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الجزائر
شباب 
»َحيطيست«

مهّمة مصريّة لملك األردن
في واشنطن                       ]4ـ5[

البطالة السبب الرئيس لهذه الظاهرة  )فاروق بطيش/فرانس برس(

بغداد ــ عثمان المختار

»العربــي  لـ عراقــي  عســكري  مســؤول  كشــف 
أمنيتــن  شــركتن  إكمــال  عــن  الجديــد« 
العــراق،  إلــى  للدخــول  إجراءاتهمــا  أميركيتــن 
الرابــط  الســريع  الدولــي  الطريــق  تأمــن  بهــدف 
بــن بغــداد وعمان الســتئناف عمليات تصدير 
وإعــادة  الشــاحنات،  عبــر  بــرًا  العراقــي  النفــط 
البلديــن  بــن  الجافــة  التجاريــة  بالقنــاة  العمــل 
حمايــة  عــن   

ً
فضــا عــام،  نحــو  منــذ  املتوقفــة 

منشــآت حساســة أهمهــا مطــار بغــداد الدولــي 

وفرق دبلوماسية تتبع سفارات عدد من الدول 
الدفــاع  وزارة  فــي  ضابــط  ويوضــح  الغربيــة. 
»العربــي  العراقيــة، رفــض الكشــف عــن اســمه، لـ
الجديــد« أن شــركتي »بــاك ووتــر« التــي غيرت 
األميركيتــن   »2 و»آر  أي«  »اكــس  إلــى  اســمها 
ســتصان العــراق فــي األســابيع املقبلــة »للبــدء 
بــن  الرابــط  الدولــي  الطريــق  تأمــن  فــي عمليــة 
بغــداد وعمــان مــرورًا بمحافظة األنبــار وبطول 
430 كيلومترًا وعرض 2 كيلومتر على جانبي 
الطريــق، لتأمــن عودة اســتئناف تصدير النفط 
صهاريــج  عبــر  األردن  الــى  الخــام  العراقــي 

التصديــر  وكان  واألردنيــة«.  العراقيــة  النقــل 
قــد توقــف منــذ نحــو عــام بفعــل األحــداث التــي 
»داعــش«  تنظيــم  وســيطرة  األنبــار  شــهدتها 
علــى أغلــب أجزاء الطريق. ويضيف الضابط أن 
فتــا أيضــا بعمليــة تأمــن مطــار 

ّ
»الشــركتن كل

بغــداد ومرافقــة الوفــود الدبلوماســية والعاملن 
بعدد من السفارات الغربية في بغداد«، مشيرًا 
إلى أن »شــركة باك ووتر بســبب وجود تاريخ 
ســيئ لهــا بالعــراق، ســتحمل اســما آخــر يتبــع 
أحــد فروعهــا العاملــة فــي املنطقــة«. مــن جهتــه، 
يؤكــد عضــو مجلــس محافظــة األنبــار، مزهــر 

تلــك  صحــة  الجديــد«،  »العربــي  لـ املــا،  حســن 
العــراق  »ســتدخل  أنهــا  إلــى  الفتــا  املعلومــات، 
اعتبــارًا مــن يــوم 2015/1/2«. ويوضح املا في 
اتصال هاتفي أّن »الشــركات األمنية ستحارب 

داعش فــي مناطق عملها«.
الشــركات  إلــى  املــا أن »ذهــاب األمــوال  ويعتبــر 
األمنيــة مــع نتيجــة مؤكــدة أفضــل مــن أن تذهــب 
إشــارة  فــي  الفضائيــن«،  الجنــود  جيــوب  الــى 
الذيــن  الوهميــن  الجنــود  ظاهــرة  اكتشــاف  الــى 
يتقاضــون مرتبــات شــهرية مــن دون خدمــة فــي 

الجيش.

طريق بغداد ــ عّمان بحماية »بالك ووتر«
خاص

بوليوود في مصر
تُصّور قريبًا مشاهد من فيلم هندي في مصر، ما ينهي قطيعة طويلة بين 
السينما األجنبية واألراضي المصرية، بسبب معوقات رسمية وأمنية. ]24ـ25[
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تقع فئة العاطلين من 
العمل من شباب الجزائر 
بين نارين. األولى عدم 
قدرتهم على بناء 
مستقبلهم بعد إنهاء 
كثير منهم تعليمه. 
والثانية شعورهم بالعار 
في مجتمع يعتبر بطالة 
الرجال شتيمة. وبذلك ال 
يجد هؤالء إال الحائط متكًأ 
لهم. ليلتصق اسمه بهم 
ويصبحوا »حيطيست«.
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تختلــط فــي تأســيس »جيــش املوحديــن« فــي 
يتعلــق  مــا  أولهــا  عديــدة؛  عوامــل  ســورية، 
بالشعور األقلوي الطبيعي الذي ينتاب أبناء 
الطائفــة الدرزيــة الســورية فــي جنــوب البــاد، 
بــن الســويداء والقنيطــرة تحديــدًا، خصوصًا 
بعدمــا شــاهد هــؤالء مــا شــاهدوه مــن فظائــع 
ووحشــية لــدى بعــض التنظيمــات الجهاديــة، 
تجــاه  تحديــدًا  العــراق  وفــي  ســورية  فــي 
األقليات الدينية املختلفة. وال تساهم أدبيات 
وخطابــات بعــض الفصائــل كتنظيــم »الدولــة 
االســامية« )داعــش( وجبهــة النصــرة، ســوى 
مجــزرة  احتمــال  مــن  الــدروز  مخــاوف  زيــادة 
رتكــب بحقهــم أو تهجيــر قــد يطالهــم مــن 

ُ
قــد ت

أرضهــم. وقــد يكــون ذلــك العامــل هــو مــا فتــح 
ســه قوتــه، 

ّ
البــاب أمــام »جيــش املوحديــن« لتت

وهــو مــا اســتفاد منــه النظام الســوري ليجعل 
الجبهــات  مــن  العديــد  فــي  الجيــش،  هــذا  مــن 
واملعــارك، محســوبًا عليــه تحت مبــرر »حماية 
ووضــع  املدنيــن«  الســويداء  محافظــة  أبنــاء 
املعارضــة  فــي مواجهــة كل تنظيمــات  هــؤالء 
الســورية املســلحة التــي يرغــب حــكام دمشــق 
التنظيمــات  مــع  واحــدة  بخانــة  فــي وضعهــا 
التكفيرية. واليوم، مع وصول تنظيم »داعش« 
الجنوبيــة  واملنطقــة  الســويداء  حــدود  إلــى 
»جيــش املوحديــن«  ــع أن يكــون لـ

َّ
عمومــًا، ُيتوق

دور بارز في املعارك املحتملة.
وكان أبــو إبراهيــم إســماعيل التميمــي أعلــن 
املاضــي،  العــام  ربيــع  فــي  الجيــش  تأســيس 
تشــّكلت  التــي  حة 

ّ
املســل املجموعــة  لتشــارك 

ونمت في مناطق سيطرة النظام السوري، في 
القتــال إلــى جانب قوات النظام ضد املعارضة 
و»جبهــة النصــرة« علــى تخــوم املحافظــة مــع 
مناطــق درعــا غربــًا، وفــي مناطق جبل الشــيخ 
وريــف القنيطــرة الشــمالي جنــوب العاصمــة 

دمشق.
وظهــر »جيش املوحديــن« علنًا للمرة األولى 
املنطقــة  شــهدتها  التــي  االشــتباكات  أثنــاء 

شــمال  فــي  درزيــة  غالبيــة  تســكنها  التــي 
محافظــة القنيطــرة إلــى الجنــوب مــن مدينــة 
قطنــا فــي ريــف دمشــق، حيــث حاولــت قــوات 
املعارضــة الســيطرة علــى هــذه املنطقــة عــدة 
مــرات فــي األشــهر الثاثــة األخيــرة مــن العــام 
وجــوده  ســبب  التشــكيل  هــذا  بــرر  املاضــي. 
بنشــرها  قــام  بيانــات ومنشــورات  عــدة  فــي 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، بضرورة 
حماية أبناء محافظة الســويداء من املدنين 
مــن عمليــات الخطــف والســرقة واالعتــداءات 
التي باتوا يتعرضون لها في القرى الواقعة 
بســبب  الســويداء،  مدينــة  مــن  الغــرب  إلــى 
حالــة الفوضــى العارمــة الناتجــة عن فوضى 
للمعارضــة  التابعــة  حة 

ّ
املســل التشــكيات 

الســورية في محافظة درعا املتاخمة ملناطق 
الســويداء. ونشــر »جيــش املوحديــن« بيانــًا 
فــي أبريل/نيســان املاضــي هــدد فيــه كل مــن 
يتجــرأ علــى مهاجمــة القــرى التــي تســكنها 
بعــد  وذلــك  بالقــوة،  بردعــه  درزيــة،  غالبيــة 
عــدة عمليــات خطف ونهب قامت بها جهات 
ريــف  قــرى  فــي  باملتشــددة  البيــان  وصفهــا 

السويداء الغربي.
قــوات  مــع  باالشــتراك  التنظيــم  وخــاض 
اللجــان الشــعبية املعروفــة بن الســكان باســم 
»جبهــة  ضــد  كبيــرة  معركــة  »الشــبيحة«، 
النصــرة« ومجموعــات مــن العــرب البــدو فــي 
وذلــك  املاضــي،  أغســطس/آب  شــهر  بدايــة 
بعدمــا تمكنــت قــوات »النصــرة« ومجموعات 
البــدو مــن الســيطرة علــى قريتــي دامــا وديــر 
دامــا فــي ريف الســويداء، قبل أن تنســحب إثر 
اشتباكات عنيفة استمرت يومن في املنطقة، 
 على األقل من 

ً
وأدت إلى مقتل عشــرين مقاتا

قوات »جيش املوحدين« و»الشبيحة«.
بســط  مــن  املعارضــة  قــوات  تتمكــن  ولــم 
جبــل  قــرى  علــى  كامــل  بشــكل  ســيطرتها 
اســتراتيجية،  بأهميــة  تتمتــع  التــي  الشــيخ 
عــن  النظــام  قــوات  دفــاع  خطــوط  آخــر  فهــي 

مناطــق ســيطرته فــي غوطــة دمشــق الغربيــة، 
وخصوصًا مدينة قطنا التي ســتتمكن قوات 
املعارضة السورية، في حال السيطرة عليها، 
وخــان  داريــا  مدينتــي  عــن  الحصــار  فــك  مــن 
الشــيح اللتــن تســيطر عليهمــا املعارضــة في 

الغوطة الغربية.
ســكانية  غالبيــة  الشــيخ  جبــل  قــرى  وتســكن 
القســم  الدرزيــة  القــرى  وتشــّكل  الــدروز،  مــن 
األكبــر مــن املنطقة، وأهمها قرى عن الشــعرة، 

جنــدل  قلعــة  عرنــه،  الريمــي،  بقعســم،  حينــا، 
واملقروضــة. وتقــع هــذه القــرى وســط املناطــق 
الســورية،  املعارضــة  عليهــا  تســيطر  التــي 
وهــي بلــدات وقــرى بيــت جــن، جبانا الخشــب، 
طرنجــي، مزرعــة بيــت جــن، كفرجــوز، بيتيمــا، 

وبيت سابر وغيرها.
»جيــش  إن  معــروف  ســومر  الناشــط  ويقــول 
املوحديــن« ال يلقــى القبــول الشــعبي الواســع 
فــي محافظــة الســويداء، مشــيرًا إلــى أن أبنــاء 
املواجهــات  انــدالع  منــذ  لــوا 

ّ
فض املحافظــة 

البــاد وفــي محافظــة درعــا  حة جنــوب 
ّ
املســل

الحيــاد  علــى  الوقــوف  خصوصــًا،  القريبــة 
الســويداء  مناطــق  فــي  النازحــن  واســتقبال 
نســبيًا،  هادئــة  الــدوام  علــى  بــرت 

ُ
اعت التــي 

مناطــق  فــي  املســتمرة  الحــرب  بحالــة  قياســًا 
درعــا وريــف دمشــق القريبــن. وكانت مصادر 
درعــا،  ريــف  فــي  اللجــاة  منطقــة  فــي  محليــة 
واملقابلة مباشــرة ملحافظة السويداء من جهة 
عــن  الجديــد«  لـ«العربــي  كشــفت  قــد  الغــرب، 
إعــان مجموعــات مــن العــرب البــدو فــي قريــة 

ساكرة مبايعتها لتنظيم »داعش«.
اســتراتيجية  بأهميــة  القريــة  هــذه  وتتمتــع 
عالية بالنسبة ملحافظة السويداء؛ نظرًا ألنها 
تبعــد كيلومتــرًا واحــدًا فقــط عــن أوتوســتراد 
ُيعتبــر  والــذي  الدولــي،  دمشــق  الســويداء 
الطريــق الرئيســي والوحيــد الــذي يســتخدمه 
نحــو دمشــق.  تنقاتهــم  فــي  الســويداء  أبنــاء 
وجــاء ذلــك بعــد أيــام قليلة من ســيطرة تنظيم 
»داعش« على عدة قرى وبلدات يسكنها العرب 
البــدو فــي ريــف مدينــة الســويداء الشــمالي، إذ 
ســيطر فــي األيــام األخيرة على بلــدات األصفر 
والصريخي وشنوان والساقّية ورجم الدولة، 
وعلــى بلــدة القصــر الواقعــة علــى ُبعــد أقــل من 
ثاثة كيلومترات إلى الشرق من بلدة الحقف، 
مدينــة  شــمال  درزيــة،  غالبيــة  تســكنها  التــي 

السويداء في أقصى جنوب سورية.
رامي...

دمشق ـ ريان محمد

يشــكك ناشــطون ســوريون فــي مــا يعلنــه 
النظــام بشــكل شــبه يومــي عــن قيــام مئــات 
املســلحن املعارضــن له، بتســليم أنفســهم 
للجهــات املختصــة، إذ يقومــون »بتســوية 
الوطــن«  حضــن  إلــى  والعــودة  أوضاعهــم 
إعامــه  وســائل  عبــر  يســّوقه  مــا  بحســب 
املواليــة  اإلعاميــة  والوســائل  الرســمي 
لــه. ويعتبــر الناشــطون أن مــا يحصــل هــو 
النظــام  يعمــل  التــي  الخــداع  صــور  أحــد 
علــى   

ً
دليــا بوصفهــا  تصديرهــا  علــى 

انتصاراتــه، قائلــن إن معظــم مــن يقومــون 
بتسوية أوضاعهم هم مدنيون وناشطون 
ســلميون. ماهــر، وهــو طالــب جامعــي مــن 
الجديــد«،  »العربــي  لـ يقــول  دمشــق،  ريــف 

املطالــب  الشــعبي  الحــراك  بدايــة  »فــي  إنــه 
بالحريــة والكرامــة خرجــت فــي التظاهرات 
ويضيــف  اإلنســانية«.  املعونــات  ووزعــت 
»مــع تســليح الثــورة حافظت على نشــاطي 
املدنــي، إال أن النظــام وّجــه إلــّي العديــد مــن 
مســلحة  مجموعــة  تشــكيل  منهــا  التهــم 
الحواجــز  ومهاجمــة  بالســاح  واالتجــار 
العســكرية«، موضحــًا »لكــي أحمــي نفســي 
مــن االعتقــال واملــوت تحــت التعذيــب وأنــا 
أروي روايتهــم حــول تلقي الدعم من إحدى 
الــدول الخليجيــة، ذهبــُت إلــى وزارة الدولة 
تفاصيــل  ويشــرح  الوطنيــة«.  للمصالحــة 
فــي  »اســتقبلوني   :

ً
قائــا معــه  جــرى  مــا 

مركــز خــاص أنشــئ لتســوية األوضــاع، إذ 
يمكــث فيــه الشــخص بــن 24 و 48 ســاعة«. 
ويضيف »يلقي عدد من مشــايخ املســلمن 

الســنة علينــا محاضــرات دينيــة تركز على 
أن هنــاك مؤامــرة علــى اإلســام والتغريــر 
باملســلمن لتحويلهــم إلــى إرهابيــن، وأن 
دم املســلم علــى املســلم حــرام، إضافــة إلــى 
علــى  الكونيــة  املؤامــرة  حــول  محاضــرات 
الوطن«. ويلفت إلى أن »األغلبية الســاحقة 
أنــاس ذنبهــم  هــم  القاعــة  فــي  كانــوا  ممــن 
الوحيد أنهم من مناطق مناهضة للنظام، 
ولكــن  ثــوري،  عمــل  بــأي  يشــتركوا  ولــم 
اليــوم  وهــم  مســلحن،  يعتبرهــم  النظــام 

يريدون تأمن قوت عائاتهم«.
ويعــرب ماهــر عــن »اســتيائه مــن الخطــاب 
إذ  اإلصــاح،  ســاعات  خــال  إليــه  املوجــه 
شــعر أنــه بالرغــم مــن كل حــدث في ســورية 
أو  يفهــم  لــم  النظــام  فــإن  وبالســورين، 
الشــعب  خــرج  ملــاذا  يفهــم  أن  يريــد  ال  أنــه 
ضــده، وملــاذا واجــه األمــن بصــدور عاريــة 
فــي الشــوارع وهــو يصــرخ »الشــعب يريــد 
الشــعب  واحــد  واحــد  و»واحــد  الحريــة«، 
الســوري واحــد«. ويضيــف: »لــم يــِع النظام 
مطالبــًا  يصــرخ  يكــن  لــم  الشــعب  أن  بعــد 
بقتــل أحــد، أو تكفيــر أحــد، فلــم يكــن الديــن 
»العربي  أساس الثورة السورية«. ويقول لـ
الجديد« إنه »لو كنت بالحقيقة قد شكلت 
كتيبــة مســلحة ملــا كنــت قــد فكرت بتســوية 
وضعي، لكني ال زلت أحاول أن أبقى داخل 

سورية وأعمل في املجال املدني«.
وضع آمنة، وهي مدّرســة من دمشــق، ليس 
»العربي الجديد«: »لم  أفضــل حــااًل. تقــول لـ
أكن حاملة للساح يومًا، لكني أملك قائمة 
مــن التهــم قــد تصــل بــي إلــى حبــل املشــنقة، 
)أســّوي وضعــي(،  أن  إلــى  اضطرنــي  ممــا 
وهي التسمية الرسمية لدى النظام إلقرار 
هنــاك  وأن  مخطئــًا  كان  بأنــه  املعــارض 
مؤامــرة علــى الديــن، فنأخــذ ورقــة غفران ال 
تتجاوز مدته ستة أشهر«. وتؤكد أنه »من 
املحتمل أن يتم تعميم أسمائنا من جديد، 

نفســها.  بالتهــم  لاعتقــال  يعرضنــا  ممــا 
تســوية  ورقــة  نجــدد  يجعلنــا  مــا  وهــو 
عتقــل 

ُ
الوضــع كل فتــرة«. وتضيــف: »كــدت أ

قبــل أيــام علــى أحــد الحواجــز األمنيــة، لــو 
لــم أكــن قــد جــددت ورقــة التســوية، فــي أحد 
إلــى أنهــا »تجــدد  الفــروع األمنيــة«، الفتــة 
تسوية الوضع ألنها تنتظر خروج زوجها 

من املعتقل منذ سنتن«.
املعنونــة  الوضــع،  تســوية  ورقــة  وتنــص 
ــع 

ّ
يوق التــي  والتعاهــد«،  العهــد  »وثيقــة  بـ

جيبــه  فــي  ويحملهــا  املعــارض  عليهــا 
علــى  األمنيــة،  الحواجــز  أمــام  ليبرزهــا 
أنــه »بعــد أن تأكــد لــي حجــم املؤامــرة التــي 
تهــدف إلــى تشــويه دينــي الحنيــف وقتــل 
إخوانــي وشــعبي وأبنــاء وطنــي وتدميــر 
بلــدي ســورية، وحرصــًا مني على أن تكون 
والعمــاء  األعــداء  ضــد  منيعــة  ســورية 
والوحــدة  واألمــان  األمــن  ويســودها 
الوطنيــة، ومنعــًا لتشــويه ديننــا العظيــم، 
فإننــي أعاهــد وأتعهــد بعــدم إثارة الشــغب 
أو التظاهــر أو رفــع الشــعارات أو كتابتهــا 
أو التحريض عليها أو السكوت أو التستر 
علــى مــن يرتكبهــا أو يحــرض لهــا. وكذلــك 
عــدم تخريــب أو تعطيــل املمتلــكات العامــة 
حيازتــه  أو  الســاح  حمــل  أو  والخاصــة 
وبــأي  تهريبــه،  أو  االتجــار  أو  شــرائه  أو 
عــن  النظــر  وبغــض  األشــكال  مــن  شــكل 
نوعــه أو مســماه. وأعــد وأتعهــد بــأن أعمــل 
جاهــدًا ودائمــًا فــي ظــل الدولــة لبنــاء عــزة 
وقــوة ديننــا الحنيــف واملواطنــن الشــرفاء 
وسورية وشعبها الكريم. وأشهد الله على 

عهدي وهو خير الشاهدين«.
ُيشــار إلــى أن أبنــاء املناطــق املنتفضة على 
التوقيــع  علــى  ُيجبــرون  الســوري  النظــام 
ال  مواطنــة،  كعقــد  تســوية  ورقــة  علــى 
تتجــاوز مدتــه الســتة أشــهر، علــى أمــل أن 

يجدد لهم قبل اعتقالهم.

 دمشق ـ أنس الكردي 
           رامي سويد

ح 
َ
فت

ُ
معركــة شــاملة فــي طريقهــا لت

في الريف الشرقي لدمشق عمومًا، 
ومنطقة القلمون خصوصًا، ليس 
والنظــام،  املســلحة  الســورية  املعارضــة  بــن 
بــل بــن تنظيمــات مــن املعارضة املســلحة من 
جهــة، وتنظيــم »الدولــة اإلســامية« )داعــش( 
مــن جهــة ثانيــة. معركــة ينقــل فيهــا »داعــش« 
قوته من شمال سورية وشرقها إلى الجنوب 
بوابــة  الجنــوب  املعاييــر؛  بــكل  الحّســاس 
فلســطن  ومــع  لبنــان  مــع  والحــدود  دمشــق، 
يضــم  الــذي  والجنــوب  واألردن،  املحتلــة 
الســويداء وخطــر دخــول األقليــة الدرزيــة فــي 

معارك ستتخذ طابعًا طائفيًا بالضرورة.
الســورية،  املعارضــة  قــوات  مــن   

ّ
كل وتحشــد 

وقــوات تنظيــم »الدولــة اإلســامية« )داعــش( 
القلمــون  منطقــة  فــي  عناصرهــا  مــن  املزيــد 
الشــرقي، فــي األيــام األخيــرة، تمهيــدًا لحســم 
الحالــي،  الشــهر  اندلــع مطلــع  الــذي  الصــراع 
بيــر  بلــدة  إلــى  مــع دخــول مقاتلــي »داعــش« 
القصب، الواقعة إلى الشــرق من مطار دمشــق 
الدولــي فــي ريــف دمشــق، وســيطرتهم عليهــا 
بعد تمّكنهم من طرد قوات »جيش اإلسام«، 
فــي  العســكرية  املعارضــة  تشــكيات  أكبــر 
صــل، يرســل جيــش 

ّ
وفــي ســياق مت املنطقــة. 

»األصالــة  لجبهــة  التابــع  الشــرقية«،  »أســود 
والتنميــة«، إحــدى أكبــر تشــكيات املعارضــة 
شــرقي ســورية، تعزيــزات كبيــرة إلــى منطقــة 
لهجــوم  للتصــدي  تمهيــدًا  القصــب،  بيــر 
عّد اســتراتيجية، 

ُ
»داعش« على البلدة، التي ت

املعارضــة  لفصائــل  تؤّمــن  هــا 
ّ
أن باعتبــار 

مناطــق  نحــو  العســكرّية  إمدادهــا  خطــوط 
غوطة دمشق الشرقّية، الخاضعة لسيطرتها. 
اإلعاميــون  الناطقــون  هــا 

ّ
بث صــور  ظهــر 

ُ
وت

، أرتااًل ضخمة، 
ً
باســم جيش »أســود الشــرقية

قوامهــا عشــرات اآلليــات املزّودة بالرشاشــات 
مــن  كبيــرة  وأعــداد  والثقيلــة  املتوّســطة 
القصــب،  بيــر  نحــو  طريقهــم  فــي  املقاتلــن، 

بهدف استعادتها وطرد »داعش« منها.
وكان تنظيــم »داعــش« قــد اســتبق إعــان كل 
مــن »جبهــة النصــرة« وحركــة »أحــرار الشــام 
و»جيــش  اإلســام«  و»جيــش  اإلســامية« 
أســود الشــرقية« و»فيلــق الرحمــن« واملجلس 
الســوري  »الجيــش  لقــوات  التابــع  العســكري 
بهــدف  موّحــدة  قيــادة  تأســيس  عــن  الحــر«، 
تنســيق العمــل العســكري ضــّد التنظيــم، قبــل 
 من أســبوعن، بمهاجمة قــوات املعارضة 

ّ
أقــل

املوجــودة فــي البلــدة االســتراتيجية، لتندلــع 
بــن  أيامــًا  اســتمرت  اشــتباكات  ذلــك  إثــر 
قــوات  االشــتباكات  هــذه  وأجبــرت  الطرفــن. 
»لــواء اإلســام«، علــى االنســحاب مــن املنطقة، 
قبــل أن ترســل تعزيــزات إضافّيــة لــم تمّكنهــا 
فــي  خســرتها  التــي  النقــاط  اســتعادة  مــن 
طيــران  ها 

ّ
شــن عنيفــة،  غــارات  بعــد  البلــدة، 

املــؤازرة.  القــوات  علــى  الســوري  النظــام 
ويســتكمل التنظيم معركته بعملّية اســتمالة 
بعض املجموعات الصغيرة التابعة لفصائل 
املعارضة، بهدف ضّمها إلى صفوفه وتثبيت 
وجــوده العلنــي والواضــح للمــرة األولــى فــي 
ريــف دمشــق، وفــق مــا تؤّكــده مصــادر محلّية 
»التحــاق  إلــى  مشــيرة  الجديــد«،  »العربــي  لـ
عــدد مــن مجموعــات البــدو املســلحة بتنظيــم 
الدولة«. وتنتشر هذه املجموعات في املنطقة 
منــذ وقــت طويل، وتنشــط في مجال التهريب 
النظــام  قــوات  عــن  املنشــقن  الجنــود  ونقــل 
عبــر البادية الســورية إلــى املناطق الخاضعة 

لسيطرة »داعش« وقوات املعارضة.
»العربــي  لـ أخــرى  محلّيــة  مصــادر  وتفيــد 
الشــرق«،  »زلــزال  كتيبــة  بإعــان  الجديــد«، 
املنضــوي  العبــدو،  أحمــد  لتجمــع  التابعــة 
تحت قيادة املجلس العسكري لقوات الجيش 
الحــر فــي املنطقة، التحاقها بتنظيم »داعش« 

بعد انشقاقها عن التجّمع.
هم ناشــطون محليون 

ّ
صل، يت

ّ
وفي ســياق مت

اغتيــال  عملّيــة  بتدبيــر  »داعــش«،  تنظيــم 
القيــادي فــي »جيــش اإلســام«، أحمــد فرحــان 
دمشــق.  بريــف  الضميــر  مدينــة  فــي  اللحــام، 
»العربــي  ويوضــح الناشــط أحمــد الشــامي لـ
قــادة  أبــرز  أحــد  ُيعــّد  األخيــر   

ّ
أن الجديــد«، 

»جيــش اإلســام« فــي املنطقــة، وهــو ضابــط 
منشــق عــن قــوات النظام الســوري في األصل. 
تل اللحام إثر انفجار سيارة كان يستقلها 

ُ
وق

فــي ســوق شــعبي فــي مدينة الضمير، شــرقي 
دمشق.

بأهمّيــة  القصــب،  بيــر  بلــدة  ــع 
ّ
وتتمت

البلــدات  أكبــر  فهــي  عاليــة،  اســتراتيجية 
التــي يمــّر فيهــا خــط إمــداد قــوات املعارضــة 
املتمركــزة فــي غوطــة دمشــق الشــرقية، وهــي 
 مــن عشــرين كيلومتــرًا عــن منطقــة 

ّ
تبعــد أقــل

عشــر  خمســة  مــن   
ّ

وأقــل جنوبــًا،  الســويداء 
املعارضــة  ســيطرة  مناطــق  عــن  كيلومتــرًا 
الســورية فــي محافظــة درعــا جنوبــًا. ويدفــع 
والتــي  للبلــدة،  الهــام  االســتراتيجي  املوقــع 
»داعــش«  يتمّكــن  التــي  األولــى  البلــدة  عــد 

ُ
ت

مــن الســيطرة عليهــا فــي ريــف دمشــق، بشــكل 

علنــي، فصائــل املعارضــة إلــى حشــد قواتهــا، 
اســتعدادًا ملعركــة فاصلــة قــد تغّيــر نتائجهــا 
توازنات القوى في ريف دمشق بشكل كامل.

وفــي الســياق، تتشــارك الفصائــل التي وقعت 
االنضــواء  اتفــاق  علــى  أســبوعن  نحــو  قبــل 
منطقــة  فــي  موّحــدة  عســكرّية  قيــادة  تحــت 
القلمون الشرقي بريف دمشق، الهدف املعلن 
الســوري  النظــام  بإســقاط  ــل 

ّ
واملتمث ذاتــه، 

ولجــم محاوالتــه املتكــررة في اآلونــة األخيرة 
القتحام الغوطة الشرقية، في وقت يبدو فيه 
 فصيــل دوافعه غير املعلنة واملتباينة 

ّ
أن لــكل

حــن  وفــي  واســتراتيجيًا.  أيديولوجيــًا 

عت 
ّ
»جبهــة النصــرة في القلمون الشــرقي، وق

سياســتها  مــن  الرغــم  علــى  معاهــدة،  معنــا 
املتناغمــة مــع »داعش« في القلمون الغربي«، 
 »سياســة النصرة 

ّ
ماحظًا في الوقت ذاته أن

حــول »داعــش« لــم تثبــت علــى رأي، فبعــض 
ومنهــم  وخــوارج،  عــدوًا  يعتبــره  عناصرهــا 
مــن يراهــم أخــوة فــي املنهــج«. ويســتبعد »أّي 
يحــدث  مــا  علــى  املوّحــدة  للقيــادة  تداعيــات 

على الحدود الســورية اللبنانية«.
مــن جهتــه، يشــير مديــر املكتــب اإلعامــي فــي 
»العربــي  لـ جــرود القلمــون، الحــر القلمونــي، 
فــّك  األول  اإلعــان  »هــدف   

ّ
أن إلــى  الجديــد«، 

فــي  املحاصريــن  املجاهديــن  عــن  الحصــار 
تســعة  منــذ  املحاصريــن  الغربــي،  القلمــون 
وفــّك  دمشــق،  باتجــاه  طريــق  وفتــح  أشــهر، 
الحصار عن الغوطة الشرقّية، خصوصًا بعد 
اضطــرار املعارضــة إلــى االنســحاب مــن عدرا، 
نتيجــة القصــف املكثــف بالصواريــخ واملــواد 
إلــى  أدت  والتــي  ســامة،  غــازات  تحمــل  التــي 

مقتل الكثير من العناصر«.
في موازاة ذلك، تركز بعض الفصائل األخرى 
فــي هــذه اآلونــة  الســوري  النظــام  قتــال  علــى 
يؤّكــد  صــل، 

ّ
مت ســياق  وفــي  شــيء.  كل  قبــل 

الرحمــن«،  »فيلــق  باســم  العســكري  املتحــّدث 
 
ّ
العميــد فاخــر ياســن لـــ »العربــي الجديد«، أن
»القيادة املوّحدة في القلمون الشــرقي خطوة 
مهمــة وضرورّيــة فــي ســبيل توحيــد الجهــود 
ويشــّدد  النظــام«.  إســقاط  نحــو  العســكرّية، 
ه »سواء كان الهدف كسر الحصار عن 

ّ
على أن

المعارضة 
المسلحة 

تحشد 
لمواجهة 

مصيريّة 

القلمون  إلى حشد عناصرها في منطقة  المعارضة في ريف دمشق  تسعى قوات 
الشرقي لطرد تنظيم »داعش«، من بلدة بير القصب االستراتيجية، التي تمّكن من السيطرة 
العسكري  االتحاد  أن  غير  الشرقي.  دمشق  ريف  في  العلني  وجوده  مدّشنًا  عليها، 

يبّشر  ال  أيام،  قبل  المعارضة،  العسكرية  التنظيمات  من  مجموعة  أبرمته  الذي  الجديد 
بوالدة تحالف جدي، بما أن لكل من أطرافه أجندة تختلف جذريًا عن الحلفاء المحتملين، 

بين وأولويات إسقاط النظام من جهة، ومحاربة »داعش« من جهة ثانية

23
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»جيش الموحدين«... خوف األقليات واستغالل النظام »تسوية الوضع«: إقرار بتهم ملفقة التّقاء السجن

لطائفة  الروحية  الرئاسة  أصــدرت 
الـــدروز  الــمــوحــديــن  المسلمين 
بــيــانــًا فــي مطلع  فــي ســـوريـــة، 
بسكان  فيه  أهــاب  الحالي،  الشهر 
االنجرار  عدم  السويداء  محافظة 
من  الــســالح  حمل  دعـــوات  وراء 
مشبوهة،  البيان  اعتبرها  جهات 
الموحدين«  »جيش  إلى  إشارة  في 
يدعو  األخيرة  األيام  في  بات  الذي 
الشبان الدروز إلى االنتساب لصفوفه 
للدفاع عن المحافظة مع اقتراب 
تنظيم »داعش« من القرى الدرزية 
ودعا  السويداء.  محافظة  في 
االلتزام  إلى  الدروز  المواطنين  البيان 

بسيادة الدولة والقانون.

»جهات مشبوهة«

جديــدة إلــى جــرود القلمــون، وتمترســوا على 
القلمــون  تــال  مــن  واحــد  كيلومتــر  مســافة 
ع الجيش 

ّ
حتــى جــرود عرســال، فــي حــن تــوز

طــوق  فــي  اللــه«  و»حــزب  الســوري  النظامــي 
مــن التــال املحيطــة باملدن والقــرى القلمونية 
مــدن  معظــم  علــى  ســيطرة  مــع  الحدودّيــة، 
القلمــون كيبــرود وديــر عطيــة، والنبــك. ومنذ 
ذلك الحن، بقي الوضع مقتصرًا على معارك 
ــر 

ّ
كــّر وفــّر، ولــم يشــهد أّي جديــد، ســوى التوت

الجيــش  مــع  النصــرة«  »جبهــة  لـ املتزايــد 
اللبناني، والذي لم يخدم املعارضة الســورية 
االنقســامات  مــن  املزيــد  فــًا 

ّ
مخل شــيء،  فــي 

والتراجع على الخارطة العسكرّية.

التجمع الجديد للمعارضة 
لم يوّحد الرؤى ما قد 

يساهم في التفريق 

تتمتّع معركة بير القصب 
بأهميّة استراتيجية 

قرب السويداء ودرعا

تحقيق

في دوما )عبد 
دوماني/فرانس 
برس(

شبان يخضعون لتدريب قبل انضمامهم إلى جيش االسالم )فرانس برس(

وائل قنديل

من املفترض نظريا أن القاضي هو 
ميزان العدل، ولذلك يرمز للعدالة دائما 

بامليزان، ومن ثم ال يجوز أن يميل 
القاضي هنا أو هناك، وأن يكون ميله 

للحق فقط، وليس ألشخاص.
وينبغي نظريا وعمليا أن القاضي 

الذي يحكم بن الخصوم البد أن 
يكون متحررًا من الهوى الشخصي، 

واالنحياز الذاتي، وإن كانت له 
انحيازات وميول وأهواء فيحب أن 
يخلعها جميعا ويتحرر منها فور 

ارتدائه زي القضاء، بحيث تبقى هذه 
املشاعر تحت جلده، ال يعبر عنها وال 

يكشفها للعامة.
غير أن قضاة هذا الزمان، صاروا 
يجاهرون بالحب والكراهية، لهذا 

الطرف أو ذاك، سواء على صفحات 
الدردشة االجتماعية، أو عبر 

الصحف والفضائيات، ومن هؤالء 
القاضي محمد ناجي شحاتة الذي 

أعلن امتعاضه وهو جالس على 
منصة العدل من »أشكال« النشطاء 

املحبوسن و«خبط« الشاب أحمد 
دومة حكما بالسجن ثاث سنوات 

على الهواء مباشرة، ألن األخير تجرأ 
 عن صفحة فيسبوك 

ً
وسأله سؤاال

باسمه وتحمل موقفا سياسيا.
استشاط القاضي غضبا وعاقبه 
بالسجن، باعتبار أن في السؤال 
إهانة للقضاء، غير أن القاضي 

نفسه تحدث بعد أقل من 24 ساعة 
 معه 

ً
لصحيفة نشرت حوارًا مسجا

أعلن فيه انتماءه السياسي وانحيازه 
ضد ثورة يناير ورموزها، وعبر عن 
كراهيته لإلخوان املسلمن، وغيرهم 

من معارضي االنقاب، علما بأن أكثر 
من أربعن ألفا منهم خلف األسوار، 

وقد يقفون بن يدي هذا القاضي 
طلبا للحق والعدل. هذا »القاضي 

املائل« كما وصف نفسه في الحوار 
املنشور حن رد على سؤال بالقول 

إنه »كمواطن يميل للرئيس عبد 
الفتاح السيسي« ومعلوم طبعا أن 

كل الذين يمثلون أمام هذا القاضي 
من معارضي عبد الفتاح السيسي 

ومناهضي انقابه العسكري، فكيف 
 ومنصفا إذا 

ً
يكون هذا حكما عدال

كان يضمر مشاعر سلبية مسبقة 
ضد خصوم الشخص الذي يعلن 

ميله إليه؟ وال يكتفي الرجل بذلك بل 
يسلك وكأنه كاسحة ألغام متحركة 
يستفزها كل اسم ينتمي لثورة 25 

يناير، فهو يتحدث بكل ازدراء و 
إهانة عن أسماء مثل محمد البرادعي 
»البردعة« كما يقول القاضي الجليل 

املهذب، وعمرو حمزاوي وآخرين.
وعلى ذكر الدكتور محمد البرادعي 

فقد التقطت أجهزة رصد الزالزل 
ثانية تغريدات الرجل، خال أقل من 
شهر، وهو من هو في عالم التغريد، 

قبل أن يشارك في االنقاب العسكري 
قبل عام ونصف العام، لكن وكما هو 

متوقع جاءت تغريدة البرادعي هذه 
املرة أيضا خارج السرب، ملناسبة 

صدور تقرير الكونجرس األميريكي 
عن استخدام وكالة املخابرات )سي 

آي ايه( أنظمة عربية في ممارسة 
التعذيب ضد سجناء إسامين.

البرادعي تفاعل مع التقرير وغرد 
 »القيم اإلنسانية على املحك« 

ً
قائا

وهذا كام طيب وعظيم، لو لم يكن 
الرجل الذي اعتبرناه يوما ضميرًا 

للثورة واإلنسانية قد سقط في جب 
الكيل بمكيالن، فيصمت عن انتقاد 
التعذيب في الداخل، وينتفض ضد 

التعذيب املستورد من الخارج.
لقد رفض البرادعي اإلدالء بشهادته 

في أثناء إعداد التقرير الخاص 
بمذبحة فض اعتصام رابعة، 

مكتفيا بالقول إن شهادته لن تقدم 
أو تؤخر، على الرغم من أنه يعلم 

جيدًا أن شهادته هو تحديدًا تؤثر، 
كونه استقال عقب وقوع الجريمة 

ويعلم بالطبع أكثر من غيره حجمها 
ومابساتها. إن سكوت البرادعي 

على فظائع الداخل، وانفعاله 
النتهاكات الخارج بدا مثيرًا لغضب 
أقرب الناس إليه، ويكفي أن تعلم أن 
الناشط صفوان محمد صاحب أول 

توكيل للبرادعي لقيادة املعارضة ضد 
حسني مبارك في 2009 استوقفته 

هذه االزدواجية من »البوب« كما يحلو 
للشباب تسمية البرادعي.

ويبقى السؤال الذي طرحته على 
الرجل قبل ثورة يناير: إن العالم كله 
يدرك أهميته فهل يدرك البرادعي أنه 

رجل مهم .. بل مهم جدًا؟

القاضي المائل 
والبوب المغرد

مرور
الكرام

»الجبهــة  لـ التابــع  اإلســام«،  »جيــش  يرّكــز 
اإلســامية«، علــى قتــال »داعــش« وطــرده مــن 
ريــف دمشــق بشــكل كامــل، بمســاندة »جيــش 
أســود الشــرقّية«، وهو تجّمع مقاتلن عادوا 
مــن ديــر الزور، وقــرروا مواصلــة املعركة ضد 
النظــام و»داعــش«، تحــاول »جبهة النصرة«، 
فــّك الحصــار عــن القلمــون الغربــي، املحاصــر 
منــذ تســعة أشــهر، وتوســيع عملياتهــا علــى 
 تصاعد 

ّ
الحدود السورية ــ اللبنانية، في ظل

الرغــم  اللبنانــي. وعلــى  الجيــش  مــع  التوتــر 
مــن موافقتهــا علــى قيــادة عســكرّية موّحــدة 
»النصــرة«  يمنــع  ال  ذلــك  لكــن  املنطقــة،  فــي 
مــن مشــاركة »داعــش« فــي معظــم العمليــات 
هما سلســلة 

ّ
لبنــان، وشــن مــع  الحــدود  علــى 

مــن الهجمــات ضــّد مواقــع تابعــة لحــزب اللــه 
عنــد السلســلة الشــرقية بــن لبنان وســورية. 
»جيــش  باســم  الرســمي  املتحــدث  ويعتبــر 
فــي  العاملــة  الفصائــل  أقــوى  اإلســام«، 
عــة 

ّ
واملوق دمشــق،  وريــف  الشــرقية  الغوطــة 

الرحمــن  القيــادة املوحــدة، عبــد  إعــان  علــى 
حاجــة  العســكري  »التوّحــد   

ّ
أن الشــامي، 

فــي هــذه املرحلــة الحرجــة مــن عمــر الثــورة، 
للثــوار  جديــد  عــدو  ظهــور  بعــد  خصوصــًا 
»داعــش«.  بتنظيــم  واملتمثــل  واملجاهديــن، 
فــي  العســكرية  الفصائــل   »توّحــد 

ّ
إن ويقــول 

القلمون الشــرقي ما هو إال ملواصلة املســيرة 
ومحاربــة  الثــورة  أهــداف  تحقيــق  نحــو 
أخيــرًا  ظهــر  الــذي  )داعــش(  الجديــد  العــدو 
 
ّ
أن الرحمــن  عبــد  ويوضــح  القلمــون«.  فــي 

الغوطة أو كسر الحصار عن القلمون الغربي، 
النظــام  إضعــاف  وهــي  واحــدة  فالنتيجــة 
وتكبيــده مــا أمكــن مــن الخســائر والعمل على 
إســقاطه«. وال يســتبعد ياسن إمكانّية عودة 
»الجيش الحّر إلى عدرا العمالّية وعدرا البلد 
في ســبيل كســر الحصار عن الغوطة واغتنام 
الفــرص املتاحــة أمــام التشــكيات العســكرّية 
 
ّ
حن تسمح الظروف واإلمكانات«، معتبرًا أن

»الحــرب كــّر وفــّر«. وتضّم القيادة املوّحدة في 
 من من »جبهة النصرة« 

ً
القلمون الشرقي كا

الرحمــن«  و»فيلــق  اإلســام«،  و»جيــش 
و»تجمع الشهيد أحمد عبدو«، و»لواء عمر«، 

إضافة إلى »جيش أســود الشرقّية«. 

ومنــذ تشــكيلها، لــم يكــن هنــاك أّي معــارك أو 
يفســر  مــا  النظــام،  قــوات  مــع  ذكــر 

ُ
ت جبهــات 

حالــة التوحــد التــي جــاءت مــن دون توحيــد 
الفــوارق،  وتذليــل  واالســتراتيجيات  الــرؤى 
الفصائــل  هــذه  تفريــق  فــي  يســاهم  قــد  مــا 
أكثــر مــن جمعهــا. وفــي مــوازاة ذلــك، تحــاول 
قــوات املعارضــة الســورية فــي سلســلة جبــال 
القلمــون أن تعيــد ترميــم نفســها مــن جديــد، 
خصوصــًا بعــد الخســائر التــي تلقتهــا علــى 
يــد قــوات النظــام، إن فــي القلمــون نفســها، أو 
فــي عــدرا البلــد والصناعيــة والعمــال، والتــي 
عــن  الحصــار  كســر  لناحيــة  حلمهــا  أبعــدت 

الغوطة الشرقّية.

املدعومــة  الســوري  النظــام  قــوات  وكانــت 
بمقاتلــي »حــزب اللــه« اللبنانــي، قد ســيطرت 
علــى غالبيــة منطقــة القلمــون منــذ منتصــف 
أبريل/نيســان املاضــي، ولجــأ العديــد بعدهــا 
فــي  التحّصــن  إلــى  املعارضــة  مقاتلــي  مــن 
الجبــال واملغــاور الطبيعيــة، شــمالّي دمشــق، 
والتــي تمتــد علــى عشــرات الكيلومتــرات على 

الحدود مع لبنان.
وبعــد اشــتعال الحــرب بــن »جبهــة النصــرة« 
و»داعــش« مــن جهــة، ومقاتلــي »حــزب اللــه« 
والجيــش اللبنانــي مــن جهــة أخرى، فــي بلدة 
اللبنانيــة،  الســورية  الحــدود  علــى  عرســال 
مــرة  و»داعــش«  »النصــرة«  مقاتلــو  انســحب 
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عليــه  اتفــق  مــا  بعــض  ملناقشــة  كان  األردن، 
العاهــل األردنــي مــع الرئيــس األميركــي باراك 
»الدولــة  تنظيــم  مواجهــة  بشــأن  أوبامــا، 
 
ّ
اإلسامية« )داعش(«. وتشير املصادر إلى أن
»الثقــة املتبادلــة بن امللك عبدالله والسيســي، 
بــن  لاتصــاالت  محــورًا  األول  مــن  جعلــت 
األخيــرة،  اآلونــة  فــي  وواشــنطن  القاهــرة 
واشــنطن  برغبــة  ــق 

ّ
يتعل مــا  فــي  وتحديــدًا 

بضّم مصر وأكبر عدد من الدول العربية إلى 
تحالفهــا العســكري لضــرب تنظيــم »داعــش«، 
وهــو مــا ســبق ملصــر أن رفضتــه ضمنيــًا مــن 
خــال تأكيــد السيســي مــرارًا علــى أن »مصــر 
تحارب إرهاب داعش في ســيناء، وأنها تقوم 
 خطــورة عــن الحــرب األميركّيــة 

ّ
بــدور ال يقــل

املعلنة على اإلرهاب في العراق وسورية«.
إلــى  الخميــس،  أمــس  السيســي، وصــل  وكان 
رئيســًا  تنصيبــه  منــذ  األولــى  للمــرة  عّمــان، 

ملصــر، فــي زيــارة قصيــرة، أحيطــت بحفــاوة 
امللــك  حضــور  جّســدها  النظيــر  منقطعــة 
األردنــي الســتقبال الضيــف املصــري ووداعــه 
تحليــق  وســط  املطــار،  أرض  علــى  أيضــًا 
الطائــرات امللكيــة ترحيبــًا، وذلــك بعــد ثاثــة 
حيــث  واشــنطن،  مــن  امللــك  عــودة  مــن  أيــام 
السياســية  ــاع 

ّ
وصن أوبامــا  مــن   

ً
كا التقــى 

دعــم  علــى  هــم 
ّ
وحث الــرأي،  وقــادة  األميركّيــة 

اإلرهــاب«،  »مواجهــة  مــن  لتمكينهــا  مصــر 
بمــا  والسياســية،  االقتصاديــة  والتحديــات 
يمّكنهــا مــن اســتعادة دورهــا فــي املنطقة، من 
هم على دعم السيسي نفسه، 

ّ
دون أن يغفل حث

»العربــي الجديــد« أعضــاء  بحســب مــا نقلــه لـ
من الوفد املرافق لعبدالله.

 مــن أســبوعن علــى 
ّ

وجــاءت الزيــارة بعــد أقــل
القاهــرة،  إلــى  امللــك  بهــا  قــام  خاطفــة  زيــارة 
عشــّية توّجهــه إلــى واشــنطن. وفــي الســياق، 

عمان ـ محمد الفضيالت 
القاهرة ـ العربي الجديد

مــن  متقاطعــة  معلومــات  تؤّكــد 
»العربي  مصــادر أردنّيــة ومصرّية لـ
الجديــد«، أن امللــك األردنــي عبداللــه، 
يعمــل جاهــدًا علــى تســويق أســهم الرئيــس 
املصــري عبدالفتــاح السيســي لــدى الواليــات 
العاقــة  فــي  الفتــور  ضــوء  علــى  املتحــدة، 
أوبامــا،  بــاراك  الرئيــس  وإدارة  املشــير  بــن 
وهــو مــا عكســه حــراك امللــك عبداللــه األخيــر 
باتجــاه القاهــرة قبــل انتقالــه إلــى واشــنطن، 
ثــّم اســتقباله السيســي، أمــس الخميــس فــي 
عّمان. وبحســب املعلومــات املوثوقة، تمحور 
لقــاء يــوم أمــس، بشــكل خــاص، حــول نقــاش 
واشــنطن،  إلــى  األردن  ملــك  زيــارة  حصيلــة 
الســياق،  وفــي  بمصــر.  ــق 

ّ
املتعل ها 

ّ
شــق فــي 

»العربي  تشــّدد مصادر دبلوماســية أردنية لـ
علــى  األردن  ملــك  »حــرص  علــى  الجديــد«، 
األخذ بيد مصر لتحسن عاقتها مع اإلدارة 
األميركية، والتي تشــهد حالة فتور«، مؤكدة 
 »تحســن العاقة مع واشــنطن كان محور 

ّ
أن

مباحثات امللك مع السيســي«، الذي اســتطلع 
»الطريقــة التــي يفكــر فيها صناع السياســية 
بحســب  جمهوريتــه«،  تجــاه  األميركيــة 

املصادر األردنّية.
»العربي  مــن جهتهــا، تؤّكد مصــادر مصرّية لـ
 امللــك األردنــي »يعمل حاليًا على 

ّ
الجديــد«، أن

وواشــنطن،  القاهــرة  بــن  العاقــات  تقويــة 
مــن  بــه  يحظــى  مــا  الســتخدام  يســعى  كمــا 
مصداقّيــة وصداقــة فــي الــدول األوروبّيــة فــي 
الترويــج للنظــام الحالي في مصر«. وتوضح 
إلــى  لزيــارة السيســي   »الســبب األساســي 

ّ
أن

السيسي وعبداهلل
مهّمة مصرية لملك 

األردن في واشنطن

أوًال بأول
يأخذ ملك األردن عبداهلل الثاني على عاتقه مسؤوليّة إعادة ترتيب العالقات المصريّة 
السيسي،  بالرئيس عبدالفتاح  األميركيّة، وهو ما تجلّى في زحمة لقاءات جمعته 

آخرها كان أمس في عّمان

45
سياسة

لندن ـ نواف التميمي

ــرة 
ّ
ليــس مســتغربا أن يصــّوت البرملــان اإليرلنــدي، أول مــن أمــس، لصالــح مذك

غيــر ملزمــة، تطالــب الحكومــة باالعتــراف بدولــة فلســطن، لتصبح إيرلنــدا الدولة 
التــي يتخــذ برملانهــا هــذه الخطــوة، بعــد فرنســا وبريطانيــا  الرابعــة  األوروبّيــة 
وإســبانيا. وال تثيــر خطــوة إيرلنــدا الدهشــة، باعتبارهــا الدولــة األوروبّيــة األكثــر 
 

ّ
دعمــا لعملّيــة الســام بــن الجانبــن الفلســطيني واإلســرائيلي علــى أســاس حــل
الدولتن. ولطاملا ســعت إلى تقديم الدعم املالي والسياســي للشــعب الفلســطيني 
فــي مختلــف املجــاالت، وخصوصــا فــي مجــاالت التعليــم والصحــة واملســاعدات 
اإلنسانّية لاجئن الفلسطينين. ويؤكد مدير برنامج دراسات الشرق األوسط 
ومنطقة البحر املتوسط في كلية كنغ في لندن، ومؤلف كتاب »إيرلندا والقضّية 
الفلســطينّية بــن عامــي 1948 و2004«، روري ميلــر، أّن القضّيــة الفلســطينّية 
ــت مكانــا مميــزًا فــي ضميــر اإليرلنديــن، منذ أمد طويل، بمــا يتجاوز كثيرًا 

ّ
احتل

االعتبارات الجغرافّية واالقتصادّية أو السياسّية، ويقوم عاطفيا ووجدانيا على 
رجــم بالنشــاط اإليرلندي فــي املنطقة حتى 

ُ
تشــابه محنــة الشــعبن، األمــر الــذي ت

يومنا هذا«.
ويشــرح ميلــر األســباب التــي جعلــت إيرلنــدا، وهــي البلــد الصغيــر فــي أوروبــا، 
مقارنــة ببريطانيــا وفرنســا وأملانيــا، تتجــرأ لتتخــذ موقفــا متقدمــا علــى صعيد 
دعم حقوق الشــعب الفلســطيني. ويقول إّن الحكومات اإليرلندية املتعاقبة، منذ 
انضمــام إيرلنــدا إلــى االتحــاد األوروبي في عــام 1973، رفعت لواء تأييد القضّية 
الفلســطينّية داخــل أوروبــا، وكانــت العضــو األوروبــي األول الــذي يدعــو إلى قيام 
دولة فلسطينية في فبراير/شباط من عام 1980، عدا عن كونها الدولة األوروبية 
األخيــرة التــي ســمحت إلســرائيل بتشــييد ســفارة لهــا فــي دبلن في عــام 1993. 
ويشــير ميلــر إلــى أّن »املواجهــات والصدامــات التــي وقعــت بن القــوات اإليرلندية 
العاملــة فــي لبنــان والجيــش اإلســرائيلي وحلفائــه مــن املليشــيات اللبنانيــة فــي 
الفتــرة املمتــدة مــن 1978 إلــى 2000«، أّدت إلــى توتيــر العاقات بــن البلدين، بعد 
تــل 45 جنديــا مــن القــّوة اإليرلنديــة العاملــة ضمــن قــوات األمــم املتحــدة فــي 

ُ
أن ق

لبنان. ووجهت الحكومة اإليرلندية آنذاك اتهاما إلى إســرائيل بالتســّبب، بشــكل 
مباشر أو غير مباشر، في مقتل 15 منهم على األقل، واختطاف وإعدام جندين 

إيرلندين على يد جيش لبنان الجنوبي حليف إسرائيل.
وُيعتبر حزب »الشن فن«، وهو الجناح السياسي للجيش الجمهوري اإليرلندي، 
املمثــل فــي البرملانــن اإليرلنــدي والبريطانــي، وُيشــارك فــي الحكــم فــي إيرلنــدا 
الشــمالّية، منتقدًا قويا إلســرائيل، وفق ميلر. وقد ربطته خال الســبعينيات من 
القرن املاضي، عاقات وثيقة مع فصائل املقاومة الفلسطينّية. وفي عام 2006، 
وصف الناطق بلسان الحزب للشؤون الدولّية وحقوق اإلنسان في برملان دبلن، 
هــا »واحــدة مــن أكثــر األنظمــة علــى األرض 

ّ
أينغيــوس أو ســنوديه، إســرائيل بأن

خساســة وبغضــا«. وفــي شــهر مايو/أيــار املاضــي، كان أو ســنوديه واحــدًا مــن 
ثاثة سياسين إيرلندين، منعتهم السلطات من مغادرة قبرص لانضمام إلى 
قافلة ســفن اإلغاثة إلى غزة. وخال العدوان األخير على قطاع غزة، طلب زعيم 
»الشــن فــن« الســابق، جيرمــي آدمــز، مــن زمائــه البرملانيــن االنضمــام إليــه في 
الوقوف ملدة دقيقة صمت، تضامنا مع »شعب غزة والشرق األوسط«، من دون 

أن يشير إلى مواطني إسرائيل. 
قد يتشــابه اعتراف البرملان اإليرلندي بدولة فلســطن، مع ســواه من االعترافات 
التــي صــدرت عــن برملانــات أوروبيــة أخــرى، كونهــا جميعها رمزّيــة وغير ملزمة 
يأتــي ترجمــة رمزّيــة  اإليرلنــدي  البرملــان  اعتــراف  أن  غيــر  بلدانهــا،  لحكومــات 
تــه دبلــن منــذ ســنوات وتــرّدد 

ّ
العتــراف إيرلنــدي شــعبي ورســمي حقيقــي، تبن

صداه في دعم سياسي ومالي وصحي وتعليمي وتضامني.

اعتراف »تحصيل حاصل« 

ال ينكــر وزيــر الدولــة األردني لشــؤون اإلعام 
واالتصال الســابق، ســميح املعايطة، ردًا على 
قــادر   »األردن 

ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ ســؤال 

علــى إعــادة الحــرارة إلــى العاقــات املصريــة 
منــذ  البــرود  أصابهــا  والتــي  األميركيــة،  ــــ 
اإلطاحــة بالرئيــس املعــزول محمــد مرســي«. 
»دور مصــر  ويؤّكــد املعايطــة تقديــر بــاده لـــ
في املنطقة، كدولة توازن سياسي وعسكري، 
وتــوازن بــن املحــاور العربيــة القائمــة«، الفتًا 
مصــر  باســتعادة  معنــي  »األردن   

ّ
أن إلــى 

واشــنطن،  مــع  عاقتهــا  وتحســن  لدورهــا 
وبــدا ذلــك واضحــًا في تصريحــات امللك خال 
زيارته واشــنطن«. ويشــّدد الوزير على »قدرة 
ــــ  املصريــة  العاقــات  تحســن  علــى  األردن 
األميركية، بما يضمن تبديد مخاوف القيادة 
بجماعــة  واشــنطن  عاقــة  تجــاه  املصريــة 
اإلخــوان املســلمن، وفتــح صفحــة جديــدة مــن 
املجــاالت«،  شــتى  فــي  البلديــن  بــن  التعــاون 
العاقــات  بــرودة   

ّ
بــأن اعتقــاده  عــن  معربــًا 

الثنائيــة تعــود إلــى »قناعــة القيــادة املصريــة 

 اإلدارة األميركيــة كانت قريبة من جماعة 
ّ
بــأن

»اإلخــوان املســلمن« فــي أحــداث 30 يونيــو/
حزيران 2013، والتي أطاحت بمرسي، إضافة 
إلــى وجهــة نظرهــم املعارضــة لإلطاحة بحكم 

اإلخوان«.
بزيــارة  يحتفــي  الرســمي  األردن  كان  وفيمــا 
الحليــف املصــري، ســارع ناشــطون أردنيــون 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعي إلــى انتقاد 
باســم  الناطــق  فيــه  قــال  وقــت  فــي  الزيــارة، 
جماعة »اإلخوان املسلمن« في األردن سعود 

»العربــي الجديد« إن السيســي  أبــو محفــوط لـ
»غير مرّحب فيه، وال يوجد أحد منسجمًا مع 

نفسه وإنسانيته، يرحب بهذه الزيارة«.
الرســمّية  األردنّيــة  الحماســة   

ّ
أن إلــى  ُيشــار 

والترحيــب  بمرســي،  اإلطاحــة  رافقــت  التــي 
بالقيادة املصرية االنتقالية والجديدة، كانت 
ــر العاقــة بــن النظــام 

ّ
أحــد أســباب زيــادة توت

فــي األردن، وجماعــة اإلخــوان األردنيــة، التــي 
مؤيــدًا  رأتــه  الــذي  األردنــي  املوقــف  انتقــدت 

لانقاب في مصر.

بدفع  »المغامرة  على  المصريّة،  المصادر  بحسب  السيسي  يوافق  ال 
قوات مصرية ضمن التحالف األميركي ضد »داعش«، على الرغم من 
المجهود  بأن  رؤيته  من  انطالقًا  الخليج،  دول  مع  الشديد  التقارب 
سيناء«،  ــة  »والي تنظيم  ضد  سيناء،  في  مصر  تبذله  ــذي  ال الحربي 
والتدّخل المحتمل في ليبيا، يمّس مباشرة األمن القومي المصري، أكثر 

من المشاركة في حرب على األراضي السوريّة أو العراقيّة«.

ممانعة لـ »التحالف«

منذر بدر حلوم

ديســمبر/  مــن  الخامــس  فــي 
الجــاري،  األول  كانــون 
بــأن  »تــاس«  وكالــة  أفــادت 
الحكومــة  فــي  الصحــة  وزيــر 
األوكرانيــة، الجورجــي ألكســندر 
رئيــس  أرغــم  كفيتاشــفيلي، 
أرســيني  األوكرانــي  الــوزراء 
اللغــة  جعــل  علــى  ياتســينيوك 
الروســية لغــة عمــل أثنــاء اجتماع 
مجلــس الــوزراء األوكرانــي. ففي 
التــي  لحكومتــه  األول  االجتمــاع 
ضــم إليهــا وزراء أجانــب، فوجئ 
تكــن  لــم  بمشــكلة  ياتســينيوك 
يديــر  لغــة  بــأي  الحســبان:  فــي 
االجتمــاع؟ فقــد تبــن أن الوزيــر 
الجورجــي الــذي جــيء بــه ضمن 
مســابقة عامليــة أعلنهــا الرئيــس 
بوروشــينكو، للبحــث عــن وزراء 
عارفــن ونزيهــن خــارج البــاد، 
ال يتقــن األوكرانيــة. هكــذا، فبعد 
الجلســة  ياتســينيوك  افتتــح  أن 
أمــام عدســات التلفزيــون باللغــة 
األبــواب  أغلقــت  األوكرانيــة، 
بــه  وإذا  العمــل،  جلســة  لبــدء 
أمــام مشــكلة مســتعصية. فقــد 
تبــن أن وزيــر صحتــه ال يفهــم 
يكــن  ولــم  الحديــث.  يــدور  عمــا 
الــوزراء  رئيــس  ببــال  خطــر  قــد 
أنــه ســيواجه هــذه املشــكلة التــي 
إلــى  الجورجــي  الوزيــر  تعــدت 
وزرائــه )البلديــن(، فحــن حــاول 
اإلنكليزيــة  اللغــة  إلــى  االنتقــال 
إلدارة الجلســة، اعتــرض الــوزراء 
يتقــن  ال  الذيــن  األوكرانيــون 
معظمهــم اإلنكليزيــة. وبالنتيجة 
الحكومــة  اجتمــاع  جــرى 
األوكرانية باللغة الروسية، حيث 
التــي  الوحيــدة  اللغــة  أنهــا  تبــّن 
أوكرانيــا.  وزراء  جميــع  يتقنهــا 
لكنهــا لغــة العــدو، فأوكرانيــا فــي 
حالــة حــرب تقريبــا مــع روســيا. 
بأيــة  الجوهــري:  الســؤال  ولكــن 
لغــة ســيمارس الوزير الجورجي 
عملــه الــوزاري؟ بأيــة لغــة ســتعد 
واملذكــرات  والقــرارات  األوامــر 
الوزاريــة؟ إذا كانــت ســتعد، كمــا 
ينبغــي، بلغــة الدولــة الرســمية أي 
األوكرانية، فذلك يعني أن الوزير 
وأوامــر  قــرارات  علــى  ســيوقع 
يجهل مضمونها، أم أنه سيضع 
املترجمــن؟  ذمــة  علــى  توقيعــه 
أن  انتظــار  يمكــن  ال  وبالطبــع 
األوكرانيــة  الــوزارة  تصــدر 

وثائقها باللغة الروسية!
ولكــن، ليــس علــى األوكرانيــن أن 
يزعلــوا كثيــرًا، فأمامهــم فرصــة 
اللغــة اإلنكليزيــة وحينهــا  لتعلــم 
إجــراء  حكومتهــم  ستســتطيع 
قراراتهــا  وإصــدار  اجتماعاتهــا 
عالــم  ففــي  »صديقــة«،  بلغــة 
تتحــول  أن  عيبــا  ليــس  ُمعولــم 
ثانيــة.  لغــة  إلــى  الوطنيــة  اللغــة 
بوروشــينكو  اســتمر  مــا  وإذا 
طريقــة  علــى  دولتــه  إدارة  فــي 
يجابــه  ال  فقــد  الشــركات،  إدارة 
القادمــة،  األجيــال  مــع  مطبــات 
»اللغــة  أّن:  أعلــن  وأنــه  خاصــة 
األوكرانيــة  املــدارس  فــي  الثانيــة 
يجــب أن تكــون اإلنكليزية وليس 

الروسية«.

للحديث 
تتمة

اجتماع 
بلغة العدو

رام اهلل ـ نائلة خليل

ُيشّكل استشهاد وزير »هيئة شؤون الجدار واالستيطان« 
الفلســطينية،  للقيــادة  حقيقيــًا  تحديــًا  عــن،  أبــو  زيــاد 
ويضعهــا أمــام محــّك جــدّي لــم يكــن فــي الحســبان، فإمــا 
أن تتخــذ قــرارات صعبــة علــى مســتوى الحــدث، أو تبقــى 
فــي مربعهــا الــذي لم تغادره على مدار الســنوات املاضية، 
رافعة شعار »التريث واالنتظار«، وبالتالي عليها احتمال 
املزيــد مــن ضغــوط اإلحبــاط واالتهامــات التــي يوجههــا 
ــاب، أن 

ّ
لهــا الــرأي العــام الفلســطيني. ويــرى محللــون وكت

»الســلطة مضطــرة إلــى اتخــاذ موقــف كبيــر وجــذري، ألن 
إســرائيل قتلــت قياديــا مــن الصــف األول للســلطة، وفــي 
الوقــت عينــه تخشــى القرارات الصعبــة، خوفًا على تدمير 
ــه عبــر املســارات الدبلوماســية وكســبها اعترافــات 

َ
ت

َ
مــا َبن

دوليــة ورمزيــة«. مــن جهتهــا، تتوقــع أوســاط متابعــة أن 
»يتــم اتخــاذ قــرارات حاســمة، مســاء اليوم الجمعــة، بعيدًا 
عن االنفعاالت«. واعترف أعضاء في القيادة الفلسطينية، 
»العربي الجديد«، بأن »اجتماع القيادة،  في تصريحات لـ
مســاء األربعــاء، لــم يخــرج بــأي قــرار«. حتــى إن بعضهــم 
»ســمة البــدن، واملراوحــة فــي املــكان«،  وصــف االجتمــاع بـ
بعــد موافقــة القيــادة على اقتراح عضــو اللجنة التنفيذية 
ملنظمــة التحريــر، صائــب عريقــات، الــذي دعــا إلــى التأني، 
وعقــد اجتمــاع مســاء اليــوم )الجمعــة(، وعــدم اتخــاذ أي 
قــرارات صعبــة إال بعــد التوجــه إلــى مجلــس األمــن يــوم 

االثنن املقبل.
اللجنــة  أعضــاء  أحــد  يفصــح  أن  إلــى  املوقــف  ذلــك  وأدى 
التنفيذيــة، أن »هنــاك خلــا فــي طريقــة اتخــاذ القــرار فــي 

النظــام السياســي الفلســطيني«. مــن جهتهــا، قالت عضو 
عشــراوي،  حنــان  التحريــر،  ملنظمــة  التنفيذيــة  اللجنــة 
»العربي الجديد«، إن »هناك قرارات جاهزة، املهم اإلرادة  لـ
السياســية بالتنفيــذ«. وأكــدت أنــه »لدينــا خطــة متكاملــة 
من الخطوات املتتالية، وكل ما علينا هو البدء بالتنفيذ«. 
وتوضــح أنــه »بالفعــل بدأنا هذه الخطــوات عندما دعونا 
األطــراف الســامية إلــى االجتمــاع، ودعونــا مجلس حقوق 
دوليــة  بحمايــة  وطالبنــا  تحقيــق،  إجــراء  إلــى  اإلنســان 
قطــاع  باعتبــار  املتحــدة  األمــم  وطالبنــا  للفلســطينين، 
غــزة منطقــة منكوبــة«. ولفتت إلــى أن »القيادة اآلن بصدد 
اســتصدار قــرار مــن مجلــس األمــن، والتوقيــع علــى ميثاق 
رومــا لانضمــام إلــى املحكمــة الجنائيــة، وإعــادة تعريــف 
أن  أريــد  »ال  عشــراوي  وشــددت  باالحتــال«.  عاقتنــا 
أستبق التنفيذ، لكن يجب أن تكون هناك قرارات اليوم«.

أمــا عضــو اللجنــة التنفيذيــة قيــس عبــد الكريــم، فأبــدى 
»العربي الجديد«، بأن »جريمة  اعتقــاده في تصريحــات لـ
األربعــاء، تتجــاوز كل الخطــوط الحمــراء، وتقصــم ظهــر 
البعيــر، وال بــد مــن اتخــاذ قــرار، وإال فإن حكومــة بنيامن 
وعلينــا  الحمــراء،  الخطــوط  كل  ســتتجاوز  نتنياهــو 
اإلســراع باالنضمــام إلــى اتفاقيــة رومــا، علــى األقــل حتــى 
تــدرك حكومــة االحتــال أن خياراتنــا جديــة وتحســب لنــا 

ألف حساب«.
وشــّكل االختبــار غيــر املتوقــع الــذي وقعــت فيــه القيــادة 
الفلســطينية، مشــكلة كبيرة، عبر استشــهاد أحد وزرائها 
الذي كان يقوم بفعالية ســلمية، وهي زراعة األشــجار في 
أراض فلسطينية محتلة عام 1967، شمال مدينة رام الله، 
تســعى إســرائيل إلــى االســتياء عليهــا. الفعاليــة التــي لــم 

 فيهــا حجــر واحــد، مــا يعنــي أنهــا تنســجم مــع رؤيــة 
َ

يلــق
لــم  القيــادة الفلســطينية للمقاومــة الســلمية بحرفيتهــا، 
َواجــه ســوى بالعنــف مــن جنود االحتــال الذين يثبتون 

ُ
ت

كل يوم أن السياسة الفلسطينية السلمية ال تعنيهم، ألن 
كل فلسطيني مستهدف.

أبوعــن،  استشــهاد  نبــأ  إلعــان  األولــى  الســاعات  وفــي 
وقــف عضــو اللجنــة املركزيــة لحركة »فتــح« اللواء جبريل 
الرجوب في مستشفى رام الله الحكومي، حيث الجثمان، 
معلنــًا أن »الســلطة قــررت وقــف التنســيق األمنــي بينهــا 
وبــن إســرائيل«، األمــر الــذي لــم يحــدث، ولــم تعلــن عنــه 
املصادر الفلسطينية الرسمية، لكن الرجوب يعرف تمامًا 
مــا يريــده الشــارع الفلســطيني مــن قــرارات. ويــرى املحلــل 
السياســي عبــد املجيــد ســويلم، أن »القيــادة الفلســطينية 
لــم تأخــذ قــرارات، مســاء األربعــاء، ألنهــا ما زالت تدرســها 
وترغب في استكمال النقاش حولها«. وتابع في تصريح 
ســتأخذ  الفلســطينية  »القيــادة  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
قرارات هامة وأصبحت معروفة، ومنها تجميد التنسيق 
ليــس  لكــن  الفعــل،  رد  مــن  نــوع  هنــاك  ســيكون  األمنــي، 

املنفعل«.
وفــي الوقــت الــذي يــرى املحلــل السياســي أحمــد عــوض، 
»العربــي الجديد«، أن »الســلطة الفلســطينية  فــي حديــث لـ
غيــر معنيــة بقــرارات تفتــح بــاب املواجهــة مــع إســرائيل، 
لذلك ســتخرج بقرارات حّمالة األوجه، من بينها التلويح 
بقطــع التنســيق األمنــي، وهــو مكلف جدًا، لذلك من املمكن 
أن تذهــب الســلطة نحــو تجميــده شــهرًا أو أكثــر، وكذلــك 
التلويــح بالذهــاب إلــى املحاكــم الدوليــة، وأبرزها محكمة 

الجنايات الدولية.

