارير البنك الدولي، وكبدت التقلبات البالد 
خــســائــر قــدرتــهــا جــهــات حــكــومــيــة بنحو 1.3 
مليار دوالر جراء تعرضها إلعصارين خالل 
هما  املــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  شــهــر 
»تشاباال« و»ميغ«. وأعلنت اللجنة الحكومية 
املــكــلــفــة بــمــتــابــعــة آثــــار إعـــصـــاري »تــشــابــاال« 
ــدة مــحــافــظــات في  ــغ«، الــلــذيــن ضــربــا عـ ــيـ و»مـ
الــيــمــن، أن عـــدد املـــنـــازل املــتــضــررة بــلــغ 7000 
ــــف شــخــص،  ــازحــــن 50 ألــ ــنــ مــــنــــزل، وعـــــــدد الــ
قــــارب للصيادين،  تــضــرر 500  إلـــى  ــارت  ــ وأشـ
ونــفــوق 37 الــف رأس مــن املــاشــيــة، باإلضافة 
إلــــى ضــحــايــا بــلــغ عـــددهـــم 22 شــخــصــا و23 
مــفــقــودًا مــن الــبــحــارة. وشــــارك نــائــب الرئيس 
اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح، أمس، 
تغير  املتحدة بشأن  األمــم  افتتاح مؤتمر  في 

ــــس. وأوضــــحــــت  ــاريـ ــ املــــنــــاخ فــــي الـــعـــاصـــمـــة بـ
ــا،  ــر اســـمـــهـ ــ ــ مـــــصـــــادر حــــكــــومــــيــــة، رفــــضــــت ذكـ
الدعم  بحاح سيطلب  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
تقلبات  مواجهة  على  اليمن  الدولي ملساعدة 
دعم  تقديم  الــى  باإلضافة  املناخية،  الــظــروف 

فني ملركز األرصاد الجوية اليمني.
وأكــــد مــديــر عــــام الـــرصـــد فـــي مــركــز األرصــــاد 
العربقي،  رشــيــد  )حــكــومــي(  اليمني  الــجــويــة 
اليمن جــراء  أن خسائر  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
إعصاري » تشاباال« و»ميغ« بلغت 1.3 مليار 

دوالر، وفقا إلحصاءات رسمية.

وأوضح العريقي، أن التغير املناخي أدى إلى 
العنيفة  الــدرجــة  مــن  اليمن ألعاصير  تعرض 
وأن األضــــــرار الــبــشــريــة واملــــاديــــة والــخــســائــر 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة كــــبــــيــــرة فــــــي بــــلــــد مــــتــــواضــــع 
اإلمــكــانــيــات ويــعــد أحـــد أفــقــر بــلــدان املنطقة. 
ــــى ظــــواهــــر جــــويــــة لــــم يـــســـبـــق لــهــا  وأشــــــــار إلــ
األخــيــرة،  الــســنــوات  فــي  اليمن  مثيل شهدتها 
املياه  أزمـــة  فاقمت  الــتــي  الغبار  مــوجــات  مثل 
تتمثل في  اقــتــصــاديــة  فــي خــســائــر  وتسببت 
إغــــالق مـــطـــارات وتــوقــف حــركــة الــطــيــران، في 
وبسبب  اليمن  إن  وقـــال  الطبيعية.  الــظــروف 
التغير املــنــاخــي يــعــانــي مــن ظــاهــرة »نــيــمــو«، 
حــيــث تــشــهــد بــعــض املــنــاطــق أمـــطـــارًا غــزيــرة 
من  أخـــرى  مناطق  تعاني  فيما  وفــيــضــانــات، 

الجفاف والتصحر الشديد.
وأكـــد الــخــبــيــر الـــزراعـــي الــيــمــنــي محمد قــائــد، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الـــظـــواهـــر الــجــويــة  لــــ
ستؤثر  املــنــاخ،  تغيرات  عــن  الناتجة  العنيفة 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الـــــزراعـــــة. وقـــــال قـــائـــد، إن 
األعــاصــيــر والــفــيــضــانــات ومـــوجـــات الــحــرارة 
ــــى جــفــاف  ــا الـ ــ املـــرتـــفـــعـــة، تــــــؤدي جــمــيــعــهــا إمـ
إلـــى جــرفــهــا وبالتالي  الــزراعــيــة أو  االراضــــي 
انخفاض االنتاج الزراعي«. وتعد الزراعة في 
اليمن أحد القطاعات األكثر تضررًا من تقلبات 
املناخ والجفاف املستمر والكوارث الطبيعية 
باإلضافة إلى الحروب. وحسب اإلحصائيات 
الــرســمــيــة، تــبــلــغ املــســاحــة الــصــالــحــة لــلــزراعــة 
مليونا و539 ألفا وستة هكتارات، فيما تشّكل 

املساحة املزروعة منها %81.
ويـــهـــدد الــتــغــيــر املـــنـــاخـــي الـــبـــالد بــالــجــفــاف، 
وحذر البنك الدولي من بدء نضوب املصادر 
النظيفة  الجوفية  للمياه  العميقة  الطبيعية 
ــح أن هـــذا الــنــمــو السكاني  فــي الــيــمــن، وأوضــ
إلى جانب التوسع في زراعة القات »أّديا إلى 
زيادة كبيرة في استخدام املياه، إذ قّدر بنحو 
مقابل  فــي   ،2010 عــام  مكّعب  متر  بليون   3.9
ــدادات مــتــجــددة مــن املــيــاه ال تــتــجــاوز 2.5  ــ إمــ

بليون متر مكعب«.

السمكية، وتشريد  الــثــروة  األســمــاك وضــيــاع 
املئات من الصيادين وأسرهم.

الـــثـــروة السمكية  »الـــفـــار« أن هــيــئــة  ــاف  ــ وأضـ
الــحــكــومــيــة، هــي الــســبــب األســاســي فــي نفوق 
األســـمـــاك، نــظــرًا لــعــدم الــتــحــرك الــســريــع، بعد 
املالحات  بن  الفاصلة  الجسر  ريشة  انكسار 
وبـــن مــصــرف الــقــلــعــة، مــمــا أدى إلـــى حـــدوث 
ــتـــالط مـــيـــاه الـــصـــرف بــمــيــاه  الـــكـــارثـــة بــعــد اخـ
ــة، وأدى إلـــى نــفــوق الــســمــك وخــروجــه  املـــالحـ
على الشاطئ. وأشار إلى أن نقابة الصيادين 
بصدد تقديم بالغ ضد رئيس مجلس الوزراء، 
ــري والــــصــــرف الــصــحــي ورئــيــس  ــ ووزيـــــــري الـ
هيئة الثروة السمكية، لتقصيرهم جميعا في 
حماية الثروة السمكية. ويبلغ إنتاج مصر من 
الثروة السمكية حاليا مليون و500 ألف طن 
سنويا ويستهدف زيادتها الفترة املقبلة إلى 
هيئة  إحصائيات  حسب  طــن،  مليوني  نحو 
الثروة السمكية. واستنكرت الحملة الشعبية 
نفوق  البصل  ومينا  القباري  منطقة  لتنمية 
ــتـــالط مــيــاه  ــاك، نــتــيــجــة اخـ ــمــ ــات مـــن األســ ــئـ املـ

الصرف مع مياه املالحات.
منطقة  لتنمية  الشعبية  الحملة  عضو  وقــال 
القباري ومينا البصل، عبد العزيز الشناوي، 
إن مـــا حــــدث فـــي بــحــيــرة املـــريـــوطـــيـــة كــارثــي 
ويــجــب تــدخــل املـــســـؤولـــن مـــن وزارتــــــي الـــري 
والثروة السمكية ملعالجة األمر سريعا، إلنقاذ 
ــي الــذيــن  ــر مـــن الــصــيــاديــن واألهـــالـ آالف األســ

يعيشون على حرفة الصيد. 
املنطقة تشتهر بصيد  أن  الشناوي،  وأضــاف 

الــذي يعتبر مــصــدرًا رئيسيا  البلطي  أســمــاك 
لــلــثــروة الــســمــكــيــة، خــصــوصــا لــلــفــقــراء، نــظــرًا 
ــن قـــيـــام بــعــض  ــره. وحــــــذر مــ ــعــ ــفـــاض ســ النـــخـ
وخلطها  النافقة  األســمــاك  بجمع  الصيادين 
ــواق  ــ بـــاألســـمـــاك الـــطـــازجـــة لــبــيــعــهــا فــــي األســ
بــاملــخــالــفــة لـــلـــقـــانـــون. وفــــي املـــقـــابـــل قــــال أحــد 
ــــالم، إن  صــــيــــادي بـــحـــيـــرة مــــريــــوط، مــحــمــد عــ
الصيادين هم من أبلغوا بأنفسهم عن جريمة 

اختالط املياه بالصرف الصحي.
ــــوق الـــســـمـــك بــمــنــطــقــة  ــال كــبــيــر بـــائـــعـــي سـ ــ وقــ
األنفوشي، محمد علي، إن األزمة طلت برأسها 
عــلــى ســـوق األســـمـــاك بشكل عـــام فــي املــديــنــة، 
ــبـــار بــشــأن تـــداول  ــوارد األخـ ــ مــشــيــرًا إلـــى أن تـ
املواطنن  إحــجــام  إلــى  أدى  النافقة،  األســمــاك 

عن الشراء خوفا من اإلصابة باألمراض.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى تـــبـــادل كـــل مـــن مــســؤولــي 
باإلسكندرية  الــري  ووزارة  الصحي  الــصــرف 
ــتـــالط مــيــاه  االتـــهـــامـــات، واملـــســـؤولـــيـــة عـــن اخـ

الصرف مع مياه املالحات.
ــافــــع، رئـــيـــس شــركــة  وقــــــال الــــلــــواء مـــحـــمـــود نــ
»الــعــربــي  الـــصـــرف الــصــحــي بــاإلســكــنــدريــة، لـــ
املالحات مع مياه  إن اختالط مياه  الجديد«، 
الــصــرف الــصــحــي نــاتــج عــن ارتـــفـــاع منسوب 
مياه مصارف الري بسبب األمطار، وانكسار 
الــريــشــة الفاصلة بــن مــيــاه الــصــرف الصحي 
واملالحات. وأضاف نافع، أن املجرى الطبيعي 
ــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي، هــــو الــــصــــرف عــلــى  ــيـ ملـ
القلعة غرب اإلسكندرية، ولكن نظرًا  مصرف 
الرتفاع منسوب املياه به، لم يتمكن املصرف 
مـــــن اســـتـــيـــعـــاب كـــمـــيـــات الـــــصـــــرف الــصــحــي 

املعتادة، ما تسبب في األزمة.
باإلسكندرية،  الــري  وزارة  وكيل  نفى  بـــدوره 
ســيــد شــلــبــي، أن يــكــون الــســبــب الــرئــيــســي في 
الجسر،  ريشة  كسر  باملالحة  األســمــاك  نفوق 
التي تم كسرها بسبب ارتفاع منسوب املياه، 
نظرًا لهطول كميات كبيرة من األمطار، مشيرًا 
أن تلك املنطقة تقع في نطاق مسؤولية هيئة 

الثروة السمكية.

األعاصير تكبد اليمن 1.3 مليار دوالركارثة بيئية تهدد اإلنتاج السمكي في مصر

من  الشمالي  النصف  في  األخيرة  وأربعمائة 
الكرة األرضية.  ويخشى العلماء إذا ارتفعت 
بــأكــثــر مــن درجــتــن مئويتن،  حــــرارة األرض 
أن يــــؤدي ذلــــك إلــــى حــصــول أعــاصــيــر بشكل 
مــتــكــرر وتــراجــع الــعــائــدات الــزراعــيــة وارتــفــاع 
مياه البحار لتغمر مناطق مثل نيويورك في 

ــام ملــنــظــمــة  ــعــ ــقـــي، األمــــــن الــ ــنـ وقــــــال عـــبـــاس الـ
األقـــطـــار الــعــربــيــة املـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوابــــك( 
لوكالة األنباء الكويتية »كونا« يوم األحد، إن 
»املنظمة تؤمن إيمانا راسخا بأن اإلجــراءات 
الدفيئة  الــغــازات  انبعاثات  مــن  للحد  الرامية 
يجب أن تكون بمنأى عن التأثير على النمو 

في  لكن  بالهند.  وبومباي  املتحدة  الــواليــات 
الحد  نحو  املتسارعة  التحركات  فــإن  املقابل، 
من االعتماد على الوقود األحفوري، تزيد من 
قلق الــدول املنتجة واملــصــدرة لهذا النوع من 
الـــوقـــود، والــتــي تــعــانــي بــاألســاس مــن تــراجــع 
أسعاره بشكل كبير على مدار نحو 18 شهرا.

النامية وعن  للدول  االقتصادي واالجتماعي 
زعزعة استقرار سوق الطاقة العاملي«.

وأضاف أن الدول األعضاء في )أوابك( تتطلع 
بصناعة  الــصــلــة  ذات  الــقــضــايــا  مناقشة  إلـــى 
الطاقة ضمن إطار موضوعي وشامل يساهم 
فـــي حــمــايــة الــطــاقــة وعــلــى وجــــه الــخــصــوص 

ــاز عــلــى املــــدى الــطــويــل.  ــغـ صــنــاعــة الــنــفــط والـ
النفط  بشأن تحسن ســوق  الشكوك  وتــتــزايــد 
ــفـــاع إلـــى مستويات  ومـــعـــاودة األســـعـــار االرتـ
تحقق االستقرار االقتصادي للعديد من الدول 
املصدرة السيما التي تعاني ضغوطا مالية، 

بخاصة في ظل استمرار تخمة املعروض.
وفيما يتواصل ارتفاع املعروض النفطي في 
األســواق العاملية، تشير التوقعات إلى اتجاه 
أسعار النفط نحو دورة هبوط قاسية خالل 
العام املقبل 2016.  وحتى اآلن، أخذت األسواق 
البلدان  منظمة  إبقاء  احتمال  حساباتها  في 
املــصــدرة للنفط »أوبــــك« عــلــى ســقــف اإلنــتــاج 
الــحــالــي عــنــد 30 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا دون 
الــذي  الــســنــوي  نصف  اجتماعها  فــي  تغيير، 

يعقد في فيينا يوم الجمعة املقبل.
النفط  وســط خبراء  واسعة  توقعات  وهنالك 
فــي لــنــدن، بـــأن يــســود املــنــطــق الــســعــودي في 
ــع مـــن ديــســمــبــر/  ــرابــ نـــقـــاشـــات فــيــيــنــا يــــوم الــ
فنزويال  منطق  على  وينتصر  املقبل،  كــانــون 
وإيران وبقية املعسكر املطالب بخفض إنتاج 

املنظمة.
وشكك مسؤولون في »أوبــك« في تصريحات 
نقلتها رويترز قبل يومن بأن يتمكن أعضاء 
ــاذ قــــــرار بــخــفــض اإلنـــتـــاج  ــخــ ــن اتــ املــنــظــمــة مــ
لتخفيف سريع لتخمة املعروض العام املقبل. 
للبرميل،  45 دوالرًا  إلــى  النفط  وتراجع سعر 
متأثرًا بتخمة املعروض، ليفقد نحو 60% من 

قيمته منذ يونيو/حزيران 2014.
ــــك« عــلــى مــواصــلــة اإلنـــتـــاج بقوة  وتــصــر »أوبـ
رغم الضغوط املالية الناتجة عن ذلك، والتي 

طالت عدة دول. 
وقال محللون لدى مصرف مورغان ستانلي 
»أوبــك«  اجتماع  إن  أمــس،  لرويترز  األميركي 
املـــقـــبـــل قــــد يــتــضــمــن مـــنـــاقـــشـــات بــخــصــوص 

اإلمدادات الجديدة من إيران.
وتــأمــل إيـــران التي كانت ذات يــوم ثاني أكبر 
مــنــتــج فـــي املــنــظــمــة بــعــد الــســعــوديــة بـــزيـــادة 
صادراتها من الخام مليون برميل يوميا في 
غضون أشهر من تخفيف العقوبات املفروضة 
ــنـــووي. وعــرضــت إيـــران  بــســبــب بــرنــامــجــهــا الـ
يوم السبت املاضي نحو 50 مشروعا للنفط 
والشركاء  األجــانــب  املستثمرين  على  والــغــاز 

املحلين.
كانت وكالة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
لــأنــبــاء »ارنــــــا« قـــد نــقــلــت يــــوم الــســبــت قبل 
ــي، بيغن  ــ ــرانـ ــ املـــاضـــي عـــن وزيـــــر الــنــفــط اإليـ
زنغنه، قوله إن طهران ال تحتاج إلى تصريح 

من »أوبك« لزيادة إنتاج النفط.

التي  التعهدات  إن  مون،  كي  بان  المتحدة،  لألمم  العام  األمين  قال 
المسببة  الغازية  االنبعاثات  لخفض  دولة   180 من  أكثر  بها  تقدمت 
لكنها  طيّبة  بداية  الحراري،  لالحتباس 
تسريع  إلـــى  ــا  ــي داع كــافــيــة،  ليست 
زيادة  دون  للحيلولة  الدول  تحركات 
األرض.  ــرارة  حـ درجـــة  فــي  خطيرة 
أمس  الــمــنــاخ  قمة  ــالل  خ ــاف  وأضـ
باريس نقطة  أن تكون )قمة(  »يجب 
وإلى  أسرع  نتحرك  ألن  نحتاج  فارقة. 
ارتفاع  قصر  نريد  كنا  إذا  أبعد  مدى 
من  أقــل  على  العالم  حــرارة  ــة  درج

درجتين مئويتين«.

تعّهدات ليست كافية

تقرير

أدى تفاقم التلوث 
في مياه محافظة 

اإلسكندرية شمال مصر 
إلى نفوق كميات كبيرة 

من األسماك
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سعد كيوان

ــام الــلــبــنــانــي مــصــابــا  ــعــ ال يــــــزال الـــــــرأي الــ
ــالـــذهـــول مـــن مـــفـــاجـــأة ســعــد الـــحـــريـــري،  بـ
فرنجية  سليمان  خصومه،  أشــد  ترشيح 
هو  األول  الجمهورية.  لرئاسة  عاما(   50(
رئيس الحكومة السابق وأحد أهم قياديي 
حركة 14 آذار التي خاضت معركة إخراج 
الــجــيــش الـــســـوري مــن لــبــنــان، إثـــر اغــتــيــال 
ــيـــس الــحــكــومــة  والــــــد ســـعـــد الـــحـــريـــري رئـ
األســبــق، رفيق الــحــريــري، فــي 14 فبراير/ 
ــم نــظــام بــشــار األســـد  ــهـ ـ

ُ
شــبــاط 2005، وات

بالوقوف وراء اغتياله. والثاني أحد أركان 
لقاء 8 آذار الذي يتزعمه حزب الله، والذي 
واملنخرط  الــســوري،  للنظام  بالوالء  يدين 
في »محور املمانعة« الذي تتزعمه إيران؛ 
وهــــو، أي فــرنــجــيــة، يــجــاهــر ويــعــتــز بــأنــه 
صديق عائلي وشخصي آلل األسد، وكان 
ــرًا لــلــداخــلــيــة يــــوم جــريــمــة االغــتــيــال،  ــ وزيــ
وتردد أنه أوعز، يومها، لألجهزة األمنية 
معروف  وهــو  الجريمة،  بمسرح  بالعبث 
أيضا بمعارضته الشرسة للحريري االبن.
كــيــف حــصــل هـــذا الــتــحــول، وهـــل يمكن أن 
تــنــجــح هـــذه الــخــطــوة الــتــي كـــان لــهــا وقــع 
الصاعقة على الوسط السياسي، وأحدثت 
شــرخــا وتــصــدعــات فـــي املــعــســكــريــن، لــدى 

الحلفاء والخصوم معا؟
ــة مــيــشــال ســلــيــمــان في  ــ مــنــذ انـــتـــهـــاء واليـ
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، فـــي 25 مـــايـــو/أيـــار 

إياد الدليمي

ابــنــة األنـــبـــار، الــبــغــداديــة الــتــي تغفو على 
الـــفـــرات، وتــحــّصــن نــفــســهــا، فــجــر كــل يــوم، 
بــتــاوة مـــآذن بقيت صـــامـــدة، عــلــى الــرغــم 
من كل ما تعّرضت له من ويــات وحروب 
أنه  منه  ظنا  قاصفها،  بــه  تفنن  وقــصــف، 
بــذلــك يقضي على جـــذوة مــديــنــٍة، شكلت، 
يوما، بداية حركة تحرير كبرى، اجتاحت 
الواحد  القرن  العراق، وانتهت بطرد غزاة 
والعشرين، يجّرون وراءهم أذيال خيباٍت 
أعـــــادت لــهــم شــريــط حــربــهــم الــفــاشــلــة في 

فيتنام، بل ربما أكثر.
الــفــلــوجــة، ال يــعــرف عــن هـــذه املــديــنــة أنها 
تختلف عن بقية مــدن الــعــراق، فهي تبعد 
بــغــداد نحو 40 كيلومترًا غــربــا، ربما  عــن 
هي تختلف بأنها مدينة وجدت املساجد 
طــريــقــهــا بـــن أحـــيـــائـــهـــا، حــتــى لــقــبــت بــأم 
ــثـــر مــن  ــــي تـــضـــم أكـ ــد، كـــيـــف ال وهـ ــاجـ املـــسـ
تــتــجــاوز مساحتها 30  مــائــة مــســجــد، وال 

كيلومترًا مربعا؟.
عــنــدمــا دخـــل األمـــيـــركـــان بـــغـــداد فـــي ربــيــع 
عـــام 2003، كـــان حــجــم الــصــدمــة والــذهــول 
كــبــيــرًا جــــدًا، ســــواء عــلــى الــعــراقــيــن الــذيــن 
ــاهـــدوا ألول مـــرة دبـــابـــة غـــازيـــة تــجــوب  شـ
شــــــــوارع عـــاصـــمـــتـــهـــم، أو عـــلـــى الـــشـــعـــوب 
احتال  تشهد  وهي  واإلسامية،  العربية 
واحدٍة من أهم العواصم العربية التي كان 
يعّول عليها كثيرًا. صحيح كانت املقاومة 
الــعــراقــيــة األســــرع اشــتــعــااًل بــوجــه الــغــزاة 
الجدد، حتى صنفت على أنها األسرع في 
التاريخ، لكنها لم تكن كافية السترداد ما 
أهـــدر مــن كــرامــة الــعــراقــيــن والـــعـــرب، يــوم 
أن دخــلــت الــدبــابــات األمــيــركــيــة بــغــداد في 

التاسع من أبريل/نيسان عام 2003.
ضد  الــثــائــرة  الغاضبة  النفوس  احتاجت 
، حتى تستعيد 

ً
هــذا االحــتــال عاما كــامــا

التي  الكرامة  من  توازنها، وتسترد شيئا 
أهــــــدرت، احــتــاجــت إلــــى الــفــلــوجــة، لتعيد 

تسمية األشياء.
ــتــــال األمـــيـــركـــي، كــــان مــشــروع  عــقــب االحــ
الغزاة،  طاولة  على  جاهزًا  العراق  تقسيم 
األدوات  حــتــى  ــيء،  شــ ينقصهم  يــكــن  ولـــم 

هند المفتاح

ـــا فــي  ــوعــ ــ ــردات ذيـ ــ ــفــ ــ لـــعـــل أكــــثــــر ثــــــاث مــ
الــخــطــاب الــشــعــبــي واإلعــــامــــي الــعــربــي، 
الــعــربــي«، هي:  بـــ »الربيع  بعد مــا يعرف 
املواطنة.  اإلنــســان،  حقوق  الديمقراطية، 
والـــــــــدول الــخــلــيــجــيــة ال تــعــيــش بــمــعــزل 
ــداث الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة  عـــن األحــــ
واالجتماعية األخرى، سواء في منطقتنا 
العربية أم الغربية. ولعل تداعيات الربيع 
الــتــحــول، إن  العربي تعطي مــؤشــرًا على 
عاقة  فــي  التدريجي،  االنحسار  يكن  لــم 
الـــدولـــة بــمــواطــنــيــهــا، مــن عــاقــة الــرعــايــة 
واملشاركة  املواطنة  عاقة  إلــى  والتبعية 

في صنع السياسة والقرار الوطني.
واملاحظ أن الخطاب الشعبي واإلعامي 
الـــعـــربـــي املـــطـــالـــب بــتــعــزيــز »حـــكـــومـــة أو 
دولـــة املــواطــنــة« اتــخــذ أنــمــاطــا مختلفة، 
تــدّرجــت مــن السخط الــعــام إلــى الــصــراع 
والــثــورة، كما هو الحال، أخيرًا، في دول 
الربيع العربي، من أجل املطالبة بحقوق 
إال  الــدولــة،  تكفلها  أن  فترض 

ُ
امل املواطنة 

أن املواطنة في دول الخليج اتخذت أطرًا 
دستورية، نشأت من أعلى، واستندت إلى 
وواجباتهم،  املــواطــنــن  حــقــوق  مرجعية 
فـــي املـــجـــاالت الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
يرتبط  عموما،  واالجتماعية.  والثقافية 
مــفــهــوم املــواطــنــة ومــمــارســاتــهــا ارتــبــاطــا 
كــبــيــرا بـــالـــدولـــة، وتـــطـــورهـــا وانــفــتــاحــهــا 
وتطور مؤسساتها. وعليه، قد ال يستقيم 
القائمة  الدولة  مع  املواطنة  عن  الحديث 
الــطــائــفــيــة. ومــا  أو  القبلية  عــلــى األســـس 
زال هناك اعتقاد سائد أن تشكل املواطنة 
ــديـــا بـــعـــد فــــي مــنــطــقــتــنــا  لــــم يــتــمــحــور جـ
القائمة  األيديولوجيات  بسبب  العربية، 
عــلــى األســــس الــقــبــلــيــة، أو الــطــائــفــيــة، أو 
املذهبية، أو اإلثنية، مستدلن بذلك على 
، أدى 

ً
انــتــكــاســات الــــدول الــعــربــيــة، فــمــثــا

سقوط النظام القومي البعثي في العراق 
ة، مشكا بذلك 

ّ
إلى تنازع الشيعة والسن

زالــت مستمرة، وكذلك  ما  حربا طائفية، 
الحال في دول أخرى. األمر الذي انعكس 
سلبا فــي تمييز  حــقــوق »جــمــاعــة« على 
الــدولــة،  أخـــرى، فــي املنافع املمنوحة مــن 

وتوزيع ثرواتها ومراكز صنع القرار.
حدثت استجابة الدول الخليجية ملطالب 
»املـــواطـــنـــة« مــن خـــال إنــشــاء مــؤســســات 
تهدف  مــبــادراٍت،  وتبني  وأهلية،  مدنية 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ إلــــــى تـــعـــزيـــز املــــواطــــنــــة واملـ
صنع الــقــرار الوطني، كما بــرز من خال 
ــالـــس  إنـــــشـــــاء مــــجــــالــــس الـــــــشـــــــورى، املـــجـ
اإلنسان  حقوق  ولجان  البرملان  البلدية، 
ــي األخـــــرى  ــدنــ ومــــؤســــســــات املـــجـــتـــمـــع املــ
والــجــمــعــيــات األهــلــيــة، إال أن تــبــنــي هــذا 
ــة املــؤســســات في  املــدخــل فــي إنــشــاء دولــ
املــجــتــمــعــات الــخــلــيــجــيــة مـــا زال مــقــيــدًا، 
 لـــم يــكــن مــحــكــومــا بــــاإلطــــار الــثــقــافــي 

ْ
إن

الـــعـــام )واملـــــــــوروث عــبــر األجــــيــــال( لــهــذه 
املشتركة  الخصوصية  ذات  املجتمعات، 
ــن بــالــقــبــيــلــة، أو عــاقــة  فـــي عــاقــة املـــواطـ
املواطن بالدولة الريعية. وما زال الجدل، 
شعبيا وإعاميا، يدور بشأن قدرة دولة 
الخليج على إحداث  املؤسسات في دول 
فــي صنع  لــلــمــواطــنــن  مــشــاركــة حقيقية 
الــــقــــرار، وكـــذلـــك بـــشـــأن مــــدى اســتــيــعــاب 
ــــن الــخــلــيــجــي ملـــفـــاهـــيـــم املـــواطـــنـــة  ــــواطـ املـ
والــديــمــقــراطــيــة وقــيــمــهــا ومــمــارســاتــهــا، 
ــا نــــمــــوذجــــا ســـيـــاســـيـــا أم قــيــمــة  وكــــونــــهــ
ثــقــافــيــة، غـــايـــة ووســيــلــة أم نــمــط حــيــاة، 
ضرورة أم ترفا، حاجة وطنية داخلية أم 

استجابة لضغط خارجي؟

محمد الحاج صالح

املسلمن وحزب  اإلخــوان  تأسست جماعة 
التحرير على أرضية سنية فقط، وتأسس 
أرضية شيعية، وقامت  الدعوة على  حزب 

الثورة اإليرانية على أسس شيعية أيضا.
، أن يــســمــي 

ً
ــن، بـــــدايـــــة ــكـ ــمـ ــم يـــكـــن مـــمـــن املـ لــ

»اإلخــــوان« أنفسهم حــزب اإلخـــوان السنة، 
ولــــم يــكــم مــمــكــنــا أن يــســمــي حــــزب الــدعــوة 
والــثــورة اإليــرانــيــة نفسيهما، صــراحــة، مع 
صــفــة الــشــيــعــيــة. كــانــت الـــظـــروف أمــيــل إلــى 
الــتــجــمــيــع فـــي الـــبـــدايـــات، أو ادعــــائــــه على 
األقـــل، أمــا اآلن فــالــظــروف ونــشــاط كــل هذه 
د 

ُ
التشكيات السياسية ومثياتها، وما ول

أو شيعية  بعدها، يجعلها سنية خالصة 
انقسام،  عامل  صــارت  وجميعها  خالصة، 

وأبعد ما تكون عن إجماع ما. 
ولدت الشيعية السياسية واضحة في إيران 
ولــبــنــان، وتــرعــرعــت بــوضــوح فــي الــعــراق. 
كــمــا ولــــدت الــســنــيــة الــســيــاســيــة الــجــهــاديــة 
مـــن رحــــم الـــوهـــابـــيـــة الــســنــيــة واإلخـــوانـــيـــة 
أن  على  كبير  اعــتــراض  مــن  ليس  القطبية. 
يقول املرء بـ«يهودية سياسية«، وال »سنية 
وقبل  سياسية«.  »شيعية  وال  سياسية«، 
الجميع كانت الصهيونية حركة سياسية 
ــيـــهـــوديـــة  الـ تــــدعــــى  يــــهــــوديــــة. ويــــصــــح أن 
السياسية. لم، إذن، هذا االستنفار واإلنكار 
ملــصــطــلــح »الــعــلــويــة الــســيــاســيــة«؟ هـــل من 

مامح للعلوية السياسية أم أنها وهم؟ 
ال ُيـــــــراد، هـــنـــا، ســــوى مـــحـــاولـــة »مــطــابــقــة« 
الــكــام مــع الـــواقـــع، أو أن يــعــبــر الــكــام عن 

الواقع العياني امللموس، وليس شطحا. 
الـــســـوريـــن، ويــــــرون أن شيئا  يـــاحـــظ كـــل 
غامضا جــرى ويــجــري منذ اســتــام حافظ 
األســد السلطة. شيء يلظم ظواهر متفرقة 
ومـــتـــعـــددة بــســلــك واحــــــد، وال تــفــســيــر لها 
ســـوى أن هــنــاك تخطيطا ســرّيــا ألصــحــاب 
نفوذ علوين. بدءًا من حركات االنقسام في 
التي  العسكرية  اللجنة  إلــى  الــبــعــث،  حــزب 
أدى عملها إلى انقاب آذار 1963، والتي لم 
تكن تضم في البداية سوى ضباط علوين، 
ــــى ظـــــــروف انــــقــــاب حــــافــــظ األســــــــد، إلـــى  إلــ
وضبطها،  والــداخــلــيــة  الخارجية  الــتــجــارة 
البعثات واإليفادات،  وإلــى  الجمارك،  وإلــى 
وإلــــــى مـــخـــطـــطـــات املـــــــدن، وإلــــــى اســتــثــمــار 
الـــبـــتـــرول والـــحـــبـــوب وتــصــديــرهــمــا، وإلـــى 
الــعــراق املحاصر عبر  الــبــتــرول مــن  تهريب 
أشخاص معروفن، إلى االتجار بالحبوب 

2014، ولبنان يعيش أزمة فراغ في موقع 
الرئاسة، وبالتالي أزمة حكم. ولم تتمكن 
أية  إلــى  التوصل  األطـــراف املتصارعة مــن 
تسوية حول اسم الرئيس الجديد، وال إلى 
صيغة تؤدي إلى انتشال مؤسسات الدولة 
مـــن الــتــعــطــيــل والـــشـــلـــل، كــمــا هـــو حــاصــل 
ــوال هــذه  الـــنـــواب. وطــ للحكومة وملــجــلــس 
الفترة، يصر فريق 8 آذار على فرض قائد 
الــجــيــش الــســابــق وزعـــيـــم الــتــيــار الــوطــنــي 
للجمهورية،  رئيسا  عـــون،  ميشال  الــحــر، 
ــازتـــه األكـــثـــريـــة  ــيـ ــم مــــن عـــــدم حـ ــرغــ عـــلـــى الــ
املطلوبة في مجلس النواب للفوز. ولذلك، 
يعطل هذا الفريق الذي يضم في صفوفه 
فرنجية، منذ سنة ونصف السنة، جلسات 
االنتخاب، بتهريب النصاب منعا لوصول 
أي رئيس غير عون. ولم يعلن فرنجية عن 
نيته الترشح للرئاسة )وهو حفيد رئيس 
ــابـــق(، وكــــان يــؤكــد بــاســتــمــرار الــتــزامــه  سـ

ودعمه ترشيح زعيم التيار العوني.
والحــقــا، أبـــدى زعــيــم »الــقــوات اللبنانية«، 
ــع، اســـــــتـــــــعـــــــداده لـــســـحـــب  ــ ــجـ ــ ــعـ ــ ــر جـ ــيــ ــمــ ســ
تــرشــيــحــه، إفــســاحــا فـــي املـــجـــال لــلــتــوافــق 
عــلــى مـــرشـــح تـــوافـــقـــي، ال يــنــتــمــي إلــــى أي 
الــفــريــقــن، إال أن مــيــشــال عـــون اعتبر  مـــن 
ــه املـــــرشـــــح الــــتــــوافــــقــــي. واســــتــــمــــرت  ــفـــسـ نـ
تـــراوح مكانها وتتعقد، على وقع  األمـــور 
أدى،  مــا  واإلقليمية،  الــســوريــة  الــتــطــورات 
أيضا، إلى تعطيل عمل الحكومة، وصواًل 
إلى فضيحة العجز عن رفع النفايات من 

نــحــو سنتن فــي رومــــا، ووعــــده، بحسب 
 

ّ
تـــأكـــيـــدهـــم، بـــدعـــمـــه لـــلـــرئـــاســـة، ثــــم أخــــل
بوعده. وحــده نبيه بــري، رئيس املجلس 
الــنــيــابــي وركــــن مـــن أركـــــان 8 آذار، يــبــدو 
مرتاحا ضمنيا لخطوة الحريري، وربما 
على علم بها، فهو ال ينسجم إطاقا مع 
عــــون. وبــغــض الــنــظــر عــمــا ســـتـــؤول إلــيــه 
خـــطـــوة الـــحـــريـــري، فــإنــهــا دقــــت إســفــيــنــا 
بــن قــوى »8 آذار«، وخصوصا بــن عون 
وفرنجية، كما يتوجس حزب الله، ناهيك 
عن أن معلومات تفيد بأن وليد جنباط 

صاحب هذه الفكرة. 
الـــوجـــه اآلخـــــر لــلــخــطــوة، مـــا أحـــدثـــتـــه من 
حساسيات على صعيد القوى السياسية 
املــســيــحــيــة، املــعــنــيــة مـــبـــاشـــرة بــمــوضــوع 

لها  أن  تعتبر  والــتــي  الجمهورية،  رئــاســة 
واالختيار.  الترشيح  مسألة  في  األولــويــة 
ـــقـــــوى واألحـــــــــزاب  ــ طـــبـــعـــا، لـــيـــســـت هــــــذه ال
، وال تجمعها خــيــارات واحـــدة، 

ً
مــتــحــالــفــة

ــلــــى الــــعــــكــــس. فــــحــــزبــــا »الـــــقـــــوات  ال بـــــل عــ
ــائـــب« هــمــا الــطــرفــان  ــتـ ــكـ الــلــبــنــانــيــة« و«الـ
األساسيان في قوى »14 آذار« إلى جانب 
)املسيحين  املستقلن  وبعض  الــحــريــري 
الــعــونــي وتــيــار  الــتــيــار  أيـــضـــا(. يقابلهما 
»املـــــــردة« )فــرنــجــيــة( املــلــتــقــيــان فـــي فــريــق 
الــلــه وحــركــة  إلــــى جــانــب حــــزب  آذار«،   8«
الرغم من  بــري. وعلى  التي يتزعمها  أمــل 
أن الــتــنــافــس عــلــى أشــــده بــن هـــذه الــقــوى 
وجعجع،  عـــون  بــن  وتــحــديــدًا  املسيحية، 
إال أنهم، وبرعاية رأس الكنيسة املارونية، 
ــراعـــي، تــوصــلــوا إلــى  الــبــطــريــرك بـــشـــارة الـ
اتفاق، نّصبوا، من خاله، أنفسهم الزعماء 
املسيحين األربعة »األقوياء« الذين يجب 
الجمهورية.  رئيس  بينهم  ينتخب من  أن 
الحريري يختار فرنجية واحــدًا  هــو  وهــا 
من هؤالء األربعة، ويضعهم في حيرة من 
أمرهم، وفي حالة تنافس في ما بينهم، إذ 
إن ما يجمعهم ويفرقهم في آن أن كل واحد 
منهم يريد أن يصبح رئيسا، وقد وافقوا 
على الصيغة التي جمعهم تحت مظلتها 
الضمنية  لقناعتهم  املــارونــي،  البطريرك 
بأنه لن يتمكن أي منهم من الوصول، إال 
أنهم هم  الوقت عينه، يعتبرون  أنهم، في 
أو يكون  الرئيس،  أن يقرر اســم  مــن يجب 

له الدور الحاسم في عملية االختيار، ال أن 
يوضعوا أمام األمر الواقع، أو يتم فرضه 
عليهم مــن طــرف آخــر، حتى وإن كــان هذا 
الطرف حليفا. لذلك، قد يلجأ ربما الطرفان 
والعونيون،  »الــقــوات«  أي  بينهم،  األقـــوى 
إلى اللعب على الحساسية الطائفية، برفع 
شعار »رفــض تسمية طــرف مسلم رئيس 

الجمهورية املسيحي«. 
أمــــا ملـــــاذا قــــام الـــحـــريـــري بـــهـــذه الــخــطــوة، 
وما دوافعه، ومن نصحه بأن يسعى إلى 
اإلتيان  بالحليف اللصيق ببشار األسد، 
ــد أعـــدائـــه واملــتــهــم بــجــريــمــة قــتــل والــــده،  ألـ
والذي ما زال على رأس النظام في سورية، 
فــهــل أصــبــح لــبــنــان جـــزيـــرة مــعــزولــة عما 
يــجــري مــن حــولــه، أم أن الــحــريــري حصل 
على ضمانات بأن رحيل األسد بات مؤكدًا 
وقـــريـــبـــا. وهــــل الــســعــوديــة، الــتــي تــشــتــرط 
وتصر ضمن أي تسوية على رحيل األسد، 
املستقبل«.  »تيار  زعيم  بخطوة  علم  على 
وهــل هــنــاك مــؤشــرات إيجابية مــن إيـــران، 
ومـــوافـــقـــة أو تــغــطــيــة أمــيــركــيــة وفــرنــســيــة 
السورية  األزمــة  تسوية  كانت  وإذا  لذلك؟ 
ال تـــزال فــي بــدايــتــهــا، فــلــمــاذا االستعجال 
والتضحية برئاسة الجمهورية في لبنان، 
أم إن الـــحـــريـــري يــبــحــث عـــن مـــخـــرج بــأي 
ثمن، ألن شعبيته آخذة بالتآكل، وظروفه 
تحتمل  تعد  لــم  واالقــتــصــاديــة  السياسية 

اإلقامة بعيدًا عن لبنان؟
)كاتب لبناني( 

كانت جاهزة، 25 عراقيا، تم تقسيمهم إلى 
شيعة وسنة وأكراد وأقليات، حتى جاءت 
الفلوجة ربيع 2004، لتعيد إلى العراقين 
ــد أن املــــقــــاومــــة ســبــيــل  ــ ــؤكـ ــ ــم، وتـ ــ ــهـ ــ ــوازنـ ــ تـ

للتحرير والحفاظ على وحدة الوطن.
الفلوجة كانت، ربيع عام 2004، أول مدينة 
ــتـــال األمــيــركــي،  عــراقــيــة تــتــحــرر مـــن االحـ
فيها  يــومــا، سعت   33 دامـــت  عقب معركة 
ــوات األمـــيـــركـــيـــة، مــســتــعــيــنــة، بــكــل ما  ــقــ الــ
أوتــيــت مــن قــــوة، إلـــى اســتــعــادة السيطرة 

على املدينة، غير أنها فشلت.
الــرجــال، فشلت  الــرجــال  يــومــهــا، استبسل 
تلك املعركة، عادت أميركا تجر خيباتها، 
اضـــطـــرت لــلــتــفــاوض، جــلــســت مــرغــمــة مع 
، بعد أن 

ً
رجـــال املــديــنــة، فــاوضــت مــضــطــرة

املدينة.  هيبة  بكسر  النفس  تمني  كــانــت 
يــومــهــا كـــان الـــعـــراق مــوحــدًا خــلــف مدينة 
وحــــدتــــه، لـــم يــكــن صــعــبــا أن تــجــد أغــانــي 
تـــذاع فــي شـــوارع مــدن الجنوب.  للفلوجة 
لــم يــكــن وقــتــهــا هــنــاك عــراقــي يختلف عن 
لــلــوطــن،  بــقــدر حــبــه وتضحيته  إال  اآلخــــر 
ــذا، كـــانـــت الــفــلــوجــة  ــ ــغــــزاة. لـ ومــجــابــهــتــه الــ

شوكة في فم من أراد ابتاع العراق.
أشــهــر مــضــت، والــفــلــوجــة مـــحـــّررة داخــل 
وطـــــن مـــحـــتـــل، تــــديــــر نــفــســهــا بــنــفــســهــا، 
حــتــى أغــاظــتــهــم كــلــهــم، محتلن وأذنــابــا 
ممن ارتضوا أن يكونوا رهائن ذل وعار 
الــحــدود، فأعدت  القادمن من خلف  بيد 
أمــيــركــا حــشــدهــا، وجــّيــشــت قـــوات التابع 
الــذيــن  بــلــيــر مــعــهــا، واآلالف مـــن  تـــونـــي 
تــدربــوا فــي إيـــران، كلهم يريد أن يقتص 
املدينة، وفشلوا، حتى عــادت أميركا  من 
بأسلحتها غير املجربة، فجّربتها هناك. 
كــانــت جــثــث الــضــحــايــا تـــــذوب، ال يبقى 

منها سوى العظام.
واليوم، وبعد سنوات على موقعة الفلوجة، 
أولها وثانيتها، تعود غربان الشر لتنتقم 
املدينة، والحجة دومــا جاهزة، وجود  من 
اإلرهــابــيــن، كــمــا ادعـــت قبلهم أمــيــركــا أن 
الــفــلــوجــة تــــؤوي أبـــو مــصــعــب الـــزرقـــاوي، 
القاعدة، عام 2004. تحولت املدينة،  زعيم 
ومنذ مطلع عام 2014، إلى مدينة للموت، 
الــقــذائــف،  ــواع  أنــ فــكــل يـــوم تقصف بشتى 

ال شـــك فـــي أن مـــبـــدأ ومـــفـــهـــوم املــواطــنــة 
ضرورة ال بد منها لقيام أي دولة باملفهوم 
الحديث، واستقرارها وتطورها، فحقوق 
املـــواطـــن إنــمــا هــي نتيجة لــكــونــه عضوًا 
في  نتيجة عضويته  الــوطــن، وليس  فــي 
القبلية  الــهــويــة  أن  عــلــى  عـــاوة  القبيلة، 
القبيلة  أعضاء  مواقف  وتقيد  تحدد  قد 
فــــي املـــجـــتـــمـــع، فـــمـــن غـــيـــر الــطــبــيــعــي أن 
ما  إذا  قبيلته  برملان ضد  يصّوت عضو 
استشعر أنها مهددة، أو أن هناك خسائر 
مــحــتــمــلــة لــبــنــي قــبــيــلــتــه الـــذيـــن أوصــلــوه 
إلــى كرسي الــبــرملــان، إال فــي حالة رغبته 
ــان«!  ــرملـ ــبـ ــــى »كــــرســــي الـ ــودة إلـ ــعــ بـــعـــدم الــ
فمن خال عاقة الوطن واملواطن، يمكن 
تــصــحــيــح الـــتـــفـــاوتـــات االقـــتـــصـــاديـــة بن 
طــبــقــات املــجــتــمــع، ويــمــكــن تــمــكــن املــــرأة 
والــشــبــاب واألطــفــال وكــبــار الــســن وذوي 
ــة، وغـــيـــرهـــم مــن  االحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــ
الــفــئــات مــن حقوقهم كــامــلــة، األمـــر الــذي 
ر بلوغه عن طريق عضوية القبيلة.  

