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ال جبهة أميركيّة في الصومال
تؤكد متحدثة باسم وزارة الدفاع األميركية، لـ»العربي الجديد«، أّن ال نية لواشنطن 

لفتح جبهة في الصومال بعد الغارات األخيرة ضد حركة »الشباب«. ]8[

واشنطن ــ العربي الجديد

ســجل كل مــن الرئيــس األميركــي بــاراك أوبامــا 
)الصــورة(، ووزيــر خارجيته، جــون كيري، أمس 
امللــف  فــي  جديــدًا  أميركيــا  تراجعــا  الخميــس، 
السوري. األول في إعرابه عن الشعور »بالفخر« 
ألنــه قــرر عــدم شــن بــاده ضربــات جويــة ضــد 
نظام الرئيس الســوري بشــار األســد بعد ارتكاب 
والثانــي  عــام 2013،  الكيمــاوي  األخيــر مجــزرة 
عندما نقض كامه السابق املكرر حول احتمال 
اللجوء إلى »خطة ب« تكون بديلة في حال فشل 

الهدنــة الحاليــة، واملفاوضات السياســية املعقودة 
في مدينة جنيف. 

فــي  نفســه  يفــرض  أن  يتوقــع  جديــد  تراجــع 
مفاوضــات جنيــف التــي تبدأ مرحلتهــا »الجدية« 
خارجيــة  وزراء  اجتمــاع  بعــد  أي  االثنــن،  يــوم 
فــي  ســورية«  حــول  االتصــال  »مجموعــة  دول 
باريــس، يــوم األحــد. وتزيــد املعطيــات األميركيــة 
الجديدة من احتماالت مشاركة وفد الهيئة العليا 
الســورية،  املعارضــة  تمثــل  والتــي  للمفاوضــات، 
ممانعــة  عــدم  مــع  مؤكــد،  شــبه  بــات  مــا  وهــو 
كانــت  التــي  الهدنــة  تمديــد  نفســها  املعارضــة 

مقــررة ألســبوعن انتهيــا بالفعل، على الرغم من 
الخروق اليومية التي تتعرض لها من قبل القوات 

السورية الحكومية واملقاتات الروسية. 
»ذا  مجلــة  مــع  مقابلــة  خــال  أوبامــا،  وقــال 
أتانتيــك«، إنــه اتخــذ »القــرار الصائــب« ردًا علــى 
ســؤال حــول عــدم قصــف األســد. وتابــع أن »ذلــك 
لكنــه  اتخذتهــا،  التــي  القــرارات  مــن أصعــب  كان 
كان مــن مصلحــة الواليــات املتحــدة االنســحاب 
مــن الضغــوط املباشــرة«. أمــا كيــري، فــرأى، فــي 
حوار مع قناة »سي تي في« التلفزيونية الكندية، 
أن واشــنطن لــم تتحــدث عــن وجــود خطــة بديلــة 

لديهــا بشــأن التســوية فــي ســورية، حــال فشــل 
اتفاقيــة وقــف األعمــال العدائيــة. وقــال كيــري في 
مقابلــة نشــرت علــى موقــع القنــاة يــوم الخميــس: 
»لــم نقــم حتــى بنطــق الخطــة باء... يتحــدث الناس 
عــن احتمــال تنفيــذ الخطــة بــاء إذا فشــلت الخطــة 
ألف، لكن أحدا لم يقدم تفاصيل تلك الخطة حتى 
اللحظــة«. حتــى أن كيــري دافــع عــن إيــران عندمــا 
اعتبر أن االختبارات الصاروخية البالستية التي 
عــد انتهــاكا لاتفــاق النووي، 

ُ
أجرتهــا أخيــرًا، »ال ت

بــل تعــد انتهــاكا ملفهــوم تمــت املوافقــة عليــه فــي 
االتفاق«.

أوباما فخور بعدم قصف األسد... وكيري ينفي »الخطة ب«
الحدث

انطالقًا من دراسة 
كانط، اتّجه الباحث 

التونسي جمال الدين 
بن عبد الجليل نحو 
الفلسفة اإلسالمية.
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الحكومة الليبيّة

محاولة والدة من تونس ]6[



تعتبر المعارضة السياسية السورية أّن كالم المبعوث األممي عن حكومة وحدة وطنية، يمثل انقالبًا على عملية 
االنتقال السياسي من دون الرئيس السوري، وهي خطوط المعارضة الحمراء، مع تلميح لعدم ممانعة تمديد الهدنة

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة خـــارجـــيـــة  ــربــ ــــري ضــ ــــصـ ــنــــظــــام املـ ـــى الــ
ّ
تـــلـــق

البرملان  أعضاء  أغلبية  موافقة  مع  موجعة، 
األوروبي على قرار تعليق املساعدات األمنية 
ــة واقــعــة قــتــل الــطــالــب اإليــطــالــي  ــ ملــصــر وإدانـ
جوليو ريجيني. واختفى الطالب اإليطالي، 
البالغ من العمر 28 عامًا، في ظروف غامضة 
الثاني  يناير/كانون   25 يوم  القاهرة  وسط 
املــاضــي، ثــم عــثــر عــلــى جثته فــي 3 فــبــرايــر/

شــبــاط بــجــانــب الــطــريــق فــي شــمــال الــقــاهــرة 
وعليها آثار تعذيب. قرار البرملان األوروبي، 
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مــصــريــة  ــ ــــصـ اعـــتـــبـــرتـــه مـ
الخارجية  »ضربة موجعة لسياسات مصر 
في مرحلة صعبة، مصر مهددة فيها بفقدان 
دعم دولة من أبرز داعميها األوروبيني وهي 
الرسمية  الــجــهــات  امتنعت  فيما  إيــطــالــيــا«، 
عـــن إبـــــداء أي رد فــعــل أو إصـــــدار بـــيـــان عن 
املـــوضـــوع. وقــالــت املـــصـــادر الــتــي تــعــمــل في 
ديوان وزارة الخارجية املصرية، بعد صدور 
قرار البرملان األوروبي، إن »مصر كانت على 
ــيـــني  ــنـــواب األوروبـ عــلــم مــنــذ أيــــام بــتــحــرك الـ
ــــت تــــــــدارك املــــوقــــف بــحــشــد  ــاولـ ــ ضــــدهــــا، وحـ
بعض الدول املقربة منها، إال أن سوء موقف 
قضية  فــي  والقضائية  األمــنــيــة  التحقيقات 
ريجيني جعلت أيدي الدبلوماسية املصرية 
الـــواردة من  مكبلة تمامًا، فجميع املــؤشــرات 
اإليــطــالــي ليست فــي صالح  التحقيق  فــريــق 

أجهزة األمن املصرية«.
ــــى »وجـــــــود دور ســـري  وأملــــحــــت املــــصــــادر إلـ
فــي حشد  املصرية  املــدنــي  املجتمع  ملنظمات 
ــيــــة، عــلــى خلفية  الـــدوائـــر الــبــرملــانــيــة األوروبــ
مــنــع بــعــض الــحــقــوقــيــني مـــن الــســفــر أخـــيـــرًا«، 
األجنبي  التمويل  قضية  خلفية  على  وذلـــك 
التي كشفت »العربي الجديد« تفاصيلها في 
2 مـــارس/آذار الحالي. وأضــافــت املــصــادر أن 
تــحــذيــرًا، مــن عواقب  الــخــارجــيــة تلقت  وزارة 
التراخي في إعالن مسؤولية أجهزة األمن في 
ظل عدم إنهاء أي تقارير تحريات أو تحقيقات 
مبدئية عــن واقــعــة قتل الطالب اإليــطــالــي، ال 
توصل  اإليــطــالــي  التحقيق  فــريــق  أن  ســيــمــا 
إلى معلومات مهمة أنكرتها وزارة الداخلية 
املــصــريــة، بــاإلضــافــة إلــى إيـــداع تقرير الطب 
»تعذيب  لـ الطالب  أكد تعرض  الذي  الشرعي 
احـــتـــرافـــي« إلجـــبـــاره عــلــى اإلدالء بـــأقـــوال أو 

معلومات، لكن جسده لم يتحمل ذلك.
»وزارة  إن  قـــائـــلـــة  ــادر  ــ ــــصــ املــ ــردت  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
الخارجية لن تعلن رسميًا عن هذه األخطاء 
ــذا املـــلـــف الــخــطــيــر في  الـــتـــي تـــشـــوب إدارة هــ
مــصــر، وقــــد تــتــجــاهــل واقـــعـــة إصـــــدار الــقــرار 
كلية بدعوى انشغالها بتغيير قيادة جامعة 
أن »قـــرار  إلـــى  الــعــربــيــة«. لكنها لفتت  الــــدول 

بيروت ـ نادر فوز

ــن الــجــيــش  ــ ــم يــــــأت خـــبـــر ســــقــــوط قـــتـــيـــل مـ ــ لـ
الخميس، في جرود  األربــعــاء  ليل  اللبناني، 
الشرقية  الــحــدود  عــلــى  بعلبك  رأس  منطقة 
مــع ســـوريـــة، مــفــاجــئــًا، نــظــرًا إلـــى أن مــديــريــة 
ــدة اإلعــالمــيــة(  الــتــوجــيــه فـــي الــجــيــش )الـــوحـ
تـــحـــّول أخـــبـــار الــجــبــهــة الــشــرقــيــة إلــــى عمل 
شــبــه روتـــيـــنـــي ويـــومـــي لــتــشــيــر إلــــى نــشــاط 
ــــي تــلــك  الــــــوحــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة املـــنـــتـــشـــرة فـ
ــحــني 

ّ
ــات املــســل ــركـ ــتـــهـــداف تـــحـ املــنــطــقــة بـــاسـ

وإيــقــاع اإلصـــابـــات بينهم. وعــلــى الــرغــم من 
الـــهـــدوء الــنــســبــي الـــذي تعيشه الـــحـــدود بني 
أكثر من ثالثني  تــزال  البلَدين منذ أشهر، ال 
ــذه الـــحـــدود غــيــر خــاضــعــة  كــيــلــومــتــرًا مـــن هــ
املقاتلني  مئات  ينتشر  إذ  الجيش،  لسيطرة 
البلدات  جــرود  في  السورية  املجموعات  من 
بــعــلــبــك،  الــــقــــاع، ورأس  الــــثــــالث:  الــلــبــنــانــيــة 
ــتــــدادًا  ــذه الــــجــــرود امــ ــ ــال. وتــعــتــبــر هـ ــ ــــرسـ وعـ
الغربي  القلمون  ملنطقة  وجغرافيًا  طبيعيًا 
السورية، إذ بات حزب الله والنظام السوري 
يـــســـيـــطـــران عــلــيــهــا بـــعـــدمـــا نــجــحــا فــــي طـــرد 
الطريق  لتأمني  منها  الــســوريــة  املجموعات 

املؤدية من حمص إلى العاصمة دمشق.
ـــذت عــنــاصــر مـــن الــجــيــش 

ّ
ــاًء عــلــيــه، نـــف ــنــ وبــ

الــلــبــنــانــي، لــيــل األربـــعـــاء الــخــمــيــس، هجومًا 
ــد املــــواقــــع الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــمــوعــات  ــ عـــلـــى أحـ
السورية في جرود رأس بعلبك، وتمّكنت من 
تدمير املوقع وقتل من فيه، بحسب ما أفادت 
تقارير أمنية. وانسحب عناصر الجيش من 
املــكــان بــعــدمــا ســقــط لــهــم قتيل فــي املــعــركــة. 
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مصادر  وتفيد 
 حــــال الــتــوتــر ســيــطــر عــلــى املــنــطــقــة مع 

ّ
بــــأن

ــــداف مـــدفـــعـــيـــة الـــجـــيـــش  ــهـ ــ ــتـ ــ ــتــــكــــمــــال اسـ اســ
ــمــــوعــــات األخــــــــرى،  لـــتـــحـــركـــات بـــعـــض املــــجــ
حني السوريني، 

ّ
تحسبًا ألية ردة فعل للمسل

الـــوارد تالفيه  البرملان األوروبـــي لم يكن من 
األمــن املصرية  إعــالن مسؤولية أجهزة  دون 
عما حــدث، أو تقديم روايــة أخــرى معقولة«. 
ووصــفــت املــصــادر الــقــرار بأنه »ورقـــة ضغط 
قوية، وضعت مصر في خانة صعبة، وأصبح 
على القاهرة اآلن تقديم تصّورات متماسكة 
ــــورط أجــهــزتــهــا  ــدم تـ ــل قــاطــعــة عــلــى عــ ــ ودالئــ
األمنية في قتل ريجيني، أو تقديم املسؤولني 
األمنيني عن ذلك إلى املحاكمة«، مشيرة إلى 

أنه »ال توجد بدائل لهذا السيناريو«.
ــرار وآثـــــــــــاره عــلــى  ــ ــقــ ــ وحــــــــول نـــتـــائـــج هــــــذا الــ
أكدت املصادر  الحالية،  السياسات املصرية 
أن »الـــقـــرار لــن ُيــتــرجــم مــبــاشــرة إلـــى قـــرارات 
ــل خــطــوة أولــــى ومهمة 

ّ
حــكــومــيــة، لــكــنــه يــمــث

على طريق نجاح دوائر أوروبية في القضاء 
ــكـــاســـب الــســيــاســيــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا  عـــلـــى املـ
الــحــكــومــة املــصــريــة الــحــالــيــة عــلــى الصعيد 
الدبلوماسي« قاصدة بذلك أن هذا القرار هو 
السيسي.  لــنــظــام  أوروبـــيـــة  لخسائر  مــقــدمــة 
ــادر أن »مــــصــــر اعـــتـــمـــدت  ــ ــــصـ ــت املـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
ــة عـــلـــى دول  ــ ــيــ ــ فــــي دبــلــومــاســيــتــهــا األوروبــ
ثم  وقــبــرص  والــيــونــان  كإيطاليا  متوسطية 
للنظام  للترويج  فرنسا،  الحــقــة  مرحلة  فــي 
االعتماد  أوروبـــا  تستطيع  كشريك  الجديد 
ــًا،  ــًا واقـــتـــصـــاديـ ــيـ ــنـ عــلــيــه اســـتـــراتـــيـــجـــيـــًا وأمـ
البرملان األوروبـــي بالتوصية  قــرار مــن  وأي 
بــعــقــوبــات ضـــد مــصــر حــالــيــًا، ســـتـــؤدي إلــى 
ــذا الــــنــــظــــام ســيــاســيــًا،  ــ تــــراجــــع تــصــنــيــف هــ
وسيتطلب األمر شهورًا أخرى إلعادة ترميم 

العالقات مع االتحاد األوروبي«.
من جهته، وصف مصدر أمني بإدارة األمن 
العام بوزارة الداخلية املصرية، في تصريح 

بعلبك  )رأس  املــنــطــقــة  تــلــك  أن  وخــصــوصــًا 
والقاع( تسكنها غالبية مسيحية.

اللبنانية  األمــنــيــة  الــتــقــاريــر  ــزال  تــ وفــيــمــا ال 
تــــذكــــر وجــــــــود مـــســـلـــحـــني تـــابـــعـــني لــتــنــظــيــم 
»الدولة اإلسالمية« )داعــش(، يؤكد معنيون 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــي أحــــوال الــجــرود لـــ
»داعــــــش« ســبــق وانــســحــب مـــن املــنــطــقــة قبل 
عام تحديدًا. ففي مارس/ آذار 2015، أطلقت 
املــاكــيــنــة اإلعــالمــيــة والــعــســكــريــة لــحــزب الله 
»معركة القلمون«، ليبدأ تنفيذها في أبريل/ 
ــعـــدادات  ــتـ نــيــســان الـــــذي تـــــاله. ومــــع بــــدء اسـ
الحزب لخوض تلك املعركة بهدف السيطرة 
عــلــى الــشــق الــلــبــنــانــي مــن الــقــلــمــون الــغــربــي، 
وإضـــعـــاف املــعــارضــة الــســوريــة فــي املنطقة، 
انسحب مقاتلو »داعش« إلى جنوب حمص 
فني مجموعات صغيرة من املسلحني هم 

ّ
مخل

والجريجير،  قــارة،  مثل  القلمون،  قــرى  أبناء 
ورأس املعرة، وغيرها. 

في  البقاء  السورية  القرى  هــذه  أبناء  ل 
ّ

وفض
إلى  للعودة  استعادتها  ومحاولة  منطقتهم 
مــنــازلــهــم، فــانــفــصــلــوا عـــن »داعــــــش« وبـــاتـــوا 
تنظيم  أي  عــن  مستقلة  مجموعات  يــكــّونــون 
ســـــوري. فـــي حـــني ال تــــزال »جــبــهــة الــنــصــرة« 
الجرود  العسكري في  تحافظ على وجودها 

»املـــقـــلـــق«،  ـــ ــي الــــجــــديــــد«، الــــقــــرار بـ ــربـ ــعـ »الـ ـــ لـ
مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن »الـــــــــــوزارة تـــرتـــبـــط بــعــقــود 
ســـاريـــة واتـــفـــاقـــات مـــع عــــدد مـــن الــشــركــات 
ــة لــــــــوزارات الــداخــلــيــة  ــافـ ــة بـــاإلضـ ــ ــيـ ــ األوروبـ
فــي إيــطــالــيــا وأملــانــيــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
لتعزيز الــتــعــاون األمــنــي وتــبــادل الــتــدريــب، 
وكذلك تصدير املنتجات األمنية واملعدات«. 
وأضاف املصدر أن »قرار البرملان األوروبي 
ال يعني بدء تفعيل حظر تقديم املساعدات 
الـــقـــرار ســيــاســي، بينما  ملــصــر مــن اآلن، ألن 
الــتــعــاقــدات ذات صــفــة قــانــونــيــة وســـاريـــة«، 
متوقعًا »أن تستطيع مصر من خالل عملها 
الحرجة  املرحلة  هــذه  تــجــاوز  الدبلوماسي 

من العالقات مع أوروبا«.
تــحــســني  فــــي  ــلـــيـــة  الـــداخـ وزارة  دور  وحــــــول 
ــورة مــصــر مـــن خـــالل املــســاهــمــة بفاعلية  صــ
الطالب  بمقتل  التحقيقات  فــي  ومــســؤولــيــة 
اإليطالي، أجاب املصدر: »التحقيقات في يد 
ل فيها، ومــا يتردد 

ّ
التدخ القضاء، وال نملك 

القضاء  أمام  القسري معروض  عن االختفاء 
ذمة  على  ليسوا  معتقلون  يوجد  وال  أيضًا، 

قضايا في مصر«.
ــبــــرملــــان األوروبــــــــي  وعـــمـــا تــضــمــنــه قــــــرار الــ
ـــراح جميع  مـــن حـــث مــصــر عــلــى إطـــــالق ســ

تمّكنت  إذ  عرسال،  لجهة  تحديدًا  اللبنانية، 
ــّد هــجــوم  ــ مـــن املــحــافــظــة عــلــى مــواقــعــهــا وصـ
فــي يونيو/ حــزيــران تحت  م 

ّ
املنظ الله  حــزب 

اســـم »تــحــريــر جــــرود عـــرســـال«. هـــي املــعــركــة 
التي لحقت معركة »تحرير القلمون الغربي«. 
 أعــــــداد 

ّ
إلــــــى أن ــلـــيـــة  املـــــصـــــادر املـــحـ وتـــشـــيـــر 

اللبنانية  الـــجـــرود  الــســوريــني فــي  املــســلــحــني 
باملئات، سبق أن خاضوا معارك في ما بينهم 

املــســجــونــني ملــجــرد الــتــعــبــيــر عــن آرائـــهـــم أو 
منظمات  عــمــل  الــســلــمــي، وضــمــان  التجمع 
املجتمع املدني املحلية والدولية والنقابات 
ل حكومي أو 

ّ
املستقلة بحرية من دون تدخ

مــضــايــقــات، وإلــغــاء حــظــر الــســفــر املــفــروض 
على بعض الحقوقيني، قال املصدر: »جميع 
سياسية  وليست  قضائية،  الـــقـــرارات  هــذه 
أو إداريــة، وعلى البرملان األوروبــي أن يعي 
الفارق بني القرارات التي يتخذها القضاء، 

والتصرفات التي تبدر من الحكومة«.
الــقــرار األوروبـــي أدان تعذيب وقتل  يذكر أن 
على  مريبة«،  »ظـــروف  فــي  اإليطالي  الطالب 
ــذه الــحــالــة تــأتــي  ــفـــه، واعــتــبــر أن هــ حـــد وصـ
ــفـــاء الــقــســري  ــتـ بــعــد قــائــمــة طــويــلــة مـــن االخـ
الـــتـــي تـــحـــدث فـــي مــصــر مــنــذ يــولــيــو/تــمــوز 
بتقديم  املــصــريــة  الــســلــطــات  وطـــالـــب   .2013
جميع املعلومات واألوراق الالزمة للسلطات 
اإليــطــالــيــة لــضــمــان تحقيق مــشــتــرك ســريــع، 
وشــفــاف وحـــيـــادي فــي قضية ريــجــيــنــي بما 
كل  وببذل  الدولية،  االلــتــزامــات  مع  يتماشى 
في  للعدالة  الجناة  لتقديم  املمكنة  الجهود 
أسرع وقت ممكن، واعتبر أن حالة ريجيني 

ليست منفصلة عن السياق املصري العام.
ــاء فـــي االتـــحـــاد  ــقــــرار الــــــدول األعــــضــ ودعـــــا الــ
ــتـــزام الـــكـــامـــل بـــقـــرار مجلس  األوروبــــــــي لـــاللـ
الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي أغــســطــس/آب 2013 
الـــــخـــــاص بــــوقــــف تــــصــــديــــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
واملـــعـــدات الــعــســكــريــة والـــتـــعـــاون األمـــنـــي مع 
مصر، مطالبًا أيضًا بتعليق تصدير معدات 
ــة عــلــى أن  ــ املـــراقـــبـــة، عــنــدمــا يـــكـــون هـــنـــاك أدلـ
مثل هذه املعدات قد تستخدم في انتهاكات 

حقوق اإلنسان.

 عن 
ً
في صراعات على النفوذ وامليدان، فضال

يتعرضون  كــانــوا  الــتــي  املتالحقة  الهجمات 
لها من قبل حزب الله والجيش اللبناني.

بعيدًا عن الواقع امليداني، ال يفصل متابعون 
لوضع املؤسسة العسكرية، العملية األخيرة 
ــذهــا الــجــيــش فـــي رأس بــعــلــبــك، عن 

ّ
الــتــي نــف

لبنان،  في  املتالحقة  السياسية  املستجدات 
ــقــة بـــوقـــف الــهــبــة الــعــســكــريــة 

ّ
تــحــديــدًا املــتــعــل

الــســعــوديــة لــلــجــيــش وقــــوى األمــــن الــداخــلــي 
فت 

ّ
وتوق أميركي(.  دوالر  مليارات   4 )بقيمة 

هــذه الهبة بفعل االحــتــجــاج الــســعــودي على 
واملواقف  اللبنانية  الخارجية  وزارة  موقف 

الصادرة عن حزب الله تجاه السعودية.
 »انتقال الجيش 

ّ
ويعتبر هؤالء املتابعون أن

من موقع استهداف تحركات املسلحني على 
عليهم،  الهجوم  موقع  إلــى  الشرقية  الحدود 
رســالــة واضــحــة مــن قــبــل الــقــيــادة العسكرية 
 هذه املؤسسة ستستمر في عملها 

ّ
مفادها أن

بــغــض الــنــظــر عـــّمـــا إذا وصـــلـــت املـــســـاعـــدات 
الجيش هــاجــم موقع  أن  تــصــل«. علمًا  لــم  أم 
ــاد وانــســحــب  ــ املــســلــحــني وســـيـــطـــر عــلــيــه وعــ
العسكرية  القيادة  إلدراك  ســاعــات،  بعد  منه 
اســـتـــحـــالـــة الـــســـيـــطـــرة الــفــعــلــيــة عـــلـــى مـــواقـــع 
جردية قاحلة مماثلة، في ظل غياب التقنيات 

والتعزيزات العسكرية املطلوبة.
ز هـــدف املــؤســســة العسكرية 

ّ
هـــذا األمــــر يــعــز

العملية أشبه برسالة واضحة  أن تكون  في 
ها عازمة على خوض املعارك تحت 

ّ
تفيد بأن

ــنــــوان »الــــحــــرب عـــلـــى اإلرهــــــــــاب«. فــعــنــوان  عــ
اللبناني  الجيش  مــوقــع  أيــضــًا  ز 

ّ
يــعــز مماثل 

الهبات  من  املستفيدين  على الئحة  ويضعه 
العسكرية الغربية ملواجهة »اإلرهــاب«، إذ ال 
املتحدة وبريطانيا وغيرهما  الواليات  تزال 
تقدم املساعدات العسكرية والتقنية للجيش 

تحت العنوان ذاته.
وما يؤكد وجود ردة فعل في قيادة الجيش 
ــعــــودي بــوقــف  ــســ ــلـــى الـــــقـــــرار الــ الـــلـــبـــنـــانـــي عـ
الجسم  طــرأت على  التي  التعديالت  الهبات، 
الـــعـــســـكـــري قـــبـــل أيــــــــام، إذ تــــم تـــعـــيـــني مــديــر 
الجيش.  العسكرية في  جديد لالستخبارات 
ــاء املـــديـــر الــجــديــد، الــعــمــيــد الـــركـــن كميل  وجــ
ضاهر، املحسوب على فريق 8 آذار سياسيًا 
)الفريق اللبناني الحليف للنظامني السوري 
ــرانــــي(، ليعيد تــرتــيــب الــبــيــت الــداخــلــي  واإليــ
بتعيينات  ويقوم  العسكرية،  لالستخبارات 
قيادات  قالت  التي  املناطق  قيادة  في  أخــرى 
في 14 آذار إنها »صّبت تمامًا في خدمة حزب 

الله وقوى 8 آذار«.
ــذه الـــخـــطـــوات عــن  ــ وال يــفــصــل مـــتـــابـــعـــون هـ
ــًا مــع  ــة، خــــصــــوصــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــة الـ ــبــ ــهــ وقـــــــف الــ
تــصــاعــد الــحــديــث عــن إمــكــانــيــة لــجــوء وزراء 
رسميًا  املطالبة  إلــى  اللبنانية  الحكومة  في 
لتسليح  إيرانية  مساعدات  على  بالحصول 
الجيش. وتأتي هذه الخطوات األمنية لتثّبت 
خوف قيادات 14 آذار من أن يكون االنسحاب 
السعودي في موضوع الهبة، وما لحقه من 
»منظمة  كـ الله  حــزب  ف 

ّ
عربية تصن مــواقــف 

املؤسسات  لتسليم   جديًا 
ً
مــدخــال إرهــابــيــة«، 

النظام  حلفاء  ومحور  الحزب  إلى  اللبنانية 
السوري وإيران.

محمد أمين

ــنـــيـــف  ــه األنـــــــــظـــــــــار إلـــــــــــى جـ ــ ــــجـ ــتـ ــ تـ
الــســويــســريــة، يــوم االثــنــني املقبل، 
إذ من املتوقع أن تبدأ فعليًا جولة 
ثــانــيــة مـــن املـــفـــاوضـــات بـــني وفــــد املــعــارضــة 
 

ّ
حل إيجاد  باتجاه  للدفع  والنظام  السورية 
ســيــاســي. ويــأتــي ذلـــك، فــي وقــت يستعد فيه 
السوريون إلحياء الذكرى الخامسة لثورتهم 
على وقع قصف جوي ومدفعي لم يهدأ على 
الــرغــم مــن الــهــدنــة الــقــائــمــة مــنــذ 27 فــبــرايــر/ 
أميركية.  روسية  املاضي تحت مظلة  شباط 
وأكــد املبعوث األمــمــي إلــى ســوريــة، ستيفان 
أجل  إلــى  مستمرة  الــهــدنــة   

ّ
أن ميستورا،  دي 

غــيــر مــســمــى مـــن وجــهــة نــظــر األمــــم املــتــحــدة 
ــم يــنــتــظــر دي  والــــقــــوى الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى. ولــ
بتسريب فحوى  بــدأ  ، حتى 

ً
ميستورا طويال

املتوقع  من  والتي  املقبلة،  املفاوضات  جولة 
الــحــالــي لغاية  آذار  ــارس/  مــ تــبــدأ فــي 14  أن 
الـــــ24 مــنــه. وتــحــدث املــبــعــوث األمــمــي عــن أن 
السياسية  القضايا  املفاوضات ستركز على 
ما سّماها »حكومة  الجوهرية، مثل تشكيل 
وحدة وطنية«، والشروع في انتخابات وفق 
دســتــور جــديــد، األمــر الــذي اعتبرته »الهيئة 
انقالب  بمثابة  املعارضة  للتفاوض«  العليا 
ــل مـــرجـــعـــيـــات الـــتـــفـــاوض  ــ ســـيـــاســـي عـــلـــى كـ
الــتــي تــدعــو إلـــى عملية انــتــقــال ســيــاســي من 
الصالحيات  خالل تشكيل هيئة حكم كاملة 
بــحــســب مــا نــص اتــفــاق جــنــيــف1 عـــام 2012. 
ــفــــاق، تــشــكــيــل هــيــئــة حكم  وتــضــّمــن هــــذا االتــ
انتقالي بصالحيات كاملة تضم ممثلني عن 
املـــعـــارضـــة، وشــخــصــيــات مـــن الــنــظــام ليست 
ضــالــعــة بــعــمــلــيــات الــقــتــل، بــحــســب تــصــريــح 
ــســــوري املــــعــــارض« في  ســفــيــر »االئــــتــــالف الــ

باريس، منذر ماخوس.

الهيئة االنتقالية أوًال
ــــدث بـــــاســـــم »الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا  ــحـ ــ ــتـ ــ يـــــؤكـــــد املـ
»الــعــربــي  ــا، لـــ لــلــتــفــاوض«، ريــــاض نــعــســان آغــ
الجديد«، أن املعارضة متمسكة بما نص عليه 
بــيــان جــنــيــف1، وقــــرار مــجــلــس األمــــن الــدولــي 
2254. ويوضح أن املعارضة »تدرس بإيجابية 
قرار املشاركة في الجولة املقبلة من مفاوضات 
أنها ستبحث »مسألة  جنيف3«، مشددًا على 
ــيـــة دون غـــيـــرهـــا مــن  ــالـ ــقـ ــتـ انـ تـــشـــكـــيـــل هـــيـــئـــة 
تمانع  املعارضة ال  أن  إلــى  القضايا«. ويشير 
ــة، بــــشــــرط إنــــهــــاء الـــخـــروقـــات  ــدنــ ــهــ تـــمـــديـــد الــ

املتالحقة من قبل قوات النظام وحلفائه.
ــخــــوض املــــعــــارضــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي لــم  وتــ
تحسم أمرها بعد بشأن املشاركة من عدمها 

خطوط جنيف 
الحمراء

المعارضة السورية ال تمانع 
المشاركة وتمديد الهدنة

مصادر دبلوماسية تعتبر 
القرار ضربة موجعة 
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سابق، أنه تلقى دعوة »شخصية« للمشاركة 
ــة الــــثــــانــــيــــة لــــلــــمــــحــــادثــــات »غـــيـــر  ــولــ ــجــ فـــــي الــ
املـــبـــاشـــرة« فـــي جــنــيــف، كــمــمــثــل عـــن »منصة 
مــؤتــمــر الـــقـــاهـــرة لــلــحــل الـــســـيـــاســـي«، مــعــربــًا 
»مع  املشاركة وبأنه سينّسق  عن عزمه على 
الــزمــالء مــن بــاقــي األطــيــاف باملؤتمر،  جميع 
وربما يكون الحضور فرصة للتأثير إيجابًا 
على حد  املــنــشــود«،  السياسي  الحل  باتجاه 
تــعــبــيــره. وال يــتــوقــع أن تسجل مــفــاجــآت في 
الئــحــة املـــدعـــويـــن، إذ جـــزم دي مــيــســتــورا أن 
قــائــمــة املــشــاركــني ســتــكــون هــي نفسها مّمن 
شاركوا في الجولة املاضية في يناير/ كانون 
الثاني وفبراير/ شباط املاضي في سويسرا، 
ــان مـــن الــنــظــام أو املــعــارضــة أو املــدعــّويــن  أكــ
»بصفة شخصية« من قبل الوسيط الدولي. 

في هذا الصدد، يقول عضو هيئة »االئتالف«، 
ــدول الــداعــمــة  ــ  »مــمــثــلــي الــ

ّ
عـــقـــاب يــحــيــى، إن

للمعارضة  الــســوري جـــّددوا دعمهم  للشعب 
ــتــــالف مع  الـــســـوريـــة، وأكـــــــدوا عــلــى دور االئــ
الهيئة العليا للمفاوضات في تمثيل الثورة 
»العربي الجديد«،  السورية«. ويشير يحيى لـ
 »تــصــريــحــات دي مــيــســتــورا فـــي ما 

ّ
إلــــى أن

الفتة  وحـــدة وطنية  تشكيل حكومة  يــخــّص 
لالنتباه، فهي بمثابة إلغاء لجوهر جنيف1 
كاملة  انــتــقــالــي  حــكــم  لتشكيل هيئة  الــداعــي 
ــّد تــعــبــيــره. ويــرجــح  الـــصـــالحـــيـــات«، عــلــى حــ
التصريحات  هــذه  تكون  أن  »الهيئة«  عضو 
إلى  للذهاب  املعارضة  على  ضغط  »وسيلة 
الــجــولــة املــقــبــلــة مـــن املـــفـــاوضـــات فـــي مــديــنــة 

جنيف السويسرية«.
 التوجه العام لدى املعارضة 

ّ
ويؤكد يحيى أن

السورية، هو »العودة إلى جنيف مع التمسك 
ه »في 

ّ
بثوابت ومحددات الثورة«، مضيفًا أن

 هــنــاك ضــغــطــًا لــلــتــنــازل عن 
ّ
حـــال وجــدنــا أن

هذه الثوابت، فال شيء يمنع من االنسحاب، 
ــك«. ويـــشـــّدد على  ــ ــــالن مـــوقـــف حـــيـــال ذلــ وإعــ
»ضـــــــــــرورة ذهــــــــاب املــــعــــارضــــة إلــــــى جــنــيــف 

لتصدير األزمة إلى النظام«، وفقًا لقوله.
من جهته، يــرى املــعــارض، الكاتب السوري 

ميشال  السابق  الوزير  قدمها  التي  الرواية  لبناني،  وزاري  مصدر  نفى 
سماحة، أمس الخميس، عن أّن القوى األمنية التي أوقفته عام 2012 
أجنبية  برفقة عناصر  بشكل همجي  ببناتي ودخلت منزلي  »هددتني 
لـ»العربي  ــوزاري  ال المصدر  وقال  األردن«.  من  لبنان  إلى  وصلت  كانت 
الجديد«، إّن »سماحة يحاول تقديم تبريرات غير منطقية لتورّطه في 
رفيعي  األمنيين  الضباط  أحد  كرره  ما  وهو  فيه«،  يُحاكم  الذي  الجرم 

المستوى ممن كانوا يشرفون على توقيف سماحة.

السوري  الحربي  »الطيران  إن  المعراوي،  محمد  اإلعالمي  الناشط  قال 
جنوبي  جويتين،  بغارتين  كنصفرة  بلدة  وأطراف  البارة  بلدة  استهدف 
بصاروخين  الروسي  الطيران  استهدف  كما  ــب.  إدل محافظة  مركز 
ريف  في  الشغور،  جسر  لمدينة  الغربي  بالريف  الغسانية  قرية  محيط 
إدلب الغربي«. إلى ذلك، قال سكان محليون في دوما بريف دمشق، 
إن »القصف المدفعي للنظام استهدف األحياء السكنية على أطراف 

المدينة، وتم توثيق أسماء ثالثة قتلى مدنيين وإصابة آخرين«.

غارات على إدلب ودوما

تكذيب رواية سماحة

الحدث تحليل

 طروحات دي ميستورا 
ّ
محمود الحمزة، أن

ــدة وطــنــيــة يعد  حـــول تــشــكــيــل حــكــومــة وحــ
تراجعًا عن كل القرارات الدولية ذات الصلة 
عــلــى  نـــــّص  الــــــذي  ــرار 2254،  ــ ــقـ ــ الـ ــا  ــ ــرهـ ــ وآخـ
تشكيل هيئة حكم انتقالية وليس »حكومة 
»العربي  وحدة وطنية«. ويضيف الحمزة لـ
ــيـــون(  ــيـــركـ الــــجــــديــــد«، أنـــهـــم )الــــــــروس واألمـ
ــر بــقــاء  ــريـ ــمـ »يـــــريـــــدون تــمــيــيــع األمــــــــور، وتـ
الرئيس السوري بشار األسد في السلطة«، 
مــعــتــبــرًا مـــا يـــجـــري مـــجـــرد »لــعــبــة روســيــة 
أمــيــركــيــة«. ويـــؤكـــد الــكــاتــب املـــعـــارض على 

إصرار 
العليا للتفاوض« على هيئة حكم  »الهيئة 
انتقالي، »ألن قبولها بحكومة وحدة وطنية 
كما يسميها املبعوث األممي يعني قبولها 
هيئة  أّمـــا  السلطة.  رأس  على  األســـد  ببقاء 
الحكم كاملة الصالحية فتلغي وجود األسد 
الــصــالحــيــات«، على  كــامــلــة  ألنــهــا تنفيذية 
تفضي  أن  الحمزة  يتوقع  وال  تعبيره.  حــّد 
الجولة املقبلة من جنيف إلى نتائج مهمة، 
نــرى جدية، وواقعية، وصدقًا من  »ألننا ال 
 الطريق 

ّ
القوى الدولية املؤثرة«، مضيفًا أن

قــرارات  للحل واضــح تمامًا، وهــو »تطبيق 
االنتقالية،  الحكم  بهيئة  والــبــدء  جــنــيــف1، 
الــقــتــل، وإطــــالق ســــراح املعتقلني،  وإيـــقـــاف 
النظام  ال  لكن  االنتقالية.  بالعدالة  والــبــدء 
وال روسيا يريدان تطبيق القرارات الدولية 
 »الواليات 

ّ
التي تطالب بذلك«، الفتًا إلى أن

املتحدة متواطئة مع الروس في ذلك«.

2254، واتفاق وقف األعمال العدائية. وصدر 
هـــذا الــكــالم فــي بــيــان، إثـــر اجــتــمــاع ألعــضــاء 
هيئة »االئتالف« الجديدة، يوم األربعاء، مع 
وأكــد  ســوريــة«.  أصــدقــاء  »مجموعة  ممثلي 
أعضاء االئتالف »على ضرورة اإلفراج املبكر 
ــن املــعــتــقــلــني قــبــل اســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات  عـ

خــــالل األســـبـــوع املــقــبــل، خــصــوصــًا الــنــســاء 
واألطفال«، وفق البيان.

اختراق للمقدسي
ــبـــق لــلــدبــلــومــاســي املـــنـــشـــق عــــن الــنــظــام  وسـ
الــســوري، جهاد املقدسي، أن أعــلــن، فــي وقت 

لقوى  الوطنية  التنسيق  هيئة  دعت 
مكّونات  ــرز  أب الديمقراطي،  التغيير 
إلى  الــداخــل«،  »معارضة  يسمى  ما 
التي  التشريعية  االنتخابات  مقاطعة 
أعلن عنها النظام في 13 أبريل/نيسان 
بالسعي  السلطات  متهمة  المقبل، 
من خالل ذلك إلى »تحسين شروطها 
ــررت  ــي جــنــيــف. وبـ الــتــفــاوضــيــة« ف
بالقول  بيان،  في  موقفها،  الهيئة 
مصادرة  يعد  االنتخابات  »تنظيم  إّن 
للجهود الدولية واإلقليمية لتحقيق 
الحل السياسي التفاوضي في مؤتمر 

جنيف 3 المقبل«.

هيئة التنسيق 
تقاطع االنتخابات

خالل تسلّم 
الجيش هبة 
عسكرية 
سعودية 
)حسين بيضون/
العربي الجديد(

ــم مــن  ــرغــ فــــي جـــولـــة جــنــيــف املــقــبــلــة عـــلـــى الــ
لحسم  ماراثونية  اجتماعات  املوعد،  اقتراب 
 ذهــابــهــا إلــى 

ّ
ــدرك املــعــارضــة أن خــيــارهــا. وتــ

ــا هـــو مــــطــــروح، يــعــد تـــنـــازاًل  جــنــيــف، وفــــق مـ
كـــبـــيـــرًا ربـــمـــا ال تــســتــطــيــع تـــحـــّمـــل تــبــعــاتــه، 
 الشارع الثوري السوري وضع، 

ّ
خصوصًا أن

لها ال  املاضي، خطوطًا حمراء  الجمعة  يــوم 
الــخــطــوط  ــت هـــذه 

ّ
يمكنها تــجــاوزهــا. وتــجــل

»إسقاط  من خالل تجديد الشعب مطالبته بـ
الــنــظــام« فــي تــظــاهــرات حــاشــدة عــّمــت معظم 
مناطق سورية، ومن املتوقع أن تتكرر، اليوم 
الــجــمــعــة. لــكــنــهــا فـــي املـــقـــابـــل، ال يــمــكــنــهــا أن 
تــواجــه االتــفــاق األمــيــركــي الــروســي الــواضــح 
حول سورية، ولذلك ربما لن تبدأ الجلسات 
الجدية لجنيف قبل اجتماع مجموعة الدول 
حــول ســوريــة، يــوم األحـــد فــي بــاريــس، حيث 
تأمل املعارضة أن تحظى بموقف جــدي من 
دول »أصــدقــاء الشعب الــســوري« ضــد تغّول 

املوقف الروسي في امللف السوري.
ــــالف الــــســــوري املــــعــــارض«  ــتـ ــ ــبـــق »االئـ ــتـ واسـ
مفاوضات جنيف3  من  الثانية  الجولة  بــدء 
 »إطالق سراح املعتقلني في 

ّ
للتأكيد على أن

ســجــون نــظــام األســــد ســيــعــزز فـــرص نــجــاح 
الحل السياسي«. وهذا ما نص عليه القرار 

يحمل هجوم عناصر 
الجيش اللبناني على 

موقع المسلحين شرقي 
البالد، أمس، رسالة ربما 
يرغب القول منها إنه 

لم يتأثر بوقف الهبة 
السعودية له، بموازاة 
تعيينات عسكرية قد 

تزعج الرياض

تحدث البرلمان األوروبي عن قائمة طويلة من االختفاء القسري بمصر )فرانس برس(
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وائل قنديل

كان عبد الفتاح السيسي يجلس 
في صف واحد مع أمير قطر، 

يشهدان مناورات تعاون عسكري 
 أخرى، 

ً
مشترك، يشملهما، ودوال

في اللحظة التي كان فيها قضاء 
عبد الفتاح السيسي يحاكم الرئيس 

الذي انقلب عليه، بتهمة »التخابر 
مع قطر«. أي جنون هذا الذي يبرر 

التعاون العسكري مع دولة تتجسس 
عليك، وتحاكم نظامًا سبقك إلى 
الحكم، مبررًا انقالبك عليه بأنه 

كان يتخابر معها؟ الالمبدئية هي 
القاعدة األساسية في عالقات نظام 

عبد الفتاح السيسي، فال غرابة 
إذًا في كل هذه التناقضات املدوية، 
إن على مستوى الحكم، أو وسائل 

إعالمه، التي راحت تحتفل باإلنجاز 
التاريخي املتمثل في جلوس 

السيسي بجوار العاهل السعودي، 
وهي التي كانت قبل أسابيع تشن 
حملة على السعودية، وتنطلق في 

مكايدات، موجهة، تستند إلى إظهار 
الوالء لروسيا، وإبداء الود إليران 

وحزب الله. لن تجد وصفًا أكثر دقة 
لعبد الفتاح ونظامه، مما ورد على 

ألسنة أعضاء البرملان األوروبي، 
أمس وهم يناقشون ملف انتهاكات 

حقوق اإلنسان في مصر، حيث 
دوت جملة في قاعة املناقشة ألحد 
األعضاء، واصفًا السيسي ونظامه 

بقوله »مثير لالشمئزاز« وهو 
يعلق على وقائع اإلجرام، املنهجي، 
التي يمارسها نظام السيسي ضد 

معارضيه، ودعاة الديمقراطية، وكان 
تجليه األوضح في واقع قتل الباحث 
السياسي اإليطالي جوليو ريجيني. 
املبدئية كانت حاضرة في مداخالت 
األعضاء، حني وجهوا رسالة شديدة 
الوضوح والصرامة لحكومات الدول 

التابعة لالتحاد األوروبي، مفادها 
أن الحرب على اإلرهاب، التي يختبئ 

خلفها نظام السيسي، ال تنهض 
سببًا ومبررًا لغض النظر عما يجري 

في مصر من انتهاكات وتعذيب، 
أو تبيح التخلي عن القيم األوروبية، 
مهما كانت قوة املصالح السياسية 

والتجارية. أحاديث األعضاء، 
وعبارات البيان الصادر عن جلسة 
البرملان األوروبي، تحدثت عن نظام 

السيسي، باعتباره ال يتوقف عن 
الكذب، سالحًا وحيدًا لإلفالت من 
جرائم ضد اإلنسانية، إذ يشددون 

على أن السلطات املصرية، في واقعة 
مقتل جوليو ريجيني »تأتي كل 

أسبوع بنسخة جديدة من تحقيقات 
مقتل ريجيني، ولم تصدر إدانة لهذه 
النكتة طوال هذه املدة بحجة مكافحة 

اإلرهاب«. ما جرى في جلسة 
البرملانيني األوروبيني أمس يقطع 
بأنهم باتوا يرون نظام السيسي 
نظامًا خارجًا على القانون، حني 

يطالبون بحماية كل األوربيني عند 
سفرهم إلى مصر، كي ال يتعرضوا 
ملصير ريجيني. لم يحدث في تاريخ 

 نظام حكم، أو 
َ

مصر، أن ُوِصف
رئيس، بمثل هذه العبارات، التي تنطق 

بأن النظام الحاكم في مصر بات 
عاريًا أمام ضمير العالم من أي قيمة 

أخالقية، أو جدارة سياسية، وال يبقى 
له إال أن اعتبارات املصلحة الوقتية 
تدفع أنظمة أخرى، أوروبية ودولية، 
للتغاضي عن جرائمه وانتهاكاته، 
في إطار براغماتية مقيتة، لن يمر 

وقت طويل حتى يكتوي بها داعموه 
ومستغلوه أنفسهم. قل ما شئت عن 
أن هذه االنتفاضة البرملانية األوروبية 

لم تكن لتحدث، لوال أن إيطاليًا 
مرموقًا سقط ضحية إجرام نظام 

السيسي، وبالتالي هي من أجل حق 
»جوليو ريجيني« باألساس، غير أنك 
ال تملك إال أن تنظر بإعجاب واحترام 

للبرملانيني األوروبيني، بوصفهم 
ممثلني لضمائر شعوبهم، ال ملصالح 

ورغبات حكامهم.. كما ال تستطيع 
أن تتجاهل أنهم تناولوا جريمة 

مقتل ريجيني في سياق عام من 
الجرائم ضد الناشطني واملعارضني 

املصريني، عبروا عنه بالقول إن مقتل 
الطالب ضمن آالف الحاالت من القتل 

والتعذيب التي تقف وراءها دوافع 
سياسية، وأن على أوروبا أن تتوقف 
عن تصدير وسائل قمع الديمقراطية 

إلى القاهرة، كما أن على  الرئيس 
اإليطالي أال يقبل بمبررات السلطات 
 
ً
املصرية بشأن مقتل ريجيني. فعال

»جوليو مننا« كما قالت حملة ضمير 
مصرية، فور إعالن مقتله.

»نظام مثير 
لالشمئزاز«

مرور 
الكرام

يصّر رياض حجاب وسالم المسلط على تطبيق قرارات جنيف1 )فابريك كوفريني/فرانس برس(



عثمان المختار

بــغــداد  تكشف مــصــادر سياسية عــراقــيــة فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن تسمية  وواشــنــطــن لـــ
لجنة أميركية جديدة باشرت مهامها، الشهر 
ــي، بــعــضــويــة ســـفـــراء ودبــلــومــاســيــن  ــاضــ املــ
 
ً
وقـــادة سابقن فــي الجيش األمــيــركــي، فضال

عـــن أكــاديــمــيــن وبــاحــثــن عــراقــيــن يقيمون 
حاليًا في الواليات املتحدة، وبريطانيا. تكمن 
مهمة هذه اللجنة في إنجاز تقارير شاملة عن 
رؤية مستقبلية للعراق، من املفترض أن تقدم 
للرئيس األميركي الجديد حال دخوله البيت 
األبيض عام 2017 ملساعدته في التعامل مع 

امللف العراقي.
الــجــديــدة جــداًل  تثير هــذه اللجنة األمــيــركــيــة 
واســـعـــًا فـــي األوســـــــاط الــســيــاســيــة الـــتـــي لها 
ــيـــة،  ــيـــركـ ــلـــم بــــهــــا، ســـــــواء الـــعـــراقـــيـــة أو األمـ عـ
ــبــر »ســـوء 

ُ
ودول عــربــيــة عــــدة بــســبــب مـــا اعــت

اخـــتـــيـــار الــشــخــصــيــات الـــتـــي ســتــرســم رؤيـــة 
وتوجه  الــجــديــد«.  األميركي  للرئيس  الــعــراق 
االنتقادات للكثير من الشخصيات األميركية 
أنها  إلــى  اللجنة، نظرًا  املشاركة في عضوية 
الرافدين  بــالد  ارتبط اسمها باحتالل  وجــوه 

وتدميرها.
كـــمـــا تــنــبــع املــــالحــــظــــات حـــــول الــشــخــصــيــات 
الـــعـــراقـــيـــة، عــلــى خــلــفــيــة تــاريــخــهــا، إذ يتهم 
غالبية هــؤالء بالعمل لصالح أحــزاب عراقية 
ــة فـــــي الـــســـلـــطـــة، فـــيـــمـــا آخـــــــــرون مــن  ــاركــ ــشــ مــ
أصحاب الطروحات الطائفية والعنصرية في 
التعاطي مع الشأن العراقي. يضاف إلى ذلك، 
غياب مكّونات عراقية عنها وتمثيل رمزي أو 

غير حقيقي ملكّونات أخرى.
ــم تــشــكــيــل الــلــجــنــة بـــرعـــايـــة الـــكـــونـــغـــرس،  ــ وتـ
ومن   .»Future of Iraq Task Force« بعنوان 
املقرر أن تعقد ندوات ومؤتمرات مكثفة خالل 
الــشــهــر الــحــالــي وحـــتـــى نــهــايــة الـــعـــام 2016، 
الرؤية  لتقديم  جاهزة  اللجنة  تكون  أن  على 

الــعــام 2017 للرئيس األمــيــركــي  الــشــامــلــة فــي 
الجديد الذي سيخلف تركة الرئيس األميركي 
الــحــالــي، بـــاراك أوبــامــا بما فيها مــن مشاكل 

ثقيلة.
في هذا السياق، يؤكد أحد أعضاء اللجنة في 
مقررات  أن  على  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
تلك اللجنة لن تكون ملزمة للرئيس الجديد 
 اللجنة 

ّ
بقدر ما هي مساعدة له، مشيرًا إلى أن

الــعــراقــيــن، وكـــان يجب أن تضم  ل كــل 
ّ
ال تمث

كل طوائفهم وحتى القوى املعارضة للعملية 
السياسية الحالية«. ويضيف عضو اللجنة، 
وهــــو أكـــاديـــمـــي عـــراقـــي مــقــيــم فـــي واشــنــطــن 
الـــوّد بن   »هــنــاك شكوكًا باستمرار حــالــة 

ّ
أن

أعضاء اللجنة كونهم ال يفّكرون بروح وطنية 
بل طائفية، وهو ما يجعل من نجاح اللجنة 
أو مــهــنــّيــتــهــا فـــي خــطــر كـــبـــيـــر«. ويــلــفــت إلــى 
»غياب مكّونات مهمة مثل السنة، والتركمان، 
 هناك أعضاء 

ّ
واملسيحين، والصابئة. كما أن

ادعــــوا انــتــمــاءهــم لــطــوائــف معّينة حــتــى يتم 
ضّمهم للجنة«.

السفير  يــتــرأســهــا  عــضــوًا   30 اللجنة  وتــضــم 
األمــيــركــي السابق فــي الــعــراق، رايـــان كروكر، 
ــات  ــواليــ ــراء الــ ــفــ بــــاإلضــــافــــة إلـــــى عـــضـــويـــة ســ
املــتــحــدة الــســابــقــن الـــذيـــن عــمــلــوا فـــي بــغــداد 
بــن 2003 و2014، وهــم: جيم جــفــري، وزملــاي 
 عن 

ً
نــيــغــروبــونــتــي، فــضــال خليل زاد، وجـــون 

ــن،  الـــجـــنـــرالـــَن ديـــفـــيـــد بــــتــــرايــــوس وجــــــون ألــ
تــشــارلــي   ،RAND مـــؤســـســـة ــيـــس  رئـ ونــــائــــب 
ريس، ونائبة وزير الخارجية لشؤون الشرق 
األوســط، بيث جونز، والعدد املتبقي هم من 

الباحثن العراقين.
ووفقًا ملصادر سياسية عراقية من بغداد، فإن 
سوء  مــن  تنبع  اللجنة  تلك  على  التحفظات 
الــعــراقــيــة وعـــدم تمثيل  الشخصيات  اخــتــيــار 
املكّونات وتهميش أخرى من قبل الكونغرس. 
 مـــن بن 

ّ
وتــشــيــر املــــصــــادر الـــعـــراقـــيـــة إلــــى أن

لرئيس  مستشارًا  العراقين،  اللجنة  أعضاء 

الوزراء الحالي، حيدر العبادي، ونجل مرجع 
ديــنــي مــعــروف مقيم فــي لــنــدن، وثــالــثــًا عمل 
ــل، أحــمــد  ــراحــ مـــرافـــقـــًا لــلــســيــاســي الـــعـــراقـــي الــ
الجلبي. فيما يتوزع اآلخرون بن أحزاب عّدة 
معروفن بانتمائهم لها مثل حزب »الدعوة«، 
وحــــزب »االتـــحـــاد الــكــردســتــانــي«، واملــجــلــس 
ــى آخـــريـــن  ــ ــي، بـــاإلضـــافـــة إلـ ــ ــالمـ ــ ــلــــى اإلسـ األعــ
بغداد  في  األميركية  القوات  مع  ممن خدموا 
في  للعيش  وانتقلوا  مترجمن  أو  كموظفن 

الــــواليــــات املـــتـــحـــدة. كــمــا تــضــم الــلــجــنــة وفــقــًا 
لــلــمــصــادر ذاتـــهـــا، دوغـــــالس أولــيــفــانــت وهــو 
أمــيــركــي مــعــروف بــــدوره الــفــّعــال فــي الــلــوبــي 
ــالـــح شــخــصــيــات  ــات الــــضــــغــــط( لـــصـ ــاعــ ــمــ )جــ
سياسية في منطقة الشرق األوسط وتحديدًا 
العراق، مقابل مبالغ مالية كبيرة. باإلضافة 
األكاديمية  األستاذة  األميركية،  الباحثة  إلى 
بــعــالقــة ممتازة  الــتــي تتمتع  نــاتــالــي ديــنــس 
 عن 

ً
مـــع حــكــومــات عــراقــيــة مــتــعــاقــبــة، فـــضـــال

كردستان،  إقليم  لرئاسة  األميركي  املستشار 
ــاريــــث ســتــانــســفــيــلــد،  ــاذ الـــجـــامـــعـــي غــ ــ ــتـ ــ األسـ

بحسب املصادر العراقية.
ويــــوضــــح وزيـــــــر عــــراقــــي ســــابــــق، عـــضـــو فــي 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن ـــ ــان الـــحـــالـــي لـ ــرملـ ــبـ الـ
»واشنطن أخفقت في اختيار أعضاء اللجنة 
الـــذيـــن لـــن يــكــون قــســم كــبــيــر مــنــهــم أمـــنـــاء في 
ــتـــي يـــقـــّدمـــونـــهـــا، خـــصـــوصـــًا فــي  الـــتـــقـــاريـــر الـ
ملفات الدستور وإعــادة صياغته أو تعديله، 
ومـــلـــف مــــشــــروع األقــــالــــيــــم املـــــطـــــروح، ومــلــف 
املناطق املتنازع عليها بن بغداد وكردستان 
ــرى الخمس  مــن جــهــة وبـــن املــحــافــظــات األخــ
عشرة من جهة أخــرى، مثل كــركــوك، وصالح 
الدين، وكربالء، واألنبار. ويضاف إليهم ملف 
املستقلة  العليا  واملفوضية  األحـــزاب،  قانون 
لــالنــتــخــابــات املـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، وصــالحــيــات 
الــبــرملــان ورئــيــس الجمهورية،  كــل مــن رئيس 
اإللزامية،  والخدمة  الــعــراقــي،  الجيش  وملف 
العربي«،  مع محيطه  بغداد  وعالقة  وإيـــران، 

وفقًا للسياسي ذاته.
تــلــك  الـــــــوزيـــــــر أن »وضــــــــــع مــــثــــل  ويــــضــــيــــف 
بملف  السابق  فــي  فشلت  الــتــي  الشخصيات 
ــراء األمـــيـــركـــيـــن األربـــعـــة  ــســـفـ ــراق مـــثـــل الـ ــعــ الــ
ــة بـــالـــطـــائـــفـــيـــة  ــمـ ــهـ ـ

ّ
ــت ــات مـ ــيـ ومــــعــــهــــم شـــخـــصـ

أو مجاملة األميركين لن يكون  والعنصرية 
ــر بــخــيــر فـــي ما 

ّ
فـــي صــالــح الـــعـــراق، وال يــبــش

يــتــعــلــق بــتــغــيــيــر واشـــنـــطـــن ســيــاســتــهــا فــي 
التعامل مع امللف العراقي«، على حّد تعبيره.

بغداد ـ براء الشمري

نجحت الوساطات التي شهدتها الساحة 
ــم الــتــيــار  ــيـ ــوقـــف تــصــعــيــد زعـ الـــعـــراقـــيـــة بـ
ــــدري، مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، ضــــد رئــيــس  ــــصـ الـ
ــبــــادي،  ــدر الــــعــ ــيــ ــة، حــ ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
ـــرجـــم بــتــوّجــه الــتــيــار الــصــدري 

ُ
وهــــو مـــا ت

للتظاهر اليوم الجمعة بعيدًا عن املنطقة 
الصدر  الــخــضــراء، وإعـــالن زعيمه مقتدى 
أنه سيعطي فرصة لرئيس الوزراء إلثبات 
حسن نواياه في اإلصالح. وأكدت مصادر 
عــراقــيــة رفــيــعــة داخــــل املــنــطــقــة الــخــضــراء 
»العربي الجديد«، نجاح جهود التهدئة  لـ
إيرانية  أطــراف  التي بذلتها  والــوســاطــات 
وأخـــــــــرى ديـــنـــيـــة فـــــي الـــنـــجـــف وكـــــربـــــالء، 

وتــمــّكــنــت عــبــرهــا مــن ســحــب فــتــيــل األزمـــة 
وإقــــنــــاع الـــصـــدر بـــوقـــف الــتــصــعــيــد داخـــل 
للبالد والذي  الحاكم  الوطني«  »التحالف 
أبرزها  يضم سبع كتل وأحــزاب رئيسية، 
حـــزب »الــــدعــــوة« بــزعــامــة رئــيــس الـــــوزراء 
السابق نـــوري املــالــكــي، والــتــيــار الــصــدري 
بزعامة  األعلى  واملجلس  الصدر،  بزعامة 
ــــك مــــن خـــــالل إبـــعـــاد  ـــ عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم، وذل
التظاهرات عن املنطقة الخضراء واملوافقة 
عــلــى مــهــلــة إضــافــيــة لـــم تـــحـــدد، يمنحها 
الصدر للعبادي إلكمال مشروعه وتقديمه 

للبرملان.
وبــحــســب مــعــلــومــات »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
فإن الصدر وافق على نقل مكان التظاهرة 
ــررة، ظـــهـــر الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، مــــن أمــــام  ــ ــقـ ــ املـ

التحرير في  املنطقة الخضراء إلى ساحة 
مــنــطــقــة الـــبـــاب الــشــرقــي وســــط الــعــاصــمــة 
بــغــداد مــن دون إلــغــائــهــا، مــع اإلبــقــاء على 
الـــزخـــم ذاتـــــه فـــي الــتــظــاهــر وبـــالـــشـــعـــارات 
ــاهــــرون فــي  ــظــ ــتــ ــتــــي رددهـــــــــا املــ نـــفـــســـهـــا الــ
 عن تمديد املهلة 

ً
األسابيع املاضية، فضال

الــتــي حــددهــا للعبادي بــــ45 يــومــًا واملــقــرر 
انـــتـــهـــاؤهـــا نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، وهــو 
مــطــلــب رئــيــســي لــحــكــومــة الـــعـــبـــادي وافـــق 

عليه مقتدى الصدر بعد وساطات عدة.
وقال قيادي بارز في »التحالف الوطني« 
ــد«، إن »الــــصــــدر وافـــق  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
ــام  ــ ــــن أمـ ــرات مـ ــاهــ ــظــ ــتــ ــان الــ ــكــ عـــلـــى نـــقـــل مــ
ــــى ســاحــة  بــــوابــــات املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء إلـ
فإن  آخــر  بمعنى  املهلة،  وتمديد  التحرير 
خــيــار اقــتــحــام املــنــطــقــة الــخــضــراء لــم يعد 
الــصــدر«، مؤكدًا  لــدى  قائمًا على اإلطـــالق 
فـــي طــريــقــهــا للحل  الــحــالــيــة  األزمــــــة  »أن 
والوسطاء ما زالوا في بغداد على رأسهم 
الـــجـــنـــرال فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي، 
كــريــم جــعــفــري، الــــذي يــقــوم بــعــدة جــوالت 
بــــن الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــن فــــي الــتــحــالــف 
إليه مساعي  الوطني«. وحــول ما وصلت 
حل األزمــة، أكد القيادي أن »عملية تغيير 
أن  على  على مرحلتن،  الحكومة ستكون 
حكوميًا   

ً
تعديال األولـــى  املرحلة  تتضمن 

يــشــمــل نــصــف الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة الــتــي 
إلــغــاء  مـــع  تــكــون 22 وزارة  أن  املــتــفــق  مـــن 
لــهــيــئــات ودمـــج  عــــدة وتــحــويــلــهــا  وزارات 
أخرى مع بعضها«، الفتًا إلى أن »املرحلة 
األولى ستطاول وزارات الداخلية والدفاع 
والــخــارجــيــة واملــالــيــة والــنــفــط والصناعة 
ــان والــــزراعــــة  ــ ــكـ ــ والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي واإلسـ

والصحة واملوارد املائية«.
وأشـــــار إلــــى أن »خـــمـــس حــقــائــب مـــن غير 
املتوقع أن تخرج من حصة األحزاب والكتل 
ــثــــالث، الــتــحــالــف والــتــحــالــف  الــرئــيــســة الــ

ستضم  كما  القوى،  واتحاد  الكردستاني 
ومتخصصن  أساتذة  الجديدة  الحكومة 
في مجاالت الوزارات التي سيمسكونها«، 
مــوضــحــًا أن »املـــرحـــلـــة الــثــانــيــة يــجــب أال 
ــــالن املــرحــلــة  ــاريـــخ إعـ تـــكـــون بــعــيــدة عـــن تـ
ــى مــن تــعــديــل الــحــكــومــة«، كــاشــفــًا أن  األولــ
»الـــعـــبـــادي حــصــل عــلــى تــأيــيــد أغــلــب كتل 
زالت  الــذي ما  الصدر  التحالف باستثناء 
املــفــاوضــات مستمرة مــعــه وهــنــاك تــفــاؤل 

بالتوصل إلى اتفاق«.
وأوضح القيادي أن »شرط الكتل للموافقة 
عــلــى مــشــروع الــعــبــادي الــجــديــد )حــكــومــة 
في  استقالته  تقديم  كــان  مرحلتن(  عبر 
الــبــرملــان«.  تأييد  عــدم حصوله على  حــال 
ويــحــتــاج الــعــبــادي إلـــى 172 صــوتــًا على 
البرملان  فــي  نائبًا   328 مــن مجموع  األقـــل 
الــجــديــدة، وهو  الحكومة  أجــل تمرير  مــن 
للعبادي  فخًا  املراقبن  بعض  يعتبره  ما 
عّد له من داخل »التحالف«. 

ُ
الذي قد يكون أ

وأعلن العبادي، مساء أمس الخميس، في 
بــيــان صـــدر عــن مــكــتــبــه، أنـــه أرســــل وثيقة 
الـــوزاري  الشاملة والــتــعــديــل  اإلصــالحــات 
الــــــذي يــشــمــل املـــعـــايـــيـــر واآللـــــيـــــات لــلــكــتــل 
ــبـــادي أن  ــعـ الــســيــاســيــة كـــافـــة. وأوضــــــح الـ
»الوثيقة تشمل 10 ملفات تتضمن معايير 
وتقييم  تكنوقراط  وزراء  مجلس  اختيار 
وتبسيط  الفساد  ومكافحة  الـــوزارات  أداء 
اإلجـــــــراءات والــبــرنــامــج الــحــكــومــي وحـــزم 

اإلصالحات في مختلف القطاعات«.
ق القيادي في التحالف الكردستاني، 

ّ
وعل

ــال  ــ ــــول انـــتـــعـــاش اآلمـ ــــن، حـ ــور حـــمـــة أمــ ــ أنــ
اتــفــاق حــول شكل الحكومة  إلــى  للتوصل 
الجديدة: »الوساطات تفعل كل شيء حتى 
لو كانت على حساب العراقين«، معلنًا أن 
االتفاق  سينتظر  الكردستاني  »التحالف 
حكومة  مــن  موقفه  يعلن  أن  قبل  النهائي 

العبادي الجديدة«.

واشنطن ـ منير الماوري

يبدو أن الرئيس األميركي باراك 
أوباما، بدأ يخطط لدور سياسي 
بــعــد انــتــهــاء واليـــتـــه الــرئــاســيــة، 
آماله ستكون مرتبطة بمن سيخلفه  ولكن 
الــرئــاســة، إذ ستختلف خــيــارات  فــي ســـدة 
الــرئــيــس املقبل هــو بيرني  أوبــامــا إذا كــان 
ســـانـــدرز ولــيــس هــيــالري كــلــيــنــتــون، أو إذا 
تيد  السيناتور  هــو  املقبل  الرئيس  أصــبــح 
كــروز بــداًل من صديق أوباما رجل األعمال 

دونالد ترامب.
لكن بغض النظر عمن سينجح في الوصول 
ــا الــــذي  ــ ــامـ ــ ــــض، فـــقـــد بـــــدأ أوبـ ــيـ ــ لــلــبــيــت األبـ
يناير/ مــن  العشرين  فــي  واليــتــه  ستنتهي 
كانون الثاني املقبل، يدرس جديًا، طبقًا ملا 
أخيرًا،  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  كشفته 
ســبــل الــتــعــويــض عـــن فــشــلــه خـــالل ســنــوات 
رئـــاســـتـــه فــــي تــحــقــيــق الــــســــالم بــــن الـــعـــرب 
ــك بــعــد خـــروجـــه من  وإســـرائـــيـــل، إلنـــجـــاز ذلـ
الــبــيــت األبــيــض، وخــصــوصــًا أن الــتــطــورات 
بذلك  تسمح  املستجدة  واإلقليمية  الدولية 
على غير ما كانت عليه في سنوات رئاسة 

أوباما. 
ونــقــلــت »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« عـــن مــســؤولــن 
أمــيــركــيــن بـــارزيـــن، أن الــبــيــت األبــيــض بــدأ 
ــان مـــن املــنــاســب  ــا إذا كــ بــالــفــعــل يــنــاقــش مـ
ألوبـــــامـــــا أن يــــطــــرح الــــخــــطــــوط الــعــريــضــة 
ــرار دولــــي جــديــد  ملـــشـــروع حـــل عـــن طــريــق قــ
يتبناه مجلس األمــن الــدولــي، أم عن طريق 
خــطــاب تــاريــخــي يــلــقــيــه أوبـــامـــا. والــجــديــد 
فــي األمـــر أن الــهــدف لــن يــكــون مــجــرد عــودة 
ــدرك  ــ ــــن طــــرفــــن يـ ــرة بـ ــاشــ ــبــ ملــــفــــاوضــــات مــ
ولكن  استئنافها،  استحالة  حاليًا  الجميع 
وزير  طرحها  التي   2014 مقترحات  لجعل 
الخارجية األميركية جون كيري على طرفي 
الصراع، منطلقًا ملشروع حل يستمد قوته 
وشــرعــيــتــه مــن قـــرار ملجلس األمـــن الــدولــي. 
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أن تـــجـــدد الــتــوتــر 
ــــوزراء  ـــ ــامــــا ورئــــيــــس ال الــشــخــصــي بــــن أوبــ

اإلسرائيلي 
بنيامن نتنياهو، ربما يكون عائدًا جزئيًا 
إلــى هــذه املساعي األميركية التي ال يرغب 
أوباما  مقابلة  رفــض  ولــهــذا  نتنياهو،  بها 
فـــي الـــثـــامـــن عــشــر مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي في 

واشنطن.
ولــكــن مــا لــم تــذكــره »نــيــويــورك تــايــمــز« هو 
ما تــردد من شائعات عن أن أوباما يطمح 
املتحدة  الــعــام لألمم  األمــن  لتولي منصب 
نشرته  ملــا  وفقًا  رئاسته  فترة  انتهاء  عقب 
بــعــض املـــواقـــع األمــيــركــيــة والـــعـــربـــيـــة. لكن 
التقليد الدولي الذي تلتزم به الدول دائمة 
العضوية في مجلس األمن، يقوم على عدم 
العام  األمـــن  منصب  على  بينها  التنافس 
وتــرك املنصب للدول األخــرى خــارج نطاق 

القوى الخمس الكبرى. 
ومن املحتمل أن الشكوك التي أثيرت حول 
ســعــي أوبـــامـــا للمنصب كــانــت نــاجــمــة من 
الخلط بن رغبته في القيام بدور محدد في 
الدولية  املنظمة  عــن طــريــق  مــحــددة  قضية 
وعن طريق صلته بالرئيس املقبل للواليات 
املــتــحــدة، وقـــدرتـــه عــلــى تــقــديــم االقــتــراحــات 
كــرئــيــس ســـابـــق مـــع مــنــصــب األمـــــن الــعــام 
لــألمــم املــتــحــدة الـــذي سيكون شــاغــرًا العام 
املــقــبــل، وهـــو أمـــر لــن تسعى إلــيــه واشنطن 
بــكــل تــأكــيــد، ألنـــه يــخــالــف تــقــالــيــد الــتــزمــت 
بــهــا وتــســتــطــيــع مــوســكــو أن تــمــنــعــهــا من 
مخالفتها عن طريق استخدام حق النقض. 
وقد سبق أن أشيع األمر نفسه عن الرئيس 
األميركي األسبق بيل كلينتون ولم يحدث 

ذلك.
ــبــــة أوبـــــامـــــا فــي  ــــظــــهــــر مـــــؤشـــــرات أن رغــ

ُ
وت

القيام بــدور في تحقيق السالم بن العرب 
وإسرائيل في عهد أي رئيس مقبل، سيكون 
ــيـــس هــو  ــرئـ أكـــثـــر ســـهـــولـــة إذا كـــــان ذلـــــك الـ
الديمقراطي بيرني ساندرز أو الجمهوري 

دونالد ترامب. 
في املقابل سوف يصعب على أوباما تحقيق 
ما يريد إذا كان خليفته هو الجمهوري تيد 
هــيــالري كلينتون،  الــديــمــقــراطــيــة  أو  كـــروز 
التي ال يستلطفها أوباما وال تستلطفه هي 
أيضًا، على الرغم من املجامالت بينهما، إذ 
من املتوقع أنها ستمنح هكذا دور لزوجها 
 
ً
بيل كلينتون قبل أن تكلف به أوباما، فضال
عن أن التنافر الشخصي بينهما قائم منذ 
إطـــاحـــة أوبـــامـــا بحلمها فـــي الــرئــاســة عــام 

.2008
في املقابل، ُيعتبر ترامب صديقًا شخصيًا 
الشخصي حتى  الــود  ويربطهما  ألوبــامــا، 
 
ً
وإن كـــانـــا مـــن حـــزبـــن مــتــنــاقــضــن، فــضــال
عـــن أن تـــرامـــب مـــعـــروف بــمــرونــتــه فـــي عقد 
إلسرائيل  الكبير  انحيازه  وعــدم  الصفقات 
ــع املــــرشــــحــــن الـــجـــمـــهـــوريـــن  ــ ــقــــارنــــة مـ بــــاملــ
اآلخرين. أما املرشح املثالي الذي يستطيع 

أوبــامــا تحقيق إنــجــاز تــاريــخــي فــي عهده، 
ــــدرز، الــــذي  ــانـ ــ فـــهـــو الـــســـيـــنـــاتـــور بـــيـــرنـــي سـ
ومرجعية  فــكــريــة  خلفية  بــأوبــامــا  تجمعه 
 عن أن ساندرز 

ً
أيديولوجية واحــدة، فضال

يتمتع بحصانة من تهم معاداته للسامية 
ــه أي  الـــتـــي قـــد يــشــهــرهــا نــتــنــيــاهــو فـــي وجــ
رئـــيـــس آخـــــر، لــكــونــه يـــهـــوديـــًا، وال يــحــتــاج 
ــل أو اهـــتـــمـــامـــه  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــتـــأكـــيـــد والئــــــــه إلسـ
بــمــســتــقــبــلــهــا كــغــيــره مـــن املــرشــحــن الــذيــن 

يخطبون وّدها بشكل دائم. 
ومن غير املستبعد أن يحصل ساندرز على 
دعم أوباما سرًا أو حتى جهارًا في الوصول 
مسبقة  اتفاقات  أو  وعــود  مقابل  للرئاسة، 
مــع ســانــدرز بـــأن يحقق لــه رغــبــتــه فــي أداء 

الدور املشار إليه. 
أن أوباما أصبح ضمن مؤسسة  وباعتبار 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، فـــإن دعــمــه لــســانــدرز 
ال يمكن التقليل مــن شــأنــه وقــد يـــؤدي إلى 
الــرئــاســي للمرة  إجــهــاض طــمــوح كلينتون 

الثانية.
وكـــان مــن الــالفــت فــي مــهــرجــانــات ســانــدرز 
األخيرة التي رتبتها له حملته االنتخابية 
في أكثر من والية، أنه بدأ يستهدف بهجمات 
قـــويـــة مـــتـــصـــدر الـــقـــائـــمـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي 
السباق للرئاسة دونالد ترامب، كأن األخير 

منبع القلق الذي يعتري حملة كلينتون من 
منافسها ساندرز؟ 

كلينتون  لحملة  الــقــلــق  مسببات  أن  يــبــدو 
التي  ومــســتــشــاريــهــا هــي نفسها األســـبـــاب 
تــطــمــئــن ســـانـــدرز ومـــنـــاصـــريـــه، وتــجــعــلــهــم 
العدة ملواجهة ترامب وكــأن هزيمة  يعّدون 
أو كأن  كلينتون ستكون تحصيل حاصل، 
ساندرز قد ضَمن دعم أوباما له بوسائل قد 

تكون علنية أو غير علنية.
مــثــل هــــذه الـــتـــســـاؤالت بـــــدأت تـــتـــردد على 
ألــســنــة مــراقــبــن لــلــســبــاق الــتــمــهــيــدي نحو 
البيت األبيض بعد إعالن نتائج انتخابات 
الــثــالثــاء مــن األســبــوع الــحــالــي، الــتــي حقق 
فيها ساندرز فوزًا معنويًا كبيرًا خصوصًا 
فـــي مــيــشــيــغــن، وخـــســـارة عــمــلــيــة مـــحـــدودة، 
ـــوزًا عمليًا  فــيــمــا حــقــقــت كــلــيــنــتــون فــيــهــا فــ
ونكسة معنوية ال يستهان بها، على الرغم 
من أنها أقل وقعًا من النكسات التي توالت 
عــلــى املـــرشـــحـــن الــجــمــهــوريــن املــنــافــســن 

لترامب.
بـ78  الثالثاء  كلينتون من معركة  وخرجت 
مــنــدوبــًا جـــديـــدًا مــقــابــل 69 مــنــدوبــًا حصل 
ــتـــي  ــــي واليـ عـــلـــيـــهـــم مـــنـــافـــســـهـــا ســـــانـــــدرز فـ
فوزه  فإن  ذلك  ميشيغن وميسيسبي، ومع 
بر هزيمة 

ُ
اعت فــي واليــة ميشيغن  املــحــدود 

وطموحات 
»السالم«

بحث عن دور فلسطيني 
بعد الرئاسة

يطمح الرئيس األميركي، باراك أوباما، إلى تعويض فشله في تحقيق تقّدم في مسار 
»السالم« بين العرب وإسرائيل خالل واليته، عبر القيام بدور في هذا السياق بعد خروجه 
أوباما، منذ  أعرب  المقبل. ولطالما  بالرئيس  آماله ستكون مرتبطة  األبيض، لكن  البيت  من 

توليه الرئاسة، عن شغفه باألدوار االستعراضية التي من شأنها أن تحفر اسمه في أحداث 
إيران  بطّي ملفات  للسالم، واهتمامه  نوبل  نيله جائزة  تاريخية، وهو ما ظهر جليًا عند 

وكوبا في عهده. لكن تجاه إسرائيل، تبدو األمور أكثر تعقيدًا

45
سياسة

»لجنة مستقبل العراق« برسم الرئيس األميركي المقبل بوادر تهدئة عراقية واتفاق على حكومة جديدة

يقول المحلل العراقي المقيم في 
لـ»العربي  المحمود  أحمد  لندن 
من  تشكلت  »اللجنة  إّن  الجديد«، 
الفاعل  الدور  قبل جهات كان لها 
العراقي  المجتمع  تدمير  فــي 
على  وبناء  المباشر.  االحتالل  فترة 
ذلك، من غير المنطقي أن نتوقع 
نجاح الشخصيات ذاتها في إصالح 
اليوم  نفوذهم  قلة  مع  الوضع 
المتضخم«.  اإليراني  النفوذ  لصالح 
من  استشففناه  »مــا  أّن  ويضيف 
االجتماع المعلن، هو أن األميركيين 
من  لهم  أصدقاء  على  يركزون 
عبر  ــكــردي  وال الشيعي  المكّون 

الخبراء أو بعض المشرفين.

