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

سوريون
خارج 
القيد

I

٥٠ ألف طفل سوري ولدوا على ا�راضي التركية منذ ٢٠١١  (براق ميلي/ا�ناضول)

الرياض ــ العربي الجديد

العام  النفير  أعلنت  السعودية  السلطات  أن  بــدا 
ــة» (داعـــــــش)،  ــيــ ــد تــنــظــيــم «الـــــدولـــــة اإلســــالمــ ضــ
وخصوصًا بعد االعتداء االنتحاري على مسجد 
قرية القديح باملنطقة الشرقية الذي أودى بحياة 
٢١ شخصًا، يوم الجمعة. وشدد امللك السعودي 
إلى  وّجهها  برقية  في  العزيز،  عبد  بن  سلمان 
ولي العهد محمد بن نايف، على أن «كل مشارك 
مع  متعاطف  أو  متعاون  أو  داعــم  أو  أو مخطط 
هذه الجريمة البشعة سيكون عرضة للمحاسبة 

ــــذي يــســتــحــقــه»،  واملــحــاكــمــة وســيــنــال عــقــابــه الـ
مؤكدًا أن «جهودنا لن تتوقف يومًا عن محاربة 
الفكر الضال ومواجهة اإلرهابيني والقضاء على 

بؤرهم». 
العميد  كشف  التفجير،  ارتـــــدادات  ســيــاق  وفــي 
ــــالل مــؤتــمــر  ــــس األحــــــــد، خــ ــة، أمــ ــيـ ــعـــطـ بــــســــام الـ
صــحــافــي عـــقـــده مـــع املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
وزارة الداخلية اللواء منصور التركي (الصورة)، 
أن استراتيجية «داعــش» هي تقسيم السعودية 
إلى ٥ قطاعات، واستهداف رجــال األمــن ونشر 
الفتنة الطائفية. وشرح العطية تفاصيل الجريمة 

التي استهدفت أخيرًا، الجندي السعودي عائض 
د منفذ العملية 

ّ
الغامدي في الرياض، وكيف ُجن

ومــعــاونــوه، ومــهــامــهــم وخــاليــا إرهــابــيــة أخـــرى، 
من  السن  صغار  اختيار  تشكيلها  فــي  يعتمد 
 حــتــى ســن ١٥ عــامــًا. وأوضـــح 

ً
٢٠ عــامــًا نــــزوال

خلفية  على  اختيارهم  يجري  هــؤالء  معظم  أن 
وجود أقاربهم في مناطق الصراع خارج اململكة، 
ويطمحون للحاق بهم، أو من أولئك الذين لديهم 
أقارب ال يزالون موقوفني، بحيث يجندون داخل 
السعودية لتنفيذ عمليات إرهابية، بعدما يتولون 
مهمة تشكيل مجموعات صغيرة، يأتي دعمها 

اللوجستي من قيادات إرهابية أكبر سنًا داخل 
البالد وخارجها. أما التركي، فأوضح أن «العمل 
بــهــدف كشف جميع مالبسات  يـــزال جــاريــًا  ال 
الصغيرة  التفاصيل  ذلك  بما في  الجريمة،  هذه 
ذات العالقة بالفكر اإلرهابي وأساليب نشره بني 
الناشئة، ومن يقف خلف ذلك، مؤكدًا وصولهم 
املناسب».  الــوقــت  فــي  تباعًا  ستكشف  لحقائق 
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت السبت أن 
االنتحاري الذي نفذ تفجير القديح هو السعودي 
صالح بن عبد الرحمن القشعمي املطلوب بتهمة 

االنتماء إلى خلية مرتبطة بـ «داعش».

السعودية تدّق النفير العام ضد «داعش» بعد جريمة القديح
الحدث

«هوسات» العراق
تلك  من  واحدة  والهوسات  ا�جيال.  تتناقلها  التي  والتقاليد  العادات  تكثر 

التي تنتشر في جنوب العراق، وتختلف باختالف المناسبات. [١٨ـ١٩]
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من معضلة عدم 

القدرة على توثيق نسب 
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لقاءات حوثيّة أميركيّة في مسقط
صنعاء، الدوحة ــ العربي الجديد

ــام املــقــبــلــة،  ــ ُيـــرّجـــح أن تــكــون الــســاعــات أو األيـ
حاسمة في سياق فتح ثغرة للحل السياسي 
فــي اليمن، فــي ظــل مــا تــم تسريبه عــن لــقــاءات 
يقودها  ُعــمــان،  فــي سلطنة  أميركية  ــــ  حوثية 
القياديان في «أنصار الله» محمد عبد السالم 

ــن مــطــار  ــــذان خـــرجـــا مــ ــلـ ــ ــاد الـ ــمـ ــح الـــصـ ــالــ وصــ
من  بموافقة  يومني،  قبل  إلــى مسقط،  صنعاء 
الــتــحــالــف الــعــشــري. وكــشــفــت بــرقــيــة الــســمــاح 
السالم، حصلت  وعبد  الصماد  طائرة  بإقالع 
«العربي الجديد» على نسخة منها، أن خروج 
أميركيني  اللقاء بموفدين  الرجلني هو بهدف 
ــه ثــغــرة في  ــدا أنـ فــي سلطنة ُعـــمـــان. لــكــن مــا بـ

جدار االستعصاء، قابله تصعيد حوثي على 
للمدن  واستهدافًا  قصفًا  السعودية،  الــحــدود 
والــقــرى والـــقـــوات املــســلــحــة.  فــي غــضــون ذلــك، 
دعم وزراء الخارجية الخليجيون، من الدوحة، 
أمــس األحــد، الرئيس عبد ربــه منصور هادي 
فـــي قـــــراره املــتــعــلــق بــمــؤتــمــر جــنــيــف املحتمل 
انــعــقــاده تــحــت رعــايــة األمـــم املــتــحــدة، لناحية 

ــال وزيــر  املــشــاركــة فــي املــؤتــمــر مــن عــدمــهــا. وقـ
نتدخل  «ال  العطية:  خالد  القطري  الخارجية 
فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــيــمــن، والـــقـــرار يعود 
للرئيس هادي الذي ندعم شرعيته، ومن حقه 
 ٢٠١٦ األمـــن  مجلس  قـــرار  بتطبيق  يطالب  أن 

الخاص باليمن قبل حضور املؤتمر».
[التفاصيل ص. ٥]
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القاهرة ــ العربي الجديد

باتت أنباء العثور على قنابل وعبوات ناسفة 
الكثيرين،  ســوى سخرية  تثير  ال  مــصــر،  فــي 
وهـــــي أنــــبــــاء غـــالـــبـــا مــــا تـــتـــزامـــن مــــع أحـــــداث 
لتبرير  األجـــواء  ُيــراد خاللها توتير  قضائية 
ــارع، وتـــفـــادي أي انــتــفــاضــة غير  ــشــ ضــبــط الــ
مــتــوقــعــة، وهـــو مــا حــصــل أخــيــرًا عــقــب إحــالــة 
وعدد  مرسي،  املــعــزول محمد  الرئيس  أوراق 
مـــن قـــيـــادات جــمــاعــة اإلخــــــوان املــســلــمــن إلــى 

املفتي، يوم السبت قبل املاضي. 
يــــربــــط الـــبـــعـــض بــــن الـــعـــثـــور عـــلـــى الــقــنــابــل 
مـــن جــهــة، واألحــــكــــام الــــصــــادرة ضـــد رافــضــي 
ــهــم األوســــاط 

ّ
االنـــقـــالب مـــن جــهــة ثــانــيــة، وتــت

بالوقوف خلف  االنــقــالب  رافــضــي  الحكومية 
زرع هذه القنابل التي نادرًا ما تنفجر. الالفت 
 ال وزارة الداخلية، وال النيابة العامة 

ّ
للنظر أن

ــتـــن، اســـتـــطـــاعـــتـــا تـــوجـــيـــه أي تــهــمــة  املـــصـــريـ
العامة  أو زرعها في األماكن  بتصنيع قنابل 
حتى اآلن، ألي من رافضي االنقالب، وهو ما 

يزيد الشكوك بمصداقية الرواية الرسمية.
ــاء انــفــجــار قــنــبــلــة مــســاء يـــوم الــســبــت في  وجــ
قاعدة  عــن  شـــذوذًا  ليكون  الشرقية  محافظة 
تل مواطن 

ُ
ق إذ  عـــادة،  تنفجر  ال  التي  القنابل 

بالفعل، وأصيب 8 آخــرون أثناء مرورهم في 
مكان التفجير.

ــبــــوات  ــعــ ــــي مـــســـألـــة الـــقـــنـــابـــل والــ الـــعـــجـــيـــب فـ
الــنــاســفــة، والـــتـــي مـــن املــفــتــرض أن تــعــّبــر عن 
لم ينفجر  الحالي،  النظام  حالة غضب تجاه 
التي  الــقــنــابــل  إن  جـــدًا، حــتــى  القليل  إال  منها 
أغلبها  يــذكــر ألن  أي ضـــرر  ــحــدث 

ُ
ت تنفجر ال 

قــنــابــل صــوتــيــة. انــتــشــرت مــنــذ االنــقــالب على 
مـــرســـى مــســألــة الــتــفــجــيــرات الـــتـــي تــســتــهــدف 

الجزائر ـ يقين حسام الدين

فشل جديد سّجلته الدبلوماسية املصرية 
إذ تسعى  الليبي تحديدًا،  امللف  بوابة  من 
القاهرة من دون كلل إلى توريط ما أمكنها 
مـــن دول فـــي مــشــروعــهــا الــعــســكــري الـــذي 
»مكافحة  شعار  تحت  صراحة  عنه  تعرب 
ــاب«. وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« أن  ــ اإلرهــ
لم  املصري سامح شكري  الخارجية  وزير 
يتمكن مــن إقــنــاع املــســؤولــن الــجــزائــريــن 
عسكري  تــدخــل  ــرار  إلقــ آلــيــة  فــي  بالتفكير 
دولي في ليبيا ملنع وجود تنظيم »الدولة 
اإلســـالمـــيـــة« )داعــــــــش(. واصــــطــــدم شــكــري 
بموقف متشدد من املسؤولن الجزائرين 
رافض ألي تطوير لفكرة التدخل األجنبي 
فـــي لــيــبــيــا. وكـــشـــف دبــلــومــاســي جـــزائـــري 
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« بـــعـــض تــفــاصــيــل  ــ لـ
بــن  دارت  الــــتــــي  الـــســـيـــاســـيـــة  الـــنـــقـــاشـــات 
الــوزيــر املــصــري ومــســؤولــن فــي الــجــزائــر، 
وقــــــال إن مـــبـــعـــوث الـــســـيـــســـي حــــــاول لــفــت 
انــتــبــاه الــســلــطــات الــجــزائــريــة إلــى ضــرورة 
ــوافــــق عــلــى  ــتــ ــطــــوات عــمــلــيــة والــ ــاذ خــ اتــــخــ
ميدانيا،  ليبيا  في  »داعـــش«  ملواجهة  آلية 
يــتــلــقــى ردودًا ســلــبــيــة مـــن قبل  كــــان  لــكــنــه 
املـــســـؤولـــن الـــجـــزائـــريـــن الــــذيــــن قــابــلــهــم، 
تــحــديــدًا مـــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري 
رمــضــان لــعــمــامــرة ورئــيــس الــحــكــومــة عبد 
ــدر نــفــســه أن  ــح املـــصـ ــ ــــالل. وأوضــ ــالـــك سـ املـ
شكري استمع إلى »موقف مبدئي« من قبل 
تدخل عسكري  أي  برفض  يتعلق  الجزائر 
للقبول  الجزائر  ليبيا، وعدم استعداد  في 
ــكـــري، وتـــمـــســـك الـــجـــزائـــر  ــأي تـــدخـــل عـــسـ ــ بـ
بــدعــم جــهــود الــســالم والــحــوار بــن أطــراف 
األزمــــة. ومــمــا سمعه شــكــري مــن مضيفيه 
لم  العربي  التدخل  تجربة  أن  الجزائرين 
صعيد  على  وميدانية  عملية  نتائج  تعط 
ــا تـــحـــذر الـــجـــزائـــر  ــاء األزمــــــــة، وهـــــو مــ ــهــ إنــ
مـــن تـــكـــراره فـــي لــيــبــيــا. وأشــــــارت مــصــادر 
ــد« إلــــى أن كــــالم شــكــري  ــديـ ــجـ ــربـــي الـ ــعـ »الـ

الــجــزائــري  نظيره  قبل  مــن  استقباله  عقب 
ورئــيــس الــحــكــومــة والــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز 
ــي تــعــزيــز  ــة مـــصـــر فــ ــبــ ــن »رغــ بــوتــفــلــيــقــة عــ
تكن  لــم  الــجــزائــر«  مــع  السياسي  التنسيق 
إال »تصريحات بروتوكولية«، مشددًا على 
واليأس  لشكري  السياسية«  »الخيبة   أن 
الــحــصــول عــلــى أي دعــــم من  إزاء احــتــمــال 
السياسي  بالصعيد  ينحصرا  لم  الجزائر 
ــل تــــــّم تـــلـــمـــســـه عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ فـــحـــســـب، بـ
الــشــعــبــي والــحــزبــي فــي الــجــزائــر أيــضــا، إذ 
ــزاب ســيــاســيــة عـــدة فـــي الــجــزائــر  ــ دانــــت أحـ
ــر خــارجــيــة الــســيــســي، ونــظــمــت  ــــارة وزيــ زيـ
احتجاجية  وقــفــة  الــســلــم«  مجتمع  »حــركــة 
ــمــــة، شــــــــارك فـــيـــهـــا رؤســــــاء  وســــــط الــــعــــاصــ
أحزاب سياسية عدة من مختلف التيارات 
السياسية، ومواطنون وناشطون مدنيون 
الشعارات  مــن  العديد  رفــعــوا  وحــقــوقــيــون، 
ــــن الـــــــزيـــــــارة وتـــــنـــــدد بـــالـــنـــظـــام  ــــديـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الـــحـــاكـــم فــــي مــــصــــر. مــــن جـــهـــتـــهـــا، نــظــمــت 
حــركــة الــنــهــضــة تــجــمــعــا شــعــبــيــا فــي واليــة 
األمــن  دان خاللها  الــجــزائــر،  باتنة شــرقــي 
الـــعـــام  لــلــحــركــة مــحــمــد دويـــبـــي، مـــا ســمــاه 
»ســكــوت األنــظــمــة الــعــربــيــة« عــن »الــســلــوك 
الدموي للنظام املصري« على حد تعبيره، 
وإصـــــداره »أحــكــامــا ظــاملــة« بــحــق الــرئــيــس 

املصري املعزول محمد مرسي.
وفـــي الـــســـيـــاق، هــاجــمــت صــحــف ووســائــل 
ــكـــري،  ــر شـ ــ ــوزيـ ــ ــة زيــــــــارة الـ ــريــ ــزائــ إعـــــــالم جــ
وطــالــبــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة بـــ »مــوقــف 
املـــصـــري،  الـــنـــظـــام  إزاء ســـيـــاســـات  ــادل«  ــ ــ عـ
وعادت إلى قضية  تصدير الغاز الجزائري 
إلــى مــصــر، وطــالــبــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
بــالــتــأكــد مــن عــدم قــيــام  مــصــر مــن جانبها 
إلــى إســرائــيــل. كما عّجت  بــإعــادة تصديره 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بحملة ضد  مــواقــع 
الحكومة  استقبال  وانتقدت  زيارة شكري، 
الحكومة في  تبرره  له، وهو ما  الجزائرية 
ــر يــتــعــلــق بــالــتــعــامــل مع  ــ ــأن األمـ ــرة بــ كـــل مــ

الدولة املصرية وليس مع نظام محدد.

يمكن  وهنا  العامة،  واملنشآت  الشرطة  قــوات 
التفريق بن نوعن: األول ُمَعّد ومخطط له من 
قبل جماعات جهادية لديها خبرة وباع طويل 
تأثيرها يكون  الــقــنــابــل، وبــالــتــالــي  فــي صنع 
قــويــا، أمــا الــنــوع اآلخــر مــن القنابل، تلك التي 
يكون أغلبها مجرد عبوات صوتية، أو بدائية 
ــحــدث ضــررًا ُيــذكــر، واألخــيــرة هي 

ُ
الصنع ال ت

التي يتم اتهام رافضي االنقالب بصناعتها. 
يـــرى قـــيـــادّي ســيــاســي مـــعـــارض، مـــن مــؤيــدي 
مــرســي، أن اإلعــــالم املــصــري الــرســمــي يتعمد 
ــابــــل مـــجـــهـــولـــة  ــنــ ــقــ ــلــــى أخـــــبـــــار الــ ــيــــز عــ ــتــــركــ الــ
ــــط رافـــــضـــــي االنــــقــــالب  ــوريـ ــ ــتـ ــ األصـــــــحـــــــاب، »لـ
وتشويه الصورة أمام الشعب املصري« على 
حــد تــعــبــيــره. كــمــا أن الــغــريــب فــي أخــبــار هــذه 
األمــن  قـــوات  أغلبها تمكنت  أن  الــقــنــابــل، هــي 

وخـــبـــراء املــفــرقــعــات مــن إبــطــال مــفــعــولــهــا، ما 
يــطــرح عــالمــات اســتــفــهــام كــثــيــرة عــلــى خلفية 
 
ً
أي قنبلة خــالل تفكيكها، فضال انفجار  عــدم 
عن عدم انفجار أي قنبلة قبل معرفة مكانها 

.
ً
مثال

يقول القيادي في الجبهة السلفية، مصطفى 
الــبــدري، إن القنابل املــذكــورة »هــي مــن صنع 
األجهزة األمنية، إلثارة الرأي العام ضد التيار 
اإلسالمي والزج بهم في املعتقالت«. ويضيف 
البدري لـ »العربي الجديد« أن األجهزة األمنية 
تسعى بكل قوة ملحاولة تبرير ما يحدث ضد 
رافضي االنقالب من قتل وتعذيب واعتقاالت 
وتعذيب. ويتابع أن »األزمة تكمن في أن تلك 
االنفجارات التي يتحدثون عنها في اإلعالم، 
ـــحـــدث أضــــــــرارًا، وبــالــتــالــي 

ُ
ــرة وال ت ــؤثـ غــيــر مـ

الــتــيــار اإلســالمــي يــريــد أن يعمل عنفا  لــو أن 
سيفعل ذلــك وبــقــوة«. وشـــدد على أن الخيار 
االســـتـــراتـــيـــجـــي أمــــــام رافــــضــــي االنــــقــــالب هــو 
الــســلــمــيــة، »لــكــن ربــمــا يــريــد الــنــظــام الــحــالــي 
للتصاعد ووجــود  الداخلية  ــاع  األوضـ قــيــادة 
بــدري عن قناعته  مواجهات عنيفة«. ويعرب 
بــأن »الشعب بــدأ يتنّبه إلــى فكرة عــدم صحة 
القنابل ألن أغلبها ال ينفجر، فضال عن  هذه 
على شماعة  فشله  ق 

ّ
يعل الــحــالــي  الــنــظــام  أن 

ــاب، والــشــعــب فــطــن إلـــى أن هـــذه مجرد  ــ اإلرهــ
أقاويل وأكاذيب«.

بدوره، يلفت الخبير األمني العميد محمود 
أنــه ال يمكن الحكم على صحة  إلــى  قــطــري، 
القنابل التي تعثر عليها قــوات األمــن، ومن 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــطـــري لــ ــقــــول قـ يـــقـــف وراءهـــــــــا. ويــ
إذا  فــــتــــاك  الـــقـــنـــابـــل »ســــــــالح  إن  الــــجــــديــــد« 
أصــاب دولــة، بــات من الصعب التعامل معه 
بــشــكــل كــبــيــر، وهـــنـــاك مـــا حــــدث فـــي الــعــراق 
أن  اآلن«. ويضيف  واليمن  كمثال، وســوريــة 
التأثير،  محدودة  تحدث  التي  »االنفجارات 
ــاذا يلجأ  ــ ــــؤال حــــول ملـ وبــالــتــالــي يــتــبــادر سـ
ــريـــد إحـــــــداث فـــوضـــى كـــبـــيـــرة فــي  شـــخـــص يـ
 
ّ
تــصــنــيــع قــنــبــلــة ضــعــيــفــة الـــتـــأثـــيـــر؟«، مـــع أن

»الــكــبــيــرة« باتت  الــقــنــابــل  تــقــنــيــات تصنيع 
تعد  ولــم  اإللكترونية  املــواقــع  على  منتشرة 

بالصعوبة التي كانت عليها قبل عقود.
ويختصر قطري األزمــة بأنها »في عدم قدرة 
األجــهــزة األمنية على الــوصــول إلــى مــن ينفذ 
ويضع تلك القنابل، وهنا املشكلة كيف يمكن 
الوصول إلى مكان االنفجار وتفكيك قنبلة ما، 

وال يمكن الوصول للخاليا التي تصنعها؟«.

مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على 
نــــواب الــشــعــب، وبــعــدمــا فــشــلــت كـــل جــهــود 
قت 

َّ
الـــقـــوى، تعل مــيــزان  فــي تغيير  الــقــضــاة 

آمالهم بنواب املعارضة وبجزء من االئتالف 
من  ونـــواب  املستقلن،  وببعض  الحكومي 
حزب »نداء تونس« الذين عارضوا القانون، 
ــاة بــعــض  ــقــــضــ ووجـــــــــــدوا فـــــي اعــــــتــــــراض الــ

الوجاهة أو بعض املكاسب السياسية. 
ــال الـــقـــانـــونـــيـــة لــتــقــديــم  ــ ــ ــبـــل انـــتـــهـــاء اآلجـ وقـ
ــي، تــمــّكــن  ــ ــاضــ ــ ــمـــعـــة املــ ــعــــون يــــــوم الـــجـ ــطــ الــ
املـــعـــارضـــون لــلــقــانــون الـــــذي صـــــادق عليه 
مجلس نــواب الشعب، من جمع 30 توقيعا 
على الئحة الطعن التي تتضّمن 25 مأخذًا، 
إلحالتها على أنظار هيئة مراقبة دستورية 
الــقــوانــن. وتــنــاقــلــت وســائــل اإلعــــالم الخبر 
ــهـــوا عــلــى إثـــره  الــــذي أســعــد الـــقـــضـــاة، ووجـ

بيان شكر للنواب املتضامنن.
ويــنــص الــقــانــون املــتــعــلــق بــالــهــيــئــة املــؤقــتــة 
القوانن على أن  ملراقبة دستورية مشاريع 
فيها،  املــطــعــون  الــقــوانــن  فــي  الهيئة  تنظر 
بــنــاء عــلــى طــلــب مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة أو 
رئيس الحكومة أو 30 نائبا على األقل، يرفع 
إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ 
مـــصـــادقـــة املــجــلــس عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون 

املطعون فيه أو في أحد أحكامه.

أفخاخ القانون
يــخــضــع الــقــضــاء، مــنــذ االســتــقــالل، لــــإرادة 

الــســيــاســيــة. وقـــد تــم إخــضــاع هـــذه السلطة 
في مشروع قانون املجلس األعلى للقضاء، 
عبر إعطاء رئيس الدولة صالحيات واسعة 
تسمح له بالتدخل في الشأن القضائي، إذ 
الرغم  يترأس املجلس األعلى للقضاء على 
مـــن أنــــه فـــي الـــوقـــت عــيــنــه رئـــيـــس الــســلــطــة 
في  تمثل  األدوات  هـــذه  وثــانــي  التنفيذية. 
التحكم في القضاة  تمكن وزيــر العدل من 
السياسية  وسلطته  اإلداريــــة  أجهزته  عبر 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة.  ــــن قـــبـــل رئــ ــفــــوضــــة مـ املــ
على  القضائية  الهيئات  بعض  وتعترض 
عــدم تمثيلها في املجلس على غــرار عدول 

اإلشهاد والتنفيذ وغيرها من الهيئات.
شــمــلــت قـــائـــمـــة املـــتـــقـــدمـــن بــالــطــعــن نـــوابـــا 
الشعبية  الجبهة  مثل  مختلفة  أحـــزاب  مــن 
اليسارية والكتلة الديمقراطية االجتماعية 
ــل الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــتـــيـــار  ــ واملـــؤتـــمـــر مــــن أجـ
الديمقراطي ومستقلن، وحزب آفاق تونس 
واالتحاد الوطني الحر. وكان من املفترض 
دستورية  ملراقبة  العليا  الهيئة  تتولى  أن 

تونس ــ وليد التليلي

شــهــدت األيــــام األخــيــرة تــطــورات 
دراماتيكية حول قانون املجلس 
ــــي تــــونــــس،  ــــى لـــلـــقـــضـــاء فــ ــلــ ــ األعــ
انتهت بإحالته مجددًا إلى طاولة املزايدات 
السياسية، لتقرر مصيره النهائي وتخرج 
بــه مــن دائـــرة الــجــدل القانوني املحض إلى 
صراع حقيقي حول توازن السلطات الثالث، 
بــعــدمــا أقــــّره مــجــلــس الـــنـــواب فــي منتصف 
بكل  القضاة  حــاول  بعدما  الــحــالــي.  الشهر 

قواهم منع املصادقة على 

تونس: فصل جديد من الصراع مع  القضاء
هل يحسم السبسي مصير قانون المجلس األعلى؟

تمّكن ُقضاة تونس من 
تقديم الئحة تطعن 

بقانون المجلس األعلى 
للقضاء يتضمن 25 

مأخذًا، مطالبين بفصل 
القضاء عن السياسة، 
إال أن تراجع نائبين عن 

توقيعهما يرّجح جعل 
الرئيس هو الحكم

يرّكز اإلعالم المصري 
الحكومي على أنباء 

مكررة حول العثور على 
قنابل مجهولة الهوية 

في مصر. قنابل باتت تثير 
سخرية المصريين أكثر من 

خوفهم

شملت قائمة 
المتقدمين بالطعن نوابًا 

من أحزاب مختلفة

23
سياسة

القضية

»القنابل التي ال تنفجر« في مصر... سياسية
شكري يعود خائبًا 

من الجزائر ليبيًا وشعبيًا

القوانن النظر في الطعون املقّدمة وإصدار 
قرار في شأنها خالل 10 أيام قابلة للتمديد 
أســبــوع آخــــر، وهـــو مــا كـــان يــهــدد فــي حــال 
املحدد دستوريا  التاريخ  إقرارها، بتجاوز 
إلنــشــاء املــجــلــس، ليطرح الــجــدل مــن جديد 
ــال الــدســتــوريــة الــــذي كــان  ــ حـــول خـــرق اآلجـ
أثـــار مــوجــة مــن االحــتــجــاجــات الــدســتــوريــة 

والقانونية في بداية طرح القانون.
غير أن تطورًا مفاجئا حدث مساء الجمعة، 
ألغى كل الفرضيات وجعل األمور تعود إلى 
نائبان من حزب  البداية. فقد تراجع  نقطة 
على  توقيعهما  الحر عن  الوطني  االتــحــاد 
الئــحــة الــطــعــن املــــذكــــورة، مـــا عــكــس حقيقة 
التي أصبحت تتحكم  السياسية  املــزايــدات 
في  أو صغرت  كبرت  التفاصيل مهما  بكل 

تونس.

االئتالف الحكومي
تحّول  القانون،  مناقشة  في  الشروع  ومنذ 
إلى مواجهة  القضاء  الجدل حول استقالل 
مباشرة بن القضاة واملحامن من ناحية، 
أخرى.  ناحية  والحكومة من  القضاة  وبن 
كــمــا تـــحـــّول إلـــى الــســاحــة الــســيــاســيــة كــكــل، 
الــتــي عــاشــت عــلــى إيــقــاع هـــذا الــقــانــون في 
ــات  ــرابــ ــهــــدت اضــ األســــابــــيــــع املــــاضــــيــــة، وشــ
متتالية للقضاة وصلت إلــى حد اإلضــراب 
خمسة أيام متتالية في آخر حركة نضالية 

للقضاة.

ــقـــاش بـــــــدوره عـــلـــى الــتــحــالــف  ــنـ انـــعـــكـــس الـ
الــحــكــومــي، إذ عــّبــر أحـــد األحـــــزاب املــكــونــة، 
حزب »آفاق تونس« عن معارضته القانون 
وصـــّوت ضـــّده فــي الــبــرملــان، مــا أثـــار عالمة 
استفهام حول تماسك هذا التحالف وسط 
أنــبــاء عــن احــتــمــال إقــصــاء هـــذا الــحــزب من 
التحالف، وهو ما دعا إليه نواب من حزب 

»نداء تونس«. 
وتسعى األحــزاب األربعة املكونة للتحالف 
ــام األخـــيـــرة إلـــى الــحــد مــن تــأثــيــرات  فــي األيــ
الحاكم.  االئتالف  الحدث على تماسك  هــذا 
املحدثة  والتنسيق  التشاور  هيئة  وعقدت 
مواقفها  لتوحيد  االجتماعات  من  سلسلة 
الصعوبات  أمــام  التحالف  إنقاذ  ومحاولة 
التي تواجهها الحكومة على أكثر  الكبيرة 

من صعيد.
غــيــر أن تـــراجـــع نــائــبــي »االتــــحــــاد الــوطــنــي 
ــة األمـــــــــر ثــقــل  ــقـ ــيـ ــقـ الــــــحــــــر« يـــعـــكـــس فــــــي حـ
ــــرضــــت عــلــيــهــمــا وعــلــى 

ُ
الـــضـــغـــوط الــــتــــي ف

غيرهما من النواب لالمتناع عن دعم الئحة 
الحزبية  الخلفية  ثــقــل  يــعــكــس  مــا  الــطــعــن، 
املكفولة  الضمير«  »حرية  على  التأثير  في 
للنواب الذين ُيفترض أنهم يمثلون الشعب 
ــزب، وأنـــهـــم أحــــــرار فـــي تقييم  ــحــ ولـــيـــس الــ
املشاريع املعروضة على البرملان بعيدًا عن 

االنضباط الحزبي العسكري.

الموضوع عند السبسي
عــلــى الــرغــم مــن تــراجــع الــنــائــبــن، تتحدث 
بــعــض املــصــادر الــقــانــونــيــة فــي تــونــس عن 
إمــكــانــيــة قـــبـــول هــيــئــة مـــراقـــبـــة دســتــوريــة 
الــقــوانــن لــالئــحــة االعـــتـــراض. فــي املــقــابــل، 
تشير مــصــادر أخــرى إلــى إســقــاط الالئحة 
والــتــحــول مــبــاشــرة إلـــى املــرحــلــة املــوالــيــة، 
عـــن  ــة  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ ــــس  ــيــ ــ رئــ امـــــتـــــنـــــاع  أي 
تــوقــيــعــه وإعـــادتـــه مـــن جــديــد إلـــى مجلس 

ــواب الــشــعــب. وطــالــبــت هــيــاكــل قــضــائــيــة  نــ
ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــقــانــون، ألنــه تضمن جملة  بــعــدم تــوقــيــع 
ــة، مـــا ســيــدفــع  ــتـــوريـ مـــن الـــخـــروقـــات الـــدسـ
بـــالـــقـــضـــاة إلــــى مــقــاطــعــة املـــجـــلـــس األعـــلـــى 
 عن تداعياته السلبية على 

ً
للقضاء، فضال

سير مؤسسات الدولة.
ــزاب الــســيــاســيــة ومــكــونــات  ــ ــ وحـــّمـــلـــت األحـ
ــدنـــي والـــهـــيـــاكـــل الــنــقــابــيــة فــي  املــجــتــمــع املـ
بيان لها مسؤولية الدفاع عن حق املواطن 
فـــي قـــضـــاء مــســتــقــل والـــتـــصـــدي لــلــمــســاس 
بـــمـــنـــظـــومـــة الــــحــــقــــوق والــــحــــريــــات وخــــرق 

الدستور. 
ــقــــضــــاة  ــان عــــــن جـــمـــعـــيـــة الــ ــيـــ ــبـــ وصــــــــــدر الـــ
الــتــونــســيــن ونــقــابــة الــقــضــاة الــتــونــســيــن 
ــلـــس  واتــــــحــــــاد الــــقــــضــــاة اإلداريـــــــــــــن واملـــجـ
الـــقـــطـــاعـــي لــلــمــحــكــمــة االداريـــــــــة واملــجــلــس 
الــقــطــاعــي لـــدائـــرة املــحــاســبــات والــجــمــعــيــة 
ــد  ــرصــ ــبــــان واملــ ــلـــقـــضـــاة الــــشــ ــة لـ ــيـ ــتـــونـــسـ الـ

التونسي الستقالل القضاء.
ويــبــقــى الــــســــؤال مـــطـــروحـــا عــلــى الــرئــيــس 
إذا  فيما  السبسي،  قائد  الباجي  التونسي 
الــقــانــون  لــه  يتيحه  مــا  وفـــق  ل 

ّ
كـــان سيتكف

بــضــمــان حــمــايــة الـــدســـتـــور، وســيــقــّر وفــق 
 بـــعـــض فـــصـــول هـــذا 

ّ
ــاة، أن ــقـــضـ انـــتـــظـــار الـ

الــقــانــون مــتــعــارضــة بــالــفــعــل مــع الــدســتــور 
أم ال. 

ـــه بــذلــك 
ّ
ــال اعــتــبــره مــتــعــارضــا، فـــإن وفـــي حـ

سيعارض نواب حزبه وكل نواب االئتالف 
الــحــكــومــي الـــذيـــن صـــوتـــوا لــصــالــح تــمــريــر 
سياسية،  إشــكــالــيــة  سيخلق  مــا  الــقــانــون، 
ــاهــا الــســبــســي بــحــكــم 

ّ
ُيـــفـــتـــرض أن يــتــخــط

لحزبه  ولــيــس  التونسين  لكل  رئــيــس  ـــه 
ّ
أن

أو حــكــومــتــه. هــكــذا، يــواجــه الــســبــســي بعد 
عودته من الواليات املتحدة، امتحانا آخر 

في حسم فصل السلطات أو تداخلها.

ــــدول األعــضــاء فــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة، فــي ختام  اتــفــق رؤســــاء أركــــان جــيــوش ال
أعمال اجتماعهم الثاني، أمس األحد، على رفع بروتوكول تشكيل القوة العربية 
العربية )مصر والكويت واملغرب(، وعرضه  القمة  املشتركة إلى ترويكا رئاسة 

الحقًا على مجلس الدفاع العربي املشترك. 
وقال األمني العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في بيان صدر في ختام 
ــدوا خـــال اجــتــمــاعــاتــهــم عــلــى أهمية  أعــمــال االجــتــمــاع، إن »رؤســــاء األركــــان أكــ
املتعلقة  العربية املشتركة، نظرًا لألبعاد االستراتيجية  القوة  وضــرورة تشكيل 
التي تواجهها في  التحديات  العربية، ومواجهة  بها، لحاضر ومستقبل املنطقة 
صيانة األمن القومي العربي، والحفاظ على سيادة الدول واستقالها وسامة 

ترابها الوطني ووحدة أراضيها«. 
وأشار إلى أن »ما تم التوصل إليه خال االجتماعني املاضيني يمثل إنجازًا مهّمًا 
قوية  ركائز  وإيجاد  العربي،  القومي  األمــن  بناء منظومة  استكمال  على طريق 

تكفل استتباب األمن واستقرار دول املنطقة«. 
األعضاء  الــدول  أركــان جيوش  لرؤساء  الثاني  االجتماع  بنتائج  العربي  وأشــاد 
في الجامعة العربية، وما توصل إليه من توافق حول مختلف القضايا املتعلقة 
بإنشاء وتشكيل القوة العربية املشتركة لصيانة األمن القومي العربي ومكافحة 
اإلرهــاب، وذلك تنفيذًا لقرار القمة العربية في شرم الشيخ الذي دعا إلى إنشاء 

وتشكيل قوة عربية مشتركة.
املاضي،  نيسان  أبــريــل/   22 في  املشتركة  العربية  القوة  فريق  تشكيل  تم  وقــد 
خــال االجــتــمــاع األول لــرؤســاء أركـــان جــيــوش الـــدول األعــضــاء بجامعة الــدول 
املوضوع  بهذا  املتعلقة  الجوانب  لــدراســة  وذلــك  مصر،  ترأسته  والـــذي  العربية، 
العسكرية  القوة  إلنشاء  املطلوبة  واملــوازنــة  العمل  وآليات  التنفيذية  واإلجـــراءات 

العربية املشتركة وتشكيلها واإلطار القانوني الازم آللية عملها.
ه العربي بما سّماه »روح اإلخــاء والتضامن التي سادت مناقشات رؤساء  ونــوَّ
ــاءة، أجمعت على ضــرورة 

ّ
بــن بــه مــن إيجابية وتوجيهات  األركـــان، ومــا تمّيزت 

تهدد  التي  الخطيرة  والتحديات  الجسيمة  املخاطر  ملواجهة  القوة  هــذه  تشكيل 
األمن القومي العربي«. 

الــدول  بجامعة  األعضاء  للدول  الجيوش  أركــان  لرؤساء  الثاني  االجتماع  وكــان 
العربية، قد بدأ يوم السبت برئاسة رئيس أركان حرب القوات املسلحة املصرية 
العربية على مدى  الفريق محمود حجازي وبمشاركة رؤســاء أركــان الجيوش 
يومني بمقر األمانة العامة للجامعة. وبحث رؤساء األركان املسائل ذات الصلة 
بمختلف الجوانب التنظيمية والقانونية املتعلقة بتشكيل القوة العربية املشتركة 
وأهدافها واملهام املناطة بها وآليات عملها وتمويلها واإلجراءات الخاصة باتخاذ 
القرار بشأن طلب استخدامها واالستعانة بها، وطبيعة تدخلها خال تنفيذها 

للمهام التي يتم تكليفها بها.
)األناضول(

خاصمتابعة تحليل

دخل رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، خّط األزمات النقابية حين دعا 
إلى استئناف العمل في القطاعات االقتصادية المضربة عن العمل في 
البالد. وفي تصريحات صحافية، خالل مشاركته بملتقى الهياكل الشبابية 
لحركة النهضة المنعقد بمحافظة نابل، قال الغنوشي إن »هناك ضرورة 

الستئناف العمل في كّل الهياكل المضربة والمهّددة باإلضراب«.

ُقتل خمسة مهاجرين تونسيين بعد انقالب زورق كان يقلّهم في رحلة 
إلى إيطاليا، قبالة ساحل تونس. وقال مسؤول من قوات البحرية التونسية 
ساحل  قبالة  انقلب  بعدما  غرق  المهاجرين  عشرات  يقل  كان  زورقًا  إن 
لـ»رويترز«: »تمكنت قوات  التونسية. وأضاف قوله  المنستير  طبلبة، في 

البحرية من انتشال جثث خمسة مهاجرين تونسيين وأنقذت 49 آخرين«.

الغنوشي لـ»العودة إلى العمل« مقتل 5 مهاجرين تونسيين

إضاءة
صراع مصالح 

القضاة والمحامين
للقضاء  األعــلــى  املجلس  قــانــون  ملف  يترجم 
في تونس، وجود تضارب مصالح كبير بن 
القضاة  عموما:  القضائية  املنظومة  جسَمي 
)الـــرافـــضـــون لــلــقــانــون الـــجـــديـــد(، واملــحــامــون 
له كونه يحّد من نفوذ  )املؤيدون بغالبيتهم 
 عــــن صــــــراع املــصــالــح 

ً
ــذا فـــضـــال ــ ــقــــضــــاة(، هـ الــ

الــصــامــت أو املــعــلــن عــنــه، بـــن الــقــضــاة وبــن 
بورقيبة  الحبيب  عهدي  منذ  مستمر  صــراع  وهــو  التنفيذية،  السلطة  ممثلي 
وزين العابدين بن علي. يرفض املحامون أن يهيمن القضاة على املجلس األعلى 
ما  وهــو  القضائية،  املؤسسة  من  يتجزأ  ال  جــزءًا  أنفسهم  ويعتبرون  للقضاء، 
البالد.  في  والقضاة  املحامن  جهازي  ونفوذ  لقوة  نظرًا  تعقيدًا  املسألة  يزيد 

والصراع بن القضاة واملحامن ليس خاصية تونسية حصرًا.

ــيــــزة  قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة جـــــنـــــايـــــات الــــجــ
املصرية، برئاسة القاضي محمد ناجي 
شــحــاتــة، املــلــقــب بــــ »الــــجــــزار«، بــإعــدام 
الطالب أنس عبد ربه سليمان شاهن 
باالنضمام  اتهامه  خلفية  على  شنقا، 
إلــــــى جـــمـــاعـــة »اإلخــــــــــــوان املـــســـلـــمـــن«، 
والتعامل مع حركة »حماس«. وزعمت 
بحركة  الطالب  ارتباط  العامة  النيابة 
ــمــــاس«، مـــا مــّكــنــه مـــن الــتــنــقــل عبر  »حــ
األنــفــاق الــســريــة فــي ســيــنــاء، وارتــكــاب 
جرائم من خالل انضمامه إلى جماعة 
ّســـســـت عــلــى خــــالف أحـــكـــام الــقــانــون، 

ُ
أ

ــهــــدف مـــنـــع مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة مــن  بــ
ممارسة أعمالها.