ّ
يتعذ

الــخــلــيــج نــشــأت  فـــي دول  املــواطــنــة  وألن 
 هذا 

ّ
تاريخيا من األعلى، دستوريا، فلعل

ما يفسر  تفاوت املواطنن الخليجين في 
وبالتالي  وواجباتهم،  حقوقهم  درجــات 
السياسات  صنع  فــي  مشاركتهم  درجـــة 
والقرارات، وفي الشأن العام ملجتمعاتهم، 
من مجتمع إلى آخر، ومن نظاٍم إلى آخر، 
بـــل ومـــن حــقــبــة تــاريــخــيــة أو زمــنــيــة إلــى 
ــرى، فــلــم يـــحـــدث أن نـــشـــأت املــواطــنــة  ــ أخــ
إلــى األعلى،  في دول الخليج من األسفل 
املواطنن  لتمكن  شعبية،  ثــورة  نتيجة 
ــاســـات  ــيـ ــة الــــدســــاتــــيــــر والـــسـ ــاغـ ــيـ ــــن صـ مـ
ــنـــن نــشــيــطــن  ــواطـ الــكــفــيــلــة بــجــعــلــهــم مـ
ما  ولهذا،  للتشريع.  ومصدرا  مجتمعيا 
وبحثيا وشعبيا  أكاديميا  بعضهم،  زال 
أنها  املواطنة على  إلــى  وإعــامــيــا، ينظر 
ــة، في  ــوارثـ ــتـ مـــجـــرد حـــقـــوق مــكــتــســبــة ومـ
حــــن يــنــظــر إلـــيـــهـــا بــعــضــهــم عـــلـــى أنــهــا 
ــعـــــض آخـــــــــر، وهـــــــو األعـــــم  ــ واجـــــــبـــــــات، وبـ
واألشمل، ينظر إليها على أنها منظومة 
التي  الحقوق  مــن  تبدأ  املــبــادئ،  متعددة 
املواطنون، ملمارسة  أن يتمتع بها  يجب 
يتعن على  الــتــي  والــواجــبــات  وطنيتهم 
املواطنن االلتزام بها لتفعيل وطنيتهم، 
وتقوى عبر االنتماء الوطني، بكل أبعاده 
الــثــقــافــيــة والــلــغــويــة، وتــتــأكــد مـــن خــال 
الــهــويــة الــوطــنــيــة، بــكــل أبــعــادهــا املــاديــة 
واملــعــنــويــة، وتــتــوثــق بــاملــشــاركــة املــدنــيــة 

والسياسية، بكل أبعادها القانونية.
ولعل التحدي الرئيسي الذي يواجه دول 
بتعزيز  يتعلق  فــيــمــا  الــعــربــيــة،  الــخــلــيــج 
إيجابيا  تفعيلها  على  والعمل  املواطنة، 
ــا هـــــو خـــلـــل تــركــيــبــتــهــا  ــهـ ــيـ ــنـ ــواطـ بـــــن مـ
، عن عدة عوامل 

ً
السكانية، والناتج، أصا

ديــمــوغــرافــيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
وســـيـــاســـيـــة، مـــتـــداخـــلـــة ومـــتـــراكـــمـــة عــبــر 
التنمية  نمط  أدى  فقد  املاضية،  العقود 

والبترول مع داعش، وإلى تركيبة الجيش 
إلى  واملــخــابــرات، وإلــى تسعير املحاصيل، 
توريث الباد من األب إلى االبــن... ألف أمر 
وأمر كلها توضح أن مركزًا ما يفعل فعله، 
بهدف الحفاظ على السلطة وكرسي الحكم 
والقرار، وبهدف إبعاد أي جهة أخرى مهما 
كانت قوتها. هذا ما يمكن تسميته العلوية 
السياسية. ولكن، ملاذا ُينكر وجوُدها؟ ولَم 

ْحمى عباءات الكثيرين ملجرد ذكرها؟
َ
ت

األمر بسيط. ولكن، قبل كل شيء، ال يمكن، 
املتعددة، وتطور  العلوم  ثــورات  وبعد كل 
علم  مصطلحات  تبقى  أن  االجتماع،  علم 
هذه  ومــن  صحيحة،  التقليدية  االجتماع 
ما تراه املاركسية. تاريخ سورية الحديث 
هــو تــاريــخ إنــكــار ووســــواس قــســري. فمن 
»املــقــدســة«، ساد  الوطنية  الــوحــدة  ناحية 
يــشــكــك  أو  مـــنـــهـــا،  ــنـــال  يـ ــــام  كـ أي  أن  رأي 
فـــيـــهـــا، خـــيـــانـــة. يــعــلــم الـــجـــمـــيـــع أن كــلــمــة 
»عـــلـــوي« كــانــت حـــرامـــا. مــن يــنــكــر؟ بينما 
أو سني  درزي  أو  مــفــردة مسيحي  كــانــت 
أو إسماعيلي مألوفة ومستخدمة. وأعمق 
من هذا كله، كان هناك إنكار لكل ما يشير، 
ولــو مــن بعيد، إلــى مركز مــا يدير اللعبة. 
الحقيقية  األيديولوجية  هــو  اإلنــكــار  هــذا 
لسورية االبن واألب. واألنكى أن أي إشارٍة 
 
ّ
قــد تــودي بحياة الشخص الــذي فّكر بــأن

ثمة شيئا ما هنا. وعلى الرغم من كل ما 
ــازال الـــســـوريـــون يــشــفــقــون على  ــ حــصــل، مـ
ــــون بــبــلــدهــم مــــن إطــــاق  ــرأفـ ــ أنـــفـــســـهـــم، ويـ

مصطلح كهذا)!(.
يــمــكــنــنــا أن نــقــّيــم مــــدى أذى هــــذا اإلنـــكـــار 
املــــرضــــي والـــــوســـــواس الـــقـــســـري بــانــفــات 
الــثــورة، عند  األمـــور على مصراعيها بعد 
ــثـــورة، الــحــال الــتــي أدت  أكــثــريــة مــؤيــدي الـ
إلــى جـــروٍح يصعب اندمالها. وهــي الحال 
السنية  الــجــهــاديــة  أيــضــا  استغلتها  الــتــي 
الــحــال التي جعلت من  تماما. وهــي أيضا 
لحمة مؤيدي النظام قوية. إنها دائما كانت 
العلوية السياسية. تتميز العلوية بسرية 
شبه تامة، وال يظلمها أحد إن أطلق عليها 
أنــهــا تــنــظــيــم ســـري قــديــم ال يــتــغــّيــر كثيرًا 

بتغير الدول والسيطرة والسياسة.
وإذا صح ما تناقلته وسائط إعــام من أن 
عددًا من ذوي النفوذ في الطائفة قد زاروا 
إسرائيل بوساطة روسية، لبحث مستقبل 
فــإن خروج  املستقبل،  في  العلوية  الطائفة 

العلوية السياسية إلى العلن مسألة وقت.
)كاتب سوري(

الطبقة  بوجه  الــشــارع  وانفجار  الطرقات، 
بالفساد  واتهامها  بمجملها،  السياسية 

وعقد الصفقات.
وإذ بالحريري، املقيم في السعودية منذ 
أكثر من أربع سنوات، وصاحب أكبر كتلة 
اللبنانين  يــفــاجــئ  الــبــرملــان،  فــي  نيابية 
بـــلـــقـــاء فــرنــجــيــة فــــي بــــاريــــس، وتـــتـــّســـرب 
معلومات عن التفاهم على دعم ترشيحه 
لــلــرئــاســة. فــقــامــت الــقــيــامــة، وخــصــوصــا 
التي أصيب  آذار«   14« قــوى  فــي صفوف 
بعضها بالصدمة، إلى درجة أن وجوها 
ــار الـــحـــريـــري نــفــســه  ــيـ ومـــســـؤولـــن فــــي تـ
)املــســتــقــبــل( أعــلــن رفــضــه انــتــخــاب »زملـــة 
وزيــر  مثل  للبنان،  رئيسا  األســـد«  بــشــار 
الـــعـــدل، أشــــرف ريــفــي، والــنــائــب والــوزيــر 
الـــســـابـــق وعـــضـــو املــكــتــب الــســيــاســي في 
ــنـــان من  »املــســتــقــبــل«، أحــمــد فــتــفــت. واالثـ
مــحــافــظــة الـــشـــمـــال مــثــل فــرنــجــيــة نــفــســه. 
ــان اإلحــــــــــراج والــــصــــمــــت ســيــدي  ــ فـــيـــمـــا كــ
وخصوصا  فرنجية،  حلفاء  لــدى  املوقف 
حــزب الــلــه الـــذي تربطه بــه عــاقــة وثيقة، 
بــدعــم عـــون، ولــيــس في  لكنه ملتزم علنا 
وسعه التخلي عنه، ألن األخير وقف إلى 
في  استثنائية  تغطية  لــه  ــن  وأمـ جــانــبــه، 
الــشــارع املسيحي، فــي أصــعــب الــظــروف، 
خال حرب تموز 200. والتزم عون نفسه 
نوابه  بعض  يخفي  أن  دون  مــن  الصمت 
الحريري  خطوة  من  الشديد  امتعاضهم 
ــقـــى عــــــون ســــــرًا قــبــل  ــتـ ــبـــق أن الـ الـــــــذي سـ

وكــــل يــــوم يــتــم تــجــيــيــش الـــشـــارع ضــدهــا، 
بحجة وجود الدواعش فيها، ويتناسون، 
عن قصد، وجــود أكثر من 150 ألف مدني 
داخــــل املــديــنــة لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن الـــخـــروج، 
ألنهم ال يريدون أن يكونوا ضحية ابتزاز 
حــكــومــة الـــعـــار ومــلــيــشــيــاتــهــا عــلــى جسر 
بزيبز، يتوسلون إليهم كي يدخلوا بغداد 

بعد إحضار الكفيل.
اليوم، وعلى الرغم من كل القصف الهمجي 
عــلــى الـــفـــلـــوجـــة، فــــإن عـــشـــرات مـــن عــوائــل 
 على 

ً
مدينة الرمادي التي انتظرت طويا

ــّررت  جــســر بــزيــبــز لــلــدخــول إلـــى بـــغـــداد، قـ
الدخول إلى الفلوجة، لتعيش هناك، على 
الــرغــم مــن كــل الــقــصــف الــيــومــي، فــهــو، من 
وجهة نظر هؤالء، أرحم من الوقوف على 
جسٍر تنتهك فيه كرامتهم بأبشع الصور.

ــراد،  ــ ــيـــس املــ الـــفـــلـــوجـــة الــــيــــوم تـــقـــصـــف، ولـ
الــنــائــم، وال  الــعــالــم  هــنــا، مخاطبة ضمير 
عن إنسانيته العوراء التي ال ترى إال ما 
أن نذكر الشعوب،  تريد، وإنما فقط نريد 
بــأن هناك  واإلســامــيــة،  العربية  شعوبنا 
مــديــنــة تقصف يــومــيــا، مــديــنــة كــانــت ذات 
يــــوم عـــنـــوانـــا لــلــكــرامــة ورمــــــزًا لــلــمــقــاومــة، 
بــدعــاء،  وال  بــتــغــريــدة،  عليها  تبخلوا  فــا 
الــذي  فــالــدم  وال بكسرة خبز تعن أهلها، 
دفعته املدينة وأبناؤها أغلى من أي فعٍل 

نقدمه لهذه املدينة الصامدة.
)كاتب عراقي(

االقـــــتـــــصـــــادي الـــتـــقـــلـــيـــدي، فـــــي الـــعـــقـــود 
ــشــجــع لسياسة 

ُ
املــنــصــرمــة، واملـــوجـــه وامل

االســتــهــاك عــوضــا عـــن اإلنـــتـــاج، والـــذي 
انعكس جليا في استقدام العمالة الوافدة 
غــيــر املــــاهــــرة، حــتــى شــكــلــت مـــا يــفــوق الـــ 
70% مــن الــعــمــالــة، وبـــالـــذات فــي القطاع 
الــخــاص، عـــاوة عــلــى ضــعــف املــخــرجــات 
الــتــعــلــيــمــيــة، وعـــــــدم رفــــدهــــا بـــاملـــهـــارات 
الــازمــة لــاقــتــصــادات الــوطــنــيــة ولــســوق 
العمل بشكل خاص. وأيضا لصغر حجم 
سكان املواطنن )قطر واإلمـــارات بنسب 
ال تتجاوز 13%(، وما ترتب على ذلك من 
االعــتــمــاد املــتــزايــد، واملــتــوقــع اســتــمــراره، 
ــتـــى أصـــبـــح  ــدة، حـ ــ ــ ــوافـ ــ ــ ــة الـ ــالـ ــمـ ــعـ ــلـــى الـ عـ
املواطنون أقلية في دولهم ومجتمعاتهم، 
ــات وهــــويــــات  ــيــ ــرقــ ــلـــيـــط مـــــن عــ ــــط خـ ــ وسـ
وثقافات مختلفة، أغلبها آسيوية، األمر 
الــذي فــرض ضغوطا »مؤسسية عاملية« 
جديدة على الحكومات الخليجية، منها 
ما كان متعلقا بحقوق اإلنسان )الوافد( 
ومنها  املعيشة،  أو  السكن  أو  العمل  فــي 
مــا تــرتــب على ذلــك مــن إدخـــال الثقافات 
املــخــتــلــفــة إلــــى املــجــتــمــعــات الــخــلــيــجــيــة، 
وإنشاء دور العبادة الخاصة بالديانات 
بــالــحــقــوق  ومــطــالــب محتملة  املــخــتــلــفــة، 
ــة، مــنــهــا  ــلــ ــامــ ــة كــ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــيـــة واملـ ــيـــاسـ الـــسـ

اكتساب الجنسية في املستقبل القريب.
فـــــي حـــــن يـــتـــمـــثـــل الــــتــــحــــدي اآلخــــــــر فــي 
ــــي تــعــزيــز  ــاح الـــنـــظـــم الــتــعــلــيــمــيــة فـ ــجــ نــ
ــام؟  املـــواطـــنـــة لـــــدى املـــواطـــنـــن بــشــكــل عــ
وهـــل االكــتــفــاء بـــاملـــقـــّررات الـــدراســـيـــة في 
الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة والــتــربــيــة الوطنية 
كــافــيــة لــتــكــويــن مـــواطـــن مـــســـؤول وواع 
وقـــادر على املــشــاركــة اإليــجــابــيــة وصنع 
ــقــــرارات والــســيــاســات؟ وهـــل بــنــاء هــذا  الــ
املواطن الصالح املسؤول والواعي يمكن 
في  الوطنية  والقصائد  األغاني  بترديد 
املــنــاســبــات الــوطــنــيــة والــريــاضــيــة؟ وهــل 
من املتوقع »كفاءة وفعالية« هذه النظم 
ــنــــة لـــدى  الــتــعــلــيــمــيــة فــــي تـــعـــزيـــز املــــواطــ
والتغيرات  التحديات  ظل  في  املواطنن 
السياسية واالجتماعية، كالتي شهدتها 
الــدول الخليجية أخيرًا؟ قد يبدو  بعض 
الخليجي  الـــدســـتـــوري  الــنــهــج  اســتــمــرار 
ــــى إلـــى  ــلـ ــ ــــن األعـ ــز املــــواطــــنــــة مـ ــزيـ ــعـ ــــي تـ فـ
األوفــر حظا، وخصوصا  الخيار  األسفل 
مــبــادئ املحاسبة  مــا يتعلق بتعزيز  فــي 
واملساءلة والشفافية في تشكيل املواطن 
مــن   ــنــــة  املــــواطــ تـــعـــزيـــز  أن  إال  املـــــســـــؤول، 
األسفل إلى األعلى قد يكون األداة املمكنة 
إلــى  املــواطــنــة مــن األعــلــى  لتفعيل منهج 

األسفل!
خاصة القول، من شأن املشاركة ثنائية 
املــواطــنــة وتعزيزها  تفعيل  فــي  االتــجــاه 
أن تــــــؤدي إلـــــى تــحــصــن املـــجـــتـــمـــع ضــد 
وعليه،  الــخــارجــيــة.  واملــؤثــرات  التغيرات 
الخليجية  ــــدول  الـ الســتــيــعــاب  األوان  آن 
أن املــواطــنــة هــي مــشــاركــة إيــجــابــيــة ذات 
اتجاهن مــن األعــلــى واألســفــل فــي صنع 
الــقــرار والــســيــاســات، األمـــر الـــذي يتطلب 
في  املجتمع وجماعاته  فئات  كل  إدمــاج 
أطر وطنية واحــدة، ومستندة على مبدأ 
الــحــقــوق املــتــســاويــة لــلــمــواطــنــن، كــمــا آن 
املواطنة  أن  املواطنن  الستيعاب  األوان 
لم تعد مكانة اجتماعية موروثة ،تجعل 
املواطن صاحب حقوق فقط في مجتمعه، 
 في البحث عن مزيد 

ً
بحيث يكون منشغا

مــن الحقوق واالمــتــيــازات و«الــكــرامــات«، 
من دون مقابل أو واجب، بل هي مشاركة 

لة.  وتمكن ومساء
)أكاديمية وكاتبة قطرية(

حين يرشح الحريري فرنجية لرئاسة لبنان

الفلوجة تذبح بصمت

المواطنة في دول الخليج العربي

نعم هناك 
»علوية سياسية«

هل حصل الحريري 
على ضمانات بأن 

رحيل األسد بات 
مؤكدًا وقريبًا؟

تحولت الفلوجة، 
منذ مطلع 2014، 

إلى مدينة للموت، 
فكل يوم تقصف 

بشتى أنواع القذائف

المشاركة ثنائية 
االتجاه في تفعيل 

المواطنة وتعزيزها 
تحّصن المجتمع 

آراء

صالح الدين الجورشي

يرّدد هذه األيام، في تونس، خبراء اقتصاديون ومسؤولون في حكومة الحبيب الصيد، 
مصطلح »اقتصاد حرب«، ومنهم الخبير معز الجودي الذي أكد أنه حان الوقت التباع 
اقتصاد الحرب وتشكيل حكومة أزمة، وقال »في هذه املرحلة، لم يعد بإمكاننا الحديث 
عن تطوير االقتصاد وإنعاشه، وإنما يجب إعطاء األولوية للملف األمني«. أما وزير 
املالية، سليم شاكر، فقد وصف قانون املالية لسنة 2016  بأنه »قانون اقتصاد حرب 
ضد اإلرهاب«. جاء الحديث عن حالة الحرب في تونس، اليوم، نتيجة شعور الجميع 
بأن اإلرهاب تجاوز الحد، ولم يعد مجرد ظاهرة هامشية، بعد أن تحول إلى واقع مر، 
يتمتع مرتكبوه بقدرة ملموسة على توجيه ضرباٍت موجعة للدولة والشعب، ما دفع 
السياسيني، منذ فترة، إلى القول إن تونس تعيش حالة حرب باملعنى العميق للكلمة، 
ما يجعل تشكيل حكومة حرب أمرًا ضروريًا ملواجهة التصعيد النوعي الذي تقوم به 

التنظيمات اإلرهابية، من أجل إرباك الدولة، والعمل على إسقاطها. 
إدارة  تونس لحسن  املالئمة في  السياسية  األرضــيــة  توفرت  املــطــروح: هل  الــســؤال 
الحرب وكسبها؟ أول ما يتبادر إلى الذهن، هنا، أداء الحكومة الحالية، وهو بعيد عن 
خصائص حكومات الحرب التي تفترض الجرأة في اتخاذ القرارات الصعبة، والتمتع 
الدولة ألولويات املواجهة األمنية، وميزانية  بصالحيات واسعة، وإخضاع ميزانيات 
البالد في  إدارة شــؤون  يتولون  الذين  وبالتالي،  السلم،  الحرب تختلف عن ميزانية 
الطبيعية. ومن أجل  الظروف  حالة الحرب يختلفون، بالضرورة، عن املسؤولني في 
لتستجيب ألولويات  إعــادة هيكلة حكومته  الصيد عن توجهه نحو  أعلن  كله،  ذلك 
املرحلة الجديدة. في هذا السياق، على جميع األطراف الحزبية واملدنية والنقابية أن 
تتحمل مسؤولياتها، وهو ما جعل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، يتوجه 
بنداء إلى النقابيني ورجال األعمال، يدعوهم، بإلحاح، إلى فض الخالفات، وإقامة سلم 
الدولة ملواجهة املخاطر األمنية، كما دعا كــوادر حزبه »نداء  اجتماعي، حتى تتفّرغ 
تونس« إلى تجاوز خالفاتهم الداخلية، وإنقاذ صورة تونس لدى مؤسسات التمويل 

الدولية التي بدأت تتساءل عن مدى مصداقية املاسكني بزمام األمور في البالد.   
وتفترض حكومة الحرب دعما شعبيًا وتوافقًا وطنيًا، وأن تتجاوز منطق التحزب، 
الحرب  وتعتمد على برنامٍج يضع األمــن في صــدارة األولــويــات. كما أن اقتصاد 
يتطلب، بــالــضــرورة، إيــجــاد أرضــيــة مشتركة بــني الــحــكــومــة والــنــقــابــات والــقــطــاع 
الخاص واملجتمع املدني، من أجل تحمل النفقات الضخمة التي يفرضها دعم األمن 
تعليق اإلضــرابــات واالحتجاجات وإعالن  اتفاق حول  والجيش. ويترتب عن ذلك 
الراهن بني اتحاد  هدنة اجتماعية جّدية، وهذا غير مضمون، اآلن، بحكم الصراع 
الشغل ومنظمة األعراف، إلى جانب تهيئة املواطنني للقبول بتأجيل املطلبية، والرفع 
من نسق العمل واإلنتاج، لقطع الطريق في وجه من يعملون على انهيار االقتصاد 
ليبيا  الدولة، واحتمال سقوطها، كما حصل في  الذي من تداعياته تفكك  الوطني 

وفي اليمن، أو على األقل إصابتها بداء االنقسام الجغرافي والسياسي.
ليس اإلعـــالن عــن حكومة حــرب وإعـــالم حــرب واقــتــصــاد حــرب مــجــرد شــعــارات 
سياسية، أو ردة فعل ظرفية، وإنما هو إعالن عن دخول تونس في مرحلة جديدة، 
تتسم بالخطورة والهشاشة. وبالتالي، النخبة مطالبة بتحقيق معادلة صعبة تحقق 
نجاحات ملموسة في مجال مكافحة الجماعات املسلحة املتعددة التي تختلف في 
والءاتها التنظيمية، لكنها تتحد في سعيها نحو ضرب املسار الديمقراطي، والعمل 
م في رقاب التونسيني. ومن جهة أخرى، على املاسكني بزمام الدولة أن 

ّ
على التحك

يحققوا األمن واالستقرار من دون املساس بجوهر املسار السياسي، أو االلتفاف 
اليوم،  التونسيني،  قــدر  يفرض  الناشئة.  الديمقراطية  واملؤسسات  الحريات  على 
عليهم املزيد من التضحية، لحماية وحدتهم الوطنية، على الرغم من كل الصعوبات 
الفقراء  مقدمتها  وفي  مختلف شرائحهم،  تالحق  التي  واالجتماعية  االقتصادية 

الذين ال يزالون ينتظرون الكرامة التي حرموا منها حتى اآلن.

باسل طلوزي

ــه«.. أتأمل هــذا الفاصل التعليمي الــذي تــزّج به بعض الفضائيات  »اإلرهـــاب ال ديــن ل
 
ً
العربية بني املسلسالت التركية وبرامح املوضة واألزيــاء، فتقفز إلى ذهني مباشرة
»البطحة«  بـ  واملقصود  عليها«،  بحّسس  بطحة  راســه  على  »اللي  الشعبية:  طرفتنا 
زجاجة الخمر، بمعنى أننا نتصرف كالطفل املذنب، لدفع تهمة تلتصق بنا، كالتصاق 
البطحة على الرأس. ال أدري ملاذا يراودني إحساس بأن هذا الفاصل املسلوق على عجل 
يستخف بعقل املشاهد العربي، القادر على التفريق بني الدين واإلرهــاب، بل أشعر 
كذلك بأن مثل هذا الفاصل يفترض أن العرب كلهم مشاريع إرهابيني، ال ينتظرون 
غير إشارة التحرك لتنفيذ العمليات اإلرهابية، فيما يسعى الفاصل إلى إعادتهم إلى 
جادة الصواب، وثنيهم عن خططهم الشيطانية. أيضًا، ومن باب االستخفاف بالعقول، 
يحاول الفاصل نفسه أن يقنعنا بأن اإلرهاب ال دين له، وال حتى معتقد. وهنا، يحق 
لنا التساؤل: ما الدوافع، إذًا، التي تحّرك األلوف من هؤالء الشبان، لتعصيب أجسادهم 
باألحزمة الناسفة، واإلقدام على املوت إقدامًا ال يعرف التراجع؟ أتراهم مجرد كائنات 
فــراحــت تبحث عنه في  أمكنة لالنتحار،  بلدانها  فــي  لــم تجد  بــال عقول وال تفكير، 
اإلرادة، ومغّيبني  العقول ومشلولي  أنهم مجرد شبان مسلوبي  أم  أخــرى؟  مواضع 

مغناطيسيًا، تسيطر عليهم عصابات البغدادي والظواهري وسواهما؟
على  ويقف  أخــيــرًا،  بــاريــس،  أحـــداث  بشأن  الفرنسية  الشرطة  تحقيقات  يتتبع  مــن 
مبلغ التخطيط لهذه العملية التي نسجت خيوطها بني عواصم عدة، وقدم منفذوها 
باريس،  في  تجمعهم  قبل  بعضهم  يعرفون  يكونوا  لم  وربما  مختلفة،  أماكن  من 
يدرك جيدًا، أن هذه التنظيمات أبعد ما تكون عن »الغباء« الذي تحاول تلك الفواصل 
»التعليمية« تلقيننا إياه، وأعقد من ذلك الثوب الساخر الذي حاول أن ُيلبسه الفنان 
ناصر القصبي للشخصيات الداعشية في مسلسه الرمضاني الفائت، وأمكر مما 
حاولت برامج فكاهية لبنانية أن تظهر به داعشيني، ال يعرفون من الحياة غير »جهاد 
 على ذلك من قدرتهم على تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من قبيل 

ّ
النكاح«، وال أدل

االنتقام من  أهــداف ال تقف عند حد  نسف طائرة مدنية روسية في سيناء، وهــي 
الضربات الجوية الروسية، وال الثأر من حمالت الجيش املصري ضد فرع »داعش« 
أو  التنظيمات،  هــذه  باختصار،  كله.  املصري  السياحي  القطاع  في سيناء، بضرب 
العصابات، أو مهما كانت تسمياتها، ال تصدر عن فراغ عقلي أو عقائدي، بل هي 
الحديثة، بما يفوق  التكنولوجيا  أدوات  تنظيمات تتطّور بسرعة مذهلة، وتستخدم 
نعتقد،  مما  أرســخ  قناعات  عقولهم  في  وتستقر  اإلرهــابــيــني«،  »غير  نحن  قدرتنا، 
تحّركهم وتدفعهم إلى تفجير أنفسهم بإقدام ورضا نفسي تام عما يفعلونه. وقبل 
وقبل   ،

ً
أوال نعترف،  أن  علينا  »الــتــوعــويــة«،  الفواصل  تلك  تصوير  عناء  م 

ّ
نتجش أن 

كل شيء، وعلى الرغم من قسوة هذا االعتراف، بأن »اإلرهــاب له ديــن«، وأن التبرؤ 
من هؤالء اإلرهابيني محض إسفاٍف، ال تصّدقه العقول، فهم خرجوا من عباءاتنا 
 عن أن إسراعنا بإظهار 

ً
ومجتمعاتنا، وربما كان لبعضا ابن أو أخ أو أب معهم، فضال

البراءة على طريقة األطفال املذنبني يشبه املثل »كاد املريب يقول خذوني«.
الــذي يتبناه هــؤالء، وال عجب إْن  لــإرهــاب ديــن، ومهمتنا أن نتمّحص هــذا الدين 
وجدناه مزيجًا مشّوهًا من ديننا نحن، ولن ينقص من شجاعتنا شيء إذا قلنا 
إنهم يستندون في إرهابهم إلى نصوٍص دينية نقرؤها بخشوع، ويؤّولونها هم 
بما يخدم همجيتهم، ويتعنّي أن نفهم كيف وظفوا تلك النصوص لتسويغ مآربهم.
هذا ما علينا مواجهته، ألننا أدرى الناس بهذا التوظيف الذي لجأت إليه أنظمة عربية 
وكبتها  قمعها  لتسويغ  الــســوداء،  التنظيمات  مــن  وغيرها  »داعـــش«  قبل  حاكمة، 
واستئثارها بكراسي الحكم، وال غرابة إن قطعت علينا أنظمتنا حبل التحقيق في 
منتصف الطريق، ألنها تعلم جيدًا أن طرف الحبل سيقود إليها، باعتبارها أساس 
التبّجح  ستعاود  وعندها  السلطة،  كراسّي  على  لتأبيدها  للدين،  املاكر  التوظيف 

 بأن »اإلرهاب ال دين له«.    
ً
ثانية

فاطمة ياسين

يزدحم البحر األبيض املتوسط بالقطع البحرية العسكرية فائقة القدرة. أطلقت فرنسا 
حاملة طائراتها »شارل ديغول« بعد هجمات باريس اإلرهابية، وقبلها حركت أميركا 
حاملة »هاري ترومان«، وفق »خطة سابقة«، إلى مواقع في البحر املتوسط. وبالطبع، 
التحقت موسكو بهذا الحشد العائم، لتأخذ منصة بني هذه القوارب الضخمة، تطلق 
منها طائراتها ومضاداتها. يوحي االستخدام النهائي لكل هذه القطع بتفضيل الجو 
بوصفه ساحة معركة، وعلى الرغم من تباين ظروف وجود كل قطعة من هذه القطع 
في البحر املتوسط، إال أن العنوان العريض »واملبرر« هو الهجوم على تنظيم الدولة 
الرد  إلــى  الباريسي،  أمنها  في  املطعونة  فرنسا،  تسعى  عليه.  والقضاء  اإلسالمية 
الحاسم على الهجوم الذي تعّرضت له عاصمتها مرتني في عام. هوجم، في األولى، 
الثانية، تلقت عدة مواقع ثقافية ضربات همجية منسقة،  مقر مجلة ساخرة، وفي 
ومع أن بعض املهاجمني يحملون جوازات سفر فرنسية، إال أن السلطات الفرنسية 

اعتبرت أن خصمها هو تنظيم الدولة املوجود بقوة في سورية والعراق. 
تــّدعــي روســيــا، هــي األخـــرى، أن أمنها القومي مــهــدد، ألن معظم املنضوين تحت 
بأساطيلها  تــأتــي  أن  قـــررت  لــذلــك،  مناطق سوفياتية.  مــن  قــادمــون  الــدولــة  تنظيم 
الــطــائــرات  تهاجم  جــــاءوا.  مــن حيث  الــعــودة  مــن  يتمكنوا  أن  قبل  عليهم،  لتقضي 
تعارض  التي  الــقــوات  كــل  رئــيــس،  بشكل  تقتل،  لكنها  بالطبع،  التنظيم،  الــروســيــة 
 أن هذه التشكيالت العسكرية تابعة فكريًا لتنظيم الدولة، ومن 

ً
نظام األسد، زاعمة

الواجب القضاء عليها، فيما تأخذ الواليات املتحدة على عاتقها محاربة اإلرهاب 
مهمة دائمة، ووجود حاملة طائراتها في مثل هذه املواقع الساخنة جزء من خطتها 
الفرات، ويجتاز  السورية على ضفتي  البادية  في  اإلرهابي  التنظيم  يمتد  الدائمة. 
سورية إلى البر العراقي، محافظًا على مساره النهري، إلى أن يصل إلى الفلوجة، 
ويتوسع جغرافيًا هنا وهناك بني حقول النفط الغنية، شريانه املغذي، ليمسك قطعة 

طويلة ضيقة من األرض، مع وجود قوي ومؤثر له في مدينتي املوصل والرقة. 
تتحرك قوافل التنظيم على طول الطرق، املمتدة على الشريط الذي تسيطر عليه، 
وتتصّيد الطائرات املحلقة فوق الطرق املكشوفة، وتفاخر بقاذفات القنابل الضخمة 
في  قنابلها  تحدثها  التي  االنــفــجــارات  عــرض  فيديوهات  تملكها، من خــالل  التي 
األهداف األرضية السهلة، لكن سيل األهداف ال ينقطع، وأخبار تنقالت التنظيم بني 
الرقة واملوصل ال تتوقف، فيما الطائرات الحديثة تلهث في السماء، باحثة عن هدٍف 
تلقي فوقه حممها، قبل أن تعود إلى مربضها على حاملة الطائرات، من دون أن 

تنقص الجغرافية »النهرية« التي تحتلها داعش مترًا واحدًا.
األجــواء  امتالك  أن  الجوية  العمليات  غــرف  تحّرك  التي  العسكرية  العقليات  تــدرك 
يفرض حظرًا مؤقتًا على التحركات األرضية، لكنه ال يمنع النشاط بشكل عملي، 
د« الليلية، قد ال يستطيع تفادي القنابل 

ْ
وتنظيم مثل داعش يتبنى سياسات »الِخل

املنهمرة عليه من السماء، لكنه يستطيع، بعد التآلف الظرفي، الهرب من معظمها، 
ومن ثم العودة إلى نشاطه السابق. لذلك، إن امتالك األرض شرط أساسي للقضاء 
أعـــداد مناسبة،  إلــى قــوة عسكرية أرضــيــة ذات  التنظيم، وهــو شــرط بحاجة  على 
للتمسك باألراضي التي تقصفها الطائرات من الجو، ملنع التنظيم من العودة إليها. 
عند هذه النقطة، قد يحدث االنقسام الكبير، ألن الدول الكبرى التي قد تقبل سقوط 
طائراتها لن تقبل بالتضحية بقوات برية. يقدم الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، 
مرشحه، أي الجيش التابع لبشار األسد، وهو عرض مغر قبلته فرنسا، وسرعان 
مناقشته،  املتحدة  الــواليــات  رفضت  فيما  خارجيتها،  وزيــر  لسان  على  نفته  مــا 
التي قد  النقطة   بذلك حساسية تركيا، وهــي 

ً
قــوات كــرديــة، مثيرة واخــتــارت دعــم 

تستغلها روسيا، باإلضافة إلى الغبار الذي أثاره إسقاط طائرتها، فروسيا ماضية 
في تعويم جيش األسد خيارًا َبريًا، لكنه خيار أتلفه الوهن، وال ينفع معه حتى الكي، 
وشبيحة األسد يصطادون الجنود على طريقة »السفر برلك« من على الحواجز 

الكثيرة املنتشرة في مناطق سيطرة النظام. 

تونس واقتصاد الحرب »اإلرهاب له دين«

سورية.. وامتالك السماء
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الصراع الخفي

بالد الشام والقوى الصاعدة

اليمن حاضر مؤلم ومستقبل مجهول

16

ثّمة صراع خفي يوجد بالفعل، اآلن، بني الدول الكبار، لكنه في الظاهر يبدو 
كأنه نوع من التعاون املشترك. أما عن مكان ذلك الصراع الخفي فهو منطقة 
الشرق األوســط، وتحديدًا املنطقة العربية، ويتركز على األكثر في سورية، 
حيث يتذرع الجميع بمحاربة تنظيم الدولة هناك، وينقلون الجنود والعتاد 
إلى هناك، ومن يعرف حجم ذلك العتاد، ومدى قوته، يكتشف بسهولة أنه 
ال يمكن أن يكون ملحاربة مجرد تنظيم مسلح ال يملك طائرة واحــدة، وال 
حتى أي نوع من أنــواع األسلحة املتطورة، حتى وإن كان يطلق على نفسه 

اسم الدولة. 
، حيث دوافع تلك الدول للذهاب إلى تلك املنطقة، 

ً
وذلك يأخذنا إلى الوراء قليال

وتحديدًا روسيا وفرنسا. أما عن روسيا، فكان الدافع سقوط طائرة لها في 
مصر، على يد ما يسمى تنظيم الدولة. واملعلوم أنها كانت موجودة من قبل، 
ولكن، ليس بهذا الشكل املوجود اآلن. وأيضا فرنسا بدأت في إرسال أحدث 
ما تملك من أسلحة، بعد األحداث األخيرة في باريس، وذلك يجعل املرء يشك 
العمليات، ألنها كانت سببًا أساسيا  تلك  الرائجة عن منفذي  الروايات  في 
إلرسال تلك الدول كل ما يريدونه من أسلحة إلى سورية، ولكل منهم مآرب 
أخرى غير املعلنة، والتي ال تتفق مع بعضها، على الرغم من إظهار االتفاق، 

كما ذكرت آنفًا.
لها.  التاريخي  الحليف  األســد،  نظام  على  املحافظة  روسيا  يعني  ما  فكل 
الدولة، وفي الحقيقة هي ال تقاتله،  ومن أجل ذلك، تذرعت بمحاربة تنظيم 
بل يمكن أن نقول إنها توفر الحماية له، ألنها ال تقصف إال مواقع املقاومة 
السورية والجيش السوري الحر. والغرض معروف، مساعدة بشار األسد 
التي ترغب في إنهاء نظامه. أما عن فرنسا  في مواجهة املقاومة السورية 
وباقي دول أوروبا وأميركا وتركيا، فمعلوم أنهم ال يرغبون في بقاء نظام 
األسد، ويسعون إلى القضاء عليه. وهذه هي مالمح الصراع الخفي الحقيقية 
وباقي  وفرنسا  وأميركا  والصني وحلفائهم من جهة،  وإيــران  بني روسيا 
دول أوروبــا، باإلضافة إلى تركيا وباقي حلفائهم، من جهة أخــرى. وربما 
نجد هــذا الــصــراع ظــاهــرًا للعيان يــومــًا، وربــمــا يتسبب فــي انـــدالع حــرٍب ال 
تكون  ثالثة،  نهايتها، وال تحمد عقباها. وربما نشهد حربًا عاملية  نعرف 

بدايتها من املنطقة العربية.
السعيد حمدي  )مصر(

بعد سيطرتها على القرارات الّدولية، وبعد إحكام سطوتها على مجلس األمن 
اقتصاد  احتكارها  وبعد  كامل،  شبه  بشكٍل  املتحدة  لألمم  العاّمة  والجمعّية 
علم  قواعد  مواربة  ها 

ّ
وبعد سن الّصناعي،  طور 

ّ
والت الــّزراعــي  واإلنــتــاج  الّسوق 

ــهــا كــمــيــات ثــقــافــيــة جـــاهـــزة وصــالــحــة لــإســتــعــمــاالت 
ّ
اجــتــمــاع جـــديـــدة وضــخ

الخارجّية، وبعد إقرارها سياسات تلقني تربوّية وإثبات قدرتها على التحكم 
نفّسها صاحبة سلطة  تتّوج  اليوم  هي  ها  الفائدة،  وأسعار  املالية  بالتداوالت 
مهيمنة مطلقة كونّية، يدين لها العالم ويطيعها، وإْن بطرٍق مختلفة، وُيتعامل 
ها احتكرت اإلجابة عن 

ّ
العالم، خصوصًا وأن ها رّبــة هذا 

ّ
أن معها على أســاس 

رضا  عن  االعــتــراف،   
ّ

إال يسعنا  ال  وعليه،  املعرفّية.  واملاهّية  والكمّية  الكيفّية 
ما  بــالد  أميركا كبيرة.  هــو  والعالم  الصغير،  العالم  هــي  أميركا  بــأّن  دونـــه،  أو 
لها  أطــلــق عليها سابقًا  أو ســوريــة، كما  ــام 

ّ
الــش بــالد  البحر والــّصــحــراء،  بــني 

 القوى التي 
ّ

دومًا نصيب من استراتيجية القّوة الّصاعدة تمامًا كما كان لكل
لت، في حينها، حضارات كاملصريني واآلشوريني 

ّ
سبقتها في هذا العالم، وشك

الجديد،  العالم  حدة حاكمة 
ّ
املت الــواليــات  فها هي  واإلغــريــق،  والـــروم  والبابليني 

ظر إلى جغرافيتها بالد ربط 
ّ
تحذو حذوها، وتعتبرها كما كان لغيرها، وبالن

الث القديم.
ّ
وممر تقبع بنتيجة التكوين بني قارات العالم الث

بالد الّساحل الفينيقي وفلسطني، وضمنًا يقع فيها لبنان، لم تنعم باالستقرار، 
ها لن تحظى بفرصِة الفوز به في الغد، وإن حاول كثيرون 

ّ
ولن تنعم، وأجزم أن

ذلك، أو ادعوا سيطرتهم أو سطوتهم على قرارها، هي حالة من الفوضى تستولد 
ذاتها، أبناؤها تّجار اعتادوا املراوغة واملداهنة، معروفون بدهائهم وقدرتهم على 
الفردّية،  وتأليه  خصانية 

ّ
الش اخــتــاروا  وســطــاء  املعاكسة،  ــروف 

ّ
الــظ مــع  التكّيف 

ويل. 
ّ
لون جني الّربح على املدى القصير أكثر منه على املدى الط

ّ
يفض

بالد القبائلّية والعشائرّية العائلّية تآخت مع األديان في محاولة ناجحة للّسيطرة 
على العقول املتخّيلة لساكنيها، حينًا بالخوارق واملتخّيالت واألساطير، وأحيانًا 

فيانية. باملنتظرّية سواء العيسوّية أو املهدّية وبعضهم بلهفة ينتظر السُّ
كرم محمد السكافي  )لبنان(

دخل اليمن مرحلة معقدة للغاية، جعلته مسرحًا لصراع اإلرادات اإلقليمية، وأدخلته 
ــداد وطــنــي، يــطــال جميع نــواحــي الــحــيــاة، ويلقي  ــ فــي انــهــيــار سياسي شــامــل، وارتـ
اليمن  وأضحى  واألهلية،  الحزبية  املدنية  ومؤسساته  املجتمع،  حرية  على  بظالله 
ــارخ، حــقــوق اإلنــســان  تسيطر عليه حــالــة الــالدولــة، مــن خاللها تنتهك، بشكل صـ
ــزاق واإلرهـــاب  اليمني، وتسترخص دمـــاؤه بالقتل خـــارج الــقــانــون، ويــمــارس االرتــ
السياسي، ونهب املال العام،  والفوضى املسلحة، ليتحول اليمن إلى بلد هش،  مثقل 
ممثلة  اليمن،  فــي  االنتقالية  السلطة  مــارســت  والسياسية.  األمنية  بــاالضــطــرابــات 
بالرئيس عبد ربه منصور هادي، سياسة الهروب إلى األمام، وتجاهلت أو تعمدت 
تجاهل التحديات الداخلية التي وقفت، وما زالت، أمام تطلعات الشعب اليمني الذي 
أراد إزاحتها في ثــورة 11فبراير/شباط 2011 الشعبية السلمية، بل حرصت تلك 
إزاحــة واحــتــواء وتجميد،  الثورية، بني  الجيوسياسية  القوى  السلطة على تجريف 
وصــوال إلى التفكيك الشامل لها، ما فتح الباب على مصراعيه، للدخول في فترٍة 
أبرز سماتها تعاظم دور الوكالء اإلقليميني، نتيجة حتمية للفشل الذريع للسلطة 

االنتقالية اليمنية التي افتقرت لبوصلة القراءة االستراتيجية الصحيحة، ملا يحاك 
ووحــدة  الوطنية،  السياسية  العقيدة  وغياب  بالتخبط  تصرفاتها  واتسمت  لليمن، 
الهدف واملصير، ما أوجــد انفصامًا وتناقضًا واضحًا بني ما تعلنه وما تمارسه. 
إذا كانت املبادرة الخليجية أنتجت نظامًا سياسيًا انتقاليًا، اعتمد على املحاصصة 
والتقاسم بني نظام املخلوع صالح والقوى التي ساندث ثورة 11 فبراير، فأخشى 
ما أخشاه أن ينتهي التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن بالتأسيس لنظام 
سياسي، ذي أبعاد طائفية وعرقية، يفتت ما تبقى من البنى التحتية االجتماعية 
للشعب اليمني، خصوصًا بعد هذا النهر من الدماء التي تمثل منصة متقدمة إليجاد 
واقع، من خالله يجري تمرير مخططات تفكيك اليمن، وزرع االحتراب والفتنة فيه، 
وإعــادة رسم خريطته السياسية عن بعد، وجعل اليمنيني مشاريع لحروب عبثية، 
ووقــودًا للعنف، ناهيك عن تحلل الديموغرافية اليمنية إلى هوياٍت فرعية متحاربٍة 

متناسلة، تارة جهوية وأخرى عرقية مذهبية. 
عبد الواسع الفاتكي  )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

»موشيه دايان لم يفعل في مصر ما فعله 
اإلخــــوان وعــصــابــة املـــرشـــد«. هـــذا تصريح 
للثقافة في  إنه يعمل وزيرًا  ُيقال  لشخٍص 
مصر. دعك من التصريح الزاعق للمذكور، 
فهو ينتمي لسلسلة طويلة من »املثقفن« 
املـــصـــريـــن الــــذيــــن قــــدمــــوا فــــــروض الـــــوالء 
على  الحصول  أجــل  من  للعسكر،  والطاعة 
جـــــزء، ولــــو صــغــيــر، مـــن كــعــكــعــة الــســلــطــة، 
في  يوصف  الشخص  هــذا  أن  الكارثة  لكن 
اإلعــــــالم املــــصــــري بــــ«املـــثـــقـــف الـــتـــنـــويـــري«، 
ــلــــى كـــــل مــن  ــلــــق عــ ــــطــ وهـــــــو وصـــــــف بـــــــات ُي
يحمل جــرعــات زائـــدة مــن اإلخــوانــوفــوبــيــا 
واإلســالمــوفــوبــيــا والــديــنــوفــوبــيــا. وكــلــمــا 
زادت هـــذه الــجــرعــة، ارتـــقـــي الــشــخــص في 

سلم »املثقفن التنويرين«. 
ــــن جـــابـــر  ــيــــرة، بـــــــدءًا مـ ــثــ ــة هـــــــؤالء كــ ــلــ ــثــ وأمــ
ــبــــق، مــــرورًا  عـــصـــفـــور، وزيـــــر الــثــقــافــة األســ
ــن  ــويــ ــــن األخــ بـــقـــائـــمـــة طـــويـــلـــة ال تـــخـــلـــو مـ
ــريـــف وفــــريــــدة(. هـــؤالء  »الـــشـــوبـــاشـــي« )شـ
»فــكــريــة« على  يــمــارســون وصــايــة  جميعا 
ــع الــــــــذي يــــبــــدو بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــم  ــمـ ــتـ املـــجـ
»قــــاصــــرًا« عـــن الــفــهــم، وبــحــاجــة ملـــن يــأخــذ 

بيده إلى »التنوير«.