التعويل 
على األصدقاء

عــدديــًا، ولــكــن مــن الــواضــح أن منبع قلقها 
عائد إلى أن ساحة الواليات الجنوبية التي 
منحتها تأييدًا منقطع النظير، لم يعد لها 
فــيــهــا ســـوى واليــتــن اثــنــتــن هــمــا فــلــوريــدا 
ونــــــــورث كــــارولــــيــــنــــا، وبـــعـــدهـــمـــا ســتــنــتــقــل 
املنافسة إلى ساحتن جديدتن يعتبرهما 
ساندرز من املعاقل الليبرالية، وهي واليات 
الـــشـــمـــال والــــغــــرب، خــصــوصــًا إذا ســاعــده 

أوباما في تلك الواليات.
أمــام  اآلن  أنهما  وكلينتون  ســانــدرز  يـــدرك 
جــــوالت أقـــل صــعــوبــة لــســانــدرز فـــي شــمــال 
الــبــالد، وأكــثــر صعوبة لكلينتون فــي غرب 
إلى  امــتــدادًا من كاليفورنيا وصــواًل  البالد 
ــتـــي أوريــــغــــون وواشـــنـــطـــن فـــي أقــصــى  واليـ
الركن الشمالي الغربي من الواليات املتحدة. 
التي  وإلينوي  أوهايو  واليتي  وباستثناء 
فإن  قــويــة،  بقاعدة  كلينتون  فيهما  تتمتع 
يتراوح  والغربية  الشمالية  الــواليــات  بقية 
الوضع فيها بن الحال الذي شهدته والية 
ميشيغن ومــن قبلها آيــوا مــن تــقــارب كبير 
بن املرشحن االثنن، إلى الحال الذي مرت 
به نيوهامبشاير من تفّوق كاسح لساندرز.

مشكلة كلينتون في هذه الواليات بما فيها 
واليــتــهــا نـــيـــويـــورك، ســتــكــون عــلــى األرجـــح 
الــوســطــيــة  إن  إذ  واعـــتـــدالـــهـــا،  وســطــيــتــهــا 
ــدال ال يــصــلــحــان ســـالحـــًا ملــواجــهــة  ــ ــتـ ــ واالعـ
مــعــســكــر جــمــهــوري مــتــطــرف نــحــو الــيــمــن. 
ــــذي يــبــديــه  ــل، فـــالـــتـــطـــرف الــ ــابـ ــقـ لـــكـــن فــــي املـ
ترامب في كثير من القضايا، يتحّول إلى ما 
هو أقــرب لالعتدال في ما يتعلق بالقضية 
وقــد  منافسيه.  مــع  بــاملــقــارنــة  الفلسطينية 
حقق رجل األعمال األميركي الساعي لكسب 
محوريًا  فــوزًا  الجمهوري،  الــحــزب  ترشيح 
كبيرًا في جولة الثالثاء بتفوقه على جميع 
منافسيه في واليتي ميشيغن وميسيسبي.

ــرامــــب مــكــاملــة  ــــوز، تــلــقــى تــ ــفـ ــ وعـــقـــب هـــــذا الـ
هاتفية من رئيس مجلس النواب األميركي 
الجمهورية فيه بول راين،  وزعيم األغلبية 
من  نــوعــًا  وخــلــقــت  بينهما  القطيعة  أنــهــت 

التقارب املفاجئ. 
املكاملة،  ترامب في سياق حديثه عن  وقــال 
إن رايـــن كــان لطيفًا معه أكــثــر مــن أي وقت 
مــضــى. وعــقــد تــرامــب مــؤتــمــرًا صحافيًا في 
خـــتـــام الـــجـــولـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، وعـــلـــى عكس 
ــفـــه،  ــــى تـــلـــيـــن مـــواقـ عــــادتــــه عـــمـــد خــــاللــــه إلــ
وتبنى لهجة جديدة مهادنة، إذ امتنع عن 
توجيه الهجمات في كل االتجاهات، وأشاد 
ببعض قادة الجمهورين بمن فيهم مرشح 
إياه  واصفًا  رومني  ميت  السابق  الرئاسة 
ــع، وامـــتـــدح آخـــريـــن كــانــت  ــرائـ بــالــشــخــص الـ
ــــادة. ولــفــت  تــربــطــه بــهــم عــالقــة خــصــومــة حـ
ــــوزه في  تـــرامـــب فـــي تــصــريــحــاتــه إلــــى أن فـ
ميشيغن وفوزه املتوقع الحقًا في نيويورك 
ل إنجازًا تاريخيًا للحزب الجمهوري لم 

ّ
يمث

يكن الحزب يحلم به.

»نيويورك تايمز«: 
أوباما يفكر في سبل 
التعويض عن فشله 

الرئاسي فلسطينيًا

تعويل أوباما سيكون 
على ترامب وساندرز ال 

ساندرز وال كروز

تحقيق

يتوقع أن تكون 
تظاهرات الصدريين 
اليوم بعيدة عن 
المنطقة الخضراء 
)علي مكرم غريب/
االناضول(

خالل زيارة أوباما إلى رام اهلل في عام 2013 )سول لوب/فرانس برس(

خفف  الــتــي  كلينتون،  ولــيــس  منافسه  هــو 
عــنــهــا ســـانـــدرز هــجــمــاتــه خـــالل الــفــعــالــيــات 
ضدها  بهجماته  مكتفيًا  األخــيــرة،  العامة 

أثناء املناظرات التلفزيونية بينهما.
ــــاذا وراء الــثــقــة الـــتـــي بــــدأ يــتــحــدث  ولـــكـــن مـ
بــهــا ســـانـــدرز، واالســـتـــعـــدادات الــتــي يــبــدو 
أنــه يجربها فــي مــواجــهــة تــرامــب؟ ومــا هو 

استطالعات  لكلينتون ألن  قاسية  معنوية 
االقــتــراع كانت تتنبأ لها  الـــرأي كلها قبيل 
بفوز كاسح على ســانــدرز، وهــو مــا تحقق 
املناوئة  الجنوبية  الــواليــة  ميسيسبي  فــي 
تــقــلــيــديــًا ألي صــــوت لــيــبــرالــي، ولــكــنــهــا لم 
تــتــحــقــق فـــي مــيــشــيــغــن، الـــواليـــة الــشــمــالــيــة 

ــتـــي تــعــرف  ــكـــون الـــوحـــيـــدة الـ ــاد تـ ــكـ ــتـــي تـ الـ
شعار »يــا عمال العالم اتــحــدوا«، إذ توجد 
فــيــهــا مــصــانــع صــنــاعــة الــســيــارات التابعة 
الشركات األميركية وهي »جنرال  لكبريات 
مـــوتـــورز« و»فـــــورد« و»كــرايــســلــر«. ويعمل 
العمال  اآلالف من  الشركات مئات  هــذه  في 

الـــذيـــن تــجــمــع بــيــنــهــم اتــــحــــادات ونــقــابــات 
عمالية قوية التأثير ال يستطيع أي مرشح 
رئــــاســــي أن يــتــجــاهــل نـــفـــوذهـــا. وأظـــهـــرت 
 عاطفيًا نحو املرشح 

ً
هــذه االتــحــادات ميال

ــدرز،  ــ ــانـ ــ ــراكــــــي« فـــكـــريـــًا بـــيـــرنـــي سـ ــتــــ »االشــــ
أكــثــر مـــن املــيــل نــحــو كــلــيــنــتــون الــتــي بـــدأت 

وال  جمهورية  مناضلة  السياسية  حياتها 
األفكار  زالــت متأثرة على ما يبدو ببعض 

اليمينية.
وبالنظر إلى نتائج االنتخابات التمهيدية 
حــتــى اآلن فـــي املــعــســكــر الــديــمــقــراطــي، فــإن 
كــلــيــنــتــون ال تـــــزال مــتــفــوقــة عــلــى ســـانـــدرز 

الجمعة 11 مارس / آذار 2016 م   2 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 557  السنة الثانيةالجمعة 11 مارس / آذار 2016 م   2 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 557  السنة الثانية
Friday 11th March 2016 Friday 11th March 2016

أوباما

  شرق
      غرب

بايدن من األردن: 
هزم »داعش« 

سيستغرق وقتًا طويًال

أعــلــن نــائــب الــرئــيــس األمــيــركــي، جو 
بايدن، )الصورة(، خالل زيارته مركز 
واألردنية  األميركية  للقوات  تدريب 
شــــــرق عــــمــــان أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
ــًا  ــتـ هــــــــزم »داعـــــــــــش ســـيـــســـتـــغـــرق وقـ
«. ووصـــل بــايــدن إلـــى عــمــان، 

ً
طـــويـــال

أمــــس، قـــادمـــًا مـــن الـــقـــدس، واجــتــمــع 
قبل  الثاني  عبدالله  األردن  ملك  مــع 
أن يـــــــزور مــــركــــز الــــتــــدريــــب. وبــحــث 
املـــلـــك وبـــايـــدن »الـــجـــهـــود اإلقــلــيــمــيــة 
اإلرهــاب  ملحاربة  املبذولة  والدولية 
استعرضا »جهود  كما  والــتــطــرف«. 
الفلسطينين  بـــن  الـــســـالم  تــحــقــيــق 
واإلســـرائـــيـــلـــيـــن، اســـتـــنـــادًا إلــــى حل 
ــيــــان صـــــادر  ــبــ ــًا لــ ــ ــقـ ــ الــــــدولــــــتــــــن«، وفـ
ــكــــي. وأكــــــــد املـــلـــك  ــلــ عـــــن الــــــديــــــوان املــ
الكامل لالنتهاكات  الوقف  »ضرورة 

اإلسرائيلية في القدس«.
)فرانس برس(

واشنطن ترفض تسليم 
بغداد عناصر من 

»الدولة«
كــــشــــف وزيــــــــــر عــــــراقــــــي لـــــ«الــــعــــربــــي 
ــدة  ــحـ ــتـ املـ الـــــــواليـــــــات  أن  ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بغداد  بتسليم  عراقيًا  طلبًا  رفضت 
8 مــعــتــقــلــن مــــن تــنــظــيــم »داعـــــــش« 
تـــحـــتـــجـــزهـــم واشــــنــــطــــن فـــــي ســجــن 
داخل إقليم كردستان العراق وجرى 
اعتقالهم في أوقــات متفرقة من هذا 
إنــزال جوية  العام بواسطة عمليات 
العراق وشــرق سورية. ولفت  شمال 
الــــوزيــــر إلــــى أن الـــجـــانـــب األمــيــركــي 
بالوقت  بعهدته  بــقــاءهــم  أن  اعــتــبــر 
الحالي مهم من أجل املعلومات التي 

يملكونها.
)العربي الجديد(

التحالف يقتل مسؤوًال 
لـ»داعش« في الموصل

تمكن طيران التحالف الدولي، أمس 
قتل مسؤول عسكري  الخميس، من 
ــــي تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش« وعـــــــــدد مــن  فــ
مرافقيه شــمــال غــرب املــوصــل. وقــال 
مــصــدر محلي لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
 »طيران التحالف استهدف أرتااًل 

ّ
إن

مــدخــل معسكر  داعـــش عند  لتنظيم 
الكسك شمال غرب املوصل الخاضع 
ملــقــتــل  أدى  مـــــا  داعــــــــــش،  لـــســـيـــطـــرة 
مــســؤول منطقة الــجــزيــرة، أبــو أيهم 
ــو أفـــغـــانـــي الــجــنــســّيــة،  املـــهـــاجـــر، وهــ
املقابل  فــي  مرافقيه«.  مــن   14 ونحو 
قـــصـــف »داعـــــــــش« مــعــســكــر الــحــشــد 
الــعــشــائــري ألهـــالـــي املـــوصـــل شــمــال 
املـــحـــافـــظـــة، مـــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل 13 

 عشائريًا.
ً
مقاتال

)العربي الجديد(

تونس تعزل مسؤوًال 
محليًا في بنقردان

معتمد  التونسية  الــســلــطــات  أقــالــت 
ــائــــب مــحــافــظ(  مـــديـــنـــة بــــنــــقــــردان )نــ
أوالد أحمد، بعد ثالثة  الــبــاري  عبد 
أيــام من الهجوم على املنطقة. وقال 

مسؤول في إدارة والية مدنن لوكالة 
»فــرانــس بــرس« إن السلطات عّينت 
ــقـــال، عــبــدالــرحــيــم  مــكــان املـــســـؤول املـ
كـــان معتمد منطقة  الـــذي  املـــرزوقـــي 

بني خداش.
)فرانس برس(

الشيشاني ال يزال حيًّا
ــــوري لــحــقــوق  ــــسـ ــد الـ أعـــلـــن املــــرصــ
اإلنسان، أمس الخميس، أن القائد 
العسكري في تنظيم »داعــش« أبو 
عــمــر الــشــيــشــانــي مــصــاب بــجــروح 
خطيرة لكنه ال يزال حيًا، وهو ما 
يــتــعــارض مــع مــا ذكـــره مسؤولون 
أمــيــركــيــون مــن أنــه قتل  فــي ضربة 
الــشــدادي  بلدة  فــي  أميركية  جوية 
 الــــســــوريــــة. وقـــــــال مــــديــــر املــــرصــــد، 
الشيشاني  إن  عبدالرحمن،  رامــي 
مصاب بإصابات بالغة ونقل إلى 
الرقة  قاعدة عمليات »داعــش« في 

للعالج.
)فرانس برس(



ــاء، فـــي طــرابــلــس،  ــ ــعـ ــ الــــصــــادر أول أمــــس األربـ
ــوار املــؤتــمــر الــوطــنــي )املنتهية  ــي حـ

َ
عــن فــريــق

واليــتــه( وبــرملــان طبرق )املنحل بموجب قرار 
التوصل  كــشــف عــن  الــعــلــيــا(، والــــذي  املحكمة 
التــفــاق وطــنــي مـــواز للعملية األمــمــيــة )مسار 
الطرفني  إلــى توصل  باإلضافة  الــصــخــيــرات(، 
مليثاق شرف وطني ليبي تحت اسم »االتفاق 
البيان  الطرفان، في  الليبي«. وطالب  الوطني 
املتحدة  األمــم  الصادر من طرابلس،  املشترك، 
بــدعــم هـــذا االتـــفـــاق، وأكــــدا أنــهــمــا سيعرضان 
»االتفاق الوطني الليبي« على املؤتمر الوطني 
ومجلس النواب )طبرق( للمصادقة عليه في 
غضون أسبوعني. وشــددا على تبني وإرساء 
مبدأ التوافق في األمور السياسية والسيادية 
بــعــيــدًا عـــن املــصــالــح الــشــخــصــيــة الــضــيــقــة أو 
الحزبية أو الجهوية، أو أي أجندات خارجية 
إقليمية أو دولــيــة، حسب نــص الــبــيــان. وكــان 
التونسية  الخارجية  وزيــر  التقى  قــد  الــســراج 
خميس الجهيناوي في جاكرتا، على هامش 
القمة  ملؤتمر  الخامسة  االستثنائية  الــــدورة 
األمــنــي وتأمني  الــوضــع  اإلســامــي، وتباحثا 
الـــحـــدود بــني الــبــلــديــن، خــاصــة فــي ظــل تفاقم 
عمليات تنظيم »داعش«. وقالت وكالة تونس 
أهمية  أكــدا على  الطرفني  إن  لألنباء،  أفريقيا 
الـــجـــوار حــول  دول  خــارجــيــة  وزراء  اجــتــمــاع 
ليبيا الــذي سيعقد في تونس يومي 21 و22 

مارس/ آذار الحالي.

تونس ـ وليد التليلي

ــددًا، عــاصــمــة  ــ ــجـ ــ تــــبــــدو تــــونــــس، مـ
الــــجــــهــــود اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
 ســـيـــاســـي 

ّ
ــة إليـــــجـــــاد حـــــــل ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الـ

لألزمة الليبية، مدخلها تمرير والدة حكومة 
فائز السراج التي يدفع »املجتمع الدولي« في 
سبيل تذليل العقبات التي تمنع والدتها منذ 
أشــهــر، وهـــو مــا تــصــّر عليه جميع األدبــيــات 
الـــصـــادرة مــن الــــدول املــعــنــيــة بــاملــلــف الليبي، 
املصطلحات  السياسي« بحسب   

ّ
»الــحــل كــون 

الــذي من شأنه اإلتيان  املعتمدة، هو الوحيد 
بنتائج لتحركات عسكرية حالية ومستقبلية 

ضد تنظيم »داعش« في هذا البلد. 
الليبية  الــوفــاق   مــســار تشكيل حــكــومــة 

ّ
ــل وظـ

ــدًا ويـــــــراوح مــكــانــه مــنــذ عــــرض الـــســـراج  ــامـ جـ
ــبــــرق. وفـــيـــمـــا يـــرى  ــان طــ ــرملــ حــكــومــتــه عـــلـــى بــ
املجتمع الدولي، وعدد من الفرقاء الليبيني أن 
الطاحنة  الوحيد للخروج من األزمــة  السبيل 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا لــيــبــيــا، هـــي حــكــومــة الـــوفـــاق 
املـــنـــتـــظـــرة، فــشــل بـــرملـــان طـــبـــرق فـــي جــلــســات 
الــخــروج بقرار نهائي حــول هذه  متتالية في 
اليوم،  إلــى حد  الحكومة، ولــم يصادق عليها 
ولـــــم يـــعـــلـــن رفــــضــــه لــــذلــــك فــــي نـــفـــس الــــوقــــت. 
وضعية أصابت امللف الليبي بحالة من الشلل 
املــحــاوالت لبحث حــوار  الــتــام، خرقته بعض 
مـــواز وحــكــومــة بــديــلــة ال يمكن تــحــديــد مــدى 
ما  ينتظر  الــجــمــيــع  بينما  دولـــيـــا،  واقــعــيــتــهــا 
لتتضح سيناريوهات  األحــداث  إليه  ستؤول 
الجمود  حالة  إزاء  الحكومة.  تشكيل  بعد  ما 
السياسي، شهدت ضاحية قمرت بالقرب من 
الــعــاصــمــة تــونــس، أمـــس الــخــمــيــس، اجتماعا 
ــاء  لــجــنــة الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي  ألعــــضــ
بــحــضــور املــبــعــوث األمــمــي إلـــى ليبيا مــارتــن 
كوبلر، وممثلي بعض األحزاب السياسية في 
اليوم  إلــى تونس  السراج  ليبيا، بينما يصل 
الجمعة، في تحركات تتفق مصادر متقاطعة 
محاولة  نفسها:  الخانة  في  تصب  أنها  على 
تذليل عقبات والدة الحكومة العتيدة بأوسع 

موافقة ليبية ممكنة.
ــاع لـــبـــحـــث صـــيـــغـــة ســيــاســيــة  ــمــ ــتــ وجـــــــاء االجــ
وقانونية العتماد الحكومة الليبية الجديدة، 
على  برملان طبرق  من  نائب   101 توقيع  بعد 
الـــحـــكـــومـــة، وتـــعـــطـــيـــل اجـــتـــمـــاعـــات املــجــلــس 
بـــهـــدف تــأخــيــر املـــصـــادقـــة الــنــهــائــيــة، وإلـــغـــاء 
بــمــا يطيل حالة  مــتــتــال،  االجــتــمــاعــات بشكل 
الفراغ السياسي الذي تشهده ليبيا. اجتماع 
تونس، أمس، جاء ليسلط الضغط على برملان 
طبرق، ويوجه إليه رسالة قوية، من أن هناك 
مخارج أخرى ممكنة للجنة الحوار السياسي 
ــــم ســيــاســي  يــمــكــنــهــا الـــبـــحـــث عـــنـــهـــا، عـــبـــر دعـ
الـــ101، وربما اعتمادها، برغم  واضح لقائمة 
أن رئــيــس بــرملــان طــبــرق، عقيلة صــالــح، كــّرر 
مرارًا أن اعتماد حكومة الوفاق من خارج قبة 
البرملان لن يكون قانونيا ولن يؤخذ به. وقال 
عضو املجلس الرئاسي الذي انبثق عن مسار 
الــصــخــيــرات ــــ رومــــا، عــز الــديــن اقـــزيـــط، الــذي 

الحكومة الليبية 
محاولة والدة من تونس

عالقات تحت االختبار

يضع الهجوم على بنقردان، العالقات التونسية الليبية تحت 
فيما  الخالف،  أشعلت  البلدين  بين  اتهامات  بعد  االختبار، 
ُتظهر مؤشرات أن البلدين يعمالن على تخطي هذا االختبار

تشهد تونس منذ أمس، جولة جديدة من محاوالت تذليل عقبات 
والدة حكومة ليبية، على وقع وصول فائز السراج إلى تونس اليوم

اقتراح عقوبات جماعية 
أصبح مجاًال للتنافس بين 

المعارضة والحكومة
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سياسة

تحليل الحدث

تقرير

»انتقام« االحتالل من الفدائيين: تكرار لـ»عقوبات« فاشلة

توّعد زعيم »داعش« في ليبيا، عبد القادر النجدي، دول الجوار الليبي 
بأنها لن تستطيع الدفاع عن نفسها في مواجهة المتشددين. وفي 
مقابلة مع مجلة »النبأ« التي يصدرها التنظيم، عرّف فيها عن نفسه 
»الدولة  النجدي  وصف  الليبية«،  الواليات  إلدارة  المفّوض  »األمير  بأنه 
اإلسالمية« في ليبيا بأنها »ال تزال وليدة«، وأضاف: »أصبحت واليات ليبيا 

اليوم مقصدًا للمجاهدين ومالذًا للمستضعفين«.

تهديدات »داعش«

شوكات،  خالد  التونسية  الحكومة  رئاسة  باسم  المتحدث  يؤكد 
كل  مع  حزم  بكل  التعامل  قررت  الحكومة  أن  الجديد«،  لـ»العربي 
هوية  عن  سؤال  على  ردًا  الفتًا  التونسي،  التراب  سالمة  يهدد  من 
إلى  التونسي،  التراب  انتهاك  محاولة  تتعّمد  التي  الليبية  األطراف 
المليشيات  لتعّدد  نظرًا  هــؤالء  هوية  على  التعرّف  يصعب  أنه 

والتنظيمات المسلحة في ليبيا.

حزم مع التهديدات

صالح النعامي

العقوبات  مــن  عــدد  فــرض  اإلسرائيلية  الحكومة  قــررت 
لــوضــع حد  فــي مسعى  الفلسطينيني  عــلــى  الــجــمــاعــيــة 
ملوجة عمليات املقاومة التي تتواصل، والتي بات يطلق 
عليها »انتفاضة القدس«. ومن املفارقة، أن اقتراح مزيد 
للتنافس بني  مــجــااًل  أصــبــح  الجماعية  الــعــقــوبــات  مــن 
قادة املعارضة اإلسرائيلية بشقيها اليساري واليميني 
واألحــــــزاب والـــحـــركـــات املــشــاركــة فـــي االئـــتـــاف الــحــاكــم 
وقــرر  نتنياهو.  بنيامني  الحكومة  رئيس  يــقــوده  الــذي 
املــجــلــس الـــــوزاري اإلســرائــيــلــي املــصــغــر لــشــؤون األمـــن، 
أخيرًا، تشديد الحصار على مناطق واسعة في الضفة 
الفلسطينية  الغربية، إلى جانب إغاق وسائل اإلعــام 
التي يتهمها االحتال بالتحريض على أعمال مقاومة، 
إلى جانب سحب تصاريح العمل من كل األفــراد الذين 

ينتمون لعوائل منفذي عمليات املقاومة.
ووفق القرارات األخيرة، سيتم مواصلة مخطط تقطيع 
أوصــــال الــضــفــة الــغــربــيــة، بحيث سيتم اســتــكــمــال عــزل 
القدس  ومنطقة  لحم  بيت  منطقة  عــن  الخليل  منطقة 
عـــن بــقــيــة أرجــــــاء الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. وقــــــررت الــحــكــومــة 
اإلســرائــيــلــيــة اســتــكــمــال بــنــاء جــــدار الــفــصــل العنصري 
عند حاجز »ترقوميا«، شمال الخليل، إلى جانب إغاق 
الجدار الذي يحيط بالقدس بشكل محكم لتقليص قدرة 
الــطــرق  الفلسطينيني عــلــى دخــــول املــديــنــة عــبــر ســلــوك 
الجبلية الـــوعـــرة. وقــــررت الــحــكــومــة أيــضــا فـــرض قيود 
مشددة على تحركات الفلسطينيني داخل القدس، سيما 
في منطقة باب العمود، أحد األبواب الرئيسة للمسجد 

األقصى.
والافت أن قادة املعارضة اإلسرائيلية اليسارية تحديدًا، 
أوصال  تقطيع  اإلسرائيلية  الحكومة  بقرار  تباهوا  قد 
الضفة الغربية، على اعتبار أنهم أول من دعا إلى اتخاذ 
هـــذه الــخــطــوة. فــقــد أشــــاد زعــيــم املــعــســكــر الــصــهــيــونــي، 
ل تبنيا 

ّ
إسحاق هيرتسوغ، بالقرار على اعتبار أنه يمث

صــريــحــا لــدعــوتــه الــتــي تــقــوم عــلــى تــقــلــيــص االحــتــكــاك 
واملستوطنات  الفلسطينية  السكانية  التجمعات  بــني 
اليهودية. وال يشمل قرار إلغاء تصاريح العمل، أقارب 
مــنــفــذي الــعــمــلــيــات مــن الـــدرجـــة األولــــى فــقــط بــل كــل من 
ينتمي للعائلة بغض النظر عن درجة العاقة العائلية 
عّد »معتدلة«، إذا ما 

ُ
مع املقاومني. لكن هذه اإلجراءات ت

الحكومة  فــي  قـــادة  يطرحها  الــتــي  باملقترحات  قــورنــت 
واملعارضة اإلسرائيلية لردع الفلسطينيني عن مواصلة 
هذا الخط من العمل املقاوم. فقد حظيت دعوة نتنياهو 
املستشار القانوني للحكومة، أفيخاي ماندلبيت، بطرد 
عــائــات مــنــفــذي عمليات املــقــاومــة مــن الــضــفــة الغربية 
إلـــى قــطــاع غــــزة، بــدعــم عـــدد مــن قــــادة املــعــارضــة وعلى 
ــادة حـــزب »يــيــش عــتــيــد«، الــــذي يـــرأســـه وزيـــر  رأســـهـــم قــ
الوسط. وعلى  ل 

ّ
لبيد، والــذي يمث السابق، يئير  املالية 

الرغم من أن إقرار وزيرة العدل اليمينية املتطرفة أيليت 
أن طرد  اليهودي«،  »البيت  التي تنتمي لحزب  شاكيد، 
القانون  عائات منفذي عمليات املقاومة يتعارض مع 
الدولي، على اعتبار أنه ال يمكن تحميلهم عبء أعمال 
لم ينفذوها، فإن هذه الدعوات تكتسب املزيد من الزخم. 
ففي مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الثانية قال وزير 
ــيـــل، »إنــــه يــمــكــن طــرد  االســتــيــطــان والــــزراعــــة، أوري أرئـ
فــإذا  الغربية،  الضفة  داخـــل  العمليات  منفذي  عــائــات 
كانت العائلة تقطن في جنوب الضفة الغربية، باإلمكان 

طردها إلى شمال الضفة والعكس صحيح«.
وال يبدي بعض الوزراء اإلسرائيليني أية حساسية إزاء 
تعارض هذه اإلجراءات املقترحة مع القانون الدولي. فقد 
نقلت اإلذاعــة العبرية، صباح أمس الخميس، عن وزير 
االســتــخــبــارات واملـــواصـــات، يــســرائــيــل كــاتــس: »املــعــيــار 
الـــذي يجب أن يحكم إســرائــيــل هــو مقتضيات  الــوحــيــد 
األمـــن الــقــومــي، ولــيــس نــصــوص الــقــانــون الــدولــي«. وقد 
الفلسطينيني  الجماعية ضد  التنظير للعقوبات  تحّول 
إلــــى مــــادة لــلــمــزايــدة الــســيــاســيــة بـــني مــمــثــلــي االئــتــاف 
الخارجية  فوزير  املعارضة.  اليمني  نخب  وبــني  الحاكم 
ــيـــل بـــيـــتـــنـــا« أفـــيـــغـــدور  ــرائـ ــم حـــــزب »يـــسـ ــيــ ــابـــق وزعــ ــسـ الـ
 حكم 

َ
ليبرمان، ال يكتفي بالتشديد على مطالبته فرض

 
ً
اإلعدام على كل من يثبت أنه نفذ أو حاول أن ينفذ عما

مقاوما، بل يطالب بطرد الفلسطينيني الذين »يحرضون 
على العنف« من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه اإلجراءات في ظل تحذير أوساط إسرائيلية 
زيــادة  إلــى  فقط  الجماعية ستفضي  الــعــقــوبــات  أن  مــن 
ــدة عــمــلــيــات املـــقـــاومـــة وتــــدهــــور األوضــــــــاع األمــنــيــة  ــ حـ
اإلســرائــيــلــيــة. فــقــد حــــذر رئــيــس بــلــديــة تـــل أبـــيـــب، رون 
خـــولـــدائـــي، مـــن خـــطـــورة اإلجـــــــراءات الــتــي تــقــدم عليها 
الحكومة اإلسرائيلية والدعوات الصادرة عن الساسة، 
ــه يــتــوجــب عــلــى املــجــتــمــع اإلســرائــيــلــي  مـــشـــددًا عــلــى أنــ
الــتــعــايــش مــع هـــذا الــنــمــط مــن عمليات املــقــاومــة ألنـــه ال 

يوجد حل أمني لها.

يواصل االحتالل مساعيه لوقف 
الهبّة الفلسطينية عبر إقرار عقوبات 

جماعية، وسط تنافس بين قادة األحزاب 
اإلسرائيليين على اقتراح إجراءات 

أشد قسوة

متابعة سيناريوهات

عضو مجلس النواب، الذي اعتبر في تصريح 
»العربي الجديد« أن اعتماد حكومة السراج  لـ
بــهــذا الــشــكــل لــن يــمــر، مــهــددًا بــانــقــســام ليبيا 

وبالخروج إلى الشارع إذا تم ذلك.
وهاجم مهني بشدة فائز السراج معتبرًا أنه 
إيجاد  من  تمكنه  التي  والحكمة  للقوة  »فاقد 
حلول عاجلة لليبيا«، منتقدًا، في الوقت نفسه، 
غــيــاب عــدد مــن أعــضــاء املجلس الــرئــاســي عن 
انقساما  ذلــك  معتبرًا  الحكومة،  تقديم  جلسة 
ومشيرًا  نفسه،  الرئاسي  املجلس  مواقف  في 
الــجــديــدة  الــحــكــومــة  إلـــى أن خمسة مــن وزراء 
فساد.  وشبهات  قانونية  اعــتــراضــات  عليهم 
وأضــــاف مــهــنــي أن الــحــل الــوحــيــد لليبيا في 
الرئاسي  الــراهــن هــو تقليص املجلس  الــوقــت 
ــقـــط، لــتــســريــع آلــيــة  ــيـــس وعـــضـــويـــن فـ ــــى رئـ إلـ
الـــقـــرارات، ألنــه »مــن غير العملي منح  اتــخــاذ 
حق الفيتو لكل أعضاء املجلس الرئاسي، رغم 
على  بينهم«  املــوجــودة  الكبيرة  االنــقــســامــات 

حد تعبيره.
ــــدى لــيــبــيــا بــيــتــر  لـــكـــن الــســفــيــر الـــبـــريـــطـــانـــي لـ
ميليت، أكد بدوره أن أطراف الحوار السياسي 
اجـــتـــمـــعـــت فــــي تــــونــــس الـــعـــاصـــمـــة، ملــنــاقــشــة 
اتفاق  املنصوص عليها في  املقبلة  الخطوات 
الــصــخــيــرات. واعــتــبــر ميليت، فــي تــغــريــدة له 
أن  »تــويــتــر«،  بموقع  الشخصي  حسابه  عبر 
الــذي  الليبي هــو الوحيد  الليبي  الــحــوار  هــذا 
ســـــوف يـــنـــجـــح. كـــــام جـــــاء ردًا عـــلـــى اإلعـــــان 

»العربي الجديد«، إنه تمت  حضر االجتماع، لـ
وتأخر  السياسية،  العملية  تطورات  مناقشة 
الــجــديــدة،  الــحــكــومــيــة  التشكيلة  عــن  اإلعــــان 
وبــحــث مــوقــف دقــيــق وقــانــونــي إيــجــابــي، من 
قائمة الـــ 101، مشيرًا إلــى وجــود اختاف في 
وجــهــات النظر داخـــل االجــتــمــاع، وأنـــه يجري 
بحث مــوقــف مــوحــد مــن هــذه املــســألــة، وربما 
تـــتـــوصـــل الــلــجــنــة املــكــلــفــة بــصــيــاغــة الــبــيــان 
التوافق  نقاط  عــن  تعبر  إلــى صيغة  النهائي 

حول هذا املوضوع.
أمــس حضور  اجتماعات  املقابل، سجلت  في 
ــى تـــونـــس، حـــاولـــوا  ــواب طـــبـــرق إلــ ــ ــدد مـــن نـ عــ
الــــدخــــول إلــــى االجـــتـــمـــاع، لــكــنــهــم ُمـــنـــعـــوا من 
الــديــن مهني،  النائب عــز  ذلــك، بحسب تأكيد 

حّذر وزير الداخلية 
الجزائري، نورالدين بدوي 

)الصورة(، من الوضع 
األمني الذي تشهده 

المنطقة المغاربية، عقب 
الهجوم على مدينة 

بنقردان التونسية. وقال، 
في تصريح صحافي على 

هامش ندوة في العاصمة 
الجزائرية، إن بالده تشهد 
وضعًا أمنيًا استثنائيًا، ألنها 

محاطة بمخاطر على كل 
حدودها. وأعلن أن األمن 
الجزائري والتونسي يتبادالن 
المعلومات، حفاظًا على 
األمن واالستقرار في البلدين.

يصل السراج إلى تونس اليوم )عبد اهلل دوما/فرانس برس(

صنعاء ـ العربي الجديد

املعلنة على  للهدنة  لم يمنع االختراق األول 
الــــحــــدود الــيــمــنــيــة الـــســـعـــوديـــة، والــــــذي أّدى 
إلــى مقتل مــواطــن ســعــودي، املــتــحــدث باسم 
التحالف العربي، العميد أحمد عسيري، من 
القول إن التهدئة ال تزال مستمرة على الحدود 
مع اليمن، بعدما ردت القوات السعودية على 
مصادر النيران من الجانب اليمني. ويتزامن 
ذلــــك، مــع وجــــود وفـــد حــوثــي فــي الــســعــوديــة 
حيث يجري لقاءات غير معلنة، للوصول إلى 
 سياسي لوقف الحرب الدائرة في الباد. 

ّ
حل

 
ّ
وأوضــــح عــســيــري، فــي حــديــث صــحــافــي، أن
»التهدئة مستمرة، فنحن نتحدث عن حدود 
طــويــلــة تــتــعــدد املــنــاطــق فــيــهــا، وتـــّم التعامل 
معها كما يقتضي الواجب. كما تّم التواصل 
مـــع األطــــــراف الــتــي ســعــت فـــي هــــذه الــتــهــدئــة 
ملعالجة الحادث الذي حصل، حتى ال يتكرر 
رقت للمرة األولــى الهدنة 

ُ
مــرة أخـــرى«. واخت

املــعــلــنــة بــني الــتــحــالــف الــعــربــي والــحــوثــيــني، 
عــلــى الــــحــــدود الــيــمــنــيــة ـ الـــســـعـــوديـــة، أمــس 
مــواطــن ســعــودي وإصــابــة  بمقتل  الخميس، 
اليمنية.  آخرين بقذيفة أطلقت من األراضــي 
في غضون ذلك، استأنفت مقاتات التحالف 
الــعــربــي، األربـــعـــاء ـ الــخــمــيــس، غــاراتــهــا على 
مــواقــع الــحــوثــيــني وقــــوات الــرئــيــس املــخــلــوع 
العاصمة صنعاء،  الله صالح، في  علي عبد 
أيــــــــام. وأفـــــــــادت مـــصـــادر  بـــعـــد هـــــــدوء دام 4 
 مواطنا سعوديا توفي وأصيب 

ّ
أن إعامية، 

اليمن  آخـــران جـــراء قذيفة أطلقت مــن  اثــنــان 
الــــحــــدودي بمنطقة  الــــطــــوال  بـــاتـــجـــاه مــنــفــذ 
ــازان، والــتــي يــحــدهــا مــن الــجــانــب اليمني  ــ جـ
محافظة حجة. كما نفذت مقاتات التحالف 
األولــى  للمرة  األربــعــاء،  فــي صنعاء،  العربي 
ــارة جـــويـــة اســـتـــهـــدفـــت مــوقــعــا  ــ مـــنـــذ أيـــــــام، غــ
واملــوالــون  الحوثيون  عليه  يسيطر  عسكريا 
لوكالة  عيان  وقــال شهود  املخلوع.  للرئيس 

التحالف قصفت  مــقــاتــات  إن  »األنـــاضـــول«، 
معسكر الحفا الذي يسيطر عليه الحوثيون 
وقوات صالح، شرقي العاصمة، وُسمع دوي 

انفجار عنيف.
 طـــيـــران 

ّ
ــن ــ ــيـــس بـــعـــيـــدًا عــــن الـــعـــاصـــمـــة، شـ ولـ

التحالف نحو 4 غارات على مواقع الحوثيني 
وقـــوات صــالــح فــي بــلــدات املــدفــون، واملـــدارج، 
بــمــديــريــة نــهــم، شــمــال شــرقــي صــنــعــاء، وفقا 
ملــا نقلت »األنــاضــول« عــن شهود عــيــان. كما 
تتواصل املواجهات املسلحة في تعز، وسط 
ــوات الــجــيــش  ــ تـــقـــدم لــلــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة وقــ
الجبهات،  مــن  العديد  فــي  للشرعية  املــوالــيــة 
فــيــمــا نــفــذ الــتــحــالــف غـــارتـــني جــويــتــني على 
معسكر يسيطر عليه الحوثيون في املدينة. 
»العربي  وتــوضــح مــصــادر فــي »املــقــاومــة« لـ
تقدما  حققوا  الجيش  عناصر  أن  الــجــديــد«، 
في منطقة األقــروض، وسيطروا على حصن 
وقرية املخعف، والعديد من املواقع املجاورة، 
ميداني  نــاشــط  وقـــال  املـــعـــارك.  تستمر  فيما 
الــســيــطــرة عــلــى الحصن  إن  »األنــــاضــــول«،  ـــ لــ

ــوات الــشــرعــيــة  ــقـ ــلـ تــكــتــســي أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لـ
و»املقاومة«، إذ أنها تضع الحوثيني وقوات 
صــالــح بــمــرمــى نــيــران مــبــاشــرة، إضــافــة إلــى 
عزل مواقعهم وضمان عدم وصول تعزيزات 

إلى مواقعهم.
وفــــي مــحــافــظــة حـــجـــة، شـــمـــال غــــرب الـــبـــاد، 
نقلت مصادر عن الحوثيني قولهم، إن طيران 
ــارات عــلــى مــديــنــة مــيــدي  ــ الــتــحــالــف شـــن 6 غـ
املحاذية ملنفذ الطوال السعودي، وذلك عقب 
إعـــان قــنــاة اإلخــبــاريــة الــســعــوديــة الرسمية 
تلك  أطلقت من  إصابة 3 مدنيني بمقذوفات 
املناطق. وفــي عــدن، ذكــرت مصادر طبية، أن 
طبيبة قتلت، األربعاء، جراء إصابتها بطلق 
نـــاري فــي مــواجــهــات نشبت بــني »املــقــاومــة« 
والـــحـــرس الــرئــاســي بـــعـــدن، جــنــوبــي الــيــمــن. 
وأفـــــادت املـــصـــادر أن الــطــبــيــبــة أنـــســـام، الــتــي 
تعرضت إلصابة  بابل،  في مستشفى  تعمل 
خطرة، بينما كانت على منت سيارة إسعاف 
لتلقي  للمستشفى  ونقلت  املواجهات،  أثناء 

العاج، لكنها فارقت الحياة.

اليمن: التهدئة مستمرة رغم خرقها

تمّكنت »المقاومة« من السيطرة على مناطق عدة في تعز )عبداهلل القادري/فرانس برس(

التونسيون الموالون 
لـ»داعش« أصبحوا 

يشّكلون تهديدًا للبلدين

تونس ـ صالح الدين الجورشي

إلى  التونسية،  بنقردان  مدينة  معركة  أدت 
انـــدالع خــاف بــني تونس وليبيا، ال ُيعرف 
ــات  ــعـــاقـ الـ ــلـــى  ــتـــى اآلن مــــــدى تــــأثــــيــــره عـ حـ
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــني الـــبـــلـــديـــن فــــي هـــــذه املــرحــلــة 
الصعبة، على الرغم من أن املؤشرات تظهر 
أن وعي املسؤولني في البلدين سيؤدي إلى 

تطويق األزمة قبل أن تتعقد وتتسع.
بــــــــــــدأت الــــــــــشــــــــــرارة األولــــــــــــــى لـــــلـــــخـــــاف مـــع 
تصريحات الرئيس التونسي الباجي قائد 
ــــى على  الــســبــســي، فــفــي غــمــرة الـــــردود األولـ
»الدولة  بتنظيم  املرتبطة  املجموعة  هجوم 
ــز لــلــدولــة  ــراكـ ــة« )داعـــــــش( عــلــى مـ ــيـ اإلســـامـ
فـــي بـــنـــقـــردان، تـــوّجـــه الــســبــســي بــكــلــمــة إلــى 
الشعب التونسي، قال فيها: »هذه الهمجية 
القادمة لسوء الحظ من جارتنا ليبيا التي 
ساعدناها خال الثورة، ولكن اآلن سنذهب 
إلـــــى أقـــصـــى حـــــّد لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى اإلرهــــــــاب، 
الجنوب أن يساندوا  أبنائنا في  ونريد من 
الدولة كما كانوا دائما لنكون موحدين من 
الجنوب إلى الشمال«. هذا الجزء من الكلمة 
أثــــار حــفــيــظــة الــلــيــبــيــني الـــذيـــن لـــم يــتــأخــروا 
فقد  التونسي.  الرئيس  الــرد على  في  كثيرًا 
شددت حكومة طبرق، في بيان أصدرته يوم 
أمس األول األربعاء، على أن ليبيا »تخوض 
حــربــا على الجماعات اإلرهــابــيــة ومــن دون 
دعم أي طرف«، وأن »جزءًا كبيرًا مما تعانيه 
ليبيا عــلــى يــد الــعــصــابــات االرهــابــيــة يأتي 
ــخـــاص يــحــمــلــون جــنــســيــات  عــلــى أيـــــدي أشـ

أجنبية مختلفة، ومنها تونسية«.
هذه األزمة املستجدة تؤكد مجددًا أن الحالة 
الليبية الداخلية متشابكة إلى حد كبير مع 
الحالة السياسية التونسية. فانعدام وجود 
الـــدولـــة فـــي لــيــبــيــا وضـــع الـــطـــرف الــتــونــســي 
أمام مخاطر جدية وغير مسبوقة. إذ ما كان 
لتنظيم »داعــــش« أن يــوجــد بــهــذه الــقــوة لو 
مؤسسات  وقامت  الوطنية  الوحدة  توفرت 
ليبية تتمتع بالشرعية والدعم من الشعب. 
ليبيا فرصة  فــي  الــداخــلــي  التفكك  ـــر 

ّ
وف فقد 

التنظيم  لهذا  املوالية  التونسية  للعناصر 
بـــالـــتـــســـرب إلـــــى داخــــــل األراضــــــــي الــلــيــبــيــة، 
وإقامة معسكرات تدريب هناك. كما نجحت 
هذه العناصر في تحّمل مسؤوليات قيادية 
عمليات عسكرية  ونــفــذت  »داعـــــش«،  داخـــل 
وانــتــحــاريــة ضــد الــلــيــبــيــني، كــمــا جعلت من 
ــتــــراب الــلــيــبــي مــنــطــلــقــا لــتــهــريــب الــســاح  الــ
نحو تونس والقيام بعمليات إرهابية ضد 
األمــنــيــني والــعــســكــريــني والــســيــاح األجــانــب، 
املوالني لتنظيم »داعــش«  التونسيني  أن  أي 
ــبـــب الــــفــــوضــــى الـــســـيـــاســـيـــة  أصــــبــــحــــوا بـــسـ
ــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا لــيــبــيــا يــشــّكــلــون  ــيـ ــنـ واألمـ

تهديدًا خطيرًا ومباشرًا لكا البلدين.
ولكن هذه األزمة بني البلدين ليست سابقة 
الخافات بني تونس  نوعها في سياق  من 
وليبيا، إذ سبق أن لجأت أطــراف ليبية في 
مــنــاســبــات مــتــعــددة إلـــى احــتــجــاز مواطنني 
تونسيني يعملون داخل ليبيا، واستعمالهم 
كــرهــائــن مـــن أجـــل الــضــغــط عــلــى الــســلــطــات 

أحد  ســـراح  بــإطــاق  ومطالبتها  التونسية 
الرعايا الليبيني املشتبه فيهم.

مـــع ذلـــــك، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــط الـــذي 
تمارسه بعض أحــزاب املعارضة التونسية 
»فجر  قــــوات  مــع  الــتــعــامــل  بــعــدم  للمطالبة 
يـــزال  الــتــونــســي ال  الـــنـــظـــام  لــيــبــيــا«، إال أن 
ــاء الــــصــــات قـــائـــمـــة مــع  ــقــ حـــريـــصـــا عـــلـــى إبــ

األطـــــــراف الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة، إلــــى جــانــب 
بني  السياسي  الــحــل  بــدعــم  الــقــوي  التمّسك 
رئيس  السياق، سيقوم  هــذا  وفــي  الليبيني. 
حــكــومــة »الـــــوفـــــاق« الــلــيــبــيــة فـــائـــز الـــســـراج 
يلتقي  الجمعة، حيث  اليوم  تونس،  بزيارة 
الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي قــائــد السبسي 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة الــحــبــيــب الــصــيــد، وذلـــك 
إلبعاد العاقات الثنائية عن أجواء التوتر. 
كــمــا كــــان الفـــتـــا مـــا ورد فـــي بـــيـــان حــكــومــة 
طــبــرق، الــتــي قــالــت إن »هــــؤالء اإلرهــابــيــني« 
التونسيني الذين يتحركون داخل األراضي 
األمر  هــذا  أنفسهم«.  إال  لون 

ّ
ُيمث »ال  الليبية 

يــعــكــس وجــــود رغــبــة مــشــتــركــة للفصل بني 
ما يقوم به تنظيم »داعش« وحلفاؤه، وبني 

املصالح املشتركة بني ليبيا وتونس.
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  شرق
      غرب
البحرين تالحق النائب 

دشتي عبر اإلنتربول
فــي  األول  الـــــعـــــام  املــــحــــامــــي  قـــــــال 
البحرين، عبد الرحمن السيد، أمس 
الصغرى  »املــحــكــمــة   

ّ
إن الــخــمــيــس، 

ــة قـــــضـــــت بـــجـــلـــســـتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ
 2015/12/15 بـــتـــاريـــخ  املــنــعــقــدة 
بــمــعــاقــبــة الـــنـــائـــب الـــكـــويـــتـــي عــبــد 
املتهم  )الـــصـــورة(،  الحميد دشــتــي 
ــدة بــجــمــع  ــاعــ ــســ بـــالـــتـــحـــريـــض واملــ
أمــوال لغير األغـــراض العامة دون 
ملدة  بالحبس  غيابيا  تــرخــيــص«، 

ــاف فــي  ــ ــ ــاذ. وأضـ ــفـ ــنـ ســنــتــني مــــع الـ
أنــبــاء  تــصــريــحــات نشرتها وكــالــة 
ــا«، أنـــهـــم بــانــتــظــار  ــنــ الــبــحــريــن »بــ
الـــســـلـــطـــة الــــقــــضــــائــــيــــة املـــخـــتـــصـــة 
بــالــكــويــت لــلــمــوافــقــة عــلــى الـــقـــرار، 
لــيــصــيــر الـــحـــكـــم نـــهـــائـــيـــا وتــتــخــذ 
اتـــهـــا لــلــقــبــض على  الــنــيــابــة إجـــراء
أمر  تعميم  عليه، وسيتم  املحكوم 
القبض دوليا عن طريق اإلنتربول.
)العربي الجديد(

لبنان: العثور على جثَتي 
كويتيَّين شرقي بيروت

ــادت الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــام،  أفــ
بأنه تم العثور على جثتني تعودان 
داخل  مقتولني  كويتيني  ملواطنني 
غــرفــة خــاصــة بعمال أحــد املطاعم 
الــــــــذي يـــمـــتـــلـــكـــه الـــضـــحـــيـــتـــان فــي 
العاصمة  شرقي  الكحالة،  منطقة 
ــوى األمــنــيــة  ــقــ ــوم الــ ــقــ ــــروت. وتــ ــيـ ــ بـ
الحادثة لكشف  بمتابعة تفاصيل 

مابساتها. 
)العربي الجديد(

»فيلق الشام« يحّذر 
من قمع تظاهرات 

المعارضة
أصـــــدر »فــيــلــق الــــشــــام«، أحــــد أهــم 
ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ ــل املــــــعــــــارضــــــة الـ ــ ــائـ ــ ــــصـ فـ
ــحــة الــعــامــلــة شـــمـــال الـــبـــاد، 

ّ
املــســل

ر 
ّ
ــذ ــ أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، تــعــمــيــمــا حـ

من  وأفــــراده  تشكياته  فيه جميع 
الــتــعــّرض ألي تــظــاهــرة أو نــشــاط 
ثــــوري مــرتــقــب الــيــوم ضــد الــنــظــام 

لة.  وأعوانه، تحت طائلة املساء
)العربي الجديد(

»حماس«: اتصاالتنا مع 
مصر مستمرة

أعــلــنــت حــركــة املــقــاومــة اإلســامــيــة 
 
ّ
)حــــــمــــــاس(، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن

املصرية  السلطات  مع  االتــصــاالت 
»مـــســـتـــمـــرة«، الســتــكــمــال الــتــقــارب 
ــرًا، عـــلـــى الــعــاقــة  ــيــ ــرأ، أخــ ــ ــــذي طــ الــ
ــالــــرغــــم مــن  الـــثـــنـــائـــيـــة بـــيـــنـــهـــمـــا، بــ
ــتــــورط فــي  ــالــ ــرًا، بــ ــ ــيـ ــ اتـــهـــامـــهـــا، أخـ
ــام  ــعــ ــيـــة اغــــتــــيــــال الــــنــــائــــب الــ ــلـ عـــمـ
املـــصـــري الـــســـابـــق، هــشــام بــركــات. 
ــي »الــــحــــركــــة«،  ــ وقــــــــال الــــقــــيــــادي فـ
إســـــمـــــاعـــــيـــــل رضـــــــــــــــــوان، لــــوكــــالــــة 
ـــــــه »رغـــــــم كــــل مــا 

ّ
»األنـــــــاضـــــــول«، إن

جــرى أخــيــرًا، واالتــهــامــات الباطلة 
مــع  ــاالت  ــ ــ ــــصـ ــ االتـ أن   

ّ
إال ــا،  ــنـ ــقـ بـــحـ

لتهدئة  مستمرة  املصري  الجانب 
ــال الـــتـــقـــارب  ــمـ ــكـ ــتـ األوضــــــــــاع، واسـ
وأّكـــد جاهزية  األخــيــر«.  اإليجابي 
حركته لزيارة القاهرة، والسفر في 
حال دعوتها من الجانب املصري، 
ــه بــــــــــ«دفء  ــ ــفـ ــ ــا وصـ ــ الســـــتـــــعـــــادة مــ

العاقة« بني الطرفني.
)األناضول(

»الشاباك« يعلن مقتل 
عميل له على يد زميله

ــاز األمــــــن الـــعـــام  ــهـ ــيـــس جـ ــلـــن رئـ أعـ
ــاك(، يـــــورام  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ اإلســـرائـــيـــلـــي )الـ
ــاء، أن مــقــتــل  ــ ــعــ ــ ــن، يـــــوم األربــ كــــوهــ
ــر مــيــمــونــي )يــعــمــل  ــيـ الـــضـــابـــط أمـ
بالجهاز(، على حــدود غــزة، »جاء 
ــه، نــتــيــجــة خــطــأ  ــ عـــلـــى يــــد زمـــيـــل لـ
ــا مــنــه أنــه 

ّ
فـــي عــمــلــيــة الـــرصـــد، ظــن

ــاع«. وجـــــــاءت  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ ــل مــ ــاتــ ــقــ مــ
اإلسرائيلي،  املــســؤول  تصريحات 
أثناء مشاركته في تشييع جثمان 
العاشرة  القناة  بحسب  ميموني، 

اإلسرائيلية.
)فرانس برس(

الرياض ـ العربي الجديد

قــــررت املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، أخـــيـــرًا، عــقــد اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون فــي املــجــال 
العسكري بني اململكة وجيبوتي، بحسب بيان مجلس الوزراء السعودي األخير، 
وسط تسريبات إعامية، منسوبة إلى سفير جيبوتي، ضياء الدين بامخرمة، 
في الرياض، تؤكد عزم الرياض، إنشاء قاعدة عسكرية على األراضي الجيبوتية 

املقابلة لليمن بحرًا، في ظل استمرار عمليات التحالف العربي.
ووافــق مجلس الــوزراء السعودي، في اجتماعه األخير، األسبوع املاضي، على 
تفويض ولي ولي العهد، وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، »التباحث 
مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في املجال العسكري«، 
املتوقع حــدوثــه خــال األشهر  األمــر  السعودية »واس«.  األنــبــاء  بحسب وكــالــة 
حيث  املنطقة،  فــي  هــام  استراتيجي  بموقع  جيبوتي  وتتمتع  املقبلة.  القليلة 
تطل على مضيق بــاب املندب في اليمن، أحــد أهــم املمرات البحرية في العالم. 
رئيسي.  السويس بشكل  قناة  في  املاحة  على  املضيق،  على  السيطرة  وتؤثر 
ويتقاسم اإلطالة على مضيق باب املندب، كل من جيبوتي، واليمن، باإلضافة 

إلى إريتريا. 
وعانت املنطقة القريبة من القرن األفريقي من القرصنة البحرية سنوات قبل أن 
يتكثف وجود القوات البحرية األجنبية في املنطقة، والتي تتخذ بعضها من 
جيبوتي مقرًا لها، باإلضافة إلى الصومال. وتأتي أهمية جيبوتي العسكرية 
املندب، ما يجعلها إحــدى أهم  بــاب  بالنسبة للسعودية، بحكم إطالتها على 
مناطق السيطرة على املمر املائي، ما بني خليج عدن والبحر األحمر. وتعتبر 
تلك املنطقة، املمر األساسي ألي عمليات تهريب مفترضة، تجاه املناطق التي 
يسيطر عليها الحوثيون، شمال غربي اليمن. كما تكمن األهمية، أمام التكهنات 
التي تربط ما بني دعم طهران مليشيات الحوثي، وبني رغبة إيران في السيطرة 
املنطقة،  فــي  املــائــيــة  املــمــرات  لتحكم سيطرتها على  املــنــدب،  بــاب  على مضيق 
أهــم ممر بحري للنفط وهــو مضيق هرمز. وهو  خصوصا مع هيمنتها على 
العاملي. وتتهم  النفطي  املنتوج  الــذي يمر عبره ما يقارب ثلث  الطاقة  شريان 
الحوثيني،  إلـــى مليشيات  دعـــم ســيــاســي وعــســكــري  بتقديم  إيــــران  الــســعــوديــة 
تتضمن إرسال أسلحة. وكانت تقارير استخباراتية قد اتهمت طهران بإرسال 

زوارق تحوي أسلحة ومعدات اتصال إلى الحوثيني عام 2013. 
وتحتضن جيبوتي قواعد عسكرية لدول غربية، أهمها الواليات املتحدة. كما 
املنطقة، ال سيما عقب  السعودية في  للسياسة  أخيرًا، مواقف مؤيدة  اتخذت، 
بــدورهــا قطع  الــبــاد  إيـــران. وأعلنت  مــع  الدبلوماسية  الــريــاض عاقتها  قطع 
في  اململكة. وشــاركــت جيبوتي  مــع  إيـــران، تضامنا  مــع  الدبلوماسية  عاقتها 
الختامية،  تمريناتها  أمــس،  السعودية،  التي شهدت  الشمال«  »رعــد  مــنــاورات 

بحضور رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله.

جيبوتي االستراتيجية... هل تستضيف 
قاعدة عسكرية سعودية؟

يلتقي السبسي ضيفه السراج اليوم )فتحي بلعيد/فرانس برس(
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اقتصاد
المخابرات تتدخل إلنقاذ االقتصاد المصري

القاهرة ـ العربي الجديد

بــإدارة  املصرية  األمنية  األجهزة  لقيام  استمراًرا 
الـــبـــاد بــعــيــدًا عـــن املـــؤســـســـات املــخــتــصــة، كشف 
أحد رجال األعمال املصريني البارزين عن دعوة 
جهاز املخابرات املصري عددا من رجال األعمال إلى اجتماع 
الذي  االقتصادي،  الوضع  ملناقشة  الجهاز مؤخرًا،  مقر  في 

»املتردي«. وصفه وكيل الجهاز الذي أدار االجتماع بـ
وقـــال وكــيــل جــهــاز املــخــابــرات، موجها حديثه إلــى عــدد من 
الحاضرين الذين وصفهم بأنهم ينقلون استثماراتهم خارج 
ا من أرصدتهم إلى الخارج، »الرئيس  مصر، وينقلون جــزء
»محدش  مضيفا  املــعــلــومــات«،  تلك  وصلته  بعدما  غاضب 
البلد، ألننا مــش ناقصني.. اشتغلوا هنا  بــره  قــرش  يــخــّرج 

واللي عنده مشكلة هنحلها«.
وتــراجــعــت معظم مــؤشــرات االقــتــصــاد املــصــري وســط أزمــة 
طاحنة في سعر الدوالر واضطراب أسواق الصرف، وتراجع 
فــي إيــــرادات الــبــاد مــن النقد األجــنــبــي، خــاصــة مــن أنشطة 

السياحة والصادرات واالستثمارات األجنبية املباشرة.
ل عــدم كشف هويته-: »وكيل 

ّ
وقــال رجــل األعمال -الــذي فض

يعّولون  كــانــوا  بأنهم  أخبرنا  االجــتــمــاع  أدار  الــذي  الجهاز 
بشكل قــوي على املؤتمر االقــتــصــادي الــذي عقد فــي مدينة 
شرم الشيخ في مارس 2015، لدفع عجلة االقتصاد املصري، 
من خال ضخ عدد كبير من املشروعات، إال أن أّيــا من تلك 
املــشــروعــات الــتــي أعــلــن عـــدد مــن املــجــمــوعــات االقــتــصــاديــة 
يــتــم تنفيذ أي  لــم  الــخــلــيــج،  الــعــاملــيــة تنفيذها، وكــذلــك دول 

منها، أو حتى االتفاق بشكل مبدئي عليها«.
وكـــانـــت حــكــومــة إبــراهــيــم مــحــلــب قـــد أعــلــنــت، عــقــب انــعــقــاد 
مــؤتــمــر شـــرم الــشــيــخ، عــن جـــذب املــؤتــمــر اســتــثــمــارات تقدر 
بنحو 186 مليار دوالر، إضافة إلى تعاقدات واتفاقات نوايا 
مع مستثمرين دولــيــني، إال أنــه رغــم مــرور عــام على انعقاد 
املــؤتــمــر فـــإن هـــذه االســتــثــمــارات لــم تــر الـــنـــور، بــل وشــهــدت 
االستثمارات األجنبية تراجعا ملحوظا. وأشار املصدر إلى 
أن اللقاء تطّرق إلــى سماع رؤيــة رجــال األعمال ملواجهة ما 
أسماه بأزمة جنون الــدوالر، إضافة إلى سماع وجهة نظر 
رجال األعمال بشأن املشكات التي يعانون منها، فيما طلب 
أحــدهــم ضــــرورة تخفيض ظــهــور الــجــيــش فــي املــشــروعــات 
االقتصادية الداخلية، ملنح رجال األعمال والشركات املصرية 
خاصة  املصري،  االقتصاد  تنشيط  في  للمساهمة  الفرصة 

شركات  منافسة  يمكنها  ال  الخاصة  املصرية  الشركات  أن 
اقتصادية  امــتــيــازات  مــن  العسكرية  للمؤسسة  ملــا  الجيش، 
تحصل عليها من الدولة، وهو ما يمكنها من تقديم أسعار 
الــســوق غير  فــي  الــــدوالر  التنفيذ. وقــفــز سعر  فــي  مخفضة 
إلــى حاجز 10 جنيهات للدوالر للمرة األولــى في  الرسمية 
تاريخ الباد، قبل أن يتراجع أمس إلى 9.5 جنيهات، وأدت 

الزيادة إلى ارتفاعات قياسية في أسعار السلع والخدمات.
وأوضح املصدر أن أحد رجال األعمال أوضح، خال االجتماع، 
أنهم اضطروا إلى تسريح عدد كبير من العمال يقدر باآلالف، 
سواء هو أو غيره من رجال األعمال، في ظل تدهور االقتصاد، 
وسيطرة شركات الجيش على ما تبقى. وأشــار املصدر إلى 
أن االجــتــمــاع حــضــره عــدد مــن رجـــال األعــمــال الــذيــن يملكون 
اثنني من  إلــى  إضــافــة  وقــنــوات فضائية،  إعامية  مؤسسات 

رجال األعمال الذين يملكون مشروعات في أفريقيا.
الذين حضروا االجتماع  أن أحــد ممثلي الجهاز  إلــى  ولفت 
خـــاطـــب رجــــــال األعــــمــــال قـــائـــا لـــهـــم إن الــــدولــــة والـــرئـــيـــس 
)السيسي( ينظرون لهم على أنهم طوق النجاة، وسيسعى 
إلى حل مشكاتهم، شريطة الوقوف بشكل جاد لحل األزمة، 

وليس وقوفا إعاميا فقط.

لندن ـ العربي الجديد

خفض البنك املركزي األوروبي، في خطوة لم تتوقعها 
الــودائــع لتعزيز  األســـواق، أمــس، أسعار الفائدة على 
اقتصاد منطقة اليورو، كما فاجأ البنك األسواق املالية 
بتقليص سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى صفر من 
0.05%. وقال محافظ البنك املركزي األوروبي، ماريو 
انخفاضها  على  الفائدة ستظل  مــعــدالت  إن  دراجـــي، 
كما  ممتدة،  لفترة  أدنـــى،  مستويات  عند  أو  الحالي، 
املقبلة.  األشهر  في  التضخم سيظل سلبيًا  معدل  أن 
وأوضح دراجي، في املؤتمر الصحافي الشهري، الذي 

عقده أمــس، أن برنامج التيسير الكمي سيمتد حتى 
عام 2017 وربما بعد ذلك، مؤكدًا على أن هذه التدابير 

قد أدت إلى تحسن األحوال املالية.
ــرارات خفض  وتــوقــع دراجـــي عــدم اتــخــاذ املــزيــد مــن قـ
مــعــدل الــفــائــدة، ولــكــن فــي الــوقــت نفسه، ربــمــا تتغير 
األمــور في املستقبل. وقــرر البنك املــركــزي األوروبـــي، 
زيـــــادة وتـــيـــرة مــشــتــريــاتــه مـــن الـــســـنـــدات فـــي منطقة 
اليورو، في إطار السعي إلى تعزيز النمو والتضخم.

وأعلن املركزي األوروبــي، في بيان السياسة النقدية 
الــصــادر أمـــس، عــن خــفــض مــعــدل الــفــائــدة األســاســي 
على اإلقــراض بمقدار 5 نقاط أســاس إلــى صفر بدءًا 

مـــن 16 مـــــــــارس/آذار الــــجــــاري. وتـــوســـع املـــركـــزي في 
بــرنــامــج التيسير الكمي عــن طــريــق شـــراء الــســنــدات، 
ليصل إلى 80 مليار يورو شهريًا من 60 مليار يورو، 
وخفض سعر اإليداع إلى -0.4% من -0.3% ليتقاضى 
املزيد من البنوك مقابل إيداع أموالها لديه. وتسلط 
مقابل   %1 لانخفاض  الــيــورو  دفعت  التي  الخطوة 
الدوالر الضوء على املصاعب التي يواجهها املركزي 
األوروبي في ظل تراجع توقعات التضخم واملخاوف 

من نمو األسعار بمعدالت بالغة التدني.
قرر املركزي األوروبــي أيضًا زيــادة وتيرة مشترياته 
مــن األصـــول فــي منطقة الــيــورو إلــى 80 مليار يــورو 

شــهــريــًا بـــدءًا مــن شــهــر أبــريــل/نــيــســان املــقــبــل. وعقب 
الـــقـــرار تـــراجـــع ســعــر صـــرف الـــيـــورو، بــعــد أن خفض 
الفائدة وتوسع في  األوروبـــي أسعار  املــركــزي  البنك 
بــرنــامــج شـــراء الــســنــدات. ونـــزل الــيــورو إلـــى 1.0833 
ــام الجنيه  دوالر بــعــد الــقــرار وانــخــفــض نــحــو 1% أمـ
اإلسترليني إلى 76.63 بنسًا. في تطور آخر واصلت 
أسعار النفط تراجعها خال تعامات أمس، لتتراجع 
مـــن أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فـــي 3 أشـــهـــر، بــفــعــل تــواصــل 
تخمة املعروض، وصعود الــدوالر عقب قرار املركزي 
ــي. وهــبــط ســعــر الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام برنت  ــ األوروبــ

القياسي بنسبة 1% إلى 40.67 دوالرًا للبرميل.

المركزي األوروبي يفاجئ األسواق بخفض الفائدة إلى صفر

مصطفى عبد السالم

تلقت األسواق العاملية أمس أربع 
إشارات سلبية صادرة كلها من 

أوروبا، تؤكد استمرار متاعب 
االقتصاد األوروبي بشكل عام 
واقتصاد منطقة اليورو بشكل 

خاص، خالل الفترة املقبلة.
اإلشارة األولى واألكثر إثارة للقلق 

صدرت من املفوضية األوروبية 
وهي عبارة عن تحذير تم إرساله 

إلى 6 دول أوروبية هي إيطاليا 
وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا ورومانيا 

وإسبانيا. التحذير يقول إن 
ميزانيات الدول الست قد تخرق 
قواعد االتحاد األوروبي للمالية 
العامة، وبالتالي تخالف معاهدة 

االستقرار والنمو، وهي الكارثة التي 
وقعت بها دول أوروبية أخرى دخلت 

في حال التعثر املالي منها اليونان 
وقبرص، ولذا حثت املفوضية هذه 

الدول على اتخاذ إجراءات لتصحيح 
الوضع قبل فوات األوان والدخول في 
اضطرابات مالية. أما اإلشارة الثانية 
فهي سلسلة من القرارات الصادرة 
عن البنك املركزي األوروبي، ومنها 
خفض أسعار الفائدة على الودائع 

لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو، 
وزيادة وتيرة مشتريات البنك 

من السندات بهدف تعزيز النمو 
والتضخم، كما فاجأ البنك األسواق 
املالية بتقليص سعر إعادة التمويل 
الرئيسي إلى صفر مقابل %0.05 

وهي خطوة لم تتوقعها األسواق. أما 
اإلشارة الثالثة، فهي التصريحات 

الخطيرة التي أدلى بها محافظ البنك 
املركزي األوروبي ماريو دراغي، 

أمس، وتؤكد كلها أن اقتصاد منطقة 
اليورو ال يزال يعاني بشدة بعد 

مرور 4 سنوات على اندالع األزمة 
املالية العاملية في 2008، ولذا خفض 
البنك املركزي توقعاته بشأن النمو 
االقتصادي في منطقة اليورو لعام 

2016 إلى 1.4%. بل والالفت في 
تصريحات دراغي قوله إن برنامج 
التيسير الكمي سيمتد حتى عام 

2017 وربما بعد ذلك، وأن معدالت 
الفائدة ستظل على انخفاضها 

الحالي - أو عند مستويات أدنى - 
لفترة ممتدة، كما أن معدل التضخم 

سيظل سلبيًا في األشهر املقبلة. 
أما اإلشارة الرابعة، فهي تراجع 

الصادرات األملانية للشهر الثاني 
على التوالي في شهر يناير/كانون 
الثاني مع ارتفاع الواردات أكثر من 
املتوقع في مؤشر على أن ضعف 

الطلب الخارجي على املنتجات 
األملانية عرقل نمو أكبر اقتصادي 

أوروبي في مطلع 2016.
وإذا ما أضفنا لإلشارات األربع 

السابقة إشارة أخرى خطرة تتعلق 
بمستقبل االقتصاد البريطاني 

تحديدا، فقد قال وزير املالية األملاني 
فولفغانغ شيوبله، قبل أيام، إنه 
إذا صوت البريطانيون لصالح 

االنسحاب من االتحاد األوروبي، 
فسيضر ذلك باالقتصاد البريطاني 

واألوروبي والعاملي.
النتيجة النهائية تقول إن متاعب 
االقتصاد األوروبي ستتواصل 

في 2016 وربما بعد ذلك، وبالتالي 
لن يكون في مقدور دول منطقة 

اليورو، وفي مقدمتها أملانيا، قيادة 
االقتصاد العاملي خالل الفترة 

املقبلة، كما لن تستطيع اقتصاديات 
أميركا والصني واليابان فعل ذلك.