إعدام جديد

جوبه شكري برفض للحل األجنبي في ليبيا )األناضول(

جمع المعارضون 30 توقيعًا للطعن )فتحي بلعيد/فرنس برس(

بروتوكول »القّوة العربيّة« 
لدى مصر والكويت والمغرب

اسُتقبل شكري بتظاهرات رافضة إلعدام مرسي )األناضول(
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وائل قنديل

هذه صورة بمليون كلمة من الصنف 
الذي يغرق األسواق هذه األيام، في 

إطار البحث عن حالة ثورية مفقودة، 
خرجت في 30 يونيو، ولم تعد 

حتى اآلن، على الرغم من محاوالت 
مخلصة الستعادتها. صورة 

عاء عبد الفتاح، وعصام سلطان، 
يتقاسمان الضحك واألسى في 

قفص محاكمة واحد، أقوى من أي 
بيان، بل يمكن أن يبنى عليها بيان 

الثورة األول، هي أبلغ من أي رد على 
األسئلة العبثية التي يشتعل بها 

الفضاء السياسي حاليا. وبحسب ما 
تناقله نشطاء سياسيون، فإن دراما 

جلسة قضية »إهانة القضاء« لم 
تقف عند حدود اللقطة التي جمعت 
سلطان وعبد الفتاح، بل تحلق كل 

من محمد البلتاجي  واملستشار 
محمود الخضيري، معهما، حول 

وجبة غداء، حّولت تلك املساحة 
الصغيرة في أقفاص محاكمات 

االنقاب، إلى ميدان التحرير، حني 
كان عفّيا ونظيفا ونقّيا، ومتسعا 

للجميع، من دون تصنيف أو إقصاء، 
أو رعونة في التدافع واإلزاحة. لقد 
تل السؤال العقيم بحثا: ما الذي 

ُ
ق

أوصل ثورة مصر إلى هذه الحالة، 
وأظن أن الجميع شبعوا تنظيرا 

وثرثرة في هذا األمر، وأمعنوا في 
املبارزات واملصارعات واملاكمات، 

على حلبة الكام، حتى سقطوا 
من اإلعياء.. واآلن بات واجبا أن 

ينتقلوا إلى السؤال التالي: ما الذي 
يتوجب عمله لكي يستعيد الثوار 

ثورتهم، وتسترد الثورة أبناءها؟ إن 
اللقطات التي ألهبت مواقع التواصل 

االجتماعي أمس، أعادت تركيب أجزاء 
صورة ميدان التحرير الحقيقية، كما 

أعادت االعتبار لعلم الكيمياء، من 
خال التذكير باملعادالت الصحيحة، 

في زمن يعج بالتفاعات املزيفة، 
كونها تنبني على عناصر ومدخات 

مصطنعة ومفبركة، ومن ثم من 
الطبيعي أن تثير قلق أولئك الذين 

كلما سمعوا كلمة »اصطفاف« 
تحسسوا حساباتهم »الوهمية« على 
شبكات التواصل االجتماعي، بالقدر 
ذاته الذي تسبب به جنونا في أفعال 

السلطة وردود أفعالها، فتسجن أكثر، 
وتقتل أعنف، وتلجأ إلى استخدام 
كل أسلحتها الصدئة، وتستدعي 
من مخازنها وجوها من تلك التي 
كانت »كلها خالد سعيد« فتحولت 

إلى »كلها خالد يوسف« لتبلل 
امللعب السياسي بمقوالت مقولبة، 

من نوعية أنه لن تقوم ثورة جديدة، 
أو تخطف الوعي بعيدا عن جهود 

محترمة، بدأت تثمر وتزهر.
وتذهب إلى أبعد من ذلك، فترفع 

ستار ماهي التوك شو عن صراع 
لطيف بني صقورها وحمائمها، 

فتأتي بالديكة من »البداية« و»تمرد« 
وتطلقها على بعضها بعضًا، لتنهش 
وعي املشاهد، مجددا، فا يقوى على 

التفكر والتدبر في أسباب املستنقع 
الذي يعيش فيه. وكأنهم أرادوا 

التشويش على ضحكة املساجني 
الواثقة، بهذه املباراة بني »تمرد« 
و»البداية« وكأنهما نقيضان، أو 

كأنهما فريقان متنافسان، بينما 
الواقع يقول إنهما فريق واحد، 

مستنسخ من حدوتة صراع الحرس 
القديم والفكر الجديد، في زمن 

حسني مبارك، فا تبددوا طاقاتكم 
في متابعة هذه األلعاب األكروباتية، 

التي تستبق ذكرى تواريخ تثير 
األسى والغضب على ما حل بمصر 

على يد نظام يتخبط في استبداده 
ويتعثر في فشله وعشوائيته. لقد 

كانت صورة مماثلة شهدتها مصر 
قبل ثاثة أسابيع من اندالع ثورة 

يناير 2011 سببا لألمل والثقة في 
القدرة على التغيير، كانت الصورة 

للسياسي الناصري املسيحي أمني 
إسكندر، مع النائب اإلخوانى محمد 
البلتاجي، حني تشابكت أيديهما في 

مسيرة  للوحدة الوطنية في حي 
شبرا، عقب كارثة كنيسة القديسني 

في اإلسكندرية، والتي استثمرها 
نظام مبارك وحبيب العادلي، 

لصناعة جحيم طائفي يختطف 
الناس من احتمال استلهام أسطورة 
»البوعزيزي« في تونس. تقف مصر 

اآلن في أشد االحتياج لصورة 
مساجني الثورة وضحكتهم املوحدة 

ضد نظام بطش بالجميع، وهوى 
بالباد إلى جحيم العجز والبادة.

ضحكة المساجين: 
بيان الثورة

مرور 
الكرام



صنعاء ـ العربي الجديد

تمّر الوساطات السياسية مع جماعة »أنصار 
الـــلـــه« )الـــحـــوثـــيـــن(، مـــن جـــديـــد، عــبــر سلطنة 
ُعـــمـــان، الـــتـــي رفـــضـــت الـــدخـــول فـــي الــتــحــالــف 
الجديد  لكن  الوسيط.  دور  وتمارس  العربي، 
ـ  أميركية  لقاءات  أن مسقط ستستضيف  هو 
ظهره برقية 

ُ
حوثية غير مسبوقة، بحسب ما ت

مـــســـّربـــة، فــيــمــا ُيـــجـــري املــبــعــوث األمـــمـــي إلــى 
اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مباحثات 
فة مــع أطـــراف الشرعية فــي الــريــاض، من 

ّ
مكث

املتوقع أن يجري على ضوئها إقرار املشاركة 
في مفاوضات جنيف من عدمها أو تأجيلها. 
وأظــــهــــرت وثــيــقــة مـــســـّربـــة مـــن الــســعــوديــة أن 
الوفد الحوثي الذي غادر صنعاء إلى مسقط، 
ســيــلــتــقــي وفــــدًا أمــيــركــيــا. وجــــاء فـــي الــوثــيــقــة 
املــرســلــة مــن الـــقـــوات الــجــويــة الــســعــوديــة إلــى 
وزارة الـــدفـــاع: »طــلــب تــصــريــح لــطــائــرة عبور 
ــد الـــحـــوثـــي املــتــجــه لــعــمــان لــلــقــاء الــوفــد  ــوفـ الـ
األمـــيـــركـــي«. وتــعــّد املــــرة األولــــى الــتــي ُيكشف 
كان  إذ  ثنائي،  حوثي  أميركي  لقاء  عــن  فيها 

عثمان المختار

ــارز، أمـــس األحـــد،  ــ كــشــف مـــســـؤول عـــراقـــي بـ
النظر في  قــرار حكومي يقضي بإعادة  عن 
العاصمة  بحماية  الخاصة  األمنية  الخطة 
ــا مــن  ــ ــــوصـ ــــصـ بــــــغــــــداد وتــــحــــصــــيــــنــــهــــا، وخـ

املحورين الغربي والجنوبي.
ويقول املسؤول، الذي يشغل منصبا رفيعا 
الجديد«:  »الــعــربــي  لـــ الــعــبــادي،  فــي حكومة 
ــة فــي  »إن الــــقــــرار يــشــمــل تـــغـــيـــيـــرات جــــذريــ
الخطة الخاصة في حزام بغداد من جهاتها 
األربـــع، مــن خــالل تعزيز الــقــوات املتواجدة 
ــداد إضـــافـــيـــة مــــن الـــجـــنـــود وعـــنـــاصـــر  ــ ــأعـ ــ بـ
 عن نصب 

ً
مليشيات الحشد الشعبي، فضال

أبراج مراقبة وكاميرات حرارية ليلية وحفر 
على  املرتبكة  املناطق  فــي  عرضية  خــنــادق 

الطرفن الشمالي والغربي من العاصمة«. 

األميركيون دأبوا في السابق على نفي وجود 
تواصل مباشر مع الحوثين، مع أنهم سبق 
لــقــاءات ألطـــراف يمنية شــارك  أن نظموا  لهم 
فــي واشنطن  الــحــوثــيــون واســتــضــافــوا  فيها 
ــيـــات حــــوثــــيــــة لــــكــــن لــــيــــس بــصــفــتــهــا  شـــخـــصـ
الــحــزبــيــة. مــن جــهــة ثــانــيــة، فـــإن مـــغـــادرة وفــد 
التحالف،  دول  من  بتصريح  صنعاء،  حوثي 
بعدما  الحوثين،  على  للحظر  كسر  أول  هــو 
كـــانـــت هـــدفـــا مـــبـــاشـــرًا لــلــحــمــلــة الــعــســكــريــة، 
إذ جــــرى اســـتـــهـــداف مـــنـــازل قــادتــهــا بـــغـــارات 
الصماد،  الــوفــد صالح  رئيس  جــويــة، ومنهم 
واملتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السالم، 
الــذي غــادر، يوم  وهما عضوا الوفد الحوثي 
الـــســـبـــت، صــنــعــاء إلــــى مــســقــط. وُيـــظـــهـــر هــذا 
التطور، أن الواليات املتحدة ال إيــران هي من 
نجحت بكسر الحظر على القيادات الحوثية. 
وجــــاءت مــغــادرة الــوفــد، قــبــل أيـــام مــن املــوعــد 
املقرر ملفاوضات جنيف التي دعت إليها األمم 
املــتــحــدة، ومــن املــعــروف أن املــفــاوضــات محل 
التحالف  وقيادة  اليمنية  القيادة  بن  خــالف 
في الــريــاض من جهة، وبــن واشنطن واألمــم 

املتحدة من جهة أخرى.
وظـــهـــرت مــســقــط كـــالعـــب ســيــاســي ووســيــط 
األخــيــر من  النصف  اليمنية، منذ  األزمـــة  فــي 
الـــعـــام املــــاضــــي، حـــن قـــامـــت بـــــدور الــوســيــط 
هــادي  منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  بــن 
والحكومة اليمنية في صنعاء من جهة، وبن 
الحوثين وإيـــران من جهة أخــرى، وكــان ذلك 
ـــ21 من  ــ قــبــل دخــــول الــحــوثــيــن صــنــعــاء فـــي الـ
لــعــبــت دور  أيـــلـــول 2014، وكـــذلـــك  ســبــتــمــبــر/ 
الوسيط لدى الحوثين في مواضيع مختلفة.

ومــــن الـــالفـــت أن تـــأتـــي الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة 
واالستفزاز  الحوثين  تصعيد  مــع  بالترافق 

تسجيل البغدادي
 »قــرار إعــادة النظر 

ّ
ويشير املسؤول إلى أن

ــتـــطـــورات  ــوء الـ ــ فــــي الـــخـــطـــة يـــأتـــي عـــلـــى ضـ
األخـــيـــرة فـــي األنـــبـــار والــهــجــمــات املــتــفــرقــة 
عــلــى وحـــــدات الــجــيــش، فـــي مـــحـــاور قريبة 
مــن بـــغـــداد، كــالــشــمــالــي والــغــربــي والــطــرف 
الــجــنــوبــي الــقــريــب مــن قــضــاء املــحــمــوديــة«، 
قـــّدمـــهـــا  الــــتــــي   »الـــتـــطـــمـــيـــنـــات، 

ّ
أن مــضــيــفــا 

ــيــــون لـــرئـــيـــس الــــحــــكــــومــــة، حـــيـــدر  ــركــ ــيــ األمــ
ــه بــأنــهــا غير  ــا تـــوصـــف بـ ــل مـ ــبـــادي، أقــ ــعـ الـ
 اســـتـــمـــرار تـــهـــاوي املـــدن 

ّ
ــل مـــوثـــوقـــة، فـــي ظــ

العراقية واحدة تلو األخرى«.
ــرار الـــحـــكـــومـــي بـــعـــد أيـــــــام مــن  ــ ــقـ ــ ويــــأتــــي الـ
أبو  داعــش،  تنظيم  لزعيم  تسجيل صوتي 
بــكــر الـــبـــغـــدادي، هــــّدد خــاللــه بــنــقــل املــعــركــة 
إلى بغداد وكربالء بقوله: »ستكون املعركة 
املقبلة بعد األنبار، في بغداد وكربالء«، مما 
دفع بعدد من القادة والبرملانين العراقين 
إلــــى إطـــــالق تـــحـــذيـــرات مـــن ســـقـــوط بــغــداد 
وضرورة تعزيز أمنها وعدم االعتماد على 

الوعود األميركية في حمايتها فقط.

استحقاق رمضان
ر خبراء أمن عراقيون من مغبة 

ّ
إلى ذلك، حذ

القوات  استعادة  قبل  رمــضــان  حلول شهر 
الـــعـــراقـــيـــة زمـــــام املــــبــــادرة فـــي حــربــهــا ضد 
الدولة اإلسالمية، »داعــش«. ويقول  تنظيم 
الــخــبــيــر فـــي شـــــؤون الـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة 
العبيدي،  سمير  املتقاعد،  الــلــواء  العراقية، 
رمضان،  شهر  »حلول  الجديد«:  »العربي  لـ
بـــعـــد أســــابــــيــــع، ســيــمــنــح الــتــنــظــيــم فــرصــة 
كــبــيــرة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات انــتــحــاريــة بــواقــع 
الحالي ألسباب  ثالثة أضعاف عن عددها 

ــة بـــشـــكـــل يــــومــــي،  ــعــــوديــ عــــلــــى الــــــحــــــدود الــــســ
األمـــــر الـــــذي يــفــتــح الـــبـــاب لــلــتــســاؤل عـــن سر 
ــدانـــي كــلــمــا تــقــدمــت الــجــهــود  ــيـ الــتــصــعــيــد املـ
الــســيــاســيــة. واملـــرّجـــح أن الــحــوثــيــن وأنــصــار 
ــلــــوع عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صـــالـــح،  ــخــ ــيــــس املــ ــرئــ الــ
الحدود  إلــى  املعركة  نقل  جاهدين  يحاولون 
مـــع الــســعــوديــة، الســتــفــزازهــا وإحـــيـــاء ذاكـــرة 
الـــخـــالفـــات الـــحـــدوديـــة بـــن الــبــلــديــن، وأيــضــا 
الــذي يطال حتى منازل  القصف  للهروب من 
قادتهم في الداخل، من دون أن يكون بإمكانهم 

ــا«، مــبــّيــنــا  ــ ــهـ ــ ــن بـ ــة مــــعــــروفــــة يــــؤمــ ــديـ ــائـ ــقـ عـ
فـــي تكثيف  ــك  ذلــ »الــتــنــظــيــم ســيــســتــغــل   

ّ
أن

تــزال خارج  ال  التي  البلدات،  على  هجماته 
نــطــاق ســيــطــرتــه، ومــــن املــحــتــمــل أن نشهد 
غير مسبوق، ويجب  في رمضان تصعيدًا 
عــلــى الـــقـــوات الــعــراقــيــة والــتــحــالــف الــدولــي 
ــتـــصـــاص هـــجـــمـــات داعــــش  الـــعـــمـــل عـــلـــى امـ

الرمضانية«.
ــاع حـــــّدة املـــعـــارك  ــفــ ــع الــعــبــيــدي ارتــ ـ

ّ
ــوق ــتـ ويـ

خــالل هــذا الشهر وارتــفــاع معدل املجندين 
 »معاملة 

ّ
األجانب في صفوفه، الفتا إلى أن

للنازحن،  اإلنسانية  وغير  السيئة  بــغــداد 
للعراقين  سلبية  رســالــة  بمثابة  ســتــكــون 
ــــذب لــصــالــح الــتــنــظــيــم  ـــة ودعـــايـــة وجـ

َّ
ـــن الـــسُّ

املتطرف«.
فــي هــذا الــســيــاق، يكشف مــســؤول عسكري 
الجديد«،  »العربي  لـ املستوى،  رفيع  عراقي 
عــن »امــتــالك التنظيم أكــثــر مــن 150 دبــابــة 
مــن طــراز »أبــرامــز« األميركية، و»إلــتــي 72« 
الروسية، التي نجح مؤخرًا في استخدامها 
في اقتحام الرمادي وبيجي وبلدات أخرى«.

قوة خاصة
العراقية  »الــقــوات   

ّ
أن إلــى  املــســؤول  ويلفت 

ــاتـــت تــــواجــــه صـــعـــوبـــة فــــي مـــعـــاركـــهـــا مــع  بـ

الرد ولو بقذيفة واحدة إال عبر الحدود.
ى بقصف مدفعي متبادل 

ّ
هذا التصعيد تجل

بن القوات السعودية والحوثين ليل السبت 
ـ األحد، أدى إلى تدمير جزء من معبر حرض 
الحدودي الرئيسي بن البلدين. وقال شهود 
ــــالء مــعــبــر  ــــرى إخــ ــــه جـ ــرز«، إنـ ــ ــتــ ــ لـــوكـــالـــة »رويــ
لــلــركــاب والبضائع  أكــبــر معبر  حـــرض، وهــو 
بـــن الــســعــوديــة والـــيـــمـــن، وســــط قــصــف دّمـــر 
صالة املغادرة وقسم الجوازات فيه. أما على 
صــعــيــد الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــجـــاريـــة ملـــفـــاوضـــات 

الــتــنــظــيــم، وبــــات الــتــدخــل الـــجـــوي الــغــربــي 
ــن أي وقـــــت مـــضـــى، بــفــعــل  مــشــتــتــا أكـــثـــر مــ
تعدد ساحات املعارك واملواجهات في أكثر 
مــن مــديــنــة عــراقــيــة، مــمــا دفـــع إلـــى التفكير 
ــــي ملــواجــهــة التنظيم  بــمــشــروع ســـريـــع وآنـ

بإشراف أميركي«.
الــــيــــوم،  يــجــتــمــع  »الــــعــــبــــادي   

ّ
أن ويــــوضــــح 

اإلثــنــن، مــع وفــد عسكري أمــيــركــي للبحث 
قــوة عراقية خاصة مؤلفة من  في تأسيس 
6 آالف مقاتل من السنة والشيعة واألكــراد 

جنيف، فقد أجرى املبعوث األممي إلى اليمن 
لقاءات مع القيادة اليمنية في الرياض، بعد 
إلــى األمن  ساعات من رسالة وّجهها هــادي 
العام لألمم املتحدة بان كي مون، طالب فيها 
بالتشاور على مرجعيات وموعد مفاوضات 
جنيف، وهــو ما يعني طلب إعــادة النظر في 
بــإدراج  املفاوضات، كما طالب  موعد انطالق 
ــريــــاض« ضــمــن مــرجــعــيــات  ــــالن الــ وثــيــقــة »إعــ
ــعــــاون  ــتــ املــــــفــــــاوضــــــات، وإشــــــــــــراك مـــجـــلـــس الــ

الخليجي فيها.
وجــــاء لــقــاء املــبــعــوث األمـــمـــي بـــهـــادي بــعــدمــا 
الــتــقــى، يـــوم الــســبــت، بــنــائــب الــرئــيــس، رئيس 
الــحــكــومــة خـــالـــد بـــحـــاح، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
رياض ياسن. ولدى سؤال »العربي الجديد« 
مـــســـؤواًل فــي الــرئــاســة الــيــمــنــيــة مـــوجـــودًا في 
الـــريـــاض، عــن نــتــائــج الــلــقــاء بــهــادي، أكـــد هــذا 
املــســؤول الـــذي طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، 
أن هــادي يتعّرض لضغوط من أجــل حضور 
»جنيف« وأنـــه قــد يــرضــخ لــهــا، غير أن الــرأي 
الــغــالــب لـــدى األطـــــراف الــيــمــنــيــة حــتــى الــيــوم، 
ــرز الــشــروط التي  هــو عـــدم الــحــضــور. ومـــن أبـ
إدراج  يتم  أن  هــو  اليمنية  الحكومة  تضعها 
»وثــيــقــة الــريــاض« كمرجعية فــي حـــوار األمــم 

املتحدة.
معسكرات  التحالف  طــيــران  قصف  مــيــدانــيــا، 
لــلــجــيــش مــوالــيــة لــلــحــوثــيــن، قــــرب مــحــافــظــة 
ف قتلى 

ّ
اليمن، ألول مــرة، ما خل ريمة، غربي 

 
ّ
وجرحى، بحسب وكالة »األناضول«. كما شن
للحوثين  مقرات  استهدفت  غــارات  التحالف 
ومعسكرات موالية لهم في محافظة الحديدة، 
غربي اليمن. فيما سقط قتلى من املدنين في 
وقــوات صالح، على  للحوثين  قصف عنيف 

أحياء سكنية في مدينة تعز، وسط اليمن.

تــعــرف بــاســم »الــقــوات العراقية الــخــاصــة«. 
ــى مهام 

ّ
 »هـــذه الــقــوات تــتــول

ّ
ويشير إلــى أن

قــتــالــيــة خــاصــة فــي الـــبـــالد، وســتــكــون نــواة 
أساسها  وعلى  الجديدة،  النظامية  القوات 
يــتــم بـــنـــاء الــجــيــش وتــأهــيــلــه مـــن جـــديـــد«، 
الــقــادة  أبــلــغ  األمــيــركــي  »السفير   

ّ
أن مضيفا 

السنة واألكراد باملشروع، وسيكون ترشيح 
أســــمــــاء الــــجــــنــــود بـــــإشـــــراف أمــــيــــركــــي ملــنــع 
ــــزاب الــســيــاســيــة إلـــى تــلــك الــقــوة  تسلل األحـ

وإفسادها«.

مــن نـــوع آخــــر، أو بــاتــجــاه الــتــمــديــد لــقــادتــهــا، 
 الــحــديــث عـــن الـــوضـــع األمـــنـــي فـــي لبنان 

ّ
فــــإن

يستوجب وقــفــة مــن نــوع آخـــر. وقــف الرئيس 
ــيـــرة من  مــيــشــال ســلــيــمــان فـــي األســابــيــع األخـ

عهده في وجه استباحة الحدود اللبنانية
 ذهــابــا وإيــابــا باتجاه ســوريــة. أعــلــن تمّسكه 
)يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2012(،  بــعــبــدا«  »إعــــالن  ـــ بــ
ــرز بــنــوده، مــوافــقــة الــكــتــل السياسية  ــان أبـ وكـ
األزمـــات في  لبنان عن  اللبنانية على تحييد 
املنطقة، وأّولها الحرب في سورية. تّم التوافق 
والــتــأكــيــد عــلــى هـــذا الــنــص خـــالل اجــتــمــاعــات 
سليمان  ترأسها  التي  الوطني  الــحــوار  هيئة 
الـــرفـــض  وشــــمــــل  و2014،   2010 أعــــــــوام  بــــن 
الــرئــاســي لتدخل حــزب الــلــه فــي ســوريــة. ولو 
 هذا الرفض كان شكليا ورمزيا وغير مؤثر 

ّ
أن

 أنه كان يشير إلى وجود دولة 
ّ

على األرض، إال
اللبنانية  الــدولــة  ورأس يــؤكــدان على احــتــرام 
ــا وســيــادتــهــا وحـــدودهـــا. فــي حــن أن  ــ ودورهـ
الحكومة ورئيسها عاجزان عن خوض تجربة 
خاضع  الــــوزراء  مجلس   

ّ
أن باعتبار  مماثلة، 

الله  حــزب  لهيمنة  أي  السياسية،  للتوازنات 
بشكل أو بآخر.

أبــســط تــجــلــّيــات الــشــغــور الــرئــاســي، الحظها 
اللبنانية  الــدولــة  مــشــاركــة  خــالل  اللبنانيون 
ــيـــرة الــتــي عــقــدت في  فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة األخـ
شــرم الشيخ )مـــــارس/آذار املــاضــي(. تخّبطت 
رئيس  اللبنانين، تحديدًا  املسؤولن  مواقف 
الحكومة تمام سالم ووزير الخارجية جبران 
بــاســيــل. بــن تــأكــيــد ســـالم عــلــى دعـــم اإلجــمــاع 
العربية  الــقــوة  ومـــن ضــمــنــه تشكيل  الــعــربــي 
املشتركة، وتشديد باسيل على احترام لبنان 
ــيــــادة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة وعــــــدم الـــتـــدخـــل فــي  ســ
السياسية  األزمــة  الداخلية،  تعّمقت  شؤونها 
البحث عــن مخرج لها  أكــثــر، وبــات  اللبنانية 
يــســتــوجــب الــكــثــيــر مــن الـــشـــروط، وجـــزء منها 
غير ميثاقي، كانتخاب املجلس الحالي املمدد 
لنفسه رئيسا للجمهورية. على الرغم من كل 
اللبنانيون حياتهم بشكل  ما يحصل، يتابع 
شبه طبيعي، تماما كما كانوا يفعلون طوال 

سنوات الحرب األهلية.

بيروت ـ نادر فوز

كان يفترض أن يكون 25 مايو/أيار 
الجنوب  بتحرير  لالحتفال  يوما 
الــلــبــنــانــي مـــن الـــعـــدو اإلســرائــيــلــي 
فقط. عام 2000، خرج اإلسرائيليون من لبنان 
وأقـــفـــلـــوا وراءهــــــم بــوابــاتــهــم عــلــى فــلــســطــن، 
والكثير  الفعلين  العمالء  من  جيشا  تاركن 
من الــروايــات التي تحكى عن مقاومة حّررت 
مــن االحتالل  العربية  األراضـــي  أولــى  بالقوة 
اإلسرائيلي. بعد 15 عاما على هذا االنتصار، 
إذ  تماما،  الذكرى طعم مختلف  لهذه  أصبح 
بات هذا التاريخ، اليوم، يعني مرور عام كامل 

على الدولة اللبنانية بال رئيس للجمهورية
. ليل 24-25 مايو/أيار 2014، حدث انسحاب 
مختلف، إذ خرج رئيس الجمهورية السابق، 
بفعل  الرئاسي  القصر  مــن  سليمان،  ميشال 
انتهاء واليته. وبعد مرور عام كامل، ال يزال 
هــذا القصر مــهــجــورًا، وبــســط فــراغــه على ما 
تبقى من مؤسسات الدولة التي تعمل بالحد 
األدنى. فُسّجل لهذا اليوم التاريخي طعم آخر 

يتمثل بانسحاب الدولة من بلدها.
طــوال هــذا الــعــام، دعــا رئيس مجلس النواب 
الــلــبــنــانــي، نــبــيــه بـــــري، إلــــى عــقــد 23 جلسة 
النتخاب الرئيس، باءت كلها بالفشل، بفعل 
عـــدم اكــتــمــال نــصــابــهــا. يستمّر الــوضــع على 
هذا الحال إلى حن يشاء مقاطعو الجلسات 
االنتخابية العكس، أي إلى حن يحّدد حزب 
الــلــه وحــلــيــفــه الــنــائــب مــيــشــال عــــون، املــرشــح 
»الــصــغــار«،  الحلفاء  مــن  وغيرهما  لــلــرئــاســة، 
 األزمة باتت مستفحلة لدرجة تدفع كتلهم 

ّ
أن

النيابية إلى املشاركة في انتخاب الرئيس.
وســـط كــل مــا يــجــري فــي املــحــيــط الــعــربــي من 
حرب ودمار، تحّول طموح القيادات اللبنانية 
إلى املحافظة على بلدهم بعيدًا عن هذه النار، 
ولو جاء ذلك على حساب النظام ومؤسساته 

الشرعية والدستورية.

25 مايو اللبناني
انسحاب الدولة يطغى على ذكرى التحرير

يمرّ 25 مايو/أيار هذا العام، ذكرى تحرير الجنوب اللبناني من االحتالل اإلسرائيلي، ومعه يكون عام 
كامل قد مرّ على الشغور في رئاسة الجمهورية اللبنانية. عام عّمقت القوى السياسية خالله أزمتها 

في الحكم والنظام

سيستمر الشغور 
إلى أن يقرر حزب اهلل 
وحلفاؤه عكس ذلك

 سيتم تأسيس قوة 
عراقية خاصة مؤلفة 

من 6 آالف عربي وكردي

النظام سعى دائمًا 
إلى منع قابلية الحياة

في المناطق الخارجة 
عن سيطرته

45
سياسة
من روزنامتنا

خاص

تحقيق

تقرير

لقاءات حوثيّة أميركيّة في مسقط السلطات العراقية تعيد النظر في خطة حماية بغداد

أيار  مايو/   21 في  اللبناني  الجنوب  من  انسحابه  اإلسرائيلي  الجيش  باشر 
2000 على وقع ضربات المقاومة، وجرى اإلبقاء على جيش العمالء 
في  الجنوبي  لبنان  جيش  أو  لحد«  أنطوان  بـ»جيش  وقتها  المعروف 
مواقع العدو. وبعد ساعات من بدء انسحاب هذه المليشيات، نّظم 
أهالي الجنوب مسيرات واخترقوا الشريط الحدودي سيرًا على األقدام. 
وتوالى تحرير القرى حتى 25 مايو، ليتم تحديد هذا التاريخ بيوم التحرير 

الكامل لألراضي اللبنانية من العدو اإلسرائيلي.

كرونولوجيا االنسحاب

 األزمة 
ّ
يجمع دستوريون وقانونيون على أن

ــذا الــنــظــام نــفــســه، بــفــعــل تــنــامــي  بـــاتـــت فـــي هــ
الـــطـــمـــوحـــات الـــســـيـــاســـيـــة لــلــكــتــل الــطــائــفــيــة، 
وحرص كل منها على تحصيل ما يعتبره من 
حــقــه. فتحت أزمـــة الــرئــاســة والــنــظــام األبـــواب 
ــون تــعــديــل  ــ ــائـــب مـــيـــشـــال عـ ــنـ أمــــــام اقــــتــــراح الـ
الــطــائــف النــتــخــابــه رئــيــســا، بــتــغــيــيــر الــنــظــام 
الــبــرملــانــي واالحـــتـــكـــام مــبــاشــرة إلــــى الــشــعــب 
في هذه االنتخابات، من خالل استفتاء على 
الرئيس بن املسيحين، ثم استفتاء آخر بن 

شعوب الطوائف األخرى.
ــتــح الـــبـــاب مـــجـــددًا أمــــام مــطــالــبــة حــزب 

ُ
كــمــا ف

»الــال  الــكــتــائــب والـــقـــوى املــســيــحــيــة األخــــرى بـــ
مـــركـــزيـــة اإلداريـــــــــة«، الـــتـــي لـــم يــحــســم شكلها 
بعد، ولو أنها يمكن أن تحمل معاني كثيرة، 
منها: »التقسيم« أو »الفدرالية«، وهو ما ليس 
الكتائبية. وكذلك  الصيغة  في  أيضا  واضحا 
هـــي حـــال طـــرح مــبــدأ »املــثــالــثــة« فـــي السلطة 
الشيعة والسنة واملسيحين، عوضا عن  بن 
»املناصفة« بن املسيحين واملسلمن املعمول 
بها منذ تأسيس لبنان الكبير، وإقرار الوثيقة 

الوطنية في عشرينيات القرن املاضي.
 مــمــارســة 

ّ
كـــل هـــذا الــنــقــاش يـــمـــّر، فـــي حـــن أن

السلطة باتت في أزمة. وإذا كان النقاش حول 
 الـــيـــوم إلــــى حـــن حسم 

ً
شــكــل الــنــظــام مـــؤجـــال

اإلقليمية،  املحاور  القوة والتمثيل في  ميزان 
نحو  برجليها  تسير  اللبنانية  الـــدولـــة   

ّ
فـــإن

الــخــراب. أصبح أي قــرار حكومي يحتاج إلى 
تــوقــيــع جــمــيــع الـــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة الــذيــن 
يــنــوبــون مجتمعن عــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وهــــو مـــا يــنــص عــلــيــه الـــدســـتـــور. لــكــن يبقى 
النظام  بأزمة  الرئاسي  الشغور  أزمــة  ارتباط 
ــالـــب كــل  ــا وثـــيـــقـــا، إذ تـــطـ ــاطــ ــبــ الـــلـــبـــنـــانـــي ارتــ
الــكــتــل الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة بــقــانــون جــديــد 
لــالنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، لــكــن إقــــــرار مــشــروع 
مــمــاثــل يــســتــوجــب مـــوافـــقـــة وتـــوقـــيـــع رئــيــس 

الجمهورية ميثاقيا وفي الشكل أيضا.
إذًا، املطلوب تنظيم انتخابات نيابية واإلتيان 
ــادر عــلــى انــتــخــاب  ــ بــمــجــلــس نــيــابــي جـــديـــد قـ
ه ال يوجد قدرة على تنظيم هذه 

ّ
الرئيس. وألن

إقـــرار قــانــون انتخابي،  االنــتــخــابــات وال على 

تّم إيجاد املخرج بالتمديد للمجلس النيابي 
حــتــى يــونــيــو/حــزيــران 2017، فـــي نــوفــمــبــر/

 جــلــســات 
ّ
تــشــريــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي. حــتــى إن

ــت بفعل 
ّ
مــجــلــس الــــنــــواب الــتــشــريــعــيــة تــعــطــل

مقاطعة القوى املسيحية لها في ظل الشغور 
الـــرئـــاســـي، إذ تــرفــض هـــذه الـــقـــوى الــتــشــريــع، 
الــبــرملــان انتخاب   أولـــى واجـــبـــات 

ّ
مــعــتــبــرة أن

رئيس للجمهورية.
ــــات، يــمــكــن  ــــسـ ــــؤسـ ومــــــن خــــــالل أزمـــــــة هــــــذه املـ
اإلشـــــارة إلـــى املــلــفــات الــحــيــاتــيــة واألســاســيــة 
الــتــي أصــبــحــت مــكــّدســة عــلــى طــاولــة الــبــرملــان 
والحكومة، وأبرزها التعيينات اإلداريــة التي 
تمّهد ألزمة فعلية داخل الحكومة اليوم. يبدو 
ــة حــول  ــوزاريــ الـــخـــالف واضـــحـــا بـــن الــكــتــل الــ
التعيينات األمنية والعسكرية، وال أحد قادرًا 
على حسم هــذا الــخــالف بــن الــــوزراء، فــي ظل 
ــراف  غــيــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــذي مــن األعـ
تكون  وأن  للجيش،  قــائــدًا  بشخصه  يعّن  أن 
لـــه كــلــمــة الــفــصــل فـــي الــتــوقــيــع عــلــى مــراســيــم 

التعين.
وبينما تسير املؤسسات األمنية نحو شغور 

تحّدي إدارة إدلب
توفير األمن والخدمات رهان المعارضة

رامي سويد

الشمال  فــي  السورية  املعارضة  قــوات  تقف 
السوري على بعد خطوات قليلة من إعالن 
محافظة إدلب أول محافظة سورية تسيطر 
عليها بالكامل، لتكون إدلب وريفها املنطقة 
الــثــانــيــة الـــتـــي تـــخـــرج عـــن ســيــطــرة الــنــظــام 
التي  وريفها  الــرقــة  بعد  بالكامل،  الــســوري 
ــة اإلســـالمـــيـــة«  ــدولــ ســقــطــت بــيــد تــنــظــيــم »الــ
)داعـــــش( فـــي بـــدايـــة خــريــف الـــعـــام املــاضــي. 
لقوات  الكبير  امليداني  التقّدم  هــذا  ويــطــرح 
املــعــارضــة فـــي الــشــمــال الـــســـوري تــســاؤالت 
التي  املنطقة  إدارة  حــول مــدى قدرتها على 
تسيطر عليها، بعد طرد قوات النظام منها، 
السورية  الــدولــة  مؤسسات  ــف جميع 

ّ
وتــوق

التي كان يديرها النظام في إدلب وريفها.
فــمــع ســيــطــرة املـــعـــارضـــة عــلــى مــديــنــة إدلـــب 
الــشــهــر املــاضــي، بـــدأ طــيــران الــنــظــام بحملة 
قـــصـــف يـــومـــيـــة بـــالـــبـــرامـــيـــل املـــتـــفـــجـــرة عــلــى 
املدينة، وخصوصا على منطقة الساعة التي 
عتبر الــوســط الــتــجــاري فــي املــديــنــة، األمــر 

ُ
ت

بها  دمـــار نسبة ال يستهان  إلـــى  أدى  الـــذي 
مــع تسّبب  املــديــنــة،  فــي  التحتية  البنية  مــن 
الــقــصــف بــتــهــجــيــر أعـــــداد كــبــيــرة مـــن ســكــان 
محافظة  مركز  أول  ــعــّد 

ُ
ت باتت  التي  املدينة 

تسيطر عليها قوات املعارضة بالكامل.
أدى كل ذلك إلى اقتصار الحياة في املدينة 
على نزول من تبقى من سكانها صباحا إلى 
األسواق القليلة التي واصلت عملها لشراء 
حــاجــيــاتــهــم الــيــومــيــة، ثــم الـــعـــودة لبيوتهم 
ــيــــاه  ــة مــــن خــــدمــــات الـــكـــهـــربـــاء واملــ ــيـ ــالـ الـــخـ
واالتــــصــــاالت، لــتــقــتــرب مــع ذلـــك الــحــيــاة في 
مدينة إدلب من االستحالة، في ظل التردي 
ــف عمل 

ّ
الخدماتي، وتــوق الــواقــع  الكبير في 

املــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة جــمــيــعــا، وإغـــــالق 
معظم املدارس واملؤسسات الطبية أبوابها 
أمام السكان، مع تواصل القصف بالبراميل 

املتفجرة على املدينة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن قـــيـــام طـــيـــران الــنــظــام 
بــقــصــف مــديــنــة إدلـــــب، بــعــد ســيــطــرة قـــوات 
ــرًا مــتــوقــعــا نــظــرًا  ــ ــان أمـ املـــعـــارضـــة عــلــيــهــا كــ
لسعي الــنــظــام الــســوري الــدائــم ملــنــع وجــود 
فيها  تــســتــمــر  أن  يــمــكــن  آمـــنـــة،  مــنــطــقــة  أي 
سيطرته،  خــارج  للسكان  الطبيعية  الحياة 
للمدينة كانت  الطيران  أن وتيرة قصف  إال 
أنـــه غــيــر مــســبــوق، إال  مرتفعة بشكل يــبــدو 
في مناطق مدينة حلب التي تسيطر عليها 

قوات املعارضة.
ذلـــك أن الــنــظــام الـــســـوري ســعــى دائـــمـــا على 
مــــدار ســـنـــوات الـــحـــرب الـــثـــالث املــاضــيــة إلــى 
مــنــع قــابــلــيــة الــحــيــاة فـــي املــنــاطــق الــخــارجــة 
عـــن ســيــطــرتــه، مـــن خـــالل قــصــفــهــا عــشــوائــيــا 
بــالــبــرامــيــل املــتــفــجــرة، وصـــواريـــخ الــطــائــرات 
ــتــــي تــســبــبــت بـــتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة  الـــفـــراغـــيـــة الــ
املــدن  مــن  السكان  معظم  وتهجير  التحتية، 
الــتــي ســيــطــرت عليها املــعــارضــة، فــي الــوقــت 
الذي يواصل فيه اإلعالم السوري الذي يديره 
مـــســـؤولـــو الـــنـــظـــام إطـــــالق وصــــف »املــنــاطــق 
اآلمـــنـــة« عــلــى املــنــاطــق الــتــي يــســيــطــر عليها 
الــنــظــام، كــاســم يــوحــي بـــأن املــنــاطــق الــتــي ال 

يسيطر عليها النظام هي مناطق غير آمنة.
يجعل كل ذلك تحدي توفير األمــن للسكان 
التحدي األبرز أمام قوات املعارضة السورية 

التي تقّدمت بشكل غير مسبوق في الشمال 
الــــســــوري، وذلــــك لــتــتــمــكــن مـــن إيـــجـــاد بــديــل 
تسيطر  الــتــي  األرض  عــلــى  للنظام  حقيقي 
عليها، مــن خــالل توفيرها إلــى حــد معقول 
لــألمــن والـــخـــدمـــات األســاســيــة لــلــســكــان في 
املناطق التي سيطرت عليها، بعد أن كانت 
هــــذه املــنــاطــق تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام الـــذي 
يدير مؤسسات خدمية وتعليمية وصحية 
فــي األســـاس مؤسسات  وأمنية كبيرة؛ هــي 

الدولة السورية.
املسبوق  وغير  العالي  التنسيق  أن  ويــبــدو 
ــرًا،  ــيـ بــــن فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة فــــي إدلــــــب أخـ
والـــــذي تــمــثــل بــتــشــكــيــلــهــا »جـــيـــش الــفــتــح«، 
يــمــكــن أن ُيـــشـــّكـــل أرضـــيـــة هـــامـــة لــالنــطــالق 
منها نحو تشكيل مؤسسات أمنية تضبط 
التي  املناطق  في  التجاوزات  وتمنع  األمــن، 
تــســيــطــر عــلــيــهــا املـــعـــارضـــة، كــمــا سيسمح 
للفصائل املنضوية في هذا التشكيل بإنهاء 
خالفاتها التي تسببت في كثير من األحيان 
في الفترة املاضية بظهور صدامات مسلحة 
فــي مــا بينها، أثــرت على االســتــقــرار األمني 

في مناطق سيطرة املعارضة.
كما أن االتصاالت واللقاءات املستمرة خالل 
الــشــهــريــن األخــيــريــن، بــن قــيــادة املــعــارضــة 
املــســلــحــة ومـــســـؤولـــي الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
يمكن  املعارض،  الوطني  واالئتالف  املؤقتة 
ــّكـــل مــنــطــلــقــا لـــتـــعـــاون الـــطـــرفـــن فــي  ـــشـ

ُ
أن ت

الخدمية  املــؤســســات  بعض  تشغيل  مــجــال 
الرئيسية، كمؤسسات التعليم واملؤسسات 
ــا، األمـــــــر الـــــــذي ســيــضــمــن  ــيــــرهــ الـــطـــبـــيـــة وغــ
ــرار الــــحــــيــــاة فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
املــعــارضــة فــي حــد أدنـــى، يمكن فــي مــا بعد 
االنطالق منه لتطوير عمل املؤسسات التي 
بديل  تشكيل  سبيل  في  املعارضة  لها 

ّ
شغ

ُ
ت

إداري حــقــيــقــي لــلــســكــان فـــي املــنــاطــق الــتــي 

طردت املعارضة النظام السوري منها.
ويبقى بعد ذلك أمام املعارضة تحدي لجم 
الــذي ســيــواصــل، كما اعتاد،  طــيــران النظام 

ــهـــداف املـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  ــتـ اسـ
والصواريخ  املتفجرة  بالبراميل  املعارضة 
الفوضى  من  مزيدًا  فيها  ليسّبب  الفراغية، 
ــدرة  ــراجـــع قـ ــن املـــتـــوقـــع تـ ــار. ولـــكـــن مـ ــ ــــدمـ والـ
الـــطـــيـــران عــلــى اســـتـــهـــداف مــنــاطــق ســيــطــرة 
املعارضة بكثافة عالية، مع سيطرة تنظيم 
»داعـــــــــــش« عـــلـــى مــــطــــار تــــدمــــر الـــعـــســـكـــري، 
ووصول قوات التنظيم إلى مطار »تي فور«؛ 
أكــبــر املــطــارات العسكرية الــســوريــة؛ والــذي 
يــقــع فــي ريـــف حــمــص الــشــرقــي، األمــــر الــذي 
ســيــســّبــب تــوقــفــه بــشــكــل جــزئــي أو كــلــي عن 
العمل، مع توقف مطار كويرس العسكري في 
ريف حلب الشرقي عن العمل، بسبب حصار 
ــــوات املــعــارضــة  ــتـــهـــداف قـ »داعــــــش« لـــه واسـ
املستمر ملطار النيرب العسكري شرق حلب 
أيـــضـــا، واقــتــرابــهــا بــشــكــل نــســبــي مـــن مــطــار 
حماة العسكري، ليبقى أمام النظام إمكانية 
في  املوجودة  العسكرية  مطاراته  استخدام 
ريف دمشق وريف حمص فقط، األمر الذي 
سيؤدي بال شك إلى تراجع إمكانات سالح 

الطيران التابع للنظام.
ــدرة طـــيـــران  ــ ــــك لــــن يــعــنــي إنــــهــــاء قــ إال أن ذلـ
النظام على استهداف املناطق التي تسيطر 
عليها املعارضة، خصوصا مع عدم امتالك 
املعارضة حتى اليوم ألسلحة فعالة مضادة 
للطيران، فالواليات املتحدة ما زالت تقصر 
ــا لـــقـــوات املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة على  إمــــدادهــ

صواريخ »تاو« املضادة للدروع
وال ُيــتــوقــع أن تــحــوز قــــوات املـــعـــارضـــة في 
القريب على مــضــادات طــيــران فعالة،  املــدى 
تدريب  برنامج  تنفيذ  تأخر  مــع  خصوصا 
قوات املعارضة على األراضي التركية بشكل 
كبير حتى األسبوع قبل املاضي، حن وصل 
ثــالثــمــئــة مــقــاتــل مـــن قــــوات املـــعـــارضـــة ممن 
أشرف األميركيون على اختيارهم، ووافقت 
عــلــيــهــم تــركــيــا إلـــى قـــاعـــدة هــرفــانــلــي وســط 
األنـــــاضـــــول، بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة كــرشــهــيــر 
الــتــركــيــة، وذلــــك بــعــد خـــالفـــات كــبــيــرة حــول 
استراتيجية القتال التي ستتخذها القوات 

املدّربة.