أحمد فرحات

العربي،  التضامن  عن  الحديث  زال  ما  هل 
أو الــتــكــامــل الــعــربــي، وحــتــى ال »نــشــطــح«، 
من  ضربا  ُيعتبر  العربي،  التوّحد  ونــقــول 
الخيال واإليــغــال في األوهـــام؟ وكــذلــك، هل 
مــا زال ُيــرمــى، وعــلــى الــفــور، كــل مــن يقول 
بــمــفــهــوم الـــعـــروبـــة الـــجـــديـــدة بـــأنـــه »تــركــة 
ــة قــديــمــة« كــمــا يــقــول املــثــل  أثـــريـــة«، أو »َدقــ

العربي العامي؟
الـــعـــروبـــة، كما  بـــدائـــل  ــــك، ألن  ال نــعــتــقــد ذلـ
هـــو واضــــح لــلــجــمــيــع، لـــم تــكــن ســــوى هــذه 
والتفكك،  والفوضى  الــدم  من  املستنقعات 
العربية  الخارطة  في  ن 

ّ
والتعف التفتت  بل 

الراهنة.. واآلتي أعظم، كما يقولون، إذا لم 
يــتــدارك الــعــرب، كــل الــعــرب، بأنفسهم هــذا 
القديم  تاريخهم  فــي  املسبوق  غير  الــواقــع 

والحديث. 
هــكــذا، فـــإن مــفــهــوم الــعــروبــة كـــان وسيظل 
ـــة الـــواقـــيـــة لــكــل 

ّ
ــة الـــجـــامـــعـــة واملـــظـــل الـــهـــويـ

العرب، مهما أوغلت بهم وقائع الصراعات 
الجائحات  بل  الدموية،  األهلية  والحروب 
الـــدرامـــاتـــيـــكـــيـــة املـــخـــيـــفـــة، مــــن داخــــــل ومـــن 
بـ«العروبة  واملقصود  الــســواء.  على  خــارج 
سياسي-  مشروع  إحياء  إعــادة  الجديدة« 
ــــن كــل  ــد، يــســتــفــيــد مـ ــ ــديـ ــ ــومــــي جـ ثـــقـــافـــي قــ
الـــــــدروس املــخــفــقــة، أو املــتــعــثــرة الــســابــقــة 
بها، عمليا، نخب وأحزاب  التي اضطلعت 

وحركات قومية عربية سابقة معروفة.
مشروعا سياسيا  السطور  هذه  ترتجل  ال 

الحالي،  الثقافة  وزيــر  إلى صاحبنا،  نعود 
ــارنـــة بن  ــقـ وتــصــريــحــه »الـــفـــاقـــع« حــــول املـ
دايــان،  املسلمن وموشيه  اإلخـــوان  جماعة 
والذي ليس فقط يثير االشمئزاز والحسرة 
على مدى التدهور و«الخيبة« التي أصابت 
قطاع املثقفن في مصر، وإنما أيضا كونه 

يزّور التاريخ من دون خجل. 
فالرجل الذي يقّدم نفسه باعتباره مؤرخا 
فـــــذًا، يـــدافـــع عـــن واحـــــد مـــن أكـــبـــر مــجــرمــي 
الـــحـــرب اإلســـرائـــيـــلـــيـــن الـــــذي ســـفـــك وقــتــل 
الخمسينات  طـــوال  املــصــريــن  آالف  وأســـر 
والــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات، ويــنــتــمــي إلــى 

دولة استيطانية وعنصرية. 
مـــن املــفــهــوم أن الـــرجـــل يــعــانــي مـــن مــرض 
ــــر طــبــيــعــي، بــل  ــــو أمـ اإلخـــوانـــوفـــوبـــيـــا، وهـ
ومـــشـــروع، عــلــى تــهــافــتــه وضــعــف حــجــتــه، 
ومن املفهوم أيضا أن يحمل ضغائن كثيرة 
ــا لــتــجــاهــلــهــا  ــ ــاه جـــمـــاعـــة اإلخـــــــــوان، إمـ ــجـ تـ
ــا فــي  ــ ــــودهـ لــــه ولـــعـــبـــقـــريـــتـــه فــــي أثــــنــــاء وجـ
الــســلــطــة، أو الخــتــالفــه الــكــلــي مــع أفــكــارهــا 

وإيديولوجيتها. 
ولكن، من غير املفهوم أن الرجل يذهب إلى 
هذا الحد من التدليس والكذب، كي ُيخرج 
ــيـــة، ويــفــضــل  ــنـ »اإلخـــــــــــوان« مــــن مـــلـــة الـــوطـ
ــا وعــنــصــريــا مــثــل مــوشــيــه  ــويـ شــخــصــا دمـ

 مــا 
ّ

ــا عـــتـــيـــدًا، بـــل إن جــــل عـــروبـــيـــا حـــداثـــويـ
يهمنا هو الدعوة إلى اإلسهام، ولو نظريا، 
)مع غيرنا من الحرصاء بالطبع( في مللمة 
التي من شأنها توحيد  العناصر  مختلف 
ــد، وصـــــــــْون شــخــصــيــتــهــا  ــ ــديـ ــ ــــن جـ األمـــــــة مـ
الحضارية والتاريخية، خصوصا في هذا 
الزمن األدكن الذي تتعّرض فيه أمتنا )من 
استئصاٍل  لــجــرائــم  لــه(  تتعرض  مــا  ضمن 
آخر ما يجمعها من تراث ثقافي وحضاري 
وديـــنـــي مــنــفــتــح، تــجــّســده هـــويـــة الــعــروبــة 
بالتالي،  وإدخالنا،  املعروفة،  بتاريخيتها 

في متاهة الالهوية والالتاريخ. 
ــتــــطــــرادًا تـــصـــويـــر املــنــطــقــة عـــلـــى أنــهــا  واســ
مــؤلــفــة مـــن أقـــــوام وجـــمـــاعـــات مــخــتــلــفــة، ال 
دامــغــة تختزلها،  هــويــة  بــيــنــهــا، وال  رابـــط 
، مــصــطــلــح »الــــعــــرب« 

ً
فـــاســـتـــبـــدلـــوا، مــــثــــال

وإلصاقه  بالعربية«،  »الناطقن  بمصطلح 
قرون  أرضهم، منذ  في  املتجذرين  بالعرب 
طــويــلــة؛ وال هـــدف لــهــذا االســتــبــدال ســوى 
تـــدمـــيـــر فـــكـــرة وجــــــود األمــــــة الـــعـــربـــيـــة فــي 
وعــــي الــعــربــي لــنــفــســه وتـــاريـــخـــه ومــكــّونــه 
الحضاري، فالعربي، بحسب زعمهم، ليس 
والثقافة  واللغة  والتاريخ  بالهوية  عربيا 
والـــعـــادات والــتــقــالــيــد، بــل إنــه مــجــرد كائن 
ــاطـــق بـــالـــعـــربـــيـــة، شــبــيــه بــاإلنــدونــيــســي  نـ
الناطق  السنغالي  أو  بالهولندية  الناطق 
بالفرنسية، وبأنه، في املحصلة، إذًا، ليس 
ســوى نــتــاج »اســتــعــمــار« أمــة أخـــرى تدعى 
ــدة«، بــمــعــنــى  ــديــ ــجــ ــة الــ ــروبــ ــعــ الــــعــــرب. و«الــ
العربي،  الثقافي  األمــن  تعزيز  تعني  آخــر، 

أشكال  كل  يتجاوز  اآلن،  يحدث،  ما  ولكن، 
وقتلهم،  قمعهم  وتبرير  بل  والــلــوم،  النقد 
ــر تـــاريـــخـــهـــم والـــطـــعـــن فــي  ــزويــ ــد تــ إلـــــى حــ
انتمائهم مواطنن مصرين. استمراء قمع 
»اإلخـــــــوان« هـــو مـــا أدى إلــــى »اســتــفــحــال« 
وبات  بل  لهم وتضخمه.  املعادي  الخطاب 
 عـــلـــى والء الـــطـــرف اآلخـــر 

ً
ــم دلـــيـــال ــداؤهــ عــ

ـــرى، يــعــتــقــد بعض  ووطــنــيــتــه. بــكــلــمــات أخـ
في  بالطعن  أنــهــم،  املصرية  الــدولــة  مثقفي 
»اإلخـــــــوان«، إنــمــا يــتــقــربــون إلـــى الــســلــطــة، 
ــنـــهـــا، كـــونـــهـــم يــــبــــّررون  ــا مـ ــالــــون حـــظـ ــنــ ويــ
ذلـــــك تـــحـــت مـــظـــلـــة »الــــتــــنــــويــــر« ومـــحـــاربـــة 
دفاعهم  زاد  كلما  وبالتبعية،  »الظالمية«. 

والعريقة  الــراســخــة  الثقافية  شخصيتها 
بتعدديتها. 

هكذا، فالنخب الثقافية العربية مدعوة إلى 
الستنباط  متفاعل  فــكــري  مختبر  تشكيل 
كــل مــا مــن شــأنــه اســتــعــادة األمـــة هويتها 
ــــوع دومــــا  ــــدفـ املـــعـــقـــلـــن، واملـ ــــاج  ــــدمـ ذات االنـ
بــوعــي حــيــوي مــعــرفــي، وتــعــمــيــم ذلـــك على 
مــخــتــلــف املــؤســســات الــثــقــافــيــة والــتــربــويــة 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــيـــــة والـــعـــلـــمـــيـــة والـــسـ ــمـــ واألكـــــاديـــ
ــاد الــــشــــروط الـــالزمـــة  الـــعـــربـــيـــة، بــغــيــة إيـــجـ
لــلــتــفــاعــل والـــتـــكـــامـــل والــتــنــســيــق املــســتــقــل 

واالنفتاح على املستقبل. 
ــــي حـــركـــة  وال غــــــرو فـــفـــلـــســـفـــة الــــعــــروبــــة هـ
بــنــفــســهــا، تـــتـــجـــاوز حــتــى مــطــلــقــيــهــا مــمــن 
أعطوها وجهها األول، مهما كانوا عظماء 
وتــاريــخــيــن، ذلـــك أنــهــا هــي ولــيــدة الــراهــن 
 كما هي وليدة 

ّ
واآلتي في استمرار، تماما

املــاضــي، ذي الــطــعــم الــخــاص مــن االنــتــمــاء 

ــك »الــــتــــنــــويــــر املــــتــــخــــيــــل«، ارتـــكـــبـــت  ــ عــــن ذلــ
الــســلــطــة جـــرائـــم أخـــــرى بــحــق »اإلخـــــــوان« 
يبّرر  مــن  فهناك  اإلســالمــيــن،  مــن  وغيرهم 
يحاول  القمع.  هــذا  ويبارك  ويهلل  ر 

ّ
وينظ

للحكم  ه  والء يــثــبــت  أن  ــة«  ــدولــ الــ »مــثــقــف 
الــعــســكــري، ولــلــجــنــرال الـــذي يحكم، والــذي 
ــيـــب، فــيــذهــب  ــل أبـ ــــرب حــلــفــاء تـ ــن أقـ ــات مـ بــ
الــذي يمكن، من خالله،  الحد األقصي  إلــى 
الــتــاريــخ، واإلجــهــاز عليه، مــن أجل  تزييف 
ســرديــة »دولـــتـــيـــة«، غــارقــة فــي الــخــصــومــة 

والعداء.
ــذه الـــلـــغـــة،  ــ ــهـ ــ ــتــــحــــدث وزيـــــــــر بـ وعــــنــــدمــــا يــ
وهــــذا املــنــطــق، فــــإن األمــــر يــتــجــاوز مــجــرد 
يعكس  كــي  الشخصي،  الـــرأي  عــن  التعبير 
»اإلخـــوان  مــن  الــدولــة ومؤسساتها  موقف 
حزبا  أو  جماعة  ولــيــس  أفـــرادًا  املسلمن«، 
املوقف  هــذا  أن  صحيح  فحسب.  سياسيا 
ــوان«  معلن ومـــعـــروف، مــنــذ تــم خــلــع »اإلخــ
مـــن الــســلــطــة قــبــل عـــامـــن، لــكــن أن يتحدث 
مــوظــف كبير فــي الــدولــة بــهــذه الــلــغــة فهو 
يــرتــكــب جــريــمــتــن، إحــداهــمــا بــحــق الــوطــن 
الذي بات يحتكر تعريفه وتصنيف الناس 
الذي  التاريخ  والثانية بحق  أساسه،  على 

سوف يروى لأجيال القادمة.
)أستاذ جامعي مصري(

إلى العالم. وأيا ما كان األمر، فالدعوة إلى 
أن  قبل  وثقافية،  فكرية  الجديدة  العروبة 
ذلك  عتيدة،  سياسية  دعــوة  في  تتمأسس 
أن الــثــقــافــة الــراســخــة هـــي الــتــي تــهــزم وال 
إنها  مــا ال يتهّدم.  التي تبني  ــهــزم، وهــي 

ُ
ت

الحقيقية  املناعة  وهــي  والنهاية،  الــبــدايــة 
لــأمــة، خــاصــة عــنــدمــا تــتــرجــم نــفــســهــا في 
ما  أقل  للذات وتجاوزها. واآلن،  تغير واع 
يــقــال مــن كــثــرة كــاثــرة مــن املــراقــبــن الــعــرب 
وال  مخيف،  العربي  الحاضر  إن  الــجــّديــن 
العاملي، والسيما  الحاضر  عنه خوفا  يقل 
ــلـــى بـــلـــدانـــنـــا  بـــانـــعـــكـــاســـاتـــه املــــأســــاويــــة عـ
ــة، الـــتـــي تـــدفـــع الــثــمــن  ــيـ الــعــربــيــة واإلســـالمـ
بــاهــظــا، مــثــل رمــى مــصــالــح اآلخــريــن. نعم، 
تكسر املسرح العربي، وما تعب الالعبون. 
لكن، بإزاء هذا الالمعقول السياسي، ال بد 
من أن نفّكر في املستقبل، ولو على أنقاض 
الحاضر؛ وثّمة من يقول إنه بمجرد العيش 
فــي زمـــن عــربــي كــهــذا، يــفــوق كــل مــا سبقه 
 ويــأســا مــقــيــمــا، يجعل 

ً
مــن أزمـــنـــٍة خـــطـــورة

ــا، شــرفــا وامـــتـــيـــازًا،  ــهـ الـــحـــيـــاة، فـــي حــــّد ذاتـ
واإلنــــســــان يــحــمــل تـــاريـــخـــه مـــعـــه، شــــاء أم 
 أبــــدًا مــن يــقــول إن أعــظــم 

ّ
كــــره. وال يــبــالــغــن

 بالقبض 
ً
التقدم يعقب أعظم التأخر، وأهال

إذًا، وهي تمرئي نفسها  األمــور  ة 
ّ
أعن على 

بالعروبة الجديدة، العروبة الحاملة معها 
وال  النقد  يخشى  ال  مــجــّربــا،  هوّياتيا  مــّدًا 
النقض، بل إن نقد خطاب الهوية ال يعني 

تقويضها، وإنما تعزيزها وتمكينها.
لبناني( )كاتب 

دايان عليهم، وهو الذي كان رئيسا ألركان 
الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة فـــي حـــرب 1956 

ووزير دفاع إسرائيل في حرب 1967.
خطاب »الوزير« جزء من خطاب عام انتشر 
املــاضــيــن، وهو  الــعــامــن  واستفحل طـــوال 
الذي قطع في شيطنة »اإلخوان«  الخطاب 
ــال مــــن تــجــري  ــ أشــــواطــــا لــــم تــخــطــر عـــلـــى بـ
ــم اإلســـرائـــيـــلـــيـــون.  ــ مـــقـــارنـــتـــهـــم مـــعـــهـــم، وهـ
فــكــثــيــرون مــن »مــثــقــفــي« الـــدولـــة يــذهــبــون، 
ــم »اإلخـــــــــــوان«،  ــهــ ــدائــ فــــي خـــصـــومـــتـــهـــم وعــ
إلى أبعد مما قد  واإلسالمين بوجه عــام، 
يــتــخــيــلــه الــعــقــل. وقـــد انــتــقــل هـــذا الــخــطــاب 
الذي يقارن بن »اإلخــوان« واإلسرائيلين 
إلــــى جــــزء مـــن الـــشـــعـــب، مــصــحــوبــا بــنــزعــة 
فاشية، يتداولها اإلعالم ليل نهار، من أجل 
تــبــريــر حــالــة الــقــمــع الــتــي تــجــري ألعــضــاء 
الــجــمــاعــة. ويـــجـــري، اآلن، صــنــع »مــخــيــلــة 
ــعـــت، قــبــل  ــنـ شـــعـــبـــيـــة« جــــديــــدة، كـــالـــتـــي ُصـ
على  وتلومهم  الفلسطينين،  تجاه  عقود، 
الــتــفــريــط فــي أرضــهــم »لــلــيــهــود«، حسبما 

تردد العامة.
قطعا، ال يمكن تنزيه »اإلخوان« عن أخطاء 
ــيـــرة ارتــــكــــبــــوهــــا، وال يـــــزالـــــون، ولــيــس  ــثـ كـ
مــفــروضــا عــلــى أحـــد الــتــوافــق مــع أفــكــارهــم 

وإيديولوجيتهم. 

أمــن وجــود وبقاء ومصير ألمــٍة،  باعتباره 
مشاريع  كــل  عليها  تستعصي  أن  ينبغي 
الــتــقــســيــم والـــتـــذريـــر واإللــــغــــاء الــهــوّيــاتــي 

املرصود لها. 
ــــن الــثــقــافــي  مـــن هـــنـــا، عــلــيــنــا أن نــضــع األمـ
وتحّدياته في صلب أولوية املقارنة مع ما 
نكبات خطيرة، مشبوهة وغير  يجري من 
نحن  خاللها،  نشهد  بــالدنــا،  فــي  مسبوقة 
الــدفــع »بهويات  مــحــاوالت  الــعــرب جميعا، 
فرعية« متطرفة باسم الدين )والدين منها 
براء بالتأكيد( وعابرة للحدود الجغرافية 
الجامعة،  العروبة  شطب  هدفها  الــراهــنــة، 
بـــ«هــويــات« هجينة، دمــويــة،  واســتــبــدالــهــا 
مــتــطــّرفــة، ال هــــدف لــهــا ســــوى زرع الــفــن، 
العرب  ألعــداء  خدمة  املجتمعات،  وتمزيق 

ومشاريعهم في املنطقة.
الجديدة«،  »العروبة  عن  نتحدث  وعندما 
هـــنـــا، فــأنــهــا املـــخـــرج الـــوحـــيـــد مـــن األزمــــة 
ــة الـــتـــي يـــتـــخـــّبـــط فــيــهــا الـــوطـــن  ــيـ ــاتـ الـــهـــوّيـ
الــعــربــي، مــن أقــصــاه إلــى أقــصــاه، وألنــنــا ال 
، يستوعب كل 

ً
بــديــال ــارًا هــوّيــاتــيــا  إطـ نجد 

األرض.  على  املتصارعة  العربية  املكّونات 
إليها،  الــتــي نصبو  الــجــديــدة«  و«الــعــروبــة 
في جوهرها، عروبة ثقافية، منفتحة على 
على  الحديثة  واألفــكــار  والثقافات  العصر 
اخــتــالفــهــا، وهـــي لــيــســت بــالــتــأكــيــد مسألة 
ســـاحـــة  أو  ــنـــي،  ــيـ ــوفـ شـ أو  ــرقــــي  عــ انــــتــــمــــاء 
مواجهة مع القوميات األخرى في العالم. 

وهــــي، مـــن هـــنـــا، تــقــبــل اآلخــــر مـــن أي عــرق 
أو جنس أو ديــن أو مــذهــب كــان، فــي إطــار 

»اإلخوان« وموشيه دايان

دعوة إلى العروبة الجديدة

يعتقد بعض مثقفي 
الدولة المصرية 

أنهم، بالطعن في 
»اإلخوان«، إنما 

يتقربون إلى السلطة

»العروبة الجديدة« 
التي نصبو إليها 

ثقافية، منفتحة على 
العصر والثقافات 
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الفرح ممنوع في غزة

قارب وسط الماء
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غزة ـ يامن سلمان

شّكل قرار الشرطة الفلسطينية في قطاع 
ة، مــنــع حــفــالت الــشــبــاب فــي الــشــوارع 

ّ
ــز غــ

وعلى مقربة من املنازل، بحجة املصلحة 
ــاج املــــواطــــنــــن، صـــدمـــة فــي  الـــعـــامـــة وخـــشـــيـــة إزعـــــ
ــدد مـــن الــشــبــاب املــقــبــلــن على  الـــشـــارع. وانــتــقــد عـ
الزواج في غزة هذا القرار الذي سيفسد فرحتهم، 
ــادات  عــلــمــا أن حـــفـــالت الــــشــــارع هــــي جـــــزء مــــن عـــ

وتقاليد الغزّين، التي لطاملا أسعدتهم. 
 ما تشّكل هذه الحفالت متنفسا للشباب في 

ً
وعادة

قطاع غزة املحاصر الذي تغيب فيه مقّومات الفرح. 
وتعتمد العائالت، بحسب العادات والتقاليد، على 
تنظيم حفالت على مقربة من منزل أهل العريس، 
ــران واألقـــــــــارب  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــاب والـ ــبــ حـــيـــث يـــتـــجـــمـــع الــــشــ
العشاء  واألصــدقــاء لالحتفال والغناء بعد صــالة 
باتوا  هم 

ّ
لكن  .

ً
ليال عشرة  الحادية  الساعة  وحتى 

اليوم ممنوعن من الفرح.
وبحسب قرار الشرطة، يبدأ تنفيذ القرار مع بداية 

العام الجديد.

إجراءات مشّددة
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــنــاطــق بـــاســـم الــشــرطــة 
فــي غــزة أيــمــن البطنيجي إنــه »حــتــى ذلــك الــوقــت، 
مــشــددة بحق أصحاب  إجــــراءات  الشرطة  ستتبع 

الحفالت، كتمهيد لتنفيذ القرار على أرض الواقع، 
وعدم امتداد ساعات الحفل إلى ما بعد العاشرة 

 خالل التوقيت الشتوي«.
ً
ليال

ــواع االحـــتـــفـــاالت، وحــتــى  ــ وســيــشــمــل الـــقـــرار كـــل أنـ
اإلســـالمـــيـــة مــنــهــا، وذلـــــك بــســبــب عــــدد الــشــكــاوى 
ــة الــعــمــلــيــات  الـــتـــي وصـــلـــت جـــهـــاز الـــشـــرطـــة وغـــرفـ
العام  الداخلية على مدار  لــوزارة  التابعة  املركزية 
املاضي. يضيف البطنيجي أن مقيمي الحفالت ال 
يراعون أجواء االمتحانات، أو املرضى في املنطقة، 
باإلضافة إلى إغالق الشوارع العامة ما يؤدي إلى 

ازدحام مروري. 

صدمة
وشعر عدد من املقبلن على الزواج بصدمة نتيجة 
هذا القرار املفاجئ، على غرار أحمد أبو الفول الذي 
كان قد اتفق مع فرقة موسيقية منذ أربعة أشهر 
لسهرة العرس التي كان يفترض أن تقام مع بداية 
العام الجديد. لكنه بعد قرار الشرطة، اضطر إلى 

إلغاء كل ما كان قد خطط له. 
من  »الــقــرار حرمني  إن  الجديد«  »العربي  لـ  يقول 
الفرح، وهذا يخالف عاداتنا وتقاليدنا«، الفتا إلى 
الليلة،  أن »الجيران عــادة ما يتحملوننا في هذه 
ويشاركوننا فرحنا«. يضيف: »ال نزعج أحدًا كما 

تقول الشرطة، ألن الجميع يشاركنا االحتفال«. 
ويتابع البطنيجي أن إقامة حفل الزفاف في صالة 

لـــن يــكــون عــبــئــا إضــافــيــا عــلــى الــعــريــس أو أهــلــه، 
وخصوصا أن حفل الــشــارع مكلف أيضا. ومــن ال 
 
ً
يستطيع تحمل الكلفة على حد قوله، »فلُيقم حفال

صغيرًا في منزله حتى ال يزعج الجيران«.
في هذا اإلطار، يقول الشاب مصطفى أبو أمونه، 
الذي ينوي الزواج في شهر فبراير/شباط املقبل، 
إن »الــــشــــرطــــة تـــريـــد مـــنـــا حـــجـــز صــــــاالت إلقـــامـــة 
سهرات الشباب، علما أن كلفة بدل إيجار الصالة 
تــتــراوح مــا بــن 400 و800 دوالر، بــاإلضــافــة إلى 
غــيــرهــا مــن الــتــجــهــيــزات. يــضــيــف أن الــســهــرة في 
الـــشـــارع لــهــا كلفتها أيــضــا، »لــكــن فــرحــة الــشــارع 
أجــمــل، وقــد اعــتــاد أهــالــي القطاع على هــذا النوع 

من االحتفاالت«.
ــــى أن بـــعـــض الـــعـــائـــالت ال  ــو أمــــونــــة إلـ ــ ويـــشـــيـــر أبـ
ــاالت، نــظــرًا  ــ ــــصــ ــدل إيــــجــــار الــ ــ تــســتــطــيــع تــــأمــــن بــ
الــتــي تعاني منها  السيئة  االقــتــصــاديــة  لــلــظــروف 
للفرح.  الوحيد  مالذها  الشارع  ليكون  غالبيتها، 
ــع أن تــرتــفــع بــــدالت إيــجــار 

ّ
مــن جــهــة أخــــرى، ُيــتــوق

قــرار  بــعــد  الــنــاس سيقبلون عليها  الــصــاالت ألن 
الشرطة.

وتـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن هــــذا الـــقـــرار لـــم يــضــايــق 
الــشــبــاب فــقــط، بـــل الـــفـــرق املــوســيــقــّيــة أيــضــا الــتــي 
تعتمد على حفالت الشارع كمصدر رزق أساسي 
لها. في هذا السياق، يقول املغني أحمد املالحي لـ 
»العربي الجديد« إن »أعــراس الشارع هي مصدر 

رزق مئات الفنانن. لكن بعد هذا القرار، لن يكون 
أن  إلــى  الفتا  املوسيقية«،  الفرق  على  إقبال  هناك 
ــــل الـــصـــاالت تــفــقــد بــهــجــتــهــا، وهــي  الــحــفــالت داخـ
الفرح.  الجميع  فيه  يشارك  الــذي  كالشارع  ليست 
ويــشــيــر إلـــى أنـــه بــالــنــســبــة لــعــائــالت كــثــيــرة، يعد 

االحتفال في الشارع تراثا.  
رّبــمــا تتغير تفاصيل كثيرة في  الــقــرار،  بعد هــذا 
ــزاوّيـــن، الـــذيـــن ال يـــريـــدون أكــثــر من  ــغـ يــومــيــات الـ
الفرح في حياتهم، وقد حرموا منه بسبب عوامل 

عدة، منها االحتالل اإلسرائيلي.

مجتمع
احتجزت قوات األمن التركية أمس 1300 مهاجر كانوا يعتزمون السفر بحرًا إلى اليونان، بعدما 
إيفاجيك في مقاطعة كاناكالي )غــرب(.  ت غــارات على شواطئ مهجورة وغابات في منطقة 

ّ
شن

ِقل املهاجرون السوريون والعراقيون واألفغان واإليرانيون إلى مراكز إيواء. كذلك، ألقت القبض 
ُ
ون

عته تركيا مع االتحاد األوروبي للحّد من 
ّ
على ثالثة مهربي بشر، وذلك على أثر االتفاق الذي وق

تدفق املهاجرين إلى أوروبا. في السياق نفسه، انتشلت القوات التركية جثة مهاجر ُيعتقد أن املياه 
)رويترز( جرفتها إلى الشاطئ بعدما غرق قبالة الشواطئ التركية. 

كشف باحثون من جامعة جون هوبكنز ومعهد بويس تومسون في الواليات املتحدة األميركية 
عن فوائد جديدة لأسبرين، إذ أثبتوا أن مكوناته تلعب دورًا رئيسيا في عالج األمراض العصبّية 
أن مكّوناته، ومنها  الرعاش )باركنسون(. وأوضحوا  األلزهايمر والشلل  املدمرة، وفي مقدمتها 
العصبية.  األمـــراض  مــن  لــعــدد  قــد تبشر بتطوير عــالجــات  )الــصــفــصــاف(،  الساليسيليك  حمص 
وكانت دراسات سابقة قد أثبتت أن األسبرين عالج جّيد لتجلط الدم الوريدي، وتناوله بانتظام 
)األناضول( يقلل من خطر اإلصابة والوفاة بسرطانات األمعاء واملعدة واملريء. 

األسبرين لعالج األلزهايمر والشلل الرعاشتركيا تحتجز 1300 مهاجر غير شرعي

تنظيم  على  بدوية  أصول  من  العائالت  تعتمد 
تقام  ما  عادة  التي  والدحية«،  »اليرغول  حفالت 
في الشارع. وكثيرًا ما تشاركهم القبائل فرحتهم. 
وحتى اليوم، تعتمد نسبة كبيرة من العائالت على 
هذه السهرات. خاللها، يرقص الناس على أغنيات 
يساهم  وربما  والدلعونا«.  »الميجانا  كـ  تراثية  
هذه  باختفاء  الشارع  في  االحتفاالت  وقف  قرار 

األغنيات شيئًا فشيئًا، حتى لو اعتاد الناس عليها.

اليرغول والدحية

إلــى بانغي،  البابا فرانسيس  قــام بها  نــادرة   
ٌ
رحلة

عــاصــمــة جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، مختتمًا 
منطقة  إلــى  وتوجه  األولـــى.  األفريقية  بذلك جولته 
مــحــاصــرة يــقــطــنــهــا مــســلــمــون، فـــي الـــيـــوم الــثــانــي 
لــزيــارتــه لــهــذا الــبــلــد، الــــذي دمــــره الــعــنــف الــطــائــفــي، 
ودخــل الحي املــعــروف باسم بي كيه 5، الــذي كان 
بؤرة أعمال العنف األخيرة. وزار املسجد املركزي 

ــــحــــي، وكــــــان فــــي اســتــقــبــالــه إمــــــام املــســجــد  فــــي ال
 هــي جـــزء من 

ُ
تــيــدجــانــي مــوســى نــايــيــبــي. الـــزيـــارة

فرانسيس  البابا  رسالة سالم ومصالحة، حملها 
إلـــى جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، حــيــث تفجرت 
أعمال العنف الطائفي منذ نحو عامني. وقد أجبر 
العنف معظم املسلمني في العاصمة، وعددهم 122 
للنجاة بحياتهم، فيما بقي  الفرار منها  ألفًا، على 

15 ألفًا فقط. وأصر على املجيء إلى الحي للدعوة 
للسالم، على الرغم من املخاوف األمنية.

قبل مغادرته، أحيا البابا قداسًا في امللعب الكبير 
فــي بــانــغــي، وقـــد حــضــر آالف األشـــخـــاص، بينهم 
مسلمون، الخطاب األخير للبابا الذي شبه أفريقيا 
الوسطى بـ »قــارب وسط املــاء على متنه مسلمون 
ومسيحيون«، وقد استقبلهم املسيحيون. أضاف 

الـــحـــاضـــريـــن: »يــنــبــغــي على  إلــــى آالف  مــتــوّجــهــًا 
ــه العنف  املــســيــحــيــني واملــســلــمــني الـــوقـــوف فــي وجـ
أجل  من  مسار  تحديد  عليهم  ويتعنّي  والكراهية، 
 في حال قّدم 

ّ
مستقبل مشترك، وهذا لن يحدث إال

أبناء أفريقيا الوسطى مقترحات ملواجهة التحّديات 
املطروحة عليهم«.

)األناضول، أسوشيتد برس(  
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)غيانلويجي غويرسيا/فرانس برس(



تُبَذل لتوفير عالج شاٍف لهذا المرض  منذ اكتشاف اإليدز، والجهود 
الذي يتسبب به فيروس نقص المناعة المكتسب. يبدو أن »الحلم« صار 

حقيقة، أمر يؤكده اختصاصيون في اليوم العالمي لإليدز

أرقام مقلقة وغياب للوعي المجتمعي

الفيروس في إيران تضاعف 10 مرات

1819
مجتمع

سوزان برباري

ــم بــــأســــره،  ــالــ ــعــ بـــعـــدمـــا شـــغـــل الــ
ــا يـــبـــدو  ــ ــه وبـــحـــســـب مـ ــ ـــح لـ ــبـ أصــ
عالج شاٍف. هذا ما يؤكده أطباء 
مـــتـــخـــصـــصـــون فــــي األمــــــــــراض االنـــتـــقـــالـــيـــة 
فيروس  أن  موضحني  الجديد«،  »العربي  لـ
ــدز لـــم يعد  ــ نــقــص املــنــاعــة املــكــتــســب أو اإليـ
يــشــّكــل عـــامـــل خــــوف وقـــلـــق نـــظـــرًا لــلــتــطــّور 
الــعــالجــي املــســّجــل أخـــيـــرًا فـــي هــــذا املــجــال. 
وُيطرح السؤال: هل يعني هذا أننا توصلنا 

إلى التخلص منه نهائيًا؟
ــراض  يــشــرح الــطــبــيــب املــتــخــصــص فـــي األمــ
الــجــرثــومــيــة واملــعــديــة الـــيـــاس الـــهـــراوي أن 
ــاز املــنــاعــي  ــهـ اإليـــــــدز »مــــــرض يــصــيــب الـــجـ
الــبــشــري، ويــســبــبــه فـــيـــروس نــقــص املــنــاعــة 
ــة إلــى  ــابـ الــبــشــريــة املــكــتــســب. وتـــــؤدي اإلصـ
لدى  املناعي  الجهاز  فاعلية  مــن  التقليص 
املصابون  لُيترك  تدريجي،  بشكل  اإلنسان 
بــه عــرضــة ألنــــواع مــن الـــعـــدوى االنــتــهــازيــة 
واألورام. وينتقل الفيروس إلى املصاب من 
خالل اتصال مباشر بني غشاء مخاطي أو 
مــجــرى لــلــدم وبـــني ســائــل جــســدي يحتوي 

على هذا الفيروس«.
يــضــيــف الـــهـــراوي لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»اإليدز يعّد حاليًا جائحة، أي من األمراض 
الــوبــائــيــة املــتــفــشــيــة. وقـــد ظــهــر أن مــا يزيد 
على ثالثة أرباع الوفيات التي يتسبب بها 
املــــرض، ُيــســّجــل فــي ذلـــك الــجــزء مــن الــقــارة 
األفــريــقــيــة جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى، فيما 
ظهر  الفيروس  أن  الوراثية  األبحاث  تظهر 
ــــى فـــي غـــرب أفــريــقــيــا الــوســطــى  لــلــمــرة األولـ

كانون األول. وقد تبنّي لنا على نحو تقديري 
لــبــنــان مــا بــني 1200 و1300 إصــابــة  أن فــي 
مــا بــني 90 و110 إصــابــات  معلن عنها، أي 
ســنــويــًا«. ويلفت إلــى أن اإلصــابــات األعلى 
تسّجل في السودان والصومال وجيبوتي، 
تليها باكستان وإيران، موضحًا أن انتشار 
املرض في باكستان على سبيل املثال يأتي 
ــدرات، خــصــوصــًا عن  ــخــ نــتــيــجــة تــعــاطــي املــ
طريق الحقن امللوثة. يضيف أنه إلى جانب 
هذه اإلصابات املرتفعة، يأتي التهاب الكبد 

الوبائي »سي« و»بي«.
ر العالج 

ّ
النقيب أن »األهــم هو توف ويتابع 

الـــشـــافـــي مـــن اإليــــــدز لــلــجــمــيــع. وهـــــذا أبـــرز 
ــذا اإلطـــــــار بـــعـــدمـــا كـــان  ــ املـــســـتـــجـــدات فــــي هـ
الشفاء.  على  قـــادر  غير  ــر سابقًا 

ّ
املــتــوف فــي 

الصعب  الــلــقــاحــات، فمن  إلــى  بالنسبة  أمــا 
ــتــــحــــداث لــــقــــاح نــــاجــــع لـــــه، ألن تــركــيــبــة  اســ
فــيــروس اإليــــدز مــتــحــّولــة وغــيــر مــســتــقــرة«. 
ر عالج شاف من اإليدز، 

ّ
ويؤكد أنه مع توف

ــار بــإمــكــان املـــصـــاب أن يـــتـــزوج وينجب  صـ
أوالدًا أصحاء«.

إلى ذلك، يشرح النقيب أن »أكثرية اإلصابات 
أعمارهم  تــتــراوح  هــي ألشــخــاص  املسّجلة 
مــا بــني 25 و 35 عــامــًا. مــن هنا نــشــدد على 
التوعية وضرورة استعمال الواقي الذكري 
 خـــالل الــعــالقــات الــجــنــســيــة، ال سيما 

ً
مــثــال

املتكررة، للحماية من شراسة املرض. ونحن 
من  تنطلق  نعمل على وضــع خطة وطنية 
مــن شأنها   ،2020 ولغاية  املقبل   2016 عــام 
اإليــدز، سواء  تحديد استراتيجية ملكافحة 
على صعيد الوقاية أو التوعية أو األبحاث 

أو العالج أو االستقصاء«.