استشهاد أبو عين يُحرج السلطة: ال قرارات »ثورية«

تحليل اخباري

نشــر موقــع وكالــة »مجــد« 
اإلخبارية املقّربة من حركة 
»حماس«، مشاهد قال إنها 
عناصــر  اقتحــام  لعمليــة 
»القســام«،  كتائــب  مــن 
»حمــاس«،  الجنــاح املســلح لـ
لقاعــدة »زيكيم« العســكرية 
فــي 9 يوليــو/ اإلســرائيلية، 
تمــوز املاضــي. وأكــد املوقــع 
علــى  الحصــول  »تــم  أنــه 
املشــاهد مــن خــال اختراق 
فلســطينين،  قراصنــة 
تابعــة  حواســيب  لشــبكة 

لجيش االحتال«.

ــي الــســابــق، سميح  ــرى الــوزيــر األردنـ ي
عالقتها  بَنت  »مصر  أّن  المعايطة، 
مع واشنطن منذ 30 يونيو، بناًء على 
الموقف األميركي الذي رأته عدائيًا«، 
العالقات  ــرودة  »ب تكون  أن  ويرّجح 
السبب وراء عدم حماسة مصر  هي 
التحالف ضّد »داعش«،  إلى  لالنضمام 
تبادل  أن  لمصر  يمكن  »ال  أنّه  معتبرًا 
ظل  في  مطلقة  بإيجابيّة  واشنطن 

البرود األميركي تجاهها«.

على  زعيم  أكثر  األردنــي،  الملك  يَُعّد 
مصر،  زار  والدولي  العربي  المستوى 
منذ  السيسي،  مع  اتصاالت  أجرى  أو 
وكــان  )الــصــورة(،  بمرسي  اإلطــاحــة 
الزعيم األول الذي زار مصر بعد أحداث 
كان  كما   ،2013 يــولــيــو/حــزيــران   30
السيسي،  بانتخاب  المهنئين  أول  من 
ما  تنصيبه،  حــفــل  ــي  ف ومــشــاركــًا 

يعكس تحالفًا متينًا بين البلدين.

المعاملة بالمثل

رقم قياسي

تخشى سلطات االحتالل جديًا، بعد 
استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، 

من اهتزاز التنسيق األمني القائم مع 
السلطة الفلسطينية

انضم مجلس الشيوخ 
الفرنسي إلى البرلمان، 

معترفًا بدولة فلسطين، 
ليسّدد بعض نواب اليمين 

صفعة للرئيس السابق 
نيكوال ساركوزي

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لــم يكــن مــن بــاب الصدفة أن تســارع حكومة 
إعــان  إلــى  أمــس،  اإلســرائيلي،  االحتــال 
موافقتهــا علــى إجــراء تحقيــق مشــترك فــي 
مابســات استشــهاد رئيــس هيئــة »مقاومة 
االســتيطان والجــدار«، الوزيــر الفلســطيني، 
 من شأن مقتل وزير 

ّ
زياد أبو عن باعتبار أن

في حكومة الســلطة الفلسطينية، أن يقضي 
 الدفاع األول اإلســرائيلي في 

ّ
كليــًا علــى خــط

ــة الغربّيــة، ومنع 
ّ
مواجهــة حمــاس فــي الضف

 
ّ
أن ويبــدو  ثالثــة.  فلســطينية  انتفاضــة  أي 
مــن  باألســاس  اإلســرائيلي مدفــوٌع  املوقــف 
الــذي  التنســيق  هــذا  بفقــدان  شــديد  خــوف 
ى اآلن، باعتراف جهات إســرائيلّية 

ّ
حال، حت

مختلفــة، مــن امتــداد ألســنة لهــب انتفاضــة 
الغربّيــة  ــة 

ّ
إلــى باقــي أراضــي الضف القــدس 

ملواجهــة  والبيانــات  التصريحــات  صعيــد 
ــة 

ّ
عــات الجمهــور الفلســطيني فــي الضف

ّ
توق

ــه علــى الرغــم مــن 
ّ
الغربّيــة. لكنــه يوضــح أن

ذلــك، سيســتمّر التعــاون األمنــي مــن خــال 
اتصــاالت غيــر رســمّية، لضمــان عــدم فقــدان 

ة الغربّية. 
ّ
السيطرة كليًا على الضف

لضمــان  كبيــرة  أهمّيــة  إســرائيل  تولــي 
مهمــًا   

ً
عامــا كان  الــذي  األمنــي،  التنســيق 

حتى خال الحرب على غزة، وفي أوج حملة 
»عــودة األخــوة«، التــي ســبقت العــدوان مــع 
اختطاف املستوطنن الثاثة، ملساهمته في 
ــة الغربّية، 

ّ
كبــح وضبــط األوضــاع فــي الضف

وضمان عدم انتقال املواجهات التي ســادت 
خــال العــدوان علــى غزة، فــي منطقة القدس 
عليهــا  أطلقــت  والتــي  ومحيطهــا،  املحتلــة 
الصحافة اإلســرائيلية أســماء عّدة، بدءًا من 
الشــعبية  واالنتفاضــة  الهادئــة  االنتفاضــة 

ــل 
ّ
محل يعتبــر  الســياق،  هــذا  وفــي  ــة. 

ّ
املحتل

الشــؤون العســكرّية في صحيفة »هآرتس«، 
 »التنســيق األمنــي مــع 

ّ
عامــوس هرئيــل، أن

هــو ضــرورة وشــرط  الفلســطينّية  الســلطة 
ــة 

ّ
أساســي ملنــع انــدالع مواجهــات فــي الضف

ونطــاق  »حجــم   
ّ
أن إلــى  مشــيرًا  الغربّيــة«، 

تأثير حادثة مقتل الوزير الفلســطيني زياد 
أبــو عــن، علــى مســألة التنســيق األمنــي، لــم 
عــّدة  تمــر   

ّ
بعــد، وهنــاك حاجــة ألن يتضــح 

ع، بحســب 
ّ
أيام قبل معرفة ذلك«. ومن املتوق

أبــو عــن، موجــة  أن تعقــب جنــازة  هرئيــل، 
يــوم  صــاة  بعــد  احتجاجّيــة،  تظاهــرات 

الجمعة.
هرئيــل،  وفــق  األوضــاع،  تهدئــة  وســتكون 
التنســيق  باســتمرار  ومنوطــة  مرهونــة 
األمنــي بــن الطرفــن. ومن املحتمــل أن يلجأ 
الفلســطينيون إلى خطوات حادة، ولو على 

وانتفاضــة األطفــال. وكان للتنســيق األمنــي 
 
ّ
اليــد الطولــى فــي تمّكــن االحتــال مــن شــن

حمــات اعتقال مختلفة لعناصر »حماس«، 
ادعــاء  الغربّيــة، وســط  ــة 

ّ
الضف فــي  باملئــات 

خايــا  ذلــك،  خــال  كشــف  بأنــه  االحتــال 
طــت بتنســيق ووفــق 

ّ
مســلحة لحمــاس خط

أوامر قيادة حماس في تركيا، عبر القيادي 
إســرائيل  وصفتــه  مــا  العــاروري،  صالــح 
الرئيــس  ســلطة  علــى  لانقــاب  بمحاولــة 

محمود عباس وإسقاطه.
 »التنسيق 

ّ
ويذهب عاموس إلى حّد القول إن

 
ّ
األمني ضروري ملنع تدهور األوضاع، إذ أن

التواصــل اليومــي بــن الجيــش اإلســرائيلي 
األمــن  أجهــزة  وبــن  جهــة،  مــن  والشــاباك 
الفلســطينّية، شــكل أحــد العوائــق الرئيســة 
واملركزّيــة أمــام انــدالع انتفاضــة ثالثــة فــي 
»بموجــب  ــه 

ّ
أن ويوضــح  الغربّيــة«.  ــة 

ّ
الضف

التنســيق، تتبــادل إســرائيل والســلطة  هــذا 
االســتخباراتّية  املعلومــات  الفلســطينّية 
واملنظمــات  اإلرهابيــة  حمــاس  خايــا  عــن 
والســلطة  إســرائيل  وتتقاســم  األخــرى«، 
بموجــب »عقيــدة التنســيق األمنــي«، العمــل 
الجنائيــة،  األحــداث  معالجــة  فــي  واألدوار 
وفــي تنســيق أدوات العمــل عنــد التظاهــرات 
ســيطرتها  مواصلــة  لضمــان  واملواجهــات، 

على األوضاع.
وتنقــذ أجهــزة األمــن الفلســطينّية، بموجــب 
»عشــرات  هرئيــل،  وفــق  األمنــي،  التنســيق 
مــن  عــام  بشــكل  )وهــم  اإلســرائيلين 
يدخلــون  ممــن  أســبوعيًا،  املســتوطنن( 
بطريــق الخطــأ إلــى مناطــق تحــت الســيطرة 
معرضــًا  ذلــك   

ّ
كل ويبــدو  الفلســطينية«. 

للخطر، في حال قررت السلطة الفلسطينية 
تغيير سياسة التنسيق األمني.

إسرائيل خائفة على 
مصير التنسيق األمني

لثنــي ممثلــي اليمــن عــن التصويــت ملصلحة 
األســبق،  الفرنســي  الرئيــس  وكان  القــرار. 
نيكــوال ســاركوزي، في طليعــة مطالبي نواب 
»االتحاد من أجل حركة شــعبّية«، في جلســة 
مغلقــة قبــل يومــن، بالتصويــت ضــّد القــرار، 
اليمــن  نــواب  مــن  عــددًا  يمنــع  لــم  ذلــك   

ّ
لكــن

رأســهم  وعلــى  ملصلحتــه،  التصويــت  مــن 
رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجّيــة، جــان بيــار 
رافــاران، فــي وقــت تغّيــب فيــه رئيــس املجلــس 
اليمينــي، جيــرار الرشــيه، عــن الجلســة، األمــر 
الــذي أوحــى بعدم اســتعداده للتصويت ضد 
 نواب 

ّ
 كل

ّ
ظهــر نتائــج التصويــت أن

ُ
القــرار. وت

اليســار صوتــوا ملصلحــة القــرار، كمــا أّيدتــه 
بعــض األصــوات اليمينّيــة، مــن الوســط ومــن 
التــي  املســتقل،  الديمقراطــي  االتحــاد  حــزب 
ى مجلس الشيوخ 

ّ
غردت خارج سربها. وتبن

الفرنســّية  الحكومــة  »يدعــو  نــص،  اقتــراح 
وجعلهــا  فلســطن،  بدولــة  االعتــراف  إلــى 
آلّيــة ملفاوضــات التســوية النهائيــة للصــراع 
وإقامة ســام دائم«. وجاء القرار مشــابهًا في 
 
ّ
القــرار الصــادر عــن البرملــان، لكــن مضمونــه 
مســألة  بــن  الربــط  حــاول  الشــيوخ  مجلــس 

االعتراف وتحريك مفاوضات السام.
وفــي انتظــار بلــورة موقفهــا النهائــي، أعطــت 
غيــر  هــا 

ّ
أن يبــدو  التــي  الفرنســّية،  الحكومــة 

قريبــًا،  الخطــوة  هــذه  التخــاذ  مســتعّدة 
نفســها مــدة عامــن لعقــد مؤتمر دولــي، وفقًا 
لــوران  الخارجيــة،  وزيــر  ســابقًا  أعلنــه  ملــا 

باريس ـ العربي الجديد

ســار مجلــس الشــيوخ الفرنســي علــى خطــى 
بعــد  فلســطن،  بدولــة  ليعتــرف  البرملــان، 
تصويت 154 عضوًا ملصلحة املوافقة، مقابل 
معركــة  فــي   ،300 أصــل  مــن   ،146 معارضــة 
»العربي الجديد«،  وصفها مسؤول فرنسي لـ
عظــم«،  كســر  معركــة  بالفعــل  »كانــت  هــا 

ّ
بأن

مشــيرًا إلــى »اتصاالت اســتمّرت حتى صباح 
أمــس، علــى خلفّيــة حشــد ســلبي وتحــركات 

 مسألة 
ّ
فابيوس، موضحًا في الوقت ذاته بأن

، وإذا لــم يتــّم 
ً
 أم آجــا

ً
االعتــراف آتيــة عاجــا

 فرنســا 
ّ
 خــال عامــن، فــإن

ّ
التوّصــل إلــى حــل

ســتعترف بالدولــة. وفي ســياق قــراءة خطوة 
مجلــس الشــيوخ وأهمّيتهــا، يقول رافارن في 
 
ّ
إن الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريحــات خاصــة 

»نتيجة التصويت على القرار كانت متقاربة 
نا 

ّ
 يوافق على جوهر القضّية، لكن

ّ
جّدًا، فالكل

نفتــرق حــول الطــرق للوصــول إلــى الهــدف«، 
 »ما نريده هو السام، وهذا السام 

ّ
مؤكدًا أن

واالعتــراف  بالدولتــن،  االعتــراف  يتطلــب 
ه »يعود للحكومة 

ّ
املتبــادل«. ويــرى رافاران أن

التصويــت  هــذا  تســتخدم  أن  الفرنســية 
وتجعــل منــه أداة للتقــّدم علــى طريق الســام، 
وإلعطــاء جــدول زمنــي من أجــل التوّصل إليه 
 »الدولتــن بحاجــة 

ّ
خــال عامــن«، معتبــرًا أن

 
ّ

الــى أمــن وســام، وعلينــا أن نســاعد على حل
هذه األزمة«.

أســتير  الخضــر،  حــزب  عــن  النائــب  وتصــف 
بنباّســا، والتــي شــاركت فــي صياغــة النــص، 
موضحــة  »تاريخــي«،  ــه 

ّ
بأن التصويــت 

ه »كان من املهم أن يمّر 
ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

ع أن »يســاهم 
ّ
القرار ألنه مؤشــر قوي«. وتتوق

فــي تهدئــة النفــوس بــن املســلمن واليهــود 
فــي فرنســا، ويمنــح الشــجاعة للفلســطينين 
لإلســرائيلين،  يتيــح  كمــا  التقــّدم،  أجــل  مــن 
الجلوس على طاولة واحدة مع الفلسطينين 

من أجل التقّدم والتفاوض جدّيًا«.

مجلــس  ــاه 
ّ
تبن الــذي  القــرار،  ويســتند 

الخميــس،  أمــس  مناقشــات،  فــي  الشــيوخ 
أيــام،  بضعــة  منــذ  إليــه  توّصــل  اقتــراح  إلــى 
وحــزب  والشــيوعي  االشــتراكي  الحــزب 
الخضــر، مــن خــال دمــج 3 اقتراحــات، حتــى 
أمكــن،  مــا  شــمولّية  أكثــر  التصويــت  يأتــي 
تختلــف  ال  مقترحاتهــم   

ّ
أن وخصوصــًا 

فــي  ــل 
ّ
وتتمث الجوهــر،  حيــث  مــن  كثيــرًا، 

مطالبــة الحكومــة الفرنســّية، صاحبــة القــرار 
الفلســطينية  بالدولــة  باالعتــراف  الســيادي، 
االعترافــات  دينامّيــة  ومســايرة  ة، 

ّ
املســتقل

تصويــت  انتظــار  فــي  املتاحقــة،  األوروبّيــة 
مــن  عشــر  الثامــن  فــي  األوروبــي،  البرملــان 
الشــهر الحالــي. وفي حــن أعلن نواب اليمن، 
وتحديــدًا أيميــري دي مونتســكيو، مــن حــزب 
مــن  وكل  املســتقل«،  الديمقراطــي  »االتحــاد 
هيرفي مارساي وروجي كاروتشي، وهو من 
أصــول يهودّيــة مغربّيــة، مــن حــزب »االتحــاد 
مــن أجــل حركــة شــعبّية«، رفضهــم التصويت 
على االقتراح، تمّيزت النائبة، جويل غاريود 
مايــام، مــن حــزب »االتحــاد مــن أجــل حركــة 
شــعبّية«، فــي مناقشــتها بــآراء تختلــف عــن 
علــى  تصــوت  لــن  هــا 

ّ
أن أكــدت  وإن  زمائهــا، 

االعتــراف بفلســطن، ألنهــا »مبــادرة ناقصــة 
فــي  »الحــل   

ّ
أن معتبــرة  مناســبة«،  وغيــر 

والعلميــة  االقتصاديــة  الضغــوط  ممارســة 
حمــاس  حركــة  ومراقبــة  إســرائيل،  علــى 

ومحاصرتها«.

نعم لفلسطين في مجلس الشيوخ: خسارة لساركوزي
الحدث
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لم تُحل الخالفات السياسيّة والظروف الضاغطة دون انعقاد القمة الخليجيّة في الدوحة، في وقت يؤرّق تحّديان 
أساسيان دول الخليج، بسبب التباين في الموقف منهما: العالقة مع إيران، والتعامل مع »اإلخوان«

صنعاء ـ عادل األحمدي

ــف أحد من السياســين اليمنين 
ّ
يــكاد ال يتخل

عــن حضــور نــدوة أو لقــاء تشــاوري فــي مــدن 
أحــد  فــي  يتحــاورون  أنفســهم  هــم  الثلــج، 
فــي  ويتقاتلــون  صنعــاء،  العاصمــة  فنــادق 
البســمات  ويتبادلــون  فيهــا،  الحَصبــة  حــي 
والصــور التذكاريــة فــي العاصمــة البلجيكيــة 
بيــروت،  اللبنانيــة  العاصمــة  وفــي  بروكســل، 
والعاصمــة  بوتســدام،  األملانيــة  املدينــة  وفــي 
الســفر،  علــى  يتهافتــون  واشــنطن.  األميركيــة 
ات أنيقة، 

ّ
ويغيبــون ألســابيع، ثــم يعــودون ببــز

وهدايا ثمينة، وتصريحات أكثر غموضًا. هذا 
حــال نخبــة اليمــن السياســية والحزبيــة منــذ 
أن بــات فــي عهــدة الوصايــة الدوليــة، وقفــص 
»الفيدراليــة«. وتكمــن أهميــة املرحلــة الحاليــة 
مراحلــه  إلــى  اليمنــي  الدســتور  وصــول  فــي 
النهائية، منذ نحو الشهر، مع وضع اللمسات 
العاصمــة  فــي  وذلــك  مســودته،  علــى  األخيــرة 
اإلماراتية أبوظبي، وتزامن ذلك مع عقد لقائن 
أخيرًا في بوتسدام وبيروت. وشّكل لقاء أملانيا 
فــي  األبــرز  املحطــة  أيــام،  أربعــة  اســتمّر  الــذي 

طرابلس ـ هشام الشلوي

الراحــل  قفــزت قضّيــة محاكمــة نجــل العقيــد 
إلــى واجهــة  اإلســام،  القذافــي، ســيف  معمــر 
مطالبــة  مــع  جديــد،  مــن  الدولّيــة  األحــداث 
األمــن  مجلــس  الدوليــة  الجنايــات  محكمــة 
علــى  القذافــي،  لتســليمها  ــل 

ّ
بالتدخ الدولــي 

خلفّيــة امتنــاع الســلطات الليبيــة عــن تســليم 
ســيف اإلســام، املحتجــز فــي مدينــة الزنتــان، 
فــي منطقــة الجبل الغربــي، جنوبي العاصمة 
ل ســيف اإلســام، الذي 

ُ
الليبيــة طرابلــس. ومث

الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي  عليــه  بــض 
ُ
ق

محكمــة  فــي  الجنايــات  دائــرة  أمــام   ،2011
تلفزيونّيــة  دائــرة  عبــر  طرابلــس،  اســتئناف 
ــه لــم 

ّ
مغلقــة مــن مقــر اعتقالــه فــي الزنتــان، لكن

يظهــر أمــام املحكمــة عبــر الدائــرة املغلقــة منذ 
يونيــو/  فــي  ليبيــا«  »فجــر  عمليــة  انطــاق 
حزيــران املاضــي. توضــح محكمــة الجنايــات 
هــا أحالــت امللــف إلــى مجلــس األمن 

ّ
الدوليــة أن

الدولــي ليتخــذ ما يراه مناســبًا مــن إجراءات، 
إزاء عــدم تنفيــذ الســلطات الليبيــة التزاماتها 
معاهــدة  وبحســب  اإلســام.  ســيف  بتســليم 
رومــا، التــي دخلــت حّيــز التنفيــذ عــام 2002، 

تونس ـ إيمان بن حسين

األيــام  طــوال  الحديــث،  ــر 
ُ
كث

املواقــف  تضــارب  عــن  الســابقة، 
الجبهــة  مكّونــات  مختلــف  بــن 
الشــعبّية اليســارية، الكتلــة النيابّيــة الرابعــة 
تونــس،  فــي  الشــعب  نــواب  مجلــس  فــي 
أحــزاب   9 مــن  سياســّيًا  ائتافــًا  تضــّم  التــي 
وبيئّيــة،  وقومّيــة  يســارّية  وتجّمعــات 
باإلضافــة إلــى عــدد مــن املفكريــن املســتقلن، 
الذيــن أســندوا مهمــة الناطق اإلعامي باســم 
العمــال  لحــزب  العــام  األمــن  إلــى  الجبهــة، 
حّمــة  للرئاســة،  البارزيــن  املترشــحن  وأحــد 
الهمامــي. وبلــغ الخــاف فــي وجهــات النظــر 
داخــل الجبهــة، حــّد التنبــؤ بإمكانّيــة حــدوث 
رهــا فــي إعــان 

ّ
انقســام داخلهــا، بســبب تأخ

الثانيــة  الــدورة  بشــأن  النهائــي  موقفهــا 
الخــاف  وبــرز  الرئاســّية.  االنتخابــات  مــن 
خصوصــًا بــن موقــف قيادة حــزب الوطنين 
الديمقراطيــن املوحــد، الداعــم لترشــح زعيــم 
حــزب »نــداء تونــس«، الباجي قائد السبســي، 
تــرك  التــي تدعــم مبــدأ  املكونــات  وبــن بقّيــة 
حريــة االختيــار لقواعدها. وإن قررت الجبهة 
اســتحالة دعمها للمترشــح املستقل، منصف 
املرزوقــي، فــإن فرضّيــة دعمهــا للسبســي مــن 
عدمهــا، مثلــت نقطة خاف وتجاذب داخلها، 
أمنائهــا  مــن كواليــس مجلــس  خــرج فحــواه 
إلــى وســائل اإلعــام التونســي، التي ما فتئت 
انقســامات  بــوادر  آخــر  إلــى  حــن  مــن  تؤكــد 

داخل »الجبهة الشعبّية«.
وبعــد تأجيــل متكــرر ملوقفهــا النهائــي حــول 
الــدور الثانــي لانتخابــات الرئاســية، أعلنــت 
الجبهة الشــعبية، أمس الخميس، في مؤتمر 
صحافــي عــن قرارهــا، فدعــت »عمــوم الشــعب 

األيام املاضية، نظرًا للتمثيل الرفيع املستوى، 
عمــوم  أمنــاء  مشــاركة  عبــر  بــه،  حظــي  الــذي 
األحــزاب والقيــادات الهامــة، تحــت رعاية وزارة 
الخارجية األملانية. وأشارت التسريبات إلى أن 
البحــث تنــاول الحديــث عــن توافــق جديد حول 
 رفــض معظم فصائــل الحراك 

ّ
األقاليــم، فــي ظــل

املاضــي،  فبراير/شــباط  فــي  املقــّر  التقســيم 
والقاضي بتوزيع الباد إلى ستة أقاليم.

بعشــر  األربعــاء،  يــوم  االجتماعــات  وخلصــت 
تنفيــذ  علــى  ــت 

ّ
فيهــا، حث توصيــات ال جديــد 

العديــد مــن الخطــوات، املنصــوص عليهــا فــي 
مخرجــات الحــوار واتفــاق »الســلم والشــراكة«. 
وشــهد اللقاء انســحاب رئيس الوزراء األســبق 
حيدر أبوبكر العطاس، أحد أبرز الشخصيات 
الجنوبيــة، قبــل يــوم مــن اختتــام االجتماعــات، 
الجنوبيــة  الدولتــن   

ّ
حــل علــى  إلصــراره 

والشــمالية، وهو ما القى معارضة من ممثلي 
أحزاب »اإلصاح« و»املؤتمر« و»الناصري«.

وفــي الوقــت الــذي تضّمنــت التوصيــات دعــوة 
وجهــات  »اســتيعاب  لـ الحــوار  اســتمرار  إلــى 
مؤتمــر  فــي  تشــارك  لــم  التــي  القــوى  نظــر 
الحــراك  إلــى  إشــارة  فــي  الوطنــي«،  الحــوار 

والخاصة بإنشاء محكمة الجنايات الدولّية، 
مختصــة  أنهــا  أي  تكميلــي،  قضاءهــا   

ّ
فــإن

بمحاكمــة املتهمــن بارتــكاب جرائــم حــرب أو 
ضــّد اإلنســانّية، فــي حالــة عــدم رغبــة القضاء 
الوطني أو عجزه عن القيام بمهمة املحاكمة.
 حالــة عــدم رغبــة 

ّ
يــرى قانونيــون ليبيــون أن

غيــر  اإلســام  ســيف  محاكمــة  فــي  ليبيــا 
مفترضــة،  أو  الحالــة  هــذه  فــي  موجــودة 
محاكمــات   

ّ
أن إلــى  باإلشــارة  ذلــك  مبرريــن 

عــادي،  بشــكل  تجــري  القذافــي،  نظــام  أركان 
فــي طرابلــس، ومــن أبــرز هــؤالء رئيــس جهــاز 
االســتخبارات في عهد القذافي وأقوى رجاله 
الســابقن، عبد الله السنوســي. ويلفتون إلى 
شــر 

ُ
 إحالــة محكمــة الجنايــات الدوليــة لــم ت

ّ
أن

إلــى أّي مــن أركان النظــام الســابقن، كونهــم 
املركزّيــة،  الحكومــة  ســلطة  تحــت  يحاكمــون 
ومحتجــزون في ســجون تابعة لــوازرة العدل 
الليبّيــة. وفــي حالــة ســيف القذافــي، فهــو يقــع 
خــارج دائرة ســيطرة الحكومــة املركزّية، التي 
إلــى طرابلــس،  عــّدة بتســليمه  مــرات  طالبــت 
مــن مقــر احتجــازه فــي الزنتــان، حيــث ترفض 
مــا  وهــو  تســليمه،  تحتجــزه  التــي  الكتائــب 
يعنــي انعقــاد اختصــاص محكمــة الجنايــات 

إلــى قطــع الطريــق أمــام عــودة املرشــح الفعلي 
لحركة النهضة وحليفها املنصف املرزوقي«. 
كمــا دعــت فــي املقابــل إلى »األخــذ على محمل 
االســتبداد  منظومــة  عــودة  إمكانيــة  الجــّد 
لتحالفــات  وطــرق  آلليــات  القديــم  والفســاد 
جديدة معادية ملطالب الثورة، وخصوصًا أن 
مرشــح نــداء تونــس الباجي القائد السبســي، 
لــم يوضــح بعــد مشــروع حكمــه فيمــا يتصــل 
بعاقتــه بحركــة النهضــة وإمكانيــة إشــراكها 
فــي الحكــم«. وفيمــا يتعلــق بموقــف الجبهــة 
باالنتخابــات  اإلعــادة  جولــة  إزاء  الواضــح 
الرئاســية يــوم 21 مــن الشــهر الجاري، أوضح 
مكــون  »الجبهــة  أن  بيــان،  فــي  الهمامــي، 
سياســي لــه وزنــه فــي البــاد ويجــب أن تتخذ 
مــن  هنــاك  وليــس  ورويــة  تــأن  بــكل  موقفهــا 
مدعاة للعجلة«. هذا املوقف على ما يبدو لن 
 ال بــأس به مــن مكونات »الجبهة 

ّ
يرضــي شــق

الداعمــة ملبــدأ مســاندة السبســي،  الشــعبية« 
وهو ما يرجح إمكانية االنقسامات لتضارب 

املواقف واملصالح. 
فــي  قياديــون  ينفــي  صــل، 

ّ
مت ســياق  وفــي 

الجديــد«  »العربــي  لـ الشــعبّية«  »الجبهــة 
ســبقت  نقاشــات  بــل  خافــات،  أّي  وجــود 
إصــدار »موقــف موحــد«. وفــي هــذا الســياق، 

علــى  أيضــًا  التوصيــات  أكــدت  الجنوبــي، 
علــى  للرقابــة  الوطنيــة  »الهيئــة  قيــام  ســرعة 
»التــزام مخرجات  تنفيــذ مخرجــات الحوار«، بـ
كان  إذا  مــا  التوصيــات  تحــدد  ولــم  الحــوار«. 
ذلــك يعنــي عدم الخوض فــي الدعوات األخيرة 
األقاليــم  تقســيم  فــي  النظــر  بإعــادة  املتعلقــة 
ويكتســب  مجــددًا.  اإلقليمــن  رؤيــة  وطــرح 
لقــاء بوتســدام الــذي نظمــه »منتــدى التنميــة 
برغهــوف«  و»مؤسســة  اليمنــي«  السياســية 
األهميــة  األملانيــة،  الخارجيــة  وزارة  برعايــة 
مماثــل نظمتــه  بلقــاء  ُيذّكــر  كونــه  مــن  أيضــًا، 
برلــن  األملانيــة  العاصمــة  فــي  املؤسســتان 
فــي مــارس/آذار 2012، وكان أول لقــاء يجمــع 
بمــا  السياســية،  القــوى  مــن مختلــف  ممثلــن 
مقرراتــه  وكانــت  والحوثيــون،  الحــراك  فيهــا 
بمثابة املوّجهات العريضة، التي التزم مؤتمر 

الحوار بمعظم مقرراتها.
وفــي مــوازاة لقــاء بوتســدام، ُعقــد فــي بيــروت 
مــع  مماثــل،  لقــاء  واألربعــاء،  الثاثــاء  يومــي 
لكــن  ببوتســدام،  مقارنــة   

ّ
أقــل قيــادي  تمثيــل 

لقــاء بيــروت كان األكثــر وضوحــًا فــي تحديــد 
»تعــدد األقاليــم«، وخــرج  موضــوع نقاشــاته بـ

الدولــة  قــدرة  عــدم  شــرط  ــق 
ّ
لتحق الدولّيــة، 

الليبّية على محاكمته. 
ال يمكــن إغفــال الُبعــد السياســي وراء مطالبة 
ســيف  بتســليم  الدولّيــة  الجنايــات  محكمــة 
اإلســام القذافــي، إذ يبــدو األمــر بمثابــة بــدء 
إعــان اســتعمال »سياســة العصــا« مع ليبيا، 
 املحاوالت األوروبّية واألميركّية 

ّ
بعد فشل كل

إلنجــاح محــاوالت املبعوث األممــي إلى ليبيا 
مــن  األولــى  النســخة  فــي  ليــون،  برناردينــو 
مــن  والعشــرين  التاســع  فــي  غدامــس  حــوار 
ر إلى 

ّ
سبتمبر/ أيلول املاضي، وطريقه املتعث

النســخة الثانيــة، املفتــرض عقدهــا األســبوع 
املقبــل، بعــد تأجيــل موعدهــا الــذي كان مقــررًا 

في التاسع من الشهر الحالي.
أعضــاء  أحــد  يقــول  صــل، 

ّ
مت ســياق  وفــي 

مجلس النواب الليبي املنحل، رافضًا الكشف 
 »ثّمــة مغالطــة بإحالــة محكمــة 

ّ
عــن اســمه، إن

الجنايــات الدولية إلى مجلس األمن، تنطوي 
علــى توجيــه لــوم إلى الســلطات الليبية بعدم 
»مــن  ــه 

ّ
أن حــن  فــي  تســليمه«،  فــي  تعاونهــا 

املفتــرض أن تشــير إلــى ســبب عجــز الســلطة 
املركزّية في طرابلس، وهو امتناع ميليشيات 
»القعقــاع«  كتائــب  تمثلهــا  التــي  الزنتــان، 

تؤّكد النائب عن »الجبهة الشعبية«، مباركة 
ــه »ال يمكــن 

ّ
»العربــي الجديــد« أن عواينيــة، لـ

الحديــث عن انقســام داخــل الجبهة«، معتبرة 
بصلــة«،  الواقــع  إلــى  يمــّت  ال  ُيقــال  »مــا   

ّ
أن

 هنــاك نقاشــات 
ّ
قبــل أن تضيــف: »صحيــح أن

نا ننتهي، دائمًا، 
ّ
واختافات في املواقف، لكن

إلى موقف موّحد« صدر أمس الخميس.
 »انقسام الجبهة الشعبّية 

ّ
وتؤّكد عواينية، أن

بالعديــد مــن التوصيــات التفصيليــة فــي هــذه 
تضمــن  عــدم  اقتــراح  أبرزهــا،  وكان  املســألة، 
الدستور قيد الصياغة، عدد األقاليم، واقتراح 
البرملانــي  والنظــام  للمركــز  الرئاســي  النظــام 
التــي  التوصيــات،  مــن  ذلــك  وغيــر  لألقاليــم، 
توحــي بمجملهــا أن موضــوع األقاليــم ال يــزال 

محل خاف.
عد 

ُ
وبعيــدًا عــن مواضيــع النقــاش واملقــررات، ت

اللقــاءات السياســية اليمنيــة املنعقــدة خــارج 
البــاد، ظاهــرة ملفتــة تلقى انتقادات، إذ ســبق 
يــن األخيريــن، لقــاء في واشــنطن، شــارك  اللقاء
فيه ممثل عن الحوثين للمرة األولى، وســبقه 
كذلك لقاء في بروكســل. وال تعتبر نتائج هذه 
مثلة فيها. 

ُ
اللقــاءات ملزمــة للقوى واألحزاب امل

وكان الفتــًا فــي لقــاء واشــنطن الشــهر املاضــي، 
اليمــن،  فــي  األميركــي  الســفير  عنــه  أعلــن  مــا 
ماثيــو تولــر، أخيــرًا، وأكدتــه مصادر سياســية 
»العربــي الجديــد«، مــن أن »ســفارة واشــنطن  لـ
اإلصــاح،  لحــزب  العــام  األمــن  منــح،  رفضــت 
فــي  عبدالوهــاب األنســي، تأشــيرة للمشــاركة 
اللقــاء، فــي الوقــت الــذي منحــت فيــه الســفارة 

تأشيرة ملمثل الحوثي علي العماد«. 

إلــى  تســليمه  عــن  و»املدنــي«،  و»الصواعــق« 
الســلطة املركزيــة وفــرض أمر واقــع بما تملكه 
عاجــزة  الدولــة  تجعــل  أســلحة  ترســانة  مــن 
حالــة  فــي  التســليم  أو  املحاكمــة  عملّيــة  عــن 
 إحالــة ملف 

ّ
العجــز«. ويشــير مراقبــون إلــى أن

ســيف اإلســام إلــى مجلــس األمــن، هــو أولــى 
بــوادر تلويــح وزراء خارجيــة كل من الواليات 
وبريطانيــا  وفرنســا  األميركيــة  املتحــدة 
وأملانيــا وإســبانيا وإيطاليــا وبروكســل، فــي 
تدابيــر  باتخــاذ  الحالــي،  الشــهر  مــن  الثالــث 
أطــراف  اســتجابة  فشــل  حــال  فــي  إضافيــة 
النــزاع فــي ليبيــا لجهــود ليــون. وال يســتبعد 
محكمــة  مــن  اإلحالــة  قــرار  يكــون   

ّ
أن هــؤالء 

الجنايــات الدولّيــة إلى مجلــس األمن، بمثابة 
إعــان مبكــر عــن فشــل جهــود ليــون فــي جمــع 
املتنازعن سياسيًا وعسكريًا في ليبيا حول 

طاولة املفاوضات.
رســالة  علــى  أيضــًا،  اإلحالــة  قــرار  وينطــوي 
علــى  الضغــط  إلــى  تهــدف  أخــرى،  سياســّية 
الشــارع، غربــي ليبيــا، والــذي يقــود مــن خال 
الضغــط علــى ممثليــه السياســين، مــن داخل 
املؤتمــر الوطنــي العــام ومــن خارجــه، بطريقة 

غير مباشرة، توّجهات وشروط الحوار.

معتــادة  وهــي  إطاقــًا،  واردة  غيــر  مســألة 
علــى التفاعــل اإليجابــي وروح الديمقراطيــة 
تأتيهــا  أحزابــًا  »لســنا  موضحــة:  داخلهــا«، 
طّبق، وليس 

ُ
إمــاءات فوقيــة مــن »املرشــد« لت

لدينــا حــوزة فكرّيــة أو علمّيــة أو مذهبّيــة«. 
بمــا  بيننــا  مــا  فــي  نتناقــش  نــا 

ّ
»أن وتؤّكــد 

ثقتهــا  أعطتنــا  التــي  قواعدنــا  يرضــي 
وصّوتــت لفائدتنا وفق مشــروع مختلف عن 

حــزب »نــداء تونــس« وعــن برنامــج املرزوقــي 
)الرئيــس املنصــف املرزوقي(، ولذلك يجب أن 

نكون أوفياء لهم«.
وال ينكر النائب عن الجبهة، املنجي الرحوي، 
نظــر  »وجهــات  وجــود  الجديــد«،  »العربــي  لـ
مختلفــة داخــل الجبهة حول دعم السبســي«، 
هــا »ال تنبــئ بانقســام داخــل 

ّ
ولكنــه يقــول، إن

الجبهــة كمــا ُيرّوج«. ويضيــف: »هذا الخاف 
نديره في إطار وحدة الجبهة، ومن املسموح 
أن نختلــف، فــا مانــع مــن ذلــك، لكــن مــا نعمل 
عليــه هــو الخــروج بموقــف موّحــد وســنبذل 
مشــّرفًا  موقفــًا  يكــون  ألن  جهدنــا  قصــارى 
ومــن  قواعدنــا  عــات 

ّ
توق مســتوى  وعلــى 

عــات 
ّ
توق مســتوى  وفــي  لصالحنــا  صوتــوا 

الجميــع«. وفــي حــن يعترف الرحــوي »بأننا 
موقفنــا،  وإصــدار  القــرار  اتخــاذ  فــي  أطلنــا 
إلــى   تونــس تحتــاج 

ّ
أن أيضــًا  ولكننــا نعلــم 

جرأة في املوقف، وإلى أن نكون على مستوى 
اللحظــة  هــذه  فــي  املطروحــة  التحّديــات 
التاريخّية«، يعتبر أن »تونس في خطر وفي 
وضــع حــرج، وفي فتــرة انتخابات قد تفضي 
إلى فوز أحد املترشــحن الذي نعتبره خطرًا 
علــى تونــس واســتقرارها«. ويضيــف: »لذلــك 
أجــل  مــن  أواًل  يجــب،  كمــا  بدورنــا  ســنقوم 
رئاســة  إلــى  للوصــول  أمامــه  الطريــق  قطــع 
فــي  إيجابيــن  لنكــون  وثانيــا  الجمهورّيــة، 

التعاطي مع هذه املرحلة«.
الجبهــة،  عــن  النائــب  ينفــي  جهتــه،  مــن 
الجديــد«،  »العربــي  لـ الهمامــي،  الجيانــي 
بــل  الجبهــة،  داخــل  إشــكاليات  أي  »وجــود 
وتقديــرات  نظــر  ووجهــات  مقاربــات  هنــاك 
ه »من 

ّ
مختلفــة بصــدد النقــاش«، الفتــًا إلــى أن

 الجبهــة لــم تتخــذ يومــًا موقفــًا، 
ّ
املعــروف أن

مــن دون أن يســبقه نقــاش ومقارعــة للحجج، 
موّحــد  رأي  إلــى  املطــاف  نهايــة  فــي  لتــودي 
»مــا  ــه 

ّ
أن إلــى  الهمامــي  ويشــير  داخلهــا«. 

زال يفصلنــا عــن يــوم االقتــراع، قرابــة عشــرة 
ــح على حســاب 

ّ
أيــام، للحديــث عــن دعم مترش

 »ما يهّم الجبهة الشــعبّية 
ّ
آخــر«، موضحــًا أن

السياســي  املوقــف  توضيــح  هــو  باألســاس، 
الــذي ســتتخذ علــى أساســه القــرار، وهــذا مــا 
 
ً
ســتقّدره الجبهــة التــي قدمــت نفســها بديــا
 املقاربــات السياســّية األخــرى املوجودة، 

ّ
لــكل

ســواء كانــت حركــة النهضــة أو حــزب »نــداء 
لهــا  كان  التــي  األحــزاب  بقّيــة  أو  تونــس« 

مترشح ولم تصل إلى الدور الثاني«.
»للجبهــة   

ّ
أن إلــى  اإلشــارة  الهمامــي  ويكــّرر 

ــحن وحول 
ّ

الشــعبّية وجهــة نظــر حول املرش
ــه 

ّ
تمثيليتهمــا وخصائصهمــا«، الفتــًا إلــى أن

علم قواعدهــا ومناضليهــا، 
ُ
»وفقــًا لذلــك ســت

كيف يمكن لهم أن يتصرفوا في الدور الثاني 
لانتخابات الرئاسّية«.

الرياض ـ العربي الجديد

دول  مــن  العــرب  القــادة  اجتمــع 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس 
بعــد  املاضــي،  الثاثــاء  مســاء 
باســتحالة  أفــادت  كثيــرة  ســيناريوهات 
انعقــاد هــذه القمــة تحديدًا، بســبب العواصف 
السياســّية التــي مــّرت علــى الــدول الخليجّيــة، 
طيلــة األشــهر املاضيــة، واألزمة الدبلوماســية 
عــات عن احتمال 

ّ
التــي عصفــت بهــا. وبعد توق

فــي  انعقادهــا  وجــد  القّمــة،  تأجيــل  أو  إلغــاء 
 كبيرًا وجارفًا من ردود األفعال 

ً
موعدها سيا

 ما تضمنته املشاهد واللقطات 
ّ
السعيدة. لكن

الجلســة،  وانعقــاد  الوفــود،  اســتقبال  مــن 
الصــادرة،  الرســمية  البيانــات  ومضمــون 
ليــس هــو مــا يشــّكل وزنــًا ذا أهمّيــة فــي خضّم 
التحّديات الجارية، والتي يجد املجلس نفسه 

أمامها، وتلقي بثقلها على طاوالته.

إيران وحكاية التأسيس
 ما قاله األمن العام السابق ملجلس دول 

ّ
لعل

حمــد  بــن  عبدالرحمــن  الخليجــي،  التعــاون 
الدوحــة  لقّمــة  مــواٍز  مؤتمــر  خــال  العطيــة، 
 »تأســيس املجلــس فــي 

ّ
قبــل أيــام، لناحيــة أن

شــهر مايو/أّيار 1981، جاء تعبيرًا عن وعي 
بخطورة األوضاع والتحديات األمنية آنذاك، 
وفــي صدارتهــا الحرب العراقيــة- اإليرانية«، 
 صادمة، أو معلومة مفاجئة عن 

ً
ليس حقيقة

حكايــة تأســيس املجلــس، فــي أعقــاب الثــورة 
اإلسامية اإليرانّية، والتهديدات التي كانت 
نشــر عــن تصديــر ثورتهــا إليــه وإلــى عموم 

ُ
ت

 املوقــف اليــوم 
ّ
اإلقليــم واملنطقــة. واألكيــد أن

مــن املســألة اإليرانيــة، لــم يعــد كمــا كان عليــه 
قبــل ثاثــن عامــًا، وهــو مــا يشــّكل التحــّدي 

األّول للمجلس.
ال يمكــن أن تكــون اســتضافة ســلطنة ُعمــان، 
خــال العامــن الســابقن، للقــاءات التفــاوض 
النــووي،  امللــف  بشــأن  الغربّيــة،  اإليرانّيــة- 
جنيــف،  مفاوضــات  عنهــا  انبثقــت  والتــي 
عــن  تعّبــر  ال  هــا 

ّ
أن أو  املصادفــة،  قبيــل  مــن 

توّجــه وتقديــرات مختلفــة فــي املوقــف. وكان 
الســلطان قابــوس، فــي حــوار مــع الصحافّيــة 
ينايــر/  31 فــي  ميلــر،  جوديــث  األميركّيــة، 

ــه »علــى 
ّ
كانــون الثانــي 2012، قــد أشــار إلــى أن

تحّديات 
خليجيّة

إيران و»اإلخوان«: االختالف 
ن الظاهر والمبطَّ
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 »دول الخليج 
ّ
املنامة«، أواخر عام 2013، إلى أن

لحمايــة  التعــاون  مجلــس  علــى  تعتمــد  ال 
»فشــل املجلس في التصّدي  أمنها«، مســتداًل بـ
لغزو العراق للكويت عام 1991 بمفرده«. وجاء 
تصريحــه حينهــا، فــي إطار تفســير عــدم رغبة 
الســلطنة باالنخــراط فــي االتحــاد الخليجــي، 
 »مســؤولّية أمــن الخليــج تقــع علــى 

ّ
معتبــرًا أن

الســياق،  هــذا  وفــي  الدولّيــة«.  القــوى  عاتــق 
يقول الخبير االســتراتيجي في املعهد الدولي 
بريطانيــا،  فــي  االســتراتيجّية،  للدراســات 
 »االنسحاب األميركي من دول 

ّ
توبي دودج، إن

الخليــج العربــي، أّدى إلــى نشــوب حــرب بــاردة 
البــاردة،  الحــرب  هــذه  لــت 

ّ
املنطقــة«. وتمث فــي 

منــذ وقــت طويل، في الخافات حول مواضيع 
املركــزي،  والبنــك  الخليجــي،  كاالتحــاد  عــدة، 
وال  األمنّيــة.  واالتفاقيــة  املوّحــدة،  والعملــة 
يغفــل األمــن العــام ملجلــس الشــورى الُعمانــي 
أحمد املخيني، في مقال سابق، هذه املخاوف، 
مقترحــًا »تأســيس منظومــة جديــدة لألمن في 
 
ّ
الخليــج، تكــون إيــران جــزءًا منهــا«. ويعتبــر أن

مــن شــأن إشــراك إيــران فــي هــذه املنظومــة، أن 
ُيســهم فــي إنجاحهــا، وذلــك مــن خــال إحــداث 
أّيــة  بــدوره  يبــّدد  مــا  الســعودية،  أمــام  تــوازن 
مــن  اآلخريــن  األعضــاء  الــدول  لــدى  مخــاوف 

هيمنة أي من الطرفن واستفراده.

اإلخوان وحكاية الربيع
أســهمت  اإليرانّيــة،  املســألة  جانــب  إلــى 
 
ّ
هــز فــي  العربّيــة  واالنتفاضــات  الثــورات 

مجلــس  وليــس  الرســمي،  العربــي  النظــام 
دول التعــاون الخليجــي إال جــزء منــه، لتزيد 
األعضــاء.  دولــه  بــن  األزمــة  عمــق  بدورهــا 
لــم ينتــه املجلــس مــن تبايــن املواقــف بشــأن 
مقاربــة املســألة اإليرانّيــة، حتــى وجد نفســه 
أمــام تحــدٍّ آخــر، فاقمه بــروز تنظيــم »الدولة 
بــدوره مــن  الــذي زاد  اإلســامية« )داعــش(، 
حركــة  صعــود  يكــن  لــم  املشــهد.  تعقيــدات 
العربــي،  املشــهد  فــي  املســلمن«  »اإلخــوان 
مفاجئــًا  املاضيــة،  الثاثــة  األعــوام  خــال 
املفاجــأة  بقــدر  الرســمي،  العربــي  للنظــام 
األوليــة التــي نتجت عن انــدالع االنتفاضات 
 سياســيًا 

ً
بحــّد ذاتهــا. بــدت األخيــرة فاعــا

جديــدًا ســاهم في اهتــزاز املعــادالت القائمة. 
مــن  التدليــل عليــه  يمكــن  الــذي  األمــر  وهــو 

أعلن األمين العام السابق لحركة »النهضة« التونسية، حمادي الجبالي، 
لالنتخابات  الثاني  الــدور  عشية  الحركة،  من  انسحابه  الخميس،  أمس 
الرئاسية، على إيقاع االختالفات التي تشهدها الحركة في شأن دعمها 
موقع  على  الرسمية  صفحته  على  الجبالي  وذكر  المرشحين.  ألحد 
أعتبرها  مهمة  إلى  ألتفرغ  الحركة  من  االنسحاب  »قررت  »فيسبوك«: 
إلى  االنتصار  مواصلة  طريق  على  الحريات  عن  الدفاع  وهي  مركزية، 

القيم التي قامت من أجلها الثورة«.

الُعمانية،  والناشطة  الكاتبة  تورده  ما  وفق  ُعمان،  سلطنة  تدرك 
بسمة ُمبارك، في مقال نشرته عن التقارب الُعماني - اإليراني، مطلع 
يكون  ال  المحتمل  التهديد  هذا  مع  »التعامل  أّن  الحالي،  العام 
معها  التعاطي  أو  أزلي،  كخصم  معها  والتعامل  إيران  باستعداء 
تفاهم  أي  من  وإقصائها  إلغائها  سهولة  تفترض  عقالنيّة،  بال 
وحقيقة  واقع  أمر  وإمكاناتها،  »إيــران  تضيف:  أن  قبل  إقليمي«، 

جغرافيّة وتاريخيّة ال يمكن االلتفاف حولها«.

»حقيقة ال يمكن االلتفاف حولها«

استقالة الجبالي من »النهضة«

تقرير

تقرير بعيوننا

خال سرعة الفرز واالستجابة الرسمّية.
ويأتــي صعــود حركــة »اإلخــوان« في املشــهد، 
انعكاســه  تفســير  إلــى  كثيــرون  ذهــب  وإن 
لــدول مجلــس  الخليجــي وفــرزه  الداخــل  فــي 
ق 

ّ
التعاون، وفق أسس قيمية، كتلك التي تتعل

هــذا   
ّ
لكــن والحرّيــة.  والعدالــة  بالديمقراطّيــة 

التفسير يغفل بدوره قراءة املسألة، من خال 
الخليجيــة  العاقــات  انعــكاس  عــن  البحــث 

نفسها، على هذا الصعود وليس العكس.
اتســاعًا  أكثــر  املشــهد  يبــدو  املحّصلــة،  فــي 
الجتماعــات  التلفــزة  شاشــات  نقلتــه  ممــا 
يــوم  الدوحــة  اســتضافتها  دبلوماســّية 
صعــود  شــأن  مــن  كان  املاضــي.  الثاثــاء 
»اإلخوان«، وانتشارهم في عموم املنطقة، أن 
يفتــح آفاقــًا جديــدة تغّيــر املعــادالت القائمــة، 
 
ً
بمــا ُيســعف آمــااًل خليجيــة حوصــرت طويا
فــي املجلــس.  مــن محــاوالت هيمنــة أحادّيــة 
املقابــل،  فــي  آخريــن،  ألعضــاء  كان  أنــه  لــوال 
فــي  إيــران  إشــراك  لناحيــة  مختلــف،  رأي 
منظومــة جديــدة لألمــن فــي الخليــج أيضــًا، 
واختاف تقديرات املوقف من العاقة معها، 
والتــي تفــرق بعــض األعضــاء الســابقن عــن 
بعضهــم وتجمــع حولهــم آخــرون. وتوضــح 
االبتســامات  تحــاول  التــي  التعقيــدات،  هــذه 
املتبادلــة أن تخفيهــا، مــدى عمــق التحّديــات 
حتــى  تصــل  والتــي  املجلــس،  تواجــه  التــي 
معهــا  وتفتــح  ووجــوده،  بجوهــره  املســاس 
منــذ  األهــداف  بقيــت  »هــل  مفــاده:   

ً
ســؤاال

تأسيســه عــام 1981 هــي نفســها اليــوم عنــد 
الدول األعضاء؟«.

الكويتيــة،  الخارجيــة  وزارة  وكيــل  بإبــداء 
صحافّيــة،  تصريحــات  فــي  الجاراللــه،  خالــد 
اســتعداد بــاده للقيــام »بوســاطة تســعى إلى 
 الخافات بن الســعودية وإيــران«، لتعزز 

ّ
حــل

الكويــت بذلــك، املنحــى الــذي تنتهجه ســلطنة 

ُعمان حيال املسألة اإليرانية، وتجّدد بدورها 
املقاربــات  هــذه  تمثلــه  الــذي  التحــدي  ــة 

ّ
دق

املغايرة واملختلفة في املسألة.
ولــم يتــرّدد وزيــر خارجّيــة ُعمــان، يوســف بــن 
»حــوار  منتــدى  خــال  اإلشــارة،  فــي  علــوي، 

عن  كثيرًا  اإلمــارات  دولــة  تبتعد  لم 
التهدئة  تجاه  ُعمان  سلطنة  توّجه 
ــران، بــعــكــس الــســعــوديــة  ــ ــ مـــع إي
ــا أعـــرب عنه  ــن، وهـــو م ــحــري ــب وال
حاكم  ــارات،  ــ اإلم ــة  دول رئيس  نائب 
راشد  بن  محمد  الشيخ  دبــي،  إمــارة 
مقابلة  فــي  بتأكيده  مكتوم،  آل 
الحالي،  العام  مطلع  تلفزيونية، 
الــجــوار،  دول  مــن  دولــة  ــران  »إيـ أّن 
إلى  إذا توّصلت  والجميع سيستفيد 
يتضمن  الغرب(  مع  )نــووي  اتفاق 
ــران  »إي مضيفًا:  العقوبات«،  رفــع 

دولة جوار، وال نريد مشكلة«.

االمارات على 
خطى ُعمان

لم يلِغ حّمة 
احتمال العودة 
لدعم السبسي 
)األناضول(

إيران والواليات املتحدة األميركية أن يجلسا 
معــًا ويتحدثــا«. وال يمكــن لهــذا التصريــح أن 
يكون مفّرغًا من أّية مؤشرات، ال سيما مقارنة 
 ســلطنة ُعمــان، ُعرفــت فــي الداخل 

ّ
مــع واقــع أن

كثيــرًا  تميــل  التــي  بسياســاتها  الخليجــي، 
نحو االنعزال، وتحديدًا في املســألة اإليرانية. 
أكثــر  دوٍر،  إيجــاد  نحــو  الســلطنة  وتتجــه 
والدولّيــة.  اإلقليمّيــة  الســاحة  علــى  فاعليــة، 
ويمكــن لهــذا الــدور، مقابــل امليــل لانعــزال، أن 
ــة املســألة 

ّ
يثيــر الشــك ويعيــد الســؤال حــول دق

الخليجيــة  الرســمّية  الروايــة  فــي  اإليرانيــة 
األولــى، وخصوصــًا إذا مــا تــّم أيضــًا مراعــاة 
وكانــت  اإليرانيــة.  الُعمانيــة-  العاقــات  مــدى 
صحيفــة »تايمــز أوف عمــان«، قــد أفــادت فــي 
18 ســبتمبر/أيلول املاضــي، بتوقيــع الطرفن 
العســكري  التعــاون  لتعزيــز  تفاهــم  مذكــرة 
الثنائي. في موازاة ذلك، وفي زيارته الرسمّية 
وهــي  الحالــي،  العــام  منتصــف  طهــران،  إلــى 
يــه مقاليــد الحكم عام 

ّ
الزيــارة األولــى منــذ تول

ع أمير الكويت الشيخ صباح األحمد 
ّ
2006، وق

للتعــاون  اتفاقيــات  ســت  الصبــاح،  الجابــر 
فــي  أبرزهــا  مختلفــة،  مجــاالت  فــي  الثنائــي 
بقت الزيارة 

ُ
مجــاالت األمــن واالقتصاد. واســت

لم تحسم »الجبهة 
الشعبيّة« موقفها 

النهائي من دعم ترشيح 
زعيم »نداء تونس«، 

الباجي قائد السبسي، 
للرئاسة، لكن ما بات 

واضحًا أن المسافة التي 
تفصلها عن المنصف 

المرزوقي أكبر من تلك 
التي ُتبعدها عن السبسي

  شرق
      غرب

قطر تدعو الستراتيجية
لمواجهة »داعش«

شارك مســؤولون خليجيون رفيعو 
العــام  األمــن  إلــى جانــب  املســتوى، 
ينــس  األطلســي،  شــمال  لحلــف 
ســتولتنبيرغ، وعــدد من املســؤولن 
فــي  الخميــس،  أمــس   الحلــف،  فــي 
»مؤتمــر الناتــو وأمن الخليج« الذي 
القطريــة  الخارجيــة   وزارة  نظمتــه 
األطلســي  حلــف  مــع   بالتعــاون 
ســتولتنبيرغ  ورأى  الدوحــة.  فــي 
أهميــة  علــى  وتشــديد  »اهتمــام  أن 
بالنســبة  أوروبــا  وأمــن  اســتقرار 
وزيــر  دعــا  جهتــه  مــن  للخليــج«. 
القطــري،  الدفــاع  لشــؤون  الدولــة 
اللــواء الركــن حمــد بــن علــي العطية، 
ملواجهــة  اســتراتيجية  »وضــع  إلــى 
التنظيمــات االرهابيــة فــي املنطقــة، 
الدولــة  تنظيــم  مقدمتهــا  وفــي 

االسامية )داعش(«.
)العربي الجديد(

ساعر لن ينافس نتنياهو
على رئاسة »الليكود«

اإلســرائيلي  الداخليــة  وزيــر  أعلــن 
أمــس  ســاعر،  جدعــون  الســابق، 
الخميس، عدم املنافسة على رئاسة 
االنتخابــات  فــي  »الليكــود«،  حــزب 
فــي 31 ديســمبر/ أن تجــري  املقــرر 
كانــون األول الجــاري. وجــاء إعــان 
ســاعر هــذا بعــد أن أقــّر »الليكــود«، 
يــوم األربعاء، اقتــراح رئيس الوزراء 
موعــد  بتبكيــر  نتنياهــو  بنيامــن 

االنتخابات الحزبية. 
)العربي الجديد(

»داعش« 
يتقّدم في األنبار

قضــاء  فــي  »داعــش«  تنظيــم  تقــّدم 
أمــس  األنبــار،  محافظــة  فــي  هيــت، 
انشــغال   

ً
مســتغا الخميــس، 

مراســيم  بتأمــن  األمنيــة  األجهــزة 
عضــو  وقــال  عاشــوراء.  زيــارة 
مجلــس محافظــة األنبــار مزهــر املا 
 »داعش شــن 

ّ
»العربــي الجديد«، إن لـ

هيــت  قضــاء  علــى  مباغتــًا  هجومــًا 
العســكرية  القطعــات  مــع  واشــتبك 
وخــاض  القضــاء،  فــي  املتواجــدة 
معركــة معهــا لســاعات قليلــة، تمكن 
خالها من حسم املعركة والسيطرة 
القضــاء  فــي  مهمتــن  قريتــن  علــى 

قرب الدوالب«.
)العربي الجديد(

10 آالف متطوع 
إيراني في كربالء

كشف عضو في لجنة األمن والدفاع 
البرملانية، رفض الكشــف عن اســمه، 
»العربــي الجديد«، أمس الخميس،  لـ
 »إيــران أرســلت 2000 عنصــر مــن 

ّ
أن

الحــرس الثــوري للمشــاركة بتأمــن 
كمــا  العــراق«.  فــي  الزيــارة  مراســيم 
كشف النائب الثاني ملحافظ كرباء 
آالف   10 »دخــول  عــن  امليالــي،  علــي 
متطــوع إيرانــي لتنظيــف املحافظــة 

خال فترة الزيارة«.
)العربي الجديد(

على

مسؤوليتنا

أكــد مصــدر رســمي أردنــي، 
أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
أعضــاء مجلــس  مــن  »عــددًا 
تعّهــد  األردنــي،  النــواب 
تجاريــة،  مصــارف  ملــدراء 
خــال اجتمــاع ُعقــد أخيــرًا، 
بالعمــل علــى عرقلــة قانــون 
الضريبــة املعــروض أمامهم 
يرفــع نســبة  والــذي  حاليــًا، 

الضريبة على املصارف«.
■  ■  ■ 

الجديــد«  »العربــي  علمــت 
الوطنــي  املركــز  »مديــر  أن 
األردنــي،  الشــرعي  للطــب 
وخبيــر  القســوس،  قيــس 
األردنــي  الشــرعي  الطــب 
مؤمــن الحديــد، شــاركا فــي 
رئيــس  جثمــان  تشــريح 
الجــدار  مقاومــة  هيئــة 
أبــو  زيــاد  واالســتيطان، 
الســلطات  وحظــرت  عــن«. 
الفلســطينية على الطبيبن 
األردنيــن، اإلدالء بتفاصيل 
عــن تقريــر التشــريح، حتــى 
تبقــى الســلطة هــي املصــدر 
بالحديــث  املكلــف  الوحيــد 
ــب 

ّ
 ترق

ّ
عــن التقريــر، فــي ظــل

ها على مقتل أبو  الجميع ردَّ
الجمعــة  اليــوم  عــن، مســاء 

في اجتماع السلطة.
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التخوف من »سيناريو أوكراني« يعيد طشقند إلى موسكو

أوزبكستان تحسم خيارها... مع روسيا

السياسة الدينية في المغرب
وزير األوقاف: نجحنا بـ»مكافحة التطّرف« بفضل إجراءات اإلصالح

عادت أوزبكستان إلى 
روسيا بعد رفضها 

استضافة قواعد أميركية

ُتَعّد خصوصية النظام 
السياسي المغربي عامًال 

حاسمًا لالستقرار

موسكو ـ منذر بدر حلوم

الروســي  الرئيــس  أن  يبــدو 
التجــوال  قــّرر  بوتــن  فاديميــر 
بكثــرة وبصــورة اســتثنائية فــي 
الفتــرة األخيرة، وشــّكلت آســيا محــورًا هامًا 
لحركيتــه، فاندفــع إلــى أوزبكســتان والهنــد، 
وإذا كانــت الزيــارة الثانيــة شــّكلت منعطفــًا 
يــوم  أوزبكســتان،  زيــارة  فــإن  لــه،  تاريخيــًا 
األربعــاء، كانــت فــي غايــة األهميــة بدورهــا. 
إســام  األوزبكــي،  نظيــره  بوتــن  التقــى 
كريمــوف، وتباحثــا في ملفات محددة وهي 
تســوية  حــول  الحكومتــن  بــن  »االتفــاق 
املطالــب وااللتزامــات املاليــة، واالتفــاق حول 
التعــاون  لتطويــر  الرئيســية  االتجاهــات 
وأوزبكســتان  روســيا  بــن  االقتصــادي 
 2015 بــن  املمتــدة  الفتــرة  فــي  وتعميقــه 
و2019، وتوقيــع بروتوكــول بــن مؤسســات 
البلديــن حــول تبــادل نتائــج دراســات املــواد 
املخــدرة التــي تمــت مصادرتهــا مــن التــداول 
برنامــج  تفعيــل  وكذلــك  املشــروع،  غيــر 
الروســية  الخارجيــة  وزارتــي  بــن  التعــاون 

واألوزبكية لعام 2015«. 
بوتــن،  مســاعد  أوشــاكوف،  يــوري  ولفــت 
إلــى  نوفوســتي«،  »ريــا  لوكالــة  فــي حديــث 
التبــادل  زيــادة حجــم  بحثــا  »الرئيســن  أن 
روســيا  بــأن  علمــًا  البلديــن،  بــن  التجــاري 
بــن  األولــى  باملرتبــة  تحتفــظ  زالــت  مــا 
شــركاء أوزبكســتان بنســبة تبلــغ 27.5 فــي 
االقتصاديــة،  املســالة  أن  العلــم  مــع  املائــة«. 
بالغــة األهميــة للجانبــن، فلجنــة »التعــاون 
االقتصادي الحكومية الروســية األوزبكية« 
عقدت اجتماعها السادس عشر في طشقند 
املاضــي.  الثانــي  نوفمبر/تشــرين   26 فــي 
وشغل مصير العمالة األوزبكية في روسيا 
الحّيــز األكبــر مــن االجتمــاع. فوفقــًا ملختلــف 
اإلحصــاءات، يتــراوح عــدد العمــال األوزبــك 
فــي روســيا بــن ثاثــة ماين وســتة ماين 
شــخص، ويــزداد عددهم باطــراد، لكون عدد 

القادرين على العمل في 
أوزبكستان ُيقّدر بحوالي 12 مليون إنسان. 
ال  كمــا  العمــل،  فــرص  إلــى  البــاد  وتفتقــر 
لديهــا،  العمالــة  الســتيعاب  برامــج  تحــوي 

عبرها خطوط الغاز من روسيا إلى أوروبا. 
أهميــة  الزاويــة،  هــذه  مــن  وألوزبكســتان 
وليــس  عمومــًا،  الوســطى  آلســيا  بالنســبة 

فقط لروسيا. كما أجادت طشقند في حماية 
مصالحها الخاصة عبر تعدد عاقاتها مع 
الغــرب األطلســي ومــع موســكو، ولــم تنَحــز 
إلــى املوقــف الروســي إال مضطــرة، أو وفــق 
كريمــوف  وعــرف  محــدد.  مصالــح  ميــزان 
طيلــة أعــوام ما بعــد البيريســترويكا، كيفية 
االســتفادة مــن التناقضات بــن املتصارعن 
والواليــات  روســيا  الجيوسياســين، 
كفــة طشــقند  أن مالــت  فقــد ســبق  املتحــدة. 
نحــو موســكو بعــد عــام 2005، كمــا هي اآلن، 
بعــد أن ســحقت طشــقند فــي حينــه، حركــة 
احتجــاج فــي مايو/أيــار 2005 في أنديجان، 
ووجــدت نفســها في عزلــة دولية، خصوصًا 
واالتحــاد  املتحــدة  الواليــات  جانــب  مــن 
األوروبي، مما دفعها إلى تحسن عاقاتها 

مع روسيا بصورة جوهرية.
إلــى  طشــقند  انضمــت  ذلــك،  أعقــاب  وفــي 
»االتحاد األوراســي« وإلى منظمة »معاهدة 
علــى  يمــِض عامــان  ولــم  الجماعــي«.  األمــن 
طشــقند  بــدأت  حتــى  املتجــددة،  العاقــة 
الــدول  فــي  »أخواتهــا«  عــن  باالبتعــاد 
الســوفييتية الســابقة. ففــي العــام 2007 بــدأ 
عــودة  قبــل  معهــا،  عاقاتــه  يطّبــع  الغــرب 
 .2009 فــي  الســابقة  مجاريهــا  إلــى  األمــور 
انســحبت  الحالــي،  العــام  خريــف  وفــي 
طشــقند مــن املنظمــة األوراســية بحجــة عدم 
فاعليتهــا، وحــددت عاقاتهــا بدرجــة كبيرة 

الجماعــي«،  األمــن  »معاهــدة  منظمــة  مــع 
مــن  التخــوف  أن  إال  شــكلية.  باتــت  حتــى 
اضطرابــات جديــدة فــي الباد أعاد طشــقند 
إلــى موســكو. وقــد مّهــد لهــذه العــودة بيــان 
وزارة الخارجيــة األوزبكيــة في 5أغســطس/

آب املاضــي، الــذي نفــت فيه طشــقند رســميًا، 
إقامــة  إمكانيــة  عــن  املنشــورة  املعلومــات 
أراضــي  علــى  أميركيــة  عســكرية  قواعــد 
أوزبكســتان. ولتعويــض الخســارة الغربية، 
اتجه كريموف بداية إلى بكن، قبل أن تأتي 
الخطــوة التاليــة الجّديــة، عبــر مشــاركته في 
دوشــانبي،  فــي  »شــنغهاي«  منظمــة  قمــة 
عاصمــة طاجيكســتان، فــي ســبتمبر/أيلول 
املاضــي، وأدلــى بتصريــح مثيــر للجــدل، إال 
أنــه يصــّب فــي مصلحــة روســيا بخصــوص 

موقفها من األزمة األوكرانية.
وجــاء ذلــك، مــن طبيعــة قلــق كريمــوف مــن 
وفــي  بــاده.  تشــهدها  قــد  أحــداث مشــابهة 
تفســير ذلــك، اعتبــر الخبيــر األوزبكــي أجــدر 
كورتــوف، فــي حديــث ملوقــع »روسيانســكز.

مــن  ينبــع  كريمــوف  »موقــف  أن  إينفــو«، 
اعتباره أن أوزبكستان تنذر بأزمة مشابهة 
لألزمــة األوكرانيــة، واالحتجاجــات ُيمكن أن 
تندلــع، إذا ُوجــدت الظروف املائمة لها، بما 

في ذلك الظروف السياسية الخارجية«.
إال أن القيــادة األوزبكيــة تلفــت األنظــار إلــى 
خطــر آخــر، تاركة هّم الداخل ربما ملباحثات 
الــذي  األكبــر  فالخطــر  موســكو.  مــع  ســرية 
يهدد أمن أوزبكستان يأتي من أفغانستان، 
وهو خطر مشترك يهدد روسيا أيضًا، سواء 
اإلســامين  املقاتلــن  انتشــار  ناحيــة  مــن 
وعّبــر  باملخــدرات.  االتجــار  زاويــة  مــن  أم 
كريمــوف فــي اجتمــاع »منظمــة شــنغهاي« 
موّجهــًا  األفغانــي،  الوضــع  مــن  قلقــه  عــن 
اهتمــام الرؤســاء إلــى زيادة نشــاط املقاتلن 
شــمال  حلــف  قــوات  انســحاب  بعــد  هنــاك 
األطلســي. واعتبــر أن »املقاتلــن ســيعملون 
على زعزعة استقرار اإلقليم«. وعلى هامش 
تلــك القمــة، ُعقــد لقــاء بن بوتــن وكريموف، 
حينهــا  ونقلــت  املاضــي،  ســبتمبر   11 فــي 
وكالــة »ريــا نوفوســتي« عــن كريمــوف قولــه 
إن »هنــاك أســئلة أرغــب فــي طرحهــا لتلّمس 
مامــح مــا، ألن روســيا بصراحــة بالنســبة 
لنــا شــريك اســتراتيجي. وأنــا أرى أن مغــزى 
الشــراكة االســتراتيجية يكمن قبل كل شــيء 
فــي التشــاور بدرجــة أكبــر، للحصــول علــى 
إجابــات عــن األســئلة وليــس الســجود ألنــك 

فقدت نقاط االهتداء«. 
إياهــا،  للوكالــة  وفقــًا  كريمــوف،  يذكــر  ولــم 
عــن أي أســئلة ينتظــر إجابــات، مــن شــركائه 
القيــادة  تكــون  أن  يتوقــع  إنمــا  الــروس. 

الروسية فهمت تلميحاته.
ُيمســك  عامــًا(   76( كريمــوف  يــزال  وال 
وقــد   ،1989 العــام  منــذ  الرئاســة  بكرســي 
ســحق  بعــد  عرشــه  اســتقرار  إلــى  اطمــأن 
املعارضة في 2005. وفي السياق، نقل موقع 
»روسيانسكز إينفو« عن الباحث السياسي 
أركادي دوبنوف، قوله إن »الرأي السائد في 
أوســاط النخــب األوزبكيــة الحاكمــة، يشــير 
إلــى أن كريمــوف لــن يرشــح نفســه لخــوض 
ســيضمن  ولكنــه  الرئاســية،  االنتخابــات 

لنفسه املحافظة على مواقع سلطته«.