في  األمنية  الكتيبة  تمّكن  عن  اإلسالمية«  الشام  »أحرار  حركة  أعلنت 
مع  العلي  مهنا  بسام  الركن  العميد  اغتيال  من  بدمشق  الحركة 
سبعة من مرافقيه في منطقة 
دمشق.  ضواحي  في  الديوانية 
العلي  الــركــن  العميد  ويشغل 
هيئة  عضوية  اغتياله،  تم  الذي 
الجيش  فــي  العامة  العمليات 
الهيئة  هــذه  وتعتبر  ــســوري،  ال
بين  التنسيق  ــن  ع الــمــســؤولــة 
النظام  قوات  تشكيالت  مختلف 
اإلشـــــراف على  ــى  إلـ ــة  ــاف ــاإلض ب

العمليات الميدانية.

المبعوث  لقائه  خالل  هــادي،  منصور  ربه  عبد  اليمني  الرئيس  طالب 
الرياض،  األحد في  )الصورة( أمس  الشيخ أحمد  إسماعيل ولد  األممي 
لتنفيذ  الجهود  من  المزيد  ببذل 
 2216 رقـــم  األمـــن  مجلس  قـــرار 
الرئيسية  الــمــرجــعــيــة  ــاره  ــب ــاعــت ب
السلمي  االنتقال  لعملية  الناظمة 
األنباء  وكالة  وبحسب  اليمن.  في 
أعلن  هادي  فإن  الرسمية،  اليمنية 
ووسيلتنا  مبتغانا  هو  »الحوار  أن 
الجهود  كل  أجلها  من  بذلنا  التي 
أجل  مــن  فيها  سنستمر  ــتــي  وال

تحقيق تطلعات شعبنا«.

اغتيال ضابط كبير في دمشق

الـ 2216 أوًال

حسن  اهلل،  لحزب  العام  األمين  قــال 
بات يحارب في كل  إّن حزبه  نصر اهلل، 
بوجه  »الوجود  معركة  في  سورية 
احتفال  خــالل  ــار،  وأشـ التكفيريين«. 
الذكرى السنوية لالنتصار في 25 مايو/ 
أيار 2000، ذكرى تحرير الجنوب اللبناني 
هذه  أّن  إلى  اإلسرائيلي،  االحتالل  من 
المعركة الوجودية مماثلة للمعركة 
مع العدو اإلسرائيلي، »وحضورنا في 
الواجب  اقتضى  كلما  سيكبر  سورية 
الجبهة  توحيد  ــى  إل داعــيــًا  ذلـــك«، 

اللبنانية العراقية السورية.

نصر اهلل: نحارب 
في كل سورية

ستكون سلطنة عمان 
محطة للقاٍء أميركي 

ـ حوثي، بعد توّجه 
وفد من »أنصار اهلل« 

إلى مسقط بموافقة 
التحالف

بعد التسجيل الصوتي 
ألبي بكر البغدادي، 

الذي هّدد من خالله 
بنقل المعركة إلى 

بغداد وكربالء، سارعت 
السلطات العراقية إلى 

إعادة النظر في الخطة 
األمنية في بغداد

في ظّل الفراغ يتابع اللبنانيون حياتهم بشكل شبه طبيعي )األناضول(

حلول 
شهر 
رمضان 
سيمنح 
التنظيم 
فرصة 
لتنفيذ 
عمليات 
انتحارية 
)فرنس 
برس(

إدلب تعاني من انقطاع الخدمات وتوّقف عمل المؤسسات )األناضول(

  شرق
      غرب

المركز العربي: رأي عام 
عربي سلبي تجاه روسيا

اختتمت، أمس األحد، أعمال مؤتمر 
»الـــعـــرب وروســـيـــا: ثــوابــت العالقة 
وتــحــوالتــهــا الــراهــنــة«، الـــذي عقده 
ــة  املـــركـــز الــعــربــي لــألبــحــاث ودراســ
الـــســـيـــاســـات فـــي الــــدوحــــة، وتــــوزع 
ــلـــســـات، شــــــارك فــيــهــا  ــدة جـ ــ عـــلـــى عـ
نــحــو أربـــعـــن خــبــيــرًا وأكـــاديـــمـــيـــا. 
ــيـــاس  ــــج قـ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــر بـ ــ ــديـ ــ وعـــــــــرض مـ
ــز،  ــركـ الـــــــرأي الــــعــــام الـــعـــربـــي فــــي املـ
الخاصة  النتائج  املــصــري،  محمد 
باتجاهات الرأي العاّم في املنطقة 
روسيا وسياساتها  نحو  العربية 
ضمن االستطالع السنوي »املؤشر 
ــذه 

ّ
الـــــذي نــف لـــعـــام 2014  الـــعـــربـــي« 

املـــركـــز الـــعـــربـــّي. وقـــــال إن أغــلــبــيــة 
الــــرأي الــعــام تــحــمــل مــوقــفــا سلبيا 
 هناك رأيــا عاما 

ّ
تجاه روسيا، وإن

»ضد روسيا«.
)العربي الجديد(

فتح رفح ليومين
أعلنت سفارة فلسطن في القاهرة 
ــررت فتح  أن الــســلــطــات املــصــريــة قـ
معبر رفـــح ملـــدة يــومــن فــي اتــجــاه 
العودة إلى قطاع غزة، وذلك يومي 
الــثــالثــاء واألربــعــاء املقبلن. وقــال 
مــصــدر ســيــاســي مــصــري إن فتح 
املــعــبــر جـــاء بــعــد ضــغــوط عــربــيــة، 
ــيـــادات بحركتي  قـ واتـــصـــاالت مـــن 
و»الــجــهــاد« بمسؤولي  »حــمــاس« 
ــاز  ــهـ ــي جـ ــ ــيـــنـــي فــ ــلـــســـطـ ــفـ ــــف الـ ــلـ ــ املـ
للتنسيق  املــصــريــة  االســتــخــبــارات 

معهم.
)العربي الجديد(

أبو مرزوق مسؤوًال 
عن العالقات الخارجية 

في »حماس«
نقلت وكالة »األناضول« عن مصدر 
إن  قوله  مقّرب من حركة »حماس« 
عــضــو املــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة 
ــرزوق، ُعــــّن مــســؤواًل  ــ مــوســى أبـــو مـ
ــلــــف الـــــعـــــالقـــــات الــــخــــارجــــيــــة فــي  ملــ
الحركة، خلفا للقيادي في »حماس« 
محمد نضر. وبحسب املصدر، فإن 
أبو مرزوق لن يعود لإقامة في غزة 

وسيتخذ من الدوحة مقرًا إلقامته.
)األناضول(

قوات حفتر 
تقصف ناقلة نفط

تــعــرضــت نــاقــلــة نــفــط لــيــبــيــة، أمــس 
ــقــــصــــف جــــــــوي مــــــن قــبــل  األحــــــــــــد، لــ
ــة« الــتــي  ــرامــ ــكــ ــــرات »عـــمـــلـــيـــة الــ ــائـ ــ طـ
راسية  وهــي  حفتر  خليفة  يقودها 
الوقود، غرب  لتفريغ حمولتها من 
ــبـــاء  ــرت، كـــمـــا أفـــــــادت وكــــالــــة األنـ ــ ســ
طرابلس.  لحكومة  التابعة  الليبية 
مساعد  عن  الليبية  الوكالة  ونقلت 
ــاء الـــخـــلـــيـــج  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ مـــــديـــــر مـــحـــطـــة كـ
الـــبـــخـــاريـــة، حـــســـن الـــفـــرجـــانـــي، أن 
»القصف الجوي تسبب في إصابة 

طاقم الباخرة بجروح متفاوتة«.
)فرانس برس(
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في  الحاضرين  النواب  الرسمية عن بعض 
الجلسة.

ــكـــالم، نــقــلــه أيــضــا عــضــو لــجــنــة األمـــن  هـــذا الـ
البرملان  في  الخارجية  والسياسات  القومي 
ــــذي قـــال لــوكــالــة  جــــواد كــريــمــي قـــدوســـي، والـ
»أنباء فــارس« إن »كل ما ذكر سابقا، يتعلق 
بشكوك الغرب املتخوف من عدم تقديم طهران 
ــــول نــشــاطــهــا الــــنــــووي بــكــل  لــلــمــعــلــومــات حـ
شفافية«. وأكد قدوسي أن البرملان يدرس في 
الوقت الحالي املشروع الذي سيحفظ حقوق 
البالد النووية وإنجازاتها، بحسب تعبيره، 
والذي سيعلن عنه األسبوع املقبل، وسيمنع 
غالبا العمل بأي اتفاق نووي من دون أن يمر 

على النواب.
أتــى املــشــروع ملواجهة مــشــروع شبيه طرحه 
أعضاء الكونغرس األميركي من الجمهورين 
فــي وقــت ســابــق. فــطــهــران تعمل على اتخاذ 

خطوات احترازية، ومشروع البرملان اإليراني 
سيسمح بالرد على أي إخالل بالتعهدات من 
بإلغاء  وسيهدد  إليـــران،  املقابل  الطرف  قبل 
االتــفــاق املرتقب فــي حــال فــرض شــروط غير 
مقبولة إيــرانــيــا، وفــق مــا أعــلــن رئــيــس لجنة 
األمـــــن الـــقـــومـــي عــــالء الـــديـــن بــــروجــــردي في 

مقابلة خاصة مع وكالة »مهر« اإليرانية.
املـــتـــعـــلـــقـــة  ــة  ــطــ ــقــ ــنــ الــ هــــــو  اآلن  األهــــــــــم  لــــكــــن 
املــواقــع  اإلضـــافـــي وبتفتيش  بــالــبــروتــوكــول 
ــارة، إلـــى أن توقيع  ــ الــعــســكــريــة. وتــجــدر اإلشـ
ــهـــران عــلــى الـــبـــروتـــوكـــول يــحــتــاج أســاســا  طـ
ملوافقة نواب البرملان املحافظن بأغلبيتهم، 
د ويصّعب مهمة الوفد املفاوض في 

ّ
ما سيعق

كل األحوال.
يدعم رئيس مجلس الشورى اإلسالمي، علي 
الريــجــانــي، املــقــرب مــن دائـــرة املــرشــد األعلى 
علي خامنئي، الوفد املفاوض، لكنه لن يسمح 

طهران ـ فرح الزمان شوقي

العلنية  غــيــر  الــجــلــســة  اســـتـــمـــّرت 
لـــنـــواب الـــبـــرملـــان اإليــــرانــــي، أمــس 
األحــد، ساعتن، مع كل من وزير 
الــخــارجــيــة ورئــيــس الــوفــد املــفــاوض محمد 
جــــواد ظــريــف، ومــســاعــده عــبــاس عــراقــجــي، 
 عـــن آخــر 

ً
إذ قـــــّدم الــــرجــــالن تـــقـــريـــرًا مــفــصــال

النووية  بــاملــفــاوضــات  املتعلقة  املــســتــجــدات 
ــــرب، عـــلـــى خــلــفــيــة مــوافــقــة  ــغـ ــ بــــن إيـــــــران والـ
الــوفــد املــفــاوض على فتح املــواقــع اإليــرانــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة لــلــتــفــتــيــش الـــــدولـــــي، فــــي إطــــار 
النهائي املنتظر  النووي  التحضير لالتفاق 

في نهاية يونيو/حزيران املقبل.
ــتـــي نــقــلــتــهــا املـــواقـــع  ــواب الـ ــنــ تـــصـــريـــحـــات الــ
اإليرانية، سواء أكانت داعمة أم منتقدة لهذا 
القرار، لم تنقل تفاصيل حديث عراقجي الذي 
جرى خلف أبواب مغلقة بعيدًا عن العدسات. 
لكن نقل بعضهم تأكيد عراقجي أن املوافقة 
تفتيشا  يكون  بــأن  مشروطة  التفتيش  على 
ما وقانونيا ودقيقا، وفق ما ينص عليه 

ّ
منظ

الحد من  اإلضافي من معاهدة  البروتوكول 
االنتشار النووي. 

وأوضـــح عراقجي عــن منح وفــده املفاوض 
للطرف املقابل، الئحة بأسماء علماء البالد 
ــه نــقــل أنــــه لـــم تــتــم املــوافــقــة 

ّ
الـــنـــوويـــن، لــكــن

ــراء مــقــابــالت مــبــاشــرة  ــ حــتــى اآلن عــلــى إجــ
مــع الــعــلــمــاء والــخــبــراء فــي بــــالده، كــمــا أّكــد 
املــــفــــاوض اســـتـــطـــاع أن يــحــصــل  الــــوفــــد  أن 
على اعتراف الغرب بحق البالد بتخصيب 
 
ً
اإليرانية، فضال األراضــي  على  اليورانيوم 
عــن اإلبــقــاء على عمل املــنــشــآت الــنــوويــة، ال 
سيما مفاعل آراك، بحسب ما نقلت املواقع 

إيران تفتح 
         مواقعها

مشروع مضاد يهّدد االتفاق النووي

أوًال بأول
بين  المستجدة  المفاوضات  عن  اإليراني  للبرلمان  تقريرًا  المفاوض  الوفد  قّدم 
دخول  على  المشروطة  موافقته  عن  معلنًا  النووي،  االتفاق  بشأن  والغرب  إيران 

المفتشين الدوليين، ما خلق جدًال داخل البرلمان

67
سياسة

رام اهلل ـ محمد عبيدات

الشمالية  الجهة  فــي  الــواقــعــة  عنير  عــني  اليهودية،  التلمودية  الطقوس  تــازم 
املحتلة،  الغربية  الضفة  وســط   الله  رام  غربي  كركر  راس  قرية  مــن  الغربية 
أصحابها  بِعد 

ُ
أ أن  بعد  الدينية،  املستوطنني  ألطماع  أصبحت ضحية  والتي 

األصليون عنها قسرًا.
وتضم العني عددًا من ينابيع املياه، ومقام أحد األولياء الصالحني املسمى »النبي 
ل العني ُبعدًا دينيًا وتاريخيًا يرتبط بفلسطينية املكان وتراثه، 

ّ
عنير«، بينما تمث

إضافة إلى أنها كانت مصدر مياه حيويا للمزارعني في املنطقة.
والعني هي منطقة وقفية مساحتها تصل إلى قرابة 40 دونمًا، وتتبع ملكيتها 
من  بعدد  أحيطت  الفلسطينية،  واإلسامية  الدينية  والــشــؤون  األوقـــاف  وزارة 
البؤر االستيطانية التي تعتبرها سلطات االحتال غير شرعية واملسماة ببؤر 
»تلمون«، إضافة إلى وقوعها تحت سيطرة املستوطنني وتواجدهم الدائم فيها، 
الطابع  »نيريا« إلضفاء  استيطانية بجانبها تسمى  بــؤرة  بناء  إلى  ما دفعهم 

الديني اليهودي عليها.
يقول رئيس املجلس القروي في راس كركر، بهجت سمحان، لـ«العربي الجديد«، 
إن »املستوطنني بــدأوا منذ نحو عشر سنوات يترددون وبشكل متقطع على 
عني املياه، ويقيمون فيها صلوات دينية، إضافة إلى استخدام مياه الينابيع في 
ت فيه حركة 

ّ
غطسات دينية خال مواسم األعياد اليهودية، في الوقت الذي قل

الفلسطينيني وزياراتهم للمكان، بسبب تواجد املستوطنني وعمليات الترهيب 
التي يقومون بها«.

ــل الـــبـــؤر االســتــيــطــانــيــة الــعــشــوائــيــة، وهــجــمــات املــســتــوطــنــني وطــرقــهــم 
ّ
ــشــك

ُ
وت

االلتفافية، خطرًا على أهالي راس كركر، في حال أرادوا التوّجه إلى العني، التي 
األقصى«،  »انتفاضة  الثانية  الفلسطينية  االنتفاضة  بدايات  انقطعوا عنها مع 
وهجروها بشكل دائم مع عام 2005. ودفعت أطماع املستوطنني الدينية باملقام 
وعني املياه، إلى مهاجمة األراضــي الزراعية املحيطة وتخريب أشجار الزيتون 
التاريخية فيها وتقطيعها، وفي بعض األحيان يهاجمون املزارعني لترويعهم 

وترهيبهم كي ال يتوجهوا إلى املكان.
ويشرح سمحان أن سلطات االحتال فرضت، في السنوات األخيرة، سياسة 
أذونــات الدخول إلــى األراضــي الزراعية، إذ ُسمح بالوصول إلــى تلك األراضــي 
االحتال  أن سلطات  إلــى  لكن يشير  الثمار فقط.  الــحــراث وقطف  في مواسم 
لم تفرض أمرًا عسكريًا يمنع أهالي القرية من الوصول إلى العني، فيما فرض 
يــقــومــون بها في  الــتــي  الــحــراســة األمــنــيــة  الــدائــم وعمليات  تــواجــد املستوطنني 
محيطها، واالعتداء على كل من يحاول الدخول إلى املكان، نوعًا من التردد عند 

األهالي دفعهم إلى عدم الذهاب إليها، حفاظًا على سامتهم وسامة أبنائهم.
وكاب  بالساح  املدججني  الشبان،  املستوطنني  من  عدد  املكان  في  ويتواجد 
في  الزيتون،  ألشجار  اقتاع  عمليات  األحــيــان  بعض  في  وينفذون  الحراسة، 
الــدائــم في  املستوطنني  تواجد  قرية راس كركر،  أهالي  فيه  يلحظ  الــذي  الوقت 
ثابتة هناك، وقيامهم بعمليات ترميم وتغيير  العني، وإنشاءهم غرفا حديدية 
في املعالم، وكذلك تواجد مواد بناء ومستلزمات قالوا إنها »إلنشاء متنزهات 
املياه  الديني وعني  إنقاذ مقامهم  القرية  أهالي  املكان«، ما سيصّعب على  في 

التاريخية.
القرية  أهالي  املكان، اشتكى  تهويد  املستوطنون  فيه  الــذي يحاول  الوقت  وفي 
من إهمال وزارة األوقــاف الفلسطينية، بحسب سمحان، من عدم استجابتها 
وتحركها ضد عمليات الترميم التي يقوم بها املستوطنون، على الرغم من أنهم 
منذ سنوات وحتى اليوم يوّجهون رسائل إلى الوزارة يحذرون فيها من خطورة 

تحركات املستوطنني في املكان.

عين عنير ضحية المستوطنين

وسيدعم  الحمراء،  الخطوط  بعض  بتجاوز 
املـــشـــروع الــبــرملــانــي الــــذي ســيــعــلــن عــنــه بعد 
مــدة، ليكون بمثابة قــوة ردع إليــران وسالح 
الــبــرملــان فــي حــال فــرض املزيد  سيستخدمه 
أو طــرح طلبات غربية »غير  الــعــقــوبــات  مــن 
املحافظن.  بعض  وصــف  بحسب  معقولة«، 
 هــنــاك أغلبية فــي الــبــرملــان وخــارجــه 

ّ
كــمــا أن

يـــؤيـــدون وجــهــة الــنــظــر هـــذه عــلــى الــرغــم من 
ــاك فـــئـــة أكــثــر  ــنـ كــــل الـــتـــشـــدد. فــــي املـــقـــابـــل، هـ
تشددًا تواجه املفاوضن علنا، وال تهدئ من 

 بتصريحات واضحة من خامنئي. 
ّ

روعها، إال
وقــد نقلت وكــالــة »أنــبــاء فـــارس« أن النائبن 
حميد رسايي ومهدي كوتشك زاده، قد علت 
أصـــواتـــهـــمـــا املـــعـــتـــرضـــة عـــلـــى الــتــصــريــحــات 
ــيـــرة لــعــراقــجــي وظــريــف  خـــالل الــجــلــســة األخـ
فــي الــبــرملــان، متسائلن عــن سبب عــدم نشر 
أن  املفترض  التي من  الحقائق  ظريف لورقة 
اإلطـــاري  االتــفــاق  بــنــود  يعلن فيها تفاصيل 

املعلن عنه في لوزان الشهر املاضي.
أمـــا الــنــقــطــة الــتــي ستفتح الــجــدل األكــبــر من 

علي  املــرشــد  بتصريح  فتتعلق  هــــؤالء،  قــبــل 
خامنئي، والــذي أعلن سابقا عن عدم قبوله 
 
ً
بفتح املنشآت العسكرية أمام أي طرف، فضال
عــن تأكيده ضـــرورة عــدم منح أي معلومات 

حول الخبراء والعلماء اإليرانين. 
على الرغم من كل الجدل السائد في الداخل 
اإليـــــــرانـــــــي واالنــــــتــــــقــــــادات املــــوجــــهــــة لـــلـــوفـــد 
املـــفـــاوض، فـــإن الــجــمــيــع متفق عــلــى ضـــرورة 
دعم املفاوضن اإليرانين خالل هذه املرحلة. 
الــخــالف سيستمر على  لكن هــذا ال ينفي أن 

الــنــووي،  بالنشاط  املتعلقة  النقاط  مــن  عــدد 
ــيـــن املـــتـــشـــدديـــن  ــانـ ــرملـ ــبـ ــار الـ ــ ــتـــح نــ وربــــمــــا فـ
عــلــى املــفــاوضــن فــي حـــال لــم يــقــدم عراقجي 
تــوضــيــحــات دقــيــقــة تــتــعــلــق بــالــتــفــتــيــش، ما 
الضغوطات  بتلك  شبيهة  ضغوطات  يعني 
التي تمارس على الوفد األميركي من الداخل، 
هـــذا وإن ضــغــط عــلــى املــفــاوضــن اإليــرانــيــن 
في الداخل، لكنه من جهة أخرى سيساعدهم 
على طاولة الحوار مع الغرب الذي سيرحب 

بمزيد من التعاون اإليراني.

النووي،  االنتشار  من  الحد  معاهدة  من  اإلضافي  البروتوكول  يسمح 
بتفتيش مفاجئ وفوري للمنشآت النووية، ويشمل في بعض الحاالت 
التفتيش  أن  يعني  ما  النووية،  غير  األخرى  المواقع  بعض  االستثنائية 
بتوقيع هذا  التزام طهران  أمر قانوني وطبيعي، وسيكون جزءًا من 
البروتوكول بموجب االتفاق النهائي الذي يجري العمل على صياغته 

حاليًا، والمفترض اإلعالن عنه مطلع يوليو/تموز المقبل.

تفتيش مفاجئ وفوري

وليد التليلي

ــيــــني  ــتــــونــــســ ــ يــــــبــــــدو إصــــــــــــــرار ال
وتعلقهم  غــريــبــًا،  الـــحـــيـــاة،  عــلــى 
وخــصــوصــًا  أغــــرب،  باملستقبل 
ــلــنــاظــر إلــيــهــم مـــن بــعــيــد، فكل  ل
املـــــــــــؤشـــــــــــرات تـــــــبـــــــدو حـــــــمـــــــراء، 
ـــطـــلـــق 

ُ
وصـــــــــفـــــــــارات اإلنــــــــــــــــذار ت

ــاه، ولـــكـــنـــهـــم عــلــى  ــ ــجـ ــ مــــن كــــل اتـ
ــــك مــتــفــائــلــون  الــــرغــــم مــــن كــــل ذلـ
مؤسسة  باملستقبل.  ومتعلقون 
سبر  عــمــلــيــات  فـــي  متخصصة 
اآلراء قالت إن حوالي 75 في املائة 
وهو  متفائلون،  التونسيني  مــن 
تفاؤل ليس بالغبي وال باألحمق، 
فاملواطنون في هذا البلد الصغير 
النخاع  الـــى  مسّيسني  أصــبــحــوا 
كبيرة،  وال  صغيرة  تفوتهم  وال 
ــم عـــلـــى بـــرامـــج  ــٓهــ ــ

ٓ
ــن ويـــقـــبـــلـــون بــ

ويــعــرفــون  السياسية  الـــحـــوارات 
كل األرقام، ويحللون تصريحات 
ــرر نــفــس  ــ ــكـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ ــ ال
ــرات: إرهــــــاب يـــهـــدد، نمو  ــ ــــؤشـ املـ
ارتفاع،  في  مديونية  تــراجــع،  في 
ــــك فــهــي  ــع ذلـ ــ ــدوم، ومـ ــعــ إنــــتــــاج مــ
تدور وال شيء يوقف دورانها... 
ربما  متفائلون!  والــتــونــســيــون؟ 
ألنــــه فــعــل الـــحـــريـــة الـــســـاحـــر، أو 
ــفــعــل، أو  الـــحـــيـــاة تــتــغــيــر بــال ألن 
ألنـــهـــم لــلــمــرة األولــــــى يــتــكــلــمــون 

ويعارضون ويقترحون.
مختلف،  فعل  السياسة  أن  غير 
يبدو  املــواطــنــون،  يتفاءل  وبينما 
أهــــل الــســيــاســة عــلــى قــــدر كبير 
ــرة، وهـــي  ــيــ ــحــ ــ ــعــــال وال ــفــ ــن االنــ مــ
ومن  الــنــاس  بــني  مفارقة عجيبة 
يــــســــوســــهــــم. أحــــــــد األصــــــدقــــــاء 
بأن  التونسيني  بــإيــمــان  يــفــّســره 
املعجزة في الطريق، ولعلها تدق 
ــقــديــمــة، أو  أحــــد أبـــــواب املــديــنــة ال
ص 

ِّ
لعلهم ينتظرون الفارس املخل

الذي لم يأِت بعد.
الــســؤال املنطقي هو من  غير أن 
ــــفــــارس، ومــا  أيــــن ســيــأتــي هــــذا ال
ــه، وهــــــل يـــكـــون  ــاتــ ــفــ ــواصــ ــــي مــ هـ
الذين  الــنــاس  قـــادرًا على تجميع 
وبعثرتهم  الــســيــاســة،  شتتتهم 
األحـــــــــداث؟ هــــل يــكــفــيــهــا فــــارس 

واحد ليخلصها مما هي فيه؟
بـــقـــوا  ــيـــني  ــتـــونـــسـ الـ أن  ــر  ــاهــ ــظــ ــ ال
ــــعــــربــــيــــة  كــــمــــعــــظــــم الـــــشـــــعـــــوب ال
متعلقني بفكرة الزعيم املخلص، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــم يــغــّيــرون 
مواصفاته ويضعون له شروطًا 
ــثـــر حـــداثـــة  وســــمــــات جــــديــــدة، أكـ
وصدقًا  وديمقراطية  وانــفــتــاحــًا 
فـــي الــتــحــدث إلــيــهــم و إقــنــاعــهــم، 
ــيــــم فــــي كــل  ــــزعــ ــه يـــبـــقـــى ال ــنـ ــكـ ولـ
ــــحــــاالت، ويــــرى أن الــتــونــســيــني  ال
ــا اخـــــتـــــاروا  ــمـ ــيـ ــون« فـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــ »رئ
ــي، بــعــقــانــيــة  ــانــ ــرملــ ــبــ ــ ــام ال ــظــ ــنــ ــ ال
القديمة  ارتـــكـــاب األخـــطـــاء  تــمــنــع 
املــواجــع،  ذات  وتــتــفــادى  نفسها، 
وال تستعيد زمن التسلط... فمن 

يفهمها من أهل السياسة؟

للحديث 
تتمة

... ومع ذلك 
يتفاءلون

واشنطن ـ منير الماوري

ــاراك أوبــامــا مكانا وزمــانــا  اخــتــار الــرئــيــس األمــيــركــي بـ
لهما طابع ديني لدى اليهود، من أجل إطالق تطمينات 
قــويــة إلســرائــيــل وأنــصــارهــا فــي أمــيــركــا والــعــالــم، قبل 
أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن الــتــوقــيــع املــحــتــمــل عــلــى اتـــفـــاق مع 
ــا، يــوم  ــامـ ــنـــووي. تــوجــه أوبـ إيــــران بــشــأن مــشــروعــهــا الـ
الــجــمــعــة، إلــــى أكـــبـــر املــعــابــد الــيــهــوديــة فـــي واشــنــطــن، 
احتفاالت  مع  بالتزامن  داخله،  من  التطمينات  ليطلق 
يهود العالم بنزول التوراة على النبي موسى في جبل 
سيناء. ألقى أوباما، كلمته في كنيس »أداس إسرائيل« 
فــي واشــنــطــن، بــحــضــور حــاخــامــات كــبــار وأعــضــاء في 
لكن  يهود،  أميركين  األميركي ومسؤولن  الكونغرس 
لم  ديرمر،  رون  املتحدة،  الواليات  لدى  إسرائيل  سفير 
يكن مــن بــن الــحــضــور، األمــر الــذي اعتبر مــؤشــرًا على 
أن الــعــالقــات بــن أوبــامــا ورئــيــس الـــوزراء اإلسرائيلي، 
مــتــوتــرة. وفــي مــحــاولــة من  تـــزال  بنيامن نتنياهو، ال 
أوباما ملنافسة نتيناهو على تأييد اليهود األميركين، 
ه يفخر بالوصف الذي أطلقه عليه صحافي 

ّ
أشار إلى أن

أمــيــركــي يــهــودي بــأنــه »أول رئــيــس يــهــودي ألمــيــركــا«، 
مــؤكــدًا أن إيمانه والــتــزامــه بــأمــن إســرائــيــل ال يتزعزع، 
البيت األبيض من يهود  وأنــه محاط بمستشارين في 
أمـــيـــركـــا، مــمــن تــهــّمــهــم مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل ومــصــلــحــة 

الواليات املتحدة على حد سواء.
الكنيس كــجــزء مــن فعاليات  وجـــاءت كلمة أوبــامــا فــي 
عـــديـــدة ضــمــن شــهــر الـــتـــراث الــثــقــافــي لــيــهــود أمــيــركــا، 
الشهر مع  أوبــامــا هــذا  تأتي بعد جهد كبير بذله  كما 

استضاف  العربي،  الخليج  دول  محورية،  عربية  دول 
قــادتــهــا مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري فـــي مــنــتــجــع كــامــب 
 االتفاق املحتمل مع إيران 

ّ
ديفيد لتطمينهم أيضا، بأن

لن يكون على حساب مصالح شعوبهم.
وفي مستهل كلمته، خاطب أوباما الحاخامات اليهود 
إلى  تطرقه  بعد  واســعــة،  ضحكات  تصاحبها  بكلمات 
قــال: »أعــرف  إذ  الــيــهــودي ألمــيــركــا«،  بـ«الرئيس  وصفه 
يــزالــون يتساءلون عــن حقيقة  عــددًا كبيرًا ال  أن هــنــاك 
ديــانــتــي. لــهــذا، فــإن اعــتــبــاري »يــهــودي فــخــري« مــدعــاة 
ــــاف »أحـــد  ، ويــشــعــرنــي بــالــســعــادة«. وأضـ

ً
لــلــفــخــر فـــعـــال

أعــضــاء كنيسكم، الــصــحــافــي جــيــف غــولــدبــيــرغ أجــرى 
الوصف،  األســبــوع، وأطلق علّي هــذا  معي مقابلة هــذا 

ه لشرف لي أن تعتبروني منكم«.
ّ
وإن

األميركين  اليهود  من  التقرب  أوبــامــا  محاولة  وتأتي 
يعارض  الــذي  نتنياهو  بهم ضد  االستقواء  من  كنوع 
الواليات   

ّ
أن أوباما  اإليــرانــي. وأوضــح  النووي  االتفاق 

السماح  عــدم  تتفقان على ضــرورة  املتحدة وإســرائــيــل 
إليران بامتالك سالح نووي، لكنه اعترف بوجود جدل 
ــك. لــكــن بــعــد مـــغـــادرة أوبــامــا  بــشــأن كــيــفــيــة تــحــقــيــق ذلــ
يمنح  قــانــون  على  التوقيع  عليه  كــان  بساعات،  املعبد 
الــكــونــغــرس صــالحــيــة مــراجــعــة أي مــشــروع اتــفــاق يتم 
مشروع  توقيعه. وحصل  قبل  إيــران  مــع  إليه  التوصل 
املؤيدين إلسرائيل  النواب  كبير من  القانون على دعم 

من الحزبن الجمهوري والديمقراطي على حد سواء.
ولــوحــظ وجــــود أعــضــاء كــونــغــرس بـــارزيـــن فــي املعبد 
ــا، مــن بــيــنــهــم الــســيــنــاتــور  ــامـ الــيــهــودي أثــنــاء كــلــمــة أوبـ
مــايــكــل بــيــنــيــت والــنــائــبــة ســـانـــدي لــيــفــن، كــمــا شــوهــد 

إيــرا  السامية،  مــعــاداة  مكافحة  مــســؤول  الحضور  بــن 
فورمان، الذي أشاد أوباما بجهوده وعمله الهام.

ولفت أوباما أثناء كلمته إلى أنه اختار حتى اآلن اثنن 
لــتــولــي منصب كبير موظفي  الــيــهــود  األمــيــركــيــن  مــن 
التي  االســتــشــارات  أهمية  إلــى  مشيرًا  األبــيــض،  البيت 
كان وال يزال يتلقاها منهما. واستدرك أوباما ضاحكا: 
»لكني لن أطبق النصائح التي قّدمها لي رام إيمانويل 
األبيض  البيت  ملوظفي  كبيرًا  عمل  إسرائيلي  )يهودي 
ي أريد أن أدعى مرة أخرى إلى هذا املكان«. 

ّ
سابقا(، ألن

ويبدو أن أوباما أراد بذلك، التلميح إلى وجود خالفات 
بــن يــهــود أمــيــركــا تستدعي مــنــه الــحــذر بـــأال يــقــف مع 

مجموعة ضد أخرى.
ــار أوبـــامـــا أيــضــا إلـــى أن أمــيــركــا لـــم تــكــن بالنسبة  أشــ
لليهود، وال لغيرهم، مجرد بلد آخر من بلدان الشتات، 
بل كانت فكرة جديدة أّكد عليها الرئيس األول املؤسس 
جورج واشنطن في رسالته إلى يهود رود آيالند بقوله: 
»إن الواليات املتحدة لن تكون مكانا جديدًا لالضطهاد 
أو التعصب الديني، بل ستوفر مالذًا ومساعدة لجميع 
أو  العرق  أو  األصــل  النظر عن  إليها، بغض  الواصلن 

الديانة«.
وقبل أن ينهي أوباما كلمته، مّر سريعا على االضطهاد 
ــزال يــعــانــي مــنــه ذوو الــبــشــرة الـــســـمـــراء في  ــ ــــذي ال يـ الـ
مختلف أنحاء العالم، بما فيها أميركا وإسرائيل، لكن 
إشـــاراتـــه لــم تــكــن واضــحــة وصــريــحــة بــمــا فــيــه الكفاية 
النتقاد ما يتعرض له املهاجرون األفارقة في إسرائيل 
ــانـــوا مـــن أتــبــاع  بــســبــب أصــلــهــم الـــعـــرقـــي، حــتــى وإن كـ

الديانة اليهودية.

أوباما يطمئن يهود أميركا: اعتبروني منكم

متابعة

انــــدلــــعــــت اشــــتــــبــــاكــــات بــني 
مـــســـلـــحـــي مـــنـــظـــمـــة حــــزب 
ــي  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــكـ ــ الــــــعــــــمــــــال الـ
وعناصر ينتمون إلى الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
اإليــرانــي، من أجل السيطرة 
ــلــــى مـــــواقـــــع فـــــي مـــنـــاطـــق  عــ
أربــيــل.  محافظة  مــن  جبلية 
وقــــال املـــســـؤول عــن الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، 
محمد صالح قادري، لوكالة 
»األناضول«، إن »اشتباكات 
ــبــــني  ــانــ ــجــ ــ انــــــدلــــــعــــــت بـــــــني ال
العمال  مسلحو  قــام  عندما 
ــانــــي بــمــهــاجــمــة  ــتــ ــكــــردســ ــ ال
ــزب  ــحــ ــ ــر ال ــاصــ ــنــ ــع عــ ــــواقــــ مــ
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
فــــي مــنــطــقــة ســـقـــر، وكــيــلــه 

شني وهينيره قرب أربيل.