نسبة إصابات األطفال 
بفيروس اإليدز مرتفعة، 
وتقدر بواحد في المائة

مع العالج المستحدث، 
صار بإمكان المصاب 

باإليدز أن يتزوج وينجب 
أوالدًا أصحاء

ــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر أو بــدايــات  فــي أواخــ
الــقــرن الــعــشــريــن«. ويــوضــح أن »الــفــيــروس 
يتحّول سريعًا جدًا، ويعرف املرض مراحل 
وتــطــّورات عــديــدة تختلف مــن شخص إلى 
باختالف  أعـــراضـــه  بــالــتــالــي تختلف  آخـــر، 

املرحلة«.
: »صحيح أن عالج 

ً
ويــشــّدد الــهــراوي قــائــال

 ولم يعد اإلنسان 
ً
اإليدز شهد تطورًا هائال

ــة«،  ــ ــروريـ ــ ــايــــة ضـ الــــوقــ أن  إال  مــــنــــه،  يــــمــــوت 
ــــدوى فــي  ــعـ ــ شــــارحــــًا أن »نـــســـبـــة انـــتـــقـــال الـ
إلى  املحمية تصل  الجنسية غير  العالقات 
10% خــصــوصــًا إذا كـــان الــشــريــك مــصــابــًا. 
كذلك، تسّجل اإلصابات األكبر عند مثلّيي 
الجنس. وال ننسى أن تعاطي املخدرات عن 
طريق الحقن امللّوثة أو وشم األجساد بإبر 
ــعـــدوى«. وعـــن عــدد  ــمــة، يــنــقــالن الـ

ّ
غــيــر مــعــق

اإلصـــابـــات فــي لــبــنــان، يشير إلـــى أنــهــا »مــا 
زالـــت غــيــر مــحــســومــة، ألن أكــثــريــة األســمــاء 

املعلن عنها وهمية«.

ال ارتفاع في اإلصابات 
ــــح االخــــتــــصــــاصــــي فــي  ــتــــه، يـــــوضـ ــهــ مـــــن جــ
األمــــــراض الــجــرثــومــيــة واملـــعـــديـــة الــدكــتــور 
لـ »العربي الجديد«، أن »عدد  جاك مخباط 
اإلصابات باإليدز ما زالت هي نفسها، ولم 
يــســّجــل أي ارتــفــاع ســـواء فــي لــبــنــان أو في 
الــعــالــم«. ويــشــّدد عــلــى أن »األهــــم بالنسبة 
والوقاية،  التوعية  على  التركيز  هــو  إلينا 
ألن الــســلــوكــيــات غــيــر املــضــبــوطــة تــزيــد من 
اإلصـــابـــات. على سبيل املــثــال، ثــّمــة ارتــفــاع 
في عدد املصابني في شرق أوروبــا ووسط 
آسيا، لذا تعمد هذه الدول اليوم إلى تكثيف 

حـــمـــالت الــتــوعــيــة ضــمــن ســيــاســة صحية 
مرسومة بعيدة املدى«.

الفحص السنوي ضرورة 
أما االختصاصي في األمــراض الفيروسية 
الــدكــتــور بــيــار أبــي حــنــا، فيقول لـــ »العربي 
الــجــديــد« إن »الـــنـــاس لــم يـــعـــودوا يخشون 
اإليدز كما في السابق، خصوصًا اليوم مع 
اكتشاف عالج شاف من هذا املرض. لكن هذا 
ال ينفي ضــرورة أن يأخذ املــرء احتياطاته، 
إلى  لنقلها  أو  إليه  العدوى  انتقال  ب 

ّ
لتجن

آخـــريـــن. وذلــــك مــمــكــن مــن خـــالل الــتــأكــد من 
حالته، من خالل إجراء فحوصات طبية مّرة 
 تقدير، خصوصًا من لديه 

ّ
سنويًا على أقل

عالقات جنسية متعددة«.

استراتيجية لمكافحة اإليدز
في السياق نفسه، يتحدث مدير »البرنامج 
ــنـــي ملــكــافــحــة الـــســـيـــدا« )اإليـــــــــدز( فــي  الـــوطـ
لبنان الدكتور مصطفى النقيب لـ »العربي 
 إن »تحت شعار عالج السيدا 

ً
الجديد« قائال

العاملي  بــالــيــوم  نحتفي  للجميع،  )اإليــــدز( 
لإليدز الذي يصادف في األول من ديسمبر/ 

بطرق عّدة، ينتقل 
اإليدز بين الناس. لذا، يرى 

متخصصون إيرانيون 
ضرورة إجراء التحاليل، ال 
سيّما قبل الزواج، للتأكد 

من عدم حمل هذا 
الفيروس الذي ما زال 

الوعي حوله متواضعًا

طهران ـ فرح الزمان شوقي

 على الذين يتعايشون مع فيروس 
ً
ليس سهال

نقص املناعة املكتسب )اإليــدز( أينما وجدوا 
حوال العالم، أن يتحدثوا عن إصابتهم وعن 
تجربتهم الصعبة. وال يختلف األمر بالنسبة 
إلى اإليرانيني. أما األصعب، فيبقى االعتراف 
ــراد  بــإصــابــتــهــم لــيــس فــقــط لــلــمــقــّربــني مـــن أفــ
العائلة أو األصــدقــاء أو الــزمــالء، وإنما أيضًا 

للمعنيني في املراكز الصحية املتخصصة.
س. في السابعة والعشرين من عمره، هو طلب 
التعريف عن نفسه بهذه الطريقة، بعدما رفض 
لـ  ــل ســرد قّصته 

ّ
لــقــاء شخصي معه وفــض أّي 

»العربي الجديد« عبر الهاتف. من كلماته، كان 
مــن الــواضــح أنــه يــمــّر بتجربة صعبة للغاية، 
وصعوبتها تكمن في تقّبل من حوله إلصابته. 
يخبر: »أصبت بالفيروس خالل عملية زرع عند 
أحد أطباء األسنان، وليس عبر عالقة جنسية 
غير محمية، وال حتى عن طريق حقن املخدرات. 
بــعــدمــا عــلــمــت بــإصــابــتــي، أخــفــيــت املـــوضـــوع 
اليأس واالكتئاب«.  كني 

ّ
الجميع، وقد تمل عن 

وتدريجيًا، وجد نفسه وهو يعترف لعائلته، 
التي لم تتقبل األمــر بــدايــة. لكن بعدما توّجه 
وأهله إلى متخصص، بدأ األخيرون يتعاملون 
مع األمر بواقعية وبإيجابية أكبر. وعلى الرغم 
من ذلك، ما زال س. يخفي األمر عن زمالئه في 
الــعــمــل وعـــن أصــدقــائــه: »إذ إن تــقــّبــل األمـــر قد 
، وأنا في غنى عن ذلك في هذه 

ً
يكون مستحيال

املرحلة«.
ر توعية حقيقية 

ّ
يرى س. أنه من الضروري توف

في املجتمع اإليراني لشرح أسباب هذا املرض، 
ال سيما مع تزايد عدد اإلصابات. هو يالحظ 
بنفسه عدد املرضى، الذين يقصدون العيادة 
ذاتــهــا حيث يتلقى عالجه فــي دربــنــد )شمال 
العاصمة طهران(. بالنسبة إليه، »ال بّد من أن 

األطفال بالفيروس، إذ تبلغ واحــدًا في املائة، 
فـــي حـــني يــلــفــت بــعــض املــعــنــيــني إلــــى أن ثمة 
مــرضــى ال يــعــلــمــون أســـاســـًا بــأنــهــم يحملون 
اإليــرانــي  املحلي  التلفزيون  وكـــان  الــفــيــروس. 
 أخــيــرًا برنامجًا خاصًا عــن اإليـــدز في 

ّ
قــد بــث

إيران، قّدر فيه عدد املصابني الذين ال يعلمون 
أن بعض  إلــى  ألفًا، مشيرًا  بمرضهم بسبعني 
هــــؤالء يـــتـــزّوجـــون ويــنــجــبــون األطــــفــــال. ومــن 
ــابـــني، مـــا يعني  شــــأن ذلــــك زيــــــادة عــــدد املـــصـ

األمــر سريعًا، نظرًا لخطورته.  ضـــرورة وقــف 
في البرنامج نفسه، قال رئيس لجنة الصحة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــبـــرملـــان اإليـــــــرانـــــــي، حـــســـني عــلــي 
شـــهـــريـــاري، إن رقــــم مــائــة ألــــف حـــالـــة، املــشــار 
إلــيــه، هــو تخميني وليس دقيقًا. وأوضـــح أن 
التحكم بهذه النسب يحتاج أواًل إلى التحكم 
مذّكرًا  الفيروس،  وانتقال  اإلصابة  بمسببات 
بدفعة الدم امللوث التي دخلت إيران من فرنسا 
املاضي، والتي تسببت  القرن  في ثمانينيات 
األول  العامل  أن  وبــنّي  السابق.  في  بإصابات 
املــســبــب لــإليــدز فــي إيــــران الــيــوم، هــو تعاطي 
ضاف إليه العالقات 

ُ
املخدرات وتبادل الحقن، ت

الجنسية. أما عضو اللجنة الوطنية ملكافحة 
اإليــدز، مسعود مــردانــي، فشّدد في البرنامج 
ــرورة أن يــجــري كـــل إيــرانــي  ــ املـــذكـــور عــلــى ضـ
التحاليل املطلوبة، إذ إن الفيروس انتقل إلى 
يــدركــوا  أن  مــن دون  بــطــرق مختلفة  كــثــيــريــن 

األمر إطالقًا. وقد وصف مرداني التعاطي مع 
إذ إن  إيــران باملشكلة االجتماعية،  اإليــدز في 
»الــوعــي حــول هــذا املــرض منخفض للغاية«. 
ومـــع إدراك املــعــنــيــني واملــســؤولــني فــي الــبــالد 
ــر، تــتــحــدث الــحــكــومــة اإليــرانــيــة  لــخــطــورة األمــ
الــيــوم عــن إطــــالق بــرنــامــج تــوعــيــة جــديــد في 
الكبرى، وقــد شــوهــدت بالفعل حافالت  املــدن 
ــجــــوب مـــنـــاطـــق غــــــرب الــــعــــاصــــمــــة، لــتــقــديــم  تــ
ــيـــس مـــركـــز الــتــحــكــم فــي  ــلـــومـــات. لـــكـــن رئـ ــعـ املـ
الصحة، عباس  لـــوزارة  التابع  اإليــدز  انتشار 
صداقت، أشار في البرنامج التلفزيوني ذاته 
إلــى أن املراجعني ما زالــوا قلة، واملواطنني ال 
ــر. وقــد  ــ يــحــّبــذون فــتــح حــديــث حـــول هـــذا األمـ
شّدد على أن املراكز الحكومية تضمن سرية 

املعلومات الخاصة بكل شخص.
ــر  مــــن جــهــتــهــم، يـــــرى املـــتـــخـــصـــصـــون أن األمــ
يــحــتــاج إلــــى إجـــــــراءات أخـــــرى، أكــثــر فــاعــلــيــة. 
ويــقــول عضو نقابة »إحــيــا ارزشــهــا« املعنية 
بشؤون مرضى اإليــدز، الدكتور أميد زماني، 
ــّم في  ــــالق بـــرامـــج تــوعــويــة حــكــومــيــة تــ إن إطـ
كافيًا على  لــم يكن  لكنه  بالفعل،  وقــت سابق 
اإلطالق. وأّكد على أن »اإليدز في إيران لم يعد 
اجتماعية  مسألة  هــو  وإنــمــا  صحية،  مسألة 
تــتــطــلــب كــثــيــرًا مـــن الــــوعــــي«. يــضــيــف زمــانــي 
»الــضــرورة زيــادة  أنــه من  الجديد«  »العربي  لـ
املــســتــشــاريــن واملــتــخــصــصــني النفسيني  عـــدد 
وتــوعــيــة الــشــبــاب حـــول األســـبـــاب خــصــوصــًا، 
إذ إن كــثــيــريــن ال يــعــلــمــون ســبــل الــوقــايــة في 
العالقات الجنسية، وكثيرين أيضًا ال يعرفون 

أن للمخدرات أثرها البالغ«.
للشباب حتى  توعية  دورات  »إعـــداد  ويقترح 
قــبــل الـــــــزواج، بـــاإلضـــافـــة إلــــى جــعــل التحليل 
الــخــاص بــاإليــدز إجــبــاريــًا قــبــل الــــزواج كــذلــك. 
من ثم يجب العمل على تغيير نظرة املجتمع 
عبر حمالت توعية«. ويوضح أن »اإلصابات 
ارتفعت بالفعل خالل السنوات العشر األخيرة 
بمعدل عشرة أضعاف تقريبًا، وهو األمر الذي 
اتــخــاذ خــطــوات حقيقية لحمل كل  يستوجب 
مــن يعاني مــن الــفــيــروس على تسجيل نفسه 
الــالزم،  املــراكــز املتخصصة، لتلقي العالج  في 
ولجعل من ال يعلم بإصابته قادرًا على التعرف 

على مرضه وعلى كيفية التعامل معه«.

يخضع الكل للتحاليل الــالزمــة. اإليــدز ينتقل 
بـــطـــرق شـــتـــى«. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن اإلصـــابـــات 
الـــكـــثـــيـــرة، إال أن كــثــيــريــن ال يــعــتــرفــون بــذلــك 
لألسباب ذاتها املتعلقة باملجتمع. ويشير س. 
إلــى أن »أحــد األسباب التي ال بد من أن تدفع 
االعــتــراف بما يعانونه،  اإليـــدز نحو  مصابي 
هو تكاليف العالج العالية، في حال أراد هؤالء 
ر والتعامل مع طبيبهم الخاص«. ُيذكر 

ّ
التست

أن املراكز الحكومية املتخصصة تقّدم األدوية 
والعالج مجانًا.

هذه ليست سوى قصة إيراني واحــد من بني 
28 ألف متعايش مع اإليدز في البالد، بحسب 
ما تفيد قوائم املسجلني في املراكز الرسمية. 
لكن وزارة الصحة اإليرانية التي أصدرت هذا 
بمائة  الحقيقي  الــعــدد  تــقــّدر  أخــيــرًا،  التقرير 
ألف تقريبًا. وهو عدد كبير. أما األكثر إقالقًا 
ارتــفــاع نسبة إصابات  التقرير، فهو  فــي هــذا 

G

اإليدز 
العالج للجميع

مغاربة يتعايشون 
مع »الوصمة«
مغاربة كثر 

يكتمون إصابتهم 
عن محيطهم، خوفًا 

من النقمة عليهم

الرباط  ـ حسن األشرف

املناعة  نقص  بفيروس  بإصابتي  أتأثر  »لــم 
ــان يــضــايــقــنــي  ــا كــ املــكــتــســب، اإليــــــدز. أكـــثـــر مـ
هــو مــوقــف املجتمع مــنــي. ابــتــعــد أصــدقــائــي 
عني، وصــار الجميع يخشى االقــتــراب«. هذا 
مــا يــقــولــه ســمــيــر مــن مــديــنــة تــطــوان )شــمــال 

املغرب(، الذي أصيب بهذا املرض. 
سمير هو واحد من بني نحو 32 ألف شخص 
فــي املــغــرب يتعايشون مــع الــفــيــروس الــيــوم، 
فــي وقـــت يــصــل عـــدد املــصــابــني بـــاإليـــدز إلــى 
أكــثــر مــن 9300 فــي الـــبـــالد. وقـــد وجـــد نفسه 
مضطرًا إلى التعايش مع املــرض، واالعتياد 

على نظرة املحيط التي ال ترحم.
يــحــكــي ســمــيــر قــصــتــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــام، تــعــرفــت إلـــى فــتــاة  ــ فــيــقــول: »فـــي أحـــد األيــ
جميلة في أحد مقاهي املدينة حيث أعيش، 
أكن  »لــم  عاطفية«. يضيف:  وجمعتنا عالقة 
أعــرف أنها مصابة بــاإليــدز«، لكن بعد فترة 
بلغه أنها مصابة بالفيروس. في ذلك الوقت، 
كــانــت قــد اخــتــفــت تــمــامــًا. يضيف سمير أنــه 
 
ّ
الصدمة، وظن قــادرًا على استيعاب  لم يكن 
بـــدايـــة أن األمــــر مـــجـــّرد شــائــعــة. مـــع الــوقــت، 
ولــدى  الصحية.  فــي حالتي  بتغّير  »شــعــرت 
إجــرائــي الــفــحــوصــات الــالزمــة، عــرفــت بأنني 
ــيـــروس«. ويـــتـــابـــع: »فــــي بـــادئ  ــفـ ــالـ مـــصـــاب بـ
األمـــر، أخفيت إصابتي عــن والـــَدي وإخوتي 
وأسرتي وزمالئي في العمل، إذ غالبًا ما يشك 
املجتمع في أخالق املصاب باإليدز ويطلقون 
األحكام عليه«. بعدها، اقتنع بضرورة إعالم 

مــن جهة  عنيفًا.  أتــى  فعلها  رد  لكن  عائلته، 
أخرى، »تعاطف بعض املقّربني معي وأكثروا 
 .

ً
من عبارات الشفقة، إال أن األمر لم يدم طويال

إلــى جابني أو  وصــاروا يتجنبون الجلوس 
تقبيلي على سبيل املثال«.

 وطــأة مما 
ّ

أمــا معاناة فطومة، فليست أخــف
فــي مدينة  كــبــرت  أنــهــا  يعيشه ســمــيــر. تخبر 
أكادير )جنوب املغرب(. ال تذكر أنها عانت من 
والدتها  لكن  طفولتها،  فــي  تــذكــر  مشاكل  أي 
أدويــة معينة، من  تناول  كانت تجبرها على 
دون أن تعرف السبب. وعندما كبرت، »هددت 
والدتي بأنني سأتوقف عن تناول تلك األدوية 
بأنني  أخبرتني  السبب. حينها  أعــرف  لم  إن 
أمها  لها  اإليـــدز«. وشرحت  مصابة بفيروس 
أنها أصيبت به خالل فترة الحمل، »فصدمت 
بــالــخــبــر وحـــاولـــت االنــتــحــار أكــثــر مـــن مـــرة«. 
الــحــيــاة كما  لــم تعد تــرى  تتابع فطومة أنــهــا 
فــي الــســابــق. وأكــثــر مــن ذلــك، تغّيرت نظرتها 
إلــى والــدتــهــا علمًا أنــهــا لــم تكن مــســؤولــة عن 
اإلصابة، فهي وقعت ضحية عالج لدى طبيب 

األســنــان. وتشير إلــى أن »كــل شــيء تغير في 
حــيــاتــي مــذ عــلــمــت بــذلــك، وانـــهـــارت أحــالمــي. 

كذلك قطعت عالقتي بخطيبي«.
ــقــــا عـــلـــى الـــتـــحـــّدث عــن  ســمــيــر وفـــطـــومـــة وافــ
مــعــانــاتــهــمــا مـــع اإليـــــدز، خــصــوصــًا عـــن عــدم 
أن  أوضــحــا  هما  املجتمع.  قبل  مــن  تقبلهما 

انهارت وتخليا عن أشياء كثيرة  أحالمهما 
 كثيرين هم املغاربة 

ّ
كانا قد خططا لها. لكن

الذين يفضلون كتمان إصابتهم بالفيروس 
عن محيطهم، خوفًا من نقمة املجتمع عليهم.
ــانـــات، نـــحـــو نــصــف  ــيـ ــبـ بــحــســب مــــا تــشــيــر الـ
 
ّ
وهــن النساء،  مــن  اإليـــدز  بفيروس  املصابني 

مـــتـــزوجـــات بــأكــثــريــتــهــن. وهــــو مـــا يــعــّد أمـــرًا 
الــلــواتــي يحملن  النساء  عــدد  الفــتــًا. ويناهز 
الـــفـــيـــروس، 15 ألـــفـــًا مـــن بـــني نــحــو 32 ألــفــًا، 
فـــي حـــني أن 70 فـــي املـــائـــة مــنــهــن أصــــن من 
خــالل الـــزوج. فــي هــذا اإلطـــار، يشرح املنسق 
الـــعـــام لــلــجــمــعــيــة املــغــربــيــة ملـــحـــاربـــة اإليــــدز 
ــثــــرة إصـــابـــة  ــــدي أن »كــ ــدريـ ــ ــد الـ ــمـ مــــــوالي أحـ
ــيــــروس يــرتــبــط  ــفــ ــالــ ــات بــ ــ ــزوجـ ــ ــتـ ــ ــاء املـ ــنــــســ الــ
بــتــعــدد عــالقــات الــــزوج خــــارج إطــــار الــــزواج. 
هـــو يــصــاب بــالــفــيــروس ويــنــقــلــه مـــن ثـــم إلــى 
ــتــــه«. يــضــيــف أن »الــــزوجــــات بــأكــثــرهــن  زوجــ
ــلــــك، لــكــنــهــن  ــن تــ ــ ــهــ ــ يــعــلــمــن بـــعـــالقـــات أزواجــ
يخترن الصمت وعــدم إثــارة املوضوع خوفًا 
من الطالق وتفكك األســرة. وحتى حني يعلم 
بعضهن بإصابة أزواجهن، يخترن التكتم«.  
نسبة  أن  الــجــمــعــيــة  أعــلــنــت   ،1988 ــام  عــ فـــي 
الــنــســاء املــصــابــات تــقــّدر بــثــمــانــي فــي املــائــة، 
لتصل إلــى سبعني فــي املــائــة فــي عــام 2014، 
أي بــزيــادة 62 فــي املــائــة فــي خــالل 26 عامًا. 
املـــرض ينتشر في  إلــى أن  الــبــيــانــات  وتشير 
مــنــطــقــة ســـــوس مـــاســـة درعــــــة حـــيـــث مــديــنــة 
السياح  مــاليــني  باستقبال  املــعــروفــة  أكــاديــر 
السياحية  مــراكــش  مــديــنــة  تليها  األجـــانـــب، 

أيضًا، ومن ثم مدينة الدار البيضاء.
العاملية،  الصحة  منظمة  توضح  ما  بحسب 
يمكن لفيروس اإليـــدز أن ينتقل بــني األفــراد 
ــــاالت الــجــنــســيــة غـــيـــر املــحــمــيــة،  ــــصـ عـــبـــر االتـ
ــدم املـــلـــّوث بــالــفــيــروس، أو  وعــمــلــيــات نــقــل الــ
عبر تبادل إبر أو حقن أو أدوات حاّدة أخرى 
األّم  ملّوثة بالفيروس. وقد ينتقل أيضًا من 
الـــوالدة  إلــى طفلها فــي فــتــرة الحمل أو عند 
أو خالل الرضاعة. وتشير تقديرات املنظمة 
وبـــرنـــامـــج األمــــم املــتــحــدة املــشــتــرك ملكافحة 
فــيــروس نقص املــنــاعــة الــبــشــريــة/اإليــدز إلى 
ــيــــروس حـــول  ــفــ ــدد املـــتـــعـــايـــشـــني مــــع الــ ــ أن عــ
أواخـــر عام  فــي  كــان 35 مليون نسمة  العالم 
2013. وقد شهد العام نفسه إصابة نحو 2.1 
مليون شخص ووفــاة 1.5 مليون نسمة من 

جّراء اإلصابة بعلل ناجمة عن اإليدز.

بيروت ـ العربي الجديد

تــحــت عــنــوان »املـــضـــّي ســريــعــًا لــلــقــضــاء على 
اإليــدز«، تحتفل األمم املتحدة باليوم العاملي 
ــام. وقـــــد أصـــبـــح األول مــن  ــ ــعـ ــ ــدز هـــــذا الـ ــإليــ لــ
ديسمبر/ كانون األول من أبرز األيام الدولية 
لرفع  بالصحة، وكذلك فرصة كبرى  املتعلقة 
الوعي حول الفيروس واملرض وإحياء ذكرى 
من قضوا من جّرائه واالحتفال باالنتصارات 
املــحــقــقــة مــثــل زيــــــادة فــــرص الـــحـــصـــول على 

خدمات العالج والوقاية.
ويتبنى العالم اليوم استراتيجّية لالستجابة 
السريعة في سبيل القضاء على اإليدز بحلول 
املستدامة،  التنمية  أهــداف  كأحد   ،2030 عــام 
ــلـــب االســــتــــثــــمــــار وااللــــــتــــــزام  ــتـــطـ ــا يـ ــ وهـــــــو مــ

الصلة. ومما  املجاالت ذات  واالبتكار في كل 
يشّجع على ذلــك، بيانات األمــم املتحدة التي 
ر 

ّ
ارتفاع عــدد املستفيدين من توف إلــى  تشير 

عـــالجـــات لــفــيــروس نــقــص املــنــاعــة املــكــتــســب 
)اإليــدز( إلى 15 مليون شخص حول العالم، 
فــي حــني ُســّجــل انــخــفــاض فــي عــدد املصابني 
الــجــدد بنسبة 35 فــي املــائــة مــنــذ عـــام 2000. 
باإليدز  املرتبطة  الوفيات  عــدد  تراجع  كذلك 
بنسبة 42 فــي املــائــة، بعدما كــانــت قــد بلغت 

ذروتها في عام 2004.
لكن، على الرغم من هذه البيانات التي تدفع 
 ناقوس 

ّ
إلى التفاؤل، تظهر أخرى تدعو إلى دق

 هذا ما يدعو أيضًا إلى »تسريع 
ّ

الخطر. ولعل
وتيرة القضاء على اإليــدز«. قبل أيــام، أفادت 
)يونيسف(  للطفولة  املــتــحــدة  األمـــم  منظمة 

بأن عدد الوفيات املرتبطة بمرض اإليدز بني 
اليافعني الذين تتراوح أعمارهم بني 15 و19 
عامًا، زاد ثالث مرات خالل السنوات الخمس 
عــشــرة األخـــيـــرة. وذكــــرت الــبــيــانــات الــجــديــدة 
أن معدل اإلصابة يعادل 26 حالة كل ساعة، 
للشباب  العالج  توفير  مشددة على ضــرورة 
حاملي فيروس نقص املناعة املكتسب. ووفقًا 
لــلــيــونــيــســف، فــــإن اإليـــــدز يــعــد ســبــب الـــوفـــاة 
األول للذين تتراوح أعمارهم ما بني 15 و19 
لوفاة  الثاني  السبب  أفريقيا، وهــو  في  عامًا 

اليافعني على مستوى العالم.
ــى أن املـــعـــلـــومـــات  ــ وأشــــــــــارت الـــيـــونـــيـــســـف إلــ
الجديدة تظهر أن أكثر اليافعني الذين يلقون 
حــتــفــهــم بــســبــب أمـــــــراض مــرتــبــطــة بــــاإليــــدز، 
أصــيــبــوا بــفــيــروس نــقــص املــنــاعــة املــكــتــســب 

عندما كانوا أطفااًل رضعًا. ويعود ذلك إلى أن 
 من الحوامل واألمهات املتعايشات 

ً
عددًا قليال

 
ّ
ــة املـــكـــتـــســـب، كـــن ــاعـ ــنـ ــيــــروس نـــقـــص املـ ــع فــ مــ

الفيروس  انتقال  ملنع  املــالئــم  الــعــالج   
َ
يتلقني

.
ّ
إلى مواليدهن

في السياق نفسه، ُيذكر أن في الدول األفريقية 
ــبـــرى، حــيــث  ــكـ ــراء الـ ــحـ ــة جـــنـــوب الـــصـ ــعـ ــواقـ الـ
تسّجل نسبة اإلصابة األعلى، تشّكل الفتيات 
70 في املائة من حاالت اإلصابة الجديدة بني 
ظهر 

ُ
ت اإليــجــابــّيــة،  الجهة  الــيــافــعــني. لكن مــن 

ب حدوث أكثر من 
ّ
املعلومات نجاحًا في تجن

مليون إصــابــة جــديــدة بــني األطــفــال منذ عام 
الــتــقــّدم  إلـــى  كبير  ذلـــك بشكل  ويــعــود   .2000
املــحــرز فــي مــجــال منع انــتــقــال الــفــيــروس من 

األم إلى ولدها.

األّول 
من ديسمبر

رشاد قبيسي

يتسّبب نقص املناعة املكتسب )اإليدز( في حالة من الضعف الجسدي 
والنفسي تستوجب اتخاذ تدابير إدارية وقانونية بهدف حماية حقوق 
املــريــض. بــاإلضــافــة إلـــى حــقــه فــي تلقي الــعــاج الــنــاجــع، يــكــون لحامل 
الفيروس أو املصاب باملرض الحق في احترام كرامته كإنسان، والحق 
وكذلك  الصحية،  حالته  بسبب  والعنصرية  للتمييز  التعرض  عــدم  في 
الحق في السرية الطبية. هذا ما توافقت عليه االتفاقيات الدولية وبعض 

التشريعات الوطنية، على حد سواء.
إن حق املصاب باإليدز في احترام كرامته اإلنسانية، يعني تمتعه بكامل 
ال  أولـــى،  مــن جهة  الحياة.  قيد  على  إنسانًا  كونه  عــن  املنبثقة  الحقوق 
بد من احترام إرادتــه، أي أن من واجــب الطبيب الحصول على موافقته 
املسبقة حول طرق التشخيص والعاج املقترحة. ومن الثانية، ال بد من 
األبحاث  ومراكز  األطباء  منع  أي  والجسدية،  النفسية  كينونته  احترام 
الصحية من استغال وضعه لتحقيق أربــاح مادية. كذلك يمنع عليهم 
إخضاعه إلى عاجات غير إنسانية أو ممنوعة طبيًا في الحاالت العادية، 
ويمنع تعريضه أيضًا بصورة إرادية إلى آالم جسدية أو نفسية أو إلى 

إجراءات طبية ذات طابع تعذيبي. 
 على تطبيق 

ً
ويأتي الحق في عدم التعّرض للتمييز بسبب املرض، مثاال

أي شخص  على  ويمنع  اختافاتهم.  كانت  مهما  البشر  بــن  املــســاواة 
اعتبار من يعاني من اإليدز فاقدًا لقدراته العقلية والجسدية، وال يجوز 
وضعه تحت وصاية العائلة أو القضاء إال في حاالت استثنائية وبناء 
إلى  التمييز  عــدم  في  الحق  تطبيقات  وتمتد  تقرير طبي شرعي.  على 
إلزام املستشفيات باستقباله من دون أعذار، وإلى منع أرباب العمل من 
إلى  تأمينه، باإلضافة  التأمن بعدم رفض  إلــزام شركات  وإلــى  صرفه، 

عدم التعرض لحقه في اختيار مكان سكنه والتنقل بحرية.
أما الحق في السرية الطبية، فيعني التزام األطباء واملؤسسات الصحية 
وتشمل  للمريض.  الطبي  امللف  من  معلومة  أي  نشر  بعدم  وموظفيها 
فيفرض  الطبي،  اإلطــار  عن  الخارجة  تلك  املعلومات، حتى  كل  السرية 
 عدم نشر اسمه أو محل إقامته أو عمله أو إعــام أي كان 

ً
عليهم مثا

بداية جهدًا مجتمعيًا،  تتطلب  وتطبيقها  الحقوق  هاتفه. وحماية  برقم 
والجمعيات  الدولة  اجتماعية عبر مؤسسات  توعية  في حلقات  يتمثل 
تغيير  بهدف  واملــرضــى،  املصابن  هــؤالء  بحماية  املختصة  املرخصة 

النظرة االجتماعية الخاطئة وإيجاد شرعة وطنية مختصة.
 تشريعيًا من قبل الدولة قد يتخذ 

ً
وتتطلب حماية الحقوق أيضًا تدخا

أحد وجهن: األول ذو طابع وقائي يتمثل في إسراع الدول غير املنضمة 
تشريعات  إيجاد  إلــى  اإليــدز  بمرضى  املرتبطة  الدولية  االتفاقيات  إلــى 
محدثة في هــذا اإلطــار. أمــا الثاني فــذو طابع عقابي يتمثل في تشديد 

العقوبات املدنية والجزائية املطبقة عند التعّرض للمصابن بالفيروس.
)محاٍم باالستئناف في باريس(

نقص مناعة ال نقص حقوق

في الميزان مناسبة

ليس سهًال 
التعايش مع 

الفيروس 
)فرانس برس(
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)Getty(  لم يرحمه الفيروس



منوعات قضايا

محمود محارب

بــعــد وصـــــول حــــزب الــلــيــكــود إلــى 
فــــي 1977،  ــي إســــرائــــيــــل  فــ الـــحـــكـــم 
وشـــــــــروع إســـــرائـــــيـــــل، فـــــي أعـــقـــاب 
الفلسطينية  الضفة  في  االستيطان  في  ذلــك، 
الثمانينيات  في  إسرائيليون،  ادعــى  املحتلة، 
بنفنستي،  مــيــرون  سيما  ال  والــتــســعــيــنــيــات، 
ــلــــي أوجـــــــد واقـــعـــا  ــيــ أن االســـتـــيـــطـــان اإلســــرائــ
اســتــيــطــانــيــا ال يــمــكــن إزالـــتـــه والــتــراجــع عنه، 
وبالتالي، ال يمكن إقامة دولة فلسطينية في 
التوصل  وبعد  املحتلة.  الفلسطينية  املناطق 
إلى اتفاق أوسلو في 1993، واستمرار إصرار 
إســرائــيــل على رفــض االنــســحــاب مــن املناطق 
ــة، وتــــعــــزيــــز املــــشــــروع  ــلـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة املـــحـ
االستيطاني في الضفة الفلسطينية املحتلة، 
ونــشــوء واقـــع اســتــيــطــانــي كــولــونــيــالــي فيها، 
يتسم بــســمــات نــظــام األبــارتــهــايــد الــبــائــد في 
جــنــوب إفريقيا، ولــكــن أســـوأ منه فــي الــواقــع، 
ظهرت أصـــوات عــديــدة مــن خلفيات مختلفة، 
ــى الــــواقــــع االســتــيــطــانــي  ــ ادعـــــــت، اســـتـــنـــادًا إلـ
الكولونيالي في الضفة الفلسطينية املحتلة، 
أن »حـــل الــدولــتــن« فــشــل، وأخــــذت تــدعــو إلــى 
حــل »الـــدولـــة الـــواحـــدة«. وتــدعــو بــعــض  هــذه 
األصــوات، في ضوء ذلك، الشعب الفلسطيني 
وقــــيــــادتــــه إلــــــى تـــغـــيـــيـــر بـــرنـــامـــجـــه الـــوطـــنـــي 
ــة  ــ ــل إزالـ ــ الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي يـــنـــاضـــل مــــن أجـ
االحتالل واالستيطان  وإقامة دولة فلسطينية 
مستقلة، وفق حدود الرابع من يونيو/حزيران 
أجل  مــن  بالنضال  عنه  واالســتــعــاضــة   ،1967
قابل  الــواحــدة«، وتطرحه كأنه  »الدولة  إقامة 
للتحقيق في الزمن املرئي، في مقابل قناعتها 
بعدم إمكانية إزالة االحتالل واالستيطان من 
املناطق الفلسطينية املحتلة عام 1967 وإقامة 
دولة فلسطينية مستقلة، وفق خطوط الرابع 

من حزيران 1967. 

مسألة الدولة الواحدة
ــلـــة مـــــن الـــقـــضـــايـــا  يـــعـــتـــري هــــــذا الـــــطـــــرح جـــمـ
املــهــمــة لــلــغــايــة، ال ســيــمــا عــنــد طـــرحـــه بــديــاًل 
إلزالـــة االحــتــالل واالســتــيــطــان، وإقــامــة الدولة 
الفلسطينية وفــق حــدود الــرابــع مــن حــزيــران، 

وأهمها:
1 –  يتجاهل موازين القوى القائمة لتحقيق 

ذلك. 
2 – يــتــجــاهــل طــبــيــعــة املــجــتــمــع اإلســرائــيــلــي 
عنصريا،  استيطانيا  كــولــونــيــالــيــا  مجتمعا 
أقام وجوده على حساب الشعب الفلسطيني، 
قــوة، مثل  ويرفض بشدة، وبكل ما يملك من 
الــذي يطالبه بالتخلي عن دولته  هــذا الطرح 
دولة  وتحويل  املستوطنن(،  )دولــة  إسرائيل 
إلى  )هــكــذا(  هــذه  الكولونيالين  املستوطنن 
دولٍة، يشكل الشعب الفلسطيني فيها أغلبية 
كبيرة، فهذه الدولة الواحدة، وفق هذا الطرح، 

ستشمل الالجئن الفلسطينين. 
االستيطاني  املــشــروع  خــطــورة  يتجاهل   –  3
الكولونيالي على مصير الضفة الفلسطينية 
املــحــتــلــة وتـــهـــويـــدهـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــقـــدس 
ــامـــل هــــــذا الـــطـــرح  ــعـ ــتـ ــة. ويـ ــلـ ــتـ ــة املـــحـ ــيـ ــرقـ الـــشـ
مــــوضــــوعــــيــــا مــــــع املـــــــشـــــــروع االســــتــــيــــطــــانــــي 
أو حتى  إزالته،  الكولونيالي معطًى ال يمكن 
االستيطان  وجــود  على  يبني  فهو  مقاومته، 
وعدم القدرة على إزالته  فرضيته كلها التي 
الــدولــة الفلسطينية  إقــامــة  أنــه ال يمكن  تؤكد 
في املناطق املحتلة بسبب االستيطان. ولذلك، 
الــواحــدة بديال لها. وينجم عن  الدولة  يطرح 
وظيفة  بسبب  االســتــيــطــان،  تقبله  ذلــك خطر 
االستيطان، حسب املنطق الداخلي ألصحاب 
هـــذا الــــرأي، فــي بــنــاء دعــائــم الــدولــة الــواحــدة. 
ــيـــطـــان، أو الـــتـــســـامـــح مـــعـــه، أو  ــتـ وتـــقـــبـــل االسـ
االســـتـــخـــفـــاف بــــه، أو الــتــقــلــيــل مـــن مــخــاطــره، 
يــحــمــل نـــتـــائـــج وخـــيـــمـــة كـــبـــيـــرة لــلــغــايــة عــلــى 
القضية الفلسطينية، ويلحق ضررًا كبيرًا جدًا 
في النضال الفلسطيني املنادي بإزالته، على 
مختلف الصعد املحلية واإلقليمية والدولية. 
والعربي  الفلسطيني  اإلجــمــاع  يتجاهل   –  4
ــة االحـــتـــالل واالســتــيــطــان،  والـــدولـــي عــلــى إزالــ

وإقامة الدولة الفلسطينية.
الــبــديــلــة لعدم  الــحــلــول األخــــرى  5 – يتجاهل 
إزالــــة االحــتــالل واالســتــيــطــان، وإقــامــة الــدولــة 
ــي كـــثـــيـــرة، مــنــهــا إضــعــاف  الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــ
على  والعمل  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة 
مع  املحتلة  الفلسطينية  املناطق  مصير  حــل 

دولة عربية أو أكثر.
6 – يتجاهل إرث املسألة اليهودية في العالم 
الــدول  مــواقــف  على  وتأثيراتها  وتعقيداتها، 

من القضية الفلسطينية.  
7 – يــتــجــاهــل أن األرضـــيـــة الــتــي يــقــف عليها 
إزالــة االحتالل واالستيطان  النضال من أجل 
الــذي حصل فــي عــام 1967 أقــوى بكثير على 
جــمــيــع الــصــعــد الــفــلــســطــيــنــيــة واإلســرائــيــلــيــة 
ــة،  وبـــمـــا ال يـــقـــاس من  ــيــ واإلقــلــيــمــيــة والــــدولــ

أرضية مطلب الدولة الواحدة.
ــذا الــطــرح أن املــشــكــلــة ليست  8 – يــتــجــاهــل هـ
ــادل والـــشـــرعـــي فــي  ــ ــعـ ــ فــــي املـــطـــلـــب املـــحـــق والـ
إزالــــة االحـــتـــالل واالســتــيــطــان وإقـــامـــة الــدولــة 
عــوامــل  تفعيل  عـــدم  فــي  وإنــمــا  الفلسطينية، 
له،  الداعمة  الفلسطيني، والقوى  قوة الشعب 
عربيا وإقليميا ودوليا، من أجل تحقيق هذا 

الهدف. 
ــة الــــواحــــدة« مصير  ــاة »الــــدولــ ــ 9 – يــقــحــم دعـ

الــــــعــــــرب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــــــي داخـــــــــل الـــخـــط 
الفلسطينية  املــنــاطــق  بــحــل مــصــيــر  األخــضــر 
املــحــتــلــة ســنــة 1967. وقـــد يــبــدو هـــذا اإلقــحــام 
»ثـــوريـــا«، إال أنــه يحمل، بــن ثــنــايــاه، أخــطــارًا 
جــمــة. فــهــذا اإلقــحــام يــقــود إلــى خلط األوراق، 
ويــفــتــح الـــبـــاب، كــمــا تـــنـــادي قـــوى صهيونية 
عــديــدة فــي إســرائــيــل وخــارجــهــا، بما فــي ذلك 
وزيــــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي األســـبـــق، هــنــري 
كــيــســنــجــر، إلـــــى مــطــالــبــة إســــرائــــيــــل بــتــبــادل 
السكان مع املستوطنن، للتخلص من العرب 
أي  إن  األخـــضـــر.  الــخــط  ــل  داخــ الفلسطينين 
ــل الــخــط  ــ إقــــحــــام لـــلـــعـــرب الــفــلــســطــيــنــيــن داخــ
األخضر بحل إزالة آثار العدوان الذي وقع في 
1967 في ظل ميزان القوى الحالي واملرئي ال 

يخدم إال إسرائيل.