متاعب االقتصاد 
األوروبي

كلفة 
اقتصادية كبيرة 

للمهاجرين
الــتــعــاون  منظمة  حـــذرت 
والــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة 
فــي تقرير ســنــوي أمــس، 
الــــهــــجــــرة  أزمــــــــــة  أن  مــــــن 
قـــد تــتــســبــب بــــ »مــشــاكــل 
كبيرة« لليونان. وحسب 
الــتــقــديــرات األولــيــة التي 
تــضــمــنــهــا الــتــقــريــر، فــإن 
تـــــــدفـــــــق الــــــاجــــــئــــــني فـــي 
الـــيـــونـــان والـــذيـــن عــلــقــوا 
ــبــــب إغـــــــــــاق طــــريــــق  ــســ بــ
ــبــــاد  ــلــــف الــ الــــبــــلــــقــــان، كــ
مــن   %0.35 قـــيـــمـــتـــه  مـــــا 
الداخلي  الناتج  إجمالي 
وحـــســـب   .2015 ــعــــام  ــلــ لــ
ــإن  ــــي، فــ ــــومـ ــكـ ــ ــدر حـ ــ ــــصـ مـ
الــــيــــونــــان الــــتــــي عــبــرهــا 
ألــف مهاجر والجئ   850
في العام 2015، اضطرت 
مـــلـــيـــون   300 دفـــــــع  إلـــــــى 
يـــــــــــــورو مــــــــن مــــــــواردهــــــــا 
الــضــئــيــلــة ملـــواجـــهـــة هــذا 
الوضع. وطلبت مساعدة 
ــــروض  ــقـ ــ ــة لـ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ اســ
مـــحـــددة فـــي إطـــــار مبلغ 
عاجل بقيمة 700 مليون 

على ثاث سنوات.
ــع رئـــيـــس  ــ ــاء مــ ــ ــقـ ــ وإثـــــــــر لـ
الـــــــــــــــــــــــوزراء الـــــيـــــونـــــانـــــي 
الـــكـــســـيـــس تـــســـيـــبـــراس، 
ــام  ــ ــعـ ــ تــــــحــــــدث األمــــــــــــني الـ
ــة الـــــــــتـــــــــعـــــــــاون  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ملـ
والــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة 
انجل غوريا، عن إمكانية 
حــصــول تــداعــيــات لــهــذه 
األزمة على قدرة اليونان 
بالتزاماتها  الــوفــاء  على 

مع دائنيها
)فرانس برس(

فيتش ترفع توقعها لنمو االقتصاد التركي 
توقعها  االئتماني،  للتصنيف  فيتش  وكالة  رفعت 
بخصوص نمو االقتصاد التركي لعام 2016 من 3% إلى 
توقعاتها  من  فيه  خفضت  الذي  الوقت  في   ،%3.5
لنمو االقتصاد العالمي، ونمو اقتصادات الدول الناشئة. 
وقال كبير الخبراء االقتصاديين في فيتش، بريان كولتون، 
تشير   ،2015 لعام  القوية  االقتصادية  المعطيات  إن 
المدى  على  التركي  االقتصادي  الزخم  في  تسارع  إلى 
القريب. وأوضح كولتون أن اإلنفاق االستهالكي يرتفع. 
الذي  العالمية«،  االقتصادية  »التوقعات  لتقرير  ووفقًا 
أصدرته فيتش بداية األسبوع الجاري، شهدت توقعات 

نمو االقتصاد التركي أكبر تعديل باتجاه األعلى. 

استئناف إدخال اإلسمنت لغزة 
السلطات  أّن  أمس،  الفلسطينية،  األشغال  وزارة  أعلنت 
من  كميات  إدخــال  استئناف  على  وافقت  اإلسرائيلية، 
على  األخيرة  الحرب  من  المتضررين  لغير  »اإلسمنت« 
قطاع غزة، صيف العام الماضي. وقال الحساينة، وزير 
بيان  في  الفلسطينية،  الوفاق  حكومة  في  األشغال 
اإلسمنت  توزيع  على  اإلسرائيلية،  السلطات  »وافقت 
التي شنتها  الحرب  المتضررين من  المواطنين غير  على 
 .»2014 يوليو/تموز  في  غــزة  قطاع  على  إسرائيل 
حظر  بعد  جاء  االستئناف  قــرار  إن  الحساينة،  وأضــاف 
دام نحو 100 يوم، داعيًا في ذات الوقت إلى تسهيل 

دخول اإلسمنت بكميات كبيرة. 

زيادة صادرات زيت الزيتون التونسي
زيادة  مقترح  على  أمــس،  األوروبــي،  البرلمان  صــادق 
المعفى  الزيتون،  زيت  من  أوروبــا  إلى  تونس  صــادرات 
و2017.   2016 العامين  خالل  الجمركية،  الرسوم  من 
في  العادية  جلسته  خــالل  البرلمان،  تصويت  وجــاء 
»ستراسبورغ«، بعد إضافة تعديالت على مقترح زيادة 
ضمانات  توفير  خاللها  من  يتم  الزيتون،  زيت  صــادرات 
لمنتجي زيت الزيتون في االتحاد األوروبي، تشتمل على 
تقييم سير التدابير، ومناقشة آثارها في منتصف المدة 
الالزمة، في  اإلجراءات  )أي بحلول عام 2017(، واتخاذ 
حال ثبوت ضرر هذا القانون. وحصل قرار زيادة الواردات 

من زيت الزيتون التونسي، على 500 صوت مؤيد له.

أخبار مختصرة
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ال نيّة أميركية بفتح جبهة مع »الشباب«

»البنتاغون« تعرض قراءتها للوضع الصومالي

حلف األطلسي شريك بإدارة أزمة الالجئين
حملة حقوقية ضد إغراق مراكب المهربين والتعاطي العسكري

المتحدثة باسم 
البنتاغون: لدينا عدد 
محدود من المدربين

تكليف الحلف سببه 
فشل االتحاد األوروبي 

في إدارة الملف

واشنطن ـ جو معكرون

أثـــــــار هــــجــــوم الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
ني 

َ
أميركيت ني 

َ
مروحّيت بمساندة 

ــغــــــلــــــي )غــــــرب  عــــلــــى بـــــلـــــدة أوديــــ
الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة مـــقـــديـــشـــو(، معقل 
حــركــة »الــشــبــاب« الــصــومــالــيــة، بعد غــارات 
جوية أميركية مكثفة، السبت املاضي، جداًل 
حــول الــدوافــع األميركية وراء ذلــك، وإذا ما 
كان هناك نية لفتح جبهة جديدة مع حركة 
ــقـــاعـــدة«. هــذا  جــهــاديــة مــوالــيــة لتنظيم »الـ
األفريقي،  القرن  منطقة  في  الــبــارز  التحّول 
 عــدد 

ّ
يــطــرح تـــســـاؤالت عــــدة، خــصــوصــًا أن

)أكثر من 150 عنصرًا  الغارة  ضحايا هــذه 
األمــيــركــيــة(،  اإلدارة  بــحــســب  الـــحـــركـــة،  مـــن 
يتجاوز مجموع كل ضحايا التسع سنوات 
األخيرة من غارات الطائرات من دون طيار 
عــلــى الــصــومــال الــتــي تــقــّدر بـــــ126 عــنــصــرًا. 
البارز أيضًا في هذا األمر، أنه وللمّرة األولى 
يــتــم اســتــهــداف املــقــاتــلــني ولــيــس فــقــط قــادة 
القتلى، مسؤول  بــني  مــن  أن  علمًا  الــحــركــة، 
أبــو بكر علي  الــدفــاع في »الحركة«، الشيخ 
آدم، ومسؤول »الحركة« في منطقة بلديون 
)وســـــط الــــصــــومــــال(، الــشــيــخ يـــوســـف علي 

أغاس.

تضارب معلومات
لكن تــضــاربــت املــعــلــومــات حــول عــدد قتلى 
ــة »الــــشــــبــــاب«  ــركــ أّكــــــــدت حــ ــة«، إذ  ــركـــ ــحـــ »الـــ
قصفت  واشنطن  أن  الــثــاثــاء،  الصومالية، 
بالغت  لكنها   ،

ً
فــعــا عليها  تسيطر  منطقة 

في عدد القتلى. 
»الشباب«،  باسم  العسكري  املتحدث  وقــال 
الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز أبــــو مــصــعــب، لــوكــالــة 
»رويترز«، قصفت القوات األميركية منطقة 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــشـــبـــاب، لــكــنــهــم بــالــغــوا 
فــي عــدد الــضــحــايــا، إذ »ال نجمع أبـــدًا 100 
ــاب أمــنــيــة.  ــبــ مـــقـــاتـــل فــــي مـــكـــان واحــــــد ألســ
ــواء مليئة بــالــطــائــرات«. في  نــعــرف أن األجــ
هـــذا الــســيــاق، تــؤكــد املــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الكولونيل  )البنتاغون(،  األميركية  الدفاع 
ال  أنه  الجديد«،  »العربي  لـ بالدانزا  ميشيل 

ــّدم الــجــنــود  إلـــى مــوقــع االســـتـــهـــداف. كــمــا قــ
األمــيــركــيــون املـــشـــورة حــــول كــيــفــيــة تنفيذ 

العملية من دون املشاركة فيها«.

عودة بعد طول انقطاع
 
ّ
أن »البنتاغون«،  باسم  املتحدثة  وتــوضــح 
»مــثــل هـــذا الــــدور حــســاس فــي واشــنــطــن، ال 
عام  أميركيًا  جنديًا   18 مصرع  بعد  سيما 
لــطــائــرات  مليشيات  اســتــهــداف  بــعــد   1993
هليكوبتر كانت تنقلهم في الصومال. لكن 
بعد طول انقطاع أميركي عن الصومال غداة 
هذه الحادثة، عــادت واشنطن للقيام بدور 
الــعــام 2013، حــني نــشــرت مجموعة  نــهــايــة 
صغيرة من املستشارين العسكريني ُعرفت 
الجيش  ملساعدة  مقديشو،  تنسيق  بخلية 
املجموعات  ضــد  عملياته  فــي  الــصــومــالــي 

املوالية لتنظيم القاعدة«، بحسب ميشيل.
 »حركة الشباب 

ّ
وتلفت الكولونيل ذاتها، أن

عــام 2011،  مــن مقديشو  تــم إخراجها  التي 
كـــانـــت وراء الــتــفــجــيــر الـــدمـــوي فـــي مــجــّمــع 
عام  نيروبي  الكينية  العاصمة  في  تجاري 

 .»2013
تــعــيــد تنظيم  الــحــركــة  ــذه  ــ  »هـ

ّ
أن وتـــوضـــح 

لعمليات  ميدانيًا  وتستعد  اآلن  صفوفها 
 
ّ
ــة«. وتـــشـــيـــر إلــــــى أن ــقــ ــنــــطــ ــي املــ ــ ضـــخـــمـــة فـ
استهداف معسكر التدريب »راسو« )شمال 
ــارات األمـــيـــركـــيـــة  ــ ــغــ ــ ــبـــل الــ ــقـــديـــشـــو( مــــن قـ مـ
فــي 5 مــــــارس/آذار الــحــالــي، أتـــى بــنــاًء على 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة مــحــلــّيــة، وصـــور 
ــة فــــوق  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــتــــجــــســــس األمـ لـــــطـــــائـــــرات الــ
لدينا  »كــان  ــه 

ّ
أن بالدانزا  وتؤكد  الصومال. 

هناك   
ّ
أن موثوقة  استخباراتية  معلومات 

ــوات األمــيــركــيــة  ــقــ هــجــومــًا وشــيــكــًا عــلــى الــ
 
ّ
ــوات االتـــحـــاد األفـــريـــقـــي«. وتــضــيــف أن ــ وقــ

»ضــرب هــؤالء املقاتلني يحبط قــدرة حركة 
أهــداف املجموعة في  الشباب على تحقيق 
الصومال، بما في ذلك تجنيد عناصر جدد، 

وإنشاء قواعد وتخطيط لشن هجمات«.

تهديد إقليمي
األميركية،  العسكرية  املــســؤولــة  تلفت  كما 
ــل تـــهـــديـــدًا واضــحــًا 

ّ
ــة تــمــث ــركـ  »الـــحـ

ّ
إلــــى أن

ــح  ــ ــالـ ــ ــــصـ ــــى األشــــــــخــــــــاص واملـ ــلـ ــ وقـــــائـــــمـــــًا عـ
األمـــيـــركـــيـــة فـــي املــنــطــقــة، وجـــهـــود تحقيق 
ــرار اإلقـــلـــيـــمـــي«. لـــكـــن الــكــولــونــيــل  ــقــ ــتــ االســ
ــه »ال يــمــكــن الــحــديــث عـــن جبهة  ــ ـ

ّ
تــعــتــبــر أن

جــديــدة ضــد حــركــة الــشــبــاب فــي الــصــومــال، 
ال سيما أن لدى واشنطن عددًا محدودًا من 
االتحاد  بعثة  لدعم  واملستشارين  املدربني 
ــقـــي فـــي الـــصـــومـــال، ولـــدعـــم الـــقـــوات  ــريـ األفـ
الــصــومــالــيــة فـــي جــهــد تــحــقــيــق االســتــقــرار 
البنتاغون   

ّ
أن إلــى  الــصــومــال«. وتشير  فــي 

»يحافظ بشكل روتيني على قوات أميركية 
ولدعم  إرهابية،  أنشطة  لرصد  املنطقة  في 
الجيش الوطني الصومالي وقوات االتحاد 

األفريقي«.
ــنــــاك حــــوالــــي 50   »هــ

ّ
وتــــوضــــح مــيــشــيــل أن

مـــســـتـــشـــارًا عـــســـكـــريـــًا أمـــيـــركـــيـــًا يـــتـــوزعـــون 
بــشــكــل مـــحـــدود فـــي مـــطـــار مــقــديــشــو، وفــي 
الــبــاد. كما  أنــحــاء  فــي  نــقــاط استراتيجية 
 هــنــاك قــــوات أمــيــركــيــة خــاصــة إضــافــيــة 

ّ
أن

يــرســلــهــا الــبــنــتــاغــون إلــــى الـــصـــومـــال عند 
الــــضــــرورة لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات نــوعــيــة مثل 
النخبة  ذتها قوة 

ّ
نف التي  الفاشلة  املحاولة 

فــي البحرية األمــيــركــيــة العــتــقــال أحــد قــادة 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 2013«،  الــحــركــة فــي 

على حّد قولها.

تخبط الحركة 
بين »داعش« و»القاعدة«

وتــأتــي هــذه الــضــربــات األمــيــركــيــة فــي وقت 
ذاتيًا  تخبطًا  »الــشــبــاب«  فيه حركة  تعيش 
كثب.  عــن  األميركية  االســتــخــبــارات  تتابعه 
فالقيادي البارز في »الحركة«، الشيخ عبد 
الـــقـــادر مـــؤمـــن أعـــلـــن نــهــايــة الـــعـــام املــاضــي 
والءه لتنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(، 
بعدما كانت الحركة أعلنت رسميًا والءها 
االنشقاق  هــذا  عــام 2012.  الــقــاعــدة  لتنظيم 
لــعــنــاصــر قــلــيــلــة، أطـــلـــق حـــربـــًا داخـــلـــيـــة، إذ 
»الــحــركــة«، بزعامة أحمد عمر  بــدأت قيادة 
أبو عبيدة، بمطاردة العناصر التي أعلنت 
»داعــــش«، والـــتـــي تــنــتــشــر شــمــال  والءهـــــا لـــــ
املوالية  »الحركة«  انتشار  مقابل  الصومال 
»الــقــاعــدة« جــنــوب الـــبـــاد. مــســعــى حركة  لـــ
»الشباب« إلعادة تفعيل عملياتها قد يعود 
إلــى قلقها من احتمال توسع »داعـــش« في 
الـــصـــومـــال، فـــي وقــــت تــجــد فــيــه »الــحــركــة« 
صــعــوبــة أمــــام الـــقـــوات الــصــومــالــيــة وقـــوات 
التساؤالت  تكمن  وهنا،  األفريقي.  االتحاد 
حول ما إذا كانت الغارة األميركية الجوية 
أضعفت حركة »الشباب«، وإذا ما سيسمح 
»داعــــش« بــاســتــغــال الــفــرصــة  ـــ هـــذا األمــــر لــ

والتوسع في الصومال.

األخيرتني.  ني 
َ
العمليت بــني  رابــط  أي  يوجد 

 
ّ
ـــشـــن

ُ
»الــــــغــــــارات األمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت ت

بطائرات مأهولة وطــائــرات من دون طيار، 
استهدفت مخيم تدريب لحركة الشباب. أّما 
إنزال القوات الخاصة فكانت مهمة ملكافحة 
ـــط لــهــا 

ّ
اإلرهـــــــــاب دفــــاعــــًا عــــن الـــنـــفـــس، خـــط

الجيش الصومالي، وقامت واشنطن بدور 
ــتــل فــيــهــا أكــثــر من 

ُ
اســتــشــاري فـــي عــمــلــيــة ق

للكولونيل.  وفقًا  الحركة«،  من  مقاتلني   10
الهليكوبتر  »طائرات   

ّ
أن بالدانزا  وتضيف 
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مع بدء قوات حلف شمال األطلسي مهمتها 
في بحر إيجه ملكافحة تهريب الاجئني غير 
يوناني  أملاني  بطلب  حة 

ّ
متسل الشرعيني، 

تـــركـــي بـــهـــذا الـــشـــأن، وهــــو مـــا يـــعـــّد ســابــقــة 
الـــدور واملهمة  الحديث عــن  فــي عملها، زاد 
املطلوبة من حلف شمال األطلسي في ظل 

انتقادات من منظمات إنسانية وحقوقية.
ــام  ــهـ ــع املــــبــــادئ واملـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن وضـ وعـ
الــرئــيــســيــة لــعــمــلــيــات املـــراقـــبـــة، ال ســيــمــا أن 
بالقدرة على  األطلسي يتمتع  حلف شمال 
اإلبـــحـــار فـــي املـــيـــاه اإلقــلــيــمــيــة حــيــث مــكــان 
انــطــاق قــــوارب الــاجــئــني، فــقــد تــم التأكيد 
عــلــى أن الـــقـــوات لـــن تـــقـــوم بـــإغـــراق مــراكــب 
إنما سيقتصر دورهــا على إعادة  املهربني 
املهاجرين إلى تركيا، وجمع املعلومات عن 
املهربني ونشاطهم بالتنسيق مع السلطات 
اإلبحار  القوارب من  التركية، من أجل منع 
نــحــو الــيــونــان، وتــوقــيــفــهــا لــعــدم املــخــاطــرة 
العديد من  تـــزال  املــهــاجــريــن. لكن ال  بحياة 
التساؤالت السياسية والقانونية واألمنية 
مطروحة عن املغزى األساسي لهذه املهمة 
األوروبـــيـــة الــتــي ســتــشــارك فــيــهــا الــواليــات 

املتحدة األميركية.
ــراك حلف  أن إشــ مــتــابــعــون للقضية  ويـــرى 
ــّواًل تــركــيــًا  ــحــ ــنـــاك تــ األطـــلـــســـي يــعــنــي أن هـ
وأوروبيًا في التعامل مع قضية الاجئني، 
داعني للوقوف على األسباب الحقيقية التي 
تدفع بهؤالء للمغامرة بحياتهم في البحر، 
فـــي وقــــت يــتــم فــيــه الـــحـــديـــث عـــن مــقــايــضــة 
 فــيــهــا األوروبــــــي الـــطـــرف عـــن إغـــاق 

ّ
يــغــض

تركيا للحدود مــع ســوريــة، واملــوافــقــة على 
منطقة آمنة بعد أن كانت محل اعتراض في 

السابق.
وعن أسباب دعــوة كل من أملانيا واليونان 

ــال األطـــلـــســـي،  ــمـ ـــل حـــلـــف شـ
ّ

وتـــركـــيـــا لـــتـــدخ
يــــرى مــطــلــعــون أن أملــانــيــا مـــن أكـــثـــر الــــدول 
الهجرة،  التي تعاني من مسألة  األوروبــيــة 
 أما اليونان فتعرضت للتهديد بالطرد من 
الحلف  مهمة  فــي  وتجد  »شينغن«  منطقة 
نقطة  تركيا  بر 

َ
عت

ُ
ت فيما  ألزمتها،  مخرجًا 

االنطاق. 
من جهة قانونية، يشير خبراء في العاقات 
الدولية إلى أنه ليس هناك من إطار قانوني 
يسمح بمقاضاة املهربني واملجموعات التي 
البحر،  عــرض  في  عليها  القبض  إلقاء  يتم 
إرهابية  ليسوا جماعات  أنهم  اعتبار  على 
وال يهددون األمن القومي للدول األوروبية. 
 
ً
كـــذلـــك، يـــســـأل هـــــؤالء: هـــل مـــن املــمــكــن مــثــا
لتلك القوة إعادة الجئ كردي معارض إلى 
تــركــيــا؟ مــن هــنــا ال يمكن فــهــم تــحــرك حلف 
األطـــلـــســـي لــتــنــفــيــذ مــهــمــة كـــهـــذه وبــســرعــة 
قياسية، وهو ما كان محل انتقاد مفوضية 
األمـــم املتحدة لحقوق االنــســان فــي أوروبـــا 

ومنظمة »برو ازول« األملانية، التي طالبت 
الدفاع األملانية بتوضيح  الحكومة ووزارة 
ــي بــحــر  طــبــيــعــة مــهــمــة حـــلـــف األطـــلـــســـي فــ
إيــجــه، واتــهــمــت الــحــلــف بــأنــه يــســاعــد على 
انــتــهــاك حــقــوق الــاجــئــني، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
ــــي  وفــقــًا ملــعــاهــدة جــنــيــف واملــيــثــاق األوروبـ
فإن أسباب اللجوء هي املعيار وليس البلد 

الذي قِدم منه الاجئ.
إلـــى ذلـــك، هــنــاك مــخــاطــر فــي الــطــريــقــة التي 
ــقـــاف الـــاجـــئـــني واملـــهـــربـــني،  ســيــتــم فــيــهــا إيـ

والتي لم ُيعرف تمامًا إذا ما كانت ستندرج 
ضمن عمل حلف شمال األطلسي أم أن عمله 
مــجــرد اعـــتـــراض لــهــذه الـــقـــوارب وإيــقــافــهــا، 
وبالتالي أمام هذا الواقع، ال يمكن الحديث 
إال عن عسكرة قضية الاجئني بعد تكليف 
أنه  الحلف باملشاركة في إدارتها، في حني 
كــان مــن املمكن رصــد هــذه الجماعات على 
البر التركي وقبل انطاق املراكب التي تقل 

املهاجرين، وهو ما لم يتم توضيحه.
ويــعــزو بعض املــراقــبــني أســبــاب املهمة إلى 
فشل االتــحــاد األوروبــــي فــي تنظيم وإدارة 
مـــلـــف أزمــــــة الـــهـــجـــرة بــــني دولـــــــه، وإخـــفـــاقـــه 
فــي إرســــاء فــكــرة حـــرس الـــحـــدود، وهــــذا ما 
الرعاية  يدفع البعض للتأكيد أنه من دون 
األمــيــركــيــة فـــإن ســيــاســة الـــدفـــاع األوروبـــيـــة 
عن  عــدا  الــتــكــامــل،  استراتيجية  إلــى  تفتقر 
العمل مــع تركيا  فــي تنفيذ خطة  املــراوحــة 
الــــتــــي تــــطــــرأ عــلــيــهــا بــــني الـــقـــمـــة واألخـــــــرى 
ــع كـــل طــــرف لسقف  تــــحــــّوالت مـــن خــــال رفــ
شــروطــه ومــطــالــبــه، فــي ظــل الــوضــع املــتــأزم 
 
ً
املغادرين، فضا أعــداد  املنطقة وتزايد  في 
ــدول فـــي الــتــضــيــيــق  ــ ــدد مـــن الــ ــّورط عــ ــ عـــن تــ
للخطر،  حياتهم  وتعريض  الاجئني  على 
ما يحصل حاليًا  ذلــك  األكبر على  والدليل 

على الحدود بني مقدونيا واليونان.
ومـــع إعــــان الــخــطــة الــنــهــائــيــة الــتــي حــددت 
املنطقة البحرية التي ستعمل ضمن نطاقها 
علن في أملانيا نهاية 

ُ
السفن في بحر إيجه، أ

األســـــبـــــوع املــــاضــــي عــــن مــــشــــاركــــة ســفــيــنــة 
اإلمداد األملانية، »بون«، والتي يبلغ طولها 
تتمركز بني  أن  املهمة، على  فــي  مــتــرًا،   174
التركي،  والبر  اليونانية  ليسبوس  جزيرة 
في وقت لم يستبعد فيه خبراء عسكريون 
الكامل  للرصد  صغيرة  بسفن  االســتــعــانــة 
ليسبوس  جــزيــرتــي  بــني  الــواقــعــة  للمنطقة 

وكوس.

ألقت الشرطة اإليطالية القبض على إمام صومالي شاب يطلب اللجوء 
في  الشرطة  وقالت  روما.  في  هجوم  لشن  تخطيطه  في  لالشتباه 
في  المهاجرين  الستقبال  مركز  في  اعتقل  عامًا(   22( الشاب  إن  بيان 
»لدينا  للصحافيين:  دالتريو  أرماندو  المدعين  كبير  وقال  موليز.  إقليم 
عن  عبارة  هو  روما،  في  لهجوم  تنظيمه  احتمال  بشأن  واضح  دليل 

مكالمات هاتفية تحدث فيه المتهم عن أعمال عنف محتملة«.

في  أوضحت  أن  الين،  دير  فون  أورسوال  األلمانية  الدفاع  لوزيرة  سبق 
استالم  إعادة  إلى  تهدف  األطلسي  حلف  مهمة  أن  صحافي،  حوار 
زمام األمور من المهربين وتدمير شبكات التهريب الذين يقنعون الناس 
بالمغامرة بحياتهم في طريق محفوفة بالمخاطر، مطالبة المجتمع 
الدولي بأن يضمن لهؤالء األشخاص الفارين من بالد النزاعات، حياة أكثر 
أمنًا، مع طرحها سؤاًال عما إذا كان من الممكن إيجاد طريقة قانونية 

وإنسانية للضعفاء للوصول إلى أوروبا.

اعتقال إمام في إيطاليا

مواجهة العصابات ال المهاجرين

تؤكد المتحدثة باسم 
وزارة الدفاع األميركية، 
ميشيل بالدانزا لـ»العربي 

الجديد« أّن الغارات 
األميركية األخيرة 

ضد حركة »الشباب« 
الصومالية نُّفذت 

بناء على معلومات 
استخباراتية وأنه ال نيّة 

لواشنطن بفتح جبهة 
جديدة

نقل جرحى هجمات مقديشو التي وقعت في 29 فبراير إلى خارج البلد )محمد عبد الوهاب/فرانس برس(

■ #الجئون سوريون في 
#السويد، 8 أشهر ولم 

يسألونا من أنتم!! 

■ انتشار صور الجئني 
أوروبيني ينزحون نحو 

الجزائر وتونس واملغرب أثناء 
الحرب العاملية األولى، ليست 

 للتذكير بما يفعلونه اليوم 
ّ

إال
بأهلنا على الحدود. #العدل_
مطلوب #سوريون_مشتتون

■ هل اإلجراءات املتخذة 
أوروبّيًا ستردع الاجئني من 

العبور! هجرتهم املؤملة لن 
توقفها #نيران_ األسد

■ نعيش في مخيمات العراء، 
يمأل قلوبنا الحنني والوحدة 
والصقيع، ويبقى الخوف من 

#ال_حق_العودة فلسطني_
سورية

■ أطفال سوريون يقفون في 
وجه الشرطة #اليونانية. كم 

مؤلم هذا املشهد! إلى متى 
سوريون_با_أمل

■ يشعر بان كي مون بالقلق 
من تشديد بعض #الدول_ 
األوروبية إجراءات اللجوء 

ضد #املهاجرين، وهؤالء 
 والعار من 

ّ
يشعرون بالذل

#الدول_ العربية_ الصامتة 
#فلسطني_سورية_وجع_
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اقتصاد

طرابلس ـ أحمد الخميسي

في  االقـــتـــصـــاد  وكـــيـــل وزارة  ــال  قــ
حـــكـــومـــة اإلنــــقــــاذ الـــوطـــنـــي، عــلــي 
املـــــحـــــجـــــوبـــــي، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن مــــصــــرف لــيــبــيــا  ـــ لــ
املستندية  االعــتــمــادات  املــركــزي سمح بفتح 
بسعر الــــدوالر الــرســمــي املــدعــوم مــن الــدولــة 
)1.4 دينار للدوالر الواحد( الستيراد السلع 
 
ً
من الخارج، ملواجهة ارتفاع األسعار، فضال

عن توفير سيولة للمصارف. ويأتي ذلك في 
الوقت الذي وصل فيه سعر العملة األميركية 

في السوق السوداء إلى 4 دينارات.
وأكـــد املــحــجــوبــي أن هــنــاك مــا يــقــرب مــن 60 
ــــوف تـــشـــرع فــــي اســـتـــيـــراد الــســلــع  ــة سـ ــركـ شـ
وضخها في السوق املحلي، مطلع األسبوع 
املــقــبــل. وأوضــــح أن شــركــات محلية تقدمت 
بـــطـــلـــبـــات تـــوفـــيـــر تـــغـــطـــيـــات مـــالـــيـــة بــنــســبــة 
لــيــبــيــا  مــــصــــرف  إلجـــــــــــــراءات  وفــــقــــا   ،%130
املــوافــقــة الســتــئــنــاف فتح  املـــركـــزي، وتنتظر 
االعتمادات املستندية ألغراض تجارية، بعد 
املاضي.  األول  منذ ديسمبر/كانون  توقفها 
وأشار إلى أن االعتمادات املخصصة سنويا 
ألغراض التجارة الخارجية تبلغ 9 مليارات 
ويــنــخــفــض حسب  ــــزداد  يـ الـــرقـــم  وأن  دوالر، 

طلبات السوق للسلع املستوردة. 
وأكد التغلب على مشكلة اإلجراءات املعطلة 
فــي وزارة االقــتــصــاد، بــشــأن املــصــادقــة على 
الفواتير قبل تحويلها للمصارف التجارية 
في  انخفاضا  ُمتوقعا  املــعــامــالت،  لتسهيل 
ــة.  وشــهــدت  ــقــــادمــ ــار خــــالل األيــــــام الــ ــعــ األســ
أســــعــــار املــســتــهــلــكــن »الـــتـــضـــخـــم« ارتـــفـــاعـــا 
ُمــضــاعــفــا فـــي األســـــواق الــلــيــبــيــة مــنــذ مطلع 
العام الحالي، نظير شح الدوالر في املصارف 
ليبيا على استيراد  التجارية، حيث تعتمد 

الدوحة ـ إبراهيم الطاهر

ــرار الــحــكــومــة املــصــريــة تخفيض سعر  ــار قـ أثـ
الـــغـــاز ملــصــانــع الــحــديــد والــصــلــب فــقــط، دون 
 4.5 ــــى  إلـ دوالرات   7 مــــن  األخــــــــرى،  املـــصـــانـــع 
انــتــقــادات  حـــراريـــة،  وحـــدة  للمليون  دوالرات 
ــيـــة، بــســبــب  ــنـــاعـ واســــعــــة فــــي األوســـــــــاط الـــصـ
حرمان العديد من املصانع، ومنها اإلسمنت 
ــدة، مـــن هــــذه املـــيـــزة، كــمــا أثــــار أيــضــا  ــمــ واألســ
غــضــب املــواطــنــن الــذيــن يــعــانــون مــن ارتــفــاع 

أسعار الغاز املنزلي املباع لهم.
ــيـــات  ــتـــداعـ ــتـــجـــون مــــن الـ ــنـ ــنــــاع ومـ وحـــــــذر صــ
ــرار تــخــفــيــض سعر  الــســلــبــيــة املــتــرتــبــة عــلــى قــ
هذا  أن  معتبرين  غيرها،  دون  ملصانع  الــغــاز 
القرار يعد كيال بمكيالن، ويعطى للمصانع 

والبالغة  الـــخـــارج،  مــن  احــتــيــاجــاتــهــا  معظم 
ــفـــعـــت أســعــار  ــلـــع.  وارتـ نــحــو 85% مـــن الـــسـ
السلع األساسية من زيت ومعجون طماطم 
وسكر وشاي إلى 3 أضعاف خالل السنوات 
الخمس السابقة، كما ارتفعت أسعار األدوية 
واملعدات الطبية بنحو 35% عن أسعار العام 
املـــاضـــي، بــاإلضــافــة إلـــى ارتـــفـــاع اإليـــجـــارات 

ووسائل النقل، حسب البيانات الرسمية.
وعقد اجتماع، أمس األول، بديوان املحاسبة 
ــاء مــن  ــم أعــــضــ ــلـــس ضــ ــرابـ ــي الـــعـــاصـــمـــة طـ فــ
املــؤتــمــر الــوطــنــي ومــحــافــظ مـــصـــرف ليبيا 
املـــركـــزي ورئــيــس حــكــومــة اإلنـــقـــاذ الــوطــنــي، 
ناقش ضرورة توفير االعتمادات املستندية 
بسعر الدوالر الرسمي، وحل مشكلة السيولة 

التي تعاني منها املصارف التجارية.
ــلـــق نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة االقـــتـــصـــاديـــة  وعـ
واملــالــيــة فــي املــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام، سعيد 
، إن 

ً
أبــو رشــادة، على نتائج االجتماع قائال

اإلجراءات تستهدف معالجة نقص السيولة 
في املصارف التجارية. وأضاف أبو رشادة، 
»العربي الجديد«، أن هناك تالعبا من قبل  لـ
املــدعــوم،  الـــدوالر  فــي الحصول على  التجار 
ومــــن ثـــم بــيــعــه فـــي الـــســـوق الــــســــوداء بسعر 

ــزات نــســبــيــة وتـــنـــافـــســـيـــة عــن  ــيــ املـــســـتـــفـــيـــدة مــ
املصانع األخــرى، ومنها اإلسمنت واألسمدة 
عليه  يترتب  ما  الصغيرة،  الحديد  ومصانع 
ــاج لــلــمــنــتــج  ــ ــتـ ــ فــــجــــوة كـــبـــيـــرة فــــي تــكــلــفــة اإلنـ
الــواحــد، وبــالــتــالــي فــي الــربــح. وقــالــوا إن هذا 
القرار يصب في مصلحة ثالثة مصانع فقط 

يصل إلى نحو 3 اضعاف سعره الرسمي. 
وقال إن الدولة ال تسيطر على األسعار، في 
ظل االنقسام السياسي الحاصل في البالد، 

والدعم يقتصر حاليا على املحروقات فقط.
محمد  غذائية،  سلع  مــورد  يستغرب  بينما 
األطرش، من اإلجراءات الطويلة التي يطلبها 
ــادات  ــمـ ــتـ ــــزي لــفــتــح اعـ ــــركـ مـــصـــرف لــيــبــيــا املـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــح لــــ ــ مــســتــنــديــة. وأوضــ
الـــدوالر من  التجار ال يستطيعون شــراء  أن 

السوق السوداء بأربعة دينارات.
ــــالء املـــهـــنـــة عــلــى  ــــى أن مــعــظــم دخــ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
ــة فــــي الــــبــــالد هــــم مــن  ــاديـ ــتـــصـ األنـــشـــطـــة االقـ
يتاجرون بالعملة األميركية، مستغلن حالة 
السياسية، فنشطت  عدم استقرار األوضــاع 

املضاربات وتفاقمت األزمة املالية للبالد. 
ــاوت االحــتــيــاطــات فـــي الـــبـــالد مـــن 130  ــهـ وتـ
مليار دوالر في 2010 إلى 75 مليار دوالر في 
إحصائيات  حسب  األول،  ديــســمــبــر/كــانــون 
رســمــيــة. وســاهــمــت االنــقــســامــات السياسية 
في ليبيا واستمرار الصراعات املسلحة، في 
السيولة  ونــقــص  املعيشية،  األوضــــاع  ــأزم  تـ
ارتــفــاع  الــتــجــاريــة، وبالتالي  املــصــارف  على 
أسعار السلع الرئيسية، باإلضافة إلى غياب 
الخدمات العامة، وانقطاع التيار الكهربائي 
لــســاعــات طــويــلــة، وتــأخــر الــرواتــب، وانهيار 

البنية التحتية وغيرها.
اقــتــصــاديــة خانقة  وتــعــانــي ليبيا مــن أزمـــة 
بسبب تهاوي أسعار النفط العاملية وتراجع 
اإلنتاج الحالي إلى أقل من 400 ألف برميل 
يوميا، مقارنة بنحو 1.6 مليون برميل قبل 
الــنــزاعــات  الــثــورة عـــام 2011، بسبب  انــــدالع 
املسلحة، ما فاقم االزمــات املعيشية لليبين 
الــذيــن يــعــتــمــدون عــلــى الــنــفــط لــتــوفــيــر %95 
مــن إيــراداتــهــم. ويــؤكــد الناطق الــرســم باسم 
الـــهـــالل األحـــمـــر الــلــيــبــي، مــحــمــد املــصــراتــي، 
اإلنسانية  األوضــاع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
في  الــكــارثــة  إلــى مرحلة  واملعيشية وصــلــت 
البالد.  في  املسلحة  النزاعات  بسبب  ليبيا، 
وأضــــاف أن مــعــدالت الــنــازحــن ارتــفــعــت من 
40 مدينة  مــوزعــة على  نـــازح  مليون  نصف 
الـــعـــام املـــاضـــي، إلــــى 650 ألــــف نــــازح حسب 

توقعات الهالل األحمر.
وأوضـــح أن إحــصــائــيــات الــنــازحــن ارتفعت 
نتيجة األحداث في سرت والكفرة وأجدابيا 
خالل األشهر املاضية، مشيرًا إلى أن مناطق 
النازحن تعاني من معدالت مرتفعة للفقر، 
ــة  ــيـ فــــي ظــــل زيــــــــادة أســــعــــار املــــــــواد األســـاسـ
والنقص الحاد في احتياجاتهم من األغطية 

وبعض األدوية.

)عز وبشاي والجارحي(، في حن لن تستفيد 
بـــاقـــي الـــشـــركـــات الـــعـــامـــلـــة فــــي قـــطـــاع حــديــد 

الدرفلة والخردة بنفس الدرجة.
وأكـــــدوا أن الـــقـــرار يــعــنــى أن الــحــكــومــة تهدي 
 350 )نحو  جنيه  مليار   2.7 الحديد  مصانع 
ــار الـــذي  ــعـ مــلــيــون دوالر( ســنــويــا فــــارق األسـ
ــة لــلــغــاز املــســتــورد مـــن الــخــارج  تــدفــعــه الـــدولـ

بسعر أعلى مما تبيعه ملصانع الحديد.
وأعـــلـــن وزيــــر الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة املــصــري، 
ــافـــي، أمـــس  ــيـــل، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـ ــابـ طــــــارق قـ
سعر  خفض  على  وافــقــت  الحكومة  أن  األول، 
الغاز ألصحاب مصانع الحديد والصلب من 
املصانع  لتعمل  4.5 دوالرات،  إلــى  7 دوالرات 
املقبلة، موضحا  الفترة  بكامل طاقتها خالل 
ــرادات  ــ ــ أن تــخــفــيــض ســـعـــر الــــغــــاز يــخــفــض إيـ

الحكومة إلى 1.2 مليار جنيه، ولكنه يوفر 1.4 
إنه  الخام. وقــال قابيل  مليار دوالر في سعر 
تم اتخاذ قرار تخفيض سعر الغاز بالدراسة 
واملجموعة  والــبــتــرول  الصناعة  وزارتـــي  بــن 
االقــتــصــاديــة ومجلس الــــوزراء، الفــتــا إلــى أنه 

قرار ملدة سنة، وستتم مراجعته كل 3 أشهر.
وفــى يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي، رفــعــت الحكومة 
أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي لــصــنــاعــة اإلســمــنــت 
إلى 8 دوالرات لكل مليون وحدة حرارية، و7 
دوالرات لصناعة الحديد والصلب واألملونيوم 
والنحاس والسيراميك والزجاج، في خطوات 
لخفض دعـــم الــطــاقــة عــلــى الــصــنــاعــات كثيفة 

االستهالك للطاقة، لتقليل عجز املوازنة.
وشهدت كافة املصانع العاملة في قطاع إنتاج 
حــديــد التسليح أزمـــة طــاحــنــة، خـــالل األشــهــر 
األخيرة، جراء أزمة الدوالر وصعوبة توفيره 
من قبل املنتجن للحصول على املــواد الخام 
والضرورية  الخارج  من  املستوردة  »البيلت« 
لعمليات اإلنتاج، األمر الذي دفع عددا كبيرا 
مــن املــصــانــع إلـــى خــفــض طــاقــتــهــا اإلنــتــاجــيــة 

بنسب تصل إلى 50%، في أغلب األحيان.
الــتــنــمــيــة الصناعية  واســتــنــكــر رئــيــس هــيــئــة 
ــبــــق، هـــشـــام الــــحــــارونــــى، تــوجــيــه الــدعــم  األســ
لــلــمــصــانــع الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى حـــســـاب املــصــانــع 
الصغيرة، قائال إن مجموعة حديد عز تنتج 
فــي مصر،  اإلنــتــاجــيــة للحديد  الــطــاقــة  نصف 
وهذا يعني أن نصف الدعم يذهب فقط لحديد 
السابق  عز. واستحوذ رجل األعمال واألمــن 
للتنظيم في الحزب الوطني املنحل، أحمد عز، 
من خالل مجموعته على نحو 68% من سوق 
الحديد في مصر خالل فترات سابقة، لكن تلك 
عقب   %50 يــقــارب  مــا  إلـــى  انخفضت  النسبة 
واألوكــرانــيــة  التركية  الــحــديــد  واردات  دخـــول 
والصينية إلى السوق املصري. واعتبر رئيس 
هيئة التنمية الصناعية األسبق، في مداخلة 
اســتــمــرار لسياسة  الــقــرار  هــذا  أن  تلفزيونية، 
عدم الدراسة، مشيرا إلى أن الدولة تخسر 500 
مــلــيــون دوالر بسبب دعـــم مــصــانــع األســمــدة، 
وتكرر الخسارة مع مصانع الحديد والصلب.  

ــنـــاعـــة الـــحـــديـــد والـــصـــلـــب  وعــــرفــــت مـــصـــر صـ
فـــي األربــعــيــنــيــات بــتــكــنــولــوجــيــا أملـــانـــيـــة، ثم 
بداية  وفــي  الخمسينيات،  نهاية  فــي  روســيــة 
بمشاركة  شــركــة  مصر  أســســت  الثمانينيات 
الـــيـــابـــان تــعــتــمــد عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة 
ــتـــزال نــوعــيــات عالية  إلنـــتـــاج الــصــلــب مـــن اخـ
الـــجـــودة مـــن خـــامـــات الــحــديــد االســتــخــراجــيــة 
)بدال  الطبيعي  الغاز  وباستخدام  املستوردة 
إلـــي حــديــد إسفنجي  الــفــحــم( وتحويلها  مــن 
)تصل نسبة الحديد فيه إلى 90%(. كما أثار 
الــذي يعاني من ارتفاع  القرار غضب الشارع 
أســعــار الــســلــع والــخــدمــات، وكــانــت الحكومة 
العام  والتجاري،  املنزلي  الغاز  أسعار  رفعت 

قبل املاضي، بنحو أربعة أضعاف.
ــيــــس جــمــعــيــة  وفــــــي هــــــذا اإلطــــــــــار، وصــــــف رئــ
»مواطنون ضد الغالء«، محمود العسقالني، 
قائال،  املنطقية  بعدم  املصرية  الحكومة  قــرار 
»إن أزمـــــة مــصــر فـــي الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة أنــه 
أمــوال يتم توزيعها على  عندما يكون لديها 
األغنياء وليس الفقراء«. وأضــاف: »كان أولى 
أن يــتــم تــخــفــيــض ســعــر الـــغـــالء عــلــى الــفــقــراء 
وليس األغنياء«، مؤكدا أن هذا القرار خاطئ 

وسيؤثر بشكل سلبي خالل الفترة املقبلة.
الجديد«،  »العربي  لـ نافع،  املواطن عمر  وقــال 
إن الــحــكــومــة مــاضــيــة فـــي ســيــاســة الــتــخــبــط. 
تقوم برفع األسعار وتهدد برفع الدعم عن كل 
الغاز  يتم تخفيض سعر  مــن  شــيء. ملصلحة 

لألغنياء؟ هل ليزدادوا غنى؟«.
»الـــعـــربـــي  ــه، لــــ ــلــ ــامـــل أحـــمـــد عـــبـــد الــ وقــــــال الـــعـ
الجديد«، »نحن نعاني من ظروف اقتصادية 
ومعيشية غــايــة فــي الــخــطــورة، وفـــي املــقــابــل 
ــم تـــضـــع فــي  ــ ــكـــومـــة األغــــنــــيــــاء، ولــ تــــدعــــم الـــحـ
هــدى  ورأت  الــبــســطــاء«.  املــواطــنــن  حسبانها 
املــصــري أصبح  »الشعب  أن  )مــوظــفــة(  السيد 
مصدوما من كل شيء حوله، وكأن الحكومة 
ــنــــن بـــســـيـــاســـة »اضـــــرب  تـــتـــعـــامـــل مــــع املــــواطــ
ــيـــط«. وحـــســـب إحــصــائــيــات  ــحـ دمــــاغــــك فــــي الـ
رسمية، بلغت نسبة التضخم نحو 12%، في 

حن ارتفعت نسبة الفقر إلى %26.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

شــهــد قــطــاع غـــزة أمــــس، وقــفــة احــتــجــاجــيــة، بــرعــايــة االتــحــاد 
العام لنقابات عمال فلسطن، طالب املشاركون فيها، حكومة 
تشغيل،  وبــرامــج  عــمــل  فـــرص  بتوفير  الفلسطيني،  الــتــوافــق 
القطاع في ظل الحصار  التي يعاني منها  البطالة  للحد من 

الخانق من االحتالل اإلسرائيلي.
في األثناء، دعا رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطن، 
ومجلس  الفلسطيني  التشريعي  املجلس  العمصي،  ســامــي 
الوزراء في غزة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهما والعمل على 

توفير برامج تشغيل مؤقتة خاصة بالعمال في القطاع.
وطـــالـــب الــعــمــصــي، خــــالل كــلــمــة ألــقــاهــا عــلــى هــامــش الــوقــفــة 
الحد  قــانــون  ســن  على  بالعمل  التشريعي  املجلس  العمالية، 
األدنى للجور بما يتناسب مع األوضاع املعيشية للسكان في 
املتالحقة عليه.  والــحــروب  الحصار  الذين يعاني من  القطاع 
وأكد النقابي الفلسطيني، على ضرورة تحمل حكومة التوافق 
الــفــلــســطــيــنــي ملــســؤولــيــتــهــا تــجــاه الــقــطــاع وتــفــعــيــل صــنــدوق 
العمل في  الذي يرأسه وزير  التشغيل والحماية االجتماعية 
الحكومة مأمون أبو شهال وتخصص دعما ماليا للمشاريع 
الصغيرة لصالح العمال. وشدد العمصي على ضرورة تحمل 
املجتمع الدولي واملؤسسات الحقوقية مسؤوليتها وممارسة 
إعــادة  الحصار وتسريع عملية  لرفع  االحــتــالل  الضغط على 
اعــمــار الــقــطــاع والــســمــاح بــإدخــال مـــواد الــبــنــاء دون قــيــود أو 
شــروط والسماح بحرية الحركة والسفر. وأشــار إلى أن عدد 
العاطلن عن العمال في القطاع وصل إلى 213 ألف عاطل عن 
الــعــمــال 50% منهم مــن الــعــمــال، فيما ارتــفــعــت مــعــدالت الفقر 
لتتجاوز 70% في صفوف العمال الغزين مع استمرار توقف 

برامج التشغيل والوظائف أمامهم.
كفاح  الفلسطيني  الــعــامــل  اخــتــار  االحتجاجية،  الــوقــفــة  وفــي 
في  الفلسطيني  التشريعي  املجلس  مقر  زوايــا  أحــد  إصليح، 
ــزة لــيــقــف فــيــهــا وهـــو يــحــمــل الفــتــة ويــــردد شــعــارات  مــديــنــة غـ

تــطــالــب الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة واملـــســـؤولـــن املــعــنــيــن في 
له ولزمالئه. وشــارك إصليح في  فــرص عمل  القطاع بتوفير 
الفعالية التي دعا إليها االتحاد العام لنقابات عمال فلسطن، 
باإلضافة للعشرات من العمال في القطاع املحاصر إسرائيليا 
الفلسطيني  التشريعي  املجلس  ملطالبة  ســنــوات،  عشر  منذ 

بتوفير فرص ولو مؤقتة أسوة بالخريجن.
»الــعــربــي الــجــديــد«، املجلس  ويــطــالــب إصــلــيــح، فــي حــديــثــه لـــ
التشريعي الفلسطيني واألمانة العامة ملجلس الوزراء بالعمل 
عــلــى اســتــحــداث بــرامــج تشغيل تــســاهــم فــي تــحــســن الــواقــع 

املعيشي املتردي آلالف العمال العاطلن عن العمل.
ويشير األربعيني إلى املعاناة اليومية التي يعانيها من جراء 
تفاقم البطالة في القطاع وعــدم مقدرة املواطنن على توفير 
عدم  وأوضـــح  وألطــفــالــهــم،  لهم  اليومية  حياتهم  مستلزمات 
على  واقتصاره  فيه  يقطن  الــذي  منزله  توسعة  على  مقدرته 

غرفة واحدة فقط ال تسع ألسرته املكونة من خمسة أفراد.
ويؤكد العامل الغزي، على أن عمال القطاع يعانون من الفقر 
في ظل استمرار حالة اإلهمال من قبل الحكومات الفلسطينية 
فــرص عمل  توفير  أو  الطبقة  بهذه  االهتمام  وعــدم  املتعاقبة 
أوضــاعــهــم  تحسن  مــن  منهم  اآلالف  تمكن  مــؤقــتــة  وتشغيل 
التشريعي عن  املجلس  فــي  النائب  أكــد  مــن جهته،  املعيشية. 
إلى  التشريعي  املجلس  وقــوف  محمد شهاب،  حركة حماس 
جانب حقوق العمال الغزين وضرورة تحمل حكومة التوافق 
وتلبية  العمال  آالف  تــجــاه  ملسئولياتها  غــزة  فــي  والحكومة 
مطالبهم. ودعا شهاب في كلمته، حكومة التوافق إلى ضرورة 
عــام 2006  املــحــاصــر منذ  الــقــطــاع  تــجــاه  تحمل مسؤولياتها 
املتردي  واالقتصادي  املعيشي  الواقع  تحسن  على  والعمال 
الغزيون  عايشها  الـــذي  املتالحقة  والــحــروب  الــحــصــار  بفعل 
خالل السنوات املاضية. وكانت األمانة العامة ملجلس الوزراء 
فــي غــزة قــد أعلنت قبل أيــام عــن طــرح مــشــروع تشغيل لنحو 
2500 فرص عمل مؤقتة لعدة أشهر أمام الخريجن الجامعين 

في القطاع واستثنت منهم العمال.

ليبيا تضخ الدوالر المدعوم 
لكبح ارتفاع األسعار

عرض إيراني لبيع نفط كردستانانتقادات لتخفيض أسعار الغاز لمصانع حديد في مصر

جانب من الوقفة االحتجاجية )عبد الحكيم أبو رياش(موجة غالء تعاني منها األسواق الليبية )فرانس برس(

)Getty( مشاكل عديدة تواجه الصناعة المصرية

احتجاجات عمالية في غزة

تتأهب ما يقرب من 60 
شركة في ليبيا الستيراد 

سلع وضخها في 
السوق المحلي، بعد 

تسهيالت قدمها لها 
المصرف المركزي، 

بهدف الحد من ارتفاع 
األسعار

مناقصة تونسية 
لشراء قمح وشعير

قال تجار أوروبيون أمس، إن تونس طرحت 
مناقصة عاملية لشراء 67 ألف طن من قمح 

الطحني اللني و25 ألف طن من شعير العلف. 
وقالوا إن املناقصة ستغلق اليوم الجمعة. 

وأوضحوا أنه يمكن توريد الحبوب من أي 
منشأ. وتريد تونس تسليم قمح الطحني 

على شحنتني. واحدة حجمها 25 ألف طن 
والثانية 17 ألف طن وذلك بني 15 يونيو/

حزيران و25 يوليو/تموز بناء على املنشأ. 
وتريد شحن الشعير على دفعة واحدة في 
الفترة من الخامس إلى الخامس والعشرين 

من يونيو/حزيران وفقا للمنشأ أيضا. وفي 
مناقصة شراء القمح اللني والشعير السابقة 

يوم العاشر من فبراير شباط اشترت 
تونس 75 ألف طن من القمح.

قرارات المركزي المصري 
ترفع الجنيه

دفعت قرارات املصرف املركزي املصري 
بإلغاء سقف اإليداع والسحب املصرفي 

بالعملة الصعبة ملستوردي السلع 
األساسية واألفراد لصعود الجنيه نحو 25 

قرشا في السوق السوداء خالل اليومني 
األخيرين. وقال متعاملون في السوق 

املوازية لرويترز، أمس، »سعر الدوالر بدأ 
يتدهور بشدة في السوق. هناك حالة 
نفسية سيئة لدى األفراد املحتفظني 

بالدوالر بعد القرارات األخيرة دفعتهم 
لإلسراع في البيع خشية مزيد من التراجع 

للعملة األميركية. »السعر اآلن بني 9.63 
و9.60 جنيه للدوالر من 9.85 في بداية 
األسبوع. قد ينزل أكثر حتى 9.25 وهو 

السعر الذي جرى االتفاق عليه في اجتماع 
املركزي األخير مع شعبة الصرافة.«

معرض الكويت 
للمجوهرات في إبريل

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي إقامة 
معرض الذهب واملجوهرات العاملي الـ14 

خالل الفترة ما بني 25 و30 إبريل/نيسان 
املقبل بمشاركة نحو 130 شركة محلية 
وإقليمية وعاملية متخصصة. وقال مدير 

التسويق واملبيعات بالشركة ومدير املعرض 
مشعل الراشد، في بيان صحافي أمس، إن 

هذا املعرض املتخصص يعد حدثًا مهمًا 
لكل من املستهلكني والعارضني. وأوضح 

ان نسبة االقبال واملشاركة باملعرض تشهد 
تصاعدا مطردا سنويا إضافة إلى أنه 

يحظى بتغطية إعالمية شاملة.

تراجع مبيعات السيارات 
بالصين

عي السيارات في الصني، 
ّ
قالت رابطة مصن

أمس، إن مبيعات السيارات هناك تراجعت 
0.9% على أساس سنوي في شهر فبراير/ 

شباط لتصل إلى 1.6 مليون سيارة. 
باملقارنة كانت املبيعات نمت 7.7% على 

أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني 
و15.4% في شهر ديسمبر/ كانون األول.

وفي أول شهرين من 2016 زادت املبيعات 
4.4% مقارنة بها قبل عام، حسبما ذكرت 

الرابطة. كانت الرابطة قالت في يناير/ كانون 
الثاني، إنها تتوقع نمو مبيعات السيارات 

6% هذا العام.

بيع أصول باركليز في أفريقيا
قال مسؤول تنفيذي كبير في بنك فالكون 

للخدمات املصرفية الخاصة إن املصرف 
السويسري يخطط للتوسع في أفريقيا، 

وسيدرس الفرص املتاحة بعد إعالن بنك 
باركليز عزمه بيع أصوله األفريقية. وكان 

بنك بركليز قال األسبوع املاضي إنه سيبيع 
حصته البالغة نسبتها 62% في وحدته 

بجنوب أفريقيا وأنه سيحاول تبسيط هيكله 
وتحقيق عائد أعلى للمساهمني. وقال اريتش 

فيستر، املدير العاملي لألنشطة املصرفية 
الخاصة في فالكون، في مقابلة أجريت 

معه أثناء زيارته دبي »سنرى ما سيفعله 
باركليز. قد يكون األمر مثيرا لالهتمام«.

إندونيسيا تسعى لخفض 
تكاليف النقل

أطلقت إندونيسيا، أمس، برنامجا للمشاركة 
في املخازن يهدف لتحسني التنافسية عن 

طريق خفض تكاليف نقل البضائع بني 
أرجاء األرخبيل املترامي األطراف. ودشن 

البرنامج الرئيس جوكو ويدودو، الذي أعلنت 
حكومته مجموعة إجراءات رامية إلنعاش 

االقتصاد منذ سبتمبر/ أيلول املاضي، 
تشمل تقديم حوافز للشركات لتقاسم 

املستودعات املوجودة في مواقع التخزين. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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ــادات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــبـــلـــغ االعـ
ألغراض  سنويًا  المخصصة 
ليبيا،  في  الخارجية  التجارة 
نحو 9 مليارات دوالر، حسب 
وتسعى  رســمــيــة،  بــيــانــات 
تسهيل  ــى  إلـ الــحــكــومــة 
للمستوردين  ــراءات  ــ اإلجـ
في  األساسية  السلع  لتوفير 

األسواق.

أربيل ـ العربي الجديد

أعــلــن دبــلــومــاســي إيـــرانـــي، عـــن تقديم 
بالده عرضا لسلطات إقليم كردستان 
ــبــــوب يــنــقــل الــنــفــط  الــــعــــراق إلنــــشــــاء أنــ
الــخــام املنتج فــي اإلقليم إلــى األســـواق 
وذلك  اإليرانية،  األراضــي  عبر  العاملية 
اإلقليم  حقول  يربط  قائم  بخط  أســوة 
بـــمـــيـــنـــاء فــــي تـــركـــيـــا والــــــــذي يــتــعــرض 
لعمليات تخريب متكررة من مسلحي 

حزب العمال الكردستاني.
ــرانـــي فـــي محافظة  ــال الــقــنــصــل اإليـ وقــ
الــعــراق،  كردستان  بإقليم  السليمانية 
سعد الله مسعودي، لتلفزيون »روداو« 
ــــذي يــبــث بــرامــجــه بــالــلــغــة الــكــرديــة،  الـ
»اقــتــرحــنــا خــــالل عــــدة اجــتــمــاعــات مع 
كردستان  نفط  نقل  اإلقليم،  مسؤولي 
ــيــــة ومـــنـــهـــا إلـــى  ــــى األراضــــــــي اإليــــرانــ إلـ
»شركات  أن  وأوضـــح  لبيعه«.  الخليج 
كبرى إيرانية بإمكانها القيام بذلك إذا 
قــويــة مــن الجانبن«.  إرادة  تــوفــرت  مــا 
أنه  إلــى  اإليــرانــي  الدبلوماسي  وأشـــار 
ــلــــغ مـــن قــبــل مــحــافــظ الــســلــيــمــانــيــة  بــ

ُ
»أ

بقرب إعالن مناقصة لتنفيذ مد أنبوب 
بن اإلقليم وإيران«.

وتأتي أنباء دخول إيران على خط بيع 
النفط الخام املنتج في إقليم كردستان 
العراق في وقت تشهد عمليات الضخ 
عبر أنبوب يربط حقول النفط بميناء 
جيهان على البحر املتوسط في تركيا 
تـــوقـــفـــا مـــنـــذ يـــــوم 17 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
املــاضــي، على إثــر تفجير األنــبــوب من 
قبل مسلحي حزب العمال الكردستاني 
الذي يخوض قتااًل مع الجيش واألمن 

التركين.
املرتبط  الكردستاني  العمال  واعــتــرف 
ــع إيـــــــــــران، بــقــيــام  ــ ــعــــالقــــات وثـــيـــقـــة مـ بــ
مــســلــحــيــه بـــاســـتـــهـــداف أنـــبـــوب الــنــفــط 
إثره  وعلى  كردستان،  بإقليم  الخاص 

تعرض لهجوم إعالمي من قبل حكومة 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، الــتــي تعتمد 
ــفـــن وتــشــغــيــل  فــــي دفـــــع رواتـــــــب املـــوظـ
إيـــرادات بيع  الخدمات األساسية على 

النفط بنسبة تصل الى %95.
األسبوع،  هذا  اإلقليم  وأعلنت حكومة 
مليون   200 مبلغ  تتجاوز  عن خسائر 
فـــبـــرايـــر/ ــــالل شـــهـــر  أمـــيـــركـــي خـ دوالر 
ــقـــط بـــســـبـــب تــــوقــــف تــشــغــيــل  ــبــــاط فـ شــ
ــت إنـــهـــا تــتــوقــع  ــالــ ــوب الـــنـــفـــط، وقــ ــبــ أنــ

استئناف الضخ عبره خالل أيام.  
فــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال ممثل حكومة 
ــران،  إقــلــيــم كــردســتــان املــعــتــمــد لـــدى إيــ
ــاغ، إن طـــهـــران وافـــقـــت على  ــدبـ نــاظــم الـ
مالية ملساعدته  مبالغ  اإلقليم  إقــراض 
على تجاوز أزمته على أن يكون سداد 

الدين بالنفط الخام.
ــران، في  ــهــ وقـــــال مــمــثــل اإلقـــلـــيـــم فـــي طــ
ــلـــيـــم طــلــب  تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، إن اإلقـ
إيـــران لتجاوز  الحصول على دعــم مــن 
التي يمر بها، وإن  األزمــة االقتصادية 
بــالده وافــقــت على الــقــرض مقابل نفط 

خام.
وبــادرت حكومة كردستان وإثــر تزايد 
شبهات  خلفية  على  عليها  الــضــغــوط 
ــتــــاج وبـــيـــع الــنــفــط  فـــســـاد فــــي مـــلـــف إنــ
إلــى التعاقد مــع شــركــة تدقيق  الــخــام، 
بيانات  تدقيق  لتولي  حسابات دولية 
وأرقام اإلنتاج واملبيعات النفطية التي 

تصدر عن وزارة الثروات الطبيعية.
ــيــــم بـــهـــذا  ــلــ ــان لـــحـــكـــومـــة اإلقــ ــيــ وقـــــــال بــ
الــخــصــوص، تلقى »الــعــربــي الــجــديــد« 
نسخة منه، إن املجلس األعلى لشؤون 
اإلقليم ناقش خالل  فــي  والــغــاز  النفط 
ــقــــده أمـــــــس، اإليــــــــــرادات  اجــــتــــمــــاع لــــه عــ
املتوقعة ملبيعات النفط الخام لشهري 
فبراير/شباط ومارس/آذار، وموضوع 
توقف الصادرات عبر تركيا، كما ناقش 
زيارة وفد من حكومة إقليم كردستان 

ــراف وكـــيـــل وزارة  ــإشــ وفــــريــــق تــقــنــي بــ
ــــران بــهــدف  ــروات الــطــبــيــعــيــة إلـــى إيـ ــثـ الـ
الـــتـــبـــاحـــث بـــشـــأن مــــوضــــوع الـــتـــعـــاون 
والتنسيق واملشاركة في كيفية تنمية 
قطاع الثروات الطبيعية بالتعاون مع 

إيران كهدف »استراتيجي«.
ــيـــان أن حـــكـــومـــة االقــلــيــم  ــبـ وأضـــــــاف الـ
وتنفيذًا لقرار أصدرته باجتماع سابق 
لها الشهر املاضي تم االتفاق مع شركة 
ــأكـــد من  ــتـ دولـــيـــة بـــهـــدف املـــراجـــعـــة والـ
قاعدة البيانات واألرقام التي تنشرها 
أن  مــبــيــنــا  الــطــبــيــعــيــة،  ــثــــروات  الــ وزارة 
ــات ســـتـــتـــولـــى الـــعـــمـــل  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ إحــــــــدى الـ
ابتداء  النفط  قطاع  أرقـــام  تدقيق  على 
ــن نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي كــمــحــاولــة  مـ
إليـــرادات  الشفافية«  مجال  فــي  »مهمة 

ومصروفات النفط والغاز في اإلقليم.
أزمــة مالية خانقة  اإلقليم من  ويعاني 
بسبب تــراجــع إيــــرادات النفط، فــي ظل 
تـــهـــاوي األســـعـــار الــعــاملــيــة وانــخــفــاض 

الصادرات.
ودفع تراجع عائدات اإلقليم من النفط 
من 800 مليون دوالر إلى نحو النصف، 
حــكــومــة اإلقــلــيــم إلــــى تــخــفــيــض نسبة 
تتراوح بن 15 و75% من الرواتب تبعا 
ملــقــدار الـــراتـــب، مــا أثــــار اســتــيــاًء كبيرًا 
أن الحكومة  املــوظــفــن، إال  فــي صفوف 
وعدت بإعادة الخصومات إلى الرواتب 
فــي حــال ارتــفــاع أســعــار النفط مجددًا، 
كما اتخذت عــدة إجـــراءات المتصاص 
ــا طــــــرح ســلــع  ــهـ ــنـ غـــضـــب الــــــشــــــارع، ومـ

بأسعار مخفضة. 
وتـــحـــتـــاج الــحــكــومــة إلــــى 730 مــلــيــون 
مليون   1.4 رواتـــب  لدفع  دوالر شهريا 
مــوظــف ومتقاعد فــي اإلقــلــيــم. وحسب 
الحكومة مدينة  فــإن  بــيــانــات رســمــيــة، 
حاليا بمبلغ 2.5 مليار دوالر للموظفن 
كرواتب ألربعة أشهر متأخرة من العام 

املاضي.

تقارير عربية

أسواق

طاقةصناعة

بطالة

اتهامات للحكومة 
بدعم رجال األعمال على 

حساب المواطنين

ــل املــــغــــربــــي، املـــلـــك  ــاهــ ــعــ ــ أعــــطــــى ال
محمد الــســادس، إشــارة البدء في 
أفريقيا،  أعمال بناء أكبر برج في 
بتكلفة  مترًا،   250 يناهز  بارتفاع 
تصل إلى 3 مليارات درهم )305 
البرج  هــذا  ماليني دوالر(. ويشيد 
الخارجية،  للتجارة  املغربي  البنك 
الذي يملكه عثمان بنجلون، أغنى 
ــغـــرب. وقـــــدرت مجلة  رجـــل فـــي املـ
بنجلون  ثروة  الشهيرة  »فوربس« 
بــوأه  مــا  مــلــيــار دوالر،  بــنــحــو 1.9 
املركز 959 في قائمة أثرياء العالم.

ــروع فـــي مــديــنــة  ويـــقـــام هــــذا املــــشــ
ســال )قــرب الــربــاط( على ضفاف 
نهر أبــي رقــاق، وسيتألف من 45 
املغربية  األنباء  وكالة  وفق  طابقًا، 
ــادت وكـــالـــة األنــبــاء  ــ الــرســمــيــة. وأفــ
الـــبـــرج سيتضمن  بــــأن  املــغــربــيــة 
لـــ350 مقعدًا،  قاعة للعرض تتسع 
ــحــــالت  ــات ومــ ــدمــ ــخــ ــلــ ــ ومـــــــرافـــــــق ل
ــــطــــابــــق األرضـــــــي،  تــــجــــاريــــة فــــي ال
األولــى،  الـــ12  الطوابق  ومكاتب في 
إلى  الطابق 13  وجــزء سكني من 
وفــنــدق  شـــقـــة(،   55(  26 الـــطـــابـــق 

فاخر في الطوابق العليا.
)العربي الجديد(

أكبر برج 
في أفريقيا
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موسى مهدي

ــة الــتــي  ــاحـ ــيـ ــمـــت فـــــــورة الـــسـ ــاهـ سـ
العقد  بداية  أوروبـــا، في  شهدتها 
املــاضــي، فــي إنــشــاء عــدد كبير من 
املطارات الخاصة، عبر تحالفات بني القطاع 
ــلـــديـــات، فـــي املـــنـــاطـــق الــريــفــيــة  ــبـ الـــخـــاص والـ
ــدد من  الـــتـــي كـــانـــت تــســتــهــدف جــــذب أكـــبـــر عــ
السياح من العواصم الكبرى في دول االتحاد 
األوروبــي. ولكن هذه الفورة لم تؤت ثمارها، 
حيث جــاءت أزمــة املــال العاملية التي ضربت 
أزمــة  ثــم تلتها  فــي عـــام 2007،  االقـــتـــصـــادات 
اليورو. وكانت العديد من املطارات الصغيرة 
في أوروبــا، التي أسست بــرأس املــال الخاص 
أو رأس املــــال الـــعـــام، ضــحــيــة لــهــذه األزمــــات، 
حيث أصبح بعضها مهجورًا بسبب ضمور 

السياحة أو غير مربح بسبب النقص في عدد 
الــســيــاح. وقــد نــفــذت، خــال األعــــوام األخــيــرة، 
صــفــقــات بــيــع املــــطــــارات الــصــغــيــرة، بعضها 
ألنها  منها،  التخلص  بغرض  تافهة  بأثمان 
بــــاتــــت تــــهــــدد األمـــــــن وتـــتـــســـبـــب فــــي خــســائــر 

للبلديات التي أنشئت فيها. ومن هذا املنطلق، 
ووســــط ضــغــوط املــيــزانــيــات الــتــي واجهتها 
ــا خــال الــســنــوات األخــيــرة، لــجــأت إلى  أوروبــ
ــارات الـــصـــغـــيـــرة لــــــرأس املــــال  ــ ــطـ ــ ــذه املـ ــ بـــيـــع هـ
الخاص. وحسب تقرير »أيه سي أي ـ يوروب 
أيربورت«، الصادر يوم الثاثاء املاضي، فإن 
رأس املال الخاص بات يملك حاليًا حصصًا 
فــي حــوالــى 41% مــن إجــمــالــي عـــدد املــطــارات 
ــا، أو حــوالــى 205 مــطــارات. ويشير  فــي أوروبـ
ــال الــخــاص  ــ الــتــقــريــر إلــــى أن مــلــكــيــة رأس املـ
 ،%22 بمعدل  ارتفعت  ــا  أوروبـ فــي  للمطارات 
خال العام الجاري، مقارنة بنسبتها في عام 
2010. ويقول التقرير إن القطاع الخاص بات 
ــا، وهو  يملك 100% مــن 79 مــطــارًا فــي أوروبــ
ما يمثل نسبة 39 % من املطارات في أوروبا، 
كما أنــه يملك حصصًا في 126 مطارًا أخرى 

في أنحاء أوروبا. 
ويــرى تقرير »أيــه سي أيـــ يــوروب أيــربــورت« 
الذي صدر على هامش مؤتمر في لندن عن 
الحكومات  أن  املــطــارات عقد هــذا األســبــوع، 
بـــدول االتــحــاد األوروبــــي تعاني مــن مشاكل 
مـــالـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي تــــريــــد أن تــتــخــلــص مــن 
حصصها فــي بــعــض املـــطـــارات الــتــي ال تــدّر 
ــر. ولــكــن  ــائـ عــلــيــهــا أربـــــــاح أو تــكــبــدهــا خـــسـ
ــارات الــــكــــبــــرى فــي  ــ ــطــ ــ ــظ أن املــ ــ ــريـــر الحــ ــقـ ــتـ الـ
أوروبـــــا التــــزال تــحــت مــلــكــيــات الـــــدول، ألنها 
 %75 حصة  على  وتسيطر  مربحة  مــطــارات 
ــن حـــركـــة الــــطــــيــــران واملــــســــافــــريــــن. والحــــظ  مــ
»ايــه ســي آي يـــوروب«، أوليفر  املــديــر الــعــام لـــ
جانكوفك، في تعليقات على هامش املؤتمر، 

مطارات 
للبيع

حركة 
المسافرين 
في مطار 
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وسط الصعوبات المالية التي تعانيها الدول األوروبية، ينشط رأس المال 
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205 مطارات أوروبية

التي يقيم فيها أكبر  العالم  كشفت مجلة »فــوربــس« األميركية عن قائمة مــدن 
املرتبة  نيويورك  األميركية  األعمال  مدينة  احتلت  املليارديرات، حيث  من  عدد 
إذ يقيم فيها 79 مليارديرًا بثروة إجمالية  »فــوربــس«،  األولــى ضمن تصنيف 
قّدرت قيمتها بحوالى 364.6 مليار دوالر. وجاءت العاصمة البريطانية لندن 
في املرتبة الثانية والعاصمة الروسية في املرتبة الثالثة ضمن هذا التصنيف، 
بــيــنــمــا احــتــلــت دبــــي املــرتــبــة الـــــــ22. وبــحــســب املــجــلــة األمـــيـــركـــيـــة، املــتــخــصــصــة 
باإلحصائيات في عالم املال واألثرياء، فإنه يقيم في موسكو 60 مليارديرًا تقدر 

ثرواتهم اإلجمالية بـ270.6 مليار دوالر.
وأفــادت »فــوربــس« بــأن أغنى رجــل في موسكو هو ليونيد ميخيلسون بثروة 
شركة  فــي  املهنية  مسيرته  بــدأ  قــد  ميخيلسون  وكـــان  دوالر.  مليار   14 تناهز 
بعد شركة  ما  في  ليدير  الطبيعي،  الغاز  لنقل  األنابيب  لبناء خطوط  روسية 

»سيبور« العاملة في قطاع البتروكيماويات واملتخصصة في معالجة الغاز. 
)فوربس(

أنتجت شركة »إيه أس أل« الصينية أكثر من 100 ألف قناع مضاد للتلوث عام 
2015 وتعتزم مضاعفة إنتاجها خال العام الحالي بسبب تفاقم مشكلة التلوث 
إعــام محلية  العالم. وبحسب وسائل  في  تلوثا  البلدان  أكثر  يعد من  بلد  في 
في شنغهاي، فإن سوق األقنعة املضادة للتلوث بلغت عام 2015 ما يقارب 4 

مليارات يوان، أي نحو 614 مليون دوالر.
وقال شانغ وينشاو، رئيس شركة »إيه اس ال«، إنه بذل قصارى جهده لإلبقاء 
على العمال املهاجرين من »شاندونغ« الذين ذهبوا لقضاء عطلة رأس السنة 
الــقــمــريــة مــع عــائــاتــهــم مــطــلــع الــشــهــر املـــاضـــي، مضيفا أن الــفــتــرة املــمــتــدة من 
ديسمبر/ كانون األول إلى أبريل/ نيسان هي األكثر إنتاجا لألقنعة ألنها تشهد 
أعلى مستويات من التلوث. وأشار وينشاو إلى أن مستوى الوعي لدى العامة 
يزداد بشكل مطرد وأن الناس يدركون أن مستوى 2.5 للجسيمات العالقة في 

الهواء سيئ بالنسبة إليهم.
 )أ ف ب(

قالت بورصة ناسداك، مساء األربعاء، إنها ستشتري شركة أميركية متخصصة 
في إدارة بورصات عقود الخيارات مقابل 1.1 مليار دوالر من البورصة األملانية، 
في أحدث صفقة تتمخض عنها سلسلة من محادثات االندماج. وتدير شركة 
»انــتــرنــاشــونــال ســيــكــورتــيــز اكــســتــشــيــنــج«  ثـــاث بــورصــات إلــكــتــرونــيــة لعقود 
الــخــيــارات تمثل مجتمعة أكثر مــن 15% مــن حجم الــتــداول األمــيــركــي، فــي حني 
تدير ناسداك ثاث بورصات أخرى. وبدمجهما ستمتلك ناسداك أكثر من %40 
عقود  لبورصات  أميركي  ل 

ّ
مشغ أكبر  باعتبارها  ريادتها  موسعة  السوق  من 

الخيارات. وقال بوب جريفيلد، الرئيس التنفيذي لناسداك، في مقابلة »القدرة 
كما  خــدمــة عمائنا«.  بكيفية  تتعلق  مــزايــا  تمنحنا  الــريــادة  هــذه  تعزيز  على 
ستوفر الصفقة رأسماال للبورصة األملانية التي قالت إنها تخطط لاندماج مع 
مجموعة بورصة لندن إلنشاء منصة تداول أوروبية يمكن أن تعزز القدرة على 

منافسة األميركيني. 
)رويترز(

أخبار في صور

 مدن األثرياء بالعالم 

 التلوث بالصين فوائد لشركات 

ناسداك تشتري شركة أميركية

)Getty( تعامالت داخل مصرف صادرات إيران الذي اليزال تحت الحظر)Getty( سوق خضر وفاكهة في بكين

تــســعــى إيــــــران الـــتـــي تـــواجـــه صـــعـــوبـــات في 
ــة ووســـــــط املــــصــــارف  ــيــ ــدولــ أســــــــواق املـــــــال الــ
دولــي  على تصنيف  الحصول  إلــى  الغربية 
يساهم في تحسني سمعتها ووضعها على 
خــارطــة الــتــمــويــل الـــدولـــي فــي أعــقــاب عقود 
مــن الــحــظــر كــانــت فيها غــائــبــة عــن األســـواق 
بريطاني سابق  مــســؤول  واعــتــرف  العاملية. 
ــران  ــ ــقـــرب مــــن طــــهــــران أن املـــتـــاجـــرة مــــع إيـ مـ
تواجه عقبات من بينها العراقيل املصرفية 
ــــذي فــرضــتــه أمــيــركــا  ــتـــدائـــي الـ والــحــظــر االبـ
ــال الـــلـــورد نـــورمـــن المــونــت  ــ عــلــى إيــــــران. وقـ
الـــوزراء  الــخــاص لرئيس  الــتــجــاري  املبعوث 
فــي جمعية  والعضو  إيـــران  الــى  البريطاني 
الشركات  أن  اإليرانية،  البريطانية  الصداقة 
الــبــريــطــانــيــة تــســعــى الـــى تــطــويــر عــاقــاتــهــا 
ــار المــــونــــت فــي  ــ ــ الـــتـــجـــاريـــة مــــع إيــــــــران. وأشـ
الكلمة التي ألقاها بمؤتمر )دراســة الفرص 
والــتــحــديــات االقــتــصــاديــة فــي إيـــــران(  الــذي 
تايمز«،  »فاينانشيال  صحيفة  استضافته 
الى  تسعى  كاميرون  ديفيد  أن حكومة  إلــى 
تــســهــيــل الـــعـــاقـــات بــــني إيـــــــران والـــشـــركـــات 
الشركات  هــذه  يقلق  مــا  أن  إال  البريطانية، 
هـــو الــعــراقــيــل الــبــنــكــيــة والــحــظــر االبــتــدائــي 
ــران. وحــســب  ــ الــــذي فــرضــتــه أمــريــكــا عــلــى إيــ
أن تقدم  لندن  فــإن طهران تأمل من  المونت 
لــهــا تــســهــيــات مــالــيــة، مــعــتــبــرًا أن االتـــفـــاق 
الــنــووي كــان جيدًا ، مؤكدًا أن االتــفــاق يترك 
تأثيرًا واسعًا على عاقات إيران مع املجتمع 
الـــدولـــي، وقــــال، إنـــه )االتـــفـــاق الـــنـــووي( جيد 

لندن ـ العربي الجديد

أمس  رسمية صـــدرت  بيانات  نتائج  أظــهــرت 
فــي بــكــني ارتـــفـــاع مــؤشــر أســعــار املستهلكني 
الصيني بنسبة 2.3% في شهر فبراير/شباط 
املــاضــي على أســاس ســنــوي، مقارنة بـــ %1.8 
املــســجــلــة فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي. 
ــذا الـــرقـــم  تــوقــعــات االقــتــصــاديــني  وتـــجـــاوز هـ
فـــي بــنــك االتــــصــــاالت وبـــنـــك الـــصـــني لــلــتــجــار، 
الذين توقعوا زيادة بنسبة 1.8%على أساس 
ــة لــإلحــصــاء  ســـنـــوي. وذكـــــرت مــصــلــحــة الـــدولـ
لــهــا أن مــؤشــر أســـعـــار املستهلكني  فـــي بــيــان 
بـــاعـــتـــبـــاره مــقــيــاســًا رئــيــســيــًا لــلــتــضــخــم، قــد 
نــمــا بنسبة 1.6%عـــلـــى أســـاس شــهــري. وقــال 
تــشــو هــونــغ بـــني، وهـــو محلل مــن بــنــك هونغ 
كــونــغ وشــانــغــهــاي »اتــــش اس بــي ســـي« بــأن 
إلى  املتوقعة ترجع بشكل كبير  الــزيــادة غير 
تضخم أسعار األغذية بشكل كبير. وارتفعت 
التي تشكل ثلث سلة أسعار  أســعــار األغــذيــة 

املستهلكني بنسبة 7.3%عــلــى أســاس سنوي 
ــد بــاملــئــة فــقــط ألســعــار املــــواد غير  مــقــابــل واحـ
الغذائية . وزادت أسعار لحم الخنزير بشكل 
كبير الى 25.4%على أساس سنوي، ما أسهم بـ 
0.59 نقطة لزيادة املؤشر، بينما بلغت الزيادة 
في أسعار الخضروات 30.6%، لتسهم بـ 0.86 
نقطة لزيادة املؤشر. وحول هذا قال يو تشيو 
مي اإلحصائي في مصلحة الدولة لإلحصاء 
إن أسعار لحم الخنزير والخضروات ارتفعت 
بسبب نقص العرض في فبراير والطلب على 
لــحــم الــخــنــزيــر وازدحـــــــام حــركــة الــنــقــل خــال 

بينما  التقليدية،  الصينية  السنة  رأس  فترة 
ارتــفــعــت أســعــار الــخــدمــات تــزامــنــا مــع ارتــفــاع 
للمصلحة،  ووفــقــا  الــعــامــلــة.  األيــــدي  تكاليف 
يتم  الــذي  املستهلكني  أسعار  بلغ مؤشر  فقد 
حسابه بأسلوب مقارنة جديد يعكس التغير 
في نمط االستهاك بداية منذ يناير املاضي 
، ويــخــفــض هـــذا الــتــعــديــل مــكــانــة األغـــذيـــة في 
ــع مــؤشــر  ــ ــراجـ ــ ــفـــيـــف. وتـ ــاء بـــشـــكـــل طـ ــ ــــصـ اإلحـ
أسعار املنتجني في الصني، الذي يقيس حجم 
فبراير  فــي   %4.9 بنسبة  بالجملة  التضخم 
املاضي على أساس سنوي، مسجا% أقل من 
في  و%5.9  املاضي  يناير  في  املسجلة   %5.3
انخفاض  املاضي. وعــزا تشو سبب  ديسمبر 
حجم االنكماش إلى استقرار أسعار البضائع 
املذكورة. وتراجع مؤشر أسعار  الفترة  خال 
املنتجني بنسبة 0.3 باملئة على أساس شهري.