أعلن رئيس مجلس الشورى اإلسالمي، 
موافقة  ضرورة  عن  الريجاني،  علي 
المواقع  تفتيش  بند  على  الــنــواب 
دعم  من  الرغم  وعلى  العسكرية. 
المفاوض،  للوفد  العلني  الريجاني 
مفّصلة  تقارير  بتقديم  طالبه  لكنه 
ــول مـــا يــجــري في  ــ ــة ح ــوب ومــكــت
ضــرورة  عن  وتحدث  المفاوضات، 
االستفادة من كل الفرص الدبلوماسية 
لحلحلة الموضوع النووي والمسائل 

اإلقليمية والدولية.

قال عضو لجنة األمن القومي، عباس 
منصوري آراني )الصورة(: »إن المرشد 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  هو 
العسكرية  المواقع  بتفتيش  وأي قرار 
يجب أن يصدر عنه شخصيًا«، متابعًا: 
بقرارات  مقيّد  المفاوض  الوفد  »إن 
تجاوز  عدم  أعضائه  وعلى  المرشد، 
وجود  أن  معتبرًا  الحمر«،  الخطوط 

وجهات نظر مختلفة أمر طبيعي.

الريجاني يدعم 
الوفد المفاوض

قرارات المرشد 
خط أحمر

تشير المعطيات إلى انزعاج إيراني من 
محاولة »الجهاد اإلسالمي« الحفاظ 

على »حيادها« في ملفات المنطقة

تواصل تل أبيب 
اللجوء إلى أدوات 

قديمة للضغط على 
واشنطن حيال االتفاق 

النووي االيراني

scoop                 ،غزة ـ ضياء خليل
بيروت ـ العربي الجديد

ــة فـــــي غــــــــزة، لـــ  ــوقــ ــوثــ تــــتــــحــــدث مـــــصـــــادر مــ
 الـــعـــالقـــة بــن 

ّ
ــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن أن ــعـ »الـ

حــركــة »الــجــهــاد اإلســـالمـــي« فـــي فلسطن 
ــران وصــلــت إلـــى الــحــد األكــثــر تــدهــورًا  ــ وإيـ
على خلفية أزمات املنطقة، وآخرها الحرب 
ــدار بيان  الــيــمــنــيــة، ورفـــض »الــجــهــاد« إصــ
يؤيد جماعة »أنصار الله« )الحوثين( في 
إن  الحزم«. حتى  اليمن، ويهاجم »عاصفة 
 إيــران أوقفت الدعم 

ّ
إلــى أن املــصــادر تشير 

ما  فــتــرة،  منذ  للجهاد  تقدمه  الـــذي  املــالــي 
أدى ألزمـــة مــالــيــة خــانــقــة فــي أطـــر الــحــركــة 
األقــل،  على  وإعالميا  سياسيا  التنظيمية 
مــا مــنــعــهــا مــن دفـــع رواتــــب واســتــحــقــاقــات 
عناصرها املفرغن في الفترة املاضية. وال 

مــوقــف صــريــح يــؤيــد »الــحــوثــيــن«، ويدين 
ضدهم؛  العسكرية  وعمليتها  الــســعــوديــة 
وهــو مــا رفــضــتــه قــيــادة »الــجــهــاد« نهائيا 
وتــحــت أي مـــبـــرر، وأصــــرت عــلــى أن يــكــون 

موقفها حياديا وصامتا.
الــبــدايــة، هو  التوتر منذ  زاد  الــذي   

ّ
أن غيّر 

ــو املــكــتــب  ــلـــى لــــســــان عـــضـ ــر عـ ــبـ تــــوزيــــع خـ
الـــســـيـــاســـي لـــــ »الــــجــــهــــاد« فــــي غــــــزة، نــافــذ 
عزام، رّوج له »راديو طهران« ويزعم إدانة 
وتنديد الحركة بـ »عاصفة الحزم«، ويشن 
التوتر  وتــســارع  الــســعــوديــة.  على  هجوما 
ــدر املـــكـــتـــب اإلعــــالمــــي لــحــركــة  ــ حــيــنــمــا أصــ
ــي« فــــي غــــــزة، املــرتــبــط  ــ ــالمـ ــ »الـــجـــهـــاد اإلسـ
ح، 

ّ
ارتباطا وثيقا باألمن العام رمضان شل

إلى  املنسوب  الكالم  ينفي  صحافيا  بيانا 
 األخــيــر لــم يــتــحــدث ألحــد 

ّ
عـــزام، ويــؤكــد أن

»الجهاد«   
ّ
أن كما  اليمن،  في  األوضــاع  عن 

تــجــزم قــيــادة الــحــركــة فــي بــيــروت بــوجــود 
خــالف مــع إيـــران مــن عــدمــه، وتــضــع األزمــة 
الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا »الـــجـــهـــاد« فـــي ســيــاق 
»األمر الطبيعي«، ضمن إصرارها على »أال 
تكون طرفا في أي محور«، على حد تعبير 
مـــســـؤول الـــعـــالقـــات الــســيــاســيــة فـــي حــركــة 
الجهاد اإلسالمي في لبنان، شكيب العنا.

 الــتــوتــر 
ّ
وتــشــدد املــصــادر فــي غـــزة عــلــى أن

الحالي بدأ مع بداية عملية عاصفة الحزم، 
ــيـــون يــتــوقــعــون إصــــدار  ــرانـ حــيــث كــــان اإليـ
لكن  الجهاد يرفضها ويدينها،  موقف من 
ظنا  والــحــيــاد،  الصمت  التزمت  »الــجــهــاد« 
الــثــورة في  الــحــيــادي مــن   موقفها 

ّ
أن منها 

سورية، والذي قبلته إيران في حينها، قد 
يصلح مع هذا امللف.

لـــكـــن إيــــــــران، بــحــســب املــــصــــادر ذاتــــهــــا، لــم 
ــدار  ــاد« وطــلــبــت إصــ ــهـ تــقــبــل بــحــيــاد »الـــجـ

ــا يــــجــــري فــي  ــ ــة الـــصـــمـــت حــــيــــال مـ ــتـــزمـ ــلـ مـ
املــنــطــقــة الــعــربــيــة. ونــقــل الــبــيــان عـــن عـــزام 
 حــركــة الــجــهــاد اإلســالمــي ملتزمة 

ّ
قــولــه إن

بعدم التدخل مطلقا بما يجري في اليمن، 
أو املنطقة العربية.

 يتدخل حزب 
ّ
وتتوقع املصادر في غزة، أن

الله إلعــادة العالقة بــن »الــجــهــاد« وإيــران 
إلى مسارها الصحيح، إن لم يكن بدأ هذا 
 هــذه 

ّ
 مــنــذ فــتــرة، ويعتقد أن

ً
الــتــدخــل فــعــال

األزمــــة فــي الــعــالقــة بــن الــجــانــبــن، طــارئــة 
 
ّ
وســتــجــد طــريــقــهــا لــلــحــل، وخـــصـــوصـــا أن

إيران ال يمكن أن تخسر الحركة.
»الـــعـــربـــي  ــارات  ــســ ــفــ ــتــ اســ عـــلـــى  رّده  وفــــــي 
الجديد«، أكد مسؤول العالقات السياسية 
فـــي حـــركـــة الــجــهــاد اإلســـالمـــي فـــي لــبــنــان، 
ــة داخــل   »مـــوضـــوع األزمــ

ّ
شــكــيــب الــعــنــا، أن

الــحــركــة يــأخــذ حـــّيـــزًا أكــبــر مـــن حــجــمــه في 

 الــحــركــة 
ّ
ــــالم«، مــشــيــرًا إلـــى أن وســـائـــل اإلعــ

امللف  هــذا  تــجــاه  الصمت  سياسة  ملتزمة 
وال تريد التعليق. 

ــــي  ــــالمـ ــــاد اإلسـ ــهـ ــ ــــجـ ــى كـــــــون الـ ــلــ وشـــــــــــّدد عــ
»حريصة على أال تكون طرفا في أي محور؛ 
ــدة الــقــضــيــة  ــ ــ ــلـــى وحـ ــك لــلــمــحــافــظــة عـ ــ ــ وذلـ
ــــداء لــلــكــيــان اإلســــرائــــيــــلــــي«، مــضــيــفــا  ــعـ ــ والـ
عن  بعيدًا  ها 

ّ
حل يجب  مماثلة  »أزمـــات   

ّ
أن

اإلعـــالم، ولــم نتلق فــي األســـاس أي موقف 
الــحــركــة يثبت صحة  قــيــادة  مــن  أو تعميم 
هذه املزاعم«. وفي الوقت عينه يقول العنا 
إنــــه فـــي حــــال صـــّحـــت هــــذه املــــزاعــــم، فــإنــهــا 
الحصار  »تكون في سياق طبيعي نتيجة 
وصعوبة  السيولة،  توفر  وعــدم  املــفــروض 
أنواعه«،  مختلف  على  بالدعم  الحركة  مــّد 
الــذي يمكن تفسيره على نحو  وهــو األمــر 

خاطئ من قبل البعض.

حياد »الجهاد« يزعج 
طهران وقيادة الحركة 

تتحدث عن »تضخيم 
لألزمة«

الجو اإلسرائيلي تدريبات على  أجرى سالح 
مــهــاجــمــة مــنــظــومــة الـــدفـــاع الـــجـــوي الــروســيــة 
األكثر تطورًا في العالم »أس 300«، التي وافق 
الرئيس الروسي فالديمير بوتن أخيرًا على 
تزويد إيران بها. وأشارت املجلة إلى أن سالح 
ــتـــالك الــيــونــان  الـــجـــو اإلســـرائـــيـــلـــي اســتــغــل امـ
تــدريــبــات  تــنــفــيــذ  فـــي  مــنــظــومــات »أس 300« 
أن ينفذها ضــد هــذه  تــحــاكــي هــجــمــات يمكن 
املـــنـــظـــومـــات فــــي إيــــــــران. وأوضــــحــــت أن هـــذه 
التدريبات، التي جرت بن العشرين والثالثن 
تحت  فذت 

ُ
ن املــاضــي،  أبريل/نيسان  من شهر 

إشراف قائد سالح الجو اإلسرائيلي الجنرال 
أمير أيشل، مشيرة إلى أن طائرات حربية من 
طــراز »أف 16« شاركت بشكل خاص في هذه 
الــتــدريــبــات. وأوضــــح املــوقــع أن أيــشــل شــارك 
شخصيا في تنفيذ طلعات جوية فوق مواقع 
وبحسب  الــيــونــانــيــة.   »300 »أس  مــنــظــومــات 
املجلة، فقد شاركت في التدريبات 10 طائرات 
من طراز »أف 16« وطائرة مسؤولة عن تزويد 
الــطــائــرات بــالــوقــود فــي الــجــو، مشيرة إلــى أن 
طائرات من سالح الجو اليوناني شاركت في 
املناورة. وتفترض إسرائيل أن إيران ستنصب 
مها في محيط 

ّ
منظومات »أس 300« بعد تسل

ــص من 
ّ
املــنــشــآت الــنــوويــة لــحــمــايــتــهــا، ولــتــقــل

قــدرة أي طائرات معادية على إصابتها، مما 
زاد من أهمية ضرب هذه املنظومة.

وأوضــحــت املــجــلــة أن إســرائــيــل حصلت على 
منظومات  مهمة حول  استخبارية  معلومات 

صالح النعامي

حـــرصـــت إســـرائـــيـــل عــلــى تــســريــب مــعــلــومــات 
ــبـــات فـــي أجــــواء  ــا أخـــيـــرًا تـــدريـ ــهـ ــرائـ حــــول إجـ
الـــيـــونـــان تــحــاكــي هــجــومــا عــلــى إيــــــران، فيما 
يــبــدو كــضــغــط عــلــى اإلدارة األمــيــركــيــة ألخــذ 
ــار مــن  ــبــ ــتــ املـــــواقـــــف اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بـــعـــن االعــ
االتفاق املستقبلي مع إيران. فقد كشفت مجلة 
»إســـرائـــيـــل ديــفــنــس« أنـــه ضــمــن اســتــعــدادات 
تــل أبــيــب لــشــن هــجــوم عــلــى مــنــشــآت إيــرانــيــة، 

ــــران في  الـــدفـــاع الــجــويــة الــتــي تــســتــخــدمــهــا إيـ
الـــدفـــاع عــن منشآتها الــنــوويــة، الفــتــة إلـــى أن 
ــدّربـــوا بــشــكــل خـــاص عــلــى آلــيــات  الــطــيــاريــن تـ
التملص من الصواريخ التي يمكن أن تطلقها 
وأشــارت  اإليرانية.  الجوية  الدفاع  منظومات 
إلـــى أن الــطــائــرات اإلســرائــيــلــيــة اتــخــذت خــالل 
الــتــدريــبــات مــن قــاعــدة ســالح الــجــو اليوناني 
»إندربيدا« مقرًا لها. ُيذكر أن إسرائيل سبق أن 
فت تسريبات حول قيامها بإجراء تدريبات 

ّ
وظ

ــران، في  ــ عــلــى شـــن عــمــلــيــات عــســكــريــة ضـــد إيــ
لفرض عقوبات  العظمى  الــدول  الضغط على 
اقتصادية غير مسبوقة على طهران. ومما يدل 
على أن الحرص اإلسرائيلي على تسريب هذه 
املعلومات يأتي تحديدًا للضغط على اإلدارة 
ــاء هيئة  ــ األمـــيـــركـــيـــة، حــقــيــقــة أن جــمــيــع رؤســ
االستخبارية  األجــهــزة  ــادة  وقـ الجيش  ــان  أركـ
اإلسرائيلية في السنوات الخمس املاضية قد 
ضربة  لتوجيه  الــرافــضــة  بمواقفهم  جــاهــروا 
عسكرية على إيــران، على اعتبار أن مثل هذه 
وكشف  عكسية.  نتائج  إلــى  تفضي  الــخــطــوة 
ــق الـــشـــؤون الــســيــاســيــة فــي قــنــاة التلفزة 

ّ
مــعــل

من  املقّرب  سيغل،  أودي  الثانية،  اإلسرائيلي 
بنيامن  اإلسرائيلي  الحكومة  رئيس  ديـــوان 
نتنياهو، أن أحـــدًا فــي إســرائــيــل ال يــؤمــن أنه 
باإلمكان توجيه ضربة عسكرية إليران يمكن 
أن تصفي أو تؤجل البرنامج النووي اإليراني 

إلى أمد بعيد.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة »معاريف« 

أن هناك خالفا بن كل من روسيا والواليات 
فرضها  يمكن  التي  العقوبات  بشأن  املتحدة 
على إيــران في حــال تبّن أنها خرقت االتفاق 
الــنــهــائــي الــــذي ُيــفــتــرض أن تــتــوصــل إلــيــه مع 
الـــــدول الــعــظــمــى فـــي نــهــايــة يــونــيــو/حــزيــران 
املقبل. وبحسب الصحيفة، خالل اللقاءات التي 
جريت أخيرًا في نيويورك بن ممثلي الدول 

ُ
أ

ــــران، طــالــبــت واشــنــطــن بتضمن  العظمى وإيـ
االتــفــاق الــنــهــائــي بــنــدًا يــنــص عــلــى استئناف 
فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران بــشــكــل تلقائي، 
فــي حــال تبّن أن إيـــران خرقت بنود االتــفــاق، 
إلــى إجـــراء نقاش جديد في  مــن دون الحاجة 
إلى  الصحيفة  ولفتت  الــدولــي.  األمــن  مجلس 
أن ممثلي روسيا أوضحوا أن فرض عقوبات 
ــــدار  ــاق تــســتــدعــي إصـ ــفــ ــران بـــعـــد االتــ ــ ــ عـــلـــى إيـ
مجلس األمن الدولي قرارًا جديدًا بهذا الشأن.

ــعــــاون  ــتــ ــل الــ ــ ــــواصــ ــة ثــــانــــيــــة، يـــــــدل تــ ــهــ ــــن جــ مــ
ــل والــــيــــونــــان  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ االســــتــــراتــــيــــجــــي بـــــن إسـ
ــيـــب املــســبــقــة مــــن أن  عـــلـــى أن مــــخــــاوف تــــل أبـ
رئــيــس الــــوزراء الــيــونــانــي الــجــديــد أليكسيس 
تــســيــبــراس ذا الــتــوجــهــات الــيــســاريــة سيتخذ 
مـــواقـــف أكــثــر عــدائــيــة مـــن إســـرائـــيـــل، فـــي غير 
محلها. فقد تعاظمت مظاهر التعاون األمني 
واالســـتـــراتـــيـــجـــي بــــن أثـــيـــنـــا وتـــــل أبـــيـــب مــع 
أقــل من  فــي  إنــه  إذ  تــولــي تسيبراس منصبه، 
بــدء عهد تسيبراس أجــرى  أربــعــة أشهر على 
مناورتن  والــيــونــانــي  اإلســرائــيــلــي  الجيشان 

عسكريتن.

إسرائيل تتدرّب في اليونان على مهاجمة الجمهورية اإلسالمية
تقرير

)Getty( »300 تدريبات على مهاجمة منظومة الدفاع الجوي »أس

حكاية مكان
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من زيارة لقيادة »الجهاد« إلى طهران في 2007 )فرانس برس(

لم تتم الموافقة حتى اآلن على إجراء مقابالت مباشرة مع العلماء والخبراء )فرانس برس(



خوف من ميدان معارض يتيح الحظر االستنسابي

فوبيا روسية من المنظمات األجنبية

تفاؤل قبرصي بنكهة 
القهوة واألمل

الخطة األوروبية العسكرية للهجرة إلى مجلس األمن

المستهدف بالقانون 
ليس األجانب إنما النشطاء 

الروس المعارضون

نية لتحويل الملف 
من البُعد اإلنساني إلى 

األمني والسياسي

موسكو ـ منذر بدر حلوم

لــم تجــِد اعتراضــات املدافعــن عــن 
التــي  واملخــاوف  اإلنســان،  حقــوق 
عّبــر عنهــا نشــطاء املجتمــع املدنــي 
عــن  الغــرب وحديثــه  الروســي، وال توصيــات 
انتهــاك القانــون الجديــد للحريــات العامة، في 
إقــرار  عــن  بالتراجــع  الروســية  القيــادة  إقنــاع 
غيــر  األجنبيــة  املنظمــات  عمــل  يمنــع  قانــون 
ويعاقــب  فيهــا«،  املرغــوب  »غيــر  الحكوميــة 
تــاركًا  معهــا،  واملتعاونــن  فيهــا  العاملــن 
كأداة  فضفاضــًا  مرغــوب«  »غيــر  تصنيــف 
ضغــط سياســية. وال تخفــي أوســاط القيــادة 
الروســية أن الهــدف مــن القانــون الجديــد هــو 
ميــدان  وتمويــل  تنظيــم  علــى  الطريــق  قطــع 
ميــدان  غــرار  علــى  موســكو،  فــي  احتجاجــي 
كييــف الــذي أطــاح بحكــم الرئيــس األوكرانــي 
الســابق فيكتــور يانوكوفيتــش، امليــدان الــذي 
وتمويلــه،  بتدبيــره  واشــنطن  موســكو  تتهــم 
واســتهداف ســلطة الرئيس الروسي فالديمير 

بوتن بواحد مثله.
بوتــن  صــادق  الحالــي،  مايو/أيــار   23 فــي 
غيــر  األجنبيــة  »املنظمــات  قانــون  علــى 
القانــون  نــص  نشــر  وتــم  فيهــا«،  املرغــوب 
أداة  إقــرار  تــم  قــد  يكــون  وبذلــك  رســميًا. 
التضييــق  فــي  لالســتخدام  صالحــة  جديــدة 
علــى املعارضــة الروســية. بصــرف النظــر عــن 
ربــط تصنيــف »غيــر مرغــوب« بنشــاط يهــدد 
النظــام الدســتوري فــي روســيا وقــدرات البالد 
الدفاعيــة وأمــن الدولة الروســية، إال أن األفعال 
التــي يمكــن أن ُيفهــم منهــا مثــل هــذا التهديــد 
غيــر محــددة بدقة، ومتروكــة لتقديرات النائب 
العــام ومعاونــه اللذيــن يمكنهمــا بعــد موافقــة 
وزارة الخارجيــة الروســية منــع املنظمــات غير 
املرغــوب فيهــا مــن فتــح مكاتب لها، وممارســة 
النشــاط وتمويل املشــاريع في روســيا. لكن ما 

عليــه  ُيعاقــب  أن  يمكــن  وأمنهــا  الدفاعيــة 
أمــام تفســيرات  البــاب  ُيفتــح  بالســجن، وهنــا 
للدولــة  املعاديــة  لألنشــطة  محــددة  غيــر 
واملضــرة بأمنهــا، بــدءًا مــن انتقــاد سياســاتها 
علــى  وأمثلــة،  بشــواهد  املدعــوم  الخارجيــة 
»بوتن.الحــرب«،  نيمتســوف  تقريــر  غــرار 
الجيــش  تخــص  مســألة  أي  بتنــاول  وانتهــاء 
منهــا  يستشــف  أن  يمكــن  القــوة  ومؤسســات 
نوايــا معارضــة أو مواليــة للغــرب، كمــا يمكــن 
محاكمة األشــخاص العاملن والناشــطن في 
بمــا  الحكوميــة،  غيــر  االجتماعيــة  املنظمــات 
فيهــا تلــك التــي ال تمــارس أنشــطة سياســية، 
كأن تكــون ثقافيــة أو فنيــة أو غيــر ذلــك، علــى 
هــذه  كانــت  إذا  الخــارج  مــن  مســاعدات  تلقــي 

املنظمات ال تعجب السلطات.

رافضون
تخّوفــًا ممــا قــد يترتــب علــى القانــون الجديــد، 
دعــت مســؤولة »حريــة وســائل اإلعــالم« لــدى 
األوروبيــة،  والتعــاون  األمــن  منظمــة  بعثــة 
الروســي  الرئيــس  مياتوفيتــش،  دونيــا 
علــى  التصديــق  عــدم  إلــى  بوتــن،  فالديميــر 
القانــون، وإلــى اســتخدام صالحياتــه وفــرض 
الفضفاضــة  »الصياغــة  نتيجــة  عليــه،  فيتــو 
والغامضــة للحكــم القانونــي، والتــي يمكــن أن 
تــؤدي إلــى فرض قيود شــديدة علــى مجموعة 
فــي  بمــا  الديمقراطيــة،  الحقــوق  مــن  واســعة 
ذلــك حريــة التعبيــر وحريــة وســائل اإلعــالم«. 
الواليــات املتحــدة فيــه  فــرأت  إقــراره  أّمــا بعــد 
خطــوة جديــدة نحــو عــزل روســيا. فقــد نقلــت 
وســائل اإلعــالم عــن املتحدثــة الرســمية باســم 
قولهــا:  هــارف،  مــاري  األميركيــة،  الخارجيــة 
الجديــد  القانــون  يــؤدي  أن  مــن  قلقــون  »إننــا 
إلــى مزيــد مــن القيــود على املجتمــع املدني في 
روســيا، ويشــكل مثــااًل إضافيــًا عــن الضغــوط 
الروســية  الحكومــة  تمارســها  التــي  املتزايــدة 
جــاء  كمــا  وأضافــت،  اإلعــالم«.  وســائل  علــى 
األميركيــة،  للخارجيــة  الرســمي  املوقــع  علــى 
أن القانــون »موّجــه إلــى عــزل روســيا عــن بقية 
العالــم«. وأفــادت أن حكومــة الواليــات املتحــدة 
تدعو روسيا إلى اإليفاء بالتزاماتها الدولية، 
القاضيــة باحتــرام حريــة التعبيــر واالجتمــاع 
وســيادة القانــون. بدورهــا، أعربــت الخارجيــة 
البريطانية عن قلقها من القانون الجديد. وفي 
الســياق نفســه، تــرى منظمــة حقــوق اإلنســان 
ومنظمــة العفــو الدوليــة في قانــون »املنظمات 
غيــر املرغــوب فيها«، وهما املهددتان بالوقوع 
تحــت طائلته، أن املســتهدف بــه ليس األجانب 
ومــن  املعارضــون،  الــروس  النشــطاء  إنمــا 

يتناولون السلطات الروسية باالنتقاد.

يثيــر املخــاوف أكثــر هــو أن القانــون الجديــد 
يشــمل باملنع نشــر املواد واملعلومات الخاصة 
الشــبكة  علــى  ذلــك  فــي  بمــا  املنظمــات،  بهــذه 
»غيــر  املنظمــة  ُعــّدت  إذا  وفيمــا  العنكبوتيــة. 
مرغــوب« فيهــا، فذلــك يعنــي إلــزام املؤسســات 
املاليــة واملصــارف بتســيير حســاباتها، وإلزام 
التــي  اإلجــراءات  عــن  بالتصريــح  األخيــرة 
اتخذتهــا أمــام وزارة املاليــة الروســية، وعلــى 
العــام  النائــب  إلــى  امللفــات  تحويــل  األخيــرة 

ووزارة العدل.
البــالد  بقــدرات  املضــر  النشــاط  أن  حــن  فــي 
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إلــى  األســبوع  هــذا  بدايــة  مــع  األنظــار  جــه 
ّ
تت

مجلــس األمــن الدولــي، حيــث ســتلتقي املمثلة 
االتحــاد  فــي  الخارجيــة  للسياســة  العليــا 
أعضــاء  موغيرينــي،  فيديريــكا  األوروبــي، 
موافقتــه  علــى  للحصــول  األمــن  مجلــس 
التــي  البشــر«  تهريــب  مواجهــة  »خطــة  علــى 
الــدول  فــي  والدفــاع  الخارجيــة  وزراء  أقّرهــا 
املاضــي  اإلثنــن  األوروبــي  لالتحــاد  الـــ28 
قيــام  علــى  الخطــة  ونّصــت  بروكســل.  فــي 
ضــد  عســكرية  بعمليــة  األوروبــي  االتحــاد 
مهربــي املهاجريــن فــي البحــر املتوســط علــى 
ثــالث مراحــل، مــن دون أن يتــم تحديــد الُبعــد 
املرحلتــن  تطبيــق  لكــن  لهــا.  االســتراتيجي 
الثانية والثالثة من الخطة اللتن تنصان على 
تفتيش القوارب ومصادرتها أو إرغامها على 
العــودة، إضافــة إلــى التدخــل العســكري علــى 
األراضي الليبية، تتطلبان موافقة من مجلس 
األمــن تحــت الفصــل الســابع، وهــو األمــر الذي 
ال يــزال يصطــدم بتحفــظ األمــن العــام لألمــم 
املتحدة بان كي مون والرفض الروســي، وهو 
مــا كان قــد أعلــن عنــه املنــدوب الروســي الدائم 
لــدى األمــم املتحــدة فيتالــي تشــوركن، الــذي 
أشــار إلــى أن موســكو ال تدعم اقتــراح االتحاد 
مهربــي  ســفن  ضــد  عمليــة  إجــراء  األوروبــي 
البشــر فــي املتوســط. وأكــد ملنّســقة السياســة 
الخارجية باالتحاد األوروبي في وقت سابق 
عدم تأييد موسكو التخاذ خطوات راديكالية 
علــى غــرار تدميــر ســفن مهربــي البشــر، الفتــًا 
الجوانــب  إلــى  األوروبيــة  املســؤولة  انتبــاه 
آليــة  ومنهــا  العمليــة،  هــذه  ملثــل  القانونيــة 
مســاءلة املتورطــن فــي إرســال ســفن التهريب 
الســفن  ركاب  ومصيــر  طواقمهــا،  وأفــراد 
تبــذل  ذلــك،  مــن  الرغــم  بعــد تدميرهــا. وعلــى 

موغيرينــي جهدهــا آملــة في انتــزاع القرار من 
أجل الشروع في العملية، وليس من املستبعد 
أن تنطلــق املرحلــة األولــى منهــا، والتــي تقــوم 
على عمليات الرصد واملراقبة، مع بداية شهر 

يونيو/حزيران املقبل.
العمليــة  علــى  االتحــاد  دول  موافقــة  وكانــت 
العســكرية أثــارت الكثيــر مــن املواقــف املنــددة 
بها في حال حصولها، وال ســيما أنها تشــمل 
مراكــب  لتدميــر  عســكرية  بحريــة  قطــع  نشــر 
للســواحل  بالطائــرات  ومراقبــة  املهربــن 
أنــه وفــي حــال موافقــة مجلــس  الليبيــة. كمــا 
عمليــة  األوروبيــة  القــوات  فســتنفذ  األمــن 

عسكرية في املوانئ واألراضي الليبية.
وكان وزيــر الخارجيــة األملانــي، فرانــك فالتــر 
شــتاينماير، قــد لفــت إلــى أن العمليــة البحرية 
ضد مهّربي البشر في منطقة البحر املتوسط 

ســتكون على مراحل، معتبرًا أن الســؤال األهم 
في املرحلة األولى يرّكز على موقف السلطات 
الليبيــة التــي مــن املجــدي االتفــاق معهــا بهــذا 

الشأن.
من الجهة العسكرية، يرى عدد من الخبراء أن 
ستكمل وتؤدي 

ُ
العملية وإن تمت، ال يمكن أن ت

بالقضــاء  واملتمثــل  منهــا  املطلــوب  الغــرض 
علــى  الويــالت  ســتجر  إنمــا  املهربــن،  علــى 

عّرض خفر السواحل األوروبين 
ُ
أوروبا وســت

إلــى عمليــات اعتــداء مــن قبــل هــذه الجماعات. 
وال يخفــى علــى أحــد أن املهربــن هم جماعات 
مة تملك الســالح، وهناك ســوابق في هذا 

ّ
منظ

املوضــوع، وفــي أكثــر مــن مــرة قامــوا بإطــالق 
النار على خفر الســواحل اإليطالية، وذلك من 
أجــل اســترداد مراكبهم التــي تمت مصادرتها 

من ِقبل الجنود اإليطالين.
كذلــك يتبــن أن هنــاك نيــة لتحويــل امللــف مــن 
والسياســي،  األمنــي  إلــى  اإلنســاني  الُبعــد 
ويمكن اعتباره أيضًا اختبارًا لنوايا سياســة 
شــددت  مــا  وهــذا  األوروبيــة،  واألمــن  الدفــاع 
بحقــوق  املهتمــة  الدوليــة  املنظمــات  عليــه 
اإلنســان، معتبــرة أنــه يجــب منح هــؤالء الحق 

بالوصول إلى أوروبا.
وتشير املعلومات إلى أن هناك توجهًا رسميًا 
مــن ِقبــل الســلطات الليبيــة التابعــة لحكومــة 
االقتراحــات  بعــض  لتقديــم  الثنــي،  اللــه  عبــد 
إلــى االتحــاد األوروبي، من أجل إيجاد صيغة 
مشتركة يمكن العمل عليها في الفترة املقبلة 
تقديــم   

ً
مثــال ومنهــا  الظاهــرة،  هــذه  ملكافحــة 

التابعــة  الليبيــة  للقــوات  اللوجســتي  الدعــم 
الجنوبيــة،  الحــدود  لضبــط  الثنــي  لحكومــة 
تهميــش  وتــم  مفتوحــة،  ركــت 

ُ
ت بعدمــا 

االتفاقــات الســابقة املتعلقــة بضبــط الهجــرة 
غيــر الشــرعية، ال ســيما أنــه ليــس هنــاك مــن 
قــوة عســكرية تســتطيع العمــل لفتــرة طويلــة 
 عــن أن 

ً
مــن دون تنســيق أمنــي مباشــر، فضــال

ليبيــا تطــل علــى ألفــي كيلومتــر علــى أوروبــا، 
كمــا  األوروبيــة.  للقــارة  جــدًا  مهــم  وموقعهــا 
ســتتضمن االقتراحــات املطالبــة برفــع الحظر 
عــن تســليح الجيــش الليبــي )التابــع لحكومــة 
بعثــة  إعــادة  إمكانيــة  فــي  والبحــث  الثنــي( 
االتحــاد األوروبــي التــي انتقلــت إلــى تونــس 

بسبب األحداث في ليبيا.

الغرامات المالية التي ينص عليها القانون هزيلة قياسًا بالعواقب السياسية 
األفــراد  فعقوبة  ــروس.  ال من  المخالفين  على  تترتب  أن  يمكن  التي 
والمسؤولين  دوالر(،   200-100( روبل  آالف  و10   5 بين  تراوح  العاديين 
 50 بين  االعتبارية  والشخصيات  دوالر(،  )500-ألف  روبل  ألف  و50   20 بين 
و100 ألف روبل )ألف وألفي دوالر(. وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف 

الغرامة لتصل إلى 10 آالف دوالر.

عقوبات مالية هزيلة

القانون لقطع الطريق على تمويل أي ميدان احتجاجي )األناضول(

اتفق الرئيسان على االجتماع كل 15 يومًا )فرانس برس(

إسطنبول ـ باسم دباغ

القبرصيــة  األزمــة  أن  املعطيــات  تفيــد 
لناحيــة  مســبوقة  غيــر  أيامــًا  تعيــش 
 القضية 

ّ
األجــواء »املتفائلــة« بإمكانية حــل

املستعصية للجزيرة املقسمة بن النفوذين 
اليوناني والتركي منذ العام 1974. وأشاع 
اللقاء »اللطيف«، يوم السبت، بن الرئيس 
أكنجــي  مصطفــى  التركــي  القبرصــي 
نيكــوس  اليونانــي  القبرصــي  والرئيــس 
فــي  معــًا  وتجوالهمــا  أناستاســياديس، 
مدينــة نيقوســيا املقســمة، أجــواء ارتيــاح، 
بعدمــا اســتقبل أكنجــي أناستاســياديس 
بــن  الحدوديــة  لوقمانجــي  بوابــة  عنــد 
القســم  أحيــاء  فــي  ليتجــوال  الجانبــن، 
التركي في املدينة، ومن ثم عادا إلى القسم 
املواطنــن  إلــى  تحدثــا  حيــث  اليونانــي، 
اســتقبلوا  الذيــن  واليونانيــن  االتــراك 
الرئيسن بترحاب شديد، وتصفيق يؤكد 
مــدى رغبــة الطرفــن فــي إنهاء األزمــة التي 
يتجــاوز عمرهــا األربعــن عامًا. كما حضر 
هــذا االجتمــاع كل مــن رئيــس املفاوضــن 
األتــراك، أوزديــل نامــي، ونظيــره اليوناني، 
أندريــاس مافرويانيــس، ورئيســي بلديــة 
القســم التركــي واليونانــي للمدينــة. يأتــي 
تعزيــز  إجــراءات  إطــار  فــي  اللقــاء  هــذا 
الثقــة بــن الطرفــن، بعدمــا تــم اســتئناف 
املفاوضات بن الجانبن في 15 من الشهر 
الحالي. واتفق الطرفان على إقامة اجتماع 
القســم  زعيــم  تعهــد  بعدمــا  يومــًا،   15 كل 
الجنوبــي، بالكشــف عــن خريطــة 28 حقــل 
ألغام في شــمال الجزيرة، كما ألغى رئيس 
اســتمارات  تعبئــة  طلــب  التركــي  الشــطر 
دخــول إلــى الجانــب التركــي للقادمــن مــن 

الجانب اليوناني للجزيرة.
أكنجــي  مصطفــى  وصــول  وأعطــى 
التركيــة،  قبــرص  رئاســة  إلــى  اليســاري، 
بمــا حملــه مــن أفــكار عــن عمليــة الســالم، 
دفعــة كبيــرة للعمليــة التــي كانــت متعثــرة 
ألكثــر مــن 8 أشــهر إثر انســحاب القبارصة 
اليونانين منها، بعد خالفات نشــبت بن 
الطرفن حول قيام نيقوسيا بمنح حقوق 
التنقيــب عــن الغــاز ملجموعــة من الشــركات 
في السواحل القبرصية، من دون التنسيق 

مع القبارصة األتراك.
مــن  عــدد  طــرح  أكنجــي،  رؤيــة  وتشــمل 
القضايــا لبنــاء الثقــة بــن الجانبــن، منهــا 

طــرح قضيــة إعــادة مبانــي مدينــة فــاروش 
الســياحية أو مدينــة األشــباح، كمــا يطلــق 
عليهــا اآلن إلــى أصحابهــا مــرة أخــرى، إذ 
ســيتم فتــح فاروش، وهي الجــزء الخاضع 
مدينــة  فــي  التركــي  الجيــش  لســيطرة 
فامغوســتا تحــت وصايــة األمــم املتحــدة، 
مقابــل تمتــع القبارصــة األتــراك باتفاقيــة 
التجــارة الحــرة األوروبية مع دول االتحاد 
فامغوســتا، وفتــح  مينــاء  عبــر  األوروبــي 
مطــار إرجــان الدولــي فــي قبــرص التركيــة 
للرحالت الدولية املباشــرة دون االضطرار 
للمــرور عبــر تركيــا، كمــا طرح فكرة إنشــاء 
شبكة هواتف نقالة مشتركة في الجزيرة، 
وفتح معابر حدودية جديدة بن الطرفن.

انتهــى اللقاء بن قائدي القبارصة األتراك 
واليونانيــن بــأن تنــاوال القهــوة معــا ثــم 
ليعــود  القبرصيــة  املأكــوالت  مــن  عــددا 
الخميــس  أخــرى  مــرة  للقــاء  املفاوضــون 
عنــه  تحــدث  الــذي  األمــل  ليبقــى  املقبــل، 
أكنجــي أثنــاء اللقــاء معهمــا، عندمــا قــال: 
للقبارصــة،  أمــل  رســالة  أوصــل  أن  »أريــد 
ألننــا بحاجــة إلــى كثيــر مــن األمــل بعــد كل 
هذه االنكسارات واإلخفاقات، وأكرر هناك 
شيء واحد ال أريد أن نعيشه مجددا وهو 

الخيبة«.

االنتخابي  أكنجي  برنامج  تمحور 
نقاط  حول  للرئاسة  أوصله  الذي 
ــدت تــمــردًا واضــحــًا على  ــدة ب ع
واليونانية  التركية  الوصاية  عالقة 
بموجبها  يتخلى  الجزيرة،  على 
»وصــايــة«  عــن  ــراك  األتـ القبارصة 
اليونانيين  أنقرة، في مقابل تخلي 
عن »وصاية« أثينا، في إطار دولة 

فدرالية أو كونفدرالية.

تخّلٍ متبادل 
عن الوصايتين

المائة  للرأي أن 55 في  أظهرت استطالعات 
االستطالع  شملهم  الذين  من  األلمان  من 
عارضها  فيما  العسكرية،  العملية  يؤيدون 
38 في المائة فقط. وشدد الرئيس األلماني، 
»عندما  أنه  على  )الصورة(،  غوك  يواكيم 
يتعرض أفراد هربوا من العنف واالضطهاد 
لسلب  أفــضــل،  حياة  عــن  البحث  فــي  أمــً 
ذلك  فإن  حياتهم،  فقدان  أو  حقوقهم 

يتنافى مع كرامة اإلنسان«.

غالبية األلمان مع العمليات

أعرب بابا الكاثوليك، 
فرانسيس، عن 

»قلقه العميق« 
إزاء أزمة المهاجرين 

الروهينغيين 
)مسلمي ميانمار(، 
الذين »يضطرون 
إلى ترك بالدهم 
هربًا من الظلم 
الواقع عليهم، 

والبقاء عالقين أمام 
مصيرهم المجهول 

في عرض البحر«، 
مشددًا على ضرورة 

تقديم المجتمع 
الدولى المساعدات 
اإلنسانية للمهاجرين.