وقفة فلسطينية مع الذات
من الضروري، واملفيد، بعد أن باتت واضحة 
للجميع استراتيجية إسرائيل أن تقف قيادة 
وقفة  فصائلها،  بمختلف  الوطنية،  الــحــركــة 
ــع الـــــــذات، ومـــراجـــعـــة مــجــمــل تــجــربــة  جـــديـــة مـ
العقدين  فــي  الفلسطيني،  الــوطــنــي  الــنــضــال 
ــتـــخـــالص الـــــــدروس والــعــبــر.  ــيـــن، واسـ املـــاضـ
ــع الــقــضــيــة  ــ وتــتــطــلــب هــــذه الــوقــفــة قـــــراءة واقـ
الفلسطينية، وقراءة وإدراك ماهية وأولويات 
االســتــراتــيــجــيــة اإلســرائــيــلــيــة تــجــاه األراضـــي 
الفلسطينية املحتلة سنة 1967 بشكل خاص، 
وتحديد  عـــام،  بشكل  الفلسطينية  والقضية 
األخطار األساسية املحدقة بها، أرضا وشعبا 

وحركة وطنية. 
وتــتــطــلــب الـــوقـــفـــة مـــع الـــــــذات، أواًل وقـــبـــل كل 
شــــيء، إنــهــاء االنــقــســام فــي الــحــركــة الوطنية 
الفلسطينية بن حركتي فتح وحماس، وبن 
الضفة وقطاع غزة، فاالنقسام وطرفاه اللذان 
يــزاالن يقدمان، موضوعيا،  قاما به قّدما وال 
خـــدمـــة إلســــرائــــيــــل ال تـــقـــدر بـــثـــمـــن، وألـــحـــقـــا، 
ــزاالن يــلــحــقــان، ضـــررًا فــادحــا بالنضال  وال يــ
إزالــة االحتالل  الفلسطيني، من أجل  الوطني 
واالستيطان، وباملناعة الوطنية الفلسطينية، 
ملــقــارعــة بعضهما  األســـاس  وحـــوال جهدهما 
ــك، يــخــدم  ــى ذلـــ عــلــى مــخــتــلــف املـــســـتـــويـــات. إلــ
ــزة إســرائــيــل  االنــقــســام بـــن الــضــفــة وقـــطـــاع غـ
في سعيها إلى إخــراج قطاع غزة من معادلة 
امليزان الديمغرافي، ما يشجعها، وفق وجهة 
نــظــرهــا، عــلــى املــضــي فــي تــهــويــد الــضــفــة، من 

الكامنة  املختلفة  الــقــوة  عــوامــل  تفعيل  دون 
ــي الــقــضــيــة  ــ ــ فـــــي الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وفـ
االحتالل  مواجهة  تتطلب  التي  الفلسطينية 
واالســــتــــيــــطــــان اإلســــرائــــيــــلــــي ومـــقـــاومـــتـــهـــمـــا، 

فلسطينيا وعربيا ودوليا.  
لم  ملــاذا  الــذات معالجة  الوقفة مع  وتستدعي 
املتعاقبة  اإلســرائــيــلــيــة،  الــحــكــومــات  تستجب 
املــاضــيــن، والــتــي قادتها  العقدين ونيف  فــي 
ــــواء  ــة، سـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ األحــــــــــزاب األســــاســــيــــة اإلســ
»العمل« بقيادة كل من إسحق رابن وشيمون 
ــود بـــــــاراك، أو حــــزب الــلــيــكــود  ــهــ بــيــريــس وإيــ
بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو وإريـــيـــل شـــــارون، أو حــزب 
ــــارون وإيـــهـــود أوملـــــرت، أو  كــاديــمــا بــقــيــادة شـ
حزب الليكود مرة أخرى بقيادة نتنياهو، إلى 
الفلسطينية.  الوطنية  املطالب  من  مطلب  أي 
ــكــــت جـــمـــيـــعـــهـــا  ــســ ــمــ وعـــــــوضـــــــا عـــــــن ذلــــــــــــك، تــ
ــه بــشــكــل كــبــيــر، وعــّمــقــت  ــ بــاالســتــيــطــان، وزادتـ
االحــــــتــــــالل، ومــــــن قـــبـــضـــتـــهـــا عـــلـــى األراضــــــــي 
الفلسطينية املحتلة، على الرغم من التنازالت 
الـــجـــوهـــريـــة الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا قــــيــــادة الــســلــطــة 
األخــيــريــن،  ونــيــف  العقدين  فــي  الفلسطينية، 
الفلسطينية  الــقــيــادة  تنازلت  فقد  إلســرائــيــل. 
بإقامة دولــة  مــن فلسطن، وطالبت  عــن %78 
املحتلة،  الفلسطينية  املناطق  في  فلسطينية 
وفق خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 
التي تشكل 22% من مساحة فلسطن، معتقدة 
أن هذا التنازل عن 78% من فلسطن سيقود 
املجتمع الدولي والواليات املتحدة وإسرائيل 
إلى قبول دولة فلسطينية، وفق حدود الرابع 

من يونيو/حزيران 1967. 
ثم تنازلت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، 
في املفاوضات الثنائية املباشرة مع إسرائيل، 
عن  واإلسرائيلي،  األميركي  الضغط   وتحت 
ــرابــــع مـــن حــــزيــــران/ يــونــيــو 1967،  حـــــدود الــ
وأخــــذت تــطــالــب طـــوال فــتــرة املــفــاوضــات بــأن 
الفلسطينية على أساس  الدولة  تكون حدود 
هــذه الــحــدود، ولــيــس وفــقــهــا، والــفــرق واضــح 

بن األمرين. 
ثم قبلت السلطة الفلسطينية في املفاوضات 
ما  إسرائيل  ضم  مبدأ  إسرائيل  مع  املباشرة 
يــطــلــق عــلــيــه »الــكــتــل االســتــيــطــانــيــة« املــقــامــة 
ــقـــدس الــشــرقــيــة  فـــي الــضــفــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـ
املــحــتــلــة، فـــي الـــحـــل املــســتــقــبــلــي تــحــت غــطــاء 
ــي. وكــــان لــقــبــول الــســلــطــة، من  ــ ــ تـــبـــادل األراضـ
حيث املبدأ، ضم إسرائيل الكتل االستيطانية 
ــقـــدس  املـــقـــامـــة فــــي الـــضـــفـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـ
نتائج  املستقبلي  الحل  فــي  املحتلة  الشرقية 
خطيرة للغاية، وأدى إلى نقيض النتائج التي 
القبول. وقــد شجع  السلطة مــن هــذا  توختها 
اإلسرائيلية  الحكومات  األمر موضوعيا  هذا 
بشكل  اإلســرائــيــلــي  واملجتمع  واملستوطنن، 
عــــام، عــلــى الــعــمــل عــلــى تــكــثــيــف االســتــيــطــان، 
وزيــــادتــــه فـــي الــكــتــل االســتــيــطــانــيــة املــقــامــة، 
والــتــعــامــل مــعــهــا وكــأنــهــا عــمــلــيــا بــاتــت جـــزءًا 
من دولة إسرائيل، بكل ما تعنيه هذه الكلمة 
من معنى. وساهم هذا األمر أيضا في تعزيز 
اإلجـــمـــاع الــقــومــي اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي الــتــمــســك 
بــعــدم إزالــــة املــســتــوطــنــات الــواقــعــة فــي الكتل 
الفلسطينية  القيادة  أن  بحكم  االستيطانية، 

تنازلت، من حيث املبدأ، في هذا األمر.
ــانـــب تــخــلــيــهــا عــــن الـــكـــفـــاح املــســلــح،  وإلــــــى جـ

ــن الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي  تـــنـــازلـــت الــســلــطــة عـ
الـــجـــمـــاهـــيـــري املـــنـــظـــم واملــــــــــــدروس ملـــقـــاومـــة 
االحــتــالل واالســتــيــطــان، وتــنــازلــت عــن تفعيل 
محكمة الهــاي بشأن جــدار الضم العنصري، 
وكــذلــك عــن تفعيل تــقــريــر غــولــدســتــون بشأن 
ــزة فــي  ــ ــاع غـ ــطـ ــلـــي عـــلـــى قـ ــيـ ــرائـ ــــدوان اإلسـ ــعـ ــ الـ
بفرض  املطالبة  عــن  وتــنــازلــت  و2009،   2008
عــقــوبــات دولــيــة على إســرائــيــل، ووقــفــت علنا 
ــفــــت، عــوضــا  ــتــ مــــــــرارًا ضــــد هـــــذا املـــطـــلـــب، واكــ
عـــن ذلــــك، بــاملــطــالــبــة بــفــرض عــقــوبــات دولــيــة 
عــلــى املــســتــوطــنــات ومــنــتــوجــاتــهــا، مـــن دون 
أن تخصص جــهــدًا كافيا لــهــذا األمــــر.  عــالوة 
على ذلك، تمسكت قيادة السلطة الفلسطينية 
بالتنسيق األمني مع إسرائيل، على الرغم من 
ومصادرة  االستيطان  في  إسرائيل  استمرار 
األراضـــــــي والـــبـــطـــش بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
في  أساسية  التنسيق مساهمة  هــذا  وســاهــم 
وكبح  الفلسطينية،  الوطنية  الحصانة  طعن 
االحتالل،  ضد  الفلسطيني  الوطني  النضال 
وفي استتباب الهدوء في الضفة الفلسطينية، 
فـــي وقــــت يــجــري فــيــه اســـتـــمـــرار االســتــيــطــان، 
ومــــصــــادرة األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، بــوتــيــرة 
عــالــيــة وغــيــر مــســبــوقــة؛ علما أن هـــذا الــهــدوء 
إليها  الــتــي تسعى  الــنــتــائــج  إلـــى نقيض  أدى 
الضفة  فــي  الــهــدوء مستتبا  دام  فما  السلطة، 
تغير  ال  إســرائــيــل  فـــإن  املــحــتــلــة،  الفلسطينية 
العدوانية االستيطانية والرافضة  سياستها 
للحقوق الفلسطينية، وأيضا ال يحدث ضغط 

دولي عليها لتغيير سياستها. 
خـــــالصـــــة الـــــــقـــــــول، قـــــدمـــــت قــــــيــــــادة الـــســـلـــطـــة 
إلســرائــيــل،  جــدًا  كثيرة  تــنــازالت  الفلسطينية 
ال تضاهيها تنازالت قيادة أي شعب في أي 
ــراع فـــي الـــكـــون فـــي الــعــصــر الــحــديــث، كما  صــ
رأينا أعاله. وعلى الرغم من ذلك، لم تستجب 
ــي فــلــســطــيــنــي،  ــنــ إســــرائــــيــــل ألي مـــطـــلـــب وطــ
واســتــمــرت فــي تكثيف االســتــيــطــان، وتعميق 
االحــــتــــالل والـــبـــطـــش بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــالمـ ــــى املــــــقــــــدســــــات اإلسـ ــلـ ــ واالعــــــــــتــــــــــداء عـ
تنظيم   ،2008 الــعــام  منذ  )حـــرق،  واملسيحية 
ــثـــمـــن« 43 مـــســـجـــدا وكــنــيــســة فــي  ــة الـ ــايـ ــبـ »جـ
األراضــي املحتلة وفي داخل الخط األخضر(، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا تــغــيــيــرهــا »الــــوضــــع الــقــائــم« 
فــي املسجد األقــصــى، فــي ســيــاق سعيها إلى 
بقيادة  فإسرائيل،  ومكانيا.  زمنيا  اقتسامه 
حكومة نتنياهو، وأيضا تحت قيادة األحزاب 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة األخـــــــرى، ال تـــريـــد  الـــســـالم مع 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وإنــــمــــا تـــريـــد وتـــســـعـــى  إلـــى 
نتنياهو  وحكومة  عليهم.  االستسالم  فــرض 
وفكريا  سياسيا  فلسطينيا  استسالما  تريد 
الــقــومــيــة،  الفلسطينين  حــقــوق  عـــن  يــتــخــلــى 
وعن الرواية التاريخية الفلسطينية، ويتبنى 
الــــروايــــة الــتــاريــخــيــة الــصــهــيــونــيــة وشــرعــيــة 
إقــامــة الــدولــة الــيــهــوديــة على حــســاب الشعب 
قوتها،  عوامل  بكل  تعمل،  الفلسطيني. وهي 
على تحويل السلطة الوطنية الفلسطينية من 
سلطة تسعى إلى إزالة االحتالل واالستيطان 
ــــي الــضــفــة  وإقـــــامـــــة الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
إلــى سلطة »روابــط  غــزة  الفلسطينية وقطاع 
مدن وقرى ومخيمات«، تدير الشؤون املدنية 
لهذه املدن والقرى واملخيمات، فقط في أقل من 
40% من مساحة الضفة الفلسطينية املحتلة، 
مــن مناطق  إلـــى %60  الــدخــول  مــن  وتمنعها 
لالستيطان  املخصصة  الفلسطينية  الضفة 

اليهودي.   
)باحث فلسطيني(

االحتالل واالستيطان وفاشية اليمين الصهيوني.. ووقفة مع الذات
فلسطين وتحدي العدوانية اإلسرائيلية ]2/2[

يتجاهل طرح مسألة 
الدولة الواحدة طبيعة 

المجتمع اإلسرائيلي 
مجتمعًا كولونياليًا 

استيطانيًا عنصريًا، أقام 
وجوده على حساب 
الشعب الفلسطيني

من المفيد، بعد 
أن باتت واضحة 

للجميع استراتيجية 
إسرائيل أن تقف قيادة 

الحركة الوطنية، 
بمختلف فصائلها، 

وقفة جدية مع 
الذات، ومراجعة 

مجمل تجربة النضال 
الوطني الفلسطيني

يواجه الفلسطينيون في وطنهم المحتل العدوانية اإلسرائيلية التي تزداد فاشية وتطرفًا، وذلك في الهبّة الجماهيرية التي 
باتت تتطلب إسنادًا ظاهرًا من السلطة الفلسطينية. وأمام تزايد مظاهر االستخفاف اإلسرائيلي بالحقوق الفلسطينية، والتنّكر 

المتمادي لها، مع ممارسات وجرائم عدوانية ال تتوقف، فإن متطلبات واستحقاقات فلسطينية تبدو شديدة اإللحاح

شاب فلسطيني يرمي مستوطنين قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بلعين بالحجارة في 27 فبراير 2015 )األناضول(

المعالم،  واضــح  وغير  فضفاض،  االستيطانية«  »الكتل  مصطلح 
دائمة  وهي  معروفة،  غير  وحدودها  االستيطانية  الكتل  وعــدد 
الفلسطينية  األراضي  حساب  على  الفلسطينية،  األراضي  في  التوسع 
وقد  االستيطانية.  الكتل  هذه  لصالح  االحتالل  سلطات  تصادرها  التي 
تمادى المستوطنون والحكومة اإلسرائيلية أكثر وأكثر، وأخذوا، في 
العقد األخير، في تعزيز االستيطان في البؤر االستيطانية والمستوطنات 
المنعزلة التي كانت حكومة شارون قد التزمت لإلدارة األميركية بإزالتها، 

لتعزيزها ومنحها وضعًا قانونيًا، وإقامة كتل استيطانية جديدة.

الكتل االستيطانية
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دون الخشية من امليزان الديمغرافي. وتتطلب 
املخطئة  الفرضية  مراجعة  الـــذات  مــع  الوقفة 
الفلسطينية،  التي سادت لدى قيادة السلطة 
فــي الــعــقــد األخــيــر عــلــى األقــــل، أنـــه فــي الــوســع 
ــتـــالل واالســتــيــطــان  تــحــقــيــق هــــدف إزالـــــة االحـ
وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة بواسطة 
ــبـــاشـــرة فـــقـــط، ومــن  املـــفـــاوضـــات الــثــنــائــيــة املـ
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MEDIA

اإلعالم العربي واقتباس 
»ديبكا« اإلسرائيلي

كتّاب: العالقات 
مع مصر متأزمة

هكذا ُتحارب »أنونيموس« 
تنظيم »داعش«

صالح النعامي

تلجأ الكثير من وسائل اإلعالم الفلسطينية 
وبــــعــــض وســـــائـــــل اإلعـــــــــالم الـــعـــربـــيـــة إلـــى 
االقتباس من مواقع »إخبارية« إسرائيلية، 
إمــا أنها تفتقر إلــى أي قــدر من املصداقية، 
أيديولوجي يؤثر على  أنها ذات توجه  أو 

موضوعية تغطيتها لقضايا الصراع. 
املواقع  أكثر  هــو  ديبكا«  »تيك  موقع  ولعل 
اإلســرائــيــلــيــة الــتــي تــغــري وســـائـــل اإلعــــالم 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة بــاالقــتــبــاس مــنــه، 
»األخبار« والتقارير  لـ املثير  الطابع  بسبب 
ــفــــاء  ــا. وفـــــــي ســـعـــيـــهـــا إلضــ ــنــــشــــرهــ ــــي يــ ــتـ ــ الـ
 
ّ
فــإن املــوقــع،  مصداقية على مــا ينشره هــذا 

والعربية  الفلسطينية  واملـــواقـــع  الــصــحــف 
باملوقع  ديبكا«  »تيك  وصــف  على  تحرص 
بـــأجـــهـــزة  ــبــــط  ــرتــ »املــ أو  ــاري«،  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ »االسـ
االســـتـــخـــبـــارات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة«، مـــع أن هــذا 
الــــوصــــف يــتــنــاقــض تـــمـــامـــا مــــع حــقــيــقــة أن 
إســـرائـــيـــل  فــــي  اإلداري  ــــرف  ــُعـ ــ والـ الـــقـــانـــون 
يحظران على األجهزة االستخبارية تدشن 
أنماط عالقة مع وسائل اإلعــالم كتلك التي 
يــوحــي بها هــذا الــوصــف. ومــن املــفــارقــة أن 
أحـــــدًا مـــن الــقــائــمــن عــلــى وســـائـــل اإلعــــالم 
»تيك  تقتبس  التي  والفلسطينية  العربية 
ديبكا« لم يسأل نفسه السؤال التالي: ملاذا 
ال تنجح الصحف وقنوات التلفزة واملواقع 
ــدة فــــي إســـرائـــيـــل والـــتـــي  ــ ــرائـ ــ ــة الـ ــاريــ ــبــ اإلخــ
تستقطب أهم املعلقن والصحافين األكثر 
والعسكري  السياسي  باملستوين  ارتباطا 
في تل أبيب، في جلب »السبق الصحافي« 
الذي يجلبه »تيك ديبكا«؟ وفي الوقت ذاته: 
ــم يـــحـــدث عــلــى اإلطــــــالق أن يقتبس  لـ ــاذا  ــ ملـ
اإلعالم اإلسرائيلي من موقع »تيك ديبكا«؟

ــة، فــــــــــإن وســـــــائـــــــل اإلعــــــــــالم  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ فـــــــي الـ
اإلسرائيلية ال تتعامل بجدية مع ما ينشره 
»تيك ديبكا«؛ ألنه »يفتقد املصداقية«. فهذا 
املوقع يشرف عليه عجوزان يبلغ كل منهما 
ــا:  جـــيـــورا شــمــايــس،  ــمــ ثــمــانــن عـــامـــا، وهــ
وإسرائيل أيرليخ، في حن أن التي تتولى 
ــع بــالــلــغــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة هــي  ــوقــ تـــحـــريـــر املــ
أن  وأيرليخ  لشمايس  ديانا شليم. وسبق 
ــر  خــدمــا كــمــوظــفــي عــالقــات عــامــة فــي دوائـ
دبـــلـــومـــاســـيـــة وقــنــصــلــيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
الواليات املتحدة وأوروبا. ويتبنى محررو 
املوقع مواقف يمينية متطرفة من الصراع 
العربي الصهيوني، ويتقاطعان مع اليمن 
الجدد  واملحافظن  إســرائــيــل  فــي  املتطرف 
فـــي أمـــيـــركـــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن لــلــمــوقــع 
أنــه  إال  والــعــبــريــة،  بــاإلنــجــلــيــزيــة  نسختن 
أكبر  اهتماما  يولي  املوقع  أن  الواضح  من 
املوقع  يحظى  حيث  اإلنجليزية،  للنسخة 
بنسبة تصفح عالية في الواليات املتحدة.

ويحرص »تيك ديبكا« على أن تخدم مواده 
الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة لــلــيــمــن اإلســرائــيــلــي 
باملواد  اهتماما  يولي  يحن  في  املتطرف، 
الــتــي تــبــرز ضــعــف إدارة الــرئــيــس أوبــامــا. 
فعلى سبيل املثال، ومن أجل أن يدلل على 
مدى التدهور الذي حصل في املنطقة بفعل 
ضعف اإلدارة األميركية، زعم املوقع مؤخرًا 
أن تحليق الطيران املدني أصبح في خطر، 
ليس فقط فــي أجـــواء سيناء، بــل أيضا في 

السعودية واألردن وإسرائيل.
ومـــن أجـــل أن يــدلــل عــلــى أن الــتــوقــيــع على 
االتفاق النووي أسهم في تمكن إيــران من 
املوقع  زعــم  إســرائــيــل بشكل جـــدي،  تهديد 
هـــذا األســـبـــوع أن طـــائـــرات حــربــيــة إيــرانــيــة 
مقاتلة تمارس عمليات قتالية في سورية. 
ولـــو كـــان مــا نــقــلــه »تــيــك ديــبــكــا« صحيحا 
ــة اإلســرائــيــلــيــة  ــايـ ــدعـ لـــســـارعـــت مــاكــيــنــة الـ

رصد

على الشبكة

السعودية

الرسمية إلى ترويج هذه املادة وتسويقها، 
مع العلم أنها ال تتردد في استغالل أية مادة 
»السلبية«  التداعيات  على  تدلل  أن  يمكن 
املوقع في نشر  النووي. ويتوسع  لالتفاق 
تقارير حول »القدرات الخطيرة« للمقاومة 
العمليات  تــســويــغ  أجـــل  مــن  الفلسطينية، 

العسكرية اإلسرائيلية ضدها.

الرياض ـ العربي الجديد

مــنــذ فــتــرة ليست بــالــقــصــيــرة، يــتــم الحديث 
عن إشكاليات سياسية سعودية – مصرية، 
مــدفــونــة تــحــت الــســطــح، يــســتــدل عليها من 
ــدم اتــخــاذ  ــرات. أبـــرزهـــا عــ ــدة مــــؤشــ خــــالل عــ
الخليج  تــجــاه  إيجابية  أي خــطــوات  مــصــر، 

في ما يتعلق بجهودها في سورية، أو في 
األمر  املنطقة،  اإليــرانــي في  النفوذ  مواجهة 
الذي توليه دول الخليج أولوية كبرى. هذه 
املـــؤشـــرات »شــبــه الــصــامــتــة« قابلها صــراخ 
وضــجــيــج فـــي الــجــانــب اإلعـــالمـــي املــصــري، 
املحسوب بطبيعة الحال على نظام الرئيس 
عـــبـــدالـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، مــــن خـــــالل هــجــوم 
أوصــل  مــا  السعودية،  على  وعنيف  مباشر 
األوضاع إلى نقاط غير مسبوقة من التوتر، 
مــنــذ انــقــالب 30 يــونــيــو. نـــواف عــبــيــد، وهــو 
كاتب وأكاديمي سعودي مقرب من أصحاب 
الــديــوان  الــقــرار، وعــمــل لفترة مستشارًا فــي 
املــلــكــي، ومــســتــشــارًا للسفير الــســعــودي في 
 مــنــذ يـــومـــن هـــجـــوًمـــا صــريــًحــا 

ّ
ــن ــنـــدن، شــ لـ

ــنــــظــــام املـــــصـــــري، وعـــبـــد  ــد الــ ــ وواضــــــًحــــــا ضـ
غير  خطوة  في  شخصًيا،  السيسي  الفتاح 
التواصل  مسبوقة، عبر حسابه على موقع 
االجتماعي، تويتر، استنادًا إلى تصريحات 

دبلوماسي سعودي.
ــــي تـــويـــتـــر،  ــتــــب عـــبـــيـــد عـــبـــر صـــفـــحـــتـــه فـ وكــ
ــه:   عـــن دبــلــومــاســي ســـعـــودي لـــم يــســمِّ

ً
نـــقـــال

»الـــســـعـــوديـــة تـــــدرس بــجــديــة إعــــــادة تقييم 
عــالقــاتــهــا مـــع حــكــومــة الــســيــســي فـــي مصر 
بعد الكشف عن أنباء مروعة مؤخًرا تخص 
سعودي:  »دبلوماسي  وأضــاف:  السيسي«. 
الوضع االقتصادي في مصر ال يمكن للبلد 
االستمرار فيه وسياسة السيسي الخارجية 
الال معقولة ستجبر السعودية على اتخاذ 
ــر مــــعــــه«. ويـــلـــخـــص عــبــيــد رأيــــه  ــ مـــجـــرى آخـ
الشخصي من العالقات السعودية - املصرية 
ــكـــون مـــصـــر تــحــت  ــــي رأيــــــي لــــن تـ بـــقـــولـــه: »فـ
قيادة السيسي الحالية حليفا أو شريكا أو 

صديقا للسعودية أو دول الخليج«.
السعودي،  واإلعــالمــي  الكاتب  ناحيته،  مــن 
من  الكثير  أثــار  ما  دائما  جمال خاشقجي، 
الـــجـــدل بــســبــب مــوقــفــه مـــن الــنــظــام املــصــري 
من جهة، ومــن تركيا، من جهة أخــرى. أبرز 
تعليقات جمال خاشقجي على الوضع في 
مــصــر، يمكن تلخيصها فــي أمــريــن: اإلقـــرار 
بـــوجـــود أزمـــــة فـــي مـــصـــر، ولـــكـــن »أصـــدقـــاء 
ــر،  مـــصـــر« لـــم يـــقـــروا بــهــا بـــعـــد. واألمـــــر اآلخــ
ــع الــحــصــانــة عـــن مــصــر إعــالمــيــا  أهــمــيــة رفــ
ــيــــج. ويـــــقـــــرأ خـــاشـــقـــجـــي ضــعــف  ــلــ فـــــي الــــخــ
اإلقبال على االنتخابات البرملانية املصرية 
ــه: »جــــــاء الــــعــــزوف الــهــائــل  ــولـ ــقـ األخـــــيـــــرة، بـ
للمصرين في االنتخابات البرملانية إشارة 
ــاك، إنــه  ــنـ ــا هـ ــى أن ثــمــة خــطــأ مـ صــريــحــة إلــ
ليس إال صيحة احتجاجية صامتة، ليست 
ثورة، وال اعتصام ميادين«. وتتصاعد حدة 
خــاشــقــجــي فـــي مــقــال لــــه، إذ يــــرى أن مصر 
ليست على توافق مع السعودية في سورية، 
ويـــضـــع تـــســـاؤلـــه مـــســـتـــنـــكـــرا: »ملــــــــاذا يــؤيــد 
)الــنــظــام املــصــري( بــقــاء بــشــار األســـد ومعه 
الغارات الروسية؟ ملاذا ال يرون خطر خروج 
بشار منتصرًا بأسنة حراب اإليرانين، وهو 
ما يعني هيمنة إيرانية على سورية، اإلقليم 
الشمالي ملــصــر؟«. أمــا الــكــاتــب واألكــاديــمــي 
العالقات  ل 

ّ
الــدخــيــل، فحل الــســعــودي، خــالــد 

السعودية – املصرية في مقاله يوم األحد 29 
نوفمبر/تشرين الثاني في صحيفة الحياة 
الــلــنــدنــيــة كـــذلـــك، تــحــت عـــنـــوان »الــســعــوديــة 
ــيــــاســــات  ــالــــح مـــشـــتـــركـــة وســ ومـــــصـــــر: مــــصــ
 هــنــاك غموضا 

ّ
رمـــاديـــة«. ويـــرى الــدخــيــل أن

في العالقات السعودية – املصرية، ويحّمل 
الــدخــيــل الــحــكــومــة املــصــريــة مــســؤولــّيــة هــذا 
الغموض. يكتب الدخيل: »مصر هي السبب. 
هي من يريد للعالقة مع السعودية أن تبقى 
غامضة، قابلة ألن تتسع للموقف ونقيضه. 
ومـــرد ذلـــك إلـــى دور افــتــقــدتــه مــصــر وتحلم 
.»

ً
باستعادته، لكنها ال تجد إلى ذلك سبيال

بيروت ـ العربي الجديد

»الدولة  »أنونيموس« حربها على تنظيم  أعلنت  أن  بعد 
ــة« )داعــــــــش( مــــجــــددًا، عـــقـــب هـــجـــمـــات بـــاريـــس  ــيــ اإلســــالمــ
الثاني،  نوفمبر/تشرين  مــن  عشر  الثالث  فــي  اإلرهــابــيــة، 
أوضحت املجموعة األساليب التي قد تعتمدها للسيطرة 

على نشاط التنظيم.
فـــي حـــديـــث مـــع مـــوقـــع »ذا فـــيـــكـــس«، أوضـــــح كـــريـــغ هـــوش، 
ــاء الــنــاشــطــن فـــي »أنـــونـــيـــمـــوس« كــيــفــيــة عمل  أحــــد األعـــضـ
ــه ال يخشى التواصل مــع اإلعــالم، 

ّ
أن إلــى  املجموعة، مشيرًا 

هو الــذي، بحسب توصيفه، »تقاعد« وابتعد عن القرصنة 
مع املجموعة، ليتمحور عمله على مشاريع متنوعة، ومنها 
إنشاء شبكة »ريبيل نيوز« في ماساتشوسيس، وهي شبكة 
متخصصة في نقل األخبار التكنولوجية والقرصنات. وردا 
للسيطرة  »أنــونــيــمــوس«  مجموعة  تفعله  عما  ســـؤال  على 
ــال هـــوش  ــ ــة، قـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــراق نـــشـــاطـــات »داعــــــــش« اإللـ ــ ــتـ ــ واخـ
عجبني عبارة »قرصنة«، ولكننا في الواقع ال نعمل على 

ُ
»ت

 ما نقوم به هو البحث والتحري 
ّ

قرصنة شــيء الــيــوم. جــل
ــن تــحــديــد نــشــاطــات  واملـــتـــابـــعـــة واالســـتـــقـــصـــاء، لــنــتــمــكــن مـ
املــجــمــوعــة، وتـــوزعـــهـــا جــغــرافــيــا، والــســبــل الــتــي تعتمدها 

يروقني  »مــا  وأضـــاف:   .»
ّ
الــبــث ومناطق  لنفسها،  للترويج 

فــي العمل هــو إمكانية مشاركة أي شخص مــوثــوق بــه في 
عملية البحث والترّصد واملتابعة، وهي خطوات ستسمح 

 باستباق نشاطات اإلرهابين«.
ً
لنا مستقبال

وشرح هوش أن »أنونيموس« تحاول التخفيف من وجود 
»داعش« على شبكات التواصل، ألن وجودها هو ما يعزز 
الشبابية. ومن  املجموعات  انتشار صيتها، بخاصة بن 
التي واجهتها »أنونيموس«، بحسب هوش،  الصعوبات 
الــبــريــطــانــي الشهير جنيد حسن  الــهــاكــر  كــانــت »مــهــارة 
الذي انضّم إلى صفوف »داعش« ونقل لهم خبرات كبيرة 
اســتــطــاعــوا االســتــفــادة مــنــهــا«. وأضـــــاف: »حــصــل تــعــادل 
خــبــرات فــي مرحلة معينة بــن »أنــونــيــمــوس« و»داعـــش«، 
وبات من املستحيل أن تتفوق مجموعة على أخرى، حزنت 
ملقتل جنيد بالتأكيد، ولكن من الصعب إعالن الحداد على 
ر 

ّ
شخص انقلب ضد مجموعتنا، لنكتشف الحقا أنه سخ

قدراته وذكاءه ملساعدة ودعم إرهابين«.
كما أّكـــد هـــوش، أن الــخــبــرات الــتــي اكتسبها »داعــــش«، ال 
قلت إلــيــه مــن شخص مــاهــر انــخــرط في 

ُ
بــد أن تــكــون قــد ن

مجال القرصنة منذ سنوات، وهو أمٌر ُيسّهل على التنظيم 
التستر على أعماله وهجماته حتى اليوم.

يحرص »ديبكا« على 
خدمة الدعاية السياسية 

لليمين اإلسرائيلي

انتقاد الكتّاب السعوديين 
لمصر يترّكز على 

موقفها من سورية
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)Getty( مواقع التواصل االجتماعي تحت المراقبة األمنية

تصّدر وسم »#حذف_قنوات_النهار_من_تغريد
الريسيفر« الئحة األكثر تداوًال في مصر بعد 
انتشار خبر إعالن قناة »النهار« المصرية عن 

عودة برنامج »صبايا الخير« لإلعالميّة ريهام 
سعيد إلى الشاشات. وكتب مصطفى 

»هل تسويق الرداءة والتشوه اإلنسانى دور 
وطنى؟ ما هوتعريف الوطنية لدى هؤالء؟ 

لماذا احتقار عقول المصريين؟#حذف_
قنوات_النهار_من_الريسيفر«.

استكماًال للغضب الذي ساد منطقة األقصر 
في مصر منذ أسبوع بعد وفاة شاب قضى 

بالتعذيب في أحد أقسام الشرطة، وانتشار 
وسوم عدة ومشاركات مختلفة تندد 

بالتعذيب في مصر، أطلق مستخدمون 
وسم »#الثورة_قادمة« معتبرين أن ما 

تفعله وزارة الداخلية سيؤدي حتما إلى ثورة 
جديدة. وكتب خالد »ليك يوم يا ظالم #الثورة_

قادمة وإحنا حنقودها ومش حنستسلم«.

كُثر استخدام وسم »#اسماعيل_
االسكندراني« عِقب إلقاء قوات األمن 

المصرية القبض على الصحافي إسماعيل 
اإلسكندراني، في مطار الغردقة. وتضامن 

المغرّدون مع اإلسكندراني على »تويتر« 
فكتب جمال »اعتقال الصحفي والباحث الجاد 

إسماعيل اإلسكندراني جريمة وانتهاك جديد 
لحرية الصحافة وحرية التعبير«، وقال أيمن 

»اعتقال إسماعيل عارٌ جديد يلحق بالنظام«.



أعمالها  »كــلــيــبــات«  مــن  إلــى تصوير سلسلة 
 
ً
الغنائية من بيروت، وأحيت هذا العام حفال
كبيرًا تكلل بالنجاح في دار األوبرا الفرنسية.

شادي أسود 
يجلس الفنان شادي أسود في أحد  املطاعم 
السورية في شارع الحمرا البيروتي، محاواًل 
اخــــتــــصــــار تـــحـــضـــيـــراتـــه الـــفـــنـــيـــة بـــلـــقـــائـــه مــع 
مجموعة من أصدقائه اللبنانيني والسوريني، 

من شعراء وملحنني ومساعدي إنتاج.
»العربي الجديد«: »منذ   يقول شادي أسود لـ
ــيــــروت، بــعــدمــا  ــقـــرار فـــي بــ ــتـ فـــتـــرة قـــــررت االسـ
فــي ســوريــة بسبب  ظـــروف صعبة  واجهتني 
األوضـــــــــاع األمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة املـــعـــروفـــة، 

في  األغنيات  وأتحضر إلطــالق مجموعة من 
محاولة جديدة لالنطالق، بعد غياب بحسب 
ما يصفه أصدقائي من لبنان«.  بعد نجاحه 
في برنامج »سوبر ستار« في دورتــه األولــى 
»تعي  األغــنــيــات، منها  مــن  وإطــالقــه سلسلة 

بيروت ـ ربيع فران

ــــوات، ومـــع  ــنــ ــ ــن 4 ســ ــ قـــبـــل أكــــثــــر مـ
انـــطـــالق الــــشــــرارة األولــــــى لــلــثــورة 
الـــســـوريـــة، بــــدأ قــســم مـــن الــفــنــانــني 
ــدول الـــعـــربـــيـــة الــتــي  ــ ــ ــــى الـ ــادرة ســــوريــــة إلـ ــغــ مــ
ســيــجــدون فــيــهــا فـــرص عــمــٍل وإنـــتـــاٍج أفــضــل، 

تحديدًا بيروت.

رويدا عطية 
اخـــتـــارت رويــــدا عــطــيــة الــبــقــاء فــي لــبــنــان قبل 
سنوات من الثورة السورية، وقد تكون عطية 
من  اكتسبت  التي  الوحيدة  السورية  الفنانة 
الــتــجــربــة الــلــبــنــانــيــة الــكــثــيــر مـــن الــنــجــومــيــة. 
فــبــعــد ظــهــورهــا فـــي بــرنــامــج »ســـوبـــر ســتــار« 
برز نجمها في لبنان. الشهرة التي أوصلتها  
عــام2011 إلى مهرجانات بيت الدين الدولية، 
ــدمــــت لـــيـــلـــتـــني تـــكـــريـــمـــا لـــلـــشـــحـــرورة  ــيـــث قــ حـ
كــانــت تقسم وقتها  ــم أن عطية  صــبــاح.  ورغـ
مــا بــني بــيــروت ودمــشــق، إال أنــهــا فــي املرحلة 
التي رافقت األزمة في سورية اختارت بيروت 
ــيــــوم.  وبــعــد أن  بــشــكــل نــهــائــي حــيــث تــقــيــم الــ
الــتــي تبنتها لسنوات  اإلنـــتـــاج  تــركــت شــركــة 
»الـــعـــانـــود بـــرودكـــشـــن«  انــضــمــت إلــــى شــركــة  
»املولى برودكشن لإلنتاج«، وهي اليوم تعمل 
على إنتاجها الغنائي، وحفالتها من بيروت.

ــبـــاب  ــربـــة رويــــــــدا عـــطـــيـــة الـ ــا فـــتـــحـــت تـــجـ ــمــ ربــ
على   وشجعتهم  زمــالئــهــا،  مــن  كثيرين  أمـــام 
وفنًيا   غنائيا  بيروت  في  تواجدهم  استثمار 
بعيدًا عن كل ما يــدور في ســوريــة، وبالتالي 
ــدا مـــزيـــدًا من  ــ  فــقــط . قــدمــت رويـ

ّ
الــتــفــرغ لــلــفــن

إضافة  املاضيني،  العامني  في  الفنية  األعمال 

يوم 9 ديسمبر يقف على 
خشبة المسرح من جديد 

مع فرقة موسيقية

حازم الشريف الفائز بـ»أراب 
آيدول« أيضًا مستقّر في 

بيروت

2223
منوعات

لعندي«، يعترف شادي أسود بأنه غاب قسرًا 
»هـــوس«  عـــن اإلعـــــــالم، لــكــنــه كــــان مـــشـــغـــواًل بــــ
»العربي الجديد«:  النجومية. ويتابع  حديثه لـ
ــهــــوس دفـــعـــنـــي لـــالنـــطـــالقـــة مـــجـــددًا  » هـــــذا الــ
قــــررت تجديد  الـــعـــام 2011 لــكــن عــنــدمــا  بــعــد 
وتسجيل أغنيات، دخلت األزمة السورية وال 
زالت حتى اليوم تعيق عملي وعمل عدد كبير 
مــن أصــدقــائــي املغنني، لكن قبل أشــهــر قــررت 
العودة والبدء من جديد. وها أنا في بيروت 
مـــحـــاوال كــســر الــجــمــود أو الــغــيــاب لــســنــوات، 

وأعتقد أن الناس ما زالت تتذكرني«.
يـــتـــحـــضـــر شـــــــادي أســـــــود إلصـــــــــدار أغــنــيــتــني 
ــا  عــلــى طــريــقــة »ســـيـــنـــغـــل«: »لــــن أحــيــد  ــًبـ قـــريـ
عــن الــلــون الــذي عرفني بــه الــنــاس،  أي أغنية 
)تعي لعندي( وأتمنى أن تنال هذه األغنيات 
سجلة فــي بــيــروت الــنــجــاح الـــذي  أعطتني 

ُ
امل

إيــــاه هــــذه املــديــنــة الــجــمــيــلــة«. وعــــن إمــكــانــيــة 
ــة اإلنــــتــــاج،  ــ ــ ــيــــات فــــي ظــــل أزمـ ــنــ تـــصـــويـــر األغــ
أســود:  شــادي  يقول  »الكليبات«،  وخصوصا 
الجديدة  أنني سأصور األغنيات  املؤكد  »من 
وعلى نفقتي الخاصة.  وسأتعاون مع املخرج 
الــلــبــنــانــي، هــانــي خــشــفــة، فـــي إطــــار مــيــزانــيــة 
جيدة نظرا للتفاهم الكبير الذي يجمعنا بعد 

أن صورنا أغنيات في وقت سابق«.

إبراهيم فارس
إبـــراهـــيـــم فــــارس )25 عـــاًمـــا( شــــارك فـــي فــرقــة 
شــيــوخ وســالطــني الـــطـــرب، ويــســتــعــد إلطــالق 
أغـــنـــيـــة جــــديــــدة قـــريـــبـــا ســجــلــهــا فــــي بـــيـــروت. 
يــقــول  فـــارس: »األغــنــيــة صناعة ســوريــة لكن 
التسجيل في لبنان، وأعتقد أنها ستصور في 
الحفالت  مــن  أيضا مجموعة  وأمــامــي  لبنان، 
ــر فــــي بــــيــــروت وتـــجـــمـــعـــنـــي مــع  ـ

ّ
ــتــــي تـــحـــض الــ

فــنــانــني ســوريــني ولــبــنــانــيــني«. ويــكــمــل فــارس 

فــنــادق منطقة جونيه  اليومي فــي أحــد  عمله 
)شمال بيروت( بشكل ليلي، ويقول إن عمله  
ويطلب  ينتظره،  لــه جمهورًا  كـــّون  لبنان  فــي 
منه عــددا مــن األغــنــيــات  لفنانني، ويحقق له 

مدخوال ًكبيرًا.

حازم الشريف
ــا الـــفـــائـــز فــــي بـــرنـــامـــج »أراب آيــــــــدول« فــي  ــ أمـ
مــوســمــة الــثــالــث، حـــازم الــشــريــف، فــهــو أيضا 
مــن الــفــنــانــني الــســوريــني املــقــيــمــني فــي لــبــنــان، 
ويــقــتــصــر عــمــلــه فـــي األغـــنـــيـــات الـــجـــديـــدة مع 
شعراء وملحنني لبنانيني. أخيرًا أصدر أغنية 
جــديــدة  فيما  لــم  يعرف ما إذا كــان  تعاونه 
أم  ريــكــوردز« مستمرًا،  مع شركة »بالتينيوم 

سينتقل إلى شركة إنتاج ثانية؟

عبد الكريم حمدان 
ــازم الــشــريــف في  ــدر زمــيــل حــ  قــبــل وقــــت  أصــ
بــرنــامــج »أراب آيــــدول«  املــوســم الــثــالــث، عبد 
أغنية جــديــدة كتب كلماتها  الــكــريــم حــمــدان، 
ــهــا الــفــنــان ســلــيــم عــســاف  بــعــنــوان »يــا 

ّ
ولــحــن

اللبناني  الشعبي  الــلــون  مــن  األغنية  ويــلــي«. 
الخاصة »تذكري«  أغنيات حمدان  أولــى  بعد 
التي أطلقها من بيروت أيضا. ويقسم حمدان 
إال  اللبنانية،  والعاصمة  دبــي  بني  ما  إقامته 

أن تركيزه األول وتواجده يرتكز في بيروت.

شهد برمدا
وغـــيـــر بــعــيــد عـــن نـــشـــاط األصــــــوات الــغــنــائــيــة 
الــســوريــة الــشــابــة فـــي بـــيـــروت ، تــعــود قريبا 
الفنانة، شهد بــرمــدا، إلــى األضـــواء فــي  عمل 
األخــيــرة عليه.  اللمسات  غنائي خــاص تضع 
ــة فــــي بــــيــــروت مــنــذ  ــ ــامـ ــ بــــرمــــدا اخـــــتـــــارت  اإلقـ
اللبنانية،  العاصمة  من  تعمل  سنوات، وهي 
لكنها اليوم ُمنشغلة وعائلتها بدعم شقيقها، 
ــد أيــضــا فـــي بــرنــامــج  عــبــود بـــرمـــدا، الــــذي وجـ
الغنائية.  »ذا فويس« مكانا إلطــالق موهبته 
الشاب، الذي لم يتجاوز العشرين، تمكن  من 
ــيـــرة  فــي الــبــرنــامــج  الــتــأهــل إلـــى املـــراحـــل األخـ
الغنائي، مستمدًا شعبية من نجاح شقيقته 
قـــبـــلـــه، الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــــن بـــرنـــامـــج »ســـوبـــر 
ستار«  واختارت في أولى تجاربها الغنائية 
ــيـــر صــــفــــيــــر  ألعــــمــــال  ــمـ ــلــــحــــن سـ الــــخــــاصــــة املــ
ســتــار«.  »ســوبــر  بعد  قدمتها  جــيــدة،  غنائية 
عــبــود بــرمــدا اخــتــاره الــفــنــان صــابــر الــربــاعــي 
ويعّول  البرنامج،  فــي  فريقه  إلــى  لالنضمام  
الــشــاب فــي أول خطوة   الــربــاعــي على موهبة 
القريب على  املستقبل  أثرها في  لها  سيكون 
حياته الفنية والعملية ، خصوصا وأن إقامة 
بــرمــدا  إلــى جــانــب عائلته فــي بــيــروت تعتبر 
مكسًبا إضافّيا له، في األغنيات الخاصة التي 

سيصدرها الحقا.