إلى ذلك قال تقرير بحثي صادر عن  مصرف 
ــي ســـــي« أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن  »إتــــــش إس بــ
هدف نمو الناتج املحلي اإلجمالي الصيني 
قوة  مــع  واقــعــي ومتسق  لعام 2016  الجديد 
النمو املحتملة، وذلك على الرغم من التباطؤ 
االقـــتـــصـــادي الـــحـــالـــي. وحـــــددت الــصــني يــوم 
الــســنــويــة التشريعية  ــدورة  ــ الـ الــســبــت خـــال 
ــــدف الـــنـــمـــو االقــــتــــصــــادي لــلــعــام  الـــوطـــنـــيـــة هـ
بينما  6.5 و%7  بـــني  يـــتـــراوح  بــمــا  الــحــالــي 
تــم تــحــديــد مــعــدل الــنــمــو الــســنــوي للسنوات 
أجــــل  ــن  ــ ــ ومـ  .%6.5 ــــوق  ــ فـ ــة  ــلـ ــبـ ــقـ املـ الــــخــــمــــس 
خال  االقــتــصــادي  االنكماش  على  السيطرة 
الـــفـــتـــرة االنــتــقــالــيــة، خــفــضــت الـــصـــني نسبة 
اإللزامي  االحتياطي  ونسبة  الفائدة  أسعار 
ــام املـــاضـــي.  ــعــ لــلــبــنــوك عـــــدة مــــــرات خـــــال الــ
ــبـــاد بــاملــزيــد من  ــن املــحــتــمــل أن تـــقـــوم الـ ومــ
الــفــائــدة بمقدار 50  فــي أســعــار  التخفيضات 
نــقــطــة أســــاس ونــســبــة االحــتــيــاطــي اإللــزامــي 
بــمــقــدار 350 نقطة أســـاس خــال هــذه الــعــام، 
وفـــقـــا لــلــتــقــريــر. وتــســتــهــدف الـــصـــني الــعــمــل 
عــلــى اســتــقــرار ســعــر الـــيـــوان الـــذي يــعــد أكبر 

الهواجس للحكومة الصينية.

حتى لو لم يكن له أي تأثير، ألنه يبدد قلقنا 
اإليرانيني.  برضا  الوقت يحظى  نفس  وفــي 
وفي طهران أكد نائب محافظ البنك املركزي 
يوم األربعاء، أن إيران تخطط إلصدار سندات 
تحديد  عــن  امــتــنــع  لكنه  األجــنــبــيــة  بالعملة 
إطـــار زمــنــي، بحسب رويــتــرز. وأبــلــغ بيمان 
أبــادي مؤتمرًا استثماريًا في  قرباني عقيل 
لندن عندما سئل عن احتماالت بيع سندات 
»إننا نعمل على ذلك«. وقال إن إيران تتوقع 
أن يهبط معدل التضخم إلى أقل من 10% في 
غضون ستة أشهر، مضيفًا انه ومن أجل أن 
يكون لدينا سوق مستقرة للصرف االجنبي 
علينا أن نكافح التضخم، وأن املعدل الحالي 
للتضخم يبلغ 12.6%، ونأمل أنه في األشهر 
في خانة  رقــم  لدينا  القادمة سيكون  الستة 
إيـــــران. وأشــــار بيمان  فــي  للتضخم  اآلحــــاد 
ــــادي نــائــب مــحــافــظ البنك  قــربــانــي عــقــيــل أبـ
إلى  االقتصادية،  للشؤون  اإليراني  املركزي 
السوق  في  املركزي سيبقى نشطًا  البنك  أن 
ــدف إلـــــى خـــفـــض أســـعـــار  ــهــ بــــني الـــبـــنـــوك ويــ
وأضاف  القادمة.  الستة  األشهر  في  الفائدة 
املؤتمر  لــرويــتــرز على هــامــش  أبـــادي  عقيل 
ــركـــزي يــســعــى لــتــوحــيــد أســعــار  أن الــبــنــك املـ
الــصــرف فــي الــســنــة املــالــيــة اإليــرانــيــة 2016-

وإن  /آذار  مــــارس   21 فـــي  تــبــدأ  الــتــي   2017
االحتياطيات األجنبية في وضع جيد.

إلى ذلك أكد محمد نهاونديان رئيس مكتب 
الــرئــيــس اإليـــرانـــي يـــوم األربـــعـــاء أن طــهــران 
تجري مباحثات بخصوص الحصول على 

تصنيف ائتماني سيادي مضيفًا أنها تريد 
اســـتـــعـــادة حــصــتــهــا بـــســـوق الــنــفــط قــبــل أن 
تشارك في أي محادثات تتعلق بخفض أو 
نهاونديان  وقــال  لإلنتاج.  محتمل  تجميد 
لــرويــتــرز عــلــى هــامــش مــؤتــمــر »فــايــنــنــشــال 
تايمز« »نجري مفاوضات مع بعض وكاالت 
إذا  االئتماني«. وحني سئل عما  التصنيف 
كــان يتوقع أن تحصل إيــران على تصنيف 
ــال نــهــاونــديــان  ــوكــــاالت قــ ــذه الــ كـــامـــل مـــن هــ
السيادي خطوة  التصنيف  »نعم«. ويعتبر 
ــة كــــي تــســتــطــيــع  ــ ــ ــة ألي دولـ ــ ــروريـ ــ ــــى ضـ ــ أولـ
االقــتــراض مــن أســـواق املــال العاملية. وفيما 
يــتــعــلــق بــالــنــفــط أكــــد نــهــاونــديــان أن إيــــران 
ستزيد إنتاجها على األقل في األمد القريب. 
وأضــــــاف »عـــلـــى إيــــــران اســـتـــعـــادة حصتها 
السوقية فما من شك في ذلك. وإذا كان هناك 
قـــرار سيتخذ )بــخــصــوص خفض اإلنــتــاج( 
فينبغي أن يتخذه أولئك الذين مألوا الفراغ 
ــذا على  الــــذي تــركــتــه إيــــران بــســب الــحــظــر. لـ
إيران استعادة مركزها الذي كانت تتمتع به 
إلــى املجموعة )مجموعة  ثــم ستنضم  ومــن 
املــنــتــجــني الــذيــن يـــدرســـون تــعــديــل مستوى 
اإلنـــتـــاج«. ويــذكــر أن مــديــر مــكــتــب الــرئــاســة 
ــاونـــديـــان اســتــعــرض  ــهـ ــيــــة مــحــمــد نـ اإليــــرانــ
فرص االستثمار في إيران واإلمكانيات التي 
الواعد  اإليراني  االقتصاد  واعتبر  تمتلكها 
انخفاض  معلنًا  تجاهلها،  يمكن  ال  حقيقة 
مــســتــوى الــخــطــورة لــألنــشــطــة االقــتــصــاديــة 
ــي إيـــــــــران. وقــــــال نـــهـــاونـــديـــان فــــي كــلــمــتــه  فــ
الفرص  ــة  »دراسـ املؤتمر  خــال  ألقاها  التي 
االقتصادية في إيران«  إن مرحلة جديدة قد 
بــدأت في االقتصاد اإليراني تتميز بالنمو 
ــال، إنـــه حتى  ــ واالســـتـــقـــرار االقـــتـــصـــادي، وقـ
النمو  يبلغ  أن  توقعت  الغربية  املؤسسات 
االقــتــصــادي فــي إيـــران الــعــام الــجــاري %5.5 
الــســنــوات العشر  وهـــذا ضعف النمو طـــوال 

املاضية. 
)رويترز(

ارتفاع معدل التضخم الصيني صعوبات أمام إيران الستعادة موقعها التجاري

ــك، خـــال الــســنــوات 
ّ
أن »الــقــطــاع الــخــاص تــمــل

الـــســـت املـــاضـــيـــة، حــصــصــًا فـــي مـــائـــة مــطــار، 
وهو ما يعني أن رأس املال الخاص ضاعف 
مــن ملكيته لــلــمــطــارات فــي أوروبـــــا«. وأشـــار 
إلــى أن التحدي الــذي تواجهه أوروبــا حاليًا 
التحول  هو وجــود هيكل إجرائي يستوعب 

للمطارات ربما تهدد أمن االتحاد األوروبي، 
ألن رجال األعمال بطبعهم يستهويهم املال، 
وينظرون إلى تحقيق أرباح أكثر من نظرتهم 
ــراءات  ــ لــلــشــؤون األمــنــيــة، والــتــحــقــق مــن اإلجـ

الكفيلة بسامة املواطنني. 
ومــــن بـــني األمـــثـــلـــة الــنــشــطــة فـــي فــتــح املــجــال 

الكبير في ملكية املطارات في أوروبا، ويؤكد 
حـــقـــوق املـــســـافـــريـــن. ولـــكـــن فـــي املـــقـــابـــل، فــإن 
لديها  أوروبــا  الحكومية في  الجهات  بعض 
القطاع  ملكية  تــوســع  حــول  أمنية  تحفظات 
بــدول االتحاد األوروبــي،  الخاص للمطارات 
وتــــرى أن ملكية رجــــال األعـــمـــال والــشــركــات 

أمــام القطاع الــخــاص لتملك املــطــارات، شبكة 
الــتــي تملك 46  املــطــارات فــي إسبانيا »إيــنــا« 
أنحاء إسبانيا. وترغب »إينا« في  مطارًا في 
بيع أكبر عدد من مطاراتها للقطاع الخاص. 
وكـــذلـــك شــبــكــة املــــطــــارات فـــي الــبــرتــغــال الــتــي 
ــارات، وتــنــشــط فـــي تخصيص  تــمــلــك 10 مــــطــ

مــلــكــيــاتــهــا وبــيــعــهــا لــلــقــطــاع الــــخــــاص. وفــي 
بريطانيا، تنشط السلطات املحلية في مدينة 
تخصيص  في  إنجلترا  شمال  في  مانشستر 
وبــيــع مــجــمــوعــة مــن املـــطـــارات الــتــي تملكها، 
والــبــالــغ عــددهــا 10 مـــطـــارات. وهــنــالــك كذلك 
اإليطالية  ميان  مدينة  في  للمطارات  شبكة 
ومــجــمــوعــة مـــطـــارات أخــــرى فــي كــلــمــن زغــرب 
ولــيــوبــيــانــا وتـــولـــوز. وبــالــتــالــي الحـــظ خــبــراء 
مطارات أن أوروبــا تتجه إلى تحميل القطاع 
املــطــارات الصغيرة أو  الــخــاص عــبء تشغيل 
ــا خـــال الــســنــوات  تــلــك الــتــي ال تــحــقــق أربـــاحـ
املقبلة. وال تستبعد أن تشهد األعــوام املقبلة 
املــطــارات األوروبــيــة. وهنالك  العديد من  بيع 
تم  أو  بــاتــت غير مستخدمة  مــطــارات حربية 
وزارات  تطرحها  ربما  كليًا،  عنها  االستغناء 
الــحــال فــي أمــيــركــا.  الــدفــاع للبيع، مثلما هــو 
وتــعــتــبــر بــريــطــانــيــا وهـــنـــغـــاريـــا والـــبـــرتـــغـــال 
الــدول األوروبية  أكثر  وإسبانيا وقبرص من 
حــمــاســًا لــبــيــع املـــطـــارات لــلــقــطــاع الـــخـــاص أو 
إشراكه، فيما توجد هناك سبع دول أوروبية 
 مــطــاراتــهــا، ولـــم تفتح 

ً
ال تــــزال تــتــمــلــك كـــامـــا

مطارات  وهناك  الخاص.  للقطاع  املجال  بعد 
ــرًا، كـــمـــا أن مــــطــــارات  ــ ــــؤخــ نـــاجـــحـــة بـــيـــعـــت مــ
مــهــجــورة عــرضــت بــأثــمــان مــثــيــرة للسخرية. 
ومن بني املطارات الناجحة التي أعلن بيعها 
في السنوات األخيرة، مطار لندن سيتي الذي 
اشتراه تجمع مستثمرين كنديني وكويتيني، 
ــارات املــهــمــة بــالــنــســبــة لــرجــال  ــطــ ــو مـــن املــ وهــ
األعمال، بسبب قربه من حي املال البريطاني. 
ــلــــن عــــن صــفــقــة الـــبـــيـــع كــــل مــــن املــؤســســة  وأعــ
الـــكـــنـــديـــة »الــــبــــرتــــا انــفــســتــمــنــت مــانــجــمــنــت« 
وصــــنــــدوقــــني كـــنـــديـــني لــلــمــتــقــاعــديــن و»ريـــــن 
هاوس« املتفرعة من الهيئة العامة لاستثمار 
الــكــويــتــيــة. وبــلــغــت قــيــمــة الــصــفــقــة 2.8 مليار 
املــثــيــرة للضحك،  الــصــفــقــات  دوالر. ومـــن بــني 

صفقة بيع مطارات إسبانية في املزاد،
حــيــث عـــرض »مــطــار األشـــبـــاح« املــهــجــور في 
مدينة »ثــيــوداد ريـــال« اإلســبــانــيــة للبيع في 
مزاد علني مقابل عشرة آالف يــورو، علمًا أن 
يـــورو، وهو  مليار  إلــى  بنائه وصــلــت  تكلفة 
مــن املــطــارات الــتــي افتتحت فــي أيـــام الطفرة 
سياح  جــذب  أمــل  على  بإسبانيا،  السياحية 
لــوســط إســبــانــيــا. تــم افــتــتــاح مــطــار األشــبــاح 
ــيــــوداد ريــــــال، واملــــعــــروف أيــضــا  أو مـــطـــار ســ
باسم مطار دون كيشوت عام 2008، وافتتح 
الرحات الجوية عام 2010، ولكن املطار أفلس 
ــام 2012، بــعــدمــا فــشــل فـــي جــــذب شــركــات  عــ

الطيران إليه، وهو مهجور منذ ذلك الحني.

أن  بعد  بالنا،  دوال  كاستيلو  لمطار  الماضي  سبتمبر  في  الحياة  عادت 
ظل مهجورًا منذ افتتاحه في عام 2001، بسبب الكساد االقتصادي. 
المطار  صينية  شركة  اشترت  كما 
ريال«  »سيوداد  لمدينة  المهجور 
»مطار  باسم  المعروف  اإلسبانية، 
األشباح«، بعشرة آالف يورو فقط. 
تقريبًا  بلغت  بنائه  تكلفة  أن  علمًا 
مليار يورو. وتم إغالق المطار في 
سبتمبر عام 2012، بعد أن واجهت 
مالية،  صعوبات  المالكة  الشركة 
بـ3  ــك  ذل قبل  افتتح  قــد  وكـــان 

أعوام فقط. 

مطار األشباح

طيران

تجد إيران صعوبة 
في استعادة موقعها 

التجاري بعد مرور أكثر 
من شهرين على رفع 

الحظر الغربي
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أسامة أبو ارشيد

ــه الــلــجــنــة  ــ ــازتــ ــ ــــون أجــ ــانـ ــ ــروع قـ ــ ــشـ ــ أثــــــــار مـ
األمــيــركــي،  الــنــواب  فــي مجلس  القضائية 
الخارجية  وزارة  ويــدعــو  املــاضــي،  الشهر 
إلـــى تــصــنــيــف جــمــاعــة اإلخـــــوان املسلمني 
كــثــيــرًا حـــول ما  إرهــابــيــة«، لغطًا  »منظمة 
ــتـــحـــدة، فـــعـــا، في  إذا كـــانـــت الــــواليــــات املـ
كما  وذلـــك  كــذلــك،  الجماعة  وارد تصنيف 
فعلت، من قبل، روسيا ومصر واإلمــارات 
الــعــربــيــة والـــســـعـــوديـــة. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
أنـــه مــن الــواضــح أن إدارة الــرئــيــس بـــاراك 
املـــصـــادقـــة على  فـــي وارد  لــيــســت  أوبــــامــــا 
مشروع القانون هــذا، حتى وإن صدر عن 
والشيوخ،  النواب  بمجلسيه،  الكونغرس 
غــيــر أن ذلـــك ال يــقــلــل مـــن خــطــورتــه، ليس 
ــة، فــحــســب، بل  ــيــ عــلــى الــجــمــاعــة اإلخــــوانــ
وعلى كثير من مؤسسات العمل اإلسامي 
األمــيــركــيــة الــتــي يسعى واضــعــو مــشــروع 

القانون إلى ربطها بهم.
وبـــعـــيـــدًا عـــن تــفــاصــيــل مـــشـــروع الــقــانــون 
أعــضــاء  يــقــف وراءه  والــــــذي  وحــيــثــيــاتــه، 
كـــونـــغـــرس جـــمـــهـــوريـــون، مــنــهــم املـــرشـــح 
الـــجـــمـــهـــوري لـــلـــرئـــاســـة، الـــســـنـــاتـــور تــيــد 
كـــروز، قــّدمــوه الــعــام املــاضــي فــي مجلسي 
ــنـــواب، فـــإن مــجــرد طــرحــه في  الــشــيــوخ والـ
عام انتخابي ينذر بالكثير، في حال فوز 
الــجــمــهــوريــني فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
أواخـــــر الـــعـــام الــــجــــاري، حــيــث قـــد تمضي 
ــــوان  فـــي تــصــنــيــف اإلخـ إدارة جــمــهــوريــة، 
إرهابية« بقرار رئاسي تنفيذي،  »منظمة 
، من  ثـــــمَّ ومــــن  الـــخـــارجـــيـــة.  عــبــر وزارة  أو 
الــســطــحــيــة بــمــكــان أن يــفــتــرض اإلخـــــوان 

محمد أحمد بنّيس

تواجه حكومة عبد اإلله بنكيران في املغرب 
بــه، قبل أشهر قليلة من  مأزقا ال يستهان 
االنتخابات التشريعية املزمع إجراؤها في 
املقبل،  األول  تشرين  أكتوبر/  مــن  السابع 
ــا يــعــرفــه الــحــقــل الـــحـــزبـــي من  ــوء مـ فـــي ضــ
إعادة اصطفافات وخلط مستمر لألوراق، 
فضا عــن عجز هــذه الحكومة عــن اإليفاء 
قبل  نفسها  على  قطعتها  التي  بوعودها 
ــة أعــــــــوام. فـــحـــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي  ــعــ أربــ
لــألحــرار الـــذي ُيــعــد أحــد األحـــزاب املفضلة 
لــدى األعــيــان، وقطاع واســع من الرأسمال 
ــه الــتــي  ــ املــغــربــي، بـــدأ يــكــشــف بــعــض أوراقــ
سيدخل بها االقتراع، وهي، بشكل عام، ال 
تنتهجها  الــتــي  االستراتيجية  عــن  تــخــرج 
ــــزاب الــســلــطــة فـــي املـــغـــرب، والــتــي  ــادة أحـ عــ
تــنــبــنــي عــلــى اســتــثــمــار تــنــاقــضــات الحقل 
الــــحــــزبــــي واالنــــتــــكــــاســــات الــــــدوريــــــة الــتــي 
وتوجيه  املغربية«،  »الديمقراطية  تعرفها 
ذلك كله بما يخدم مصالح الدولة العميقة. 
فالتوتر الذي بات يطبع عاقة هذا الحزب 
ــيــــني داخـــــــل الــحــكــومــة  بـــحـــلـــفـــائـــه اإلســــامــ
ليس مجرد أحد أوجــه القصور في العمل 
الـــســـيـــاســـي فــــي املــــغــــرب، جـــــــّراء انــتــهــازيــة 
النخب وافتقادها الحد األدنى من االلتزام 
السياسي واألخـــاقـــي، بــل يــتــعــّداه إلــى ما 
هــو أبعد مــن ذلــك، بمعنى أن صناعة هذا 
الــتــوتــر تــنــدرج فــي ســيــاق الــحــيــلــولــة دون 
تــنــمــيــة الــحــقــل الـــحـــزبـــي، حــتــى ال يصبح 
أكثر قدرة على عكس استقطابات الصراع 
االجتماعي، وإسهامه، بالتالي، في إشاعة 
كانت  وإذا  والديمقراطية.  املشاركة  ثقافة 
النقلة الدستورية التي عرفها املغرب عام 
 إلــى حد مــا، فقد بــات واضحًا 

ً
2011 مهمة

اآلن أنها غير كافية لوضع الباد على سكة 
ــد، بسبب هشاشة  تــحــول ديــمــقــراطــي واعــ
ر 

ّ
ــذا الـــحـــقـــل، وانـــتـــهـــازيـــة الــنــخــب وتـــجـــذ هــ

قوى  الحكومة  ومــهــادنــة  العميقة،  الــدولــة 

ميساء شجاع الدين

ثمانية أشهر منذ أعلن التحالف سيطرته 
عـــلـــى مـــديـــنـــة عــــــدن، ثـــانـــي أكـــبـــر حـــواضـــر 
اليمن وعاصمة »اليمن الجنوبي« سابقًا، 
وعوضًا عن التقّدم، ولو بسيطًا في اتجاه 
ــع بـــهـــا عـــاصـــمـــة مــؤقــتــة،  اســـتـــقـــرار الــــوضــ
ــة تــــرمــــز إلــــــى الـــفـــوضـــى  ــنــ ــديــ أصـــبـــحـــت املــ
والـــغـــيـــاب الــكــلــي لـــلـــدولـــة، كــشــاهــد قــاســي 
الـــصـــراحـــة، ومــعــّبــر عـــن غـــيـــاب أي تــصــور 
ســيــاســي ملـــا بــعــد املــعــركــة لــــدى الــتــحــالــف 
اليمن،  للتدخل عسكريًا في  الــذي تحمس 

قبل قرابة عام.
هكذا يستيقط اليمنيون على خبر حادث 
إطــــــاق نـــــار فــــي دار لــلــمــســنــني فــــي عــــدن، 
ويـــنـــتـــهـــي يـــومـــهـــم بـــخـــبـــر ســــمــــاع طــلــقــات 
ــل مــنــطــقــة مـــعـــاشـــيـــق الــتــي  ــ ــ ــــاص داخـ ــ رصـ
يــســكــنــهــا الــرئــيــس وحــكــومــتــه، ويــفــتــرض 
أنها األكثر تأمينًا في املدينة، ومن سخرية 
األقــدار أن تكون مهمة الحفاظ على األمن 
إمــاراتــيــة. بعد ثمانية  لــقــوات   

ً
فيها موكلة

أشـــهـــر، عــجــزت الــحــكــومــة »الــشــرعــيــة« عن 
تأهيل فريق أمني يمني يحميها، ما يزيد 
من حال انقطاعها عن الشارع اليمني، حيث 
بشكل  فيه  وحضورها  مشروعيتها  تفقد 
أمرًا  بالشرعية  ما يجعل وصفها  متزايد، 
غير ذي صلة.  االنتصارات العسكرية التي 
تــتــحــول هــزائــم ســيــاســيــة تــكــون نتيجتها 
أســـوأ بكثير مــن الــهــزيــمــة الــعــســكــريــة، فا 
العراق  فــي  أميركا  أنجزته  مــا  يتذّكر  أحــد 
بالنصر العسكري بعد اإلخفاق السياسي 
عــســكــريــًا،  مــــا حــقــقــتــه  إدارة  فــــي  ــع  ــ ــذريـ ــ الـ
إلى  العسكري  اإلنجاز  وعمليًا تحول هذا 
أكــبــر حــالــة اســتــنــزاف لــلــدولــة األمــيــركــيــة، 
باستثناء شبكة املصالح من شركات أمن 
وبترول، فيما تمّرغت سمعة اإلمبراطورية 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي وحــــل مــســتــنــقــع الــفــوضــى 
الــعــراقــيــة، وأصــبــح الــنــصــر الــعــســكــري في 
السياسية  تداعياته  فــي  مشابهًا،  الــعــراق 
بهزيمتها  ومكانتها،  العظمى  القوة  على 

العسكرية في فيتنام.
لــيــس بــعــيــدًا، جــغــرافــيــا وزمـــانـــيـــًا، عــنــدمــا 
حاول الحوثي وعلي عبدالله صالح ابتاع 
اليمن عسكريًا. وفي كل مرة، تزداد القضمة 
العسكرية، ينكشف العجز السياسي أكثر، 
كـــان مــن الــواضــح وقــتــهــا أن ال شـــيء قــادر 
على وقــف هــذه اآللــة العسكرية. لكن، ماذا 
عن السياسة؟ لم تأخذ صنعاء من الحوثي 
ــة أيـــــــام لــيــســيــطــر عـــلـــيـــهـــا عـــســـكـــريـــًا،  ثــــاثــ
لــجــانــه الشعبية فــي شــوارعــهــا.  وتــتــجــول 
لكن، هل سيطر عليها سياسيًا حتى اآلن، 
وبعد مرور أكثر من عام ونصف عام على 
املــؤزر املدينة؟ بل تحولت صنعاء  دخوله 
السياسي وهشاشة  مــرآة لفشله  أكبر  إلى 
تحالفه مع صالح، وتحّولت ذكرى دخوله 
، لــيــس فــقــط بــســبــب مــآالتــهــا 

ً
 وطــنــيــة

ً
نــكــبــة

بل  واالقــتــصــاديــة،  والعسكرية  السياسية 
حــتــى نــكــبــة عــلــى املـــســـتـــوى الــجــمــعــي في 
وعـــي الــنــاس ومــشــاعــرهــم، بتباين رؤاهـــم 

وخلفياتهم.
الـــتـــحـــالـــف الــــــذي تـــدخـــل عــســكــريــًا بــحــجــة 
إسقاط املشروع اإليراني في اليمن، وإحال 
االســتــقــرار بــعــودة الــحــكــومــة إلـــى صنعاء 
يعبر أداؤه السياسي عن تخبٍط مكشوف، 
يــصــعــب مـــن احـــتـــواء الــنــتــائــج الــســيــاســيــة 
ــارثــــة  ــكــ ــر الــ ــيــ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــلــــحــــرب، غــ
اإلنــســانــيــة املــتــفــاقــمــة. فــمــن جـــهـــٍة، يعتمد 
الــتــحــالــف عــلــى حــلــفــاء ســيــاســيــني يمنيني 

كلوفيس مقصود

إنــجــاز هــدنــة بــني الــنــظــام واملــعــارضــة بعد 
خمس ســنــوات مــن الــحــرب األهــلــيــة خطوة 
أولــى نحو مــفــاوضــاٍت، تهدف إلــى العثور 
على حل سياسي في جنيف في 9 الجاري، 

إذا لم تؤجل، بإشراف األمم املتحدة. 
تــســبــب هـــذا الـــنـــزاع انــتــقــاصــًا مـــن ســوريــة، 
كـــوطـــن يــعــتــبــره الـــقـــومـــيـــون الـــعـــرب »قــلــب 
العروبة النابض«. وإذا كانت أهمية الهدنة 
ــنــــزف، ولــو  لـــو صـــمـــدت فـــي أنـــهـــا تـــوقـــف الــ
نــســبــيــًا؛ فـــإن األهــــم أن تــتــحــّول إلـــى عملية 
ــة الـــســـام  ــمـــومـ ــبــــوٍر النـــتـــقـــالـــهـــا نـــحـــو ديـ عــ
األهلي والوحدة الوطنية الستعادة دورها 
القومي والحضاري. في السنوات الخمس 
السوري حرمة،  للمواطن  يكن  لم  املاضية، 
وال  لــحــيــاة اإلنـــســـان قــدســيــة. كـــان الــنــزاع 
القتال  مــن  شــرســة  بــجــوالت  تجّسد  عبثيًا 
غير معهودة. األمر الذي جعل استرخاص 

الحياة السمة السائدة لهذه الحرب.
ــذه هــدنــة، فــهــي تــنــطــوي على  إذًا، كــانــت هـ
ــــام قــــــادم كـــمـــا عـــلـــى إمــكــانــيــة  إمـــكـــانـــيـــة سـ
ــذلـــك، يــجــب أن تــكــون  اســتــئــنــاف الـــقـــتـــال. لـ
ــان، حــتــى يــأخــذ العمل  ــكـ  بــقــدر اإلمـ

ً
مــؤقــتــة

لتحقيق  مــجــراه  والدبلوماسي  السياسي 
املصالحة الراسخة، وبما يمهد لبدء ورشة 
البناء وإزالــة الدمار، خصوصًا إعادة بناء 
املستشفيات التي دمرها الطيران الروسي 
والـــســـوري، فــي خـــرٍق فــاضــٍح ومــعــيــٍب، كان 

ينبغي أال يحصل. 
فــاملــصــالــحــة ال بــد أن يــرافــقــهــا نــقــد الــــذات، 
ــّرع ســـوريـــة  ــ ــسـ ــ ــي تـ ــ لـــتـــحـــصـــني املــــنــــاعــــة، كـ
العسير، عملية  املخاض  الخارجة من هذا 
ــة الــــحــــوار واســتــقــالــيــة املــؤســســات  ــريـ وحـ
ــيـــة، حتى  الــتــعــلــيــمــيــة والــثــقــافــيــة واإلعـــامـ
يــشــعــر املـــواطـــن بـــأن الـــدولـــة تــوفــر وتــؤمــن 
حقوقه، وحرمة وجوده. فما نحن فيه اآلن 
 لتحقيق 

ً
 مــتــاحــة

ً
هـــو هــدنــة تــشــكــل فـــرصـــة

نــقــلــة نــوعــيــة إلـــى الــنــظــام الــجــديــد، تجمع 
عليها كل السوريني  وتياراتهم السياسية.
ــة مــن  ــالـــحـ ــكــــون تــحــقــيــق املـــصـ يـــجـــب أن يــ
خــــال املـــفـــاوضـــات املـــقـــرر إجــــراؤهــــا قــريــبــًا 
 ال 

ً
في جنيف، برعاية األمم املتحدة، فرصة

ملعرفة  أخــيــرًا،  كما حصل،  تفويتها  يجوز 
أسباب الحرب العبثية التي حصلت، وذلك 
ــة وحــريــة  ــرمـ بـــهـــدف اســـتـــعـــادة مــنــاعــة وحـ

الوطن واملواطنني.
 
ً
الهدنة جدية أن تكون  هــو  إليه  مــا نتطلع 

الناشطني  مــن  ينصحهم  ومــن  املسلمون، 
ــيــــني، أن هــــــذه مـــجـــرد  ــركــ ــيــ املـــســـلـــمـــني األمــ
مــــنــــاورة ســيــاســيــة انـــتـــخـــابـــيـــة، يــوظــفــهــا 
ــركــــي ضــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني  ــيــ ــيـــمـــني األمــ الـ
البــتــزازهــم وإضــعــافــهــم، فــاألمــر أعــقــد من 

ذلك وأخطر.
نعم، غالبًا، فإن وزارة الخارجية التي أناط 
بــهــا مــشــروع الــقــانــون تــقــديــم تــقــريــر حــول 
 شــروط 

ً
الــجــمــاعــة مستوفية كــانــت  إذا  مــا 

أم  إرهابية أجنبية«  »منظمة  كـ التصنيف 
ال، وملاذا.. غالبًا، ستصدر تقريرًا ينفي أن 
الجماعة مستوفية شروط التصنيف تلك، 
بالنسبة  القصة  نهاية  يعني  ال  هــذا  لكن 
ــدرت لجنة  لـــإخـــوان. فــالــعــام املــاضــي أصــ
تحقيق بريطانية حكومية خاصة تقريرًا، 
نــفــت فــيــه أن تــكــون الــجــمــاعــة »إرهــابــيــة«، 
لكنها أوردت، أيضًا، أن االرتباط بها يعد 
وتعقيبًا  الــتــطــّرف«.  على  ممكنًا  »مــؤشــرًا 
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ ــلــــى الــــتــــقــــريــــر، قـــــــال رئـ عــ
لبعض  إن  كــامــيــرون،  ديفيد  البريطانية، 
ــام حــركــة اإلخــــــوان املــســلــمــني عــاقــة  »أقـــسـ
مــلــتــســبــة جــــًدا بــالــتــشــدد الــــذي يــقــود إلــى 
العنف، وإنها صــارت نقطة عبور لبعض 
األفراد والجماعات املرتبطني باإلرهاب«. 

ــة، مـــحـــقـــة، إن الــتــقــريــر  ــاعـ ــمـ ســـتـــقـــول الـــجـ
الــبــريــطــانــي كـــان سياسيًا بــامــتــيــاز، وإنــه 
حـــــــاول أن يــــــــوازن بــــني رؤيـــــــة بــريــطــانــيــا 
الجماعة حركة »سلمية« والضغوط التي 
كــانــت واقــعــة تحتها، وتــحــديــدًا مــن مصر 
واإلمــارات، لتصنيفها »إرهابية«، غير أن 
هذا ال ينفي أن ثمة قلقًا، قائمًا وموجودًا، 
بريطانيا،  في  عن شرعيته،  النظر  بغض 
الجماعة وبعض  مــن  املتحدة،  والــواليــات 

منه تسليحها، أو »سلميتها«. وقد ساهم 
»نداء الكنانة«  ترحيب »اللجنة اإلدارية« بـ
الــــذي أصـــــدره عــــدد مـــن الــعــلــمــاء والـــدعـــاة 
وأساتذة الشريعة في مايو/ أيار املاضي، 
فـــي تــأجــيــج نـــار الــخــافــات بـــني الــطــرفــني، 
وتـــنـــامـــي الــقــلــق الـــغـــربـــي مـــن »اإلخـــــــوان«، 
مدفوعًا بتحريض َجِليٍّ من بعض األنظمة 
ــان »نــــداء الــكــنــانــة« قــد اعتبر  الــعــربــيــة. وكـ
والجنود  والضباط  والقضاة  الحكام  »أن 
وكل  والسياسيني،  واإلعــامــيــني  واملفتني 
ا اشتراُكهم )في مصر(، ولو 

ً
ُبُت يقين

ْ
من َيث

األعــراض وسفك  انتهاك  في  بالتحريض، 
الدماء البريئة وإزهــاق األرواح بغير حق 
، تسري 

ٌ
ــلــة

َ
قــت أنــهــم  الــشــرع  فــي  .. حكمهم 

عليهم أحــكــام الــقــاتــل، ويــجــب الــقــصــاص 
منهم بضوابطه الشرعية«.

بــعــد تــرحــيــب جـــنـــاح »الــلــجــنــة اإلداريـــــــة« 
ــــادة  ــة«، الـــتـــقـــيـــت أحــــــد قـ ــانــ ــنــ ــكــ »نــــــداء الــ بـــــــ
»اإلخــوان« املصريني في الخارج، وسألته 
ــــوان« قــد خلصوا إلــى أنــه ال  إن كــان »اإلخـ
مانع لديهم من املغامرة بتصنيف أميركي 
مــحــتــمــل لــهــم »مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة«، ضمن 
حسابات مدروسة جيدا، أم أنهم يساقون 
إلـــى الــتــصــنــيــف، مــن دون وعـــي مــنــهــم وال 

إرادة؟
يــومــهــا قــــال لــــي: ال هــــذه وال هـــــذه. وكـــان 
جوابي أن هذا ال يعقل، فإما هذه أو تلك، 
متهيئني  يـــكـــونـــوا  أن  »اإلخـــــــــوان«  وعـــلـــى 
للتصنيف أميركيا، أو العمل على تجنب 
املتحدة جماعة  الــواليــات  ذلــك، فتصنيف 
ــة«  ــيـ ــابـ اإلخـــــــــوان املـــســـلـــمـــني »مـــنـــظـــمـــة إرهـ
سيوصد أبوابًا كثيرة في وجهها، وُيضّيق 
أخـــرى، وســيــقــدم هــديــة غالية لنظام عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، وأنــظــمــة عــربــيــة أخـــرى، 
 حملة اســتــئــصــال جــذريــة، 

ِّ
لــلــبــدء فــي شـــن

وأكثر وحشية مما رآه »اإلخوان«.
ــن بـــــأن »اإلخــــــــــــوان« فــــي مــــصــــر، وفـــي  ــ ــ أؤمـ
مــظــلــومــون، ومــا يعانونه  أخـــرى،  مناطق 
فــي مــصــر يــفــوق أي تــصــور فــي وحشيته 
تــــه. أيـــضـــا، يــبــدو أن بــعــض شــبــاب  ودنــــاء
»اإلخـــــــوان« فـــي مــصــر قـــد حــمــلــوا الــســاح 
دفاعًا عن أنفسهم وأعراضهم أمام بطش 
نــظــاٍم مــجــرم ال يــتــورع عــن االعـــتـــداء على 
أي حــرمــة، غير أن هــذا شـــيء، وأن تتبنى 
ــًا، أو  ــيـ أجـــنـــحـــة فــــي الـــجـــمـــاعـــة ذلــــــك، رســـمـ
ــر.  ــ ــبــــاركــــه ضـــمـــنـــيـــًا، شــــــيء آخـ حـــتـــى أن تــ
فـــهـــؤالء الــشــبــاب الـــذيـــن يــتــبــنــون، عمليًا، 
اختلفنا،  أم  معهم  اتفقنا  الكنانة«،  »نــداء 
يــرونــه  ومـــا  الــخــاصــة،  قناعاتهم  يمثلون 

قــضــيــة عـــادلـــة بــالــنــســبــة لــهــم. أمــــا عــنــدمــا 
يصدر هــذا املــوقــف، حتى وإن كــان بشكل 
ضــمــنــي، عـــن جــهــة رســمــيــة فـــي الــجــمــاعــة، 
فذلك ينقل األمر من املسؤولية الفردية إلى 
ز 

ّ
يعز قــد  مــا  وهــو  التنظيمية،  املسؤولية 

جماعة  تصنيف  بــضــرورة  الــقــائــلــني  رأي 
إرهــابــيــًا« في  املسلمني »تنظيمًا  اإلخـــوان 
الـــواليـــات املــتــحــدة، مــع مــا يعنيه ذلـــك من 

ٍت َسيلحق بالجماعة بعد ذلك دوليا.
َ
َعن

ــقـــاش  نـ ــذ  ــ ــأخـ ــ يـ أن  ــبـــغـــي  ــنـ يـ بــــاخــــتــــصــــار، 
طابعًا  مصر  فــي  و»الــثــوريــة«  »السلمية« 
فــكــريــًا وســيــاســيــًا واســـتـــشـــرافـــيـــًا، بشكل 
أســيــر  يــبــقــى  ال  وأن  وواع،  ــــني  ورصـ ــاد  جــ
األنــصــار.  وتحشيد  التنظيمية  املناكفات 
وفي كل األحــوال، ال يوجد إسناد إقليمي 
أو دولـــي إلحــــداث فــوضــى فــي مــصــر، كما 
الحال في سورية، يمكن لها أن تستنزف 
الــنــظــام عــســكــريــًا، وهــــو مـــا يــعــنــي أن من 
بنفسه،  سيسير  الــثــورة  بعسكرة  سيفّكر 
ومن يقبل باتباعه، إلى مذبحة. وفوق ذلك 
احتمال التصنيف »منظمة إرهابية«، بما 
يعنيه ذلك من حصار خارجي مترافق مع 
سحق داخلي. طبعًا، ليست هذه دعوة إلى 
التخلي عن الثورة، لكنها دعوة للتبصر، 
كـــمـــا أن مــــا ســـبـــق لـــيـــس إدانـــــــة لــــإخــــوان، 
وإنما محاولة تسليط ضــوء على حقيقة 
معضلتهم ومظلوميتهم، وفوق هذا وذاك، 
ال يحّمل هــذا املــقــال »اإلخــــوان« مسؤولية 
إرهــابــيــة«،  »مــنــظــمــة  تصنيفهم  مــحــاولــة 
أن ال يسهلوا  تنبيه  مــحــاولــة  هــي  وإنــمــا 
تـــوســـيـــع  ــتــــى  ــة خــــصــــومــــهــــم، وال حــ ــمـ ــهـ مـ

دائرتهم.
)كاتب وباحث فلسطيني مقيم في واشنطن(      

الــريــع والــفــســاد ومــقــاومــة اإلصـــاح. فعلى 
الرغم من أهمية )وداللــة( وصــول جزء من 
اإلســــــام الــســيــاســي املـــغـــربـــي إلــــى رئــاســة 
ــا مــمــا فــتــحــه الــدســتــور 

ً
الــحــكــومــة، انــطــاق

الجديد من آفاق لتوسيع هوامش اللبرلة 
السياسية التي يعرفها املغرب، إال أن ذلك 
لم يؤثر في اتجاه فرز اصطفافاٍت حزبيٍة 
ــٍة مــــن طــبــيــعــة الـــبـــرامـــج  وســـيـــاســـيـــٍة نـــابـــعـ
الــتــي يــقــدمــهــا كـــل حــــزب. صــحــيــح أن عــدة 
إلــى  قـــوى اجتماعية وســيــاســيــة اضــطــّرت 
ثم  الــشــعــبــي،  الــحــراك  لعاصفة  تنحني  أن 
التحول  هــذا  تبتلع الحقًا، وعلى مضض، 
الذي قاد اإلساميني إلى رئاسة الحكومة، 
بــتــكــلــيــف مـــن الــقــصــر، لــكــنــهــا كــانــت تـــدرك 
جــيــدًا أن الـــحـــزب اآلتــــي مـــن ثــقــافــة دعــويــة 
إســامــيــة لـــن يــســتــطــيــع مـــجـــاراتـــهـــا، وهــي 
ع نفودها على مواقع بنيويٍة في 

ّ
التي يتوز

هنا،  من  والسياسي.  االقتصادي  النسيج 
وبعد ما آلت إليه مسارات الربيع العربي، 
لم تعد هــذه القوى، أو بعضها، تــرى أنها 
مـــضـــطـــرة لـــلـــقـــبـــول مـــــرة أخـــــــرى بــحــكــومــة 
فــي ضــوء  اإلســامــيــون، ال سيما  يشكلها 
ــزايـــد الــســخــط الــشــعــبــي، بــســبــب تصلب  تـ
عــبــد اإللـــه بــنــكــيــران فــي املــلــف االجتماعي 
بــكــل تــعــقــيــداتــه واســتــقــطــابــاتــه الــعــمــيــقــة 
)إصــــاح صــنــاديــق الــتــقــاعــد، احــتــجــاجــات 
فيما وعد  املتدربني...(، وإخفاقه  األساتذة 
به قبل أربعة أعوام فيما يتعلق بمكافحة 
الفساد وتخفيض نسبة البطالة وتحسني 

األوضاع املعيشية للمغاربة.
يــبــدو أن ذلـــك كــلــه ســيــتــحــول، فــي الــشــهــور 
بالتأكيد  سيستثمرها  ثــغــرٍة،  إلــى  املقبلة، 
ــى مــــورد  ــ ــه، ويـــحـــولـــونـــهـــا إلـ ــزبــ خـــصـــوم حــ
انتخابي حــاســم، األمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن 
إلــى سيناريو تشكيل  الــوصــول  يسهم فــي 
الــحــكــومــة املــقــبــلــة، مـــن دون اإلســـامـــيـــني، 
ــفـــك االرتــــــبــــــاط بــــني هــــؤالء  ــدأ بـ ــبــ والــــــــذي يــ
وحلفائهم داخل الحكومة، والتمهيد لبناء 
أحــزاب  يتألف من  تحالف سياسي جديد، 

ضــعــفــاء أو فــاســديــن. ومـــن جــهــة أخــــرى، ال 
يبدو هناك أدنى تصور لدى هذا التحالف 
في كيفية التعامل مع نتائج الحرب التي 
اتــجــاه عكسي ألهــــداف عمليته  فــي  تسير 
والحكومة  تتسع،  فالفوضى  العسكرية، 
صـــار حــضــورهــا وغــيــابــهــا ســيــان، وإيـــران 
ترى في اليمن الفارغ من السياسة والدولة 
التحريك،  وسهلة  الكلفة،  رخيصة  ساحة 
ــًا  ــ لــتــلــقــني خـــصـــومـــهـــا اإلقـــلـــيـــمـــيـــني دروســ

باهظة الثمن.
الهجوم اإلرهابي على دار املسنني في عدن 
مفزع من حيث الطبيعة اإلنسانية للهدف، 
وهـــو يعني أن كــل شـــيء صـــار مــبــاحــًا في 
مدينٍة، لم يعد انفاتها األمني محل نقاش، 
ــارت تــبــريــرات الـــحـــراك الــجــنــوبــي في  ــ وصـ
الحديث عن خايا نائمة للحوثي وصالح 
سوى غرق مستمر في نظرية املؤامرة التي 
تعفي املسؤولني الحقيقيني عن األمــن من 
املؤامرتي  الوسواس  وحالة  مسؤوليتهم، 
تــعــبــر عـــن عــجــز أصـــحـــاب هــــذه الــنــظــريــة، 

وليس عن القدرة الحقيقية لخصومهم.
وعـــوضـــًا عـــن مــعــالــجــة الـــوضـــع فـــي عـــدن، 
وشيكة  معارك  عن  اآلن  التحالف  يتحدث 
للسيطرة على صنعاء، بعد سقوط منطقة 
نهم التي تبعد عنها ما ال يزيد عن مئة كلم 
شرقًا. في هــذا االتــجــاه، يصب قــرار تعيني 
علي محسن في منصٍب تم استحداثه، وال 
وجود دستوريًا له، وهو منصب نائب قائد 
عــلــي محسن شخصية  املــســلــحــة.  لــلــقــوات 
حــيــويــة ملنطقة صــنــعــاء وشــمــالــهــا، وكــان 
اليمن فترة طويلة، قبل  الثاني في  الرجل 
صعود مشروع التوريث مع بداية األلفية 
العسكرية،  بقدراته  معروف  فهو  الثانية، 
الجمهوري،  الــحــرس  بمعسكرات  لــدرايــتــه 
وكذلك تحالفاته القبلية القوية في محيط 
صــنــعــاء. هـــذا يعني اســتــمــرار املــعــارك في 
مــحــيــط مـــديـــنـــة صـــنـــعـــاء الـــتـــي لــــن تــشــهــد 
حروب شوارع، مثل عدن وتعز، ولو حدث، 
فــلــن تـــكـــون أكـــثـــر مـــن اشــتــبــاكــات مسلحة 
بسيطة بني مناطق االحتكاك السكني بني 
الــحــوثــيــني واإلصــاحــيــني، فــي مــؤشــر إلــى 
ما ستشهده العاصمة من عمليات انتقام 
ــأر قــائــمــة عــلــى الــخــلــفــيــة االجــتــمــاعــيــة،  ــ وثـ
وسيكون ضحاياها، في الغالب، من أبناء 
األسر الهاشمية الذي تحّمس كثيرون من 
الحوثية  بالحركة  االنــخــراط  فــي  شبابها 
ــم يــنــجــح فــي  بـــجـــمـــوح شــــبــــاٍب، فــــي بـــلـــد لــ
تأسيس أبسط أشكال دولــة املواطنية، ما 
دفع الناس إلى التمترس وراء عصبياتهم 

املختلفة.
قــد يــبــدو دخـــول صــنــعــاء الــعــاصــمــة نصرًا 
رًا، لكنه، كما تظهر مؤشرات 

ّ
عسكريًا مــؤز

ــــي الــــجــــنــــوب، ســــــوف يــلــحــق  ــري فـ ــجــ ــا يــ ــ مـ
بــفــوضــى أمــنــيــة عـــارمـــة، مــا قــد تــنــتــج عنه 

ليتم االستئناف في وضع بنود املصالحة 
بـــدقـــة والــــتــــزام، لــضــمــان ديــمــومــتــهــا أواًل، 
املتنازعة،  األطــــراف  بــني  الثقة  والســتــعــادة 
ــيـــث يـــتـــمـــّكـــن املـــجـــتـــمـــع الــــــســــــوري مــن  بـــحـ
اســتــعــادة دوره ورســالــتــه. وحــتــى ال يكون 
أبناء  الرغبة من جانب  التمني وهــذه  هــذا 
ــن يـــتـــمـــنـــون الــخــيــر  ــذيــ ــربـــي الــ ــعـ الـــشـــعـــب الـ
فا  ؛ 

ٍّ
تمن لسورية، ووحــدة شعبها، مجرد 

بــد أن تــكــون مـــدة االنــتــقــال مــن الــهــدنــة إلــى 
اء ودائم مدة قصيرة؛ ألن قصرها 

ّ
سام بن

ــراف، من  ــ يــشــيــر إلـــى اســتــعــداد جــمــيــع األطــ
نظاٍم ومعارضة، للخروج من األزمة.

الــهــدنــة مــرشــحــة للتنفيذ، فقد  كــانــت هـــذه 
والواليات  التفاهم بشأنها بني روسيا  تم 
الــروســي العسكري  الــتــدخــل  املــتــحــدة، بعد 
ــة واملــــوقــــف األمـــيـــركـــي  املــــــــدّوي فــــي ســــوريــ
املــســاعــدات  املـــتـــرّدد، والـــذي اكتفى ببعض 
إلـــى  كـــلـــه  املـــــقـــــاومـــــة. أدى ذلــــــك  ــائـــل  ــفـــصـ لـ
هــــذه الـــهـــدنـــة. واآلن، عــلــى أطـــــراف الــنــظــام 
واملــعــارضــة فــي جــنــيــف، بـــإشـــراف مبعوث 
األمـــم املــتــحــدة، ستيفان دي مــيــســتــورا، أن 
يأخذوا بعني االعتبار، وبكثير من الجدية 
ــادة الــلــحــمــة  ــ وااللــــتــــزام املــطــلــق، مــســألــة إعــ
مــكــونــاتــه، حتى  بجميع  للشعب  الــوطــنــيــة 
الحقيقية  والــفــرصــة  مؤقتة،  الهدنة  تــكــون 
لتحقيق األماني املنشودة لكل فئات الشعب 
السوري، وكي تتيسر العودة لعشرات آالف 
الحرب،  بإنهاء  الثقة  انطاقًا من  الاجئني 
الشعب  أبــنــاء  بــني  الحقيقية  وباملصالحة 
ــد أن تـــكـــون نــتــائــج  ــه، ال بــ ــيـ ــلـ الـــــواحـــــد. وعـ
قــابــلــة للتصديق،  املــقــبــلــة  اتــفــاقــيــة جــنــيــف 
ليس من الشعب السوري فحسب، بل أيضًا 
من جميع الذين يرغبون في االستثمار، في 
عملية إعــادة البناء، بعد كل ما حصل من 
دمار. كما يجب أن تكون نتائج ما يتم في 
تسهل  بحيث  ثقة،  ملهمًا وموضع  جنيف 
إلى  العودة  في  وتسّرع  االنتقالية  املرحلة 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة واالســـتـــعـــداد الـــدولـــي، 
لــتــقــديــم املـــســـاعـــدة واملـــســـاهـــمـــة فـــي إعــــادة 

اإلعمار، من تمويل وتنفيذ.
عندئذ، وبعد أن يتم املطلوب واملرغوب في 
جنيف، نأمل أن يستطيع الشعب السوري 
واألمة العربية تحويل مقولة »سورية قلب 
الــعــروبــة الــنــابــض« مـــن مــجــرد شــعــار إلــى 
واقــع، حيث ينبغي أن تكون هذه املناسبة 
ــة الـــتـــي تــتــحــقــق فــيــهــا املــصــالــحــة  ــفـــرصـ الـ

الجّدية التي يتوقعها ويريدها الجميع.
)مفكر عربي(

ــــبــــَســــِة«. وقــــد أتــيــحــت لي 
َ
ــــت

ْ
ــل ــ

ُ
مــواقــفــهــا »امل

املاضيني،  العامني  في  شخصيًا،  الفرصة 
أن أناقش بعض قادة الجماعة، من فروع 
ودول عديدة، في مسائل متصلة بموضوع 
تصنيف الجماعة »إرهابية« من عدمه في 
 
ً
أفكاري منطلقة املتحدة. وكانت  الواليات 
بها  خرجت  انطباعاٍت  وصفه  يمكن  مما 
من نقاشات مع بعض من ُيْسَمُع لهم في 
الــواليــات املــتــحــدة، وال أستطيع أن أحــّدد 

املقصودين هنا.
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  فــــــي  ــانــــعــــة  ــمــ مــ ثـــــّمـــــة 
األميركية، بقيادتها الديمقراطية الحالية، 
ــوان »مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة«،  ــ ــ لــتــصــنــيــف اإلخـ
ــوقــــت نـــفـــســـه، ثـــمـــة قـــلـــق فــي  ــن، فــــي الــ ــكــ ولــ
يــرى فيه بعضهم  املــتــحــدة مما  الــواليــات 
ــلـــخـــطـــاب اإلخـــــــوانـــــــي، وبـــعـــض  ــًا لـ ــ ــزالقــ ــ انــ
وســـائـــل اإلعــــــام املــحــســوبــة عــلــيــهــم، إلــى 
تبرير خطاب »العنف« في مصر، أو حتى 
الــســيــاق، يشير  تأييده وتبنيه. وفــي هــذا 
إلــى جملة تصريحات صـــدرت عن  هـــؤالء 
مــحــمــد مــنــتــصــر، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 
»الــلــجــنــة اإلداريــــــة« الــتــي تــنــازع مــا تبقى 
من »مكتب اإلرشــاد«، على شرعية تمثيل 
، كــان قــد طالب 

ً
الــجــمــاعــة. فمنتصر، مــثــا

ــار املــاضــي »بـــثـــورٍة ال تبقي  فــي مــايــو/ أيـ
ــــرؤوس«، تعليقًا  الــ ثـــورة تجتز  ــذر..  تــ وال 
القاهرة إحالة  قــرار محكمة جنايات  على 
أوراق الرئيس محمد مرسي وآخرين إلى 
مــفــتــي الــجــمــهــوريــة، الســتــطــاع رأيــــه في 
ــادرة بحقهم. واملــعــروف،  أحــكــام إعـــدام صـ
ــة« و»مــكــتــب اإلرشـــاد«  ــ اإلداريـ »اللجنة  أن 
ــبــــر صـــفـــحـــات  خــــاضــــا صـــــراعـــــًا عـــلـــنـــيـــًا عــ
اإلنترنت حول »ثثوير« الثورة، ما قد يفهم 

األصــالــة واملــعــاصــرة، والــتــجــمــع، والــحــركــة 
الــشــعــبــيــة بــاعــتــبــارهــا تــجــســد، بـــدرجـــة أو 

بأخرى، الواجهة الحزبية للدولة العميقة.
ــا الـــجـــمـــيـــُع، أن  ــمـ ــذه األحـــــــــــزاب، كـ ــ تـــــــدرك هــ
املشكات املتراكمة منذ عقود في قطاعاٍت، 
والبنية  والتشغيل  والتعليم  الصحة  مثل 
ــا، هــــي بـــمـــثـــابـــة مـــــوارد  ــيــــرهــ الــتــحــتــيــة وغــ
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة هـــائـــلـــة، ال تسمح 
منها  اآلخــريــن  الفاعلني  بــاقــتــراب  السلطة 
ــيــــاســــات عــمــومــيــة  ــتـــهـــا، عـــبـــر ســ ومـــعـــالـــجـ
مـــتـــكـــامـــلـــة ومـــنـــتـــجـــة المــــتــــداداتــــهــــا داخــــل 
النسيج املجتمعي، بل تعمل على تدبيرها 
بإعادة إنتاجها في صيغ مغايرة، من دون 
حلها بشكل جــذري، الشيء الــذي يحّد من 
لونها  كــان  أيــًا  القائمة،  الحكومة  خــيــارات 
دائــمــا، بشكٍل ال يخلو  الــحــزبــي، ويضعها 
عــام يحّملها  رأي  من مفارقة، في مواجهة 
املــســؤولــيــة فــي عـــدم حلها هـــذه املــشــكــات. 
لـــذلـــك، يــكــمــن أحــــد أوجـــــه مـــــأزق الــحــكــومــة 
ــة الــــتــــي تــطــبــع  ــارقــ ــفــ ــذه املــ ــ ــيـــة فــــي هــ ــالـ الـــحـ
العمومية  الــســيــاســات  )وتــنــفــيــذ(  صــيــاغــة 
املــتــعــلــقــة بــالــقــطــاعــات الــســالــف ذكـــرهـــا، إذ 
بات شبه واضــح أن حظ هذه الحكومة لن 
يكون أحسن حااًل من الحكومة التي قادها 
االشـــتـــراكـــي عــبــد الـــرحـــمـــن الــيــوســفــي بني 

1998 و 2002.
)كاتب مغربي(

كوارث أشد قسوة، ليس فقط على مستوى 
 مــصــغــرًا لكل 

ً
املــجــتــمــع الــــذي يــعــد تــمــثــيــا

الـــيـــمـــن، بــكــل ضــغــائــنــه وانـــقـــســـامـــاتـــه، بل 
وإمكانية  الدولة  بقاء  أيضًا على مستوى 

استمرارها، ولو بالحد األدنى املطلوب. 
ــذا الـــــدخـــــول تــعــطــيــل عــمــل  ــ ــد يـــعـــنـــي هــ ــقـ فـ
مؤسسات الدولة التي ال زالت تعمل تحت 
القصف والتدهور املفزع ألوضاع املعيشة، 
واملــرتــبــات الــتــي ال تــصــرف بــانــتــظــام. ولــو 
للموظفني.  منقوصة  تــأتــي  فــهــي  صــرفــت، 
ــا تــبــقــى مــن  ــر مــ ــ ــذه املـــؤســـســـات هــــي آخـ ــ هـ
مــامــح الـــدولـــة الــيــمــنــيــة الــتــي تــجــمــع بني 
اليمنيني، وقد تقلل من تداعيات الفوضى 
اليمن، ولم  التي تتغلغل في كل مكان في 
ــذا الــــفــــراغ أشـــخـــاص  ــ يــســتــطــع أن يـــســـد هـ
الـــدولـــة، مــثــل خــالــد بحاح  يمثلون رمــزيــة 
ــدن، أو  ــ ــادي فــــي عــ ــ ــه مـــنـــصـــور هــ ــ ــبـــد ربـ وعـ
اشــــخــــاص يــمــثــلــون قــضــيــة ذات جــاذبــيــة 
شــعــبــيــة، مــثــل قــيــاديــي الـــحـــراك الــجــنــوبــي، 
الزبيدي وشــال شايع محافظ  عــيــدروس 

عدن ومدير أمن املدينة.
ــتــــعــــّرض هــــــذه املــــؤســــســــات لــلــنــهــب،  ــد تــ ــ قـ
ولـــو أتــلــفــت مــحــفــوظــاتــهــا وأوراقــــهــــا، كما 
حـــدث فــي عــــدن، بــعــد حـــرب 1994، سيجد 
اليمنيون أنفسهم أمام أطال كل ما تبقى 
من دولتهم، وهو سيناريو سيفتح أبواب 
جــحــيــٍم أكـــبـــر مـــن الـــتـــي فــتــحــت فـــي بــغــداد 
 فقيرة املوارد، 

ٌ
بعد إسقاطها، فاليمن دولة

ــذا غــيــر  ــ ــيـــرة، هـ وطــبــقــتــهــا الـــوســـطـــى صـــغـ
الــجــغــرافــيــة واالجــتــمــاعــيــة،  الــيــمــن  طبيعة 
إضافة إلى تعقيداٍت تاريخيٍة كثيرٍة، تزيد 
من صعوبة إعادة حضور الدولة املركزية 
 ،

ً
أصــا ضعيفٍة  بفاعليٍة  تعمل  كانت  التي 

الــنــاس لــوجــودهــا، وهــذا  ساندها احتياج 
لن يكفي في املرحلة املقبلة.

يـــــزيـــــد الــــنــــصــــر الــــعــــســــكــــري مــــــن الـــكـــلـــفـــة 
ــًا واحـــــــــدًا يــتــحــّمــل  ــرفــ الـــســـيـــاســـيـــة، ألن طــ
الــتــي يصعب  الحقيقة  هــذا غير  الــنــتــائــج، 
عـــلـــى الـــتـــحـــالـــف تــــجــــاوزهــــا، وهـــــي ضــعــف 
شــعــبــيــة تـــدخـــلـــه الـــعـــســـكـــري فــــي صــنــعــاء 
وشمالها، بعكس حال الجنوب. هذا يزيد 
مــــن صـــعـــوبـــات إقـــــــرار أي ســـلـــطـــٍة مـــوالـــيـــٍة 
ــال، ألن شــرعــيــتــهــا  ــمــ ــشــ لـــلـــتـــحـــالـــف فــــي الــ
شديدة الضعف، أو شبه منعدمة وعمليات 
العنف ضدها، سيتوّرط فيها كثيرون من 
املــتــضــّرريــن مـــن وجـــودهـــا، حــيــث يقتصر 
األمـــر فــي الــجــنــوب على داعـــش والــقــاعــدة. 
لكن، في الشمال سيتحول أنصار الحوثي 
وصالح إلى جماعات عنف إضافية، وسط 
ما  السلطة،  لــهــذه  واســـع  رفــض مجتمعي 
فريق  مع  التفاوض  إلــى  التحالف  سيدفع 
الــحــوثــي وصـــالـــح، ولـــن يــكــون بــالــضــرورة 
وضــعــه الــتــفــاوضــي أفــضــل، وهـــو مــتــوّرط 

داخل صنعاء الغارقة في الفوضى. 
اليمن، وغيرها  إعــمــار  إعـــادة  الحديث عــن 
يــكــون ذا  مــن وعـــود تبشيرية، ال يمكن أن 
، تــســتــطــيــع فــرض 

ٌ
قــيــمــة إذا تــغــيــبــت دولــــــة

األمـــن املــطــلــوب، لــتــجــاوز تــداعــيــات الحرب 
واالنتصارات  اجتماعي،  ق 

ّ
وتمز دمــار  من 

العسكرية بدون قدرٍة على تحمل نتائجها 
ــى نــتــائــج مــعــاكــســٍة  ــؤدي إلــ ــ الــســيــاســيــة، تـ
لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، وتــصــبــح أقــــرب إلــى 
الهزيمة منها إلى النصر، فحتى الصورة 
ــة لـــلـــنـــصـــر الـــعـــســـكـــري بـــدخـــول  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ اإلقـ
االختبار  مــع  كليًا  تتحطم  ســوف  صنعاء 
السياسي الصعب في إدارة مرحلة ما بعد 

الحرب في العاصمة اليمنية. 
)كاتبة يمنية(

»اإلخوان« والنقاش األميركي لتصنيفهم   »منظمة إرهابية«

مأزق حكومة بنكيران

نصر عسكري وعجز سياسي في اليمن

سورية.. من الهدنة 
المؤقتة إلى السالم الدائم

تصنيف الواليات 
المتحدة جماعة 

اإلخوان »منظمة 
إرهابية« سيوصد 

أبوابًا كثيرة في 
وجهها

حظ الحكومة لن 
يكون أحسن حاًال من 

التي قادها اليوسفي

االنتصارات العسكرية 
التي تتحّول هزائم 

سياسية تكون 
نتيجتها أسوأ

آراء

بشير البكر

تــواجــه تــونــس، مــنــذ انــتــصــار ثــورتــهــا فــي عـــام 2011، تــحــديــات عـــديـــدة، وكــانــت 
االستحقاقات األساسية في األعوام األربعة األولى تتمثل في التوصل إلى تفاهماٍت 
حول املرحلة االنتقالية. لم تكن املسألة سهلة، لكن األطــراف السياسية والنقابية 
ومكونات املجتمع املدني نجحت في إدارة خالفاتها بروٍح ديمقراطية، وتوصلت، 
من خالل الحوار، إلى إنجاز الدستور، وإجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية 
في عام 2014، إال أن هذا النجاح لم يتحول إلى عامل دفع، كما كان متوقعًا، بل أخذ 

املركب يسير ببطء، وسط عواصف إرهابية عاتية، دهمته أكثر من مرة.
ويجدر التوقف أمام مالحظٍة أساسيٍة، وهي أن قوى اإلرهاب كانت تتربص بالثورة 
التونسية، منذ لحظة انتصارها وتترصد خطواتها، لكنها لم تتحّرك وترفع رأسها 
عاليًا، إال في األوقات التي كانت فيها الديمقراطية التونسية الوليدة تلتقط أنفاسها 
ودفع  كــان صغيرًا،  مهما  منجٍز،  أي  تخريب  هدفها  وظــل  واقتصاديًا،  سياسيًا 

البالد نحو حالٍة من الفوضى.
التونسي جيدًا، ألنها  ليست قوى اإلرهــاب في تونس مجهولة، ويعرفها الشعب 
كانت موجودة على مسرح األحــداث منذ زمن طويل، إال أنها عاشت سابقًا في 
الظل، ولم تنتعش وتظهر إلى العلن، حتى فترة انتصار الثورة على الطاغية، وعلى 
الرغم من أنها لم تساهم في الثورة، فإنها استفادت من أجواء الحرية واالنفتاح 
التي خاضت غمارها  الجديدة  التجربة  في  تنخرط  أن   من 

ً
وبــدال أشاعتها،  التي 

القوى السياسية بمختلف انتماءاتها، فإنها انكفأت نحو الهامش، وبدأت تخطط 
لتخريب البناء التونسي وتقويضه. وما يميز هذه القوى أنها تتسم باالنتهازية 
الحركة،  لتظفر بفرصة حرية  لم تكن  الثورة  لوال مناخ  والجهل، فهي  والتوحش 
وتنافق  نفسها،  على  تنطوي  جعلتها  السابقة  العهود  فــي  القمع  أجـــواء  أن  ذلــك 
الدكتاتورية وتخضع لها. وحني هبت رياح الديمقراطية، لم تحتمل استنشاق الهواء 
 في 

ً
 لتصبح حاضرة

ً
 من أن تنفتح ضاق صدرها، ولم تجد سبيال

ً
النظيف، وبدال

املشهد سوى القتل واالنتحار العبثي الذي ينتهي، في كل مرة، إلى توجيه ضربٍة 
الذي دفع  العادي  للمواطن  وإنما  والديموقراطية،  للحرية  ليس فقط  الصميم،  في 
التي تشكل  السياحة  االقتصادية، وخصوصا  البالد  مــوارد  انهيار  فاتورة  ثمن 
مصدرًا رئيسيًا للدخل في تونس. وفي جميع الهجمات التي قاموا بها، تصّرف 
القيام بعمليات  السياحة، من خالل  لها تجاه  العدميون بعدوانيٍة ال مثيل  هؤالء 
قتل جماعي ملرتادي املتاحف والشواطئ من السياح، علمًا أن هؤالء بشر أبرياء، 

وليسوا مقاتلني أعداء في ساحة معركة.
كان رهان اإلرهاب أن تسقط التجربة الديمقراطية، وتنهار الدولة التونسية وتدخل 
الــبــالد فــي دوامـــة الفوضى، لكن تــونــس، البلد الصغير مــحــدود املـــوارد، أبــان عن 
املنحرفني، ودافــع، بحكومته وأحزابه  شجاعٍة قل نظيرها في مواجهة عصابات 
من  عقود  بعد  استعادوها،  التي   

ً
أوال الحرية  عن  وجيشه،  أمنه  وأجهزة  وشعبه 

العابدين بن علي.  الرئيس املخلوع زين  أقامها نظام  التي  العسكرية  الدكتاتورية 
ومن اإليجابيات الالفتة في الهجمة األخيرة على مدينة بنقردان مشاركة األهالي 
فــي مــواجــهــة عــصــابــة داعــــش، وقـــد رفـــع ذلـــك مــن مــعــنــويــات قـــوى األمـــن والجيش 
والحكومة، ولكنه، في الوقت نفسه، عكس اإلحساس العفوي لدى الشارع التونسي 
البياني  الخط  في رفــض اإلرهـــاب، وتقديم األرواح من أجــل كسر شوكته. ويبني 
للهجمات التي قام بها »داعــش« في تونس أن املعركة ليست في صالح اإلرهاب، 
بل أنه سائر نحو الخسارة، وال مستقبل له في هذا البلد، الذين أخطأوا الحساب 
حني ظنوه رخوًا، فتبني أن سر مناعته هو التمسك بالحرية. وفي الوقت الذي تعلو 
للتدخل عسكريًا في  باريس وواشنطن ورومــا ولندن  الدولية من  فيه األصــوات 
ليبيا ضد داعــش، هاهي تونس الصغيرة الجميلة تواجه وحيدة داعش الوحش، 

وسيكون النصر للجميلة.