الفاتيكان 
ومسلمو ميانمار
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التخلّص من العملة
هلع الليبيين يُطيح بالدينار ألدنى مستوياته في 15 عامًا

9

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الليبــي  الدينــار  قيمــة  تراجعــت 
ألدنــى  املوازيــة  بالســوق 
مســتوياتها فــي أكثــر من خمســة 
عشر عامًا، بعد إعالن املؤتمر الوطني العام 
بطرابلس رفع الدعم عن السلع واملحروقات، 
واستبداله بدعم نقدي، ما أثار مخاوف لدى 
املواطنــن مــن حــدوث موجــة تضخــم تلتهــم 

قيمة الدينار الليبي وتحرق مدخراتهم.
أمــس  املوازيــة،  بالســوق  الــدوالر  وســجل 
 1.8 مــن  مرتفعــًا  دينــار،   2.25 نحــو  األحــد، 
وبيــع  املاضــي.  نيســان  أبريــل/  فــي  دينــار 
الــدوالر فــي الســوق الرســمية أمــس بحــدود 
العــام  الوطنــي  املؤتمــر  وقــرر  دينــار.   1.37
دعــم  اســتبدال  املاضــي،  الخميــس  الليبــي، 
الســلع األساســية واملحروقــات بدعــم نقــدي 
مباشــر لــكل مواطــن شــهريًا، قــدره 50 دينارًا 
)36.5 دوالرًا(، فــي مســعى لترشــيد اإلنفــاق 
 3( دينــار  مليــارات   4.15 إلــى  الدعــم  علــى 
مليــارات دوالر( ســنويًا، بــداًل مــن 14 مليــار 

دينار املعتمدة في املوازنة العامة.
وتخفيفــًا مــن حدة تهافــت املواطنن وبعض 
منعــت  الصعبــة،  العملــة  علــى  املؤسســات 
الوطنــي  اإلنقــاذ  بحكومــة  االقتصــاد  وزارة 
في طرابلس، أمس األحد، استيراد 32 سلعة 
ملدة ستة أشهر لتخفيف الضغط على النقد 
األجنبي املتوفر لدى مصرف ليبيا املركزي، 

وليســتخدم في توفير الســلع الضرورية من 
غــذاء ودواء ونحــوه. وشــمل القــرار وســائل 
إلــى  إضافــة  والدرجــات،  كالســيارات  النقــل 
مــواد التجميــل، واملعدات الرياضية، وحديد 
التســليح، واملــواد الصحية، واألثاث املنزلي، 
والهواتف النقالة، وعدد من السلع الغذائية.
املوازيــة،  الســوق  فــي  ُمتعاملــون  ويقــول 
لـ«العربــي الجديــد«: إن هنــاك هلعــًا مــن قبــل 
املواطنــن والتجــار لشــراء العملة، ما تســّبب 

في ارتفاعها بوتيرة غير مسبوقة.
جنونــي،  بشــكل  ترتفــع  األســعار  وبــدأت 
خاصة الســلع الغذائية والخضروات، وســط 
انخفــاض القــوة الشــرائية للمواطــن الليبــي 
بالبــالد  التــي لحقــت  املاليــة  األزمــات  بفعــل 
 عــن تأخــر الرواتــب 

ً
نتيجــة الصــراع، فضــال

علــى  ليبيــا  وتعتمــد  متتابعــن.  لشــهرين 
استيراد معظم غذائها من الخارج، ما يمثل 
تهديــدًا إضافيــًا لألســعار فــي ظــل االرتفــاع 
املستمر في سعر الدوالر بالبالد، مع تراجع 
احتياطــي العملــة الصعبــة وتهــاوي النفــط 

إنتاجًا وأسعارًا. 
وذكــر ديــوان املحاســبة الليبــي، فــي تقريــره 
الســنوي الــذي صــدر قبــل أيــام، أن إجمالــي 
قبــل  مــن  املنفــذة  الخارجيــة  التحويــالت 
 2013 عامــي  خــالل  املركــزي  ليبيــا  مصــرف 
و2014 بلــغ نحــو 125 مليــار دينار ليبي )96 

مليار دوالر(.
كمــا أن احتياطــات البــالد مــن النقد األجنبي 

 2013 عامــي  بــن   %28 بحوالــي  انخفضــت 
و2014، لتتراجــع مــن 106 مليــارات دوالر في 
عام 2013 إلى 77 مليار دوالر في عام 2014، 

بتراجع يناهز 29 مليار دوالر.
وتشــتكي املصــارف التجاريــة فــي ليبيــا مــن 
نــدرة العمــالت األجنبيــة منــذ أكثــر مــن عــام، 
في بلد يعتمد باألساس على إيرادات النفط 

التي تؤّمن له عمالت أجنبية.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط، بفعل الصراع 
الدائــر بــن حكومتــي طبــرق وطرابلــس، إلــى 
 1.6 ألــف برميــل يوميــًا، مقابــل  حــدود 300 

مليون برميل يوميًا في الظروف العادية.
وتقــول مصــادر فــي مصــرف ليبيــا املركــزي، 
فــي  الــدوالر  بيــع  إن  الجديــد«:  لـ«العربــي 
الســوق الرســمية يــكاد يقتصــر علــى واردات 
الســكر  كأمــراض  الضروريــة،  األدويــة 
ونحوها، وواردات القمح من الخارج لتوفير 

الخبز املدعوم، باإلضافة إلى املحروقات.
وقــال املحلــل االقتصادي أحمد أبولســن، إن 
الدينار الليبي فقد 9% من قيمته في السوق 

الرسمية منذ مطلع العام الجاري.
وإبــان أشــهر الثــورة الليبية التــي امتدت من 
فبراير/ شــباط إلى نوفمبر/ تشــرين الثاني 
2011، انخفــض الدينــار الليبــي فــي الســوق 
املوازيــة قــرب أدنــى مســتوى لــه فــي 15 ســنة 
الــدوالر  ســجل  إذ  األجنبيــة،  العمــالت  أمــام 
ســعر  ارتفــع  بينمــا  دينــار،   1.85 األميركــي 

اليورو إلى 2.25 دينار.

اقتصاد
القاهرة ـ العربي الجديد

أكــد وزيــر اإلســكان املصــري، مصطفــى مدبولــي، فــي 
مشــروع  ميزانيــة  أن  أمــس،  صحافيــة  تصريحــات 
 20( مليــار جنيــه  تبلــغ 150  املليــون وحــدة ســكنية 
مليار دوالر(، تم صرف 15 مليار جنيه على مشروع 
اإلســكان االجتماعــي، وهــو مــا يقــل بنحــو 50%، عــن 
الكلفة التي أعلنها الجيش املصري منذ أكثر من عام 
عند توقيع اتفاق مبدئي مع شركة آرابتك اإلماراتية، 
حيــث اتفــق الجانبــان على ميزانية مبدئية تبلغ 280 

مليار جنيه )40 مليار دوالر، حسب سعره آنذاك(.
بــن  التصريحــات  تضــارب  ظــل  فــي  ذلــك  ويأتــي 

املســؤولن حــول توقــف املفاوضات مع شــركة آرابتك 
اإلماراتيــة التــي تــم االتفــاق معها مبدئيــًا على تنفيذ 
املشــروع. وتــرددت أنبــاء غامضــة ومتضاربــة خــالل 
اليومــن املاضيــن حــول املشــروع، حيث أكد مســؤول 
توقــف  تصريحــات صحافيــة،  فــي  اإلســكان  بــوزارة 
املفاوضــات نهائيــًا مــع شــركة آرابتــك بعــد خالفــات 
واســعة حــول بعــض البنــود، وفــي املقابــل أكــد وزيــر 
اإلســكان أن آرابتــك أبلغــت وزارتــه باســتمرارها فــي 
املشــروع. ومــن جانبــه، قال مســؤول بشــركة »آرابتك« 
 

ّ
تتلــق لــم  شــركته  إن  أمــس،  اإلماراتيــة،  للمقــاوالت 
بشــأن  املصريــة  الحكومــة  مــن  رســمية  مخاطبــة  أي 
توقف مشــروع إقامة مليون وحدة ســكنية في مصر. 

وأضــاف املســؤول، في تصريحــات لوكالة األناضول، 
إنــه حتــى اللحظــة لــم يــرد إلــى الشــركة أي رد رســمي 
أو كتاب من قبل الحكومة أو وزارة اإلســكان أو حتى 
هيئــة املجتمعــات العمرانيــة الجديــدة املصريــة يفيد 

بتوقف املشروع. 
انتهــت  املفاوضــات  مرحلــة  أن  املســؤول  وأوضــح 
علــى  املصريــة  الحكومــة  إعــالن موافقــة  مــع  بالفعــل 
أبريــل/  شــهر  خــالل  املشــروع  مــن  األولــى  املرحلــة 
بــن  عليهــا  املتفــق  الشــروط  وفــق  املاضــي،  نيســان 
الطرفن، مشــيرًا إلى أن الشــركة ال تزال حتى اآلن في 

انتظار إتمام التوقيع النهائي للبدء في املشروع. 
وتعثــرت املفاوضــات بــن الجانبــن علــى مــدار أكثــر 

مــن عــام بســبب مصــادر التمويــل وعــدد مــن البنــود، 
العــام  خــالل  مرحلــة  أول  تســليم  مقــررًا  كان  حيــث 
الجاري، وحصلت الشــركة اإلماراتية الشــهر املاضي 
علــي موافقــة مجلس الوزراء املصــري بتنفيذ املرحلة 
األولى من املشروع املؤلفة من 100 ألف وحدة سكنية 
في مدينتي العبور وبدر، ولكن بدون تحديد للكلفة 
أو البرنامج الزمني للتنفيذ. وسجلت شركة »أرابتك 
دبــي،  إمــارة  فــي  مقــاوالت  شــركة  أكبــر  القابضــة«، 
فلــوس/   6.1( درهــم  مليــون    279.8 قدرهــا  خســائر 
للسهم( بنهاية الربع األول من 2015، مقارنة بأرباح 
قدرهــا 137.9 مليــون درهم تــم تحقيقها خالل الفترة 

نفسها من عام 2014.

مصر تقلّص ميزانية مشروع المليون شقة إلى النصف

أزمة الوقود 
في نيجيريا

تفاقمت أزمة الوقود في نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، لدرجة اضطرت معها شركة 
في  المركبات  أغلب  تعطلت  كما  األحد،  أمس  رحالتها  إلغاء  إلى  النيجيرية،  الجوية  الخطوط 

شوارع العاصمة الغوس. )فرانس برس(

مصطفى عبد السالم

علــى  ــوا 
ُ
وأعلن ســيرة«  وهــا 

ُّ
»فض

»الفنكــوش«  مشــروع  فشــل  املــأل 
مــن  اإلماراتيــة  الشــركة  وانســحاب 
الحفــاظ  تريــدون  كنتــم  إذا  مصــر 
مصداقيتكــم،  مــن  تبقــى  مــا  علــى 
مــن  شــيء  أساســًا  لديكــم  كان  إذا 
داعــي  وال  والثقــة،  املصداقيــة 
للحديــث هنــا عن خالفــات مزعومة 
حــول مصــادر تمويــل املشــروع، أو 
التــذرع بمفاوضات مضنية انتهت 
إخــالل  عــن  الحديــث  أو  بالفشــل، 
مــن  فجميــع  بتعهداتهــا،  الشــركة 
ســاهموا في إخراج هذا السيناريو 
الرديء والســاذج كانــوا يعلمون أن 
مشــروع حــل أزمــة الســكن في مصر 
للشــباب  الشــقق  ماليــن  وتوفيــر 
خــالل  مــن  الدخــل  ومحــدودي 
تمثيليــة  مجــرد  واحــد،  مشــروع 
مارســها  كبــرى  وأكذوبــة  ســخيفة 
علينــا بعضهــم بمســاعدة ماكينــة 
قابــل  غيــر  املشــروع  ألن  إعالميــة، 
وأن  الواقــع،  أرض  علــى  للتنفيــذ 
تكلفتــه تفــوق موازنــات دول حيــث 
مليــار   40 عــن  يتحدثــون  كانــوا 
دوالر.  بالطبــع فهمتــم مــا أقصــده 
هنــا باملشــروع، وهــو إقامــة مليــون 
بهــا  التعهــد  تــم  ســكنية  وحــدة 
التــي  الرئاســية  االنتخابــات  قبيــل 
 ،2014 منتصــف  مصــر،  فــي  جــرت 
أمــا الشــركة فإنهــا شــركة »أرابتــك« 
إقامــة  عــن  أعلنــت  التــي  اإلماراتيــة 
مشــروع عقــاري قالــت إنــه األضخــم 
الشــرق  منطقــة  فــي  نوعــه  مــن 

األوسط.
لقــد أصبحنــا أمــام حقائــق ال تقبــل 
واقــع  أمــام  أننــا  األولــى  النقــاش.. 
بالســكتة  مــات  املشــروع  إن  يقــول 
النــور ألنــه  يــرى  لــن  القلبيــة، وأنــه 
مشــروع وهمي تم تســويقه لحصد 
أصــوات مالين املصرين، والثانية 
تقــول إننــا كذلــك أمام شــركة تعاني 
حــادة  وإداريــة  ماليــة  مشــاكل 
تنفيــذ  علــى  قــادرة  غيــر  تجعلهــا 
قبــل  بــه  وعــدت  الــذي  املشــروع 
األخيــرة،  الرئاســية  االنتخابــات 
إدارتهــا  مجلــس  غيــرت  فالشــركة 
للمــرة الثانيــة خــالل فتــرة وجيــزة، 
مليــون   279.8 خســائر  وحققــت 
درهــم خــالل الربــع األول مــن 2015، 
مقارنــة بأربــاح 137.9 مليون درهم 

عن الفترة نفسها من 2014.
االنفجــار  ســر  بالضبــط  أعــرف  ال 
»أرابتــك«  مشــروع  مللــف  املفاجــئ 
أمــس، وما ســبب االرتباك واملواقف 
املتناقضة من قبل الحكومة ووزارة 
مشــروع  مصيــر  حيــال  اإلســكان 
املليــون وحــدة التــي أعلنت الشــركة 
صــراع  أمــام  نحــن  وهــل  إقامتــه، 
تواصــل  حكومــة  أمــام  أم  مصالــح، 
سياســة الكــذب علــى املصريــن، كل 
مــا أعرفــه هــو أنــه يجــب اإلعالن عن 

موت مشروع »الفنكوش« فورًا.

37
تراجع احتياطي العمالت 

األجنبية لدى مصرف لبنان 
املركزي )باستثناء الذهب( إلى 

37.73 مليار دوالر في أبريل/
نيسان املاضي، بانخفاض 

يقترب من 2% عن مستواه في 
مارس/آذار.

1.2
ذكرت تقارير صحافية أن 

محققي وزارة العدل األميركية 
يحققون مع شركة »جنرال 

موتورز« لصناعة السيارات؛ 
بسبب عيوب في مفتاح 

التشغيل قد يترتب عليها غرامة 
مالية تتجاوز 1.2 مليار دوالر.

اليونان تتوقف 
عن سداد الديون

قال وزير الداخلية اليوناني، 
نيكوس فوستيس، أمس األحد، 

إن بالده لن تستطيع سداد 
الديون املستحقة لصندوق النقد 
الدولي في الشهر املقبل والتي 

تقترب من 1.8 مليار دوالر، ألنها 
ال تملك املال.

تغييرات في قطاع 
النفط الجزائري

عّينت شركة الطاقة الوطنية 
الجزائرية، سوناطراك، أمن 

معزوزي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا 
لها، ليحل محل سعيد سحنون 

م املنصب قبل أقل 
ّ
الذي تسل

من عام، بعدما أخفقت البالد 
في جذب اهتمام كبير من 

املستثمرين األجانب.

رفض اندماج فيات 
وموتورز

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن 
ع السيارات فيات كرايسلر، 

ّ
ُمصن

بعث برسالة عبر البريد 
اإللكتروني إلى العمالق األميركي 
جنرال موتورز، في مارس/ آذار 
اقترح فيها دمج الشركتن، ولكن 

هذا الطلب ُرفض.

أرقام سهم

كواليس

شركة منهارة 
وحكومة 

»موكوسة«
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انهيار قطاع النفط الليبي المصدر الوحيد للعملة الصعبة )Getty(تغيير عمالت في أحد المصارف في العاصمة الليبية طرابلس )فرانس برس(



ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــركــ ــشــ ـــــعـــــت الــ
ّ
وق

الــســعــوديــة لــلــنــقــل الــبــحــري، 
نــــاقــــالت  لــــبــــنــــاء 5  عــــــقــــــودا 
نــفــط عــمــالقــة مـــع شــركــة »هــيــونــداي 
ــيــــة  ــو« الــــــكــــــوريــــــة الــــجــــنــــوبــ ــ ــهــ ــ ــامــ ــ ســ
استالم  وسيتم  الثقيلة،  للصناعات 
ــاقــــالت الـــنـــفـــط الـــعـــمـــالقـــة الــخــمــس  نــ

خالل العام 2017.

قــــــــــال طـــــــــــــارق املــــــــــال رئــــيــــس 
الـــهـــيـــئـــة املــــصــــريــــة الـــعـــامـــة 
ــتـــرول أمــــــس األحـــــــــد، إن  ــبـ ــلـ لـ
بالده تستهدف أن تبلغ استثمارات 
في  العاملة  األجنبية  النفط  شركات 
البالد نحو 7.1 مليارات دوالر خالل 
ضمن   ،2016  2015- املــالــيــة  الــســنــة 
النفط والغاز،  مساعي لزيادة إنتاج 
فــي ظــل أســـوأ أزمـــة طــاقــة منذ عقود 

بعد أربع سنوات من االضطرابات.

تــعــتــزم شـــركـــة »بــالكــبــيــري« 
لــم يتم الكشف  تسريح عــدد 
عنه حتى اآلن من موظفيها 
ــم، بــســبــب  ــالــ ــعــ ــول الــ ــ املــــوجــــوديــــن حــ
ــيـــة لـــلـــشـــركـــة، بــعــدمــا  ــالـ األوضــــــــاع املـ
األول  الربع  سجلت مبيعاتها خــالل 
من 2015، نحو 700 ألف وحدة فقط. 
ويعمل لدى »بالكبيري« نحو 6225 

 حول العالم.
ً
عامال

نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء مــهــر 
اإليـــرانـــيـــة عـــن وزيـــــر الــنــفــط 
ــد،  بــيــجــن زنــغــنــه أمــــس األحــ
تــغــيــر  أن  املــســتــبــعــد  مــــن  »إن  قــــولــــه: 
أوبـــك ســقــف إنــتــاجــهــا، عــنــدمــا تعقد 
املنظمة اجتماعها املقرر في يونيو/
خــفــض سقف  أن  حـــزيـــران«، مضيفًا 
إنــتــاج أوبـــك يتطلب تــوافــقــا بــني كل 

األعضاء؛ وهو أمر مستبعد حاليًا.

تـــوقـــع كــبــيــر مــــديــــري الــبــنــك 
ــي لـــالقـــتـــصـــاد الــكــلــي  ــ ــدولـ ــ الـ
والسياسات املالية، مارسلو 
النفط أقل  جــوفــالــي، أن تظل أســعــار 
عــام  حــتــى  لــلــبــرمــيــل  دوالرا   70 مـــن 
2017، وأال تعود ملستوياتها السابقة 
أن  مــضــيــفــا   .2017 عـــــام  بـــعـــد  حـــتـــى 
أسعار البترول ستظل تلقي بظاللها 
على عجز املوازنات في دول الخليج.

قـــال رئــيــس اتــحــاد املــقــاولــني 
الــــعــــرب، فــهــد الـــحـــمـــادي، إن 
رفعوا  السعوديني  املقاولني 
أسعارهم بنسبة %20، في العطاءات 
الجديدة خالل 2015 لتغطية ارتفاع 

تكلفة العمالة.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

فاقم الصراع الدائر في اليمن أزمة 
رغـــيـــف الـــخـــبـــز، بــعــد تـــوقـــف مــئــات 
الــوقــود،  تــوفــر  املخابز نتيجة عــدم 
العاصمة  في  املسلحة  املواجهات  وتصاعد 
جماعة  بــني  اليمنية،  املـــدن  ومعظم  صنعاء 

أنصار الله )الحوثيني( واملقاومة الشعبية.
وأصبح العامل املشترك بني الشعب اليمني 
ــفــــاف طـــوابـــيـــر  ــو اصــــطــ ــ ــل الـــــحـــــرب، هـ ــ ــــي ظـ فـ
املـــواطـــنـــني مــنــذ الــســاعــة الـــســـادســـة صــبــاحــًا 
التي تعمل في  املتبقية  القليلة  أمــام املخابز 
صنعاء وعــدن ولحج )جــنــوب( ومدينة تعز 
الــخــبــز، كــمــا أغلقت  )وســــط( للحصول عــلــى 
الساندويتشات  تبيع  التي  املطاعم  عشرات 
ــــد رئـــيـــس الجمعية  لـــعـــدم تـــوفـــر الــخــبــز. وأكـ
الــيــمــنــيــة لـــحـــمـــايـــة املــســتــهــلــك فـــضـــل مــقــبــل 
منصور، لـ »العربي الجديد«، أن أزمة الوقود 
ف مئات 

ّ
وعدم توفر مادة الدقيق أدى الى توق

املــخــابــز فــي أنــحــاء الــبــالد. أمـــا نــائــب رئيس 
الــغــرفــة الــتــجــاريــة بــصــنــعــاء مــحــمــد صـــالح، 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  فــي تصريحات  فكشف 
عن إغالق 270 مخبزا من إجمالي 463 مخبزا 
في العاصمة اليمنية، بسبب انعدام الوقود 

وأزمة الدقيق.
وأكــــد صــاحــب مــخــبــز فـــي صــنــعــاء عــبــد الــلــه 
الــشــمــيــري، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه اضطر 
إلى شــراء الديزل من السوق السوداء بمبلغ 
10 آالف ريــال )45 دوالرًا( لكل 20 لترا، علمًا 
أن الــســعــر الــرســمــي هــو 2000 ريـــال فــقــط )9 

دوالرات(.
كــمــا تــفــاقــمــت أزمــــة الــخــبــز فــي مــديــنــتــي تعز 
ــدن، حـــيـــث يـــخـــوض الـــحـــوثـــيـــون مـــعـــارك  ــ ــ وعـ
على  للسيطرة  الشعبية  املقاومة  مع  عنيفة 
املدينتني، وقال مواطنون في عدن لـ »العربي 
الجديد« إن معظم املخابز في املدينة مغلقة، 
بسبب املعارك العنيفة التي تشهدها املدنية 
الــتــي أدت أيــضــًا إلـــى عـــدم وصــــول أي مـــواد 

غذائية للمدينة منذ شهرين.
وقالت ربة منزل في عدن، أم خالد، لـ »العربي 
الجديد«، نزحنا من منطقة خور مكسر، بعد 
سيطرة الحوثيني عليها إلى منطقة املمدارة، 
وعقب نزوحنا شهدت املنطقة اشتباكات ال 
تزال مستمرة، نحن محاصرون في منازلنا 
وأفران الخبز ومحالت املواد الغذائية واملياه 

اليمن 
مدن بال خبز

إغالق 270 مخبزًا 
من إجمالي 463 في 

العاصمة صنعاء

االضطرابات ونقص 
الوقود والدقيق أبرز 

أسباب تفاقم أزمة الخبز

1011
اقتصاد

مغلقة، ونعاني من انقطاع التيار الكهربائي 
وسط درجة حرارة مرتفعة.

وقـــال الــنــاشــط فــي منظمة إغــاثــة عــدن معتز 
ــد«، إن عــدن  ــديـ ــجـ ـــ »الـــعـــربـــي الـ ــيـــســـوري، لـ املـ
ــزوح مــئــات  ــــوارع أدت إلـــى نــ تــشــهــد حـــرب شـ
األســــر عــبــر الــبــحــر إلـــى جــيــبــوتــي، وتــزايــدت 
األزمات املعيشية بشكل كبير، وفي منطقتي 
الشيخ عثمان ودار سعد، هناك مخبز واحد 
يعمل، ويصطف أمامه عشرات املواطنني في 

طابور طويل للحصول على الخبز.
نعتمد  إننا  الشعيبي،  محمد  املوظف  وقــال 
على مخزون الغذاء املتوفر لدينا منذ ما قبل 

الحرب، ونتقشف في استخدامه حتى نواجه 
أزمة نقص السلع الضرورية.

وأكـــــدت مــنــظــمــات مــحــلــيــة تــعــمــل فـــي املــجــال 
في  تعمل  فقط  مخابز  خمسة  أن  اإلنــســانــي 

مدينة تعز من إجمالي 214 مخبزًا.
ــــال الــطــالــب فـــي تـــعـــز، مــحــمــد مــقــبــل، أقــف  وقـ
الخبز من  للحصول على  طــابــور طويل  فــي 
الثامنة  مــنــذ  املتبقية،  القليلة  املــخــابــز  أحـــد 
الــحــاديــة عــشــرة قبل الظهر،  صباحا وحــتــى 
وأحيانًا ال أحصل على خبز. واستغل بعض 
أصــحــاب املــخــابــز تــداعــيــات الــحــرب وإغـــالق 
أغلب املخابز بسبب أزمة الوقود لرفع أسعار 
الحكومية، من  الرقابة  الخبز، في ظل غياب 
إلى  للكيلوغرام رسميًا  )دوالر(  ريــاالت   210
تــالعــب  عـــن   

ً
فـــضـــال دوالر(،   1.4( ــال  ــ ريـ  300

أصحاب املخابز بالحجم والوزن.
أعــلــنــت في  اليمنية  الــتــجــارة   وكــانــت وزارة 
املــاضــي عــن تخفيض سعر  فــبــرايــر/شــبــاط 
الخبز من 240 رياال إلى 2010 رياالت )دوالر 
ــد(، وهـــو مـــا عــلــلــتــه بــانــخــفــاض أســعــار  ــ واحــ

الغذاء عامليًا بدعم من تهاوي أسعار النفط.
وأكد املحلل االقتصادي عبد املجيد البطلي، لـ 
»العربي الجديد«، أن الخبز في اليمن األعلى 
سعرًا واألصغر حجمًا، مقارنة بجميع الدول 
ــال الــبــطــلــي إن ســبــب الــتــالعــب  املــــجــــاورة. وقــ
بحجم وأسعار الخبز يرجع إلى عدم وجود 
رقابة من قبل الدولة على املخابز، وإهمالها 
بناء مخابز حكومية تعمل على كسر احتكار 

بعض املخابز لهذه السلعة الحيوية.
وحسب إحصائيات وزارة الصناعة اليمنية، 
يبلغ عدد املخابز نحو 2089 مخبزًا تقريبًا، 
والتقليدية   %67 الــشــعــبــيــة  املــخــابــز  شــكــلــت 
املخابز  وتنتج  فقط،  اآللــيــة %7  26% وشبه 
أنـــواعـــًا مختلفة مــن الــخــبــز أهــمــهــا الــعــادي، 

واإلفرنجي والكدم )نوع محلي من الخبز(.
وتشير اإلحصائيات الرسمية إلى أن املواطن 
اليمني يستهلك 300 غرام من الخبز يوميًا؛ 
ــه املـــصـــدر الــرئــيــســي لـــلـــغـــذاء فـــي الـــبـــالد،  ألنــ
وتعتمد صناعة الخبز بأنواعه املختلفة في 
الـــذي تضاعف  الــقــمــح،  اليمن على اســتــيــراد 
خالل السنوات األخيرة. ويشكل دقيق القمح 
اليمن،  فــي  الخبز  لصناعة  الــرئــيــس  املــدخــل 
وتستورد البالد 94% من احتياجات صناعة 

الخبز.  
ــقـــارب 3  ــا يـ ويــســتــهــلــك الــيــمــنــيــون ســنــويــًا مـ

مــاليــني طــن مــن القمح. وحــســب بيانات عام 
مليونني  الــقــمــح  مـــن  الــيــمــن  اســـتـــورد   ،2014
و955 ألف طن بقيمة تبلغ 225 مليارا و288 
ــتـــرالـــي  مـــلـــيـــون ريـــــــال، وتــــصــــدر الـــقـــمـــح األسـ

املرتبة األولى للواردات دون منافس.
ــاة إنـــســـانـــيـــة نــتــيــجــة  ــأســ ويـــعـــيـــش الـــيـــمـــن مــ
ــتــــدهــــور، عـــقـــب اجــتــيــاح  ــنــــي املــ ــع األمــ الــــوضــ
ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  ــاء فـ ــعـ ــنـ ــيـــني صـ ــوثـ ــحـ الـ
املــــاضــــي، وتـــوجـــيـــه تـــحـــالـــف عـــربـــي بــقــيــادة 

السعودية ضربات ملناطق نفوذ الحوثي منذ 
مــارس/آذار املاضي. واعتبر منسق الشؤون 
اإلنسانية لأمم املتحدة في اليمن، يوهانس 
فان ديركالو، أن األزمــة اإلنسانية في اليمن 
ــدة مــن أكــبــر األزمــــات اإلنــســانــيــة عامليًا.  واحــ
وحــــــذر مـــحـــلـــلـــون اقـــتـــصـــاديـــون ومــنــظــمــات 
محلية ودولية من ثورة جياع قادمة، نتيجة 

تدهور األوضاع االقتصادية واألمنية.
وعبرت الجمعية اليمنية لحماية املستهلك، 

مــــؤخــــرًا، عـــن قــلــقــهــا الـــبـــالـــغ إزاء الـــتـــطـــورات 
الكارثية  وتأثيراتها  الــحــرب  جــراء  الناجمة 
عــلــى مــنــاحــي الــحــيــاة املــعــيــشــيــة، األمـــر الــذي 
أدى إلـــى تــزايــد مــعــدالت ســـوء الــتــغــذيــة بني 
اليمنيني، حيث سجلت أعلى معدل  األطفال 
الدولية  للتقارير  وفقًا  العالم،  على مستوى 
الــحــديــثــة الـــتـــي أشــــــارت إلــــى أن واحــــــدا من 
كــل ثــالثــة أطــفــال يمنيني يــعــانــون مــن ســوء 

التغذية.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

فــاجــأ مــديــر هيئة املــنــافــســة ومــنــع االحــتــكــار 
في حكومة بشار األســد، أنــور علي، الجميع 
ــة الـــنـــظـــام نحو  بــالــكــشــف عـــن فـــقـــدان مــــوازنــ
الفساد  أقنية  عبر  الــدولــة  ميزانية  مــن   %30
والرشى، األمر الذي فّسره خبراء بأنه تمهيد 
لإلطاحة ببعض الوزراء في الحكومة ككبش 
فداء وتحميلهم الفشل في الحد من األزمات 
االقــتــصــاديــة واملــعــيــشــيــة الــتــي تــفــاقــمــت في 
املناطق التي تقع تحت سيطرة النظام، وأدت 

إلى تزايد الغضب الشعبي. 
وأوضـــــح الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي عــمــاد الــديــن 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قــــال مـــديـــر عــــام مــصــلــحــة املــــطــــارات بـــــوزارة 
اإلنقاذ  لحكومة  التابعة  الليبية،  املواصالت 
العاصمة طرابلس، محمد بيت  الوطني في 
املال، إن عمليات صيانة سوف تبدأ في مطار 
طرابلس الدولي )أكبر مطار في البالد( بعد 
العامة خــالل هــذا األسبوع،  املــوازنــة  اعتماد 
وذلــك بعد تعطله ما يقرب من عشرة أشهر 
عن العمل. وأشار بيت املال، في تصريحات لـ 
»العربي الجديد«، إلى أن صالة الركاب، وفقًا 
للتقارير الفنية، تحتاج إلى 50 مليون دينار 
من  إلصــالحــهــا،  دوالر(،  مليون   36.5( ليبي 
إجمالي 60 مليون دينار )46 مليون دوالر( 
يحتاجها املطار لكي يعود للعمل الطبيعي 
فــي غضون أربــعــة أشــهــر؛ وذلــك بعد تعرض 
بــعــض أجـــزائـــه لــلــتــدمــيــر، بــســبــب الــنــزاعــات 

املسلحة التي تشهدها البالد.
وشــهــد املـــطـــار عــمــلــيــات تــدمــيــر وحـــــرق، إثــر 
معارك بني قوات فجر ليبيا التابعة لحكومة 
طـــرابـــلـــس مـــع كــتــائــب الــقــعــقــاع والـــصـــواعـــق 

الـــــجـــــديـــــد«، أن هــــذه  لـــــ«الــــعــــربــــي  املــــصــــبــــح، 
الــتــصــريــحــات تــأتــي فــي إطـــار حملة منظمة 
لبعض املسؤولني في النظام، ومنها هجوم 
العمال، شعبان عزوز،  اتحاد  لرئيس  سابق 
عــلــى الــحــكــومــة واتــهــامــهــا بــالــفــســاد، بــهــدف 
تــهــّرب الــنــظــام مــن مــســؤولــيــتــه عــن االنــهــيــار 
ــادي وتــحــمــيــلــه لــبــعــض  ــتــــصــ ــي املـــلـــف االقــ فــ
املــســؤولــني. وأشــــار املــصــبــح إلـــى أن الــفــســاد 
متأصل في الحكومات املتعاقبة منذ عقود، 
وتفاقم في اآلونة األخيرة إثر تبديد الثروات 
وخـــســـارة مـــــوارد الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة، ووصـــل 
األمـــر الســتــجــداء إيــــران بــقــرض مــلــيــار دوالر 
عــبــر خـــط ائــتــمــان جــديــد بــعــد انــتــهــاء الــخــط 

التابعة لحكومة طبرق، منذ شهر أغسطس/
آب من العام املاضي.

كــمــا تــعــرضــت 13 طـــائـــرة تــابــعــة لــلــخــطــوط 
وشظايا  نــاريــة  بأعيرة  إلصــابــات  األفريقية 
من أصــل 20 طائرة كانت مــوجــودة باملطار، 

أثناء اشتباكات جرت في محيط املطار.
ــاذ الــوطــنــي  ــ ــقـ ــ ــة حـــكـــومـــة اإلنـ ــ ــــوازنـ ــدر مـ ــقــ وتــ
مليار   32( دينار  مليار   43 بنحو  بطرابلس 
في  العجز  بارتفاع  توقعات  ظل  في  دوالر(، 
مــوازنــة الــعــام الــجــاري إلـــى 33 مــلــيــار ديــنــار 
املاضي  بالعام  مقارنة  دوالر(،  مليار   24.2(
دوالر(،  مليار   14.7( ديــنــار  مليار   20 البالغ 
حسب تصريحات رئيس اللجنة االستشارية 
االقتصادية في البنك املركزي الليبي، محمد 

أبو سنينة، أول أمس.
وأوضـــــح بــيــت املـــــال، أن مـــطـــار طــرابــلــس تم 
إنـــشـــاؤه مـــن 36 ســنــة أي عــمــره االفــتــراضــي 

شارف على االنتهاء.
وطلبت حكومة تصريف األعمال بطرابلس، 
مؤخرًا، من جهاز تنمية املراكز اإلدارية، البدء 
املطار، تحت  الالزمة لصيانة  التصاميم  في 

إشراف وزارة املواصالت.
اإلنــقــاذ  بحكومة  املـــواصـــالت  وزارة  وذكــــرت 
الــوطــنــي فــي بــيــان صحافي ســابــق أن مطار 
ــن أجـــل  طـــرابـــلـــس أعـــطـــي لـــشـــركـــة تـــركـــيـــة، مــ
القيام بعمليات الصيانة في تجهيز املكاتب 

السابق بقيمة 3.5 مليارات دوالر.  وأضاف 
الفساد  النظام حول عمليات  أن تصريحات 
نحو  والتهمت  أخيرًا  عنها  الكشف  تم  التي 
ثــلــث مــوازنــتــه تتعلق بــفــســاد فــي املــصــارف 
وعمليات استيرادية. وتبلغ موازنة عام 2015 

وصالة املسافرين. وقال مسؤولون في قطاع 
ــبـــالد تــحــتــاج إلــــى 3  الـــطـــيـــران الــلــيــبــي، إن الـ
الطيران طبيعتها،  سنوات الستعادة حركة 
بــعــدمــا شـــهـــدت عــــدة مــــطــــارات أعـــمـــال عنف 
وتخريب خالل األشهر املاضية، فيما تعرض 
بعد  للحرق  الليبي  الطيران  أســطــول  معظم 

استهداف مطار طرابلس.
وأضاف مدير عام مصلحة املطارات الليبية، 
أن بالده لديها ما يقرب من 18 مطارا مدنيا، 
ــارات فـــقـــط هــي  ــ ــطـ ــ يـــعـــمـــل مـــنـــهـــم حـــالـــيـــًا 4 مـ
معيتيقة )غــرب( ومصراتة )وســط( واألبــرق 
وطبرق )شرق(، ُمشيرًا إلى أن هناك عددا من 
الخدمات  إلــى بعض  الــتــي تحتاج  املــطــارات 

الفنية فقط لكي تستأنف نشاطها.
وأوضـــح أن املــطــارات العاملة فــي ليبيا غير 
قــادرة على العمل في الوقت الحالي، بسبب 
الظروف واألوضــاع األمنية املتوترة، مشيرا 
غـــرب  فــــي  يـــقـــع  الــــــذي  زواره،  ــار  ــطـ مـ أن  ــــى  إلـ
طرابلس على بعد 150 كيلومترا، على سبيل 
الجوية  الــرحــالت  اســتــقــبــال  املــثــال يستطيع 
للطائرات صغيرة الحجم ألن مساحة املطار 
الــطــائــرات  يستقبل  أن  يمكنه  وال  مــحــدودة، 
ذات الحجم الكبير، إال انه رغم ذلك فإن املطار 

متوقف عن العمل.
وتـــواجـــه لــيــبــيــا حـــالـــة مـــن االنـــقـــســـام املـــالـــي، 
ــة اإلنـــــقـــــاذ الـــوطـــنـــي  ــومـ ــكـ ــيـــث تـــســـلـــمـــت حـ حـ
واليــتــه،  املنتهية  الــوطــنــي  للمؤتمر  التابعة 
جــمــيــع حـــســـابـــات الــــــــــوزارات فــــي طـــرابـــلـــس، 
النفقات  على  امليزانية،  من  بالصرف  وتقوم 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــي حــــني تـــعـــقـــد حـــكـــومـــة عــبــد 
نعقد 

ُ
امل الــنــواب  التابعة ملجلس  الــثــنــي،  الــلــه 

ــبـــرق، جــلــســاتــهــا فــــي مـــديـــنـــة الــبــيــضــاء،  بـــطـ
وتـــمـــارس عملها هــنــاك، رغـــم وجــــود جميع 

أرصدة الدولة في طرابلس.

نحو 1554 مليار ليرة )5.2 مليارات دوالر(. 
وأكـــد املــصــبــح أن املـــســـؤول بــنــظــام األســـد لم 
الغذاء الحصرية املمنوحة  يتطرق لصفقات 
آلل األسد وأصدقاء النظام، وال حتى لعقود 
بيع النفط وتأجير مقدرات سورية أو عقود 
شراء السالح من إيران وروسيا التي يقودها 
قلة على رأســهــم محمد مخلوف خــال بشار 
األســـــد. وكــــان املـــديـــر الـــعـــام لــهــيــئــة املــنــافــســة 
ومنع االحتكار التابع لنظام األسد، قد ادعى 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة مــنــذ يـــومـــني، أن 
الفساد  ملفات  فــي  التعّمق  بـــدأت  مؤسسته 
أن هيئة  الــعــام. وأوضـــح  املـــال  للحفاظ على 
املنافسة ومنع االحتكار تعتبر قرار السماح 
لشركات الصرافة بتمويل إجازات االستيراد 
قـــرارًا خــاطــئــًا، فــي ظــل وجـــود جــهــات خبيرة 
ــاملـــصـــارف الـــعـــامـــة الـــتـــي تــخــضــع لــلــرقــابــة  كـ
ويـــمـــكـــن مـــتـــابـــعـــة عـــمـــلـــهـــا، فــــي حــــني أثــبــتــت 
أنها  الصرافة  السابقة مع شركات  التجارب 
العديد  تعرض  والدليل  بالثقة،  جديرة  غير 
من  املــالــي  املحلل  ويــقــول  للمخالفات.  منها 
مدينة إدلب )شمال سورية(، إبراهيم محمد، 
إن فساد النظام أخذ أشكااًل مختلفة وجديدة 
عقب انــدالع الثورة منذ أربعة أعــوام، تعدت 
باملشتريات  التالعب  مــن  التقليدية،  الــطــرق 
ــدات الــحــكــومــيــة،  ــ ــزايـ ــ ومـــنـــح املــنــاقــصــات واملـ
ليصل لبيع أصــول وثــروات سورية، بمعنى 
الكلمة، ومنها بيوت مهجرين وثروات النفط 
ــار وحــتــى  ــارة بــــاآلثــ ــاز واملــــعــــادن وتــــجــ ــغــ والــ
ــفــت ســوريــة ضمن 

ّ
األعــضــاء الــبــشــريــة. وصــن

الــــدول األكــثــر فــســادًا عــلــى الــصــعــيــد الــعــربــي 
والــعــاملــي، حــيــث احــتــلــت املــرتــبــة 159 عامليًا 
والـــخـــامـــســـة عـــربـــيـــًا، حـــســـب تـــقـــريـــر مــنــظــمــة 
الشفافية الــعــاملــيــة الــعــام املــاضــي، الـــذي أكــد 
على أن الفساد اتخذ أشكااًل متعددة في ظل 
الــحــرب الـــدائـــرة فــي الــبــالد وضــعــف الــرقــابــة 

وانعدام الشفافية في األجهزة الحكومية.