تصريــف  أجــل  مــن  لهــا  عمليــًا  منفــذ  وال 
مــن  طشــقند  تخشــى  التــي  الشــباب،  طاقــة 
يبــدو  ولذلــك  روســيا،  فــي  إال  انفجارهــا، 
عمــل  بقوننــة  األوزبكــي  االهتمــام  مفهومــًا 
املهاجرين إلى روســيا. وهو ما تســعى إليه 
تــدرك  الــذي  موســكو،  مــع  اتصاالتهــا  فــي 

أهميته وحراجته.
للتأثيــر  تملكهــا طشــقند  التــي  الورقــة  أمــا 
فــي موقــف روســيا منهــا، فتتمثــل بموقعها 
أفغانســتان،  إلــى  الطريــق  فــي  الجغرافــي، 
تمــّر  التــي  ألوكرانيــا،  مشــابهة  فــي صــورة 
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تســّوق اململكــة املغربيــة اســتراتيجيتها فــي 
شــعور  منطلــق  مــن  الدينــي  الشــأن  تدبيــر 
مــن  الحــّد  فــي  بالنجــاح،  الســلطة  مؤسســة 
مظاهــر »التطــرف واإلرهــاب«، األمــر الــذي ال 
يطابــق الواقــع تمامــًا، غيــر أن هــذا ال ينقــص 
تلــك  التــي قامــت عليهــا  مــن أهميــة األســس 
االستراتيجية. يسعى املغرب جاهدًا، وفي كل 
مــرة تســنح لــه الفرصة، إلى تســويق تجربته 
فــي تدبيــر الشــأن الدينــي أمــام العالــم، كأحــد 
العوامــل الرئيســة التــي أّدت إلــى االســتقرار 
السياســي واألمنــي، وإلــى محاربــة التطــرف، 
غيــر أن تجربتــه هــذه تعتريهــا نواقــص تحّد 
املغربيــة  الحكومــات  وتعــزو  فاعليتهــا.  مــن 
املتعاقبة االســتقرار السياسي واألمني الذي 
تحظى به الباد، وسط وضع عربي وإقليمي 
مضطرب، خصوصًا بعد ســقوط أنظمة عدة 
السياســة  إلــى  املنطقــة،  بلــدان  مــن  عــدد  فــي 
الدينــي.  فــي املجــال  التــي تنتهجهــا اململكــة 
ويؤكــد وزيــر األوقــاف، أحمــد التوفيــق، فــي 
»محاربــة  أن  الجديــد«،  لـ«العربــي  حديــث 
ســت على ضرورة إرســاء  سِّ

ُ
املغرب لإلرهاب أ

دعائم املشــروعية السياســية في الباد، التي 
دعمتها السلطات بإطاق إجراءات اإلصاح 
 عــن تكوين علماء 

ً
فــي جميــع املياديــن، فضا

يدركــون شــروط الســلم واملعــروف«. ويعتبــر 
اإلرهابــي«  »التيــار  يدعــوه  مــا  موقــف  أن 
عــن  وقاصــر  »مشــّوه  السياســي  العمــل  مــن 
أمــام  السياســية  املتحــوالت  اســتيعاب 
الثوابــت الدينيــة«. وأضــاف أن »هــذا التيــار 
خــارج  للنصــوص  الحرفيــة  القــراءة  يعتمــد 
ســياقها الزمني واملوضوعي، ما يفضي إلى 

استخدام العنف«.
ويلفــت الوزيــر، إلــى أن »املغرب فطن للتوجه 
هــذه  مثــل  تــود  الــذي  الخطيــر  السياســي 

التيــارات تطبيقــه علــى األرض، فانخــرط في 
برامــج تأهيــل التعليــم الدينــي، مــع التمســك 
املشــروعية  تضمــن  التــي  املؤمنــن  بإمــارة 
والعقيــدة  املالكــي  واملذهــب  الدينيــة، 
األشــعرية القائمــة علــى الوســطية«. بــدوره، 
اإلســامية،  الجماعــات  فــي  الباحــث  يقــول 
إن  الجديــد«،  لـ«العربــي  الكنبــوري،  إدريــس 
»ثمــة مبــادرات كثيــرة وكبيــرة، ســاهمت وال 
شك في التقليل من مخاطر التطرف الديني، 

واملمارسات اإلرهابية باسم اإلسام«.
ويخــص الكنبــوري بالذكــر، السياســة التــي 
لناحيــة  املســاجد،  تجــاه  الدولــة  نهجتهــا 
مراقبتهــا ووضع ضوابــط للخطباء واألئمة 
حالــت دون تســييس املنبــر، وترويــج الفكــر 
املتطــرف، علــى الرغــم مــن حــدوث انزالقــات 
بــن حــن وآخــر، مــا يطــرح ضــرورة تجديــد 

السياسة الدينية باملغرب.
ويســجل الباحــث املغربي مفارقــة تتمثل في 
كــون »السياســة الدينيــة الجديــدة لــم تمنــع 

اإلرهابيــة  الجماعــات  وتناســل  ظهــور  مــن 
واملتطرفــة، إذ تجــاوز عــدد الخايــا املتطرفة 
التــي تــم تفكيكهــا الـــ150 خليــة، وهــذا أمــر لم 
يحــدث باملغــرب فــي املاضــي، عندمــا لــم تكن 
الكنبــوري.  وفــق  دينيــة«،  سياســة  هنــاك 
الديــن  بــن  »اإلســاميون  مؤلــف  ويخلــص 
عاقــة  هنــاك  ليســت  أنــه  إلــى  والســلطة«، 
ونــزوع  الدينيــة  السياســة  بــن  مباشــرة 
التطــرف الدينــي، معتبــرًا أن األمــر يتجــاوز 
التســاؤل  إلــى  الدينيــة  السياســات  مســألة 

املتطرفــن،  عنــد  التديــن  مصــادر  حــول 
ومحدودية الخطاب الديني الرسمي.

وفــي هــذا الســياق، يفيــد الكنبــوري بوجــود 
ترويــج  فــي  تســاهم  متعــددة  »مصــادر 
الخطــاب  جانــب  إلــى  الدينيــة  الخطابــات 
الرســمي«، وبــأن »أي سياســة دينيــة يتعــن 
فــي  املتطرفــة  الخطابــات  بتفكيــك  تهتــم  أن 
القــول إن  إلــى  الكنبــوري  الديــن«، ويخلــص 
»أي سياسة دينية ال تجدد الخطاب الديني 

من أساسه لن تكون مثمرة«.
النظــام  خصوصيــة  أن  مراقبــون  ويــرى 
السياســي املغربي، التي تتمثل في مؤسســة 
عّد أحد العوامل الحاســمة 

ُ
إمــارة املؤمنــن، ت

للمملكــة  الدينيــة  السياســة  جعلــت  التــي 
تســاهم إلــى حــد بعيــد في ضمان االســتقرار 
السياســي واألمنــي، إذ تــؤول أمــور الفتــوى 

ودين املغاربة إلى امللك. 
األوقــاف  وزيــر  املغربــي  العاهــل  ويعــّن 
فعليــًا  ويتــرأس  اإلســامية،  والشــؤون 
يمثــل  الــذي  األعلــى،  العلمــي  املجلــس 
املؤسســة الشــرعية التــي ُينــاط بهــا إصــدار 
الهويــة  تحصــن  فــي  ويســهم  الفتــاوى، 
يجعــل  مــا  للمجتمــع،  والثقافيــة  الدينيــة 
الدينيــة  للسياســة  األول  املحــدد  امللــك 
بالباد. ويرى الباحث في الشــأن السياســي 
والديني، رشيد مقتدر، في حديث لـ«العربي 
باملغــرب  الدينيــة  »املؤسســات  أن  الجديــد«، 
تعمــل علــى تفعيــل سياســة إمــارة املؤمنــن 
الدينــي،  للحقــل  املنظمــة  التشــريعات  عبــر 
وتجســيدها فــي شــكل عملي، بهــدف تكثيف 
إمــارة  ملؤسســة  السياســي  الدينــي  الــدور 
املؤمنــن«. ويضيــف أن »املؤسســات الدينية 
الحســاس،  القطــاع  هــذا  تدبيــر  علــى  تعمــل 
الدينيــة  للسياســة  مــرن  تنفيــذ  خــال  مــن 
للمؤسســة امللكيــة«. كمــا تتنبــه إلــى كل خلل 

أو انحراف، ورصد الظواهر الخاطئة«.

بإعفاء  يقضي  اتفاق  على  أوزبكستان  وجمهورية  روسيا  وّقعت 
أوزبكستان من دفع 850 مليون دوالر ديونًا لموسكو، وذلك في إطار 
زيارة الرئيس فالديمير بوتين. ووقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، 
بإلغاء  تقضي  التي  االتفاقية  على  عزيزوف،  رستم  األوزبكي  نظيره  مع 
ديون أوزبكستان. وكان بوتين قد صادق في وقت سابق على تعديل 

تم بموجبه إلغاء نحو 29 مليون دوالر، من ديون كوبا.

الحقل  في  الجديدة  السياسية  الستراتيجيته  التأسيس  في  المغرب  شرع 
الديني، في أعقاب التفجيرات التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، في 
مبادئ  على  الجديدة  االستراتيجية  وارتكزت   .2003 العام  من  مايو/أيار 
الحفاظ على الوحدة المذهبية للمغرب، والتشبث بمرجعية المذهب 
مراقبون  واعتبر  األخــرى.  الثقافات  على  االنفتاح  وتشجيع  المالكي، 
أثبتت  اإلرهــاب،  مكافحة  في  الخاصة  المغربية  السياسية  »التجربة  أن 

نجاعتها في تلك المرحلة«.

إلغاء الديون

تجربة وحلول

حسمت أوزبكستان أمرها 
عبر تأكيدها التحالف 

مع روسيا، بعد فترة من 
محاولة السير على حبلين، 
بين الجارة القريبة والحلف 

األطلسي. وحسم 
رئيس أوزبكستان إسالم 
كريموف مصيره مع 

روسيا، قبل استحقاقاته 
النيابية والرئاسية

)Getty( تتصّدر روسيا سلّم التبادل التجاري مع أوزبكستان

■ دماء الشــهيد #أبو_عن 
ة حقيقية 

ّ
يجــب أن تكــون هز

لــكل الحاملن بحل الدولتن

■ رئيــس الوزراء التركي 
#رجب_طيب_أردوغان: قتل 

أبو عن عمل خســيس. هل 
َمن يقتنع؟

■ عندما تهن شــعبك على 
األقــل كــن عزيزًا على أعدائك، 

رئيــس وزراء يهان على 
الطريق الســريع ووزير يقتل 

في مســيرة سلمية 

■ زيــاد أبو عــن توفي نتيجة 
تعّرضه للضرب واستنشــاق 

الغاز املســيل للدموع في 
الحال، بينما أكدت #إســرائيل 

أنــه توفــي نتيجة أزمة قلبية 
ربما بعد اإلمســاك بعنقه

■ وزيــر الجيــش في حكومة 
#االحتال موشــيه #يعالون: 
نعتــذر عن »وفاة« #أبو_عن 

ونأمل اســتمرار التنسيق 
األمني

■  #محمود_عبــاس: هذه 
الجناية سيســجلونها ضد 

مجهــول ولدينا صور ملا 
جرى وســيقولون مزورة. 

وبعدهــا يا رّيس، ماذا 
ستفعل؟
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األجانب يهربون من أسهم دبي ومصر
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العربي الجديد

الســوقية  القيمــة  خســرت  فيمــا 
 %7.42 نحــو  أمــس  دبــي  ألســهم 
املؤشــر  وانخفــض  قيمتهــا  مــن 
بنحــو 288 نقطــة، بــدأ املســتثمرون األجانــب 
الهــروب مــن الســوق اإلماراتي وســط مبيعات 
مكثفــة خــال اإلســبوع الجــاري. وانخفضــت 
مشــتريات األجانب في ســوق دبي بنحو 100 
مليــون درهــم خال إســبوع. وهو ما نظر إليه 
محللون على أن األجانب يهربون من الســوق 
الخســائر وســط  مــن  املزيــد  تكبــد  مــن  خوفــًا 

الهبوط املتواصل في أسعار األسهم. 
وبلغــت قيمــة مشــتريات األجانــب من األســهم 
فــي ســوق دبــي املالــي خــال األســبوع الحالي 
قيمــة  بلغــت  فيمــا  درهــم،  مليــار   2.3 نحــو 
مبيعاتهــم نحــو 2.4 مليــار درهــم. لكــن هــذه 
يــوم  األجانــب  مبيعــات  تتضمــن  ال  األرقــام 
أســواق  باقــي  وتعرضــت  الخميــس.   أمــس 
الخليــج لتراجعــات أقــل حــدة، إذ هوى مؤشــر 
الســعودية 0.2% وقطــر %4.3  فــي   »تــداول« 
أســعار  انخفــاض  بســبب   %  1.5 والكويــت 
النفــط ووصــول ســعر برنــت ألدنــى مســتوى 
منــذ خمــس ســنوات. والحــظ  خبــراء مــال فــي 
والخليجيــة  العامليــة  املــال  أســواق  أن  لنــدن 
أصبحت شــديدة الحساسية ألية تصريحات 
من قبل السعودية أو منظمة البلدان املصدرة 
اإلمــدادات  مســتقبل  بشــأن  »أوبــك«  للنفــط 

النفطية، فقد واصلت تصريحات وزير النفط 
الســعودي علــي النعيمــي الذي أكــد أن منظمة 
أوبــك ماضيــة فــي قرارهــا بتــرك أســعار النفط 
للســوق وتقديــرات »أوبــك« املنخفضــة للطلب 
العاملي على نفطها في العام املقبل، تأثيراتها 
الســلبية على أســواق املال. وقال عمرو صابر، 
الــرواد  لــدى  العربيــة  املــال  أســواق  محلــل 
للوســاطة، »ال تــزال اضطرابــات أســواق النفط 
تؤثــر ســلبًا علــى معنويــات املســتثمرين فــي 
املنطقة، ما دفعهم إلى عمليات بيع عشوائية 
خوفًا من مزيد من الهبوط«، وأضاف« اقتفت 
املؤشرات املصرية أثر بورصات الخليج التي 
هبطــت إلى مســتويات متدنيــة«. وقال صابر: 
»ســتظل مخــاوف املســتثمرين بشــأن أســعار 
النفط قائمة لحن ظهور بوادر للتعافي، وهو 
مــا ســيؤثر بالضــرورة علــى أداء البورصــات 

العربية فى الفترة املقبلة«.
هــوت  إذ  فــي مصــر،  أفضــل  الحــال  يكــن  ولــم 
 8 فــي  يوميــة  وتيــرة  بأكبــر  مصــر  بورصــة 
أســابيع قبيل نهاية تداوالت، أمس الخميس، 
الخليجيــة  األســواق  تراجعــات  أثــر  مقتفيــة 
التــي تضــررت كثيــرًا جــراء التقلبــات الحــادة 
فــي أســواق النفــط العامليــة.  وتواصــل هــروب 
وســط  املصريــة  البورصــة  مــن  األجانــب 
الفتــرة  لــن تحصــل خــال  أن مصــر  مخــاوف 
املقبلــة علــى دعــم خليجــي أو تتمكن من جذب 
استثمارات من دول التعاون، كما كان متوقعًا 
فــي الســابق. ومالــت معامــات األجانــب إلــى 

البيــع بقــوة، خاصــة ألســهم البنــك التجــاري 
الدولــي واملجموعــة املاليــة هيرميــس، بينمــا 
للشــراء  املصريــة  املعامــات  بعــض  اتجهــت 
بحجة أن األســعار منخفضة وهنالك أمل في 
تحقيــق أربــاح فــي املســتقبل.  وخســر أســهم 
أوراسكوم لاتصاالت 3.6% والبنك التجاري 
الدولــي 1.9% وهيرميــس 4.3% وبالــم هيلــز 
إبراهيــم  وقــال   .%3.8 جــروب  وعامــر   %3.7
النمــر مــن نعيــم للوســاطة فــي األوراق املاليــة 
»نــزول اليــوم جــاء تأثــرًا بتراجعــات األســواق 
وســيكون  كثيــرا  يــدوم  لــن  لكنــه  الخليجيــة، 
 4.6 جلوبــال  أســهم  ونزلــت  مؤقتــا«.  تأثيــره 
% وطلعــت مصطفــى 1.6 % وبايونيــرز 3.15 
لتــداول  فــاروس  5.6%. ونصحــت  %والقلعــة 
مذكــرة  فــي  أمــس،  العمــاء  املاليــة  األوراق 
بحثيــة »باالســتثمار علــى األســهم ذات األداء 
األفضــل مــن الســوق وتجنــب املراكــز املكونــة 
علــى الهامــش وتحديــد مســتويات صريحــة 
كذلــك  وانخفضــت  الخســائر«.  لوقــف  للبيــع 
عــز  وحديــد   %0.25 ســوديك  شــركات  أســهم 

4.2% واملصرية لاتصاالت %2.5.
األســهم  هبطــت  العامليــة  األســواق  وفــي 
أســبوعن  فــي  مســتوياتها  ألدنــى  اليابانيــة 
للمخاطــرة  املســتثمرين  شــهية  تراجــع  مــع 
بفعــل ارتفــاع الــن وانخفــاض أســعار النفــط. 
إلــى   %0.9 بنســبة  نيكــي  مؤشــر  وانخفــض 
17257.4 نقطــة، بينمــا هبــط مؤشــر توبكــس 

بنسبة 0.7% إلى 1397.04 نقطة.  

اقتصاد
عمان ـ زيد الدبيسية

العــراق واألردن خطــوات جديــة نحــو تنفيــذ  خطــت 
دوالر،  مليــار   18 بكلفــة  مشــترك،  نفطــي  مشــروع 
يتــم مــن خالــه تصديــر النفــط العراقــي للخــارج عبــر 
ميناء العقبة األردني. وفي حال إتمام املشــروع، فإنه 
ســيخلق منفــذًا جديــدًا لتصديــر نفط العــراق، إضافة 

ملنفذ الخليج العربي.
وقــال الســفير العراقــي فــي العاصمــة األردنيــة عّمــان، 
جــواد عبــاس، لـــ« العربــي الجديــد » إن بــاده أرســت 
قبــل أيــام عطــاء مّد أنبــوب النفط بن العــراق واألردن 
علــى ائتــاف يضــم شــركات كوريــة، بعــد فوزهــا على 

املشــروع  لتنفيــذ  بعــروض  تقدمــت  عامليــة  شــركات 
االستراتيجي. 

التحالــف  ائتــاف  أســماء  عــن  عبــاس  يكشــف  ولــم 
الكــوري وقيمــة الصفقــة، لكنــه أكــد أنــه مــن املقــرر أن 
عقــب   ،2015 بدايــة  املشــروع  تنفيــذ  االئتــاف  يبــدأ 

استكمال الدراسات الخاصة به. 
وأنبــوب النفــط العراقــي األردنــي مشــروع ســيتم مــن 
العالــم،  باقــي  إلــى  العراقــي  النفــط  تصديــر  خالــه 
عبــر نقــل النفــط الخــام املســتخرج من حقــول البصرة 
الواقعــة جنــوب العــراق، إلــى مدينــة العقبــة بجنــوب 
مرحلتــن،  عبــر  كــم   1700 األنبــوب  ويمتــد  األردن، 
األولى من البصرة إلى حديثة غرب العراق، والثانية 

»ســينقل  الدراســات  وحســب  العقبــة.  مينــاء  حتــى 
الجــزء األول مــن األنبــوب حوالــى 2.25 مليــون برميل 
نفــط يوميــًا، فيمــا تبلــغ كميــة النفــط التــي ســتصل 
إلــى مينــاء العقبة عبــر األنبوب مليون برميل يوميًا، 
ســيتم تحويــل 850 ألــف برميــل إلــى مصفــاة البترول 
 100 لنقــل  آخــر  أنبــوب  إلــى  باإلضافــة  األردنيــة، 
مليــون متــر مكعــب يوميــًا مــن الغــاز، ســيقوم األردن 
باستخدامها إلنتاج الكهرباء«. ويتوقع االنتهاء من 

تنفيذ املشروع في العام 2017.
وكان وزير الطاقة االردني قد قال لـ«العربي الجديد« 
إن االضطرابــات التــي تشــهدها املنطقــة، وعــدم توفــر 
التمويــل أجــل البــدء فــي تنفيــذ مــد انبــوب النفــط مــن 

الــى العقبــة. واتفــق العــراق واألردن  مدينــة البصــرة 
على مد أنبوب نفط، يســمح بتصدير النفط العراقي 
عبــر مينــاء العقبــة األردنــي مــع العمــل، بشــكل جــاد، 
علــى التوصــل إلــى حلــول نهائية لخافاتهمــا املالية 
العالقــة منــذ ســنوات، وذلــك خــال الزيــارة التــي قــام 
بهــا رئيــس الــوزراء العراقــي، حيــدر العبــادي، لعمــان 

نهاية أكتوبر.
من جانب آخر، قال السفير العراقي إن اللجنة العليا 
االردنية العراقية املشــتركة ســتنعقد في بغداد قريبًا 
برئاســة رئيَســي وزراء البلديــن، للتباحــث حــول عدد 
مــن القضايــا، بمــا في ذلك امللف املالي العالق بينهما 

منذ عدة سنوات.

ائتالف كوري يفوز بمشروع تصدير نفط العراق عبر األردن

رؤية حزبية لخطط 
اإلنفاق البريطانية

زعيم حزب العمال البريطاني، إد ميليباند، يداري عينيه من األضواء القوية خالل لقائه 
االنتخابات  قبل  اإلنفاق  خطط  عن  ميليباند  وتحدث  لندن،  في  أمس  األعمال،  برجال 
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مصطفى عبد السالم

املاليــة  وزارة  أتحفتنــا  أمــس 
قالــت  »تاريخــي«،  ببيــان  املصريــة 
فيه إن رئيس الوزراء ووزير املالية 
قاما بجولة بمنطقة جاردن سيتي 
وميدان التحرير، سيرًا على األقدام 
املســؤولن  وأن  حراســة،  وبــدون 
املحيطــة  الشــوارع  فــي  ترجــا 
الغربيــة،  الســفارات  بمنطقــة 
املواطنــن،  مــن  بعــدد  والتقيــا 
وأن  طبيعيــة،  األجــواء  وكانــت 
الجولة جاءت تأكيدًا على استقرار 
األوضــاع األمنيــة، وردًا على إغاق 
الســفارات التي تزعم عدم اســتقرار 

األوضاع األمنية.
الجولــة كانــت ردًا بدائيــًا وســاذجًا 
بريطانيــا  ســفارات  تعليــق  علــى 
وأســتراليا  وسويســرا  وأملانيــا 
خدماتها للجمهور ألسباب أمنية.

امللفــت فــي البيــان أن الــوزارة أرفقت 
بــه صــورة للرجلــن وهمــا يســيران 
بشــوارع قريبــة مــن مجلــس الوزراء 
التــي يفرغهــا األمــن  وهــي املنطقــة 
بجــاردن  لهــا  املــارة وال عاقــة  مــن 
هــّم 

ّ
ســيتي حيــث مقــر الســفارات، الل

إال التجاور املكاني.
ال يهمنــا املاحظــة الشــكلية أو الرد 
الســاذج على قرار إغاق الســفارات، 
املســؤولة  الــوزارة  أن  يهمنــا  لكــن 
عــن إدارة ميزانيــة تقتــرب مــن 800 
حــول  بيانــًا  تصــدر  جنيــه  مليــار 
ترّجــل الرجلــن بمنطقة الســفارات، 
وترفــض إصــدار بيانــات تــرّد فيهــا 
علــى أســئلة املصرين حــول حقيقة 
الوضع املالي للباد وعجز املوازنة، 
مليــارًا   353 العجــز  كان  إذا  ومــا 
حقيقــة  ومــا  جنيــه،  مليــار   253 أم 
جنيــه.  مليــار   100 البالــغ  الفــارق 
ونســيت وزارة املاليــة أو تجاهلــت 
إصــدار بيانــات تجيــب علــى أســئلة 
لجنــة  بــّرأت  ملــاذا  منهــا:  حساســة 
بالوزارة عائلة ســاويرس من تهمة 
التهــّرب الضريبــي مــن 14.2 مليــار 
جنيــه رغــم إدانــة القضــاة للعائلــة، 
هــل ألن الوزيــر صديــق العائلــة، أم 
مــن  العائلــة  تبرئــة  فــي  فشــل  ألنــه 
التهمة وقت أن كان مساعدًا للوزير 
أيــام حكــم الرئيــس محمــد مرســي؟ 
ملــاذا تحقــق  الــوزارة:  لنــا  ولــم تقــل 
مع موظفن بها لرفضهم االعتراف 
ببراءة ساويرس من تهمة التهّرب؟ 
لــم تجــب الــوزارة علــى أســئلة: أيــن 
الســخي  الخليجــي  الدعــم  ذهــب 
 10.6 فقــط  أدرجــت  وملــاذا  ملصــر، 
مــن  املوازنــة  فــي  دوالر  مليــارات 
بــن 21 مليــارًا وصلــت مصــر حتــى 
مايو/ أيار 2014؟ وأين ذهب الوفر 
املســاعدات  بســبب  املوازنــة  فــي 
وتهــاوي  الخليجيــة  النفطيــة 

أسعار النفط 40%؟
الــوزارة تهتــم باإلجابــة علــى  ليــت 
اهتمــت بجولــة  كمــا  األســئلة  هــذه 

الوزير ورئيسه.

4.2
توقع رئيس اتحاد وكاالت 
السياحة التركية، باشاران 

أولوسوي، أن يصل عدد السياح 
الذين يزورون باده، خال فصل 
الشتاء الحالي، إلى 4.2 ماين 

سائح.

149
بلغت قيمة تصّرفات العقارات 
من أراٍض وشقق وفيات في 
دبي، أمس، نحو 549 مليون 

درهم )149 مليون دوالر(، حسب 
التقرير اليومي للتصرفات 

الذي يصدر عن دائرة األراضي 
واألماك.

تركيا تبدأ شراء 
النفط من بغداد 

وكردستان

قال وزير الطاقة التركي تانر 
يلدز، أمس، إن شركة تكرير 
النفط التركية توبراش بدأت 

شراء شحنات من الخام 
العراقي. وأضاف أن املشتريات 

التركية من النفط العراقي 
ستأتي من الحكومة املركزية 

وإقليم كردستان.

صندوق النقد 
يخفض توقعات 
نمو جنوب إفريقيا

 
خفض صندوق النقد الدولي 
توقعاته لنمو دولة جنوب 

إفريقيا في العام الجاري إلى 
1.4 %، من توقعات سابقة 

بنمو في حدود 2% صادرة في 
أكتوبر/ تشرين األول املاضي.

المركزي الروسي 
يرفع الفائدة %1

رفع بنك روسيا املركزي أمس، 
للمرة الثانية في غضون شهر 
ونصف تقريبًا، سعر الفائدة 
األساسي بمقدار نقطة مئوية 
واحدة من 9.5% إلى %10.5. 

أرقام سهم

كواليس

»بيان تاريخي« 
بجد
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الكويــت  إن  تجــار،  قــال 
حــددت ســعر البيــع الرســمي 
لشــحناتها مــن النفــط الخــام، 
إلــى  الثانــي،  يناير/كانــون  لشــهر 
مســتوى  عنــد  اآلســيوين  املشــترين 
يقــل 3.95 دوالر عــن متوســط أســعار 
خاَمــي ُعمــان ودبــي. وأظهــرت بيانات 
البيــع  ســعر  أن  »رويتــرز«  لوكالــة 
الرســمي لشــهر ينايــر/ كانــون الثاني 
الشــهر  عــن  دوالر   1.85 منخفــض 
الســابق، وهــو األدنــى منــذ ديســمبر/ 

كانون االول 2008. 

حكوميــة،  بيانــات  أظهــرت 
األساســية  الطلبيــات  أن 
للماكينات في اليابان هبطت 
%6.4 فــي أكتوبــر/ تشــرين األول عــن 
تراجــع  أول  الســابق، مســجلة  الشــهر 
إلــى  يشــير  ممــا  أشــهر،  خمســة  فــي 

تونس ـ فرح سليمتباطؤ محتمل إلنفاق املستثمرين.

وافق البرملان التونسي، أمس، على 
ميزانيــة عــام 2015، والتــي ســتبلغ 
مليــار   15.69( دينــار  مليــار   29
دوالر(، بزيــادة 6%عــن موازنة العام الجاري 

.2014
مــن  تقريبــًا  خاليــة  شــبه  امليزانيــة  وجــاءت 
اإلجــراءات االجتماعيــة، إذ اتخــذت الحكومة 
للمحروقــات  الدولــة  دعــم  بتقليــص  قــرارًا 
بنســبة  العمومــي  والنقــل  الغذائيــة  واملــواد 
16%، كمــا تــم تقليــص امليزانيــة املخصصــة 
مــع  الحكوميــة،  الوظائــف  فــي  لانتدابــات 
االكتفاء تقريبًا باالنتدابات في سلكي األمن 
والجيــش، باعتبــار التحديــات األمنيــة التــي 

تواجهها الباد في املرحلة الحالية. 
التــي  الخيــارات  عبــر  الحكومــة،  وتراهــن 
اتخذتهــا فــي ميزانيــة الدولــة للعــام املقبــل، 
على خفض نسبة العجز إلى 5% من إجمالي 
تعزيــز  عبــر  وذلــك  للبــاد،  املحلــي  الناتــج 
مســاهمة املــوارد الذاتيــة فــي بنــد اإليــرادات 
إجمالــي  مــن   %70 إلــى  لترتفــع  العامــة، 
اإليــرادات فــي العــام الجــاري، إلــى 75% العام 
لاســتثمارات  أولويــة  إعطــاء  مــع  املقبــل، 
الحكوميــة. ووفقــا مليزانية العــام املقبل التي 
فــإن  البرملــان،  فــي  نائبــا   144 عليهــا  وافــق 
فــي  ســتكون  التمويــل  مــن  تونــس  حاجــات 
حدود 7.4 مليارات دينار )4 مليارات دوالر( 
مــن بينهــا 4.4 مليــارات دينــار )2.38 مليــار 

دوالر( تمويات خارجية.
للنمــو  تقديــرًا   2015 ميزانيــة  وتتضمــن 
االقتصــادي بحوالــى 3% فــي 2015، مقارنــة 
 .2014 فــي   %2.5 حــدود  فــي  متوقــع  بنمــو 
وســيبلغ العجــز، وفقــا للميزانيــة، 5% العــام 
املقبل، مقارنة بنسبة 5.8% مع نهاية 2014.
وفي املقابل، ستشهد ميزانية 2015 ارتفاعا 
طفيفا في نفقات التنمية التي ســترتفع إلى 
5.8 مليــارات دينــار )3.14 مليــارات دوالر(، 
 2.87( دينــار  مليــارات   5.3 بنحــو  مقارنــة 

مليار دوالر( في 2014. 
وقال النائب في برملان الشعب وعضو لجنة 
املالية، محسن حسن، إن الوضع االجتماعي 
مــا  وهــو  الصعوبــة،  غايــة  فــي  تونــس  فــي 
يفســر تراجــع القــدرة الشــرائية للمواطنــن، 
ارتفــاع  مــن  البــاد  تشــهده  عمــا   

ً
فضــا

متواصل في نسبة البطالة والتضخم، وهو 

موازنة تونس تتخلّى 
عن الدعم االجتماعي

الموازنة الجديدة 
تتضمن خفض نفقات 

دعم المحروقات 
والسلع والنقل

حاجات تونس من التمويل 
العام المقبل، ستكون 
بحدود 4 مليارات دوالر

1011
اقتصاد

مــا  االقتصــادي،  الركــود  تواصــل  يعنــي  مــا 
يجعــل الحكومــة مضطــرة فــي العــام الجديد 
إلى مواصلة ترشيد اإلنفاق، واالعتماد على 
سياســيات ماليــة حكوميــة أكثــر صرامــة من 

ذي قبل.
»العربــي  لـ تصريــح  فــي  حســن،  وأضــاف 
دعــم  نفقــات  فــي  التقليــص  أن  الجديــد«، 
األساســية  الغذائيــة  واملــواد  املحروقــات 
والنقــل الحكومــي مــن 4.45 مليــارات دينــار 
فــي  دينــار  مليــارات   3.74 إلــى   2014 فــي 
2015، ســيؤدي إلــى مزيــد مــن تراجــع القدرة 
الشــرائية وتــآكل الطبقــة الوســطى، خاصــة 
أن قانــون املاليــة لــم يــأت بإجــراءات واضحة 

إن  إذ  مســتحقيه،  نحــو  الدعــم  لتوجيــه 
املصالــح الحكوميــة ال تــزال بصــدد تكويــن 
للدعــم.   املســتحقة  للفئــات  بيانــات  قاعــدة 
وأشــار حســن، وهــو نائب عن حــزب االتحاد 
إلــى  الليبرالــي،  التوجــه  الحــر ذي  الوطنــي 
قانــون  ســتعتمد  القادمــة  الحكومــة  أن 
البــاب  يتــرك  مــا  وهــو  تكميليــا،  ماليــة 
تكميليــة  إجــراءات  العتمــاد  مفتوحــًا 
الهشاشــة االجتماعيــة واملســاعدة  ملحاربــة 
الحــل  أن  معتبــرا  عمــل،  فــرص  خلــق  علــى 
األمثــل والجــذري ملقاومــة صعوبــة الظــرف 
عــودة  فــي  يكمــن  تونــس،  فــي  االجتماعــي 
االقتصــاد إلــى خلــق النمــو مــن خــال دعــم 
الداخلــي،  والطلــب  والتصديــر  االســتثمار 
أمنــى  اســتقرار  تحقيــق  يشــترط  وهــذا 
وسياســي بدرجــة أولــى، ودعــم كل األطــراف 
إلــى  باإلضافــة  اإلنتاجيــة،  االجتماعيــة 
تأهيل مناخ األعمال في تونس.  من جانبه، 
يــرى النائــب جيانــي الهمامي، عــن الجبهة 
أن  اجتماعــي(،  اشــتراكي  )حــزب  الشــعبية 
مشــروعي امليزانيــة وقانون املالية يكرســان 
نفس النهج العام الذي اعتمدته الحكومات 
السابقة، والتي أدت إلى اختال التوازن في 

التنمية بن املحافظات التونسية. 
»العربــي الجديد« إن تخلي  وقــال الهمامــي لـ
الدولــة عن دورهــا االقتصادي واالجتماعي، 
معتبــرًا أن اكتفــاء الدولــة بالحــد األدنــي مــن 
اإلجــراءات االجتماعيــة فــي ميزانيــة الدولــة 
فــي  االنتدابــات  مــن  والحــد  الجديــد،  للعــام 
املصــارف  ورســملة  الحكوميــة،  الوظائــف 
الحكوميــة، ســيعمق مــن األزمــة االجتماعيــة 
والفقــر فــي تونــس. وعبر الهمامي عن رفض 

حزبه التام لهذا التوجه. 
انتهجتــه  الــذي  الخيــار  إن  خبــراء  ويقــول 
الحكومــة التونســية بالتقليــص من النفقات 
االجتماعيــة مفــروض عليهــا؛ نظــرًا للوضــع 
االقتصــادي الصعــب الذي تمر به الباد، في 
ظــل ارتفــاع نفقــات األجــور مــن 5.5 مليــارات 
دينــار فــي 2010 إلــى 11 مليــار دينــار العــام 
الجــاري، بســبب االنتدابــات غيــر املدروســة 
فــي الســنوات الثــاث املاضيــة وزيــادة كتلــة 
األجور واملنح. ووقعت تونس العام املاضي 
مــع صنــدوق  ائتمانــي  قــرض  اتفاقيــة  علــى 
النقد الدولي بقيمة 1.78 مليار دوالر، بهدف 
لتســريع  اقتصاديــة  إصاحــات  اســتكمال 
ثــورة ديســمبر/ منــذ  البطــيء  النمــو  نســق 

كانــون األول 2011 التــي أطاحــت بالرئيــس 
الســابق زيــن العابديــن بــن علي، لكــن تونس 
التمويــات  علــى  اعتمادهــا  ســتواصل 

الخارجية العام املقبل بشكل كبير.
قــال  املاضــي،  األول  أكتوبر/تشــرين  وفــي 
رئيــس الــوزراء التونســي، مهــدي جمعــة، إن 
تونــس تحتــاج مــا ال يقــل عــن 3 ســنوات مــن 
فيهــا  بمــا  املؤملــة  االقتصاديــة  اإلصاحــات 
إلنعــاش  الضرائــب  وزيــادة  الدعــم  خفــض 

االقتصــاد. ومثلمــا هــو متوقــع، ســتنخفض 
بنســبة   2015 فــي  الحكومــي  الدعــم  نفقــات 
16% إلــى 3.7 مليــارات دينــار )مليــارا دوالر( 
مــن  الرغــم  وعلــى  الحالــي.  بالعــام  مقارنــة 
مطالبــات اتحــاد الشــغل ذي التأثيــر القــوي 
بزيادة في رواتب القطاع العام، فلم تتضمن 
امليزانيــة أي زيــادات فــي 2015، وهو ما يدفع 
االتحاد إلى تنفيذ تهديداته بشن إضرابات. 
ولكــن مهــدي جمعــة قــال، خــال خطــاب فــي 

البرملان يوم األربعاء، إن أي زيادات محتملة 
يجب أن تكون فقط بموافقة البرملان الجديد، 
وليــس حكومتــه التي ســتتخلى عن مهامها 

لحكومة جديدة بعد أسابيع.
وســتكون مثــل هذه املســائل العالقــة، إضافة 
إلــى اإلصاحــات االقتصاديــة العاجلــة، مــن 
الحكومــة  ســتواجه  التــي  األولويــات  أبــرز 

املقبلة.
)الدوالر األميركي = 1.84 ريال تونسي(

صنعاء ـ فاروق الكمالي

يتصــدر إنتــاج النب اليمني، أحد أهم الزراعات 
التاريخيــة التــي اشــتهر بهــا اليمــن، أولويــات 
االســتراتيجية الحكوميــة للصــادرات، والتــي 
استشــاري  فريــق  إعدادهــا  علــى  ُيشــرف 

متخصص من االتحاد األوروبي.
وقــال وكيــل وزارة الزراعــة في اليمن، عبد امللك 
»العربــي الجديــد«: »نأمــل مــن خــال  الثــور، لـ
برامج االستراتيجية مضاعفة إنتاج النب إلى 
50 ألــف طــن، يخصــص منها الثلــث للتصدير، 
 300 ســتتجاوز  العائــدات  أن  املؤكــد  مــن  إذ 
مليون دوالر«. وأشــار إلى املكانة التي يحظى 

غزة ـ عالء الحلو

لم تشفع ستة إضرابات ُكلّية، ومثلها جزئية، 
وعشــرات الفعاليــات االحتجاجيــة التي يقوم 
عنــد  الحكوميــن،  غــزة  قطــاع  موظفــو  بهــا 
ــاع القــرار الفلســطيني، إلنهــاء معاناتهــم 

ّ
صن

م حكومة الوفاق الوطني 
ّ
املتواصلة، منذ تسل

مهامها، قبل ستة أشهر.
عّينتهــم  الذيــن  غــزة،  موظفــو  م 

ّ
يتســل ولــم 

مــن  رواتــب  الســابقة،  »حمــاس«  حكومــة 
حكومــة الوفــاق، كما أنهم لــم يجدوا اعترافًا 
اللجنــة  تقــدم  ولــم  كموظفــن.  بشــرعيتهم 
اإلداريــة التــي شــكلتها حكومــة الوفــاق لحل 
إعــان  رغــم  اآلن،  حتــى  حلــول  أي  أزمتهــم، 
قــرب  مــرة  مــن  أكثــر  الوفــاق  فــي  مســؤولن 

الخروج بتوصيات لحل هذه املعضلة.
ألــف   50 نحــو  اإلحبــاط  مــن  حالــة  وتســود 
باتــوا  غــزة  فــي  وعســكري  مدنــي  موظــف 
الرؤيــة  غيــاب  نتيجــة  األمّريــن  يعانــون 
الخاصــة بحــل مشــكلتهم، وشــارك معظمهم 
فــي الفعاليــات االحتجاجيــة التــي نظمتهــا 
القطــاع  فــي  الفلســطينين  املوظفــن  نقابــة 
العــام، ودفــع عدم حل أزمتهم، البعض منهم 
أو  نشــاط  أي  جــدوى  بعــدم  الشــعور  إلــى 
إضراب، وأن حل قضيتهم يحتاج الى »قرار 

مــن  يعتبــر  حيــث  عامليــًا؛  اليمنــي  الــنب  بهــا 
األغلى، ويتجاوز سعر الكيلو منه 15 دوالرًا.

ووفقــًا لإلحصائيــات الرســمية، تقدر املســاحة 
أنحــاء  فــي  حاليــًا  للــنب  املخصصــة  الزراعيــة 
فــي  ويــزرع  هكتــار،  ألــف   34.5 بنحــو  اليمــن 
وفــي  والرطــب  الدافــئ  املنــاخ  حيــث  الوديــان 
الســفوح واملدرجــات الجبليــة وعلــى ارتفاعات 
تتباين بن 700 و2400 متر فوق سطح البحر. 
اليمنيــة علــى محصــول  وتعتمــد آالف األســر 
النب لتنمية مدخولها، إذ يعمل في هذا املجال 
قرابــة املليــون شــخص، بدءًا مــن زراعته وحتى 
تصديــره.  وارتفــع إنتــاج اليمــن مــن الــنب عــام 
2012 إلى نحو 19 ألف طن من 14 ألف طن في 

سياسي«، وتحركات أكثر جدية.
محمــد  التعليــم،  قطــاع  فــي  املوظــف  ويقــول 
فــي  يشــارك  إنــه  الجديــد«،  »العربــي  لـ ســالم، 
االعتصامــات واملســيرات التــي يتــم تنظيمها 
فــي القطــاع، علــى أمــل أن تســتجيب الحكومة 
والرئاســة إلــى مطالــب املوظفــن العادلــة، إال 
 املوظفن لم يحصلوا ســوى على وعود لم 

ّ
أن

يتحقق أي منها.
ويضيــف: »حالنــا الصعــب وصل إلــى ذروته، 
والحالــة  الفقــر  احتمــال  نطيــق  نعــد  ولــم 
املأســاوية التــي نمــر بهــا. نذهــب للمشــاركة 
في أي دعوة تخص قضيتنا، لكننا أصبحنا 
نفقــد األمــل بجــدوى مــا نقــوم بــه، ومــع ذلــك 
تحقيــق  يتــم  حتــى  املشــاركة  فــي  سنســتمر 

مطالبنا كافة«.
مــن ناحيتــه، يشــير نقيــب املوظفــن فــي غــزة، 
 عشــرات االعتصامــات 

ّ
محمــد صيــام، إلــى أن

واملســيرات  والكليــة  الجزئيــة  واإلضرابــات 
تــم تنظيمهــا خــال الشــهور الســتة األخيــرة، 
واالعتــراف  املوظفــن  بدمــج  للمطالبــة 
عــادل  بشــكل  رواتبهــم  وصــرف  بحقوقهــم 

أسوة بباقي زمائهم من موظفي الدولة.
 
ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ صيــام،  ويضيــف 
تلــك األنشــطة والفعاليــات وســيلة للوصــول 
األنشــطة  وستســتمر  املنشــودة،  الغايــة  الــى 
االســتجابة  عــدم  مــن  الرغــم  علــى  النقابيــة 

2009، وارتفــع فــي عــام 2013 إلــى 20 ألــف طــن، 
وهــو رقــم يعــد متواضعــًا بالقيــاس إلــى إنتاج 

بلدان أخرى.
مجــور،  فريــد  اليمنــي،  الزراعــة  وزيــر  وقــال 
أمــس، إن الحكومــة اليمنيــة تســعى إلــى رفــع 

اع 
ّ
والوعود واملماطلة املتواصلة من قبل صن

القــرار، ألن هــذا حــق للموظفــن كفلــه القانون 
الفلسطيني والقوانن الدولية.

وشــدد صيــام على تمســك النقابــة واملوظفن 
بحقهــم فــي االعتــراض والتعبيــر عــن رأيهــم 
واحتجاجهــم بــكل الوســائل املتاحــة، مؤكــدًا 
مواصلــة  ويجــب  املحــك،  علــى  »الجميــع  أن 
الفعاليــات االحتجاجيــة مــا لــم يتــم تحقيــق 
املطالــب«، مشــددًا فــي الوقت ذاته على أن غزة 
لــن تشــهد حالــة اســتقرار إال بعد انتهــاء أزمة 

املوظفن.
علــى الجانــب اآلخــر، يؤكــد أســتاذ االقتصــاد 
بالجامعة اإلسامية بغزة، محمد مقداد، في 
 االضرابــات 

ّ
»العربــي الجديــد«، أن تصريــح لـ

املواطنــن  تمّكــن  وال  الحيــاة  تعطــل  الكليــة 
مــن الحصــول علــى خدماتهــم األساســية، وال 
تضمــن لهــم الحيــاة الكريمة التي نص عليها 

الدستور.
 مقــداد لفــت في الوقــت ذاته الى أهمية 

ّ
غيــّر أن

بواجباتهــا  الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  قيــام 
فــي  القائمــن علــى أعمالهــم  تجــاه املوظفــن 
 الحــال الصعــب واملتــردي 

ّ
القطــاع، مؤكــدًا أن

الــذي وصــل إليــه موظفــو قطــاع غــزة دفعهــم 
فــي االعتصامــات والفعاليــات  الــى املشــاركة 

االحتجاجية.
وســيلة  االضــراب   

ّ
أن إلــى  مقــداد  ويشــير 

مشــروعة يلجــأ اليهــا املتضــررون للمطالبــة 
بحقوقهــم املهضومــة، وقــد تكــون مجديــة في 
الوفــاق  مطالبــًا حكومــة  األحيــان،  مــن  كثيــر 
علــى  امللقــاة  وواجباتهــا  مهامهــا  بتأديــة 
عــن  يتوقفــوا  كــي  املوظفــن  تجــاه  عاتقهــا 
أنشــطتهم االحتجاجيــة، وخاصة أنهم قاموا 
بــأداء أعمالهــم علــى أكمــل وجــه وأن االضراب 

يؤدي الى شلل في مرافق الحياة العامة.

إلــى  ســنويا،  طــن  ألــف   25 مــن  الــنب  إنتاجيــة 
القادمــة.  الخمــس  الســنوات  فــي  طــن  ألــف   50
ولفــت إلى أنشــطة وبرامج تســعى الــوزارة إلى 
تنفيذهــا لدعــم وتطويــر إنتاجيــة الــنب، منهــا 
تكثيــف نظــام حصــاد ميــاه األمطــار، وإدخــال 
أنظمــة الــري الحديــث، وإدخــال أنظمــة الطاقــة 
الشمســية. ويصــدر اليمــن مــا بــن 7 و10 آالف 
طــن إلى اليابــان والواليات املتحدة األميركية، 

باإلضافة إلى السعودية ومصر.
ويقــول املختصــون إن تدنــي إنتــاج اليمــن مــن 
الــنب يرجــع إلى الظروف الجغرافية التي يزرع 
فيهــا الــنب، وإلــى نــدرة املياه فــي اليمن، إضافة 
فــي  املتبعــة  الزراعيــة  األســاليب  تخلــف  إلــى 
إنتاجــه، وكــذا تفتــت ملكيــة األراضــي الزراعية 
التــي تتاشــى مــع مــرور األجيــال، أو تنتهــي 
لصالــح نبتــة »القــات« التــي تــدر ربحــًا وفيــرًا 

وسريعًا على املزارعن.
ويؤكــد مدير عام التســويق الزراعي، املهندس 
بمنظومــة  جــار  العمــل  أن  قاســم،  فــاروق 
اإلنتــاج، وهنــاك اهتمامــات كبيــرة، ســواء مــن 
الجانــب املحلــي أو املنظمــات الدوليــة لتطويــر 
ومضاعفــة إنتــاج الــنب فــي اليمــن، مشــيرًا إلــى 
أن االستراتيجية تتضمن التوسع في شتات 
الــنب وتوزيعهــا بأســعار رســمية أو مجانيــة 
للمزارعــن. وفــي إطــار اســتعادة مكانــة الــنب، 
اختــار اليمــن، العســل والــنب، كمحــور ملشــاركة 
ميانــو  اكســبو  العاملــي  املعــرض  فــي  اليمــن 

2015 في مدينتي ميان وبارما اإليطاليتن.
أطلقــت  األميركيــة  التنميــة  وكالــة  وكانــت 
املجتمــع،  معيشــة  تنميــة  برنامــج   2013 عــام 

بتحسن إنتاج النب في 5 مناطق في اليمن. 
ســنوات،  و5   3 بــن  مــا  عمــره  واملشــروع 
للــنب  اإلنتــاج  منظومــة  مراجعــة  ويســتهدف 
اليمنــي، وإكســابه معاييــر مطابقــة ملقاييــس 
القهوة العاملية في الواليات املتحدة األميركية 

واألسواق األخرى.

تساؤالت عن جدوى إضرابات اليمن نحو مضاعفة إنتاج البن
موظفي غّزة

صفقات

األساســي  التضخــم  تراجــع 
في فرنسا %0.2 في نوفمبر/

مقارنــة  الثانــي،  تشــرين 
مــع نفــس الشــهر مــن العــام املاضــي، 
الــذي  للمؤشــر  انخفــاض  أول  فــي 
املســتهلكن  أســعار  أكثــر  يســتبعد 
تقلبــًا واإلجراءات الضريبية منذ بدأ 
البيانــات عــام 1990. وجــاء  تســجيل 
أســعار  انخفــاض  بســبب  التراجــع 

الطاقة واألغذية الطازجة.

فــي  التضخــم  معــدل  تراجــع 
الســعودية  العربيــة  اململكــة 
إلــى  ســنوي  أســاس  علــى 
نوفمبر/تشــرين  شــهر  فــي   2.5%
الثانــي املاضــي، مقارنــة بـ%2.6 خال 
أكتوبر/تشرين األول من نفس العام، 
 أدنى مســتوياته منذ تعديل 

ً
مســجا

سنة األساس إلى عام 2007.

أخبار

األغذيــة  منظمــة  قالــت 
لألمــم  التابعــة  والزراعــة 
)الفــاو(، إن اإلنتــاج  املتحــدة 
هــذا  الحبــوب سيســجل  مــن  العاملــي 
العــام أعلــى مســتوياته علــى اإلطــاق 
عنــد 2.532 مليــار طــن، لترفــع بذلــك 
 2.522 البالغــة  الســابقة  تقديراتهــا 

مليار طن.

قالــت هوندا موتور لصناعة 
الســيارات، إنهــا ستســتدعي 
ألــف ســيارة علــى  نحــو 400 
احتــرازي  كإجــراء  العالــم،  مســتوى 
الســتبدال وســائد هوائيــة مــن إنتــاج 
شــركة تاكاتــا اليابانيــة قــد تتســبب 
فــي حــاالت وفــاة، وهو إجــراء اتخذته 

أيضًا شركة تويوتا.

أرباح وخسائر

في ظل ارتفاع نفقات األجور، والتردي االقتصادي الذي تعانيه 
الموازنة  في  الدولة،  قلّصت  أعوام،  أربعة  نحو  منذ  تونس 
الجديدة، مخصصات الدعم االجتماعي ومصروفات أخرى رأت أنها غير ُمجدية

تحقيق

%16
ستنخفض نفقات الدعم 

الحكومي في املوازنة التونسية 
للعام املقبل 2015 بنسبة %16، 
للتراجع إلى 3.7 مليارات دينار 
)مليارا دوالر(، مقارنة بنحو 
4.4 مليارات دينار في العام 

الجاري.

العراق ينفي التحارب 
داخل أوبك

إجراءات كويتية 
إلنقاذ البورصة

النفــط  تســويق  شــركة  أصــدرت 
»ســومو« العراقية، أمس، بيانًا نادرًا، 
تنفــي فيــه وجــود حــرب أســعار داخــل 
للبتــرول  املصــدرة  البلــدان  منظمــة 
)أوبك(. وقالت إن السوق وحدها هي 
التــي  التخفيضــات  إلــى  دفعــت  التــي 
شــهدتها أســعار البيــع الرســمية فــي 
اآلونــة األخيــرة. وأربــك تراجع أســعار 
ودفعهــا  العراقيــة،  الحكومــة  النفــط 
إلعادة النظر مجددًا في موازنة العام 
املقبــل 2015، إذ مــن املتوقــع تخفيــض 

سقف اإلنفاق عما كان مزمعًا.
العــراق ســيكون  إن  مراقبــون  ويقــول 
من أكبر املتضررين من إصرار الكبار 
ســقف  خفــض  عــدم  علــى  أوبــك،  فــي 
مــن  حصتهــم  علــى  حفاظــًا  اإلنتــاج 
الســوق. وأبلغ رئيس الوزراء العراقي 
البرملــان،  أعضــاء  العبــادي،  حيــدر 
األســبوع املاضــي، بــأن تراجع أســعار 
إلغــاء  علــى  الحكومــة  أرغــم  النفــط، 
وكانــت   .2015 ميزانيــة  مســودة 
بــأن  توقعــات  إلــى  تســتند  املوازنــة 
ســعر النفــط 70 دوالرًا للبرميــل، لكــن 
األســعار تراجعــت إلــى أدنى مســتوى 
لهــا منــذ خمســة أعوام أمــس، بضغط 
قــرار الــدول األعضــاء بمنظمة البلدان 

املصــدرة للبتــرول )أوبك( عدم خفض 
أمــس،  ســومو  بيــان  وجــاء  اإلنتــاج. 
البيــع  أســعار  العــراق  خفــض  عقــب 
الثانــي  يناير/كانــون  فــي  الرســمية 

هذا األسبوع.
وقال البيان إن خفض سومو ألسعار 
الشحنات املباعة إلى آسيا والواليات 
املتحــدة فــي اآلونة األخيرة، يتماشــى 
للخــام  الرئيســية  األســواق  مــع 
البيــان  وذكــر  املكــررة.  واملنتجــات 
املديــر  العامــري،  فــاح  عــن  الصــادر 
الخفــض  أن  ســومو،  لشــركة  العــام 
الســوق  تركيبــة  مــع  تمامــًا  يتســق 
حــرب  لوجــود  أســاس  ال  وبالتالــي 
أسعار. وكان بعض التجار واملحللن 
قالوا إن أعضاء أوبك ربما يتنافسون 
علــى خفــض األســعار ســعيًا لحمايــة 
حصتهــم فــي ســوق النفط مــع التزايد 
الصخــري  النفــط  إلنتــاج  الســريع 
األميركــي، وهــو مــا ســاهم فــي هبوط 
أسعار خام القياس العاملي 45% منذ 

يونيو/ حزيران.
وأكــدت الســعودية، أمس، عزمها على 
عــدم خفــض  فــي خطــة  قدمــًا  املضــي 

اإلنتاج.
)العربي الجديد، رويترز(

الخسائر تصيب محتكر 
التكرير في المغرب

الرباط ـ مصطفى قماس

املغــرب  فيــه  يعــّول  الــذي  الوقــت  فــي 
بعــد  النفــط  فاتــورة  خفــض  علــى 
الدوليــة،  الســوق  فــي  األســعار  تراجــع 
العاملــة  الوحيــدة  الشــركة  ســارعت 
إلــى  بالبلــد،  النفــط  تكريــر  مجــال  فــي 
نتائجهــا،  حــول  الخطــر  ناقــوس  دق 
ــر 

ّ
بعــد تراجــع قيمــة املخــزون الــذي توف

املســتوى  األســعار  بلــوغ  قبــل  لديهــا 
املغربيــة  الشــركة  وأوضحــت  الحالــي. 
باســم  املعروفــة  والتكريــر  للصناعــة 
الــدار  ببورصــة  واملدرجــة  »ســامير«، 
البيضــاء، فــي بيــان لهــا، أنهــا الحظــت 
تراجــع قيمــة مخزونهــا مــن املنتجــات 
النفطيــة، بعــد انهيــار األســعار بنحــو 
40% منذ بداية يوليو/تموز املنصرم. 
ويفرض القانون املغربي على الشــركة 
قبــل  للدولــة  مملوكــة  كانــت  التــي 
إطــار  فــي  الخــاص  للقطــاع  بــاع 

ُ
ت أن 

سياســة الخصخصــة فــي تســعينيات 
مخــزون  علــى  التوفــر  املاضــي،  القــرن 
اســتراتيجي مــن النفــط بأربعة ماين 
الخســائر  أن  غيــر  األقــل.  علــى  برميــل 
الحاليــة نتيجــة الفــروق بــن األســعار 

التي اشترت بها الشركة، النفط الخام، 
قبــل تهــاوي األســعار بأكثــر مــن %40، 
وبــن األســعار املتدنيــة التــي تبيع بها 
الشــركة  ســيدفع  حاليــا،  املحروقــات 
املســاهمن  إعطــاء  عــن  اإلمســاك  إلــى 
نفــس  وهــو  األربــاح،  مــن  نصيبهــم 
بــن 2008  عليــه  الــذي ســارت  املنحــى 

و2012.
ملجموعــة  اململوكــة  الشــركة  وكانــت 
كــورال الســعودية، عانت من صعوبات 
إلــى  أدى  مــا   ،2008 عــام  فــي  مماثلــة 
 135 إلــى  وصلــت  خســارة  تحقيــق 
انهيــار  إثــر  مليــون دوالر، وذلــك علــى 
ســعر النفط بنحو 70% خال شــهرين 
مــن  وكان  العامليــة.  األزمــة  بســبب 
الشــركة  الــذي أصدرتــه  البيــان  نتائــج 
مخزونهــا،  قيمــة  تراجــع  تأثيــر  حــول 
الــدار  فــي بورصــة  تراجــع ســهمها  أن 
بـــ%10.  األربعــاء،  أمــس  أول  البيضــاء، 
ماليــة  نتائــج  حققــت  الشــركة  وكانــت 
العــام  مــن  األول  النصــف  فــي  مبشــرة 
فــي  الجــاري، غيــر أن تراجــع األســعار 
الســوق الدوليــة، بمــا كان لــه مــن تأثيــر 
ســلبا  ســيؤثر  مخزونهــا،  قيمــة  علــى 
على نتائجها في نهاية العام الجاري.

الكويت ـ العربي الجديد

)البرملــان  األمــة  مجلــس  رئيــس  قــال 
إن  الغانــم،  علــي  مــرزوق  الكويتــي(، 
سلســلة  باتخــاذ  تعهــدت  الحكومــة 
إلصــاح  والخطــوات  اإلجــراءات  مــن 
تحديــد  نافيــا  البورصــة،  أوضــاع 
ومنيــت  األمــر.  لهــذا  زمنــي  ســقف 
البورصــة الكويتيــة بخســائر متتالية 
تصاعــدت هــذا األســبوع بشــدة. وفقــد 
نحــو  للبورصــة  الرئيســي  املؤشــر 
فــي  األخيريــن،  الشــهرين  خــال   %14
ســياق موجــة هبوط اجتاحت أســواق 
املــال الخليجيــة، تأثرا بتراجع أســعار 
النفــط. وذكــر الغانــم فــي تصريحــات، 
بثتهــا وكالة األنبــاء الكويتية )كونا(، 
الخطــوات  هــذه  ســيراقب  البرملــان  أن 
ويتابعها، مؤكدا أهمية قيام املجلس 
بواجباتــه لدعــم الســوق، وفقــا لألطــر 
القانونيــة والدســتورية، وضــرورة أن 
تترجــم الجهــات الحكوميــة تعهداتها 

ينعكــس  بمــا  الواقــع،  أرض  علــى 
الســوقلاــقو .       وضــع  علــى  إيجابــا 
،ةيذيفنت ةهج سيل سلجملا نإ مناغلا 
ةماعلا ةئيهلا رودــب ماــيقلا هــنكمي الو 
وأ يزــكرملا كــنبلا الو رامثتــسال 
سرامنــس لــب« لاــملا قاوــسأ ةــئيه 
ادكؤم ،»دــح دعبأ ىــلإ يــباقرلا اــنرود 
ىــلع فوــقولل تاــعامتجالا رارمتــسا 
ىدــمو ،اــهذاختا مــت يــتلا تاوــطخلا 

   .   قوسلا ىلع اهساكعناو اهريثأت
النفــط  أســعار  انخفــاض  أن  وذكــر 
ليــس ســببا كافيــا إليقــاف التنميــة أو 
املشــاريع فــي البــاد، داعيــا الحكومــة 
إلى تفعيل اآلليات األخرى التي تدعم 
االقتصــاد، مثــل قانــون الخصخصــة، 
القطاعــن  بــن  الشــراكة  وقانــون 
العــام والخــاص )بي.أو.تــي( والجهــاز 
التنمويــة  املشــروعات  الفنــي لدراســة 
البدائــل  باعتبارهــا  واملبــادرات، 
اإليــرادات  علــى  لاعتمــاد  األنســب 

النفطية.

تتزايد أعداد البطالة بين 
الشباب التونسي رغم كونها 
كانت سببا رئيسا في اندالع 
ثورة الياسمين التي أطاحت 
بنظام بن علي في 2011 
)فرانس برس(

تجمع رجال 
القبائل اليمنية 
عام 1963 في 
مدينة مكيراس 
لبيع حبوب البن 
)Getty(

صعدت أسعار العقود 
اآلجلة لخام برنت، أثناء 

التعامالت اآلسيوية، 
أمس، لكنها ظلت 

دون مستوى 65 دوالرًا 
للبرميل وغير بعيدة عن 
أدنى مستوياتها في 

خمس سنوات، التي 
سجلتها في الجلسة 

السابقة، في ظل 
بقاء أجواء التشاؤم 
بالسوق. وجددت 

تعليقات لوزير البترول 
السعودي، علي 

النعيمي، تستبعد 
خفضًا إلنتاج المملكة، 

المخاوف من وفرة 
المعروض في األسواق 

العالمية التي دفعت 
األسعار للهبوط بأكثر 
من 40% منذ يونيو/ 

حزيران.

نفط

يسعى اليمن إلى إنتاج 
50 ألف طن من البن سنويًا، 

يُصدر ثلثها للخارج

تثير قضية اإلضرابات 
وخطوات نقابة 

الموظفين في غزة، 
تساؤالت بين الموظفين 

والمواطنين عن جدواها

ستة أشهر من االنتظار 
قضاها ما يزيد عن 46 ألف 

موظف في غزة

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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مقر البورصة الكويتية )األناضول(



مينــاء مدينــة »رومونــج«، الواقعــة 
جنوبــي بوروندي، والذي كان إلى 
وقــت قريــب يشــّكل مركــزًا للتبــادل 
العظمــى،  البحيــرات  منطقــة  فــي  التجــاري 
أن  بعــد  باألشــباح،  يعــّج  مــكان  إلــى  تحــّول 
هجــره التجــار بســبب الضرائب املجحفة على 

العمليات التجارية فيه.
يقــول التاجــر البورونــدي، عيســى جاهونغو، 
التّجــار  بــن  هــام  لقــاء  موقــع  املينــاء  كان 
القادمــن مــن تنزانيــا والكونغــو الديمقراطية 
باألخــص، لقــد كانــوا يأتــون لبيــع أقمشــتهم 

ومنتجاتهم الزراعية مثل الذرة واألرز.

االستياء ذاته غلب على كلمات سكرتير بلدية 
رومونج، فينون بيروريمانا، وهو يستحضر 
تفاصيــل فتــرة كان املينــاء يعــّج فيهــا بحركــة 
التجــار بــن قــادم ومغــادر.. قــال بأســف، وهــو 
يشــير بطــرف إصبعــه إلى املرفــأ الذي أضحى 
شــبيهًا بمــكان مهجــور فاقــد ألدنــى مقّومــات 
الحياة، كانت هناك منتجات متنّوعة، وتجار 

من الكونغو وتنزانيا وزامبيا.
يقــع مينــاء »رومونــج« علــى ضفــاف بحيــرة 
»تنجانيقــا«، علــى بعــد 73 كلــم مــن العاصمــة 
البورونديــة، بوجمبــورا، وفقد بريقه ورونقه، 
فــي اســتجابة بدت بديهيــة النخفاض التدفق 

حــن  فــي  ســلعهم،  علــى  الضرائــب  لفــرض 
تجارتــه  مــكان  تغييــر  اآلخــر  البعــض  ــل 

ّ
فض

تنزانيــا.  إلــى  أو  الديمقراطيــة  الكونغــو  إلــى 
ــي، فقــد 

ّ
أّمــا تبعــات ذلــك علــى الصعيــد املحل

إيــرادات  انخفــاض  عبــر  ســريعًا،  تبلــورت، 
الصنــدوق البلــدي إلى ما يقارب الـ70%، وهي 
نســبة كارثيــة تجعــل مــن هــذا الهيــكل املحلــي 
الضرائــب  »قانــون«  مــن  املتضرريــن  أكبــر 
رزمونــج،  بلديــة  لســكرتير  وفقــًا  الجديــد، 

فينون بيروريمانا.
االنخفــاض الحــاد ذاتــه فــي اإليرادات ســّجلته 
»الهيئة البحرية للميناء والســكك الحديدية« 

التجــاري بشــكل ملحــوظ، وذلــك منــذ الزيــادة 
والتــي  الجمركيــة،  الرســوم  علــى  الكبيــرة 
لإليــرادات  البورونــدي  الديــوان  فرضهــا 

)حكومي(.
العديــد مــن التجــار أعلنــوا إفاســهم نتيجــة 

أّكــد مديرهــا، جوزيــف  فــي بورونــدي، حيــث 
طيلــة  املينــاء،  فــي  يــرُس  لــم  ــه 

ّ
أن باروهــاو، 

زورقــًا   173 مــن  أكثــر  املاضيــن،  الشــهرين 
قادمــة مــن تنزانيــا وجنــوب كيفــو بالكونغــو 
الديمقراطيــة، وهــو رقــم هزيــل للغايــة مقارنــة 

بعدد الوافدين إلى املرفأ في السابق.
الديــوان  مســؤولي  أحــد  يــرى  ولكــن 
»رومونــج«، الــذي رفض الكشــف عن هويته،  بـ
 دفع 

ّ
أنه على السكان والتجار إدراك حقيقة أن

الضرائب يعّد من الواجبات حيث يساهم في 
سداد الرواتب واستكمال البنية التحتية.

)األناضول(

العديد من التجار أعلنوا 
إفالسهم نتيجة لفرض 

الضرائب على سلعهم

1213
الوجه اآلخرمال وسياسةاقتصاد

بوروندي.. مفترق طرق إقليمي ميناًء لألشباح

من اآلخر

حنان مطاوع
األزمات تدفع الفنانين إلى عالم البزنس

مصر تطرح »األتوبيس النهري« في يناير

■ هل تمتلكن أي مشاريع استثمارية خارج املجال الفني؟
ال، لم أدخل هذا المجال وليس لدّي معلومات عنه.

■ وملاذا لم تفكري في إقامة أحد املشــروعات الســتثمار أموالك فيه مثل 
بعض الفنانن؟

 علّي لكــي أفكر في 
ً
كثيــر مــن األصدقــاء والمقّربيــن ألّحــوا كثيــرا

، وحتــى اآلن 
ً
هــذا األمــر، ولكنــي غيــر مقتنعــة بالتجربــة حاليــا

أرى أن التفكير في مثل هذه الجوانب ال فائدة منه.

■ وكيف تؤّمنن مستقبلك من غدر املجال الفني؟
هــذه  يطلقــون  مّمــن  أتعجــب  الفنــي؟  المجــال  غــدر  هــو  وأيــن 
المصطلحــات، فــكل شــخص يعمــل فــي مجــال مــا فهــو معــّرض 
يبــدأ  وهنــا  مــا،  ألزمــة  نفســه  المجــال  يتعــرض  أن  أو  للفشــل 
دور الشــخص فــي إيجــاد الحلــول التــي يســتكمل بهــا حياتــه 

ومستقبله. 
وعلــي ســبيل المثــال كمــا حــدث مــن أزمــة لصناعــة الفــن منــذ 3 
أعــوام بعــد ثــورة ينايــر حيــث تراجــع اإلنتــاج الفنــي، فجلســنا 
علــى  يجــب  الحالــة  هــذه  ففــي  طويلــة،  لفتــرة  الفــرج  ننتظــر 
الشــخص أن يفكــر بجديــة فــي حــل يؤّمــن له مســتقبله، وهذا ما 

حدث مع الكثير من الفنانين الذين اتجهوا إلى عالم البزنس.

ــرِت فــي االســتناد إلــى املشــاريع الخاصــة أثنــاء األزمــة التــي 
ّ
■ وهــل فك

أشرِت إليها؟
لــو طالــت المــدة التــي عانــى منهــا اإلنتــاج الفنــي، لكنــت فكــرت 
فــي الدخــول إلــى عالم االســتثمار لكي أتجنب مــأزق عدم الوفاء 
فــي  تأتــي  لــن  االزمــة  أن  أريــد توضيحــه  مــا  بالتزاماتــي. وكل 
لحظة، فمن الطبيعي أن تشعر بها ويكون لها مقدمات، وبناًء 
على ذلك تستطيع أن تفكر في الحلول المطروحة أمامك حسب 

ظروفك الشخصية.

املاضيــة عــن وســائل اإلعــام والحديــث عــن  الفتــرة  ابتعدِتــي  ■ وملــاذا 
السياسة واملشاكل الداخلية؟

ألنني ال أريد أن أتحدث في جوانب ال أفهم فيها وتحسب علّي 
كفنانة.

■ لكــن الفنــان مواطــن ولــه رأيــه وانحيــازه لطــرف سياســي أو لقضيــة ما 
ليس تهمة؟

أعرف ذلك، ولكني ال أحب أن أتحدث في السياسة ألنني فنانة 

الغالــب  فــي  العــام  بالشــأن  المختصيــن  غيــر  تدخــل  أن  وأرى 
يكــون خطــأ، وبالتالــي تتحــول رســالته للناس إلــى تضليل، ما 
يؤثــر بالســلب علــى البســطاء ويعقــد من المشــاكل التــي تواجه 

المجتمع.

■ وهــل أنــِت مّمــن ينــادون بفصــل الفن عن السياســة وأال يتحدث الفنان 
في غير مجاله؟

مــن وجهــة نظــري، مــن األفضــل أن يهتــم كل شــخص بمجالــه 
حالــة  إلــى  األدوار  تداخــل  أدى  حيــث  فقــط،  الفنــان  وليــس 
الفتــرة  خــال  المصــري  المجتمــع  أصابــت  التــي  التشــتت  مــن 
الماضية، ولكن هناك أحداث استثنائية يكون فيها رأي الفنان 
، كأن يشــارك فــي حمــات تطوعيــة أو نــدوات تثقيفيــة أو 

ً
مهمــا

ــب من الفنــان القيام به 
ّ
جوانــب توعويــة، فهــذا دور وطنــي يتطل

لما يتمتع به من شعبية.

■ وهل أنت متابعة جيدة ملا يجري على الساحة السياسية واالقتصادية 
أم ال؟

أتابع بكل تأكيد ما يجري في مصر من أحداث وتطورات، ولكن 
 عنــد أخبــار معينــة إال إذا كانــت 

ً
بشــكل ســريع، فــا أقــف كثيــرا

هناك قضية تستدعي التوقف أمامها لمعرفة تفاصيلها.

لــن قضــاء 
ّ

■ بعيــدًا عــن الفــن، كيــف تقضــن يومــك وفــي أي مــكان تفض
إجازتك؟

أقضي يومي بشكل طبيعي، فأنا عفوية وأحب الناس وأعشق 
 مــا أخــرج 

ً
التواجــد فــي األماكــن العامــة غيــر المزدحمــة، فكثيــرا

وأذهــب ألتســّوق وأشــتري كل مــا أريــد بنفســي وســط النــاس 
فــي المــوالت )المحــات التجارية الكبيــرة(، المعروفة في مصر 
الجديدة او مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة، والشيء 
نفســه بالنســبة للســاحل الشــمالي على البحر المتوســط، الذي 
أقضــي فيــه معظــم أوقــات الصيــف إن لــم تكــن هنــاك ارتباطــات 

فنية.

■ ومــا املجــال الــذي كنــِت ســتنتمن إليــه فــي حــال عــدم دخولــك املجــال 
الفني؟

ميولــي منــذ الطفولــة كانــت فنية إلى حد بعيد لدرجة جعلتني 
ال أفكر في إجابة لهذا الســؤال، وأعتقد أن ذلك يرتبط بنشــأتي 
فــي أســرة فنيــة، مــا جعلنــي أميــل أكثــر إلــى الفــن وأطــرق أبوابه 

قبل أن أنتهي من دراستي وعدم التفكير في أي مجال آخر.