نصري حجاج

بعد  انتصار الثورة التونسية في عام 2012، تقدم تونسيون متشيعون إلى وزارة 
الداخلية التونسية بطلب لتأسيس حزب جديد باسم »حزب الله في تونس«، لكن 
الطلب رفضته السلطات. ومع ذلك، شهدت تونس، علنًا وسّرًا، حركة تشيع، بتشجيع 
املجتمع  أن  املعروف  اللبناني. ومن  الله  اإليرانية وحــزب  االستخبارات  أجهزة  من 
التونسي، بغالبيته الساحقة، ينتمي إلى املسلمني السنة، وهناك أقلية صغيرة من 
اليهود التونسيني، بعد أن هاجر معظمهم إلى فرنسا وإسرائيل، وخصوصًا بعد 
ال  مواطنني،  تونس بصفة  فــي  اليهود  مــن  بقي  مــن  يعيش  و1967.   1948 عامي 
يميزهم شيء عن باقي املواطنني اآلخرين، ومنهم من انخرط في النضال التونسي 
ضد االستعمار الفرنسي، وناضل ما بعد االستقالل في األطر النضالية النقابية 
والحزبية اليسارية. وفي تونس، قلة تكاد ال تذكر من التونسيني املسيحيني الذين 

اعتنقوا املسيحية في فرنسا، أو على أيدي بعض املبشرين في تونس. 
أن  األخــرى،  العربي  املغرب  بلدان  العربي، وحتى  املشرق  بلدان  ويميز تونس عن 
عددها  نتيجة  ملحوظًا،  اندماجًا  مندمجة  األمــازيــغ،  مثل  فيها،  العرقية  األقليات 
النزعة  القسري  التعريب  حركة  فيها  أثــارت  التي   ،

ً
مثال بالجزائر،  مقارنة  القليل، 

القومية لدى األمازيغ. لم يشهد املجتمع التونسي، كما شهد غيره من املجتمعات 
العربية، وخصوصًا في املشرق، النزاعات الطائفية أو املذهبية أو العرقية الطاحنة، 
وإن كان عاش، مثل أي مجتمع، صراعات ذات طابع اجتماعي طبقي، وتمايزًا بني 
الريف أو مناطق الظل واملدن، وهذا مألوف في مجتمعات مرحلة ما بعد االستقالل. 
وإلى مرحلة بروز حركة النهضة اإلسالمية، كانت السمة العامة للمجتمع التونسي 
العلماني،  الليبرالي  الطابع  بتأثير  تتميز  بورقيبة  الحبيب  الرئيس  له 

ّ
شك الـــذي 

وخصوصًا ما يخص الدستور ومجلة األحوال الشخصية. ويالحظ املراقب للواقع 
 
ً
 بحركة النهضة، قوة

ً
التونسي ما بعد ثورة 2011  بروز التيار اإلسالمي، ممثال

بروز  إلــى جانب  التونسية،  السياسية  الحياة  في  كبير  وذات شــأن  أولــى،  منظمة 
تيارات قومية كانت راكدة في املرحلة السابقة. ولكن، يمكن القول إن الصراعات 
 فيما 

ّ
، ال تتجه إلى ممارسة العنف، اال

ً
السياسية في الحياة التونسية ظلت ناعمة

ندر، بانبعاث التيارات السلفية. 
وفي هذا اإلطار، يالحظ، ومنذ السنة األولى للثورة، نشاطات فئات تونسية متأثرة 
الخاص  الــواقــع  الــقــوة، غافلة عن معرفة  يعّززها وهــم  اللبناني،  الله  بتجربة حــزب 
الذي نشأ في بيئته حزب الله. وقد شهدت تونس ردة فعل هي األقــوى في العالم 
العربي على القرار الخليجي، اعتبار حزب الله  منظمة إرهابية، حتى ليحار املرء 
اللبنانيني، فقد أصــدر تونسيون  التي فاقت ردة فعل  الفعل هذه  في تفسير ردة 
الله، وأصــدر فنان تشكيلي تونسي تصميمات  عريضة للتوقيع تدافع عن حزب 
كما  »فيسبوك«.  على  صفحته  فيها  أغــرق  نصرالله،  حسن  صــور  تحمل  فنية، 
أعلنت فنانة مسرحية حملة شعارها أنها إرهابية، طاملا أن التهمة طاولت حزب الله. 
أمام هذه الحمالت التضامنية التي لم تسأل اللبنانيني آراءهم بهذا الحزب، ومعاناتهم 
دور  التساؤل عن  نفسها جهد  تكلف  ولــم  على حياتهم،  هيمنة سالحه  في ظل 
حزب الله في سورية، وقتله السوريني والفلسطينيني، وتجويعهم حتى املوت في 
اليمن والعراق، واغتياله رمــوزًا ثقافية  القاتل في  اليرموك، ودوره  مضايا ومخيم 
 إحالة  هؤالء املدافعني  إلى 

ّ
وسياسية وفكرية لبنانية في لبنان، ال يسع املتابع اال

علم النفس، لتحليل شخصيات هؤالء الذين يزعمون أن دفاعهم عن حزب الله، إنما 
لكونه مقاومًا إسرائيل، متجاهلني قتله شعبًا آخر، ووضع حاضنته االجتماعية 
في خدمة أجندات إيــران، وإرشــادات الولّي الفقيه. وإذا كان هؤالء التونسيون من 
املنتمني إلى الفكر العلماني، واملتأثرين بفلسفة األنوار الفرنسية، ال يرون في حزب 
الله حزبًا إسالميًا أصوليًا، فتلك مصيبة ستضاعف مخاطر األصولية  الدموية 

في تونس.

ميشيل كيلو

إسطنبول، وسط  في  أخــيــرًا،  انعقدت،  التي  العامة  هيئته  واحـــدٍة من جلسات  في 
مالبسات وتجاذبات متنوعة، بعضها سوري وبعضها اآلخر إقليمي، قال أحد من 
درجوا على املطالبة باحترام ما يسمى »القرار الوطني املستقل«، إن هذا القرار ليس 

أكثر من شعار يجب التخلي عنه. 
وأثار القول استغراب من عرفوا في صاحبه أحد املدافعني الدائمني عن هذا القرار، 
الذين خاضوا معارك حقيقية من أجل امتالكه وممارسته. فهل  به،  ني 

ّ
واملتمسك

الــقــرار وتالشيه، أم  التغير في موقفه ما بينته األيــام من ضمور هــذا  كــان سبب 
ب على هذا القرار من عجٍز لطاملا افترض أنه نقيضه الذي جعله 

ّ
يرجع إلى ما ترت

إلى  يعود  السبب  أن  أم  واقــعــي،  وغير  وبالتالي، شعاريًا  ومــعــدومــًا،  مثلومًا  يبدو 
مته من تبعية هذا 

ّ
حجم التدخالت العربية واإلقليمية في الشأن السوري، وما حت

العوامل،  هــذه  أنتجته  بما  استقالله،  أو  استعادته  فــرص  قّوضت  التي  لها  الــقــرار 
دفعت  املستقل،  السوري  الوطني  القرار  إلى  نظرة سلبية  من   ،

ً
ومجتمعة  

ً
منفردة

أحد املدافعني عنه إلى مطالبة زمالئه بالكف عن التمسك به، أو السعي إلى امتالكه، 
إلــى أســس عملية، ووظائف حقيقية، يمكن أن  أنــه ليس غير شعاٍر يفتقر  بحجة 
تبدل الواقع أو تؤثر فيه. لذلك، ليس من الخسران في شيء التنازل عنه، ما دمنا ال 
نملك، نحن السوريني، من أمرنا شيئًا، أو ما دامت قضيتنا بني »أيد أمينة«، يغنينا 
دورها عن شعاراٍت ال نفع منها توهمنا بأن لدينا القدرة على امتالك قرار وطني 

سوري مستقل. 
الــثــورة بفترة  الــســوريــني بأننا فقدنا، بعد بــدايــة  تــؤمــن قطاعات واســعــة جــدًا مــن 
 خــارجــيٍّ مكثف، اســتــدعــاه النظام 

ٍّ
قصيرة، قــرارنــا الــوطــنــي، مــا يــعــود إلــى تــدخــل

 خارجيًا 
ً
إلــى وطننا مقابال األســـدي للقتال ضــد شعبنا واحــتــالل بــالدنــا، أدخــل 

مضادًا، فكان من الطبيعي أن تضفي التدخالت طابعًا إقليميًا ودوليًا على الثورة، 
وأْن تفقدها شيئًا فشيئًا طابعها املحلي، وتحولها إلى صــراع قوى أضعفت، ثم 
قــرار  بالنتيجة  أخـــرى، وضيعت  بعد  واحـــدة  الــســوريــني جميعها،  أوراق  قــّوضــت، 
صته إلى حدٍّ صار معه غير منظور أو مؤثر. وبالتالي، 

ّ
الثورة الوطني املستقل، أو قل

نتوهم  زمانها،  فات  قديمٍة  عــادٍة  بحكم  املطالبة بمضمونها،  نكّرر  كلمات  مجرد 
أنه كان عندنا قــرار وطني مستقل، على الرغم من أنه كان نسبيًا، وبالتالي غير 

مستقل بالضرورة، أو بصورٍة جدية. 
اليوم محض  املستقل هو  الوطني  القرار  إن  يقول  العالم فكر سياسي  في  هناك 
وتــداخــل مصالح  ترابط  نفسه صــار نسبيًا في ظل  االستقالل  أن  بما  استحالة، 

الدول واألمم وسياساتها وإراداتها. 
اه 

ّ
لذلك، من العبث املطالبة، اليوم، بقراٍر لطاملا عبر عن السيادة بمعنى قديٍم تخط

 إال 
ً
التطور الدولي، ارتبط بتشكل الدولة/ األمة الذي تقادم ولم يعد معتمدًا أو فاعال

في أضيق الحدود، الداخلية غالبًا. 
على الرغم من كل ما تقدم، كيف ال يكون هناك قرار وطني مستقل، إذا كانت هناك 
اللصيقة  الخصوصيات  تعّبر عن نفسها من خالل  حقيقة وطنية ال شك فيها، 
فقدها  يعني  وقـــراراتـــه،  تــفــرده ومصالحه  فــي   

ً
تجعله مستقال الــتــي  بكل شــعــب، 

 بصورٍة مطلقة، 
ً
الــذي قد ال يكون مستقال الوطني  قــراره  تبعيته لجهٍة مــا، وفقد 

لكن استقالل الشعب والوطن مستحيل، من دون توفر قدٍر فاعٍل من استقالليته. 
لم يفقد الشعب السوري حضوره الوطني، على الرغم مما تعّرض قراره املستقل 

له من مصادرة. 
الــذي علينا استعادته،  أن يكون أســاس موقفنا من قرارنا املستقل  هذا ما يجب 
بالحدود التي تجسد استقاللية شعبنا وخصوصية مصالحه، بعد أن عشنا، في 

السنوات الفائتة، النتائج الكارثية لضياعه، ولسيطرة قرارات اآلخرين علينا.

تونس وداعش.. 
الجميلة والوحش

حزب اهلل في تونس

حضور وطني مستقل
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كتب ألبير كامو، في رواية الطاعون، »إن طول االنتظار يؤدي إلى 
عدم االنتظار«، وبني رغبة في استمرارها وخوف من انقضائها 

يترنح املوقف السوري من الهدنة.
الهدنة  فــي ظــل  التي نعيشها  القليلة  األيـــام  فــي هــذه  مــا أحوجنا، 
في سورية إلى هدنة مع عقولنا وقلوبنا، وكل من نعرف أو نرى، 
ويبدو أن الحرب أغلقت منافذ األمل لدى السوريني؛ حتى أصبحوا 
الروحية على  الهدنة  لخرق  األمــور موضوعًا  أبسط  يخلقون من 
األقل. فسوريو الخارج، وأقصد من هاجر طوعًا، أو قسريًا، يرون 
في الهدنة هدرًا لكل عذاباتهم ومعاناتهم التي تهددها بالنسيان، 
وعدم الثأر لنزفها. أما سوريو الداخل فهم الزالوا غير قادرين على 
الفرح املؤقت؛ خوفًا من خرٍق غادٍر، قد يودي بطموحهم بالعيش 
األكبر  يلغي طموهحم  تقسيم  أو  والــطــيــارات،  القذائف  بعيدًا عن 

بسورية موحدة وجديدة.
الــســوريــني، وتصالح  الــحــرب مساحة األمــل داخــل معظم  هشمت 
ــفــقــد، أكــثــر مــمــا يــجــب أن يسمحوا  كــثــيــرون مــنــهــم مـــع فــكــرة ال

ألرواحهم املكلومة بأن تمد يدها لكل هدنة.
الرغم من كل ما جرى في السنوات الخمس،  ومهما يكن، وعلى 
ال بد أن ندرك أن الحرب لن تستمر، وأن الهدنة مفتاح كريم لطرق 
أبواب السالم الذي يبقى، ويجب أن يبقى مشروعنا الذي سنعلق 
عليه كل طموحاتنا الغالية، وآمالنا العزيزة باإلفراج عن املعتقلني، 
وإيقاف هدر األرواح التي شبعت األرض السورية من دمها، وملا 

تزل، وبناء وطن كما نشتهي ونحلم.
يسرى السعيد )سورية(

إقتصاد،  الحقيقية ألي  املـــرآة  هــي  الــبــورصــة  إن  يقولون 
ولكن ما يحدث في مصر خالف ذلك تماما، حيث نجد 
ــبــورصــة مكاسب  ــك، تــحــقــق ال ــ ــع ذل اقــتــصــادًا يــعــانــي، ومـ
التي تحقق مكاسب  الوحيدة  باملليارات، فبورصتنا هي 

من اإلشاعات.  
ر قرار الحكومة املصرية، برئاسة إبراهيم 

ّ
من فينا يتذك

العمل  ، تجميد ووقــف  مــايــو/أيــار 2015  فــي 18  محلب، 
ــاح الــرأســمــالــيــة فــي ســـوق املـــال عــامــني مع  بضريبة األربــ
استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية التي فرضتها 
اعتبر  عــام 2014، حيث  مــن  تــمــوز  يوليو/  فــي  الحكومة 
ــد األســـبـــاب  ــرار الــحــكــومــة أحــ ــ ــبـــراء فـــي ســــوق املـــــال، قـ خـ
والعربي خارج  األجنبي  اإلستثمار  الرئيسية في هروب 
البالد، مؤكدين أن ذلك الوضع يتسبب في تدهور الحقل 
االقتصادي للبالد، مع وجود شبهة إزدواج ضريبي، وقد 
الــتــام فــرض قــوانــني ضــرائــب على  أجمعوا على رفضهم 
البورصة، واصفني االمر بأنه غير مدروس ومتسرع، ألنه 

يؤثر على تعامالت البورصة والقيمة السوقية لألسهم.
كــانــت الــتــعــامــالت فــي الــبــورصــة املــصــريــة مــعــفــاة مــن أي 
واملــقــدرة بنحو 1 في  »الدمغة«،  ضرائب، إال من ضريبة 
ــــف عــلــى إجــمــالــي الــتــعــامــالت فـــي الـــبـــورصـــة، قــبــل أن  األل
تلغيها الــحــكــومــة فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2014، وتــقــر فــرض 
الــنــقــديــة بـــواقـــع 10% بجانب  الــتــوزيــعــات  ضــريــبــة عــلــى 
الــرأســمــالــيــة  ـــاح  ضــريــبــة أخــــرى بنسبة 10% عــلــى األربــ

املحققة من االستثمار في البورصة. ولكن، في الحقيقة، 
جاء قرار وقف العمل بضريبة األرباح الرأسمالية تراجعا 
مـــن حــكــومــة مــحــلــب ومــخــيــبــا لــــآمــــال، ويـــعـــد انــتــصــارا 
املستفحلة  والبورجوازية  األعمال  ورجــال  للمستثمرين 
الذي  الفقير  املواطن  املواطنني، وخصوصًا  على حساب 
يتحمل الجانب األكبر من زيادة األعباء الضريبية، نتيجة 
ــراد الــضــريــبــي، مــن دون  ــ ــادة اإليـ لــجــوء الــحــكــومــة إلـــى زيــ
الحكومة،  على  ضغطوا  فقد  الضريبية،  القاعدة  توسيع 
بما لديهم من نفوذ وأدوات يملكونها، وعملوا على إسقاط 
الــحــكــومــة ضعيفة،  أرادوا، ألن  مــا  لــهــم  ــان  الــبــورصــة، وكـ
وضــّيــعــت حـــق الـــدولـــة بــرضــوخــهــا لــرغــبــة املــســتــثــمــريــن 
والقطط السمان في البورصة، فهم من يصنعون القرارات، 
حيث فشلت الحكومة، مرة بعد مــرة، في فرض ضريبة 
األربــاح الرأسمالية، والتي تمثل إجراء ضروريًا من أجل 
املرجوة،  الثروات  توزيع  الضريبية وعدالة  العدالة  تحقيق 
وبوقف الضريبة تكون الدولة قد خسرت أرباحا كبيرة، 
مــا سينعكس عــلــى عــجــز املـــوازنـــة الــعــامــة الــــذي  تضطر 
معه الحكومة املصرية إلى اإلقتراض من الخارج، لتغطية 

العجز بني املصروفات وااليرادات .
ومن هنا نقول: ألم يحن الوقت إللغاء قرار تعليق ضريبة 
ــاح الــرأســمــالــيــة فــي ســـوق املـــال الـــذي اتــخــذه رئيس  ــ األربـ
الوزراء السابق إبراهيم محلب؟ وهو الذي كان بحجة أن 
التنافسية،  الحالة  وقتل  السيولة،  إلى شح  أدت  الضريبة 

وخـــــروج مــســتــثــمــريــن مــصــريــني وأجـــانـــب عــديــديــن من 
اإلضافية  واألعــبــاء  تطبيقها  آلية  لغموض  كذلك  السوق، 
بقانون  صــدر  الضريبة  فإيقاف  عليهم،  تفرضها  التي 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وال يلغيه إال قــانــون مــن رئيس 
الجمهورية وليس مجلس الوزراء، كذلك أصبح لنا برملان 
انعقاد  قبل  التي صــدرت  بقانون  الــقــرارات  اآلن، وجميع 
البرملان، والتي لم تناقش في مجلس النواب، تعتبر ملغاة 
العمل به  بقوة الدستور والقانون، وبالتالي، يمكن إعــادة 
بعد عرضه على البرملان، طاملا وجد فيه وسيلة لتوسيع 
الــقــاعــدة الــضــريــبــيــة إلنـــعـــاش الــخــدمــات الــعــامــة املــتــرديــة 
واملوافاة باإللتزامات الدستورية بزيادة اإلنفاق على بنود 

مثل التعليم لـ 3% والصحة لـ 4% من الناتج القومي.  
عــدد مــن لــه حــق التعامل فــي بــورصــة مصر مــن األفـــراد 
دائما  فــالــبــورصــة  ألــف مستثمر،  واملــؤســســات هــو 540 
تحقق مــكــاســب بــاملــلــيــارات، عــلــى الــرغــم مــن أن املنحنى 
اإلقتصادي في هبوط، وهذا هو العجب بعينه، فقد حققت 
الــبــورصــة املــصــريــة فــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، 
املــال  رأس  ليبلغ  جنيه،  مليار   1.92 نحو  بلغت  مكاسب 
السوقي ألسهم الشركات املقيدة بالبورصة نحو 393.09 
مليار جنيه مقابل 391.12 مليار جنيه في يناير/ كانون 
ثاني، بارتفاع بلغت نسبته نحو 5ر0 %، حيث أن سوق 
األسهم استحوذت على 43،43% من إجمالي قيم التداول. 
أحمد البهائي )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

سمير حمدي

ــي الـــــــذي شــهــدتــه  ــ ــابــ ــ ــكـــن الــــحــــدث اإلرهــ لــــم يـ
لن  وربــمــا  األول،  التونسية  بــنــقــردان  مدينة 
يــكــون األخـــيـــر، لــكــنــه أكـــد جــمــلــة مــن الــوقــائــع 
املــراقــب  عــن  أن تخفى  يمكن  ال  األرض،  على 
املــحــايــد واملــتــابــع للمشهد الــتــونــســي الــعــام، 
األخــيــرة،  العملية  مــن ضخامة  الــرغــم  فعلى 
بــالــنــظــر إلـــى عـــدد املــســلــحــن الــذيــن شــاركــوا 
معهم،  جلبوها  التي  األسلحة  وكمية  فيها، 
وعلى الرغم من اتساع العملية، لتشمل ثكنة 
ومرافق  الوطني  للحرس  ومنطقة  عسكرية 
كانت  مــا  إلــى غير  أفضت  أنها  إال  حكومية، 
تأمله جماعات اإلرهــاب من إثــارة للفوضى، 
واســـتـــقـــطـــاب الـــســـكـــان املــحــلــيــن لــانــضــمــام 
إلــيــهــا، وهـــو مــا أشـــار إلــيــه شــهــود عــيــان من 
الصوت  مكبرات  املجموعات  هــذه  استخدام 
الفعل  الناس ملساندتها، فقد كان رد  لدعوة 
ــتـــوقـــع، مـــن حــيــث رفــضــهــا  الــشــعــبــي فــــوق املـ
ــــاب، بــل ومساندتها  ــداءات جــمــاعــات اإلرهـ نــ
ــي وقــــــــــوات األمـــــن  ــنــ ــوطــ ــة لـــلـــجـــيـــش الــ ــامــ ــتــ الــ
الداخلي، وتحولت املعركة من صراع مسلح 
بــن قــــوات نــظــامــيــة وجــمــاعــات مسلحة إلــى 
اإلرهابية  للعناصر  مطاردة شعبية واسعة 
 واحدًا في مدينة بنقردان.

ً
التي لم تجد ملجأ

مــا جــرى فــي هــذه املدينة تعبير مصغر عن 
ــــض الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي اإلرهــــــــاب،  ــــدى رفــ مــ
ــة الــوطــنــيــة في  ــيـــارات الــــدولــ وانـــحـــيـــازه لـــخـ
انتقالها الديمقراطي، وبنائها الدولة املدنية 

سيف الدين عبد الفتاح

البوليسية،  القمعية  االستبدادية  النظم  في 
والـــتـــي تــســتــنــد إلـــى حـــالـــٍة عــســكــريــٍة فــاشــيــة، 
القمع  أهـــم أدوات  الــشــرطــيــة  تــكــون األجـــهـــزة 
الشرطة من سلطة  قــوات  والترويع، وتنتدب 
الـــعـــســـكـــر لـــلـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال قـــــــذرة كـــثـــيـــرة، ال 
أن  العسكر  قــوات  ترغب،  ال  وربما  تستطيع، 
قـــوات الثكنات، وبحكم  تــقــوم بــهــا، نــظــرا ألن 
تــكــويــنــهــا، ال تـــقـــوى عــلــى الــتــعــامــل الــيــومــي 
الـــروتـــيـــنـــي مــــع الـــــشـــــارع، وإن شـــئـــت الـــدقـــة 
»مــجــتــمــع املــدنــيــن«، إن بــقــاء قــــوات العسكر 
في الشارع، مددًا طويلة، أمر ال يمكن تحمله 
املدنين.  ومجتمعات  العسكر  الجهتن،  مــن 
أحـــد املــحــكــات األســاســيــة، فــي هـــذا املـــقـــام، أن 
صفة »املــدنــي« إنما تكون، في جوهرها، في 
قبالة »العسكري«، فضا عن ذلــك أن طبيعة 
تــســلــيــح قــــوات الــجــيــش ال تــصــلــح بــحــال في 
أي  وأن  وتعقيداته،  بتشابكاته  املدني،  إدارة 
تسقط  أن  يمكن  املــدنــيــن  لتهويش  مــحــاولــة 
فــيــهــا ضــحــايــا كــثــيــرة، عــامــة ذلـــك فــي مصر 
والنصب  الجمهوري  الحرس  أحــداث مجازر 
الــتــذكــاري وفـــض اعــتــصــامــي مــيــدانــي رابــعــة 

والنهضة ومجازر ميدان رمسيس.
املستخدمة  األداة  األمنية هي  األجهزة  تبدو 
ــة، فــــي قــيــام  ــريـ ــكـ ــة عـــسـ ــيـ مــــن مـــنـــظـــومـــة فـــاشـ
للقمع  أدوات  كأهم  بوليسية شرطية  أجهزة 
والــتــرهــيــب، لــلــتــخــويــف والـــتـــرويـــع، وفـــي ظل 
الـــطـــلـــب عـــلـــى أجــــهــــزة الـــبـــطـــش الـــشـــرطـــي فــي 
الــنــظــام االســتــبــدادي، تــمــارس هــذه األجــهــزة، 
في ظل االحتياج لها، بطشًا خاصًا بها، كما 
تــرتــب اقــتــصــادا يتعلق بــالــقــمــع بــمــا يــعــرف، 
لـــدى املــصــريــن، بــالــســبــوبــة، وتــنــشــط معامل 

التي تحتكم للقانون واملؤسسات، بعيدا عن 
لــغــة الــفــوضــى والـــســـاح ومــنــطــق الــشــعــارات 
الــدولــة  ومسميات  الــخــافــة  عــن  الدوغمائية 
اإلســامــيــة. أســاء اإلرهــابــيــون تقدير املوقف 
بــاعــتــقــادهــم أن الـــوضـــع الــتــونــســي قـــد يــوفــر 
، يمكنهم استغالها لانتشار 

ً
 حاضنة

ً
بيئة

ــن أن غــالــبــيــة  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ ــع، وعــ ــ ــــوسـ ــتـ ــ والـ
املهاجمن هم من حملة الجنسية التونسية، 
بل ومن أبناء املدينة نفسها )بنقردان(، إال أن 
رد الفعل الشعبي أثبت أن الشارع التونسي 
حسم خياراته وتوجهاته، نحو تكريس دولة 
املــهــاتــرات الدعائية  املــواطــنــة، بعيدًا عــن كــل 
ــادمـــون مـــن خـــــارج الـــحـــدود  ــقـ الـــتـــي حـــــاول الـ

فرضها على الناس بقوة الساح.
التونسية،  الثورة  كان واضحًا، ومنذ نجاح 
ــم مـــن ضــعــف الــســلــطــة املــركــزيــة  ــرغـ وعـــلـــى الـ
حينها، وغــيــاب الــدولــة عــن بــعــض املــنــاطــق، 
ــنــــاس بــالــهــيــكــل الـــســـيـــاســـي الــــذي  تــمــســك الــ
يــنــتــمــون إلـــيـــه، ورغــبــتــهــم فـــي إعـــــادة بــنــائــه، 
، فلم يكن هدف 

ً
 وعدالة

ً
وفق أسس أكثر حرية

الثورة يومًا استبدال نظام استبداد علماني 
مــغــلــق بــنــظــام ديـــنـــي مـــغـــرق فـــي الـــشـــعـــارات 
التي  الدوغمائية  واألطروحات  القروسطية، 
تــســّوق األوهـــــام. بــل وشــكــلــت ظــاهــرة هجرة 
بــعــض الــتــونــســيــن إلــــى مــنــاطــق الــقــتــال في 
الــــدول األخــــرى دلــيــا آخـــر عــلــى أنــهــم فشلوا 
التونسية،  البيئة  في  أفكارهم  استنبات  في 
تمدهم  التي  االجتماعية  الحاضنة  وإيجاد 
بالقوة واالستمرارية، فهناك فرق بن تونس 

والــبــطــش  الـــقـــمـــع  اقـــتـــصـــايـــات  ــاد إلدارة  فـــسـ
البطش  أن مزيدا من  اعتقادًا منها  والتغول، 
يــجــلــب الــهــيــبــة ويــجــلــب املــــــال. وتـــتـــرافـــق مع 
ذلـــك مــنــظــومــة تــطــمــن لـــهـــؤالء، حـــن ارتــكــاب 
تجاوزاٍت خطيرة، بأنهم فوق الحساب، ولن 
تبادل مصالح،  يطولهم عقاب، في حالة من 
تعظم حــالــة القمع الــعــامــة، وتــدعــم حــالــة من 
ــقــــوة، فــتــمــارس  إغــــــراء الــســلــطــة وغـــطـــرســـة الــ
مــــزيــــدًا مــــن عــنــفــهــا وفــــائــــض بــطــشــهــا. تـــبـــّرر 
كــل هـــذه األفـــعـــال والــســيــاســات واالنــتــهــاكــات 
بممارساتها ذلك كله، حفاظًا على أمن الدولة 
هذه  كل  عن  الطرف  املستبد، بغض  وكرسي 
املــمــارســات، مهما أجــرمــت، وتتحول كــل تلك 
بلطجة تمارسها هذه  إلــى حالة  املــمــارســات 
بمساءلتها  بعضهم  يفّكر  حينما  األجــهــزة، 

ووضعها تحت الحساب واحتمال العقاب.
ضــمــن هـــذه املــقــايــضــة فــي مــنــظــومــة السلطة 
تزداد  االستبدادية،  املقاّصة  وتلك  املستبدة، 
وتــيــرة الــقــمــع، فــضــا عــن الــقــمــع املــضــاف من 
ــراءات الـــقـــوة، ضمن  ــ ــ ــّراء طــلــب الــهــيــبــة وإغـ ــ جـ
مــعــادالت األســيــاد والعبيد، ومتوالية ال حّد 
لــهــا وال نــهــايــة، ضــمــن مــقــولــة »إحــنــا أســيــاد 
الشرطة  وأهـــل  العسكر  أهـــل  يقولها  الــبــلــد«، 
وأهل القضاء ورجال األعمال واإلعام، فتكون 
عصبة، أو إن شئت الدقة عصابة ذات مصالح 
الضحية  فيها  الشعب  يكون عموم  متبادلة، 
املـــؤكـــدة، فـــي مـــزايـــدٍة عــلــى الــعــنــف والــبــطــش 
بعموم الناس، وفقًا للتعبير املصري »الناس 
اللي ما لهمش ضهر«، ال ظهر لهم وال ظهير. 
ضــمــن هــــذه الـــســـيـــاقـــات، يــمــكــن فــهــم حــــوادث 
الــتــطــاول بــالــســاح عــلــى عــمــوم الــنــاس الــذي 
يــصــل فــي أقــصــى وأقــســى صــــورة إلـــى القتل 
والضرب في املليان، مرورًا بالسحل وامتهان 

 
ً
، وال تدافع عن نظام، ظلت دومًا قريبة

ً
طائفة

 فيه، وهذا ما 
ً
من الوجدان الشعبي، متجذرة

 في صراعها مع كل 
ً
 معنوية

ً
يمنحها أسبقية

جماعات العنف واإلرهاب.
بقي أن نشير إلى أنه، في ظل هذه النجاحات 
الـــتـــي حــقــقــهــا الـــجـــيـــش الـــتـــونـــســـي والـــقـــوى 
األمـــنـــيـــة، بــــدت بــعــض »الـــنـــخـــب« الــســيــاســيــة 
مستوى  دون  اإلعامية  وأذرعــهــا  والحزبية 
الحدث، سواء في فهمها املشهد، أو محاولة 
لــظــاهــرة اإلرهــــاب،  إيــجــاد حــلــول مستقبلية 
وتحميل  االتــهــامــات  بــتــبــادل  انشغلت  حيث 
الحديث  بــل ووصـــل  لبعضها،  املــســؤولــيــات 
الــدعــوة إلــى استئصال اآلخــر  ببعضهم إلــى 
الوطن، ويدفع معه  الــذي يشاركه  السياسي 
ثمن الدفاع عنه، بشكٍل ال يساهم في تمتن 
الــجــبــهــة الــداخــلــيــة، وأســـــاءت بــعــض أجــهــزة 

شـــــبـــــاط2016، خـــبـــرًا تــحــت عـــنـــوان »تــصــفــيــة 
ــركـــات بـــحـــدائـــق املــــعــــادي«. ثم  قــتــلــة هـــشـــام بـ
خرج علينا وزير داخلية االنقاب، قبل أيام، 
ليعلن أن الوزارة تمكنت من القبض على قتلة 
ــال إن »جــمــاعــة  املــســتــشــار هــشــام بـــركـــات، وقــ
التخطيط  فــي  املسلمن، وشــاركــهــم  اإلخــــوان 
أفراد من حركة حماس بقطاع غزة، وراء تنفيذ 
اغتيال بركات«، موضحا أن املتهمن الذين تم 
ضبطهم عددهم 48 هم جميعًا عناصر خلية 
تابعة لجماعة اإلخــوان، نفذ 14 منهم عملية 
اغتيال الشهيد بركات، بناء على تكليف من 
تركيا، يحيى  في  الهارب  اإلخــوانــي  القيادي 
مـــوســـى، وأحــــد عــنــاصــر اســتــخــبــارات حــركــة 
وأشرفت  دّربـــت  والــتــي  الفلسطينية،  حماس 
وأعـــــــدت لــلــعــمــلــيــة، بــالــتــنــســيــق مــــع عــنــاصــر 

الجماعة حتى إتمامها. 
التهمة  هـــذه  املــصــريــة  الــداخــلــيــة  وزارة  تلفق 
الـــجـــنـــائـــيـــة ألي مـــتـــهـــمـــن، لـــــدوافـــــع مــعــيــنــة، 
حــســب الــتــوقــيــت والــــظــــرف الـــســـيـــاســـي. وقــد 
وثــقــت صــحــيــفــة املـــصـــري الـــيـــوم تــصــريــحــات 
»الــداخــلــيــة« واملــتــحــدثــن بــاســمــهــا ووســائــل 
ــيـــة،  ــمـ ــة والـــصـــحـــافـــيـــة الـــرسـ ــيــ ــرئــ اإلعـــــــــام املــ
واملــوجــهــة أمــنــيــًا، والــتــي أعــلــنــت فيها وزارة 

اإلعــام تغطية الــحــدث، وتحولت إلــى أبــواٍق 
السياسي  للتحريض  أو  الحزبية،  للدعاية 
انساقت نحو  أطــراٍف بعينها، وأحيانًا  ضد 
مــنــطــق الــتــهــويــل والـــتـــرويـــع، وهـــو أمـــر أشــار 
إلــيــه الــجــنــرال املــتــقــاعــد أحــمــد شــابــيــر، مدير 
الــســابــق، حــن أكد  االســتــخــبــارات العسكرية 
»أن اإلعـــام يــهــول كــثــيــرًا«، معبرًا عــن رفضه 
الـــتـــام املــعــطــيــات الــقــائــلــة إن هــنــالــك 6 آالف 
تــونــســي فـــي ســــوريــــة، وفــــي مــنــاطــق الـــنـــزاع 
ــابـــرات،  بـــالـــعـــالـــم. مــضــيــفــًا »هــــــذه كـــذبـــة مـــخـ
يسوقها بعض اإلعامين في الداخل«، وإن 
هذا التهويل اإلعامي ال يخدم املعركة ضد 
ــــذي يـــحـــاول زرع ثــقــافــة الــخــوف  اإلرهــــــاب الـ
والشّك لدى املواطنن، وبالتالي، على أجهزة 
السير  املعنية،  الـــوزارات  الدولة، وخصوصًا 
نحو تحصن الرأي العام من مغّبة السقوط  

 االستسام واإلرباك.
ّ
في فخ

أثــبــتــت الـــوقـــائـــع املــتــتــالــيــة فـــي تـــونـــس مــدى 
ــــدرة شــعــبــهــا عــلــى إدارة شـــؤونـــه بـــصـــورٍة  قـ
مدنيٍة واعيٍة، ترفض االنزياح ملنطق العنف، 
أو  العنف،  جماعات  لــدعــوات  االستجابة  أو 
كانت خلفياتها، وهو  اإلقــصــاء، مهما  قــوى 
لنجاح  الفعلية  الــضــمــانــة  بالفعل  يمثل  مــا 
التحول الديمقراطي التونسي واستمراريته، 
امتلكت  الشعوب متى  أن  ويــقــدم درســًا حيًا 
ــا بـــيـــدهـــا، بـــعـــيـــدًا عــــن أنــظــمــة  ــ ــورهـ ــ زمـــــــام أمـ
االســـتـــبـــداد واالنــــقــــاب، قـــــادرة عــلــى حــمــايــة 

مكاسبها، واالنتصار على اإلرهاب.
)كاتب تونسي(

الـــداخـــلـــيـــة املـــصـــريـــة ثــــاث مـــــرات عــلــى األقـــل 
العام  النائب  اغتيال  عملية  منفذي  قتل  عــن 
وتصفيتهم والقبض عليهم؛ أسماء مختلفة 
ــرة وأعـــــــداد املــتــهــمــن فـــي الــحــادثــة  ــل مــ فـــي كـ
متناقضة. وتدلل هذه التناقضات الصارخة، 
وفي غياب تحقيقات نزيهة تتسم بالشفافية، 
بـــوضـــوح عــلــى تــوظــيــٍف ســيــاســي، تـــقـــوم به 
الكبرى،  الجنائية  للجرائم  السيسي  سلطة 
مــا يجعل مــن املــشــروع أن يفكر كــل ذي عقل 
الــنــائــب  اغــتــيــال  الــحــقــيــقــي لعملية  املــنــفــذ  أن 
الـــعـــام ربــمــا لـــم يــكــشــف عــنــه بـــعـــد!. وإذا كــان 
الجنائية  للجرائم  السياسي  التوظيف  هــذا 
هــو الــحــال، فــمــن املــشــروع أيــضــًا أن نتساءل 
ابـــتـــداًء: هــل مــن اغــتــال هــشــام بــركــات هــو من 
 ، الــطــالــب اإليــطــالــي چوليو ريچيني؟  اغــتــال 
يوم  املصرية،  الداخلية  وزارة  إعــان  يكن  لــم 
األحد املاضي، القبض على قتلة النائب العام 
أشهر،  منذ نحو تسعة  اغتيل  الــذي  السابق 
ــائـــع تــغــيــر فيها  ــع وقـ ــ ــذا الـــحـــدث أربـ شــهــد هــ
ــا، فهل  ــ املـــدانـــون والــجــهــات الــتــي تــقــف وراءهـ

قتل كل هؤالء النائب العام؟!.
إنــهــا بلطجة الــداخــلــيــة املــصــريــة فــي االتــهــام 
ــائــــض مــــن املــعــتــقــلــن،  ــا فــ ــهـ ــديـ ــيـــق، لـ ــفـ ــلـ ــتـ والـ
يــنــقــصــهــم فـــقـــط االتــــهــــام وتــلــفــيــق الــجــريــمــة 
وتصنيع القضية. صار هذا األمر يمارس بكل 
بلطجتها  تــمــارس  كذلك  الداخلية  استهانة. 
ــنـــاس، ســــواء في  بــاإلهــانــة والــقــتــل لــعــمــوم الـ
االعتداء على األطباء أو غيرهم وقتل سائق 
ــــب الــــذي  ــانـ ــ ــل قــتــلــهــا األجـ ــر، بــ ــ ــمـ ــ الـــــــدرب األحـ
الداخلية  اإليطالي،  في قصة روجيني  تمثل 
سأل عن تلفيقها، وال إهاناتها، 

ُ
بلطجية فا ت

وال حتى قتلها. هذا وعد املنقلب لهم. 
)أستاذ جامعي مصري(

الــــطــــاردة لـــإرهـــاب ودول جـــاذبـــة لـــإرهـــاب، 
بما توفره من تربٍة خصبٍة لتبيئة مزيد من 
أشكال العنف والصراع، بالنظر لوضعيتها 
املجتمعية الهشة، سواًء من خال صراعاتها 
الــطــائــفــيــة، وانــــعــــدام مــعــنــى فــكــرة املــواطــنــة، 
أو الــشــعــور بــاالنــتــمــاء لــلــوطــن الــــذي تــحــّول 
إلــــى رهــيــنــٍة فـــي يـــد أنـــظـــمـــٍة، يــتــواشــج فيها 
إلى  مــا حولها  وهــو  بالطائفية،  االســتــبــداد 
مسرٍح كبيٍر لتدخات دولية وإقليمية، وإلى 
نقطة جـــذب لــكــل راغــــٍب فــي تجسيد أحــامــه 
املذهبية والدينية والعرقية، يستوي في ذلك 
تنظيم داعش أو عصائب أهل الحق أو حزب 
الــلــه، فــكــل هـــذه الــجــمــاعــات ال تــؤمــن بمعنى 
املدنية،  املواطنة  املشترك، وال بدولة  العيش 
وال تــعــرف مــعــنــى الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، أو 
للجميع  ديمقراطية تحفظ  دولــة  بناء  داللــة 
حــقــوقــهــم. ومــــن هــنــا كــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن 
»تــــطــــرد« تـــونـــس إرهــابــيــيــهــا إلــــى الـــخـــارج، 
ـــَبـــث، وتــنــقــي 

َ
وكــأنــهــا تــنــفــي عـــن نــفــســهــا الـــخ

ــول الــعــنــيــفــة الــذيــن  ــيـ ــل ذوي املـ ــن كـ ــا مـ ــهـ ذاتـ
ــّروا فـــي مـــواطـــن الـــصـــراع والــفــوضــى،  ــقـ ــتـ اسـ

باختاف جغرافياتها. 
ــل الــتــحــول الــديــمــقــراطــي الــتــونــســي، 

ّ
لــقــد مــث

ــه، أحــــــد أعـــمـــدة  ــراتــ ــثــ ــعــ ــن تــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
الوقاية من اإلرهاب، وزاد في تمتن الوحدة 
بمواقفه  التونسي  الجيش  ومنح  الوطنية، 
ال  ربما   ،

ً
شعبية حاضنة  املــعــروفــة  الوطنية 

يــتــمــتــع بــهــا جــيــش عــربــي آخـــر فـــي املــنــطــقــة، 
فهذه القوة العسكرية الوطنية التي ال تمثل 

كرامة الناس، مهما كانت مواقعهم في خدمة 
الناس، واالختطاف القسري والتعذيب حتى 
القتل، أمور تستوجب الحساب، إال أن أدوارهم 
ــبـــدادي  ــتـ فـــي مــاكــيــنــة الــبــطــش والـــفـــجـــر االسـ

تجعلهم فوق املساءلة أو الحساب.
الــداخــلــيــة املــصــريــة، أخــيــرًا، عن  أعلنت وزارة 
ضبط متهمن في قتل النائب العام السابق، 
تقنيات  مستخدمة  بــركــات،  هشام  املستشار 
ــــان الــثــالــث،  فــنــيــة عــالــيــة، ويـــكـــون بــذلــك اإلعـ
ســــواء فـــي الــبــيــانــات الــرســمــيــة أو مـــن خــال 
املصادر األمنية البارزة التي تتحدث لوسائل 
اإلعام، عن ضبط متهمن في اغتيال النائب 
أو قتلهم خــال تسعة أشهر. وبحسب  العام 
قتلوا  شخصًا   13 هناك  الرسمية،  البيانات 
فــي مــواجــهــات أمــنــيــة مــع الــشــرطــة، ارتــبــطــت 
ــائـــب الـــعـــام  ــنـ ــال الـ ــيـ ــتـ أســــمــــاؤهــــم بــقــضــيــة اغـ
مطلوبا  و34  عليهم،  ا 

ً
مقبوض و14  السابق، 

لــلــعــدالــة، أي حـــوالـــي 61 مــتــهــمــًا، فــيــمــا أعــلــن 
ــي املـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي،  وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، فــ
أعلنت  فــقــط،  املتهمن 48  أن  املــاضــي،  األحـــد 
قيادات جماعة  من   13 مقتل  الداخلية  وزارة 
اإلخــوان املسلمن، وقالت حينها إنها عثرت 
ــة مـــاديـــة قـــد تــســاعــد  ــ عــلــى مــضــبــوطــاٍت وأدلــ
بــشــكــل مــبــاشــر فــي الــكــشــف عــن قــتــلــة الــنــائــب 
عن  الصادر  للبيان  التالي  اليوم  وفــي  العام. 
وزارة الداخلية، نشرت وسائل إعام مصرية 
)قــنــوات فضائية وصحف( نقا عن مصادر 
ــارزة، أن هـــشـــام عـــشـــمـــاوي، ضــابــط  ــ ــ أمــنــيــة بـ
دبر الرئيسي 

ُ
الجيش السابق املفصول، هو امل

النائب  اغــتــيــال  الـــذي خــطــط لعملية  والــعــقــل 
ــــام بـــرســـوم تــوضــيــحــيــة  ــــدت اإلعــ الـــعـــام، وأمــ
لجرائمه، ثم نشرت صحيفة األخبار القومية، 
فـــي صــــدر صــفــحــتــهــا األولـــــى فـــي 4 فــبــرايــر/ 

تونس الطاردة لإلرهاب
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أبو ظبي ـ العربي الجديد

أّول من أمس، شهدت دول الخليج العربي 
ــًا قــويــة  ــاحـ ــارًا غـــزيـــرة وريـ ــطـ بــمــجــمــلــهــا أمـ
فت أضرارًا عديدة اختلفت حّدتها بن 

ّ
خل

دولة وأخرى. أكثر املناطق تضررًا، كانت العاصمة 
اإلمـــاراتـــيـــة أبــوظــبــي بـــاإلضـــافـــة إلــــى إمـــــارة دبـــي، 
فتعطلت حــركــة الــطــيــران وكــذلــك املــــدارس وبعض 
املصالح الحكومية، فيما عرقلت حركة املرور. وقد 
أظهرت الصور املتداولة غرق الشوارع في السيول 
وسط انتشار كثيف لقوات الدفاع املدني وشرطة 
املرور، في ما يشبه حالة طوارئ عامة. ويعود ذلك 
 اإلمارات العربية املتحدة لم تشهد إال نادرًا 

ّ
إلى أن

أمطارًا بهذه الغزارة، كذلك هي ال تسّجل عادة هذا 
املنسوب املرتفع من مياه هذه األمطار. بالتالي ُعّد 

ذلك منسوبًا تاريخيًا.
ــــدرت وزارة  عــلــى أثـــر تــلــك الـــظـــروف املــنــاخــيــة، أصـ
التربية والتعليم اإلماراتية قرارًا بتعليق الدراسة 
يـــوَمـــي األربـــعـــاء والــخــمــيــس )9 و10 مــــــارس/آذار 
ــــات جـــويـــة فـــي مــطــار  ــقــت رحـ

ّ
الــــجــــاري(، فــيــمــا عــل

دبي وتأخرت أخــرى بحسب ما أفــاد شهود عيان 
الــرحــات. كذلك،  فــي بعض  لنحو خمس ســاعــات 
ق سوق أبوظبي لألوراق املالية جلسة التداول، 

ّ
عل

 األمر بـ »سوء األحوال الجوية«.
ً
معلا

إلــى ذلــك، نقلت وسائل إعــام إماراتية وقــوع 253 
حادث سير خال سبع ساعات فقط من العاصفة، 
فيما تلقت اإلدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 
مــكــاملــة هاتفية ذات صــلــة. وأوضــحــت  نــحــو 3200 
غرفة طوارئ البلدية في مدينة أبوظبي، أنها تلقت 
435 بــاغــًا حـــول تــجــّمــع املــيــاه، وأنــهــا استخدمت 
مائة صهريج ومائة مضخة لسحب مياه األمطار 
ــادة حركة املـــرور فــي املدينة إلى  مــن الــشــوارع وإعـ
للتوزيع  ظــبــي  أبـــو  شــركــة  تلقت  كــذلــك  طبيعتها. 

ــعــت 
ّ
جــويــة ووجــــوب أخـــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر. وتــوق

الرئاسة العامة تعّرض املنطقة إلى موجات غزيرة 
مــن األمــطــار مــع اســتــمــرار تــكــّون السحب الــرعــدّيــة 
تتركز  نشطة  سطحية  برياح  مصحوبة  املمطرة، 

في بعض املناطق.
 هذه 

ّ
وكــان متخصصون في املناخ قد أوضــحــوا أن

ــواًل  ــة الـــتـــي تـــطـــاول الــبــحــريــن والـــكـــويـــت وصــ املـــوجـ
العربية املتحدة وُعمان، هي جزء من  إلى اإلمــارات 
حاليًا.  املنطقة  تشهده  الـــذي  الــعــقــربــي«  »منخفض 
الــحــوادث التي  ولــم تعلن الجهات األمنية عــن عــدد 
وقعت من جّراء األمطار الغزيرة، غير أن مصادر في 
مرور الرياض أكدت تسجيل نحو 421 حادثًا خال 
الساعات األربع والعشرين املاضية، فيما أوضحت 
مصادر في مرور الشرقية أن عدد الباغات التي تم 

تسجيلها تجاوزت 243 حادثًا.
من جهته، نشر مرصد األحــوال الجوية القطري أول 
قطر،  فــي  واملقيمن  للمواطنن  تنبيهات  أمـــس،  مــن 
بــعــدم ارتــيــاد املــنــاطــق الــبــحــريــة وتــجــنــب التجمعات 
املــائــيــة أثــنــاء الــقــيــادة، بسبب عــدم اســتــقــرار األجـــواء 
الــريــاح. وأمــس الخميس، تحّسنت األحــوال  وســرعــة 
ــواء مــشــمــســة. أمـــا سلطنة  ــ وســّجــلــت فـــي الـــدوحـــة أجـ
عــمــان، فقد شــهــدت أمــطــارًا وعــواصــف رعــديــة عنيفة 
تأثيرات  عــن  الناجمة  الــَبــَرد  تساقط حبات  صحبها 
»مــنــخــفــض الـــعـــقـــربـــي«، الـــــذي يــتــكــرر لــفــتــرة زمــنــيــة 

محّددة من العام في فصل الشتاء.
وفي البحرين، توقع مصدر مسؤول في إدارة األرصاد 
إلى  الطقس  ليتحّول  األمــطــار  انحسار  بــدء  الجوية، 
ــراوح مـــن خــفــيــفــة إلــى  ــتـ مــعــتــدل مـــع ريــــاح شــمــالــيــة تـ
من  األحـــوال  تسوء  أن  ُيتوقع  فيما  السرعة،  معتدلة 
جديد في اململكة غدًا السبت. وعزا املصدر سبب ذلك 
إلى تحرك سلسلة من املنخفضات الجوية في طبقات 
الــجــو املــتــوســطــة والــعــلــيــا بــاتــجــاه األجــــزاء الوسطى 

لشبة الجزيرة العربية والخليج العربي.

نحو 900 باغ حول انقطاع في التيار الكهربائي.
حتى الساعة، لم ُيعلن عن وقوع قتلى نتيجة لألمطار، 
الــرســمــيــة اإلمــاراتــيــة حتى  الــســلــطــات  فيما لــم تعلن 
ي أبوظبي ودبي - عن تقديراتها 

َ
اللحظة - في إمارت

األولـــيـــة لــلــخــســائــر، فـــي ظـــل تــكــهــنــات بـــأن الــتــغــيــرات 
املناخية في املنطقة سوف تؤدي إلى هطول مزيد من 

األمطار مع عواصف خال الفترة املقبلة.
من جهة أخرى، تداول مغردون ومدونون إماراتيون 
ــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، دعــــــوات إلــى  ــائـ عــلــى وسـ
ــة« الـــــذي أطــلــقــتــه  ــنـ ــديـ تــحــمــيــل تــطــبــيــق »حــــــارس املـ
حكومة أبوظبي قبل سنوات، بهدف زيادة التعاون 
البعض  واملــواطــنــن واملقيمن. ودعــا  الحكومة  بــن 
إلـــى تــصــويــر األضــــرار الــتــي ضــربــت املــرافــق العامة 
وإرسالها إلى السلطات الحكومية، بداًل من نشرها 
وكــذلــك تسجيات الــفــيــديــو عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
 غير حضاري« ُيعّد 

ً
االجتماعي. هم رأوا بذلك »عما

»تشويهًا لجمال دولتنا«. وكان مستخدمو وسائل 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي قـــد نـــشـــروا صــــورًا ومــقــاطــع 
فيديو، تبّن حجم األضرار الناتجة عن األمطار التي 

توقفت أمس الخميس. 
ــار أقــل  أمــــا فـــي بــقــّيــة دول الــخــلــيــج، فــكــانــت األمـــطـ
السعودية  اإلمـــارات. وشهدت  باملقارنة مع  غــزارة 
الحدة  متفاوتة  أمطارًا  والبحرين  والكويت وقطر 
منخفضًا  ُعــمــان  سلطنة  تــشــهــد  بينما  والــنــســب، 
إلــــى هــطــول أمـــطـــار غـــزيـــرة أدت حتى  جــويــًا أدى 
الساعة إلــى وفــاة ثاثة أشــخــاص، أحــدهــم بسبب 

صاعقة بحسب ما قيل.
رت الــرئــاســة الــعــامــة لــألرصــاد 

ّ
ــذ فــي الــســعــوديــة، حـ

وحــمــايــة البيئة وكــذلــك الــدفــاع املــدنــي مــن موجة 
ــار الــــغــــزيــــرة الــــتــــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا املـــنـــاطـــق  ــ ــطـ ــ األمـ
األرصــاد  أتت تحذيرات  الوسطى والشرقية، فيما 
للمناطق الشرقية من السعودية باللون البرتقالي، 
وهو ما يعني تنبيهًا متقدمًا حول تأثير ظاهرة 

مجتمع
قضى خمسة أشخاص من بينهم رضيع غرقًا، قبالة السواحل الغربية لتركيا، بحسب ما أوردت 
وكالة »دوغان«. وتمكن خفر السواحل التركي من إنقاذ تسعة من املهاجرين األفغان واإليرانين 
الذين كانوا على منت قارب يتوجه إلى جزيرة ليسبوس اليونانية. وقد أعلن شخصان في عداد 
املفقودين. ُيذكر أن 42 ألف مهاجر تقريبًا عالقون في اليونان، فيما خّيم نحو 14 ألفًا منهم بالقرب 
من الحدود. وقد زادت األمطار الغزيرة من ظروفهم البائسة، إذ غرقت الخيم في الطن وأصبح من 
)فرانس برس( املستحيل إشعال نار في املخيم بعدما غمرت املياه الحطب. 

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، أمس الخميس، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا املسبب 
ملتازمة الشرق األوسط التنفسية. وهذه أول حالة وفاة بهذا املرض تسّجل خال عام 2016، فيما 
يعود تاريخ آخر وفاة أعلن عنها بفيروس كورونا إلى 28 مايو/أيار 2015. وأوضحت الوزارة في 
بيان نشرته على موقعها اإللكتروني، إن املتوفى مواطن يبلغ من العمر 66 عامًا، كان يعاني من 
أمــراض مزمنة وتوفي بمضاعفات املــرض. بذلك، يرتفع عدد الوفيات بالفيروس في الباد منذ 
)األناضول( سبتمبر/أيلول 2012، إلى ستة. 

أول وفاة بفيروس كورونا في قطر خالل 2016رضيع بين خمسة قتلى من المهاجرين

ريان محمد

مــا زال الــنــظــام الــســوري يحاصر أكــثــر من 
100 ألف مدني في ريف حمص الشمالي. 
وهـــو مـــا يــهــدد بــكــارثــة إنــســانــيــة جــديــدة، 
في ســوريــة، فيما ال تتحرك األمــم املتحدة 
تصل  وال  تجاههم،  اإلنسانية  واملنظمات 

مساعدات إنسانية إليهم.
ــــط املـــــعـــــارض  ــاشـ ــ ــنـ ــ وعــــــــن ذلــــــــــك، يـــــقـــــول الـ
 
ّ
محمد الــســبــاعــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن
ــريـــف ومــن  ــاء الـ ــنـ ــن أبـ ــم مـ »املـــحـــاصـــريـــن هـ
مــن مدينة حمص بعد سيطرة  الــنــازحــن 

النظام عليها باستثناء حي الوعر«. يتابع 
 »ســـكـــان الـــريـــف الــشــمــالــي يــعــانــون من 

ّ
أن

الغذائية األساسية،  املــواد  نقص حــاد في 
الــتــي تــكــاد تــكــون مــفــقــودة إن فــي املــحــات 
املــنــازل، خصوصًا حليب  أو في  التجارية 

األطفال، وهو ما قد يشكل خطرًا عليهم«.
 »مــــصــــدر مــــا يـــتـــوفـــر مــــن مــــواد 

ّ
يــــقــــول إن

غـــذائـــيـــة فـــي الـــريـــف املـــحـــاصـــر، هـــم تــجــار 
الـــحـــرب املــتــعــامــلــون مـــع حـــواجـــز الــنــظــام. 
مسؤولو الحواجز يتقاضون مبالغ كبيرة 
مــقــابــل إدخــــال كــمــيــات مــحــدودة مــن املـــواد 
الغذائية، وبشكل مزاجي، في وقت يعاني 

فيه األهالي من فقر مدقع، في ظل انتشار 
البطالة بشكل كبير«.

 السلع األساسية 
ّ

 كل
ّ
يشير السباعي إلى أن

ارتــفــعــت أســعــارهــا. ويــمــتــد ذلـــك مــن ربطة 
إلــى السكر واألرز. أمــا الخضار فا  الخبز 
وجود لها. وبالنسبة للمحروقات يتجاوز 
سعر أســطــوانــة الــغــاز فــي حــال تــوفــرت 12 
 
ّ
إن السباعي  يقول  دوالرًا(.   32( ليرة  ألــف 
اليوم على وجبة  الناس يعيشون  »معظم 

من البرغل ال تغني من جوع أبدًا«.
ــلـــوضـــع الـــصـــحـــي، يــقــول  ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــ أمــ
تعاني  امليدانية  »املستشفيات  السباعي: 

من نقص حاد في األدوية واملعدات، بسبب 
عدم سماح النظام بدخول مثل هذه املواد. 
أمـــا املــنــظــمــات الــدولــيــة فــتــراقــب الــحــصــار 
يــضــيــف:  شـــــــيء«.  أّي  تـــقـــدم  بـــصـــمـــت، وال 
»األهالي اليوم يعيشون في خوف حقيقي 
من تدهور األوضاع بسرعة، ما سيجعلهم 
ياقون مصير أهالي بلدة مضايا ومخيم 
ــــق، حـــيـــث فــقــد  ــشـ ــ ــــي ريــــــف دمـ الــــيــــرمــــوك فـ
بسبب  حياتهم  املحاصرين  مــن  العشرات 

الجوع وعدم توفر الرعاية الطبية«.
 »ريـــف حــمــص لــم تــدخــل إلــى 

ّ
يلفت إلـــى أن

مــنــاطــقــه أّي مــــواد غــذائــيــة طــــوال ســنــوات 

ــار. ولــــــم يــتــغــيــر ذلــــــك فــــي الـــهـــدنـــة  ــحــــصــ الــ
الــحــالــيــة، بــالــرغــم مــن تأكيد األمـــم املتحدة 
 

ّ
ــل ــل مـــــــــواد غــــذائــــيــــة إلـــــــى كــ ــتــــدخــ ــا ســ ــ ــهـ ــ أنـ
 تلك 

ّ
املناطق املحاصرة«. كما يشير إلى أن

املساعدات لم تدخل بالرغم من إخاء جبهة 
الــنــصــرة مــقــراتــهــا فــي الــبــلــدات الــتــي كانت 
تــتــواجــد فــيــهــا، عـــدا عــن كثير مــن الــبــلــدات 

التي لم تتواجد النصرة فيها يومًا.
 
ّ
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، يــؤكــد الــســبــاعــي أن
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة تــواصــل قــصــف العديد 
الهدنة،  بــالــرغــم مــن  السكنية  املــنــاطــق  مــن 
بذريعة وجود مقاتلي جبهة النصرة فيها.

حواجز النظام تتحكم بـ100 ألف محاصر في ريف حمص

سالمة عبد الحميد

»ال يتصارع إال أصحاب املصالح، وال قيمة 
عندهم لضحايا الصراع«. هذا ملخص ما 
يجري حول العالم من صراعات، ليس في 
الصراع فائدة مرجوة، وال يتوقع له نهاية 

قريبة، فاستمرار الصراع مطلوب وكل آثاره 
السلبية يتم تجاهلها.

ربما كانت تلك الجملة املقتضبة معبرة 
عن كثير من األفكار التي تتنازع ماليني 

البشر الذين تحيط بهم الصراعات من كل 
االتجاهات، صراعات شخصية وصراعات 

قبلية، صراعات اقتصادية وسياسية، ناهيك 
عن الصراعات املتعلقة بالدين والعرق، والتي 

تشهد عادة حمامات دم متكررة.
يقتل الناس يوميًا ألسباب عدة، معظمها 
تافهة، تزهق أرواح آالف األطفال والنساء 
والشيوخ والشباب بال هدف إال مصالح 

قلة من املجرمني، وتهدر مقدرات عشرات 
البلدان يوميا بني قصف وهدم ودمار بال 

غاية إال مصالح ثلة من املستفيدين.
هل أصبح العالم مجنونا؟ ال بالطبع. لكن 

من يقودون العالم أصابهم الطمع بالجنون. 
فهم ال يعنيهم إال مكاسبهم وتحقيق 

مصالحهم، ومن ينقادون لهؤالء القادة 
املجانني بدون وعي أو بسذاجة، أو حتى 

بنصيب ضئيل من املكاسب، هم في األغلب 
ضحايا الصراع، وهؤالء عادة بال ثمن 

وال بواكي لهم، وال مدافع عن حقهم في 
السعادة والحرية والعيش في سالم. بل إنه 

ال مدافع عن حقهم في الحياة.
يضرب الصراع أنحاء العالم، بعض 

الصراعات ال يعرف لها أصل وال سبب، 
وبعضها اآلخر افتعله حاكم أو قائد أو ثري 

ما ألسباب شخصية باألساس.
يسقط مئات البشر يوميًا حول العالم 

ضحايا صراعات ال عالقة لهم بها، ولن 
تستفيد منها عائالتهم أو بلدانهم شيئا.
كل اإلحصاءات الدولية تؤكد أن األموال 

التي يتم إنفاقها سنويًا على صنع وشراء 
األسلحة كافية لتوفير الطعام والشراب 
وامللبس لكل جوعى وعرايا العالم. عادة 
تفوق نفقات التسليح في الدول الفقيرة 
نفقات العالج والتعليم والبنية التحتية، 

بينما هي كبيرة في الدول األغنى، لكنها ال 
تؤثر على تقديم الخدمات للمواطنني.

في العالم العربي، تنفق معظم الحكومات 
على األجهزة األمنية والجيوش أضعاف ما 
تنفقه على مواطنيها، وفي أغلب تلك الدول 

ال تدفع األجهزة األمنية والعسكرية ضرائب 
عن أرباح مشروعاتها االقتصادية، وال 

رقابة على أوجه إنفاقها، ما يسمح بفساد 
واسع، وإهدار مالي بال حدود.

ال يمكن في هذا السياق تجاهل تفجير 
صراعات في دول فقيرة أو ال تملك 

قرارها، أحيانًا تتدخل دول كبرى الفتعال 
صراع دموي في بلدان فقيرة، أو بني بلدان 

عدة، ألسباب بينها الحصول على أموال 
من بيع األسلحة، أو التخلص من معارض 

وفرض تابع يضمن مصالحها. وأحيانًا 
إلنهاك دولة ترفض الهيمنة أو ترغب في 

شق عصا الطاعة.

صراع المصالح 
القاتل

مزاج

غرق في دبي )فرانس برس(
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جحيم الحرب في سورية، بما فيها من قتل وخطف 
وفقر ومشاكل اجتماعية، يدفع شبابها إلى البحث 

عن طريق للهروب كيفما كان شكله، وإلى أّي مكان

مدرّسو تونس يتحّدون منع الدروس الخصوصية

1819
مجتمع

عامر عبد السالم

ــون مـــنـــذ خــمــس  ــوريــ ــســ ــــداول الــ ــتـ ــ يـ
ســـنـــوات نــكــتــة عـــن واقــعــهــم تــقــول: 
»فـــــقـــــط فــــــي ســـــــوريـــــــة، يــســتــطــيــع 
الــشــاب أن يــــؤدي الــخــدمــة الــعــســكــريــة لــدى 
ني، وتحت أحد علَمني، ومع أحد 

َ
أحد جيش

شعَبني، وفي أي أرض يشاء«. وعلى الرغم 
الصعبة  الحياة  أن  إال  املفتوح،  الخيار  من 
التي يعيشها الشباب، واستهدافهم اليومي 
بشتى الطرق يجعل الهروب إلى دول أخرى 
يبحثون  التي  الــخــيــارات  أسهل  مناطق  أو 

عنها بذكورهم وإناثهم.
 الــجــنــســني يــعــانــيــان من 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن أن

ــا الــدافــعــة  ــهـ ــاب ذاتـ ــبــ ــة نــفــســهــا واألســ ــ األزمــ
 املجتمع 

ّ
إلـــى الــهــروب عــلــى كــثــرتــهــا، إال أن

النظام  السوري، ســواء في مناطق سيطرة 
أو املــعــارضــة، يــمــّيــز مــا بــني هـــروب الــشــاب 
ــلـــحـــق بــهــا  ــة. األخــــــيــــــرة تـ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ وهــــــــــروب الـ
الفضيحة إذا ما غابت عن منزل أهلها، على 
الرغم مما تتعرض له خارج املنزل وداخله 
من ضغوط تجعل حياتها جحيمًا يضاف 

إلى جحيم الحرب.
الــذي يعتبر  أحــد هــؤالء الشباب محمد ن. 
 مناطق النظام حيث يعيش تشكل خطرًا 

ّ
أن

واضحًا على حياته. هو في السابعة عشرة، 
قبل  يحفظها  التي  واآليـــات  التعاويذ  يقرأ 
ــروره بـــأي حــاجــز أمـــنـــي، أو عــنــدمــا يــرى  ــ مـ
ســيــارة عــســكــريــة. فــالــطــريــق إلـــى الــعــمــل من 
منزله وإليه باتت تحمل مخاطر أكثر مما 

تحمله القذائف الهابطة من السماء.
يـــوافـــق عــلــى ذلــــك مــصــطــفــى ع. )16 عــامــًا( 
الــذي يعيش في مناطق سيطرة املعارضة 
 الحياة التي يعيشونها 

ّ
املسلحة. يعتقد أن

تجعلهم مشاريع أرقام، ستضعها منظمات 
ــان فـــي قــوائــمــهــا لــتــنــدد بــهــا.  حــقــوق اإلنـــسـ
ــدًا،  ــيــــوم أو غــ يـــفـــســـر: »نـــحـــن قـــتـــلـــى، إمـــــا الــ
فاألفضل أن نجد طريقة نهرب من خاللها، 
 بــعــيــدًا عـــن الـــحـــرب الــتــي 

ً
لــنــؤمــن مــســتــقــبــال

نحن حطبها«.
حـــالـــة اإلحـــبـــاط والـــتـــشـــاؤم الـــتـــي يعيشها 
الشباب لم تأت من األوضاع األمنية السيئة 
فقط، بل من تبدل العادات والتقاليد اليوم 
أفرادها  كــان  التي  عّما تربوا عليه. األســرة 
ــــات كــبــيــرهــا  يـــــــــؤازرون بــعــضــهــم بـــعـــضـــًا، بـ
فــي أخـــرى، وغيرهما  فــي دولـــة وصغيرها 
يــتــنــاثــرون هنا وهــنــاك. تــقــول هــديــل أ. )20 
عامًا( القاطنة في مناطق النظام: »أشقائي 
الــثــالثــة ســـافـــروا، أحـــدهـــم عــلــق فـــي تــركــيــا، 
واآلخر وصل إلى أملانيا، أما الثالث فمفقود 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن شـــهـــر وال نـــعـــرف مـــكـــانـــه«. 
تــتــابــع: »أبـــي وأمـــي اعــتــزال الــنــاس نهائيًا. 
أنــا فــأريــد أن أصــنــع مستقبلي. هنا ال  أمــا 

االعتقال والتعذيب ألجل االنتماء الطائفي 
ما  لكن  األعــظــم.  والتهمة  األول  السبب  هــو 
نراه في كثير من الحاالت هو انعكاس أزمة 
هروبها  على  والشابة،  الوالدين  بني  الثقة 
ــرح: »عـــنـــدمـــا تــنــعــدم طــرق  ــشـ مـــع شــــــاب«. تـ
التواصل بني الوالدين والشابة، أو ولي األمر 
التواصل من طــرف واحد  والشابة، يصبح 
واألدوار  التوجيهات  نقل  فيه  يجري  فقط، 
نـــقـــاش أو جـــــدال، ومــــن دون أخــذ  مـــن دون 
وجهة نظر الشابات في شؤونهن الخاصة 
بالذات. وهو ما يجعل الشابة بحاجة إلى 
الحب واالعتراف والقبول وهذا غير محقق 
في األسرة، ما يجعل انفصالها عن عائلتها 
أمرًا بسيطًا، حني تغرق في عاملها املكتئب 
الخاص، وتصل إلى حالة الالمباالة. حتى 
إن  االنتحار،  الشابات يفكرن في   بعض 

ّ
إن

 هذا 
ّ

، أو ينتحرن حتى. كل
ً
لم يحاولن فعال

املنزل،  الــهــروب من  إلــى  الشابة  الجو يدفع 
من أجــل وضــع حد للصراع الــذي تعيشه«. 
 الــفــقــر الــشــديــد مــن األســبــاب 

ّ
كــذلــك تـــرى أن

الــرئــيــســيــة الــتــي تــدفــع الــشــابــات بــعــيــدًا عن 
املــــنــــزل. هـــو يــجــعــلــهــن يــتــطــلــعــن إلــــى حــيــاة 
أخرى مختلفة، خصوصًا مع ظهور دوافع 

وإغراءات خارجية.

بات المدرسون الذين 
يقدمون الدروس 

الخصوصية يختارون 
تالمذتهم بدقة

أعلم أن هروبي مع شاب 
خاطئ، لكّن هذا الشاب 

فعل ما لم يستطع أخي 
أو أبي فعله

أمــــان يــســمــح لــنــا بــالــخــروج مــن املــنــزل إلــى 
العمل، وال حياة نستطيع ممارستها، عدا 
عـــن الـــتـــحـــرشـــات الـــتـــي نــتــعــرض لــهــا على 

الحواجز«.
مــن هربت  كهديل. هناك  الفتيات   

ّ
كــل ليس 

مع حبيبها، لتخبر أهلها في ما بعد أنها 
تزوجت، بينما تعتقد العائلة أنها خطفت 
أو اعــتــقــلــت أو حــتــى قــتــلــت. هـــذه هـــي حــال 
والدتها  أن تسامحها  تأمل  التي  بيان ش. 
»ألنــي تركتها من دون أن أخبرها أيــن أنا. 
رفــض والــدتــي زواجـــي مــن شـــاب، فقط ألنه 
ــرى، جــعــل حــيــاتــنــا صــعــبــة.  ــ مـــن طــائــفــة أخــ
ــــي املــســتــقــبــل،  بـــالـــتـــأكـــيـــد ســـتـــســـامـــحـــنـــي فـ
بيان  استقرت  جميلة«.  حياة  لــي  وتتمنى 
فـــي أحــــد الــبــيــوت عــنــد الــســاحــل الـــســـوري، 
بعدما تعرفت إلى الشاب عند أحد الحواجز 

العسكرية في قلب دمشق.
يشير عماد ح. بيده إلى األراضي السورية 
الــتــي يــصــل إلــيــهــا نـــظـــره، ويـــقـــول: »كــــل ما 
ــــروب، فــالــشــبــاب  ــهــ ــ ــــى الــ حــــولــــك يــــدعــــوك إلــ
يالحقهم التجنيد والقتل والصراع اليومي 
الــعــيــش. سابقًا كنا نصارع  لقمة  أجــل  مــن 
اليوم  تأمينها   

ّ
لكن العيش،  لقمة  أجــل  مــن 

االعتقال  عن  عــدا  القتل،  بمخاطر  محفوف 
ــــيء. أنــــت مــتــهــم حــتــى تثبت  مـــن أجــــل ال شـ
براءتك إذا جرى إثباتها. هنا التهم جاهزة، 
أولها أنك طائفي التفكير واملعتقد. ومهما 
تعيش.  ألنــك  فقط  متهم،  أنــت  وفعلت  قلت 
ــا الـــــشـــــابـــــات، فـــيـــخـــفـــن مـــــن االخــــتــــطــــاف  ــ ــ أمـ
لم  واالغتصاب والقتل واالعتقال. حياتهن 
الفيديو  مقطع  يتذكر   

ّ
الــكــل كالسابق.  تعد 

 
ّ
الــــذي يــخــرج فــيــه أحــــد الــشــبــاب لــيــقــول إن

 مـــن دون 
ً
شقيقته تــخــرج فـــي الــثــالــثــة لــيــال

الجميع من  أحـــد، فسخر  بــهــا  يــتــحــرش  أن 
لــم يكن شــاب يتجرأ  لــكــن، بالفعل،  املــقــطــع. 
عــلــى الــنــظــر إلـــى شــابــة أو مــعــاكــســتــهــا من 

قبل«.
أننا  »يتهموننا  ح:  عــلــيــاء  تــقــول  بـــدورهـــا، 
تسمية  أي  أو  أو حبيب  مــع عشيق  نــهــرب 
يــضــرب الجميع  نـــهـــرب،  قــبــل أن  يــــريــــدون. 
الجميل عنا.  الــكــالم  فــال ينتهي  املــثــل،  بــنــا 
وفــــــي حــــــال هــــروبــــنــــا، نـــصـــبـــح الـــشـــيـــاطـــني 
الــتــي عــرفــوهــا. نتحول إلــى بــنــات ســوء في 
نــظــرهــم. وال يــحــاولــون إنــقــاذنــا مــمــا نحن 
 
ّ
فيه. أعلم أن هروبي مع شــاب خاطئ، لكن

هذا الشاب فعل ما لم يستطع أخي أو أبي 
فعله، أخرجني من جحيم الحرب إلى وطن 

جديد«.
يفّرق املجتمع ما بني هروب شاب وهروب 
القيم االجتماعية تحدد لألب واألخ  شابة. 
ومـــــن بـــعـــدهـــمـــا الــــــــزوج مـــســـؤولـــيـــة رعـــايـــة 
األنثى مهما كان عمرها وموقعها بحسب 
املــتــخــصــصــة فـــي عــلــم الــنــفــس االجــتــمــاعــي 

»العربي الجديد«  سماح العبد الله. تقول لـ
  هـــروب الــشــبــاب فــي الــوقــت الــحــالــي من 

ّ
إن

املـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة مـــبـــرر أكـــثـــر مـــن هـــروب 
معّرض  الشاب  املجتمع.  نظر  في  الشابات 
 املــنــاطــق الــســوريــة لــعــمــلــيــات القتل 

ّ
فــي كـــل

العشوائية، فأي تنظيم مسلح مؤيد للنظام 
أم معارض يستهدف بداية الشباب ما دون 
العشرين وحتى الخمسني، عدا عن عمليات 
فــي مناطق  اإلجــبــاري  والتجنيد  االعــتــقــال 
الــنــظــام، واإلجــبــار واإلكــــراه على االنضمام 

إلى فصائل مقاتلة في مناطق املعارضة.
تضيف العبد الله: »املجتمع نفسه ال يبرر 
هروب الشابة من الجحيم نفسه، فالشابات 
اليوم معرضات للمشكالت نفسها تقريبًا. 