حكومة اإلنقاذ تتأهب الفساد يلتهم ثلث موازنة نظام األسد
إلعادة تشغيل أكبر مطار في ليبيا

صفقات

أخبار

أرباح وخسائر

أصبح العامل المشترك بين الشعب اليمني الذي مزقته الحرب، 
هو اصطفاف طوابير المواطنين أمام المخابز القليلة المتبقية 
التي تعمل في العاصمة وغالبية المدن، بعد توقف مئات المخابز عن العمل 

بسبب االضطرابات األمنية، ونقص الوقود وإمدادات الدقيق

تحقيق

3
استورد اليمن من القمح 

مليونني و955 ألف طن خالل عام 
2014، بقيمة تبلغ 225 مليارا 
و288 مليون ريال، وتصدر 

القمح األسترالي املرتبة األولى 
للواردات من دون منافس.

الفشل يُطيح رؤساء 
هيئات في الجزائر

مستوطنون يستبيحون 
أراٍض في القدس

توقعات بزيادة إنتاج 
القمح في ُعمان

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــلــــي عــبــر  ــيــ ــرائــ يـــســـعـــى االحـــــتـــــالل اإلســ
ــة، لــلــتــوســع  ــيـ ــانـ ــيـــطـ ــتـ جـــمـــعـــيـــاتـــه االسـ
ــة عــبــر  ــلــ ــتــ ــحــ فــــــي مــــديــــنــــة الــــــقــــــدس املــ
شــــراء األراضــــــي الــســكــنــيــة والـــعـــقـــارات 
ــرب،  الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا فــلــســطــيــنــيــون عــ
وكــشــف مــركــز مــعــلــومــات »واد حــلــوة« 
)غير حكومي( عن مساع  الفلسطيني 
ــا جـــمـــعـــيـــة »عـــطـــيـــرت  ــهـ ــذلـ ــبـ حـــثـــيـــثـــة تـ
كوهنيم« االستيطانية للسيطرة على 
ــلـــدة ســـلـــوان  ــقــــارات فــــي بـ عــــشــــرات الــــعــ
جــنــوب املــســجــد األقـــصـــى، إضــافــة إلــى 
5 دونمات و200 متر مربع في الحارة 
ــلــــدة الــــتــــي يــســكــنــهــا  ــبــ ــالــ الــــوســــطــــى بــ
فــي  املـــــركـــــز،  فــلــســطــيــنــيــو 48.  وقـــــــال 
بــيــان مــســاء الــســبــت، إنـــه »حــصــل على 
خــارطــة وصــــور جــويــة تــوضــح واحـــدا 
مــــن مـــخـــطـــطـــات »عـــطـــيـــرت كــوهــنــيــم« 
تــفــضــح مــحــاولــتــهــا االســتــيــطــانــيــة في 
ليهود  ملكيتها  بحجة  ســلــوان،  بــلــدة 
من اليمن منذ عام 1881، وأن املحكمة 
ــا أقــــــــرت مــلــكــيــة  ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
بــمــنــطــقــة  املــســتــوطــنــني ألرض  أولــــئــــك 
ــــي  ــلـــوان«. واألراضـ بــطــن الـــهـــوى فـــي سـ
املــهــددة بــاملــصــادرة مــقــام عليها نحو 
قــرابــة  فيها  يعيش  سكنية،  بــنــايــة   35
80 عائلة مؤلفة مــن حــوالــى 300 فــرد، 

وجــمــيــع الــســكــان يــعــيــشــون فـــي الــحــي 
مــنــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن املــــاضــــي، بعد 
ــكـــات مــن  ــلـ ــتـ شـــرائـــهـــم األراضـــــــــي واملـــمـ
ــأوراق رسمية،  أصــحــابــهــا الــســابــقــني بــ
إذ تعود ملكية األرض واملباني املقامة 
عليها لعدة عائالت فلسطينية. وبدأت 
ــنـــني االســـتـــيـــالء  ــتـــوطـ ــاوالت املـــسـ ــ ــحــ ــ مــ
ــارات فــــي حــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــلـــى األراضـــــــــي والـ عـ
بــطــن الـــهـــوى مــنــذ حـــوالـــي 8 ســنــوات، 
ــتـــويـــة، وســلــمــت  ــلـ ــعـــددة ومـ ــتـ بـــطـــرق مـ
ــارات إخــــالء«،  بــعــض الــعــائــالت »إخــــطــ
ــفـــاظ عــلــى  وتـــمـــكـــن مــعــظــمــهــم مــــن الـــحـ
عقاراتهم حتى اليوم، في حني تمكنت 
الجمعيات االستيطانية من االستيالء 
معلومات  مــركــز  وحـــذر  بعضها.  على 
املــــحــــاوالت  مــــن خــــطــــورة  واد حــــلــــوة، 
مساحات  على  للسيطرة  اإلسرائيلية 
واســـعـــة مـــن حـــي بــطــن الـــهـــوى بــبــلــدة 
ــلــــوان، وتــحــويــلــه إلــــى حـــي يــهــودي  ســ
مالصق لأحياء العربية في البلدة، ما 

سيشكل عامل توتر دائم في املنطقة.
أنــه بسبب هــذا االحتكاك،  وبــني املركز 
ــإن عـــدد املــعــتــقــلــني فــي أحــيــاء الــبــلــدة  فـ
مطلع  مــنــذ  ــتــــالل  االحــ اعــتــقــل  إذ  زاد، 
100 مقدسي من سلوان  2015 حوالي 
ــهــــت ملــعــظــمــهــم  نــصــفــهــم أطــــفــــال، ووجــ
تــهــمــة إلـــقـــاء الـــحـــجـــارة أو الــزجــاجــات 

الحارقة باتجاه البؤر االستيطانية.

الجزائر ـ يقين حسام الدين

أعــلــن الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد العزيز 
ــلــــيــــقــــة أمـــــــــس األحـــــــــــــد، ســـلـــســـلـــة  بــــوتــــفــ
ــات  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــرى املـ ــ ــبــ ــ ــرات فـــــــي كــ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ تـ
االقــتــصــاديــة الــحــكــومــيــة، عــلــى رأســهــا 
شــركــة الــنــفــط الــحــكــومــيــة ســونــاطــراك، 
ــعـــضـــو فــــي أوبــــك  ــت تـــســـعـــى الـ ــ فــــي وقــ
لــجــذب مــزيــد مــن االســتــثــمــار األجنبي 
بــقــطــاع الــنــفــط، لــتــعــويــض أثـــر تــراجــع 
أسعار الخام العاملية. وعنّي بوتفليقة، 
أمــني مــعــزوزي على رأس ســونــاطــراك، 
ـــذراع الــحــكــومــيــة فـــي قـــطـــاع الــنــفــط،  ــ ــ ال
بالنيابة  الــســابــق  الــعــام  للمدير  خلفا 
ــــذي لــــم يـــمـــر عــلــى  ســعــيــد ســـحـــنـــون، الــ
تسلمه املنصب أكثر من عام. وأخفقت 
ــورد الـــرئـــيـــس لــلــغــاز إلــى  ــ ــر، املــ ــزائـ الـــجـ
أوروبــــــــا، فـــي جــــذب اهـــتـــمـــام كــبــيــر من 
آخـــر جولة  فــي  األجـــانـــب،  املستثمرين 
ــزادات لعقود الــطــاقــة الــعــام املــاضــي.  مــ
وتشتكي الشركات النفطية من شروط 
ــعــــوقــــات الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة.  ــقـــود واملــ الـــعـ
ويقول املراقبون إن البالد تحتاج إلى 
اســتــثــمــارات أجــنــبــيــة ضــخــمــة لــزيــادة 
إنــتــاج الــطــاقــة الـــذي يعتريه الــجــمــود. 

الــنــفــط نــحــو 1.2 مليون  إنـــتـــاج  وبــلــغ 
بــرمــيــل يــومــيــا فــي الــســنــوات املــاضــيــة، 
أعــلــنــت هـــذا الشهر  إال ان ســونــاطــراك 
ــتـــاج بــمــا ال يــقــل عن  أنــهــا ســتــرفــع اإلنـ
ــن يــولــيــو/ 32 ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مــ

ــدء اإلنـــــتـــــاج مــــن حــقــلــني  ــ تــــمــــوز، مــــع بــ
جـــديـــديـــن. وعــــني الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة، 
املـــديـــر الـــعـــام لــلــجــمــارك، مــحــمــد عــبــدو 
بوردبالة، مديرا عاما لشركة الخطوط 
ــع اخـــتـــيـــاره عــلــى  ــ الـــجـــويـــة، بــيــنــمــا وقـ
قـــدور بــن الــطــاهــر مــديــرا عــامــا لجهاز 
الـــجـــمـــارك. وكــــان الــرئــيــس الــجــزائــري، 
تغييرات  بــإجــراء  تعليمات  أصـــدر  قــد 
حكومية تشمل بعض الهيئات املالية 
هذه  وتأتي  االقتصادية.  واملؤسسات 
الــتــغــيــيــرات بــعــد أســـبـــوع مـــن تــعــديــل 
الحكومة.  فــي  وزراء   10 أطـــاح  وزاري 
ــــررت ســــونــــاطــــراك أيــــضــــا جــــراء  ــــضـ وتـ
ســلــســلــة مـــن فــضــائــح الـــفـــســـاد، والــتــي 
تورط فيها شركاء أجانب في السنوات 
ــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة  ــهــ الـــســـابـــقـــة. وأظــ
أمس، أن الجزائر سجلت عجزا تجاريا 
األشــهــر  فـــي  مـــلـــيـــارات دوالر   4.3 بــلــغ 
األربــعــة األولــــى مــن 2015، مــقــارنــة مع 

فائض قدره 3.4 مليارات قبل عام.

مسقط ـ وليد جحزر

تــوقــعــت تــقــاريــر إحــصــائــيــة رســمــيــة 
ــاع إنـــتـــاج الــقــمــح فـــي الــظــاهــرة  ــفــ ارتــ
)أكــــبــــر مـــحـــافـــظـــة بــســلــطــنــة عــــمــــان(، 
إلــى 900 طــن مقارنة بنحو 800 طن 
ــاع  ــفـ الــــعــــام املــــاضــــي، أي بــنــســبــة ارتـ
املـــســـاحـــة  ــعــــت  ــفــ وارتــ  .%12.5 تـــبـــلـــغ 
املـــزروعـــة قمحًا مــن 690 فــدانــًا الــعــام 
ــى نــــحــــو800 فـــــدان الــعــام  املــــاضــــي، إلــ
الــجــاري، وســط اهتمام نوعي توليه 
املحصول، حيث  بهذا  الــزراعــة  وزارة 
املحّسنة  األصــنــاف  مــن  العديد  تقدم 
الـــقـــمـــح ذات اإلنــتــاجــيــة  مــــن حـــبـــوب 
العالية واملقاومة لآلفات واألمراض، 
إلى  باإلضافة  البذور مجانًا،  وتوفر 
ــات واألســـمـــدة  ــ خـــدمـــات مــكــافــحــة اآلفـ
مباشر  بدعم  الحصاد،  آالت  وتقديم 
مــــديــــر عـــام  ــــى 50%. وقـــــــال  إلــ يـــصـــل 
الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة 
الـــظـــاهـــرة، املــهــنــدس ســـالـــم الــكــنــدي، 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــتــوقــعــات  لـــ
تصب في وصــول اإلنــتــاج من القمح 
إلـــــى 900 طــن  الــــظــــاهــــرة  بــمــحــافــظــة 
بــفــعــل ارتــــفــــاع املـــســـاحـــات املــــزروعــــة 
فــى قــرى مــدن عــبــري وينقل وضنك، 
وفقًا للبرنامج اإلرشادي الذي جرت 
متابعته من قبل املهندسني والفنيني 
ــــى مـــراعـــاة  املــتــخــصــصــني، مـــشـــيـــرًا إلـ
حصاد  عمليات  في  جديدة  أساليب 
وتسويق املنتجات الزراعية واالطالع 
على رغبات املستهلك حسب مواسم 
ــزارع  اإلنـــتـــاج الـــزراعـــي ومــســاعــدة املــ

على تحقيق الربح املناسب.
ــد الـــكـــنـــدي أن الــــــــــوزارة اهــتــمــت  ــ ــ وأكـ
ــة القمح  بــالــتــوســع الـــرأســـي فــي زراعــ
من خــالل زيــادة إنتاجية الفدان عبر 
األصــنــاف املــحــســنــة. ويــقــوم برنامج 
تشجيع املزارعني الحكومي في عمان 
عــلــى إدخــــــال الـــعـــديـــد مـــن الــتــقــنــيــات 
الحديثة واملكننة الزراعية في عملية 

إنتاج القمح.

تزايد حاالت 
الفساد 
ونهب األموال 
بالنظام 
السوري 
)فرانس برس(

قال بنك »أبو ظبى 
الوطني«، أمس، إن 
شركة »إنترناشونال 

إيرفاينانس كوربوريشن« 
فّوضته و«المؤسسة 

العربية المصرفية«، 
كُمديرين ومنظمين 

رئيسيين لصفقة تمويل 
مرابحة بقيمة 400 
مليون دوالر، سيتم 

توظيفها في عملية 
تأجير 5 طائرات من طراز 

)A330-200(، بصيغة 
عقد إيجار تشغيلي 

إلى الخطوط الجوية 
الكويتية.

مصارف

النظام السوري يفتح 
ملفات فساد للتغطية 

على فشله

أقرت الحكومة التابعة 
للمؤتمر الوطني في 

ليبيا خطة صيانة لمطار 
طرابلس، أكبر مطار 

في البالد، في خطوة 
إلعادة تشغيل المطارات 

المعطلة بسبب الحرب

صيانة مطار 
طرابلس الدولي تحتاج 
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قبل عام ونصف، لم تنل فيها الزوجة حقوقها 
املــاديــة«. ويضيف مــســؤول املكتب، الــذي أسس 
لتوثيق حاالت الزواج والطالق داخل املخيم: »ال 
والطالق  الـــزواج  حــاالت  لتوثيق  قانونية  قيمة 
املــكــتــب، فاملحاكم والــبــلــديــات واملــؤســســات  عبر 
الــســوري وكذلك  الــنــظــام  مــؤســســات  أو  التركية 
املــنــظــمــات الــدولــيــة ال تــعــتــرف بــهــذا الــتــوثــيــق«. 
ويـــقـــول: »تـــؤكـــد الــوثــيــقــة تــثــبــيــت الـــــزواج داخـــل 

املخيم من أجل منحه خيمة مستقلة فقط«.
للعسكريني  آخــريــن  واثــنــني  بــني 21 مخيمًا  مــن 
والضباط، ال يوجد مثل هذا املكتب إال في ثالثة 
مخيمات هي أورفــة ـ تل أبيض، ورأس العني ت 
جــيــالن بــيــالر، ويــلــداغ فــي هــاتــاي. وفــي انتظار 
الــفــرج واالعـــتـــراف الــرســمــي على الــــورق، تعيش 
»أم نضال« في اسطنبول مع طفليها من زوجها 
الــتــركــي املــتــوفــى، بحثًا عــن بــارقــة أمـــل بتسوية 
وضعها. أما مواطنتها، سميرة، فلم تعد ترجو 

شــيــئــًا بـــعـــد أن »رمــــاهــــا« 
أحد  أمــام  التركي  زوجها 
املخيمات دون أي حقوق 
عليها  تــحــصــل  أن  يــمــكــن 

في املحاكم التركية.
كما أفل حلم هند وسامر 
ــا مــن  ــمــ ــهــ بــتــثــبــيــت زواجــ
والدة  تـــــــوثـــــــيـــــــق  أجـــــــــــــل 
فــســامــر  األول.  طــفــلــهــمــا 
ــدا  ــولــــــنــــ غــــــــــــــــادر إلـــــــــــــى هــــ
ــلـــك  ــى تـ ــ ــلــ ــ لـــــلـــــحـــــصـــــول عــ
الوثائق من هناك، وعالء 
ال يزال ينتظر العودة إلى 
سورية دون أن يــدري أي 

قدر ينتظر ابنه القادم.
)املــــفــــوضــــيــــة  أن  يــــــذكــــــر 
الــســامــيــة لــأمــم املــتــحــدة 

لــــشــــؤون الـــالجـــئـــني( الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم املـــتـــحـــدة، 
تتحدث عن فرار ما يزيد عن مليوني سوري من 
الثورية. ويمثل عدد  الــثــورة  انــدالع  البالد منذ 
 من السوريني الذين سجلوا 

ً
املليوني الجئ كال

التسجيل  ينتظرون  الــذيــن  أولــئــك  أو  كالجئني 
أغسطس/  شهر  نهاية  وحــتــى  املفوضية.  لــدى 
آب املـــاضـــي، اشــتــمــل هـــذا الــعــدد عــلــى 110.000 
الجئ في مصر و168.000 في العراق و515.000 
في  و460.000  لبنان  في   716.000 و  األردن  في 
أعمارهم  تـــراوح  الــذيــن  األطــفــال  تركيا. ويشكل 
بني 17 عامًا أو أقل حوالي 52 في املئة من هذه 
الــفــئــة مــن الــســكــان.  كــمــا أن هــنــاك 4.25 ماليني 
شخص آخــر فــي عــداد النازحني داخــل سورية، 
رها مكتب األمم املتحدة 

ّ
وذلك وفقًا لبيانات وف

لتنسيق الشؤون اإلنسانية. وتبلغ هذه األرقام 
مــجــتــمــعــة مـــا مــجــمــوعــه أكـــثـــر مـــن ســتــة مــاليــني 
ـ ما يعني أن هناك  شخص هجروا من ديارهم 
عددًا أكبر من السوريني الذين نزحوا قسرًا إلى 

أي بلد آخر.

* تم إعداد التحقيق بدعم من شبكة )أريج( »إعالميون 
من أجل صحافة استقصائية عربية«
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اعتذر مسؤول قسم امللف السوري في الخارجية التركية، عن اإلجابة عن أسئلة معد التحقيق 
األردنية  العاصمة  التركية في  السفارة  الـــوزارة«، وهو ما تكرر مع  العمل في  بسبب »ضغوط 
عّمان بعد سلسلة مراسالت عبر البريد االلكتروني، لكن مكتب الشؤون اإلعالمية التابع لوزارة 
»الداخلية« عبارة عن سرد  للخارجية. وجــاء رد  ُوّجهت  التي  األسئلة  ذات  أجــاب عن  الداخلية 
الــزواج يتطلب إحضار  الزيجات في تركيا، وأكد أن »تثبيت  البيروقراطية لتسجيل  اإلجــراءات 

ورقة قيد فردي مصدقة من دمشق تثبت الحالة االجتماعية ملن يرغب بتثبيت زواجه«.
كانت تركيا مؤخرًا قد أبدت بعض التساهل إزاء والدة السوريات في املشافي من خالل منح األم 
تقريرًا من املستشفى يذّيل بأسماء حسب طلب األبوين. وفي أحسن األحــوال تطلب جوازات 
سفرهما، حسبما وثقت »العربي الجديد«. لكن في املدن، فإن الطفل ال يمنح أي وثيقة غير تقرير 
املشفى، في حال كان األبوان غير مثبتني لزواجهما. أما في املخيمات فيمنح الطفل هوية »أفاد« 

الخاصة باملخيمات، وهي تصلح داخل املخيم فقط وال قيمة قانونية لها خارجه. 
ودخل قانون الحماية املؤقتة حيز التنفيذ أواخر 2014 الشهر العاشر، وبموجبه يمنح جميع 
السوريني هوية تعريفية مؤقتة يطلق عليها بطاقة »98«. لكنها ال تحمل رقمًا وطنيًا مع أنها 
 لإلقامات الرسمية. ورغم التصريحات الرسمية، فإن هذه البطاقة غير معترف بها 

ً
تعد بديال

التركية حتى اآلن، وال تصلح عند الحاجة الستخراج أي وثائق، أو استئجار  لدى املؤسسات 
منزل، أو فتح حساب بنكي.  تتعامل املؤسسات التركية بمزاجية مع هذه البطاقة، فقد يتساهل 
موظف ويفتح »عداد« الكهرباء على سبيل املثال للمستأجر السوري عبر البطاقة لكن كثيرون 
التركية بدون أي  الدخول إلى جميع املستشفيات الحكومية  البطاقة تخولك  يرفضونها، »هذه 
أجر إطالقًا، حتى أن املستشفيات الحكومية التركية ال تستقبل أي سوري بدون هذه البطاقة، 
والحكومة تقصد من خاللها إحصاء عدد السوريني وضبط األوضاع األمنية، واألكيد أنها لن 
تحل محل »إخراج القيد« املشترط توافره لتوثيق الزواج، إال في حال استصدار قانون خاص 
كما  بشكل رسمي«،  بالسوريني كالجئني  االعتراف  أو  التركي،  القانون  تعديل  أو  بالسوريني 

يشرح الباحث والناشط السياسي محمد زاهد غول.
عادل داود ناشط سياسي واجتماعي سوري مقيم في تركيا منذ 25 سنة، يقول إن القانون 
التركي ينص على أن »كل طفل يولد على األراضي التركية يعامل معاملة الطفل التركي ويتمتع 
بكافة حقوقه املنصوص عليها بقانون حقوق الطفل العاملي حتى يبلغ 18 سنة. وحينها يحق له 
 في النفوس التركية 

ً
املطالبة بالجنسية التركية لكنه ال يمنحها لوالديه بشرط أن يكون مسجال

بشكل رسمي. وقبل ذلك يجب أن يكون زواج والديه مثبتًا في بلده األصلي أو في تركيا«.
وفق هذا القانون، يضيف داود: »تستطيع السورية التي تزوجت من تركي دون تثبيت وأنجبت 
، وحصل طالق، إثبات نسب الولد ألبيه التركي عن طريق رفع دعوى قضائية )فحص

ً
أطفاال

DNA (، إذ ال يخلو هذا األمر من مصاعب وقد يكلل بالنجاح«. على أن »املحاكم التركية ال تقبل 
أي دعوى لتثبيت الزواج الحقًا ولو أصبح هناك حمل أو أوالد«، حسبما يؤكد املكتب القانوني 

في الحكومة السورية املؤقتة. 
ويقول القاضي عبد اإلله أحمد، مدير املكتب القانوني في وزارة العدل بالحكومة السورية املؤقتة، 
أنــقــرة كاستصدار  إن هــذا األمــر »قـــرار سياسي وال أفــق لحله ألنــه يحتاج قـــرارًا مركزيًا مــن 
قانون جديد أو استثناء ما لتعديل القانون فيما يخص السوريني املقيمني في تركيا، خصوصًا 
أي  الحكومة  اعتماد  التركية  املعارضة  ورفــض  بالسوريني كالجئني،  تركيا  اعــتــراف  عــدم  مــع 

تسهيالت تجاه السوريني«.

بطاقة »98« وهوية »أفاد« 
غير فعالتين

اسطنبول، غازي عنتاب، أورفا ـ عمار عز

ــان الـــســـوريـــان، محمد  اضــطــر الـــزوجـ
ــــالف، إلـــى دفـــع مــبــلــغ 800 دوالر  وسـ
زواجهما  لتثبيت  لسمسار  أميركي 
فـــي تــركــيــا حــتــى تــضــمــن الـــزوجـــة حــقــوقــهــا في 
حــال وقــع الــطــالق وحــمــايــة نسب األبــنــاء لحني 
ــلـــدهـــمـــا، الــــتــــي هــــربــــا مــن  ــقـــد فــــي بـ تـــوثـــيـــق الـــعـ
أشهر  ثــالثــة  انتظار  بعد  فيها.   الــحــرب  جحيم 
املرتبط بشريك تركي  الــســوري  السمسار  عــاد  ـ 
أو  الفردي«  ـ ببيانات مطلوبة بما فيها »القيد 
بــطــاقــة تــعــريــف شــخــصــي مــصــدقــة مـــن وزارات 
الــســوريــة ومحافظة دمشق  الــعــدل والــخــارجــيــة 
تثبت بــأن الـــزوج أعـــزب؛ أحــد شــروط السلطات 
التركية لتثبيت عقد القران في بلد يحظر تعّدد 

الزوجات، بخالف الحال في سورية. 
مــحــمــد وســــــالف يـــنـــدرجـــان ضـــمـــن شـــريـــحـــة ال 
تــتــجــاوز )3 إلـــى 5%( مــّمــن حــالــفــهــم الــحــظ في 
تــوثــيــق عــقــود قــرانــهــم فـــي تــركــيــا؛ إذ إن هــنــاك 
11500 عقد نفذت بني اندالع الثورة في سورية 
رابــطــة  أرقــــام  عـــام 2011 ونــهــايــة 2014، بحسب 
الالجئني السوريني، وهي منظمة أهلية سورية 
وتعنى  دمشق  فــي  للنظام  معارضة  تركيا  فــي 
ــاع الــالجــئــني الــســوريــني فــي دول  بمتابعة أوضـ
املال  اللجوء. سيف »السمسرة« وحيازة بعض 
ــراء« راحــة البال  ســاعــدا هذين الــزوجــني فــي »شـ

والخروج من دائرة املعاناة اليومية.
أما البقية فيغرقون في املتاهة. ال يــدرون كيف 
سيوثقون نسب األوالد لحني تسجيل ذلــك في 
ــة، وبــعــدهــا نــيــل الــجــنــســيــة الــتــي تنتقل  ــوريـ سـ
الــســوري. ولقد  من األب ألبنائه، وفــق الدستور 
ارتفع عدد املواليد السوريني في تركيا من قرابة 
إلــى 50.000 طفل بني عامي 2011 و2014،   400

بحسب وزارة الداخلية التركية.
الــســوريــني  الــالجــئــني  فــمــن وراء مــعــانــاة غالبية 
مــّمــن تــزوجــوا وأنــجــبــوا بــعــد فــرارهــم مــن أتــون 

الحرب الدائرة في بالدهم؟
ــوال  تــتــقــاســم املــســؤولــيــة قــيــود فـــي قـــانـــون األحــ
الشخصية التركية تحول دون توثيق شهادات 
الزواج قبل إثبات عزوبية الراغبني باالقتران من 
املنظمات األممية  قــدرة  بلدهما األصــلــي وعــدم 
على إيجاد آلية توثيق موازية أو متداخلة مع 

إجراءات الدولة املضيفة.   
ويــعــانــي الــالجــئــون مــن ســيــاســات نــظــام بشار 
األســــد الــــذي يــرفــض تــأمــني الــوثــائــق املــطــلــوبــة 
ــابــــي« أو »فـــار  ملـــن يــصــنــفــهــم ضــمــن خــانــة »إرهــ
يستوجب  مــعــارض  أو  العسكرية«  الخدمة  مــن 
العقاب منذ غـــادروا بــالدهــم، وكذلك من عبثية 
جــهــود الــحــكــومــة الــســوريــة املــؤقــتــة الــتــي تعمل 
غـــالـــبـــيـــة وزاراتــــــهــــــا مــــن مـــديـــنـــة غــــــازي عــنــتــاب 
ــة، لــكــن  ــوريــ ــســ ــة، املــــحــــاذيــــة لـــلـــحـــدود الــ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
اســطــنــبــول ال تــعــتــرف بــــأي وثـــائـــق شــخــصــيــة ـ 
أوراق شخصية  أو  أو جــواز سفر  بطاقة هوية 
صادرة عنها، كحال الحكومة السورية التابعة 
لنظام األســد. أما املنظمات الدولية فتعجز عن 
إجـــبـــار الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــلــى تــصــويــب هــذه 

اإلنــســان،  بحقوق  املــتــداخــلــة  القانونية  املــلــفــات 
بسبب ضــــرورات الــحــصــول عــلــى تــعــاون أنــقــرة 

لتسهيل مهامها اإلنسانية.
يفاقم معاناة الالجئني حّدة التنافس بني حزب 
التنمية والعدالة الحاكم ذي الجذور اإلسالمية 
ــار األســـــد  ــ ــــشـ ــام بـ ــ ــظـ ــ الـــــــــذي يـــســـعـــى إلســـــقـــــاط نـ
التي توّعد أحد قادتها،  واملعارضة السياسية، 
كــمــال كــلــيــجــيــدار أوغـــلـــو، زعــيــم حـــزب »الــشــعــب 
الــجــمــهــوري«، بــإخــراج الــســوريــني مــن بـــالده إن 
فـــاز حــزبــه بــاالنــتــخــابــات املــقــررة فــي 6 يونيو/ 

حزيران 2015. 
بـ«الضيوف«  ف 

ّ
تصن الــتــي  التركية،  السلطات 

أكـــثـــر مـــن 1.6 مــلــيــون الجــــئ ســــــوري، بعضهم 
يقيم داخل 23 مخيمًا موزعة على عشر واليات، 
تــرفــض تــســجــيــل أي عــقــد قــــران مـــا لـــم يستوف 
الزوجان ـ إما سوريان أو أحدهما تركي واآلخر 

سوري ـ الشروط املدنية القانونية.
الدولي  القانون  أنها تخالف بذلك  تــدرك  تركيا 
لحقوق اإلنسان الذي يفرض على الدول املضيفة 
القيام بإجراءات تسجيل الالجئني فيها بحيث 

ال يترك أي شخص بدون تسجيل أو وثائق. 
لكن، بحسب أيتني ماهكوبيان، كبير مستشاري 
رئيس الوزراء داود أوغلو سابقا، تتعامل تركيا 
داخلية  »كقضية سياسية  الــســوريــني  ملف  مــع 
ولــيــســت إنــســانــيــة«. يــشــرح مــاهــكــوبــيــان لكاتب 
اثــنــني... بل  أو  التحقيق: »ال نتحدث عــن الجــئ 
نتعامل مــع أكــثــر مــن 1.6 مــلــيــون ســــوري. ومــع 
حـــــدود ال نــســتــطــيــع إغـــالقـــهـــا لــكــي ال نــتــعــرض 
حجم  »نعلم  ويضيف:  الــدولــي«.  املجتمع  لنقد 
ونعمل  بلدنا  في  للسوريني  اإلنسانية  الكارثة 
فــي الــحــكــومــة عــلــى تفعيل قــــرارات جــديــدة بعد 

االنتخابات في ما يخص السوريني«.
ــيـــات رســـمـــيـــة تـــركـــيـــة عــن  ــائـ وفـــــي غـــيـــاب إحـــصـ
حاالت الزواج والطالق والوالدات في ما يتعلق 
ق كاتب التحقيق 30 

ّ
بالسوريني والسوريات، وث

حــال إنسانية ملــتــضــرري الــحــرب مــّمــن تــزوجــوا 
وأنجبوا في تركيا.

عزلة في الغربة 
مــحــمــد وســــالم مــعــارضــان ســـوريـــان مــطــلــوبــان 
ــا، لــكــنــهــمــا  ــ ــــزوجـ مــــن قـــبـــل الـــنـــظـــام الـــــســـــوري. تـ
ال يــســتــطــيــعــان الـــســـفـــر إلـــــى بـــالدهـــمـــا إلنـــهـــاء 
السورية  السفارة  هناك.  الرسمية  معامالتهما 
ــقـــرة أغــلــقــت أبـــوابـــهـــا مــنــذ مــطــلــع مــايــو/  فـــي أنـ
أيار 2011، بينما بقيت القنصلية السورية في 
اســطــنــبــول تــعــمــل بــعــدد مــحــدود مــن املــوظــفــني. 
وهي تماطل أو ترفض منح سوريني غالبيتهم 
األوراق  مـــعـــظـــم  املــــعــــارضــــة،  عـــلـــى  مـــحـــســـوبـــني 
الــثــبــوتــيــة الــــالزمــــة لــتــثــبــيــت الـــــــــزواج، حــســبــمــا 

يشتكي سوريون في مهب اللجوء. 
وتزداد األمور تعقيدًا مع إقدام النظام السوري 
على منع العديد منهم من الحصول على وثائق 
رسمية ورفــض تجديد جــوازات سفرهم بحجة 
التهرب من الخدمة العسكرية أو »القيام بأعمال 

إرهابية«. 
عامًا(،   28( السورية سميرة  قرين  تــركــي،  رجــل 

أن  الــــزواج دون  مــن  بعد شهرين  تطليقها  قـــّرر 
يسّجل زواجهما ألنها لم تتمكن من ذلك. خسرت 
املؤخر،  دفــع  فيها  بما  املــاديــة  سميرة حقوقها 
وانتهى بها الحال على أرصفة الطرقات. لكنها 
تقول: »الحمد لله أنــي غير حــامــل«، وهــي تقيم 
قــرب مدينة غازي  حاليًا في مخيم اإلصالحية 

عنتاب.
وفاة الزوج التركي للسورية )أم نضال(، حالت 
دون تثبيت زواجها، رغم إنجابها لطفلني منه، 
ما حرمها من الحصول على الجنسية التركية 
ـ  ـ بموجب قــانــون الجنسية  بعد ثــالث ســنــوات 
الـــزواج لم يتم. الصحافي  فقط ألن تثبيت عقد 
السوري، سامر، غير قادر على دفع 1000 دوالر 
أو تسجيل  تركيا  فــي  مــن هند  زواجـــه  لتثبيت 
إال  اليوم  أمامي  »لــم يبق  األول محمد،  ولدهما 
السفر غير الشرعي إلى أوروبا للم شمل أسرتي 

هناك«، حسبما يقول. 
السوري عالء )25 عامًا(، يبحث عن عمل حيث 
ــة 1 )تـــل أبــيــض(، وهـــو لم  يقيم فــي مخيم أورفــ
يثبت زواجــه بسبب عدم قدرته على استخراج 

الوثائق وتأمني املال لتغطية »السمسرة«. 

استثناء 
ــديـــد« قــرانــًا  ــربـــي الـــجـ ــعـ ـــقـــت »الـ

ّ
ــل، وث ــابـ ــقـ فـــي املـ

ــزوج والــزوجــة  بــني ســوريــني عــن طــريــق ســفــر الــ
مـــن تــركــيــا إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة في 
سورية، وتمكنا من تثبيت زواجهما عبر أقارب 
ومعارف في داخل مناطق سيطرة النظام دون 
كرسوم  دوالر   100 مــن  أكثر  لدفع  اضطرارهما 

وطوابع معامالت رسمية. 
ــًا(، يــعــمــل فـــي قــطــاع الــعــقــارات  ــامـ غــســان )30 عـ
بتركيا، وزوجته حنان )30 عامًا(، تعمل بمجال 
الــتــصــمــيــم، لــيــســا مـــن املــحــســوبــني رســمــيــًا على 
املعارضة. سافرا إلى دمشق الستخراج األوراق 

املطلوبة مقابل 100 دوالر كرسوم وطوابع.
بالنسبة  ذاتــهــا  بالسهولة  لــيــس  األمـــر  أن  عــلــى 
 
ً
آلالف الالجئني السوريني مّمن ال يملكون دخال
شهريًا يزيد عن 400 دوالر في أحسن األحــوال، 
بـــل إن مــتــوســط دخــــل ســـوريـــني الــتــقــاهــم معد 

التحقيق ال يصل بالكاد إلى 100 دوالر.

تداعيات عدم التوثيق 
عــــالء، املــقــيــم فــي مــخــيــم أورفـــــة، قـــرب مــديــنــة تل 
أبيض، يحصل وزوجته على 80 دوالرًا شهريًا 
ــة الـــغـــوث والـــطـــوارئ  ــالـ ــاد« )وكـ ــ مـــن مــنــظــمــة »أفــ
التركية(. تزوج هذا الشاب الباحث عن عمل منذ 
سنة ولم يثبت زواجه عن طريق سماسرة. يقول 
عالء: »زوجتي حامل في شهرها السابع، وأنا ال 
أملك سوى ورقة غير معترف بها أني متزوج«.

قــبــل اشــتــعــال الـــثـــورة فــي ســوريــة بــدايــة 2011، 
كانت معاملة تثبيت زواج سوريني في تركيا ال 
تستغرق أكثر من أسبوعني وال تكلف أكثر من 
الوالية  في  التركية  للبلدية  كرسوم  دوالر   100
الــتــي يــقــطــن بــهــا، أو فــي ســوريــة لـــدى املحكمة 

ودائرة العدل والخارجية السورية.
السوريني  لـ«الضيوف«  القانونية  غياب الصفة 

في تركيا، تعني أن أنقره تتعامل معهم كأجانب 
في جميع املعامالت الرسمية رغم صدور قانون 

الحماية املؤقتة قبل أشهر. 

رأس جبل الجليد 
الالجئني  القدرة على تسجيل عقود زواج  عــدم 
هي رأس الجليد في هذه املعضلة. وتبقى أبعاد 
التركية  الداخلية  فــوزارة  املشكلة غير واضحة، 
ردت على طلب رسمي للحصول على املعلومات 
بأنها غير قادرة على توفير إحصائيات دقيقة 
عن أعداد الزيجات بني سوريني أو بني سوريني 
مـــنـــذ 2011، »ألن  تـــركـــيـــا  فــــي  مــســجــلــة  وأتــــــــراك 
إضافي  جهد  إلــى  تحتاج  املطلوبة  املــعــلــومــات 
وبحث وتحليل«. وبالتالي، تضيف الوزارة: »ال 

نستطيع إعطاء جواب إيجابي«.
يقول مدير إدارة الحماية الدولية لدى املفوضية 
األمــمــيــة لــشــؤون الــالجــئــني، فــولــكــر تــــورك، عبر 
 »الــكــثــيــر من 

ّ
مــوقــع املــفــوضــيــة اإللــكــتــرونــي، إن

أطـــفـــال الـــالجـــئـــني الـــســـوريـــني لـــم يــتــمــّكــنــوا من 
ــثــبــت كــونــهــم 

ُ
ــائـــق الـــتـــي ت الـــحـــصـــول عــلــى الـــوثـ

مــواطــنــني ســـوريـــني، وإن هــــؤالء قـــد يــبــقــون بال 
جنسية«.

اليونيسيف،  منظمة  فــي  الطفل  حماية  خبيرة 
إيزابيال كاستروجيوفياني، تقول من جانبها، 
إن »اليونيسيف ال تملك إحصائية دقيقة لعدد 
املـــوالـــيـــد الــفــاقــديــن لــلــهــويــة الـــســـوريـــة«. لكنها 
أشــارت   2013 للعام  املنظمة  »تــقــديــرات  تـــردف: 
الـــســـوريـــني  الـــالجـــئـــني  مــــن  نـــحـــو %80  أن  إلـــــى 
األطــــفــــال ال يــمــلــكــون وثــــائــــق رســـمـــيـــة«. وتــــرى 
كاستروجيوفياني أن املشكلة تتفاقم في مناطق 

سيطرة املعارضة، ودول اللجوء السوري. 
العليا  املــفــوضــيــة  مكتب  يفيد  مــكــتــوب،  رد  فــي 
»تركيا تسجل  بــأن  أنقره  في  الالجئني  لشؤون 
األطفال السوريني بشكل رسمي وأن املفوضية 
طبعت ورقة إرشادات باللغات العربية والتركية 
واالنجليزية تحث اآلباء على تسجيل مواليدهم 

في سجالت النفوس في مراكز إقامتهم«.

إثبات عملي 
ليس من السهل وصول هذه التعليمات بسرعة 
ــــق شخصني  لــلــمــتــضــرريــن. مـــعـــّد الــتــحــقــيــق رافـ
ومعهما  رســمــيــًا  أطفالهما  لتسجيل  ســوريــني 
»بـــرشـــور نــصــائــح« املــفــوضــيــة حــــول إجـــــراءات 
تسجيل الــوالدات. لكن دائــرة النفوس في مكان 
إقــامــتــهــمــا رفـــضـــت ذلـــــك، وطــلــبــت عـــقـــود زواج 

مصدقة كشرط لتسجيل األطفال.
ــــالم في  ســيــلــن أونـــــال، املــســؤولــة عـــن مــلــف اإلعـ
املفوضية، تقول إن »املفوضية ال تسجل أطفال 
الالجئني السوريني، ألن هذا من شأن السلطات 
الـــتـــركـــيـــة، وهــــم تــحــت بــنــد الــحــمــايــة املـــؤقـــتـــة«. 
وتستدرك قائلة، لـ«العربي الجديد«: »نعمل مع 

السلطات التركية لتسجيل األطفال«.
مفوضية الالجئني أعلنت على موقعها الرسمي 
أنــهــا قــد تــســاعــد األشـــخـــاص الــذيــن ال يمكنهم 
توفير وثائق تثبيت الزواج في تركيا من خالل 
يسّهل  بما  االجتماعية  الــحــالــة  وثيقة  منحهم 
الجديد«  »العربي  أن  على  التسجيل.  إجـــراءات 
استبيان غير علمي شمل  مــن خــالل  تــوصــلــت، 
عّينة من 30 سورّيًا، إلى أن أيًا منهم لم يمنح أي 
وثيقة من هذا النوع. ووجدت أيضًا أن 50% من 
زواج  من حــاالت  يعانون  )15 شخصًا(،  العّينة 
وثيقة  استخراج  وبالتالي صعوبة  مثبتة  غير 
التركية  البلديات  تطلبها  التي  الفردي«  »القيد 
ــوال الــشــخــصــيــة. كما  ــ اســتــنــادًا إلـــى قــانــون األحـ
جـــوازات   

ً
أصـــال يملكون  أن 45% منهم ال  تــبــنّي 

ســفــر. ولـــم يثبت وثــائــق عــقــد الــقــران ســـوى %5 
رابطة  تقديرات  منهم، وهــي نسبة متقاربة مع 

الالجئني السوريني التي تشير إلى %3.