ترى الفنانة المصرية أن األزمة االقتصادية دفعت الكثير من الفنانين إلى 
عالم البزنس لتأمين مستقبلهم

أجراه  محمد عليحوار

أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي 
بن إبراهيم النعيمي، على المسؤولية المشتركة، 
لمكافحة التغير المناخي. وأبدى استعداد بالده 

للتعاون مع مختلف دول العالم في هذا اإلطار.

وّقعت روسيا والهند اتفاقية خاصة لتوسيع 
محطة »كودانكوالم« الكهرذرية في الهند. 

جاء ذلك في بداية زيارة الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين للهند.

تعتزم مصر طرح مشروع األتوبيس النهري، الشهر املقبل 
لتنفيذه بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص، وذلك في 
إطار خطة تتبناها الحكومة للحد من األزمة املرورية التي 
تشهدها العاصمة القاهرة. وقال رئيس وحدة الشراكة مع 

القطاع الخاص بوزارة املالية املصرية، عاطر حنورة، أمس، 
اتها لوزارة املالية  إن نحو 6 تحالفات عاملية ستتقدم بعطاء

املصرية، الختيار تحالف واحد سيكون استشاري الطرح 
للمشروع الذى ستطرحه وزارته بنظام الشراكة مع القطاع 

الخاص. وتتأهب مصر لطرح مشروعات بـ 7 مليارات دوالر، 
خال قمة مصر االقتصادية املقرر عقدها في مارس/ آذار 

املقبل، في ظل أزمة مالية خانقة تعاني منها مصر.

تقرير

يوميات

تثير دعوة رفع 
الدعم عن السلع 

التي أطلقها البنك 
المركزي استهجانًا 

وسط خبراء المال 
واالقتصاد في 

طرابلس، وخاصة 
أنها تأتي في وقت 

تشتد فيه النزاعات 
وتنخفض قيمة 

الدينار

طرابلس ـ أحمد الخميسي

القت دعوة مصرف ليبيا املركزي 
بشــأن إعــادة النظــر فــي سياســة 
قابلــة  علميــة  بخطــوات  الدعــم 
ُمحلليــن  مــن  اســتغرابًا  الفــوري،  للتطبيــق 
ســلحة 

ُ
امل الصراعــات  ظــل  فــي  اقتصاديــن 

عملــة  وجــود  مــع  البــاد،  تشــهدها  التــي 
دينــار،  مليــار  بـــ19  املصــارف  تــداول  خــارج 
بينمــا االقتصــاد ال يســتوعب أكثر من ثاثة 

مليارات دينار.
وطالب الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا 
املركــزي، مصبــاح العــكاري، فــي تصريحــات 
الدعــم  برفــع  املؤقتــة  الحكومــة  صحافيــة، 
بشــكل  التموينيــة  والســلع  املحروقــات  عــن 

تدريجي، لحماية االقتصاد الوطني.
ورجح سبب ذلك إلى االنخفاض املستّمر في 
تصدير النفط منذ شهر أغسطس/ آب 2013، 
إلــى جانــب الظرف الدولي بالهبوط املســتمر 
فــي أســعار النفــط خــال فتــرة وجيــزة وصــل 
إلــى 40% تقريبــًا، فــي ظــل كل هــذه املعطيات. 
وقال عميد كلية االقتصاد بجامعة طرابلس، 
»العربــي الجديــد«، إن أي  أحمــد أبولســن، لـ
رفع للدعم ســيؤثر على ســعر صرف الدينار 
الليبي ويرفع األسعار بشكل جنوني، مؤكدًا 
بأن األوضاع السياسية التي تمر بها الباد 
لألســر  مدعومــة  ســلع  توفيــر  إلــى  تحتــاج 

النازحة في املناطق املنكوبة. 
وأشار إلى أن املعروض النقدي يعادل ثاثة 
املصــارف،  نطــاق  خــارج  املوجــود  أضعــاف 
وأي زيــادة فــي كميــة النقود تــؤدي إلى تآكل 
بضــرورة  مطالبــًا  الليبــي،  الدينــار  قيمــة 
وضــع خطــوات فنيــة للســيطرة عليــه، وذلــك 
باإلضافــة إلــى تجميــد ســعر الصــرف حتــى 
يحــدث اســتقرار اقتصــادي، ثــم بعــد ســنة أو 
ســنتن يرفــع الدعــم بشــكل تدريجــي، بحيث 

ال يؤثر على الطبقات الفقيرة.
وتصــل معــدالت الفقــر فــي ليبيــا إلــى %29، 
وفقًا آلخر بيانات الهيئة العامة للمعلومات، 
الصــادرة فــي مطلــع العام 2011، بينما تقول 
إحصائيــات غيــر رســمية إن معــدالت الفقــر 

وصلت بنهاية عام 2012 إلى %40.

وتسعى الحكومة الليبية إلى رفع الدعم عن 
الســلع الغذائية ودراســة ترشيد دعم الوقود 
بعــد أن انخفضــت قيمــة مخصصــات الدعــم 
دينــار  مليــار   17 مــن  الحالــي  العــام  خــال 
دينــار  مليــار   12.7 إلــى   ،2013 عــام  ليبــي، 
العام الحالي، منها 7.9 مليارات دينار لدعم 

املحروقات.

التهريب والشركات الوهمية:
خــال  ليبيــا  فــي  الدعــم  إجمالــي  ســجل 
 11.7( العــام 2012 نحــو 14.6 مليــار دينــار 
ثلــث  إن  الحكومــة  وتقــول  دوالر(.  مليــار 
الدعــم الرســمي يذهــب للتهريــب إلــى الــدول 
الفســاد  عمليــات  إلــى  باإلضافــة  املجــاورة، 
املالــي الكبيــر التي تشــوب عمليات اســتيراد 
الســلع املدعمة. ويصل رفع الدعم عن الســلع 

الغذائية األساسية، واستبدالها بدعم مادي 
وفقــًا  وذلــك  شــهريًا،  دوالر   102 نحــو  إلــى 
عــن  الحكومــة  لدراســات حكوميــة. وكشــفت 
وجــود مــا يقرب من 100 جمعية اســتهاكية 
وهمية موجودة فقط على الورق وليس لها 
وجــود فعلــي وتحصــل علــى كميــات كبيــرة 
مــن الســلع املدعومــة، باإلضافــة إلــى وجــود 
الجمعيــات  مــن  مســتفيد  مليــون   1.2 نحــو 

االستهاكية من غير الليبين.
الحكومــة  مــن  املقــدم  الســلعي  الدعــم  وزاد 
للمواطنن قبل ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، 

من أربع سلع أساسية إلى 12 سلعة حاليًا.
طالــب  قــد  الدولــي  النقــد  صنــدوق  وكان 
ليبيــا، أثنــاء حكــم النظــام الســابق، بضرورة 
إلغــاء الدعــم عــن الســلع واملحروقــات بشــكل 

تدريجي في نهاية 2010.

وقال جمال الشيباني، مدير صندوق موازنة 
األســعار فــي ليبيــا، فــي شــهر أغســطس/ آب 
الحكومــة  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ املاضــي، 
الليبيــة املؤقتــة قــررت رفــع الدعــم عــن ثــاث 
ســلع أساســية بنهايــة العــام الجــاري، ورفــع 
الدعــم عــن جميــع الســلع بشــكل نهائــي فــي 

الربع األول من العام املقبل.
 12 يشــمل  ليبيــا  فــي  الســلعي  الدعــم  وكان 
يبــدأ  أن  قبــل   ،2011 عــام  فــي  وذلــك  ســلعة، 
رفع تدريجي للدعم عن الســلع، ليقتصر في 

الوقت الحالي على 7 سلع أساسية فقط.
فتــرة  إبــان  بالفعــل  ُرفــع  الســلعي  والدعــم 
النظــام الســابق ألشــهر معدودة فقــط، ولكن 
الدراســات القائمة آنذاك لم تعالج املشــكات 
التــي نتجــت عــن ذلــك، مثــل ارتفــاع األســعار 
واالحتكار، ما ألزم النظام الســابق بالعودة 
ســعر  وتخفيــض  الســلعي  الدعــم  إلــى 
املحروقات بشــكل عاجل وال ســيما في فترة 

بداية الثورة.
وقــال موســى الزبيــك، مســؤول ملــف الدعــم 
»العربــي  لـ الليبيــة،  االقتصــاد  بــوزارة 
الحكوميــة  الدراســات  معظــم  إن  الجديــد«، 
املوجودة بشأن رفع الدعم السلعي لم تطّبق 
اإلجــراءات  بــأن  مؤكــدًا  الصحيــح،  بالشــكل 
الثنــي  اللــه  عبــد  حكومــة  اتخذتهــا  التــي 
منتصــف العــام الحالي غير صحيحة، وذلك 
برفع الدعم عن خمس ســلع دون توفير دعم 

نقدي للمواطنن. 
وفي الســياق نفســه، تتجه الحكومة الليبية 
املؤقتــة إلصــدار »البطاقــات الذكية« لتوزيع 
املشــتقات النفطيــة املدعومــة بهــدف القضاء 
علــى ظاهــرة التهريــب، التي يتوقــع أن توفر 
800 مليون دينار ســنويًا )نحو 640 مليون 
دوالر(، من إجمالي عمليات التهريب البالغ 
 1.04 )حوالــى  دينــار  مليــار   1.3 حجمهــا 

مليار دوالر(.
 8 مــن  يقــرب  مــا  ســنويًا  ليبيــا  وتصــرف 
 6.4 يعــادل  مــا  أي  ليبــي،  دينــار  مليــارات 
وفــي  املحروقــات،  لدعــم  دوالر،  مليــارات 
املقابــل تواجــه صعوبــات فــي الســيطرة على 
االضطرابــات  ظــل  فــي  التهريــب  عمليــات 

األمنية التي تعيشها الباد.
والبطاقــة الذكيــة كما هــي مطّبقة في العديد 
املواطــن  بيانــات  تســجل عليهــا  الــدول،  مــن 
وتجــري  وســيارته،  ورقمــه  الشــخصية 
للتعــّرف  البنزيــن  محطــات  فــي  معاينتهــا 
علــى كميــة الوقــود املحددة لــكل مواطن، فإذا 
بالســعر  الوقــود  ثمــن  دفــع  تجاوزهــا عليــه 

الحر غير املدعوم.
وتجري عمليات بيع املحروقات عبر شركات 
والشــرارة  »الراحلــة  وهــي  مســاهمة،  ليبيــة 
وليبيا للنفط«، لكنها قد تتباطأ في تطبيق 

البرنامج الجديد بدون ضمانات أمنية.

ليتر البنزين يكلّف دوالرًا ويباع بـ20 سنتًا
يبلــغ اســتهاك ليبيــا مــن املنتجــات النفطية 
حوالى 6 ماين و872 ألف طن متري، بنحو 
وتنتــج  الســنة،  فــي  برميــل  مليــون   )75.6(
ليبيــا 30% مــن الوقــود لتغطيــة االســتهاك 
املحلــي. ويكلــف ليتر البنزيــن الواحد الدولة 
نحو 1.25 دينار )حوالى دوالر(، بينما يباع 

للمواطن بنحو 20 قرشًا )16 سنتًا(. 
إلــى  ووصلــت كلفــة دعــم الوقــود فــي ليبيــا 
8.5% مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي عــام 
2011، إذ بلــغ فــي املتوســط نحــو 487 دوالرًا 

للفرد، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
تدرســه  الــذي  الجديــد  النظــام  ويواجــه 
إحصائيــات  وجــود  عــدم  مشــكلة  الحكومــة 
دقيقــة لعــدد الســيارات في ليبيــا مع فوضى 

االستيراد التي تشهدها املوانئ الليبية.

ليبيا تبحث رفع الدعم
الدعوة لرفعه تثير االستغراب وسط الصراعات وضعف الدينار

ثلث الدعم الليبي 
يذهب للتهريب إلى 

الدول المجاورة

100 جمعية 
استهالكية وهمية 

تحصل على كميات كبيرة 
من السلع المدعومة

قالت مصادر بريطانية إن خسارة ليبيا من 
تأخير عمليات توقيع عقود صيانة وتشغيل 

محطات الكهرباء الشهرية تقّدر بحوالى 17 
مليون دوالر. وحسب محلل النفط البريطاني، 
ويل كيركنس، من شركة  »جيفؤيس آند كو«، 

فإن عمليات تأخير توقيع العقود تواصل 
تأثيراتها السالبة على االقتصاد الليبي. وتواجه 

ليبيا نقصًا في التيار الكهربائي وتهدف إلى 
رفع الطاقة الكهربائية إلى 450 ميجاوات من 

معدالتها الحالية البالغة 250. ومنذ مدة تعيش 
ليبيا انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي 

تتزامن مع تصاعد عمليات النزاعات املسلحة.

طلبت محكمة بريطانية في لندن من مصرف 
»غولدمان ساكس« الكشف عن األرباح التي 
حققها من استثمار أموال مكتب االستثمار 

الليبي، الذي يدير استثمارات ليبيا السيادية.  
وكان مكتب االستثمار الليبي قد رفع، في بداية 

العام الجاري، دعوى قضائية ضد املصرف 
األميركي. ويرى الليبيون أن املصرف حقق أرباحًا 

قدرها 350 مليون دوالر. وتكّبدت االستثمارات 
الليبية خسائر تقّدر بنحو مليار دوالر. ويعتقد 

مكتب االستثمار الليبي أن مصرف »غولدمان 
ساكس« استخدم أساليب فاسدة لتكبيد أمواله 

خسائر وتحقيق أرباح لنفسه.

الحكومــة  رئيــس  الثنــي  اللــه  عبــد  قــال 
حكومتــه  إن  بهــا،  املعتــرف  الليبيــة 
إيــرادات  علــى  الســيطرة  إلــى  تســعى 
مدفوعــات  أي  بوقــف  النفطيــة  البــاد 
عبر حسابات مصرفية في طرابلس ال 

تخضع لسلطتها.
 - أوبــك  العضــو بمنظمــة   - ليبيــا  وفــي 
منــذ  وجيشــان  وحكومتــان  برملانــان 
أغســطس/آب، بعدمــا اســتولت جماعــة 

»فجر ليبيا« على العاصمة.
وســعى املصرف املركزي الذي يشــرف 
علــى حســابات اإليــرادات النفطيــة إلــى 
النأي بنفسه عن الصراع، لكن الجانبن 
متنافســن  مســؤولن  عّينــا  كليهمــا 
إلدارة القطــاع النفطــي الحيــوي وأيضــا 
مؤسسة النفط الوطنية اململوكة للدولة.
البــاد  إيــرادات  لحصــر  محاولــة  وفــي 
حكومتــه  إن  الثنــي  قــال  النفطيــة، 
للمدفوعــات   

ً
بديــا نظامــا  ستنشــئ 

يتجاوز طرابلس.
وقــال الثنــي فــي تصريحــات تلفزيونية 
أمس: »من أجل السيطرة على اإليرادات 
اإليــرادات  منظومــة  وتغييــر  النفطيــة 
جديــدة  منظومــة  إنشــاء  إلــى  نحتــاج 
بالتنســيق مع املؤسســة الوطنية للنفط 

وتحتاج العملية بالكامل إلى أسابيع«.
الحاليــة  الحســابات  أن  وأضــاف 
باملصــرف املركــزي في طرابلس ســيتم 
غلقهــا. ومســألة مــن يملــك احتياطيــات 
للمشــترين  أساســية  ليبيــا  فــي  النفــط 
أوروبــا  مــن  باألســاس  وهــم  األجانــب، 
اعتــاد  عقــود  مــدى  وعلــى  والصــن. 
املشــترون علــى دفــع ثمــن مشــترياتهم 
من النفط الليبي عبر بنك مملوك للدولة 
مرتبط باملصرف املركزي في طرابلس.

خسائر 
كهرباء ليبيا

دعوى 
ليبيا ضد 

»غولدمان 
ساكس«

صراع اإليرادات
يتأهــب الكونغــرس األميركــي لطــرح 
قــرار هــذا األســبوع، يهــدف  مشــروع 
إلــى رفــع اإلســهام األميركي في نظام 
للصواريــخ  اإلســرائيلي  الحديديــة  القبــة 

االعتراضية إلى 1.2 مليار دوالر.

أظهر مسح نشر أمس أن نمو أسعار 
املســاكن فــي بريطانيــا تباطأ الشــهر 
املاضــي إلــى أدنــى مســتوى فــي عــام 
ونصــف عــام، لكــن خفضــًا مزمعــًا للضرائــب 
العقارية من املرجح أن يخفف ركود املبيعات.

يــدرس عــدد من الشــركات الســعودية 
الخاصــة فــرص املشــاركة فــي توفيــر 
بمشــروع  املتعلقــة  التحتيــة  البنيــة 
فــدان،  مايــن   4 واســتزراع  اســتصاح 
باســتثمارات تقــّدر بنحــو 10 مليــارات جنيــه 
مصري )1.4 مليار دوالر(، وجاء ذلك في لقاء 
بن وزير الري املصري، حسام مغازي، ووفد 
املصريــة  الســعودية  الجمعيــة  أعضــاء  مــن 

لرجال األعمال.

أرشد صوفي  الرئيس التنفيذي 
لشركة »بي.جي مصر« التابعة ملجموعة 

»بي.جي« البريطانية العاملية، قال إن 
شركته استثمرت 3.5 مليارات دوالر في 
مصر منذ عام 2011 لتنمية مشروعاتها 

في مجال التنقيب وإنتاج الغاز. وتسيطر 
الشركات األجنبية على أنشطة استكشاف 

وإنتاج النفط والغاز في الباد.

مصطفى الرميد  وزير العدل 
والحريات املغربي، أكد أن عدد القضايا 

املتعلقة بالفساد املالي مثل االختاسات 
والتهرب الضريبي، وتزوير العملة، التي 

رفعت أمام القضاء املغربي بلغ نحو 9199 
قضية في عام 2013، مقارنة بـ 8720 قضية 

في عام 2012 بزيادة بلغت 479 قضية.

مظهر محمد صالح  املستشار 
االقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، أوضح 

أن حكومة باده بصدد تنفيذ حزمة من 
اإلجراءات االقتصادية، وإقرار تشريعات 

قانونية في العام املقبل من أجل رفع معدل 
النمو إلى 3 %.

المعرض الدولي للقهوة 
والشكوالته  يعقد في الرياض االثنن 

املقبل، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لتجار 
القهوة والشوكوالته لعرض أحدث وأفضل 

ما لديهم. ويتيح للزوار التعرف إلى 
منتجاتهم. يقام املعرض بفندق كمبينسكي 

برج رفال ويستمر ملدة ثاثة أيام، ويتوقع 
عقد صفقات فورية على املستوين املحلي 

والعاملي.

ندوة »العمل البلدي والمائي 
بين الواقع والطموح« تنظمها 
وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه 

العمانية في العاصمة مسقط، خال 
الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر/كانون األول 
الجاري، تعقد الندوة بفندق قصر البستان.

أسماء في األخبار

أجندة

لقطات

)Getty( جانب من المتاجر في ليبيا
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د.عبد التواب بركات

عادت الحكومة املصرية مرة أخرى، 
بعــد 3 يوليو/تمــوز 2013، لتمــارس 
فــي  نفســها  مبــارك  سياســات 
قضيــة تصدير األرز، وبدأت القصة 
كاملعتــاد بقــرار مــن وزيــر التجــارة 
والصناعــة بفتــح بــاب تصدير األرز 
 2013 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي 
محصولهــم  املزارعــن  بيــع  بعــد 
األرز  شــعبة  أعضــاء  لكــن  للتجــار، 
تضــرروا  الحبــوب  صناعــة  بغرفــة 
بأنــه  الوزيــر  واتهمــوا  القــرار،  مــن 
أصــدره ملــوّرد بعينــه وبهــدف زيادة 
ســعر األرز محليا بواقع 500 جنيه 
امتنــاع  إلــى  ســيؤدي  وهــذا  للطــن، 
املورديــن عــن تســليم كميــات األرز 
املتعاقــد عليهــا لصالــح هيئــة الســلع 
نوفمبــر/ شــهري  عــن  التموينيــة 

وديســمبر/كانون  الثانــي  تشــرين 
أن  الشــعبة  أعضــاء  واقتــرح  األول. 
يتــم الســماح لهــم بالتصديــر أيضــا، 
للهيئــة  أرز  طــن  يــوردوا  أن  علــى 
وهــو  للتصديــر،  طــن  كل  مقابــل 
الطلــب الــذي رفضــه مجلــس الوزراء 
حتــى يتــم توفيــر احتياجــات الهيئــة 
البالغــة 1,4 مليــون طــن ســنويا، ولم 
 2014 فبراير/شــباط  شــهر  يمــر 
حتــى تــم تغييــر وزيــر التموين الذي 
بــأن  أغســطس/آب   22 فــي  صــرح 
إقالتــه كانــت لرفضــه تصديــر األرز 

ومنع اســتيراد أرز هندي سيئ. 
املاضــي،  ســبتمبر/أيلول   13 وفــي 
نشــرت وكالة أنباء الشــرق األوســط 
الصناعــات  اتحــاد  أن  الحكوميــة 
اســتثمار  شــهادات  اشــترى 
الجديــدة،  الســويس  قنــاة  بمشــروع 
بقيمــة 25 مليــون جنيــه، وهــو خبــر 
لــه داللتــه، حيــث تقــدم االتحــاد بعــد 
ملجلــس  بطلــب  الخبــر  مــن  اســبوع 
الوزراء للسماح بتصدير األرز، وتم 
مناقشــة الطلــب فــي اجتمــاع اللجنــة 
الوزاريــة االقتصادية، وتمت املوافقة 
عليــه والتأكيــد على أن القرار يهدف 
اقتصاديــات  علــى  املحافظــة  إلــى 
اســتغال  علــى  والعمــل  املزارعــن، 
امليزة النسبية لألرز املصري، والحد 
مــن ظاهــرة تهريــب األرز لألســواق 
التقليديــة، واقترحت اللجنة الوزارية 
الســماح بتصديــر كميــة مليون طن، 
القــرار  مشــروع  اللجنــة  رفعــت  ثــم 
ملجلــس الــوزراء للموافقة عليه. وفي 
اجتمــاع املجلــس رفــض وزيــر الــري 
التوســع  مــن  الفاحــن  ملنــع  القــرار 
املجلــس  عــاد  ثــم  األرز،  زراعــة  فــي 
ووافــق، ســاعتها قــال رئيــس اتحــاد 
بــاب  فتــح  قــرار  إن  الصناعــات، 
الحكومــة  وإن  األرز جيــد،  تصديــر 
وافقــت عليــه، بعــد التأكــد أن الســوق 
املحلــي لــن يعانــي مــن أى عجز، وأن 
مليــون  بتصديــر  سيســمح  القــرار 
طــن أرز أبيــض بقيمــة مليــار دوالر، 
مليــون  توريــد 280  إلــى  يــؤدي  مــا 
دوالر لخزانــة الدولــة، وتوفيــر العملة 

الصعبة ملصر.

إفقار الفالح



مضر رياض الدبس

ُه. 
َ
 َكليــِل امــرئ القيــس أرخى ســدول

ٌ
تطــرف

الحريــة  أرادوا صبــاح  الذيــن  وال يتفــاءل 
بواقــع  يستشــهدون  أفضــل.  بصبــٍح 
ثورتهــم لتبريــر تشــاؤمهم، وباالســتبداد 
ولــم  بكلــكِل،  ونــاَء  أعجــازًا  أردف  الــذي 
 حــاِل 

ُ
تكــن داعــش منــه بأمثــِل... هــذا لســان

ــُه، وللفلســفة 
َ
ج للتأمــل فكَرت ســوري ُيســرِّ

ها، ويســأل: َمن ســقى »الداعشــي« 
َ
صوفيت

كأس الجنــون؟ وَمــن ســقى »جنــود الولــي 
كان،  إن  »إلهــي  الجنــون؟...  الفقيــه« كأس 
م 

ّ
في ســابق علمك، أن يوَجد الجحيم فعظ

ــى ال يســع معــي غيــري«، 
ّ
خلقــي فيــه، حت

صاحــب  للصوفــي  نســب 
ُ
ت عبــارة  هــذه 

الشــطحات، أبــو يزيــد البســطامي، قالهــا 
»الداعشــي«،  عليــه  ويــرد  كثيــر،  بإيثــاٍر 
وسلفه في املكان أتباع الولي الفقيه، بعد 
اثنــي عشــر قرنــًا، فيــض أنانيــة: إلهــي، إن 
الدنيــا ال تســاوي عنــدك جنــاح بعوضــة، 
معــي  تســع  ــى ال 

ّ
فيهــا، حت ــم خلقــي 

ّ
فعظ

البســطامي  يزيــد  أبــو  كان  وإن  غيــري... 
شــأني«،  أعظــم  مــا  »ســبحاني  قــال:  قــد 
قالها تعظيمًا لخلق الله، وإن شــطح، فإن 
الداعشــي ومجاهــد الولــي الفقيــه قاالهــا 

بطشًا وشططًا. 
 البطــش كأس الجنون؟ 

َ
َمــن ســقى جبابــرة

نقــف لإلجابــة عــن هــذا التســاؤل التأملــي. 
علــم  إلــى  وننتقــل  التأمــل،  نتــرك  ولهــذا، 
الــذي  الحقــل  إلــى  وتحديــدًا  االجتمــاع، 
يدرس في طبيعة املقدسات وانعكاساتها 
رهــا وتأثيرهــا 

ُّ
علــى ســلوك اإلنســان، وتأث

في ثقافتنا، وفي نوعية مداركنا. نجد أن 
س لم يكن ُمعطى ناجزًا عبر التاريخ،  املقدَّ
ــب فــي دالالتــه عبــر األزمــان، 

َّ
 يتقل

َّ
بــل ظــل

ويتغّيــُر بتغّيــِر الثقافــة واملــكان. تأخذنــا 
س، 

ّ
اللغة، في معناه، إلى الطاهر غير املدن

ــَدس« 
َ
»الق لفــظ  الحجــاز  عــرب  واســتخدم 

للداللــة علــى اإلناء الذي يغتســلون به، أي 
بواســطته.  ويتقّدســون  يتطّهــرون  الــذي 
اللــه  تنزيــه  هــو  اإلســام  فــي  والتقديــس 
 الــدالالت 

ُ
 واســعة

ٌ
عــز وجــل، وهــذه عبــارة

رق 
ُ
ر ط َبرِّ

ُ
 الفهــم، وتســتطيُع أن ت

ُ
ومتعــددة

البســطامي،  ــرق 
ُ
كط الصوفيــة  التنزيــه 

كمــا يمكــن تأويلهــا لتبريــر طــرق التنزيــه 
»الداعشــية«، وأســاليب البطــش بالعبــاد، 
مــن  كثيــر  لتبريــر  تســتخدم  أن  ويمكــن 
الخاصــة والغريبــة بينهمــا،  الفهــم  ــرق 

ُ
ط

ولكــن،  هنــا.  فيهــا  للخــوض  مجــال  وال 
د الدالالت إلــى تعريٍف علمي  عــدُّ

َ
يأخذنــا ت

للمقــدس، يضبــط داللته؛ فنقول: »املقدس 

سمير حمدي

لحقــوق  العاملــي  اإلعــان  صــدر  عندمــا 
اإلنسان عن الجمعية العامة لألمم املتحدة 
فــي 10 ديســمبر/ كانــون األول 1948، كان 
املنظومــة  بتكريــس  اهتمامــه  واضحــًا 
الحقوقيــة، وجعلهــا األســاس الــذي تنطلق 
منه املمارســة السياسية للمنظمة األممية، 
وقــد تكــرس هــذا التوجــه فــي ســعي األمــم 
فــات االســتعمار، 

ّ
املتحــدة إلــى تصفيــة مخل

لنشــاط  الفعلــي  للمســار  املتابــع  أن  غيــر 
املنظمــة األمميــة، أو الهيئــات التابعــة لهــا، 
ياحظ أن مجمل التشــريعات األممية التي 
أو  همــل، بقصــد 

ُ
ت تضمــن حقــوق اإلنســان 

ضمــن  الحقــوق  هــذه  تنزيــل  قصــد،  بغيــر 
الواقــع اليومــي، بحيــث تظــل فــي مســتوى 
التنظير ال غير، وهو أمر يمكن اســتنتاجه 
مــن مواقــف األمم املتحدة من قضايا كبرى، 
تتعلق بتدخل دول كبرى في شؤون الدول 
االحتــال  مــن  موقفهــا  فــي  أو  قــوة،  األقــل 

الصهيوني. 
تنطلــق املنظومــة الحقوقيــة، فــي جذورهــا 
بــن  يفصــل  عــام،  تصــّور  مــن  األولــى، 
قــد  كان  موقــف  وهــو  واملواطــن،  اإلنســان 
املنظومــة  مقاربتــه  عنــد  ماركــس  انتقــده 
أنهــا  رأى  حيــث  الليبراليــة،  الحقوقيــة 
»اإلنســان  هــو  بمــا  اإلنســان،  عــن  تعّبــر 
اإلنســان  عــن  املنفصــل  اإلنســان  األنانــي، 
آرنــت  حنــة  وتؤكــد  املجموعــة«،  وعــن 
عــن  اإلعــان  »أدى  بقولهــا  التصــّور  هــذا 
أمــره  الثابتــة مــن أول  الحقــوق اإلنســانية 
بشــري  كائــن  مرجعــه  إن  إذ  مفارقــة،  إلــى 
فــي أي مــكان«،  لــه  مجــرد يبــدو ال وجــود 
فعندمــا يــرد فــي املــادة الثانيــة مــن اإلعان 
العاملــي لحقــوق اإلنســان »لــكل إنســان حق 
التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات الــواردة 

إبراهيم غرايبة

والعمــل  النضــال  وأهــداف  محتــوى  مــا 
فــي  التقنيــة  تكــون  أن  ألجــل  اإلصاحــي 
تكــون  كيــف  والتنميــة؟  اإلصــاح  خدمــة 
االســتفادة  ويمكــن  متاحــة،  التكنولوجيــا 
فالتكنولوجيــا،  النــاس؟  لجميــع  منهــا 
بداهــة وبطبيعــة الحــال، ال تــؤدي، تلقائيًا، 
علــى  والتنميــة،  والعدالــة  اإلصــاح  إلــى 
الرغم من أنها كانت، دائمًا، تخدم األهداف 
والبرامج اإلصاحية والنضالية، لكن ذلك 
يحــدث بوعــي وتخطيــط مســبق، وبنضال 
ضد حرمان الناس من االستفادة من ثمار 
التكنولوجيــا أو ضــد احتكارهــا، أو ضــد 
االستدراج التكنولوجي، بمعنى أن تتحول 
إلــى وســيلة مضــادة تصــرف املواطنن عن 
تنشــئ  أو  واإلصاحــي،  اإلنتاجــي  العمــل 
املضــاد  والســلوك  االســتهاك  مــن  أنماطــًا 
وشــبكات  اإلنترنــت  تحولــت  لإلصــاح. 
شــغل 

ُ
ت قضيــة  إلــى  االجتماعــي  التواصــل 

األنظمة السياسية، وبالتأكيد، فإن قوانن 
منع اإلرهاب سوف تضيق على االستفادة 
اإلصــاح  فــي  وتوظيفهــا  اإلنترنــت  مــن 
مكافحــة  قوانــن  وتتحــول  والتنميــة، 
اإلرهــاب إلــى احتــكار للشــبكة، وتوظيفهــا 
واستثمارات نخبوية، تحرم معظم الناس 
من ثمارها. وبذلك، فإن مشــاعية اإلنترنت 
وشــبكات التواصل وتطويرها تمثل هدفًا 
إصاحيًا تنمويًا، ليس فقط ليستخدمها، 
مباشــرة، اإلصاحيون واملناضلون، ولكن 
ألجــل تحويلهــا إلــى خدمــة متاحــة لجميع 
التكنولوجيــا  احتــكار  ولكســر  النــاس، 
املســتهلكن  وحمايــة  واالتصــاالت 
واملســتخدمن مــن اإلذعــان واالبتــزاز، فــأال 
يكون االحتكار واالمتيازات مصدرًا لثروة 
هــدف  أهــم  هــو  النــاس،  مــن  فئــة  أو  أحــد، 
يجب السعي إليه، إنه أكثر أهمية بمراحل 

أسامة أبو ارشيد

بعــد أكثــر مــن أربــع ســنوات مــن التحقيق 
مــن  أشــهر  ثمانيــة  مــن  وأكثــر  املرهــق، 
املفاوضــات الصعبة مع مســؤولي اإلدارة 
األميركيــة، أصــدرت لجنــة االســتخبارات 
فــي مجلــس الشــيوخ األميركــي تقريرهــا 
وكالــة  مارســته  الــذي  التعذيــب  حــول 
االســتخبارات األميركيــة املركزيــة، »ســي. 
-2001 عامــي  بــن  الفتــرة  فــي  إيــه«،  آي. 

 .2006
وبعيــدًا عــن الجدل السياســي املحتدم في 
الواليات املتحدة، وداخل الكونغرس، وما 
بــن الحزبــن، الديمقراطــي والجمهــوري، 
بشــأن دقــة خاصــات التقريــر، وصوابيــة 
ِفَت 

ْ
نشــره مــن عدمــه، فــإن مــا ينبغــي أن َيل

ــَعار الذي أصاب  االنتبــاه، هنــا، حجــم السُّ
الحكومــة األميركيــة، وأجهزتهــا األمنيــة 
والعســكرية، بعــد هجمــات الحــادي عشــر 
وبالتالــي،   ،2001 أيلــول  ســبتمبر/  مــن 
كسرها كل القيود الدستورية والقانونية 
ــِة املعياريــة املفروضــة عليهــا، في  والِقيِميَّ
تلتــزم  ديمقراطيــة  أنهــا  ُيفتــرض  دولــٍة، 

بمعايير عليا.
التقرير الضخم، يتكّون من 6000 صفحة، 
لــم يرفــع الســرية إال عــن 525 منهــا، غيــر 
أنها كانت كافية لتكشف حجم الوحشية 
بحــق  إيــه«  آي.  »ســي.  مارســتها  التــي 
فتهــم علــى أنهــم مــن تنظيــم 

ّ
معتقلــن صن

»القاعــدة« أو قريبن منه.
 
ً
املشــكلة، هنــا، أنــه مــن أصــل 119 معتقــا
فــي  كوبالــت  ســجن  فــي  األقــل،  علــى 
كمــا  املالحــة«،  »الحفــرة  أو  أفغانســتان، 
كان يصفــه عمــاء »ســي. آي. إيــه«، فإن 26 
منهــم، علــى األقــل، اعترفت االســتخبارات 
 !

ً
خطــأ وعذبــوا  اعتقلــوا  بأنهــم  املركزيــة 

ولكــن االعتقــال والتعذيــب الخاطــئ، عنى 
عشــرات  لغيرهــم،  كمــا  لهــؤالء،  بالنســبة 
بالغــرق،  اإليهــام  عمليــات  مــن  املــرات 
الوحشــية، االنتهاكات الجنسية، الحبس 
يدخلهــا  ال  أقبيــٍة  فــي  طويلــة  أشــهر 
شــديدة،  ضوضــاء  مــع  نهائيــًا  الضــوء 
أو  أقــدام  علــى  طويلــة  ســاعات  الوقــوف 
إرغامهــم  أو  أو مصابــة،  أرجــل مكســورة 
علــى املشــي، أو الجــري عليهــا، التحقيــق 
املتواصــل أيامــًا طويلــة، واأليــدي مقّيــدة 
إلــى األعلــى، مــع الحرمان من النوم، املوت 
بــردًا، كمــا حصــل فــي حالــة معتقــل واحــد 

تغريد سعادة

لــن تمــر جريمــة اغتيــال الشــهيد زيــاد أبو 
عــن، رئيــس هيئــة مقاومة جدار التوّســع 
وعضــو  اإلســرائيلي،  واالســتيطان 
املجلــس الثوري لحركــة التحرير الوطني 
قــوات  يــد  علــى  »فتــح«،  الفلســطيني 
االحتــال اإلســرائيلي فــي أثناء مشــاركته 
فــي فعاليــة زراعة أشــجار زيتون في قرية 
اللــه،  ترمســعيا، شــمال شــرق مدينــة رام 
شــبابه،  ريعــان  منــذ  ناضــل  الــذي  وهــو 
االحتــال  مقاومــة  فــي  عنيــد  تاريــخ  ولــه 
ومواجهة مشاريعه، لن تمر مرور الكرام، 
فــي  الشــعبية  االنتفاضــة  نــار  وستشــعل 

وجــه االحتال البغيض.
اللــه  رام  فــي  الفلســطيني  الشــارع  خــرج 
عــن بكــرة أبيــه فــي مســيرات غضــب علــى 
للحــال  ورفضــًا  الرجــل،  هــذا  استشــهاد 
الذي يعيشــه الشــعب الفلســطيني، ومدى 
التعنــت واللــؤم الصهيونــي، الــذي قضــى 
ومثــااًل  املــراس،  صعــب   

ً
مناضــا حياتــه 

للتحدي والصمود، وقياديًا وفّيًا لتاريخ 
حركــة فتح التي انتمى إليها.

فــي  وزيــر  منصــب  عــن  أبــو  زيــاد  شــغل 
أنــه  إال  الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة 
اســتمر بالدفــاع عــن األرض وصمودهــا. 
كان يذهب إلى كل أرض يحاول االحتال 
ســلبها، وإلقامة املســتوطنات عليها. كان 
، ومع شــبابه، 

ً
يقيــم الخيــام املســاندة ليــا

األغانــي  املهــددة،  األراضــي  علــى  يغنــي، 
الوطنية، ويســتعيد تاريخ الثورة.

الفتحاويــة  للقيــادة  مثــااًل  عــن  أبــو  كان 
التــي حافظــت علــى ثوريتها فــي مواجهة 
االحتــال. شــارك فــي كل املســيرات، وكنــت 
يــوزع  املتظاهريــن،  بــن  يتحــرك  تــراه 
ويحمــل  الجميــع،  علــى  االبتســامات 

األعام الفلســطينية ويلبس الكوفية. 
كان أبو عن، الوزير والقيادي الفتحاوي، 
من األصوات التي رفعت صوتها ملحاربة 
الفساد، ولم يتردد في مواجهته، من دون 
اكتراث بالعواقب، ألن هّمه كان فلســطن.

 يكون 
ّ
 ما حدث مع هذا القيادي الفذ

ّ
ولعل

مناسبة ألخذ خطوات جريئة، تضع حدًا 
فــي األراضــي  قــوات االحتــال  ملمارســات 

الفلسطينية املحتلة. 
محاســبة  فــي  للبــدء  مناســبة  ولعلهــا 
البشــعة،  الجريمــة  هــذه  علــى  إســرائيل 

ســلوَكه  عليــه   
ُ
اإلنســان ــق 

ِّ
ُيعل مــا  هــو 

بالكامــل، ســواء كان شــيئًا أم فكــرة. إنــه ما 
ال يقبــل أن يطرحــه علــى طاولــة البحــث، 
وما ال يقبل رؤيته ُمهانًا، أو محتقرًا، وما 
ال ينكــره، وال يخونــه، مهمــا كان الثمــن«، 
هــو الحبيبــة بالنســبة للعاشــق، والرســم 
بالنســبة  والثــورة  للفنــان،  بالنســبة 

للثائر... إلخ. 
 
ً
اجتماعيــة أفعــااًل  املقــّدس  ــُب 

َّ
ويتطل

اجتماعــي،  فعــٍل  وكأي  ناســبه. 
ُ
ت  

ً
معينــة

خــال  مــن  إال  دالالتــه  يأخــذ  أن  يمكــن  ال 
الثقافــة، فــإذا انفّكــت، أو تعطلــت العاقــة 
الثقافــة  بــن  أو  والثقافــة،  املقــدس  بــن 
واملجتمــع، ســيؤدي ذلــك إلــى ارتبــاك فــي 
س،  الفعــل االجتماعــي الــذي ُينِتُجــُه املقــدَّ
النتيجــة  هــذه  االتــزان.  عــدم  وسيشــوبه 
 جدًا في سياق اإلجابة عن تساؤِلنا، 

ٌ
مهمة

فــإن الــذي ســقى »داعــش« ومجرمــي دولــة 
 لهما 

َ
ــأ الفقيــه كأس الجنــون، هــو الــذي َهيَّ

املســببات والدوافــع لتكويــن ديــٍن صــاٍف 
ة  َحُهما األهليَّ

َ
منزوع الثقافة، وبالتالي َمن

للخــوض فــي الجهــل املقــدس، وبمشــاركة 
ومباركــة مّمــن هّيأ لهما الوســط املناســب 
الصعوبــة  مــن  وليــس  والتكاثــر.  للنمــّو 
عــن  ــَر 

َّ
كش الــذي  االســتبداد  أن  اســتنتاج 

طلــب  ثائــر  شــعٍب  مواجهــة  فــي  أنيابــه 
حريــة، وجعــل مــن بــاده مكانــًا للفوضــى 
ومركــز جــذٍب لهــا، هو الذي منــح التطرف 
وسط الحياة والتكاثر واملمارسة. ويبقى 
لتكويــن   

َ
ــة األهليَّ َمنــح  الــذي  عــن  البحــث 

ارتبــاط  فــّك  َعبــَر  وذلــك  املقــدس،  الجهــل 
واملجتمعيــة  الثقافيــة  بمرجعيتــه  الديــن 
لعبــور  ــه 

ُ
تأهيل وبالتالــي،  واألخاقيــة، 

الحــدود والقــارات، بالشــكل الــذي ال يقيــم 
أهملنــا  وإذا  وطنــي.  انتمــاٍء  ألّي  وزنــًا 
األسباب األقل تأثيرًا، ورّكزنا على السبب 
األساســي، فإننا ســنصل إلى العوملة التي 
علــى الرغــم مــن إنجازاتهــا الكبــرى التــي 
لهــا  فــإن  اإلنســان،  مصلحــة  فــي  تصــب 
ة التي بدأت تظهر، اآلن،  أعراضها الجانبيَّ
ة اإلنسان، وأصبحنا  بشــكل يهدد إنسانيَّ
العالــم  به  ســبَّ ملــرٍض  عاجــًا  نحتــاج 
الثقافــة  عــن  الديــن  عــزل  يبــدو  ُمجتمعــًا. 
 للتعولــم، أي 

ً
شــرطًا أوليــًا ليصبــح قابــا

 للتصديــر وعبــور الحــدود، فتقــوم 
ً
قابــا

وتحــت  العوملــة،  تأثيــر  تحــت  األديــان، 
تأثيــر الضغــط األصولي باتجاه التوّســع 
واالنتشار، ضمن هذه »القرية الصغيرة«، 
مــن  ثقافتــه،  عــن  الديــن  فصــل  بإنجــاز 
هــذا  ويــؤدي  للتصديــر،  تحضيــره  أجــل 
كلمــاٍت  تقديــس  إلــى  املعــزول  الدينــي 

تمييــز،  أي  دون  مــن  اإلعــان...  هــذا  فــي 
أساســه الوضــع السياســي أو القانونــي أو 
الدولــي للبلــد أو البقعة التــي ينتمي إليها 
الفــرد، ســواء كان هــذا البلــد أو تلــك البقعــة 
، أو تحت الوصاية، أو غير متمتع 

ً
مستقا

بالحكــم الذاتي، أو كانت ســيادته خاضعة 
الــذي  الســؤال  فــإن  القيــود«،  مــن  قيــد  ألي 
يفــرض نفســه، كيــف يمكــن ضمــان حقــوق 
بلــد  فــي  أو  االحتــال،  ظــل  فــي  اإلنســان 

يعاني الوصاية األجنبية؟ 
أمريــن  فــي  هنــا،  األكبــر،  التناقــض  يكمــن 
أساســين: أولهمــا إنــه ال يمكــن أن نتحــدث 
عــن منظومــة حقوقيــة قائمة فــي بلد ما، إال 
أواًل  الوطنــي،  باســتقاله  إذا كان متمتعــًا 

وأساسًا.
الحقوقيــة،  املنظومــة  تقتضــي  ثانيــًا: 
الوطنــي،  القــرار  اســتقال  إلــى  باإلضافــة 
وجــود نمــط مــن الســيادة الشــعبية، حيــث 
وأن  حكامــه،  يختــار  أن  الشــعب  يســتطيع 
املناســبة  القوانــن  نوابــه  بواســطة  يشــرع 
فــا  األساســية،  حقوقــه  تضمــن  التــي 
فــي  يمكــن أن نتحــدث عــن حقــوق إنســان، 
مــن  مســتبدون  يضطهدهــا  شــعوب  ظــل 
أهــل البــاد، أو مــن األجانــب. وهنــا، تأتــي 
ازدواجيــة املعاييــر فــي تطبيــق املنظومــات 

الحقوقي.
والهيئــات  األمميــة  املنظمــة  تعاملــت 
اإلنســان، بوصفهــا  مــع حقــوق  اإلنســانية 
ثابتــة، باعتبارهــا مســتقلة عــن كل أشــكال 
الحكم )ما عّبر عنه اإلعان العاملي لحقوق 
اإلنسان بتأكيده التمتع بما ورد فيه، مهما 
والقانونيــة  السياســية  الوضعيــة  كانــت 
وهــو  اإلنســان(،  إليــه  ينتمــي  الــذي  للبلــد 
أن  ذلــك  بالوهــم،  وصفــه  يمكــن  تصــور 
وثيقــًا  ارتباطــًا  ترتبــط  الحقوقيــة  البنيــة 
بالوضــع السياســي )طبيعــة نظــام الحكــم( 

بعيدة من انتقاد الحكومات ومعارضتها.
املباشــرة  غيــر  لألهــداف  اإلدراك  هــذا 
دة في اإلصاح يمثل قاعدة 

ّ
والعاقات املعق

أساســية وضروريــة لتطوير اإلصاح، ففي 
العاقــات املباشــرة واملبســطة بــن املطالــب 
ويجــد  نفســه،  اإلصــاح  يتيــه  والنضــال 
اإلصاحيــون أنفســهم فــي متاهــة، ويســهل 
اســتدراجهم وهزيمتهم، وتلك قصة أخرى، 
على أي حال. ولكن، في مسألة التكنولوجيا، 
االســتخدام  مــن  أبعــد  رؤيــة  إلــى  نحتــاج 
وحتــى  وحيازتهــا.  للتكنولوجيــا  املباشــر 
ال تشــغلنا األمثلــة والتطبيقــات عــن املنهــج 
األساســي فــي التفكيــر، يجــب التذكير دائمًا 
االهــداف  صياغــة  فــي  املرشــد  الدليــل  أن 
واملواقــف هــو مصالــح وأهــداف املجتمعــات 
بكرامــة  الحيــاة  علــى  وقدرتهــا  نفســها، 
كثيــرة،  أحيــان  ففــي  والتنميــة؟..  والرفــاه 
يتطــور الصــراع علــى نحــو تضيــع فيه هذه 
عــن  بعيــد  ســجال  إلــى  ويتحــول  القاعــدة، 
املحرومــة  والطبقــات  املجتمعــات  مصالــح 
واملهمشــة، وتــزّج املجتمعــات والطبقات في 
معــارك جديــدة ومختلفــة، ويجــد اإلصــاح 
املعارضــات  تطــرف  بــن  حائــرًا  نفســه 
والســلطات والنخــب. وفــي أغلــب األحيــان، 
اإلصاحيــون  ينســحب  دائمــًا،  يكــن  لــم  إن 
ويتخــذون موقفــًا صامتًا، أو محايدًا، ألنهم 
يقتنعــون أن ال ناقــة لإلصــاح وال جمــل في 
الصــراع الدائــر. وعلــى الــدوام، فــي العنــف، 
تنحــاز  وطبيعتــه،  مســتواه  كان  مهمــا 
الطبقــات الوســطى إلــى الســلطة، مضحيــة 
أو  ألجــل مصالحهــا،  وأهدافهــا،  بأفكارهــا 
مــن  الخــوف  بســبب  أو  الخســائر،  لتقليــل 
املجهــول الــذي يحمل شــعورًا غالبًا بتهديد 
والحريــات  حياتهــا،  وأســلوب  مصالحهــا 

الشخصية واالجتماعية.
وألجل أن تكون التكنولوحيا تخدم بالفعل 
العامــة،  السياســة  علــى  وتؤثــر  اإلصــاح، 

 عــن اإلطعــام الوحشــي 
ً
علــى األقــل، فضــا

واملهــن عبــر الشــرج، مــن دون داع طبــي 
ب ذلك.. إلخ. 

ّ
يتطل

بــاراك  للرئيــس  ُيســّجل  أنــه  صحيــح 
فــي  تنفيذيــًا  قــرارًا  أصــدر  أنــه  أوبامــا 
األيــام األولــى لرئاســته، عــام 2009، بمنــع 
ممارسة عناصر االستخبارات األميركية 
التعذيــب، أو الجهــات املســتقلة املتعاقــدة 
معهــا، غيــر أن إصــراره علــى عــدم تقديــم 
املســؤولن عــن تلك االنتهــاكات والجرائم 
قيمــة  مــن  ــل 

ّ
يقل العدالــة،  إلــى  الوحشــية 

َمــن  أن  الجرائــم  تلــك  يبــرر  فــا  فعلــه. 
قانونيــة،  أنهــا  حينهــا،  ظنــوا،  ارتكبهــا 
حســب مستشــارين قانونيــن فــي إدارتــي 
كانــت  وإن  حتــى  فهــي،  بــوش،  جــورج 
قانونيــة، وهــي ليســت كذلــك، تبقــى غيــر 

ة.
ّ
إنسانية البت

أيضــًا، إن تحــرك لجنــة االســتخبارات فــي 
مجلــس الشــيوخ لفضــح تلــك املمارســات 
 علــى 

َّ
َدل إن  ُمقــّدر، وهــو،  أمــر  الوحشــية، 

فــي  تــزال  ال  أنــه  علــى  يــدل  فإنمــا  شــيء، 
ــة مــن دســتور وقيم  الواليــات املتحــدة َبِقيَّ
ومعاييــر وأعــراف تســتحق اإلشــادة، غير 
أن هــذا التحــرك يبقــى غيــر كاف. فحســب 
رئيســة لجنــة االســتخبارات فــي مجلــس 
فاينســتاين،  دايــان  األميركــي،  الشــيوخ 
ل تلك املمارسات »وصمة عار لقيمنا 

ّ
تمث

أن  غيــر  تاريخنــا«، وهــذا صحيــح،  وفــي 
باتجــاه  الدفــع  دون  مــن  املســتور،  كشــف 
تكــرار  ملنــع  صلبــة،  قانونيــة  إصاحــات 
ذلــك، يعنــي وصمــة عــار أخــرى فــي جبــن 
الدولة التي تقّدم نفسها على أنها »منارة 

الحريــة والديمقراطية« في العالم.
أو  األميركيــة،  املتحــدة  الواليــات  نعــم، 
لجعلهــا  »أميــركا«  بـ عليهــا  نطلقــه  مــا 
تنتحــل اســم قــارة ال بلد فقــط، دولة، فيها 
دســتور وقيــم وأعــراف ديمقراطيــة عريقة 
مارس 

ُ
وراســخة، غيــر أنهــا، أيضــًا، دولــة ت

فيهــا كل أنــواع االنتهــاكات والتجــاوزات 
بحــق تلــك القيــم واألعــراف، حيــث إن ثمــة 
 بنيويــًا، وبونًا شاســعًا، بــن اإلطار 

ً
خلــا

ويكفــي،  الفعليــة.  واملمارســة  النظــري 
هنــا، أن نشــير إلــى العنصريــة املتفشــية 
فــي املجتمــع األميركــي، خصوصــًا بحــق 
األمــن  الشــرطة وعســكرة  الســود، وعنــف 
الداخلــي، واللذيــن كشــفت عنهمــا أحــداث 

فيرغيسون ونيويورك.
األهــم فــي هــذا الســياق، هــي تلــك الثقافــة 

صارخــة،  كثيــرة  أخــرى  جرائــم  وعلــى 
ارتكبهــا املحتلــون الصهاينــة علــى أرض 
فيــه  يحتفــل  الــذي  اليــوم  فــي  فلســطن، 

العالم باليوم العاملي لحقوق اإلنســان. 
مشــحونة  أجــواء  الضفــة  مخيمــات  فــي 
ويتوّعــد  املوقــف،  علــى  تســيطر 
الفلسطينيون فيها بأن شعلة االنتفاضة 
ستشــتعل، ولــن يتــم الســكوت علــى هــذه 

الجريمة. 
يطالبــون الرئيــس الفلســطيني، محمــود 
عبــاس، بتقديــم االحتــال للمحاكمــة فــي 
جرائم الحرب. ويطالبون املجتمع الدولي 
ملمارســات  حــد  ووضــع  فــورًا،  بالتحــرك 
االحتــال، وهــو ما نقلته عدســات التلفزة 
أمــام مــرأى العالــم وأعينــه، ليشــاهد كيف 
الفلســطيني  بالشــعب  االحتــال  ينــكل 

وقيادته.
الحــداد  بإعــان  الجماهيــر  تكتفــي  لــن 
علــى استشــهاد زيــاد أبــو عــن، وتنكيــس 
الفلســطينية. ويخطــئ االحتــال  األعــام 
هــذا  بــأن  بالوعيــد  رســالته  أن  ظــن  إذا 
ســيكون جــزاء كل مقــاوم ســيخيف أبنــاء 
الشــعب الفلسطيني ويمنعه عن مواصلة 

مسيرة النضال. 
عشــقها  التــي  للقيــادة  مثــال  عــن  أبــو 
لــم  الــذي  الوطنــي  املثابــر  فهــو  الشــعب، 
يغّيــره كرســي الــوزارة، ولم يهدأ ويجلس 
طقــوس  ويمــارس  ليســتريح  عليــه، 
الــوزراء. تجــده ال يلبــس البدلــة، ويتنقــل 

بكل عزيمة بمابس ليســت رســمية. 
كان دائمــًا منتقــدًا وناقمــًا علــى الوضــع، 
وكيــف ال وقــد شــكل لحكومــات إســرائيل 

منذ شــبابه هاجسًا كبيرًا. 
مــرارًا،  واعتقــل  شــامير،  إســحق  حــارب 
صفقــة  فــي  حتــى  إســرائيل،  واختطفتــه 
الشــعبية  الجبهــة  مــع  أســرى  تبــادل 
القيــادة العامة، في الســبعينات من القرن 
رقمــًا  كان  عنــه.  اإلفــراج  بعــد  املاضــي، 
صعبــًا فــي إســرائيل، أقلــق قــادة االحتال 

وقض مضاجعه.
كأي  ليــس  قياديــًا  فتــح  حركــة  فقــدت 
قيــادي. ميدانيــًا عنيدًا لم يغّير عما تربى 
منــذ  الثوريــة  فتــح  يــد حركــة  عليــه علــى 
والرجــل  واملقــاوم  الوطنــي  هــو  نشــأتها. 
والشــعب  فلســطن  ســتفتقده  والقيــادي، 

الفلســطيني.. إلى جنات الخلد.
)كاتبة فلسطينية(

املضمــون  وعديمــة  الــدالالت،  مجهولــة 
مــع  اتصالــه  النعــدام  كنتيجــٍة  املعرفــي، 
بمــا  املحــض،  الديــن  هــذا  وإن  ثقافــة،  أي 
الاثقافــة  ثقافــة  إنتــاج  نزعــة  مــن  يمتلــك 
»جهــٍل  إلــى  يتحــّول  ــل،  تخيَّ

ُ
امل وثقافــة 

الكريــم،  القــرآن  تحفيــظ  فــدور  مقــّدس«، 
وبنغــادش  وباكســتان  الهنــد  فــي   ،

ً
مثــا

وإندونيســيا، تخــّرج آالف الطــاب الذيــن 
معنــى  فهــم  دون  مــن  القــرآن،  يحفظــون 
ودالالت القســم األعظم مّما يحفظون. فلم 
تعــد املعرفــة شــرطًا للخــاص، وال شــرطًا 
املجــرد  املعرفــي  الخــواء  هــذا  للتقديــس. 
الــذي يعــود فيصطــدم بواقــع ملمــوس، ال 
هــو  منهجــًا.  واإلرهــاب  البطــش  إال  يجــد 
جنون العالم بعد جرعة زائدة من العوملة، 
اللــه« وأمثالهمــا هــم  و»داعــش« و»حــزب 
وأعراضــه  الجنــون،  هــذا  تنفيــذ  آليــات 
ومؤشــراته، وهــم وجهنــا القبيــح، ووجــه 

 العالم القبيح! 
ّ

كل
الــكام  هــذا  بعــد  اآلن،  نعــود 
الفلســفي،  التأمــل  إلــى  السوســيولوجي، 
وقول الشاعر الصوفي عز الدين املقدسي: 
ســقوا/  ولــو  غنــي 

ُ
ت ال  وقالــوا  »ســقوني 

فــإن  ــِت«. 
َّ
لغن ســقوني  مــا  حنــن   

َ
جبــال

الصوفي، هنا، إذ يتحدث عن الخمر الذي 
ى، بعد الشــرب، 

ّ
ــرِبه، فغن

ُ
لم يقاوم إغراَء ش

كنتيجــٍة منطقيــه لــه، فــإن »الداعشــي«، أو 
حكمــة  امتلــك  لــو  الفقيــه،  واليــة  إرهابــي 
الصوفــي، وهــذا خيــال، لتحــدث عــن إغراء 
ال  والــذي  يقــاوم،  ال  الــذي  العوملــة  خمــر 
تكمــن  لكنهــا  الغنــاء،  فــي  نشــوته  كُمــن 

َ
ت

والجنــوِن  والســبي،  والرجــِم،  الذبــِح،  فــي 
ِد الــذي َيصطــدُم بالواقــِع امللمــوس،  املجــرَّ
تفســيٌر،  ســبق  ومــا  اإلرهــاب.  جنــون  أي 

وليس تبريرًا.   
)كاتب سوري(

اســتقالية  )مــدى  القانونــي  والوضــع 
حقــوق  عــن  الحديــث  يمكــن  فــا  البــاد(، 
اإلنسان بإطاقيتها، بل بارتباطها بجملة 
تجاوزهــا  يمكــن  ال  موضوعيــة،  شــروط 
إلــى الحــد الــذي يمكــن معــه القــول إن هنــاك 
تماهيــًا تامــًا بــن حقــوق اإلنســان وحقــوق 
الشــعوب، بحيــث يمكــن التســليم مــع حنــة 
آرنــت فــي قولهــا »إن الشــعب، ال الفــرد، هــو 
صورة اإلنســان«، فحالة االزدواج من حيث 
املمارســة، وفي املواقف التي نشــهدها على 
املســتوى الدولــي، إنمــا تكمــن فــي محاولــة 
حــاالت  وتبريــر  الشــعوب،  حقــوق  تغييــب 
اســتعمارية إجراميــة، بمنطق الوصاية، أو 
الصمــت علــى مــا تقترفه أنظمة اســتبدادية 
مظلمــة، بحــق شــعوبها، بذريعــة أن الحــق 
فرديــة،  بمنظومــة  يتعلــق  اإلنســاني 
بحيــث ال تتجــاوز املواقــف مجــرد التنديــد 
أن  دون  ومــن  هنــاك.  أو  هنــا  بانتهــاكاٍت، 
يعني هذا التحليل إنكارا ألهمية املنظمات 
لت، في 

ّ
الحقوقية، أو غمطًا لدورها، فقد مث

أحاين كثيرة، قوة ضغط مهمة، تحقق من 
ومضطهديــن  مظلومــن  إنصــاف  خالهــا 

عديدين، وما أكثرهم في هذا العالم.
)كاتب وباحث تونسي(

يتخــذ  أن  يجــب  االتجــاه  هــذا  فــي  لتســلك 
النضــال اإلصاحــي أهدافــًا ومصالــح عامة 
وليســت مباشــرة، مثــل مشــاعية اإلنترنــت، 
اإلبداعــي،  والتعليــم  اإلبــداع  وتشــجيع 
مســتفيدًا  الجميــع  يكــون  أن  علــى  والعمــل 
مــن برامــج وخدمــات الدولة األساســية، وأن 
تكــون ثمــار التكنولوجيــا متاحــة للجميــع، 
وإبداعــًا  تعقيــدًا  أكثــر  مســتوى  فــي  ولكــن، 
التكنولوجــي  العمــل  يمكــن  اإلصــاح  فــي 
علــى أســاس التفكيــر فــي مصالــح الفقــراء، 
الهنــد مــن  فــي  مــا يجــري  ومــن أمثلــة ذلــك 
إنتــاج أجهــزة حاســوب وســيارات وأجهــزة 
وآالت منخفضــة التكلفــة، تمكــن الفقــراء من 

امتاكها. 
االســتثمار والتقنيــات املوجهــة إلــى الفقراء 
واملصممــة للفقــراء تمثــل أفضــل وســيلة أو 
مدخــل لإلصــاح، فهــي، أواًل، تمثــل مصالح 
اقتصاديــة، وتعــود بالربــح والفائــدة علــى 
وقيــادات  نخــب  هنــا،  فتنشــأ،  أصحابهــا، 
مصالحهــا  تبنــي  واجتماعيــة،  اقتصاديــة 
مــع  وليــس  الفقــراء،  مــع  التحالــف  علــى 
األغنياء والسلطات، وتمكن املجتمعات من 
املشــاركة االقتصاديــة واالجتماعيــة وكســر 

احتكار وهيمنة النخب، .. ومن هنا نبدأ.
)كاتب من األردن(

اليمــن  أوســاط  فــي  املنتشــرة  العفنــة 
األميركي، وبن كثير من عناصر املجتمع 
األميركيــن،  واألمنــي  االســتخباراتي 
أن  يمكــن  املســلمن  أن  تســتبطن  والتــي 
أثيــرت حولهــم  إن  البشــر،  دون  ُيعاَملــوا 
»اإلرهــاب«. فاالنتهــاكات بحــق  شــبهات بـ
بعــد  مــا  عالــم  فــي  أميركيــًا،  املســلمن، 
سبتمبر/ أيلول 2001، غير محصورة في 
السجون السرية والتعذيب املمنهج الذي 
مــورس فيهــا، بــل إنها طالت مســلمن من 

ة الجنســية األميركية. 
َ
َحَمل

أصابــت  التــي  ــَعار  السُّ حالــة  ظــل  ففــي 
اعتقــال  تــم  حينهــا،  األميركيــة  اإلدارة 
األميركيــن  املســلمن  مــن  مئــات  وإدانــة 
»اإلرهــاب«، بتهــم واهيــة، وأدلة مفبركة،  بـ
في أحيان كثيرة، في حن مارس القضاء، 

ِل الزور«.
ِّ
فــي بعــض األدوار، دور »ُمَحل

املتحــدة  للواليــات  أن  شــك  ال  بكلمــة، 
وقانونيــًا،  ودســتوريًا  ثقافيــًا  إطــارًا 
متقدمــًا نســبيًا، غيــر أن مثــل هكــذا إطــار، 
لكــي يتحــّول إلــى تــراث ُيباهــى بــه، فهــو 
دائمــًا،  ويطّبــق  ــَرَم 

َ
ُيْحت أن  أواًل،  بــد،  ال 

وليــس عندمــا يكــون ذلك مريحًا فحســب. 
إحــدى  وهــي  القانــون،  أمــام  فاملســاواة 
تتحقــق  ال  األميركيــة،  الدســتورية  القيــم 
فــي ســياقنا هــذا، إال بمعاقبــة كل َمن أذن، 
أو وافق، أو سكت، أو مارس، تلك الجرائم 
 مــا كانــت 

ً
البشــعة، بحــق معتقلــن، كائنــة

تهمهم.
)كاتب وباحث فلسطيني(

التطرّف صنيعة العولمة واالستبداد إعالن حقوق اإلنسان.. التنظير

النضال ألجل المساواة التكنولوجية

الواليات المتحدة بين المثال والواقع
زياد أبو عين... االحتالل 

يقتل الرجال

التقديس في 
اإلسالم هو تنزيه 

اهلل عز وجل، وهذه 
عبارٌة واسعُة الدالالت 

ومتعددُة الفهم

البنية الحقوقية 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا 

بالوضع السياسي

قوانين منع اإلرهاب 
سوف تضيق على 

االستفادة من اإلنترنت

ثمة خلل بنيوي، 
وبون شاسع، بين 

اإلطار النظري 
والممارسة الفعلية 

أميركيًّا

آراء

بشير البكر

تــروي حكايــة شــعبية كرديــة أن كرديــا كان يمتلك بغلتن، واحدة شــابة واألخرى 
. وذات يوم، فكت البغلة الكهلة قيودها، وفلتت لترعى في زرع الجيران 

ً
كهلة قليا

الذين ثار غضبهم الستهتار الجار، واحتجوا لعدم قدرته على لجم البغلة الفالتة. 
شــعر الجــار الكــردي بالحــرج، وتصرف بســرعة فائقة، فأخذ عصــاه، وانهال بها 
ضربا على البغلة الشــابة املربوطة. وهنا، ازداد حنق الجيران، وصرخوا به، ماذا 
تفعل يا رجل. نطلب منك ردع البغلة السائبة فتعاقب املربوطة؟ وكان رد الكردي 
غايــة فــي الحكمــة. أنــا أعاقــب البغلــة املربوطــة، ألنها لو كانت هي التــي فكت اللجام 

وتحررت، لكانت فعلت أضعاف شــقيقتها.
تصلــح هــذه الحكايــة، علــى ســبيل االســتعارة، ملقاربــة تصرفــات جبهــة النصــرة، 

وشــقيقتها الكبرى »داعش« في ســورية ولبنان.
ساد الظن أن »جبهة النصرة« مختلفة عن »داعش«، واشتغلت آلة دعاية إعامية 
كبيــرة لتثبيــت هــذه النظريــة، وســاق كثيــرون تبريــرات تقــوم علــى أن »النصــرة« 
تتكــون مــن أبنــاء البــاد، فــي حــن أن »داعــش« تتألــف مــن الغربــاء، وظلــت هــذه 
األطروحــة ســارية املفعــول، حتــى حصلــت الضربــة األميركيــة فــي ريــف إدلــب في 

23 ســبتمبر/أيلول املاضي. 
والافــت أن األميركيــن لــم يفرقــوا بــن »النصــرة« و»داعــش«، فهمــا بالنســبة لهــم 
فرعان من تنظيم القاعدة. ولذلك، وجهوا ضرباتهم في االتجاهن. ولعل في ذلك 
، لكي يتبدد الوهم الذي عاشــوا عليه فترة، إذ إنهم صدقوا 

ً
درســا للســورين أوال

أن »النصــرة« ال شــاغل لهــا ســوى العمــل علــى إســقاط النظام، أمــا األمور األخرى 
التــي تتســم بالعنــف علــى مســتوى إعــادة أســلمة املجتمــع الســوري واختطــاف 

الســورين رهينة، فهي من اختصاص »داعش«.
، والتســامح 

ً
لقــد تبــن تهافــت وضعــف هــذه الخرافــة التــي جــرى تســويقها طويــا

معهــا مــن أوســاط ســورية واســعة، بمــا فــي ذلــك فئــات مــن االئتــاف املعــارض 
»النصــرة« بعــد  لـ النتيجــة كارثيــة، ذلــك أن أول رد فعــل  الحــر، وكانــت  والجيــش 
الضربــة األولــى التــي تلقتهــا مــن األميركين هو التفاهم مع »داعش«، واالســتياء 
علــى املناطــق التــي كانــت فــي حــوزة الجيــش الحــر فــي ريــف إدلــب. وال يختلــف 
ســوريان على أن »النصرة« تعربد اليوم في ســورية ولبنان، على غرار »داعش«، 
وصــار هــّم محاربتهــا النظــام فــي درجــة ثانيــة، وباتــت معركتها تســير في اتجاه 
واحــد هــو الحفــاظ علــى وجودهــا، مــن خــال تبنــي أجنــدة »داعش«، ولــو كان ذلك 
علــى حســاب قهــر املواطــن الســوري، واالنخــراط فــي مشــروع الخافــة الــذي يعلو 

علــى أي هــدف آخر لدى البغدادي.
لو كانت »النصرة« تختلف عن »داعش« لوقفت إلى جانب السورين في معاناتهم 
الرهيبة من جهة النظام ومن جهة »داعش«، لكن هذا األمر ليس في أولوياتها، ولم 
تقــم ضــد النظــام مــن منطلــق وطنــي أو ديمقراطي، بل هي تقاتله ألســباب طائفية 
بحتــة، وهــذه املســألة ال تهــم الســورين، ألنهــم لــم يثــوروا ضد طائفــة رأس النظام، 

بــل من أجل الحرية والكرامة.
 ســيئا فــي لبنــان عــن الســورين، مــن خــال خلــق 

ً
اليــوم، تقــدم »النصــرة« مثــاال

مشــكلة مــع الجيــش اللبنانــي، وخطــف جنــوده والقيــام بإعــدام بعضهــم. ولــو كان 
لــدى »النصــرة« تقديــر دقيــق للموقــف، ملا ارتكبت هذه الســلوكيات التي انعكســت 

 .
ً
 على مليون مهجر ســوري في لبنان أوال

ً
وباال

ومــن ناحيــة ثانيــة، ليســت املعركــة مــع جنــود الجيــش اللبنانــي، فهــؤالء ال حــول 
لهــم وال قــوة، وهــم فــي الغالبيــة مــن منابت فقيــرة، والتحقوا بالجيــش لكي يؤمنوا 
لقمــة عيــش لعوائلهــم، ثــم إن هــؤالء لــم يتجــاوزوا الحــدود إلــى ســورية، ليعتــدوا 
علــى الســورين، وكان فــي وســع »النصــرة« أن تصــرف جهودهــا ملحاربــة النظــام 

والجيــوش الغريبــة التي تقاتل إلى جانبه.

نصري حجاج

فشــلت، قبــل ســنوات، فــي تمويــل فيلمــي الوثائقــي عــن الفلســطينين اليهــود مــن 
بِد اهتماما باملشــروع.  تناول الســيناريو طائفة 

ُ
وزارة الثقافة الفلســطينية التي لم ت

الســامرين الذيــن ربمــا هــم أصغر أقليــة دينية في العالم، ويعيش نصفهم في جبل 
جرزيم في نابلس، ويحملون الجنســية الفلســطينية، والنصف اآلخر في إســرائيل 
يعترفــون  اليهوديــة، وال  أنهــم أصــل  اإلســرائيلية، ويعتقــدون  الجنســية  يحملــون 
لوا 

ّ
بيهودية إسرائيل، وال بالدولة نفسها. وقد حرص الرئيس ياسر عرفات أن ُيَمث

فــي املجلــس التشــريعي الفلســطيني. إضافــة إلــى هــؤالء، هنــاك جماعــة »ناتــوري 
كارتا« التي ُيعرف أفرادها بأنهم فلسطينيون يهود، وال يعترفون بدولة إسرائيل، 
 
ً
ويحّرمون قيام دولة لليهود شرعا، ويعترفون بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثا

شــرعيا وحيــدًا. وقــد عــّن عرفــات فــي أول حكومــة فلســطينية، بعــد اتفــاق أوســلو، 
زعيمهم الحاخام األكبر موشيه هيرش، وزيرًا للشؤون اليهودية. 