يدور الجدال حول التدريس 
الخصوصي في تونس، ما 
أدى أخيرًا إلى مبادرة وزارة 

التربية إلى منعها، لكّن 
المدرسين يتحدون المنع

تونس ـ مريم الناصري

لطاملا اشتكى التونسيون من الدروس الخصوصية 
ــيـــة طــــــوال الــســنــة  ــالـ ــتـــي تــســتــنــزف مـــدخـــراتـــهـــم املـ الـ
ــدروس فــرضــًا فــي بعض  ــ الـــدراســـيـــة. تــفــرض هـــذه الـ
ــــدارس الــرســمــيــة املــجــانــيــة.  األحـــيـــان عــلــى تــالمــيــذ املـ
 الــــدروس 

ّ
كــذلــك يــشــيــر مــراقــبــون وجــمــعــيــات إلـــى أن

التربوية،  املنظومة  على  كثيرًا  ـــرت 
ّ
أث الخصوصية 

خصوصًا لجهة العدالة في حق التعليم للجميع.
الــتــقــريــر الـــوطـــنـــي حــــول الــتــربــيــة الـــــذي صــــدر عــام 
2014 عــن وزارة الــتــربــيــة أشـــار إلـــى ارتـــفـــاع ظــاهــرة 
الدروس الخصوصية خالل السنوات األخيرة، األمر 
الــــذي انــعــكــس ســلــبــًا عــلــى مــبــدأ تــكــافــؤ الــفــرص بني 
التعاون  تقرير منظمة  أشــار  التالميذ. كذلك  جميع 
 

ّ
 تونس تحتل

ّ
االقتصادي والتنمية لعام 2013 إلى أن

املرتبة التاسعة عامليًا في الدروس الخصوصية، إذ 
ى 

ّ
يتلقاها أكثر من 70 في املائة من التالميذ. ويتلق

54 في املائة من التالميذ الــدروس الخصوصية من 
املدّرسني أنفسهم الذين يدّرسونهم في املدارس.

بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، أشـــار تقرير البنك الــدولــي إلى 
ــف الــتــونــســيــني نحو 

ّ
 الــــدروس الــخــصــوصــيــة تــكــل

ّ
أن

دوالر  مليون   342 )نحو  تونسي  ديــنــار  مليار   700
أميركي( سنويًا.

على هذا األســاس، ونظرًا الزديــاد الشكاوى، بادرت 
وزارة الــتــربــيــة إلــــى اتـــخـــاذ جــمــلــة مـــن اإلجـــــــراءات 
منذ  التربوية  املنظومة  في  واإلصــالحــات  الجديدة 
بداية املوسم الدراسي الحالي. من ذلك منع الدروس 
 مـــن يــخــالــف 

ّ
 كــــل

ّ
الــخــصــوصــيــة. وأكـــــدت الـــــــوزارة أن

األمر يتعّرض إلى عقوبات جزائية وإداريــة ومالية 
تتمثل أساسًا في اإليقاف عن العمل ملّدة ستة أشهر 
التعليمية. وال تعّد  الطرد من املؤسسة  أو  أو سنة، 
الـــوزارة إال إذا  الـــدروس الخصوصية قانونية وفــق 
كانت داخل املؤسسات التعليمية الحكومية، وتحت 
إشراف وزارة التربية، أو التي تحصل على ترخيص 

بموجب القانون.
ــــرورة  ــر الــتــربــيــة نـــاجـــي جـــلـــول عــلــى »ضـ ــ يـــؤكـــد وزيـ
إنــهــاء حــالــة الــفــوضــى الــتــي وصــلــت إلــيــهــا الـــدروس 
مــا جعلها في  األخــيــرة،  السنوات  فــي  الخصوصية 
 من أشكال التعليم املوازي الذي 

ً
بعض األحيان شكال

أضر بمجانية التعليم الرسمي وتكافؤ الفرص بني 
التالميذ«.

لــكــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــقــوبــات الــتــي نـــّص عليها 
الــقــرار، لم يلتزم عــدد كبير من املــدّرســني، ومــا زالــوا 

يقدمون دروسهم، ولو بحذر وبشكل سري.
ــيـــة الـــســـادســـة،  ــتـــدائـ مـــحـــمـــد، تــلــمــيــذ فــــي الـــســـنـــة االبـ

الــريــاضــيــات واللغة  فــي  يــأخــذ دروســــًا خصوصية 
بالذات.  املــدّرســني من مدرسته  أحــد  لــدى  الفرنسية 
ــه اعتاد 

ّ
يتقاضى املــدّرس 17 دوالرًا. يقول محمد إن

 عــام. في 
ّ

على الــدراســة لــدى هــذا املـــدّرس بــالــذات كــل
السابق كان املــدّرس يقّدم دروسه لنحو 20 تلميذًا، 
ه اليوم يكتفي بثمانية تالميذ فقط ممن يعرفهم 

ّ
لكن

ويعرف أهاليهم، فال يشكل األمر خطرًا عليه.
الــعــامــة رحمة  الــثــانــويــة  تلميذة  تــقــول  مــن جهتها، 
التلميذ  عــلــى  يــضــغــطــون  بمعظمهم  املـــدرســـني   

ّ
إن

ــه ضعيف ويحتاج إلى 
ّ
أن في الصف ليوهموا أهله 

الـــدروس الخصوصية. وهــو مــا يدفع األهــل  بعض 
ليقدموا البنهم  أنفسهم  املــدرســني  مع  التعاقد  إلــى 
 أكثر التالميذ إقبااًل 

ّ
دروسًا خصوصية. تضيف أن

عــلــى الـــــدروس الــخــصــوصــيــة هـــم تــالمــيــذ الــثــانــويــة 
الــــدروس واملــــواد وكثرتها.  نــظــرًا لصعوبة  الــعــامــة، 
لدى  الخصوصية  الـــدروس  نتلقى  زلنا  »مــا  تتابع: 
مدرسينا خارج املدرسة، لكن من دون أن نخبر أحدًا 

إلى  تعّرضهم  بالذات مخافة  منهم  بتوصية  بذلك، 
عقوبات«.

بالفعل، بات املدرسون الذين يقدمون تلك الدروس 
يختارون تالمذتهم بدقة حتى ال يقعوا في املشاكل. 
ولم تعد تنتشر ملصقات إعالنية في محطات النقل 

العمومي أو في الشوارع عن تلك الدروس.
التعليم  املــقــابــل، يرحب عــدد كبير مــن خريجي  فــي 
الــعــالــي الــعــاطــلــني مـــن الــعــمــل بـــقـــرار مــنــع الــــدروس 
الــخــصــوصــيــة. هــم يــجــدون فــيــه فــرصــة لــهــم لتقديم 
الــــدروس الــخــصــوصــيــة وتــوفــيــر مــدخــول شــهــري ال 
ــدّرس نــظــرًا لــإقــبــال  ــ بـــأس بــه قــد يــعــادل مــدخــول املـ
الكبير على تلك الدروس، ونظرًا إلى عدم انتسابهم 

إلى أّي مؤسسة تعليمية قد يخشون الطرد منها.
يشير أمـــني عـــام اتــحــاد الــعــاطــلــني مــن الــعــمــل سالم 
 قــــرار إلــغــاء 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن الــعــيــاري، لـــ

العمل  العاطلني من  الــدروس الخصوصية سيمّكن 
وتوفير  تدريسها  مــن  العالي  التعليم  خريجي  مــن 
أجـــور بسيطة لــهــم. كــذلــك يــؤكــد على ضـــرورة منح 
الــعــاطــلــني مــن الــعــمــل األولـــويـــة فــي تــقــديــم الـــدروس 

داخل املؤسسات والبرامج التربوية. 
القرار  تنتقد  الثانوي  للتعليم  العامة  النقابة   

ّ
لكن

العام  الكاتب  يشير  الخصوصية.  لــلــدروس  املنظم 
»العربي الجديد«،  املساعد للنقابة مرشد إدريس، لـ
التي تضمنها  العقوبات  من  املدرسني  استياء  إلــى 
الــقــرار. ويــؤكــد مطالبة النقابة بــأن تــكــون الـــدروس 
داخل املؤسسات التربوية، ال في مؤسسات خاصة 

كما تتجه إليه وزارة التربية.

هروب من الجحيمتحقيق
شباب سورية يبحثون عن مستقبلهم

»شبيكو« تحكم الموريتانيين وتخنــقهم

أجرت وزارة العدل 
تعديًال قانونيًا يهدف 

إلى القضاء على 
ظاهرة االقتراض

نواكشوط ـ خديجة الطيب

انــتــشــرت ظــاهــرة االقـــتـــراض فــي مــوريــتــانــيــا 
بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب األوضـــــاع االقــتــصــاديــة 
واالجتماعية وارتفاع نفقات األسر. وتعددت 
طـــرق االســتــدانــة وبــاتــت أســلــوبــًا الستثمار 
املــــــال وجـــنـــي األربــــــــاح بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن. 
بتشغيل عملية  مرابون معروفون  ويستغل 
يــطــلــق عــلــيــهــا اســـــم »شـــبـــيـــكـــو« مـــآســـي مــن 

يضطرون إلى اللجوء إليهم.
أخذت هذه الظاهرة اسمها من طريقة عملها 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة، أي شــبــكــة الـــديـــون 
على  وتــقــوم  تحصيلها.  وكــيــفــيــة  املــتــراكــمــة 
الشبكة  تــــدرس  الــــذي  للضحية  ديـــن  تــقــديــم 
قبل  جيدًا  واالقــتــصــادي  االجتماعي  وضعه 
املوافقة على املبلغ الذي يحتاج إليه، مقابل 
صك مصرفي بضعفي املبلغ. وفي حال عجز 
الشخص عن الدفع في الوقت املحدد، يعرض 
ــع ثـــالثـــة أشـــهـــر مــقــابــل  ــدفـ املــــرابــــي تــأجــيــل الـ
ــــني يــعــجــز  ــالــــي. وحـ ــمــ مــضــاعــفــة املـــبـــلـــغ اإلجــ
مــجــددًا يــتــضــاعــف املــبــلــغ مـــرة أخــــرى مقابل 
تــأجــيــل الـــدفـــع شــهــريــن. ويــتــضــاعــف املــبــلــغ 
لــلــمــرة األخـــيـــرة مــقــابــل تــأجــيــل الــدفــع لشهر 
واحد. حينها يكون الشخص مهددًا في حال 
عدم إيفاء الدين بالسجن وضياع مستقبله 

الوظيفي.
كــان،  أّي  إقـــراض  »شبيكو«  شبكات  تقبل  ال 
بــل األشــخــاص الــذيــن يحظون بــدعــم عائلي 
الدين  تحصيل  فــي  يساعد  أن  يمكن  وقبلي 
املــســتــحــق إذا عــجــز الــضــحــيــة عــن الــدفــع في 
الوقت املناسب. يعرض املرابي على الضحية 
جمع املال من أهله وقبيلته أو التقدم بشكوى 
لــلــشــرطــة، فـــال يــجــد الــضــحــيــة إاّل أصـــدقـــاءه 
إلى  والقبيلة  العائلة  يدعون  الذين  املقربني 

املساهمة في إنقاذ الضحية من السجن.
ســعــيــد ولـــد احــيــمــيــم )34 عـــامـــًا، مــوظــف في 
القطاع العام( أحد ضحايا ظاهرة »شبيكو«. 
وقـــع تــحــت وطــــأة سلسلة مــن الـــديـــون بــدأت 
بمبلغ بسيط وانتهت بمبلغ كبير جدًا لجأ 
إلــى العائلة واملــعــارف مــن أجــل جمعه طــوال 
أسبوعني ليتمكن من سداده. يقول: »عانيت 
مــن ظــــروف صــعــبــة دفــعــتــنــي إلـــى االقــتــراض 
لــســد حـــاجـــة ضــــروريــــة. اخـــتـــرت أحــــد تــجــار 
شبيكو الذي لطاملا عرض علّي إقراضي املال 
إذا احتجت اليه وفق شروطي الخاصة، وهي 
الــســريــة وتــمــديــد أجـــل الــســداد إذا لــم أتمكن 
من الدفع في الوقت املحدد.. لكنه لم يحترم 
شروطي وبدأ يطالبني بالدين والفوائد بعد 
فترة قصيرة. كما أرسل أشخاصًا لتهديدي 
متوالية  بحسب  املبلغ  بمضاعفة  وإقــنــاعــي 
االســتــمــرار  مــقــابــل   )...8  -4  -2  -1( هــنــدســيــة 
املبلغ اإلجمالي يفوق  بــات  الــديــن، حتى  في 
إمكانياتي لسداده فبدأ يهددني بالسجن«. 

انقلبت حــيــاة سعيد رأســـًا على عــقــب، وبــاع 
 مــا يــمــلــك لــلــحــصــول عــلــى ســبــعــة ماليني 

ّ
ــل كـ

أمــيــركــي( وهــو  ألــفــًا و400 دوالر   22( أوقــيــة 
مــبــلــغ يــقــارب املــبــلــغ األصــلــي الــــذي اقــتــرضــه 
التنازل عن  املرابي. فعرضه عليه مقابل  من 
 الــتــاجــر رفــــض. فــعــرض عليه 

ّ
الـــفـــوائـــد، لــكــن

سعيد مجددًا تسديد املبلغ األصلي ثم بعد 
شهرين يدفع له ثلث الفوائد أي نحو أربعة 
مقابل  دوالر(  و800  ألــفــًا   12( أوقــيــة  مــاليــني 
 املرابي رفض 

ّ
الفوائد. لكن التنازل عن باقي 

لــه استخالص  اقــتــراح ال يضمن  أّي  مــجــددًا 
الدين والفوائد معًا في اقرب وقت.

»العربي الجديد«: »لجأت الى  يقول سعيد لـ
مع   

ً
كــامــال الــديــن  لتسديد  والقبيلة  العائلة 

الفوائد املتراكمة. كانت تجربة صعبة لوال 
يميز بعض شرائح  الــذي  العائلي  التكافل 
وعائلتي  سجينًا  الــيــوم  لــكــنــت  مجتمعنا 

مشردة«.
ــــرت ظـــــاهـــــرة »شــــبــــيــــكــــو« بـــاهـــتـــمـــام  ــأثـ ــ ــتـ ــ اسـ
املوريتانيني وانتشرت بشكل كبير في األسر 
ها 

ّ
الــشــابــة الــتــي تــلــجــأ الـــى االســـتـــدانـــة. لكن

تــســبــبــت فـــي انـــهـــيـــار الــكــثــيــر مـــن الــعــالقــات 
أمـــام عمليات  املــجــال  االجــتــمــاعــيــة، وفتحت 
األسر  إفقار  الــى  أدى  ما  واالحتيال  النصب 
وسجن الكثير من رجال األعمال واملوظفني.

ــــؤالء اقــتــنــاص  ــرابــــني هــ يـــحـــتـــرف مــعــظــم املــ
 بعضهم لم يعد يكتفي 

ّ
الضحايا. حتى أن

بنفسه  يبحث  بــات  بــل  الضحايا  بانتظار 
عن أبناء العائالت الكبيرة إلقناعهم بديون 

 ألزماتهم املالية. 
ّ

ميّسرة كحل

فــي هــذا اإلطـــار، يــقــول الباحث االجتماعي 
بــدأت  الظاهرة   

ّ
إن الناجي  ولــد  أحمد  سيد 

قبل أربع سنوات في موريتانيا »وتحولت 
ــى كــــارثــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــذه الــــفــــتــــرة إلــ ــ فــــي هــ
يــؤكــد: »هــنــاك عــائــالت باعت  واجتماعية«. 
 ما تملك من أجــل إنقاذ سمعتها ومنع 

ّ
كــل

دخــــــــول أبـــنـــائـــهـــا إلــــــى الــــســــجــــن. كـــمـــا بـــاع 
مــتــقــاعــدون مــنــازلــهــم. وآخـــــرون وهــبــوا كل 
مــمــتــلــكــاتــهــم ومـــدخـــراتـــهـــم لــتــســديــد ديـــون 

شبيكو«.
يــدعــو الــبــاحــث الـــى معالجة ظــاهــرة إقــبــال 
األولــى،  بالدرجة  الديون  املوريتانيني على 
ثــم معاقبة كــل مــن يثبت تــورطــه فــي ديــون 
»شبيكو« التي لم تنتِه بالرغم من القانون 

الصادر حديثا الذي يجرم التعامل بها.
 
ً
تــعــديــال أجــــــرت  ــد  قــ ــدل  ــعــ الــ ــانــــت وزارة  وكــ

الظاهرة،  على  القضاء  إلــى  يهدف  قانونيًا 
قضى بسجن طرفي العملية املدين والدائن، 
عند تقدم األخير بطلب العتقال املدين الذي 

تعذر عليه دفع الدين املستحق.

في أوغندا تنتشر عادة كتابة عقود 
ــر بـــالـــتـــرافـــق مــــع عــقــود  ــ ــوع آخـ ــ مــــن نـ
الزواج. في هذا البلد األفريقي، تقلص 
تلك العقود الشعبية التي تنص على 
»استرداد ثمن العروس«، من خيانة 
الزوجات ألزواجهن. مع ذلك، ال رادع 
أبدًا أمام الرجال في خيانة زوجاتهم 

بحسب موقع »بغ ثينك«.
هـــنـــاك تـــدفـــع الـــعـــائـــلـــة ثـــمـــن عــــروس 
البنها، وقبل والدة العروس أحيانًا. 
ويــعــمــل هــــذا الــنــظــام كــضــمــان تــجــاه 
املستقبلية.  للزوجة  أّي سلوك سيئ 
 
ّ
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن الـــقـــوانـــني، فـــإن
الــرجــل الــــذي يــشــّك بــخــيــانــة زوجــتــه، 
يمكنه الــذهــاب إلــى أهلها الســتــرداد 

ثمنها منهم.
في   خمسة 

ّ
أن أخــيــرة  ــة  دراســ كشفت 

املائة من النساء األوغنديات اللواتي 
شــمــلــهــن االســـتـــطـــالع و19 فـــي املــائــة 
مــن الـــرجـــال خــانــوا شــركــاءهــم خــالل 
األشــهــر الـــ 12 الــتــي سبقت الــدراســة. 
وظــهــر فـــي الــعــيــنــة الــتــي تــشــكــلــت من 
يعملون  الـــذيـــن  ــات  ــزوجــ والــ األزواج 
 
ّ
بــنــظــام »اســـتـــرداد ثــمــن الـــعـــروس« أن

نــســبــة الــخــيــانــة لــــدى الـــنـــســـاء كــانــت 
املــائــة فقط، بينما ارتفعت  ــني فــي 

َ
اثــن

ــة. أّمـــا  ــائـ ــال إلــــى 21 فـــي املـ لــــدى الـــرجـ
فــي العينة الــتــي ضــمــت مــشــاركــني ال 
 
ّ
يــعــمــلــون بــهــذا الــنــظــام، فــقــد تــبــني أن

نسبة النساء اللواتي مارسن الخيانة 

الــزوجــيــة وصــلــت إلـــى 10 فــي املــائــة، 
بــيــنــمــا وصــلــت نــســبــة الـــرجـــال الــذيــن 

خانوا زوجاتهم إلى 16 في املائة. 
 مثل هذا النظام يقلل 

ّ
من الواضح أن

ويرفع  لــزوجــهــا،  ــرأة  املـ نسبة خيانة 
ــابــــل نـــســـبـــة خـــيـــانـــة الـــرجـــل  ــقــ ــــي املــ فـ
أمـــور عديدة  لــزوجــتــه. هــذا وتتحكم 
تقييم  بحسب  ودائــمــًا  النظام  بعمل 
األهـــــل لـــعـــروس ابــنــهــم املــســتــقــبــلــيــة. 
ــذا الــتــفــاوض  وبــالــنــســبــة إلـــى مــثــل هـ
على الــعــروس والــعــوامــل الــتــي تؤثر 
في اختيار األهل لها كزوجة البنهم، 
 ستؤثر 

ً
 عــالقــة ســابــقــة لــهــا مــثــال

ّ
فـــإن

االحتمال  مــع  العقد،  فــي  ثمنها  على 
ــدم تــقــيــدهــا بــشــروطــه.  الـــقـــائـــم فـــي عــ
وهــو تفسير يمكن أن يكون منطقيًا 
في إعطاء أهل العروس مبلغًا بخسًا 
كــثــمــن لـــهـــا، خــصــوصــًا مـــع احــتــمــال 
ــال لـــيـــســـوا مــنــه  ــفــ تـــربـــيـــة الـــــــزوج ألطــ

.
ً
مستقبال

للسيطرة  النظام  يــبــدو مثل هــذا  قــد 
ــاذا  ــًا، لـــكـــن مــ ــيــ عـــلـــى الـــــزوجـــــات بــــدائــ
ــغــــرب؟ فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة  عـــن الــ
األمـــيـــركـــيـــة تــتــولــى املـــحـــاكـــم املــدنــيــة 
األمــــر. ويــمــكــن أن يخسر الــــزوج - أو 
مالية  الــخــائــن تعويضات   - الــزوجــة 
كــثــيــرة عــنــد الـــطـــالق فـــي حــــال ثبتت 
فهي  املتبادلة  الخيانة  أمــا  خيانته. 

التي تحتاج إلى اجتهادات أكبر.
)إعداد: عصام سحمراني(

تقليص الخيانة الزوجية بعقود

رلى المصري

سأل بعض النساء عن اإلنجاز األعظم الذي يمكن أن يحتفلن به في 
ُ
ت

تفتح ورشــة  األبـــرز سيكون حــن  إنــجــازهــا  أّن  حياتهن. تجيب سحر 
. لم تعرف ما قد يكون إنجاز 

ً
عملها الفنية الخاصة. تفكر ميرا طويال

حياتها. تفكر في أهم إنجازات عملها السابق. يمأل الفخر عينيها وهي 
أّن  تضحك  وهــي  تلقائيًا  نــدى  تجيب  الــســابــقــة.  نجاحاتها  عــن  تتكلم 
اإلنجاز األبرز هو اتخاذها القرار بالزواج في أواخر الثالثينات متراجعة 

عن قرارها باالستقاللية. 
التالية:  بــاملــقــولــة  تتلخص  عليها  الــضــوء  تسليط  نــحــاول  الــتــي  الــفــكــرة 
إضافيًا  جهدًا  النساء  معظم  تبذل  التقدير«.  نصف   = الجهد  »ضعفا 
إلثبات ذاتهن في املجتمع. والنتيجة هي تقدير مجتمعي ال يوازي الجهد 
املبذول. وتكتمل الحلقة املفرغة حن يصبح التقدير الناقص نظرة ذاتية 

للنساء أنفسهن. 
اإلنجاز  النساء لوصف  به  إذًا بعض ما تفكر  السابقة  النماذج  تعكس 
 ما تكون قيمة الذات مبنية على 

ً
الذي ربما يعكس قيمتهن لذاتهن. عادة

»أنا  نظرية محّورة مفادها:  تترجم  إذًا  نعمل. هي  ما  وليس  نكون  من 
الــعــادي مــن حيث  العمل هنا ليس بمفهومه  أنــا مــوجــودة«.  إذًا  أعــمــل.. 
هو انخراط في سوق العمل أو األعمال املنزلية. العمل هنا هو بمفهوم 

مضاعفة الجهود من أجل إثبات الذات. 
 عام، تنطلق الدعوات لالحتفال 

ّ
في يوم املرأة العاملي هذا العام وفي كل

للتذكير  اليوم، وإن كان أيضًا محطة  باإلنجازات. تحكم اإليجابية هذا 
العام،  والـــرأي  اإلعــالمــي  الــضــوء  يتوجب تسليط  التي  القضايا  ببعض 
عليها. ال يهم إذا كان هذا يحدث يومًا واحــدًا في السنة فقط. املهم أنه 
البحث عن »نيش« )حّيز(  الجمعيات  اليوم، تبدأ بعض  يحدث. في هذا 
سيدات  فــجــأة  تظهر  عليه.  الــضــوء  لتسليط  تقدمًا  الــنــســاء  فيه  أثبتت 
عالية  مناصب  يحتللن  اللواتي  والسيدات  املحظيات،  والنساء  األعمال 

ليشاركن تجاربهن. 
الخاصة  الحاالت  وبالتالي،  حــال.  كل  على  األكثرية  لسن  النساء  هــؤالء 
النساء  لــدى  انطباعًا  يعطن  ــهــن 

ّ
أن يبقى  لكن  الــبــحــث.  مــوضــوع  ليست 

أو ثالثة أضعاف من أجل  العمل بشكل مضاعف  األخــريــات بــضــرورة 
الحصول على ترقية أو منصب أعلى في سوق العمل. أو ربما يكون األمر 
ببساطة أن تبحث بعض النساء عن هدف جديد بشكل مستمر لتحقيقه 
بأنهن  النساء  مــن  الكثير  ال تشعر  مــا  وغالبًا  وجــودهــا.  بقيمة  لتشعر 

أنجزن شيئًا ما، ولو حققن الهدف أو سلسلة األهداف التي وضعوها. 
سأل إحداهن عن أبرز إنجاز في 

ُ
قمة السخرية في هذه الحالة هو حن ت

حياتها يمكن أن تحققه، لتقول إّن حصولها على حق الجنسية ألطفالها 
وزوجها هو ذلك اإلنجاز. حن يصبح الوصول إلى الحق »إنجازًا« يكون 

السيستم بشموليته قد حقق »هدفه«.
)ناشطة نسوية(

أنا أعمل.. إذًا أنا موجودة

تاء

بالتفسخ  المنزل  من  الهروب  أسباب  اهلل،  العبد  سماح  الخبيرة،  تلّخص 
»ال  تضيف:  االقتصادية.  واألزمــة  الخطرة،  الحرب  وأوضــاع  العائلي، 
ننسى، أيضًا، أصدقاء الشاب أو الشابة الذين يحرّضونهم على الهروب«. 
حاالت  من  كثيرة  أّن  خصوصًا  األرقام،  من  قليل  إالّ  إلينا  يصل  »ال  تتابع: 

الهروب يفّضل األهل عدم الكشف عنها ألسباب أخالقية«.

قليل من األرقام فقط

هكذا يستعد المصريون للصيف
الوسوم )الهاشتاغات( الخفيفة على تويتر غالبًا ما تنال أكبر عدد من 
املصري  للصيف«  »استعداداتك  والتغريدات. وهو حال وسم  املشاركني 

الذي سجل منذ ظهوره صباح أمس آالف املشاركات في ساعات قليلة.
الذي ينوي  التكييف«. ومثلها »مصطفى عبقرينو«  آية قررت »تصليح 

»تخزين ثلج« ما أمكنه ذلك.
كان  إذا  أنتحر  أن  املمكن  مــن  كإسكندرانية  »أنـــا  تــويــتــر«:  »مــاســة  قــالــت 
تمّيز بموجة حّر  الــذي  الصيف  الفائت«، وهــو  كالصيف  املقبل  الصيف 
قاسية فــي مــصــر. كــذلــك، هـــددت هبة أحــمــد بــاالنــتــحــار لكن لسبب آخــر: 
»زحــمــة وقـــرف ومــعــاكــســات املــصــطــافــني وتــبــاهــي غــيــرهــم عــلــيــنــا.. أشنق 
نفسي أحسن«. بدورها، سخرت ليال: »الصيف على األبــواب.. ليس لكم 

إاّل مزيل العرق. مفيد لكم وألصدقائكم لكي ال تخسروا بعضكم«.
أمــا عابر سبيل فكان له اتجاه آخــر: »الــدراســة فقط.. أنــوي إنهاء سنتي 
الجامعية بكامل موادها«. ومثله قالت نمرودة: »ال استعداد وال حاجة.. 

لدّي دوام عمل طويل من دون إجازة«.
من جهته، أشار وائل من غير أن يدري إلى التغيرات املناخية: »بصراحة 

أخاف التجهيز للصيف، فيفاجئني املطر في يوليو/تموز«.

هاشتاغ

إما الموت والفقر والقهر أو الهروب )األناضول(

يتعرض التالميذ إلى ضغوط تجبرهم على اتخاذ مدرسين خصوصيين )فرانس برس(
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ال تقبل شبكات »شبيكو« إقراض أّي كان )فرانس برس(



قضايا

عدنان أبو عامر

بدون مقدمات، استهلت إسرائيل 
بالحديث   ،2016 الــجــديــد  الــعــام 
عن املخاطر الناجمة عن األنفاق 
الــتــي تــحــفــرهــا حــركــة املــقــاومــة اإلســامــيــة 
ــلــــى حــــدودهــــا،  ــمـــــاس( داخـــــــل غـــــــزة، وعــ )حـــ
وارتفعت  جنراالتها،  تصريحات  وخرجت 
نبرة ساستها، تعتبر أن هذه األنفاق باتت 
تهديدًا حقيقيا جــادًا، ينبغي التعامل معه 
خطره.  استفحال  قبيل  املطلوبة،  بالسرعة 
وقـــد حــاولــت عــشــرات املـــقـــاالت والـــدراســـات 
ــعـــســـكـــريـــة أن تـــضـــع خــريــطــة  ــيــــة والـ ــنــ األمــ
طريق لصناع القرار اإلسرائيلي في كيفية 
الــتــعــامــل مـــع هــــذه األنــــفــــاق، مـــن الــنــواحــي 

العملياتية امليدانية، وأهمها: 

الضربة االستباقية
يـــــــــــرى فـــــــريـــــــق واســــــــــــــع مـــــــــن الـــــــجـــــــنـــــــراالت 
اإلســرائــيــلــيــن، الــنــظــامــيــن واالحــتــيــاط، أن 
ــردع اإلسرائيلية يكمن  الـ قــوة  أحــد عــوامــل 
بتوجيه  املعلنة  العسكرية  سياستها  فــي 
ضـــربـــات اســتــبــاقــيــة لـــلـــعـــدو، فـــي أكـــثـــر من 
مناسبة، ويمكن تكرار ذلك في التعامل مع 
أنــفــاق غـــزة، ألنـــه فــي الـــحـــاالت الــتــي ذهبت 
ــــى ضــــربــــاٍت اســتــبــاقــيــٍة  فــيــهــا إســـرائـــيـــل إلـ
ـــاء  ــ ــاع الــــعــــدو، وإرجـ ــمـ نــجــحــت فــــي كـــبـــح جـ
ســاعــة املــواجــهــة الــعــســكــريــة الـــضـــاريـــة، من 
خــال حــرب 1956 ضد مصر بسبب صفقة 
األسلحة التشيكية، وحرب 1967 مع تنامي 
قــــوة الــجــيــش املـــصـــري، وحــــرب 1982 ضد 
لــبــنــان،  فــي  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
ــّرات التي لــم تــســارع فيها إسرائيل  وفــي املـ
إلـــى الــضــربــات االســتــبــاقــيــة، كــانــت الــكــارثــة 
تحيط بها من كل جانب، وأكبر مثال على 

ذلك حرب 1973.
ــهــــم أصــــــــحــــــــاب نـــــظـــــريـــــة الــــضــــربــــة  ــلــ ــتــ يــــســ
النماذج،  أنــفــاق غــزة هــذه  االستباقية ضــد 
لتعزيز الذهاب إلى هذا الخيار، حتى يحرم 
الفعال لهذه  حركة حماس مــن االســتــخــدام 
األنـــفـــاق فـــي أي مــواجــهــة عــســكــريــة مقبلة، 
والعمل على إحباط أي مخططات عسكرية 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات مــســلــحــة مــــن خـــــال هـــذا 
الــســاح االســتــراتــيــجــي الــــذي بــاتــت تملكه 
الحركة خال العدوان اإلسرائيلي على غزة 

في 2014 وبعده.
االستباقية  الضربة  فرضية  مــروجــو  يــرى 
ضد أنفاق غزة أن »حماس« تسابق الزمن 
نهار،  ليل  األنــفــاق  مــن  منظومتها  لترميم 
لاستخدام،  تكون جاهزة  أن  إلــى  وتسعى 
ــٍت تــنــدلــع فــيــه الــحــرب الــرابــعــة على  فــي وقــ
غـــزة، ولــئــن تمّكنت إســرائــيــل مــن الــحــد من 
الفلسطينية  الصاروخية  القذائف  مخاطر 
عبر منظومة القبة الحديدية، فإنها قد تقف 
عاجزًة أمام تهديد األنفاق الجديد، وهو ما 
يمنح حماس ورقة عسكرية ميدانية، األمر 
الـــذي يؤهلها النــتــزاع مــا يــعــرف بـــ«صــورة 
ــلـــة بـــــخـــــروج عــــشــــرات  ــثـ ــتـــمـ االنـــــتـــــصـــــار« املـ
املـــســـلـــحـــن مــــن تـــحـــت أرض غـــــزة بــاتــجــاه 
الـــتـــجـــمـــعـــات االســـتـــيـــطـــانـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
عملية  وتنفذ  غـــزة،  حـــدود  على  الجنوبية 
ــتـــل عـــــــدد مـــــن اإلســـرائـــيـــلـــيـــن  ــقـ مـــســـلـــحـــة بـ

واختطافهم.
ــرى أوســــــــاط نــــافــــذة فــي  ــ ــنـــاريـــو تــ ــيـ ــذا سـ ــ هــ
إسرائيل أنه بات محتومًا، إن لم تذهب إلى 
ضربة استباقية لضرب ما تقع عليه ذراع 
ســـاح الــجــو اإلســرائــيــلــي عــلــى حــــدود غــزة 
الفلسطينيون  يستفيق  بحيث  الــشــرقــيــة، 
ذات ساعة على إغارة أســراٍب من الطائرات 
اإلسرائيلية على طــول حــدود غــزة، لضرب 
ما تيّسر لها من األنفاق، وأخذ استراحة من 
املزمن«  الــرأس  الزمن من استمرار »صــداع 
لــصــنــاع الـــقـــرار الــعــســكــري والــســيــاســي في 

إسرائيل.
ــال الـــــــذي يــــواجــــه أصــــحــــاب نــظــريــة  ــ ــكـ ــ اإلشـ
على  تقضي  لــن  أنــهــا  االستباقية،  الضربة 
أنفاق غزة، سواء الدفاعية داخل القطاع أو 
الهجومية على الحدود، ألن إسرائيل تفتقر 
لــكــامــل الــبــنــيــة املــعــلــومــاتــيــة االســتــخــبــاريــة 
ــفـــاق  ــــذه األنـ ــود هـ ــ الـــدقـــيـــقـــة عــــن أمــــاكــــن وجــ
ــارج، الــبــدايــات  وانــتــشــارهــا، املـــداخـــل واملـــخـ
ــايــــات، ربــــمــــا يــــكــــون لـــديـــهـــا أطـــــراف  ــهــ ــنــ والــ
ــذا أو ذاك، لــكــن فـــي أرض غــزة  خــيــط عـــن هـ
وباطنها من األسرار ما قد تعجز عن النيل 
ــهـــزة االســـتـــخـــبـــارات اإلســرائــيــلــيــة،  مــنــه أجـ
آلــيــات تجسس  على الــرغــم مما تنشره مــن 

وتنصت ومتابعة مراقبة.
في الوقت نفسه، لن تواجه »حماس« ضربة 
ــذا الـــنـــحـــو، كـــمـــا يـــبـــدو،  ــ اســتــبــاقــيــة عـــلـــى هـ
باالنتظار والتريث، ألنها تعني باختصار 
انــدالع حــرٍب جديدة في غــزة، ستكون أكثر 
ضــــــــراوة عـــلـــى الـــجـــانـــبـــن مــــن ســابــقــاتــهــا، 
ــيـــون، كــمــا الــفــلــســطــيــنــيــن، لم  ــلـ ــيـ ــرائـ واإلسـ
ينتهوا بعد من مللمة جراحاتهم ومعاناتهم 
من الحرب السابقة، وهو ما يجعل إسرائيل 
تعلن أنــهــا ال تــريــد مثل هــذه الــحــرب، على 

األقل في الوقت الحالي.

الحلول التكنولوجية
املـــــقـــــصـــــود هــــنــــا مـــــحـــــاولـــــة الـــــعـــــثـــــور عــلــى 
ــر، فــــي عــمــلــيــة  ــ ــاق، نــفــقــًا بـــعـــد آخــ ــ ــفـ ــ ــــذه األنـ هـ

تــكــنــولــوجــيــة بــاســتــخــدام مـــعـــدات وتــقــنــيــات 
مــتــطــورة، وبــاالســتــنــاد إلـــى تـــجـــارب عاملية 
فــي هــذا املــضــمــار، مثل أنــفــاق املكسيك على 
ــة، وأنــــفــــاق الـــكـــوريـــتـــن،  ــيـ ــيـــركـ الــــحــــدود األمـ
وأنـــفـــاق فــيــتــنــام، وهـــي تــجــارب تــمــثــل، على 
املـــدى الــبــعــيــد، حـــًا لــتــهــديــد أنــفــاق غـــزة، قد 
املدين  لكنه، على  ال يكون سريعًا وعاجًا، 
املــتــوســط والــبــعــيــد، يــمــنــح إســرائــيــل فرصة 

االستراحة منها سنوات عديدة مقبلة.
يزداد ترجيح فرضية الحلول التكنولوجية، 
عقب إعان واشنطن تبرعها لتل أبيب بـ 120 
مليون دوالر لتطوير هــذه اإلجـــراءات، وهو 
اإلسرائيلية،  الــحــرب  وزارة  عليه  عكفت  مــا 
ــه كــــــفــــــاءات عــلــمــيــة  ــ ــلـ ــ ــن أجـ ــ واســــتــــقــــدمــــت مــ
وأكــاديــمــيــة مــن داخـــل إســرائــيــل وخــارجــهــا، 
الحلول،  هــذه  لنجاعة  مطمئنة  أنها  ويبدو 
على الرغم من أنها تستغرق وقتًا ال بأس به.

في الوقت نفسه، تبدي دوائر صنع القرار في 
إسرائيل قلقها من طبيعة رد الفعل املتوقع 
من حركة حماس، في حال اكتشفت معدات 
ــلـــي نــفــقــًا ثــقــيــل الـــعـــيـــار،  ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش اإلسـ
يـــوشـــك أن تــســتــخــدمــه الـــحـــركـــة فـــي عــمــلــيــٍة 
اإلسرائيليون:  يتساءل  حيث  لها،  مسلحة 
النفق مثًا،  هل تنتظر حماس تعطيل هــذا 
وعدم املبادرة إلى أي رد فعل تجاه إسرائيل، 
أم أنــهــا لــن تــفــّرط بــتــعــب األيــــام واألســابــيــع 
التي سالت  العرق والــدم  والشهور، وحبات 
من حفاريها في باطن األرض، وتذهب للرد 
عــلــى إســرائــيــل، حــتــى لــو كـــان الــثــمــن انـــدالع 

حرب ضارية؟
فــي مثل هــذا الــواقــع، تعتقد إســرائــيــل أنها 
تدير مع حماس لعبة »القط والــفــأر«، وفق 
صيغة« من يسبق من؟ فهل تنجح إسرائيل 
فـــي إحـــبـــاط مــخــطــطــات حــمــاس العسكرية 
استخدامها  قبيل  الــحــدوديــة،  أنفاقها  عبر 
بصورة فعالة، أم تتمّكن الحركة من تفعيل 
هـــذا الــســاح فــي مــواجــهــة إســرائــيــل، قبيل 

أن تــطــالــه يـــد الــتــكــنــولــوجــيــا اإلســرائــيــلــيــة 
الطويلة؟

الجهد األمني
وهو سيناريو يتمثل بأال تبادر إسرائيل إلى 
ضد  تكنولوجية  حلول  أو  استباقية،  عملية 
أنـــفـــاق غــــزة، وتــفــضــل االنــتــظــار ريــثــمــا تصل 
مــعــلــومــات أمــنــيــة دقــيــقــة بــقــرب تنفيذ عملية 
مسلحة، من خال أي منها باتجاه التجمعات 
الجنوب. وهنا  االستيطانية اإلسرائيلية في 
تلجأ إسرائيل إلى تفعيل أدواتها التجسسية، 
والجوية،  األرضــيــة  والتقنية،  منها  البشرية 
في محاولة منها للعثور على أي معلومة قد 
وثالث  ونفق هناك  نفق هنا  إليها عن  تصل 
هــنــالــك، بــحــيــث تــضــعــه تــحــت املــجــهــر، وعــنــد 

الدقيقة التسعن تقوم باستهدافه.
يبدو أن اإلسرائيلين يستبعدون هذا الخيار 
فـــي هــــذه املـــرحـــلـــة، ألنــــه يــنــتــظــر قــــرب حــلــول 
نــقــطــة الــصــفــر، وحــيــنــهــا ال يــمــتــلــك الــجــيــش 
ــأال تــكــون  ــ ــلـــي بــولــيــصــة تــــأمــــن، بـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
حماس قد نجحت في إخــراج عمليتها إلى 
التنفيذ، السيما وأن الجانبن يديران  حيز 
حرب أدمغة، وصراع عقول حامي الوطيس، 
أمنيًة  معلوماٍت  لبعضهما  يــمــّرران  وربــمــا 
تضليلية، وهــنــا قــد يقع املــحــظــور مــن جهة 

إسرائيل. ولكن، بعد فوات األوان.
فهو  الخيار،  لهذا  إيجابية  ثمة  مــن  كــان   

ْ
إن

يعمل على إرجـــاء الــحــرب مــع حماس أطــول 
فـــتـــرة زمــنــيــة مــمــكــنــة، وربـــمـــا يــجــعــل األمـــر 
موضعية  »جــراحــيــة«  عملية  على  مقتصرًا 
ــلــــجــــوء إلـــى  ــاق، مــــن دون الــ ــ ـــفــ ــ ــد األنـ ــ فــــي أحــ
توسيع أفقها الزماني وقطرها املكاني، بن 
الجانبن، على الرغم من أن ذلــك أيضًا غير 
كــل األحـــوال،  لكنه، على  الــعــواقــب،  مضمون 
يــبــقــى أقـــل الــخــيــارات الــعــســكــريــة كــلــفــًة أمــام 

إسرائيل في مواجهة األنفاق.
ــيــــارات  ــذه الــــخــ ــهــ تــــوضــــح مــــراجــــعــــة دقـــيـــقـــة لــ
اإلسرائيلية، وقد تكون هناك خيارات أخرى، 
أنــفــاق غــزة، تفاضل  أن إسرائيل فــي مواجهة 
بن خيار سيئ وأقل سوءًا، بديل مكلف وأقل 
كلفة، ما يعني أنها غادرت، منذ زمن، املفاضلة 
بن خيارين، سيئ وحسن، ألن األنفاق، بحد 
أمامها واقعًا إشكاليا معقدا،  أوجــدت  ذاتها، 
ــرب غــزة  دفـــعـــت مــقــابــلــه ثــمــنــًا بـــاهـــظـــًا، فـــي حــ
األخـــيـــرة، وهـــو مــا يفتح شهية حــمــاس على 
إسرائيل،  كلفة من  أكثر  أخــرى،  أثمان  جباية 

عبر هذه األنفاق في املواجهة املقبلة.

الصفقة السياسية
تــــــزداد فـــي إســـرائـــيـــل، فـــي اآلونــــــة األخـــيـــرة، 
ــن أوســـــــاط ســيــاســيــة  دعـــــــوات مـــتـــواصـــلـــة مــ
تطالب  وحــالــيــة،   سابقة  وعسكرية  وأمنية 
بالبحث عن خياراٍت أخرى، ليست سياسية 
بعد  ذات  وإنما  مباشرة،  أو عسكرية  بحتة 
األولــى،  بالدرجة  وتتعلق،  بحت،  اقتصادي 
بعقد صفقة شاملة مع حماس التي تسيطر 
على غزة، سواء بشكل مباشر بينهما، وهذا 
األكثر  أو عبر وسيط ثالث، وهــو  مستبعد، 

ترجيحا.
إبعاد  إلى  الصفقة  تهدف إسرائيل من هذه 
ــفـــاق، وإمــكــانــيــة تسببها  شــبــح مــخــاطــر األنـ
بـــانـــدالع حـــرب وشــيــكــة مــع حــمــاس، بــإقــامــة 
تخفيف الكارثة اإلنسانية السائدة في غزة، 
قد  معيشية،  تسهياٍت  تقديم  على  والعمل 
تــصــل ذروتـــهـــا بــاملــوافــقــة اإلســرائــيــلــيــة على 

ــواء عــلــى شــاطــئ  ــ ــزة، سـ ــ ــة مــيــنــاء فـــي غـ ــامـ إقـ
املتوسط،  البحر  عــرض  فــي  أو  غـــزة،  مدينة 

برقابة أمنية أوروبية في الحالتن.
الرابط اإلسرائيلي بن املخاوف من األنفاق 
والتسهيات االقتصادية، أن التقدير السائد 
ــمـــاس قــــد تــفــقــد  ــأن حـ ــ ــيـــب يــفــيــد بـ فــــي تــــل أبـ
ــاع املــعــيــشــيــة  ــ ــ صــبــرهــا عــلــى تـــدهـــور األوضـ
تنفجر  أن  غــزة، وتخشى  فــي  للفلسطينين 
األمور في وجهها، ما سيجعلها توّجه دفة 
هذا االنفجار باتجاه إسرائيل، وهو آخر ما 

ترغب به األخيرة.
ولــعــل املــلــفــت أن الـــداعـــن إلـــى إقــامــة املــيــنــاء 
فـــي غـــزة جــمــلــة مـــن الـــجـــنـــراالت الــعــســكــريــن 
اإلسرائيلين، ممن يقّدرون خطورة املوقف، 
ويعتقدون أن التجربة السابقة إلسرائيل في 
الحاجة  تحّتم  املاضية،  الثاث  غــزة  حــروب 
لــتــرحــيــل أي مـــواجـــهـــة قـــادمـــة مـــع حــمــاس، 
مــن بـــاب نـــزع الـــذرائـــع الــتــي قــد تدفعها إلــى 

االستمرار في التحضيرات ألي حرب.

المزايدات الحزبية
هـــــنـــــاك عـــــامـــــل مـــســـتـــجـــد دخــــــــل عــــلــــى خــط 
الخيارات اإلسرائيلية في التعامل مع أنفاق 
غـــــزة، ويــتــمــثــل بــحــالــة املـــــزايـــــدات الــحــزبــيــة 
إسرائيل،  داخــل  السياسية  واالستقطابات 
دفــعــت بــأحــزاب املــعــارضــة اإلســرائــيــلــيــة، من 
الــوســط ويــســار الـــوســـط، إلـــى الــضــغــط على 
أنفاق  ملواجهة  التحرك  بــضــرورة  الحكومة 
ــزة، قــبــيــل اســـتـــفـــحـــال خـــطـــرهـــا، مــــا أظــهــر  ــ غــ
هــــذه الــحــكــومــة الــيــمــيــنــيــة وكـــأنـــهـــا تــحــاول 
كبح جماح املعارضة الوسط التي بدت في 
ــوز اليمن  اتـــهـــا أكــثــر صــقــوريــة مـــن رمــ نـــداء
منذ  إسرائيل  يحكم  الــذي  والقومي  الديني 
سنوات. وعلى الرغم من أن هذا االستقطاب 
ــي يـــبـــقـــى فــــي اإلطــــــار  ــلــ ــداخــ ــلــــي الــ ــيــ ــرائــ اإلســ
الدعائي الداخلي، إال أن استمراره قد يشكل 
مصدر إزعــاج لرئيس الحكومة الــذي يوجه 
عينيه، واحــدة إلــى أنفاق غــزة والثانية إلى 
ويخشى  االنتخابات،  في  االقتراع  صندوق 
أن تكون مسألة األنفاق مادة دسمة للدعاية 
االنـــتـــخـــابـــيـــة لــخــصــومــه املـــتـــوقـــعـــن فــــي أي 

انتخابات مقبلة.
ــرًا.. ربــمــا تــبــقــى مــواجــهــة األنـــفـــاق مــدار  ــيـ أخـ
ــي األوســـــــــــاط الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــٍث ســــائــــد فـ ــ ــديـ ــ حـ
واألمــنــيــة فـــي إســـرائـــيـــل، تــرتــفــع وتنخفض 
حسب الوتيرة القائمة، لكنها تشكل مصدر 
ــاق واســــتــــنــــزاف فــــي الــتــفــكــيــر املـــيـــدانـــي  ــ ــ إرهـ
واإلجـــــــــــــــراءات الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة لــــــدى الــجــيــش 
اإلسرائيلي الذي يخشى أن يخوض الحرب 
املقبلة مع املقاتلن الفلسطينين في الظام 
تحت األرض وســط أنفاق غــزة. ولذلك، فهو 
املــنــاورات على هــذا النوع  يتحضر ويجري 

الجديد من املعارك.
وربــمــا يــــزداد الــجــهــد األمــنــي االســتــخــبــاري 
والــحــلــول الــتــكــنــولــوجــيــة اإلســرائــيــلــيــة، في 
الفترة القريبة املقبلة، بعيدًا عن اإلعــام في 
متابعة وماحقة أي جهد عملياتي من حركة 
حماس ملواصلة حفر أنفاقها، والقضاء على 
ــزة الــتــحــت  مـــا تــســمــيــه إســـرائـــيـــل »مــديــنــة غــ
أرضية«، بجانب زيادة التسهيات املعيشية 
ــفـــجـــار  ــًة مـــــن انـ بـــــصـــــورة مـــــــحـــــــدودة، خــــشــــيــ
فــي غــزة، استمرارًا  لــأوضــاع األمنية  قريب 
للسياسة اإلسرائيلية القديمة الجديدة بأن 

»غزة ال تحيا وال تموت«.
)باحث فلسطيني(

ضربات استباقية وحلول تكنولوجية ونقاش استخباري دائم وسط مزايدات حزبية

الخيارات اإلسرائيلية تجاه أنفاق غزة

يرى مروجو فرضية 
الضربة االستباقية 
ضد أنفاق غزة أن 

»حماس« تسابق الزمن 
لترميم منظومتها 

من األنفاق ليل نهار، 
وتسعى إلى أن تكون 

جاهزة لالستخدام، في 
وقٍت تندلع فيه الحرب 

الرابعة على غزة

إسرائيل في مواجهة 
أنفاق غزة، تفاضل 
بين خيار سيئ وأقل 
سوءًا، بديل مكلف 

وأقل كلفة، ما يعني 
أنها غادرت، منذ زمن، 
المفاضلة بين خيارين، 

سيئ وحسن

تؤرق إســرائيل، جيشــًا وأجهزة استخبارية، األنفاق التي أنشــأها أهل غزة والمقاومة، ويبقى موضوعها مطروحًا في الدوائر 
المعنية التي تضع خيارات وسيناريوهات للتعامل مع هذه األنفاق... تستعرض المطالعة التالية هذه الخيارات

عسكري إسرائيلي في نفق حدودي مع غزة في أثناء عدوان صيف 2014 )فرانس برس(

الفيديو  تصاوير  حسب  عرضه  ويقّدر  متر،   2500 النفق  طول  متوسط 
الجدران  سمك  شامًال  متر،   2.2 نحو  وارتفاعه  متر،   1.2 نحو  المتداولة 
أن كمية  يبلغ نحو 6600 متر مكعب، ما يعني  أن حجمه  أي  الخرسانية، 
الرمال التي يتم إخراجها منه تعادل نحو 365 شاحنة، بحيث يمكن تخيّل 
أن كمية الحفر تعادل نحو 660 ألف دلو من الرمال، نحو ثلثي مليون دلو، 
ميكانيكية  بمعّدات  أو  يدويًا  ونقله  األرض،  تحت  حفره  يتم  هذا  وكل 
بسيطة، وكل دلو منها تحرّك تحت األرض مسافة متوسطها 1250 مترًا. 
وتبلغ المسافة التي يتم قطعها لنقل البالطات من الخرسانة المسلحة، 
ويتم كساء األنفاق بها، ذهابًا وإيابًا 18 ألف كيلومتر، تعادل طول البحر 
مرة،   46 نحو  والقاهرة  رفح  بين  المسافة  طول  أو  مرات،   9 نحو  األحمر 
أنفاق  في  المبذول  الجهد  وهذا  والتركيب،  الحفر  أعمال  عن  فضًال 
غزة لم يصادف مثله من قبل في حفر نفق بهذا الحجم، بعمل يدوي 
يتطلب  فيما  الهائلة،  األمنية  والقدرة  اإلصرار  على  ويدل  بسيطة،  وآالٍت 
بناء النفق 800 طن من اإلسمنت المسلّح، وبلغت كلفته التقديريّة عشرة 

ماليين دوالر، كما عدد من يعمل في حفر النفق يزيد عن مائة عنصر.

ارتفاعات ومسافات
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إكسسوارات لمشاكل 
»منفذ المستقبل«

كيف تسرع نموك 
على مواقع التواصل؟

اعثر على هاتفك بواسطة 
ساعة »آبل«

محمد دنكر

تقليل عدد املقابس في الحواسيب لم يعد 
 ،C بنوع USB حلمًا صعب املنال. فمنفذ
والذي بدأت بعض الشركات باستخدامه، 
املرتبطة  املنفردة  املنافذ  مستقبل  يشّكل 

بعدة وظائف. 
ــلـــيـــل مــن  ــه فـــــي عــــــدد قـ ــدامــ ــتــــخــ ورغــــــــم اســ
ــــه ســيــســيــطــر فـــي الــقــريــب 

ّ
األجــــهــــزة، إال ان

العاجل على مختلف الحواسيب، األجهزة 
اللوحية وحتى الهواتف الذكية. 

ومــن أبـــرز مستخدمي هــذا املــنــفــذ، شركة 
»آبـــــــل« فــــي حـــواســـيـــب »مـــــــاك« الــحــديــثــة، 
ــوك بــكــســل 2«،  ــ حـــاســـب »غــــوغــــل كــــــروم بـ
وصــــواًل لــحــواســيــب شــركــة »دل«. أّمـــا في 
في  متوفر  فاملنفذ  الذكية،  الهواتف  عالم 
 »6P أجــهــزة »نــكــســس 5 اكــــس«، »نــكــســس

.»2 onePlus«و
 وفــي الــعــام املــاضــي، لــم يكن هنالك كثير 
ابتياعها  يمكن  الــتــي  اإلكـــســـســـوارات  مــن 
للعمل كسند للمنفذ املنفرد. لكن مع بداية 
العام 2016، بدأت الشركات بإعطاء مزيد 
من االهتمام إلكسسوارات منفذ املستقبل 

كما سّماه كثيرون.
نــوع C كــومــبــو«: أحــد أكبر  »ساتيشي   ■
املــشــاكــل املــتــرافــقــة مــع منفذ مــوّحــد، عــدم 
ــل مــنــافــذ USB لشحن  الــــقــــدرة عــلــى وصــ
ــزة الـــتـــصـــويـــر وغـــيـــرهـــا.  ــ ــهـ ــ الــــهــــاتــــف، أجـ
املشكلة عبر تمريرة  هــذه   

ّ
ساتيشي يحل

من خال ميناء الشحن الخاص به. ويأتي 
الــجــهــاز مــن منفذي شحن USB مــن نوع 
لبطاقة  فتحة  على  يحتوي  ــه 

ّ
أن كما   .3.0

الــجــهــاز   .microSD لــبــطــاقــة  وأخـــــرى   SD
مـــعـــروض لــلــبــيــع عــلــى مـــوقـــع »أمـــــــازون« 

بسعر 44.99 دوالرا.
كــنــت  إن  ســــــايــــــف«:  بـــــرايـــــك  »غــــريــــفــــن   ■
تــعــانــي مـــن مــشــكــلــة مـــع مـــوصـــل الــشــحــن 
»مــاك«،  بحواسيب  الخاص  املغناطيسي 
ــالـــي هــــو الــــحــــل. فـــهـــو مــنــفــذ  فــاملــنــفــذ الـــحـ
ر الكهرباء 

ّ
مغناطيسي قوي وثابت، ويوف

بطريقة آمنة للحاسب. 
ويــمــكــن وصـــلـــه وفــصــلــه بــطــريــقــة سهلة 
الخاص بطول  الكابل  وانسيابية. ويأتي 
ه يعمل مع جميع األجهزة 

ّ
6 أقدام، كما أن

 .C نــــوع USB الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى مــنــفــذ
لــلــبــيــع بــســعــر 39.99  ــعــــروض  ــل مــ ــابـ ــكـ الـ

دوالرًا. 
■ »تــك مـــات« ملــحــّوالت USB مــايــكــرو: في 
الــقــريــب الــعــاجــل، ســيــتــّم اســتــبــدال منافذ 
 USB« في الهواتف بمنافذ »SD مايكرو«

 .»C نوع
ص من املنافذ التي 

ّ
لكن هذا ال يعني التخل

يــمــلــكــهــا مــعــظــم املــســتــخــدمــن. هــنــا يــأتــي 
دور جهاز »تك مات« والذي هو عبارة عن 
محّول منفرد او ثنائي، سعر األول 6.99 
والــذي  دوالرات،   7.99 والثنائي  دوالرات 
بمنفذ  بجهاز  تقليدي  كابل  يتيح وصــل 

 .C نوع
 VGA/HDMI/Ethernet/USB »دل«   ■
ي بسهولة عن منافذ 

ّ
Hub: ال يمكن التخل

القديمة، كمنفذ »VGA« و»Ethernet«. لدى 
شركة »دل« الحل وذلك من خال منفذها 
املـــعـــروض عــلــى مـــوقـــع »أمــــــــازون« بسعر 
والــذي يتيح االستفادة من  69.20 دوالرًا 
األجهزة  مع  املستعملة  القديمة  القوابس 

.C التي تعمل بمنافذ نوع
■ مــنــفــذ رقـــابـــي »لــيــنــوڤــو« و»آيــــســــر«: لم 
ــضــع شــركــتــا »لــيــنــوڤــو« و»آيـــســـر« وقتًا 

ُ
ت

ــنــــاعــــة أجـــــهـــــزة جـــــديـــــدة بـــمـــنـــافـــذ  فـــــي صــ
 USB تــقــلــيــديــة، بـــل اســتــبــدلــتــهــا بــأجــهــزة

منوعات
تداول المغردون خبر تلّقي شبكة تغريد

»سكاي نيوز« البريطانية، وثائق تتضمن 
بيانات شخصية لـ22 ألفًا من أفراد تنظيم 

»الدولة االسالمية« )داعش( تشتمل 
على أسمائهم الحقيقية والحركية، 

وعناوينهم وجنسياتهم، من عنصر منشق 
عن التنظيم الجهادي. وبحسب الشبكة 

فقد سلم هذه الوثائق مقاتل سابق 
يطلق على نفسه اسم »أبو حامد«.

غّرد الناشطون على وسم »#امطار_
االمارات« بعد المنخفض الجوي 

الذي شهدته البالد ما أدى إلى سيول 
وانجرافات نتجت عن األمطار والرياح 

القوية. وتداول المغرّدون عددا من 
الصور ومقاطع الفيديو توثق المنخفض 

الجوي الذي ُوصف بـ»الغريب« في ما 
شكر آخرون إدارة األزمات والطوارئ على 

الجهود التي بذلتها.

تصّدر وسم »#قواعد_تويتر_األربعون« 
لوائح االكثر تداوًال في عدة دول عربية 
بعد أن استخدمه المغردون لمشاركة 
وجهات نظرهم عن قواعد ابتدعوها 

للتعامل مع مواقع التواصل االجتماعي. 
وكتب أحمد »#قواعد_تويتر_األربعون 
البلوك لك يعني راحة بال من شخص لن 
يقبل الرأي اآلخر«. وقالت سما »الحياة برا 
الشاشه أحلى بكتيييير .. عيشو حياتكم«.

نــوع C وبــدأت بصنع اكسسوارات املنفذ 
ــي. الـــجـــهـــاز يــتــمــيــز بــشــاشــة 23.8  ــابـ ــرقـ الـ
 )1080 )1920 س  كــامــلــة   IPS HD بــوصــة
ويــبــدأ سعره مــن 399 دوالرًا. وأّمـــا جهاز 
27 بوصة  فهو بشاشة   ThinkVision  X1
 60HZ 4 3840 س 2160 فيK رصد لقرار

وهو معروض بسعر 799 دوالرًا.

حمزة الترباوي

ــتــــواصــــل  ــــا يـــســـتـــخـــدم مـــــواقـــــع الــ
ّ
ــر مــــن ــيـ ــثـ كـ

 ليس لــه جمهور. 
ّ
االجــتــمــاعــي، ويــحــس بـــأن

تأثير  لضمان  اتخاذها  يجب  خطوة  وأول 
واســــع عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل هـــي توسيع 
قــاعــدة الــجــمــهــور مــن املــتــابــعــن واملعجبن 

عبر مختلف املنصات. ولكي ننجح في ذلك، 
نحتاج إلى 10خطوات تلخص الطريق نحو 

قاعدة جماهرية واسعة ومتفاعلة.
لكل منصة مميزاتها: ال ينصح املختصون 
ــمـــهـــور كــــل مــــوقــــع مــــن مـــواقـــع  بـــمـــعـــامـــلـــة جـ
فلكل  الطريقة،  بنفس  االجتماعي  التواصل 
فمثا  املعاملة،  في  الخاصة  طريقته  موقع 
ليس هناك أسوأ من أن تضعوا رابطا على 
»فيسبوك«،  إلــى  جمهوركم  يأخذ  »تويتر« 
فإذا لم تستطيعوا أن تقولوا الفكرة في 140 
رمــزا، فمن األفضل أال تضعوها أصا على 

»تويتر«. 
اإلعانات: يعتبر الجمهور اإلعانات شيئا 
مزعجا على »فيسبوك«، ما اضطر فيسبوك 
ــة مـــثـــا،  ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ ــفــــحــــات املـ إلـــــــى حـــــــذف الــــصــ
كبرى،  فاعلية  ذا  يكون  املباشر ال  فاإلعان 
أمــا  ــراء،  ــ وشـ بــيــع  بعملية  يتعلق  األمــــر  ألن 
الجمهور فيفضل أن يعرف منكم ما تفعلون 
لــذا صمموا إعــانــات ال  أكــثــر مما تبيعون. 

تظهر على أنها إعانات قدر اإلمكان.
ال تكن قاسيا: سنة 2014 تم طرح أكثر من 22 
التجارية عبر  العامات  مليون ســؤال على 
مواقع التواصل االجتماعي، إذ أن العامات 
التي تتفاعل وتجيب على أسئلة جمهورها 
تـــحـــظـــى بـــأكـــثـــر مــــن ثــــاثــــة أضــــعــــاف نــســب 
التفاعل مقابل الصفحات التي ال تتفاعل مع 

جمهورها وال تجيب عن أسئلتهم.
ادفــــــع بـــــتـــــوازن: يـــجـــب الــتــفــكــيــر مــلــيــا حــن 
يتعلق األمر بتخصيص ميزانية للتسويق 
الــتــواصــل االجتماعي، إذ  عــن طريق مــواقــع 
يــفــضــل الـــتـــرويـــج لــلــمــحــتــوى الـــــذي يعجب 

الناس أصا ودعمه.
انشر املناسب على فيسبوك: فيسبوك يملك 
مـــحـــددات صـــارمـــة الخــتــيــار مـــا يــظــهــر أمـــام 
املحتوى  بــن  املـــزج  لــهــذا يجب  مستعمليه، 
األصـــلـــي واملــــدفــــوع لــيــكــون مــتــنــاســبــا فعا 
مع ما يحب الجمهور، وليس فقط ما تريد 
الــعــامــة إيــصــالــه إلــــى الـــنـــاس، وهــــذا يــأتــي 

بالقياس املستمر لتفاعل الناس.
ال تكن فــي كــل مــكــان: عكس الخطأ الشائع، 
ليس مــن الــضــروري امــتــاك حــســابــات على 
كــل مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، إذ يجب 
لكل عامة  األنــســب  املــنــصــات  على  التركيز 

تجارية، وإياؤها الطاقة واألولوية.
حــصــريــات وهـــدايـــا: يــحــب املــعــجــبــون دائــمــا 
اإلحــســاس بأنهم مــمــيــزون عــن غــيــرهــم، لذا 
قدموا لهم هذا الشعور بتقديم هدايا خاصة 
وحــصــريــة، وهــدايــا دوريـــة ملــن يدخل ضمن 
نـــاد خـــاص بــكــم مــثــا، وغــيــرهــا مــن األفــكــار 
املفيدة في خلق نوع من الوفاء، األمر الذي 

ال يتحقق إال إذا أحس الزبون بأنه مميز.
ــه اســتــراتــيــجــيــة  ــ الــــوســــم )الــــهــــاشــــتــــاغ(: إنــ
رائعة، ليس فقط إلطــاق حملة على مواقع 
من  مسحة  إضفاء  أو  االجتماعي  التواصل 
املــــرح عــلــى تــغــريــداتــكــم وتــدويــنــاتــكــم، لكن 
ــع،  ــيـ كـــذلـــك لــفــتــح نـــقـــاش فــــي شـــتـــى املـــواضـ
ــــوم  ــريــــق وسـ ــــن طــ ــيــــع جـــمـــهـــوركـــم عـ وتــــوســ
ألشخاص مهتمن بنفس املوضوعات التي 

تعملون عليها. 
ــهـــدف: يــجــب أن تــكــون األهــــــداف واضــحــة  الـ
أن تضعوا  للقياس، فيجب  ومحددة، قابلة 
ــــخ وأرقــــــــــــام واضــــحــــة  ــواريـ ــ ــتـ ــ خــــطــــة نــــمــــو، بـ
لــلــوصــول إلــيــهــا، ويـــجـــب أن تـــكـــون خــاصــة 
بعامتكم، وليس فقط محاولة الوصول إلى 
املنافسن و تجاوزهم، األهم من أن نبدأ أن 

نعرف إلى أين سنصل.
تــعــلــمــوا مــن املــنــافــســن: مــن الــجــيــد االطـــاع 
وتقليد  بــاســتــمــرار  املنافسن  تــجــارب  على 
عامتكم  تائم  تعديات  مع  منها  الصالح 

وأهدافكم. 

ــوأ مــا قــد يحصل لــجــهــازك الــذكــي هــو فــقــدانــه، ليبدأ  أسـ
أماكن وجـــوده، وفي  استذكار  ذلــك مشوار محاولة  بعد 
حال عدم تعريف ميزة »Find my iPhone« داخل الجهاز 
الضائع، يقع املستخدم في ورطة استحالة العثور عليه. 
 لتلك املشكلة عبر تطبيق 

ّ
لكن ولحسن الحظ، هنالك حل

لساعة »آبل« الذكية.
الجديد  األمنية تطبيقها  آوت«  »لــوك  أطلقت شركة  فقد 
الــخــاص بــأجــهــزة »آيــفــون« وســاعــات »آبـــل« وتــهــدف من 
خاله إلى مساعدة املستخدمن في العثور على أجهزتهم 
الضائعة. التطبيق يعمل أساسًا باعتباره املرشد الرقمي 
لهاتف املستخدم، مع عدد قليل من السمات التي تساعد 
على تعقب الهاتف حتى لو كان في نطاق قريب نوعًا ما. 
  يــســتــخــدم قــــوة االتـــصـــال بــالــبــلــوتــوث بن 

ً
ــة وهــــو بــــدايــ

كم  يبّن  والـــذي  املسافة،  عــداد  لتعين  والساعة  الهاتف 
أنت بعيد عن الهاتف. 

إذا تــحــّرك املــســتــخــدم خـــارج الــنــطــاق املــتــاح بــن الساعة 
والــهــاتــف، أو فقد االتــصــال عبر الــبــلــوتــوث، فــإن الساعة 
ــو كـــان  ــك. حـــتـــى لــ ــذلــ  عـــلـــى مــعــصــمــه لــتــعــلــمــه بــ

ّ
ســـتـــهـــتـــز

الخاص  الهاتف  على  باإلنترنت  صل 
ّ
مت غير  املستخدم 

علم 
ُ
ها ست

ّ
أن الساعة حيث  الهاتف من  بــه، يمكن مراقبة 

حال  فــي  الخريطة.  على  للهاتف  مكان  بآخر  املستخدم 
عدم العثور عليه، يحتوي التطبيق على ميزة »الصراخ« 
ــهــا تطلق 

ّ
والــتــي بــإمــكــانــهــا إخــافــة الــلــصــوص، بحيث أن

صـــوتـــًا شــبــيــهــًا بـــصـــوت صــــافــــرات اإلنـــــــذار والــــــذي يــبــدأ 
 رنة.

ّ
باالرتفاع مع كل

 Find my« وعــلــى الــرغــم مــن تشابه هــذه املــيــزة مــع مــيــزة
 األخيرة ال تدعم تطبيقًا خاصًا بساعات 

ّ
 أن

ّ
iPhone«، إال

التطبيق مفيد بشكل خــاص ألن تسجيل دخــول  »آبـــل«. 
غير  املفقود  جــهــازه  لتعقب  إلــى جهاز جديد  املستخدم 
ضــــــروري، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مـــا ســبــق، ال تــحــتــاج الــســاعــة 
أو   Wi-Fi بـــ  صل 

ّ
الــهــاتــف مت  

ّ
أن طــاملــا  تــكــون مرتبطة  أن 

بإنترنت شريحة الهاتف.
هـــذا وقـــد شــهــدت الــهــواتــف الــذكــيــة تــطــبــيــقــات مشابهة، 
كتطبيق »ماركو بولو« والذي يتيح للمستخدم تعريف 
كلمة أو اثنتن يمكنه من خالهما مناداة الهاتف الضائع. 
وسيجيب الهاتف عند سماعه للكلمة املحفظة به داخليًا، 
ولو كان بعيدًا، بكلمة أخرى وبصوت مشابه للصرخة. 
ر أيضًا ألجهزة »آنــدرويــد« مع 

ّ
تطبيق »لــوك آوت« متوف

نسخة قريبة الصدور لساعات »ساسمونغ« الذكية.
محمد...

إحدى المشاكل عدم 
القدرة على وصل منافذ 

شحن الهاتف

ليس من الضروري 
امتالك حسابات على كل 

مواقع التواصل

تكنولوجيا

تطبيق

على الشبكة

)Getty( بعض المشاكل تواجه المقبس الجديد
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واملــســرحــي غــيــث. شــاهــن يــخــرج ألول مرة 
فيلمًا سينمائًيا يتحمل الجانب األكبر من 
للبطولة  يختاُر  إذ  ومغامراته.  مسؤوليته 
ا قديًما في أول تجاربه يدعى، عمر 

ً
صديق

ــع، فــاتــن حــمــامــة، وفـــي األدوار  الــشــريــف، مـ
املــســاعــدة هــنــاك مــمــثــلــون كــبــار مــثــل، فريد 
شــوقــي وزكــــي رســـتـــم، وهـــنـــاك أيــضــًا شـــاّب 
سيمثل في السينما للمرة األولى، ويسّمى 

حمدي غيث.

فيلم »صراع في الوادي« 
تحفة في السينما المصريّة:

دور »سليم« في فيلم »صــراع في الــوادي«، 

كان محوريًا ومهًما، قصة االنتقام امللحمية 
التي سردها، يوسف شاهن،  الجنوب  في 
كـــانـــت بــحــاجــة إلــــى مــمــثــل ذي »كـــاريـــزمـــا« 
حاّدة. يشعر املشاهد بقوته وسيطرته على 

محمد جابر

فــــي بــــدايــــة الــخــمــســيــنــيــات، كـــان 
هـــنـــاك تــــاريــــخ جـــديـــد يــكــتــب فــي 
مصر في كل املــجــاالت، إذ انقلب 
ــم  ــــع دعـ ــيـــش مـ ــبــــاط الـــجـ ــــن ضــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
وتــأيــيــٍد شعبي هــائــل فــي يــولــيــو/حــزيــران 
كبيرة  آمـــااًل  خلق  مّما  السلطة.  على   1952
في  الجديدة  الحياة  في  االحتماالت  بشأن 
الثقافة،  أو  املسرح  أو  املوسيقى  مصر، في 

وبالطبع، السينما. 
وقــتــهــا كـــان هــنــالــك شـــاب عــائــد مــن أميركا 
بعد دراسة اإلخراج يدعى، يوسف جبرائيل 
شاهن، أخرج أّول أفالمه عام 1950، ولكنه 
الــذي يمكن  الكثير   لديه 

ّ
بــأن مــا زال يشعر 

ره. وشاب يافع آخر، عاشق  مه ويطوِّ أن يقدِّ
ــدَعـــــى، مـــحـــمـــود حـــمـــدي غــيــث،  لــلــمــســرح ُيـــ
درس في معهد التمثيل في مصر، ثم أكمل 
دراسته بفرنسا، وعاد هو اآلخر في بداية 
الخمسينيات، لقاؤهما كان حكاية قصيرة 
ومــمــيــزة وكــبــيــرة فـــي تـــاريـــخ الــســيــنــمــا في 

مصر والعالم العربي.