رسالة غير مكتملة 
النصح  بتقديم  تكتفي  بأنها  املفوضية  وتفيد 
ــم أن  ــذه الــقــضــيــة رغــ لــلــســلــطــات الــتــركــيــة فـــي هــ
أحد مبادئها املنشورة على موقعها يشير إلى 
ــــدول واملــفــوضــيــة بـــااللـــتـــزام بمنح  مــســؤولــيــة الـ
الوثائق، »جميع الدول، بما فيها الدول التي لم 
توقع على اتفاقية جنيف 1951، ملزمة بالتمسك 
جزءًا  تعتبر  التي  األساسية  الحماية  بمعايير 

مـــن الــقــانــون الـــدولـــي الـــعـــام، ومـــا تتضمنه من 
تأمني حماية وتعليم وتنقل ومنح وثائق«. 

أستاذ القانون في جامعة اسطنبول، البرفسور 
إبراهيم كايا، يتحدث في مقابلة عبر الهاتف مع 
استصدار  إلى  »الحاجة  عن  الجديد«،  »العربي 
بالسوريني  خاصة  جديدة  وتشريعات  قوانني 
ــاك أي عــائــق  ــنـ ــيـــس هـ فــــي مــجــلــس الـــشـــعـــب، ولـ
قانوني لذلك«. ويقول كايا: »ال يحق للسوريني 
إلى  الذهاب  تركيا، وعليهم  في  الدائمة  اإلقامة 
دولــة ثالثة أو العودة إلــى بلدهم حني يرغبون 
طواعية«، الفتًا إلى أن »تركيا ال تمنح السوريني 
األوروبــيــني  صفة الجــئ، ألنها ال تعترف بغير 
أراضيها، بحسب معاهدة 1951  كالجئني على 

الخاصة بالالجئني«.
لكن ماهكوبيان، كبير مستشاري رئيس الوزراء 
ق على ذلك بالقول: »ال أعلم ما إذا 

ّ
التركي، يعل

لتعديل  مقترحات  أي  قــدمــوا  قــد  كــان محامون 
بــعــض الــقــوانــني لتسهيل أمــــور الــســوريــني. أنــا 
القاسم،  مصطفى  سياسية«.  نظر  وجهة  أقــدم 
مــديــر الـــشـــؤون اإلداريـــــة والــقــانــونــيــة فــي وزارة 
الـــعـــدل فـــي الــحــكــومــة الــســوريــة املــؤقــتــة، يــقــول: 
»بحسب القانون الدولي لحقوق اإلنسان، يجب 
على الدول املضيفة لالجئني أن تقوم بإجراءات 
تسجيل الالجئني فيها بحيث ال يكون هناك أي 

شخص بدون تسجيل أو وثائق«.
ورفــضــت تــركــيــا عــرضــًا مــن الــحــكــومــة الــســوريــة 
املؤقتة بمنح السوريني الذين يرغبون بتثبيت 
زواجهم أوراقــًا رسمية، بحسب وزير العدل في 
الحكومة السورية املؤقتة، فايز الضاهر. ويقول 
الضاهر إن الرد التركي جاء »بأن األمر سيادي 
تفيد مصادر  مــن جهتها،  تركيا«.  بــه  تقبل  وال 
وزارة العدل، في مقابلة مع مجلة »االقتصادي« 
السورية في دمشق، بأن »وثائق تثبيت الزواج 
في املخيمات ال قيمة لها وفقًا للقوانني السورية، 
وال يوجد أي حاالت في املنظور الشرعي يمكن 
اعــتــمــادهــا فــي فــحــص الــحــمــض الـــنـــووي لجهة 

إثبات النسب«.

محاوالت فردية ال قيمة قانونية لها 
»مجلس القضاء الحر«، املؤلف من تكتل للقضاة 
بالتعاون  أبـــرم  الـــســـوري،  الــنــظــام  عــن  املنشقني 
مع نقابة املحامني األحــرار )محامون سوريون 
منشقون عن النظام(، اتفاقية مشتركة لتوثيق 
ــزواج والــطــالق والـــــوالدة وتثبيتهما،  الــ حـــاالت 
وفــــق مـــا يـــقـــول الـــقـــاضـــي إبـــراهـــيـــم حـــســـني، من 
نقابة املحامني األحـــرار.  لكنه يستدرك شارحًا 
قانونية في تركيا،  »بــال قيمة  الوثائق  أن هــذه 
أو خارجها، يمكن االستئناس بها فقط في أي 
حل سياسي للصراع في سورية، ملن ال يملكون 

وثائق لتثبيت عقود القران في تركيا«.
ــل أبــيــض  ــوار مـــديـــنـــة تــ ــجــ فــــي مــخــيــم أورفـــــــــة، بــ
ــــوري ـ  الـــتـــركـــيـــة ـ حـــيـــث يــقــيــم نـــحـــو 35 ألـــــف ســ
يــقــول مـــســـؤول مــكــتــب االســتــشــاريــة الــســوريــة، 
ل التعريف بنفسه باسمه األول، عبد 

ّ
الــذي فض

ــق املكتب 800 حالة زواج بالتعاون 
ّ
الفتاح: »وث

ــاد و20 حــالــة طـــالق مــنــذ إنشائه  أفـ مــع منظمة 

آالف العائالت السورية بال وثائق في تركيا

آالف السوريون في تركيا، ال يدرون كيف يوثّقون نسب أبنائهم، عائالت ضاعت حقوق 
أبنائها، وأخرى تتفاقم معاناتها، في ظل قانون األحوال الشخصية التركية، وعدم 

التي تضع مئات المواليد الجدد خارج  قدرة المنظمات األممية على حل المعضلة 
القيد، ومن دون أي أوراق رسمية توثّق انتماءهم وحقوقهم

يفاقم معاناة 
الالجئين السوريين 

غير القادرين على 
توثيق زواجهم 
في تركيا، حّدة 

التنافس بين حزب 
التنمية والعدالة 

الحاكم ذي 
الجذور اإلسالمية، 

الذي يسعى إلى 
إسقاط نظام بشار 
األسد والمعارضة 

السياسية، 
التي توعد 

أحد قادتها، 
كمال كليجيدار 

أوغلو، زعيم 
حزب »الشعب 

الجمهوري« 
بإخراج السوريين 
من بالده إن فاز 
حزبه باالنتخابات 

المقررة في 6 
يونيو/ حزيران 

 .2015
وتصنف السلطات 

التركية، بكلمة 
»الضيوف« أكثر 
من 1.6 مليون 

الجئ سوري، 
بعضهم يقيم 

داخل 23 مخيمًا 
موزعة على عشر 

واليات، وترفض 
تسجيل أي 

عقد قران ما لم 
يستوف الزوجان 
– إما سوريان أو 
أحدهما تركي 
واآلخر سوري – 

الشروط المدنية 
القانونية. وتدرك 
تركيا أنها تخالف 

بذلك القانون 
الدولي لحقوق 

اإلنسان الذي 
يفرض على الدول 

المضيفة القيام 
بإجراءات تسجيل 

الالجئين فيها.

مأساة 
اجتماعية 

وصمت أممي 
مطبق المنسيون 
   في الثورة

التنافس 
السياسي

عشرات السوريين ينتظرون البت في أوضاعهم )العربي الجديد( 800 حالة زواج موثقة خالل عام ونصف في مخيم تل أبيض )العربي الجديد( معاناة بالغة لعائالت األطفال السوريين نتيجة الزيجات غير الموثّقة في تركيا)العربي الجديد(

فحص DNA وسيلة السوريات إلثبات نسب أطفالهن إلى أزواجهن األتراك غير الموثقين )العربي الجديد(

11500 عقد زواج 
سوري نفذت في تركيا 
منذ اندالع الثورة حتى 

نهاية 2014

الداخلية التركية: 
50.000 طفل سوري 
ولدوا على األراضي 

التركية منذ 2011
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ميساء شجاع الدين

انــتــهــى مــؤتــمــر الـــريـــاض الــيــمــنــي ببيان 
لــم يــشــر، مــن بعيد أو قــريــب، إلـــى مسار 
التسوية السياسية التي تدعو لها األمم 
ــقـــده فــي  املـــتـــحـــدة فــــي املـــؤتـــمـــر املــــزمــــع عـ
جنيف، فبينما تتحدث األمم املتحدة عن 
يبادر  شــروط مسبقة،  بــدون  مفاوضات 
وفــــي مقدمتهم  الــيــمــنــيــون،  املـــســـؤولـــون 
يــاســن، ونائب  وزيــر الخارجية، ريــاض 
الــرئــيــس، خــالــد بــحــاح، ومــن ثــم الرئيس 
ــــى وضـــع  ــنـــصـــور هــــــــادي، إلــ ــه مـ ــ ــبـــد ربــ عـ
ــاب، ولـــو  ــحــ ــســ ــــرورة االنــ ــــضـ شـــروطـــهـــم بـ
قــرار مجلس  تطبيق  فــي مسعى  جزئيًا، 

األمن 2216، بادرة حسن نية.
ــان مـــؤتـــمـــر الــــريــــاض يــســيــر فــي  ــيـ ــان بـ ــ كـ
اتجاه معاكس ملؤتمر جنيف نحو مزيد 
من التصعيد العسكري، من خالل النص 
 عــلــى تسليح مــا تــعــرف بــقــوات 

ً
صـــراحـــة

املقاومة للحوثي، هذا غير النبرة الحادة 
الحوثي وعلي  الخصم  عــن  الحديث  فــي 

عبدالله صالح.
يعترف  اليمن ال  فــي  تــوجــه سياسي  أي 
انعكس  الــســيــاســي  الـــصـــراع  أن  بحقيقة 
عميقة  بحدة  انقسم  الــذي  املجتمع  على 
تسوية.  عــنــه  تثمر  أن  يصعب  وخـــطـــرة، 
وحــتــى اآلن، فــإن كــال طــرفــي الــصــراع في 
يــزاالن يحتكران الحديث باسم  اليمن ال 

محمد صالح المسفر

استبشرنا خيرًا بمعركة »عاصفة الحزم«، 
وقــلــنــا إنـــهـــا نــقــطــة الـــبـــدايـــة النـــطـــالق قــوة 
ألمتهم  مخلصون  شــبــاب  يقودها  عربية، 
ــنـــا إن املــمــلــكــة  ــلـ الـــعـــربـــيـــة اإلســــالمــــيــــة، وقـ
العربية السعودية بقيادة امللك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، ومـــن حــولــه ثــلــة مــن الــشــبــاب 
ــاد املـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  ــفــ ــن أحــ األوفـــــيـــــاء مــ
يعينهم فــي ذلـــك إخــــوة لــهــم قــــادة مجلس 
التعاون الخليجي، قد أخذوا زمام  املبادرة 
أن  العربية، بعد  إلــى أمتنا  الكرامة  إلعــادة 
واستهزأ  والحروب،  والفرقة  الفنت  قتها 

ّ
مز

ــاهــم في 
ّ
بــهــا مــن كــنــا نظنهم أصـــدقـــاء، أعــن

كــل حــروبــهــم، حتى على دول عربية، ومن 
املؤسف أن قادتنا امليامن كانوا على ثقة 
بأن لهم أصدقاء أقوياء سيقفون معهم في 

األزمات، وخابت ظنونهم.
■ ■ ■

وأظنها ستطول،  اليمن،  في  الحرب  طالت 
ما لم تسارع »قيادة التحالف« إلى إنجاز 
املهمة العسكرية، وال تحتاج اململكة قائدة 
القيادات  إعطاء  من  أكثر  الحزم«  »عاصفة 
العسكرية اليمنية أدوارًا، وبعضها موجود 
في الرياض وآخرون في الدوحة وغيرهما 
في الداخل. لكني أقول إن القيادة العسكرية 
في  العمليات  قــيــادة  على  الــقــادرة  الفاعلة 
الشعبية  املقاومة  اليمني وتوحيد  الداخل 
الـــريـــاض، متعطشون  والــقــبــلــيــة كــلــهــم فـــي 
إلعطائهم الفرصة للمشاركة في العمليات 
الحربية امليدانية، لتخليص اليمن الشقيق 
ــاع. ذكــــرت، فــي مقالتي  ــ مــن تــدهــور األوضــ
األســـبـــوع املــاضــي فــي »الــعــربــي الــجــديــد«، 
اليمني  الجيش  أسماء نخبة من جنراالت 
الرافضن انقالب الحوثين وعلي عبد الله 
صالح على الشرعية، وكتبت أن مثل هؤالء 
حـــري بــهــم أن يــكــونــوا فــي مــيــدان املــعــركــة، 
ال فـــي قــصــور الــضــيــافــة، فــأهــل مــكــة أدرى 

بشعابها.
■ ■ ■

وأن  مــحــاربــة،  اليمنية  القبيلة  أن  صحيح 
الحرب  في  القبائل  دور  على  تركيزًا  هناك 
القبيلة لن تحقق  الدائرة هناك، لكن حرب 
تدريبًا  مــدربــة  »قـــوات  نصرًا عسكريًا على 

عبد الصمد بن شريف

مــع انـــدالع مــوجــة االحــتــجــاجــات والــرجــات 
الــشــعــبــيــة، فـــي أكـــثـــر مـــن بــلــد عـــربـــي، منذ 
أن  لـــوحـــظ   ،2010 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
الصلبة ملختلف  والـــنـــواة  املــركــزيــة  الــبــؤرة 
املــــطــــالــــب والــــــشــــــعــــــارات تــــمــــحــــورت حــــول 
مــحــاربــة الــفــســاد وإســقــاط االســتــبــداد، ولم 
يـــرفـــع هــــذا الـــشـــعـــار وغـــيـــره فـــي املــســيــرات 
ــم يكن  ــي، ولــ ــل االســـتـــهـــالك اإلعــــالمــ مـــن أجــ
ــة،  ــيـ ــاسـ ــيـ ــيـــو-سـ جــــــــزءًا مـــــن مــــوضــــة ســـوسـ
االجتماعية  الديناميات  مختلف  فرضتها 
مجتمعات  عــدة  عرفتها  التي  والسياسية 
عــربــيــة، كــمــا أن لحظة انــبــثــاقــه لــم تــنــم عن 
وجـــود نــزعــات ومــيــول انتقامية، بــل شكل 
صــرخــة جــمــاعــيــة واعــيــة ومـــدويـــة، صــدرت 
أرادت، من  عــن شــرائــح اجتماعية واســعــة، 
خالل هذه الصرخة، أن تنبه وتشير إلى أن 
هذه األورام )الفساد واالستبداد واإلقصاء( 
ــع،  ــ ــاسـ ــ ــى نــــــطــــــاق شـ ــ ــلـ ــ ــــرت عـ ــشــ ــ ــتــ ــ الــــــتــــــي انــ
وتــغــلــغــلــت فـــي مــفــاصــل الـــدولـــة، وتــجــذرت 
فـــــي املـــــؤســـــســـــات، إلـــــــى أن تــــحــــولــــت عــلــى 
مــدى عــقــود إلــى ثقافة ومــمــارســات دمــرت، 
ــر، نــظــام الــقــيــم إاليــجــابــيــة املــرســخــة  ــدمـ وتـ
وخلقت  والــواجــبــات،  والــحــقــوق  للمواطنة 
استيهامات وقناعات شاذة داخل املجتمع، 
ــة  ــازيـ ــهـ ــتـ وشـــجـــعـــت عـــلـــى الـــفـــردانـــيـــة واالنـ
واملحسوبية والقبول باإلذالل، ونسفت كل 
املعايير الضامنة للتدبير الرشيد والجيد 
ــذا مـــا أفــســح  والــعــقــالنــي لــلــمــؤســســات، وهــ
املـــجـــال أمـــــام جــحــافــل أهــــل ســــوء الــتــدبــيــر 
وعــالقــات  املصالح  وشبكات  واملحسوبية 
الــقــرب مــن الــحــكــم ومـــراكـــز صــنــاعــة الــقــرار، 
والـــنـــفـــاق االجــتــمــاعــي والـــكـــذب الــســيــاســي 
أساطير  الذمم، وصناعة  والتزوير وشــراء 
وهمية في أكثر من قطاع، وتحويل الرشوة 
إلى نظام اجتماعي مقبول، ال يثير حرجا 
أخالقيًا، والجري وراء املال، مهما كانت ال 
أخالقية وعدم شرعية املسالك املؤدية إليه، 
املجتمع  خربت  الفاسدة  السلوكات  أن  أي 
والدولة، ونخر سوسها النفوس والعقول، 
ونهش كل شيء إيجابي وجميل وإنساني.

ــد إلـــى  ــفـــاسـ ــم جـــــدًا أن يـــتـــحـــول الـ ــؤلــ ــن املــ مــ
نــمــوذج اجــتــمــاعــي وســيــاســي واقــتــصــادي 
املــفــارقــات املستفزة للعقل  وإعــالمــي، ومــن 
الــجــمــاعــي واألخــــالقــــي، أن يــتــمــتــع الــفــاســد 
ــــي تــــحــــصــــنــــه وتــــحــــمــــيــــه،  ــتــ ــ بــــــالــــــشــــــروط الــ
ــد إلـــيـــه  ــتـ ــمـ ــــان آمـــــــن ال يـ ــكـ ــ ــه فـــــي مـ ــعــ وتــــضــ
لـــة، وهـــذا  ــانـــون وال مــحــاســبــة وال مـــســـاء قـ
مـــا جــعــل مـــســـؤولـــن عـــديـــديـــن، يــتــحــولــون 
فــي ظــل تــجــذر ثــقــافــة الــفــســاد واالســتــبــداد 
الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي واإلعــــالمــــي، إلــى 
ديــــنــــاصــــورات مـــالـــيـــة وعـــقـــاريـــة وإداريــــــــة، 
والسياسة  االقــتــصــاد  دوالــيــب  فــي  تتحكم 
واإلعــالم، ودفعها هذا الوضع إلى تحديد 
ــتـــي يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا هـــذا  نـــوعـــيـــة الـــنـــخـــب الـ
النظام أو ذاك، لبناء  النموذج االقتصادي 

دانيال غريب

ــل بـــذراعـــن ممتدتن،  املــشــهــد نــاقــص. رجـ
ــن مبالغ فــي حجمهما، يــرســم دوائــر 

ّ
وكــف

في الهواء، ويضرب على صدره، ويتناول 
ثــمــار صــبــار مــســكــيــنــة، تــبــدو ضئيلة بن 
أصـــابـــعـــه. وبــيــنــمــا يــــحــــاور الــــرجــــل الــــذي 
يــخــبــئ الــكــامــيــرا، ويــضــعــان مــعــًا مخططا 
لــقــتــل مــجــمــوعــات مـــن الـــنـــاس الــســوريــن 
ــال ديـــن، يبدو  والــلــبــنــانــيــن، ونــــواب، ورجــ
وجـــه مــيــشــال ســمــاحــة وقـــد نقصه عنصر 
ــتـــي يــضــعــهــا  أســــاســــي: الــــكــــرة الـــحـــمـــراء الـ

املهرج على أنفه، لكي يضحك املشاهدين.
 لحكم 

ً
وإذا كان اللبنانيون ضحكوا طويال

ــنــــوات األربــــــــع ونــــصــــف ســـجـــنـــًا بــحــق  الــــســ
سماحة، بصفته من شر البلية، فإن مقاطع 
الفيديو املسربة جاءت لتضحكهم، كما لم 
يضحكوا منذ وقت طويل، وهم يتفرجون 
عــلــى هـــذه الــعــروض الــرائــعــة مــن الكاميرا 
الخفية التي وقع في فخها شخص بحجم 
ومــكــانــة »مــســتــشــار« لــرئــيــٍس مــثــل بــشــار 
األسد. إنه فعال عرض نادر، يكاد يرقى إلى 
الــروايــة الساخرة، ســرد كيف يمكن أن  فن 
يقع سياسي مثل سماحة، طاملا حافظ على 
صورته وقــورًا ومتزنًا وجديًا وخبيرًا في 
خبايا األمــور وخفاياها، في فخ تصديقه 
الصورة عن نفسه، واالنسياق خلف  هــذه 
الــتــضــخــم الــــذي أصـــابـــه، وجــعــلــه يــظــن أنــه 
قادر على رسم استراتيجيات كبيرة.. على 

صناعة التاريخ بالعبوات الناسفة. 
وفي سبيل أن يحظى بالدخول إلى الحلقة 
األضــيــق لــرجــال الــقــرار فــي الــبــعــث، قــرر أال 
يكون مستشارا لألسد فحسب، بل جنديًا 
فــي جيشه الــبــاســل، خــائــضــًا الـــوحـــول من 
 جــحــيــمــًا صــغــيــرًا، إذا انفجر 

ً
نـــاقـــال أجـــلـــه، 

ــره ورفيقه في 
ّ

بــخ الطريق،  مــا على  لخطأ 
السفر، الضابط السابق جميل السيد الذي 
الحنكة والــذكــاء  عــرف عنه، لألمانة، شــدة 
في  الجحيم  هــذا  انفجر  لــو  أمــا  والنباهة. 

موقف بيته، لقتله مع أفراد عائلته.  
قبل بأن ينزل إلى هذا الدرك من الوضاعة، 
في سبيل أن يرى أهميته، وقد وصلت إلى 
أقصاها. الرجل الذي يسكنه، على األرجح، 
ــد فــرصــتــه  ــ ــقـــص، وجــ ــنـ ــالـ شــــعــــور عـــمـــيـــق بـ
الــكــبــرى فــي مــخــطــط الــتــفــجــيــرات. املــذهــول 
ــآت الــتــي  ــافــ ــكــ ــبـــعـــث تـــخـــيـــل املــ بـــمـــعـــجـــزة الـ
ســتــنــهــال عــلــيــه مــن معلمه الــصــغــيــر، علي 
اململوك، أو الكبير، الرئيس. تحمس بشدة، 

الشعب واملصلحة الوطنية والشرعية.
الـــحـــوثـــي وصــــالــــح وجـــــــدا فــــي الـــضـــربـــة 
عدد  تصاعد  التي  السعودية  العسكرية 
ضــحــايــاهــا املــدنــيــن أخـــيـــرًا، وبــالــتــالــي، 
ــبــــي عـــلـــيـــهـــا،  ــعــ تــــصــــاعــــد الــــســــخــــط الــــشــ
عليه،  تهافتا  شرعيًا  غــطــاًء  فيها  وجـــدا 
والقضاء  الــثــورة  عــن  الــســابــق  كالحديث 
فيما  بأفضل  الــحــال  ليس  الــفــســاد.  على 
التي  الــريــاض  املنفى في  يخص حكومة 
لم تعد تسيطر على كيلومتر مربع واحد 
املسؤولية  اليمنية، وتتحمل  األرض  من 
األكبر ملا آلت إليه األوضاع، حتى تهاوت 

مؤسسات الدولة أمام التوسع الحوثي.
ــــاب املــعــنــى  ــيـ ــ االنــــقــــســــام املـــجـــتـــمـــعـــي وغـ
ــيــــة مــشــكــلــة  ــفــــهــــوم الــــشــــرعــ ــقـــي ملــ ــيـ ــقـ الـــحـ
ــراف  ــ ــتــ ــ ــاالعــ ــ ســــيــــاســــيــــة يــــــبــــــدأ حــــلــــهــــا بــ
ــع  ــ ــــوضـ الـ أن  ــًا  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ بـــــــوجـــــــودهـــــــا، 
العسكري ال يبدو أنه قادر على الحسم، 
ذلــك، وها  الجوية ال يمكنها  فالضربات 
هو الحوثي مستمر في تمدده، منذ بدأت 
 – للحوثي  يمكن  ال  املقابل،  فــي  الحملة. 
ــلـــى املـــنـــاطـــق الــتــي  صــــالــــح الـــســـيـــطـــرة عـ
ميدانيا  فهم  عسكريًا،  فيها  يتوسعون 
تطور  بحكم  القتال،  على حسم  قـــادرون 
أســـلـــحـــتـــهـــم، وتــنــظــيــم قــــواتــــهــــم، بــعــكــس 
الــــطــــرف املـــقـــابـــل الـــــــذي يـــجـــمـــع فــصــائــل 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة شــتــى، بــال هيكل 
تنظيمي، وال خبرة قتالية حقيقية. لكن، 

تغلق  بـــأال  ومــطــالــبــة  دولــيــًا،  بشرعيتها 
مسارات التسوية األممية، ولو بالتوازي 
مـــع الــخــيــار املــســلــح، حــتــى يــتــم تطبيق 
بنود القرار األممي. شّكل األزمة اليمنية 
املأمول نقاشها في جنيف طرفان، طرف 
عاجز ال يمتلك سلطة، وعندما كانت لديه 
سلطة اتسم أداؤها بالضعف والتخبط، 
حتى انتزعت منه ملصلحة طرف عدائي 
السياسية  الــحــســابــات  كــل  مــن  متخفف 

والوطنية، ويبحث عن سيطرة مطلقة.
ــلـــه يـــقـــف عـــلـــى رصــــيــــد هــــائــــل مــن  هـــــذا كـ
الـــحـــوارات الــعــبــثــيــة، امــتــد أحــدهــا قــرابــة 
ــه حـــيـــنـــهـــا بــمــؤتــمــر  ــ لـ فـــيـــمـــا روج  عــــــــام، 
الـــحـــوار الــوطــنــي بـــوابـــة لــحــل املــشــكــالت 
الــيــمــنــيــة، ومــــن ثـــم أعـــقـــب املـــؤتـــمـــر شلل 
الدولة،  أسقطت  بحرب  انتهى  سياسي، 

ــوارات  ــحــ ــة جــــديــــدة مــــن الــ ــ ــ ــــن ثــــم دوامـ ومـ
والــتــســويــات الــفــاشــلــة.  حــالــة مــن انــعــدام 
ــــن، بــــعــــد كــــــل هــــذه  ــرفــ ــ ــطــ ــ الــــثــــقــــة بــــــن الــ
الـــحـــوارات والــتــســويــات الــفــاشــلــة، ســوف 
يــعــززهــا الـــوضـــع الــعــســكــري املــغــلــق، من 
دون أفق سياسي واضح، سوى محاولة 
ــغــــالل الــــوضــــع  ــتــ ــوثــــي وصـــــالـــــح اســ ــحــ الــ
لوقف  الدولي  الضغط  لزيادة  اإلنساني 
تزايدت وتيرته  الذي  السعودي  القصف 

وضحاياه. 
ــع الـــحـــرج  ــ ــرفـ ــ بـــســـبـــب ضـــغـــط دولـــــــــي، ولـ
اإلعــــــالمــــــي والــــســــيــــاســــي، ســـيـــتـــجـــه كــال 
ــكــــن بــتــمــثــيــل  ــيـــف، ولــ ــنـ ــــى جـ الـــطـــرفـــن إلــ
مــنــخــفــض، فــســيــحــضــر طــــرف الــحــوثــي، 
كالعادة، بممثلن ال يمتلكون صالحيات 
الــقــرار الــذي تحتكره مجموعة أفــراد في 
صــــعــــدة، بــيــنــمــا ســتــمــثــل طـــــرف صــالــح 
شــخــصــيــات بــال وزن حــقــيــقــي، ولـــن يكن 
الطرف املقابل أكثر جدية أو أفضل حااًل.

، وليس 
ً
إلــى جنيف ســهــال الطريق  ليس 

االتــفــاق هــنــاك ممكنًا، واملــبــعــوث األممي 
حيث  سابقة،  حظوظًا  يمتلك  ال  الجديد 
كــــان املــلــف الــيــمــنــي أقــــل تــعــقــيــدًا وكــانــت 
متوفرة  للتسوية  سياسية  إرادة  هــنــاك 
ومــمــكــنــة، واألهــــم أنـــه كـــان هــنــاك إجــمــاع 
دولـــي حــول الــشــأن اليمني، فــي بلد كان 
ــة، يــمــكــن الــبــنــاء عليها.  ــ فــيــهــا ظـــالل دولـ
للتسوية  الــســيــاســيــة  ــاإلرادة  ــ ــ فـ اآلن  أمــــا 

ــحـــــرب فــي  ــات أمـــــــــراء الـــ ــبــ ــرغــ تـــصـــطـــدم بــ
الـــداخـــل، واالنــقــســام الـــدولـــي بخصوص 
اليمن ظاهر للعيان، والدولة الغائبة في 

ظل انقسام اجتماعي حاد وعميق. 
مؤتمر الرياض جمع األشخاص أنفسهم 
ــوا الـــســـلـــطـــة،  ــ ــاعــ ــ ــن أضــ ــ ــذيـ ــ واألطــــــــــــراف الـ
أصعب  بالتأكيد  استعادتها  ومــحــاولــة 
مــن الــحــفــاظ عليها، فــي وقــت لــم تحاول 
هــــذه املـــكـــونـــات الــســيــاســيــة الـــقـــيـــام بــأي 
مــراجــعــة ذاتــيــة، أو تحمل مــســؤولــيــة ما 
ــزال يــتــصــدر املــشــهــد الجيل  جــــرى، وال يــ
السياسي نفسه الذي أخفق طوال العقود 
ــيـــة، وســـاهـــم فـــي تــعــقــيــد الـــوضـــع،  املـــاضـ

حتى وصلت إلى ما وصلنا إليه.
ــرب أهــلــيــة  ــحــ بـــيـــنـــمـــا يـــتـــم الـــتـــأســـيـــس لــ
طويلة األمد، من خالل إنشاء معسكرات 
حدودية، لتدريب وتنظيم قوات مقاومة 
الــحــوثــي، بتمويل ســعــودي، ال يبدو من 
الــريــاض أن هناك رغبة في  بيان مؤتمر 
هناك،  اليمنية  السلطة  خــيــارات  تنويع 
ــاء وحـــنـــكـــة مــــع الـــوضـــع  والـــتـــعـــامـــل بــــذكــ
ــة الــجــامــحــة  ــيــ املــــعــــقــــد، بـــســـبـــب الــــعــــدوانــ
الوضع  الحوثي، وتعقد   - لحلف صالح 
الــداخــلــي، بعد تحوله إلــى ساحة صــراع 
اليمنين،  ثــمــنــه مــاليــن  يــدفــع  إقــلــيــمــي، 
وال تبدو في األفــق أي بــوادر نهاية لهذا 

الصراع، عسكريًا أو سياسيًا.
)كاتبة يمنية(

جيدًا على حرب العصابات«، وهذه القوات 
ــراق ولــبــنــان،  ــعــ )الـــحـــوثـــيـــة( تـــدربـــت فـــي الــ
وخـــاضـــت مـــعـــارك مــيــدانــيــة فــعــلــيــة هــنــاك، 
وتــــدرب بعضها عــلــى يــد الــحــرس الــثــوري 
اإليــــرانــــي، فــالــقــبــيــلــة إن لـــم يــكــن لــهــا قــائــد 
عسكري عارف بفنون القتال والقدرة على 
املناورة، لن تحقق نصرًا. ومن هنا، الحاجة 
مــلــحــة إلـــى تــعــيــن قــــادة عــســكــريــن لــقــيــادة 
القوات القبلية، ألنهم أعرف بفنون القتال، 
وخـــصـــوصـــًا حــــرب الـــعـــصـــابـــات، فــالــحــرب 
القبلية لــن تــجــدي نــفــعــًا، مــا لــم تــكــن تحت 

قيادة عسكرية صلبة.
■ ■ ■

كـــثـــرت الـــخـــروق عــلــى الـــحـــدود الــســعــوديــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، واســــتــــطــــاعــــت قـــــــوى الـــحـــوثـــي 
والـــحـــرس الــجــمــهــوري الـــوصـــول إلـــى قــرى 
ــنـــاطـــق  ســــعــــوديــــة حـــــــدوديـــــــة، كــــمــــا قـــــــال الـ
الـــعـــســـكـــري الــــســــعــــودي، وحـــقـــقـــت إنــــجــــازًا 
مــعــنــويــًا لــجــمــاهــيــرهــا ومــؤيــديــهــا، ولــيــس 
اســتــراتــيــجــيــًا، واســتــطــاعــت مــدافــع الــهــاون 
ــا  ــيــــوشــ ــاتــ ــكــ ــع الــ ــ ــطـ ــ ــــض قـ ــعــ ــ ــة وبــ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــــحـ الـ
استهداف مدينة نجران، ونعرف أن طبيعة 
الحدود الجبلية بن الدولتن تتيح لحرب 
العصابات، وليس الجيوش، فرص تحقيق 
خـــروق حـــدوديـــة خــطــيــرة، فــتــرات قصيرة، 
بــهــدف اإلربــــــاك وتــشــتــيــت قـــــدرات الــجــيــش 
الــســعــودي عــلــى الـــحـــدود. ومـــن هــنــا، أؤكــد 
الـــدعـــوة إلــــى إشـــــراك الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 
الــيــمــنــيــة املــــوجــــودة فـــي بــعــض الــعــواصــم 
الخليجية، ولها خبرة في معارك ميدانية 
مع الحوثين في صعدة ومحيطها، وعلى 
وسيكونون  اليمنية،  الــســعــوديــة  الــحــدود 
أقـــدر عــلــى حــســم املــعــركــة. تــم إنــجــاز مهمة 
تــدمــيــر  فــــي  )إف 16( وغـــيـــرهـــا  ـــ  ــ الـ طــــيــــران 
ــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــعـــيـــدة املـــــدى،  ــلـــحـ األسـ
وتـــم تحييد الــطــيــران الــيــمــنــي، وجــــاء دور 
اســتــخــدام طــائــرات أبــاتــشــي الــتــابــعــة لــدول 
الدبابات  استهداف  في  وغيرها  التحالف 
الجنوبية  الجبهات  في  الثقيلة  واألسلحة 

والجبهات في وسط اليمن.
■ ■ ■

تــقــود أمــيــركــا إلــى تــدويــل الــحــرب اليمنية، 
مــبــتــدئــة بــالــعــمــل الــجــاد إلشــــراك إيــــران في 
تــقــريــر مــصــيــر الــيــمــنــيــن، وهـــــذا املـــنـــدوب 

واالجتماعي والثقافي الذي  يضمن إعادة 
ــتــــاج الـــبـــنـــيـــات والــــعــــالقــــات نــفــســهــا بــن  إنــ
الـــحـــكـــام واملـــحـــكـــومـــن، وراحــــــت مــجــمــوعــة 
مــن األنــظــمــة، تــبــعــا لــذلــك، تــفــصــل وتخيط 
وتهندس وترسم الخرائط، وتقترح وتعن 
املــراكــز الحساسة  من تعتبرهم أوفــيــاء في 
ــنــــدات مــتــشــابــهــة  ــة، وتـــضـــع لــهــم أجــ ــلـــدولـ لـ
الفساد  املــركــزي رعــايــة  ومــشــتــركــة، هدفها 
وحــمــايــة املــفــســديــن. مــن املــؤكــد أن الفساد 
هـــو شــقــيــق االســـتـــبـــداد، وهـــمـــا مـــن ســاللــة 
الــفــســاد يستوطن  يــوجــد  ــدة، فحيثما  واحــ
ــد دعــــائــــمــــه، وهـــمـــا مــن  ــوطــ ــداد ويــ ــبــ ــتــ االســ
ألــد أعـــداء الــديــمــقــراطــيــة، فنهب املـــال العام 
الجميع،  أنظار  أمــام  البالد  ثــروات  وسرقة 
وضدًا على كل القوانن، وإغداق االمتيازات 
على بعض املصنفن ضمن الدرجة األولى 
من »املواطنة«، هو قرار سياسي، لترسيخ 

دولة الريع ومجتمع الدولة.
مــــن الــطــبــيــعــي أن يــشــعــر املـــفـــســـد املــحــمــي 
واملتحرر  القانون،  واملحصن ضد  بسلطة، 
من املالحقة واملحاسبة، بالغرور والعجرفة 
ــة، وبــــجــــنــــون الـــعـــظـــمـــة،  ــقـ ــلـ ــطـ ــة املـ ــطـ ــلـ ــسـ والـ
وبـــاالســـتـــثـــنـــاء فــــي كــــل شــــــيء، فــــي طــريــقــة 
واألكل  واللباس  والكالم  والتدبير  التفكير 
ــخ. وتــأســيــســا  والـــشـــرب واملـــشـــي والـــنـــوم إلــ
على ذلك، فإنه ينظر إلى عموم الشعب، على 
أنهم كلفوا، منذ األزل، بخدمته وبالوالء له، 
وأن تحركهم وسكونهم ال يمكن أن يتم إال 

بأمر منه.
لــكــن عــن الــعــقــل ومــنــطــق  الــتــطــور وقــواعــد 
االشتغال السليم  للدولة واستقرار املجتمع 
ومــشــاتــلــه،  الــفــســاد  جــيــوب  تفكيك  يتطلب 
املــنــتــشــرة فـــي أكـــثـــر مـــن قـــطـــاع ومــؤســســة، 
لــة كل  كــمــا تــطــرح الـــضـــرورة املــلــحــة ملــســاء
املفسدين ومالحقتهم، ألن عكس ذلك يعني 
تشجيع الدولة والحكومة للفساد وحماية 
املفسدين، كما أن عدم اتخاذ إجراءات بناء 
الدولة والشعب لن يسهم سوى  الثقة بن 
من  وسيقوي  الغضب،  مشاعر  تغذية  فــي 
مــوجــات االنــتــقــام، ألنـــه، بــبــســاطــة شــديــدة، 
ووطنية،  وديمقراطية  حية  قــوى  تتساءل 
تنتمي إلـــى الــطــيــفــن، الــســيــاســي واملــدنــي: 
بأي حق يصبح بعض املسؤولن وبعض 
األشخاص خارج القانون، و يتحكمون في 
ــاذا تمنح لــهــم االمــتــيــازات من  كــل شـــيء؟ ملـ
في  مسؤولية  يتحملون  أال  غــيــرهــم؟  دون 
تردي الوضع العام؟ ألم يخربوا االقتصاد 
الــوطــنــي مــنــذ عــقــود؟ ألـــم ينسفوا الــتــوازن 
ــم يــصــيــبــوا مــجــمــوعــة من  االجـــتـــمـــاعـــي؟ ألــ
املؤسسات باإلفالس؟ وبعالقة مع ذلك، ألم 
يهيئوا التربة الخصبة لزراعة السلوكيات 
املتطرفة والعدمية، ونشر الفتنة والكراهية 
والحقد داخل مجتمعات عربية وإسالمية 

عديدة؟ 
يــتــمــثــل الــــرهــــان الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــوطـــنـــي 
الحيوي راهنًا، وبصرف النظر عن مسارات 
ــات  الــديــنــامــيــات االحــتــجــاجــيــة واإلصـــالحـ

وأخـــذتـــه حــمــاســتــه إلـــى الــخــفــة. تــخــلــى عن 
الوقار املعروف عنه أمام الشاشات، وصار 
ــاه أمــــام الــكــامــيــرا الــخــفــيــة، يلتهم  ــنـ مـــا رأيـ
الصّبارة تلو األخرى، بينما يحكي في كل 
بــدونــه. واملخبر  أو  األشــيــاء، بمعنى كانت 
الــذي يبدو مبهورًا بكل كلمة يقولها رجل 
كلها،  سذاجته  نقاط  على  يقبض  الصبار 
يلفه على مهٍل بخيوط لن يفلت منها بعد 
ذلـــك. وآكـــل الــصــبــار اعـــتـــرف، ولـــم تــكــن أهــم 
اعترافاته القيمة الصحية للثمرة الشهية، 
ــد الــــــذي نــبــه  ــيـ لــكــنــه كـــــان االعـــــتـــــراف الـــوحـ
إلــى أن هــذا الرجل يأكل فاكهة،  اللبنانين 
كاملة  اليومية  الغذائية  حصته  يــنــال  وال 
من مص الدماء فحسب.  اعتراف كان أشبه 
بــالــوشــايــة عــمــا قــد يــتــحــول إلــيــه سياسي 
ــــو مــــن الــبــالهــة  حــــن تــنــتــفــي األخــــــــالق. وهـ
أثبت على سيده  أنــه، بينما يهرج،  بمكان 
ورب نــعــمــتــه، بــدلــيــل مــلــمــوس لـــن ُيــمــحــى، 
والفلسطينيون  اللبنانيون  يــعــرف  لــم  مــا 
والسوريون يومًا إثباته بهذا الوضوح عن 
الــذي  الــنــظــام  منظومة وآلــيــات تفكير هــذا 
أجــاد كل فنون اإلجــرام ومحو األدلــة، وفي 
أحياٍن كثيرة، محو املنفذين عبر االنتحار 
ــيـــب املــــوت  ــالـ الــــــــــــالإرادي، أو غـــيـــره مــــن أسـ
الرحيم غير املنطقي، حتى لعزرائيل نفسه.
آكل الصبار هو الوحيد الذي، لشدة ولهه 
بنظام الــرئــيــس، ورطـــه فــي مــا لــم تستطع 
مــحــكــمــة دولـــيـــة أن تـــورطـــه فــيــه. وهــــو من 
أهم شهود العصر على نظام البعث، حن 
يقف  أن  ينبغي  التي  العدالة  أمــام  سيقف 
يوما أمامها. هو شاهد غــال، وعليه ربما 
أن يــتــعــرف، وهـــو الــبــاحــث االســتــراتــيــجــي، 
كيف يحمي نفسه من قضاء البعث وقدره.
املشهد  حتى  خفته  فــي  املتحمس  استمر 
بــيــنــمــا ينقل  بــعــمــق،  يــلــهــث  ــر. راح  ــيــ األخــ
ــه إلـــى  ــارتــ ــيــ ــــدوق ســ ــنـ ــ ــــن صـ ــفــــجــــرات مـ ــتــ املــ
صندوق سيارة املخبر. بيديه حفر حفرته. 
سينمائي  إلــى  تحتاج  التي  النهاية  وفــي 
عظيم، لتخرج كما خرجت، رأيناه ينفض 
 كــبــيــرتــن، 

ً
يـــديـــه: كــبــيــالطــس. كــانــتــا فـــعـــال

فيلم  املهمة تمت. بطل  يــدا مهرج.  كأنهما 
الكاميرا الخفية دخل تاريخ لبنان مهرجًا 
ــيـــديـــن كـــبـــيـــرتـــن ويـــضـــحـــك الــلــبــنــانــيــن  بـ
كــثــيــرًا، فــي نــهــايــة مــثــالــيــة لــتــحــول املــأســاة 
إلى ملهاة. آكل الصبار بات أضحوكة إلى 
األبد. العدالة ماكرة وساخرة، ولها طرقها 

الرائعة في عقاب مصاصي الدماء.
)كاتب لبناني(

ما فائدة النصر العسكري في مناطق ال 
يمتلكون فيها أي حاضنة اجتماعية، أو 
شرعية سياسية، تعطيهم حق السيطرة 
عسكريًا  املغلق  الطريق  هــذا  السياسية. 
لكال الطرفن لم يدفع أيًا منهما للتعامل 
مــع خــيــار الــتــســويــة الــســيــاســيــة بــجــديــة، 
للخروج من هذا املأزق العسكري. ال فارق 
بــن طــرف حــوثــي يــدعــو إلــى الــحــوار في 
جنيف بعد إجادته املماطلة بالحوارات، 
ومــن ثــم نقض االتــفــاقــيــات، حتى يكسب 
وقتًا على أرض الحرب، وطرف آخر يعلن، 
، رفضه الذهاب إلى جنيف، قبل 

ً
صراحة

أن يطبق الحوثي قرار مجلس األمــن، أو 
تقديم أي بادرة حسن نية.