ــل يهوديتهم هوية 
ّ
فــي إطــار املشــروع، تواصلــت مــع أفراد فلســطينين يهود، ال تمث

خاصة بهم، بقدر التزامهم بالهوية الفلسطينية هوية وطنية، ومن هؤالء املوسيقي 
إليــاس ديفيدســون، املولــود فــي القــدس، والــذي عــاش مهاجــرًا فــي آيســلندا، حيــث 
حصــل علــى جنســيتها، وأصــّر علــى الســلطات هناك أن تكتب أصوله الفلســطينية 
في أوراقه الثبوتية. ومن هؤالء املخرج واملمثل والناشــط الراحل، جوليانو خميس، 
مدير »مسرح الحرية« الذي أسسته والدته آرنا، لتعليم املسرح لشباب مخيم جنن. 
وال أنسى الراحل عضو حركة فتح وممثلها في االشتراكية الدولية وعضو اللجنة 
السياســية فــي املجلــس الوطنــي الفلســطيني، إيــان هاليفــي، الــذي توفــي قبــل نحو 
عامــن، وهــو الــذي قــال لــي، فــي اتصــال هاتفي، عندمــا حدثته عن الفيلــم: لم يتأخر 

الوقت وإن كان من الواجب تناول هذا املوضوع منذ زمن.
وليــس أســطع مــن مثــال املناضل الفلســطيني، وعضو املجلس الثــوري لحركة فتح، 
يــوري ديفيــس، الــذي عمــل في صفوف فتح منذ عقود، ويعيش في رام الله، ويعمل 

في صفوف السلطة الفلسطينية.
بدأت فكرة الفيلم عندما قابلت الحاجة »أم العبد« في بيروت، واكتشفت أن اسمها 
الحقيقــي ســارة كوهــن، وهــي مــن يهــود القــدس، تزوجــت فلســطينيا مــن يافــا في 
العام 1946، وحن حدثت النكبة ُهّجرت وزوجها إلى لبنان، وسكنوا في مخيم تل 

الزعتر، إلى سقوطه في السبعينيات.
أتذكر، اليوم، هذا السيناريو املدفون، والحديث يتصاعد عن يهودية دولة إسرائيل. 
كنــت أطمــح فــي الفيلــم إلــى طــرح إشــكالية الهويــة فــي دولــة إســرائيل، فــإذا كانــت 
اليهوديــة هــي الهويــة القوميــة للدولــة، وهنــاك َمــن ال يعتبرونهــا هويــة قوميــة، فمــاذا 
ستفعل بهم إسرائيل؟ ولو كان من حق دولة إسرائيل، ذات الغالبية اليهودية كأمر 
واقــع، أن تتخــذ مــن يهوديــة الغالبيــة ســمة قوميــة، أال يمكننــا أن نتخّيــل دولــة، مثــل 
فرنســا أو بريطانيــا أو الواليــات املتحــدة األميركيــة، التــي تعيــش فيهــا أقلية يهودية 
؟ فأين ســيكون والء 

ً
نافــذة وقويــة، أن تقــر فــي دســتورها أنهــا دولــة مســيحية مثا

األميركيــن اليهــود فــي هــذه الحالــة، هــل ســيعتبرون أنفســهم أجانــب أم أميركين؟ 
هــل ســيقبل يهــود أميــركا بمســيحية الواليــات املتحــدة األميركية، أم ســيعتبرونها 

معاداة لاسامية؟
ل 

ّ
إن دســترة يهودية الدولة ومطالبة العالم والفلســطينين االعتراف بها، اتجاه يمث

ــص منها اليهود الذيــن يدعون إلى هذا 
ّ
امتــدادًا مرضيــا لعقليــة الغيتــو التــي لم يتخل

املشــروع الذي ال يلحق األذى بالفلســطينين فقط، ويجعلهم مواطنن درجة أدنى، 
وال يلحــق األذى بالشــعوب العربيــة التــي تعيــش صعــودًا لألصوليــات اإلســامية 
وحسب، بل يلحق األذى، وبشكل واضح، باليهود أنفسهم في إسرائيل وفي العالم. 
كانــت تلــك هــي أفــكار الفيلــم، وال تــزال، علــى الرغم من أن بعض شــخصياته رحلت 
عــن عاملنــا، فقــد اغتيــل جوليانــو خميــس فــي جنــن، ورحلت ســارة كوهــن وإيان 

هاليفي، وال أدري في أي أرض صار ديفدسون املوسيقي الفلسطيني اليهودي.

خليل العناني

أصدرت، األسبوع الجاري، لجنة االستخبارات في مجلس الشيوخ األميركي تقريرًا 
تاريخيا حول التعذيب الذي مارســته وكالة االســتخبارات املركزية األميركية )ســي.
آي.إيــه( منــذ هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/أيلول 2001 وحتــى بدايــة عهــد 
الرئيس األميركي، باراك أوباما، عام 2008. أثار التقرير، وال يزال، ردود فعل قوية، 

ليس فقط داخل الواليات املتحدة، وإنما أيضا خارجها. 
منبــع الجــدل الراهــن ليــس فقــط عمليــات وطــرق وأدوات التعذيــب البشــعة التــي كانت 
تســتخدمها وكالــة االســتخبارات األميركيــة تجــاه املعتقلــن واملشــتبه بهــم، والتــي 
شملت )اإلغراق باملياه، والحرمان من النوم أياما، وربما أسابيع، والتقييد العمودي 
للمعتقلن، والتهديد بالقتل، والتحرش الجنســي، إلخ( في ســجون ســرية، أو »مواقع 
ســوداء«، كمــا يســميها التقريــر خــارج الواليــات املتحــدة، وإنمــا بثاثــة أمــور أخــرى 
رئيســية: أولهــا أن التقريــر خلــص إلــى أن »ســي. آي. إيــه« قــد كذبــت علــى الشــعب 
األميركــي وعلــى الكونجــرس وعلــى إدارة الرئيــس األميركــي الســابق، جــورج دبليــو 
بــوش، فــي مــا يخــص طــرق اســتجواب املعتقلــن، ولــم تقــدم لهــم املعلومــات الكافيــة 
حولهــا. ومــن الجديــر بالذكــر أن الرئيــس بــوش كان قــد أعطــى صاحيــات واســعة 
للوكالــة عــام 2002 مــن أجــل تعقــب واعتقــال كل مــن لــه صلــة بهجمــات ســبتمبر، 
لكن الوكالة توســعت و»توحشــت« في اســتخدام هذه الصاحيات، حســبما جاء في 

التقرير.
األمر الثاني هو مدى كفاءة طرق االستجواب في تحقيق نتائج مهمة لحماية األمن 
القومي األميركي. فحســب التقرير، لم تكن عمليات االســتجواب واألســاليب املرعبة 
التي تم استخدامها فعالة في الحصول على النتائج املرجوة من املعتقلن أو املشتبه 
بهــم. مــا يعنــي أنهــا كانــت بــا جــدوى، وأضــرت أكثــر ممــا نفعــت، وهــو مــا رفضتــه 
الوكالــة، فــي بيــان لهــا أصدرتــه، تعقيبــا علــى تقريــر الكونجــرس، مــن أجــل توضيــح 
موقفها، وحماية سمعتها التي تدهورت أخيرًا. وهو، أيضا، ما رفضه نائب الرئيس 
األميركي السابق، ديك تشيني، مهندس »الحرب على اإلرهاب« الذي هاجم التقرير، 
ودافع عن عمل الوكالة. وتحاول الوكالة الدفع بأن املعلومات التي حصلت عليها في 
عمليــات التعذيــب ســاهمت فــي نجــاح عملية »اصطياد« أســامة بــن الدن عام 2011. 
وهــو مــا يرفضــه التقريــر، تمامــا، ويؤكــد أن ذلــك لــم يكــن لــه عاقــة، علــى اإلطــاق، 
بعمليــات االســتجواب. ويســتعرض التقريــر أســماء مجموعــة مــن املعتقلــن الذيــن 
تعاونــوا مــع الوكالــة، وقدمــوا معلومــات مهمــة، قبــل أن يتعرضــوا لعمليــات تعذيــب 

بشعة على أيدي الوكالة.
أمــا األمــر الثالــث فهــو إمكانيــة معاقبــة املتورطــن فــي عمليــات التعذيــب، ســواء مــن 
السياســين مثــل الرئيــس بــوش ونائبــه تشــيني اللذيــن كانــا يدعمــان الوكالــة، أو 
»ســي آي إيــه«، واتهامهــم بارتــكاب جرائــم حرب. وهــو أمر مثير  العمــاء الســابقن لـ
للجــدل حاليــا، ففــي الوقــت الــذي يدفــع فيــه بعضهم بأنــه ال يمكن مقاضــاة هؤالء أو 
محاســبتهم، باعتبــار أن الواليــات املتحــدة لــم توقــع علــى النظام األساســي للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة )ميثــاق رومــا(، وبالتالــي، ال يمكــن رفع دعــاوى ضدها، فإن بعضا 
آخــر يــرى أن الــدول التــي كانــت لديهــا »ســجون ســرية«، مثــل أفغانســتان وتايانــد 
وليتوانيــا ورومانيــا، وهــي جميعــا أعضــاء في املحكمــة الجنائية الدوليــة، يمكنها أن 
ترفــع دعــاوى تطالــب بمحاكمــة هــؤالء. وهــو أمــر يبــدو مســتبعدًا بســبب العاقــات 

االستراتيجية بن هذه البلدان وواشنطن.
التقريــر الــذي تجــاوز عــدد صفحاتــه ســتة آالف صفحــة، ولــم ُينشــر منــه ســوى 
600 صفحــة، يمثــل نقطــة ســوداء فــى التاريــخ األميركــي، ليــس فقــط كونــه يناقــض 
منظومة القيم األميركية التي تقوم على العدالة والحرية والكرامة، وذلك حسبما قال 
الرئيس األميركي باراك أوباما، ولكن أيضا كونه قد تســتخدمه األنظمة الســلطوية، 
خصوصــا فــي املنطقــة العربيــة، مــن أجــل تبريــر جرائمها تجاه شــعوبها وشــبابها 

الذين ينتفضون من أجل استعادة حقوقهم، تحت غطاء »الحرب على اإلرهاب«.

»جبهة النصرة« وبغلة الكردي فلسطينيون يهود

تقرير التعذيب األميركي
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»رحلة حّب« بالرضاعة
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بيروت ـ شيرين قباني

 
ّ
. كل واحــدة منهن

ّ
أّمهــات يرضعــن أطفالهــن

بوضعّيــة مختلفــة، فــي 27 صــورة ُعِرضــت 
في وسط العاصمة اللبنانّية بيروت. وتلك 
الصور، التقطها خمسة مصّورين محترفن حرصوا 
علــى ترجمة فكــرة جوانا الزين نوفل، االختصاصّية 

في الرضاعة الطبيعّية، تحت عنوان »رحلة حب«.
صحــة  علــى  للحفــاظ  ضــرورة  الطبيعّيــة  الرضاعــة 
الطفل بعد الوالدة، تؤّكد نوفل. وال بّد من أن تتعّرف 

والطفــل  األم  لــدى  والثانــي  األول  الســكري  بمــرض 
»اســتبدال  أن  مــن  نوفــل  ر 

ّ
وتحــذ ســواء.  حــّد  علــى 

ع له مخاطره التي تتجسد 
ّ
الرضاعة بالحليب املصن

باإلســهال الحــاد وبزيــادة األمــراض التنفســّية. وقــد 
فت هاتان الحالتان عامليًا كأخطر األمراض التي 

ّ
ُصن

يتعّرض األطفال لها، وقد تؤديان إلى الوفاة«.
إلى ذلك، تلفت نوفل إلى دور الجمعيات املدنّية التي 
تعمــل وتســاهم بشــكل فّعــال فــي نشــر هــذه الرســالة، 
الرضــع  لتغذيــة  الوطنــي  البرنامــج  إلــى  باإلضافــة 
واألطفال التابع لوزارة الصحة. وتشرح أن »البرنامج 
موضــوع  حــول  للتوعيــة  عــّدة  نشــاطات  ينظــم 
الرضاعــة الطبيعّيــة، ويــدّرب العاملــن الصحّين في 
صديقــة  مستشــفيات  الــى  لتحويلهــا  املستشــفيات 
ــع. فــدور األطبــاء واملستشــفيات مهــّم جــدًا فــي 

ّ
للرض

مــن  أكثــر  ألن  الطبيعّيــة،  الرضاعــة  علــى  التشــجيع 
ي الوفيات بن األطفال مرتبط غالبًا بممارســات 

َ
ثلث

التغذيــة غيــر املناســبة، خــال عامهــم األول. تضيــف: 
»ال توجد في مرحلة الطفولة، نعمة تعلو على نعمة 
منهــا  يســتفيد  ال  ذلــك،  ومــع  الطبيعّيــة.  الرضاعــة 
بشكل حصري خال األشهر الستة األولى من العمر، 

ع«.
ّ

إال نحو ثلث الرض
بعامــل  االســتعانة  ضــرورة  علــى  تشــّدد  بالتالــي، 
صحي لتخطي هذه املرحلة الصعبة خال األسابيع 

الثاثة األولى.
 
ّ
مايــا بــدر، تظهــر فــي صــورة مــع نســاء أخريــات وهــن
 أمــام أحــد املتاجــر. أمــا قّصــة هــذه 

ّ
يرضعــن أطفالهــن

جمعّيــة  فــي  الناشــطة  بــدر  فتشــرحها  الصــورة، 
»لكتيــكا« لتشــجيع الرضاعــة الطبيعّيــة وحمايتهــا 
ودعمهــا. تخبــر أن جمعيتهــا نظمــت رضاعــة علنّيــة 
سلمّية شاركت فيها مجموعة من األمهات إلى جانب 
آبــاء وأطفــال، بهــدف دعــم أم تعّرضــت لإلهانــة بعدما 

أرضعت طفلتها في غرفة قياس في أحد املتاجر.

التــي ال تنعكــس  إلــى فوائــد الحليــب الطبيعــي  األم 
إيجابــًا فقــط علــى نمــّو رضيعها الجســدي والفكري، 
وإنمــا تطالهــا هــي أيضــًا علــى الصعيَديــن الجســدي 
والنفســي. لكــن وكنتيجــة للنقــص فــي التوعيــة فــي 
الســيدات  مــن  عــددًا كبيــرًا  العربــي، نجــد  مجتمعنــا 
ــع، 

ّ
املصن الحليــب  إلــى  اللجــوء  يفضلــن  اللواتــي 

 
ً
العتبــارات عــدة، منهــا معتقــدات خاطئــة تقــول مثــا

بزيادة الوزن وتغّير شكل الثدي.
»رحلــة  معــرض  كان  التوعيــة،  وبهــدف  هنــا،  مــن 
فنــّي  بأســلوب  الفكــرة  إيصــال  يحــاول  الــذي  حــب« 
متمّيــز، بالتنســيق مــع »الحملــة الوطنّيــة للرضاعــة 

الطبيعّية« في وزارة الصحة العامة اللبنانّية. 
تشــير نوفــل فــي حديــث إلــى »العربــي الجديــد«، إلــى 
االنتقــال مــن املنشــورات والتدريبــات إلــى اســتخدام 
تجــذب  أن  شــأنها  مــن  التــي  »الصــورة«  أســلوب 
شريحة كبيرة من أمهات املجتمع اللبناني، وتوصل 
ــق لحظــات 

ّ
الرســالة بشــكل ســريع. وتلــك الصــور توث

مــن يوميــات هــؤالء األمهات.. األم التي تعيش ظروفًا 
اجتماعّيــة صعبــة أو تلــك التــي تعمــل، وليــس لديهــا 

الوقت الكافي لاعتناء بطفلها في املنزل.
لكــن هــذه املبــادرة ُوصفــت بالغريبــة، من قبــل أمهات 
الحــاالت  هــذه  »فــي  نوفــل:  فتقــول  مرضعــات.  غيــر 
نتفّهــم أســباب انزعــاج املــرأة ورفضهــا. فلــكل واحــدة 
الصحافــة  تناولتهــا  حالــة  عــن  وتتحــّدث  قّصــة«. 
األميركّيــة، عــن أم تعانــي مــن ســرطان الثــدي رفضــت 
املــرض إليهــا علــى  إرضــاع طفلتهــا خوفــًا مــن نقــل 

الرغم من أن هذا مفهوم خاطئ«.
الطبيعّيــة  للرضاعــة  أن  الطبّيــة  الدراســات  تؤّكــد 
أهمّيــة كبيــرة فــي نمــّو الطفــل. فهــي ترفــع مســتوى 
ف من 

ّ
املناعة لديه، وتزيد مســتوى ذكائه، كذلك تخف

مخاطر اإلصابة باألمراض كسرطان الدم الذي يطال 
ف الرضاعة الطبيعّية نســبة اإلصابة 

ّ
األطفال. وتخف

مجتمع
بــدأت الســلطات الباكســتانية دورة مغاويــر، كومانــدوز، لـــ35 شــرطية فــي إقليــم خيبــر بختونخــوا 
)شــمال غرب الباد(، على الحدود مع أفغانســتان. وهذه هي املرة األولى التي تشــهد فيها الوالية 
دورة من هذا النوع، علمًا أن املرأة في الوالية تفتقر ألدنى حقوقها باملشاركة في الحياة االجتماعية. 
وقال مدير شرطة اإلقليم، ناصر دوراني، إنه »وافق على طلب عدد من النساء الشرطيات لالتحاق 
بالتدريب في دورة املغاوير، بخاصة أن ذلك من شأنه توفير املزيد من الدعم لقوات الشرطة أثناء 

عمليات مداهمة املنازل«. )األناضول(

أعلنــت وزيــرة الصحــة اإليطاليــة، بياتريتشــي لورينتزيــن، عــن مبــادرة لتعزيز الصحــة الفردية في 
 مبــادرة 

ّ
البــاد، مــن خــال تحفيــز املشــاركن علــى اتخــاذ نمــط حيــاة صحــي. وقالــت لورينتزيــن إن

»كريدتس فور هيلث« التجريبية، تشــمل 450 شــخصًا تراوح أعمارهم بن 18 و65 عامًا، اختيروا 
من عدة مناطق إيطالية. وســترتكز التجربة على اســتخدام جهاز ملراقبة األنشــطة البدنية، ومدى 
تقــدم املشــترك فــي خيــاره الصحــي. أمــا الجوائــز، فتشــمل تخفيضــات علــى املنتجــات الصحيــة، 

ودورات تدريبية رياضية، وتخفيضات على بوليصة التأمن. )آكي(

إيطاليا: جوائز لَمن يختار نمط حياة صحيًّاأّول دورة مغاوير للنساء في باكستان

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

مــع اقتــراب أعيــاد آخــر الســنة، ال ســّيما عيد 
الــدول االســكندنافّية  امليــاد، يكتــب ســكان 
التــي  بالهدايــا  قوائــم  تتضّمــن  رســائل 
يرغبــون فــي الحصــول عليهــا. وبعكــس مــا 
ع، فإن ال جهاز »آي باد« وال جهاز 

ّ
هو متوق

»آي فــون« يتصــّدران تلــك القوائــم. فالطلــب 
يكثــر علــى الطائرات من دون طيار، املجّهزة 
والقــادرة  الدقــة  عاليــة  تصويــر  بكاميــرات 

على الطيران لساعات.
ويثيــر اندفــاع هؤالء األشــخاص إلــى اقتناء 

مثــل هــذه الطائــرات كهوايــة للترفيــه، جــداًل 
اجتماعيــًا واقتصاديــًا. فمن جهــة، لم ينجح 
املتخّوفون من تحّولها أداة تجّسس عليهم، 
بوقــف تســويقها فــي متاجــر اإللكترونيــات 
بمائــة  التحليــق  مســافة  حــّددت  بعدمــا 
ومــن جهــة  والبيــوت،  األشــخاص  عــن  متــر 
النــوع  هــذا  اقتنــاء  معارضــو  ذهــب  أخــرى، 
الطائــرات كهوايــة والتــي يســتطيع أي  مــن 
إنســان مقتــدر دفــع ثمنهــا، إلــى التحذير من 
أن مالكهــا قــد يضطــر إلــى دفــع تعويضــات 
قــد تصــل إلــى 10 مايــن كرونــة )نحــو 1.5 
مليــون دوالر أميركــي( إذا مــا أصابــت رأس 

مــن  للحــّد  املحــاوالت  هــذه  وتأتــي  أحدهــم. 
عــت 

ّ
توق بعدمــا  الطائــرات،  هــذه  انتشــار 

مبيعاتهــا  زيــادة  اإللكترونيــات  متاجــر 
أعيــاد  موســم  فــي  أضعــاف  أربعــة  بنســبة 

املياد.
لــت شــركات 

ّ
بعــد إثــارة هــذه الضجــة، تدخ

الطائــرة  هــذه  »مالــك  أن  لتوضــح  التأمــن 
بوليصــة  علــى  بالحصــول  قانونيــًا  ملــزم 
تأمــن ضــّد األضــرار التــي يمكــن أن تلحــق 
يشــترط  القانونــي  واإللــزام  باآلخريــن«. 
املؤّمــن  الطائــرات  تلــك  أوزان  تتخطــى  أن 
املواطنــن  لكــن  7كيلوجرامــات.  عليهــا 

عــادة ال يقتنــون هــذه األنــواع، بــل يقتنــون 
 وزنــًا. والجــدل القائــم كاد أن 

ّ
طائــرات أخــف

الترفيــه  طائــرات  مرّوجــي  بأحــام  يطيــح 
واســعة،  اســكندنافي  ســوق  فــي  هــذه، 
ووعــدوا املســتهلكن بتقديــم شــرح مفّصــل 
الطائــرة علــى  ــب ســقوط 

ّ
حــول كيفّيــة تجن

األشــخاص، أو ارتطامها بملكّية خاصة أو 
عامة، كالسيارات واملنازل وغيرها.

طيــار  دون  مــن  الطائــرات  وزن  ويتــراوح 
و6   1.5 بــن  مــا  للترفيــه  املخّصصــة 
كيلوجرامــات. وقــد وعدت وزارة املواصات 
إجابــات  بتقديــم  مواطنيهــا  الدنماركّيــة 

ليتعرفــوا  األعيــاد،  موســم  فــي  ســريعة 
علــى القوانــن املتعلقــة بتســيير مثــل هــذه 

الطائرات في األماكن السكنّية داخل املدن.
املاضــي،  األول  أكتوبر/تشــرين  نهايــة  فــي 
جرت محاكمة رجل أرسل طائرة للتجّسس 
مدينــة  ضواحــي  إحــدى  فــي  جيرانــه  علــى 
يــورو   500 مبلــغ  تغريمــه  تــّم  وقــد  فايلــي. 
)نحــو 618 دوالرًا أميركيــًا(، باإلضافــة إلــى 

توقيعه تعهدًا بعدم معاودة الكّرة.
وقبــل ذلــك، جــّرم شــخص آخــر بنحــو 400 
يورو )نحو 494 دوالرًا( ألنه أرســل طائرته 

باتجاه مطار كوبنهاجن ومنطقة سكنّية.

طائرات من دون طيار.. لعيد الميالد

في  صعوبة  نوفل  الزين  جوانا  تواجه  لم 
»إذ  المرضعات،  األمهات  الفكرة مع  تنفيذ 
أن  يمكن  الطبيعي،  تمارس دورها  التي  األم 
الطفل  منح  أهميّة  عن  لساعات  تتحدث 
بتوعية  الرغبة  لديها  هي  بحليبها.  حقه 
ــّن  دوره ممارسة  ضـــرورة  حــول  ــات  األخــري
األمهات:  هؤالء  صور  التقط  وقد  هــذا«. 
بدر  حنان مبشر وهانيا سلهب طيارة وكارين 

وفادي نسبي واستوديو »بلو بالك«. 
يستمرّ معرض »رحلة حب« لغاية 14 ديسمبر/ 

كانون األول الجاري في أسواق بيروت.

أّمهات فخورات

سالمة عبد الحميد

كثير من البشر حول العالم لديهم مشكات 
حقيقية في تحصيل حقوقهم األساسية، 

وكثير من دول العالم تقاوم هؤالء املطالبن 
بمنح الشعوب حقوقها، وكثير من املطالبن 

بالحقوق حول العالم إما مضطهدون أو 
تل وُسجن منهم الكثير.

ُ
مطاردون، وق

تبقى إشكالية الحقوق األساسية قائمة، 
كما يبقى تعريف تلك الحقوق واملسؤولية 

املباشرة عن منحها ومنعها أزمة دولية، 
حتى في املؤسسات األممية التي أصدرت 

كثيرا من القرارات والعهود لضمان حقوق 
اإلنسان، تلك املواثيق التي تطبق أحيانا، وال 
تطبق في أحيان أخرى، وتطبق بحذافيرها 
في دول ومناطق وقضايا، وتغيب كليا أو 
جزئيا في بلدان ومناطق وقضايا أخرى.

الكيل بمكيالن سمة متداولة عامليا، 
وتدخات الدول الكبرى واضحة وال مجال 

لنفيها أو تجاهلها، واألمور في فلسطن 
وأفغانستان والعراق وسورية وبورما 

وأفريقيا الوسطى، وغيرها من املناطق 
الساخنة في العالم ال تحتاج إال نظرة 

موضوعية ملعرفة كيف تدار حقوق اإلنسان 
في العالم.

لكن ال بد، أيضا، من لفت النظر إلى أن بعض 
العاملن في مجال حقوق اإلنسان أنفسهم 

مدانون، وبعضهم يمكن تجريمه، خاصة 
في دول الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا 

ومعظم دول أفريقيا وأميركا الجنوبية، 
وغيرها مما يطلق عليه العالم الثالث.

كثير من املدافعن عن حقوق اإلنسان 
تحول إلى أدوات في يد األنظمة القمعية 

الفاشية، وبعضهم بات بوقا لتبرير أفعال 
تلك األنظمة، بدال من مهمته األساسية في 
فضحها واإلضاءة على جرائمها، بعضهم 

بداعي الخوف، وآخرون بداعي املصلحة، 
الواقع أن الغالبية العظمى منهم صنعتها 

األنظمة كديكور ضروري للتدليل على 
ديمقراطيتها، أو تصديرها للمنظمات الدولية 
باعتبارها نموذجا لسماح األنظمة بالتعددية 

واالختاف واآلراء املتباينة.
الخطير في األمر أن يتحول الحقوقي من 
مدافع عن حقوق اإلنسان، إلى مدفع في 
يد النظام، يوجهه متى شاء إلى صدور 

الشعوب، واألخطر أن يتحول الحقوقي من 
صاحب مبدأ إلى صاحب مصلحة، ومن 

مستقل إلى تابع، سواء للنظام الذي يعيش 
في كنفه، أو لدول أو منظمات تدعمه وتتحكم 

في مسار عمله.
وعاقة املدافعن عن حقوق اإلنسان عادة 

ملتبسة مع األجهزة األمنية ووسائل اإلعام، 
فمنهم املرفوض ومنهم املمنوع، ومنهم 

املدلل ومنهم املدفوع، ونظرة سريعة على 
تصريحات بعضهم في ظروف وأوقات 

مختلفة قد تثير االشمئزاز.
ويبقى عجيبا تحول بعضهم من النقيض 
إلى النقيض، ولجوء أغلبهم إلى اللعب على 
الحبال ملمارسة مهنة بات معظم من يعمل 
بها محل اتهام، وسط قيام األنظمة بفضح 
بعضهم، أو تعمد إظهار أدلة على فسادهم 

لتضمن استمرارية والئهم.

مدافعون 
ومدفعيون

مزاج
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أّم ورضيعتها بعدسة هانيا سلهب طيارة )معرض رحلة حّب(

األفيون اإلسرائيلي رحم اهلل عبد اهلل باها

16

بضعــة دونمــات، هنــا أو هنــاك، يتــم االســتياء 
تشــكل  لــن  اإلســرائيلي،  الجيــش  مــن  عليهــا 
 ضد سياســة الحكومة 

ً
، ولن تؤجج هبة

ً
مشــكلة

اإلسرائيلية، فمتضررون قليلون يتم تخديرهم 
أراضيهــم  اســتعادة  اســتطاعتهم  باحتماليــة 
املنهوبة، برفع التماٍس إلى املحكمة اإلسرائيلية، 
ينتهي دائما بالرفض، واالســتياء رســميا على 
األرض بعــد عــدة أشــهر. السياســة اإلســرائيلية 
التي تتبعها اإلدارة املدنية، التي لن يكون آخرها 
االســتياء علــى 321 دونمــا غــرب رام اللــه ذكية، 
املنطقــة  فــي  األراضــي  علــى  تســتولي  ال  فهــي 
نفســها، مرتــن متتاليتــن، في الخليــل، وفي رام 
اللــه، ثــم بيــت لحــم، ثــم التجــول فــي األغــوار علــى 
مهل، والحقا بعض األراضي في القدس، ومنبع 
ذكائهــا عــدم تأجيجهــا أي مشــكات سياســية، 
نظرًا لصغر مساحتها التي قد تعتبر، سياسيا، 
سياســة  حقيقتهــا  فــي  لكنهــا  عابــرًا،  حدثــا 
مدروســة طويلة األمد، يتم االســتياء فيها على 
مساحات كبيرة من األراضي. ولكن على مهل.

 فــي أســلوبها التمهيــدي، ففــي 
ً
كمــا أنهــا ذكيــة

البدايــة، يتــم حظرهــا منطقــة تدريبات عســكرية 
التجــول  ثــم حظــر  تســييجها،  يتــم  ثــم  مغلقــة، 
فيهــا، ويمنــع أصحابهــا مــن الوصــول إليهــا، إال 
لبعــض ماكهــا األصليــن،  بتصاريــح خاصــٍة 

ثــم، الحقــا، تجدهــا قــد أغلقــت نهائيــا. فــي وقــت 
ســابق مــن الشــهر املاضــي، أكــد مســؤولون فــي 
مركز أبحاث األراضي أّن ادعاء جيش االحتال 
الضفــة  فــي  مناطــق  اســتخدامه  اإلســرائيلي 
»أغراض عسكرية« ليس سوى  الغربية املحتلة لـ
ذرائع ومبررات ســهلة، يســوقها للســيطرة على 
أصحابهــا  أيــدي  مــن  وانتزاعهــا  املناطــق،  هــذه 
الفلسطينين. التسهيات اإلسرائيلية التي تعد 
بــن فينــة وأخــرى،  الحكومــة اإلســرائيلية،  بهــا 
 من حسن نية، لكنها خبٌث ممنهج، 

ً
ليست نابعة

يتم به خداع الشــعب، واالســتمرار في السياســة 
االستيطانية بطريقٍة مختلفة.

فــي الوقــت نفســه، كشــفت صحيفــة »هآرتــس«، 
يــوم الثاثــاء 9 ديســمبر/كانون األول املاضــي، 
النقاب عن خطة إسرائيلية تقضي بتحويل 35 
ألف دونم في الضفة، بعد إعداد الخرائط الازمة، 
دولــة«  »أراضــي  إســرائيل  حكومــة  تعتبرهــا 
االســتياء  لكــن  املســتوطنات،  توســيع  لصالــح 
 واحدة، 

ً
علــى كل هــذه املســاحات لــن يكون دفعــة

كما لن يكون في منطقٍة واحدة، من أجل تجنب 
حالِة الغضب لدى الشباب الفلسطيني، الذي قد 
 ،

ً
يثــور فــي ظــل أوضاع سياســية، متوتــرة أصا

فيتم امتصاص غضبهم شيئا فشيئا.
مالك أبو عريش )فلسطين(

الفرنســي،  الرئيــس  عــّن   1992 ســنة  فــي 
فرنســوا ميتــران، بيــار بيرغوفــي وزيــرًا أول، 
فــي ظــرف سياســي واقتصــادي حــرج، اتســم 
بفتــح ملفــات اإلنفــاق العمومــي غيــر املراقــب، 
أّزم  مــا  الضريبيــة،  العائــدات  وانخفــاض 
وضعيــة الخزينــة الفرنســية. يضــاف إلــى هــذا 
االرتشــاء،  بتهــم  القضائيــة،  املتابعــات  توالــي 

ملقربن للرئيس.
آلى الوزير األول على نفسه محاربة االرتشاء 
السياسي واملقاوالتي، با هوادة، وفي تقديمه 
الوطنيــة،  الجمعيــة  أمــام  حكومتــه،  برنامــج 
علــى  أكــد   ،1992 نيســان  أبريــل/   8 بتاريــخ 
»االســتعجال، أخيرًا، في محاربة الرشــوة.. مع 
وزيــر العــدل، ميشــال فوزيرت، أصــّرح عانية 
بمســاندتي للقضــاة الذيــن ياحقون الفســاد، 
انتصــارًا للقانــون ال غيــر. هنــاك شــكوك تثــار 
حــول أشــخاص عموميــن اغتنــوا بطــرق غيــر 
مشروعة، فإذا كانوا أبرياء، يجب أن ُينصفوا، 
وفــي  ُيعاقبــوا..  أن  يجــب  مذنبــن  كانــوا  وإذا 
جميــع الحــاالت، يجــب أن تســود العدالة، وأقدم 

دعمي، أيضا، للشرطة التي تعمل..«.
لم تعوز لوبيات الفســاد الحيل لتدمير الرجل، 
الشــخصية،  حياتــه  فــي  بــون 

ّ
ينق فراحــوا 

عــن  الخاصــة،  املاليــة  ومعاماتــه  وعاقاتــه، 

منافــذ للريــح. علــى مــدى شــهور، لــم يكــن هــم 
الصحافة الفرنسية غير الحديث عن امتيازات 
مباشــرة،  شــخصية  بصفــة  منهــا،  اســتفاد 
األمــر  ارتقــى  عائلتــه. وحينمــا  مــن خــال  أو 
فــه 

ّ
قــرض مــن دون فائــدة، وظ انكشــاف  إلــى 

قــرض 
ُ
فــي شــراء شــقة فــي باريــس، وكــون امل

الســكاكن،  كل  ت 
ّ
ل
ُ
اســت ميتــران،  محيــط  مــن 

وتسابقت األيادي نحو رقبة الوزير األول.
في مســاء يوم الســبت فاتح مايو/ أيار 1993، 
بعــد شــهر مــن مغادرته ماتينيــون، وبالضبط 
عند الســاعة السادســة وثماني عشــرة دقيقة، 
نيفيــس  مدينــة  فــي  املدنيــة  الوقايــة  شــعرت 

ُ
أ

بوجود بيرغوفي، صريعا، على جانب إحدى 
ترعــات املدينــة، وبرأســه أثر طلــق ناري. انتهى 
التحقيق إلى تأكيد انتحاره بمسدس حارسه 

الشخصي.
ســيارته،  ركــن  الرجــل  أن  مؤكــد  هــو  مــا  كل 
لقــي  حيــث  الترعــة،  صــوب  لخطواتــه  وانقــاد 
حتفــه بطلــق نــاري. فــي جنــازة الوزيــر، صّرح 
الرئيــس ميتــران باآلتــي: »كل تفســيرات العالم 
منا للــكاب شــرف رجــل، 

ّ
ال تبــرر كوننــا ســل

مــزدوج  جنــوح  بثمــن  حياتــه،  النهايــة  وفــي 
ملتهميــه، عــن القوانــن األساســية للجمهوريــة، 
ا، 

ّ
تلــك التــي تحمي شــرف وحريــة كل واحد من

وإن الذهــول والحــزن واأللــم الــذي أصــاب عمق 
الضميــر الشــعبي، منــذ اإلعــان عــن مــا حدث 
يوم الســبت، هل ســيوّجه صوب ســبل جديدة 
للمواجهــة، علــى أســاس االحتــرام املتبــادل، مــا 
يعطي معنى جديدًا للحياة السياسية؟ أتمنى 
لجــأ إلى قضاء الفرنســين، 

ُ
ذلــك وأطالــب بــه، وأ

يتضمنــه  الــذي  الخطيــر  اإلنــذار  بخصــوص 
موت بيار بيرغوفي«.

ميــاه  فــي  الفرنســية  املأســاة  تســتحم 
كل  فيــه  فــة 

ّ
مخل الشاســع،  األطلســي  املحيــط 

خصوصياتهــا الجوهريــة، لتعبــر إلى شــاطئ 
بوزنيقــة فــي املغــرب، ومنــه إلــى قنطــرة وادي 
الشــراط، لتعيــد تمثيــل مــا ظــل عالقــا بهــا مــن 

متشابهات:
وزيــر دولــة، مكانته بالنســبة لرئيس الحكومة، 
بمنزلــة هــارون مــن موســى، كمــا كانــت منزلــة 
بيرغوفي من ميتران، يقرر هو بدوره، تقريبا 
فــي التوقيــت نفســه املذكور، أن يركن ســيارته 
صــوب  بــه  تتجــه  وهــي  لخطواتــه،  ينقــاد  ثــم 
الترعــة، مــرة أخــرى، حيــث قضــى غرقــا رجــل 
انقــاد لخطواتــه أكثــر مــن  لــه.  برملــان صديــق 
تفكيــره، ألن الظلمــة لــم تكن لتســعفه في رؤية 

ما كان يود رؤيته.
رمضان مصباح اإلدريسي )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

النور حمد

مــن  الثامــن  فــي أمســية االثنــن،  شــاهدت 
ديســمبر/كانون األول الجــاري، حلقــة مــن 
برنامــج »يحــدث فــي مصــر«، الــذي تقدمــه 
بــث  جــرى  – مصــر2«.  ســي  بــي  »إم  قنــاة 
الحلقــة بعنــوان: »أول تحقيــق تلفزيونــي 
شــامل مــن أقصــى جنــوب مصــر عــن أهــل 
حايــب وحياتهــم«. وكان هــذا الجــزء مــن 
التقريــر الثانــي واألخيــر، إذ كانــت حلقــة 
أولى عن قرية شاتن. الافت أن ما سّمته 
«، لــم يكــن أكثر من 

ً
ــا شــاما

ً
القنــاة »تحقيق

»دردشــات« متفرقــة مرتجلــة، مدتهــا أقــل 
مــن نصــف ســاعة. أمضــى ُمعــًد التحقيــق 
الثرثــرة  فــي  ا كبيــًرا منهــا 

ً
ومقدمــه قســط

مــع ســائق مصــري، داخــل كابينــة قيــادة 
والســائق،  حايــب.  فــي  متوقفــة  شــاحنة 
نقــل  فــي  يعمــل  حديثــه،  مــن  ظهــر  كمــا 
البضائــع املصريــة املتجهــة إلى الســودان، 
إلــى املعبــر الحــدودي. عموًمــا، لــم يكــن مــا 
ــا، بــأي مقيــاس مــن 

ً
جــرى تقديمــه تحقيق

املقاييــس، دع عنــك أن يكــون، كمــا ســّمته 
شــامل  تلفزيونــي  تحقيــق  »أول  القنــاة: 
مــن أقصــى جنــوب مصــر عــن أهــل حايــب 

وحياتهم«! 
مــا  احتــوى  الســائق،  مقابلــة  جانــب  إلــى 
علــى   ،»

ً
شــاما »تحقيقــًا  القنــاة  ســمته 

مقابلة من بضع دقائق مع شيخ من قبيلة 
األمرار البجاوية السودانية، والتي تسكن 
مثلث حايب، زعم فيها، بلســاٍن ســودانيٍّ 
مبــن، أنــه مصــري! ويبــدو أن ذلــك اللقــاء 
ا 

ً
، عرف فيه الضيف مســبق

ً
كان مرتًبا قبا

هنــاك  كانــت  كمــا  قولــه.  عليــه  يتعــن  مــا 
دقيقتان، أو نحو ذلك، من األخذ والرد، مع 
مســؤول مصري، وعد فيها ســكان حايب 

»املن والسلوى«.  وشاتن بـ
 
ً
شــعبية  

ً
رقصــة ــا، 

ً
أيض التقريــر،  عــرض 

التحقيــق  ُمجــِري  فيهــا  أمســك  لألهالــي، 
أحــد  مــن  بجاويــن  وتــرٍس  بســيٍف 
غيــر  الرقــص،  فــي  ليشــارك  الراقصــن، 
مــع  أن يضبــط حــركات رقصــه  أنــه عجــز 
أداؤه  فــكان  القــح،  الســوداني  ايقاعهــا 
بــن  التحقيــق  ُمجــِري  وبــدا  ــا. 

ً
بّين ا 

ً
نشــاز

األهالــي شــديدي الســمرة، فــي جابيبهــم 
و»صديرياتهــم«،  البيضــاء  وعمائمهــم 
وهــو يرقــص فــي وســطهم بزيــه القاهــري 
ســائٍح  مثــل  البيضــاء،  وبشــرته  املدينــي، 
أوروبيٍّ عابر. ولقد أعادت رقصة صاحب 
التحقيق إلى ذهني، صورة رقصة الصاغ 
صــاح ســالم عارًيــا، إال مــن ســرواٍل غطــى 
جنــوب  فــي  القبائــل  رجــال  مــع  وســطه، 
الســودان، فــي خمســينات القــرن املاضــي. 
فــي  الســودان،  شــؤون  وزيــر  ســالم  وكان 
األولــى،  الناصــر  عبــد  جمــال  حكومــة 
الســودانيون  اختــار  أن  بعــد  ذهــب،  قــد 
 مــن مصــر وبريطانيــا، 

ٍّ
االســتقال عــن كل

عــن  االنفصــال  إلــى  الجنوبيــن  ليدعــوا 
)الوثائــق  مصــر،  مــع  واالتحــاد  الســودان 
فــي  االتصــال  مكتــب  رســالة   - األميركيــة 
الخرطــوم إلى وزارة الخارجية، واشــنطن، 

في 18\6\1955(.
»أول تقريــر شــامل  ُســّمي  مــا  أن  لشــاهد، 
ُيــرد  لــم  حيــث  مــن  أثبــت،  حايــب«،  عــن 
معــّدوه، أن حايــب ســودانية مائة باملائة. 

أثبــت التقريــر ذلــك، مــن الناحيــة البصرية 
تفعلــه  أن  يمكــن  ممــا  بأكثــر  املحضــة، 
بهــا  يتقــدم  أن  يمكــن  التــي  املرافعــات  كل 
الســودانيون.  والقانونيــون  السياســيون 
ال  كثيريــن  مصريــن  أن  أبــًدا  أشــك  وال 
ا يذكــر عــن حايب، 

ً
تعــرف أكثريتهــم شــيئ

ولم يروا سكانها من قبل، ولم يسمعوهم 
دول  »هــّم  يتســاءلون:  ســوف  يتحدثــون، 
التــي  فالصــور  راجــل!«.  يــا   ... مصريــن؟ 
بجــاٍء  أوضحــت  املتحدثــن،  أصــدق  هــي 
شــديد، أنه ال شــيء، على اإلطاق، في تلك 
البيئــة، يمكــن أن يوحــي بمصريتهــا. فــا 
ســحن النــاس، وال ألوانهــم، وال مابســهم، 
وال الطريقــة التــي يتحدثــون بهــا العربية، 
مــن  قــدر  بــأي  تــدل،  أســلوب حياتهــم  وال 
املــكان.  ذلــك  »مصريــة«  علــى  املقاديــر، 
املتعاقبــة  الســودانية  الحكومــات  أهملــت 
أطــراف  فــي معاملــة  كدأبهــا  البقعــة،  تلــك 
 
ً
فرصــة اآلن  مصــر  فيــه  فوجــدت  الدولــة، 

للتملك بوعود التنمية.
هوية أي بقعة من بقاع األرض وانتماؤها 
والجيوسياســي،  الثقافــي  ملحيطهــا 
التاريــخ،  فــي  النظــر  طريــق  عــن  ُيعــرف 
واألنثربولوجيــا،  الجغرافيــا،  وفــي 
اللهجــة.  أو  اللغــة،  وفــي  واإلثنوغرافيــا، 
فاملناطــق التــي تقطنهــا قبائــل البجا التي 
األحمــر،  للبحــر  الغربــي  الســاحل  تســكن 
ابتــداًء مــن مثلــث حايــب شــمااًل، وحتــى 
شــرق وغــرب إريتريــا جنوًبــا، لــم تكــن فــي 

ا مــن الدولــة املصريــة؛ ال فــي  أي يــوم جــزًء
ماضيهــا  فــي  وال  الفرعونــي،  ماضيهــا 
البطليمي، وال في أثناء غزوات الهكسوس 
واآلشــورين والفرس لها. ال، وال حتى في 
إلــى عهــد محمــد  حقــب مصــر اإلســامية 
الحديــث.  العصــر  ومراحــل  باشــا  علــي 
امبراطوريــة  مــن  ا  جــزًء تكــن  لــم  فحايــب 
محمــد علــي، إال فــي الســياق الــذي كان بــه 
ا مــن تلــك  الســودان، بصــورٍة مؤقتــة، جــزًء

االمبراطورية، ال أكثر.
مثلــث  تقطــن  التــي  البجاويــة،  املجموعــة 
الســوداني، وال يتعــدى تعدادهــا  حايــب 
بالــغ  جــزء  ســوى  ليســت  ــا، 

ً
ألف الثاثــن 

الصغــر مــن املجموعــة البجاويــة الكبيــرة 
التــي تمتــد مــن حايــب جنوًبــا علــى طــول 
شرق السودان، ملسافٍة تبلغ 800 كيلومتر 
يقــول  فالــذي  الســوداني.  العمــق  فــي 

بمصريــة أي فــرع مــن فــروع قبائــل البجــا، 
 بلقاء. 

ً
ــا ألي معيــاٍر، إنمــا يفتــري فريــة

ً
وفق

علــى  املعنيــة  الحلقــة  القــراء  وليشــاهد 
موقــع قنــاة )إم بــي ســي – مصــر2(، ليــروا 
بأنفســهم، إن كان ممكنــًا القــول، وفــق أي 

معياٍر، إن أهل حايب مصريون. 
الســيطرة  الناصريــة،  مصــر  حاولــت 
اســتقال  عقــب   ،1957 عــام  علــى حايــب، 
الســودان. وكانــت املحاولــة بغــرض الثــأر 
مــن رفــض الســودانين، باإلجمــاع، فكــرة 
ــا، بغــرض 

ً
االتحــاد معهــا. كمــا كانــت، أيض

الضغــط علــى الدولــة الســودانية املســتقلة 
الوليدة، لتمرير اتفاقية مياه النيل 1959، 
معالجــة  ومنــذ  العالــي.  الســد  ومشــروع 
خمســينات  نهايــة  فــي  حايــب  قضيــة 
القــرن املاضــي، أجريــت فــي حايــب ســتة 
مصــر  تعتــرض  لــم  ســودانية،  انتخابــات 
علــى أّيً منهــا. فســودانية حايــب لــم تكــن 
 محــل نــزاع من جانب املصرين منذ 

ً
أصــا

تعديــل الحــدود فــي عــام 1902، حيــث أقــر 
املصريون بسودانية حايب وشاتن. 

تجــددت مســألة حايــب، مــرة أخــرى، عقب 
محاولــة اغتيــال الرئيس األســبق، حســني 
مبــارك، فــي أديــس أبابــا عــام 1995، بعــد 
مســؤولن  إلــى ضلــوع  األدلــة  أشــارت  أن 
حكومين سودانين فيها. حينها، زحفت 
بالقــوة  واحتلتهــا  حايــب،  علــى  مصــر 
تمصيرهــا.  فــي  وشــرعت  العســكرية، 
اســتمرت جهــود التمصيــر طــوال التســعة 
عشر عاًما الفائتة، تمهيًدا لكسب أهاليها، 
حــن تســتفتيهم مصــر، حــول إلــى أي قطر 
مــن القطرْيــن الجارْيــن يريــدون االنضمام. 
ولقــد ظلــت مصــر ترفــض، بشــدة، مقتــرح 
الحكومة السودانية اللجوء إلى التحكيم، 

لعلمها أن الوثائق ال تدعم ادعاءها. 
أدخلت قناة »إم بي سي« نفسها في قضية 
مــا كان ينبغــي أن تدخــل فيهــا. ويبــدو أن 
فــي وقــت ســابق،  عــرض مصطفــى اآلغــا، 
ا من الســودان،  خريطــة تظهــر حايب جزًء
فــي واحــدة مــن حلقــات برنامجــه الشــهير، 
قــد أثــار فكــرة زيــارة حايــب مــن الجانــب 
املصري إلثبات مصريتها. ما كان ينبغي 
أن تســمح »إم بي ســي« لنفســها بالدخول 
فــي هــذا الصــراع، وأن تــدع ذلــك للقنــوات 

املصرية الحكومية، وما أكثرها. 
الخاطئــة  الخارجيــة  السياســة  أدت  لقــد 
التي ظلت تنتهجها حكومة الرئيس عمر 
الريــاح،  لهبــوب  ــا 

ً
وفق وتقلبهــا  البشــير، 

بــن محــوٍر وآخــر، إلــى أن تصبــح أضعــف 
اإلطــاق،  علــى  الســودانية،  الحكومــات 
الســوداني.  التــراب  علــى  الحفــاظ  فــي 
وجــرى  الجنــوب،  انفصــل  عهدهــا،  فــي 
احتــال حايــب مصرًيــا، وخــارت املطالبة 
الخصيبــة  الفشــقة  أراضــي  باســترداد 
مــن اإلثيوبيــن. وال أدري مــا يخبئــه لنــا 
القــدر، تحــت حكمهــا مــن قضــم املزيــد مــن 
أراضينا. لقد ظلت مصر، في كل عهودها، 
تلعب أوراقها السياســية، تجاه الســودان، 
، وبتجرٍد تامٍّ من العواطف. أما  بطمــٍع بــّنٍ
الحكومــة الســودانية الحالية، فقد جعلها 
أوراق  بــا  الخارجيــة  سياســتها  تخبــط 
وبــا  بــل،  عزيمــٍة،  بــا  واألســوأ،  تقريًبــا، 

ا.
ً

كرامٍة أيض
)كاتب وباحث سوداني(

»إم بي سي« تثبت 
سودانيّة حاليب

أدوات االنقالب تكذب

تحاول سلطات 
االنقالب أن تتفادى 

المطالبات بلجان 
تحقيق مستقلة

سيف الدين عبد الفتاح

تقــوم منظومــة االنقــاب فــي مصــر بــكل مــا 
من شأنه أن ينقل الواقع على غير حقيقته، 
خصوصــًا حينمــا ترتكــب أجهزتــه األمنيــة 
بأعينهــم  النــاس  رآهــا  واضحــة،  مجــازر 
والعالــم من مشــاهد مروعــة، إال أن االنقاب 
يكــذب  أن  يســتطيع  إنــه  آخــر،  رأي  لــه  كان 
للصــورة  تشــويهًا  ويمــارس  ويكــذب، 
وتزويــرًا للمشــاهد. االنقاب محــاواًل بذلك، 
وبأذرعــه اإلعاميــة، أن يقنــع الجميــع بــأن 
بــوا أعينهــم، ويتهمــوا أبصارهــم، ومــا 

ّ
يكذ

عاينــوه مــن أحــداث، فيؤكــد، وبتكــرار ممــل، 
الكذبــة تلــو الكذبــة، ويتحــرى التزويــر بعــد 
الطمــس  التزويــر، فيصنــع صــورة تحــاول 
لإليهــام  محاولــة  فــي  األســباب،  وتزويــر 
 ،

ً
أصــا الواقــع،  أرض  علــى  تقــع  لــم  بأمــور 

تســويقها  تحــاول  وترويــج رؤى ومواقــف 
ومــا  جرائمهــا،  معالــم  إخفــاء  إطــار  فــي 
زالــت  ومــا  مــن فضائــح ومجــازر،  ارتكبتــه 

أدوات االنقاب تكذب، وتتحّرى الكذب.
في هذا اإلطار، ربما يكون هذا املناخ الدولي 
الــذي شــكل عنصــرًا ضاغطــًا علــى املنظومة 
منظمــات  صمتــت  أن  بعــد  االنقابيــة، 
تــروج  وباتــت  مصــر،  فــي  كثيــرة  حقوقيــة 
بعــض مقــوالت منظومة االنقاب، وتتحرك 
وفق تأشيراته، وإن شئت الدقة، أوامره، ذلك 
أن منظومــة االنقــاب وزعــت بينهــم الــكام، 
وكذلــك وزعــت الســكوت والصمــت الرهيــب، 
واإلرهــاب  بالعنــف  األوصــاف  وســوقت 
واالعتصــام املســلح. وفيض مــن االتهامات، 
وفائــض مــن التجريمــات، صــارت تصدرها 
تلــك املنظمــات، فــي محاولــة للتعتيــم علــى 
ولكــن،  املوقــف،  علــى  والتغييــم  الصــورة، 
فــي أماكــن أخــرى، تخرج منظمــات حقوقية 
عامليــة غيــر حكوميــة، تقــدم روايــات أخــرى 
لحقــوق  دوليــة  مجالــس  وتقــدم  مناقضــة. 
ومطالــب  وتحفظــات  إدانــات  اإلنســان 
يزيــد  مــا  إلــى  عددهــا  وصــل  وتوصيــات، 
االتهامــات  عــن   

ً
فضــا توصيــة،   315 عــن 

اإلنســان  حقــوق  حالــة  إلــى  وجهــت  التــي 
فــي مصــر، مــن مؤسســات حكوميــة وغيــر 
قبــول  حــول  املؤشــرات  وكذلــك  حكوميــة، 
جرائــم  بارتــكاب  ــق 

ّ
تتعل التــي  االتهامــات 

ضــد اإلنســانية أمــام قضــاء ثــاث دول، هــي 
وبريطانيــا.  وفرنســا  املتحــدة  الواليــات 
والبقيــة تأتي، تحت هذه الضغوط، تحاول 
أن  املختلفــة،  بأدواتهــا  االنقــاب،  ســلطات 
تتفــادى هــذه االتهامــات واملطالبات بلجان 
تقٍص للتحقيق مستقلة ودولية، ومع ذلك، 
وتتحــّرى  تكــذب  االنقــاب  أدوات  زالــت  مــا 

الكذب.
»إقصــاء«  للجنــة  النهائــي  التقريــر  حــاول 
فاعتصــام  زائفــة،  صــورة  رســم  الحقائــق 
مــن  قتيــل  أول  مســلحًا.  كان  رابعــة  ميــدان 
الشــرطة. وجماعــة اإلخــوان املســلمن نقلــت 
إلــى  والنهضــة  والســام  املــرج  مــن  جثثــًا 
 فــي 

ً
رابعــة.. 8 قتلــى مــن األمــن.. 860 قتيــا

أحــداث رابعــة والنهضة واملنصــة. األربعاء، 
خطــط »اإلخــوان« تضمنــت مواجهــة الدولة 
بتعطيــل أجهزتهــا وإنشــاء حكومــة موازية 
وإرهــاق األمــن وكســر وزارة الداخلية. قتلى 
برصــاص  قتلــوا  بعضهــم  االعتصــام،  فــي 
 و366 مصابــًا 

ً
مســلحي التجمــع. و88 قتيــا

في »النهضة«. الشــرطة أخفقت في التركيز 
بــن  املتحركــة  النــار  إطــاق  مصــادر  علــى 
أعــداد  زيــادة  إلــى  أدى  مــا  املتجمعــن، 

غيــر  االنقــاب  لجنــة  تــزال  وال  الضحايــا. 
املستقلة تزّيف وتكذب، وتتحّرى الكذب.

مــن ذلــك، تســمي ســلطات االنقــاب  أخطــر 
لجمــع  املســتقلة  القوميــة  »اللجنــة  اللجنــة 
املعلومــات واألدلــة وتقصــي الحقائــق لـــ30 
مــن  يمتلــك  مطــّول،  باســم  هكــذا  يونيــو«. 
باســتقال  يوحــي  بمــا  الفخامــة  كلمــات 
هــذه اللجنــة، وهــي ليســت كذلــك، وادعائهــا 
وأنهــا  كذلــك،  ليســت  وهــي  قوميتهــا، 
تفعــل  ولــم  املعلومــات،  جمــع  ســتتحرى 
ذلــك إال فــي ســياقات انتقائيــة، أرادت بهــا 
ســلطات  تهــوى  كمــا  الصــورة،  تصنــع  أن 
االنقاب وتمرره، بل إنها ذهبت إلى هؤالء 
فــي  األولــى  مراجعهــا  لتجعلهــم  القتلــة، 
إثبــات روايــة كاذبــة خاطئــة، تحــاول، فيهــا، 
أن تجعــل هــذه اللجنة غطــاًء لجهات مدانة، 
شهد القاصي والداني أن هؤالء قد ارتكبوا 
القتل والقنص على نطاق واســع، وأســرفوا 
فــي  أفــرط  بشــكل  الســاح،  اســتخدام  فــي 
االستعمال، وأوغل في الدماء، وأوقع مئات 
مــن الشــهداء، ولكــن أدوات االنقاب ولجانه 

ما زالت تكذب، وتتحّرى الكذب.
 الطــرف وصــرف النظــر عــن لواحق 

ّ
إن غــض

فض اعتصامي رابعة والنهضة، على الرغم 
من خطورتها وإثبات أحداث ُربطت تعسفًا 
بالفض، مثل حرق الكنائس وخافه، ليعّبر 
عــن كــذب متعّمــد مارســته اللجنــة، مــن دون 
خجــل، بإخفــاء مــا تريــد، وتســليط الضــوء 
علــى مــا تريــد، اتهامــًا لقــوى بعينهــا، ومــن 
لتزييــف  منضبــط  قضائــي  تحقيــق  دون 
الحقائق، وصناعة الصور الكاذبة، تعتيمًا 
وتزويــرًا علــى الحــق والحقيقــة، ومــا زالــت 
أدوات االنقــاب تكــذب، وتتحــّرى الكذب. بل 
إن هــذه اللجنــة عرضــت أكثر من نســخة من 
تقريرهــا علــى ســلطات االنقــاب، وأعلنــت 
انتهــاء تقريرهــا أكثــر مــن مــرة، لكنهــا، بعــد 
املنقلــب  مــع  التقريــر  مجمــل  اســتعراض 
الرئيس، صارت ترّوج أنها لم تنتِه بعد من 
لب 

ُ
الصياغــة النهائيــة للتقريــر، وأنها قد ط

منهــا، وقــد أثبتــت فــي مســودة تقريرهــا أن 
الجيــش شــارك الشــرطة فــي فــض االنقــاب، 
 على مشاركة الجيش 

ّ
استبعاد عبارات تدل

فــي فــض االعتصامات، على الرغم من رؤية 
النــاس جميعــًا هــذا األمــر، بمــا يعــد موافقــة 
التقريــر  تزويــر  علــى  وواضحــة  صريحــة 
ملصلحة َمن أسهم، مباشرة، في قتل هؤالء، 
أرواحهــم وقنصهــم  إزهــاق  فــي  واملشــاركة 
األمــور  هــذه  كل  تؤكــد  وخنقهــم وحرقهــم. 
علــى أنهــا لجنــة إلقصــاء الحقائــق، وليــس 
تقصيهــا، مــا زالــت أدوات االنقــاب تكــذب، 

وتتحّرى الكذب.
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بات اإللتصاق بالحائط، في الجزائر، النشاط األبرز لدى 
الشباب. ففي ظل الفرص المحدودة، وعدم القدرة 

على استيعابهم، غرق الشباب في البطالة

موريتانيّات يخشين العامالت األجنبيّات

1819
مجتمع

الجزائر ـ جازية سليماني

»الحيطيســت« عبــارة تنتشــر في 
ثمانينيــات  نهايــة  منــذ  الجزائــر 
علــى  وتطلــق  املاضــي.  القــرن 
الشــباب العاطلــن عن العمــل. والكلمة اآلتية 
من لغة الشارع، تعني أصحاب الجدار. وهم 
أغلبيــة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهم بن 
نســبتهم  تصــل  الذيــن  عامــًا،  و35  عامــًا   17
الرســمية إلــى 9.7 % مــن قــوة العمــل، وغيــر 
شــيئًا  يفعلــون  فــا   .%  17 إلــى  الرســمية 
خــال أيامهم ســوى اإلســتناد إلــى الجدران، 
واألســوار فــي األحيــاء الشــعبية الغارقــة فــي 

الفوضى.
 ظاهــرة »الحيطيســت« 

ّ
يــرى الجزائريــون أن

التــي  العامــة  السياســات  إفــاس  عــن  تعّبــر 
البــاد  اســتقال  منــذ  الجزائــر،  فــي  قامــت 
فــي  االســتثمار  مجــاالت  فــي  اليــوم،  حتــى 
إعــداد  وفــي  والطبيعيــة،  البشــرية  الثــروات 
وكان  الجــادة.  التنمويــة  اإلســتراتيجيات 
هــذا اإلفــاس وراء تزايــد أعداد العاطلن عن 

العمل في الجزائر.
وال تعنــي »الحيطيســت« الشــباب الذيــن ال 
يريــدون العمــل، بــل مــن يبحثــون عــن عمــل 
 زاوية، في القرى 

ّ
وال يجدونه. فهؤالء في كل

تســّرب  معظمهــم  ســواء.  حــد  علــى  واملــدن 
مــن املدرســة قبــل اســتكمال دراســته. واليــوم 
يمضــي وقتــه متكئــًا علــى الجــدران، ال تهمــه 
التقلبــات املناخيــة. أّما »قتــل الوقت« لديهم، 
فيتخذ أشكااًل غريبة أحيانًا. منها التعرض 
يعيــش  يجدونــه  مــن   

ّ
كل وشــتم  لآلخريــن 

أفضل حااًل منهم.
الخــروج  مــن  »الحيطيســت«  كمــا ال يتمكــن 
تحتهــا.  يرزحــون  التــي  الحالــة  مــن  حتــى، 
فعــدم توفــر املــال، يعنــي عــدم وجود وســائل 
حتــى  أو  والســينما،  كاملســرح  ترفيــه، 
يتمكنــون  ال  عينــه،  الوقــت  وفــي  الحدائــق. 
مــن البقــاء في املنزل، فالبطالة شــتيمة بحق 
الرجال في الجزائر. وهو ما يحتم خروجهم 
 مــن أهلهــم. فــا يكــون 

ً
إلــى الشــوارع خجــا

 إاّل فــي التســكع فــي الشــارع، واإلتــكاء 
ّ

الحــل
على الجدران.

فــي حــي بــاب الواد الشــهير وســط العاصمة 
علــى  الشــبان  مــن  كثيــر  يتواجــد  الجزائــر، 
األرصفــة. يتحــدث هــؤالء عــن معاناتهــم مــن 
وضعهــم الحالــي. ويقــول ياســن )22 عامًا(: 
لدينــا  ليــس  ــل. 

ّ
معط البــاد  فــي  شــيء  »كل 

ســوى الوقوف هنا، واإلســتناد إلى العمود، 
أن  »نحــاول  ويضيــف:  الفــرج«.  بانتظــار 
 الدولــة ال تؤّمــن لنــا فرصــًا 

ّ
، لكــن

ً
نجــد عمــا

حقيقية«.
مــن  عامــًا(   25( نييــل  يشــكو  جهتــه،  مــن 
شــهادة  علــى  حائــز  »أنــا  ويقــول:  وضعــه. 

 »الباحثن 
ّ
الجزائريــة الدارجــة«. وتضيف أن

عــن عمــل يعيشــون علــى صفيــح مــن نــار فــي 
ظــل الهــزات العنيفــة التــي اصابــت املجتمــع 
الســوداء  العشــرية  ســنوات  منــذ  الجزائــري 
)الحــرب األهليــة 1991- 2002(. والتي تتزايد 

بمرور الوقت.
األســاس.  هــي  »البطالــة   

ّ
إن العلمــي  وتقــول 

عبــارة  الحكومــي  التشــغيل  مكتــب  ويبقــى 
عــن هيــكل يتم التســجيل فيه من دون فائدة. 
فحاملــو الشــهادات يمتعضــون مــن انعــدام 
الــدوري  تجديدهــم  رغــم  العمــل  عــروض 
 
ّ
أن وتضيــف  العمــل«.  طالبــي  لبطاقــات 

النفســية  هــذا »ينعكــس ســلبًا علــى الحالــة 
لديهــم،  واســعا  املجــال  ويجعــل  للشــباب. 
عليهــا  يغلــب  مختلفــة  بطــرق  للتنفيــس 
إلــى  الســبل  بهــم  تمضــي  وأحيانــا  التمــرد. 
التــي  الســاعات  طــول  بســبب  اإلنحــراف 
يمضونهــا فــي الشــارع مــن دون عمــل وأجــر 
 »غياب الوعي عن 

ّ
مــادي«. كمــا تشــير إلــى أن

العديــد منهــم يفتــح البــاب واســعًا لدخولهم 
فــي عصابــات الســرقة واملخــدرات، بخاصــة 
مــع قلــة األطــر الثقافيــة والفنيــة والتربويــة 
التــي يمكــن أن تجمعهــم، ويطلقــوا فيهــا مــا 

يجــول في أفكارهم وعواطفهم«.

تعذيب األطفال 
انتقامًا من أصحاب المنازل 

يعد أسوأ ما يمكن أن 
تقدم عليه العاملة

بعض »الحيطيست« لجأوا 
إلى السخرية من حالهم. 

وأنشأوا صفحات على 
فيسبوك تعبر عن حالهم

البكالوريــا منــذ 6 أعــوام، ومــع ذلــك لــم أجــد 
، وتنقلــت بن 

ً
ــي بحثــت طويــا

ّ
، رغــم أن

ً
عمــا

العموميــة.  واملصالــح  التوظيــف  مكاتــب 
واليــوم أنــا فــي هــذا العمر، ومــا زلت آخذ من 
والدي مصروفي لشــراء الســجائر«. ويتابع: 
»أخجــل مــن البقــاء فــي البيــت. وليــس لــدي 
املــال مــن أجــل الجلــوس فــي املقهــى. فأمضي 
الســاعات الطويلــة مــن النهــار، وكذلــك الليــل 

مع أصدقاء مثلي«.
ــه 

ّ
املقابــل، يعمــل ســمير )19 عامــًا(، لكن فــي 

ويقــول:   .
ً
مســتقبا يؤّمــن  ال  بســيط  عمــل 

»أبيــع علــى بســطة فــي الشــارع، وأخــاف مــن 
إمضــاء بقيــة حياتي عليها. مع انعدام األمل 
أفكــر فقــط بالهجرة خارج الجزائر، ولو بأّي 

طريقــة. املهم أن أجد حياة جديدة«.
بعــض »الحيطيســت« لجــأوا إلــى الســخرية 
علــى  ناشــطون  هــؤالء  ومــن  حالهــم.  مــن 
مواقــع  علــى  صفحــات  وأنشــئت  اإلنترنــت. 
حالهــم.  عــن  تعبــر  اإلجتماعــي  التواصــل 
منهــا صفحــة »يوميــات الحيطيســت« علــى 
»فيســبوك«. تســخر فــي أحــد إدراجاتهــا مــن 
 « بالقــول:  الجزائــر  فــي  التوظيــف  إعانــات 
تعلن جمعية الحيطيست عن توافر منصب 
حكواتي. وهذا اإلعان صالح مدى الحياة«. 
»املطلــوب  بالقــول:  عليــه  أحدهــم  ويعلــق 
ســنوات  تثبــت  خبــرة  شــهادة  املرشــح  مــن 

البطالة«.
»حيطيســت«  مصطلــح  ولــد  البدايــة،  فــي 
كوصــف  املاضــي،  القــرن  ثمانينــات  فــي 
للشــباب العاطلــن عــن العمــل، الذيــن كانــوا 
يســتخدمون الجــدران فــي كتابة شــعاراتهم. 
وغالبًا ما كانت الكتابات تحمل ألوان فريق 
 منهم. وســرعان 

ّ
كــرة القــدم الذي يشــجعه كل

الباحثــن.  اهتمــام  الكتابــات  أثــارت  مــا 
وشــكلت مــادة هامــة لرســائل تخــّرج طــاب 

اإلجازة والدراسات العليا.
واليــوم، يعمــل بعــض »الحيطيســت« بشــكل 
مؤقــت، ليعــاودوا ممارســة نشــاطهم االزلــي 
بعدهــا. فاألعمــال املؤقتــة غالبــًا مــا تنتهــي 
مــن   

ّ
كل الفئــة  وتشــمل  قصيــرة.  فتــرة  بعــد 

يكونــوا  أن  دون  مــن  معينــًا  ســنًا  تجــاوزوا 
منشــغلن في متابعة دراستهم.

العمــل  ملنظمــة  الســنوي  التقريــر  وبحســب 
 نســبة العاطلن عن 

ّ
الدوليــة لعــام 2014، فإن

العمــل فــي الجزائــر تبلــغ 9.7 % مــن تعــداد 
الجزائريــن الذيــن بلغوا ســن العمل، واملقدر 
مــن  نســمة  مليــون   18 مــن  بأكثــر  عددهــم 
مجمــوع عــدد الســكان، الذي يبلــغ 39 مليون 
عــن  العاطلــن  عــدد  يبلــغ  وبالتالــي  نســمة. 
العمــل مــا يقــرب مــن مليونــي شــخص، وفــق 

الديوان الوطني لإلحصائيات.
 بدايــة شــيوع املصطلــح، 

ّ
وعلــى الرغــم مــن أن

فــي  حظــًا  األقــل  بالشــباب  تختــص  كانــت 

 »حيطيســت« العصــر الحديث، 
ّ
التعليــم، فــإن

عاطلون عن العمل رغم شهاداتهم الثانوية- 
 شــباب هذه 

ّ
علــى األقــل. كمــا يــرى الخبراء أن

الفئــة يشــكلون خطــرًا كامنــًا فــي البــاد. فهم 
عمليــات  أّي  فــي  لإلنخــراط  مثاليــة  نمــاذج 
هم مهيأون للمشاركة في 

ّ
احتجاجية. كما أن

الفوضى واإلضطرابات، وصواًل إلى العنف.
والناشــطة  الباحثــة  إليــه  تذهــب  مــا  وهــو 
»العربي  اإلجتماعيــة مينــا العلمي. فتقــول لـ
 املسألة ترتبط أساسًا بالبطالة، 

ّ
الجديد«، إن

وأســلوب العيــش، وطــرق التفكيــر. وتضيــف 
 »القضيــة ليســت محصــورة بالجزائر، بل 

ّ
أن

نراها في كل الوطن العربي بنسب متفاوتة، 
اللهجــة  مــن  أخــذ  الحيطيســت  تعبيــر   

ّ
لكــن

الجزائر

الجزائر

باتت العاملة األجنبية 
ضرورة في موريتانيا، 

وخصوصًا إذا كانت المرأة 
تعمل. إال أن الصحف 

تشير إلى ازدياد الجرائم

نواكشوط ـ خديجة الطيب

تســتعن  موريتانيــا  فــي  كثيــرة  عائــاٌت 
مــن  خصوصــًا  األجنبيــات،  بالعامــات 
الــدول األفريقيــة املجــاورة، بســبب انخفــاض 
ســوق  املوريتانيــة  املــرأة  ودخــول   ،

ّ
أجورهــن

العمــل، ممــا يجعلهــا بحاجــة إلــى االســتعانة 
بمدبرة منزل. وصار استقدام عامات املنازل 
غالبيــة  متنــاول  فــي  والســائقن  واملربيــات 
األســر، علمــًا بــأن ليــس هنــاك تأشــيرة دخــول 

على رعايا هذه الدول.
تكــن  لــم  املنــازل  بعامــات  االســتعانة  أن  إال 
إيجابيــة دائمــًا. أحيانــًا قــد يتحــول األمــر إلى 
وبقــاء  البيــت،  عــن  األم  غيــاب  بســبب  كارثــة 
العاملــة فــي البيــت وحيدة مع األطفــال. كثيرًا 
جرائــم  عــن  املحليــة  الصحــف  تحدثــت  مــا 
تشــهدها هــذه البيــوت، مــن أعمــال ســرقة أو 
تعذيــب األطفــال أو التحــرش بهــم، وقــد تصل 

أحيانًا الى القتل والتشويه.
القضايــا املحالــة إلــى القضاء، وتلــك املتداولة 
بعــض  إصابــة  عــن  تحكــي  الصحــف،  فــي 
أو  مســتديمة،  بعاهــات  املنــازل  أصحــاب 
تعرضهــم للســرقة. وأحيانــًا، تلجــأ العامــات 
تعذيــب  خــال  مــن  هــؤالء  مــن  االنتقــام  إلــى 
أطفالهــم. فــي الســياق ذاتــه، تقــول عزيزة بنت 
البشــير )42 عامــًا(، وهــي موظفــة، إن العاملــة 
التي اســتقدمتها ســرقتها مرات عدة. إال أنها 
كانــت تســامحها فــي كل مرة بســبب حاجتها 
إليهــا. وكانــت تعمــد إلــى إرضائهــا مــن خال 
أن  ــت 

ّ
ظن بدايــة،  املــال.  مــن  املزيــد  إعطائهــا 

 .
ً
يــدم طويــا لــم  لكــن األمــر  خطتهــا نجحــت. 