عام 1954 أّول عمل مشترك
شـــاهـــن، أخـــــرج فـــي بـــدايـــة مــســيــرتــه عـــددًا 
مــن األفــــالم الــتــجــاريــة، الــتــي ال تظهر فيها 
بـــصـــمـــتـــه الـــســـيـــنـــمـــائـــّيـــة بــــــوضــــــوح. وفــــي 
ــقــــابــــل، كـــــان غـــيـــث يـــتـــحـــرك فــــي املـــســـرح،  املــ
الراديو، وذلــك اعتمادًا  وبعض األعمال في 
ــــي املــمــيــز، دون أن ينال  عــلــى صــوتــه اإلذاعـ
فـــرصـــة حــقــيــقــيــة فـــي الــســيــنــمــا. عــــام 1954 
شاهن  للمخرج  منهما،  لكل  محوريًا  كــان 

ال يمكن للسرقات الفنية 
أن تمر في زمن وسائل 

التواصل االجتماعي

حاول شاهين الربط 
بين شخصيتي جمال عبد 

الناصر وصالح الدين

2223
منوعات

الرئيسية،  الشخصيات  من  اآلخــر  الجانب 
وخــبــرة حــمــدي غيث املــســرحــّيــة، ومالمحه 
ــادة، وصـــوتـــه الــجــهــوري،  الــشــخــصــّيــة الــــحــ
والحس املسرحي الواضح في أدائــه، جعل 
ليصبح  الفيلم،  فــي  للغاية  قــويــًا  حــضــوره 
املصرية،  السينما  كالسيكيات  مــن  ــدًا  واحـ
ومن أكثر أفالمها أصالة وشهرة واحتراًما.

أفالم مدعومة من الدولة القوميّة
ــــجــــه، يـــوســـف شــاهــن، 

َّ
ــذا الــفــيــلــم، ات بــعــد هــ

فيها  يظهُر  بعضها  الــتــجــارب.  مــن  للكثير 
الــجــانــب الـــذاتـــي والــفــنــي والــشــخــصــي مثل 
»بــاب الحديد«. والبعض اآلخــر. تم دعمها 
مــن الــدولــة املــصــرّيــة آنــــذاك، وذلـــك فــي إطــار 
دعمها للسينما املحلّية لتقوية سياستها 
الفترة، مثل فيلم  السائدة في تلك  القومية 
من  آخــر مدعوم  تجاري  فيلم  أو  »جميلة«، 
املقابل،  »أنــت حبيبي«. في  الــدولــة بعنوان 
كـــان حــمــدي غــيــث أكــثــر اهــتــمــامــًا بــاملــســرح، 
لــم تسجل  األرشــيــفــيــة  التوثيقية  والـــذاكـــرة 
ــــي ذلـــك  ــّيــــة فـ ــــن أعــــمــــالــــه املــــســــرحــ الـــكـــثـــيـــر مـ
الـــوقـــت )قــلــيــلــة هـــي األعـــمـــال الــتــي تــتــنــاول 
تــجــربــة حـــمـــدي غــيــث املـــســـرحـــّيـــة(، قــبــل أن 
أهم  فــي  مــن جديد  للتعاون  الثنائي  يعود 
الــذاكــرة على  أدوار غيث، وأكثرها بقاًء في 

اإلطالق، وهو دور ريتشارد قلب األسد.

ربط عبد الناصر بصالح الدين
ــا جــاء فيلم »الناصر صــالح الدين« عام 

ّ
ومل

 غــيــر مــلــتــزمــة بــالــتــاريــخ، 
ً
ــة ــ 1963، كـــان رؤيـ

ــاق الــــتــــاريــــخ بــحــدث  ــحــ  إلــ
ً
ــــاول أصــــــال ــــحـ وتـ

الدولة  كــان طموح  مرحلي. حيث  سياسي 
املــصــريــة فـــي الــســتــيــنــيــات، ربـــط شخصية 
الزعيم  األيـــوبـــي، بشخصّية  الــديــن  صـــالح 
الـــســـيـــاســـي الـــعـــربـــي جـــمـــال عـــبـــدالـــنـــاصـــر. 
لـــذلـــك ســـاهـــم الــجــيــش املـــصـــري فـــي الــفــيــلــم 
ــيـــالـــق  ــيـــع وفـ ــامـ الــــفــــانــــتــــازي بـــــصـــــورة مـــجـ
وألوية، بينما، يوسف شاهن، كان مهتمًا 
الهدف  من  أكثر  الفني  بالجانب  باألساس 
على  قدرته  إثبات  في  وبرغبته  السياسي، 
تقارن  أن  يمكن  تاريخية«،  »ملحمة  تقديم 
اإلمكانات  ر 

ْ
ُعش دون  »هــولــيــوود«،  بأعمال 

جمع  ولذلك  املتاحة،  الواقعّية  السينمائّية 
عددًا من أهم ممثلي السينما املصرية. في 
ــان أحــمــد مــظــهــر، وعلى  الــــدور الــرئــيــســي كـ
الناحية األخــرى منه، كان حمدي غيث في 

دور »ريتشارد« ملك إنجلترا.
مــثــل »صــــــراع فـــي الـــــــــوادي«، فــــإن كــاريــزمــا 
املسرحّية،  التمثيلية  وقدراته  غيث  حمدي 
الفيلم  منحت  بــاألخــص،  الجميل  وصــوتــه 
الكثير من املوازنة بن طرفن متصارعن، 
وعــلــى الــرغــم مــن أن شخصّية »ريــتــشــارد« 
كــــانــــت فــــي الـــنـــاحـــيـــة األخــــــــرى مــــن انـــتـــمـــاء 
ـــه اســتــطــاع أن يحظى طــوال 

َّ
املــشــاهــد. إال أن

الــوقــت بــاحــتــرامــه، وبتقدير املــلــك لــه، الــذي 
الــدور  ليبقى  عــن محكوميه«،  »دفــاعــًا  أتــى 

هو األشهر في تاريخ غيث كممثل.

»فجر يوم جديد« كسر الثنائي
اللقاء الثالث لغيث مع شاهن كان بعدها 
بــعــامــن فــقــط فــي فيلم »فــجــر يـــوم جــديــد«. 
الــــــــــدور كـــــــان أقــــصــــر وأخــــــــــف، وتـــــــم الـــــــدور 
لــشــخــصــيــة »حــــســــن«، الـــــذي يــحــمــل جملة 
أخالقية مناهضة للبرجوازية، التي يحاول 
الفيلم أن ينتقدها. ولكن العمل مر بمشاكل 
ولــم يحظ بنفس تقدير  الرقابة،  كبيرة مع 
ـــن، وكــانــت تــلــك هــي نهاية  ــ الــفــيــلــمــن األّولـ
التعاون بن ممثل موهوب جدًا هو حمدي 
غيث، ومخرج هو من األهم رّبما، في تاريخ 

السينما املصرية، هو يوسف شاهن.

نهاية الحكاية
استمّر شاهن  في تقديم أفالمه وتجاربه 
 

ّ
 أكثر ذاتّية، بينما ظل

ً
التي بدأت تأخذ شكال

مع  النقابي  والعمل  باملسرح،  مهتمًا  غيث 
التلفزيون،  في  مشاركاته  وزادت  املمثلن، 
يترك  ولــم  التاريخية،  األدوار  في  وتحديدًا 
بصمة أخرى في السينما إال عند مشاركته 
عام 1999 مع املخرج، داود عبد السيد، في 
عام  يتوفى  أن  قبل  الــخــوف«،  »أرض  فيلم 

ا، عام 2008. 
ً

2006. ويلحقه شاهن، أيض

I I

جمالذكرى

أمكنةتلفزيون

محمد عبدالملك

في كل منطقة من مدينة كوتاهيا، الواقعة 
تقريًبا في غرب تركيا، توجد مياه حرارية. 
وتختلف ميزات املياه الحرارية من منطقة 
إلى منطقة، ومن نبع إلى نبع؛ حيث يوجد 
أكــثــر مــن سبعة أماكن  املــديــنــة نفسها،  فــي 
سياحّية خاصة باالستجمام واالسترخاء 

عن طريق املياه الحرارّية. 
ومن أكثر ما يميز هذه املدينة هو ماضيها 
العريق، الذي يمتد إلى سبعة آالف عام، إذ 
ال تزال تحافظ على ينابيعها الخاصة، بل 
وتشكل واحـــدة مــن أهــم وجــهــات السياحة 
ــرز يـــنـــابـــيـــع واليــــة  ــ ــ الـــطـــبـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة. أبـ
 gediz murat( »كوتاهيا »غيديز مراد داغي
 ،)simavi eynal( إيــنــال  و»ســـمـــاوي   ،)dağı
كـــايـــنـــارجـــا«  و»إيــــمــــيــــت   ،)naşa( ــا«  ــ ــــشـ و»نـ
أشهر  أحــد  )emet kaynarca(. وفيها يوجد 

أن توِقف عرض برنامج هــالل، بعد حلقتن 
فــضــحــتــهــمــا مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي. 
 MTV وقــبــل ثــالثــة أســابــيــع، انــتــقــدت محطة
ما  الضاهر،  بيار  املنافسة ملحطة  اللبنانية، 
سمته بـ »سرقة علنية« لجارتها في برنامج 
ــزًا  ــصــت حــيِّ ـــف. وخــصَّ

ّ
تـــوق الــــذي   The Show

من برنامجها االنتقادي لإلضاءة على فعل 
 .LBCI الـــذي ارتكبته الــكــامــل«  “االســتــنــســاخ 
مما  استغرابهم  عن  البرنامج  مقدمو  وعبر 
فعلته املحطة في إطــار من السخرية، وعلق 
ِكَبت، اليمكن 

ُ
بعضهم، أن سرقة كتلك التي اْرت

أن تمّر في زمن وسائل التواصل االجتماعي، 
التي يرصد روادها كل برامج التلفزيون في 
ها 

ّ
شتى أنحاء العالم. لكن غاب عن MTV، أن

هي، أيضًا، ارتكبت ما فعلته زميلتها.
فــبــعــد الـــنـــجـــاح الـــــذي حــقــقــه بـــرنـــامـــج »مــن 
ــه مــســتــنــســخ،  ــ ــعــــرف”، تـــكـــشـــف الــــيــــوم أنــ ــيــ بــ
عنوان  يحمل  بريطاني  برنامج  عــن  أيــضــًا، 
املــشــاهــدون  ويــعــرفــه   ،brainiest Britain’s
ــن نــســخــتــه  ــي لـــبـــنـــان مــ الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــون فــ
الفرنسية، التي تعرض مرتن في العام على 

ربيع فران

لــإلرســال،  اللبنانّية  املؤّسسة  أذاعـــت  عندما 
 The قــبــل فــتــرة، الــحــلــقــة األولــــى مــن بــرنــامــج
Show، قامت الدنيا ولم تقعد على صفحات 
ــع الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي، وتـــحـــدث  ــ ــواقـ ــ مـ
الــجــمــيــع عــــن »ســــرقــــة مـــوصـــوفـــة« ارتــكــبــهــا 
ــدم، رودولـــــــف هـــــالل، وفـــريـــق الــبــرنــامــج  ــقــ املــ
لـــفـــقـــرات مــــن الـــبـــرنـــامـــج األمـــيـــركـــي الــشــهــيــر 
الــذي مدته  الفيديو  Ellen. وأظهر  بـ  املسّمى 
نــحــو ثــــالث دقــــائــــق، وتــنــاقــلــه كـــثـــيـــرون عبر 
ــرات كــامــلــة ظــهــرت  ــقـ »فـــيـــســـبـــوك« كــيــف أن فـ
فــــي بــــرنــــامــــج هـــــــالل، تــــم اســـتـــنـــســـاخـــهـــا مــن 
ديجينريس  الــن  برنامج  فــي  قة 

ّ
موث فــقــرات 

الشهير، من دون أن تكون املؤسسة اللبنانية 
التي تنتج برنامج The Show قد  لــإلرســال، 
اشــتــرت حــقــوق بــرنــامــج Ellen. كـــان كــل ذلــك 
صحيحًا، ولم يكن في وسع إدارة LBCI، إال 

ــاه الــــحــــراريــــة، تـــحـــديـــدًا في  ــيـ مــنــتــجــعــات املـ
يونجالي  منتجعات  وهي  يونجالي،  قرية 
املــســمــاة بــاســم الــقــريــة نــفــســهــا. مــيــاه هــذه 
املــنــتــجــعــات تــصــل درجــــة حــرارتــهــا إلـــى 42 
ــات عــمــلــيــة، إن  ــ ــ ــة مـــئـــويـــة. تـــقـــول دراسـ ــ درجـ
الحرارية املوجودة داخل حدود  املياه  هذه 
املـــديـــنـــة، تـــســـاعـــد فــــي الـــشـــفـــاء مــــن الــعــديــد 
مــن األمـــــراض، مــثــل الــرومــاتــيــزم، وأمــــراض 
الشلل، واألمراض النسائية، واالضطرابات 
األمــراض  العديد من  إلــى جانب  العصبية، 

األخرى.
وأيضًا، هناك منتجعات »إينال« الساخنة، 
ــرة حــتــى اآلن، وتعمل  ُمــَعــمَّ ــزال  تــ والــتــي ال 
بشكل طبيعي كما كان حالها قبل 400 عام.

ويــقــول املــخــتــّصــون إن مــيــاه هـــذا املنتجع، 
و90   70 بــــــن  حـــــرارتـــــهـــــا  تـــــــتـــــــراوح  الـــــتـــــي 
درجـــــة مـــئـــويـــة، تــحــتــوي عــلــى الــكــالــســيــوم 
والـــصـــوديـــوم والــكــبــريــتــات، وتــســاعــد هــذه 
ــــراض  املــــيــــاه فــــي مــعــالــجــة الــكــثــيــر مــــن األمــ
بــمــيــاهــهــا الــشــافــيــة، الــغــنــيــة بــاملــعــادن. كما 
يعانون  الــذيــن  مــن  الكثير  املنتجع  يقصد 
من الستريس وضغط العمل، وذلك من أجل 

الراحة واالسترخاء.
وإلــــى جــانــب مـــا يــمــيــز املــديــنــة بــالــســيــاحــة 
الــطــبــيــة، يـــوجـــد فــيــهــا أكـــثـــر أنـــــواع الــخــزف 
والـــفـــخـــار الــعــثــمــانــي، والـــــذي يــمــتــد تــاريــخ 
الخزف فيها إلى حضارات املاضي القديم، 
ــرة، وإيـــجـــه،  ــ ــرمـ ــ كـــمـــا تـــعـــد نــقــطــة الـــتـــقـــاء مـ

واألناضول الوسطى.

 Le grand concours اســم  TF1 تحت  شــاشــة 
الـــفـــورمـــات  أو  الــبــرنــامــج   .des animateurs
ســيــالدور.  شــركــة  حقوقه  تملك  البريطاني، 
ــــى إدخـــــــال تــعــديــالت  ــمـــدت إلـ لـــكـــن MTV، عـ
كثيرًا  تغّير  لــم  لكنها  فــقــراتــه،  على  بسيطة 
في الديكور الذي جاء مشابها إلى حد كبير 
ــهــم 

َّ
ــت

ُ
لــديــكــور الــنــســخــة الــفــرنــســيــة. وكـــي ال ت

إلــى حيلة،  املــر« بالسرقة، لجأت  »آل  محطة 
Like it love it في  وهـــي وضـــع اســـم شــركــة 
نهاية البرنامج، وهي شركة إنتاج أوروبية، 
سنوات  قبل  اللبنانية  املحطة  بــاعــت  كــانــت 
الـــذي حولته   Lyrics board بــرنــامــج  حــقــوق 
MTV إلى برنامج »هيك منغني”، من تقديم 

الفنانة مايا دياب. 
أن  يــؤّكــد  اإلنــتــرنــت،  لكن بحثا بسيطا على 
برنامج  أي  تملك  ال   ،Like it love it شــركــة 
بيعرف”،  برنامج »من  يشبه في مضمونه 
 عـــن أن الــشــبــه الــكــبــيــر بـــن الــديــكــور 

ً
فـــضـــال

الذي ظهر في الحلقات الثالث األولى، يؤّكد 
الفرنسية بالكامل،  النسخة  استنساخه عن 
لكن الخطأ األكبر الذي ارتكبته MTV، والذي 
فضح سرقتها، هو أنها أضافت بخط صغير 
ــــن بـــيـــعـــرف« جــمــلــة  فــــي نـــهـــايـــة بـــرنـــامـــج »مـ
باللغة االنكليزية، مفادها، أن البرنامج هو 
 like it love نسخة من برنامج تملكه شركة
أن  يعني  مــا   .lyrics board اســـم  ويــحــمــل   ،it
برنامج من بيعرف، وبرنامج هيك منغني، 
مأخوذان من برنامج أجنبي واحد، وهو أمر 

ال يمكن أن يقبله العقل!

مدينة تركية خاّصة بالمنتجعات الحرارية»مين بيعرف«.. سرقة موصوفة من برامج أجنبيّة
بعد ثالثة أسابيع من 

عرضه، تم فضح برنامج 
»مين بيعرف”، الذي 

 MTV يُعَرض على محطة
بأنه مستنسخ من برامج 

أجنبيّة

إهمال تنظيف البشرة من 
المكياج يوميًا، قد يؤدي 

إلى ظهور بثور وحبوب 
دهنية، وإلى رفع احتمال 

إصابة البشرة بالجفاف أو 
تكّسرها

تشّكل مدينة كوتاهيا، 
في غرب تركيا، مقصًدا 

للسياح األجانب، وذلك 
للتمتّع بينابيع المياه 

الساخنة الغنيّة باألمالح 
المعدنية

عتاب شمس الدين

ــدة مــن أكــثــر نــقــاط الجسم  الــبــشــرة هــي واحـ
قـــد تتأثر   

ْ
الــخــارجــيــة، إذ ــرًا بــالــعــوامــل  ـ

ّ
ــأث تـ

ــه ُيخفي 
ّ
بــأّي عامل. واملكياج، بالرغم من أن

 له تأثيرًا كبيرًا عليها، 
ّ
 أن

ّ
عيوب البشرة، إال

 فــي 
َ
خـــصـــوصـــًا لــلــنــســاء الـــلـــواتـــي ُيـــبـــالـــغـــن

استخدامه يوميًا. 
 
ّ
تـــقـــول خــبــيــرة الــتــجــمــيــل، رنـــيـــم الـــبـــابـــا، إن

»املــكــيــاج يــؤثــر ســلــبــًا عــلــى الــبــشــرة بشكل 
ه يحتوي على مواد بترولية«، نعم 

ّ
كبير، ألن

تــراوح  األذى  »نسبة   
ّ
أن وتكشف  بترولية، 
بحسب نوع البشرة«.

ـــ »الـــعـــربـــي  ــا فــــي حـــديـــث لــ ــابـ ــبـ ــيـــف الـ ـــضـ
ُ
وت

ــه »يــجــب الــتــنــظــيــف والــعــنــايــة  ــ
ّ
الـــجـــديـــد«، أن

بالبشرة يوميًا، وخصوصا اللواتي يضْعن 
املــكــيــاج بــشــكــل يـــومـــي«. والــتــنــظــيــف يجب 
وبعده  ومــســاًء،  صباحًا  بالغسول  يــتــمَّ  أن 
ثــّم يمكن  الحليب Toner، من  ل وضــع 

ّ
يفض

الليل«. وتقول  أو كريم  الصباح  دهن كريم 
 »السكراب مهم جدًا، ويجب غسل الوجه 

ّ
إن

بــواســطــتــه بــاســتــمــرار، فــمــنــه مـــا ُيــســتــخــدم 
مــّرة  ُيستخدم  مــا  ومنه  اليومي،  للتنظيف 

ـــنـــّبـــه الــبــابــا من 
ُ
أســبــوعــيــًا لــيــس أكـــثـــر«. وت

»خــطــر إهــمــال تنظيف الــبــشــرة مــن املكياج 
ــد يـــــؤدي إلــــى ظـــهـــور بــثــور  يـــومـــيـــًا، فـــهـــذا قـ
احتمال إصابة  رفــع  وإلــى  وحبوب دهنية، 

البشرة بالجفاف أو تكّسرها«.
ـــــه »فــــي حــــال اســتــخــدام 

ّ
 وتــعــطــي مـــثـــااًل أن

مكياج من الزيت للبشرة الدهنية، قد يؤدي 
ــــى ظـــهـــور إفـــــــــرازات كـــثـــيـــرة وظـــهـــور  ــــك إلـ ذلـ

حبوب مع رؤوس بيضاء«.
تتعامل  والــتــي  التجميل،  خبيرة  وتــوضــح 
 »كريم 

ّ
أن البشرة يوميًا،  أنــواع  مع عشرات 

ــــوى عــلــى الــبــشــرة،  ــــاس هـــو املـــؤثـــر األقـ األسـ
فالبشرة  الــكــريــم.  مثل  أّواًل،  تمتّصه  ــهــا 

ّ
ألن

تـــشـــرب مـــا تــحــتــاجــه مـــن املــــــواد املـــوجـــودة 
فـــي تــركــيــبــة املــكــيــاج والـــبـــاقـــي تــبــقــيــه على 

سطحها«. 
فـــفـــي حـــال  ــكـــحـــل،  الـ أو  اليــــنــــر«،  »اآلي  ــا  ــ أمـ
دون  وبــكــثــرة،  يــومــي،  بشكل  استعمالهما 
ــتــــهــــمــــا، فــتــتــفــاعــل الــبــشــرة  غــســلــهــمــا وإزالــ
ــــؤدي إلــى  مــعــهــمــا وتــمــتــّصــهــمــا، مـــّمـــا قـــد يـ

ظهور اسوداد دائم مكانهما«.
أيـــضـــًا، أحـــمـــر الـــشـــفـــاه، يــــــؤّدي إلــــى جــفــاف 
الــشــفــاه. وتــنــصــح الــخــبــيــرة بــوضــع فــازلــن 

ــه يـــكـــّون طــبــقــة عــازلــة  قــبــل اســتــعــمــالــه: »ألنــ
بن املواد املستعملة في أحمر الشفاه وبن 
ـــب الشفتن. 

ّ
ــــه ُيـــرط

ّ
الــشــفــاه نــفــســهــا، كــمــا أن

والـــطـــقـــس الـــجـــاف يـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــرعــلــى 
لــذا يجب  والــشــفــاه،  والجلد  البشرة  جفاف 
املـــواظـــبـــة عــلــى الــعــنــايــة والـــتـــرطـــيـــب خــالل 

األيام الجافة من السنة«.
وتــكــمــل نــصــائــحــهــا بـــالـــدعـــوة إلــــى »وضـــع 
 ســاعــتــن 

ّ
كـــريـــم الــحــمــايــة مـــن الــشــمــس كــــل

الشتاء كما  البحر، وفــي  حن تكونن على 
فـــي الــصــيــف، ال ُيــمــكــن الــتــخــلــي عــنــه تحت 
ــــه في 

ّ
ــّديـــن، ألن الــشــمــس، لــكــنــه ســيــف ذو حـ

حال كانت السيدة محجبة فهو ُيؤثر على 
وصوله  ويمنع  »د«  الفيتامن  امــتــصــاص 
إلـــى الــجــســم، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، ال ُيمكن 
البشرة  تتشّوه  بدونه  ــه 

ّ
ألن االستغناء عنه 

مع التقّدم في العمر، ومرور الزمن. 
والكلف،  النمش  احتمال ظهور  يرتفع  كما 
خصوصًا إذا كانت البشرة بيضاء. فحينها 
ال بـــّد أن تــتــفــاعــل مــع الــشــمــس وتــتــأثــر بها 
أكــثــر مــن الــبــشــرة الــســمــراء، والــتــي عـــادة ما 
الشمس  أشــعــة  تــتــشــّرب  تــكــون سميكة وال 

بسهولة«.

)Getty( تساعد المياه الساخنة في الشفاء من العديد من األمراض

حصل التعاون بين الممثل المسرحي حمدي غيث والمخرج السينمائي يوسف شاهين في 
ثالثة أعمال سينمائيّة هي: »صراع في الوادي« و»الناصر صالح الدين” و»فجر يوم جديد«

  حمدي
غيث

أضرار المكياج

حكواتي

نور دركلي

من  أخجل  كنت  مراهقتي،  مرحلة  طفولتي حتى  من  املمتدة  الفترة  في 
منغولي  رجــل  علّي  أطلقه  الــذي  اسمي  اتيًا«، 

ّ
»بن اسمًا  باعتباره  اسمي 

صادف والدّي في الشارع عندما كنت أقيم في بطن أمي، فطلب منهما أن 
سأل عن اسمي، 

ُ
يسميا الكائن القادم بهذا االسم. لذا كنت دائمًا عندما أ

أنطقه بسرعة وبشكل غير مفهوم وأشّدد على كنيتي باعتبارها غريبة 
نوعًا ما فأشتت االنتباه عن اسمي األول.

هكذا قضيت أيام طفولتي وبداية مراهقتي، لكن األمر أصبح أكثر حرجًا 
 وبدأت بمواعدة الفتيات، ما زلت إلى اآلن أذكر أول فتاة 

ً
عندما كبرت قليال

ي عندما سألتني عن اسمي، بدأت أفكر في سّري 
ّ
تعرفت عليها، وكيف أن

ي أعرف شخصًا أعمى، و 
ّ
قبل أن أجيب، أن هناك أشخاصًا بال أقدام، وأن

لدّي صديق بال والدين، فما قيمة مصيبة اسمي أمام تلك املصائب، )طز(، 
فكرت بذلك خالل ثانينت واستجمعت كل قواي ونطقت بعدها: رامي.

الحقيقي! ثالثة أحرف  أقل اسمي  لْم  لَم  ندمت بعدها ألسابيع كالعادة، 
صغيرة ناعمة، ما الفرق إن كانت أربعة، لَم الخجل!. لكنني كررت فعلتي 
لــي: »بحبك حسام«،  ملــرات كثيرة، حتى إن إحداهن استمرت تقول  تلك 

ملدة سنة، أحببتها كثيرًا، ولم أستطع التراجع عن كذبتي حينها، كل حبي 
لها كان يجني ثمرته حسام. تخلصت من مشكلتي السخيفة هذه بعد 
الذي  السخيف  بغبائي وخجلي  األمــر وأشعر  أتذكر  اآلن  وإلــى  سنوات، 
كنت أتصف به، لكن مشكلة أكبر بدأت تواجهني منذ فترة، طوال حياتي 
لم أحب التقاط الصور الشخصية، وحتى السابعة والعشرين من عمري 

لم أملك سوى صورتني أو ثالث لشخصي الكريم.
منذ أكثر من سنة تقريبًا، ومع تحولي إلى كائن يعيش وراء الشاشات 
ومواقع التواصل، ومشاهدة صور اآلخرين و»سيلفياتهم«، بدأت العدوى 
تنتقل إلّي، وألن رؤية شكلي هي أمر كان نادر الحدوث حتى في املرآة، 
ت في أنني لم أشعر وال في صورة، أن هذا 

ّ
ل األمر لي صدمة، تجل

ّ
فقد شك

.
ً
ه يشبهني، ولو قليال

ّ
الشخص أنا، أو بأن

التقطت الكثير من الصور لوجهي بوضعّيات مختلفة دون جدوى، ودائمًا 
الــصــور، أشعر بالفزع وكــأن أحــدهــم يشير إلى  إلــى إحــدى  ما نظرت 

ّ
كل

شخص غريب ويقول لــي: هــذا أنــت. أحــاول أحيانًا أن أعــّود نفسي على 
شكلي، فأقف أمام املرأة و أتلمس وجهي وأردد بهدوء: »هذا أنت، تآلف مع 

شكلك، هذا وجهك، هذا أنت بالنسبة لآلخرين«.
أردد ذلك بهدوء، لكن قلبي يزداد اضطرابه في كل مرة، والفزع يتملكني 
أكثر كلما رددت ذلك، فأهرب مبتعدًا عن املرآة وأطفئ النور، وأتكّور على 
وأهــذي  تمامًا،  أخفي صــورتــي  أن  أريــد  وكأنني  عينّي،  نفسي مغمضًا 

كمحموم: »هذا ليس أنا، ال يشبهني، ال أريد أن يكون لي شكل ما«.
كــل هــذا ليس لــه عالقة بــأي أمــور جمالية أو غيره مــن ســخــافــات، ولكن 
كيف لشكل ما أن يختصرني بأفكاري وعواطفي وأمراضي وأسراري، 
مهما كان هذا الشكل فلن يتمكن من أن يشبهني، ويقدم صورة معبرة 

ومختصرة عني. 
الــذي يظهر في  الشخص  هــذا  لو باستطاعتي استحضار  أتمنى  دائمًا، 
الصورة إلى الواقع ألقــوم بقتله. كان يجب على األقــل أن تكون أشكالنا 
قابلة للرؤية مــن قبل اآلخــريــن فــقــط. وإلـــى اآلن، مــا زلــت أصـــاب بالفزع 
كلما نظرت إلى الشخص الغريب في صوري، وأتمنى أن أتحرر منه كما 

تحررت من اسمي منذ زمن، من شكٍل يختصرني..
وأن أكون بال شكل.. بال صورة... بال اسم

كهواء.. كهواء.

أريد أن أكون بال شكل

فنون وكوكتيل
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)MTV( مين بيعرف« مستنسخ عن برنامجين بريطاني وفرنسي«

)Getty( المخرج الراحل يوسف شاهين حمدي غيث )أنس عوض(

)Getty( ينصح بوضع فازلين قبل استخدام أحمر الشفاه )Getty( يحتوي المكياج على مواد بتروليّة

)Getty( يجب وضع كريم الشمس صيفًا وشتاًء

)Getty( صورة سيلفي

ثالث حكايات مع 
يوسف شاهين



اهــتــمــامــي وشغفي  »انــصــّب  يــقــول  الفلسفة. 
األملــانــيــة،  املثالية  الفلسفة  على  األمـــر  بـــادئ 
وخـــصـــوصـــا فــلــســفــة كـــانـــط. لــكــنــنــي طــرحــت 
على نفسي سؤااًل شغلني ولم أجد له جوابا 
بــســهــولــة: كــيــف أقـــــرأ كـــانـــط؟ أي، بــــأي عقل 
أملانيا،  لست  أنــي  فباعتبار  وأفهمه؟  أقــاربــه 
ــنــــي قــــــادم مــــن خــلــفــيــة ثــقــافــيــة ونــفــســيــة  وأنــ
مغايرة، كيف أقــرأ كانط على خــاف غيري؟ 
وهـــذا الــســؤال كــان مــدخــل بحثي فــي فلسفة 
ــو مــشــغــل فــلــســفــي لم  الــعــصــر الـــوســـيـــط، وهــ
ــيـــا خــال  ــانـ يــكــن مـــطـــروحـــا فـــي الــنــمــســا وأملـ
تلك الفترة، قبل أن يتغّير الوضع بالتدريج 

الحقا«.
يرجعه  الــوســيــطــة  بالفلسفة  االهــتــمــام  هـــذا 
بــن عــبــد الــجــلــيــل إلـــى ظــهــور تــيــار »الفلسفة 
التثاقفية« في أملانيا مع فرانتز مارتن فيمر 
)1942(. ينطلق هذا التيار من استشكال حول 
وهو  نقرأه  أن  يمكننا  كيف  الفلسفة:  تاريخ 
يبدو مبتورًا ومنقوصا؟ يرى بن عبد الجليل 
قـــراءة مسبقة  عــن  الفلسفة »يعّبر  تــاريــخ  أن 
 
ٌ
ومـــضـــمـــرة، وُيـــظـــهـــر أن الــفــلــســفــة أوروبــــيــــة

الاتينية  أو  اليونانية  هــي  لغتها  تــحــديــدًا، 
قديما، واألملانية والفرنسية واإلنجليزية في 
»الفلسفة  أن  يــرى  ــرة«. هكذا 

ّ
املــتــأخ العصور 

ُوضــعــت لها صــورة بمامح شــقــراء، بيضاء 
اللون، وذكورية«.

تــطــرح املــدرســة التثاقفية أيــضــا ســـؤال »هل 
هناك فلسفة خارج اإلطار األوروبي؟«. يعتبر 
 
ً
كــان مدخا الجليل أن هــذا السياق  بــن عبد 
كي تكون الفلسفة اإلسامية موضوع بحث 
في جامعة فيينا. يقول »أعتقد أنه لوال هذا 
ــفــت مـــع كـــانـــط. وهـــكـــذا صــرت 

ّ
الــســيــاق لــتــوق

أتلّمس طريقي إلــى اإلجــابــة عــن ســؤالــي من 
خال الرشدية«.

ــبــــحــــث، يـــقـــول  ــالــــه ضـــمـــن هــــــذا املــ ــمــ حــــــول أعــ
»الحظت أن الرشدية كانت تيارًا معتبرًا في 
القرون الوسطى في أوروبا. وهي باعتقادي 
توطئة وتمهيد نظري لفلسفة األنوار. وهذا 
افتراض أشتغل عليه، ومن خاله أحاول أن 
أضيء القيمة املضافة التي قّدمتها الفلسفة 
الــعــربــيــة اإلســـامـــيـــة لــانــتــقــال مـــن الفلسفة 

اليونانية إلى الفلسفة الحديثة«.
ــن عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل إلـــــى أن الـــرشـــديـــة  يــشــيــر بــ
قّدمه  الــذي  العربي  الفلسفي  املنتج  تتضّمن 
ر بمعظم 

ّ
أبو الوليد بن رشد إضافة إلى التأث

وابــن  والــفــارابــي  كالكندي  الــعــرب،  الفاسفة 
سينا والغزالي، وهو يحرص على أن يفّرق 
بني ابن رشد والرشدية باعتبار أن األخيرة 
ــبــر نــتــاجــا خــاصــا بــالــســيــاق األوروبـــــي، 

َ
ــعــت

ُ
ت

فأثرها واضح في أعمال توما اإلكويني، كما 
ــواًل لفلسفة  يــربــط عــاقــة بــني الــرشــديــة وصــ
الــتــنــويــر مــع كــانــط، مــعــتــبــرًا أن ثــّمــة حلقات 
تربط بني األول والثاني مثل أعمال البنيتز، 
وخصوصا أعمال موسى مندلسون، معاصر 
ـــل اســـتـــعـــادة 

ّ
ــقــــه، والــــــــذي يـــمـــث كـــانـــط وصــــديــ

تنويرية البن ميمون بمسحة رشدية.
تـــركـــيـــز بــــن عـــبـــد الــجــلــيــل فــــي أبـــحـــاثـــه عــلــى 
ل 

ّ
»يمث األخير  كــون  من  نابع  مندلسون  فكر 

نقطة مفصلية على عّدة مستويات، فإضافة 
ــل في 

ّ
إلـــى مــوقــعــه فــي الــتــنــويــر الــغــربــي، يــمــث

الديني  الفكر  ونهاية ضمن  بداية  ذاتــه  اآلن 
ــّور تــقــلــيــدي ســلــفــي  ــيــــهــــودي؛ نـــهـــايـــة تــــصــ الــ
كــان ســائــدًا انتقل بــه إلــى مــا يمكن تسميته 
 علمية للدين اليهودي بإدخال الحالة 

ً
نظرة

التنويرية للسياق اليهودي«.
ــبــــد الـــجـــلـــيـــل إلــــى  لــــعــــل أهـــــــم مـــــا شـــــــّد بـــــن عــ

تونس ـ شوقي بن حسن

ــة عـــربـــّيـــا  ــداولــ ــتــ ــنــــاك أطـــــروحـــــة مــ هــ
تــؤّكــد فــضــل الــفــاســفــة الــعــرب على 
الـــحـــضـــارة الـــغـــربـــيـــة. إنـــهـــا مــقــولــة 
تــحــتــاج إلـــى فــحــص مــتــجــّدد، ال إلـــى التأييد 
الدين  جمال  موقع  لعل  املباشر.  التفنيد  أو 
الــجــلــيــل )1968(، كــبــاحــث تــونــســي  بـــن عــبــد 
فــــي الــفــلــســفــة اإلســـامـــيـــة وأســــتــــاذ بــمــعــهــد 
في »جامعة  الاهوتية  والــدراســات  الفلسفة 
لودفيغسبورغ« األملانية، يتيح لنا أن نقارب 

هذا التساؤل.
ــيـــة،  ــانـ يــكــتــب بــــن عـــبـــد الــجــلــيــل بــالــلــغــة األملـ
فات منها كتاب »فلسفة ابن 

ّ
وصدرت له مؤل

تــثــاقــفــيــة« )2005( و»مــقــاصــد  ــراءة  ــ قـ ــد..  ــ رشـ
بــاالشــتــراك مع   )2014( اإلســامــي«  التشريع 
سردار كورناز، إضافة إلى ترجمة كتاب ابن 
يــقــظــان« )2007( مــع تعليق  بــن  طفيل »حــي 

باالشتراك مع فيكتوريا فريساك.
التسعينيات،  مطلع  تــونــس،  مــغــادرتــه  بــعــد 
استقّر بن عبد الجليل في فيينا حيث درس 

في  مركزيتها  باعتبار  أملانيا،  ى 
ّ
تتلق كيف 

مجال الفلسفة، الفكر العربي؟ يرى جمال بن 
عبد الجليل أن »معظم ما يصل من العربية 
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــار الـ ــ ــ ــيــــة يــــأتــــي فــــي إطـ ــانــ إلـــــى األملــ
ــــرص هــــنــــاك عــلــى  ــ االســــتــــشــــراقــــيــــة. ثــــّمــــة حـ
املــتــابــعــة«. ويـــرى أن »الــتــرجــمــة مــن العربية 
ــّبـــي حـــاجـــيـــات  ــلـ تـ تـــظـــل أداة  ــة  ــيــ ــانــ إلـــــى األملــ
ــمــا نــجــد كــتــابــات عربية 

ّ
املــتــخــّصــصــني، وقــل
للجمهور املوّسع«.

ــيــــارات الــتــرجــمــة لـــديـــه، يـــقـــول »قــمــت  عـــن خــ
بــذلــك بـــاألســـاس عــلــى مــســتــوى املـــقـــاالت في 
ــفــات، فــهــي مسألة 

ّ
االتــجــاهــني. أمـــا نــقــل املــؤل

مرتبطة بالوقت، وهو مشروع مطروح لدي«. 
العربية  مــن  ترجمته  فــي  يفكر  فيم  ســألــنــاه 
إلــى األملــانــيــة، وبالعكس؟ فــأجــاب: »أحــب أن 
أتــرجــم فــي مــجــال تــخــّصــصــي، هــنــاك حاجة 
قته مــدرســة االســتــشــراق 

ّ
إلـــى تــجــاوز مــا حق

الكاسيكي في نقل التراث اإلسامي. أّما من 
األملانية إلى العربية فالقائمة طويلة جدًا«.

وعــــن حـــركـــة الــتــرجــمــة الــعــربــيــة عــمــومــا من 
األملانية، فيرى بأنها »لألسف حركة باهتة 
هو  الوحيد  اإليجابي  األمــر  ولكن  ومعيبة. 
ــاوالت جــــــاّدة تـــتـــطـــّور جــودتــهــا  ــحــ ظـــهـــور مــ
بمرور العقود«. يعتبر بن عبد الجليل هنا 
ق 

ّ
الــعــربــي يتعل الــفــكــر  ــزءًا مــن مشكل  أن »جــ

بـــاقـــتـــصـــاره عـــلـــى الـــتـــرجـــمـــة مــــن الــفــرنــســيــة 
ــذه الــلــغــات وســائــط  واإلنــجــلــيــزيــة وجــعــل هـ

حصرية للوصول إلى املعرفة«.
حول التيارات السائدة في الجامعة األملانية، 
يــعــتــبــر بـــن عــبــد الــجــلــيــل أن كـــانـــط وهــيــغــل 

على مقربة 
من التنوير

الفلسفة  ألمانيا نحو  المقيم في  التونسي  الباحث  اتّجه  انطالقًا من دراسة كانط، 
أيضًا  األلمانية  االنشغال سياقاته  تراثية فحسب، فلهذا  لم تكن دوافعه  اإلسالمية. 

يضيء  الجديد«،  »العربي  إلى  حديثه  في  التثاقفية«.  »الفلسفة  مدرسة  ضمن 
مشاغله الفكرية التي ترّكز على البحث في نواقص المشروع التنويري العربي

يرى بن عبد الجليل أن 
المركزية األلمانية نابعة 

من االكتفاء، حتى إن 
التيارات الحديثة في الفكر 
م  ظّل يُنظر إليها كمطعِّ

وليس كمؤّسس

ال يزال كانط وهيغل ونيتشه مهيمنين

جمال الدين بن عبد الجليل صوٌت تثاقفي

يعتبر بن عبد الجليل 
أن الرشدية توطئة 

لفلسفة األنوار

يرى أن الفلسفة 
ُوضعت لها صورة بمالمح 

شقراء وذكورية

الجليل  عبد  بن  الدين  جمال  الحظ  فيينا،  في  الفلسفة  دراسته  خالل 
)الصورة( أن ثّمة ثغرة في تاريخ الفلسفة؛ حيث يجري القفز من اليونان 
هذه  التنوير.  عصر  إلــى  القديمة 
مشاغل  إحــــدى  هـــي  ــوة  ــج ــف ال
تتساءل:  التي  التثاقفية  المدرسة 
أوروبية؟  فلسفة  فقط  هناك  هل 
حديثة  نــزعــة  ضمن  تــأتــي  ــي  وه
مضاّدة لسطوة مقوالت المركزية، 
ــل لــهــذه  ــح ــرح نــفــســهــا ك ــط ــت ل
تتجاوز  انفتاح  وتحقيق  اإلشكالية 
هي  والتي  مركزيتها،  الفلسفة  به 

بمعنى ما عملية تحجيم لها.

تلك الفجوة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

فــي كــتــابــه »كــيــفــيــة الــســفــر مــع ســلــمــون« يــقــول أمــبــرتــو إيــكــو: »لــقــد كتبُت 
بها(  لوظيفة أخالقية خاّصة  امتالك كل منها  )مع  الساخرة  الصور  هذه 
بغرض التسلية واملتعة... ال أقول هذا ألختلق األعــذار: فأنا أدافع عن الحق 
في التسلية«. ومن يقرأ روايته »اسم الــوردة«، سيالحظ أنها تضّم الكثير 
نّصًا  إلى جانب كونها  البوليسية،  السمات  ذات  التشويقية،  العناصر  من 

 للقراءات املتعّددة. 
ً
مفتوحًا، قابال

مه غولياملو 
ّ
ولعل املغامرات املشّوقة التي يعيشها أدسو، راوي الحكاية، ومعل

إلى  لــلــروايــة،  الــقــراءة األولـــى  التي يمكن أن تنتمي، فــي  دا باسكرفيل، هــي 
عالم املتعة والتسلية؛ إذ يضعنا الروائي، منذ الصفحة األولى، في مناخ من 

األلغاز الغامضة التي تتضّمن جرائم غريبة ومبهمة.
ويبدو الدير بما فيه من أسرار وعجائب ومؤامرات وحيل وأفكار وصراعات 
كل  فــي  البشر  يعيشها  التي  الخارجية  العوالم  عــن  السلطة، صــورة  على 
ها تقريبًا، وهي رواية 

ّ
عصر. واملمتع فيها، هو أن الروائي يشغل الرواية كل

ق 
ّ
املحق يجريه  الــذي  بالبحث  صفحة،  وخمسني  خمسمائة  تبلغ  ضخمة 

غولياملو عن القاتل. 
 ليجعل القارئ يالحق سّرًا آخر أشّد 

ً
على أن الروائي يكسر السرد قليال

غموضًا، يبدو أنه هو الذي يهيمن على موضوع القتل. تلك هي املكتبة، وذلك 
هو الكتاب الخفي املمنوع الذي يسّبب تلك الجرائم.

الرهبان،  أحــد  بل عمد  أرسطو وحسب،  قــراءة كتاب  الرهبان من  ُيمنع  لم 
هو راهب أعمى اسمه يورج، إلى تسميم صفحاته، بحيث ينتقل السم إلى 
لها بلسانه من أجل تقليب 

ّ
أصابع من يمكن أن يقرأ الكتاب خلسة، حني يبل

الصفحات. وهو ما كان يحدث مع »الفضوليني« مّمن يريدون قراءة الكتاب. 
وسينجم عنه  ذلك املوت الغامض، الذي قِدم غولياملو للتحقيق بشأنه.

ولكن ِلَم ُيمنع الرهبان من قراءة الكتاب، إلى حد أن ُيقتلوا إذا خالفوا قرارات 
املنع؟ الظاهر أن الكتاب عن الضحك، أو عن الكوميديا ودورهــا التطهيري 
في حياة البشر، وهي فكرة جديدة تختلف عن فكرة أرسطو األولى عن دور 

التراجيديا في هذا الشأن. 
منا كيف نمسخ وجه الحقيقة. لكن أية حقيقة؟ إنها تلك األفكار 

ّ
وهو يعل

ل الحقيقة، أي هي 
ّ
)األوهــام( التي يعتقد البشر أنها هي الوحيدة التي تمث

للموت  مستعّدين  البشر  بعض  يكون  أن  يمكن  التي  أوهامنا  هــي  الــوهــم. 
من أجلها. وهنا يقول غولياملو ملساعده أدسو: احترس يا أدسو من أولئك 
املستعّدين للموت من أجل الحقيقة. ملاذا؟ ألنهم يجّرون كثيرين من البشر 
غالبًا  يموتون  ويجعلونهم  الحقيقة،  عن  يدافعون  أنهم  بحجة  املــوت،  إلــى 

قبلهم، وأحيانًا عوضًا عنهم. 
الغريب في األمر أن نزالء الدير يواظبون على قراءة الكتاب املمنوع، بعيدًا 

عن أنظار رقابة الدير. 
بالطبع، ما كانوا يعلمون بأنه مسّمم. لكنهم يبحثون عن املعنى الذي يحاول 
قــّيــم املكتبة إبــعــادهــم عــنــه، وهــو كيفية الــوصــول إلــى التطّهر مــن الــخــوف، 
باللجوء إلى الضحك، ذلك ألن اإلنسان، كما يقول أرسطو في الكتاب ذاته، 

ينفرد من بني جميع الحيوانات بقدرته على الضحك.

الحّق في الضحك

لقاء

فعاليات

الفيلسوف األملاني هو أنه قام بذلك من داخل 
النسق الــديــنــي، ولــيــس مــن خــارجــه كما هو 
الحال مع سبينوزا. من هنا، يرى أنه »يمكن 
االستفادة من تجربته في البحث عن إجابة 
 تنويريا 

ً
عن سؤال: كيف يمكن أن نحدث فعا

دون القطع الكلي مع التراث الديني؟ أي على 
خاف التنوير في سياقه األوروبي املسيحي 
الـــذي انبنى على قطيعة رآهـــا ضــروريــة مع 
الــتــراث، وخصوصا بصورة حــادة من خال 

السياق الفرنسي«.
يعتبر الباحث التونسي أن ثّمة تواز بني ما 
قه مندلسون في السياق اليهودي )الديني 

ّ
حق

والــفــلــســفــي( مــن نــقــلــة تــنــويــريــة مــع سياقنا 
الـــعـــربـــي اإلســــامــــي املــنــشــغــل بـــهـــذا الـــســـؤال 
الـــيـــوم. وهــــو يــعــتــبــر أن هــــذا املــشــغــل فــرصــة 
كي نرى تجارب أخرى من التنوير، باعتبار 
ــاق  ــع الــتــنــويــر األوروبــــــــي أعـ أن اخــتــافــنــا مـ
االســتــفــادة مــنــه. يــقــول »لــيــس مــن الــضــروري 
ــف عــنــد تــجــربــة واحــــدة والــتــمــّســح بها 

ّ
الــتــوق

وعــبــادتــهــا. ينبغي االنــفــتــاح عــلــى الــتــجــارب 
بنوع من البراغماتية املعرفية«.

ــزالــــون مــســيــطــريــن، وبـــدرجـــة  ونــيــتــشــه ال يــ
ــر. لــكــنــه يـــاحـــظ أن  ــايــــدغــ ــل هــــوســــرل وهــ ــ أقـ
ــيــــوم، فــأملــانــيــا تــســتــوعــب  ثـــّمـــة مـــتـــغـــّيـــرات الــ
ــيـــارات ما  كـــل الـــتـــيـــارات الــتــي تــظــهــر، مــثــل تـ
بــعــد الــحــداثــة أو الــفــلــســفــة الــبــراغــمــاتــيــة أو 

التفكيكية.
في  الفلسفة  أن  الجليل  عبد  بــن  يشير  هنا، 
أملـــانـــيـــا تــخــتــلــف فـــي أســئــلــتــهــا ومــقــوالتــهــا 
وســـيـــاقـــاتـــهـــا عــــن بـــقـــيـــة املـــشـــاهـــد الــفــكــريــة 
األخــــــــرى. فـــفـــي حــــني أن فـــرنـــســـا أو أمــيــركــا 
أخــرى،  مناحي  مــع  الفلسفة  فيهما  تتداخل 
سياسية وأدبية ومختلف العلوم اإلنسانية، 
األملـــانـــي حافظت  الــســيــاق  فــي  الفلسفة  فـــإن 

على نقاوتها التخّصصية.
املاحظ هنا، شيئا من املركزية األملانية التي 
يــفــّســرهــا بــن عــبــد الجليل بــأنــهــا نــابــعــة من 
االكتفاء، حتى إن التيارات الحديثة في الفكر 
جديا  تؤخذ  وال  طرافتها  على  حمل 

ُ
ت ت 

ّ
ظل

كمطّعم  إليها  ُينظر  أي  املــركــز،  بنية  ضمن 
وليس كمؤّسس.

الــجــلــيــل أن مــــأزق الفلسفة  يــعــتــبــر بـــن عــبــد 
ليس أملانيا تحديدًا، حتى أنه كثيرًا ما بتنا 
نطرح أسئلة من قبيل: ما مدى الحاجة إلى 
؟ وما مدى الحاجة إليها في 

ً
الفلسفة أصــا

الفلسفة  قيمة  أن  وهـــل  األوروبـــــي؟  الــســيــاق 
متوّهمة أم حيوية؟ هذه األسئلة تشير إلى 
عدم إيجاد أفق فلسفي أوسع من ذلك الذي 
ــــدي كـــانـــط وهــيــغــل  ــق إلــــى اآلن عــلــى أيـ

ّ
تــحــق

ونيتشه باألساس.
شوقي...

االهـــتـــمـــام بــمــنــدلــســون لـــم يــكــن فــقــط لــلــربــط 
بــني الرشدية وكــانــط، بــل هــو يتقاطع أيضا 
الجليل؛  عــبــد  لــن  الفلسفي  الــتــخــّصــص  مــع 
فــلــســفــة األديـــــــــان. فــــي الــحــقــيــقــة، يـــعـــود هـــذا 
في  لإلقامة  مبّكر، سابق  زمــن  إلــى  االهتمام 
النمسا وأملانيا، حيث درس أصول الدين في 

»جامعة الزيتونة« في تونس.
ــرة إلــــى تلك  ــذاكـ ــالـ ــن عــبــد الــجــلــيــل بـ يـــعـــود بـ
ــّرر أن  ــ الـــفـــتـــرة، مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، حـــني قـ
ــبــــة جــامــحــة  ــقــــول »كــــانــــت لــــي رغــ يـــهـــاجـــر. يــ
آنــذاك للمغادرة. كانت فترة ضيق، بدأ فيها 
حرصت  جبروته.  يستعرض  علي  بــن  نظام 
ــرى في  ــــواب أخــ عــلــى الــســفــر حــتــى تــنــفــتــح أبـ

الجغرافيا وفي املعرفة«.
دراســي  كاختصاص  الفلسفة  اختيار  وعــن 
جــديــد، يــقــول »هــو تقدير بــأن الفلسفة تقي 
مــن »غــبــاء الــتــخــّصــص« أو الــجــهــل املــرتــبــط 
املعارف  على  النفتاحها  نظرًا  بالتخصص، 
األخــــــــــرى. وفــــــي الـــنـــهـــايـــة، عـــــــدُت مــــن خـــال 
الديني«.  الفكر  على  االشتغال  إلــى  الفلسفة 
تــتــنــاول بــحــوثــه األخـــيـــرة فــلــســفــة الــحــق في 

السياق اإلسامي من خال مقاصد الشريعة 
وأصول الفقه.

إلى  اليوم  الجليل  ــرى، كيف ينظر بن عبد 
ُ
ت

»املــركــز«  فــي  مــن موقعه هناك  العربي  الفكر 
فــــي مــوقــع  ــقـــول »ال أرى نــفــســي  يـ ــــي؟  ــانـ ــ األملـ
يخّول لي الحكم بالتدقيق في مسارات الفكر 
العربي اليوم. ثّمة تمظهرات عّدة، وأعتقد أن 
الفكر العربي اإلسامي يتمظهر في العقود 
ــفــات وأعـــمـــال، بقطع 

ّ
األخـــيـــرة مــن خـــال مــؤل

النظر عن الجغرافيا مثل أعمال محمد أركون 
ونصر حامد أبوزيد وإدوارد سعيد وهشام 
جعيط وعبد الله العروي وطه عبد الرحمن 

وغيرهم«.
يــتــابــع »أعـــتـــقـــد أن الــــســــؤال عـــن وجـــــود فكر 
عربي إسامي اليوم هو مبحث في حد ذاته، 
رغــم  متفائل  أنـــا  ال.  أو  بنعم  عليه  إجــابــة  ال 
تأسيسية  مــحــاوالت  هناك  السائدة.  العتمة 
خصوصا في املغرب العربي واملهجر، لكنها 
تظل ملحات دون أن تتأّسس بشكل مدرسي 
نسقي أو فــي تــيــار لــه مــن الــزخــم مــا يجعله 

ر في املجتمعات والقرارات«.
ّ
يؤث

إطاللة تصويب

محمد عالوة حاجي

»ضــروري ومستعجل أن نساند 
أو  تـــــــرّدد  دون  مــــن  داود  كـــمـــال 
الــعــبــارة  هــــذه  وردت  تــقــصــيــر«. 
ـــة وّجـــهـــهـــا رئــيــس  ـــالـ ضـــمـــن رسـ
فالس،  مانويل  الفرنسي  الـــوزراء 
قـــبـــل أيـــــــــام، عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
فيسبوك، دعا فيها إلى عدم ترك 
الــكــاتــب الـــجـــزائـــري وحـــيـــدًا، بعد 
غربيني  وأكاديميني  اب 

ّ
كت توقيع 

ـــهـــمـــوا فــيــهــا صــاحــب 
ّ
 ات

ً
عــريــضــة

»مــــعــــارضــــة الــــغــــريــــب« بــتــعــزيــز 
ــا فــي  ــيــ ــ ــوب ــوفــ ــالمــ مـــشـــاعـــر اإلســ
الــغــرب، على خلفية مــقــال لــه عن 
»أحداث االعتداءات الجنسية« في 

كولونيا األملانية.
ــه بــــــــــرّدة فــعــل  ــ ــبـ ــ كـــــــان األمـــــــــر أشـ
النخبة  من  عة 

ّ
متوق وغير  عنيفة 

أعلن،  داود  أن  لــدرجــة  الفرنسية، 
ــف عن 

ّ
فــي غــمــرة صــدمــتــه، الــتــوق

الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة. أّيـــامـــًا قليلة 
بعد رســالــة فــالــس، صــّرح رئيس 
ــــجــــزائــــري، عــبــد املــالــك  الــــــــوزراء ال
ل، بأنه طلب من داود الكتابة 

ّ
سال

فــي الــجــزائــر ولــيــس فــي فــرنــســا، 
ى ال يجري استغالله هناك«.

ّ
»حت

هكذا، يبدو الكاتب وقد تحّول من 
مــنــطــقــة الــســجــاالت الــفــكــريــة إلــى 
ــرة االســتــقــطــاب الــرســمــي بني  دائــ
ليتحّدث  كــان  مــا  ل 

ّ
فــســال بلدين، 

لــم يسبقه نظيره  لــو   
ً
عــنــه أصـــال

نا في بلد 
ّ
الفرنسي إلى ذلك، بما أن

ال يعير رسمّيوه اهتمامًا للكتابة 
اب. وإن كان فالس قد صاغ 

ّ
والكت

فإن  التعاطف،  بصيغة  وصايته 
ــة: »ال  ل يــضــمــر مــقــول

ّ
كــــالم ســــال

ك 
ّ
ونك. تعال نستغل

ّ
تدعهم يستغل

نحن«، وهو أمٌر يضع استقاللية 
 

ّ
ــب ومــــصــــداقــــيــــتــــه مـــحـــل ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
التعاطي  كيفية  تبقى  مــســاومــة. 
مع هذا »االستقطاب« أمرًا يقّرره 

كمال داود وحده.

مهرجان مأزق الفلسفة ليس ألمانيًا من  الثانية  الدورة  فعاليات  القاهرة  في  ملك  أوبرا  خشبة  على  تتواصل 
كيميت - فرق بال مكان، حتى الـ 15 من الشهر الجاري، بمشاركة 12 عرضًا مسرحيًا. 
ص المهرجان للفرق المستقلّة التي ال تجد فضاءات لتقديم عروضها، على  يُخصَّ

ألّا تزيد مّدة العرض عن ساعة واحدة، وأن تخاطب الشباب أساسًا.

ُتقام فعاليات الدورة 16 من مهرجان السالم السينمائي في تونس العاصمة بين 
16 و20 آذار/ مارس الجاري. تشارك في المهرجان، الذي تنظمه الجامعة التونسية 
لنوادي السينما، ثمانية أفالم من ألمانيا وأثيوبيا والمجر وفلسطين وأوكرانيا والصين 

ومصر، ويُفتتح بوثائقي دروس من الظلمات للمخرج األلماني فيرنر هيرتزوغ.

بمشاركة ثالثين روائيًا وناقدًا، ُتقام خالل الفترة بين 14 و17 آذار/ مارس الجاري في 
الملتقى تسع  ملتقى السرد الخليجي. يضّم  الثالثة من  الدورة  أبو ظبي فعاليات 
جلسات تناقش محاور تتعلّق بـخصوصية السرد الخليجي؛ من بينها أساليب السرد 
الخليجي في السيرة الذاتية، والداللة القيمية للسرد الخليجي، وطبيعة السرد 

في ظّل التنّوع الثقافي وتعّدد الهويات.

الــدورة  فعاليات  الجاري  مــارس  آذار/   19 في  الجزائرية  قالمة  مدينة  تستضيف 
السابعة من المنتدى الدولي كاتب ياسين وتستمر حتى 21 منه، بمشاركة باحثين 
عشرين  في  يتناولون  والنمسا  وفرنسا  والمغرب  وتونس  الجزائر  من  وأكاديميين 

محاضرة موضوع المسرح والتمسرح في أدب كاتب ياسين.
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تمثال لـ كانط في مدينة كونسبرغ  )أندرياس موزر(

مقطع من 
عمل لـ نجا 
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)المتحف العربي 

للفن الحديث/ 
الدوحة(

استقطاب 
الغريب
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تطبيق لقياس نسبة 
تلوث الهواء

ــة نـــــقـــــاء الـــــــهـــــــواء مــن  ــبــ تـــعـــتـــبـــر نــــســ
ــي تـــشـــغـــل بــــــال الـــعـــديـــد  ــتــ األمـــــــــور الــ
مـــن األشـــخـــاص حـــول الــعــالــم، حيث 
تــقــوم أجــهــزة استشعار خــاصــة يتم 
تثبيتها في املدن بتجميع معلومات 
ــواء املــديــنــة  ــ تــتــعــلــق بـــمـــدى نـــقـــاوة هـ

وخلوه من الشوائب. 
 Plume Air Report تطبيق  ويعتبر 
مـــن بـــن الــتــطــبــيــقــات الــحــديــثــة الــتــي 
تــوفــر مــعــلــومــات حـــول نــســبــة تــلــوث 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــــادًا عــــلــــى الـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة اعـ ــنــ ــديــ املــ
ــهــــزة  ــــي تــــوفــــرهــــا أجــ ــتـ ــ الـــضـــخـــمـــة الـ
املــثــبــتــة فــي 300 مدينة  االســتــشــعــار 

)في 40 دولة( حول العالم.
تقنيات  على  التطبيق  هــذا  ويعتمد 
الذكاء االصطناعي لتحليل مختلف 
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تـــقـــوم بــتــجــمــيــعــهــا 
املدن،  في  املثبتة  االستشعار  أجهزة 
ليقوم بعد ذلك بعرضها للمستخدم 
عـــلـــى شـــكـــل نـــســـب مـــئـــويـــة تـــوضـــح 
الـــحـــالـــة الـــعـــامـــة لـــلـــهـــواء فــــي الـــوقـــت 
اآلني، ويعمل التطبيق على الهواتف 
الــتــي تعمل بــنــظــام أنـــدرويـــد وكــذلــك 
هواتف شركة آبل التي تعمل بنظام 

.iOS

تحويل عوادم المصانع 
إلى وقود سائل

نــجــح نـــمـــوذج مــصــنــع أولــــي صيني 
فــي تــحــويــل انــبــعــاثــات الـــعـــوادم إلــى 
وقود سائل، مما يفتح آفاقًا جديدة 
الضارة  الــغــازات  لتحويل أطنان من 
املنبعثة من محطات توليد الكهرباء 
أو مصانع الصلب أو محارق القمامة 

إلى مادة يمكن االستفادة منها. 
التجريبي  املــصــنــع  تــجــربــة  وتكللت 
في سبتمبر/ أطلق  بالنجاح، حيث 

مــديــنــة  خـــــــارج  ويــــقــــع  أيــــلــــول 2015 
شنغهاي. 

وتــم الــبــدء حاليًا فــي تشييد مصنع 
ــــاري« يـــفـــوق حــجــمــه 20  ــــجـ »شـــبـــه تـ
التجريبي،  النموذجي  حجم  ضعف 
ــريــــق الـــبـــحـــث مــن  وذلـــــــك لــيــتــمــكــن فــ
معرفة ما إذا كانت عملية االرتقاء به 
إلــى أحجام صناعية ال تؤثر بشكل 

فعال على أدائه.
ويــخــتــلــف األمــــر عــمــومــًا مــن مقياس 
1 إلـــى 2 لــتــر فــي املــخــتــبــر، والــتــحــول 
للحجم  لــتــر  ألــــف   20 أو   1000 إلــــى 

الصناعي.
ــتـــخـــدام  ــام بـــاسـ ــظــ ــنــ ويـــعـــمـــل هــــــذا الــ
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا لــــتــــحــــويــــل خـــلـــيـــط مــن 
الكربون  أكسيد  وأول  الــهــيــدروجــن 
وغـــاز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون والـــذي 
يسمى »syngas« إلى حمض الخليك 

)الخل مركز(. 
ويـــتـــم جــلــب خــمــيــرة مــعــدلــة وراثـــيـــًا 
ـــى ســائــل  ــ ـــك إلـ ـــ ـــل تـــحـــويـــل ذل ــ مــــن أجـ

الستخدامه كوقود.
ولم يتم لغاية الساعة إيجاد طريقة 
ــن الـــــغـــــازات الـــعـــادمـــة  ــفـــادة مــ ــتـ لـــاسـ
صناعيًا، حيث تــم فــي أمــاكــن أخــرى 
مـــن الـــعـــالـــم، تــجــربــة إنـــشـــاء مــصــانــع 
لحرق النفايات وتحويلها إلى طاقة، 
العملية مكلفة وضــارة  هــذه  أن  غير 

للبيئة.

اختراق ماسح البصمة بطابعة حبر

قــامــت شــركــة ســامــســونــغ بــالــكــشــف عن 
أضخم قــرص SSD بسعة تبلغ 16 تيرا 
بايت من خال مشاركتها في فعاليات 
املاضية  السنة   Flash Memory مؤتمر 
املتحدة  بالواليات  كاليفورنيا  بمدينة 

األميركية.
ويــعــتــبــر هـــذا الــقــرص الــــذي يــحــمــل رمــز 
اإلطــــاق، حيث  األســـرع على   PM1633a
يتميز بسرعة في نقل وقــراءة البيانات 
تــصــل إلــــى 12 غــيــغــابــايــت فـــي الــثــانــيــة، 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى ســـعـــتـــه الـــتـــخـــزيـــنـــيـــة 
الــضــخــمــة والـــتـــي تــبــلــغ 16 تــيــرا بــايــت، 
وذلك بفضل احتوائه على 48 طبقة من 
رقاقة NAND Flash في حجم ال يتعدى 

2.5 بوصة.
وشـــــرعـــــت ســــامــــســــونــــغ فـــــي طـــــــرح هــــذا 
الـــنـــوع مـــن األقــــــراص الــــذي أشـــــارت إلــى 
و  للشركات  األولـــى  بالدرجة  أنــه موجه 
مراكز البيانات التي تتوفر على خوادم 
تتطلب مساحات ضخمة وسرعة كبيرة 

في قراءة وكتابة البيانات.
ــدار أكــبــر  ــ وتــتــســع رقـــعـــة الــتــنــافــس الصــ
مــســاحــة تــخــزيــن مــمــكــنــة، حــيــث تــتــوقــع 
تـــوشـــيـــبـــا أن حــــجــــم األقـــــــــراص  ــة  ــ ــركـ ــ شـ

تيرابايت   32 إلــى  يصل  ســوف  الصلبة 
ــــى 64  إلـ نـــهـــايـــة 2016، ومـــنـــهـــا  بـــحـــلـــول 
السنة املقبلة، حتى تصل 128 تيرابايت 

عام 2018.

تــســعــى الــعــديــد مـــن الــشــركــات إلـــى تــوفــيــر طـــرق بــديــلــة ومــبــتــكــرة لــتــولــيــد الــطــاقــة 
الكهربائية، فبعد أن قامت شركة »إيكيا« في وقت سابق بالكشف عن مشروع يهدف 
إلــى تصنيع طــاوالت قــادرة على تحويل الــحــرارة املمتصة من األطباق واألجهزة 
باحثون من جامعة »ويسكونسن  إلى طاقة كهربائية، تمكن  التي توضع عليها 
الكهربائية  الطاقة  توليد  لإلنسان  تتيح  أحذية  األميركية من تطوير  ماديسون« 

أثناء املشي.
ويعتبر هذا االبتكار ثمرة جهود دامــت لعدة سنوات، حيث يحتوي الحذاء على 
صفيحة تستخدم تقنيات خاصة تمكنها من تجميع الطاقة الحرارية الناتجة عند 
إلى طاقة كهربائية يتم تخزينها في بطارية لاستفادة منها  املشي، وتحويلها 

الحقا.
بــجــامــعــة »ويــســكــونــســن  املــيــكــانــيــكــيــة  الــهــنــدســة  أســـتـــاذ   Tom Krupenkin ــار ــ وأشـ
ماديسون« إلى أن الطاقة الكهربائية التي يمكن إنتاجها باستخدام هذه التقنية، 
ال يمكن االستهانة بها، حيث تشير التقديرات النظرية إلى أنه يمكن إنتاج طاقة 
تصل إلــى 10 واط لكل فــردة حـــذاء، فــي حــن أن كمية 2 واط تعتبر كافية لشحن 

هاتف ذكي.
وبفضل منفذ USB الذي يحتوي عليه النموذج األولي للجهاز، يمكن شحن العديد 
من األجهزة التي تدعم هذا املنفذ. كما أشار الفريق املطور لهذا االبتكار إلى أن مثل 
هذه الطرق لتوليد الطاقة الكهربائية ستكون مفيدة لألشخاص الذين يتواجدون 
في مناطق تنعدم فيها طرق الوصول للطاقة الكهربائية، باإلضافة إلى أنها من 

الطرق البديلة والصديقة للبيئة.

عالم االبتكارات صناعات مستقبلية

SSD سامسونغ تكشف عن أضخم قرص

حذاء يشحن هاتفك

هشام حدانة

نجح باحثون من أميركا الشمالية 
ــالــــطــــة قـــــارئ  ــتــــحــــايــــل ومــــغــ فـــــي الــ
بــيــومــتــري لــهــاتــفــن مـــن الــنــوعــيــة 
الــفــاخــرة، ويــشــتــغــان عــلــى نــظــام األنـــدرويـــد 
وذلك باستخدام بصمة مطبوعة على طابعة 
الحبر النفاث املوصل للكهرباء واملتوفرة في 
األسواق. وتهدف التجربة العملية التي دامت 
15 دقيقة، إلى لفت االنتباه إلمكانية اختراق 
النظام البيومتري والذي يعتبر من بن أكثر 
واسعًا  انــتــشــارًا  ــا، حيث يشهد 

ً
أمــان األنظمة 

في عمليات الدفع املالي عبر الهواتف الذكية.
وفـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2013، عــرضــت شركة 
آبل جهازها الحديث آنذاك أيفون 5S، والذي 
تميز بقارئ للبصمة. ولم تمر 24 ساعة من 
للهاكر  األوروبـــي  الفريق  أعلن  الحدث، حتى 
)Chaos Computer Club( عن تجربة توضح 

يعد التشفير باستخدام 
البيانات البيومترية من بين 

الحلول اآلمنة حاليًا، غير 
أن هذه التجربة تظهر 

عكس ذلك

كــيــفــيــة االحــتــيــال وتــغــلــيــط قــــارئ الــبــصــمــات 
وعــلــيــهــا بصمة  إصــبــع  بــصــنــاعــة   Touch ID
ــادة  ــن مــ ــدام قـــالـــب مــ ــتـــخـ غـــيـــر حــقــيــقــيــة بـــاسـ
بالسهلة  العملية  هـــذه  وقـــد وصــفــت  الـــغـــراء. 
وغير املعقدة، حيث استخدمت خالها مواد 
وآالت متوفرة في األســواق، غير أنها لم تكن 
بالسهولة الكافية.  إال أن باحثن من جامعة 
تقنية  مــؤخــرًا  عــرضــوا  األمــيــركــيــة  ميشيغن 

أبسط وأسرع من الطريقة املاضية.
وقــد تمكن Kai Cao وAnil Jain عــضــوان في 
مــعــهــد الــهــنــدســة املــعــلــومــاتــيــة، مـــن مغالطة 
قارئي بصمة لهاتفن فخمن معروفن هما: 
هـــــواوي. ولــم  مـــن   7 Honorو S6 ســامــســونــغ
يــلــزمــهــمــا إلتــمــام الــعــمــلــيــة ســـوى ربـــع ساعة 
وطابعة حبر نفاث. وقد تم نشر مقطع فيديو 

على موقع اليوتيوب لشرح تلك العملية.
Brother MFC- ــعــــة  ــابــ طــ ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ وتـــــــم 

األصلية  الــخــراطــيــش  تغيير  مــع   J5910DW
بـــأخـــرى AgIC. ويــتــمــيــز هــــذا الــحــبــر بــكــونــه 
مــوصــا لــلــكــهــربــاء، وتـــم ابــتــكــاره ســنــة 2014 
من طرف باحثن يابانين. ويتم استخدامه 
لطباعة لوحات الدوائر الكهربائية عن طريق 
األســـواق.  فــي  املــتــوفــرة  النفاث  الحبر  طابعة 
ــا تــــم الـــقـــيـــام بـــمـــســـح ضــــوئــــي لــبــصــمــات  كـــمـ
السبابة بدقة 300 نقطة باإلنش )DPI(، ومن 
ثم عكس ألوان الصورة وطباعتها على ورق 

 .AgIC خاص
املطبوعة،  البصمة على حدودها  ويتم قص 

ووضعها فوق قارئ بصمات الهاتف الذكي 
املشفر حتى يتم فتحه والدخول إلى النظام. 
ويذكر الباحثون أنهم قاموا بطباعة عينات 
عــديــدة، كلها عملت على أكمل وجــه في فتح 
الــهــاتــف الــذكــي. ويــذكــر الــبــاحــثــون أيــضــًا، أن 
.7 Honor األمر استغرق عدة محاوالت لخداع

ولم يذكر فريق ميشيغن كيف تحصلوا على 
صــــورة الــبــصــمــة، إال أن هــنــاك طــرقــا عــديــدة 
لـــذلـــك، وأبــســطــهــا تــكــمــن فـــي اســتــخــدام مـــادة 
cyanoacrylate من أجل إبراز البصمة على أي 
استخدامها  تم  التي  الطريقة  وهــي  مساحة. 

.6S في كسر حماية األيفون Starbug من

أحمد ماء العينين

يعمل الباحثون على مشاريع علمية جديدة 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تــغــيــر حــيــاتــنــا املــســتــقــبــلــيــة 
تقنية  تعتبر  ســهــولــة، حيث  أكــثــر  لتجعلها 
التحكم فــي األجــهــزة عــن طــريــق التفكير من 
بن هذه التقنيات التي يعمل الباحثون على 
األشخاص  حياة  تسهيل  بهدف  تطويرها، 
فريق من  الخاصة. تمكن  االحتياجات  ذوي 
األميركية من  الباحثن من جامعة »ديـــوك« 
تطوير نظام جديد يتيح التحكم في كرسي 
متحرك عن طريق التفكير فقط، وقام الفريق 
الدكتور »ميغيل نيكوليلس«،  الذي يترأسه 

وهو متخصص في علم األعصاب وتطوير 
واجــهــات الــدمــاغ-حــاســوب الــتــي تتيح ربــط 
الــــدمــــاغ مــــع جـــهـــاز خــــارجــــي والـــتـــحـــكـــم فيه 
بواسطة التفكير من خال تحويل اإلشارات 
الـــدمـــاغـــيـــة وتــرجــمــتــهــا إلــــى أوامــــــر يفهمها 
الحاسوب- بتجربة ناجحة أظهرت إمكانية 
تــحــكــم قــــرد فـــي كـــرســـي مـــتـــحـــرك، مـــن خــال 
توجيه مساره بواسطة التفكير. ويعتمد هذا 
االبتكار على واجهة الدماغ حاسوبية التي 
تتطلب زرع إلكترود في الدماغ لعمل اتصال 
الدماغ والكرسي املتحرك. وقد  السلكي بن 
استطاع الفريق الباحث تجريب هذه التقنية 
على نوع من القردة، وأثبتت نجاحها، حيث 

اســـتـــطـــاع الـــقـــرد الــتــنــقــل بـــواســـطـــة الــكــرســي 
املــتــحــرك وتــوجــيــه مــســاره عــن طــريــق تخيل 
مــســار مــعــن، وتــعــتــبــر هــــذه الــنــتــيــجــة ثــمــرة 
عــمــل وجـــهـــود دامــــت أكــثــر مـــن 17 عــامــا من 
طرف الدكتور »ميغيل نيكوليلس«. ويطمح 
ذوو  األشــخــاص  يستفيد  أن  إلــى  الباحثون 
بالشلل،  كاملصابن  الــخــاصــة،  االحــتــيــاجــات 
التحكم  بمقدورهم  ليكون  التقنية  هــذه  مــن 
فــــي بـــعـــض األجــــهــــزة كـــالـــكـــراســـي املــتــحــركــة 
واألعضاء االصطناعية، بحيث أشار »ميغيل 
نيكوليلس« إلى أن عملية زرع اإللكترود في 
الدماغ تعتبر من العمليات البسيطة التي ال 

تشكل أي خطر على سامة دماغ اإلنسان.