مسرح/سينمافن

رصدمقابلة

عــن شركة »روتــانــا« صــدر قبل أيــام »فيديو 
كليب« ألغنية الفنانة ديانا حداد »يا بشر« 

التي حملت اسم ألبومها الجديد.
ــا بـــني الــلــهــجــات  األغـــنـــيـــة كــلــمــاتــهــا تــائــهــة مـ
الـــبـــدويـــة والــعــراقــيــة والــخــلــيــجــيــة، الــكــلــمــات 
ُمشتتة قياًسا إلى سيناريو القصة املصورة،  
أما لحنها فهو مزيج من الفلكلور االيقاعي 
ــيـــرة بني  املـــتـــعـــارف عــلــيــه فـــي الـــســـنـــوات األخـ

املغنني في لبنان وسورية.
فــي الــســيــنــاريــو الـــذي اعــتــمــده املــخــرج فــادي 
ــف واضـــح وغــيــر مــبــرر فــي األداء، 

ّ
حــــداد، تــكــل

والــتــمــثــيــل لــديــانــا حــــداد. دمــــوع وخــــوف من 
الــلــحــظــة األولـــــــى... مــبــالــغــة فـــي رســـم صـــورة 
العاطفة، ألم تعيش مع وحيدها املراهق في 
قــريــة نــائــيــة. تــحــاول األم  مــواجــهــة »طــيــش« 

أشــخــاص لــم يــكــن يتخيل أال يــقــفــوا بــجــواره 
في هذه الفترة املرضية، وبالفعل تخلوا عنه 
الــلــه برحمته  أن  إال  ولــم يجد حتى خيالهم، 
كان يرسل له أشخاصا غير قريبني منه مثل 
هــــؤالء، ولــكــن املــوقــف جعلهم اآلن مــن أقــرب 
م« فيها أبو 

ّ
الناس إليه، لذا فهي مرحلة »عل

عوف على شخصيات عديدة رفض اإلفصاح 
عـــــن أســــمــــائــــهــــم حــــتــــى ال يــــحــــرجــــهــــم، طــبــقــا 

لتعبيره.
ــه أصــبــح  ــ ــزت إنـ ــ ــال عـ ــ ــا، قـ ــيـ ــالـ ــن حـــالـــتـــه حـ ــ وعـ
يــــمــــارس حـــيـــاتـــه بــشــكــل طــبــيــعــي، ويـــمـــارس 
ــــري بــشــكــل مــنــتــظــم ألنـــــه ال  ــــجـ الــــريــــاضــــة والـ
موضحا  ذلـــك،  دون  مــن  يعيش  أن  يستطيع 
الــفــتــرات تنظيما في  أكــثــر  أنــه يعيش حاليا 
حياته، وقــد يكون ذلــك مــن ضمن إيجابيات 
املـــــرض فــيــأكــل ويـــشـــرب فـــي مـــواعـــيـــد ويــنــام 
أيــضــا، وهــذا  ويستيقظ فــي مواعيد مــحــددة 

بناء على تعليمات األطباء املعالجني له.
الــقــاهــرة السينمائي  وعــن رأيـــه فــي مهرجان 
ــرة حـــيـــث كـــــان مــــن ضــمــن  ــ ــيـ ــ فــــي دورتــــــــه األخـ

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

فــتــرة مــَرضــيــة صعبة مــر بــهــا الــفــنــان القدير 
عـــزت أبـــو عــــوف، وأســهــمــت فـــي قـــــرارات عــدة 
يتخذها، السيما أنه رغم مرارة املرض يعتبر 
أنه خرج من التجربة بدروس عدة، خصوصا 
أن شــائــعــات ال تنتهي طــاردتــه مــنــذ مــرضــه، 
تنتشر كــل أســبــوع وآخـــر شــائــعــة عــن وفــاتــه 
أو تدهور حالته الصحية، ليعود هو أو أحد 

افراد عائلته لنفي الشائعة.
»العربي الجديد« التقى عزت أبو عوف، فقال 
إنــه يــرى أن فترة مــرضــه، رغــم صعوبتها إال 
لم  بـــدروس  الكثير وخـــرج منها  أنــهــا علمته 
يكن سيتعلمها أبدا إن لم يمر بها، موضحا 
أن مــن أبـــرز مــا تعلمه هــو أن اإلنــســان عليه 
أن يــعــي جــيــدًا األشـــخـــاص الــذيــن حــولــه، من 
يحبه ومن يتقرب منه ملصلحته فقط، فهناك 

ابنها املراهق، وعصيانه ألوامرها: من قيادة 
الـــدراجـــة الـــنـــاريـــة، أو الــســهــر مـــع أصــدقــائــه، 
والطيش في هذه املرحلة العمرية، في قالب 
تمثيلي غير واضــح إطالقا. سبع دقائق من 
»املــيــلــودرامــا« غــيــر املـــبـــّررة بــبــســاطــة. أضــف 
الدراما  السيناريو مستهلك في  أن  ذلــك  إلــى 
حيث  كليبات،  الفيديو  فــي  وحتى  العربية، 
يــؤدي  وحـــادث سير  متوقعة،  نهاية  ينتهي 

إلى شلل الشاب املراهق.
»للفيديو  املتقطعة  املشاهد  في  تساؤل  ثمة 
كليب« ظل جوابه مجهواًل حتى النهاية: ما 
هــي العالقة بــني هــذه القصة الــدرامــيــة وبني 
األغنية وكلماتها التي تدور حول قصة حّب 

فاشلة، وهجر الحبيب لحبيبته.
بالهجر«  يا بشر شاطر شاطر  »اللي بحبو 
السير  مــع  يتناسب  األغــنــيــة، بشكل ال  تقول 
الــعــائــلــي الــكــئــيــب لــلــكــلــيــب، وال مـــع الـــرؤيـــة 
ــة ورســــــم الـــشـــخـــصـــيـــات وتــبــتــعــد  ــيــ ــراجــ اإلخــ
دون شــك عــن عــنــاصــر املــيــلــودرامــا املــشــوقــة. 
لـــكـــن الـــتـــفـــاعـــل الـــبـــديـــهـــي أو الـــعـــاطـــفـــي غــيــر 
قبل مشاهدي  قواعد مقنعه من  املبنّي على 
إلــى سيل  العمل  »يــوتــيــوب« لألغنية  يعيد 
من التساؤالت حول املغزى وإن كانت حداد 
السير  لتفادي حــوادث  توجه رسالة مبطنة 
أو نكران املراهقني أحيانا وتشبثهم بتنفيذ 
أفــكــارهــم كما يــريــدون، ليأتي »الــعــقــاب« في 
النهاية مختتًما جولة جديدة من تساؤالت 

كثيرة حول ماهية صناعة » الفيديو كليب؟
ربيع...

الحضور في حفل االفتتاح، قــال عــزت إن أي 
التي  الحرجة  الفترة  هــذه  فــي  يقام  مهرجان 
تمر بها مصر ال بد من تشجيعه وتدعيمه، 
مشيرا إلى أنه سبق أن كان رئيسا للمهرجان 
ــوات، ولـــهـــذا يــســتــطــيــع أن يــقــول إن  ــنـ مــنــذ سـ
بــل مجهد بشكل  أبـــدا  املــوضــوع ليس سهال 
غير طبيعي، وأوضح أن على الجميع تدعيم 
ــم يــســتــطــيــعــوا  مـــثـــل هـــــذه املـــهـــرجـــانـــات إن لــ
ــا فــعــلــى األقـــــل يــدعــمــونــه بــحــضــورهــم،  ــاديـ مـ
ــدم حـــضـــور الــكــثــيــريــن  ــدا عــ فـــشـــيء ســلــبــي جــ
فعاليات  بينهما من  لالفتتاح والختام، وما 
رغم أن املهرجان يعد حدثا فنيا فريدا، وأنا 
-والــــكــــالم عــلــى لـــســـان أبــــو عـــــوف- أعــتــبــر أن 
حضور الفنانني لهذا املهرجان الذي يراه كل 
العالم هو واجب وطني. وعن حقيقة عودته 
للوقوف على خشبة املسرح في األوبــرا، قال 
 Les Petits أبو عوف إنه فعال سيشارك فريق
chat فــي حــفــل يــقــام يـــوم 9 ديــســمــبــر/كــانــون 
الـــثـــانـــي املـــقـــبـــل، وهــــو فـــريـــق مــتــخــصــص في 
املوسيقى الغربية، وأوضح أبو عوف أنه كان 
الفرقة، لذا  عضوا منذ السبعينيات في هذه 
الرغم  كان سعيدا جدا بعودته للقائهم على 

من أن هناك بعض األعضاء غير موجودين.
كــــمــــا كــــشــــف عـــــن عـــــــرض عـــــــدد مـــــن األعــــمــــال 
الــتــلــفــزيــونــيــة والــســيــنــمــائــيــة عــلــيــه ســيــؤجــل 
تـــهـــا حــتــى انــتــهــائــه مـــن هــذا  الـــبـــدء فـــي قـــراء
د 

ّ
الحفل أوال، مشيرا إلى أن املرض يبدو أنه ول

طاقة كبيرة لديه، ومتشوق للعودة للحفالت 
والتمثيل بشكل كبير.

كليب ديانا حداد: كل هذه الكآبةعزت أبو عوف: أنا راجع
بعد الشائعات الكثيرة 

التي طاولته منذ مرضه، 
ها هو النجم المصري 

عزت أبو عوف يتحّدث 
لـ»العربي الجديد« عن 

عودته إلى الفّن

بعد 37 عامًا على 
عرضها مسرحيًا، تعود 
المسرحية الشهيرة لزياد 

الرحباني على شاشة 
السينما، مطلع العام 

الجديد

ال تقع المالمة على 
الفنانة ديانا حداد 

وحدها في النقد آلخر 
أعمالها الغنائية المصورة 

»يا بشر« الكاتب والملحن 
سليم عساف والمخرج 

فادي حداد يتشاركان في 
المسؤولية

عمر قصقص

يتردد  الــســؤال  هــذا  شـــو؟«  لبكرا  »بالنسبة 
ــيـــني مــــنــــذ أكــــثــــر مــن  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ عــــلــــى ألــــســــنــــة الـ
خــمــســة وثـــالثـــني عــامــا وحــتــى يــومــنــا هـــذا، 
الصوتية  املــقــاطــع  األجــيــال  تناقلت  أن  بعد 
االســم  تحمل  والــتــي  الــشــهــيــرة،  للمسرحية 
نفسه للفنان زياد الرحباني، والتي عرضت 
ــزال  يــ وال   ،1978 عـــــام  ــي  فــ أشـــهـــر   8 لــنــحــو 
صــداهــا حــتــى أيــامــنــا هـــذه. مــا دفـــع بشركة 
M.MEDIA، وبالتنسيق مع زياد الرحباني 
وفــريــق عــمــلــه، إلـــى الــتــفــكــيــر فــي نقلها إلــى 

صاالت السينما.

القصة
تدور أحــداث هذه املسرحية في مطعم ليلي 
في شارع الحمرا، حيث يستضيف مجموعة 
مــن مثقفني، وشــعــراء،  الــنــاس،  مــن  متنوعة 
ــــى صـــحـــافـــيـــني ورجــــــــال أعــــمــــال وأجــــانــــب  إلــ
وشـــخـــصـــيـــات أخـــــــــرى.. وتـــعـــالـــج مـــواضـــيـــع 
اجتماعية واقــتــصــاديــة، مــن خــالل الــزوجــني 
زكــــريــــا )زيــــــــاد الــــرحــــبــــانــــي( وثــــريــــا )نــبــيــلــة 

بيروت  في  للعيش  انتقال  اللذين  زيتوني(، 
لتحسني وضــعــهــمــا االجــتــمــاعــي، مــن خــالل 
الــعــمــل فـــي حــانــة فـــي شــــارع الـــحـــمـــرا. ولــكــن 
املعيشة غير  الــزوجــني بسبب غــالء  إحــبــاط 
الدعارة  في  العمل  إلــى  ثريا  يدفع  املحتمل، 
الضوء  املسرحية  ط 

ّ
تسل كما  زوجــهــا.  بعلم 

كثيرة،  واجــتــمــاعــيــة  مــشــاكــل سياسية  عــلــى 
بأسلوب الرحباني الساخر.

إعادة عرض العمل
ــج فـــــي شـــركـــة  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ بــــــــــــدوره، أكـــــــد مـ
مع  حديث  في  حمزة،  محمد   ،»M.MEDIA«
»العربي الجديد«، أن »اللبنانيني سيتمكنون 
من مشاهدة مسرحية »بالنسبة لبكرا شو« 
ــتـــداء من  األصــلــيــة فـــي صــــاالت الــســيــنــمــا، ابـ
الجزء الثاني من شهر كانون الثاني/يناير 
2016«، ويضيف »املسرحية كاملة بساعتني 

وخمس دقائق كما اتعرضت سنة 1978«.
عــــن جـــــــودة الــــــصــــــورة، يــــشــــرح »املـــســـرحـــيـــة 
صورت حينها بهدف االستعمال الشخصي، 
األشرطة  ترميم  فتم  وليس بهدف عرضها، 
املـــصـــورة »بــثــمــانــي ســوبــر« كــامــيــرات، ومــن 

عــدة عــروض. كما تمّت معالجتها بوسائل 
ــّس بــأصــالــة املــســرحــيــة  حــديــثــة، مـــن دون املــ
الكالسيكية  املــبــدعــة واألغـــانـــي  واملــوســيــقــى 
ــا املــــوهــــوب الــــراحــــل جـــوزيـــف  ــهـ الـــتـــي يـــؤديـ
صقر، ومنها »اسمع يا رضا«، »البوسطة«، 

و»عايشة وحدا بالك«.

بعد السينما... اإلنترنت
ــاد الــرحــبــانــي، قــال  ــن املــفــاوضــات مــع زيــ وعـ
حمزة إن »املسرحية وصلت إلى الشركة بعد 
بت 

ّ
تطل لكنها  استمرت سنوات،  مفاوضات 

الكثير من العمل فـي لبنان وخارجه«، وهل 
األخــرى  الرحباني  عــرض مسرحيات  سيتّم 
ــزل الــــســــرور« و»فــيــلــم أمــيــركــي طــويــل«  »نـ ـــ كـ
وغـــيـــرهـــمـــا... أكــــد حــمــزة أن هــنــاك مــفــاجــآت 
كثيرة في األيام املقبلة، ولكنه رفض الخوض 
في التفاصيل. وعن سبب نقلها إلى السينما 
التجربة  السينما، ألن  إلــى  نقلها  »تــم  يقول 
األقرب إلى املسرحية، ولنعيد ترقيم الثقافة 
اللبنانية، كما ستكون املسرحية كاملة على 
موقعنا اإللكتروني بعد االنتهاء من العرض 

في السينما، ولكن مدفوعة«.

ديانا حداد في الكليب )روتانا(

شكلت بيروت بعد الثورة السورية مالذًا لعدد كبير من األصوات الغنائية  السورية المقيمة 
في بيروت، التي تحاول مجددًا القفز على كل األلم، الذي يعانيه الشعب السوري

فنانون
    سوريون

بالنسبة لبكرا شو؟

اصطباحة

بالل فضل

»إنــت بتتكلم في إيــه.. دي واحــدة مــرتــّدة.. والحديث بيقول من بــّدل دينه 
 إنت مش عاجبك اإلسالم أصال؟«. 

ّ
فاقتلوه.. ول

كان هذا نص أو مضمون عدد كبير من الرسائل، التي تلقيتها عقب نشر 
ويبدو  املاضي،  األسبوع  في  املنافق(  الغرب  في  عنصرية  )جريمة  مقال 
أن التعصب املقيت منع كاتبيها من التركيز في قراءة ما جرى للمرحومة 
لم يكن متعلقا فقط بتبديل دينها،  أن قتلها  ليدركوا  الفيوم،  مــروة قتيلة 
فــوقــائــع الــجــريــمــة املــنــشــورة فــي صحيفة )الــتــحــريــر( تــــروي أنــهــا نطقت 
بالشهادتني قبل ذبح شقيقيها لها، ولو كان الذين ذبحوها حريصني على 
الدين حقا، ألوقفوا قتلها عقب نطقها بالشهادتني، لذا أظن أنه كان سيتم 
قتلها بتلك الطريقة البشعة، حتى لو صدرت لقاتليها عدة فتاوى تحرم ما 
يفعلونه، ألن الدين في مجتمعاتنا البائسة، ليس إل مجرد غطاء شرعي 
املــرأة بوصفها  مصطنع، تتخفى خلفه أفكار متوارثة كريهة، تتعامل مع 
»شيئا« مملوكا لعائلتها، وتعتبر خروجها على طاعة ذكور العائلة عارا 
يوجب القتل، ولذلك سبق أن ُسجلت حوادث قتل فتيات مسيحيات، ألنهن 

خرجن على طاعة العائلة، وهربن مع شباب مسلمني.  
في حالة قرية طامية، كما في حالت سبقت، لم تتوقف الجريمة عند قتل 
مروة، بل امتدت إلى العقاب الجماعي ألهل الشاب الذي تزوجته رغما عن 
أهلها، وألنها لم تكتف فقط بالهروب معه، بل وتنصرت أيضا، فقد وجدت 
واسعا، ووجدت  اجتماعيا  قبول  أهلها،  تهجير  ثم جريمة  قتلها،  جريمة 
أن ما حدث  اعتبروا  من يؤيد ذلك ويبرره، حتى أن بعض من راسلوني، 
الشريعة  مع  ويتفق  أمــر يصّب في مصلحتهم،  الشاب  ألهــل  تهجير  من 
القرية كان يمكن  لــدرء الفنت، فبقاء أهل الشاب في  التي تدعو  اإلسالمية 
أن يعرضهم للقتل، من بعض الغاضبني من أهل الفتاة، الذين سيتذكرون 
عار العائلة، كلما رأوا أحد أفراد عائلة الشاب، وبالتالي كان من املفترض 
كما يقول هــؤلء، أن أوجــه رسائل شكر إلى مسؤولي الدولة، ألنهم قللوا 
أنــهــم يستخدمون نمط  لــم ينتبه هـــؤلء  الــحــد األدنــــى.  إلــى  عــدد الخسائر 
املهاجرين  الذين يطالبون بترحيل  الغرب،  اليمينيني في  املتطرفني  تفكير 
إلى بالدهم، ألن في ذلك تجفيفا ملنابع اإلرهــاب ودرءا ألي كــوارث قادمة، 
الفرق أنهم هناك يطالبون، ول تستجيب لهم الدولة، ول يبرر لهم املجتمع. 
ومع أن من يقرون منطق العقاب الجماعي هنا وهناك، يرفعون في الغالب 
األعم شعارات دينية، إل أن أحدا منهم ل يتذكر في مواقف كهذه، قيم الدين 
التي تتحدث عن العدالة والتسامح والرحمة ورفض العقاب الجماعي، ول 
إكــراه في  أو »ل  أخـــرى«،  تــزر وازرة وزر  يستعيدون نصوصا مثل »ول 
الدين«، أو »أحبوا أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم«، فهي 
تبدو صالحة  لكنها ل  والــعــظــات،  الخطب  فــي  تبدو جــذابــة فقط  نصوص 
دائما،  الكراهية  فيه  تنتصر  الــذي  بالواقع،  األمــر  يتعلق  لالستخدام، حني 
أن  السهل  من  كــان  والتسلط.  السيطرة  في  رغبته  لإلنسان  تحقق  ألنها 
أكتب مقال )جريمة عنصرية في الغرب املنافق( بشكل يقدم منذ البداية، 
إدانــة مباشرة لجريمة القتل التي ارتكبت بحق مــروة، وكان ربما سيعبر 
دون أن ُيغضب كثيرين منه، لكنه أغضب الكثيرين حني اكتشفوا بعد أن 
الفرنجة، بل عن  بــالد  أنــه ل يتحدث عن جريمة وقعت في  قــرأوا نصفه، 
جريمة شنيعة وقعت في بالدنا التي تستمد قانونها من مبادئ الشريعة 
تجعلهم  التي  املــتــعــددة،  بتناقضاتهم  ذلــك  ــرهــم 

ّ
ذك فبالتأكيد  اإلســالمــيــة، 

أو  طائفتهم  أو  دينهم  ألبــنــاء  تــحــدث  حــني  الــجــرائــم،  لستنكار  يندفعون 
اتجاههم السياسي، لكنهم يندفعون لتبريرها أو يصمتون تواطؤًا معها، 
حني تتعلق بمن يختلفون عنهم في الدين أو الطائفة أو التجاه السياسي، 
ول أظن أنك بعد ما جرى في ماسبيرو ومحمد محمود ورابعة وغيرها من 

املذابح بحاجة إلى أمثلة صارخة مخجلة على تلك التناقضات الفاضحة.
القتيلة  أن  بالقول  املــقــال،  على  »الغلوشة«  حــاول  الغاضبني  هــؤلء  بعض 
هربت وهي متزوجة، برغم أن والدها قال في حوار صحفي منشور إنها 
كانت مطلقة، ومع أن كونها مطلقة أو متزوجة، ل يغير في بشاعة الجريمة 
أن تسرعت  بعد  كلها،  القصة  فــي  التشكيك  حــاول  اآلخــر  البعض  شيئا، 
بعض املواقع بنشر صورة خاطئة للقتيلة، تخص ضحية سورية تعرضت 
بعقاب  التي حكمت  العرفية  الجلسات  خبر  أن  مع  قبل،  من  أيضا  للقتل 
تهجير أســـرة الــشــاب نشرته عــدة صحف ومــواقــع إخــبــاريــة، أمــا البعض 
املقال في موقع  »ريــبــورتــات« ضد  لعمل حملة  عــددا، فقد تحمس  األكثر 
)فيس بوك(، دفعت إدارة املوقع إلى حجبه ملدة ثالثة أيام، بسبب السياسة 

العمياء التي يتبعها املوقع في التعامل مع اإلبالغ عن املحتوى«.

ال إكراه في الدين.. فعال؟

belalfadl@hotmail.com
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الــســيــاق املــضــطــرب الــــذي وصــلــت بـــه إلينا 
املتعلقة منها  النصوص، خصوصًا  بعض 
الــافــت فــي حفريات املرنيسي  بــاملــرأة، لكن 
أن تــوّجــهــهــا إلــــى الـــتـــراث بــمــنــاهــج غــربــيــة 
الخصوم  تستفز  تكن  لــم  فكرية،  وبخلفية 
بنفس القدر الذي قوبلت به مشاريع فكرية 
ـــًا، ال  ــراوغــ ــ ــان نـــقـــدهـــا مـ ــ أخــــــرى مـــشـــابـــهـــة، كـ
التراث، تحاصره  بهذا  نوايا سيئة  يكشف 
بضغط قوي لكنه ناعم في النهاية، وكانت 
منطلقات  نفس  فــي  خصومها  مــع  تشترك 
النتائج.  فــي  معهم  تختلف  لكنها  التفكير 
تقول في كتابها »الحريم السياسي؛ النبي 
والنساء«، من هن النساء املسلمات اللواتي 
قاومن الحجاب؟ إن أشهرهن سكينة إحدى 
حــفــيــدات الــنــبــي )ص( ومـــن ابــنــتــه فــاطــمــة، 
زوجــة علي، الخليفة الــراشــدي الــرابــع الذي 
ترك الخافة ملعاوية وكان قد جرى اغتياله 
مـــن قــبــل أول »إرهـــــابـــــي« ســيــاســي مــســلــم، 
أبنائه مأساويًا كمصيره  وسيكون مصير 
مذبحة  أخـــرى  جــهــة  مــن  وستشهد سكينة 
ــــذه املـــأســـاة تفسر  والـــدهـــا فـــي كـــربـــاء، وهـ

جــزئــيــًا تـــمـــّردهـــا ضــــّد اإلســــــام الــســيــاســي 
ــل مــــن يــنــتــهــك  ــاتـــي واملـــســـتـــبـــد وضـــــد كــ ــعـ الـ
الحجاب«. تختار  ذلــك  الفرد بما في  حرية 
املرنيسي هنا الحديث عن األسماء املألوفة، 
دون أن تفزع الخصوم واملتربصني،  كانت 
تــشــتــغــل فـــي ســيــاقــات لـــم تـــغـــادر قـــط إطـــار 
التفكير العربي، لهذا كانت كتاباتها تغير 
التي  كــل مــن يقرأها وال تفتح حــروبــًا مثل 
نراها ضد كل من يتبنى مواقف الدفاع عن 

املرأة.
كان  املرنيسي،  فاطمة  اســم  قيمة  قــدر  على 
الحزن على فقدانها؛ كل تدوينات الكاتبات 
والـــكـــتـــاب املـــغـــاربـــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي تــنــاقــلــت الــخــبــر وســـط حــســرة 
تكرار  صعوبة  وعــلــى  رحيلها  على  كبيرة 
اســـم آخـــر بــنــفــس الــقــيــمــة. فـــي كلمتها إلــى 
الكاتبة املغربية  »العربي الجديد« اعتبرت 
زهور كرام رحيل صاحبة »خلف الحجاب« 
فـــقـــدًا صــعــبــًا، فــــ »ال يــتــعــلــق األمـــــر بــرحــيــل 
ــا وكــتــبــهــا،  ــ ــهـ ــ كـــاتـــبـــة عــــاديــــة، حــمــلــت أوراقـ
ــر  ــق مــنــطــق الــــقــــدر، إنـــمـــا األمـ ــم رحـــلـــت وفــ ثـ
إنه  الطبيعي-الوجودي.  الرحيل  مــن  أبعد 
رحــيــل خــبــرة فـــي تــشــغــيــل الــعــقــل، وتــرتــيــب 
ــتــــراق الــذهــنــيــة بـــجـــرأة مــرنــة  ــذاكــــرة، واخــ الــ
عــبــر اســتــعــمــال مــنــهــجــيــة الــبــحــث الــعــلــمــي، 
والدرس السوسيولوجي«. تضيف »فاطمة 
أو  عــاديــًا،  ثقافيًا  لــم تكن صــوتــًا  املرنيسي 
أن  استطاعت  إنــمــا  لــلــطــروحــات،  ُمستهلكًا 
ــألــــوف. لــهــذا،  ــنــتــج تــمــيــزهــا بــعــيــدًا عـــن املــ

ُ
ت

ُيــصــبــح الــرحــيــل ُمــضــاعــفــًا، رحــيــل أســتــاذة 
ــــت فــيــهــم حـــب املــعــرفــة الــعــلــمــيــة،  ــيـــال رَبـ أجـ
ورحيل  السوسيولوجي،  البحث  واحــتــرام 
ــان مــــن مـــؤســـســـي الــفــكــر  ــ ــافـــي كــ ــقـ ــوت ثـ ــ صــ
دافعني 

ُ
وامل للتنوير،  ناصرين 

ُ
وامل املغربي، 

القضايا  مع  التعامل  في  العقل  الستعمال 
الشائكة«.  

وعــــن أهــمــيــة اســــم املــرنــيــســي ومــشــروعــهــا 
املرنيسي  أهمية  »إن  كــرام  تضيف  الفكري 
ــــى قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــطـــويـــع الـــشـــرط  تـــعـــود إلـ
عندما  تفكيرها.  شكل  لصالح  التاريخي، 
ــرأة فــكــريــة  ــ ــجـ ــ ــلـــت بـــقـــضـــيـــة املـــــــــرأة بـ ــتـــغـ اشـ
وعــلــمــيــة، ومـــن خـــال الـــذهـــاب إلـــى الــتــراث، 
واالقــتــراب من الدين بــروح الــجــدال، لم يكن 
الــشــرط الــتــاريــخــي واالجــتــمــاعــي والــفــكــري 
مــهــّيــأ الســتــقــبــال مــثــل أفـــكـــارهـــا، لــكــنــهــا، لم 

الرباط ـ سليمان الحقيوي

ــتـــي  الـ أهـــــــم اإلشـــــــكـــــــاالت  أحـــــــد  إن 
التراث  أن  العربي،  الفكر  يواجهها 
الـــــذي يـــحـــّدد عـــــادة بـــبـــدايـــة عصر 
التدوين )213 هجري( إلى سقوط األندلس، 
كان في مجمله إنتاجًا ذكوريًا، بما في ذلك 
تفاسير القرآن والسنة، ولم يكن للمرأة أي 
ل 

ّ
مساهمة في إنتاج هــذا الــتــراث الــذي عط

 حضورها 
ّ

فــظــل بــنــاء املجتمع،  فــي  دورهـــا 
برؤية  مؤطرًا  هامشيًا  حضورًا  لذلك  تبعًا 

الرجل واملجتمع لها.
لقد ظلت الثقافة العربية تجتر ما أنتجته 
قــبــل قـــرون مــن الــزمــن وظــلــت الــكــتــابــة لعبة 
يتقنها الرجل فقط، أما الفكر فقد كانت بينه 
وبني املرأة أساك شائكة. فاطمة املرنيسي 
)1940 - 2015( أحد أهم األسماء التي حملت 
معولها واتجهت صوب هذا املنجز بهدف 
ــــرداد كــبــرى  ــتـ ــ ــــرب اسـ مــعــلــن هــــو خـــــوض حـ
املرنيسي  مهمة  وحقوقها.  املـــرأة  لحضور 
فــي ظل  بــل مستحيلة،  تبدو صعبة،  كانت 

فاطمة المرنيسي

فـــي ثــقــافــتــنــا الــعــربــيــة، نــعــرف أن عــلــيــك أن 
تــخــفــض بــصــرك حــتــى ال تــفــضــح الــنــظــراُت 
ــن حـــزم،  ــان ابــ ــن. كــ ــريــ ــام اآلخــ ــ انــفــعــاالتــك أمـ
ب، يــنــصــح املــحــّبــني 

ّ
ــذ ــهــ وهــــو األنـــدلـــســـي املــ

بأن يتحّكموا في نظراتهم حتى ال تكشف 
ــعــــني، فــــي رأيـــــه،  ـــونـــه، وذلــــــك ألن الــ

ّ
ــن ــكـ ــا يـ مــ

ــبــة عن 
ّ
»بـــــاب لــلــنــفــس الــــشــــارع، وهــــي املــنــق

عِربة عن 
ُ
سرائرها، واملعّبرة لضمائرها، وامل

بواطنها«.
الـــذي يتحّدث  الــحــيــاء  هــذا  نفّسر  أن  ويمكن 
عــنــه ابــــن حــــزم، والـــــذي يــجــبــر املــــــرأة، بصفة 
 الــبــصــر، بــكــونــه تظاهرًا 

ّ
خـــاّصـــة، عــلــى غـــض

ــح بـــه الــنــســاء 
ّ
ونـــوعـــًا مـــن الــكــيــد الــــذي تــتــســل

، وبــالــتــالــي فهو 
ّ
ــراود أذهــانــهــن إلخــفــاء مــا يــ

أي شيء  إلــى  منه  االستراتيجية  إلــى  أقـــرب 
آخر.

االبتسامة يمكن  أن  أن ما ال نعرفه هو  غير 
ــر كــالــعــني، وقــد يتم ذلــك بــطــرق عــّدة.  ــعــبِّ

ُ
أن ت

الغربيني  الصحافيني  ابتسامات  كانت  لقد 
الذين يتفّحصونني جّد معّبرة ومختلفة في 
الــذي  للبلد  تبعًا  تتفاوت  وكــانــت  بينها،  مــا 
لها.

ّ
ينحدر منه الشخص، وللثقافة التي يمث

يــمــكــن أن نــقــســم الــصــحــافــيــني الــغــربــيــني إلــى 
فئتني: األميركيني من جهة، واألوروبيني من 
جــهــٍة أخــــرى. حــني ينطق األمــيــركــيــون لفظة 
 تــعــّبــر بــصــراحــٍة 

ً
»الــحــريــم« ُيــبــدون ابــتــســامــة

عن حرجهم، وأّيــًا كان املعنى الذي يضفونه 
على الكلمة، يبدو بديهيًا أنها تحيلهم على 

فاطمة المرنيسي 
من وراء حجاب 
السوسيولوجيا

غادرتنا أمس فاطمة المرنيسي أحد أهم األسماء التي حملت معولها واتجهت 
صوب المنجز الذكوري في حضارتها. مهمة المرنيسي كانت تبدو صعبة في ظل 

التراثية، لكنها استمرت في  السياق المضطرب الذي وصلت به إلينا بعض النصوص 
حفرها حتى بلغ نقدها أوسع مدى عالمي

يكشف لنا هذا النص 
المقتطع من كتاب 

»شهرزاد ترحل إلى 
الغرب« وْقع ومستويات 
فهم الغربيين لمصطلح 

»الحريم«، ويضيء 
تشّكله في ذاكرة الكاتبة

الغرب والشرق: بين حريمين ؟

أسئلة المرأة في البداية وفي النهاية

كان نقدها للتراث 
العربي مراوغًا ال يكشف 

نوايا سيئة

ترى أن استخدام 
الحريم كان تقليدًا من 

العرب للبيزنطيين

ذهبت  وإنّما  طبقتها،  على  نشاطها  الوسطى  الطبقة  ابنة  ترّكز  لم 
المرنيسى بنفسها إلى األطراف، مرتديًة القفطان المغربي، وزارت قرًى 
باحثات  برفقة  جبلية،  ومناطق 
اقتربت  هناك،  وطبيبات.  جامعيات 
من  الــحــجــاب«  وراء  »مـــا  صــاحــبــة 
تّطلع  كــي  المناطق،  تلك  نساء 
على أوضاعهّن وطبيعة حياتهّن، 
التي  حــكــايــاتــهــن  ــى  إلـ ــصــغــي  وُت
جمعتها في كتاب عنوانه »حكايات 
النساء  أولئك  تحضر  لم  كنزة«.  اللة 
فحسب،  وبحث  دراسة  كموضوع 

وإنما كشغف وقضية عاشتهما.

النسويّة في قفطانها

2425
ثقافة

فّواز حداد

هم األدباء والفنانون بقصر النظر السياسي من قضايا عصرهم، إلى 
ُ
طاملا ات

حد االتهام بالخيانة، وكان الرد على هذه الوصمة أنه ال يشترط بهم أن يكونوا 
سياسيني، فهم معنّيون بمفاهيم الجمال وعوالم الخيال والعواطف البشرية. 
السياسة مهنة السياسيني. وفي الحدث األهم في القرن التاسع عشر ما يدل 

على هذه الحقيقة ونقيضها.    
في الثامن عشر من مارس/آذار عام 1871 أعلنت حكومة »الكومونة«، كأول 
بالعديد من  قــامــت  القصير  فــتــرة حكمها  خــال  الــتــاريــخ.  فــي  دولـــة عمالية 
الدين،  عن  الدولة  املقصلة، فصل  تحطيم  إلــى  إضافة  التربوية،  اإلصــاحــات 
االقتراع العام، إلغاء العمل الليلي، منع الغرامات والضرائب على أجور العمال، 
املجاني  التعليم  فرساي،  إلى  ولجأوا  أصحابها  تركها  التي  املعامل  تشغيل 

واإلجباري. احتال الثكنات، وقيام العّمال والعامات بالدفاع عن الثورة.
لم تستمر »الكومونة« أكثر من 72 يومًا. كان قمع الثورة دمويًا بشكل فظيع. 
أعــدم خالها  النار على املدنّيني،  أيــام يطلق  الفرنسي ثمانية  أمضى الجيش 
عشرات آالف من أعضاء الكومونة. كانت عمليات القتل تتم في الشوارع وعلى 

املتاريس. 
اب فرنسا آنئذ؟

ّ
ماذا كان موقف كبار كت

أدولف تيير الذي كان من أشهر مؤّرخي الثورة الفرنسية، تولى بعد أن أصبح 
رئيس الحكومة إخماد الثورة بوحشية، ورفع علم فرنسا على أشاء جثث 
الثوريني الهزيلة، وأنزل علم الثورة وداس عليه بأقدامه. الكاتب أناتول فرانس 
من  وشــرذمــة  القتلة،  مــن  لجنة  بأنهم  الكومونيني  واصــفــًا  بــاملــجــزرة  احتفى 
الصعاليك، وهلل للقضاء عليها: »أخيرًا هاهي حكومة اإلجرام والديمقراطية 
تتعفن أمام فصائل اإلعدام«. غوستاف فلوبير صاحب رواية »مدام بوفاري« 
التعامل معهم برحمة،  شّبه عمال الكومونة بالكاب املسعورة ونصح بعدم 
وعلق على التعليم املجاني بأنه سيؤدي إلى ازدياد أعداد البلهاء. أما الشاعر 
شارل بودلير فقارن القوات العسكرية التي سحقت الكومونة باإلله جوبيتر. 
كريهة  بالبهائم  الكومونة  جنود  وصــف  غوتييه  تيوفييل  والــقــاص  الــروائــي 
الــروح اإلنسانية. وحده  العام ألنه عار على  الرائحة، وأوصــى بإلغاء االقتراع 

فيكتور هيغو أدان منفردًا القمع ضد الكومونيني. 
وقد  زمــن حساباته،  فلكل  النظر،  وجهات  تختلف  ســوف  للتاريخ،  بالنسبة 
تميل األحكام من النقيض إلى النقيض. بينما كان لإلنسانية موقف واضح 
السياسات وال  لتقلبات  العنف واإلبـــادة. اإلنسانية ال تخضع  وصــارم، ضد 
كانت  ما  فــرط  من  أدبائها،  مواقف  تتذكر  أال  فرنسا  تحاول  لذلك  العصور. 
الضمير  كــان  الــذي تركوه خلفهم  األدب  أن  الحظ  ُمظلمة وظــاملــة، من حسن 

الذي أدانهم. 
الــســوري،  الــحــدث  الــفــروقــات، فهو  إذا كــان ثمة حــدث شبيه بالكومونة، رغــم 
ــادة بالقصف  ــ ــ ــارس اإلب ــ فــالــنــظــام جــابــه االحــتــجــاجــات بــالــقــتــل املــمــنــهــج، ومـ
العشوائي، الحدث على بشاعته لم يفتقر إلى مثقفني وأدباء وفنانني أشادوا 
 من أن 

ً
بالقمع، وحّرضوا على قصف قرى وبلدات وتسويتها باألرض. بدال

اإلنسانية  لــه،  قيمة  ال  خلفهم  سيتركونه  ما  يشينهم.  عما  بأنفسهم  ينأوا 
ستدينهم، والضحايا لن يغفروا لهم.

اإلنسانية ال التاريخ

رحيل

فعاليات

ــهــادن الــشــرط، ولــم تنتظر ركـــوب املــوجــة، 
ُ
ت

حــتــى تتبع الــخــطــوات، إنــمــا غــامــرت بــروح 
ــفـــكـــر الــــــذي ال يــخــشــى  عـــزيـــمـــة الـــعـــالـــم، واملـ
بفعل  الــجــدال. وتمكنت  األسئلة، وال يهاب 
املغربية  لــلــمــرأة  تنتصر  أن  مــن  عــزيــمــتــهــا 
مــوضــوعــًا وصـــوتـــًا وطــريــقــة فـــي الــتــفــكــيــر. 
وأن تجعل املغرب صوتًا حاضرًا بقوة في 
طريقة  بفضل  والعاملية  العربية  املنتديات 

تفكيرها في موضوع املرأة«. 
تعتبر كرام أن املرنيسي مكّون أساسي من 
مــكــونــات الــنــخــبــة املــغــربــيــة الــتــي انــتــصــرت 
ترتيبها  بــإعــادة  الذهنية  الــذاكــرة  لتفكيك 
وُمساءلتها وفق مرجعيتْي البحث العلمي 
والـــفـــكـــر الــفــلــســفــي. وتـــتـــســـاءل كـــــــرام: »هـــل 
في  يــكــون  عندما  الرحيل  معنى  نستوعب 
حــجــم مــفــكــرتــنــا الــســوســيــولــوجــيــة فــاطــمــة 

املرنيسي«.
تــعــّد الــراحــلــة مــن قبل قــّرائــهــا كاتبة فريدة 
ــّرب ثــقــافــة  ــ ــــشـ ــنـــف الـــــــذي تـ ــــن الـــصـ ــانــــت مـ كــ
»ســاحــرة«  طريقة  لديها  كانت  موسوعية، 
الــتــراث ونقله، ومــن حسن  فــي التعامل مــع 
حــظ الــقــارئ الــعــربــي أن كــتــابــات املرنيسي 

شيء ما باعث على الخجل. أما األوروبيون، 
ابتساماتهم عن مشاعر  فيعّبرون من خال 
ب واملـــرح 

ّ
ــتـــراوح بـــني الـــحـــرج املـــهـــذ ــب، تـ ــ أرحـ

ــذا الــتــفــاوت الــواضــح  املــبــالــغ فــيــه. يــرتــبــط هـ
ــئــــك عن  بــاملــســافــة الـــتـــي تــفــصــل هـــــؤالء وأولــ
ــتـــوّســـط، ذلــــك أن  ــتــي الــبــحــر األبـــيـــض املـ

ّ
ضــف

ابتسامات الفرنسيني واإلسبان واإليطاليني 
الذين ينتمون إلى الجنوب، تكتسي الطابع 
املــــــرح املــــعــــروف لـــــدى أهـــــل الـــبـــحـــر األبـــيـــض 
ــا اإلســـكـــنـــدنـــافـــيـــون واألملـــــــان  ــ املــــتــــوّســــط. أمــ
مدهوشني  فيبدون  الشمال،  مــن  املــنــحــدرون 
ــــدِت  ومـــصـــدومـــني بــشــكــٍل أو بـــآخـــر: »لـــقـــد ُولـ
ًا في حريم؟«. ذلك ما كانوا يرّددونه وهم 

ّ
حق

ينظرون إلّي بمزيج من االندهاش والقلق.
لقد بــدأُت كتابي »نساء على أجنحة الحلم« 
ــفـــاس، املــديــنــة  بـــقـــولـــي: »ُولــــــــدُت فـــي حـــريـــم بـ
ــقــــرن الـــتـــاســـع.  ــــى الــ ــعـــود إلـ ــتـــي تـ املـــغـــربـــيـــة الـ
 غــامــضــًا ال 

ً
ويــبــدو أن مــا قــلــتــه يــطــرح شــكــا

الــصــحــافــيــني  كــــل  أن  ــــع  ــــواقـ والـ كـــنـــهـــه،  أدري 
حديثهم  يبدؤون  كانوا  استجوبوني  الذين 
بنفس السؤال الذي أصبح صيغة اعتيادية: 
فـــي حــــريــــم؟«. كنت  ــًا 

ّ
ُولــــــدِت حــق لــقــد  »وإذن، 

أدرك مــن خــال الــنــظــرة الــحــادة الــتــي تواكب 
 أراوغ أو أتفادى 

ّ
م علّي أال

ّ
الكلمات بأنه يتحت

املوضوع الذي يخفي سّرًا باعثًا على الحرج، 
أّيًا كانت األحوال وأّيًا كانت األسباب.

 أن الحريم يحيل لدي إلى العائلة قبل كل 
ّ

إال
شيء، ولن يخطر ببالي أبدًا أن أربطه بشيء 
مــبــهــج، خــاّصــة وأن أصـــل الكلمة يــعــود إلــى 

»الحرام«، أي املمنوع.

كانت تصل إلى العربية، بالرغم من تقاعس 
املترجمني. 