وتضيــف أنهــا اســتضافت صديقــة خليجيــة، 
فمــا كان منهــا إال أن ســرقت ذهبهــا ومالهــا 
وهربــت مــن البيت. بعد ســتة أشــهر، اعتقلت، 

وأصرت العائلة على إحالتها للقضاء.
املنــزل  عاملــة  »باتــت  البشــير:  بنــت  تتابــع 
عنصــرًا أساســيًا فــي بيــوت موريتانيــا. حتى 
ولديهــن  يعملــن،  ال  اللواتــي  البيــوت  ربــات 
يتــرددن  ال  املنــزل،  بأعمــال  للقيــام  الوقــت 
فــي اســتقدام العامــات. والســبب فــي ذلــك ال 
يقتصــر علــى رغبــة فــي الراحــة فقــط، بــل بــات 

األمر يندرج في إطار املظاهر االجتماعية«.
يتــم اســتقدام العامــات عــادة مــن الســينغال 
هــؤالء  وغامبيــا.  وغينيــا  العــاج  وســاحل 
يتقاضــن أجــورًا متدنية. فــي اآلونة األخيرة، 

أن  قبــل   
ً
طويــا وقتــًا  منــي  األمــر  واســتغرق 

ينســوها. منــذ ذلــك الوقــت، أصبحــت أفضــل 
االســتعانة بعاملــة محليــة بالرغــم مــن الفــرق 

في الخبرة بينها وبن األجنبية«.
تضيــف بنــت أعــل أن »غالبيــة ربــات البيــوت 
االجتماعيــة.  العاملــة  خلفيــة  فــي  يدققــن  ال 
يهمهــن فقــط عاملــة تجيــد الطبــخ واألعمــال 
غيــر  تصــرف  »هــذا  أن  إلــى  الفتــة  املنزليــة«، 
مســؤول وخطيــر يمكــن أن يؤدي إلى مشــاكل 

اجتماعية«.
مــن جهتــه، يقــول الباحــث في قضايا األســرة، 
لـــ »العربــي  محمــد محمــود ولــد بــدر الديــن، 
مــن  انتقامــًا  األطفــال  »تعذيــب  إن  الجديــد«، 
أصحــاب املنــازل يعــد أســوأ ما يمكــن أن تقدم 
عليــه العاملــة«، مشــيرًا إلى أن »هــذه الظاهرة 
أصبحــت ماحظــة بقــوة فــي املجتمــع بســبب 
الحاجــة للعاملــة وتوظيفهــا مــن دون اختبار 
منزليــة  أعبــاًء  تحميلهــا  وأحيانــًا  ومراقبــة، 
كثيــرة وعــدم إعطائهــا راتبهــا، ممــا يدفعهــا 

إلى االنتقام بأبشع الطرق«.
 إن »سبب عدم مقاضاة 

ً
ويتابع الباحث قائا

الخادمــات هــو خوف العائات على مســتقبل 
األطفال، ورغبتهم في محو هذه اإلســاءة من 
دون أن يتــم تداولهــا بن النــاس، وافتراضهم 
أن محاكمــة العاملــة مكلفــة وال فائــدة منهــا. 
العقــاب ألنهــا  ويمكــن للمتهمــة اإلفــات مــن 
تكــون قاصــرًا فــي أحيــان كثيــرة«. ويضيــف: 
»بطبيعــة الحــال، فــإن هــذه الجرائــم ســاهمت 
فــي اســتغناء بعــض العائــات عــن العامــات 
خوفــًا علــى أطفالهــم. فصــارت املــرأة مضطــرة 
بالبيــت  واالعتنــاء  الخــارج،  فــي  العمــل  إلــى 

واألسرة«. 

أصبحت سيدات البيوت تتباهى بالعامات، 
يتــم  الذيــن  الطباخــن  إلــى  باإلضافــة 
اســتقدامهم مــن املغــرب. كذلك، يعمــد البعض 
إلــى اســتقدام عامــات مــن دول شــرق آســيا، 

وصار األمر بمثابة موضة في الباد.
بــن  والتقاليــد  العــادات  اختــاف  ويعــّد 
املوريتانيــات والعامــات مشــكلة حقيقية في 
الباد، خصوصًا أن األمهات يتركن أطفالهن 
معهن لوقت طويل. كذلك، تجدر اإلشــارة إلى 
أن قبــول املجتمــع بتولــي الرجــال مســؤولية 
ظــل  فــي  تعقيــدًا،  األمــور  يزيــد  املنــزل  إدارة 

ازدياد نسب التحرش باألطفال. 
 36( أعــل  بنــت  منــى  تــرى  ذاتــه،  الســياق  فــي 
»االســتعانة  أن  أيضــًا،  وهــي موظفــة  عامــًا(، 
عــّد مخاطــرة كبيــرة بســبب 

ُ
بعاملــة أجنبيــة ت

وعــن  والتقاليــد«.  العــادات  فــي  االختــاف 
تجربتهــا الشــخصية، تقــول: »ألننــي موظفة، 
أجنبيــة.  بعاملــة  االســتعانة  إلــى  اضطــررت 
علــى  أثــرت  لكنهــا  ومنظمــة  محترفــة  كانــت 
أكثــر  أصبحــوا  بأبيهــم.  وعاقتهــم  أبنائــي 
ارتباطًا بها ويرفضون االســتماع إليه. حتى 
وتقاليدهــا.  عاداتهــا  تعلمهــم  بــدأت  أنهــا 
طردتهــا ممــا أثــر ســلبًا علــى نفســية األطفال. 

»حيطيست« تحقيق
جزائريون يعانون من البطالة المزمنة

األدوية ليست 
للجميع في العراق

وزارة الصحة تدرس 
مشروع قانون تسعير 
األدوية، وهو اآلن في 

مراحله األخيرة

بغداد ـ أيسر جبار

يضطــر أيــوب مهنــا )52 عامــًا(، وهــو أســتاذ 
متقاعــد، إلــى قطــع مســافة طويلــة بســيارته 
القديمة من منطقة حي أور شــمال بغداد إلى 
العاصمــة، كل عشــرة  الكــرادة غربــي  منطقــة 
الضغــط  مــرض  أدويــة  شــراء  بهــدف  أيــام، 
الطريــق  عنــاء  يتحمــل  منــه.  يعانــي  الــذي 
بســبب الفــرق الكبيــر فــي أســعار األدويــة بــن 
مســؤولية  الصحــة  وزارة  ُيحّمــل  املنطقتــن. 
تتاعــب  التــي  الصيدليــات  عــن  تغاضيهــا 
باألســعار، وال تهتــم بكيفيــة حصــول املواطن 
علــى تلــك األدويــة، الفتــًا إلــى أن »ســعر الــدواء 
يختلــف مــن منطقــة إلــى أخــرى، وكأنــه أثــاث 
منــزل. أقصــد صيدليــات عدة قبــل أن أقع على 
تلــك التــي تبيــع األدويــة بســعر مناســب، ممــا 

يدل على غياب الرقابة«.  
بدورهــا، تقــول مريــم مــرزوق )30 عامــًا(، التي 
تعمــل فــي محــل للخياطــة وســط بغــداد، إنها 
عاجــزة عــن شــراء األدويــة ألن راتبها ال يكفي. 
تقــول لـــ »العربي الجديد«: »ال أعرف ما الحل. 
أثــاث  أبيــع  أم  واأللــم  للمــرض  أستســلم  هــل 
املنــزل«؟ وتســأل: »مــن يتحكــم باألســعار؟ مــن 
املسؤول عن فرض رقابة على الصيدليات؟« 
ارتفعــت  املاضيــة،  الثاثــة  األشــهر  خــال 
أســعار بعــض األدويــة بشــكل ملحــوظ، ممــا 
وكأن  شــرائها،  عــن  عاجزيــن  كثيريــن  جعــل 
األدويــة  شــركات  بــن  ضمنيــًا  اتفاقــًا  هنــاك 
نفســه،  الســياق  فــي  الصيدليــات.  وأصحــاب 
يقــول محمــد صــاح، الذي يملك شــركة أدوية 

وســط العاصمــة بغــداد، لـــ »العربــي الجديد«، 
إن »األدويــة ال تختلــف عــن الســلع التجاريــة 
األخرى املوجودة في الســوق«. ويلفت إلى أن 
»التاعب في األسعار ال يطال جميع األدوية، 
االســتيراد  بطريقــة  مرتبــط  األمــر  أن  إال 
علــى  األمــر  املفروضــة. ويقتصــر  والضرائــب 
نحــو 6 فــي املائــة مــن إجمالــي األدويــة، علمــًا 
جيــدة  تعــد  البــاد  فــي  الــدواء  أســعار  بــأن 
األردن  مثــل  املجــاورة  الــدول  مــع  باملقارنــة 

وسورية ولبنان«.
علــي وادي، الــذي يملــك شــركة بــدوره، يؤكــد 
لـــ »العربــي الجديــد«، أن »املســتورد يتعــرض 
إلــى مضايقــات كثيــرة، منهــا ارتفــاع الرســوم 
أنــواع  بعــض  علــى  املفروضــة  الجمركيــة 
تــكاد  الحدوديــة، والتــي  املنافــذ  فــي  األدويــة 
بنــوع  قياســًا  أحيانــًا  منصفــة  غيــر  تكــون 
 عن تحمل املستورد كلفة مالية 

ً
الدواء، فضا

إضافية لتسهيل دخولها بسرعة«. 
فــي املقابــل، ألصحــاب الصيدليــات رأي آخــر. 
املفاجــئ،  األدويــة  أســعار  ارتفــاع  ســبب  عــن 

»العربــي  لـــ  العامــري  مرتضــى  أبــو  يقــول 
الجديــد« إن »كل صيدليــة تتعاقــد مــع شــركة 
األســعار  وترتبــط  تحتاجــه.  مــا  كل  لتأمــن 
بمــا تتعــرض لــه مــن قبــل أجهــزة الرقابــة، عدا 
عــن ارتفــاع بــدل إيجــار املحــال، ممــا يضطرنا 

أحيانًا إلى زيادة أسعار األدوية«. 

لـــ  فيوضــح  عامــًا(،   68( البغــدادي  منيــر  أمــا 
»العربــي الجديــد« أن بيــع األدويــة فــي العراق 
بــات شــعاره »الربــح وليــس العــاج«، مشــيرًا 
افتقــار  مــن  وبالرغــم  الســابق،  »فــي  أنــه  إلــى 
غالبيــة املــدن إلــى الصيدليــات، إال أنهــا كانت 
بمثابــة مستشــفى وطبيــب فــي آن واحــد. لكن 

اليــوم، لــم يعــد أصحــاب الصيدليــات يراعــون 
أوضاع املريض. 

تــودي  جســيمة  أخطــاء  البعــض  يرتكــب 
بحيــاة املواطنــن، وهنــا تأتي مســؤولية فرق 
نســمع  التــي  الصحــة،  وزارة  لــدى  التفتيــش 

أنها تغلق صيدليات أليام فقط«.   
واألوعيــة  القلــب  طبيــب  يشــرح  جهتــه،  مــن 
الدمويــة، وصفــي كفــاح، لـــ »العربــي الجديد«، 
يبيعــون  الصيدليــات  أصحــاب  »بعــض  أن 
يعنــي  ممــا  جــدًا،  رخيصــة  بأســعار  األدويــة 
أنهــا إمــا مهربة أو فاســدة، وخصوصًا أدوية 
األمراض النسائية أو تلك الخافضة للحرارة، 

باإلضافة إلى أدوية األمراض املزمنة«. 
ويلفــت إلــى أن »القانــون ألــزم الصيدلــي بــأن 
يضــع األدويــة منتهيــة الصاحيــة فــي مــكان 
منفصل داخل الصيدلية، ويضع الفتة تشير 
إلــى انتهــاء صاحيتهــا«. ويضيف أن »القرار 
الخــاص بتفتيــش الصيدليات لم يحدد كيف 
يتصــرف صاحــب الصيدليــة بهــذه األدويــة«، 
مــن  بــد  »ال  أنــه  نفســه  الوقــت  فــي  موضحــًا 

تحديد سقف ألسعار األدوية«.
وزارة  باســم  املتحــدث  يقــول  املقابــل،  فــي 
»العربــي  لـــ  ســعدون،  الغنــي  عبــد  الصحــة، 
الجديد«، إن »الوزارة، ومنذ نحو عام، تدرس 
مشــروع قانون تســعير األدوية، وهو اآلن في 
عرضــه  يتــم  أن  ويفتــرض  األخيــرة.  مراحلــه 
العــام  بدايــة  الدولــة  شــورى  مجلــس  علــى 
املقبل«. ويلفت إلى أن »املشروع يتضمن آلية 
لتوحيد أســعار األدوية بهدف ضمان حقوق 

املواطنن وحماية حقوق الصيادلة«.
ويؤكــد أيضــًا أن »لــدى الــوزارة لجــان تفتيش 
مفاجئــة  ميدانيــة  زيــارات  تنظيــم  مهمتهــا 
إلــى الصيدليــات وشــركات األدويــة فــي عموم 
البــاد، مــن أجــل متابعــة عملهــا«، مشــيرًا إلى 
الــوزارة  أغلقــت  الجــاري،  العــام  »خــال  أنــه 
فضــا  أصحابهــا،  وعاقبــت  صيدليــات   203
عــن إغــاق 48 مســتودعًا، ومصــادرة 98 طنــًا 
مــن األدويــة منتهيــة الصاحيــة التــي كانــت 

موجودة في أماكن غير شرعية«.

عين الحلوة ـ انتصار الدنان

قبل أيام، فتح أبو مرعي حنفية مياه الشرب 
لتعبئــة القواريــر. بدا لونهــا غريبًا أقرب إلى 
األخضر الداكن. رائحتها كانت كريهة أيضًا. 
يســكن الرجــل فــي حــي البســتان فــي مخيــم 
عــن الحلــوة في صيدا )جنوب لبنان(. املياه 
التــي تصــل إلــى بيتــه هــي مــن بئــر بســتان 
اليهــودي. يقول: »عادة ما يســتخدم األهالي 
هــذه امليــاه للشــرب والطبــخ وغســل الخضار 

والفاكهة وغير ذلك«.
حــن فتــح الحنفيــة والحــظ لون املياه، شــعر 
بالخــوف. تســاءل أبــو مرعــي: »ماذا ســيكون 
حال أطفالنا الذين يشربون منها؟«، ويشرح 
أن »قســاطل مياه الشــرب املوصولة باملنازل 

باتــت مهترئــة. ويكتفــي املعنيون بتلحيمها 
حــن تتعــرض للكســر. وألنهــا باتــت قديمــة 
جــدًا، تختلــط ميــاه املجــاري بهــا، مــا يــؤدي 

إلى اإلصابة بكثير من األمراض«.
تنبيــه  إلــى  ســارع  األمــر،  اكتشــافه  لــدى 
هــم  امليــاه.  مــن  يشــربوا  ال  حتــى  األهالــي 
كريهــة،  امليــاه  رائحــة  أن  الحظــوا  بدورهــم 
ولونهــا غريــب. قّرر أبــو مرعي أخذ عّينة من 
امليــاه إلــى مديــر وكالــة األمــم املتحــدة لغــوث 
املخيــم،  فــي  )األونــروا(  الاجئــن  وتشــغيل 
 اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة حيــال األمــر، 

ً
آمــا

ألن »أرواح أطفالنا ليست رخيصة. كما أننا 
نرفض أن نهان، حتى لو كان األمر من خال 
نظيفــة  ميــاه  علــى  الحصــول  الشــرب.  ميــاه 

حق. فنحن بشر«.

نعــرف  »ال  أحمــد:  أم  تقــول  جهتهــا،  مــن 
وليــس  نظيفــة.  غيــر  امليــاه  فعلــه.  يجــب  مــا 
باستطاعة جميع األهالي شراء مياه نظيفة. 
كما أن مأساتنا ال تنتهي هنا. نفتقد أشياء 
. كأنهــم رمــوا بنــا فــي 

ً
كثيــرة. الكهربــاء مثــا

العمــر  مــن  تبلــغ  التــي  إســراء،  أمــا  البحــر«. 
كيــف  أعــرف  »ال  فتوضــح:  ســنوات،  عشــر 
سأغســل وجهــي قبــل الذهــاب إلــى املدرســة. 
امليــاه ليســت نظيفــة. رائحتهــا كريهــة جــدًا، 
وال يســتطيع أهلي شــراء مياه نظيفة، ألنهم 
ال يملكــون املــال الكافــي. كما أن والدي عاطل 

عن العمل«. 
عبــد الرحمــن صالــح، وهــو طالــب جامعــي، 
يسكن أيضًا في حي البستان. يقول: »مشكلة 
امليــاه فــي املخيــم ليســت مزحــة. فامليــاه التــي 

نســتخدمها فــي بيوتنــا اليــوم باتــت ملوثــة 
وغيــر صالحــة للشــرب، وال يمكن االســتفادة 
منهــا في االســتخدام املنزلــي. لونها داكن. ال 
صفــاء فيهــا. رائحتهــا كريهــة. ال أحــد يعلــم 
بمــاذا اختلطــت حتــى صــار لونهــا هكــذا، أو 
كميــة التلــوث فيهــا. هــل تكــون قــد اختلطــت 
. ال نعرف أيضًا األضرار 

ً
بمياه املجاري مثا

ســنصاب  هــل  تســببها.  أن  يمكــن  التــي 
باألمراض؟«. 

صالــح، حالــه حال كثيرين من أهالي املخيم، 
يطالــب املعنيــن بالتدخــل الفــوري مــن أجــل 
حل ومعالجة هذه املشكلة، التي باتت تشكل 
خطــرًا كبيــرًا على أهالي املخيم »خاصة أننا 
ال نعــرف حجــم وتداعيــات هــذا التلوث حتى 

اآلن«.

مياه مخيّم 
عين الحلوة 

ملّوثة

فــي  التحديــات  أكبــر  أحــد  الخيانــة 
تــؤدي  وبينمــا  الزوجيــة.  املؤسســة 
تدميــر  إلــى  األحيــان  معظــم  فــي 
أخــرى  أحيــان  فــي  وتصــل  الــزواج، 
فــي  هــا 

ّ
فإن النهائــي،  االنفصــال  إلــى 

عاَمــل بطريقــة أخرى. 
ُ
بعــض الحــاالت ت

تحافــظ  مختلفــة  باعتبــارات  وتعالــج 
علــى الربــاط بــن الزوجــن، ولو شــابت 

»قدسيته« تلك الخطيئة الكبرى.
الخــاص  رأيــه  منــا   

ّ
لــكل  

ّ
أن شــّك  ال 

لــن  أخــرى،  وكأمــور  لكــن،  باملســألة، 
يعرف رّد الفعل الحقيقي إال من اختبر 
يعــرض  اإلطــار  هــذا  وفــي  التجربــة. 
حــاالت  بوســت«  »هوفنغتــون  موقــع 
غفر فيها أحد الزوجن لآلخر خيانته، 
أو علــى األقــل رضــي باســتكمال الزواج 

معه، وهي كالتالي:
االنفصــال:  مــن  متأكــدة  أكــن  لــم   -1
فيهــا  خاننــي  التــي  األولــى  املــرة  فــي 
زوجــي، لــم أكن متأكدة مــن قدرتي على 
االســتمرار وحــدي، بخاصــة مــع وجود 
ابني وابنتي. لكنني بعد ذلك انفصلت 
وذلــك  لــي،  خيانتــه  كــرر  أن  بعــد  عنــه 
كــي أكشــف البنــي مــا هــو غيــر املقبــول 
منــه تجــاه امــرأة، والبنتــي مــا هــو غيــر 

ه من رجل.
ّ
املقبول تحمل

2- لــن أجــد زوجــًا أفضــل: كنــت خائفــة 
مــن عــدم العثور علــى زوج آخر يحبني 
كانــوا  أعرفهــم  مــن  معظــم  وأحبــه. 
يخونــون بعضهــم، ولذلــك ظننتــه أمــرًا 

اعتياديًا علّي القبول به. 

وبالتأكيد لم أكن أريد البقاء وحيدة.
فــي  بهــا مجــددًا:  أثــق  أن  آمــل  كنــت   -3
بدايــة خيانتهــا لــي، قلــت لهــا بصــدق 
ذلــك  ومــع  بيننــا،  انكســرت  الثقــة   

ّ
إن

بقينــا معــًا. لكــن عندمــا كــررت الخيانة 
ها ســألتني 

ّ
انفصلت عنها. والغريب أن

 خيارها هي كان الكذب 
ّ
»ملــاذا؟«، مــع أن

والخيانة، ال خياري.
4- كنــت أســاعده علــى تجــاوز ضعفــه: 
زوجي خانني عدة مرات. حزنت كثيرًا، 
. وما زلت بعد 4 سنوات 

ً
وبكيت طويا

فعندمــا  معــه.  بقيــت  ذلــك  ومــع  أبكــي. 
ه 

ّ
واجهتــه باألمــر انهــار أمامــي وقــال إن

ه شديد األسف، 
ّ
بحاجة للمساعدة، وإن

وال يعــرف ملــاذا فعل ما فعله. ســامحته 
وقــررت املضــّي قدمــًا فــي زواجنــا، ولــم 

يكرر خيانته منذ ذلك الوقت.
 حالنــا ســينصلح: رغم 

ّ
5- كنــت أظــن أن

فــي  األمــل  شــديدة  كنــت  لــي،  خيانتــه 
مــن  وســنتمكن  ســينصلح،  حالنــا   

ّ
أن

االســتمرار فــي زواجنــا، إذا توقــف عــن 
 الطاق وقع بيننا عندما 

ّ
الخيانة. لكن

هــا 
ّ
اتصلــت بــي خليلتــه، وأخبرتنــي أن

حامل بطفله.
6- ظننتــه صادقــًا في أســفه: بقيت معه 
رغــم الخيانــة، ألننــي ظننته صادقًا في 
اعتــذاره وجــادًا فــي االلتــزام بمــا تعهــد 
بــه مــن إصــاح لزواجنــا. كذلــك بقيــت 
ي لست أفضل منه، رغم 

ّ
ألنني ظننت أن

عدم تفكيري يومًا بخيانته.
)إعداد: عصام سحمراني(

أزواج خائنون: هل يُغفر لهم؟

رلى المصري

كانت تبلغ من العمر 14 عاما حن تزوجت من رجل بضعف عمرها وله 
ولــدان، أكبرهمــا مــن جيلهــا. هــذه الفتاة هي جدتي. حصلــت الحادثة عام 
1947. اليوم، وبعد ســبعن عاما تقريبا، ما زال زواج الفتيات القاصرات 
 فحســب، بل يتــم أيضا بمباركة 

ً
 فــي مجتمعنــا. ليس مقبوال

ً
أمــرًا مقبــوال

ثالوث األهل والدين واملجتمع.
لهــذه املمارســة هيكليــة دســتورية وقانونيــة ناظمــة فــي لبنــان. تتضمــن 
املــادة التاســعة مــن الدســتور احتــرام الدولــة لنظــام األحــوال الشــخصية 
أن  القانونيــة  الناحيــة  مــن  ذلــك  يعنــي  اختــاف مللهــم«.  »لألهلــن علــى 
قــرارات الــزواج والطــاق والوصايــة والحضانــة والواليــة واإلرث هــي بيــد 
رجــل الديــن. واألخيــر هــو مــن يقــرر الحــد األدنــى للــزواج، وقــد يعتمد في 

كثير من األحوال على حسن تقديره لنضوج الفتاة وأهليتها للزواج. 
بــن الطوائــف املســيحية وتلــك اإلســامية، ال يوجــد أيــة طائفة تحدد ســن 
18 للزواج للشــاب والفتاة إال الطوائف األرثوذكســية، وإن كان يجوز لها 
في بعض الحاالت تخفيض الســن إلى 17 ســنة للذكر و15 ســنة لألنثى. 
وتحدد الطائفة الشيعية نظريا السن األدنى للزواج بـ 15 سنة للشاب و9 
ســنوات للفتــاة، وإن كان الشــرط األساســي لــدى هــذه الطائفــة هــو البلــوغ 

للفتاة حتى لو حصل بعمر 8 سنوات! 
يتعايــش اللبنانيــون مــع هــذا األمــر منــذ ثاثينيــات القــرن املاضــي. بــدأ 
لقضايــا  الراعيــة  القوانــن  خــال  مــن  الخمســينيات  فــي  األمــر  تنظيــم 
األحــوال الشــخصية للطوائــف املختلفــة. الافــت أن هــذا »الــزواج املبكــر« 
بــات، وبصــورة مفاجئــة، »مشــكلة« فــي اآلونــة األخيــرة. ألصقــت املشــكلة 
بطبيعيــة الحــال باآلخــر املختلــف. الاجئــون والاجئــات الســوريون/ات 
فــي لبنــان باتــوا هــم املشــكلة بنظــر الــرأي العــام. هم مــن يزوّجــون بناتهم 
بدافع »حمايتهن« أو لتخفيف العبء االقتصادي عن كاهلهم، كونهم في 

أوضاع نزوح غير طبيعية. واألهم، يتم األمر با زفة! 
أعمــال  جــدول  علــى  القضيــة  وضعــت  املســتجدة،  للمشــكلة  للتصــدي 
خرجــت  كمــا  والدوليــة.  واملدنيــة  األهليــة  والهيئــات  املنظمــات  وأجنــدات 
طروحــات رســمية ملشــاريع قوانــن تهــدف إلــى تنظيــم زواج القاصــرات 
فــي لبنــان. تبقــى كل هــذه املقاربــات واملبادرات قاصــرة إن لم يتم معالجة 
املشــكلة بكليتهــا وبمختلــف أبعادهــا وجذورهــا. وتبقــى معالجتهــا أمــرًا 
 طاملا ال يتم معالجة جملة اإلسقاطات النابعة من حالة النكران 

ً
مستحيا

الجماعــي للمشــاكل فــي لبنــان. ففــي هــذا البلــد، أال يتــم تزويــج الفتيــات 
ة بالطبع؟

ّ
القاصرات بعمر مبكر انطاقا من الدوافع نفسها، ومع زف

فــي مقابــل حالــة النكــران الجماعــي للمواطنــن، ثمــة حالــة انفصــام لــدى 
السلطة. هل هي السلطة نفسها التي رفضت تخفيض سن االقتراع إلى 

18 عاما بحجة أن املواطنن ليسوا ناضجن بعد؟ 
)ناشطة نسوية(

زواج القاصرات جائز.. 
مع زّفة!

تاء

في  الرئيسي  السبب  هو  المدرسي،  التسرب  إّن  الجزائرية:  الشرطة  قالت 
الماضية،  الثالث  السنوات  خالل  والمخدرات،  والسرقة  القتل  جرائم 
الذين  من   %40 أّن  وأكدت  الدراسة.  تركوا  شباب  فيها  المتورطين  ألن 
مواليد  من  هم  و2013   2011 عامي  بين  جرائم  ارتكاب  في  تورّطوا 

)1990 - 1995(، تركوا المدرسة خالل مرحلة التعليم المتوسط.

التسرّب المدرسي والعنف

اللبنانيون يغّردون عن حقوقهم
هم يكثرون الــكام، لكن عن 

ّ
عندمــا يتحــدث اللبنانيــون عــن حقوقهــم، فإن

حقوقهم الضائعة.
الشــعب«  حــق  »مــن  األخيــرة هاشــتاغ  األيــام  فــي  انتشــر  تويتــر  وعلــى 
بالتزامن مع يوم حقوق اإلنسان. وتجاوز في أيام قليلة 16 ألف تغريدة.
وتعددت الحقوق التي يطالب بها املغردون اللبنانيون، وتنوعت وسط 
والصحيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية  األزمــات  مختلــف 
حــق  »مــن  وهبــه:  يزبــك  اإلعامــي  وقــال  يعيشــونها.  التــي  والتعليميــة 
الشعب أن يأكل طعامًا سليمًا ويشرب مياهًا معقمة، على أن يكون هناك 

شعب يحاسب«.
قــال أحمــد غ: »مــن حــق الشــعب الوظيفــة بعــد التخــرج مــن دون  فيمــا 
 »من حق الشعب أن ال يبقى 

ّ
واسطة الزعماء«. واعتبر شريف حجازي أن

ساح بيد الزعران«.
وقــال رؤوف: »مــن حــق الشــعب أن يعيــش فــي بلده«. وهي الفكرة نفســها 
التي توســع فيها كامل أبو مالك بالقول: »من حق الشــعب أن تكون لديه 

أرض يعيش عليها، فيها مواصفات مطابقة لوطن طبيعي«.
فيمــا ســخر عبــاس ســلوم مــن مجلــس النــواب اللبنانــي املمــدد مــن دون 
انتخابات. وعرض صورة فتاة جميلة وعلق عليها: »من حق الشعب أن 

يكون لديه نواب كهذه«.

هاشتاغ
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)Getty/البطالة شتيمة بحق الرجال في الجزائر )فرانك بريفيل

بعض العراقيين ال يستطيعون شراء األدوية بسبب ارتفاع أسعارها )صفاء حاتم مطلب(

أجور العامالت األجنبيات متدنية في موريتانيا )خديجة الطيب(



قضايا

خليل بن الدين

األول  الوزيــر  إشــادة  تحيــل 
الجزائري، عبد املالك ســال، بعد 
أن استقبله، في القاهرة، الرئيس 
»اســتعادة  املصــري، عبد الفتاح السيســي، بـ
مصــر مكانتهــا وقوتهــا« إلــى قــراءة مفادها 
نســخة  واملصــري،  الجزائــري  النظامــن،  أن 
من خطة فشــل واحدة، فقول ســال إن باده 
تدعم »الجهود املصرية الرامية إلى تحقيق 
يعنــي  وطموحاتــه«  املصــري  الشــعب  آمــال 
مباركــة الجزائــر رســمّيًا النهــج الذي اختطه 
السيســي فــي قهــر الشــعب املصــري، مباركــة 
لانقــاب علــى الرئيس، محمد مرســي، وكل 
قضــى  التــي  رابعــة  مجــزرة  مــن  تبعهــا،  مــا 
فيهــا أبريــاء، ومــن عمليات دهــم، واختطاف 
جــرا  وهلــم  جنونيــة.  ومحاكمــات  واعتقــال 
من عودٍة إلى حكم الديكتاتورية العســكرية 

املطلق.
عهدهــا  بدايــة  فــي  الجزائــر،  استنســخت 
الناصــر،  عبــد  جمــال  نظــام  باالســتقال، 
فأممــت األراضــي مــن املــاك، وأسســت نظــام 
التســيير الذاتــي للمــزارع واملصانــع، ولبــس 
أول رئيــس للجمهوريــة املســتقلة، أحمــد بــن 
بلــة، قميــص عبــد الناصــر غيــر املفصل على 
مقــاس الجزائــر، فكانــت نســخة ثانيــة غيــر 

أصلية. 
جــاء هــواري بومديــن، بعــد انقــاب يونيــو/ 
الخاصــة  رؤيتــه  لــه  فكانــت   1965 حزيــران 
لــم  وإن  االشــتراكي،  االختيــار  تطبيــق  فــي 
تكــن بعيــدة عــن النمــوذج املصــري. شــهدت 
العاقــة املصريــة الجزائريــة فــي بداية عهده 
كان  فبومديــن  الوفــاق،  عــدم  مــن  بعضــًا 
يريــد التحليــق بعيــدًا عــن األجــواء املصريــة، 
وبأجنحــة ليــس للمخابــرات املصريــة فيهــا 
يونيــو/ فــي  عامــن،  وبعــد  الطولــى.  اليــد 

حزيــران كانــت هزيمــة 1967، طــوت الجزائــر 
القاهــرة،  مــع  املتشــنجة  العاقــة  صفحــة 
لتفتح جســرًا جوّيًا ملســاعدة مصر في حرب 

االســتنزاف ضد إسرائيل. 
تطــورت العاقــة بعدهــا، وأصبــح النظامــان 
إال  يختلفــان  ال  واحــدة،  لعملــة  وجهــن 
فــي بعــض التفاصيــل. انســحب األمــر علــى 
املجــاالت  فــي  داخلّيــًا،  العامــة  السياســة 
الزراعية والصناعية، وفي تبني االشتراكية 
منهجــًا لبنــاء الدولــة الحديثة. أمــا خارجّيًا، 
الــذي  االنحيــاز  عــدم  دول  نهــج  فجمعهمــا 
وجــود  مــع  جنــب،  إلــى  جنبــًا  فيــه،  ســارا 
فمصرعبــد  املتبادلــة،  الحساســية  بعــض 
الناصــر كانــت تتزعــم هــذه املنظمــة الدولية، 
لنفســها  لتصنــع  تطمــح  الجزائــر  وكانــت 
، حــاول بومدين أن تكون مســتقلة عن 

ً
مكانــة

الهيمنة املصرية.
علــى  قتاليــة  بفعاليــة  الجزائــر  شــاركت 
أن  غيــر   ،1973 حــرب  فــي  املصريــة  الجبهــة 
هــذه العاقــة املتميــزة ســرعان مــا تدهــورت، 
إثــر زيــارة الرئيــس املصــري، أنــور الســادات، 
إســرائيل وتوقيعــه اتفاقيــات كامــب ديفيــد 
التــي اعتبرتهــا الجزائــر استســامًا للدولــة 
الصهيونيــة، وتراجعــًا خطيــرًا عــن الحقــوق 
الفلســطينية والعربية، لتنشأ بعدها جبهة 
نقــل جامعــة الــدول 

ُ
الصمــود والتصــدي، وت

العربيــة من القاهرة إلى تونس.
الســادات،  أنــور  قتــل  قليلــة،  ســنوات  مــرت 
مازالــت  ميتــة  بومديــن  هــواري  وتوفــي 
رئاســة  مبــارك  حســني  تبــوأ  محيــرًا.  لغــزًا 
مصــر، واعتلــى ســدة الرئاســة فــي الجزائــر 
معــه  األخيــر  جلــب  جديــد،  بــن  الشــاذلي 
سياســة انفتاحيــة، بشــعار »مــن أجــل حيــاة 
أفضــل«، فلــم يجــد مثــااًل قريبــًا يستنســخه، 
كانــت  االنفتــاح.  فــي  املصريــة  التجربــة  إال 
لكنهــا  الجزائــر،  فــي  محتشــمة  بداياتهــا 
بــن  لحكــم  التاليــة  األعــوام  فــي  تســارعت، 

جديد. 
التجــارة  احتــكار  عــن  الدولــة  تخلــت 
مشــرعة  الجزائــر  وأصبحــت  الخارجيــة، 
األبــواب، وطغــت »الفهلــوة« التجاريــة علــى 
أســواق البــاد، وتضاعفــت مشــكات الســكن 
لتأتــي  البطالــة،  وارتفعــت  االجتماعــي، 
الســنوات العجــاف مــع األزمــة االقتصاديــة، 
األمــر  لتزيــد  الثمانينيــات،  منتصــف  فــي 

تعقيدًا. 
لــم يجــد بــن جديــد، مــرة أخــرى، إال اللجــوء 
إلى أمثلة من مصر السادات ومبارك. سارع 
إلــى فــك ربــاط الحــزب الواحد، فتناســلت من 
وجمعيــات  أحــزاب  أضاعــه،  ومــن  صلبــه، 
سياسية، لم يفكر أحد في تحضير أرضيات 
قانونيــة صلبــة إلنشــائها، فأتــت متســرعة، 
متعجلة الخطى، لكســب ســاحات سياســية، 
نشــئت 

ُ
أ عقــودًا طويلــة.  عنهــا  غائبــة  كانــت 

أحــزاب علــى أســس دينيــة، وأخــرى جهويــة 
ال  مصلحيــة  نفعيــة  وأكثرهــا  ومناطقيــة، 
مــن  لهــا  اإلدارة  مــا وفرتــه  إال  لهــا،  شــعبية 
بعــض االنتهازين، ومــن دعم مالي وتوزيع 
لــك 

ُ
مل بــدا وكأنــه تقســيم لغنيمــة، أو  للريــع، 

غاب عنه صاحُبه. 
جــاءت انتخابات 1990 البلدية، وانتخابات 
1991 التشريعية، واكتسح التيار اإلسامي 

علــى  أتــت  داخليــة،  فتنــة  نــار  مــن  طويلــة، 
األخضر واليابس.

بعــد هــذا العــرض، تتزاحــم بعــض األســئلة، 
ولتكــن البدايــة مــن نقطــة النهايــة: أال تكــرر 
الجزائــري  النظــام  أخطــاء  حالّيــًا،  مصــر، 
نفســها فــي التســعينيات؟ هــا هــي تتمســك 
، ملا تعتقده 

ً
بالقبضة األمنية، طريقًا وحيدة

 ألزمتها. 
ًّ
حا

ألــم يعتقــل نظــام التســعينيات فــي الجزائــر 
اإلســامين، ألم يشرد عائاتهم، ألم ياحق 
الطلبــة فــي حــرم الجامعــات، ألــم يســلط آلته 
كمــا  »ُيشــيطنهم«،  ألــم  ضدهــم،  اإلعاميــة 
وصــف أحــد منهــم مــا جــرى لهــم؟ ألــم يرفــع 
توصيفــه  فــي  هــم«  أو  »نحــن  لــواء  النظــام 
املعركــة التــي قادهــا ضــد منتســبي الجبهــة 

اإلسامية لإلنقاذ. 
ألم يقل رضا مالك، رئيس الوزراء الجزائري 
إلــى  الرعــب  ينتقــل  أن  »يجــب  يومهــا، 
صفوفهــم«، أال يقــول عبــد الفتــاح السيســي 

القول نفســه اليوم؟
يحيلنــا املشــهد املصــري الحالــي إلــى إعــادة 
جديــد،  مــن  الجزائــري  الدرامــي  الفيلــم 
يجــري  ومــا  البدايــات،  بحســب  فالنتائــج، 
فــي مصــر، حالّيــًا هو بدايــة انفعالية عمياء، 
ال تأخــذ مــا ســبقها مــن تجــارب غيرهــا فــي 
التعامــل مــع الشــأن الداخلــي فــي الحســبان. 
قــد يقــول قائــل، إن الظــروف تختلــف، لكنــي 
واحــدة،  االســتبداد«  »طبائــع  إن  أقــول 

واملآالت بالضرورة واحدة. 
قد يقول آخر إن الحركة اإلسامية في مصر 
قــد نــأت بنفســها عــن ممارســة العنــف، وإن 
لهــا مــن التجــارب مــا يكفــي لحمايــة نفســها 
مــن االختراقــات التــي قــد يمارســها النظــام 
ضدهــا. لكــن، مــن يضمــن أن العنــف ال يكــون 
أن  أيضــًا،  يؤكــد،  ومــن  أخــرى.  مــن مصــادر 
مــا يجــري، حالّيــًا، فــي ســيناء ليــس عمليــة 
توريط مقصودة ُيراد بها دفع بعضهم إلى 

الصناديــق، فزمجــر وتجهــم وجهــه، وتوعــد 
القيــادة العســكرية باملحاســبة والقصــاص، 
حتى قبل أن يعتلي كرســي الســلطة، فكانت 
لــه التيارات العلمانية والقيادات العســكرية 
االنتخابــي،  املســار  أوقفــت  باملرصــاد، 
ومنعتــه مــن تــذوق طعــم نجــاٍح، لــم تكتمــل 

فصوله بعد.
نــادت القيــادة العســكرية الجزائريــة، آنــذاك، 
منفــاه  مــن  فجــاء  بوضيــاف،  محمــد  علــى 
لكــن  النــداء،  ملبّيــًا  املغــرب  فــي  االختيــاري 
غيابــه الــذي تجــاوز ربــع قــرن عــن الجزائــر 
جعلــه يفقــد بوصلــة الحكــم فــي بــاده، فكان 
قراره بزج مناضلي جبهة اإلنقاذ اإلسامية 
فــي معتقــات الصحــراء فــي جنــوب الجزائر 
قــد أصــاب سياســته الداخلية فــي مقتل. كان 
ذلــك القــرار بمثابــة فتيــل أشــعل نــار الفتنــة 
فــي الجزائــر، إذ أدى اعتقــال آالف املنتســبن 
واملؤيدين للجبهة، وجمعهم في محتشدات 
إنشــاء  بمثابــة  القاحلــة،  رقــان  منطقــة  فــي 
لقيــادة أركان مــا سيســمى الحقــًا »الجيــش 

اإلسامي لإلنقاذ«. 
للتيــار  املؤيديــن  آالف  اعتقــال  أدى  كمــا 
اإلســامي إلــى حالــة مــن االحتقــان فــي جــزء 
كبيــر مــن املجتمــع، يدعــو إلــى الثــورة علــى 
»الطغيــان«، وإلــى حمــل الســاح أقلــه للثــأر، 
بفتــاوي  يعــرف  أصبــح  بمــا  اقتناعــًا  أو 
»الجهاد« التي لم تبخل تجارب أفغانستان، 
وال التيارات اإلســامية املتشــددة في بعض 

الــدول العربيــة على مد الجزائر بها. 
الجزائــر  فــي  اإلســاميون«  يكــن»  لــم  طبعــًا 
الخطــأ،  عــن  منزهــن  يكونــوا  ولــم  مائكــة، 
بــل راكمــوا هــم، أيضــًا، تجــارب اإلخفــاق، في 
ومنهجيــة  الســبل  وفــي  والتصــور،  الرؤيــة 
العمــل، فكانــت النتيجــة مزيجــًا مــن التعنــت 
الجزائريــن  مــن تفاقمــه طبــع  املتبــادل، زاد 
مــن  الجزائــر،  التهبــت  مــا  وســرعان  الحــاد، 
أعوامــًا  واكتــوت،  أقصاهــا،  إلــى  أقصاهــا 

ارتــكاب حماقــات، مــن حيــث يحتســب أو ال 
يحتسب. 

ال أحــد يســتطيع الجــزم بحقيقــة مــا يجــري، 
القواديــس«  »كــرم  كمــن  وأن  خصوصــًا 
بحيــاة  أودى  والــذي  ســيناء،  شــمال  فــي 
بيــت  »أنصــار  جماعــة  تبنتــه  عســكرّيًا،   31

املقــدس«، مــا زاد في الطن املصري بلة.
الــدرس  املصــري  النظــام  يســتوعب  لــم 
الجزائــري بعــد. بــل وزايــد فــي األمــر، فأطلــق 
املباخــر«  »حملــة  مــن  لزبانيتــه  العنــان 
لتطويق مصر إعامّيًا. ولم تستفد الجزائر، 
أيضــًا، مــن أي تجربــة مصريــة ســابقة، فــا 
الشــرس  االنفتــاح  وال  فلحــت،  االشــتراكية 
النــاس، وال االقتصــاد  أكلــه بمــا ينفــع  أتــى 
عرف نموًا بما يضمن للســكان رغد العيش. 
ضــارب  والفســاد  والرشــوة  فاملحســوبية 
أطنابــه فــي عمــق مجتمــع األعمــال، ويعمــل 
رافعــًا  برمتــه،  املجتمــع  إفســاد  علــى  جــاّدًا 

شــعار »إذا عم الفساد هان«.
بــن   2009 عــام  القــدم  كــرة  أزمــة  تشــذ  ولــم 
فاالختــاف  القاعــدة،  عــن  والجزائــر  مصــر 
ُجيــر، أيضــًا، هــذه املــرة ملصلحــة النظامــن. 
كانــت مهمــة النظــام املصري فعل املســتحيل 
وكان  مبــارك،  لجمــال  الرئاســة  لتوريــث 
تعبئــة  فــي  أخــرى  مــآرب  الجزائــر  لنظــام 
برملانيــٍة،  انتخابــات  أجــل  مــن  الجماهيــر 
عهــدة  وتحضيــر  الســلطة،  أحــزاب  لصالــح 
رابعــة لفخامة الرئيــس، بوتفليقة، ولو على 

كرسي متحرك.
اليــوم تعــود العاقــات بــن النظامن »ســمن 
على عسل«.. عادت اجتماعات اللجنة العليا 
املشــتركة إلــى االنعقــاد، ال لتخــدم مصلحــة 
الشــعبن، كمــا قيــل عنهــا فــي ديباجــة لقــاء 
القاهرة أخيرًا. ولكن، للعمل من أجل تثبيت 
نظــام عربــي موحــد، ال مجــال فيــه للحريــة 

والديمقراطية والتداول على الســلطة.
)إعامي جزائري(

مصر والجزائر
تجارب فشل متبادلة

قتــل أنــور الســادات، وتوفــي هــواري بومديــن 
ميتة مازالت لغزًا محيرًا. تبوأ حسني مبارك 
فــي  الرئاســة  ســدة  واعتلــى  مصــر،  رئاســة 
الجزائر الشاذلي بن جديد، جلب األخير معه 
سياســة انفتاحيــة، بشــعار »مــن أجــل حيــاة 
أفضــل«، فلــم يجــد مثــااًل قريبــًا يستنســخه، 
كانــت  االنفتــاح.  فــي  املصريــة  التجربــة  إال 
لكنهــا  الجزائــر،  فــي  محتشــمة  بداياتهــا 
تسارعت، في األعوام التالية لحكم بن جديد. 
تخلت الدولة عن احتكار التجارة الخارجية، 
وأصبحــت الجزائــر مشــرعة األبــواب، وطغــت 
البــاد،  أســواق  علــى  التجاريــة  »الفهلــوة« 
االجتماعــي،  الســكن  مشــكات  وتضاعفــت 
وارتفعــت البطالــة، لتأتــي الســنوات العجــاف 
منتصــف  فــي  االقتصاديــة،  األزمــة  مــع 

الثمانينيات، لتزيد األمر تعقيدًا. 
بــن جديــد، مــرة أخــرى، إال اللجــوء  لــم يجــد 
إلى أمثلة من مصر الســادات ومبارك. ســارع 
إلــى فــك ربــاط الحــزب الواحــد، فتناســلت مــن 
وجمعيــات  أحــزاب  أضاعــه،  ومــن  صلبــه، 

سياسية.

يحيلنــا املشــهد املصــري الحالــي إلــى إعــادة 
جديــد،  مــن  الجزائــري  الدرامــي  الفيلــم 
يجــري  ومــا  البدايــات،  بحســب  فالنتائــج، 
فــي مصــر، حالّيــًا هــو بداية انفعاليــة عمياء، 
ال تأخــذ مــا ســبقها مــن تجــارب غيرهــا فــي 
التعامــل مــع الشــأن الداخلــي فــي الحســبان. 
قــد يقــول قائــل، إن الظــروف تختلــف، لكنــي 
أقول إن »طبائع االستبداد« واحدة، واملآالت 

بالضرورة واحدة. 
قد يقول آخر، إن الحركة اإلسامية في مصر 
قــد نــأت بنفســها عــن ممارســة العنــف، وإن 
لهــا مــن التجــارب مــا يكفــي لحمايــة نفســها 
التــي قــد يمارســها النظــام  مــن االختراقــات 

ضدها. 
مــن  يكــون  ال  العنــف  أن  يضمــن  مــن  لكــن، 

مصادر أخرى. 
ومــن يؤكــد، أيضــًا، أن مــا يجــري، حالّيــًا، فــي 
ســيناء ليــس عمليــة توريــط مقصــودة ُيــراد 
حماقــات،  ارتــكاب  إلــى  بعضهــم  دفــع  بهــا 
ال  يحتســب.  ال  أو  يحتســب  حيــث  مــن 
يجــري،  مــا  بحقيقــة  الجــزم  يســتطيع  أحــد 
فــي  القواديــس   »كــرم  خصوصــًا وأن كمــن 

شمال سيناء زاد الطن بلة.

استنساخ االستبداد

متالزمة الدكتاتورية 
واإلرهاب

لبس أول رئيس 
للجمهورية المستقلة، 

أحمد بن بلة، قميص عبد 
الناصر غير المفصل على 

مقاس الجزائر، فكانت 
نسخة ثانية غير أصلية

لم تشــذ أزمة كــرة القدم عام 2009 بين مصر والجزائر عن القاعدة، فاالختالف ُجيــر، أيضًا، هذه المرة لمصلحة النظامين. 
كانت مهمة النظام المصري فعل المستحيل لتوريث الرئاسة لجمال مبارك، وكان لنظام الجزائر مآرب أخرى

مباراة الجزائر ومصر في كأس األمم األفريقية )فرانس برس(

األمن المصري ينتشر في الشوارع عقب مباراة جمعت منتخبي مصر والجزائر )فرانس برس(

بوتفليقة وحسني مبارك في مطار الجزائر )فرانس برس(
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صحافيون مجرمون بحكم القضاء: ال عزاء للحريات
القاهرة ـ العربي الجديد

هل أصبحت الصحافة جريمة في مصر؟ قد 
يبــدو الوضــع كذلــك فــي نظــرة للوضــع العام 
طت عليه 

ّ
للصحافين في مصر. وهذا ما سل

والتعبيــر«،  الفكــر  »حريــة  مؤسســة  الضــوء 
فــي تقريــر عرضــت فيــه حــاالت الصحافيــن 
تعــّرض  ظــل  فــي  احتياطيــًا،  املحبوســن 
الجماعــة الصحافيــة واإلعاميــة فــي مصــر 
فــي  مســبوقة  غيــر  وصعوبــات  لتحديــات 
تاريخها في ظل أجواء سياسية واجتماعية 
الحــس  تصاعــد  معهــا  تزامــن  مشــحونة، 
العدائــي تجــاه الصحافيــن واملراســلن مــن 
بشــكل  يركــز  سياســي  خطــاب  تبنــي  خــال 
رئيســي علــى معــاداة مبــدأ »حريــة الصحافة 
واإلعــام« واتهــام الصحافيــن بعــدم املهنية 

في التغطية الصحافية.

شوكان: اعتقال خارج القانون
زيــد  أبــو  محمــود  حبــس  مــدة  تخطــت 
)شــوكان(، مصــور وكالــة »ديموتكــس«، الـ16 
لقــي القبض عليــه في مذبحة 

ُ
شــهرًا، بعدمــا أ

رابعــة فــي 14 أغســطس/ آب العــام املاضــي. 
ترخيــص،  بــدون  »التظاهــر  تهــم  ويواجــه 
والقتــل، والشــروع فــي القتــل، وحيــازة ســاح 
العمــل  وتعطيــل  ومولوتــوف،  ومفرقعــات 

بالدستور، وتكدير السلم العام«.
بض 

ُ
ووفقــًا لتقريــر منظمــة العفــو الدوليــة، ق

علــى شــوكان وهــو يلتقــط صــورًا فــي محيط 
 

ّ
ميــدان رابعــة بينمــا كانــت قــوات األمن تفض

ــه تعــرض 
ّ
االعتصــام. وأشــار التقريــر إلــى أن

للضــرب علــى أيــدي أفــراد الشــرطة والجيــش 
في اليوم األول للقبض عليه. ال يزال شوكان 
محبوسًا احتياطيًا في سجن أبو زعبل الذي 
قل منه إلى سجن طرة، دون صدور قرار من 

ُ
ن

محكمــة جنايات القاهرة بإحالته للمحاكمة 
الجنائيــة واســتمرارها فــي إصــدار قراراتهــا 

بتمديد حبسه.
لشــوكان  القانونــي  الوضــع  يزيــد  ومــا 
صعوبــة، هــو طبيعــة عملــه الصحافــي الُحر، 
التــي ال  الصحافيــن  بنقابــة  تقييــده  وعــدم 
تعتــرف لوائحهــا بــه كصحافــي مرخــص لــه 
بمزاولــة املهنــة، ألن الحصــول علــى عضويــة 
نقابــة الصحافيــن باتــت الطريقــة الرســمية 
مــن  يســتطيع  التــي  الوحيــدة  والســليمة 
خالها الصحافيون الحصول على مستوى 
 
ّ
فــإن لــذا،  القانونيــة.  الحمايــة  مــن  محتــرم 

الجهــات  بعــض  مــع  التواصــل  محــاوالت 
عــن  لإلفــراج  الصحافيــن  ونقيــب  األمنيــة 
شــوكان، اصطدمــت باللوائــح املقّيــدة لنقابــة 
ديــاب، رئيــس  الصحافيــن، بحســب حســام 

شعبة املصورين الصحافين السابق.

غرفة عمليات رابعة
فيهــا  متهــم  رابعــة،  عمليــات  غرفــة  قضيــة 
وســامحي  ســلطان،  صــاح  محمــد  مــن   

ّ
ُكل

ومحمــد  الفخرانــي،  اللــه  وعبــد  مصطفــى، 
مصطفى العادلي، الذين يعملون كمراســلن 
فــي شــبكة »رصــد« اإلخباريــة. وألقي القبض 
عليهــم فــي مذبحــة رابعــة، ويواجهــون تهمــًا 
خــاف  علــى  سســت 

ُ
أ لجماعــة  باالنضمــام 

جنائــي  اتفــاق  فــي  واالشــتراك  القانــون، 
الدولــة  دســتور  قلــب  منــه محاولــة  الغــرض 
وشــكل حكومتهــا بالقــوة، وإشــاعة الفوضى 
أخبــار  إذاعــة  النــاس،  بــن  الرعــب  وإحــداث 
وحيــازة  عمــدًا،  كاذبــة  وشــائعات  وبيانــات 
الحصــول  دون  الســلكية  اتصــاالت  أجهــزة 
علــى التصريــح بذلــك مــن الجهــات املختصــة 
القومــي. ووصلــت  باألمــن  املســاس  بغــرض 

مدة حبسهم إلى 16 شهرًا.
الفكــر  حريــة  بمؤسســة  املحامــي  ويقــول 
والتعبير، أحمد عبد النبي، الذي يتابع سير 
القضية، إن قوة أمنية قامت بضبط املتهمن 
بنــاًء علــى أمــر الضبــط واإلحضــار الصــادر 
مــن النيابــة، وذلــك بعــد أن أســفرت تحريــات 

منوعات

مصر

يتفاعل المستخدمون السعوديون على تغريد
»تويتر« مع خبر زيارة كيم كاردشيان 

للسعودية.
فقد نشرت صحيفة إلكترونيّة ساخرة خبرًا 

ملّفقًا عن زيارة ستقوم بها بعد عرض أمير 
سعودي عليها مبلغًا من المال. وأطلق 

المغردون وسم #زيارة_كيم_كاردشيان_
للسعودية، وتحدثوا عن الموضوع بكثافة 

فأصبح من األكثر تداوًال. لكّن حسابًا كشف زيف 
الخبر ونفاه.

بعد إطالق تقرير التعذيب الذي تقوم به 
وكالة االستخبارات األميركيّة، انتشر وسم 
»تقرير التعذيب« أو #TortureReport في 

الواليات المتحدة األميركيّة. 
وغرّد الناشطون األميركيّون عليه بكثافة 
شديدة. ورفض بعض المغرّدين أساليب 

التعذيب المستخدمة من قبل »سي آي إيه« 
ودافعوا عن حقوق اإلنسان، فيما اعتبر 

البعض اآلخر أّن التقرير كذبة من األساس.

ال يزال المستخدمون المصريون يتفاعلون 
مع حلقة يوم األربعاء من برنامج »صبايا 

الخير« الذي ُتقّدمه اإلعالمية ريهام سعيد 
على قناة »النهار«، والذي تحّدثت فيه عن 

»المس الشيطاني«. 
وأطلق المغردون وسوم #ريهام_سعيد 
و#صبايا_الخير وغيرها، وسخروا بشّدة من 

الحلقة وطريقة تقديمها وإخراجها. 
وقالت إحدى المستخدمات: حتى الشياطين 

بيعاقبوها بريهام سعيد؟

أحــد ضبــاط جهــاز األمن الوطنــي حول غرفة 
عــن  الكشــف  عــن  رابعــة  اعتصــام  عمليــات 

انتماء هؤالء املتهمن.
خطــأ  ورود  املؤسســة  محامــي  ويوضــح 
إجرائــي فــي أمــر الضبط واإلحضــار الخاص 
بالصحافين األربعة، حيث تبّن من شهادة 
الرائد محمد فوزي ـ من جهاز األمن الوطني 

ــف بالتحــري عن املتهمن أنه قام بإلقاء 
ّ
ـ املكل

القبــض علــى املتهمــن بتاريخ 21 أغســطس، 
أن  القضيــة  أوراق  مــن  الظاهــر  أن  حــن  فــي 
 25 بتاريــخ  صــدر  واإلحضــار  الضبــط  أمــر 
أغســطس، مــا يعنــي أن املتهمــن كانــوا فــي 
حوزة األمن الوطني قبل صدور قرار الضبط 
واإلحضــار بأربعــة أيــام، وهــو مــا ُيعــّد إجراًء 

مخالفــًا للقانــون. ُيذكــر أن الحالــة الصحيــة 
للمتهــم محمــد ســلطان، فــي تدهــور شــديد 
نتيجــة إضرابــه عــن الطعــام، اعتراضــًا علــى 
ويعتبــر  بحريتــه.  ومطالبــة  ظــروف حبســه 
عــن  إضــراب  أطــول  صاحــب  هــو  ســلطان، 

الطعام في السجون املصرية حتى اآلن.

أحمد جمال زيادة في دوائر اإلرهاب
يعمــل أحمــد زيــادة كمصــور لشــبكة »يقــن« 
 28 يــوم  عليــه  القبــض  وألقــي  اإلخباريــة، 
ويواجــه   ،2013 األول  كانــون  ديســمبر/ 
اتهامات بالتظاهر بدون ترخيص، التجمهر 
واالعتداء على قوات األمن، وإتاف املمتلكات 
الخاصــة والعامــة، وحــرق وتخريــب كليتــي 
التجــارة والزراعــة، واالعتــداء علــى املواطنن 
ومفرقعــات  ســاح  وحيــازة  والطــاب، 
ومولوتوف، وتجاوزت مدة حبسة 11 شهرًا.
وفي 25 أغسطس املاضي، أعلن زيادة دخوله 
في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتراضًا منه 
املســتندات  لــكل  تقديمــه  رغــم  اعتقالــه  علــى 
التــي تثبــت هويتــه الصحافيــة، ولاعتراض 
علــى ســوء معاملتــه داخــل الســجن. وكانــت 
يــوم  قــررت  قــد  املصريــة،  العامــة  النيابــة 
األربعــاء، إحالــة قضيــة املصــور زيــادة، إلــى 
دائــرة اإلرهــاب حيــث يواجــه هــو وعــدد كبير 
بحــرق  اتهامــات  األزهــر  جامعــة  طــاب  مــن 

وتخريب الجامعة واالعتداء على املنشآت.

أحمد فؤاد: اتهامات ملّفقة
يعمل أحمد فؤاد كمراسل في موقع »كرموز« 
اإلخباري، وألقي القبض عليه يوم 25 يناير/ 
ويواجــه  الحالــي.  العــام  مــن  الثانــي  كانــون 
األخيــر اتهامــات باالنتمــاء لجماعــة إرهابية 
أسســت علــى خاف القانــون، وتعطيل حركة 
املرور وقطع الطريق والتعدي على املواطنن 
وتهديدهم، وإتاف ممتلكات عامة وخاصة، 
وتكدير األمن والسلم العام، الترويج بالقول 
اإلرهابيــة،  الجماعــة  ألغــراض  والكتابــة 
بالعنــف،  والتلويــح  القــوة  واســتعراض 
بــدون  تظاهــرة  فــي  آخريــن  مــع  واالشــتراك 
ترخيــص من الســلطات املختصــة، باالضافة 
الى ارتكاب جرائم ترويع وتخويف. ويستمر 

حبسه منذ أكثر من 10 أشهر.
الفكــر  حريــة  مؤسســة  محامــي  ويــروي 
عــاء،  حســام  اإلســكندرية،  فــي  والتعبيــر 
يقــوم  كان  فــؤاد  أن  القضيــة،  يتابــع  الــذي 
طبيعــي  بشــكل  تظاهــرة  فعاليــات  بتغطيــة 
حتــى اندلعــت االشــتباكات بــن املتظاهريــن 
وبن قوات األمن، فكان أن الحظ أحد ضباط 
الجيــش وجــوده، فقــام بإلقــاء القبــض عليــه 
وقطــع بطاقتــه الصحافيــة، وبــداًل مــن إثبــات 
وجــود معــدات صحافيــة بحوزتــه ككاميــرا 
التصويــر الخاصــة بــه، فوجــئ فــؤاد بتلفيــق 
3 زجاجــات مولوتــوف. وانضــم فــؤاد فــي 27 
ســبتمبر/ أيلــول املاضي إلــى معركة األمعاء 

الخاوية. 

إخالء سبيل مع وقف التنفيذ
ملوقــع  كمراســل  صبحــي  الحســيني  يعمــل 
»أندلــس«  ملركــز  التابــع  »حريتنــا«  وراديــو 
لحقــوق اإلنســان ومناهضــة العنــف. وألقــي 
القبض عليه يوم 22 فبراير/ شباط املاضي، 
العامــة  اتهامــات بحــرق املمتلــكات  ويواجــه 
والخاصــة، حــرق ســيارة، االنضمــام لجماعة 
إرهابية أنشــأت على خاف القانون، الســعي 
لتعطيــل العمــل بالدســتور، وإثــارة الشــغب 

وتكدير األمن العام. 
لباحثــي  شــهادته  فــي  الحســيني  ويشــير 
املؤسســة، إلــى اســتمرار حبســه ملــدة ســبعة 
عليــه  القبــض  تاريــخ  مــن  امتــدت  أشــهر 
وحتــى 24 ســبتمبر مــن العام الجــاري، حيث 
الصــادر  ســبيله  إخــاء  قــرار  تنفيــذ  تعطــل 
فــي 15 ســبتمبر، بكفالــة قدرهــا عشــرة آالف 
جنيــه، انتظــارًا لنتائــج تحريــات جهاز األمن 

الوطني.

يُواجه المعتقلون تهمًا 
بأعمال جنائيّة والمّس 

باألمن القومي

سجن الصحافيين هو أبرز ما يقوم به النظام المصري من انتهاكات. وفي السجون المصريّة 
اليوم، 5 صحافيين محبوسين احتياطيًا مع تهم ملّفقة نعرض حاالتهم

ُحرّيــة  انتهــاكات  برصــد  املعنّيــة  املؤسســات  جمــع 
ُ
ت

الصحافــة وُحرّيــة التعبيــر فــي مصــر علــى أن ال ُحرّيــة 
لإلعام املصري. وفي تقرير سابق ملؤسسة »حرية الفكر 
 عوامل عدة منها عدم وجود أطر 

ّ
والتعبير« أوضحت أن

قانونية تسمح بتنوع أشكال التمويل وخاصة التمويل 
املجتمعــي، وعــدم وجود آليات حقيقية لضمان انفصال 
السياســات التحريريــة عــن تأثيــر رؤوس أمــوال وســائل 
اإلعــام الخــاص تجعــل اســتقالّية اإلعــام املصــري أمرًا 

صعبًا.
مــن جهتهــا، أوضحــت منظمــة »مراســلون بــا حــدود« 
 ترتيــب مصــر هــو 159 مــن أصــل 180 دولــة في ترتيب 

ّ
أن

املصــري  »النظــام   
ّ
إن مــة 

ّ
املنظ وقالــت  الصحافــة.  حريــة 

يقضــي علــى الصحافــة تحــت حجــة مكافحــة اإلرهــاب«. 

إلــى الرئيــس الفرنســي  وأوضحــت املنظمــة فــي رســالة 
ــه »منــذ اإلطاحــة بالرئيــس املعــزول، 

ّ
فرانســوا هوالنــد أن

محمــد مرســي، عشــرات الصحافيــن اعتقلــوا عشــوائّيًا، 
وقد استهدف النظام بشكل خاص اإلعامين املرتبطن 
باإلخــوان املســلمن«. كمــا يتعــّرض الصحافيــون خلــف 
القضبان للتعذيب، وفق ما ورد في بيان ألســر معتقلي 
االنتهــاكات  مــن  عــددًا  الرابطــة  ورصــدت  الصحافــة. 
علــى  االعتــداء  منهــا  الصحافيــن،  علــى  التــي مورســت 
الديــن  صــاح  وهانــي  الــدراوي  إبراهيــم  الصحافيــن: 

وحسام عيسى وأحمد سبيع وعبد الرحمن شاهن. 
هذا، ويستمّر سجن صحافيي »الجزيرة« بيتر غريسته 
وباهــر محمــد ومحمــد فهمــي فــي الســجون املصرّية في 

قضّية »املاريوت«.

إجماٌع على قمع الصحافيين
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من اعتصام ُمطالب بالحرية لشوكان في مصر )األناضول(



شــركات  بوضــوح.  األمــر  عــن  وتعّبــر  دليــل، 
اإلنتــاج العربيــة فــّرت إلــى المغــرب وتونس، 
تّوجــت  المغربيــة  ورزازات  مدينــة   

ّ
إن حتــى 

عبــر  وشــهدت  أفريقيــا«،  »هوليــوود  بلقــب 
 مــن منتجيــن عالمييــن، 

ً
عقــود إقبــااًل كبيــرا

حطــوا رحالهــم فــي رحابهــا، جاعليــن منهــا 
المــكان األنســب لتصويــر أحــداث تــدور فــي 

الصحراء والبيئة العربيين. 
أعلنــت  المصريــة  الثقافــة  وزارة  وكانــت 
هــا ستســّهل 

ّ
مطلــع يوليو/تمــوز الماضــي أن

بعــد  األميركيــة  األفــام  تصويــر  إجــراءات 
 في منح 

ً
تا

ّ
ســنوات، ما اعتبره كثيرون »تعن

تراخيص لتصوير أفام أجنبية في الباد«، 
 الــوزارة لــم تعلــن عــن الخطــوات الازمــة 

ّ
لكــن

نشــرته  ببيــان  واكتفــت   ،
ً
أبــدا ذلــك  لتنفيــذ 

الصحــف المصريــة، وتداولتــه عنهــا وكاالت 
 مــن الخداع 

ً
األنبــاء العالميــة، فيمــا بــدا نوعا

مــن وزيــر الثقافــة الحالــي، ومعــه فريــق مــن 
السينمائيين، لمنتجي السينما العالمية.

شــهدت مصــر تصويــر عدد من كاســيكيات 
الســينما العالميــة، أشــهرها فيلــم »الوصايا 
الســبع« عــام 1956 للمخــرج الكبيــر سيســيل 
»الجاســوس  فيلــم  مــن  وأجــزاء  ميــل،  دي 
 The Spy who loved me أو  أحّبنــي«  الــذي 
أفــام  أجــزاء سلســلة  أحــد  عــام 1977، وهــو 
»جيمــس بونــد« وقام ببطولته النجم روجر 

مور... 
الشــهيرة  العالميــة  األفــام  مــن  الكثيــر 
 
ً
صــّورت فــي المغــرب واألردن وتونــس بديــا

 
ً
أخــرى مؤخــرا كمــا دخلــت دول  عــن مصــر، 

ضمنهــا اإلمــارات وقطــر فــي قائمــة البدائــل، 
فقــد شــّجعت هاتــان الدولتــان الخليجيتــان 

الصناعة السينمائية على أراضيهما.
وبينمــا كان تركيــز وزارة الثقافــة المصريــة 
 

ّ
ظــل فــي  خاصــة  األميركيــة،  الســينما  علــى 

التضييــق علــى األعمــال التركيــة، التــي أعلــن 
ذ 

ّ
عن مشــروعات عّدة لها في الســابق، لم تنف

الفيلــم   
ّ
أن إال  السياســي،  الخــاف  بســبب 

الهنــدي يتــّم اســتضافته ألهــداف ســياحية 
باألساس.

المصــري جمــال  الســياحي  الخبيــر  ويقــول 
الهنــدي وصــل  الفيلــم  عــن  بيــان  فــي  حســن 
إلــى  يهــدف  »الفيلــم  الجديــد«:  »العربــي 
المصريــة  للســياحة  والتنشــيط  الترويــج 
ع بها«، 

ّ
فــي الهنــد وجميع الدول التي ســيوز

توزيعــه  ســيتّم  الفيلــم   
ّ
أن المفاجــأة   

ّ
لكــن

سالمة عبد الحميد

 عبر 
ً
 الترويج لمصر ســياحيا

ّ
ظل

 
ً
 وشعبيا

ً
 رســميا

ً
الســينما شــعارا

مــدار  علــى  البــاد  فــي   
ً
مرفوعــا

فذه. 
ّ
 لم ين

ً
 أحدا

ّ
عقود، لكن

بقــي الشــعار، بينمــا واصلت عشــرات األفام 
العالميــة الهــرب، أو تجاهلــت التصويــر فــي 
وجمركّيــة  إدارّيــة  معوقــات  بســبب  مصــر، 
يجهلــون  أشــخاص  خلفهــا  يقــف  وأمنّيــة، 
 ومردودهــا الســياحي 

ّ
قيمــة الســينما الفنيــة

واالقتصادي الكبيرين على الباد.
مصــر  فــي  علــن 

ُ
أ مفاجــئ،  وبشــكل   ،

ً
ــرا

ّ
مؤخ

عــن اســتضافة فريــق عمــل فيلم هنــدي، ليتّم 
تصوير جزء من أحداثه في مصر. 

»حــب  أو   »Love in Cairo« بعنــوان  الفيلــم 
فــي القاهــرة«، وعقــد لإلعــان عــن تصويــره 
األربعــاء  صحافــي  مؤتمــر  مصــر  فــي 
 Javed Rehman الماضــي، بحضــور مخرجــه
 Panchalو  Ratan  Apurv وأبطالــه   Khan

...Maheshbhai
لــم يذكــر البيان أّي معلومــة عن قّصة الفيلم، 
ه 

ّ
وال األماكن التي سيتّم تصويره فيها، إال أن

 
ّ

ذكــر أســماء أبطالــه، وهــي أســماء مــن الصف
الثاني، فبطله الرئيسي راتان أبروف، شارك 
عــام 2009   Jail فــي فيلميــن شــهيرين، همــا 
ــه قــّدم 

ّ
وفيلــم Luv U Soniyo عــام 2012، لكن

.
ً
 ثانويا

ً
في كليهما دورا

العالــم  فــي  الكبــار  المنتجــون  يقــدم  ولــم 
علــى التصويــر فــي مصــر لســنوات ألســباب 
بالتدخــات  عاقــة  لــه  معظمهــا  كثيــرة، 
أنتونــي  المخــرج  لجــوء  وقّصــة  الرســمية. 
»المريــض  الشــهير  الفيلــم  منجيــا، مخــرج 
اإلنجليــزي«، الــذي تــدور أحداثه في صحراء 
تونــس خيــر  فــي  للتصويــر  الغربيــة  مصــر 

بوليوود بمصر
بعد قطيعة طويلة

أتعود أّم الدنيا لالئحة المنتجين األجانب؟

األجنبية  السينما  بين  طويلة  قطيعة  ينهي  ما  مصر،  في  هندي  فيلم  من  مشاهد  قريبًا  ُتصّور 
واألراضي المصرية، بسبب معوقات رسمية وأمنية. فهل المصالحة راسخة وتنطلق من وعي 

بإيجابيات هذه الصناعة على السياحة واالقتصاد المصريين أم هي عابرة؟

سيتّم تصوير جزء من 
الفيلم الهندي »حب في 

القاهرة« في مصر

المعوقات الرسمية 
هّربت منتجي السينما 

العالميين 

وعدت الحكومة المصرية 
تسهيل تصوير أفالم 

أميركية

اإلمارات وقطر شّجعتا 
السينما األجنبية للتصوير 

فوق أراضيهما

2223
منوعات

وفي العام التالي مباشــرة، صّور مشــهد من 
أحــد شــوارع  فــي   Syriana »فيلــم »ســيريانا
كلونــي  جــورج  النجــم  فيــه  القاهــرة، وظهــر 
جــزء  صــّور  بينمــا  العاّمــة،  بيــن  متجــواًل 
صغيــر مــن الجــزء الثانــي مــن سلســلة أفــام 
وهــو   ،2009 عــام  مصــر  فــي  »المتحّولــون« 
 
ً
واســعا  

ً
ســينمائيا جــداًل  أثــار  الــذي  الجــزء 

حول قبول الرقابة في مصر تصويره، حيث 
تقصــف قــّوات المارينــز األميركيــة أهرامــات 

الجيزة بالقنابل في المشهد.
وفــي العــام التالي، تّم تصوير مشــهد ســريع 
مــن فيلــم »لعبة عادلة« أو Fair Game بطولة 
ناعومي واتس وشون بين، كما أعلن النجم 
تــوم هانكــس قبــل أشــهر عن اختيــاره مدينة 
مــن  مشــاهد  لتصويــر  المصريــة  الغردقــة 
 ،A Hologram for the King الجديــد  فيلمــه 
لــم يعــرف مصيــر تلــك المشــاهد   

ً
لكــن أحــدا

وهل تّم تصويرها من عدمه.
وإن  مصــر،  إلــى  العالميــة  الســينما  عــودة 
مغموريــن،  بأبطــال  هنــدي  فيلــم  خــال  مــن 
يلفــت النظــر إلــى قطيعــة طويلــة بيــن مصــر 
وبوليوود، حيث غاب عرض األفام الهندية 

 
ً
عامــا  17 نحــو  المصريــة  العــرض  دور  فــي 
متتاليــة، انتهــت فقــط قبــل عام بطــرح الفيلم 
للمخــرج  إكســبريس«،  »شــيناي  الهنــدي، 
روهيــت شــيتي، فــي دور العــرض المصريــة 

العــام  مــن  األول  أكتوبر/تشــرين  أوائــل 
الماضــي، بالتزامــن مع احتفال الهند بمرور 
مائــة عــام علــى عــرض أول فيلــم ســينمائي 
هنــدي طويــل عــام 1913. وللســينما الهندية 
الــذي  المصــري،  الشــارع  فــي  باهــر  تاريــخ 
اعتــاد مشــاهدة األفــام الهنديــة فــي العصــر 
ثمانينيــات  خــال  الســينما،  لتلــك  الذهبــي 
والجيــل  الماضــي،  القــرن  وتســعينيات 
 يذكــر األفــام الكاســيكية مثــل 

ً
ا
ّ
األكبــر ســن

»ســانجام« و»ســوراج«، بينمــا يرتبــط جيــل 
الشــباب أكثر بالنجم الشــاب شــاروخان، من 

.
ً
خال عرض أفامه تليفزيونيا

 
ً
عرضــا  2010 عــام  أوائــل  مصــر  وشــهدت 

»اســمي  الشــهير  الهنــدي  للفيلــم   
ً
ناجحــا

خان« للمخرج كاران جوهار، وبطولة النجم 
ق إيرادات قّدرت بأكثر 

ّ
شاروخان، والذي حق

مــن مليــون جنيــه مصــري، فيمــا يعّد ســابقة 
فــي تاريــخ عرض األفام األجنبية في مصر، 
 
ً
 الفيلــم عرض في مصر، باعتباره فيلما

ّ
لكــن

، كونه من إنتاج 
ً
 هنديا

ً
 وليس فيلما

ً
أميركيا

شركتي »فوكس ستار ستوديوز« و»فوكس 
سيرش اليت«.