اآلفاق الواعدة للتحكم في األجهزة بواسطة التفكير

  ( Getty )  تجربة   التحايل   على   قارئ   البصمة   تخفض   من   درجة   أمان   التقنية

تمكن فريق من الباحثن من جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية في السعودية، من ابتكار 
والرطوبة  بالحرارة  الشعور  منها  البشري،  للجلد  املميزة  الخصائص  يحاكي  ورقــي«  »جلد 
والضغط.واعتمد الباحثون، خال عملية تصنيع الجلد املبتكر، على مواد متوفرة من رقائق 
النوع من »الجلد« بكميات  األملنيوم واإلسفنج، وهو ما سيتيح مستقبا إمكانية إنتاج هذا 

كبيرة، ودمجه في بعض األجهزة اإللكترونية املرنة الخاصة بقياس لياقة وصحة اإلنسان.
كما يرى الخبراء أنه من املمكن تزويد الروبوتات املستقبلية بهذا النوع من االبتكارات، لتمكينها 
من الشعور بالبيئة املحيطة بها، وذلك من خال االستفادة من الخصائص التي يوفرها الجلد 
أعلى  الجلد حساسية  هــذا  يوفر  نتائج جيدة، حيث  األولــيــة  التجارب  وأظــهــرت  االصطناعي. 

لدرجة الحرارة، مقارنة مع الجلد االصطناعي املصنع من األنابيب النانوية الكربونية.

»جلد ورقي« يحاكي جلد اإلنسان
يستشعر الحرارة والرطوبة والضغط

جديد
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فازت الفرنسية 
ماري دوران 
بالميدالية 
الذهبية 
لسباقات ثنائي 
الرماية والتزلج 
مسافات بعيدة 
)بياتلون(، بعد 
التغلب على 
مواطنتها 
آنايس بيسكوند 
بفارق أكثر من 
12 ثانية، وكان 
المركز الثالث من 
نصيب األلمانية 
الورا دالميير، 
والتي تعرضت 
لعقوبتي زيادة 
وقت، وأنهت 
السباق بفارق 
77 ثانية عن 
الفرنسية ماري دوران (مارتن روز/Getty)المركز األول.

ماري دوران تفوز بالذهب

أكد وزير الدفاع البرازيلي ألدو ريبيلو استعداد 
باده لضمان أمن الرياضين والسائحن أثناء 

دورتي األلعاب األوملبية والباراملبية في ريو دي 
جانيرو العام الجاري. وقال ريبيلو أن البرازيل 

لديها خبرة في تنظيم سبعة أحداث رياضية 
كبرى في فترة مدتها 10 سنوات، كان من ضمنها 
كأس القارات ومونديال 2014، األمر الذي اعتبره 

»نجاحا كبيرا«، على الرغم من االحتجاجات التي 
خرجت حينها.

قال بوبي إبشتاين، رئيس حلبة األميركتن، إن 
سباق جائزة أميركا الكبرى ضمن بطولة العالم 
للفورموال 1 للسيارات سيقام في أوسنت في 23 
أكتوبر/تشرين األول املقبل، لينهي شهورا من 

الشكوك. وقال إبشتاين أيضا إن املغنية وكاتبة 
األغاني األميركية تايلور سويفت، الفائزة عشر 

مرات بجائزة غرامي، ستغني في الحلبة بعد 
التجارب التأهيلية، وهو ما سيعزز مبيعات 

التذاكر، متوقعا نجاحا باهرا للسباق.

كشف ثيو والكوت، مهاجم أرسنال املنافس في 
الدوري اإلنجليزي املمتاز، أن الاعبن عقدوا 
»اجتماعا مغلقا« بدون علم الطاقم التدريبي، 

قبل مواجهة هال سيتي، ملناقشة الوضع املحزن 
لفريقهم، بعدما غاب عن االنتصارات في خمس 

مباريات متتالية   في كل املسابقات. ويحتل 
أرسنال املركز الثالث في الدوري، بفارق ثماني 

نقاط عن املتصدر ليستر سيتي، ويقترب من 
وداع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر.

وزير الدفاع: البرازيل 
جاهزة لضمان األمن 

في األولمبياد

تأكيد إقامة 
سباق لفورموال1 في 

الواليات المتحدة

اجتماع سري بين 
العبي األرسنال لبحث 

أوضاع الفريق

الجمعة 11 مارس / آذار 2016 م   2 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 557  السنة الثانية
Friday 11th March 2016



تونس ـ العربي الجديد

ــيـــــان  ــعــــض األحـــ قــــــد نــــــــرى فــــــي بــ
العبني في مراكز أخــرى يمكنهم 
مهاجم  أماكنهم،  غير  في  اللعب 
يلعب في الوسط مثاًل، أو مدافع يأخذ دور 
أن نجد العبًا  املنتصف، لكن  »املــســاك« في 
في مركز الظهير األيسر، يسجل هدفًا تلو 
اآلخر كل جولة، ويصبح هّداف الدوري في 
بــالده فهذا من دون شك أمر يجب التوقف 
ـــل يـــــوم وفـــــي كــل  ــده، وهـــــو ال يـــحـــدث كـ ــنــ عــ
املالعب العاملية، بل لنقل إنــه أمــٌر نــادر من 

الصعب تكراره.

بداية نجم
الــتــونــســي عــلــي مــعــلــول ولـــد فـــي 1 يــنــايــر/
كـــانـــون الــثــانــي مـــن عــــام 1990، فـــي مــديــنــة 
صفاقس التونسية، ويبلغ من العمر حاليًا 
26 عامًا، طوله لم يسمح له بأن يكون قلب 
الظهير  مــركــز  فــاخــتــار  مـــتـــر(،   1,75( دفــــاع 
ــم يـــكـــن يــعــلــم أن مــوســم  األيــــســــر، ولـــكـــنـــه لــ
الحد،  هــذا  إلــى  2015-2016، سيكون مميزًا 
حيث تحول إلى بطل كبير، ليصبح هدافًا 

2829
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بروفايل

لــلــدوري الــتــونــســي. تــكــّون علي معلول في 
فريق شباب النادي الرياضي الصفاقسي، 
األول، وبدأ  للفريق  انضم  وفــي سنة 2009 
في  أساسي  مركٍز  على  للمنافسة  يتحضر 
الــتــشــكــيــلــة، وبــعــد مــــرور وقــــت قــلــيــل تمكن 
مــن خــطــف مــركــز الظهير األيــســر مــن فاتح 
ــه، وتــمــيــز  ــ ــاراتـ ــ ــهـ ــ ــل مـ ــقـ ــيـــث صـ الــــغــــربــــي، حـ
ــة، وتــحــول  ــحــ بــخــصــائــص هــجــومــيــة واضــ
ــــدى ركـــائـــز الــفــريــق وكــذلــك  بــعــدهــا إلــــى إحـ

املنتخب التونسي الوطني.

النقلة النوعية
لنادي  قائدًا  بــات   ،2015-2014 وفــي موسم 
بـــدأ املــوســم  الــتــونــســي األول.  الــصــفــاقــســي 
ــألـــق، حيث  ــتـ الـــحـــالـــي، وجــــــاءت لــحــظــات الـ
يــنــافــس عــلــي مــعــلــول عــلــى هـــــداف بــطــولــة 
الدوري التونسي لكرة القدم، فمع مرور 18 
بـ13  الهدافني  ترتيب  جولة، يتصدر حاليًا 
هــدفــًا، وهــو يقدم جولة بعد أخــرى دروســًا 
الــالعــب أن  للمهاجمني، وكــيــف يــجــب عــلــى 
يــكــون فــعــااًل دائــمــًا أمـــام الخشبات الــثــالث، 
وهو ربما األفضل اآلن في القارة األفريقية، 

فكيف ملدافع أن يتحول إلى هداف! 
ــقـــدم  ــتـ ــلـــعـــب والـ ويــــقــــول مـــعـــلـــول: »أحـــــــب الـ
إلــــى األمــــــام، ومـــشـــاركـــة زمـــالئـــي فـــي الــشــق 
الهجومي، وهو نوع من كرة القدم الحديثة، 
أن تكون فعااًل وتقدم مستوى ثابتًا دائمًا«، 
ــــث لـــصـــحـــيـــفـــة فــــرانــــس  ــــديـ وذلـــــــــك خـــــــالل حـ

فوتبول الفرنسية.
فــي تسديد  كــبــيــرة  بــمــهــارة  يتميز مــعــلــول 
ــركــــالت الـــحـــرة الــثــابــتــة والــــجــــزاء أيــضــًا،  الــ
ويــعــود ذلــك إلــى الــتــمــاريــن املكثفة، كما أن 
لــديــه خــصــائــص عـــدة أخــــرى، حــيــث يتمكن 
دائـــمـــًا مـــن تـــرويـــض الـــكـــرة بــنــجــاح وعــلــى 
كما  املتميزين،  الــوســط  خــط  طريقة العبي 
أنه يساهم كثيرًا في صناعة أهــداف فريقه 
في حال لم يسجل، فقائد الصفاقسي، امللقب 
»البيناكونيري«  أو  الــعــرب«  »بيوفنتوس 
صـــنـــع أربــــــع كــــــرات حـــاســـمـــة تـــرجـــمـــت إلـــى 

أهداف هذا املوسم. 
وانفرد معلول حاليًا بصدارة قائمة هدافي 
الدوري التونسي املمتاز لكرة القدم، متفوقًا 
على كل املهاجمني برصيد 13 هدفًا، حيث 
الخنيسي  يــاســني  طــه  على  بهدفني  يتقدم 
الدين  فخر  ويتقاسم  الترجي.  هجوم  قلب 
بــن يــوســف مهاجم الــتــرجــي وحــمــزة لحمر 
والــتــشــادي  الساحلي  النجم  ألــعــاب  صــانــع 

ــيـــل مــهــاجــم الــصــفــاقــســي  إيــزيــكــيــل نـــدواسـ
الــقــيــروان  شبيبة  العــب  العويشي  ومحمد 
املركز الثالث بسبعة أهداف لكل منهم. فيما 
يــتــصــدر الــنــجــم الــســاحــلــي جـــدول الترتيب 
بـــرصـــيـــد 47 نــقــطــة مــتــقــدمــًا بــــفــــارق نــقــطــة 
وبنقطتني  الــثــانــي  الصفاقسي  عــن  واحـــدة 

عن الترجي الثالث.

الوضع الحالي والمنتخب
ــريــــب مــن  ــــدو أن الـــنـــجـــم الـــتـــونـــســـي قــ ــبـ ــ ويـ
االحــتــراف فــي املــوســم املقبل، رغــم أن عقده 
تألقه قد يدفع  لكن  يمتد موسمني آخرين، 
ــيــــة لــدفــع البند  عـــديـــدًا مـــن األنـــديـــة األوروبــ
الجزائي، والذي يبلغ 500 ألف يورو، بهدف 
الــتــعــاقــد مــعــه، وأشــيــع فــي الــفــتــرة األخــيــرة 
الــكــثــيــر مــن األخـــبـــار حـــول إمــكــانــيــة رحيله 
إلــى الـــدوري املــصــري، وتحديدًا إلــى قطبي 
الكرة املصرية، الغريمني التقليديني األهلي 
والــزمــالــك، وأشـــارت عــدة تقارير فــي الفترة 
املنصرمة إلى أن نادي أندرلخت البلجيكي، 
والـــــــذي يـــنـــافـــس فــــي الــــــــدوري الــبــلــجــيــكــي، 
تعزيز صفوفه،  بهدف  معلول  وراء  يسعى 

إضافة إلى بعض األندية الروسية.
ــــالل مــســيــرتــه مـــع الـــنـــادي الــصــفــاقــســي  وخـ
فـــاز بــالــعــديــد مــن األلـــقـــاب، حــيــث رفـــع كــأس 
بالكؤوس  الــفــائــزة  لــأنــديــة  أفريقيا  شــمــال 

ســنــة 2009، ومــــن ثـــم كــــأس الــكــونــفــدرالــيــة 
 صحبة 

ّ
األفريقية في سنة 2013، فيما حل

فريقه وصيفًا في سنة 2010، وتوج بكأس 
تونس في عــام 2013، وحــل وصيفًا سنتي 

2010 و2012.
انضم  عــام 2013،  مــن  يوليو/تموز   6 وفــي 
وخاض  األول،  التونسي  للمنتخب  معلول 
ــغـــرب،  مـــبـــاراتـــه الـــدولـــيـــة أمــــــام مــنــتــخــب املـ
ــــح مـــن دون  ويـــقـــول مــعــلــول: »الـــهـــدف واضـ
منتخب  في  نسعى  املقبلة،  الفترة  في  شك 
نسور قرطاج لبلوغ كأس أمم أفريقيا لكرة 
القدم، كما أن هدفنا ينصب في التأهل إلى 
كأس العالم التي ستستضيفها روسيا في 
للقيام  والعناصر  الــقــدرة  لدينا  عــام 2018، 
بهذا األمر وتحقيق املهمة بنجاح، املنتخب 
ــر قــــــــادرة عــلــى  ــنـــاصـ ــه عـ ــفـــوفـ ــم فــــي صـ يـــضـ
التونسية، والتي تنتظر  الجماهير  إسعاد 

معلول: نوع من كرة 
القدم الحديثة أن 

تكون فعاًال وتقدم 
مستوى ثابتًا دائمًا

يتقاسم المغرب الصدارة 
في المجموعة السادسة 

مع الرأس األخضر

هـــذا اإلنـــجـــاز، كــل عــوامــل الــنــجــاح مــتــوفــرة 
والجماهير التونسية لن تقبل غيابا جديدا 

عن املونديال«.
مدافع  الجيالني وكيل  الــقــادر  ويــقــول عبد 
النور:  أيمن عبد  نــادي فالنسيا اإلسباني، 
»كــمــا هــو الــحــال مــع أيــمــن، أنــا دائــمــًا أؤمــن 
قبل العـــب، علي درس في  الــرجــل  باختيار 
الجامعة إدارة أعمال في صفاقس كما هو 
الـــحـــال مـــع عــبــد الـــنـــور فـــي ســـوســـة، ولــديــه 

عالقة طيبة مع مسقط رأسه«. 
وفــي حــال أكمل علي على هــذا النسق فمن 
دون شك لن تكون وجهته في املوسم القادم 
أي ناٍد عربي، فالالعبون العرب في الفترة 
الحالية، يشكلون قوة كبيرة في الدوريات 
ــة، وخــــاصــــة مــــن مــنــطــقــة املـــغـــرب  ــ ــيــ ــ األوروبــ
الــعــربــي، إذ دائــمــًا مــا يــقــدم العــبــو الــجــزائــر 
القارة  وتونس واملغرب مستوى مبهرًا في 
ــة الـــعـــجـــوز، وذلـــــك بــســبــب تــطــور  ــ ــيـ ــ األوروبـ
مــســتــوى الـــكـــرة فـــي هـــذه املــنــطــقــة تــحــديــدًا، 
وقربها من دول أوروبية عديدة، ما يسمح 
للكشافني خطف كثير من املواهب وضمها 
إلــــى الـــفـــرق هـــنـــاك، ولـــكـــن مــعــلــول ســيــكــون 
خـــيـــارًا مــمــيــزًا ألي فـــريـــق، ألنــــه قـــــادر على 
صــنــاعــة الـــفـــارق ويــمــتــلــك مــســتــوى دفــاعــيــًا 
جــيــدًا، مــا يخوله منافسة العــبــني كــبــار في 

مركز الظهير األيسر.

تعادل غير مفيد بين 
المغرب الفاسي والكوكب المراكشي

تعادل املغرب الفاسي مع ضيفه املتعثر مثله الكوكب املراكشي بهدف لكل فريق، 
في مباراة مؤجلة بــدوري املحترفني املغربي لكرة القدم. ولم يستفد أي طرف 
التعادل، حيث ظال معا مهددين بالهبوط، بعد مــرور 19 جولة. ومنح  من هذا 
إسماعيل كوشام التقدم لفريق الكوكب املراكشي في الدقيقة الثانية من الوقت 
الفقيه، لينفرد  املحتسب بدال من الضائع، بعد تلقيه تمريرة من زميله محمد 
ويــهــزم الــحــارس فــي غــيــاب الــرقــابــة. وضــغــط املــغــرب الفاسي بــقــوة فــي الشوط 
الثاني بحثا عن إدراك التعادل، لكنه افتقد اللمسة األخيرة، إلى أن تمكن مهاجمه 
أشرف بن الشرقي في الدقيقة 76 من هز الشباك، بتسديدة من داخل منطقة 
الظهير  الــحــارس محمد أوزوغـــا، بعد تبادل للكرة مع زميله  الــجــزاء على يمني 

األيمن أحمد كرايشي.

التونسي العجالني يستقيل 
من تدريب أولمبيك خريبكة

قدم التونسي أحمد العجالني استقالته من تدريب نادي أوملبيك خريبكة، بعد 
التعادل بدون أهداف مع أوملبيك أسفي في دوري املحترفني املغربي لكرة القدم. 
وقال عضو في مجلس إدارة خريبكة، فضل عدم الكشف عن هويته، لرويترز 
مع  اجتماعه  بعد  الفريق  تــدريــب  مــن  استقالته  العجالني  أحمد  قــدم  »بالفعل 
أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك بسبب توالي النتائج السلبية التي الزمت الفريق ملدة 
طويلة وجعلته يحتل املركز األخير«. وعجز فريق أوملبيك خريبكة عن تحقيق 
الــفــوز فــي آخــر عشر مباريات فــي الـــدوري، حيث تــعــادل خمس مــرات وخسر 
الرجاء  على  الثاني  نوفمبر/تشرين   29 في  األخير  انتصاره  وكــان  مثلها،  في 

البيضاوي.

كوري يقود وريورز إلى فوز جديد 
في دوري السلة األميركي

اكتفى ستيفن كوري بتسجيل 12 نقطة، وقاد فريقه غولدن ستيت وريــورز، 
الــفــوز 115-94 على ضيفه يــوتــا جـــاز، األربــعــاء، فــي دوري  حــامــل اللقب، إلــى 
للمحترفني. ومــرر كــوري عشر كــرات حاسمة. وأضــاف  السلة األميركي  كــرة 

زميله كالي طومسون 23 نقطة. ورفع وريورز، الذي ضمن التأهل إلى األدوار 
اإلقــصــائــيــة، رصــيــده إلــى 57 انــتــصــارا مقابل ســت هــزائــم فــي املــوســم الحالي، 
ليحافظ على آماله في كسر الرقم القياسي املسجل باسم شيكاجو بولز، وهو 
72 انتصارا في موسم 1995-1996. وهذا هو الفوز رقم 46 على التوالي لجولدن 

ستيت في ملعبه، وعزز به رقمه القياسي على مستوى البطولة أيضا.

إيقاف مونتاري مباراتين بسبب الشغب
قررت لجنة االنضباط في االتحاد السعودي لكرة القدم، األربعاء، إيقاف الغاني 
سولي مونتاري، العب فريق االتحاد، مباراتني وتغريمه 10 آالف ريال سعودي 
)2666 دوالرا( بداعي أنه ارتكب سلوكا غير رياضي خالل مباراة الوحدة في 
كأس امللك. وقالت اللجنة، في بيان اليوم، »تقرر إيقاف سولي مونتاري مباراتني 
رسميتني في جميع البطوالت املقامة باململكة اعتبارا من اليوم، مع غرامة مالية 
10 آالف ريال )2666 دوالرا(«. وأظهرت لقطات تلفزيونية العب الوسط الغاني 
وهو يضع يده حول رقبة أحد العبي الوحدة بعد فوز فريقه 2-صفر في دور 

الستة عشر لكأس امللك، الثالثاء.

الحكمة يستعيد نغمة االنتصارات 
بدوري السلة اللبناني

استعاد الحكمة نغمة االنتصارات بعد ثالث هزائم متتالية، بفوزه على ضيفه 
الحكمة  وبـــدأ  السلة.  لــكــرة  اللبناني  الـــدوري  فــي  الجديد 65-72  الــوافــد  الــلــويــزة 
املواجهة بقوة عندما تقدم 9-2، ولكن اللويزة استعاد توازنه وقلص الفارق، قبل 
أن يتقدم بفارق نقطة واحدة 32-31. وأثمرت انتفاضة الحكمة عن تقدمه بفارق 
كبير في نهاية الربع الثالث 58-42. ولكن اللويزة عاد وقلص الفارق إلى سبع 

نقاط في نهاية املباراة، لكنه تجّرع الهزيمة العاشرة هذا املوسم.

استدعى هيرفي رينار املدرب الجديد ملنتخب 
املغرب 34 العبا ضمن قائمة مبدئية لخوض 
مواجهتني أمام الرأس األخضر في تصفيات 

كأس األمم األفريقية لكرة القدم 2017.
وغـــاب املــغــرب الــعــام املــاضــي عــن آخـــر نسخة 
ألمـــم أفــريــقــيــا ويــعــول عــلــى املــــدرب الفرنسي 
الذي تولى املهمة الشهر املاضي خلفا لبادو 
الــتــي تــوج بها مرة  لــلــعــودة للبطولة  الــزاكــي 
واحــــدة عـــام 1976. وصــنــع ريــنــار )47 عــامــا( 
اســمــه فــي أفريقيا بعدما قــاد زامــبــيــا إلحــراز 
لقب كأس األمم على نحو مفاجئ عام 2012، 
قبل أن يكرر اإلنــجــاز مــع ساحل الــعــاج العام 
املاضي. واختار رينار 28 العبا من املحترفني 
للقائمة  بالخارج مقابل ستة محليني وأعــاد 
العــبــني كـــانـــوا مــســتــبــعــديــن فـــي فــتــرة الــزاكــي 
ومنهم عبد الحميد الكوثري ومهدي كارسيال 
ويـــونـــس بــلــهــنــدة كــمــا اســتــدعــى ثــمــانــيــة من 

الوجوه الجديدة.
ــرأس األخــضــر  ــ ويـــحـــل املـــغـــرب ضــيــفــا عــلــى الــ
فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة بــاملــجــمــوعــة الــتــي تضم 

عواصم ـ العربي الجديد

حــقــق املـــحـــرق الــبــحــريــنــي فــــوزه الــثــانــي على 
الــتــوالــي فــي دور املجموعات بــكــأس االتــحــاد 
ــيـــوي لــكــرة الـــقـــدم بــتــغــلــبــه عــلــى مضيفه  اآلسـ
فنجاء العماني 2-1 ضمن الجولة الثانية من 

منافسات املجموعة الرابعة األربعاء.
في  للمحرق  التسجيل  راشـــد  جــمــال  وافــتــتــح 
العماني  الــدولــي  يتعادل  أن  قبل   21 الدقيقة 
عــمــاد الــحــوســنــي بــعــدهــا بــتــســع دقـــائـــق لكن 
الــبــرازيــلــي الــيــاس دي أولــيــفــيــرا ســجــل هــدف 
ــفـــوز لــلــضــيــوف فـــي الــدقــيــقــة 73. وتــوقــفــت  الـ
ــبــــاراة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي بــســبــب عــاصــفــة  املــ
رعدية قبل أن تستأنف بعد تحسن األجــواء، 
ــاراة الــثــانــيــة ضــمــن املــجــمــوعــة  ــبــ وتــأجــلــت املــ
ذاتــهــا بــني الــجــيــش الـــســـوري وأهــلــي الخليل 
املحرق بطل نسخة 2008  الفلسطيني. ورفــع 
رصــيــده إلـــى ســت نــقــاط مــن مــبــاراتــني مقابل 
ــدة بينما ظل  مـــبـــاراة واحــ ثـــالث للجيش مــن 
رصــــيــــد أهــــلــــي الـــخـــلـــيـــل وفـــنـــجـــاء بــــال نـــقـــاط. 

أيــضــا ليبيا وســاوتــومــي وبــرنــســيــب فــي 23 
الــجــاري، في أول اختبار لرينار  مــارس/ آذار 
يـــوم 29 في  املــنــافــس  نــفــس  ثـــم سيستضيف 
مراكش. ويتقاسم املغرب الصدارة باملجموعة 
الــســادســة مــع الـــرأس األخــضــر، والـــذي تصدر 
التصنيف  فــي  مـــرة  ألول  أفــريــقــيــا  منتخبات 
الـــشـــهـــري لـــالتـــحـــاد الــــدولــــي )الـــفـــيـــفـــا(، بست 
نـــقـــاط بـــعـــد جـــولـــتـــني. وفـــيـــمـــا يـــلـــي تــشــكــيــلــة 
ــة املــــرمــــى: منير  ــراسـ مــنــتــخــب املــــغــــرب: فـــي حـ
املـــحـــمـــدي )نـــومـــانـــســـيـــا اإلســــبــــانــــي( يــاســني 
بـــونـــو )ســـرقـــســـطـــة اإلســــبــــانــــي( عـــبـــد الــعــالــي 
املــحــمــدي )نــهــضــة بـــركـــان(. مــدافــعــون: مهدي 
دا  مانويل  األملاني(  ميونيخ  )بايرن  بنعطية 
اليوناني( عبد الحميد  كوستا )أوملبياكوس 
الكوثري )ستاد رانس الفرنسي( أشرف لزعر 
)بــالــيــرمــو اإليــطــالــي( عــصــام شــبــاك )لــوهــافــر 
الــفــرنــســي( نــبــيــل ديــــرار )مــونــاكــو الــفــرنــســي( 
أشرف حكيمي )ريال مدريد اإلسباني( محمد 

أولحاج )الرجاء البيضاوي(.
ــمــــدي )فـــيـــنـــوورد  العـــبـــو الــــوســــط: كـــريـــم األحــ
الـــهـــولـــنـــدي( مــنــيــر عـــبـــادي )لـــيـــل الــفــرنــســي( 

املاليزي حامل  التعظيم  دار  وحصد جوهور 
بنغالورو  أمــام مضيفه  الثالث  النقاط  اللقب 
ــفــــر ضـــمـــن املــجــمــوعــة  ــفـــوز 1-صــ ــالـ ــنـــدي بـ الـــهـ
الثامنة. وأحــرز شفيق رحيم هدف الضيوف 

بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني.
ــاراة الــثــانــيــة ضــمــن املــجــمــوعــة  ــبــ ــهـــدت املــ وشـ
ذاتــهــا فـــوز إيـــايـــاوادي يــونــايــتــد مــن ميانمار 

على ضيفه الو تويوتا من الوس 2-4.
املجموعة برصيد  بــصــدارة  وانــفــرد جــوهــور 
ســت نقاط مــن مباراتني مقابل ثــالث لكل من 
إياياوادي يونايتد والو تويوتا بينما استمر 
بنغالور بدون نقاط. ويتأهل أول فريقني من 
كل مجموعة إلــى دور الستة عشر الــذي تقام 
مبارياته من جولة واحــدة على أرض الفريق 
ــدور األول في  الــ فــي  تــصــدر مجموعته  الـــذي 

مايو/ أيار املقبل. 
وحــقــق الــقــوة الــجــويــة الــعــراقــي فـــوزه الثاني 
عــلــى الــتــوالــي وانـــفـــرد فــي صــــدارة املجموعة 
الــثــالــثــة بــعــد فـــــوزه عــلــى الـــعـــروبـــة الــعــمــانــي 
2-1 على اســتــاد ســعــود بــن عبد الــرحــمــن في 
الدوحة، ضمن الجولة الثانية من الدور األول 

لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
ــوة الـــجـــويـــة رصــــيــــده فــــي صـــــدارة  ورفــــــع الــــقــ
الــتــرتــيــب إلـــى 6 نــقــاط بــعــد فـــوزه فــي الجولة 
الفلسطيني  الــظــاهــريــة  شــبــاب  عــلــى  األولـــــى 
ــفـــر، مــقــابــل 3 لــلــعــروبــة، فـــي حـــني ال زال  2-صـ

رصيد الوحدة والظاهرية خاليا من النقاط.
وتــأجــلــت املـــبـــاراة الــثــانــيــة فــي املــجــمــوعــة بني 
مقررة  كانت  التي  الظاهرية  وشباب  الوحدة 

حــمــزة مــنــديــل )لــيــل الــفــرنــســي( يــوســف آيــت 
بــنــاصــر )نـــانـــســـي الـــفـــرنـــســـي( عــمــر قـــــادوري 
ــابـــولـــي اإليـــطـــالـــي( أســـامـــة طـــنـــان )ســانــت  )نـ
ايـــتـــيـــني الـــفـــرنـــســـي( حــكــيــم زيــــــاش )تــفــيــنــتــي 
الفرنسي(  )أنجيه  سايس  رومــان  الهولندي( 
فيصل فجر )ديبورتيفو كورونيا اإلسباني( 
يــــونــــس بـــلـــهـــنـــدة )شـــالـــكـــه اإلملـــــانـــــي( مـــبـــارك 
كارسيال  املهدي  البلجيكي(  )جنت  بوصوفة 
)ماالغا  ناصري  يوسف  البرتغالي(  )بنفيكا 

اإلسباني( وليد الكرتي )الوداد البيضاوي(.
ــــور الــــديــــن أمــــرابــــط )واتــــفــــورد  مـــهـــاجـــمـــون: نـ
اإلنــجــلــيــزي ( يــاســني بــامــو )نــانــت الفرنسي( 
يـــوســـف الـــعـــربـــي )غـــرنـــاطـــة اإلســـبـــانـــي( عبد 
الــعــزيــز بـــــرادة )أوملـــبـــيـــك مــرســلــيــا الــفــرنــســي( 
خـــالـــد بــوطــيــب )أجـــاكـــســـيـــو الـــفـــرنـــســـي( عبد 
الرزاق حمد الله )الجيش القطري( مراد باتنة 
)اتحاد  معاوي  الغني  عبد  الرباطي(  )الفتح 

طنجة( بديع اوك )حسنية أغادير(. 
إمكانية تقديم طلب  يـــدرس  املــغــرب  أن  يــذكــر 
تــرشــيــحــه الســتــضــافــة مــســابــقــة كـــأس الــعــالــم 
2026 للمرة الخامسة في تاريخه بعد تجارب 
ــنــــوات )1994  ســـابـــقـــة لــــم تــكــلــل بـــالـــنـــجـــاح ســ
املــغــرب هذه  ويــراهــن  و1998 و2006 و2010(. 
املرة على ملف قوي ومتكامل، وهو ما كشف 
ــر الــشــبــاب والـــريـــاضـــيـــة الــســكــوري،  ــ عــنــه وزيـ
باالستناد للتجهيزات الرياضية القوية التي 
تم إنشاؤها مؤخرا وتشييد عدد من املالعب 

التي لم تكن حاضرة بالترشيحات السابقة. 
)رويترز(

حمادي  وسجل  اللبنانية.   صيدا  مدينة  في 
أحمد )14( وسامال سعيد )66( هدفي القوة 
الـــجـــويـــة، واملـــالـــي مـــوســـى كـــونـــي )77( هــدف 
آذار/ فــي 16  الثالثة  الجولة  الــعــروبــة. وتــقــام 

مارس الجاري، حيث يلتقي الوحدة مع القوة 
الــجــويــة فــي صــيــدا، والــعــروبــة مــع الظاهرية 

فــي صـــور. وافــتــتــح الــجــويــة التسجيل بعدما 
تـــبـــادل حـــمـــادي أحــمــد الـــكـــرة مـــع بــشــار رســن 
قبل أن ينفرد األول باملرمى ويسدد بعيدا عن 

متناول الحارس رياض العلوي )14(.
الثاني بعدما انطلق السوري مؤيد  وأضــاف 
ــل عــرضــيــة وصــلــت الــى  الــعــجــان يــســارا وأرســ

الــقــائــم الــبــعــيــد عــنــد ســـامـــال ســعــيــد فحولها 
الــعــروبــة  الـــشـــبـــاك )66(. وقـــلـــص  فـــي  رأســـيـــة 
الـــفـــارق عــبــر هــــدف مــوســى كــونــي بــتــســديــدة 
مــن زاويــــة ضــيــقــة عــلــى الــقــائــم الــقــريــب ملرمى 
كل  مــن  فريقني  أول  ويتأهل   .)77( فهد طالب 
الـــ 16 الــذي تقام مبارياته  مجموعة إلــى دور 
مـــن جـــولـــة واحــــــدة عــلــى أرض الـــفـــريـــق الـــذي 
تصدر مجموعته في الدور األول، وذلك خالل 

شهر أيار/مايو املقبل.
ــاء خـــســـر الــــوحــــدات  ــثــــالثــ ــاريــــات الــ ــبــ  وفـــــي مــ
فاز  بينما  اللبناني  العهد  أمــام   2-3 األردنـــي 
مرتني-على  باللقب  األردني-املتوج  الفيصلي 

نفط الوسط العراقي 1-2.
ــام الــعــهــد  ــ ــي 3-2 أمـ ــ ــ ــدات األردنـ وخـــســـر الــــوحــ
اللبناني في مباراة مثيرة بينما فاز الفيصلي 
األردنــــي - املــتــوج باللقب مــرتــني - عــلــى نفط 

الوسط العراقي 1-2.
وبدا أن الوحدات سيتعادل مع العهد بعدما 
إلــى تعادل  الثانية  حــول تأخره بهدف للمرة 
بــهــدفــني لــكــل فــريــق بــفــضــل هـــدف مــن الــبــديــل 
بـــهـــاء فــيــصــل قــبــل خــمــس دقـــائـــق مـــن نــهــايــة 
الوقت األصلي. لكن نور منصور سجل هدف 
االنتصار للعهد من ركلة جزاء في الدقيقة 88 
الهدف  درام صــاحــب  بعد خطأ ضــد محمدو 
تـــعـــرض عـــامـــر شــفــيــع حــــارس  األول بــيــنــمــا 
الوحدات للطرد في اللحظات األخيرة بسبب 
ــذا الـــفـــوز األول  ــ ــتــــراض عــلــى الــحــكــم. وهـ االعــ
للعهد فــي مــبــاراتــني ليصبح رصــيــده ثــالث 

نقاط في املجموعة ويتساوى مع الوحدات.

انتصارات عربية في كأس االتحاد اآلسيويرينار يختار قائمة أولية مغربية لمواجهة الرأس األخضر

التونسي  المنتخب  نجم  استبعد 
تكون  أن  الصفاقسي  ــادي  ــ ون
وجهته المقبلة الدوري المصري، 
المغرية  ــروض  ــع ال مــن  بــالــرغــم 
الصحافة  عنها  تتحدث  الــتــي 
والــزمــالــك،  األهــلــي  فريقي  مــن 
أن تكون  أنه يفضل  الالعب  وأكد 
االحتراف  هي  المقبلة  خطوته 
الدوري  الرحيل عن  األوروبي، حال 
الرائع  األداء  التونسي، خاصة بعد 

الذي يقدمه في اآلونة األخيرة.

معلول يفضل 
االحتراف األوروبي

هيرفي رينار أعلن عن 
قائمة أولية للمنتخب 

المغربي تضم 34 العبًا 
لخوض مواجهتي الرأس 

األخضر

حققت فرق الفيصلي 
األردني والمحرق البحريني 

والقوة الجوية العراقي 
وطرابلس والعهد اللبناني 

االنتصارات

)Getty( مدافع في ثوب مهاجم هداف

)Getty( قائد الصفاقسي يطمح إلى االحتراف

)Getty( علي معلول المدافع التونسي

)Getty( معلول المدافع الطائر

)Getty( رينار يستعد ألول امتحان مع المنتخب المغربي)المحرق البحريني سجل انتصارا صعبا على فنجاء العماني )فيسبوك

المدافع 
الهداف

خطف المدافع التونسي، علي معلول، قائد 
النادي الصفاقسي، كل األضواء بتصدره ترتيب 
وتفوقه  التونسي،  الدوري  في  الهدافين 

على المهاجمين والعبي الوسط

علي معلول يتفوق 
على المهاجمين في تونس

مباريـات
      األسبـوع
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عواصم ـ العربي الجديد

فــي مباراة  نــادي تشيلسي  سقط 
بــنــتــيــجــة 2-1 على  أيـــضـــا  اإليـــــاب 
أرضـــــيـــــة مــــيــــدانــــه الـــســـتـــامـــفـــورد 
بــريــدج، بعدما خسر فــي لقاء الــذهــاب بــذات 
بــاريــس ســـان جيرمان  نـــادي  أمـــام  النتيجة 
الــفــرنــســي، لـــيـــودع بــالــتــالــي مــســابــقــة دوري 
ــا لـــكـــرة الــــقــــدم. وصـــنـــع الــنــجــم  ــ ــ أبـــطـــال أوروبـ
الــســويــدي زالتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش الــفــارق، 
حـــن تــلــقــى تــمــريــرة مـــن دي مـــاريـــا، فلعبها 
اللحظة تدخل  تلك  وفــي  عرضية نموذجية، 
ــيـــو بـــديـــل الـــاعـــب فـــيـــراتـــي، حــيــث سجل  رابـ
هــــدف االفـــتـــتـــاح، لــتــســوء أمــــور الــبــلــوز أمـــام 
جماهيرهم، لكن املدرجات اشتعلت بعد ذلك، 
الكرة وتبادلها  البرازيلي ويليان  حن قطع 
مع كوستا، والذي راوغ الدفاع وسجل هدف 
التعادل في مرمى تراب، وتعقدت األمور بعد 
إصابة دييغو كوستا، وفي الدقيقة 66 أطلق 
زالتان إبراهيموفيتش رصاصة قاتلة، حن 
تلقى دي ماريا ملسة رائعة، فلعبها عرضية 
نموذجية للمهاجم السويدي، والذي لم يجد 
أي صعوبة في هز شباك الحارس البلجيكي 

تيبو كورتوا. 
وصـــــرح لــــــوران بــــان مـــــدرب ســــان جــيــرمــان 

الضربة 
القاضية

إذ  تشيلسي،  فريق  إقصائه  بعد  نهائي  ربع  الدور  جيرمان  سان  نادي  بلغ 
إبراهيموفيتش،  للسويدي  الفضل  وكان   ،1-2 بنتيجة  وذهابًا  إيابًا  انتصر 
فيما شهدت موقعة السانتياغو الكثير من الوقائع، حين خرج روما على 

يد ريال مدريد، بسبب تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو

3031
رياضة

تقرير

بعد املباراة مباشرة: »أعتقد أن املنطق حكم 
ــبــــاراة، ســـان جــيــرمــان كـــان أفـــضـــل، لديهم  املــ
مدرب جيد، ولكن البي أس جي كان متميزًا 
ــدور الــــربــــع، وكـــان  ــ لــلــغــايــة، وبـــذلـــك ذهــبــنــا لـ
إلى  أتينا  لنا، نحن  األول مهما جــدًا  الهدف 
هنا لنسجل في امللعب، وأعتقد بأن واقع 0-1 
كــان جــيــدًا، أردنـــا تسجيل هــدف ثـــان، لكننا 
تعادلنا، كــان اتــجــاًهــا واحـــدًا مـــرارًا وتــكــرارًا، 

لكننا عدنا وكللنا جهودنا بهدف ثاٍن. 
ولـــدى ســؤالــه عــن تــأثــيــر خـــروج كــوســتــا من 
الـــلـــقـــاء مــصــابــا أجــــــاب: »كــــا مـــن دون شــك، 
كــنــت مــتــأكــدًا أن فــريــقــي متحكم فــي املــبــاراة 
من الناحية الفنية، من الدقيقة األولى حتى 
النهاية، لم نخش فريق تشيلسي، وأعرف أن 

كوستا العب كبير«.
أمـــا مــــدرب تشيلسي جـــوس هــيــديــنــك فــقــال: 
ــاراة، وبــشــكــل  ــبــ ــمــ ــلــ ــا لــ ــنــ ــتــ »طـــبـــعـــا بـــعـــد رؤيــ

ــانــــوا األفــــضــــل، لـــديـــهـــم فــريــق  مـــوضـــوعـــي، كــ
وتشكيلة مميزة، وأنا أغار من دكدة بدالئهم، 
في الشوط الثاني أردنا الذهاب إلى األشواط 
اإلضــافــيــة، لكنهم قــتــلــوا الــلــقــاء بــهــدف ثـــاٍن، 

فسان جيرمان لديهم مشروع قوي«.
الصحافة اإلنجليزية والفرنسية

البريطانية:  ميل  الديلي  صحيفة  وعنونت 
»هذا كثير يا زالتــان! إبراهيموفيتش يسدد 
كرة أقصت تشيلسي من دوري األبطال، بعد 
خـــروج كوستا مــن املـــبـــاراة«. يــذكــر أن النجم 
السويدي سجل هدف التقدم 2-1، بعد خروج 

املهاجم اإلسباني دييغو مصابا.
الفرنسية  »فرانس فوتبول«  وقالت صحيفة 
على موقعها اإللكتروني عقب نهاية املباراة 
ــــس أصــــبــــح كـــبـــيـــرا«  ــاريــ ــ ــونــــت: »بــ ــنــ حـــيـــث عــ
وأضـــافـــت »بــفــضــل هـــدف وتــمــريــرة أسيست 
حاسمة من زالتان.. تمكن الباريسي من الفوز 
على تشيلسي على أرضه لتأكيد فوز الذهاب 
بنفس النتيجة وليتأهل لربع النهائي للمرة 

الثانية على التوالي.

ما بعد موقعة السانتياغو
في مباراة الريال ورومــا حدث أمر تاريخي، 
فــــطــــوال مـــســـيـــرة الــــنــــادي املـــلـــكـــي فــــي دوري 
الفوز  الفريق من تحقيق  يتمكن  لم  األبــطــال 
نــاٍد إيطالي ذهابا وإيابا دون أن تهتز  على 
شباكه، وكان صاحب الفضل األكبر في تأهل 
رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي  امليرنغي، 
الــــذي ســجــل هــدفــا وصــنــع آخــــر، وهــــو الـــذي 
لــلــدور ربع  الفريق جــاهــز  أن  اللقاء  أكــد بعد 
النهائي ونصف النهائي أيضا، حيث يتطلع 

فريقه لتحقيق اللقب رقم 11 في تاريخه.
وقـــلـــل الـــــدون مـــن هـــويـــة الــخــصــم فـــي املـــبـــاراة 
ــاد  ــحــ ــع االتــ ــوقــ ــع مــ ــ ــلـــة مـ ــلـــة خــــــال مـــقـــابـ املـــقـــبـ
ــد أن  ــا(، لــكــنــه أكــ ــفــ األوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم )ويــ
الــفــريــق يــفــتــقــر لــاســتــمــراريــة وبــعــض الــحــظ 
والـــطـــمـــوح. وشـــهـــدت املـــبـــاراة تــألــق الــحــارس 
الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي شكل سدًا 
منيعا أمام هجمات عاصمة ذئاب رومــا، هذا 
األمر دفع رونالدو لإلشادة به والقول: »كيلور 
كان منذ بداية البطولة العبا هاما، أعتقد أنه 
واحــــد مــن أهـــم عــنــاصــر الــفــريــق وهـــو حــارس 
عظيم، أنا سعيد من أجله، وكذلك كان غاريث 
بــيــل ولـــوكـــاس فــاســكــيــز«. ويــشــاع فــي الــفــتــرة 
ــالــــدو عــلــيــه مـــغـــادرة الـــنـــادي  األخـــيـــرة أن رونــ
امللكي، هذا األمر دفع قائد فريق ريال مدريد 
سيرجيو راموس للتطرق إلى ذلك بقوله: »من 
الجنون التفكير في أن هناك فئة من املشجعن 
يفكرون في أن البرتغالي كريستيانو رونالدو 
عــلــيــه الـــرحـــيـــل عـــن ريـــــال مــــدريــــد«. وقـــــال عن 
مــســألــة تحقيق إنــجــاز فــي هـــذه الــنــســخــة من 
دوري األبطال: »من أجل الفوز بهذه املسابقة 
يــجــب تحقيق االنــتــصــار عــلــى األفـــضـــل، على 
كــل شــخــص إعــطــاء أفــضــل مــا عـــنـــده«. وكــذلــك 
اتجه  اللقاء، حيث  أمــر مهم بعد نهاية  حــدث 

G G

صالح ودزيكو أضاعا 
فرصتين سهلتين وأطاحا 

بآمال روما اإليطالي

إعادة قمة السلة بين األهلي والزمالك
قرر االتحاد املصري لكرة السلة إعادة مباراة قمة بني األهلي وغريمه التقليدي الزمالك 
ألسباب  الثالثاء  ألغيت  بعدما  الحقا  سيتحدد  موعد  فــي  القاهرة  خــارج  وإقامتها 
أمنية. وقرر الحكام إلغاء املواجهة، التي كانت ستستضيفها صالة عبد الله الفيصل 
بالنادي األهلي، قبل بدايتها بسبب أجواء التوتر بني جماهير الناديني وتبادل الهتافات 
العدائية. وتم السماح بدخول 300 مشجع من كل فريق لكن األعــداد زادت عن ذلك 

داخل الصالة.

توخيل يقلل من أهمية اجتماع 
غوندوغان مع غوارديوال وبيغريستين

األملاني،  دورتموند  لبروسيا  الفني  املدير  قلل 
ــن أهــمــيــة االجـــتـــمـــاع الـــذي  ــومـــاس تـــوخـــيـــل، مـ تـ
جــمــع العـــب الــفــريــق إلــكــاي غــونــدوغــان مــع كل 
من بيب غوارديوال، املدير الفني الحالي لبايرن 
اإلنجليزي،  سيتي  ملانشستر  واملقبل  ميونخ 
ــر الـــريـــاضـــي  ــديــ وتــكــســيــكــي بــيــغــريــســتــني، املــ
ــنــادي اإلنــجــلــيــزي، فــي ظــل الــتــكــهــنــات التي  بــال
تشير إلــى قــرب انــتــقــال الــالعــب لــلــنــادي. وقــال 
توخيل في هذا الصدد »ال أجد سببا لهذا القلق. 
نــحــن أيــضــا نــخــطــط لــتــعــاقــدات املـــوســـم املقبل 
الــوكــالء. األمــر طبيعي  العديد من  ونتحدث مع 

للغاية«.

الرأي العام سيحدد مصير هودغسون بعد بطولة أوروبا
 قال روي هودغسون مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم إنه سيترك منصبه بعد بطولة 
أوروبا 2016 إذا طالب الرأي العام برحيله. وينتهي عقد هودغسون )68 عاما( بعد 
البطولة التي تقام بني 10 يونيو/حزيران و10 يوليو/ تموز رغم أنه قد يود االستمرار 
حتى كأس العالم 2018 في روسيا لكنه قال إن القرار ليس بيده. وقال هودغسون 
منصبي  وتـــرك  للرحيل  الــوقــت  حـــان  »إذا  البريطانية  اإلذاعـــيـــة  تــوكــســبــورت  ملحطة 

لشخص آخر فسأقبل ذلك«.

باوك يقيل مدربه الكرواتي تودور
قــال نــادي بــاوك املنافس فــي الـــدوري اليوناني 
ــقــدم إنـــه اســتــغــنــى عــن خــدمــات  املــمــتــاز لــكــرة ال
مــدربــه الــكــرواتــي إيــغــور تــــودور بــعــدمــا انتقد 
الفريق عالنية عقب اهتزاز في النتائج. وتعرض 
ــعــمــر 37 عـــامـــا لــضــغــوط  ــن ال املــــــدرب الـــبـــالـــغ مـ
كبيرة بعد عروض مخيبة من باوك، من بينها 
املهدد  أمـــام مضيفه  الــــدوري  فــي   1-2 الهزيمة 
 بالهبوط بانثراكيكوس مطلع األسبوع الجاري. 
وقــــال بــــاوك فـــي بــيــان مــقــتــضــب »يــعــلــن بـــاوك 
تــــودور بسبب  إيــغــور  املــــدرب  إقــالــة  سالونيكا 
عن  املهينة  والتعليقات  املــرضــيــة  غير  النتائج 

قدرات الفريق«.

أبوظبي تستضيف حفل توزيع 
جوائز االتحاد اآلسيوي 2016

الحالي  للعام  السنوية  جوائزه  توزيع  إقامة حفل  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  قــرر 
في العاصمة اإلماراتية أبوظبي يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل. وقال االتحاد 
إن مكتبه التنفيذي وافق على هذا القرار خالل اجتماعه اليوم في العاصمة املاليزية 
كواالملبور. ونقل موقع االتحاد اآلسيوي على اإلنترنت عن الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس االتحاد قوله »كرة القدم حققت ازدهارا كبيرا في اإلمارات على مر 
هذا  أبوظبي  فــي  السنوي  الجوائز  تــوزيــع  بإقامة حفل  جــدا  ونحن ســعــداء  السنوات 

العام«.

مدير مرسيدس يقطع صلته بفريق وليامز
باع توتو فولف مدير إدارة السباقات في مرسيدس حصته املتبقية في فريق وليامز 
املنافس في بطولة العالم فورموال 1 للسيارات إلى املساهم األميركي براد هولينغر 
بحسب ما أعلن الطرفان. واشترى هولينغر عشرة باملئة من حصة الفريق من فولف 
املتبقية  أسهمه  إن  املاضي  العام  النمساوي  املــســؤول  وقــال  في صفقتني سابقتني 
بالفريق بطل العالم السابق تقدر »بأقل من خمسة في املئة«. ويملك فرنك وليامز مدير 
الفريق 52 باملئة من األسهم مقابل عشرة باملئة للمؤسس الشريك باتريك هيد. ووافق 
استثمارية عندما  عليها في 2009 ألغــراض  استحوذ  التي  أسهمه  بيع  فولف على 

أصبح شريكا إداريا لبطل العالم مرسيدس في 2013.

وفي إحدى املــرات سجل هدفًا من مسافة 30 مترًا، وأطلق 
عليه بعضهم لقب »فيغو داس كازيناس«.

بعد املستوى الرائع في الدوري اتجهت أنظار عديد من الفرق 
كانون  يناير/   1 يــوم  فاشتراه  معه،  التعاقد  إلــى  البرتغالية 
الثاني من عام 2008 نادي بنفيكا، لكنه أعير إلى ناسيونال 
ــداف، وفــي  مـــاديـــرا، والــــذي لــعــب لــه 16 مــبــاراة وســجــل 4 أهــ
صيف 2009 حط كوينتراو رحاله في نادي ريال سرقسطة 
اإلسباني في دوري الدرجة الثانية، قبل أن يعود في يناير/ 
الذي  آفي  بوابو ريو  بلده من  إلى  الثاني عام 2009  كانون 
سجل لــه 3 أهـــداف فــي 16 مــبــاراة. يــوم 10 فبراير/ شباط 
من عام 2010 بدأ فابيو رحلته الحقيقية مع نادي بنفيكا، 
حيث قدم مستوى خارقًا للعادة، فخاض 97 مباراة وسجل 
7 أهــداف خالل موسمني، هذا األمر دفع نادي ريال مدريد 

اإلسباني للتعاقد معه على وجه السرعة.

وصل كوينتراو إلى الريال مقابل 30 مليون يورو، وحقق في 
موسمه األول لقب الدوري اإلسباني صحبة النادي امللكي، 
السوبر اإلسباني،  كــأس  بلقب  فــاز في سنة 2012  وكذلك 
وكان موسم 2013-2014 مثاليًا له، حني حصد لقب دوري 
ــا، فــي مـــبـــاراة لــن يــنــســاهــا أبــــدًا، حــني انتصر  ــ ــ أبــطــال أوروب
امليرنغي على نادي أتلتيكو مدريد بطريقة دراماتيكية في 
النهائي، ومن ثم فاز بالسوبر األوروبي وبعدها توج بكأس 
النادي  في  البرتغالي  الالعب  مشكلة  ولكن  لألندية،  العالم 
خطف  والـــذي  مارسيلو،  البرازيلي  الظهير  بــوجــود  تمثلت 
منه مكانه األساسي، فأعير مطلع املوسم الحالي إلى نادي 
في  البرتغال  بــالده  منتخب  فابيو  مثل  الفرنسي.  موناكو 
الفئات العمرية من عمر تحت 18 عامًا مرورًا بتحت 19، 20، 
21 عامًا، وبعدها تم استدعاؤه إلى املنتخب األول، فشارك 

معه في 51 مباراة وسجل 5 أهداف.

حسين غازي

العب قادم من البرتغال يعرفه ربما الجميع بتسريحة شعره 
املتميزة ولونه األشقر، لكن من دون شك هو العب معروف 
على الساحة الرياضية، قدم في الكثير من املــرات مستوى 
البرتغالي  الــــ28، هو  ذكــرى ميالده  اليوم  ويــصــادف  مميزًا، 
فابيو ألكسندر دا سيلفا كوينتراو، والذي ولد في مثل هذا 
ــارس/ آذار مــن عــام 1988 فــي منطقة فيال دو  الــيــوم 11 مـ
ويلعب  و79 سنتمترًا،  مترًا  طوله  ويبلغ  البرتغالية،  كوندي 

في مركز الظهير األيسر.
في سنة 2004 وعندما كان عمره 16 عامًا، خاض كوينتراو 
ثـــالث مــبــاريــات فـــي الـــــدوري الــبــرتــغــالــي صــحــبــة ريـــو آفـــي، 
في  أساسيًا  نفسه العبًا  فــرض  وفــي موسم 2007-2006 
كبيرة،  ودفــاعــيــة  هجومية  بــمــهــارات  تمتع  حيث  التشكيلة، 

فابيو كوينتـراو

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجهة 
رياضي« مسيرة 

العب برتغالي 
يلعب لصالح نادي 
ريال مدريد ومعار 

لفريق موناكو 
الفرنسي

زالتان أطلق 
رصاصة الرحمة 
وأقصى 
)Getty( تشيلسي

القدم  لكرة  األوروبــي  األبطال  دوري  نهائي  ربع  البرتغالي  بنفيكا  بلغ 
عقب فوزه على مضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي بهدفين لواحد، 
وتقدم زينيت  في البداية عن طريق البرازيلي هالك، وتمكن بنفيكا من 
أضاف  بعدها  غايتان،  نيكوالس  األرجنتيني  طريق   عن  )د.84(  التعادل 
فولفسبورغ  نادي  بلغ  وكذلك  الثاني.  الهدف  تاليسكا  البرازيلي  البديل 
الفوز  البلجيكي، حيث سجل هدف  الفوز على جينت  بعد  الدور ذاته 

لـ«الذئاب« الالعب آندري شورله )د.74(.

تأهل بنفيكا وفولفسبورغ

وجه رياضي

ملك نادي روما، فرانشيسكو توتي إلى غرف 
مابس ريال مدريد، وتبادل قميصه مع قائد 

األخير راموس.

حديث الصحف اإليطالية واإلسبانية
وتــنــاولــت الــصــحــف اإليــطــالــيــة خــــروج رومــا 
ــال أوروبــــــــــا، حـــيـــث عــنــونــت  ــطــ أبــ ــن دوري  مــ

الــصــحــافــة اإلســبــانــيــة »الـــفـــرص الــضــائــعــة« 
الــــتــــي لـــــم يـــتـــمـــكـــن رومــــــــا مـــــن اســـتـــغـــالـــهـــا، 
ــا( فـــي صفحتها  ــاركــ وعـــنـــونـــت صــحــيــفــة )مــ
الرئيسية »برافو لوكاس«، مؤكدة أن الاعب 
اإلسباني »فك عقدة« املباراة، في الوقت الذي 
أشادت فيه بأداء حارس مرمى »امليرينغي« 
وصفته  الـــذي  نــافــاس  كيلور  الكوستاريكي 

ــبــــورت »رومـــــا  صــحــيــفــة الغــــازيــــتــــا ديـــلـــو ســ
مهدر الفرص«، مشيرة إلى أن »ريــال مدريد 
صاح  محمد  املصري  بسبب  باملباراة  ظفر 
إديــن دزيــكــو، بينما تلقى العبو  والبوسني 
أما  رونـــالـــدو«،  كريستيانو  مــن  عقابا  رومـــا 
الــكــوريــيــري ديــلــو ســبــورت، فأثنت على أداء 
ــرزت  نــجــم الــــريــــال كــريــســتــيــانــو. بــــدورهــــا أبــ

الصحيفة  أبــرزت  كما  الــحــديــدي«.  بـ«الستار 
ــدة أن »مــن  ــؤكـ ــالـــي، مـ ــطـ ــاء الـــفـــريـــق اإليـ ــطـ أخـ
يتساهل يدفع الثمن«، أما صحيفة )سبورت( 
فاعتبرت أن نافاس كان »املنقذ« الــذي أبقى 
شباكه نظيفة في البطولة األوروبية، مؤكدة 
أن كتيبة املــدرب الفرنسي زين الدين زيــدان، 

قدموا »بدون أفكار«.

التعادل لتشيلسي في باريس سان جيرمان وبدا كوستا  سجل دييغو كوستا هدف 
مرتاحا بال قناع كان قد استعان به بعد إصابته بكسر باألنف، ودخل كوستا املباراة 
مرتديا القناع الطبي، ثم أهدر فرصة سهلة لتسجيل هدف لتشيلسي في الدقيقة الثالثة 
من زمن الشوط األول، قبل أن يقرر خلع القناع من أجل اللعب مخاطرًا بإصابته؛ لكنه 

تمكن من تسجيل الهدف في الدقيقة 27 بعدما راوغ مدافع »البي أس جي«.
أوروبــا في ثماني مباريات  أبطال  الثاني لكوستا في مسابقة دوري  الهدف  ويعد هذا 

لعبها مع »البلوز« فيما تمكن من تسجيل هدفه الـ 11 في جميع املسابقات.

صورة في خبر

قناع كوستا... عائق
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»شمشون غزة«
محمد بركة يستعرض قدراته »الخارقة«

غزة ـ يامن سلمان

على أرض غــزة قامت األســطــورة 
الــقــديــمــة شــمــشــون الــجــبــار، التي 
عـــاش عــلــيــهــا فـــي الـــقـــرن الــحــادي 
يــتــردد في  املــيــاد، وبقي اسمه  عشر قبل 
كتب التاريخ. واليوم تم إحياء هذا االسم 
بعد أن أطلقه الغزيون على الشاب محمد 
بركة، الذي يقوم بجر حافات تزن مئات 
ــاس الــتــي  ــيــ ــيـــده األكــ ــــان، ويـــحـــمـــل بـ ــنـ ــ األطـ
تــــزن مـــئـــات الــكــيــلــوغــرامــات، ويــمــلــك قــوة 
ــرت كـــل الــريــاضــيــن  ــة أبـــهـ ــارقـ جــســديــة خـ

الفلسطينين والعرب.
ــدأت مــوهــبــة مــحــمــد بـــركـــة )20 عــامــا(  ــ وبــ
بــاشــر بتحدي  أن  غــزة بعد  فــي  بالظهور 
زنــة 50  السكر  مــن  أصدقائه بحمل كيس 
أن وزنه  بأسنانه، رغم  كيلوغراما ورفعه 
ال يتعدى 65 كيلوغراما، إال أنه قام بذلك 
بالفعل، وأبهر أصدقاءه، ومن هنا انطلق 

لرفع األحجام األكبر.
ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت ســــارع مــحــمــد لتنمية 
موهبته عبر سحب أجسام ومعدات ثقيلة 
ــتـــه، والــقــيــام  ــبـ بــأســنــانــه وخـــاصـــرتـــه ورقـ

محمد بركة يجر حافلة بأسنانه )محمد حجار(

بــمــهــارات قــتــالــيــة تــعــزز قـــوة جــســده على 
يقول  منزله.  في  والتمارين  أكثر  التحمل 
لـ »العربي الجديد« »حصلت على إعجاب 
الــــنــــاس واألصــــــدقــــــاء ألن الـــلـــعـــبـــة نـــــادرة 
متداولة  غير  القدرات  ومميزة، وألن هذه 

في فلسطن«.
وأصبحت عــروض محمد في مدينة دير 
يقوم  ألنــه  الكثيرين،  اهتمام  البلح محط 
بكل املــهــارات بشكل متنوع. وأمــام منزله 
العشرات ملشاهدته وهو يسحب  يتجمع 
حافات وشاحنات بأسنانه، فيما الذهول 
والدهشة يسيطران على املتفرجن، حتى 
ــددًا مـــن املـــدربـــن الــريــاضــيــن كــانــوا  أن عــ
يحضرون من مدينة غــزة إلــى ديــر البلح 

ليشاهدوا املهارة في الرفع والسحب.
ــــذه الـــطـــاقـــة الـــكـــبـــيـــرة، إال أن  ــم كــــل هـ ــ ورغــ
ريــاضــي متكامل  بــغــذاء  محمد ال يحظى 
ــيــــون،  ــاضــ ــريــ ــه الــ ــاجـ ــتـ ــحـ ــات يـ ــنــ ــيــ ــروتــ ــبــ الــ
الكبيرة،  األثــقــال  يرفعون  من  وخصوصا 
ويقول »ال يختلف ما أتناوله عما يتناوله 
أتناول وجبة واحدة  أنا  أي طفل صغير، 
الجميع،  يعتقد  كما  ولــيــس  األغــلــب  على 

وهذه الطاقة هي هبة من الله«.

وتــســاهــم الــعــائــلــة فــي دعـــم مــشــوار ابنها 
بشكل كبير، وهي ال تمانع ممارسته هذه 
للجميع خطرة  أنها تبدو  رغــم  الرياضة، 
جـــدًا، وتــشــجــعــه مــنــذ أن كـــان فــي عــمــر 16 
الرياضة، ويقوم  عاما على ممارسة هذه 
والـــــــده فــــي كــثــيــر مــــن األحــــيــــان بــتــمــريــنــه 
ومساعدته في وضع األثقال على صدره، 
وتــوفــيــر الــجــو املــائــم لــه خـــال الــتــمــريــن. 
ــوم بـــاســـتـــخـــدام  ــقــ ويـــشـــيـــر مـــحـــمـــد أنــــــه يــ
ــيــــب لـــيـــتـــفـــادى مـــخـــاطـــر ريـــاضـــتـــه.  ــالــ أســ
ويــضــيــف »املـــخـــاطـــر ال بـــد مـــن وجـــودهـــا 
استخدم  الشخصي  الصعيد  على  ولــكــن 
أساليب، ويجب على أي شخص أال يقوم 
بــتــلــك الـــتـــجـــارب حـــتـــى ال يـــعـــرض نــفــســه 

ملخاطرة«.
ــــواره الــــــذي ال يــتــلــقــى  ــــشـ ــل خـــــال مـ ــأمــ ويــ
خاله تــدريــبــاٍت خــاصــة، أن يحصل على 
مــنــحــه فـــرصـــة االنــــتــــســــاب لـــنـــاد ومـــــدرب 
دولية  بمسابقات  لــُيــشــارك  قــدرتــه،  يطور 
ودخــول موسوعة »غينيس« في عروض 
ــه ال  ــ تــعــتــبــر هــــي األولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا، ألنـ
يجد اإلمــكــانــات املــتــاحــة فــي غــزة ملتابعة 
ــعــــوبــــات هــي  ــيـــف »الــــصــ ــواره، ويـــضـ مــــــشــــ

الخارجي  للعالم  اللعبة  إخـــراج  آلــيــة  فــي 
بسبب إغاق املعابر وعدم إمكانية السفر 

للمشاركة بمسابقات وبرامج خارجية«.
الــتــي  الـــــعـــــروض  أول  مـــحـــمـــد  ــر  ــذكـ ــتـ ويـــسـ
املدرسية  املرحلة  فــي  ملفت  بشكل  قدمها 
ــة، كــالــقــفــز وســــط دائـــــرة ملتهبة  ــ ــداديـ ــ اإلعـ
بالنار، وجر دراجــة نارية بأسنانه. ولقي 
الــفــتــرة تشجيعا كبيرا مــن والــده  فــي تلك 
وأصدقائه. ويفتخر والده، املرشد التربوي 
كمال بركة )55 عــامــا(، بــه، لكنه يلفت إلى 
قلة اإلمكانات في غزة وعدم وجود رعاية 
لعدم  باإلضافة  الشبابية«.  الطاقات  لهذه 
ــود أنــــديــــة أو مـــؤســـســـات تـــرعـــى هـــذه  ــ وجــ

الرياضات في قطاع غزة أو املواهب. 
ويــقــول كــمــال بــركــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
في  عناية  تلقى  محمد  كموهبة  »موهبة 
الدول الخارجية، ألنها تمثل بادها بكل 
فخر في املحافل الدولية، لكن هذا يسلط 
املمنوعن  غــزة  الضوء على شباب قطاع 
ــن الـــســـفـــر واملــــحــــرومــــن مــــن أي فــرصــة  مــ
لصناعة مستقبل أفضل في ظل اإلحباط 

والبطالة«.
هــــذه  أداء  مــــــن  مــــحــــمــــد  تــــمــــكــــن  ويــــــعــــــود 
الرياضات  الخطيرة خال متابعته ألفام 
الـــحـــركـــة واملـــغـــامـــرات عــلــى الــفــضــائــيــات، 
ــى مـــوقـــع  ــلــ ــودة عــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــع مـ ــاطــ ــقــ ــر مــ ــ ــبـ ــ وعـ
يتمتعون  غربين  لرياضين  »يوتيوب« 
ببنية جسدية ضخمة ومعظمهم ممثلون 
الحاضر  الــوقــت  فــي  سينمائيون، ويــقــوم 
ــلـــى إتــــقــــان بـــعـــض املـــشـــاهـــد  ــدرب عـ ــتــ ــالــ بــ
السينمائية التي تحتاج احترافية حركية 

وجسدية.

بدأت موهبة محمد 
بركة )20 عامًا( 
بالظهور في غزة 

بعد أن باشر بتحدي 
أصدقائه بحمل كيٍس 

من السكر زنة 50 
كيلوغرامًا 

■ ■ ■
أصبحت عروض 

محمد في مدينة دير 
البلح محط اهتمام 
الكثيرين، ألنه يقوم 
بأداء عروض تحتاج 

قدرات استثنائية 

■ ■ ■
يأمل خالل مشواره 
الذي ال يتلقى خالله 
تدريباٍت خاصة، أن 
يحصل على فرصة 

االنتساب لناٍد ومدرب 
ليطّور قدراته

باختصار

في أحد أحياء دير البلح في قطاع غزة، يستعرض الشاب محمد بركة قدراته التي أبهرت الرياضيين الفلسطينيين، متمنيًا أن 
يلتفت أحد إلى موهبته

هوامش

معن البياري

أبو  هاني  الفلسطيني،  املخرج  فيلم  شاهدنا  عندما 
أســعــد، »عــمــر« فــي مــهــرجــان دبـــي الــســيــنــمــائــي قبل 
ا بأي خدش، 

ّ
عامني وشهرين، لم ُيصب حياُء أيٍّ من

ــا فــي الــقــاعــة جمهورًا 
ّ
ــراٍر مــن أي نـــوع. كــن أو أيــة أضــ

متنوعًا وذوي أمزجة وقناعات متعددة، ذكورًا وإناثًا. 
ا ُمنح الفيلم في مختتم املهرجان جائزتي أفضل 

ّ
ومل

أنه  بعضنا  رأى  وأحسن مخرج،  روائــي طويل  فيلم 
في  عيوبًا  فيه  آخـــرون  ورأى  التكريم،  هــذا  يستحق 
لذينك  تؤهله  ال  الــعــام،  مبنى حكايته  وفــي  إخــراجــه 
الفوزْين. لم تكن قصة الحياء العام وخدشه في بال 
ـــر إعــجــابــي الــشــديــد بـــأداء 

ّ
ــٍد بــشــأن الــفــيــلــم. وأتـــذك أحـ

بطله، آدم بكري، وأظنه كان عنصر نجاٍح مهٍم للفيلم 
األمكنة  بني  السريعة  الكاميرا  فيه حركة  بــدت  الــذي 
 سينمائية، 

ً
تحفة »عمر«  أعتبر  لم  أنني  غير  حاذقة، 

فــي مسابقة جائزة  ولــكــْن، ســّرنــي ترشيحه الحــقــًا 
األوسكار ألفضل فيلم أجنبي طويل. وال يعني هذا 
املزاج الشخصي نزع هذا الفيلم من موقعه املتقّدم في 

السينما الفلسطينية. 
مــنــاســبــة اإلتـــيـــان، هــنــا، عــلــى الــحــيــاء الـــعـــام الــــذي لم 

ا ُعرض »عمر« هناك، أن جلسة 
ّ
ينخدش في دبي، مل

اجتماٍع طارئة عقدها مجلس بلدي باقة الغربية )بلدة 
فلسطينية في األراضــي املحتلة في 1948، سكانها 
ثانوية  مدرسة  في  املعلم  إليها  واستدعي  ألــفــًا(،   30
هناك، علي مواسي، تقّرر بعدها، وبعد جلسة استماع 
أخرى، بحضور معلمتنْي في املدرسة نفسها، فصل 
مــواســي مــن عمله، وعـــدم الــســمــاح لــه بــالــتــدريــس في 
أي مدرسٍة أخــرى تتبع البلدية. وذلــك كله ألن الرجل 
 في املدرسة، فتسّبب، 

َ
عرض فيلم »عمر« على تالميذ

بــحــســب رئــيــس الــبــلــديــة، يــســري أبـــو مـــخ، وزمـــالئـــه، 
أشاع  ما  الغربية، على  باقة  العام في  الحياء  بخدش 
أيضًا »نادي الهداية« في البلدة أيضًا، وعلى ما أقنع 
به أنفَسهم أشخاٌص تجرأوا على املعلم، واعتدوا عليه 
جسديًا في املدرسة نفسها، )حوكموا الحقًا(. ومن 
تفاصيل أخرى في هذه القصة أن املشهد الذي يبدو 
تعذيب  أثــنــاء  فــي  الخلف  مــن  عــاريــًا  الفيلم  بطل  فيه 
املــخــابــرات اإلســرائــيــلــيــة لـــه، شــّوشــه املــعــلــم مــواســي، 
الذي يضطّرك إلى  التالميذ. األمر  فلم تلحظه عيون 
السؤال: أّيً منطقة من الحياء العام، بالضبط، خدشها 

»عمر« في باقة الغربية؟ 
لم ُيبالغ الناشط السياسي واملناضل، عضو الكنيست، 

بأنها  تلك  باسل غطاس، في وصفه عقوبة مواسي 
عار. وأصاب في مطلبه من أبو مخ التراجع عن قرار 
لــه. وجـــاء محمودًا  املــدرســة، واالعـــتـــذار  فصل معلم 
الديمقراطي في  الوطني  التجمع  يتبع حــزب  نــاٍد  من 
مدينة سخنني )36 ألف نسمة( عرضه »عمر«، تأكيدًا 
لــرفــض هــذه املــمــارســة الــتــي دانــتــهــا فــاعــلــيــاٌت وطنية 
»التجمع« حّيا مواسي  إن  فلسطينية غير قليلة، بل 
ورفــض  املميز«،  الوطني  والــتــربــوي  »الثقافي  ودوره 
بــشــدة »أســلــوب املــحــاكــمــات املــيــدانــيــة والشعبية ألي 
شخص«. وال تزّيد في الزعم هنا إن الواقعة شديدة 
الخطورة في الحال الفلسطيني العام، إذا لم تتم إعادة 

االعتبار للمعلم مواسي، ذلك أنها توضح أن املعركة 
جدّية وبالغة األهمية بني منطق قوى تفترض نفسها 
الــعــام،  الفلسطينيني وحــيــائــهــم  أخـــالق   عــلــى 

ً
وصــّيــة

أبنائهم، ومنطق قوًى تنحاز  وذائقتهم، وعلى تربية 
إلى الحرية والجمال واإلبداع والتفكير. صحيح، إذن، 
ا نرّدده، إّبان كنا طالبًا في الجامعات، في زمٍن 

ّ
ما كن

األوطــان  إن حريات  وانحسر صــداه،  إيقاُعه،  مضى 
 مع حريات مجتمعاتها. 

ٌ
متالزمة

وكـــان علي مــواســي محقًا فــي قــولــه إن قضيته هي 
قضية كل معلم، وكل طالب، وكل مؤسسة تربوية، وكل 
ف، في فلسطني. والعجيب 

ّ
م والتثق

ّ
صاحب حق بالتعل

الهداية في  نــادي  أبــو مخ ورفاقه وجماعة  أدمغة  في 
باقة الغربية أنها لم تقع على غير ذلك املشهد، وربما 
على قبلٍة خافتٍة حيّية، في »عمر«، ولم ُيشغل بالها 
ما اعتنى به هذا العمل السينمائي الفلسطيني في ما 
يتصل بأساليب املحتل اإلسرائيلي في استضعافه 
التخريبي بينهم.  الفلسطينيني، وعمله االستخباري 
الفلسطينيني  ة 

ّ
عف على  الغيارى  أولئك  اضطّرني   ...

به  ُيصاب  قد  خدشًا  ألختبر   ،
ً
ثانية الفيلم  ملشاهدة 

فــيَّ غضٌب  لكنه نجا، فيما اشتعل  الــخــاص،  حيائي 
ممزوٌج بضحٍك وأسى كثيرْين.

أيُّ حياٍء يخدشه »عمر«؟

وأخيرًا

لم يُبالغ عضو الكنيست، باسل 
غطاس، في وصفه عقوبة 

مواسي تلك بأنها عار
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