الناقد  وعن احتكاكها بحقل األدب، تحّدث 
املغربي شرف الدين ماجدولني إلى »العربي 
 »إن فــاطــمــة املــرنــيــســي لم 

ً
الـــجـــديـــد« قـــائـــا

تــغــادر يومًا حقل األدب، كــل دراســاتــهــا عن 
قضايا النساء، وعن التصّوف وعن اإلسام 
الــكــاســيــكــي، والـــحـــداثـــة ومــفــاهــيــم الــحــب 
والــحــريــم بــمــثــابــة مــحــكــيــات كــبــرى ال تفتأ 
دوائرها تتسع بانفتاح إدراك الكاتبة ملآزق 
املــجــتــمــع واملــفــكــر اإلســامــيــني، حــيــث شكل 
الخبر والنادرة والحديث والشعر والحكمة 
واملثل زادًا رئيسيًا ملفاصل التحليل املعرفي 
»سلطانات  قبيل:  من  كتب  في  والسياسي 
ــرزاد لـــيـــســـت مــغــربــيــة«  ــ ــهــ ــ مـــنـــســـيـــات«، »شــ

و«الحريم السياسي« وغيرها«. 
ــا ألن املــرنــيــســي  ــمـ يــضــيــف مـــاجـــدولـــني »ربـ
والــدارســني  املفكرين  مــن  عينة  إلــى  تنتمي 
املغاربة ممن أنتجهم سياق ثقافي ووطني 
لكثيرين  كفل  تعليمي  ونــظــام  استثنائي، 
مــنــهــم تــعــمــيــق مــعــارفــهــم فـــي حــقــول شــتــى، 
بالتشريع  تنتهي  وال  باللغويات  تبدأ  قــد 

بعوالم  األثيل  ولعها  وربما ألن  اإلسامي، 
»الحريم« جعلها تغرق في اكتساب مهارات 
ــر مــــــحــــــدودة، نــجــحــت  ــيـ ــة وأدبـــــيـــــة غـ ــيـ ــنـ ذهـ
ــــودد«،  ــواري )»شــــهــــرزاد«، »تـ ــجـ ــراز الـ ــ فـــي إبـ
»مــريــم الـــزنـــاريـــة«، »دنـــانـــيـــر«، و«الـــــورد في 
في  اإلنسانية  للعبقرية  نماذج  األكــمــام«..( 
اكتساب معارف النحو واملنطق واملوسيقى 
والرقص، والفقه والتصوف، وتوظيفها في 

نسج الغواية.
ــتـــابـــهـــا »هــــــل أنــــتــــم مـــحـــصـــنـــون ضــد  ــي كـ ــ فـ
الـــحـــريـــم«، تــحــّدثــنــا املــرنــيــســي عـــن حــضــور 
»الحريم« التاريخي للحريم في كل الثقافات 
لدى  استقراره  قبل  حتى  القديمة،  الغربية 
الــعــرب، تــقــول فــي إحـــدى صفحات الكتاب: 
»لـــيـــس الـــعـــرب آبـــــاء الـــحـــريـــم، فــقــبــل ظــهــور 
اإلســام كان العرب يعيشون في فقر مدقع 
ال يــســمــح لـــهـــم بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الـــحـــريـــم، 
لجيرانهم  تقليدًا  إليه  يطمحون  كــانــوا  بــل 

البيزنطيني األقوياء، باعتباره ترفًا. 
وبــمــجــّرد مــا وضــعــهــم اإلســــام فــي مصاف 
ــمـــى حـــتـــى اســـــــتـــــــوردوه كــمــا  ــعـــظـ الـــــــــدول الـ

نستورد السيارات الفارهة اليوم«.

إطاللة

الدوحة كل الصحافيين كانوا يبدؤون بنفس  السؤال  معرض  من  والعشرين  السادسة  الدورة  فعاليات  األربعاء،  غدًا  تنطلق، 
الدولي للكتاب في »مركز قطر الوطني للمؤتمرات«، عند السابعة مساًء، وتستمر 
حفل  األول  موسيقيين،  بعرضين  المعرض  يُفتتح  ديسمبر.  األول/  كانون   12 حتى 

موسيقى كالسيكية، والثاني أمسية يحييها الفنان العراقي حسين األعظمي.

يقام في الثالث من كانون األول/ ديسمبر، على خشبة »ساقية الصاوي« في القاهرة، 
معاصرة  رؤية  على  الفرقة  مشروع  يقوم  باند.  منيب  لفرقة  موسيقي  حفل 
للموسيقى النوبية، معتمدة على تراث أحد أبرز موسيقيّي هذا اللون؛ أحمد منيب. 

من أبرز أغانيهم: »صّدقني يا صحبي« و«بشرة خير« و«صاحبة السعادة«. 

بانوراما الفيلم  حتى الخامس من كانون األول/ ديسمبر المقبل، تتواصل فعاليات 
والمنيا  وطنطا  اإلسكندرية  في  جــوالت  عروضها  ستعرف  التي  القاهرة،  في 
أبرز أسمائه هذا  الوثائقية، ومن  باألفالم  المهرجان بشكل خاص  الجنوبية. يحتفي 
ومن  المهرجان.  يحضر  الذي  )الصورة(،  فيليبير  نيكوال  الفرنسي  المخرج  العام، 

األفالم التسجيلية التي ستعرض له، »بيت الراديو« و«بالد الصم«.

قرارات  تواجه  ثم  الجزائر،  في  الحرب  بسبب  حبيبها  عن  تنفصل  فتيّة  شابة  حول 
مصيرية، يدور فيلم مظلّات شيربورغ )1964(، لمخرجه الفرنسي جاك ديمي، والذي 
شومان«  الحميد  عبد  »مؤّسسة  في  مساًء،  والنصف  السادسة  عند  اليوم  يُعرض 

في عّمان. عمٌل موسيقّي غنائي، حاز سعفة »كان« الذهبية سنة إنتاجه.

B

تصويب

لطيفة باقا

ــمــا 
ّ
ــنــــور كـــبـــيـــرًا كــل ــ ــان ال ــ ـــمـــا كـ

ّ
كـــل

فــراغ  أكــبــر.  العتمة  كــانــت  بأفوله 
ــفــكــري  ــال ال ــأة املــــجــ ــجـ يــغــشــى فـ
النسائية ويصيب  الحركة  ويهز 
باليتم.  املغربية  السوسيولوجيا 
فــاطــمــة املــرنــيــســي كـــانـــت بـــؤرة 
ــــات املــضــيــئــة  ــّونـ ــ ــكـ ــ ــل هــــــذه املـ ــكـ لـ
ــــحــــديــــث:  فـــــي تـــــاريـــــخ املـــــغـــــرب ال
ــانــــت فــي  ــــحــــركــــة الـــنـــســـائـــيـــة كــ ال
ــــى الــســوســويــولــوجــيــا  ــة إلـ حـــاجـ
كانت  املغربية  والسوسيولوجيا 
املرنيسي  فاطمة  إلــى  في حاجة 

كي تؤنثها.
»كــل ما ال يؤنث ال يعول عليه«؛ 

هي مفردة بصيغة الجمع. 
ليس  تــتــكــرر،  لــن  ــرأة حقيقية  امــ
فــــقــــط ألنـــــهـــــا كــــاتــــبــــة اخـــــتـــــارت 
ــام  اإلدغــ لتفكيك  الــكــلــمــة  نــضــال 
ــة،  ــوريـ ــذكـ الـــثـــقـــافـــي فــــي لــعــنــتــه الـ
بــــــــل كـــــــذلـــــــك ألنـــــــهـــــــا اخـــــــتـــــــارت 
ــي املــهــجــورة  ــ الــحــفــر فـــي األراضــ
التي  األراضــي  للسوسيولوجيا، 
منها  ويتوجس  الباحثني  تحرج 
الفقهاء.  ويحاربها  السياسيون 
ــيــــســــي شـــجـــاعـــة  ــرنــ لـــفـــاطـــمـــة املــ
علمية تقاطع فيها علم االجتماع 
الشباب  بهموم  النساء  بقضايا 
وبــــرهــــان املــــجــــال الــــقــــروي وكـــل 
تنحسر  التي  املنسية  الــهــوامــش 

عنها األضواء.
املـــرأة كــانــت أيضًا  شجاعة هــذه 
فــي تــحــررهــا مــن غــشــاوة الفكر 
ــانـــت مــســتــعــدة  الـــجـــاهـــز، فـــقـــد كـ
ــة مـــواقـــفـــهـــا بــاســتــمــرار  ــعـ ملـــراجـ
ــدا فــردوســهــا  ولـــم يــكــن الــغــرب أبـ
للفكر  »املـــرادف«  الغرب  املفقود، 
الــحــر ولــقــيــم الـــعـــدالـــة اإلنــســانــيــة 
واملــــــســــــاواة لــــم يـــســـلـــم أبـــــــدًا مــن 
النقدي.  معولها العلمي وحّسها 
االستثنائيون  يصنعه  الــتــاريــخ 
بــالــتــأكــيــد، والـــيـــوم يــفــقــد الــعــالــم 

إحدى بناته االستثنائيات.
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لجوء  أسباب  وتوثق  »طالبان«،  محاكم  عمل  آليات  عن  تحقيقها،  من  الثاني  الجزء  في  الجديد«  »العربي  تكشف 
األفغان إليها، بما في ذلك أشكال الفساد الذي يضرب هذا القضاء الموازي

رشاوى أقل ومحسوبيات في محاكم »طالبان«

كابول ـ صبغة اهلل صابر

قــبــل عــــام ســافــر نــــور أحـــمـــد، أحــد 
ــم خــــوســــت جــنــوبــي  ــلـــيـ ــان إقـ ــكــ ســ
بيشاور،  مدينة  إلــى  أفغانستان، 
شمال غربي باكستان، من أجل إنهاء قضية 
نــزاع على قطعة أرض، بينه وبــن ابــن عمه، 
في محكمة تابعة لحركة طالبان. بذل أحمد 
جهدًا كبيرًا وأمــوااًل طائلة لحل القضية في 
محكمة محلية في خوست، لكن بال جدوى، 
والــخــوف  الحكومية  املحاكم  تسويف  إن  إذ 
مــن إراقـــة الــدمــاء بــن األســرتــن، أجــبــراه على 
الــلــجــوء إلـــى محكمة طــالــبــان، »الــتــي تحسم 

ويلتزم الجميع بقرارها« كما يقول.

محاكم طالبان ليس لها مكاتب
على غرار نور، فإن مئات من أبناء أفغانستان 
يــلــجــؤون إلـــى مــحــاكــم طــالــبــان، فـــي مــحــاولــة 
ــزة، وبــســبــب تفشي  ــاجـ ــنـ ــل الـــعـــدالـــة الـ مـــن أجــ
الــفــســاد، فــي القضاء الــرســمــي، ودفــع الرشى، 
كما كشفت التقارير الدولية والوقائع املوثقة 
التي تناولها الجزء األول من التحقيق. تعمل 
مــحــاكــم طــالــبــان، عــبــر تعين الــحــركــة قاضيا 
أو هــيــئــة قــضــائــيــة عــلــى مــســتــويــات مختلفة 
الــبــالد(، مــن دون أن تكون  )املــديــريــة، اإلقليم، 
لهم مكاتب خاصة يرجع إليها الناس، وذلك 
خوفا من استهدافها من قبل الجيش األفغاني 
والــــقــــوات الـــدولـــيـــة، كــمــا يــكــشــف مـــســـؤول في 

»العربي الجديد«. إحدى محاكم طالبان، لـ
بعض  »أســـر  أن  القضائي  املــســؤول  يضيف 
والقضاة  العلماء  فيهم  بما  طالبان  قــيــادات 
كانت في باكستان، وبالتحديد في مدينتي 
بـــشـــاور وكــويــتــا. لـــذا فـــإن الــقــضــاة املعينن 
ــاتـــهـــم بـــن أفــغــانــســتــان  كـــانـــوا يــمــضــون أوقـ
وبــاكــســتــان. مــن هــنــا كـــان املــواطــن األفــغــانــي 
بــحــاجــة فــي بــعــض األحـــيـــان إلـــى الــســفــر إلــى 
ــام مــحــكــمــة طــالــبــان  ــ بــاكــســتــان كـــي يــمــثــل أمـ
الحركة منعت  أن  إال  مــن قضاتها.  قــاض  أو 
مــــؤخــــرا تــصــفــيــة الـــقـــضـــايـــا فــــي بـــاكـــســـتـــان، 
مطالبة جميع العاملن في املحكمة بالبقاء 
في أفغانستان أو االستقالة من مناصبهم«.

أنواع المحاكم
تنقسم محاكم طالبان إلى ثالثة أقسام، األول 

عمل معلومة، إال أنه وبعد استهدافها من قبل 
بتعين  الحركة  اكتفت  األميركية،  الــطــائــرات 
قضاة في كل منطقة دون أن يكون لها مكاتب، 

»العربي الجديد«. كما يؤكد سيد جهان لـ

آلية تسيير القضايا في محاكم طالبان
تعتمد آلية عملية محاكم طالبان على عرض 
املدعي  القضاة بمجرد حضور  أمــام  القضية 
واملدعى عليه، وإحضار املستندات والشهود. 
يــقــوم الــقــاضــي املــخــتــص أو عـــدد مــن القضاة 
مــمــن يــنــظــرون فـــي  الــقــضــيــة بــســمــاع روايـــات 
الطرفن والشهود، وبعد سماع القضية يخلو 
القاضي أو الهيئة لفترة وجيزة قبل أن يسمع 
الــحــكــم، ثــم يكتبه عــلــى ورقـــة رســمــيــة، تؤخذ 
املنطقة، وتشتهر هذه  املنفذة في  الجهة  إلــى 
املحاكم بسرعة البت في القضايا، إذ تستغرق 
القضايا بن ساعات إلى عدة أيام على األكثر، 
وهــو مــا يميزها عــن محاكم الــدولــة الــتــي قد 
تستغرق القضايا فيها أعواما، كما يقول عبد 
الهادي حميد، أحد سكان مدينة خرنه بإقليم 
بتكتيكا، موضحا أنه أمضى سنة كاملة في 
املحاكم األفغانية لحل قضية نزاع مع جار له 
على قطعة أرض ولكن بال فائدة. ذهب هادي 
وخصمه إلى قاضي طالبان وجلس معه في 
أحـــد املــســاجــد. الــقــاضــي ســمــع الــقــضــيــة مــدة 
ساعة ونصف، ثم غاب نحو ساعة، واستشار 
قضاة آخرين، قبل أن يعلن الحكم ويكتبه على 

ورقة رسمية. لتنتهي القضية خالل ساعات.
في بعض القضايا ال تنتظر محاكم طالبان، 
تـــقـــدم أحـــدهـــم بـــدعـــوى أمـــامـــهـــا، مــثــل أحــــداث 
الــقــتــل والـــجـــرائـــم الــخــلــقــيــة، مــثــل قــضــيــة قتل 
طبيب أفغاني وزوجته ونهب بيته، إذ نفذت 
طالبان حكم اإلعــدام في حق ثالثة أشخاص 
فــــي مــنــطــقــة مـــنـــغـــور بــإقــلــيــم غــــزنــــة، اتــهــمــهــم 

بارتكاب الواقعة.

الفقه الحنفي مصدر قوانين طالبان
ينص دستور طالبان القضائي، على أن جميع 
بد  ال  محاكمها،  على  تــعــرض  الــتــي  القضايا 
الحنفي. وال يمكن  الفقه  أن يبت فيها حسب 
االستثنائية  الـــحـــاالت  فــي  إال  عــنــه،  الـــخـــروج 
كـــتـــنـــاول الــقــضــايــا الـــتـــي تــتــعــلــق بـــاألجـــانـــب. 
كــمــا أن الــقــاضــي هــو املــخــول لــيــتــصــرف وفــق 
الحالة السائدة، فيما يمكنه استشارة الهيئة 

القضائية العليا.

أسباب اللجوء إلى قضاء طالبان
ثمة أسباب عديدة دفعت املواطن األفغاني 
ــا الـــفـــســـاد  ــهــ ــمــ ــم طـــــالـــــبـــــان، أهــ ــاكــ إلـــــــى مــــحــ
ــاء الــــرســــمــــي، كــمــا  ــقــــضــ ــــي الــ املـــســـتـــشـــري فـ
يــوضــح الــقــيــادي فــي الــحــركــة ســيــد جــهــان، 
القانوني  وهــو ما يؤكده دراســة املستشار 
التابعة لحلف  القوات املشتركة  لدى قيادة 
الناتو، عن الحاجة امللحة إلصالح القضاء 
ــــد ســكــان  ــيـــع أحـ ــقـــول مــحــمــد رفـ األفـــغـــانـــي. يـ
متابعة  ال  لــغــمــان،  بــإقــلــيــم  عليشنك  مــديــريــة 
الحكومية إال بعد دفع  لقضيتك، في املحاكم 
األمـــــــوال والـــــرشـــــاوى لــلــقــضــاة ومــــن حــولــهــم 
املحاكم  في  رفيع  استغرق  إذ  املسؤولن،  من 
ملكية  على  نــزاع  في  كامال،  عاما  الحكومية، 
مـــنـــزل، ودفــــع الــعــديــد مـــن الـــرشـــى، حــتــى يتم 
املــنــزل، وهــو  القضية وتمكينه مــن  فــي  الــبــت 
مــا لــم يــتــم إلـــى أن نــقــل الــقــضــيــة إلـــى محكمة 

طالبان التي بتت فيها خالل ثالثة أيام فقط، 
القضائي على عدم  الحركة  إذ ينص دستور 
بالتالي  أيـــام،  مــن عشرة  أكثر  القضية  إطــالــة 
تبت محاكم الحركة في القضية خالل ساعات 
مــحــدودة أو أيــام مــعــدودة. بــاإلضــافــة مشكلة 
ــوال إلــى القضاة واملــســؤولــن يتعن  دفــع األمـ
الحكومية  املــحــاكــم  فــي  القضية  أطـــراف  على 
تــعــيــن مـــحـــام يـــرفـــع الــقــضــيــة فــــي املــحــكــمــة، 
ويــقــوم أطــــراف القضية بــدفــع أمــــوال ضخمة 
إلـــى املــحــامــن، بــيــنــمــا فـــي مــحــاكــم طــالــبــان ال 
داعــــي ألي مــحــام، إذ يــمــكــن ألطــــراف القضية 
)في حالة  أقاربهم  أو  الرسميون  أو وكالئهم 

املوت( أن يرفعوا الدعوى أمام املحكمة.
ويــؤكــد ســيــد جــهــان الــقــيــادي فــي الــحــركــة أن 
حــكــم مــحــاكــم طــالــبــان ال بــد أن يــنــفــذ، خاصة 
الــحــركــة،  الــتــي تخضع لسيطرة  املــنــاطــق  فــي 
ألن لــديــهــا قــــوة تــنــفــيــذ أحـــكـــام جــــــادة، فيما 
يتجاهل األفغان أحكام املحاكم الرسمية التي 
أنها  إلــى مــجــرد حبر على ورق، رغــم  تنتهي 
من ناحية أصول املرافعات والشكل القضائي 
أقرب للعدالة في البت بن املتخاصمن، لكن 
تطبيقاتها تخضع ملعايير الرشوة مما أفقد 

الناس الثقة بها. 

المسؤولون والمواطنون سواء
ــبـــان الـــقـــضـــائـــي عـــلـــى أن  ــالـ ــتــــور طـ يـــنـــص دســ
املــــواطــــن األفـــغـــانـــي وجـــمـــيـــع املـــســـؤولـــن فــي 
الحركة سواء أمام محاكم طالبان، ثمة أمثلة 
املسؤولن  على  الحركة  محاكم  قضت  كثيرة 
بــهــا، وحــتــى على قـــادة مــيــدانــيــن، مــن بينهم 
القائد امليداني في الحركة بإقليم كنر، مسافر 
خـــان، والـــذي أديـــن بقتل أربــعــة مــواطــنــن في 
منطقة ساو، أقام ورثة القتلة دعوى وتقدموا 
الــتــي قضت  طــالــبــان،  أمـــام محكمة  بالقضية 
ــيـــادي ونـــفـــذ الــحــكــم  ــقـ بــحــكــم اإلعـــــــدام عــلــى الـ
املنطقة، كما يذكر  مــن سكان تلك  مــرأى  على 
للحركة  التابعة  التمييز  مسؤول في محكمة 

»العربي الجديد«. في تصريحات خاصة لـ

فساد طالباني من نوع آخر  
وفقا ملا وثقته »العربي الجديد« من متقاضن 
أمام محاكم طالبان، لم يثبت حتى اآلن تورط 
ــوال  قــضــاة الــحــركــة فــي طــلــب الـــرشـــاوى واألمــ
مــن املــواطــنــن، ولكن ثمة أمــر آخــر، وقــع وفقا 
ملـــا أكــــده عـــدد مـــن املــتــقــاضــن، إذ كـــان بعض 
قــضــاة الــحــركــة فـــي بــاكــســتــان، يـــصـــرون على 
سماع القضية وحــضــور أطــرافــهــا فــي فنادق 
الفنادق  بــن  الــغــداء للحضور، ومــن  وتــقــديــم 
املــشــهــورة الــتــي كــان قــضــاة طــالــبــان، يقومون 
بــنــظــر قــضــايــاهــم فــيــهــا فــنــدق بــلــنــه، وزائـــقـــه، 

وترسكون، في مدينة بيشاور الباكستانية.
يقول املــواطــن األفــغــانــي، محمد سميع، الــذي 
خاض تجربة إقامة دعوى أمام محكمة تابعة 
لحركة طــالــبــان، أنــه حضر ألجــل القضية مع 
القاضي والطرف الثاني ثالث مرات إلى أحد 
هذه الفنادق، وكان يصرف في كل مرة خمسة 
يــعــادل 50 دوالرا  مــا  آالف روبــيــة باكستانية 
أميركيا، فيما يشكو محمد أجمل، أحد سكان 
ــار، مـــن وســـاطـــة مـــســـؤول فـــي الــحــركــة  ــنـــدهـ قـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  لــصــالــح خــصــمــه، قــائــال لـــ
»محكمة طالبان قضت لصالح خصمي، ألنه 
قريب قيادي في الحركة، وال أملك املال الالزم 

إلقامة دعوى أمام محاكم الدولة«.

مستوى  على  وتكون  االبتدائية  املحكمة  هو 
املــديــريــات. وهـــي غــالــبــا مــا تنظر فــي قضايا 
األفــراد وبعضهم  الخاصة بنزاعات  الحقوق، 
بــعــضــا، واملـــســـتـــوى الــثــانــي يــســمــى بــمــحــاكــم 
ــيــــم،  ــالــ ــــون عـــلـــى مـــســـتـــوى األقــ ــكـ ــ املــــرافــــعــــة وتـ
وهي  التمييز  األخير، هو محكمة  واملستوى 

محكمة على مستوى البالد.
ــاكـــم  ــلــــك املـــحـ ــلــــن فـــــي تــ ويـــــقـــــول أحـــــــد الــــعــــامــ
ــتـــداء تــقــدم القضية  »الــعــربــي الــجــديــد«، »ابـ لـــ
أمام املحكمة االبتدائية، وال يمكن رفعها في 
تتعلق  الــتــي  الــقــضــايــا  إال  والتمييز  املــرافــعــة 
وغيرهما،  والــرجــم  القصاص  كحد  بالحدود 
أو عـــدم رضـــا أطــرافــهــا بــحــكــم االبــتــدائــيــة أو 
ــا تــعــيــن الــقــضــاة فــيــتــم مــن قبل  املـــرافـــعـــة«. أمـ
مجلس الشورى القضائية في الحركة، وال بد 
من اعتماد زعيم الحركة لهم، املوصوف بأمير 

املؤمنن، على مستوى الحركة.

تأسيس قضاء طالبان
فــي عــام 1995، وقــت أن ظهرت حركة طالبان 
كان أمراء الحرب يسيطرون على كافة األقاليم 
ــيـــادة  ــك الــــوقــــت كــــانــــت سـ ــ ــيــــة، فــــي ذلــ األفــــغــــانــ
أفغانستان،  عــن  كــامــل  بشكل  غائبة  الــقــانــون 
وهـــو مـــا اســتــغــلــه زعــيــم الــحــركــة املـــال محمد 
عمر، ليعلن فور السيطرة الحركة على مناطق 
الجنوب، وقبل الوصول إلى العاصمة كابول، 
املناطق  فــي  كــيــان قضائي يعمل  عــن تشكيل 

الخاضعة له  من أفغانستان.           
هيئات  إقامة  كــان  كابول  على  السيطرة  بعد 
قـــضـــائـــيـــة، مــــع إجــــــــراء تـــعـــديـــالت كـــبـــيـــرة فــي 
لطالبان،  هــم  أكــبــر  القضائية،  الــبــالد  قــوانــن 
كما يــوضــح سيد جــهــان، الــقــيــادي فــي حركة 
»الــعــربــي الــجــديــد«. يضيف جهان  طــالــبــان، لـــ
»محاكم طالبان تنفذ جميع أنواع العقوبات، 
ولديها قــدرة على إلــزام كل األطــراف باحترام 

أحكامها«.
بحسب جهان القريب من املؤسسة القضائية 
إعــادة  من  تتمكن  لم  الحركة  فــإن  الطالبانية، 
تــأســيــس كــيــانــهــا الــقــضــائــي لــســنــوات عــديــدة 
عـــام 2001، ولكن  فــي  بــعــد ســقــوط حكومتها 
ــدم خـــالل  ــ مــــا إن وجـــــــدت لــنــفــســهــا مــــوطــــئ قــ
ــيــــرة، حــتــى ســـارعـــت إلــــى إعــــادة  األعــــــوام األخــ
تشكيل محاكمها تدريجيا. وكانت لها لجان 
قضائية فــي املــنــاطــق األفــغــانــيــة ولــهــا أمــاكــن 

االبتدائية 
والمرافعة والتمييز 
ثالثة أنواع لمحاكم 

طالبان

الفقه الحنفي 
مصدر أحكام 
قضاة طالبان

الثالثاء 1 ديسمبر / كانون األول 2015 م   19 صفر 1437 هـ  ¶  العدد 456  السنة الثانية
Tuesday 1st December 2015

قضاء 
أفغانستان ]2/2[

محاكم طالبان لديها قوة وإلزامية في تنفيذ األحكام  )األناضول(

27

رياضة

كشف االتحاد 
الدولي لكرة 
القدم )فيفا(، 
أمس االثنين، 
عن قائمة 
ثالثة العبين، 
سيتنافسون 
على نيل جائزة 
الكرة الذهبية 
ألفضل العب 
لعام 2015، 
وهم البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو )ريال 
مدريد(، 
واألرجنتيني 
ليونيل ميسي، 
والبرازيلي نيمار 
)برشلونة(. 
وستمنح الجائزة 
في الحفل يوم 
11 يناير/كانون 
رونالدو حامل الكرة الذهبية في عام Getty(  2014(الثاني المقبل.

صراع الذهب

رفض معظم مواطني مدينة هامبورغ األملانية، 
في استفتاء ترشح مدينتهم لشرف تنظيم 

جبر على االنسحاب 
ُ
أوليمبياد 2024، ولذا ست

من املنافسة بشكل نهائي. وصّرح العمدة أوالف 
شولز بالفشل، حيث رفض 51.6% من املشاركن 

ترشح املدينة ليعلن سحب ملف الترشح. يذكر أن 
هامبورج كانت ستتنافس مع بودابست ولوس 

أنجليس وباريس وروما. وصرح اأيضا: »هذا 
قرار لم نكن نرغب فيه ولكنه كان واضحا«.

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي 
)أف بي آي( حسابا سريا، في أحد املصارف، 

لرئيس االتحاد الكولومبي السابق لكرة القدم، 
لويس بيدويا، وهو يحتوي على مليون دوالر، 
بحسب صحيفة )التيمبو( الكولومبية. ويعتبر 

بيدويا من األسماء املهمة في عالم كرة القدم، 
داخل أميركا الجنوبية، وهو ُيحقق معه على 

إثر سلسلة فضائح الفساد، التي طاولت االتحاد 
الدولي للعبة )فيفا(، وهي تشغل العالم بأسره.

أصدر الرئيس الروسي، فالديمير بوتن، قرارًا 
منع فيه أندية كرة القدم في روسيا من التعاقد 

مع أي العب تركي، اعتبارًا من بداية العام 
املقبل، وذلك على خلفية األزمة التي نشبت بن 

البلدين إثر قيام القوات الجوية التركية بإسقاط 
طائرة سوخوي روسية، عقب اختراقها األجواء 

التركية، قرب الحدود السورية، يوم الثالثاء 
املاضي، ما أشعل األجواء بن الطرفن، حتى 

على املستوى الرياضي.

مواطنو هامبورغ 
يرفضون ترشح المدينة 

الستضافة أولمبياد 2024

حساب سري لرئيس 
االتحاد الكولومبي 

يحتوي على مليون دوالر

بوتين يمنع الفرق 
الروسية من التعاقد 

مع العبين أتراك
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نبيل التليلي

ُتّوج النجم الساحلي التونسي بلقب 
كـــاس االتــحــاد األفــريــقــي، وذلـــك بعد 
فوزه أمام منافسه أورالندو بيراتس 
ــد كــان  بــنــتــيــجــة )1-0(، وقــ أفـــريـــقـــي  الـــجـــنـــوب 
الذهاب  مباراة  في  منافسه  مع  تعادل  النجم 
كبير  جــمــاهــيــري  وبــحــضــور   .)1-1( بنتيجة 
عــلــى مــدرجــات اســتــاد ســوســة، اعــتــمــد النجم 
الــســاحــلــي بـــقـــيـــادة مـــدربـــه فـــــوزي الــبــنــزرتــي 
صاحب الخبرة، أسلوب الضغط املتقدم على 
ــاك خــطــطــه الــهــجــومــيــة، فــبــادر  ــ مــنــافــســه إلربــ
النجم الساحلي بالهجوم منذ الدقائق األولى 
من املباراة فارضا ضغطا كبيرا على منافسه، 
ــدد عــلــيــه الـــخـــنـــاق، وخـــلـــق أصــحــاب  حــيــث شــ
للتسجيل،  ســانــحــة  فــرصــة  مـــن  أكــثــر  األرض 
وخاصة عن طريق الثنائي إيهاب املساكني، 
الــذي تعرض لتدخل عنيف  وبغداد بونجاح 
من املدافع كابا في الدقائق األولى من املباراة 
ــــرى، ولــــم يتلق  ولـــكـــن الــحــكــم لـــم يــفــطــن ملـــا جـ
املــســانــدة مــن مــســاعــده، مــا اســتــوجــب تبديل 
بونجاح املتأثر باإلصابة، باملهاجم البرازيلي 
ديغو أكوستا. وأثار خروج بونجاح مخاوف 
ــر مـــع ذلــك  جــمــاهــيــر الـــنـــجـــم، لــكــن الــنــجــم أصــ
عــلــى شـــبـــاك مــنــافــســه، وكـــــان لـــه مـــا أراد في 
الدقيقة 23 عندما توغل املساكني من الجهة 
الجزاء أدخلت  اليمنى، ووزع كرة في منطقة 
االرتــبــاك في دفــاع أورالنـــدو، واستغل املدافع 
عمار الجمل، صاحب هدف النجم في مباراة 

الذهاب، املوقف وسجل للنجم الساحلي.
وعمل فريق أورالندو على العودة في الشوط 
الثاني والتوصل إلى تعديل النتيجة وضغط 
ــام تــراجــع  ــ ــاع الــنــجــم فـــي مــنــاطــقــه أمـ ــ عــلــى دفـ
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ــنــــاء الـــبـــنـــزرتـــي بــنــيــة املــحــافــظــة  مـــلـــحـــوظ ألبــ
عــلــى هـــدف األســبــقــيــة، مــع االعــتــمــاد مــن حني 
أورالنـــدو  بــدا  املعاكسة.  الهجمات  آلخــر على 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن املــواجــهــة أفــضــل من 
النجم ونجح في إدخــال االرتباك داخــل دفاع 
مــنــافــســه،؟ وحــصــل ســـوء تــفــاهــم بـــني حــمــدي 
النقاز والبلبولي كاد أن يعطي فرصة التعادل 
أورالنــــدو حملة  فريق  وشــن  بنيران صديقة. 
البلبولي  وتــألــق  النجم،  دفــاع  على  هجومية 
ــام الــــفــــرص الـــســـانـــحـــة لــلــتــســجــيــل، وكــــان  ــ ــ أمـ

طالب البدري العبيه 
بنسيان النتيجة والتركيز 

على موقعة نيجيريا

مورينيو: لو أراد 
أن يضّرني لما استخدم 

قميص التدريب

السيدة العجوز يتقدم بثبات نحو صدارة الكالتشيو
تابع نادي يوفنتوس، حامل اللقب، تقدمه نحو املركز األول في الدوري اإليطالي 
لــكــرة الــقــدم »ســيــري آ«، على إثــر انــتــصــاره  أمـــام صــاحــب الضيافة باليرمو 
بثالثية نظيفة، في إطار الجولة الرابعة عشرة. وتقدم »البيانكونيري« في شوط 
املباراة الثاني عن طريق املهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 54، 
ثم ضاعف ستيفانو ستورارو النتيجة للضيوف في الدقيقة 89 بعد تمريرة 
من الفرنسي بول بوغبا، وأطلق البديل سيميوني زازا  رصاصة الرحمة بعدها 
بدقيقة على إثر تمريرة من موراتا داخل منطقة الجزاء سددها زازا في الزاوية 
الرابع  الفوز  العجوز«  النتيجة حقق فريق »السيدة  القريبة من املرمى. وبهذه 
املان  أمــام  األبطال  بمباراة دوري  إجمااًل  والخامس  الـــدوري،  في  التوالي  على 
سيتي، ليواصل خطواته الثابتة نحو املقدمة. وبات رصيد يوفنتوس بعد هذا 
اللقاء 24 نقطة في املركز الخامس، بينما تجمد رصيد باليرمو عند 15 نقطة 

في املركز السادس عشر.

فولفسبورغ يتعثر ثانية.. 
وليفركوزن يتعادل مع شالكه

فرط فولفسبورغ ثانية بفرصة متابعة مالحقة وصيف الدوري األملاني لكرة 
القدم حاليًا، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي خارج أرضه أمام أوغسبورغ 
آرينا طرد العب  إمبولس  بملعب  اللقاء  الرابعة عشرة. وشهد  الجولة  ضمن 
فولفسبورغ، البرازيلي دانتي، قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق بعد نيله البطاقة 

الصفراء الثانية.
وأصبح رصيد فولفسبورغ، وصيف بطل النسخة املاضية من البوندسليغا، 
الثاني.  ليبتعد بسبع نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب املركز  25 نقطة، 
بينما ينفرد بايرن ميونخ حامل اللقب خالل املواسم الثالثة املاضية بالصدارة 
برصيد 40 نقطة. وفي مواجهة أخرى تعادل باير ليفركوزن بصعوبة على 
املركز  بــهــدف ملثله. وأصــبــح رصــيــد األول 21 نقطة، فــي  أمـــام شالكه  أرضـــه 
السادس ويبقى على بعد نقطتني من بوابة املربع الذهبي، لكنه يتفوق بفارق 

األهداف على كل من هامبورغ السابع وشالكه الثامن.

أشبيلية يهزم فالنسيا بهدف وحيد في الليغا

انتصر نادي إشبيلية على ضيفه فالنسيا بهدف نظيف في الجولة الـ13 من 
الالعب سرخيو  املــبــاراة  هــدف  وأحــرز  بيثخوان،  الليغا على ملعب سانشيز 
إسكوديرو )د.50( بعد تمريرة متقنة من إيفر بانيغا استغلها األول بطريقة 
رائعة ليهز الشباك. يشار إلى أن هذه كانت أول مباراة ألسكوديرو )26 عامًا( 
ارتفع  النتيجة  املاضي. وبهذه  الصيف  إليه  انضم  الــذي  األندلسي  الفريق  مع 
رصيد إشبيلية إلى 18 نقطة في املركز العاشر فيما تجمد رصيد فالنسيا 

عند 19 نقطة في املركز التاسع.

بوماس وتولوكا ينضمان 
إلى تيغريس وأميركا في المربع الذهبي

إلــى املــربــع الذهبي ملرحلة ذهــاب  تــابــع بــومــاس أونـــام وتــولــوكــا عقد املتأهلني 
الدوري املكسيكي لكرة القدم )أبرتورا 2015(، ليلحقا بتيغريس وأميركا.

وكان صاحب الفضل في تأهل بوماس ملهاجمه اإلكــوادوري فيدل مارتينيز 
في شباك  املاضية  الليلة  الفريق  أرض  على  )د.9(،  وحيدًا  هدفًا  الــذي سجل 

فيراكروز، وهي ذات النتيجة التي كان قد خسر بها لقاء الذهاب.
لكن بــومــاس عبر إلــى املــربــع الذهبي دون الحاجة إلــى لعب وقــت إضــافــي أو 
ركالت ترجيح، نظرًا لقواعد الدوري املكسيكي التي تنص على تأهل الفريق 
صاحب املركز األفضل في الترتيب العام، في حال تساوي الفريقني في نتيجة 
ــــدوري العام  لقائي الــذهــاب واإليــــاب. وتــصــدر بــومــاس أونـــام جـــدول ترتيب ال
قد  فيراكروز  فيما كان  البطل،  لتحديد  اإلقصائي  الفاصل  الــدور  إلى  املؤهل 
أونــام،  بوماس  أميركا مع  نهائي سيلتقي  النصف  الثامن. وفي  املركز  احتل 

وتيغريس مع تولوكا.

القاهرة ـ العربي الجديد

تعادل املنتخبان املصري والجزائري بهدف 
الــتــي جــرت بينهما  املــبــاراة  لكل منهما، فــي 
ــاي بــالــســنــغــال، في  ــتـــاد كــــارولــــني فــ عــلــى اسـ
افــتــتــاح مــبــاريــاتــهــمــا فــي املــجــمــوعــة الثانية 
الــقــدم دون 23 عــامــا،  لــكــرة  أفــريــقــيــا  ببطولة 
واملؤهلة للدورة األوملبية الدولية في ريو دي 

جانيرو بالبرازيل العام املقبل.
الدقيقة  فــي  التسجيل  املــصــري  املنتخب  بــدأ 
54 عـــن طــريــق مــحــمــود عــبــد املــنــعــم كــهــربــا، 
من ضربة رأس، وتعادل للجزائر زين الدين 
فرحات في الدقيقة 67 من خطأ قاتل لحارس 
ــر مــع  ــعـــب مـــصـ ــلـ املــــرمــــى وخــــــط الــــــدفــــــاع. وتـ
نيجيريا في املرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر/ 

كانون األول، فيما تلتقي الجزائر مع مالي.
انــتــهــى الـــشـــوط األول الــســيــئ مـــن الــفــريــقــني 
بالتعادل السلبي، ولم يقدم الفريقان العربيان 
ما يليق بهما، وإن كان املنتخب املصري هو 
األكثر سيطرة واستحواذا، ولكن دون خطورة 
حــقــيــقــيــة عــلــى املـــرمـــى. لــعــب الــفــريــقــان بــحــذر 

لندن ـ العربي الجديد

اإلنجليزي،  نادي تشلسي  استشاط مهاجم 
الـــدولـــي اإلســـبـــانـــي ديــيــغــو كــوســتــا، غضبًا 
فـــي وجـــه مــــدرب فــريــقــه، الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مورينيو، وذلك بعدما قام األخير بإقصائه 
ــهــــت فــريــق  ــفـــريـــق الـــتـــي واجــ مــــن تــشــكــيــلــة الـ
توتنهام هوتسبير، في املباراة التي جمعت 
بــني الــفــريــقــني، على ملعب وايـــت هـــارت لني، 
الــرابــعــة عــشــرة من  الــجــولــة  ضمن منافسات 

بطولة الدوري اإلنجليزي لكرة القدم.
ــدرب فــريــق الــبــلــوز بـــذلـــك، فقد  ولـــم يــكــتــِف مــ
املــبــاراة  أمــر مورينيو خــال مجريات شــوط 
العمليات  بــإجــراء  اإلسباني  املهاجم  الثاني 
اإلحمائية تمهيدًا إلشراكه في املباراة بديا، 
إال أنه تراجع عن قراره وفضل الدفع بزميله 
فــي الــفــريــق، الــبــرازيــلــي روبــــرت كينيدي دو 

ناسيمنتو نونيس.
ــنـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــفـ ولــــــم يــــــرق قـــــــرار املــــديــــر الـ
لـــلـــمـــهـــاجـــم اإلســـــبـــــانـــــي صـــــاحـــــب األصــــــــول 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة، الـــــذي خــــرج عـــن طـــــوره تــمــامــًا، 

شــديــد، ومـــال أداؤهـــمـــا إلـــى الــدفــاع والــحــفــاظ 
صبحي،  رمضان  وأدى  نظيفة،  الشباك  على 
ومــحــمــود عــبــد املــنــعــم كــهــربــا، بــفــرديــة أثـــرت 
على األداء العام للفريق، الذي كانت له بعض 
أشباه الفرص تصدى لها الحارس الجزائري 
ــــذي اعــتــمــد فــريــقــه عــلــى الــهــجــمــات املـــرتـــدة  الـ
مرمى  على  خــطــورة  لــم تشكل  التي  السريعة 

الحارس املصري مسعد عوض.
وتحسن األداء قليا في بداية الشوط الثاني 
الـــذي تــبــادل فــيــه الــفــريــقــان الــهــجــمــات، ولكن 
ــادرة فــي  ــ ــبـ ــ ــام املـ ــ ــذ زمــ ــ املــنــتــخــب املــــصــــري أخـ
التسجيل في الدقيقة 54 عندما حول محمود 
الناحية  مــن  كــرة عرضية  كهربا  املنعم  عبد 
ــاك مــســجــا  ــبــ ــه داخــــــــل الــــشــ ــ ــرأسـ ــ ــيــــســــرى بـ الــ
من  املــصــري  الفريق  وانكمش  األول،  الــهــدف 
للفريق  الفرصة  فأعطى  داع،  أو  سبب  دون 
الــــجــــزائــــري لــلــســيــطــرة والـــهـــجـــوم عـــلـــى أمـــل 
الدقيقة 67  فــي  أراد  مــا  لــه  التعويض، وكـــان 
الدين فرحات من املدافعني،  عندما مر زيــن  
وســدد كــرة من خــارج منطقة الــجــزاء سكنت 
الـــزاويـــة الــيــمــنــى األرضـــيـــة لــلــحــارس مسعد 

الــبــلــوز باتجاه  ألــقــى بقميص فــريــق  بــعــدمــا 
مدربه، اعتراضًا منه على قرار األخير بعدم 
الزج به خال املباراة التي تعادل فيها فريق 
أمام توتنهام هوتسبير. ورغم  البلوز سلبًا 
املــشــكــلــة، فــقــد كـــال املــــدرب جــوزيــه مورينيو 
املديح لفريقه تشيلسي بعد التعادل من دون 
أهداف أمام توتنهام هوتسبير معتبرا األداء 
هو األفضل هذا املوسم، لكن األضــواء كانت 
عن  عجز  الـــذي  كوستا  دييغو  على  مسلطة 
املاضي  املوسم  الرائع في  استعادة مستواه 
واكتفى بتسجيل ثاثة أهداف في 11 مباراة 

بالدوري في نسخة العام الجاري.
عــن توتر  مــن شــأن تكهنات  وقــلــل مورينيو 
عــاقــتــه مــع كــوســتــا وتــقــاريــر بـــأن تــصــرفــات 
الاعب أصبحت مصدرا لإلزعاج في النادي، 
وقال املدرب البرتغالي خال مؤتمر صحافي 
بلهجة ساخرة »لو أراد أن يلحق بي الضرر، 

فلن يستخدم قميص التدريب«.
وأضـــــاف »ال أتـــوقـــع مـــن العــــب يــجــلــس على 
مقاعد البدالء أن يقفز ويغني ألنه ال يلعب، 
ــيـــع عــلــى  ــــب مــــن طــــــراز رفـ ــــني يــجــلــس العـ وحـ

عوض الذي كان متقدما عن مرماه. وارتفعت 
ــارة املـــبـــاراة بــمــحــاوالت حثيثة من  درجـــة إثــ
الــفــريــقــني، ولــكــن غــابــت الــخــطــورة، ولـــم تكن 
هـــنـــاك فــاعــلــيــة أو إيــجــابــيــة، لــكــن الــســيــطــرة 
الــــذي نــشــط في  كــانــت للمنتخب الــجــزائــري 
الربع ساعة األخير، وضاعت منه عدة فرص 
محققة، قبل أن يهدر محمد سالم فرصة من 
انفراد، وفي الوقت املحتسب بداًل من ضائع 
أنقذ الحارس الجزائري عبد القادر صالحي 
ــربــــة حـــرة  ــيـــرة مــــن ضــ ــرة خـــطـ ــ مــــرمــــاه مــــن كــ
مباشرة خارج منطقة الجزاء، وبعدها أطلق 
ــافـــرة نــهــايــة  الــحــكــم الــســنــغــالــي مــولــونــغ صـ

املباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.
وقال عبد الحفيظ تاسفاوت مدرب الجزائر 
ــن الـــنـــتـــيـــجـــة، خـــاصـــة أنـــهـــا فــي  »راضـــــــــون عــ
افــتــتــاح مــشــوار الــبــطــولــة وضـــد فــريــق قــوي. 
الثاني، وكنا  أضعنا عــدة فــرص في الشوط 
األقــــرب لــلــفــوز«. وأضــــاف »كــــان مــن املــهــم أن 
الفوز  الــخــطــوة األولــــى، وهــدفــنــا اآلن  نجتاز 
للدور  التأهل  القادمتني من أجل  باملباراتني 
قبل النهائي«. وطالب حسام البدري، مدرب 
مــصــر، العــبــيــه بــنــســيــان الــنــتــيــجــة والــتــركــيــز 

على اللقاء القادم مع نيجيريا.
ــة فــــي نــفــس  ــيـ ــانـ ــثـ ــاراة الـ ــ ــبــ ــ ــذا وانــــتــــهــــت املــ ــ هــ
على  النيجيري  املنتخب  بتفوق  املجموعة 
مــبــاراة  فــي   ،)2-3( بنتيجة  املــالــي  املــنــتــخــب 
مثيرة ومشوقة، بلغ خالها التنافس أشده، 
وسجل املنتخب املالي عودة قوية في الشوط 

الثاني لم تكلل بالنجاح في النهاية.