إلــى  إضافــة  تركيــا،  فــي  ذاتــه،  البيــان  وفــق 
المتحــدة  الخليــج وأوروبــا والواليــات  دول 
وكوريــا  واليابــان  أفريقيــا  وجنــوب  وكنــدا 

الجنوبية، وغيرها.
فــي  لــة 

ّ
ممث  ،2004 عــام  مصــر  وحاولــت 

اســتضافة  اإلعامــي،  اإلنتــاج  مدينــة 
بعنــوان  كبيــر  أميركــي  ســينمائي  مشــروع 
 المشــروع لــم يظهر للنور 

ّ
»كليوباتــرا«، لكــن

، واقتصــر على أخبار نشــرتها الصحف 
ً
أبــدا

مــع صــور مصاحبــة لمنتــج أميركــي شــهير 
زار القاهرة وقتها.

السينما الهندية، 
»بوليوود«، هي األكبر 
عالميًا من حيث عدد 

األفالم المنتجة سنويًا، 
ويوازي إنتاجها نحو 
ضعف إنتاج السينما 

األميركية األشهر 
»هوليوود«. ُعرض 

أّول فيلم روائي 
هندي بعنوان »راجا 
هارشتشاندرا« عام 

1913 في »بومباي«، 
التي أصبحت عاصمة 

السينما الهندية. كانت 
مّدة الفيلم الصامت 
40 دقيقة، وأخرجه 

دادا بهالكي، وتابعت 
بعده »بوليوود« 

تقّدمها وانتشارها 
العالميين.

سينما

مناسبةحكواتي

بيروت ـ زكريا جابر

حصل عام 2008. 
في طريقي إلى ميني ماركت »سلطان« في ضاحية 

بيروت الجنوبية لشراء األلبان واألجبان والخبز، 
أمّر على ميني ماركت »الساطع« ألشتري العصير 

الطبيعي، ثم أتجه إلى ميني ماركت »شمس الدين« 
ألشتري الصابون العربي برائحة الغار. أسماء 
ع 

ّ
قيادات تنتشر في املنطقة على متاجر التبض

اليومي في حّي املصبغة في الشياح، وفي الشارع 

ون أمواسهم لذبح 
ّ
عشرات الساطن الذين يسن

الغريب. عشرات الساطعن بأسلحتهم على خصرهم 
با رخصة، با أخاق. قيادات املنطقة تجتمع في 

زاروب الشهيد حازم العلي. ال أحد يجرؤ على املرور 
بهذا الزاروب، ليس خوفًا من الساح، بل خوفًا من 

»التلطيش« والتهويل. ال امرأة، ال بنتًا، ال صبيًا، 
أو عجوزًا يمّر في هذا الشارع. الرعب يظهر بعد 

طعت وال إضاءة في 
ُ
السادسة مساًء، والكهرباء قد ق

الشارع سوى الجمر على النراجيل والهواتف النقالة، 
سَمع مع القليل من خرطشة الساح. في 

ُ
ضحكات ت

ى بمشروع املصبغة، املدخل  سمَّ
ُ
املبنى املجاور امل

مليء باألمراض وامليكروبات. سهرة جرذان وقطط 
تاحقها، الذباب يلعب سيمفونية نوتات اإلزعاج. 

وصواًل إلى آخر املدخل، غرفة الكهرباء ال تعمل بن 
السادسة مساًء ومنتصف الليل. السادسة مساًء: في 
ظلمة الشارع اسمع امرأة تسأل: »بحبك... بتحبني؟« 

يرّد: »بحبك لحتى تجي الكهرباء...« في منتصف 
ن 

ّ
الليل، الكهرباء عادت، كنت جالسًا في غرفتي أدخ

 
ً
ن سيجارة

ّ
 خال نوم أّمي، أرى جاري يدخ

ً
سيجارة

دون علم أّمه ايضًا. أسأله عن الشرفة »كيف كانت 

سهرتك«، يرد »كنت أحلم«. الساعة 10 صباحًا: أرى 
 وتشرب فنجانًا من القهوة 

ً
جارتي تدخن سيجارة

وتبتسم لجارنا وهو يبتسم لها.  الساعة 6 من مساء 
اليوم التالي: عواصف تجتاح بيروت، السيول ال 

تمحي شيئًا من حزن املنطقة، »غرفة الكهرباء« مقفلة، 
وال صوت يعلو فوق صوت العاصفة، الحبيبان 

»راحوا خطيفة«. ذات يوم من شتاء 2014: أعيش في 
 
ً
شارع الحمرا، وأبتسم كل يوم ملئات النساء تحية

لشرفات منازلهن، وذات صباح ابتسمت لي جارتي، 
وكان جنبها شريك حياتها من »غرفة الكهرباء«.

العربي الجديد

دخلت مجتمعنا العربي حديثًا لعبة البينياتا. 
نلحظها في أعياد مياد األطفال واالحتفاالت 

الترفيهية. تقتضي اللعبة وضع حلوى وهدايا 
، على شكل حيوان 

ّ
في دمية من الورق الهش

ق الدمية املحشّوة بشجرة أو سقف 
ّ
غالبًا، تعل

ما، ويتبارز األطفال في ضربها بعصا تباعًا، 
ق وتتساقط الحلوى واملفاجآت التي 

ّ
حتى تتمز

فيها، حينذاك يسارعون إلى جمعها في أكياس 

صغيرة والتهامها طبعًا. أصل الكلمة إيطالي، 
 هذا التقليد ُعرف أّواًل في الصن، خال 

ّ
ولكن

االحتفال ببداية العام كانت أوعية فخارية 
ق باألشجار بعد ملئها بخمسة أنواع من 

ّ
تعل

البذور املختلفة األلوان، ترمز إلى مزروعات 
املوسم الزراعي املقبل. انتقلت إلى أوروبا 

في القرن 14، هناك أخذت اسمها اإليطالي 
pignatta، أي وعاء الطبخ الخزفي. أما الجذر 

الاتيني، »بينيا«، فيعني »كوز الصنوبر«، ما 
يجعل البينياتا تتقاطع مع الطريقة التقليدية 

لقطاف الصنوبر، عبر ضربها بعصّي طويلة.
 االسبان نقلوا هذا 

ّ
ويّدعي األوروبيون أن

التقليد االحتفالي معهم إلى املكسيك في 
 املراجع التاريخية تثبت 

ّ
القرن 16، إال أن

 األزتيك واملايا احتفلوا عبر تاريخهم 
ّ
أن

بعيد مولد أحد آلهتهم، عبر تعليق جّرة 
فخار في شجرة وضربها، وتتويج َمن تقع 
محتويات الجّرة تحت قدميه كممثل لإلله 

وحامل لرسالته، وكان الحفل يصادف وسط 
ديسمبر/ كانون األّول.

البينياتا تجتاح أعياد ميالد األطفال العربغرفة الكهرباء

فنون وكوكتيل
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)Getty( شتّي يا دنيا حلوى وهدايا

اصطباحة

بالل فضل

الحــزن املصــري أحــدًا مثلمــا يشــبه حســن األســمر، عندمــا  ال يشــبه 
تســتمع إليــه يغنــي أغنيــة حزاينــي يفتتحهــا بموال غارق في األســى لن 
تشــعر بالضيــق أبــدًا، ألنــك تعلــم أن هــذا الحــزن ليــس ســوى فاصل بن 
عبثن وبهجتن، وأنه بعد ثواٍن ستكون هناك راقصة تهز أردافها على 

ى الشــمعة«.
ّ
وقــع كوبليــه يقــول ضمن ما يقوله: »كتر البكا طف

■ ■ ■
إذا كنــت مّمــن ال يعتقــدون بضــرورة عــدم أخــذ الحيــاة بجديــة أكثــر من 
الــازم، فأنــت بالتأكيــد ال تعــرف أن جملــة »ال جديــد تحــت الشــمس« 

جاءت في أحد أســفار العهد القديم. 
■ ■ ■

منــذ أن طــرح عّمنــا صــاح عبد الصبور ســؤاله الشــهير »ال أدري كيف 
ترعــرع فــي وادينــا الطيــب كل هــذا القدر من الســفلة واألوغاد«، وأنا أقرأ 
إجابــات متعــددة علــى الســؤال لكنــي لــم أقتنــع بأحدهــا أبــدًا، ربما ألنني 
 أن وادينــا 

ً
أصبحــت أعتقــد أننــا بحاجــة إلــى أن نســأل »ومــن قــال أصــا

طيــب؟ ومــن قــال أساســا أن هناك واديا فــي العالم كله يمكن أن يتصف 
بالطيبة؟«. 

أعتقد أن في هذين السؤالن تفسيرًا لقدرة وادينا الذي كنا نظنه طيبا 
على إنجاب كل هذا القدر من الســفلة واألوغاد. 

■ ■ ■
أوكرانيــة  طماطــم  لبائعــة  بتبــادل صــورة  يقومــون  الذيــن  الرجــال  كل 
حســناء بحمــاس شــديد ويلحقونهــا بعبــارات مــن نوعيــة »جتنــا نيلــة 
فــي حظنــا الهبــاب.. آدي الســتات وال بــاش«، لــم يشــاهدوا صــورة بائع 
البطاطس األوكراني الذي يقف إلى جوار بائعة الطماطم الحسناء، وإال 
ملــا تبادلــوا الصــورة بحمــاس تجنبــا لســماع تعليقــات مــن نســائهم مــن 
نوعية »هي دي الرجالة اللي تفتح النفس.. جتنا نيلة في حظنا الهباب.. 

خلونا ســاكتن أحسن«.  
■ ■ ■

يســتغرب صديقــي رأيــا أقولــه عــن شــخصية سياســية عامــة، ويقــول 
لــي بثقــة إننــي ســأغّير رأيــي فيــه لــو عرفتــه بشــكل شــخصي، فأقــول 
لــه بهــدوء شــديد إننــي أؤمــن بحكمــة تقــول »ال داعــي ألن تشــم مؤخــرة 
لكــي تتأكــد أنهــا مغســولة«، ولكــي يقتنــع باملقولــة أّدعــي أن قائلهــا هــو 

كونفوشــيوس بجالة قدره. 
■ ■ ■

ما زال الناس يكرهون البومة ألنهم لم ينسوا بعد ما قالته على سفينة 
نــوح حــن نظــرت إلى أجدادهم بقرف، وقالت لســائر الحيوانات بغضب 

»كيف يســمح الله ألمثال هؤالء بالنجاة من الفناء«. 
■ ■ ■

األخبــار الخطيــرة وجهــات نظــر، بدليــل أنــك فــي نفس اليوم الذي تنشــر 
فيــه الصحــف أخبــارًا عــن وجــود قتلــى باملئــات فــي املــكان الفانــي أو 
وقــوع كارثــة طبيعيــة فــي البلــد العانــي، أو انهيــار االقتصاد فــي القارة 
الترتانية، ســتجد من يعتقد أن أخطر خبر نشــرته الصحف هو تأكيد 

دراســة علمية على أن الجنس الفموي يســبب الســرطان. 
■ ■ ■

هــل يمكــن أن تجيــز الرقابــة اآلن أغنيــة دينيــة تقــول »يــا رايحــن للنبــي 
الغالــي هنّيالكــم وعقبال فيزة كندا«. 

■ ■ ■
التهمــة الوحيــدة التــي تســتحق أغلــب صحفنــا املحاكمــة عليهــا إن »مــا 

فيهــاش حاجة تتقري«. 
■ ■ ■

مــن الهبــل الــذي يدمــن النــاس ترديــده مقولــة »كــن كالشــمعة تحتــرق 
لتضيء لآلخرين«، كأن الشــمعة لو كانت تعرف أنها ســتحترق لكانت 
وافقــت علــى االحتــراق مــن أجــل أم اآلخريــن، أعتقــد أن األمانــة العلميــة 
تقتضي على البعض إذا كان مصمما على أن يستشــهد بالشــمعة، أن 
يقول »كن أهطل كالشمعة، تحترق لتضيء لآلخرين من غير ما تكون 

 بتتحرق«. 
ً
عارفــة أنها أصا

■ ■ ■
املشكلة أننا أخذنا من املزبلة كل شيء إال كودها األخاقي. في املزبلة 
ال يعايــر الذيــن يعرفــون أنهــم زبالــة بعضهــم البعض بحقيقتهــم املنتنة 
ألنهــم يدركــون أنهــم جميعــا زبالــة، وال يلــوم أحــد الذين ليســوا زبالة إذا 

انتشــلهم أحد وأعادهم إلى حيث ينتمون. 
أمــا لدينــا فاإلنســان الزبالــة ليــس متصالحــا مــع حقيقــة أنــه زبالــة، وال 
يمكــن أن يتســامح أبــدًا مــع مــن يســعى إلخراجــه من املزبلة مــن باب أنه 
ال يوجد إنســان يســتحق أن يعيش في املزبلة حتى لو كان »شــخصية 

زبالة«. 
ال أعتقد أن هناك زبالة يمكن أن تكره األمل، ألن الزبالة جماد والجماد 
معفــي مــن ضرائــب الكراهيــة والحب، لكنك ســتجد كثيرين من املنتمن 
لــه علــى الزبالــة، 

ّ
إلــى جنــس اإلنســان الــذي يفتــرض أن اللــه كّرمــه وفض

د األمل 
ِّ
يكرهــون األمــل، ويكرهــون اليــأس أيضــا ألن حّدته يمكــن أن تول

، وعندمــا ال يصبــح لديــك اختيــار ســوى أن تعيــش بــن هؤالء 
ً
ولــو خطــأ

لــن يكــون لديــك مــن وســيلة للتمّيــز واالختــاف ســوى أن تكــون أكثــر 
نتانــة وأشــد عفونــة، وأن ال يكــون لديك ســوى مهــارة وحيدة هي مهارة 

االســتقرار في املكان املحدد لك في املزبلة.

سفاسف األمور

belalfadl@hotmail.com



حــن تكــون األشــكال األدبيــة كلهــا مطروقــة؟ 
إذ يكتــب كثيــرون روايــات تقليديــة باملعنــى 
الكاســيكي، وآخرون يجتهدون في الحداثة 
والتجريب. ويمكننا أن نضيف تســاؤاًل آخر 
حــول ضــرورة فصــل مســار الروايــة املصريــة 

الشابة عن نظيرتها العربية. 
عن ذلك، يقول عبد اللطيف: »أعتقد أن هناك 
كتابة مصرية جديدة لها حساسية مختلفة 
ــاب متنوعــون 

ّ
عــن األجيــال الســابقة. ثمــة ُكت

لهــم تجاربهــم فــي اللغــة وفــي تنــاول الواقــع 
بطــرق مختلفــة«. أمــا فــي مــا يخــص الروايــة 
تجــارب  أيضــًا  »هنــاك  فيوضــح:  العربيــة، 
ــل 

َ
أفض ولســت  ناقــدًا  لســت  لكننــي  مميــزة، 

مــن يتحــدث فــي هــذا الشــأن. لكــن ممــا قــرأت 
والحظــت، فــإن هنــاك حساســية جديــدة فــي 
ق أكثر أن الفن عمل فردي،  الكتابة، وأنا أصدِّ
وأن كل جيــل يضــم ُكتابــًا مجدديــن وآخريــن 
تقليديــن. مــا أســتطيع قولــه هــو إن الروايــة 
تشــهد نهضــة علــى املســتوى الفنــي ودرجــة 
إن  القــول  يمكــن  هــل  لكــن،  بهــا«.  االهتمــام 
هــذا  أو  املنطقــة،  فــي  املشــترك  التاريــخ  هــذا 

التقاطــع )أحــداث الثاثة أعوام األخيرة على 
ســبيل املثــال( يقــّرب أم يفــّرق مصيــر الرواية 
العربية الجديدة؟ يرد عبد اللطيف: »أرى أن 
األحــداث السياســية األخيــرة، علــى عكــس ما 
يظــن البعــض، مضــرة باألدب. دعنــي أخبرك 
أن الحــروب والحــروب األهلية واالنقســامات 
لــألدب،  تصلــح  موضوعــات  كلهــا  والقمــع، 
لكــن تناولهــا مــن دون حيطة يحّول الفن إلى 
منشور سياسي، وهو ما أخشى أن نقع فيه 

اب«. 
ّ
كُكت

إذا كنا ســنتحدث عن رواية مصرية وأخرى 
عــن  نتحــدث  بالضــرورة  فإننــا  عربيــة، 
العصــر،  هــذا  فــي  والهويــة  األدب  موضــوع 
األدب  والديــن،  األدب  والجغرافيــا،  األدب 
والهوية الجنسية. باختصار، هناك سلسلة 
تصنيفــات تلحــق األدب بهويــة ما. يرى عبد 
اللطيــف أن »ســؤال الهويــة هــو أحــد أســئلة 
الكتابــة، ليــس بمعنــى أن األدب يمثــل هويــة 
مــا، بــل بمعنــى أن الشــخصيات تعانــي أزمــة 
هوية، ســواء كانت دينية أو قومية: نوع من 

البحث عن الجذور«.
الحديث عن الجذور والهوية يقود إلى رواية 
»إليــاس« التــي ابتكــر عبــد اللطيــف داخلهــا 
الشــخصية  إلــى  نســبة  »اإللياســية«،  فكــرة 
األساســية. إنــه تعبير عــن كيان غريب، حتى 
أن من املمكن للقارئ أن يشعر أن الشخصية 
التــي أمامــه ال تنتمــي إلــى الجنــس البشــري. 
»حكاية إلياس هي حكايتنا جميعًا، حكاية 
اإلنسان في كل الفترات التاريخية املفصلية، 
والتي نرى فيها الهزائم املتوالية، ليس فقط 
للجيوش واأليديولوجيات، بل للفرد أيضًا، 
وهو ما أرادت »إلياس« أن تحكيه من منطق 
بعيــدًا  يحلــق  لكنــه  األرض،  عمــق  مــن  يبــدأ 
ليرصد الحدث من نقطة أرحب، ومن منظور 

مختلف«.
هــذا املنظــور تحقــق مــن خــال شــخصيات 
جوانــب  لديهــا  الســوريالية،   إلــى  قريبــة 
قــدم  إصبــع  يســقط  فقــد  ومرعبــة،  خارقــة 
إليــاس هكــذا مــن دون ســبب، أو قــد نعــرف 
أن والدتــه كانــت تــأكل الطوب. هناك تشــويه 
وقســوة لغويــة علــى أجســاد الشــخصيات. 
مــن  مــع وجــود جرعــة  اللطيــف  يتفــق عبــد 
فــي  »تغلــب  أنهــا  ويعتبــر  الســوريالية، 
بعــض مناطق العمل، لكنها ليســت الصوت 

القاهرة ـ عمرو شكري

أو  روائــي  أي  عــن  الكثيــر  نعــرف 
مــن  الترجمــة،  فــي  يعمــل  شــاعر 
خــال خياراتــه فيها. ولدى مطالعة 
عناويــن أربعــة عشــر كتابــًا اختــار الروائــي 
املصري أحمد عبد اللطيف أن يترجمها عن 
اإلســبانية )قصــص لبورخيــس وكورتاثــار، 
( نــدرك 

ً
وروايــات لســاراماغو وماركيــز مثــا

أننــا أمــام كاتب انتقائي وذي ذائقة متطلبة، 
علــى  ينطبــق  ذلــك  كان  إن  أنفســنا  فنســأل 

كتابته وأدبه هو أيضًا. 
ليــس  الكاتــب  مــع  الحــوار  هــذا  موضــوع 
»إليــاس«  الجديــدة  روايتــه  إنمــا  ترجماتــه، 
)دار العــن(. لــم تكــن الترجمــة ســوى مدخــل 
إلــى عالــم عبــد اللطيــف، ال ســيما أن صــدور 
الروايــة جلب إلــى النقاش مصطلح »الرواية 
املصرية الجديدة«. هل القول برواية مصرية 
جديــدة هــو مصطلــح أدبــي في مكانــه، أم أنه 
مجــرد تعبيــر صحافــي؟ وهــل هــو تصنيــف 
ــف 

ّ
تاريخــي أم أدبــي؟ وكيــف يمكــن أن نصن

مازن معروف

إذا كان ال بــد مــن وصــف قصيــدة جوزيــف 
عيســاوي فــي إصــداره األخير »ميت ســكران 
يطلــب املزيــد« )دار اإلبــداع(، فإنــه احتماالت 
ه 

ُ
الشعر املتعددة في القصيدة الواحدة. ُجَمل

ماحظــة  أو  مقتضبــة  حكايــا  مــن  املنفلتــة 
إنهــا  غالبــًا.  الصــورة  فــي  تســتقر  احــة، 

ّ
مل

بمثابــة إرشــادات علــى الطريــق الوعــر الــذي 
يكنســه الشــاعر بكثيــر مــن الدقــة، ومــن دون 
ر باالستعارة، للوصول إلى القصيدة. 

ُّ
تعث

عيســاوي، فــي كتابــه الجديــد، مهتــم دائمــًا 
بالعــودة إلــى القصــد األول، النّيــة الشــعرية. 
هي الركن الذي ال يتصدع، وكلمة السر التي 
يبني بموجبها نصه. من هنا، فالشعر خط 
الوصول النهائي، الذي يســلكه بتمهل ومن 
بــة 

َّ
دون لهــاث. كأن كل جملــة فــي نصــه مرت

بعنايــة شــديدة كــي تــؤدي جزءًا مــن املعنى، 
كــي تقــول حصتهــا مــن الفلســفة أو املوقــف 

الوجودي أو كل الشعر.
قصائــده أشــبه مــا تكــون بخاصــة قصائــد 
النــص  تكريــر  بعــد  دقيــق  نتــاج  ســابقة. 
ومختبــر  مختبــره.  أنابيــب  فــي  وتمريــره 
اليومــي  وصيــده  حينــًا،  ذاكرتــه  عيســاوي 
 فيهــا 

ُ
ل

َ
مــن املشــاهدات حينــًا آخــر، التــي ُينــز

موقف الشاعر الصارم. 
فكل ما يقع في دائرة الحياة يمكن أن يشّكل 
للقصيــدة.  أوليــة  مــادة  أو  شــعرية،  ِترَكــة 
بذلــك يبــدو العالم من حولــه متناثرًا، مفّككًا 
على شــكل شــذرات. وهذه تشــترط استنفارًا 

أحمد عبد اللطيف 
ما تبّقى 

من القاهرة

الفترات  خالل  اإلنسان  حكاية  المصري  الكاتب  يتناول  »إلياس«،  الجديدة،  روايته  في 
التاريخية المفصلية التي تحدث فيها الهزائم المتوالية وتزدهر؛ ليس فقط هزائم 

الجيوش واأليديولوجيات، بل الفرد أيضًا. موضوع يتناوله عبد اللطيف على خلفية 
قاهرية متهالكة وشخصيات مربكة، وبسوريالية يعزوها إلى اضطرابات العالم

تبدو قصائد 
الشاعر اللبناني 
الجديدة أشبه 

بقصائد سابقة 
أعاد تكريرها 
في مختبره. 

مختبر الذاكرة 
حينًا، والصيد 

اليومي من 
المشاهدات 

حينًا آخر

احتماالت القصيدة في مجموعته األخيرة »ميت سكران يطلب المزيد«

روايته إلياس تتالعب بالزمن 
وتعيش لحظة من المستقبل

ليست القاهرة في 
»إلياس« إال جثة تبحث 

عّمن يمنحها الحياة

األحداث السياسية األخيرة 
أضّرت باألدب وحّولته إلى 

منشور

إلى جانب صدور روايته »إلياس« انتهى عبد اللطيف، أخيرًا، من ترجمة 
»صورة العربي في سرديات أميركا الالتينية«، وهو بحث يرصد الهجرات 
تيار  في  وتأثيرها  للقارة،  العربية 
والفانتازيا،  السحرية  الواقعية 
كبورخيس  ــاذج  ــم ن عــلــى  ــاًء  ــن ب
وإيزابيل الليندي. ويرى الفائز بجائزة 
»الطهطاوي« عن ترجمته لرواية 
»الكون في راحة اليد« لجيوكوندا 
يحدس  أن  المترجم  على  أن  بيلي، 
وأن  ينقلها،  التي  الكتب  أهمية 
النظر  للفن، بغض  تنتصر اختياراته 

عن األيديولوجيا. 

أثر العربي على الفانتازيا

2425
ثقافة

ممدوح عزام

أظن أن املقدمة التي كتبها الشاعر الفلسطيني توفيق صايغ للطبعة الثانية 
مــن مجموعــة جبــرا إبراهيــم جبرا »عرق وقصــص أخرى« التي صدرت عام 
1974 عــن »اتحــاد الكتــاب العــرب« فــي ســوريا، مســؤولة إلــى حــد بعيــد عــن 
القراءات التالية في أعماله. ففي رأيه أن البطل في قصص جبرا »هو أبدًا هو، 
عطيها بــن قصة وأخرى«، 

ُ
وإن ُســّمي أســماء مختلفــة وتبدلــت األدوار التــي أ

ما يوحي أن هذا البطل في القصة ليس سوى جبرا نفسه.
وهكذا، ســرعان ما تلقف النقد، الذي كان مولعا في تلك الســنوات باملطابقة 
بــن الكاتــب وشــخصياته، التحليــل الــذي تقدم به صايغ، فأدخــل جبرا عنوة 
فــي خطــاب شــخصياته، أي شــخصية املثقــف املتــردد الخائــف مــن املدينــة، 
ــص مــن مشــاغل الحيــاة فــي مجتمعــات كانــت تّدعــي آنئذ 

ّ
والراغــب فــي التمل

أنها في ســبيلها لبناء أســس التقدم االجتماعي. كما تم نفيه من جنة األدب 
الواقعــي اســتنادًا إلــى قــول صايــغ بــأن قصصــه »ال تقــوم علــى الحــادث أو 
الشــخص أو الحوار بقدر ما تقوم على الرموز واإليحاءات«. فقيل إن أعمال 
جبــرا تميــل إلــى مناقشــة القضايــا الفكرية العامة التي ال تهم ســواد الشــعب 

املشغول بهموم الحياة.
والظاهــر أن الروائــي الحــظ األمــر بعــن الســخط؛ لــم يقــل ذلك صراحــة، وإنما 
حــاول أن يبــرئ ذاتــه مــن شــبهة التطابــق مــع الشــخصية الروائيــة، فكتب في 
مقدمــة روايتــه »صيــادون فــي شــارع ضيــق« أن »املؤلــف يرغــب أن يؤكــد أن 
هذه القصة.. ليســت بأي شــكل من األشــكال قصة حياته ببغداد«. وبعكس 
مــا قــال فلوبيــر ذات يــوم: »مــدام بوفــاري هي أنا«، أراد جبــرا أن يقول: جميل 
فــران ليــس أنــا. ثم أضاف ثانية في مقدمة روايته »الســفينة«: »الشــخصيات 
واألســماء فــي هــذه الروايــة مــن خلــق الخيــال وإذا وجــد أي شــبه بينهــا وبــن 
أنــاس حقيقيــن أو أســمائهم فلــن يكــون ذلــك إال مــن محــض الصدفــة«. هــذا 
صحيح تماما، مع أني قد أميل إلى القول بأن جبرا كان يراوغ النقد والقراء 
 فــي روايتــه »البحــث عــن وليــد مســعود« كاتــب 

ً
معــا. فوليــد مســعود مثــا

ومثقــف ومســيحي وفلســطيني هاجــر إلــى بغــداد فــي العــام 1948، وهــي 
أحوال مطابقة لحال جبرا. وجميل فران في »صيادون« غادر بيت لحم إلى 
بغداد لشغل منصب تعليمي، مثلما فعل جبرا أيضا. ويمكن إيجاد الكثير 
من نقاط التقارب بن شخصية عصام السلمان، أو وديع عساف، في رواية 
»السفينة«، وبن جبرا. علما أنه كان يعرف جيدًا، وهو املعلم في النقد أيضا، 
أن نقــاط التشــابه ليســت ســوى أعــراض عابــرة، إذ أن املخيلــة الروائيــة تعيــد 
خلــق الشــخصيات، حتــى لــو كانــت مســتمدة مــن تجــارب شــخصية، بحيث 
تشــكل كل واحدة منها، بســماتها الخاصة، إضافة نوعية إلى ســلك البشــر 
والشخصيات الروائية، وهي السمات التي تبقى حية في مخيلة القارئ الذي 
تعّرف إلى وليد مســعود وجميل فران وغيرهما من شــخصيات جبرا كما 

لو كانوا من حّيه أو من جيرانه.
املبهــج فــي صاتنــا بجبــرا أن هــذا االتجــاه لــم يســتطع التأثيــر فــي مجــرى 
اســتقباله، فمــا أن يقــرأ املــرء رواياتــه )أو أيــا مــن أعمالــه النقديــة أو ترجماته( 

حتى يمكن أن يقول بكل يقن: جميل فران هو أنا.

في سفينة جبرا

لقاء

إصدارات

املهيمــن، ويمكــن إحالتها إلــى أحداث العالم 
العمــل  بنيــة  »ربمــا  مضيفــًا:  املضطــرب«، 
تصــوري  عــن  يعّبــر  مــا  هــي  الشــكل  بهــذا 
باألســاس لفكــرة كتابــة الروايــة، فهــذا الفــن 
ليــس دوره أن يعمــل ككاميــرا فوتوغرافيــة، 
بــل قــراءة مــا وراء املشــاهد، والوصــول بهــا 
إلى أقصى عمق ممكن. أثناء ذلك، نستخدم 
املجاز واملشــهدية والتقنيات لتقديم حكاية 

متماسكة«.  
متماســكة  حكايــة  يــروي  أن  الكاتــب  يريــد 
يتقلــب  إنــه  الزمــن؟  عــن  مــاذا  لكــن  هنــا، 
باســتمرار ويتغير في كل فصل، بينما تظل 
الشــخصيات ومصيرهــا ولغتهــا فــي طريــق 
محافــظ علــى ثباتــه. وكأن اللعبــة الســردية 
علــى  واإلبقــاء  بالزمــن  التاعــب  تقتضــي 
الشــخصيات. يقــول صاحــب روايــة »صانــع 
املفاتيــح«، التــي حــازت علــى »جائــزة الدولــة 
تقــوم  »الروايــة   :2011 عــام  التشــجيعية« 
اآلنيــة،  اللحظــة  هــو  األول  محوريــن،  علــى 
والثاني اللحظة التاريخية، أي تلك السابقة 
بالفعــل، كمــا فــي معظم الفصــول، أو اللحظة 
املســتقبلية التــي تقع في الروايــة باعتبارها 

عاطفيــًا فــي شــخص الشــاعر كــي تكتمل. أي 
أن املحيــط االجتماعــي املتحرك يقابله دومًا 
ارتــداد طــارئ إلى الــذات. لجوء إلى ما يؤرق 
وعــي الشــاعر، أو يؤلــم عاطفتــه، دون بحــث 
الشــاعر  لــو أن عيســاوي  اللحظــة. كمــا  فــي 
هــو  اليومــي، فيصبــح  يتربــص بعيســاوي 
 فــي كل لحظــة ليكــون وســيطًا 

ً
ــأ بذاتــه مهيَّ

الخافتــة  العوالــم  أيضــًا  ظاهــري.  هــو  ملــا 
للحانة واملقهى وأبطالهما واملطبخ واملنزل 
العشــيقة،  الحبيبــة،  )األم،  وأشــخاصه 
فــي   ،

َّ
كأن والشــارع.  والكنيســة  الطباخــة( 

يســتلها  شــعرية صغيــرة،  مــرآة  حــدث،  كل 
الشــاعر ويعيــد كســرها وترميمهــا فتخــرج 

قصيدة.
فــي كل هــذا، يبــدو الشــرط الــذي يتمســك بــه 
عيســاوي هو »القفلة« الشــعرية، التي تشكل 
 .

ً
هائــا بعدهــا  الصمــت  يطــل  أخيــرة  عتبــة 

انتهــاء يعقبــه إحســاس بســكون فضــاء  كل 
تنطــوي  األخيــرة  الجملــة  وكأن  القــراءة. 
علــى انفجــار، مــن شــأنها إفســاح املجــال لنــا 
كــي نتأمــل كل القصيــدة مــن جديــد ونقرأهــا 
يدفعنــا  أنــه  لــو  كمــا  انتباهــًا.  أكثــر  بإيقــاع 
ملشاهدته وهو يكسو جلد قصيدته بقماشة 

أكثر عمقًا، ويستولد فيها أبعادًا أخرى. 
إجهــاد  وعــدم  باالقتضــاب،  اجتهــاد  إنــه 
عبــارة،  كل  نبــرة  فــي  وتلويــن  القصيــدة، 
فــا  جهاتــه.  جميــع  مــن  النــص  وحمــل 
إذعــان فــي قصيدتــه للمكــّون الســوريالي أو 
االعترافــي. كأن قصيدتــه  أو  الرومانطيقــي 

أيضًا ال تسلم من تلصصه.

تاريخــًا«. هــذا املحــور )الثانــي(، وفقــًا لعبــد 
اللطيــف، يحيــل إلى حقــب تاريخية بعينها، 
»الغــزو  أنــه  يزعــم  أو  عليــه  يطلــق  مــا  مثــل 
لألندلــس،  العربــي  والغــزو  ملصــر،  العربــي 
وســقوط األندلــس، ومقتــل لــوركا، وتواريــخ 
أخــرى خاصــة بمصــر الحديثــة، وصــواًل إلى 
اآلن، وهكــذا... وبينمــا تتغير األحداث، يبقى 
إليــاس فــردًا خالــدًا، شــخصًا يعانــي مــن كل 
السياســية،  واألنظمــة  الدينيــة  التغيــرات 
الدينــي  التعصــب  ثمــن  يدفــع  إنســانًا 

واأليديولوجي«. 
روايــة  فــي  املفهــوم،  أو  األساســي،  املــكان 
»إليــاس« هــو القاهــرة، إذ تتجلــى فــي آخــر 
الفصــل.  كتابــة  ملــكان  كعنونــة  الفصــول 
هــي  مثلمــا  تظهــر  ال  اللطيــف  عبــد  قاهــرة 
نتبــن  بــل  تاريخيــًا،  املصريــة  الروايــة  فــي 
مامحهــا مــن غربة »إلياس« النفســية فيها؛ 
فضوليــون  أهلهــا  محّببــة،  ليســت  مدينــة 
ــمون ومهّمشــون. 

ّ
فقــراء، والبشــر فيهــا مهش

يصــف صاحــب »عالــم املندل« املدينــة بقوله: 
»القاهــرة، كمــا وصفتهــا فــي الروايــة، مدينــة 
الخســائر، الجميلــة التــي شــاخت ولــم يتبــق 

وشــك  علــى  أصيلــة  مامــح  إال  شــيء  منهــا 
 بفتــرات تاريخية ســابقة، 

ً
االندثــار. ومقارنــة

كمــا جــاء فــي كتــب الرحالــة، ليســت القاهــرة 
إال جثــة تبحــث عّمــن يمنحهــا قبلــة الحيــاة. 
تاريــخ القاهرة، حضارتها القديمة وآثارها، 
ليســت إال أنــف منحوتــة فــي وجــه أصابتــه 

التجاعيد«. 
شــكل  كل  فــي  نفســه  اللطيــف  عبــد  يختبــر 
ممكــن للســرد. مــن هنــا نشــعر بوجــود نقلــة 
مــا، أو تفتيــش عــن شــخصية جديــدة للرواية 
التــي يكتبهــا. لذلــك، ال يمكــن القــول إن موقــع 
»إلياس« من رواياته السابقة هو أنها آخر ما 
كتــب، بــل إنهــا طريقــة جديدة للكتابــة، وربما 
بينمــا  اإلبداعــي.  عملــه  فــي   

ً
ِمفصــا تكــون 

علــّي،  يلــح  الــذي  »الســؤال  إن  الكاتــب  يقــول 
مــع االنتهــاء مــن روايــة، هــو مــا الجديــد الــذي 
أريــد أن أقدمــه فــي روايتــي القادمــة. بالتالــي، 
عــن  أبتعــد  أن  كتابــة جديــدة  فــي كل  أحــاول 
أعمالي السابقة، وأن أرحل إلى أرض جديدة. 
أحــب الترحــال واالستكشــاف أكثــر ممــا أحــب 
االستقرار، وأحب التجريب والكتابة الغريبة، 

ألن الغرابة هي أساس الفنون«.

إطاللة 
تصويب

باسم النبريص

لرحيــل  العشــرون  الذكــرى  مــّرت 
 -1920( جبــرا  إبراهيــم  جبــرا 
1994( أمــس دون حــّس أو خبــر. 
فــي  الصعبــة  املهّمــات  رجــل  كأّن 
طــوال  العربــّي،  الثقافــّي  املشــهد 
أو  أثــرًا،  يتــرك  لــم  عقــود،  ســتة 
نــا نحــن مثقفي جغرافيا التيه 

ّ
كأن

مشغولون عنه بتيهنا وتوهاننا.
ترى ماذا لو كان الرجل حّيا بيننا 
مــا يــزال؟ ســأفترض هــذا الفرض 
كان  أنــه  عليــه  وســأبني  العابــث، 
لنــا. فهــو )ويعــرف ذلــك  ســيغفر 
كل مــن اقتــرب منــه شــخصيا( ال 

يلتفت ملثل هذه »الصغائر«. 
مــع  بلــدك  أبنــاء  مــن  سياســّيوك 
بدرجــة  املثقفــن  مــن  تابعيهــم 
موظف، لم تكن تعنيهم في شيء، 
لهذا لم يلتفتوا إليك ســوى التفاتة 
رفــع العتــب، بتكريــم عابــر ضمــن 
مئــة مكــّرم، فضعــَت فــي الزحمــة! 
وغيابك عن إعامنا الثقافي وعن 
آخــر، ضمــن  دليــل  هــو  مثقفينــا 
يتقــّدم  األدلــة، علــى خــراٍب  مئــات 
كهــذا  مدخــل  وطبعــا  ويتعّمــم. 
أبــدًا.  يروقــك  لــن  عنــك،  للحديــث 
مفــردة »الخــراب« هذه تغيظك أنت 
باألخــّص، ألنــك رجــل التأســيس، 

اء، إلى آخره.
ّ
اح السكك والبن

ّ
فت

ــم 
ّ
وأتكل الصفحــة،  ســأطوي  لــذا 

فتوحــات  عــن  ظالــم(  )بتعميــم 
فــوق العــادة فــي الروايــة والترجمة 
حيــا  وســتبقيك  أّصلتــك  والنقــد، 
أظــّن  مديــدة.  قادمــة  آجــال  إلــى 
فــي  نفســك،  علــى  تفّوقــت  أنــك 
وكنــت  الثاثــة،  املجــاالت  هــذه 
التاريخــي  باملعنــى  رائــدًا  فيهــا 
واإلبداعــي الخالص. بالتأكيد جاء 
بعــدك روائيــون وتجــاوزوك. لكــن 
ــة 

ّ
أدل طويــل،  جــدل  إلــى  ســنحتاج 

ناقــد  عــن  ــم 
ّ
نتكل حــن  وبراهــن، 

هــل  تجــاوزك.  مترِجــم  أو  أدبــّي 
حقــا تجــاوزك أحــٌد مــا فــي هذيــن 

الحقلن؟ السؤال مفتوح.

بشير مفتي صدرت عن منشورات جوزيف عيساوي حصة الشعر من التـلصص  الجزائري  غرفة الذكريات رواية جديدة للكاتب 
االختالف، يتناول فيها مرحلة التطلعات واألحالم األدبية في الجزائر، خالل التسعينيات، 
التي وضعت العشرية السوداء حدًا لها، وصوًال إلى المرحلة الراهنة. رواية عن جيل 

مطعون في حياته وأحالمه، أنهكته عبثيته وخيباته.

عظماء األفارقة كتاب للباحث عز الدين مراغب صدر حديثًا عن دار كلمات عربية. 
أثّرت  التي  األفريقية  الشخصيات  أهم  على  الضوء  مراغب  يسلط  العمل،  هذا  في 
في مجتمعاتها، من الزعماء السياسيين واألدباء والفالسفة والمفكرين والفنانين؛ 

مستعرضًا سيرهم الذاتية وأهم مراحل حياتهم.

طبعة جديدة من رواية فيلسوف الكرنتينة للكاتب اليمني وجدي األهدل صدرت 
التي يعيشها سكان مقبرة »زيمة«  اليومية  الحياة  العمل  للنشر. يصّور  عن دار كيكا 
مقبرة  إلى  المدينة  حّول  الذي  الكبير  القحطاني  الطاغية  قبل  من  المحكومون 
يعيش فيها سكان »دوديون«، كما يعكس النضال الذي يخوضه الفيلسوف مشعل 

الحجازي، بعد عودته إلى مدينته، من أجل تطوير سكانها الديدان إلى بشر.

سود  أكت  دار  عن  حديثًا  صدرت  التي  الغامض،  والدنا  األصل  في  روايتها  في 
أدبي  كشكل  التراجيديا  إلى  هرشي  كوثر  الفرنسية  المغربية  الكاتبة  تلجأ  الباريسية، 
بين  العالقات  يسائل  عمٌل  الخاصة.  عفاريتها  من  مسافة  على  بالبقاء  لها  يسمح 

الرجل والمرأة، بين كائنات توّجهها الرغبة لكن يتعّذر إرضاؤها أو مواساتها.
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هاتف ذو شاشتين 
من »يوتا«

الروســية  »يوتــا«  شــركة  قامــت 
باإلعــان الرســمي عــن الجيــل الثانــي 
 2  Yotaphone الجديــد  هاتفهــا  مــن 

الذي يتمّيز بشاشتن.
ويحتــوي الجهــاز علــى شاشــة خلفية 
اإللكترونــي،  الحبــر  بتقنيــة  تعمــل 
القيــام  مــن  املســتخدم  وتمّكــن 
بمجموعــة مــن املهام كقراءة الرســائل 
أو  الطقــس  حالــة  علــى  التعــّرف  أو 
التطبيقــات  إشــعارات  علــى  االطــاع 
الشاشــة  الســتخدام  الحاجــة  دون 
األماميــة ذات األلــوان واإلضــاءة التــي 

تستهلك البطارية.
ويأتي الهاتف بمواصفات كاسيكية، 
نجدهــا فــي معظــم الهواتــف األخــرى، 
إال أن هــذا الجهــاز يعــّد تطــورًا للجيــل 
الجــذاب  التصميــم  حيــث  مــن  األول 
إنــه  حيــث  األخــرى،  املمّيــزات  وبقيــة 
يحتــوي علــى معالــج مــن نــوع ســناب 
ذاكــرة  إلــى  باإلضافــة   800 دراغــون 
عشــوائية يبلغ حجمها 2 جيجابايت 
ومســاحة تخزينيــة بســعة 32 جيجــا 

بايت.
فهاتــف  البطاريــة،  وبخصــوص 
Yotaphone يتوفر على بطارية بسعة 
تقــدم  الســاعة  فــي  أمبيــر  ملــم   2500
أيــام   5 ملــدة  العمــل  إمكانيــة  للهاتــف 

متواصلة في وضع القراءة.
ومــن املرتقــب أن يتم طرح الهاتف هذا 
األســبوع بســعر يصل إلى 699 دوالرًا 

أميركيًا.

الشحن الالسلكي 
بسرعة أكبر

عة 
ّ
أصبحت العديد من الشركات املصن

تعتمــد  الذكيــة  والســاعات  للهواتــف 
على تقنيات الشــحن الاسلكي، إال أن 
املدة الزمنية الطويلة التي تستلزمها 
أبــرز عيــوب  مــدة الشــحن تعتبــر مــن 

هذه الشاحنات.
 
ً
شركة Freescale األميركية طورت حا

للمســتخدم  يتيــح  الــذي  الحلــول  مــن 
الشــحن  فــي  ســرعة  علــى  الحصــول 
الســرعة  أضعــاف  ثاثــة  إلــى  تصــل 
التــي توفرهــا الشــاحنات الكهربائيــة 

املوجودة في األسواق.
القــدرة  الجديــد  الشــاحن  لهــذا  إن  إذ 
علــى نقــل الطاقة بقــوة 15 واط، مقابل 
5 واط فقط للشاحن املستعمل حاليًا.

متوفــرة  ســتكون  التــي  التقنيــة  هــذه 
فــي الربــع األول مــن الســنة املقبلــة، من 
للشــاحن  الشــعبية  تعيــد  أن  شــأنها 
إال  الــذي ظهــر ســنة 2012  الاســلكي 
أنــه لــم يتــم تطويــره بالشــكل املطلوب 

لتلبية تطلعات املستهلك.

»إل جي« تطرح 
»جي ووتش آر«

طــرح  عــن  جــي«  »إل  شــركة  أعلنــت 
 G »ســاعتها الذكيــة »جــي ووتــش آر
Watch R العاملــة بمنصــة »أندرويــد 
التجزئــة  متاجــر  مــن  عــدد  فــي  ويــر« 
فــي منطقــة الشــرق األوســط. وأشــارت 
آر«  ووتــش  »جــي  أن  إلــى  جــي«  »إل 
هــي األولــى مــن نوعها التي تســتخدم 
مــن  االســتفادة  مــع  دائريــة،  شاشــة 

املساحة بنسبة 100 باملئة.
وتمتــاز ســاعة »إل جــي« بأنهــا قــادرة 
الذكيــة  اإلشــعارات  إرســال  علــى 
املكاملــات  إلــى  املســتخدم  تنّبــه  التــي 
عليهــا  ُيــرّد  لــم  التــي  والرســائل 
واملناســبات  املقبلــة  واالجتماعــات 

وتوقعات الطقس.
 1.3 بقيــاس  شاشــة  الســاعة  وتقــدم 
بدقــة   P-OLED نــوع  مــن  بوصــة 
باملعالــج  وتعمــل  بكســل،   320×320
 1.2 بتــردد   ″400 »ســنابدراجون 
غيغاهرتــز. كمــا تقــدم 512 ميجابايت 
كمــا  العشــوائي،  الوصــول  ذاكــرة  مــن 
 IP67 تتمّيز بمقاومة املاء وفق املعيار
ها بطاريــة بســعة 410 ميلــي 

ّ
شــغل

ُ
وت

أمبير/ ساعة.

الهيدروجين  ناقل الطاقة المستقبلي

هشام حدانة

الطاقــوي؛  التغييــر  الناقــل ملرحلــة 
الهيدروجــن  علــى  يطلــق  اســم 
أن  غيــر  الطاقــة،  خبــراء  قبــل  مــن 
متطلبــات هــذا املســمى ال تــزال تحتــاج الكثيــر 
مــن البحــث والتطوير التكنولوجي. وقد بدأت 
بالفعل ديناميكية في هذا االتجاه في كبريات 
األساســية  تطبيقاتــه  بــن  ومــن  العالــم.  دول 
والتــي  الهيدروجــن  لســيارة  الوقــود  خايــا 

سوف تبدأ في الظهور باألسواق قريبًا.
الهيدروجــن  إنتــاج  بــدأ   ،1840 عــام  فمنــذ 
إنــارة  لتوفيــر  الفحــم  تقطيــر  عمليــة  مــن 
املــدن. وبعدهــا لقــي  الشــوارع والغــاز لســكان 
الهيدروجــن زخمــًا جديدًا فــي النصف الثاني 
بدايــة  مــع  خصوصــًا  العشــرين،  القــرن  مــن 
البحث في برامج غزو الفضاء، حيث استخدم 
الهيدروجــن فــي توليــد الطاقة ذاتيًا على منت 
األقمــار الصناعيــة، أو لدفــع قاذفــات املركبــات 
ديناميكيــة  حركــة  انطلقــت  وقــد  الفضائيــة. 
فــي  خصوصــًا  العلميــة،  األبحــاث  مراكــز  فــي 
فرنســا مــع ظهــور أولى التطبيقــات الصناعية 
وتبعتها اليابان وكوريا الجنوبية والواليات 
التــي  التطبيقــات  ومــن  وأملانيــا.  املتحــدة 
اســتخدمت هــذا الناقــل الجديد، الســيارة التي 
تعمل بالهيدروجن والتي سوف تطلق مطلع 
بحجــم  متكاملــة  مرافــق  وكذلــك   ،2015 عــام 
حاويــة نقــل لتوفيــر الكهربــاء والحــرارة ألجــل 
فــي  التجاريــة،  واملســاحات  املبانــي  تســخن 
حن بدأت في العمل فعليًا حافات وشاحنات 

وعربات الرفع تستخدم الهيدروجن.
لغايــة  للهيدروجــن  اســتخدام  أغلــب  وظــل 
األمونيــا  تصنيــع  علــى  يقتصــر  الســاعة، 
الطاقــوي  الناقــل  قــدرة  أن  إال  النفــط،  وتكريــر 

تعد بتطورات هامة في املستقبل.
ويبقــى العيــب الرئيســي للهيدروجن في عدم 
توفــره طبيعيــًا، ما يســتدعي الحاجة إلنتاجه 
ال  فإنــه  املنطلــق،  هــذا  ومــن  بطــرق صناعيــة. 
يعــّد مصــدرًا أوليــًا للطاقــة، مثــل النفــط والغاز 
والكتلــة الحيويــة أو طاقــة الريــاح، ولكنــه مــن 
أو  الكهربــاء  مثــل  مثلــه  الطاقــة«،  »ناقــات 
الحرارة. ويصنع غاز الهيدروجن باستخدام 
فصــل  عمليــة  طريــق  وعــن  الطبيعــي  الغــاز 
عناصــر الكربــون مــن امليثان واألوكســجن من 
فــه 

ّ
املــاء. ومــن هــذه املنطلــق نســتطيع أن نصن

كمورد متجّدد. 
والهيدروجــن ال يطــرح أي غــازات ملوثــة، ال 
سيما غاز ثاني أوكسيد الكربون، وخصوصًا 
إذا كان االســتخدام ضمــن خليــة الوقــود التــي 
تنتج الكهرباء وال تطرح سوى املاء والحرارة.
طاقــة  بكثافــة  الهيدروجــن  غــاز  ويتمتــع 
كثافــة  أضعــاف  ثاثــة  لــه  إن  حيــث  ممتــازة، 
»الديزل«. وقد تصعب عملية تخزينه  الطاقة لـ
وتوزيعــه، كمــا أنــه يحتــاج إلــى طاقــة مــن أجــل 
أنــه خفيــف  عمليــة تســييله أو ضغطــه. ومــع 
الــوزن، فــإن عمليــة نقلــه ال تســتهلك الكثير من 
الطاقــة )15 مــرة أقــل مــن نقــل النفــط، و3 مــرات 

أقل من الغاز الطبيعي(.
ــف الهيدروجــن الــذي ينتــج عــن عمليــة 

ّ
ويكل

امليثــان، حوالــي 1.90  مــع  البخــاري  اإلصــاح 
دوالر/كلــغ H2. أمــا ســعر الهيدروجــن املنتــج 

أعادت متطلبات 
المرحلة االنتقالية للتحّول 
الطاقوي، إحياء اهتمام 

الباحثين والصناعيين بناقل 
الطاقة، أال وهو غاز 

الهيدروجين

مــن عمليــة التحليــل الكهربائــي، فهو أعلى من 
ذلــك بكثيــر: بــن 6.5 و38 دوالرًا/كلــغ H2 وفقًا 
»الســعر في  لســعر الكهربــاء. وفــي مــا يتعلق بـ
محطــات التعبئــة« لســيارات الهيدروجــن فــي 
املســتقبل، ومــع احتســاب كلفــة عمليــة ضغطه 
ونقلــه، فــإن املــراد هــو االقتــراب مــن ســعر 12 
دوالرًا لــكل كيلوغــرام بحلــول عــام 2020، وهــو 
العلــم  مــع  املســتهلك،  إلقنــاع  الوســط  الســعر 
أن هــذه الكميــة تســمح بالســير ألكثــر مــن 100 
كيلومتر. وتكمن الصعوبة الرئيسية لتطوير 
التخزيــن  عمليــة  فــي  الهيدروجــن  اســتخدام 
والتوزيــع، وخاصــة فــي قطــاع ســيارات النقــل 
الخــاص الواعــد. ولكــن تطــور األبحــاث يســير 
ــب عملية 

ّ
فــي طريــق التخزيــن »الصلــب« لتجن

ضغطه أو تسييله.
ويتمثــل التحــدي فــي اســتخدام الهيدروجــن 

في قطاع السيارات في ثاث نقاط: 
■ لقطع مسافة نحو 500 كلم، تحتاج السيارة 
الكهربائيــة لـــ4.5 كيلوغــرام مــن الهيدروجــن، 
العــادي  الجــوي  الضغــط  عنــد  تحتــل  والتــي 

حجم 50000 ليتر.

علــى  الغــاز  تســييل  عمليــة  وتســتخدم   ■
نطــاق صناعــي، وخاصــة لتطبيقــات الفضــاء 
يتوجــب  ولكنــه  اإللكترونيــة،  والصناعــات 
 ،C° 253- الحفاظ على الغاز عند درجة حرارة
وهــو أمــر صعــب وليــس باملســتحيل لتحقيقه 

للسيارة.
غــاز  ضغــط  عمليــة  تطبيــق  تــم  كمــا   ■
وقــد  النمــاذج.  مــن  فــي سلســلة  الهيدروجــن 
بــار   350 تتحمــل  أســطوانات  اســتخدمت 
والتــي  الحافــات،  مثــل  املركبــات  لتشــغيل 
قياســًا  كبيــرة  تخزيــن  مســاحة  تســتوعب 

بالسيارات. 
ولهــذه األخيرة، يســتخدم املصنعون قارورات 

بــار. وعنــد مثــل  تخزيــن تتحمــل ضغــط 700 
هــذا الضغــط، يمكــن احتــواء 4.5 كيلوغــرام من 
الهيدروجن في ثاث أسطونات تخزين سعة 

كل واحدة منها 35 ليترًا. 
وهذا ما يمنحها اســتقالية ذاتية مرضية )1 
كلــغ مــن الهيدروجــن لقطــع مســافة تصــل إلى 

130 كلم(.
ومــن الضــروري أيضــًا أن تتحمــل أســطونات 
التخزيــن هــذا الضغط العالي، حيث تســتعمل 
مــواد  مــن  »بطانــة«  الداخلــي  الجانــب  فــي 
مقاومــة  لتوفيــر  خــارج  وغــاف  البوليمــر 
الصدمــات بفضــل أليــاف الكربون املســتخدمة 

في املاحة الجوية. 
كل هــذا يؤثــر علــى الــوزن، حيث إن أســطونات 
لتخزين 6 كيلوغرام من الهيدروجن قد يصل 

وزنها 100 كيلوغرام. 
إلــى  املختلفــة  التقنيــة  التطــورات  وتشــير 
مســتقبل »ســيارة الهيدروجــن«، حيــث وصــل 
عمر استخدامها إلى 5000 ساعة )8000 ساعة 
متوســط  مــع  متقاربــًا  أصبــح  والــذي  قريبــًا( 
مــدة االســتخدام للمركبــة الفرديــة التقليديــة، 
والتــي تقــّدر بـــ4 أو5000 ســاعة )200000 كلــم 
بمتوسط سرعة 50 كلم/ ساعة(. أكثر من 500 
مركبــة تجريبيــة تســتخدم بالفعــل فــي العالــم 
اليابانيــة  والشــركات  الصــن،  ذلــك  فــي  بمــا  ـ 
أعلنــت   ،TOYATA هونــدا،  مثــل  ـ  والكوريــة 
أواخــر عــام 2013 هيونــداي لتســويق ســيارات 
اســتقالية  مــع   ،2015 عــام  فــي  الهيدروجــن 
ذاتيــة للســير )700-500 كلــم( وتكاليــف عالية، 
وهــي  الجميــع  متنــاول  فــي  أصبحــت  ولكــن 
تقارب تكاليف الســيارات العادية. وقد أعربت 
دايملــر ونيســان وبــي أم دبليــو عزمهــا علــى 

متابعة مسيرة التطوير هذه.

أحمد ماء العينين

يشــهده  الــذي  التكنولوجــي  التطــور  مــع 
العالــم اليــوم، أصبحنــا نــرى أجهــزة كثيــرة 
من حولنا تحتوي على خاصية تمّكنها من 
االتصــال باإلنترنــت، حيــث لــم يعــد الولــوج 
للشــبكة العنكبوتيــة حكرًا على الحواســيب 
فقــط. وقــد أصبحت هــذه األجهــزة واألدوات 
قــادرة  فــي مــا بينهــا  اإللكترونيــة املتصلــة 
علــى تبــادل البيانــات والتفاعــل بشــكل ذكي 
لتدخــل  الحاجــة  دون  مهــام  عــدة  وتنفيــذ 

اإلنسان.
»إنترنــت  بـ عليــه  يصطلــح  أصبــح  مــا  هــذا 
األشــياء«، حيــث يعتبــر هــذا املصطلــح مــن 
املصطلحــات الحديثــة التي أصبحت تصف 
املتصلــة  األجهــزة  مــن  الجديــد  النــوع  هــذا 
بتبــادل  لهــا  يســمح  مــا  اإلنترنــت،  بشــبكة 
املعلومــات فــي مــا بينها عن طريق اإلرســال 
واالســتقبال. أن تمتلــك هاتفــًا ذكيــًا يتفاعــل 
لهــا معلومــات حــول  مــع ســيارتك ويرســل 
املكان الجغرافي، أو أن تضع في يدك سوارًا 
ذكيًا يقوم بقياس نشــاطك البدني وإرســاله 
فرشــاة  تمتلــك  أن  أو  الخــاص،  لطبيبــك 
القــدرة علــى تســجيل حركاتــك  أســنان لهــا 
األســنان  تنظيــف  عمليــة  أثنــاء  وتحليلهــا 
وإخبــارك فــي مــا بعــد باألســلوب األحســن 
اتباعــه لتنظيفهــا بشــكل أفضل، هذه بعض 
الــذي  األشــياء  إنترنــت  ملفهــوم  األمثلــة  مــن 
يؤســس لتطــور هــو أقــرب إلــى ما شــاهدناه 

في أفام الخيال العلمي.

إن هــذا التطــور لألجهــزة التــي مــن حولنــا 
ينعكس بشــكل إيجابي ســواء على اإلنسان 
مجموعــة  تســهيل  خــال  مــن  املســتهلك، 
كذلــك  أو  اليوميــة،  حياتــه  فــي  األمــور  مــن 
للشــركات التــي ســتكون قــادرة علــى تتّبــع 
أنشــطتنا فــي مختلــف األجهــزة، بتســجيل 
لــه 

ّ
يفض مــا  تخــص  معلومــات  وجمــع  

مســتخدموها، ما يعني استغالها تجاريًا 
تهّمنــا  بإعانــات  اســتهدافنا  خــال  مــن 

بشكل مباشر.
وتشــير بعــض اإلحصائيــات التــي أنجــزت 

أنــه بحلــول ســنة 2020، ســيتم  إلــى  أخيــرًا 
استعمال 26 مليار جهاز متصل، األمر الذي 
يبــرر االهتمــام املتزايــد لكبريــات الشــركات 

 
ً
بهــذا املجــال، حيــث قامت شــركة غوغل مثا
 Nest الناشــئة  الشــركة  علــى  باالســتحواذ 
املتخصصــة فــي صناعة األجهــزة الصغيرة 
املتصلــة باإلنترنــت بمبلغ ضخم وصل 3.2 

مليارات دوالر.
وجعــل توجــه شــركة عماقة كشــركة غوغل، 
تســتثمر  إنتــل  شــركة  مثــل  أخــرى  شــركات 
مايــن الــدوالرات مــن أجــل توفيــر منصــات 
تطوير لكل ما يتعلق بإنترنت األشياء، هذا 
مــا يعكــس مدى االهتمام واملســتقبل الواعد 
الــذي ســوف يشــهده هــذا املجــال الحســاس، 
والذي سيوفر لهذه الشركات قاعدة بيانات 

ضخمة حول كل شخص على حدة.
مــن  العديــد  أن  إال  هــذا،  كل  مــن  وبالرغــم 
العقبــات قــد تواجــه فكــرة إنترنــت األشــياء، 
ســتنتج  التــي  الضخمــة  البيانــات  كحجــم 
عــن هــذا الكم الرهيب من األشــياء واألجهزة 
الــذي  األمــر  البعــض،  ببعضهــا  املتصلــة 
يصّعب مهام تصنيفها. واإلشكالية األخرى 
التي تشغل بال كثيرين، وهي الخصوصية 
وإمكانيــة اختــراق أشــيائنا مــن قبــل غربــاء، 
وكيــف ســيكون الحــال إن اســتطاع أحدهــم 
اختــراق نظــام التحّكــم بمنزلــك أو بأجهــزة 
بهــا  والعبــث  وغيرهــا  الصحيــة  رعايتــك 

بطريقة قد تؤدي لنتائج وخيمة.
مختلــف  تشــهده  الــذي  التطــور  هــذا  إن 
األجهــزة املتصلــة مــن شــأنه أن يجعــل حياة 
إنتاجيــة،  وأكثــر  ســهولة  أكثــر  اإلنســان 
بالرغــم مــن بعــض املعيقات والعقبــات التي 

يواجهها هذا التوجه الجديد لألجهزة.

األجهزة اإللكترونيّة الذكيّة.. وداعًا لتدّخل اإلنسان

يقتصر أغلب 
استخدام 
للهيدروجين، لغاية 
الساعة، على تصنيع 
األمونيا وتكرير النفط

جديد

أحد األجهزة المتصلة باالنترنت

يمكن قطع مسافة 500 
كيلومتر بـ4.5 كيلوغرام 

من الهيدروجين 

شركات كبرى تستثمر 
ماليين الدوالرات في 

مجال »إنترنت األشياء«

الجمعة 12 ديسمبر / كانون األول 2014 م   20 صفر 1436 هـ  ¶  العدد 102  السنة األولى
Friday 12th December 2014

محطة تعبئة هيدروجين محرك يستخدم الهيدروجين

27

ثالثي البرسا
       يُسقط إبرا

رياضة

أرسل السفير القطري لدى أملانيا، عبد الرحمن 
الخليفي، شكوى رسمية لاتحاد األملاني لكرة 

القدم بسبب االنتقادات التي وجهها رئيس 
االتحاد ولفجانج نيرسباخ مؤخرًا ملونديال قطر. 

وذكرت صحيفة »بيلد« األملانية أن السفير القطري 
كتب في شكواه أن التعليقات التي قالها نيرسباخ 

تعطي لألسف انطباعًا غير حقيقي، بأنه لم 
يحدث أي تطور في اإلصاحات املتعلقة بالظروف 

املعيشية واملهنية الخاصة باليد العاملة.

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، املدير الفني 
لفريق تشيلسي اإلنجليزي، عن سعادته بتأهل 

أرسنال ومانشستر سيتي اإلنجليزين إلى ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنه كان يود 

أن يلحق ليفربول بركب ممثلي )البريميير ليج( 
في ثاني أدوار التشامبيونز. وقال مورينيو: 

»كنت أود تأهل ليفربول« إلى ثمن النهائي، حيث 
إن »استمرار الفرق اإلنجليزية في البطولة جيد 

بالنسبة للدوري اإلنجليزي املمتاز«.

يلعب اليوم فريق ريال مدريد ضد نظيره 
أمليريــا قبــل املشــاركة ببطولة كأس العالم 
لألنديــة لكــرة القــدم، حيــث يريــد متصــّدر 
االطمئنــان  األســباني  الــدوري  مســابقة 
علــى الصــدارة وتوســيع فــارق النقطتــن 

مع غريمه التقليدي برشلونة.

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا، التي سحبت أمس، 
فريقي النصر السعودي، بطل السعودية، ولخويا، 

بطل قطر، في املجموعة االولى مع بيرسبوليس 
اإليراني، فيما وقع الهال السعودي، الذي تفّوق 

عليه وسترن سيدني في نهائي البطولة اآلسيوية 
الشهر املاضي، في املجموعة الثالثة مع فوالذ 

االيراني، ولوكوموتيف طشقند، بطل كأس االتحاد 
اآلسيوي، وممثل أوزبكستان. وسيواجه وسترن 

سيدني، حامل اللقب، قوانجتشو، بطل الصن.

الريال يواجه الميريا

سفير قطر 
في برلين يشكو رئيس 

االتحاد األلماني

مورينيو: كنت 
أتمنى تأهل ليفربول 

في دوري األبطال

النصر السعودي 
ولخويا القطري معًا 
في دوري أبطال آسيا

إبراهيموفيتــش،  الســويدي  النجــم  لــم يســتطع 
مجــاراة أبرز نجــوم نادي برشــلونة، الثالثــي ليونيل 
ميســي ونيمار ولويس ســواريز، بعدما خسر فريق 
ابراهيموفيتش، باريس سان جيرمان بثالثية سجلها 
الالعبون أنفسهم ليتصدروا المجموعة السادسة 

بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ثالثي البرسا أثقل كاهل النجم السويدي ابراهيموفيتش بهزيمة ثالثية لفريقه الباريسي )العربي الجديد(
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فقدان أتلتيكو لصدارته، أو إقصاء يوفنتوس 
من البطولة األوروبية.

اليونانــي  أوملبياكــوس  حقــق  املقابــل،  فــي 
فــوزًا معنويــًا علــى ماملــو الســويدي )3 – 2(، 
ليضمــن بطاقــة التأهــل إلــى بطولــة الــدوري 
اليونانــي  الفريــق  كان  حــن  فــي  األوروبــي، 
األخيــرة  اللحظــات  حتــى  بجديــة  ينافــس 
مــن أجــل محاولــة خطــف بطاقــة مؤهلــة إلــى 
اإليطالــي  يوفنتــوس  لكــن  الثانــي،  الــدوري 
قطــع الطريــق بتعادلــه مــع أتلتيكــو مدريــد، 
 إن الفريــق اإليطالــي كان بحاجــة إلــى 

ُ
حيــث

نقطة وحيدة ملرافقة بطل إسبانيا إلى الدور 

رياض الترك

التــي  األولــى  املجموعــة  مــن   
ً
بدايــة

مدريــد  أتلتيكــو  تأهــل  شــهدت 
اإلسباني برفقة يوفنتوس اإليطالي 
بعــد أن التقــى الفريقــان فــي الجولــة األخيــرة 
في إيطاليا وانتهت املباراة بالتعادل الســلبي 
بدون اهداف، ليصعد الفريق اإلسباني برفقة 
اإليطالــي إلــى الــدور الثانــي مــن دوري أبطــال 
أوروبــا، فــي وقــت بــدا واضحــًا فــي اللحظــات 
األخيــرة مــن اللقــاء، أن الفريقــن يريــدان إبقــاء 
نتيجــة التعــادل علــى حالهــا، وذلــك خوفــًا مــن 

العربي الجديد

املحترفــن  دوري  متصــدر  الوحــدة  منــي 
هــذا  لــه،  هزيمــة  بــأول  القــدم  لكــرة  اإلماراتــي 
املوسم، أمام مضيفه العن بنتيجة )4-صفر(، 
فيمــا فــاز النصــر علــى اإلمــارات )3-صفــر( فــي 

ختام الجولة 11 للمسابقة.
قدم العن أداء مميزًا على أرضه باستاد هزاع 
بــن زايــد رغــم معاناته من غياب ثاثة من أبرز 
العبيــه، وفــي مقدمهــم صانــع اللعب، عمر عبد 
الرحمن، والفرنســي، جيريــس كيمبو ايكوكو، 
 عــن الغانــي، اســامواه جيــان، 

ً
لإلصابــة فضــا

لإليقاف. وســجل إبراهيم دياكيه هدف التقدم 
للعــن فــي الدقيقــة 13 بعــد أن راوغ عــددًا مــن 
مدافعــي الوحــدة وســدد فــي املرمــى. وأضــاف 
فــارس جمعــة الهــدف الثانــي فــي الدقيقــة 20 
وســجل  عرضيــة.  كــرة  إثــر  رأس  ضربــة  مــن 
الســلوفاكي ميروساف ســتوك الهدف الثالث 
في الدقيقة 39 بعد تلقيه تمريرة بينية انفرد 
الكــرة  وأســكن  الوحــدة  بحــارس  إثرهــا  علــى 
الشــباك. ولــم يتغيــر الحال في الشــوط الثاني، 
حيــث حافــظ العــن علــى تفوقــه فــي النتيجــة 
بعــد أن انفــرد ســتوك بمرمــى الوحــدة وســجل 

هدفه الثاني والرابع للعن في الدقيقة 69.
ورغم الهزيمة ظل الوحدة في صدارة الترتيب 
برصيد 22 نقطة، بعد أنحقق ستة انتصارات 
وأربعــة تعــادالت، وهــو رصيــد الشــباب نفســه 
صاحــب املركــز الثانــي. ويتفــوق االثنــان علــى 

الجزيرة والنصر بفارق نقطة واحدة. 

عمان ـ العربي الجديد

تتجــه األنظــار الــى قمة الكــرة األردنية، اليوم، 
والتــي تجمــع بــن فريقــي الرمثــا والوحــدات، 
منافســات  مــن  عشــر  الحــادي  األســبوع  فــي 
القــدم،  بكــرة  للمحترفــن  األردنــي  الــدوري 
»ختــام مرحلــة الذهــاب«، إذ يقبــض الوحدات 
على صدارة الترتيب بفارق نقطتن فقط عن 

الرمثا، أقرب مطارديه.
أهميــة  اللقــب(،  )حامــل  الوحــدات  ويــدرك 
مواصلــة االنتصــارات مســتفيدًا مــن عروضــه 
مــرات  ثمانــي  للفــوز  قادتــه  التــي  الرائعــة 

يجعلــه  الفــوز  أن  كمــا  مرتــن،  والتعــادل 
يفــرد جناحيــه علــى القمــة ويبتعــد بالفــارق 
النقاطي، بل ربما يكون انتصاره على الرمثا 

 للدوري في ما بعد.
ً
سببًا في تتويجه بطا

عامــل  الســتغال  الرمثــا  يســعى  مــن جهتــه، 
األرض والجمهور، في استاد الحسن بمدينة 
إربــد، والقفــز الــى صــدارة الترتيــب، باعتبــار 
أن اللقــاء فرصــة ثمينــة كــي يمضــي »غــزالن 
الفــوز  إلــى  الراميــة  بطموحاتهــم  الشــمال« 
بلقــب الــدوري الغائب عــن خزائن الفريق منذ 
عشــرات الســنن، إذ يملــك الفريــق 24 نقطــة، 
فيمــا يتصــّدر الوحــدات املســابقة برصيــد 26 

بنقطتــن  متفّوقــًا  مباريــات  مــن عشــر  نقطــة 
على الرمثا املتطور هذا املوسم.

وسيتقابل على ملعب البتراء، اليوم الجمعة، 
أيضــًا البقعــة، صاحــب املركــز الحــادي عشــر 
وقبــل االخيــر بأربــع نقــاط، مــع اتحــاد الرمثا، 

فريق الذيل بثاث نقاط.
الســادس  الفيصلــي،  الســبت  يــوم  ويلعــب 
برصيد 13 نقطة، والذي يعيش ظروفًا صعبة 
هــذا املوســم دفعــت جماهيــره لاعتصام أمام 
مجلــس  بإقالــة  للمطالبــة  النــواب  مجلــس 
الترتيــب  فــي  يليــه  الــذي  األهلــي  مــع  االدارة، 

بفارق نقطة واحدة.

أبطال أوروبا
الكبار في الدور الثاني 
وإقصاء روما وليفربول

تأهلت كل األندية 
الكبيرة إلى الدور الثاني 

من دوري أبطال أوروبا 
لموسم 2015-2014، 

باستثناء إقصاء ليفربول 
اإلنجليزي وروما اإليطالي، 
في وقت تصّدر برشلونة 

والريال وبايرن ميونيخ 
وتشيلسي، باإلضافة إلى 

أتلتيكو مدريد وبورتو 
وموناكو وبوروسيا 

دورتموند المجموعات 
الثمانية، وستحدد القرعة 

نهار االثنين المواجهات 
المقبلة

قّمة الرمثا والوحدات تخطف األضواءالعين يُمني الوحدة بأول هزيمة

ريال مدريد 
االسباني  الوحيد 

بـ18 نقطة

ميسي هو هداف 
دوري األبطال بثمانية 

أهداف

مثل  أوروبا،  أبطال  دوري  من  األول  الدور  في  االهداف  نسبة  تعادلت 
الموسم الماضي من البطولة األوروبية، بـ279 هدفًا في 48 مباراة في 
الثمانية، واكثر االندية القوية هجوميًا كانت ريال مدريد  المجموعات 
بـ16 هدفًا، وبرشلونة بـ15 هدفًا، وبايرن ميونيخ بـ16 هدفًا، وتشيلسي 

بـ17 هدفًا، بينما بورتو سجل 16 هدفًا.

نسبة األهداف متعادلة

2829
رياضة

النجمة يأمل 
في صدارة لبنان قبل العطلة

يأمــل »النجمــة« حامــل اللقــب االحتفــاظ بصــدارة الــدوري اللبنانــي لكرة 
القدم عندما يواجه »النبي شيت« قبل أن تتوقف املسابقة بسبب العطلة 
الشــتوية. وبعــد هــذه املبــاراة ســيدخل النجمة معســكرًا تدريبيًا في قطر 
ســيخوض خالــه عــدة مباريــات مــع بعــض الفــرق املحليــة خــال فتــرة 

التوقف الشتوية التي ستستغرق شهرًا بن مرحلتي الذهاب واالياب.

هوكس يواصل االنتصارات 
في السلة األميركية

فــاز أتانتــا هوكــس 95-79 علــى فيادلفيــا ســفينتي سيكســرز ليحقــق 
األميركــي  الســلة  دوري  فــي  لــه  متتاليــة  انتصــارات  مسلســل  أطــول 
للمحترفــن فــي 17 عامــًا، بينمــا تجــرع فيادلفيــا هزيمــة أخــرى وســجل 
كايل كورفر خمس رميات ثاثية واستعان هوكس بتألق العبيه دفاعيا 
ليهــزم فيادلفيــا ويحقــق انتصاره الثامن على التوالي والخامس عشــر 

في 21 مباراة.

ريفر باليت يتربّع 
على عرش األندية الالتينية

بايــت  ريفــر  فريــق  تــّوج 
كأس  ببطولــة  األرجنتينــي 
أندية أميركا الجنوبية )سود 
علــى  تغلبــه  بعــد  أميريكانــا( 
ناســيونال  أتلتيكــو  منافســه 
نظيفــن  بهدفــن  الكولومبــي 
ميــركادو  غابريــل  لاعبــن 
 )59( بيزيــا  وجيرمــان   )55(
جمعــت  التــي  املبــاراة  فــي 
العاصمــة  فــي  الفريقــن  بــن 

األرجنتينية بوينس آيرس.

ليفز يهزم ردوينجز 
في هوكي الجليد

فــاز تورونتــو مابــل ليفــز 2-1 بعــد ضربــات ترجيــح علــى ديترويــت رد 
وينجــز متصــدر مجموعــة األطلســي فــي القســم الشــرقي لــدوري هوكــي 
الجليد ألميركا الشمالية وأنقذ جيمس ريمر حارس تورونتو مرماه من 
41 محاولة إجمااًل ليقود فريقه لتحسن مركزه إلى الرابع في املجموعة 

ذاتها بينما أنقذ جيمي هاوارد حارس رد وينجز 18 تسديدة.

مدرب المغرب التطواني: 
ال نستحق الخسارة

العامــري،  عزيــز  يعتقــد  ال 
التطوانــي،  املغــرب  مــدرب 
يســتحق  كان  فريقــه  أن 
الخســارة أمام أوكاند سيتي 
املبــاراة  فــي  النيوزيلنــدي 
العالــم  لــكأس  االفتتاحيــة 
مدافعــًا  القــدم،  لكــرة  لألنديــة 
للتشــكيلة.  اختياراتــه  عــن 
بــدا  الــذي  العامــري،  وقــال 
غاضبــًا فــي مؤتمــر صحافــي، 

»كما شاهدتم فان املباراة كانت في أغلبها لفائدتنا لوال بعض التسرع 
بينما استمر نقص الفعالية لكن الحظ ال يزال يعاكسنا«.

دونوفان: 
أريد قضاء الوقت مع أسرتي

قــال املهاجــم النــدون دونوفــان، هــداف فريــق لــوس أنجليــس غاالكســي 
األميركــي، مــن العاصمــة اإلكوادوريــة كيتــو إنه ســيخصص وقتًا للســفر 
والبقاء إلى جوار أسرته، وذلك بعد اعتزاله كرة القدم. وأوضح »أريد أن 
أســافر كثيرًا، وأود أن أحظى ببعض الوقت مع أســرتي، بعدها ســأرى«، 
وذلــك بعــد أن لعــب آخــر مباراة األحد املاضي مع فريقه الذي فاز ببطولة 

الدوري األميركي لكرة القدم.

فتح تحقيق 
عن تعاطي الرياضيين للمنشطات في روسيا

أعلنــت الوكالــة العامليــة ملكافحــة املنشــطات أنهــا ســتقوم بفتــح تحقيــق 
عاجــل عمــا صــدر مــن معلومــات عــن التلفزيــون األملانــي بوجــود خلــل 
واضــح فــي نظــام مكافحــة املنشــطات فــي الرياضــة الروســية. وقــال مدير 
الوكالــة العامليــة ملكافحــة املنشــطات كاريــج ريــدي: »االدعــاءات الصــادرة 
عــن البرامــج التلفزيونية األملانية تســتدعي إجــراء فحص دقيق لتحديد 

اإلجراءات الواجب اتباعها من قبل الوكالة«.

أخبار مختصرة

تحقيق

الـ16. الترتيب النهائي للمجموعة األولى.
1- أتلتيكو مدريد 13 نقطة

2- يوفنتوس عشر نقاط 
3- أوملبياكوس تسع نقاط 

4- ماملو ثاثة نقاط  

الريال وبازل أبطال الثانية
أوروبــا،  بطــل  اإلســباني،  مدريــد  ريــال  تمكــن 
بعــد  مّيــزة 

ُ
امل األوروبيــة  النتائــج  متابعــة  مــن 

أن حقــق فــوزه الســادس علــى التوالــي فــي دور 
املجموعات، وجاء على حساب لودوجوريتس 
ليصعــد  نظيفــة،  أهــداف  بأربعــة  البلغــاري 
إلــى الــدور الـــ16 كبطــل للمجموعــة الثانيــة عن 
جدارة واســتحقاق، ويبدو أن النادي »امللكي« 
هو الفريق األوروبي الوحيد الذي سُيحقق 18 
نقطــة كاملــة، ألن كل األنديــة خســرت وتعادلت 

في مبارياتها الست.
الفريــق  السويســري  بــازل  حّجــم  املقابــل،  فــي 
أرضــه،  علــى  اإلنجليــزي  ليفربــول  العريــق 
وفرض عليه التعادل )1 – 1(، الذي أقصاه من 
دوري أبطــال أوروبــا، ليعبــر بــازل برفقــة ريــال 
مدريد إلى الدور الثاني بعد أن خطف البطاقة 
الثانيــة مــن الكبيــر اإلنجليــزي، الــذي فشــل في 
البــاب  مــن  األوروبــي وخــرج  تحقيــق مســعاه 
الضّيــق بعــد أن كان فــي يــوم مــن األيــام هو َمن 

يغلق الباب على كبار القارة األوروبية.
الترتيب النهائي للمجموعة الثانية

1- ريال مدريد 18 نقطة
2- بازل سبع نقاط 

3- ليفربول خمس نقاط 
4- لودوجوريتس أربع نقاط

موناكو زعيم الثالثة برفقة ليفركوزن
كل  علــى  الطاولــة  الفرنســي  موناكــو  قلــب 
األنديــة الطامعــة فــي التأهــل إلى الــدور الثاني 

مهمــًا  فــوزًا  وحقــق  الثالثــة،  املجموعــة  عــن 
علــى زينيــت الروســي بهدفــن نظيفــن منحــا 
كمتصــّدر  العبــور  بطاقــة  الفرنســي  الفريــق 
النتائــج  قــوة. ورغــم  بــكل  وزعيــم للمجموعــة 
الــدوري الفرنســي، إال أن  املخّيبــة لآلمــال فــي 
موناكــو يقــدم عروضــًا جيــدة أوروبّيــًا، حتــى 
وصــل إلــى الــدور الـــ16 مــن البطولــة، لكنــه مــن 
يصــل  أن  املســتحيل،  مــن  وحتــى  الصعــب، 

الفريــق الفرنســي إلــى أبعــد مــن هذا الــدور. أما 
املتأهــل الثانــي، فهــو بايــر ليفركــوزن األملانــي 
الــذي ضمــن العبــور بتعادله مــع بنفيكا بدون 
اهــداف، والفريــق البرتغالــي كان أقصــي قبــل 
انطــاق الجولــة األخيــرة، وكان يلعــب بأحــام 
الدوري األوروبي، لكن ليفركوزن قطع الطريق 
علــى كل هــذه األحــام وأراد التأهــل إلــى الــدور 
الترتيــب  مشــاكل.  أو  تعقيــد  دون  مــن  املقبــل 

النهائي للمجموعة الثالثة.
1- موناكو 11 نقطة 

2- باير ليفركوزن عشر نقاط 
3- زينيت سبع نقاط 
4- بنفيك خمس نقاط

زعامة الرابعة بين دورتموند وأرسنال
أن  الخامســة  الجولــة  منــذ  معروفــًا  كان  كمــا 
دورتمونــد وأرســنال حســما مســألة تأهلهمــا 
ســوّيًا إلــى الــدور الـ16 من البطولــة األوروبية، 
عــرض  بمثابــة  كانــت  األخيــرة  الجولــة  لكــن 
الدخــول  أجــل  مــن  أحزمــة  وشــد  للعضــات 
فــي غمــار الــدور الثانــي، فدورتمونــد األملانــي 
تعــادل علــى أرضــه مــع أندرلخــت البلجيكــي 
)1 – 1(، وضمــن تأهلــه كمتصــّدر للمجموعــة 
الرابعــة، ولــو خســر لــكان أرســنال اآلن الزعيــم 

وصاحب الصدارة.
دور  إنهــاء  فقــرر  اإلنجليــزي،  أرســنال  أمــا 
املجموعــات بقــوة وبدون رحمــة بعد أن ضرب 
غلطــة ســراي التركــي فــي عقــر داره وفــاز عليــه 
)4 – 1(، ليتعــادل بعــدد النقــاط مع دورتموند، 
لكــن فــارق األهــداف لعــب دورًا كبيــرًا فــي منــح 
ضمــن  وقــت  فــي  الصــدارة،  األملانــي  الفريــق 
بطولــة  فــي  مشــاركته  البلجيكــي  أندرلخــت 
الــدوري األوروبــي، وودع غلطــة ســراي التركي 
البطولــة مــن ذيــل الترتيــب بخمــس خســارات. 

الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة.
1- بوروسيا دورتموند 13 نقطة 

2- أرسنال 13 نقطة 
3- أندرلخت ست نقاط 

4- غلطة سراي نقطة واحدة

البافاري ملك الخامسة والسيتي ظلّه
زعامتــه  األملانــي  ميونيــخ  بايــرن  حســم 
للمجموعــة الخامســة بعــد الفــوز الكبيــر علــى 
فــي  أهــداف نظيفــة،  سيســكا موســكو بثاثــة 
للفــوز  بحاجــة  الروســي  الفريــق  كان  مبــاراة 
البطولــة  مــن  الثانــي  الــدور  بلــوغ  ملحاولــة 
رومــا  مبــاراة  نتيجــة  وانتظــار  األوروبيــة 
ومانشستر سيتي، لكن مع النادي »البافاري« 
خصــم  أي  يرحــم  وال  أبــدًا  تســاهل  يوجــد  ال 

يواجهه على أرضه في أملانيا.
فــي املقابــل، قلب مانشســتر ســيتي اإلنجليزي 
أن  بعــد  اإليطالــي،  رومــا  رأس  علــى  الطاولــة 
هزمــه بهدفــن نظيفن في ملعبه »األوملبيكو« 

وأمــام جماهيــره العريضــة، ليخــرج رومــا مــن 
الدور األول خالي الوفاض، ويتأهل للمشاركة 
حــل  أن  بعــد  األوروبيــة  الــدوري  بطولــة  فــي 
نقــاط  خمــس  برصيــد  املجموعــة  فــي  ثالثــًا 
بفارق األهداف عن سيســكا موســكو. الترتيب 

النهائي للمجموعة الخامسة.
1- بايرن ميونيخ 15 نقطة 

2- مانشستر سيتي 8 نقاط 
3- روما خمس نقاط 

4ـ سيسكا موسكو خمس نقاط

السادسة »كتالونية« والفرنسي 
خلفه

حسم برشلونة اإلسباني موقعة »الكامب نو« 
الفرنســي  فــي مواجهــة باريــس ســان جرمــان 
بعــد أن فــاز عليــه )3 – 1(، ليتزعــم املجموعــة 
السادســة عــن جــدارة واســتحقاق، ويثــأر مــن 
مبــاراة الذهــاب التــي ســبق أن فــاز بهــا الفريــق 
الفرنســي )3 – 2(، كمــا حافــظ »البرســا« علــى 
ســجله الذهبــي فــي دور املجموعــات، إذ حافظ 
 ،2006 موســم  منــذ  ملجموعتــه  صدارتــه  علــى 
 لــم يتأهــل فــي أي مــرة إلــى الــدور الثانــي 

ُ
حيــث

إال عن طريق املركز األول.
في املقابل، نجح أياكس الهولندي في تحقيق 
فــوزه األول والوحيــد فــي دوري األبطــال الــذي 
منحــه بطاقــة العبــور إلــى الــدوري األوروبــي، 
وذلــك بعــد أن اكتســح أبويــل القبرصي بأربعة 
ُيذكــر  فــي هولنــدا.  فــي ملعبــه  أهــداف نظيفــة 
الكــرة  عمالقــة  مــن  هــو  الهولنــدي  الفريــق  أن 
أوروبــا،  أبطــال  دوري  وخصوصــًا  األوروبيــة 
لكنــه فــي طــور تطويــر فريــق شــاب جديــد مــن 
أجــل بنــاء مســتقبل واعــد ألياكــس أمســتردام. 

الترتيب النهائي للمجموعة السادسة.
1- برشلونة 15 نقطة 

2- باريس سان جرمان 13 نقطة
3- أياكس أمستردام خمس نقاط 

4- أبويل نيقوسيا نقطة 

سيطرة تشيلسي على السابعة 
برفقة شالكه

أنهــى تشيلســي اإلنجليــزي مســيرته الذهبيــة 
أوروبــا  أبطــال  دوري  مــن  األول  الــدور  فــي 
بــدون خســارة بعــد أن حقــق الفــوز فــي املبــاراة 
 ،)1  –  3( لشــبونة  ســبورتينج  علــى  األخيــرة 
 إلى 

ً
فــي لقــاء دخلــه الفريــق اإلنجليزي متأهــا

الــدور الـــ16 مــن البطولــة األوروبيــة، فــي وقــت 
كان ســبورتينج يبحــث عــن التأهــل عبــر بوابة 
»البلــوز«، إال أن كل أحــام الفريــق البرتغالــي 

باءت بالفشل بفوز شالكه األملاني.
فــوزًا  حقــق  فقــد  األملانــي،  لشــالكه  وبالنســبة 
ثمينًا على ماريبور السلوفيني بهدٍف نظيف، 
القــارة  كبــار  برفقــة  الثانــي  الــدور  إلــى  حملــه 
األوروبيــة، والفريــد مــن نوعــه أن شــالكه أكمــل 
إذ  قبــل، 

ُ
امل الــدور  بلــغ  الــذي  األملانــي  الرباعــي 

دخــل البطولــة بأربعة أندية ووصلت جميعها 
إلــى الــدور الـــ16، فــي وقــت حجــز ســبورتينج 
البرتغالي بطاقة عبور إلى الدوري األوروبي.

الترتيب النهائي للمجموعة السابعة
1- تشيلسي 14 نقطة 

2- شالكه 8 نقاط 
3- سبورتينج سبع نقاط 

4- ماريبور ثاث نقاط 

بورتو زعيم الثامنة وشاختار وصيفه
دور  إنهــاء  فــي  البرتغالــي  بورتــو  نجــح 
املجموعــات في صــدارة املجموعة الثامنة بعد 
أن تعادل مع شاختار دونتسك، وكان الفريقان 
قد ضمنا تأهلهما من الجولة الخامسة، ليبلغ 
بورتو الدور الـ16 بدون التعرض ألي خسارة.

فــي املقابــل، حقــق أتلتيكــو بلبــاو فــوزه الثاني 
باتــي  حســاب  علــى  األوروبيــة  البطولــة  فــي 
نظيفــن،  بهدفــن  البياروســي  بوريســوف 
جعــا الفريــق اإلســباني يتأهــل للمشــاركة في 
بطولــة الــدوري األوروبــي ومحاولــة املنافســة 
الترتيــب  ــر. 

ّ
املصغ األوروبــي  اللقــب  علــى 

النهائي للمجموعة الثامنة.
1- بورتو 14 نقطة 

2- شاختار دونتسك تسع نقاط 
3- أتلتيك بلباو سبع نقاط 

4- باتي بوريسوف ثاث نقاط.

الدوري القطري

الشمال يفاجئ السّد ولخويا 
يواصل البحث عن الصدارة

العربي الجديد

فاجأ فريق الشمال، متذّيل ترتيب دوري نجوم قطر لكرة القدم، ضيفه السد املتصّدر 
وتعادل معه 2-2 في ختام مباريات الجولة 13 للمسابقة.

ســجل عبــد الكريــم حســن، العــب الســد، هــدف التقدم لفريقــه من ضربــة رأس إثر ركلة 
ركنيــة نفذهــا البرازيلــي رودريجــو تاباتــا فــي الدقيقة 12. وأدرك تشــو يونج هيونج 

 عدم التمركز الجيد ملدافعي السد.
ً
التعادل للشمال بعدها بست دقائق مستغا

ومنــح ســعيد بوطاهــر التقــدم للشــمال ألول مــرة فــي اللقــاء بتســجيله الهــدف الثاني 
للفريق في الدقيقة 32 قبل أن يتعادل حسن الهيدوس للسد في الدقيقة 62.

ــص بينــه وبــن ماحقــه 
ّ
وظــل الســد علــى القمــة برصيــد 33 نقطــة، إال أن الفــارق تقل

إلــى  الشــمال رصيــده  رفــع  بينمــا  نقــاط،  ثــاث  إلــى  اللقــب،  املباشــر لخويــا، حامــل 
خمــس نقــاط وال يــزال يتذّيــل الترتيــب بــدون أي انتصــار. وفــى مبــاراة ثانيــة، تعــادل 
الخريطيــات مــع الجيــش بهــدف لــكل منهما. تقدم الخريطيات عــن طريق عبد العزيز 
األنصــاري مــن تســديدة قويــة ارتطمــت بيــد أحمــد ســفيان، حــارس الجيش، وســكنت 
الشــباك فــي الدقيقــة 31. وتعــادل الجيــش بواســطة رومارينيو من تســديدة من داخل 
منطقــة الجــزاء فــي الدقيقــة 79. ورفــع الجيــش رصيــده إلــى 22 نقطــة وال يــزال يحتــل 

املركز الرابع، بينما رفع الخريطيات رصيده الى 12 نقطة في املركز 11.
وحقــق لخويــا، حامــل اللقــب، فوزًا صعبًا على الســيلية 2-1، يــوم الثاثاء، في املرحلة 
الثالثة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم، ما سمح بتقليص الفارق الذي يفصله 
عن السد املتصّدر الى ثاثة نقاط. وسجل سيباستيان سوريا )52(، وكريم بوضيف 
)59(، هدفي السد، والبحريني فوزي عايش )66 من ركلة جزاء(، هدف السيلية الذي 

تجّمد رصيده عند 14 نقطة.
وفّجــر الوكــرة، املهــدد بالهبــوط، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه علي الغرافة الثالث 
6-1 فــي نتيجــة أقــل مــا يقــال عنهــا »صاعقــة«، وخصوصــًا أن الوكــرة كان ســقط فــي 

املرحلة قبل املاضية أمام قطر بسباعية.

نبيل التليلي

يــدرك الجميــع تقريبــا أن الحــظ يعلــب دورًا هامــا فــي حيــاة كل إنســان، والعــب 
كــرة القــدم ال يشــذ عــن هــذه القاعــدة وغالبــا مــع لعــب الحــظ كمــا أراد واشــتهى 
فــي صعــود أســهم العــب ال يســوى بعــض الريــاالت، وخفــض مــن قيمــة موهبة 
كروية فجعلها محل سخط الجماهير ووسائل اإلعام، وأجبرها على مغادرة 

املاعب من الباب الصغير.
مــا جرنــي للحديــث عــن هــذه املســألة هــو ســؤال لــم أعثــر لــه علــى إجابــة منــذ 
موسمن تقريبا؛ وهو ماذا يفعل الاعب أربيلوا الذي يشغل خطة مدافع أيمن 

في تشكيلة ريال مدريد؟
أنشيلوتي مدرب امللكي وجد نفسه مضطرًا في املباريات األخيرة للتعويل على 
خدمات هذا الاعب، ومن ســوء حظه هذه املرة أن عشــاق ريال مدريد اكتشــفوا 
تواضع إمكانات هذا املدافع الذي ال يشرف فريقا في حجم ريال مدريد الذي يعج 
بالنجوم والفلتات الكروية مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والويلزي جاريث 
بيل، والكولومبي رودريجز وغيرهم من املواهب الكروية التي صارت معشــوقة 
الجماهير. وحتى على مستوى الدفاع فإن الريال يضم عدة العبن بارزين على 
غرار البرازيلي مارسيلو والبرتغالي بيبي واإلسباني راموس والفرنسي الشاب 
فــاران وأمامهــم كــروس ومودريتش، لكن تحديدا أربيلوا وبدرجة أقل كارفاخال 
ال أعرف حقيقة سر تواجدهما في هذا الفريق العريق الذي يعد أحد األندية التي 

هيمنت على الكرة اإلسبانية واألوروبية في الفترة األخيرة.
ومــن حــظ هــذا املدافــع والــذي رشــحت كل االحتمــاالت مغادرتــه للفريــق امللكــي 
فــي أقــرب اآلجــال، نجاحــه فــي تســجيل هــدف فــي مبــاراة دوري أبطــال أوروبــا 
أمــام نــادي لودوجوريتــس، حتــى أنه لم يصدق نفســه وبدا مندهشــا من تعدي 

كرته خط املرمى.
الكرة حظ يا سادة أربيلوا يلعب في نفس الفريق مع رونالدو!

أربيلوا المحظوظ

مجرّد رأي

)Getty( العبو برشلونة يحتفلون بالفوز على باريس سان جرمان

)Getty/(إبراهيم دياكيه )فرانسواه نيلGetty( موعد مثير بين الوحدات والرمثا لتحديد متصّدر مرحلة الذهاب
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العربي الجديد

قبلــت قاضيــة املحكمــة العليــا فــي بريتوريــا، 
قدمتــه  الــذي  الطعــن  ماســيبا،  ثوكوزيلــي 
النيابة العامة ضد حيثيات الحكم الذي كانت 
قــد أصدرتــه بحــق العداء الباراليمبي أوســكار 
بيســتوريوس، والــذي يقضــي بســجنه خمــس 
ســنوات بتهمة القتل غير العمد لرفيقته التي 
كان علــى عاقــة معهــا قبــل مقتلهــا، عارضــة 
فبرايــر/   14 فــي  ســتينكامب،  ريفــا  األزيــاء 

شباط من العام 2013.
وفــي تفاصيــل قرارها الجديــد، طالبت النيابة 
االســتئناف  محكمــة  فــي  القاضيــة  العامــة 
قّيم إذا ما كانت 

ُ
العليــا فــي بلومفونتن، بــأن ت

لــم  بيســتوريوس  أن  رأت  أخطــأت عندمــا  قــد 
يكــن يرغــب فــي قتــل ســتينكامب عندمــا أطلــق 
عليهــا الرصــاص أربــع مــرات مــن خلــف بــاب 
وفقــًا  لــص،  أنهــا  منــه  اعتقــادًا  منزلــه  حمــام 
لروايــة العــداء التــي حظيت بقبول املحكمة في 

جلسات املحاكمة قبل إصدار القرار الرسمي.
هــذه  نيــل،  جريــو  العــام،  النائــب  ويســتخدم 
حيثيــات  فــي  أخطــأت  القاضيــة  بــأن  الحجــة 
حكمها، ليبني عليها طلب الطعن ويشكك في 
إدانــة العــداء بتهمــة القتل غير العمد ألنه يرى 

وهــي جريمــة  عمــدًا،  بالقتــل  اتهامــه  ضــرورة 
أدنى عقوبة لها هي السجن 15 عامًا،

ولكن القاضية رفضت وجود أسباب قضائية 
تقضي باستئناف الحكم نفسه دون حيثياته.

فــي املقابــل، قبلــت ماســيبا بــأن طعــن النائــب 
العــام ضــد حيثيــات الحكم مبني على مســائل 
ألحــداث  تفســيرها  عبــر  وليــس  قانونيــة 
ماســيبا  أن  العــام  النائــب  ويعتقــد  الواقعــة. 
أخطأت خال تقييمها لـ«األدلة الظرفية« التي 
تــم تقديمهــا خال املحاكمــة، وبقبولها لرواية 
وجــود  رغــم  الواقعــة،  حــول  بيســتوريوس 
تعــارض كبيــر فــي الروايــات التي تــم تدوينها 
في املحاضر القضائية التابعة للقضية آنذاك.

وأعرب املتحدث باسم النيابة العامة الجنوب 
إزاء  رضــاه  عــن  مونكوبــي،  ناثــي  أفريقيــة، 
أن  الحكــم، مبّينــًا  قــرار ماســيبا بقبــول طعــن 

املحكمــة ســتقوم أيضــًا بتحديــد مــا إذا كانــت 
ســتطالب محكمــة االســتئناف بتقييــم الحكــم 
قــد  بيســتوريوس  وكان  فيــه.  والطعــن  نفســه 
نقل في 21 أكتوبر/ تشــرين األول املاضي إلى 
ســجن »كيجوســي مابــورو«، املعروف بســجن 
الســجن  عقوبــة  لقضــاء  املركــزي،  بريتوريــا 
الجنــوب  للقانــون  ووفقــًا  ســنوات.  خمــس 
مغــادرة  يمكنــه  بيســتوريوس  فــإن  أفريقــي، 
الســجن لحســن الســير والســلوك بعــد قضــاء 
عشــرة أشــهر مــن محكوميتــه، لذا تــرى النيابة 
اإلطــاق  علــى  يتناســب  ال  الحكــم  أن  العامــة 
مــع الواقعــة، خصوصــًا أن هنــاك جريمــة قتــل 
بحــق شــخص بــريء ال ذنــب لــه فــي الحادثــة|، 
وال يمكــن االعتمــاد علــى روايــة غيــر مقنعــة أن 
الشــخص  أن  اعتقــد  أفريقــي  الجنــوب  العــداء 
هــو ســارق وليس املرأة التــي له عاقة عاطفية 

معها منذ سنوات ويعيشان في منزل واحد.
ويقــول املتحــدث باســم النيابة العــام إن تقييم 
فــي  يبــدأ  قــد  الحكــم  حيثيــات  ضــد  الطعــن 
غضــون عــام، نظرًا لإلجــراءات املعتادة. وُيذكر 
أن العــداء )28 عامــًا(، قــد أصبــح فــي أوملبيــاد 
لندن 2012 أول رياضي يشــارك في منافســات 
مبتورتــن  بســاقن  لألصحــاء  أوملبيــة  دورة 

وأحرز العديد من امليداليات.

أكد اإلسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب 
فريــق األهلــي املصــري، أنــه وافق علــى القدوم 
إلــى مصــر ألن فريــق كــرة القــدم بالنــادي هــو 
»األفضــل علــى مســتوى قــارة أفريقيــا«، وذلك 

خال مقابلة أجرتها معه وكالة )إفي(.
وتعّن على جاريدو التفكير ملّيًا قبل توقيع 
تعاقــده مــع النــادي األهلــي بســبب األوضــاع 
في مصر التي شــهدت ثورة 2011 وتبعاتها، 
املــدرب  قيــادة  دون  يحــل  لــم  ذلــك  كل  أن  إال 
فــي  بطولتــن  لحصــد  لألهلــي  اإلســباني 

خمسة أشهر فحسب.
وأوضح املدرب: »الوضع في مصر في الفترة 
هــذا  أدى  للغايــة،  إيجابيــًا  يكــن  لــم  األخيــرة 
إلــى بعــض الشــكوك، لكــن حينمــا تعيــش هنا 
تجــد أن األمــور أفضــل بكثيــر مّما تبــدو عليه 
الفراعنــة  أرض  بــأن  معترفــًا  الخــارج«،  مــن 
أصبحــت »مفاجــأة ممتعــة« منــذ وصولــه في 

يوليو/ تموز املاضي.
كما أكد جاريدو أنه يشعر بـ«الحفاوة وحسن 
املعاملــة« فــي النادي األهلي، الذي تّوج بلقب 
نادي القرن الـ20، والذي فاز، الســبت املاضي، 
ببطولــة كأس االتحــاد االفريقــي لكــرة القــدم 
دوليــة  بطولــة  أول  وهــي  )الكونفيدراليــة(، 
يحققهــا الفريــق املصــري تحــت إمــرة املــدرب 

اإلسباني.
بينمــا  جاريــدو  صــورة  تصــّدرت  فقــد  لــذا، 
الصفحــات  األعلــى  إلــى  الاعبــون  يرفعــه 

األولى من الجرائد املصرية.
وتطــرق جاريــدو إلــى مبــاراة الســبت والهدف 
الــذي أحــرزه املهاجــم عمــاد متعــب قبــل ثــوان 
فــي  النهائــي  لقــاء  عمــر  نهايــة  مــن  معــدودة 
اإليفــواري،  املنافــس ســيوي ســبورت  شــباك 

ليمنح البطولة إلى النادي األهلي.
كنــا  لكننــا  ينفــد بســرعة،  الوقــت  وقــال: »كان 
نقاتــل، وهــذا هــو األهم، وخاصــة أن الفوز جاء 

العربي الجديد

خيتافــي  ملواجهــة  برشــلونة  فريــق  يســتعّد 
خــارج قواعــده فــي الجولة املقبلــة من الدوري 
اإلســباني علــى ملعــب كوليســيوم ألفونســو 
بخســارة  خســارته  تربــط  بذكريــات  بيريــز، 
فــي  الصــدارة  يحتــل  ال  وأنــه  اللقــب، خاصــة 

الوقت الحالي.
ملعــب  علــى  للهزيمــة  برشــلونة  وتعــرض 
تاريــخ  طــوال  فقــط  مرتــن  خيتافــي 
مواجهاتهمــا، وذلك في موســمي 2008-2007 
و2011-2012 ، وفي كلتا املرتن خسر الفريق 
عهــد  فــي  واحــدة  الليجــا،  لقــب  الكتالونــي 

كريســتوف  األملانــي  الوســط  العــب  رد 
كرامر على شائعات انتقاله لريال مدريد 
اإلســباني بالتأكيد على أنه ســيعود في 
الصيــف املقبــل الــى بايــر ليفركــوزن بعــد 
بوروســيا  الــى  الحاليــة  إعارتــه  انتهــاء 
 23( كرامــر  وأوضــح  مونشــنجادباخ، 
عامــًا(، فــي تصريحــات ملجلــة »ســبورت 
فــي  ليفركــوزن،  مــع  عقــد  »لــدّي  بيلــد«: 
الصيــف ســأنضم إليــه. هــذا هــو موقفــي 
الحالي«. وشدد العب »املانشافت«، بطل 
العالــم، علــى أنه لــن ينتقل الى ليفركوزن 
مجبــرًا أو رغمــًا عنــه، وإنمــا ألن منظومة 

النادي تناسبه.
ووفقــًا لــرودي فولر، املديــر الرياضي في 

نــادي بايــر ليفركــوزن األملانــي، فــإن عقــد 
كرامــر يمتــد حتــى 2017، ويعتزم النادي 

تمديده لعام أو اثنن إضافين.
أملانيــا  خــارج  »اللعــب  كرامــر:  وأضــاف 
أفكــر  قــد  مــا  يومــًا  جذابــة،  فكــرة  يبــدو 
فــي  متاحــة  الظــروف  كل  لكــن  فيــه، 
البوندسليجا«، في املقابل كان اإليطالي 
مدريــد  ريــال  مــدرب  أنشــيلوتي،  كارلــو 
النــادي  قــد اعتــرف باهتمــام  اإلســباني، 
ضمــن  كرامــر،  مــع  بالتعاقــد  »امللكــي« 
خيــارات أخــرى لتعزيــز خــط الوســط فــي 
السوق الشتوي بسب إصابة مودريتش 

ورودريجيز.
)العربي الجديد، إفي(

البرتغالــي  النجــم  جــوار  الــى  ســيلعب  أنــه 
كريســتيانو رونالدو. ومن املنتظر أن يعوض 
لــوكاس النقــص فــي وســط امللعــب خاصــة مــع 
واألملانــي  مودريتــش  لــوكا  الكرواتــي  إصابــة 
جيمــس  والكولومبــي  خضيــرة  ســامي 

رودريجز.

ماريو بالوتيلي
لــم  النجــم اإليطالــي املشــاغب واملثيــر للجــدل 
مرحلــة  يبلــغ  ولــم  املشــاكل  عــن  مــرة  يتوقــف 
اشــتراه  حــن  منــه  متوقعــًا  كان  كمــا  النضــج 
الصيــف  ميــان  مــن  اإلنجليــزي  ليفربــول 

املاضي بنحو 16 مليون استرليني.
رودجــرز  برينــدان  األيرلنــدي  املــدرب  اعتقــد 
وجماهير الريدز أن »سوبر ماريو« قد يعوض 
ليــج  البريمييــر  هــداف  رحيــل  نســبيًا  ولــو 
األوروجويــاي لويــس ســواريز الــى برشــلونة، 
النصــف  طــوال  الفريــق  علــى  عالــة  كان  لكنــه 
األول مــن املوســم. وتعــرض بالوتيلي لإليقاف 
مؤخرا بسبب تعليقاته العنصرية على موقع 
االنترنــت، مــا جعــل النــادي اإلنجليــزي يفكــر 
جديا في قبول أي عرض بإعارته هذا الشتاء.

فيكتور فالديس
حــارس برشــلونة الســابق ومنتخــب إســبانيا 
لكنــه  املاضــي،  املوســم  بنهايــة  عقــده  انتهــى 
لــم يتعاقــد مــع أي نــاد خــال الصيــف، بعدمــا 
طالــت فتــرة تعافيــه مــن اإلصابــة التــي حرمته 
مــن املشــاركة فــي مونديــال البرازيــل. ورغــم أن 
التكهنــات كانــت متعلقة بانتقــال فالديس الى 
ليفربــول اإلنجليــزي أو موناكــو الفرنســي، اال 
أنــه لــم يرتبــط بــأي فريــق بعــد، الــى أن دعــاه 
املدرب الهولندي لويس فان جال للتدريب مع 
مانشســتر يونايتــد. ومــع اقتــراب شــهر ينايــر 
قــد يوقــع فالديس للـ«شــياطن الحمر« ليلعب 
ينضــم  أو  خيــا،  دي  ديفيــد  ملواطنــه  بديــا 
فــي  رونالدينيــو  الســابق  البرازيلــي  لزميلــه 

كيريتارو املكسيكي كما أشيع مؤخرًا.

فابيو كوينتراو
الظهيــر األيمــن البرتغالــي طاملا كان معروضا 
للبيع خال مواسمه مع ريال مدريد اإلسباني 
في نظر وســائل اإلعام، رغم أنه تألق املوســم 
املاضــي وســاهم فــي التتويــج بــدوري أبطــال 
أنشــيلوتي  تأكيــد  ورغــم  العاشــرة.  أوروبــا 
انتقــاالت  خــال  العــب  أي  رحيــل  عــدم  علــى 
الشتاء، اال أن كثرة إصابات كوينتراو، ومرور 
البرازيلي مارســيلو بحالة رائعة هذا املوســم، 
قــد يفتحــان البــاب لفابيــو مــن أجــل الرحيــل، 
اإليطالــي  ميــان  أو  كوينتــراو  اســم  ويتــردد 

لالتحاق بمانشستر يونايتد في الشتاء.

فرحتنــا  كانــت  فقــد  لــذا  األخيــرة.  اللعبــة  مــن 
طاغية نظرًا للكفاح الذي قمنا به«. وباإلضافة 
إلــى بطولــة الكونفيدرالية، التي يعتبر األهلي 
جاريــدو  تمكــن  يحققهــا،  مصــري  فريــق  أول 
مــن  الســوبر  كأس  بطولــة  انتــزاع  مــن  أيضــًا 
الغريــم التقليــدي، الزمالك، في مباراة النهائي 

املــدرب الهولنــدي فرانك ريكارد، واألخرى مع 
خليفته بيب جوارديوال.

وفاز البرسا في سبع زيارات مللعب خيتافي، 
فضا عن الهزيمتن وتعادل وحيد، ولم يكن 
ســجل املنافســات بن الفريقن طويا خاصة 
الدائمــة  الوجــوه  مــن  يكــن  لــم  خيتافــي  وأن 

بدوري الدرجة األولى اإلسباني.
مــدرب خيتافــي  مــع  األولــى  الهزيمــة  حدثــت 
الدنماركي مايكل الودروب، أســطورة البرسا 
ســابقًا، حيــث انتصــر 2-0 بهدفــي مانــو ديــل 
طــرد خالــه  لقــاء  فــي  ألبــن،  وخــوان  مــورال 

املدافع اإليطالي جيانلوكا زامبروتا.
وفــي 2011 فــاز الفريق املدريــدي للمرة الثانية 

املاضــي  أيلــول  ســبتمبر/  فــي  أقيمــت  التــي 
وانتهت بضربات الجزاء الترجيحية.

املــدرب  أمضاهــا  أشــهر  خمســة  وبعــد 
اإلســباني، الــذي يتحــّدر مــن إقليــم فالنســيا، 
اعترف جاريدو بموهبة العبيه، وال سيما أن 

»املجتمع املصري يعشق كرة القدم«.
وأكد: »حينما يلعب األطفال كرة القدم، فإنهم 
يصبحــون العبــن محترفــن، األمــر يتلخــص 
فــي صقــل هــذه املوهبــة وتحويلهــا إلــى عــادة 
الدوريــن  بــأن  واعتــرف  عــاد  لكنــه  وعمــل«، 
فــي  »األفضــل  همــا  واإلنجليــزي  اإلســباني 
العالم«، وأنهما على مســتوى من االحترافية 

»لم يبلغه أي دوري آخر«.
)العربي الجديد، إفي(

علــى أرضــه مــع املــدرب لويــس جارســيا بــازا 
بهدف خوان فاليرا. ويحتل برشــلونة وصافة 
الليجا حاليًا بفارق نقطتن عن املتصدر ريال 

مدريد، أما خيتافي فيأتي في املركز الـ12.
بالفــوز  منتشــيًا  البطولــة  البرســا  ويدخــل 
الكبير الذي حققه على باريس سان جيرمان 
املجموعــات  دور  مــن  األخيــرة  الجولــة  فــي 
بــدوري أبطــال أوروبــا بثاثة أهــداف مقابل 
واحد، والتي تصدر فيها مجموعته لينتظر 
نتيجــة القرعــة يــوم االثنــن املقبــل، ليعــرف 
الفريــق الــذي ســيواجهه فــي ثمــن النهائــي 
 مــن البطولــة األهــم علــى صعيــد الفــري فــي 

القارة العجوز.

قضيّة بيستوريوس
قبول الطعن المقّدم من النيابة العامة

جاريدو: قبلت تدريب األهلي ألنه األفضل لقاء برشلونة وخيتافي يحسم الليجا؟

كرامر يرفض ريال مدريد

أكد جاريدو أنه يشعر 
بـ»الحفاوة وحسن 

المعاملة« في األهلي

3031
رياضة

إبراهيموفيتش: 
لدّي 90 ألف صديق في كامب نو

أكد النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم باريس سان جيرمان 
الفرنســي، أنــه لــم يشــعر بأمــر غريــب خــال عودتــه مللعــب كامــب نــو، حيــث 
يمتلــك 22 صديقــًا فــي امللعــب و90 ألفــًا آخريــن فــي املدرجــات. وصــرح إبــرا، 
مهاجم البارسا األسبق، عقب الخسارة: »ارتكبنا أخطاء ال يمكن أن تحدث 

هنا في كامب نو وأمام فريق كبير كبرشلونة«.

سواريز: الصدارة مهمة لنا
لويــس  األوروجويانــي  املهاجــم  أعــرب 
ســواريز، العــب برشــلونة اإلســباني، عــن 
ســعادته بالفــوز الــذي حققــه فريقــه علــى 
وقــال  الفرنســي.  جيرمــان  ســان  باريــس 
ســواريز، فــي تصريحــات صحافيــة عقــب 
يســجله  الــذي  األول  الهــدف  إن  املبــاراة، 
فــي الكامــب نــو »يعــزز الثقــة فــي النفــس، 

وكذلك يساعد الفريق«.

العبو الوحدة: سنواصل المنافسة
اعتبر العبو الوحدة أن خســارة فريقهم، متصّدر ترتيب دوري املحترفن 
اإلماراتــي، أمــام العــن، ال تعنــي فقــدان فرصــة املنافســة علــى اللقــب. وقــال 
الكويتــي حســن فاضــل، العــب الوحــدة: »خســارة مبــاراة ال تعنــي خســارة 
)فرصــة املنافســة( علــى لقــب البطولــة. صحيــح أن الخســارة قاســية فــي 
مبــاراة قمــة مؤثــرة، لكننــا مــا زلنــا فــي الصــدارة وســنعّوض مــا فاتنــا فــي 

املباريات املقبلة«.

مكالرين سيعلن تشكيلته في 2015 
يمكــن لفريــق مكاريــن، الــذي ينافــس فــي بطولــة العالم لســباقات فورموال 
1 للســيارات، أن يمنــح ســائقه املخضــرم جنســون باتــون دفعــة أخــرى قوية 
أو يســدل الســتار علــى مســيرة بطــل العالــم 2009. وشــكل مســتقبل باتــون 
أكبر سؤال مطروح في أوساط الرياضة وذلك لعدة أشهر بعد انتهاء عقد 
الســائق البريطانــي البالــغ مــن العمــر 34 عامــًا، وفــي ظــل كــون مكارين هو 

الفريق الوحيد الذي لم يعلن عن تشكيلته.

القادسية والعربي 
في واجهة الدوري الكويتي

تشــهد املرحلــة الثانية عشــرة من الدوري 
الكويتــي مبــاراة قمــة تجمع بــن القطبن 
القادسية وضيفه العربي، اليوم الجمعة. 
ويلتقــي الكويــت مــع اليرمــوك، والجهــراء 
الســبت،  يلعــب،  أن  علــى  خيطــان،  مــع 
كاظمة مع النصر، التضامن مع الساحل، 
والصليبخــات  الســاملية،  مــع  الفحيحيــل 

مع الشباب.

ليون يواجه كاين في الدوري الفرنسي
يلتقي فريق ليون على أرضه نظيره كاين، القابع في املركز التاســع عشــر، 
فــي املرحلــة الثامنــة عشــرة مــن الــدوري الفرنســي، فيما ســيكون مرســيليا، 
أمــام اختبــار صعــب عندمــا يحــل ضيفــًا علــى موناكــو االحــد،  املتصــّدر، 
ويســعى مطــارده باريــس ســان جرمــان، حامــل اللقــب، الــى تناســي خيبــة 

سقوطه في برشلونة عندما يحل ضيفًا على غانجان.

أخبار مختصرة

تقرير

لقد طلبت من مارادونا أن يرافقنا في هذا االحتفال، وقد تأثر كثيرًا. مارادونا 
يرافق الشعوب في كفاحها من أجل العدالة والحقيقة. شكرًا لك على ما قدمته 

للشباب وعلى مواصلة الدفاع عن الحقيقة.
نيكوالس مادورو )الرئيس الفنزويلي(

¶  ¶  ¶
لســنا فــي أزمــة علــى اإلطــاق. نمّر بفترة من النتائج الســيئة وحســب. يجب أن 
ننتقــد أنفســنا لنصّحــح األخطــاء ونواجــه ذلــك كمحترفــن. نتحمل املســؤولية 
أكثــر مــن املــدرب. إننــي واثــق مــن أننــا سنســتعيد مســتوانا ونتائجنــا الجيــدة 

سريعا.
ألفارو نيجريدو )مهاجم فالنسيا اإلسباني(

¶  ¶  ¶
النجاحــات هــي ثمــرة العمــل الجماعــي، لكنهــا أيضــا تمنحنــي شــعورًا بالرضا 
على املســتوين العملي والشــخصي. هذه املرحلة مؤثرة للغاية، وحينما يلعب 
ــص فــي 

ّ
األطفــال كــرة القــدم، فإنهــم يصبحــون العبــن محترفــن. األمــر يتلخ

صقل هذه املوهبة وتحويلها إلى عادة وعمل.
خوان كارلوس جاريدو )مدرب األهلي املصري(

¶  ¶  ¶
آمل أن يفوز بها ميسي. إنه العب كبير، فهو ال يتوقف عن مفاجأتنا، وفي أي 
لحظة يبتكر شيئا ما في اللعب أو يقدم لعبة مذهلة تسمح بالفوز باملباريات. 

بالنسبة لي هو أفضل العب في العالم.
خافيير زانيتي )الاعب السابق ملنتخب األرجنتن(

¶  ¶  ¶
ال بــد مــن االســتمرار فــي املســتوى نفســه وإعطــاء كل مبــاراة حقهــا، وســوف 
نواصــل هكــذا. فــي ثمــن نهائــي دوري األبطــال هناك أفضل األنديــة في أوروبا، 
وســتكون مواجهــة أي فريــق صعبــة، وبالنســبة لتلــك الفــرق أيضــا ســيكون 

أتلتيكو مدريد خصما صعبا للغاية.
ماريو سواريز )العب أتلتيكو مدريد(

¶  ¶  ¶
أنــا ســعيد بحقبــة انتصــارات الفريق وفــوزه على لودوجوريتــس. كانت مباراة 
ســهلة نظريــا، ألن أحــد العبيهــم طــرد فــي وقــت مبكــر للغايــة، ونحــن ســعداء 
بمستوى الفريق خال املباراة التي أنهيناها في حالة هجوم. الفريق لديه رغبة 

في مواصلة تقديم ما هو أفضل.
إيسكو )العب ريال مدريد اإلسباني(

¶  ¶  ¶
هنــاك ثاثــة أو أربعــة أنديــة تتفــّوق علــى الباقــي، ولكــن يوفنتــوس قــادر علــى 
مواجهــة أي فريــق. ينبغــي علينــا أن نــدرك قوتنــا، ومواجهــة أتلتيكــو فــي ختام 
منافســات دور املجموعــات لــم تكــن ســهلة، وهــم يحققــون نتائــج جيــدة خــال 
السنوات األخيرة، ربما ال يكون العبوهم مثل اآلخرين، ولكنه أحد األندية التي 

تصعب مواجهتها.
ماسيميليانو أليجري )مدرب يوفنتوس اإليطالي(

القرار سجن 
بيستوريوس خمس 
سنوات بسبب القتل

ينتظر أكثر من العب تحديد مصيره في موسم االنتقاالت الشتوية، فبين العب ال يقدم األداء المنتظر وآخر يبحث عن 
فرصة بين كوكبة من النجوم وثالث أنهكته اإلصابات، سيشهد سوق االنتقاالت إثارة كبيرة خالل األيام المقبلة

مهاجرو الشتاء
بالوتيلي وصالح وحجازي ضمن ركب الباحثين عن أندية جديدة

تويتر

إكسبرسو صباحي

)Getty( صالح أبرز الوجوه العربية في سوق االنتقاالت الشتوية

جاريدو مع  حسام غالي )محمد الشهيد/فرانس برس(

)Getty( الالعب األلماني كريستوف كرامر

)Getty( العداء الجنوب أفريقي بيستوريوس

فريق برشلونة 
)ديفيد راموس
)Getty/

أحمد فتحي

األوروبيــة  القــارة  أنديــة  تترقــب 
األنفــاس  اللتقــاط  الشــتاء  عطلــة 
النصــف  فــي  نتائجهــا  ومراجعــة 
فرقهــا  تذخيــر  إعــادة  مــع  املوســم،  مــن  األول 
االنتقــاالت  فتــرة  خــال  جديــدة  بصفقــات 
عــن  واالســتغناء  ينايــر،  بشــهر  الشــتوية 

املهمشن واملقصرين.

محمد صالح
النجــم املصــري صار حديث الشــارع الرياضي 
بالوطن العربي حن انتقل الشتاء املاضي الى 
تشيلســي اإلنجليــزي بعــد تجربــة ناجحــة مع 
بــازل السويســري، وصنــف كأغلى العب عربي 
فــي التاريــخ، لكنــه عجــز عــن إيجاد مــكان دائم 
بتشــكيل املــدرب البرتغالــي جوزيــه مورينيــو، 

وشارك بعدد محدود من الدقائق.
فــي  أو  قــدرات صــاح  فــي  املشــكلة  تكمــن  وال 
عجــزه عــن إثبــات نفســه، وإنمــا لتعــدد نجــوم 
أكثــر كفــاءة فــي نفس مركزه بوســط امللعب، إذ 

ينافسه هازارد وويليان وشورله وأوسكار.
وتزايــدت الشــائعات فــي اآلونــة االخيــرة حــول 
الــى إنتــر  انتقــال صــاح علــى ســبيل اإلعــارة 
أخــرى  عــروض  وجــود  مــع  اإليطالــي،  ميــان 
داخــل إنجلتــرا مــن أنديــة مثــل ســاوثامبتون 

وكوينز بارك رينجرز وإيفرتون.

أحمد حجازي
املدافــع املصــري الشــاب أحمــد حجــازي عانــى 
من ســوء الحظ خال موســمن مع فيورنتينا 
بالربــاط  لقطــع  تعــرض  أن  بعــد  اإليطالــي 
الصليبي مرتن، مما عزز شائعات رحيله عن 
الفيوال هذا الشتاء. ورغم عدم وجود تأكيدات 
حــول بقــاء أو رحيــل حجــازي عــن فريق املدرب 
فينتشــينزو مونتيــا، اال أن تقاريــر صحفيــة 
أشــارت الــى اهتمــام كييفــو فيرونــا وأتاالنتــا 
خــارج  مــن  إســبانيول  بجانــب  بالاعــب، 

الكالتشو.

لوكاس سيلفا
الاعــب البرازيلي الشــاب نجــم فريق كروزيرو 
بطــل الــدوري فــي بــاد الســامبا، اســم مغمــور 
بالنسبة ملتابعي الكرة األوروبية، لكن أسهمه 
ارتفعت بشدة في أميركا الجنوبية في الفترة 
القصيــرة املاضيــة، ممــا لفــت اليــه أنظــار بطــل 

أوروبا ريال مدريد اإلسباني.
االنضمــام  مــن  للغايــة  قريبــا  لــوكاس  ويبــدو 
للريــال بحســب مــا أكدتــه تصريحــات املــدرب 
اإليطالــي كارلــو أنشــيلوتي، فضــا عمــا قالــه 
يصــدق  ال  بأنــه  اعتــرف  إذ  نفســه،  الاعــب 
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... وكأن الموت الغامض اختارهم واحدا واحدا، هم من خيرة النخب المغربية، كانت نهاياتهم تراجيدية للغاية، ولم تكشف 
التحقيقات سر رحيلهم، وما تزال األسئلة ذاتها تراوح المكان

10 حاالت موت غامض
سياسيون وجنراالت مغاربة بنهايات تراجيدية

حكيم عنكر

تعددت األسباب واملوت واحد. لكن 
فــي حالــة سياســين مغاربــة، كان 
لهم وقع في الحياة العامة، ال يبدو 
ِحَمــام املــوت عاديــا، فقــد حــّم عليهــم القضــاء  
فــي ظــروف جعلــت قبورهــم مفتوحــة حتــى 
بعد مضي عقود على ذلك املوت التراجيدي.

هــو  االســتقال  بعــد  ملــا  ضحيــة  أول  لعــل 
املقاوم املغربي عباس املساعدي، ابن الريف، 
الذي قيل إنه لقي مصرعه سنة 1956 بسبب 
الصــراع الــذي كان دائــرا آنــذاك بــن فصائــل 
املقاومة املغربية، حديثة العهد باالستقال.

موتــه جــاء في ســياق ملتبس، لم يحســم فيه 
تبادل التهم بن عدد من قيادات تلك الفترة، 
بــن  ومحمــد  أحرضــان،  املحجوبــي  ومنهــم 

سعيد آيت ايدر.
امللــك محمــد  فــي عهــد  فتــح  الــذي  التحقيــق 
لكــن  امللــف،  إغــاق  إلــى  أفضــى  الخامــس، 
مســؤولية  تتــداول  ظلــت  املقاومــة،  رجــاالت 
التهمــة  وجهــت  أن  وكان  األطــراف،  بعــض 
مباشرة إلى  القيادي املهدي بنبركة، الوجه 

البارز في حركة التحرير الوطنية.
ربمــا مــن ســخرية األقدار، أن املهــدي بنبركة، 
ســيتحول هــو نفســه إلــى رمــز وشــهيد، بعــد 
ســنوات قليلــة مــن ذلك، ففي أكتوبر/تشــرين 
األول مــن ســنة 1965ســيجري اختطافــه مــن 
أمــام مقهــى ليــب فــي باريــس، فــي وقــت كان 
املغرب السياسي يغلي، مع ما سمي آنذاك بـ 
»االنتفاضــة التاميذيــة«، التــي عمــت الباد، 
املعارضــة  اليســارية  الخايــا  أولــى  وبــروز 

للنظام.
عــدد  عنهــا  التــي حكــى  اللحظــة  تلــك  ومنــذ 
مــن أعــوان نظــام الحســن الثانــي، وباألخــص 
كتبهــا  التــي  للجــدل،  املثيــرة  املذكــرات 
أحمــد البخــاري، العميــل الســابق فــي جهــاز 
االســتخبارات املغربيــة، التــي كانــت تســمى 
جــرى  أنــه  فيهــا،  أورد  والتــي  »الــكاب1«،  بـــ 
مطعــم  أمــام  مــن  بنبركــة  املهــدي  اختطــاف 
ليــب فــي باريس، من طــرف أجهزة املخابرات 
املغــرب،  إلــى  ورحــل  والفرنســية،  املغربيــة 
حيث جرى اســتنطاقه في مقر الكاب في دار 
املقري في الرباط، وهناك توفي فجأة بسبب 
ضربــة طائشــة مــن قبــل رجــاالت املخابــرات 

أثناء استنطاقه.
يورد البخاري، أنه  بعد وفاة املهدي بســبب 
التعذيب، جرت إذابة الجثة  في األسيد ملحو 
كل آثــار الجريمــة. ومنــذ ذلــك الحــن لــم يعثر 

على بنبركة، وظل قبره مفتوحا حتى اآلن.
املــوت الغامــض الثالــث، هــو للزعيــم املغربــي 
عــال الفاســي، الــذي توفي في رومانيا ســنة 
بوخارســت  فــي  موجــودا  كان  حيــث   ،1974
بالقضيــة  تتعلــق  دبلوماســية  مهمــة  فــي 
وبالقضيــة  املغربيــة«،  »الصحــراء  الوطنيــة 
فجــأة  البــاد  خــارج  وموتــه  الفلســطينية. 
تــرك عامــات اســتفهام حولهــا، وكان عــال 
بنبركــة،  املهــدي  اختطــاف  بعــد  الفاســي، 
الوجه األكثر ثقا بالنسبة للحكم في الباد.

موتــا  أيضــا  يعتبــر  والــذي  الرابــع،  املــوت 
منفــذوه  وال  أســبابه،  تعــرف  لــم  مروعــا، 
النقابــي  القيــادي  مقتــل  هــو  الحقيقيــون، 
والسياسي الكبير عمر بنجلون، والذي كان 
اغتيــل  وقــد  كبيــرا،  بــارزا وسياســيا  وجهــا 
ســنة 1975، أي عاما واحدا بعد وفاة الزعيم 
عــال الفاســي، وذلــك  مــن طــرف عناصــر قيل 

هوامش

حديث بين رئيس الحكومة عبداإلله بنكيران ووزير الداخلية محمد حصاد والجنرال عروب أثناء تشييع وزير الدولة عبداهلل باها الثالثاء الماضي )األناضول(

التنظيــم  اإلســامية،  للشــبيبة  تابعــة  إنهــا 
الراديكالــي الــذي أسســه عبدالكريــم مطيــع. 
وقتل  بنجلون أمام بيته بســكن، حيث كان 

يهم بركوب سيارته في الدار البيضاء.
ومحمــد  بنجلــون  تعــرض  أن  ســبق  وكان 
االتحــاد  فــي  آنــذاك  القياديــان  اليازغــي 
الوطنــي للقــوات الشــعبية، ملحاولــة اغتيــال، 
بطــرد ملغــوم، أفلــت منهــا بنجلون، وتســبب 

الطرد في بتر أصابع يد اليازغي.
املــوت الخامــس، الغامض، كان من نصيب 
املناضلة املغربية الشابة، سعيدة املنبهي، 
التي كانت تنتمي إلى حركة »إلى األمام«، 
وحلــت أمــس ذكــرى وفاتهــا الـــ 36، وكانــت 
الراحلــة التــي تحولت إلــى أيقونة للنضال 
وفــي  املغــرب،  فــي  والشــبابي  الطابــي 
العالم العربي، قد تعرضت لتعذيب فظيع 
فــي املعتفــل الســري درب مــوالي الشــريف 
بالــدار البيضــاء، قبل أن تدخل في إضراب 
فــي  بحياتهــا  أودى  الطعــام،  عــن  مفتــوح 
ظــروف غامضــة مــن دون أن يقــدم لهــا أي 
ملطالــب  االســتجابة  يجــري  أو  إســعاف، 

املعتقلن.
املــوت الســادس، الــذي مــا يــزال قبــر صاحبــه 
املغربــي  واملفكــر  املناضــل  طــال  مفتوحــا، 
بوجمعــة هبــاز، الذي اختفى في ســنة 1981، 
فــي تلــك األحــداث التــي عرفــت بثــورة الخبــز، 

ولم يظهر له أثر حتى اآلن.

املفكــر  حصــد  الغامــض،  الســابع  املــوت 
املــودن،  عبدالســام  املغربــي  والسياســي 
الــذي أمضــى ســنوات طويلــة مــن عمــره فــي 
ســجون الحســن الثانــي، قبــل أن يفــرج عنــه، 
لكن السياسي املغربي الذي درس املاركسية 
اللينينيــة مــن مصادرهــا األملانيــة مباشــرة 
ســيرحل بشــكل فاجــع فــي حادثــة ســير فــي 
طريــق القنيطــرة الربــاط ســنة 1992، وفتــح 
تحقيق في النازلة، لكنه أغلق بسرعة، وجاء 
فيــه، أن الراحــل أصيــب بنوبــة جنــون وخــرج 
دهســته  أن  بعــد  فقتــل  علــى وجهــه،  هائمــا 

شاحنة كبيرة.
املوت الثامن، املثير،  والذي ما تزال وقائعه 
املغربــي  املناضــل  اختطــاف  هــو  غامضــة، 
الحســن املانــوزي، بتونــس، بتعــاون  بــن 
بنعلــي،  ومخابــرات  املغربيــة  املخابــرات 

ومنذ لك الحن لم يظهر له أثر.
همــا  والعاشــر،  التاســع  املثيــران  املوتــان 
االشــتراكي  االتحــاد  فــي  القيــادي  رحيــل 
أحمــد الزايــدي فــي بركة أثناء عبــوره ممرا 
والرحيــل  الجميــع...  ذهــول  وســط  مائيــا، 
الــذي اهتــز لــه املغــرب األحــد املاضــي بعــد 
مقتــل وزيــر الدولة عبدالله باها، في املكان 
قطــار  دهســه  أن   بعــد  ببوزنيقــة،  نفســه 
زيــارة  فــي  كان  الراحــل  إن  وقيــل  ســريع، 
تفقديــة للمــكان الــذي توفــي فيــه االتحادي 
ومابســات  ظــروف  فــي  الزايــدي،   أحمــد 

غريبــة، مــا تــزال تطرح أســئلة محيرة، لدى 
الــرأي العــام املغربــي، علمــا أن املكان نفســه 
شــهد محاولة اغتيال املهدي بنبركة ســنة 

1962 أفلت منها بأعجوبة.
الغامضــة،  الوفيــات  مــن  الحــاالت  هــذه 
واملثيــرة، والتــي أدخلــت بعضهــا الحركــة 
يســمى  مــا  ضمــن  البــاد،  فــي  الحقوقيــة 
بحاالت االختفاء القسري، وطالبت الدولة، 
هــؤالء  مصيــر  عــن  بالكشــف  تــزال   ومــا 
النشــطاء، تشــير إلى وضع عام كان ســائدا 
في املغرب زمن الصراع السياســي، وتؤكد 
أن  يمكــن  السياســية،  الجريمــة  أن  علــى 
تتخطــى الحــدود، كمــا هو الحال بالنســبة 
الختطــاف املهــدي بنبركــة مــن بلــد األنوار، 
فرنســا، أو اختطــاف الحســن املانــوزي من 
تونس، بالتعاون مع الشرطة السرية لزين 
العابديــن بــن علــي، أومــن خــال، مــا حصل 
مع الشهيد عمر بنجلون، الذي اغتيل أمام 
بيتــه، أو كمــا جــاء فــي حيثيــات التحقيــق 
فــي وفــاة أحــد مؤسســي حركــة 23 مــارس 
اليسارية، الشهيد عبدالسام املودن، الذي 
قيــل إن نوبــة جنون انتابته، هو املاركســي 
اللينيني، وجعلته يغادر بيته هائما على 
وجهــه، إلــى أن صادتــه شــاحنة مــن الــوزن 

الثقيل في طريق سريع.
لكــن  املنايــا  ســيوف  تعــددت   فلقــد 

املوت واحد!!

املوت الغامض لم يطل 
املعارضن وحدهم بل 
امتدت يده حتى إلى 
رجال الدولة وكبار 

شخصياتها.

■ ■ ■
 الجنرال محمد 
أوفقير »انتحر«، 

بعد فشل محاولته 
االنقابية في  سنة 
1972، فبعد أن علم 
بفشل االنقاب على 
الحسن الثاني، استل 

مسدسه وانتحر 
بطلقتن في أحد أبهاء 

القصر.

■ ■ ■
الجنرال أحمد الدليمي،  
توفي في حادثة سير، 
في مراكش، بعد أن 

دهسته شاحنة لنقل 
الرمال.

باختصار

معن البياري

ة 
ّ
يقيم ابن بطوطة في ضريحه بن الناس، في أحد أزق

املدينــة العتيقــة فــي طنجــة. يدهشــك مكوثــه فــي غرفــة 
وبيــوت،  منــازل  صغيــرة مغلقــة، بجانبهــا وحواليهــا 
يخرج منها ساكنتها ويعودون إليها، بعادية طبيعية، 
فيما الرحالة الشهير نائم منذ أزيد من سبعمائة عام. 
ال طقوس خاصة بشــأنه، وال يحســب ضريحه مزارًا. 
هنــاك رجــل لديــه مفتــاح بــاب الضريــح، إن رغبــت أن 
تدخل، يتيح لك ذلك. الجولة في السوق العتيق، املتعدد 
النواحــي والجهــات، يحســن أن تكــون كيفما اتفق، وإن 
ثّمة ما يشير إلى موقع منام ابن بطوطة. تجول عيناك 
فــي محــات الحوائــج التقليديــة، واألثــواب والجابيــات 
للشــراء،  شــيئا  اختــرت  مــا  إذا  وتســتطيب،  املغربيــة، 
الســعر. وهــذه  فــي مبــارزة املفاصلــة علــى  أن تدخــل 
كفــاءة يحترفهــا قليلــون، أشــار إليهــا إليــاس كانيتــي، 
)نوبــل 1981(، فــي »أصــوات مراكــش«. تحتاج الســوق 
بــكل تفاصيلهــا إلــى وقــت طيــب، لتقع علــى كل ما فيه، 
وتتعــرف إلــى هويتــه املتصلــة عميقــا بتاريــخ اإلنســان 
في هذا املكان. تلملم عيناك ما في وسعهما أن ترياه، 

فــي هــذا املحــل وذاك، فــي مطاعــم شــعبية، فــي زواريب 
بــا عــدد. تحــدث صديقيــك، وهمــا صحبــة طيبــة، فــي 
كل هذه األثناء، عن زيارة إلى طنجة، مررت فيها، قبل 

أزيد من عشرين عاما، هنا.
ــة، اآلســر البهيــج 

ّ
تــرى قّدامــك، وأنــت فــي مقهــى الحاف

بلطافــة عتاقتــه وبســاطته، جبــل طــارق وأطرافــا مــن 
املــكان  هــذا  فــي  فأنــت  إســبانيا،  مــن  وشــيئا  ســبتة، 
القصــّي فــي نقطــة اتصــال العالــم العربــي، وأفريقيــا، 
باملحيــط  املتوســط  األبيــض  يلتقــي  هنــا،  بأوروبــا. 
األطلسي. وهنا، في طنجة، تاريخ ملدينة خاصة، أغوت 
ابا ورســامن وقصاصن من العالم، فأقام 

ّ
فنانن وكت

عديدون منهم فيها، وجادت قرائحهم فيها بنصوٍص 
وروايــات ومرويــات مهمة. وألن القديم األصيل يؤاخي 
الحديث والجديد في هذه املدينة الدولية، على ما كانت 
يوحــي  مــا  علــى  والعامليــة،  تاريخهــا،  مــن  فــي مقطــع 
ها الظاهر، فإن أثرياء كثيرين يأنسون إليها، كما 

ُ
سمت

زوار محبــون لــكل املغــرب، كمــا صاحب هــذه الكلمات. 
أيضــا،  وخرافتهــا  أســطورتها،  طنجــة  صنعــت  وقــد 
الشــفوية واملدونــة، طــوال عقــود، غيــر أن أســرها فــي 
هــذه الصــورة، وفيهــا مقاديــر مــن املتخّيل، ينــزع عنها 

حقيقــة أحوالهــا، كما هــي، أو كما صارت على األصح، 
ومــن ذلــك أنــه بــات ُيصيبهــا مــا يصيــب املــدن الكبــرى، 
العربيــة وغيرهــا، والتــي ينــزح إليهــا ســاكنة األريــاف 
والقــرى واملــدن الصغــرى، وصارت أحزمــة الفقر بادية 
فــي حوافهــا. وأظنــه صــدق محّدثــي، ســائق تاكســي 
شــاب، فــي قولــه إن كل مشــكات املغــرب، االقتصاديــة 
واالجتماعية، حاضرة بتركيز ثقيل، في طنجة والدار 

البيضاء وأغادير، أكثر من غيرها. 
هــذا  عــن  تشــغلنا  أن  يليــق  وال  أيضــا،  ناســها  املــدن 

البديهــي فرجتنــا فــي أســواق طنجــة، وســياحتنا )أو 
ســياحة عيوننــا علــى األصح( في شــواطئها، ومتعتنا 
املغربــي فيهــا. والنــاس هنــا )مليــون  املطبــخ  بأطايــب 
نسمة ربما(، في غالبيتهم، ليسوا في دعة ظاهرة. ثّمة 
كفاح وشقاء باديان في املكان، وكدح من أجل العيش. 
وثّمــة َمــن يحدثــك فيهــا أنــه يحب بلده، لكنــه غير راٍض 
عــن حالــه، مــن أول النهــار إلــى آخره، يكابــد من أجل أن 

يعيش كريما، ما أمكن. 
أظنهــا اكتملــت أســطورة طنجــة وغوايتهــا، ليــس فقــط 
بمــا كتبــه، فيهــا وعنهــا واســتيحاًء منهــا، بــول برلــز 
وتينيســي وليامــز وجيروتــرود شــتاين ومــارك توين، 
وســعدي  املصباحــي  وحســونة  شــكري  ومحمــد 
يوســف، وغيرهــم كثيــرون، بــل، أيضــا، ألن لــكل فتنــة 
هــي  طنجــة  عادّيــة  وأظنهــا  عمرهــا.  وخرافــة  وغوايــة 
أمكنتهــا،  بعــض  فــي  تجولــت  اآلن.  وضوحــا  األكثــر 
فــا مــن ذلــك كله، مكتفيا بدفء من الروائي، بهاء 

ّ
متخف

الديــن الطــود، والشــاعر محمــد أحمد بنيــس، وهما من 
أهــل طنجــة، فــرأت عينــاي مقاطــع مــن مشــهد أعــرض، 
وإْن مــن تفاصيلــه أن ابــن بطوطة مرتاح في مثواه، في 
مسقط رأسه، بن الناس، ال بن الخرافات والخراريف.

موجز من طنجة

وأخيرًا

صنعت طنجة 
أسطورتها، وخرافتها 

أيضًا، الشفوية والمدونة، 
طوال عقود

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 2000 لي ــم، لبن ــس 0.9 دره ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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