مــقــاعــد الـــبـــدالء، فــهــذا ال يجعله ســعــيــدا، لــذا 
بالنسبة لي تصرفه كان طبيعيا«.

وقال مورينيو إن مهاجمه كوستا، الذي ظل 
على مقاعد البدالء طيلة أحداث املباراة التي 
جمعت البلوز بتوتنهام يعد »العبا مميزا« 

ألنه لم يجلس احتياطيا في أي مباراة. وعن 
فترة اإلحماء التي خاضها كوستا من دون أن 
تطأ قدماه أرض امللعب، برر البرتغالي قراره 
بأنه يريد »أن يكون جميع الاعبني جاهزين 
قال  كوستا،  وعــن  أحتاجهم«.  عندما  ذهنيا 

مورينيو إنه »جيد ذهنيا. ال توجد مشاكل. 
وحالته  باستمرار  كبيرة  بجدية  يعمل  إنــه 
املعنوية إيجابية. إنه العب إيجابي لجميع 
ــال فــي هـــذا الــصــدد »ال  عــنــاصــر الــفــريــق«. وقـ
أنتظر أن يكون أحد الاعبني البدالء سعيدا. 
كان تصرفه طبيعيا. كان جاهزا للنزول إلى 
أرض امللعب أثناء إحمائه. وعندما قررت أال 
أعتمد عليه، غادر. أعتقد أنه يتناول طعامًا 

ما في الحافلة في انتظار وصول الجميع«.
وقـــــال الــبــرتــغــالــي »ديـــيـــغـــو كــــان مــمــيــزا عن 
زمـــائـــه، ألنـــه كـــان األخـــيـــر الــــذي جــلــس على 
مــقــاعــد الــــبــــدالء. لــقــد حــــدث نــفــس األمـــــر مع 
إيفانوفيتش  الــفــريــق  قــائــد  آخـــريـــن:  العــبــني 
ــي املـــنـــتـــخـــب  ــ وكـــــاهـــــيـــــل، الــــقــــائــــد الــــثــــانــــي فــ
اإلنــجــلــيــزي وفــابــريــغــاس وبــيــدرو وأوســكــار 

أيضا، الجميع جلس على مقاعد البدالء«.
وفقد تشيلسي نقطتني جديدتني في مشوار 
الــبــريــمــيــيــرلــيــغ بــعــدمــا تـــعـــادل ســلــبــيــا أمـــام 
توتنهام هوتسبير في عقر داره »وايت هارت 
لني« في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة 
ليرتفع رصيده للنقطة 15 في املركز الخامس 
عشر، بينما ارتفع رصيد توتنهام للنقطة 25 
في املركز الخامس. وفضل مورينيو تسليط 
ــرائــــع« إلديــــن هــــازارد  الـــضـــوء عــلــى األداء »الــ
الــذي كان الاعب األكثر إبداعا وخطورة في 

صفوف تشيلسي في غياب كوستا.
وأبدى مورينيو رضاه عن »أداء الاعبني في 
اللقاء وعن النتيجة« وأضاف »إذا تمكنا من 

الفوز في النهاية، ألصبح األداء مذها«.

مورينيو يحتوي األزمة ويمدح كوستا ويبرر تصرفهمصر تتعادل مع الجزائر.. ونيجيريا أبرز مستفيد

أكد الجهاز الطبي للنجم الساحلي 
بغداد  ــري،  ــزائ ــج ال مهاجمه  أن 
نتيجة  لجراحة  يخضع  بونجاح، 
أن  بعد  الكاحل،  في  بكسر  إصابته 
عنيفة  مخالفة  إثر  الملعب  غادر 
عقب مرور 18 دقيقة من البداية.

فيصل  المعالج  الطبيب  وقـــال 
حاليًا  بونجاح  »يخضع  الخشناوي 
في  بكسر  إصابته  بعد  لجراحة 
تتراوح  لمدة  وسيبتعد  الكاحل، 
بين شهر ونصف وشهرين، والقرار 
النهائي سيتخذ بعد تقرير الطبيب«.

راحة مطولة 
لبغداد بونجاح

اقتسم المنتخبان 
المصري والجزائري نقاط 

المباراة في المواجهة 
التي جمعت بينهما

احتوى مورينيو 
أزمة تلوح في األفق، 

كان بطلها المهاجم 
اإلسباني دييغو كوستا

)Getty(  الفرحة كبيرة بعد التتويج

)Getty(  الجمل والبلبولي ثنائي من ذهب)Getty(  فرحة النجم بهدف الفوز

)Getty(  لحمر نجم المباراة بال الجمل يهدي الكأس لزمالئه
)Getty(  منازع

زياد الجزيري قدم الكثير للنجم العبا 
ومسؤوال  )العربي الجديد(

فوزي البنزرتي مهندس 
)Getty(  تتويج النجم

)Getty(  المنتخب المصري فشل في الحفاظ على هدف كهربا)Getty(  كوستا لم يعجبه الجلوس على مقاعد البدالء، فرمى قميصه أرضًا

النجم الساحلي

أهدى النجم الساحلي الجماهير التونسية فرحة وسط األحزان التي 
بكأس  التتويج  األخيرة، ونجح في  اإلرهابية  الهجمات  بعد  تعيشها 

االتحاد األفريقي بعد فوزه على أورالندو

بطل كأس االتحاد األفريقي يهدي تونس لقبًا جديدًا

اإلصـــــرار أكــبــر عــلــى الــتــتــويــج بــالــلــقــب الــرابــع 
لفريق النجم بعد أعوام 1995 و1999 و2006. 
وبـــذلـــك سيلتقي الــنــجــم الــســاحــلــي فـــي كــأس 
الكونغو  من  مازيمبي  مع  األفريقية  السوبر 
الــديــمــقــراطــيــة الــفــائــز بــــدوري أبــطــال أفريقيا 
الجزائري، وقد  العاصمة  اتحاد  على حساب 
أكد النجم الساحلي سيطرة األندية التونسية 
على بطولة كــأس االتــحــاد األفــريــقــي برصيد 
تسعة ألقاب، بعد أن أحــرزه الصفاقسي أربع 

مرات أيضا، والترجي مرة واحدة.

مباريـات
      األسبـوع
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أبو ظبي ـ العربي الجديد

ــانــــي نيكو  مـــن جـــديـــد، تــمــّكــن األملــ
روزبــــــرغ مـــن حـــرمـــان بــطــل الــعــالــم 
وزميله في فريق مرسيدس لويس 
الــذي تــوج به،  هاميلتون من االحتفال بلقبه 
ليخطف الفوز في الجولة األخيرة من بطولة 
العالم لسباقات فورموال واحــد، والتي جرت 
على حلبة ياس مارينا في أبوظبي اإلماراتية.
وأنهى روزبرغ موسم بطولة العالم لسباقات 
ــقــــوة، وجــــــاء خــلــفــه  ــلـــســـيـــارات بــ فــــورمــــوال 1 لـ
فــي املــركــز الــثــانــي زمــيــلــه وبــطــل الــعــالــم ثــاث 
فريقهما  ليسيطر  هــامــيــلــتــون،  لــويــس  مـــرات 
مــرســيــدس عــلــى أول مــركــزيــن لــلــمــرة 12 هــذا 
ــم، وهـــــذا أمــــر لـــم يــنــجــح أي فـــريـــق في  املــــوســ
تحقيقه سابقا، كما أنه االنتصار رقم 16 في 

19 سباقا ملرسيدس هذا العام.
ــتـــوالـــي يحققه  وبـــــدد ثـــالـــث انـــتـــصـــار عــلــى الـ
روزبرغ بعد انطاقه من املقدمة لسادس مرة 
على التوالي أيضا آمال هاميلتون في تحقيق 
انتصاره 44 في فورموال 1 بسيارته رقــم 44 
في عيد االتحاد 44 لإلمارات، وأنهى السائق 
املاضي  الشهر  اللقب  انتزع  البريطاني-الذي 
النهاية  جـــوالت على  ثــاث  قبل  فــي تكساس 
-السباق بفارق 8.2 ثواٍن وراء روزبرغ بعد أن 

البطل 
نيكو روزبرغ

البريطاني هاميلتون في تحقيق حلم  قضى األلماني روزبرغ  على آمال 
حسم  ثم  سينا،  إيرتون  الراحل  قدوته  أرض  البرازيل  في  بالتتويج  طفولته 
الحلبة  على  بفوز  موسمه  إنهاء  من  وحرمه  أبوظبي  في  األخير  السباق 

التي ُتّوج عليها العام الماضي بلقبه العالمي الثاني
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تقرير

اتباع استراتيجية مختلفة  أخفقت محاولته 
املــرجــوة. وتابع روزبــرغ  في تحقيق النتيجة 
انتصاراته املعنوية، فحقق الفوز الثالث على 
التوالي بعد األول في املكسيك قبل 3 أسابيع 
وبــعــد شــهــر عــلــى تــتــويــج زمــيــلــه هــامــيــلــتــون 
باللقب العاملي، وهو عبر وقتها عن امتعاضه 
ــرتـــن فــــي الــــواليــــات  مــــن تــخــطــي زمـــيـــلـــه لــــه مـ
املتحدة، علما بأن روزبرغ ساهم في التتويج 
بــالــلــقــب كــونــه صــمــد أمــام  املــبــكــر لهاميلتون 
فيتل بطل العالم 4 مـــرات، وحـــرم األخــيــر من 
الحلول فــي املــركــز الثاني الــذي كــان سيؤجل 

تتويج البريطاني باللقب.
وبــعــدمــا حـــرم روزبــــرغ زمــيــلــه هاميلتون في 
فــي عدد  القياسي  الــرقــم  مــن معادلة  املكسيك 
األملاني  االنتصارات في موسم واحــد، قضى 
على آمال البريطاني في تحقيق حلم طفولته 
الــراحــل  الــبــرازيــل أرض قــدوتــه  بالتتويج فــي 

إيــرتــون ســيــنــا، ثــم حــســم الــســبــاق األخــيــر في 
أبوظبي وحرمه من إنهاء موسمه بفوز على 
الــحــلــبــة الــتــي تـــوج بــهــا الــعــام املــاضــي بلقبه 
العاملي الثاني بعد صراع شرس مع روزبرغ 

الذي تعرض ملشكات ميكانيكية وقتها.

روزبرغ... خطف األضواء
ــذا املـــوســـم  ــ ــــرغ هـ ــــروزبـ ــادس لـ ــســ الــــفــــوز هــــو الــ
بــعــد إســبــانــيــا ومــونــاكــو والــنــمــســا واملكسيك 
ــي مـــســـيـــرتـــه  ــ ــر فــ ــشــ والــــــبــــــرازيــــــل والــــــــرابــــــــع عــ
االحترافية، فيما فاز هاميلتون بـ 10 سباقات 
هذا املوسم، وكان بتتويجه في املراحل الثاث 
ــبــــرازيــــل وأبـــــو ظــبــي(  ــرة )املــكــســيــك والــ ــيــ األخــ
سيعادل الرقم القياسي في عدد االنتصارات 

في موسم واحد والذي يوجد بحوزة فيتل.
وتقدم روزبرغ وصيف بطل العالم في املوسم 
الــحــالــي عــلــى زمــيــلــه فــي الــفــريــق، البريطاني 
لـــويـــس هـــامـــيـــلـــتـــون بـــطـــل الـــعـــالـــم، وســائــقــي 
واألملــانــي  رايــكــونــن  كيمي  الفنلندي  فــيــراري 
ــرغ  ــ ــر ســيــبــاســتــيــان فـــيـــتـــل. وقـــطـــع روزبــ ــ االخــ
كــلــم )55  الــبــالــغــة 355. 305  الــســبــاق  مــســافــة 
لفة( بزمن 175. 30. 38. 1 ساعة بمعدل سرعة 
بــفــارق 271. 8  كــلــم/ســاعــة  وســطــي 998. 185 
ثـــوان أمـــام هــامــيــلــتــون، و430. 19 ثــانــيــة أمــام 

رايكونن، و735. 43 ثانية أمام فيتل.
وقال: »من الصعب دائما التسابق ضد لويس..
إنه يقوم بعمل مذهل. لذا فشعور الفوز أكثر 
روعة. إنها معركة رائعة داخليا طيلة الوقت.. 
هذا ما أنافس من أجله وأتطلع للمزيد العام 
القادم«. وطلب هاميلتون في دائــرة االتصال 
الــداخــلــيــة لــلــفــريــق قــبــل 15 لــفــة عــلــى النهاية 
السباق  استكمال  بوسعه  كــان  إذا  مــا  معرفة 
عــقــب تــوقــفــه فــي حـــارة الــصــيــانــة مـــرة واحـــدة 
فقط مقابل مرتن لروزبرغ، لكن جرى إباغه 
بــــأن هــــذا الـــتـــحـــرك لـــن يـــأتـــي بـــثـــمـــاره. ودخـــل 
التالية  الــلــفــة  فــي  الــصــيــانــة  ــارة  حـ هاميلتون 
ليتاشى عمليا أي أمل في املنافسة جنبا إلى 
ــرغ فــي الــلــفــات األخــيــرة، وقــال  جنب مــع روزبــ
هــامــيــلــتــون »بــمــجــرد دخـــول نيكو إلـــى حــارة 
التريث قليا واالستمرار  الصيانة فكرت في 
لفترة أطـــول على الــحــلــبــة... لكن ذلــك لــم يؤت 
بــثــمــاره والــتــوقــف كـــان أطـــول كــثــيــرا ولـــم يكن 
هذا الشيء الصحيح. لكن على األقل حاولنا«.

كيمي رايكونن تقدم على فيتل
احــتــل كــيــمــي رايــكــونــن ســائــق فـــيـــراري املــركــز 
الثالث متقدما على زميله سيباستيان فيتل 
ــز 15 -لــيــصــعــد الــســائــق  ــركـ ــدأ مـــن املـ -الــــــذي بــ
الثالثة  للمرة  التتويج  منصة  إلــى  الفنلندي 
فقط هذا املوسم. واحتل املكسيكي سيرجيو 
األسترالي  جــاء  بينما  الخامس  املركز  بيريز 
دانــيــيــل ريــتــشــيــاردو ســادســا مــع رد بــول بن 
سيارتي فورس انديا في ظل حصول األملاني 
وأنهى  الــســابــع.  املــركــز  على  هالكنبرغ  نيكو 
الــبــرازيــلــي فيليبي مــاســا الــســبــاق فــي املــركــز 

مرسيدس سيطر 
على أول مركزين للمرة 12 

هذا الموسم

الذي فشل صحبة ناديه في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 
2015، حني سقط أمام غوانغجو إيفرغراند. واختير خليل، 
الذي قدم مستوى مبهرًا في البطوالت اآلسيوية هذا العام، 
آسيا، وحّل  أبطال  مباراتني خــال دوري  أفضل العــب في 
وتــألــق كذلك على صعيد  البطولة.  هــدافــي  ترتيب  فــي  ثانيًا 
الحصول على  الفريق في  اإلمــاراتــي، حيث ساعد  املنتخب 
املركز الثالث في نهائيات كأس آسيا في أستراليا، وحصل 
على جائزة أفضل العب في مباراتني، وجاء ثانيًا في ترتيب 
الهدافني. وعاد بعد ذلك إلى فرض نفسه بقوة في التصفيات 
املزدوجة، املؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا، فقد أحرز 
10 أهـــداف فــي ســت مــبــاريــات، وهــو يصبو للوصول إلى 
نهائيات العرس العاملي في روسيا للمرة الثانية في تاريخ 
باده بعد عام 1990. كما ثأر أحمد خليل مهاجم اإلمارات 
عندما  إيفرغراند  غوانغجو  قائد  تشي  تشينغ  من  قليا 

تفوق على الاعب الصيني. وخسر خليل مع فريقه األهلي 
اإلماراتي في نهائي دوري أبطال آسيا، بينما قاد تشينغ 

ناديه غوانغجو للفوز بثاني ألقابه القارية في ثاثة أعوام.
لكن خليل البالغ من العمر )24 عاما( فاز باملعركة الفردية 
فــي حــفــل مــتــألــق فــي ضــواحــي الــعــاصــمــة الــهــنــديــة ليحرم 
تشينغ الفائز بالجائزة في 2013 من نيلها لثاني مرة كما 
تفوق على مواطنه عمر عبد الرحمن )عموري( صانع لعب 
العني ومنتخب اإلمـــارات. وقــال خليل »ال أستطيع وصف 
شعوري. الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي. ليس لي فقط 
بل لكل شعب اإلمارات«. وأصبح خليل - الذي ساهم أيضا 
في حصول منتخب اإلمــارات على املركز الثالث في كأس 
آسيا في مطلع العام - ثالث العب فقط ينال جائزة أفضل 
العب على مستوى الشباب والكبار، وقال املهاجم إنه يود 

اللعب في أوروبا في وقت ما. 

محمد السعو

نجح مهاجم نادي األهلي اإلماراتي، أحمد خليل، في نيل 
جــائــزة أفــضــل العـــب كـــرة قـــدم فــي آســيــا لــعــام 2015 في 
نيودلهي،  الهندية  العاصمة  أقيم في  الذي  السنوي،  الحفل 
بعد مستوى مميز له هذا العام. خليل توج بالجائزة خلفًا 
املاضي  الــعــام  الـــذي حققها  الــشــمــرانــي،  نــاصــر  للسعودي 
والقطري خلفان  أحمد،  اإلمــاراتــي إسماعيل  على حساب 
إبــراهــيــم. وأصــبــح اإلمـــاراتـــي ثــالــث العـــب يــحــصــد جــائــزة 
أفضل العب في آسيا، وأفضل العب شاب في القارة بعدما 
للمنافسة في  عـــام 2008. ووصــــل خــلــيــل  بــاألخــيــرة  تـــوج 
العني  الرحمن، العب  النهائية، مع مواطنه عمر عبد  املرحلة 
اإلماراتي، والصيني جينغ جيي العب غوانغجو إيفرغراند 
الاعب اإلماراتي،  الجائزة نفس  الصيني، وقد ترضي هذه 

أحمد خليل

ترتيب الدوريات

اإلماراتي خليل 
توج بجائزة أفضل 

العب في آسيا، 
بعد تقديمه أداء 

رائعًا مع فريقه 
األهلي والمنتخب 

اإلماراتي، 
وخصوصًا في 

أمم آسيا

األلماني نيكو 
روزبرغ تّوج 
بآخر سباق، لكّن 
اللقب ذهب 
لهاميلتون 
)Getty(

يكون  أن   ،1 العالم في منافسات فورموال  نفى فريق مرسيدس، بطل 
قد استهدف فيراري في مطالبته بتوضيح من االتحاد الدولي للسيارات 
السيارات. وقال  لتطوير  الفرق  بين  به  المسموح  التعاون  بخصوص كم 
توتو فولف، رئيس رياضة السيارات في مرسيدس: »لم نتقدم بأي شيء 
ضد فريق محدد. كل ما نريده فقط هو توضيح من االتحاد الدولي 
للسيارات من أجل استيعاب ما يمكن فعله عن طريق القواعد«. وأضاف: 

»يتعلق األمر بوجود معلومات لكل الفرق عن المقصود باللوائح«.

توضيح بخصوص اتفاقات الشراكة

وجه رياضي

الــثــامــن مـــع ولــيــامــز مــتــقــدمــا عــلــى الــفــرنــســي 
رومــــان جــروجــان الــتــاســع فــي ســبــاقــه األخــيــر 
مــع لــوتــس قــبــل انــتــقــالــه فــي 2016 إلـــى هــاس 
الـــوافـــد الــجــديــد. وضــمــن دانــيــيــل كــفــيــات اخــر 
ــول، فــيــمــا شــهــدت اللفة  مـــراكـــز الــنــقــاط لـــرد بــ
األولى اصطداما بن فرناندو الونسو سائق 
مــكــاريــن وبــاســتــور مـــالـــدونـــادو مـــن لــوتــس. 

هــامــش الــســبــاق الــخــتــامــي فــي أبــوظــبــي بعد 
مكارين  فريق  رئيس  دينيس  رون  تعليقات 
عن أسلوب حياة وتصرفات لويس هاميلتون 
بطل العالم في سباقات فورموال 1 للسيارات، 
قــائــا إن فــريــق مــكــاريــن هــو مــن يحتاج إلى 
التغيير. وخال حديث في مناسبة تسويقية 
فــي لــنــدن، األســبــوع املــاضــي، ودون أن يــدرك 

الــفــنــزويــلــي بينما عوقب  الــســائــق  وانــســحــب 
الونسو -الذي لم يستطع إنهاء أسوأ مواسم 
مـــكـــاريـــن عـــلـــى اإلطـــــــاق بـــالـــســـرعـــة الــكــافــيــة 

-باملرور من حارة الصيانة.

هاميلتون يرد على تعليقات دينيس
رد السائق البريطاني لويس هاميلتون على 

وجــود ممثلي اإلعـــام، عبر دينيس عــن عدم 
ــاه عــن بــعــض تــصــرفــات هــامــيــلــتــون، بعد  رضـ
انــتــقــالــه مــن مــكــاريــن وانــضــمــامــه إلـــى فريقه 

الحالي مرسيدس في 2012.
وقــال دينيس في لندن »لــو كــان في مكارين 
ملا تصرف بهذا الشكل، ألننا لم نكن لنسمح 

له بذلك.«
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بليرين يؤكد دعمه لالعبين الشباب في أرسنال
لــنــادي أرســـنـــال، دعــمــه لــاعــبــني الــشــبــاب في  أكـــد هيكتور بــلــيــريــن، الظهير األيــمــن 
إصابة  وتعويض  األول  الفريق  ألــوان  عن  والــدفــاع  االنتقال  بهدف  الــنــادي،  أكاديمية 
عشرة العبني في تشكيلة املدرب الفرنسي أرسني فينغر. وانضم في املباراة األخيرة 
في الدوري اإلنجليزي خال مباراة نورتش سيتي، العبون جدد إلى القائمة، حيث 
أليكسيس سانشيز وسانتي كازورال ولوران كوسيلني، بينما غاب كيران  أصيب 
إلى  التعادل  بسبب  أرسنال  وتراجع  الساق.  في  إصابة  من  معاناته  بسبب  غيبس 
اإلسباني  لكن  الــتــوالــي.  على  الثالثة  للمباراة  الــفــوز،  فــي  بعدما فشل  الــرابــع،  املــركــز 
الشباب ينتظرون بفارغ  الاعبني  العديد من  الفريق بدائل، هناك  بليرين قال: »لدى 
بكل  للمشاركة  جــاهــزون  إنهم  يومي،  بشكل  معنا  يتدربون  وهــم  الفرصة،  الصبر 
بعقلية  مــبــاراة  كــل  مــن اإلصــابــات، فعلينا خــوض  بالقلق  أن نشعر  تأكيد، ال يجب 
مناسبة«. وتضم قائمة املصابني أيضًا في أرسنال ميكل أرتيتا وفرانسيس كوكلني 

وثيو والكوت وداني ويلبيك وجاك ويلشير وتوماس روزيسكي.

كوبي براينت يستعد لالعتزال
كرة  نجم  حكاية  فصول  آخــر  قريبًا  ستكتب 
ليكرز،  أنجليس  لوس  األميركي والعــب  السلة 
كوبي براينت، حيث أكد عزمه على وضع حٍد 
ملسيرته االحترافية نهاية موسم 2016-2015، 
وهـــو الـــذي يعتبر أحـــد أبـــرز األســاطــيــر الــذيــن 
مـــروا فــي الــــــNBA. وصـــرح بــرايــنــت، صاحب 
الـ37 عامًا، والذي حصد لقب الدوري األميركي 
للسلة 5 مرات مع نادي ليكرز: »هذا املوسم هو 
أهبة  وأنــا على  لي في مسيرتي،  تبقى  ما  كل 
قلبي  السلة،  كــرة  لعبة  عن  للتخلي  االستعداد 
قــــادر عــلــى ســمــاع االنـــتـــقـــادات، ونــفــســي تريد 
مواصلة املتابعة، لكن جسدي يعرف أن الوقت 
الــوداع األخــيــرة«. ويعتبر براين أفضل ثالث مسجل في تاريخ  لقول كلمة  قد حــان 
الدوري األميركي، وهو يقضي موسمه العشرين مع ليكرز، والذي ينتهي عقده معه 
الذي  الثاثة األخيرة كارثية على براينت،  املواسم  املقبل. وكانت  في حزيران/يونيو 
أخيل، وفي  وتــر  عــام 2013 أصيب بتمزق في  للكثير من اإلصــابــات، ففي  تعرض 
العام الذي تاه أصيب بكسر في قدمه اليسرى، وفي املوسم الحالي تمزقت عضات 

كتفه اليمنى.

ستيوا يقيل مدربه بعد النتائج السلبية 
في الدوري الروماني

أكد نادي ستيوا بوخارست، حامل لقب الدوري الروماني لكرة القدم، أن مدربه ميريل 
رادوي استقال من منصبه، بعد الخسارة 1-صفر أمام أسترا متصدر املسابقة.

وصرح رادوي، العب منتخب رومانيا السابق، البالغ عمره 34 عامًا: »أتحمل املسؤولية 
كاملة عن كل شيء حدث، وحان وقت الرحيل«. وهو الذي تولى دفة قيادة الفريق في 
مايو/أيار املاضي خلفا لقنسطنطني جالكا، وسيشرف على الفريق دوميترو »تيتي« 
بشكل مؤقت. وكان صاحب الـ70 عامًا قد شغل من الناحية الرسمية منصب املدرب، 
املركز  ويحتل ستيوا  رادوي.  برخصة  املتعلقة  املشكات  بعد  منذ حوالي شهرين 
الــدوري برصيد 30 نقطة من 19 مباراة، ويتأخر بفارق عشر نقاط عن  الرابع في 

أسترا صاحب الصدارة.

على هامش الحدث
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1 1
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غزة بال معارض كتب
قيود على المعابر والحصار المصري يفاقم الوضع

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

قــبــل عــــدة ســـنـــوات، كــــان الــشــاب، 
عــبــد الــلــه الـــزقـــزوق، يــضــيــف إلــى 
في  املــوجــودة  الصغيرة  مكتبته 
منزله، كتبًا جديدة يشتريها من معارض 
الثقافة  وزارة  تنظمها  كانت  التي  الكتب 
فــي قــطــاع غـــزة بشكل ســنــوي، ولــكــن منذ 
ـــم تــعــد  ــقــــطــــاع، لـ ــدد عـــلـــى الــ ــشــ اإلغــــــــاق املــ
الــوزارة تنظم تلك املعارض، وكذلك بقيت 
مكتبة الزقزوق على حالها. ونظم في غزة 
اإلسرائيلي حصاره  االحتال  فرض  منذ 
عــلــى الـــقـــطـــاع، قــبــل قـــرابـــة تــســع ســـنـــوات، 
مــعــرضــان دولـــيـــان لــلــكــتــاب، وذلــــك خــال 
بــمــشــاركــة  حــظــيــا  و2012،   2011 ــامـــي  عـ

عقبات كبيرة أمام تنظيم معارض الكتب بسبب الحصار على غزة  )عبدالحكيم أبو رياش(

عربية واسعة من قبل دور النشر العربية، 
وصــلــت فـــي مــجــمــلــهــا إلـــى نــحــو 100 دار 
والكويت  واألردن  ولبنان  مصر  من  نشر 
والسعودية، باإلضافة إلى حضور بعض 
املثقفني واملفكرين العرب. وذكر الزقزوق، 
 مــعــارض الكتاب 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

كانت توفر إصــــدارات ثقافية جــديــدة في 
ــاالت الــحــيــاتــيــة والــعــلــمــيــة،  ــجـ مــخــتــلــف املـ
ــال الـــحـــصـــار دون تـــوفـــرهـــا في  ــتـــي حــ والـ
املــعــارض   

ّ
أن إلــى  الفــتــا  املحلية،  املكتبات 

الـــداخـــلـــيـــة، الـــتـــي تــنــظــمــهــا بــعــض املـــراكـــز 
غالبيتها  فــي  تعتمد  واألهــلــيــة  الثقافية 

على األعمال التي تطبع داخل غزة فقط.
وشــكــلــت الــقــيــود املـــشـــددة، الــتــي يفرضها 
االحـــتـــال عــلــى املــعــابــر الـــحـــدوديـــة، عقبة 

ــام الــحــل الــثــانــوي الــــذي أوجـــده  ــرى أمــ أخــ
الــــشــــاب الــفــلــســطــيــنــي الـــــزقـــــزوق إلدخـــــال 
ــتـــب، الـــتـــي تــتــنــاســب مــــع اهــتــمــامــاتــه  ــكـ الـ
ــة املــتــعــلــقــة بــهــنــدســة الــبــرمــجــيــات  خـــاصـ
البيع  إلــى غــزة، بعد شرائها من منصات 

املوجودة على اإلنترنت.
مها حــســني، وهــي شــابــة فلسطينية تهتم 
واألسى،  بالقهر  األدبية، تشعر  بالكتابات 
إلــى حد  الحصار  تداعيات  بسبب وصــول 
ــدارات  ــ تضييق الــخــنــاق عــلــى إدخــــال اإلصـ
املعرفية إلى القطاع، في الوقت التي نصت 
فــيــه مختلف األعــــراف الــدولــيــة عــلــى حرية 
العلم والتعلم، وتحديدًا القوانني الصادرة 
من منظمة األمــم املتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة )اليونسكو(.

ـــ »الـــعـــربـــي  ــ لـ ــا(  ــ ــامـ ــ ــول حـــســـني )25 عـ ــ ــقـ ــ وتـ
ــرب والـــعـــاملـــيـــون  ــعــ ــد«: »الــــكــــتــــاب الــ ــديــ ــجــ الــ
يــطــرحــون أعــمــالــهــم املــتــنــوعــة عــلــى شبكة 
ــيـــة،  ــتـــرونـ اإلنــــتــــرنــــت لــبــيــعــهــا كـــنـــســـخ إلـــكـ
بــعــد بــضــعــة شـــهـــور مـــن إنـــتـــاج أعــمــالــهــم، 
األمــــر الــــذي يــخــلــق فــجــوة كــبــيــرة بـــني آخــر 

اإلصدارات وبني قراء غزة«.
ــــوزارة  ــارض واملـــكـــتـــبـــات بــ ــعــ ــام املــ ــ مـــديـــر عـ
ــزة، مــحــمــد الــشــريــف، أرجـــع  الــثــقــافــة فـــي غــ
للكتاب  تنظيم معارض دولية  عــدم  سبب 
إلــــى إغــــاق مــعــبــر رفــــح، الــــذي يــعــد املــنــفــذ 
الخارجي،  العالم  مع  لغزة  الوحيد  البري 
في ظل رفض دور النشر العربية والكتاب 
ــول إلـــــى الـــقـــطـــاع مــــن خـــــال مــعــبــر  ــ ــــوصـ الـ
بـــيـــت حــــانــــون/إيــــرز الـــخـــاضـــع لــلــســيــطــرة 
اإلســرائــيــلــيــة الــكــامــلــة. وقـــال الــشــريــف، في 
حديثه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: إن حكومة 
ــم تـــتـــعـــاون مـــع وزارة  الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي لـ
الــثــقــافــة فــي غـــزة مــنــذ تسلمها الــحــكــم في 
ــران مــــن الـــعـــام  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ مــطــلــع شـــهـــر يـ
املنصرم 2014، األمر الذي أثر بالسلب على 
الـــوزارة في تنظيم معارض الكتب  قــدرات 

والفعاليات الثقافية بشكل عام«.
أن  الــثــقــافــة  فـــي وزارة  املــــســــؤول  وأضــــــاف 
تكلفة تجهيز معرض دولي للكتب تتجاوز 
100 ألف دوالر، بينما تصل تكلفة تجهيز 
معرض محلي نحو 20 ألف دوالر، مشيرا 
إلى أن االستعدادات تجري لتنظيم معرض 
دولــــي خــــال شــهــر مــــــــارس/آذار مـــن الــعــام 
القادم 2016 ، حال توفر اإلمكانيات الازمة.
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح مـــديـــر مــكــتــبــة »آفـــــاق« 
فــي غــــزة، فــكــري عــبــد الــلــطــيــف، لـــ »الــعــربــي 
فرصة  تعد  الدولية  املعارض  أن  الجديد«، 
الــثــقــافــي بـــني دور النشر  لــلــتــبــادل  مــمــيــزة 
الخارجية والكتاب العرب وبني مثقفي غزة 
ومحبي القراءة، وكذلك تساعد على إدخال 
كــتــب ومــطــبــوعــات علمية وأدبـــيـــة تــتــنــاول 

مواضيع عصرية.
توفر  غـــزة  مكتبات  أن  اللطيف  عــبــد  وبـــنّي 
عادة اإلصدارات، التي تتحدث عن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــكــن دور الــنــشــر الــعــربــيــة 
الدولية كتبًا تتحدث  أثناء املعارض  توفر 
ــر الــذي  عــن شــعــوب وقــضــايــا جـــديـــدة، األمــ
ــع مـــســـتـــوى املـــعـــرفـــة لـــدى  ــ يـــســـاهـــم فــــي رفــ

املتخصصني والقارئني بشكل عام.
ولفت إلى أن املكتبات املحلية تواجه عدة 
الكتب، بسبب  إدخـــال  أثــنــاء  فــي  تحديات 
ــراءات الــتــي يفرضها االحــتــال على  ــ اإلجـ
معبر كرم أبو سالم الحدودي، الذي تدخل 
من خاله كامل احتياجات سكان القطاع، 
ــدول  ــذلـــك بــســبــب تــحــديــد االحــــتــــال الــ وكـ
وكل  منها،  الكتب  باستيراد  يسمح  التي 
مــن تكاليف عملية  تــزيــد  ــراءات  ــ اإلجـ  تلك 

إدخال الكتب.
ــراء الكتب  ويــرتــبــط حــجــم اإلقـــبـــال عــلــى شــ
ــتـــوى األوضــــــــاع  ــمـــسـ ــبـــات غــــــزة بـ ــتـ ــكـ مـــــن مـ
املعيشية السائدة، ونتيجة لتردي الظروف 
االقــــتــــصــــاديــــة داخــــــــل الــــقــــطــــاع املـــحـــاصـــر 
ــبــــال  ــتـــوى اإلقــ إســـرائـــيـــلـــيـــا، يــــتــــذبــــذب مـــسـ
بــني الــحــني واآلخـــــر، وفـــي إثـــر ذلـــك تضطر 
ــــروض  ــمـــات وعـ ــــى تــنــظــيــم حـ املـــكـــتـــبـــات إلـ
سعرية بهدف التشجيع على شــراء الكتب 

واإلصدارات املتوفرة لديها.

تكلفة تجهيز 
معرض دولي للكتب 
تتجاوز 100 ألف 
دوالر، بينما تصل 

تكلفة تجهيز معرض 
محلي نحو 20 ألف 

دوالر.

■ ■ ■
استعدادات تجري 

لتنظيم معرض دولي 
خالل شهر مارس/

آذار من العام القادم 
2016 حال توفر 
اإلمكانيات الالزمة.

■ ■ ■
املكتبات املحلية 

تواجه عدة تحديات 
أثناء إدخال الكتب، 

بسبب اإلجراءات التي 
يفرضها االحتالل.

باختصار

لتبقى  المعابر،  على  المفروض  المصري  والحصار  القطاع،  على  المشّدد  اإلغالق  منذ  الكتب  معارض  تنظيم  غزة  تستطيع  ال 
المكتبات تقتات على القديم مما أثر على حاجيات الطلبة والباحثين

هوامش

نجوى بركات

ر وتــرى 
ّ
حــن تــكــون مــمــددًا على ســريــر املـــرض، تفك

العالم بطريقة مختلفة. الوضعية األفقية تريك األشياء 
ــوات والـــروائـــح  ــ مــن مــنــظــور جــديــد، فــتــتــبــّدى لــك األصـ
، أنــي قــرأت شيئًا 

ً
والــوجــوه مغايرة. يخطر لــي، فــجــأة

، إال 
ً
كهذه الجملة في مكاٍن ما. قد ال أكون قرأته فعال

أن األمور باتت تختلط علّي. الحقيقة أنها تختلط علّي 
ي أو 

ّ
منذ فترة، ألسباب ليست دائمًا على عالقة بسن

بوهن جسدي. أقول شيئًا، فينتابني الشّك لحظة، أن 
أكون قد نقلته عن سواي. أخشى أن يكون ذلك واقعًا 
حقًا، ويحصل على غفلة مني، ثم أتدارك نفسي، من 
ذا الذي يعيرك اآلن أي انتباه، ولو نسْبَت إليك اإللياذة 

واألوذيسة بأبيهما وأمهما.
ال مانع عندي من االعتراف بأني بّت، أخيرًا، ال أملك 
أية فكرة في رأسي، أنا الذي/ التي كنت أمأل عشرات 
الدفاتر واألوراق بمشاريع كتاباتي وأفكاري. ال توجد 
في رأســي أية فكرة »مفيدة« - كما حن نقول جملة 
اإلفــادة،  مفيدة - أي مكتملة، وقد يكون معنى غياب 

هنا، خلّوها من أي نفع.

ما عــدت أجدني نافعًا)ة( ألي أمــر، وكلما وقــع حدث 
جــلــل، وهــــو مـــا بــــات يــحــدث يــومــيــًا، يـــــزداد شــعــوري 
ــنــقــصــان والـــالمـــنـــفـــعـــة، كـــأنـــي شــــيء فـــائـــض عن  بــال

فيلّي وغير مرئي.
ُ
الحاجة، ط

الجسد حن  أي عــبء.  يتحّمل  يعود  الجسد حــن ال 
ــــهــــواء حـــن يصبح  ــو نــفــســه إلــــى عـــــبء. ال يـــتـــحـــّول هـ
سميكًا، لزجًا، كأنه ماء يدخل إلى الرئتن ويثقلهما، 
دعيان 

ُ
وهاتان الخشبتان الثقيلتان الفظيعتان اللتان ت

ساقن، واللتان بترتا حركتي تمامًا، وألصقتاني في 
السرير.

لــم تـــزل بــعــٌض مــن ذكــريــاتــي نــشــطــة، لــكــّن أكــثــرهــا ال 
ــوم أحــيــانــا بــطــرده. مــن بن  أحــّبــه، وال أرّحــــب بـــه، وأقــ
كل قــراءاتــي وذكــريــاتــي، أفــرح دومــًا باستذكار روايــة 
فرحة ومحببة جدًا إلى قلبي، هي رواية »جاك القدري 
الـــذي يملك  ــدرو. جـــاك  وســـّيـــده«، للفرنسي دونـــي ديــ
 مــا يــحــدث لــنــا، خيرًا 

ّ
فلسفة خــاصــة، قــوامــهــا أن كــل

بسط  يتم  كــبــيــرة،  لفافة  فــي  مسبقًا  مكتوب  وشـــرًا، 
جزء صغير منها في كل مــرة، يسافر برفقة سّيده 
الذي ال نعرف اسمه أبدًا، إلى وجهٍة غامضة. ولتبديد 
ملل الــطــريــق، يــأمــر الــســّيــد تابعه جــاك بــأن يـــروي له 

قصص حبه، فيمتثل هذا األخير، إال أن حوادث عدة 
ترويها شخصيات أخرى، تظهر في الرواية وتقاطعه 
، ليطرح 

ً
قــارئــا يظهر فــجــأة بــاســتــمــرار، حتى إن ثمة 

عليه األسئلة، مطالبًا باملزيد من التفاصيل.
ألــتــقــط كــتــابــًا مـــن دســتــة جــلــبــتــهــا مــعــي، كـــي تــؤنــس 
ملفاجأة،  يتهّيأ  كمن  عشوائيًا  أفتح  وأرقـــي،  وحــدتــي 

وأقرأ:  
»لقد خرج دون كيشوت، في يوم من األيام، من منزله، 
وبمعيته، كخادم له، رجل قروي أّمي، من أجل محاربة 

أعدائه. مائة وخمسون سنة بعد ذلك، سيجعل طوبي 
شاندي من حديقته تصميمًا مكبرًا لساحة معركٍة، 
حيث استسلم لذكريات شبابه، عندما كان محاربًا، 
أعــرج،  الخادم  يساعده بأمانة خادمه تريم. كــان هــذا 
ه عن سيده 

ّ
تمامًا كجاك الذي بعد عشر سنوات، رف

فــي أثــنــاء رحلته. لقد كــان جــاك ثــرثــارًا وعنيدًا جــدًا، 
كما سيكون بعد مائة وخمسن سنة الضابط املرافق 
فــي جــيــش إمــبــراطــوريــة النمسا - املــيــجــور جــوزيــف 
شفايك الذي أمتع وأرعب سيده املالزم األول لوكاتش. 
انتظار غــودو، يجد فالديمير  بعد ثالثن سنة، وفي 
الفارغ  املشهد  قلب  في  وحيدين  نفسيهما  وخــادمــه 

للعالم. وبهذا، تكون الرحلة قد انتهت«.
أبــتــســم لــنــفــســي. أفــكــر فـــي جــــاك، فــأقــع عــلــى مــيــالن 
كــونــديــرا يحكي عــنــه. أحــبــبــت كــونــديــرا فــي املــاضــي 
، حن صار فرنسيًا. ليتني جلبت 

ّ
أقــل كثيرًا. بشكل 

جاك معي، فرأسي كروايته، يبدأ في مكان ليروح في 
كل االتجاهات. 

يــقــاطــعــنــي مـــا يــخــرج إلــــّي فـــي غـــرفـــٍة يــهــيــمــن عليها 
الــبــيــاض. إنــهــا املــمــّرضــة. ال أريـــد أن أرى. ال أريـــد أن 

أسمع. أغمض عينّي. سأبقى مع جاك.

إلى إدوار الخّراط

وأخيرًا

ال مانع عندي 
من االعتراف بأني بّت، 

أخيرًا، ال أملك أية فكرة 
في رأسي
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