ــاق  ــفــ ــاول الــــســــعــــوديــــة تـــغـــطـــيـــة اإلخــ ــ ــــحـ تـ
التمدد،  مــن  الحوثي  منع  فــي  العسكري 
الــلــواء املقدشي نحو  مــن خــالل إرسالها 
ــداث  ــرمــــوت، إلحــــ مــــــــأرب، ومــــــن ثــــم حــــضــ
مـــســـاحـــة جـــغـــرافـــيـــة حـــاضـــنـــة لــلــســلــطــة 
املـــوجـــودة فـــي الـــريـــاض، مــجــهــزة لــحــرب 

طويلة األمد.
بالنسبة للحوثي - صالح فجسر التراجع 
ــد أحـــــــرق، وهـــــم يـــحـــتـــاجـــون ضــمــانــات  قــ
ــتــــى يـــمـــكـــنـــهـــم االنــــســــحــــاب،  عــــــديــــــدة، حــ
واألســوأ أن مكاسبهم على األرض تزيد 
مــــن تــعــنــتــهــم وســــقــــف مـــطـــامـــعـــهـــم، لــكــن 
الحكومة  تسمى  مــا  مــع  تختلف  املسألة 
الشرعية في الرياض، ألنها جهة معترف 

الــســامــي لــألمــم املــتــحــدة، ولـــد الــشــيــخ، في 
طهران، يتفاوض على تقرير مصير اليمن، 
ــــدأت خــاليــاهــا الــنــائــمــة في  ــــذه إيـــــران بـ وهـ
الفعلي،  بالعمل  للمملكة  الشرقية  الجبهة 
وكان فاتحته تفجيرات مسجد علي بن أبي 
طالب في القطيف، وأخشى أن تتطور تلك 
األعــمــال ال سمح الــلــه.  فــي الــجــانــب اآلخــر، 
الشأن  والدولية  العربية  القيادات  تتناول 
األرض،  على  حــل عسكريًا  ال  بــأنــه  اليمني 
للحلول  اللجوء  األطـــراف  جميع  على  وأن 
أن  بعد  ولــكــن  حــق،  كلمة  إنــهــا  السياسية. 
تــحــقــق قـــوى الــتــحــالــف إنـــجـــازات جــوهــريــة 
بــالــحــلــول  الـــيـــوم  الــقــبــول  إن  األرض.  عــلــى 
وصالح  الحوثي  تجبر  ال  التي  السياسية 
باالنسحاب من كل املناطق التي يسيطرون 
ــي الــــى  ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ ــيــــم ســــــــالح الـ ــلــ عـــلـــيـــهـــا وتــــســ
سيؤدي  فذلك  اليمني،  الجيش  معسكرات 
إلــى كـــوارث سياسية فــي املنطقة ال تحمد 

عقباها.
يؤسفني جدا القول، وأرجو أن يؤخذ قولي 
بحسن النية، إنه إذا قبل قادة عاصفة الحزم 
التفاوض مع األطـــراف إيــاهــا، وإيـــران، قبل 
تحقيق أهداف جوهرية على األرض، فذلك 
نذير شؤم على الخليج والجزيرة العربية، 
وعلى هيبة القيادة السعودية الشابة التي 
استطاعت أن توحد األمة، بقرارها الجريء 
في بدء عمليات عاصفة الحزم. آخر القول: 
سارعوا، يا قادتنا امليامن، في إنجاز عمل 
اليمن، قبل فوات  عسكري على األرض في 

األوان.
)أستاذ جامعي قطري(

الــجــزئــيــة ومــآالتــهــا هــنــا وهــنــاك، بــالــدرجــة 
ــى، فــي اســتــئــصــال الــفــســاد، فــال قيمة  ــ األولـ
ألي إصـــــالحـــــات دســــتــــوريــــة وســـيـــاســـيـــة، 
قــــــــــرارات جــريــئــة  تـــكـــن مـــصـــحـــوبـــة  ــم  ــ لـ إذا 
أساليب  طالت  التي  االعــوجــاجــات  لتقويم 
الــتــدبــيــر واحـــتـــواء االخـــتـــالالت الــتــي مست 
الـــنـــمـــوذجـــن، االقـــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعـــي، 
الــســيــاســي، وفشل  ووضـــع حــد لالنحطاط 
االختيارات التربوية والثقافية واإلعالمية. 
ومـــهـــمـــا بـــلـــغـــت الـــتـــنـــافـــســـات الــســيــاســيــة 
ــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ ــــات الـــفـــكـــريـــة واإليـ ــراعـ ــ ــــصـ والـ
مـــن حـــدة وضـــــراوة بـــن مــخــتــلــف الــفــاعــلــن 
والفرقاء في املنطقة العربية، فهناك قواعد 
إليها، لتجنب  ومقتضيات يجب االحتكام 
الــــوقــــوع في  االنــــزالقــــات والــحــيــلــولــة دون 
املنطقة خطوات  دول  يعيد  قد  قاتل،  خطأ 
إلـــى الــــــوراء، ومـــن هـــذه املــقــتــضــيــات خــدمــة 
ــاع عــــن املـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة.  ــ ــدفــ ــ الــــوطــــن والــ
ــذا الـــبـــنـــد وحـــــــده، فــي  ــ ــزام بــتــفــعــيــل هـ ــ ــتـ ــ االلـ
سلوك وممارسة الفاعلن واملسؤولن على 
اختالف مواقعهم، قادر على وقف عدد من 
املــظــاهــر املــســيــئــة ألي تــجــربــة ديــمــقــراطــيــة 

صاعدة.
وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، تــقــتــضــي املــمــارســة 
ــة  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ ــة الــــشــــفــــافــــة والــــديــ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
والــــعــــقــــالنــــيــــة، أن تـــكـــشـــف األحــــــــــزاب عــلــى 
اختالف مشاربها ومرجعياتها عن األرقام 
املفترض  مــن  الــذيــن  ملنخرطيها  الحقيقية 
في  لوجودها  األول  الشرط  يشكلون  أنهم 
الحقل السياسي. لكن، في كثير من بلداننا، 
يظهر أن هناك حالة استثناء غريبة، فلكل 
األحزاب منخرطوها وقواعدها، حتى وإن 
لم يمض على والدتها سوى أيام قليلة، وال 
والخبرة  والعقود  األعــوام  لعدد  قيمة هنا 
والثقافية  امليدانية  والتراكمات  السياسية 
كما  األحــزاب،  اإليديولوجية.  واالختيارات 
هــو مــعــروف فــي األدبــيــات السياسية، هي 
االجتماعية. وهي، في  للجغرافيا  تجسيد 
الوقت نفسه، فضاءات حرة لنقاش مسؤول 
املجاالت،  حول توجهات معينة تشمل كل 
وهــي أي األحـــزاب، ضــروريــة، بغض النظر 
ألنـــه ال  عــن طبيعة ممارستها وخــطــابــهــا، 
يمكن للديمقراطية أن تشتغل جيدًا بدونها، 
وإذا  للديمقراطية.  الفقري  العمود  هي  بل 
كان األمر كذلك، فإن أي حزب يحترم أبسط 
السياسية،  الديمقراطية واألخــالق  املبادئ 
الواقع  مع  منسجما  يكون  أن  عليه  يتعن 
االجتماعي والسياسي، حتى ال يتحول إلى 
عائق في وجه التطور الديمقراطي، وحتى 
ال يصير مــجــرد ديــكــور بــاهــت فــي املــســرح 
الــســيــاســي. وهــــذا مــا يــحــتــم اعــتــمــاد صيغ 
بــديــلــة فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، كــاالنــدمــاج 
والتكتل في إطار واحد، أو وحدوي، ِيؤمن 
بــتــعــدد الــــرأي واخـــتـــالف الـــتـــيـــارات، عــوض 
املــراهــنــة على األوهــــام والــيــوتــوبــيــات التي 

ترفضها الواقعية السياسية.
)كاتب وإعالمي مغربي(

اليمن.. الطريق إلى جنيف

حرب متعددة الجبهات

الديمقراطية في مواجهة االستبداد

ميشال سماحة.. 
آكل الصبّار المضحك

ليس الطريق إلى 
جنيف سهًال، وليس 

االتفاق هناك ممكنًا

سارعوا، يا قادتنا، 
في إنجاز عمل 

عسكري على األرض 
قبل فوات األوان

حيثما يوجد الفساد 
يستوطن االستبداد 

ويوطد دعائمه، 
وهما من ألد أعداء 

الديمقراطية

آراء

معن البياري

يسأل املحلل السياسي واإلعالمي الروسي، سيرغي ستروخان، عّمن خسر اآلخر، 
العرب أم الروس، في ورقته »الفرص الضائعة في العالقات العربية الروسية«، والتي 
مه 

ّ
أوجزها في مؤتمر »العرب وروسيا: ثوابت العالقة وتحوالتها الراهنة«، والذي نظ

تم أمس األحد، بعد عدة 
ُ
املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، في الدوحة، واخت

جلسات في يومني، أحاطت فيها أكثر من 35 ورقة بالجوانب املعقدة واملركبة للعالقة 
 
ً
بني العرب وروسيا، وبماضي هذه العالقة وراهنها. ويوحي ذلك السؤال بأن عالقة

طيبة كانت بني الجانبني، ثم جرى خسرانها، األمر الذي يتطلب تحديد املسؤولية عن 
ذلك، وكذا التأشير إلى الطرف الذي كان الخاسر دون اآلخر. وإذا كان السياسيون ال 
يشغلون أنفسهم بمثل هذا السؤال، فإن أهل البحث أكثر اعتناء باإلجابة عنه. وإذا 
املؤتمر،  أن اإلجابة معلقة، فإن املشاركني في  افترض  كان سيرغي ستروخان قد 
الــروس والعرب، اجتهدوا كثيرًا في تعيني أوجــه الخسارة  وحضوره وضيوفه، من 
الراهنة، في تراجع العالقة بني الجانبني، وترّديها ربما بني بعض الدول وروسيا، كما 
أوحــت بحوثهم وأوراقــهــم بأن الــروس خسروا ما كان لهم من رصيد معنوي غير 
العرب خسروا صديقًا كان يمكن تثمير نقاط  العربية، كما أن  قليل لدى الشعوب 

اتفاق وتفاهم معه وتحسينها.  
ما هو حيوي في بحث هذه العالقة، الصعبة في بعض أوجهها، أن النظر إلى روسيا 
 لالتحاد السوفييتي، الصديق النصير للقضايا العربية في أزمنة مضت، يبقى 

ً
وريثة

حاضرًا في األذهــان واملــدارك. ولكن، ال يجدي هذا في التحليل والفهم السياسيني، 
فــروســيــا الــيــوم غــيــر االتــحــاد الــســوفــيــيــتــي، وحــســابــاتــهــا ورهــانــاتــهــا ومــنــظــوراتــهــا، 
ومصالحها قبل ذلك وبعده، مغايرة تمامًا عما كانت عليه لدى االتحاد السوفييتي. 
الربيع  ثـــورات  بعد  كــذلــك، وهــو  يوما  ولــم يكن  ليس وحــدة متماثلة،  العربي  والعالم 
العربي واحتجاجات 2011 غير ما كان عليه، وبقدر ما كانت هذه اللحظة التاريخية 
انعطافية في التفاصيل الداخلية لعدة بلدان عربية، فإنها كانت محورية في تأثيرها 
 غير قليلة في 

ٌ
على عــالقــات عريضة بــني هــذه الــبــلــدان والــعــالــم، وقــد أصــابــت أوراق

السلبي في  أوجــه االضطراب والتأثر  األمــر، عندما استعرضت  املؤتمر عاينت هذا 
الــذي برز قوة فاعلة  العالقات مع روسيا تحديدًا، بسبب عامل اإلســالم السياسي 
وحاسمة بعد 2011، األمر الذي أيقظ »مخاوف« روسية منه، ومن امتداداته وتأثيراته 

املحتملة في حياضها. 
في  السياسات  ودراســـة  لألبحاث  العربي  املركز  من  جديدة  مساهمة  املؤتمر  يعد 
الــوقــوع على تحليل راهــن الــعــرب وصــالتــه بــالــدول الكبرى واملــؤثــرة، إذ ينتظم بعد 
التداول في  أميركا والعرب وتركيا والعرب وإيــران والعرب، وقد جاء  مؤتمرات عن 
شأن العالقات العربية الروسية مناسبة مهمة في استكشاف أوجه العوار املستجدة 
في هذه العالقة، بعد أن كان االتحاد السوفييتي مصدر التسليح األول واألهم لدول 
عربية غير قليلة، حاربت به إسرائيل، وكان يستقبل حشودا من الطالب العرب الذين 
تأهلوا خبرات طيبة في غير حقل وميدان، وكان أيضا صديقا تقليديا للفلسطينيني 
الــعــرب، في  أن بعض  الــعــالــم، على  املتحدة ومحافل  األمــم  فــي  فــي نصرة قضيتهم 
له، وحلفاء لخصومه،  السوفييتي، ومناهضني  العقود، كانوا مناوئني لالتحاد  تلك 

ألسباب ثقافية وأيدولوجية معلومة. 
إيــران  إلــى  إيقاع آخــر، ســارت فيه مصالح روسيا  طويت تلك الصفحات، واستجد 
وتــركــيــا وإســرائــيــل بمقادير أكــثــر مــن سيرها بــاتــجــاه الــعــرب فــي الــشــرق األوســط 
فــي ســوريــة،  الــعــربــي، وخــصــوصــًا،  الربيع  إذا طــرأ  أفريقيا، حتى  والخليج وشــمــال 
العربي سلبية تجاه روسيا، كما كشف عن ذلك املؤشر  العام  الــرأي  صــارت نظرة 
العربي لقياسه، والــذي أنجزه املركز، وجــاءت عليه إحدى أوراق املؤتمر، كما جاءت 
ورقة أخرى على تمثيالت صــورٍة غير حسنة للعرب في وسائل اإلعــالم الروسية، 
 من زوبعة مشكالت كثيرة في عالقٍة ما تفتأ تزداد تباعدا وريبة بني 

ٌ
وهذه واحــدة

واقتصادية،  ومتغيرات سياسية  أخــرى،  إقليمية  مفاعيل  بانتظار  وروسيا،  العرب 
متوقعة ومفاجئة، لعلها تحد من »الفرص الضائعة«.

حكيم عنكر

فجأة، تحول النقاش حول فيلم املخرج املغربي، نبيل عيوش، »الزين اللي فيك«، 
والذي عرض، األسبوع املاضي، في مهرجان كان، من السينما إلى األخالق، ومن 
الحداثيني  أعتى  إلى محافظتهم، وحتى  املغاربة  وهــرب  الفن،  إلى سياسة  الفن 

لزموا الصمت.
وهـــذه  ليست املــرة األولـــى التي يفتح فيها قــوس النقاش حــول أفــالم يصنعها 
املغاربة، يكون من موضوعاتها هوامش الليل وطبقاته والعالم السفلي وغموضه 
والعيوب  الــعــورات  وتــبــدو  الــنــهــار،  مجتمع  حقيقة  تنفضح  وحيث  وتشابكاته، 
تتقاطع فيه  الفاسد،  الليل  أخــرى من  الصالح يخفي وجوهًا  فالنهار  منكشفة، 
الفن،  أهــل  أحــد من  أمعن  وكلما  اجتماعية وسلطات،  وفئات  مصالح وشبكات 
رواية أو سينما، في الكشف عن تناقضات املجتمع، تصدت له األصوات العالية، 
ليست قوى  املجتمع، وأكثر هــذه األصـــوات تطرفًا  عــورات  إلسكاته عن كشف 
هذا  من  االقــتــراب  في  تــرى  والتي  بالدين،  املتلفعة  تلك  لكنها  الدينية،  املحافظة 

املوضوع، والنبش فيه، ضربًا لشبكة مصالحها.
بقرار  عــقــودًا  الــتــداول  مــن  الحافي( ممنوعة  )الخبز  روايـــة محمد شكري  ظلت 
تهديدا ملصالحها، في حني كانت  فيها  املرحلة ترى  تلك  إداري، وكانت سلطة 
الرواية تقدم مادة سوسيولوجية مهمة عن املجتمع املغربي الخارج من زمن إلى 
زمن آخر. وتوبع الروائي والقاص املغربي، محمد زفزاف، قضائيا بسبب جملة 
الروائي  األمــر نفسه مع  الــذي يظهر ويختفي«، كما حصل  »الثعلب  في روايته 

محمد عز الدين التازي، أو مع شاعر جماعة العدل واإلحسان.
فاألمر يتعلق، في العمق، بقوى وسلطات من مصلحتها التعمية والتغطية على 
واقع موبوء، ينخر املجتمع، مثل ظاهرة البغاء أو تجارة الجنس. وهذه باملناسبة، 
األمم  اقتصادية، صنفتها  األخــالقــي، بل هي ظاهرة  الـــوازع  تدني  إلــى  ال تعود 
نافذة،  قــوى  وتــقــوده  للقارات،  العابر  البشر  في  االتــجــار  املتحدة ضمن ظواهر 

وتتمتع بسلطات كبيرة، وقادرة على شراء النفوذ لتوسيع تجارتها.
في املقطع املسرب من فيلم نبيل عيوش »الزين اللي فيك«، تسأل الفتاة اللعوب 
أو  »الحنشة«،  امللهى في مراكش، عن  الليل في  فتيات  التي تشرف على فريق 
رجل األمن بلباس مدني الذي يبدو في خلفية املشهد، في طاولته يدخن ويشرب. 
هذا السؤال املحوري والخطير، يجيب عنه املمثل عبد الله ديدان، في دور القائم 

على شؤون البنات: من األسلم لك أن تهتمي بأمورك.
وسواء أمعن عيوش في تقديم مشاهد من عالم املالهي واملراقص، أو جعل من 
حوارات فيلمه أقل تهذيبا، أو لم يهتم باملشاعر املفترضة  للمغاربة، عندما يطرح 
الفيلم للجمهور الواسع، فإن هذا كله نقاش شكلي، ألن الجوهر اليوم هو تحول 
املغرب إلى بؤرة لتجارة الجنس، وهذه التجارة التي تزدهر في املدن السياحية 
وفي غيرها، ال تنفك عن التوسع، فاألزمة االقتصادية ومحدودية معالجة مظاهر 
البطالة أمام الفئات العريضة تجعل من بعضها صيدًا سهل الوقوع في شباك 
مافيات الدعارة والبيدوفيليا، وهي مافيات لها أكثر من يد في أكثر من مكان، 

وتتشابك مع االقتصاد املمنوع وُحماته.
لــم يعد يكتفي باملساحات  املمنوع  االقــتــصــاد  أن هــذا  الــوقــائــع كيف  وقــد بينت 
االجتماعية التي ينتعش فيها، بل تطورت تطلعاته، وامتدت بمحاولة استعماله 
»املال الحرام« في املحطات االنتخابية، وكاد أن يتحول إلى صوت سياسي في 

أكثر من مناسبة.
ــادئ بــشــأن الــظــواهــر الـــســـوداء   لـــذلـــك، يــجــب أن يــنــطــلــق الــنــقــاش الــحــقــيــقــي والـــهـ
أما  املجتمع: دعــارة، مخدرات، جريمة، تهريب، فساد، من مقاربة شمولية،  في 
العمل الفني أو السينمائي، فهو وجهة نظر »تخييلية« عن واقــع، هو أغرب من 

كل خيال.

سامح راشد

جاءت دعوة القيادي في جماعة اإلخوان املسلمني في مصر، محمود غزالن، للتمسك 
بالسلمية، لتؤكد مجددًا أن ثمة تباينًا، إن لم يكن انقسامًا، واضحًا داخــل صفوف 
الجماعة، فقد سبق الــدعــوة بــأيــام بــيــان أصـــدره املــتــحــدث بــاســم »اإلخـــــوان«، محمد 
منتصر، يتبنى لهجة تصعيدية. االنقسام بني »اإلخوان« ليس جديدًا وليس سرًا، إال 
أن خروجه إلى العلن مؤشر إلى دخول مرحلة جديدة على مستويي العالقات داخل 

الجماعة، والعالقة مع السلطة في مصر. 
ركزت دعوة غزالن في مقاله في موقع »نافذة مصر«، في أول ظهور علني له منذ فض 
اعتصام ميدان رابعة قبل 22 شهرًا، على الثوابت »السلمية« في فكر جماعة اإلخوان 
يجب  »منفلتني«  ليسوا ســوى  يؤيدونه  من  أو  العنف  دعــاة  أن  واعتبرت  ومنهجها. 
عدم االنسياق وراءهــم. بشكل عام، بدا خطاب غزالن تقليديًا ماضويًا غير متسق 
ليس فقط مع مستجدات الواقع املصري الراهن، بل وال مع واقع الجماعة التي تغيرت 
تركيبتها كمًا، من حيث الشرائح العمرية والحراك الجيلي داخلها، ونوعًا من زاوية 
التوجهات وطريقة إدراك أعضائها املشهد وكيفية التعامل معه، ما يتجلى في بيان 
منتصر الذي بدا تثويريًا، ومنفتحًا على الجميع، متوجها نحو هدف ال حياد عنه، هو 

استكمال الفعل الثوري والقصاص لضحاياها. 
غزالن هو املتحدث الرسمي السابق باسم »اإلخــوان« ومنتصر هو املتحدث الحالي 
الفجوة  الرجلني  بني خطابي  التناقض  الثاني 2015. ويجسد  يناير/كانون  منذ 24 
بني القيادات القديمة التي انهزم منطقها، وفشل منهجها في 3 يوليو/تموز 2013، 
وجيل الشباب الذي بدأ يتقدم وينتزع القيادة، خصوصًا في املستويات القاعدية، حيث 

الشعب واللجان النوعية التي تتولى تسيير األمور على األرض.
واجــه هــذا التحول اإلخــوانــي الــداخــلــي عقبات كـــأداء، مــن أبــرزهــا االنــضــبــاط الشديد 
والتراتبية العتيدة في آلية اتخاذ القرار داخل الجماعة. وبعد هذا املخاض العسير، ومع 
تبلور ذلك التحول الداخلي وانعكاسه على أداء الجماعة العلني وخطابها، يبدو ظهور 
غزالن، وتبنيه ذلك املنطق القديم، أمرًا شاذًا وسيرًا عكس اتجاه الريح. وال يقلل من 
غرابته أنه لو صح اتجاه اإلخــوان إلى العنف، فذلك غاية ما يتمناه النظام الحالي في 
مصر. حيث يمثل دفع اإلخوان إلى العنف أحد أبرز أهداف القمع األمني واملالحقات 
عمومًا، حتى  واملــعــارضــون  الجماعة خصوصًا،  أفـــراد  لها  يتعرض  التي  القضائية 

يصبح عنف السلطة مبررًا، ويكتسي بشرعية أخالقية ال تزال مفقودة.
هل يعني ذلك أن مبادرة غزالن تعكس محاولة أخيرة من القيادات التقليدية للجماعة 
لوقف االنزالق املتوقع إلى دائرة العنف والعنف املضاد مع السلطة؟ أم هي فقط إبراء 
للذمة، وتنصل من أي مسؤولية عن العنف املتوقع، خصوصًا أمــام الخارج الــذي ال 
يزال ينطلق في تقييمه للجماعة من فرضية االعتدال في الفكر والسلمية في الحركة؟

التوقيت، حيث جاء  أولهما  أمرين:  في  السؤالني  عن  املحتملة  األجوبة  تلمس  يمكن 
نداء منتصر بالثورة والجهاد، وكذا دعوة غزالن إلى التحلي بالحكمة، بعد أيام من 
الرد  يعد  لم  ثم  ومــن  بإعدامه.  لحكم  تمهيدًا  املفتي،  إلــى  أوراق محمد مرسي  إحالة 
على تصعيد السلطة محل نقاش، وإنما املسألة في أسلوب الرد وطبيعته، وأصبحت 
املفاضلة فقط بني تبنيه رسميًا أو التبرؤ منه. األمر الثاني غموض وضعية محمود 
غزالن وثقله بني قيادات الجماعة، املسجونني ومن في الخارج، ما يستتبع احتمال 
أن تكون دعوته عربون إنقاذ بعض القيادات وإخراجهم من معادلة العنف املتبادل 
التي تتجه إليها حثيثًا السلطة وشباب »اإلخوان« في مصر. وفي كل األحوال، لم يعد 
الرجل يمثل سوى بعض قليل من قيادات فقدت سيطرتها على الجماعة. وبالتالي، 
على األرجح، لن يؤثر ظهوره الغريب، وال أقول املريب، في موقف الشباب املتذمر، وهو 
 داخل الجماعة. بل ربما يكون مدعاة للمضي في تجديد اإلخوان بتغيير 

ً
ليس قليال

الصفوف وتثوير األداء.

العرب وروسيا.. محاولة للفهم يحدث في السينما المغربية

ظهور غزالن وتحوالت »اإلخوان«
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فضاء مفتوح

آراء

بدر اإلبراهيم

فّجــر  الســعودية،  شــرق  القديــح،  قريــة  فــي 
املصلــن  مــن  جمــٍع  فــي  نفســه  انتحــاري 
الشيعة، داخل مسجد اإلمام علي، لُيستشهد 
21 شــخصًا، وُيجرح العشــرات، وهي العملية 
تنظيــم  ينفذهــا  التــي  نوعهــا  مــن  الثانيــة 
»داعش«، في غضون أشــهر، بعد عملية قرية 
حملــة  الصدمــة  تلــت  األحســاء.  فــي  الدالــوة 
ومــن  الرســمية،  املؤسســات  مــن  اســتنكار 
النخــب وعامــة النــاس، فــي مواقــع التواصــل 
االجتماعــي، لكــن خطورة الظــرف تحتاج إلى 
حديــٍث صريــح، تحديــدًا حــول موقــف بعــض 
الســلفين،  مــن  اإلســامية،  والنخــب  الدعــاة 
فلكهــم،  فــي  والدائريــن  املســلمن،  واإلخــوان 
للصــراع  الطائفــي  التفســير  فــي  املنخرطــن 
ثــم  الحادثــة،  يســتنكرون  فهــؤالء  اإلقليمــي، 
الطائفيــة،  بالعــّدة  االشــتغال  إلــى  يعــودون 
الضحايــا  تحميــل  إلــى  بعضهــم  ويصــل 
مســؤولية قتلهــم، بســبب موقفهــم السياســي 

من األحداث اإلقليمية.
فيــه  تقــوم  كبيــرًا،  إقليميــًا  صراعــًا  نعايــش 
رايــاٍت طائفيــة،  دول وقــوى سياســية، برفــع 
وحشــد النــاس وتعبئتهــم طائفيــًا، لكــن هــذا 
عــن  يعبــر  ال  للصــراع  الطائفــي  التمظهــر 
جوهــر الصــراع فــي املنطقة، فالــدول تتنافس 
علــى نفــوٍذ سياســي واقتصــادي، واألحــاف 

توفيق منصور

مــر نحــو عامن على االنقاب العســكري في 
فيــه االنقابيــون لشــعبهم  يقــدم  لــم  مصــر، 
كشف حساب بعد مائة يوم وال سنة، ويرى 
ال  االنقــاب  قائــد  أن  النيــة  حســني  بعــض 
يمكــن محاســبته، إال بعــد أن اســتولى علــى 
العــرش )الرئاســة( رســميًا فــي حفــل حضره 
يونيــو/ فــي  وممثلوهــم  االنقــاب  داعمــو 

حزيران 2014.
البــوح  يمكــن  وال  ســرية،  اإلنجــازات  وألن 
قائــد  صــرح  كمــا  األشــرار(،  )علشــان  بهــا 
االنقاب، ومن قبل كان برنامجه االنتخابي 
ســريًا للغاية، وكذلك رؤيته لحل املشــكات، 
ألنهــا تمــس األمــن القومــي مــن وجهــة نظره 
العميقــة. ومــا بــن األمــن القومــي واألشــرار 
تتــوارى،  أن  لهــا  وأريــد  الحقائــق،  ضاعــت 
وأن تنطمــس معاملهــا، وســط زخــم إعامــي 
يتحدث عن مؤتمر اقتصادي جلب مليارات 
مســتصلح  فــدان  مليــون  وعــن  الــدوالرات، 
ومليون شــقة للفقراء، ويظل املواطن يســمع 
حديث املاين واملليارات وهو يتســول ثمن 
خبــزه، وينتحــر، ألنــه ال يســتطيع أن ينفــق 

على أوالده.
ونحــاول  باألشــرار،  بــاال  نلقــي  ال  دعونــا 
ونعلنهــا  تمــت،  التــي  اإلنجــازات  مطالعــة 
للشــعب الصامــد فــي املياديــن منــذ عامــن، 

اإلقليميــة تتشــكل فــي منطقتنــا، منــذ عقــوٍد 
طويلــة، ضمــن مواقــف سياســية معينــة مــن 
االســتعمارية  الحالــة  ومــن  اإلقليــم،  أحــداث 
واإلســرائيلية، ومــن القــوى الدوليــة الكبــرى، 
مــا يعنــي أن عوامــل الصــراع ليســت طائفيــة 
بالضرورة، وإن أخذ الشكل الطائفي بالبروز 
فــي العقود الثاثــة األخيرة، نتيجة متغيرات 

عديدة.
إن  القــول  يمكــن  ال  التفاصيــل،  فــي  وحتــى 
فــي  والشــيعة  الســنة  بــن  ينشــب  صراعــًا 
املنطقــة، إذ إن املشــهد اإلقليمــي أعقد من هذه 
القــراءة الســطحية واالختزاليــة، وحــن نلقــي 
نظــرة علــى مناطــق الصــراع، نجــد اختاطــًا 
حقيقيــًا بــن الطوائــف، علــى الرغــم من تســّيد 
املتصارعــة،  للمليشــيات  الطائفيــة  اللغــة 
ففــي العــراق، قاتلــت عشــيرة الجبــور الســنية 
الحشــد  ومليشــيات  العراقيــة،  الحكومــة  مــع 
داعــش  تنظيــم  ضــد  الشــيعية،  الشــعبي 
وفــي  معــه.  املتحالفــة  البوعجيــل  وعشــيرة 
سورية، يقاتل الجيش النظامي هناك، وعدد 
فصائــل  ضــد  الســنة،  مــن  أفــراده  مــن  كبيــر 
املعارضة الســورية. أما في اليمن، فا يتمّكن 
التحليــل الطائفــي مــن فهــم تموضــع القبائــل 
هنــاك.  الصــراع  معــادالت  داخــل  اليمنيــة 
مصــر،  فــي  صراعــات  وجــود  إلــى  باإلضافــة 
وشمال إفريقيا، ال عاقة لها باملسألة السنية 
اختــزال  يمكــن  ال  املحصلــة،  وفــي  الشــيعية. 

مطالبًا بحريته لعله يطمئن لسامة موقفه 
وعدالة قضيته.

أول اإلنجــازات وأهمهــا قــد يكــون محاولــة 
حــل مشــكلة زيــادة عــدد الســكان التــي تــؤرق 
االنقابين، ويجعلونها شــماعة لكل فشــل، 
فــكان العــاج واضحــًا فــي قــول أحد مشــايخ 
وبالطبــع  املليــان(،  فــي  )اضــرب  الســلطة 
آلــة  تتوقــف  فلــم  املســتهدف،  هــو  الشــعب 
القتــل واملــوت منــذ ذلــك التاريخ، وبأســاليب 
مختلفة، منها القتل املباشر والقتل البطيء 
والقتــل عبــر اليــأس باالنتحــار والقتــل عبــر 
ســلطة القضــاء، فقــد تــم قتل شــباٍب عديدين 
قائــد  عــام توليــة  الشــرطة خــال  برصــاص 

االنقاب. 
املعتقــات  داخــل  البطــيء  القتــل  عــن  أمــا 
للمنظمــة  وفقــًا  شــخصًا،   170 تجــاوز  فقــد 
العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي بريطانيا، من 
باإلهمــال  إســماعيل،  فريــد  النائــب،  بينهــم 
أو التعذيــب أو نقــص الهــواء فــي الزنازيــن 
املكتظــة. أمــا عــن حالــة اليــأس التــي أنشــأت 
االنتحــار  علــى  اإلقبــال  مــن  جديــدة  حالــة 
وســط الشــباب، فقد وصلت إلى 209 حاالت 
فــي ثمانيــة أشــهر من ســبتمبر/أيلول 2014 
وحتى إبريل/نيســان 2015، والعدد مرشــح 
للزيــادة، وعــن حــوادث اإلهمــال والفشــل فــي 
إدارة مرافــق الدولــة حدث وال حرج، فقد بلغ 
عــدد قتلــى حــوادث الطــرق أربعــة آالف، و15 

بشكل أو بآخر، عن استهدافهم، إما الفتراض 
تبنيهــم موقفــًا سياســيًا معينــًا، مــن األطــراف 
اســتنكارهم  لعــدم  أو  اإلقليــم،  فــي  الشــيعية 
البــد  الحالتــن،  وفــي  األطــراف،  تلــك  مواقــف 
لة النــاس، واســتنطاق موقــف مــن  مــن مســاء
القــوى  كل  مــن  الشــيعي«،  »املثقــف  يســمونه 
االنتمــاء  فــي  يشــترك  ألنــه  فقــط  الشــيعية، 
أن  منــه  واملطلــوب  نفســه،  للمذهــب  معهــم 
يطابق موقفه موقف أولئك اإلســامين، وإال 
فإنــه ينحــرف عــن بوصلــة األخــاق والشــرف، 

ويصبح شريكًا في »اإلجرام«.
يشــبه هــذا مطالبــة بعض الغربين املســلمن 
فــي  إيبــدو«  »شــارلي  جريمــة  باســتنكار 
باريس، فقط ألن املجرم مسلم، وفي الحقيقة، 
ألنــه  متهــم،  هــؤالء  ُعــرف  فــي  الشــيعي  فــإن 

ومــن اإلنجــازات التــي ال ينكرهــا إال جاحــد، 
قــص  أحــد عشــر شــهرًا، وهــي  تأخــرت  وإن 
شــريط مشــروع )عربيــات الخضــار(، والتــي 
وردت في البرنامج الرئاسي، ليتم البدء في 
تســليم 200 عربــة للخضــار، حتى يمكن حل 
مشكلة بطالة الشباب، والبالغ عددهم وفقًا 
ألحدث إحصائية رسمية 3.5 ماين عاطل، 

بواقع 18 ألف مواطن لكل عربية خضار.
العمــل  تعطيــل  االنقــاب  قائــد  قــرر  ومنــذ 
بالدســتور بشــكل مؤقــت، فقــد كان اإلنجــاز 
ووضعــه  دائــم  تعطيــل  إلــى  تحويلــه  املهــم 
تتوارثــه  كتــراث  املصــري،  املتحــف  فــي 
وأمــوال  للدســتور  مــكان  فــا  األجيــال، 
النــاس يتــم مصادرتهــا بمجــرد الشــبهة أو 
بقــرار إداري، وأرواح الشــباب يتــم إزهاقهــا 
بتقاريــر يكتبهــا ضابــط مــن األمــن الوطني، 

شــيعي، وعليه إثبات براءته بتبني مواقفهم 
قــراءة  يســتطيعون  ال  فهــم  نقــاش،  دون  مــن 
موقف املرء، خارج إطار انتمائه املذهبي، كما 
أنهــم ال يغــادرون تعريــف ذواتهــم واآلخريــن 
يســتطيعون  وال  العــام،  املجــال  فــي  طائفيــًا 
التفكير بأتباع مذهٍب متنوعن، إذ ال يرونهم 
 سياســية صمــاء. يضــاف إلــى ذلك أن 

ً
إال كتلــة

طائفيــًا  خطابــًا  يتبنــى  اإلســامين  بعــض 
فــون 

ِّ
ُيصن ممــن  آخــر،  بعــض  فيمــا  صريحــًا، 

مواجهــة  عــن  يجــن  »معتدلــن«،  أنفســهم 
الحالــة  داخــل  املذهبــي،  الكراهيــة  خطــاب 
لحســابات   

ً
مراعــاة الســعودية،  اإلســامية 

جماهيرية، بل وينخرط في القراءة الطائفية 
ملشــكات اإلقليــم، وال يجيــد ســوى الهــرب من 
مواقــف  اســتنطاق  عبــر  األمــام،  إلــى  خيبتــه 
العالــم،  شــيعة  كل  مــن  »الشــيعية«  النخــب 

ورمي الكرة في ملعبها.
طاملــا  شــيئًا،  هــؤالء  اســتنكار  يصنــع  ال 
يعــزز  موتــور،  خطــاٍب  تقديــم  فــي  اســتمروا 
الحالــة الطائفيــة، وال بــد مــن اإلقــرار بوجــود 
رفــض  فــي  التيــارات،  مختلــف  مــن  صادقــن 
 
ً
الفتنــة، لكــن الخطــاب الطائفــي يشــكل ظاهرة
َعــاة ووســط »النخبــة«، ومــن ال يــرى  عنــد الدُّ
األمــور إال بالعــن املذهبيــة لــن يكــون ســوى 
للشــعبوية  يهتــف  املدرجــات،  فــي  مشــجع 

والغرائزية، ويصب الزيت على نار الفتنة.
)كاتب سعودي(

وأصبحــت كلمــات الحريــة وحقــوق املواطــن 
مــن قبيــل الباغة اللفظيــة، لتنميق الحديث 

أمام العالم الخارجي. 
فــي  الكارثــي  اإلنجــاز  إلــى  نظرنــا  وإذا 
االقتصــاد، فقــد وصــل عجــز املوازنــة العامــة 
للدولــة خــال التســعة أشــهر األولــى من عام 
العرش إلى 218 مليار جنيه، على الرغم من 
الحصــول علــى منح خارجية عينية ونقدية 
 18.2( مليــار دوالر   2.4 بلغــت  الكويــت  مــن 
مليار جنيه(، مقابل 176 مليار جنيه للفترة 
نفســها مــن حكم مرســي، وبلــغ رصيد ديون 
املوازنــة العامــة 2074 مليار جنيه في نهاية 
 1644 مقابــل   2014 األول  ديســمبر/كانون 
مليــار جنيــه فــي تاريــخ االنقــاب، وبزيــادة 
قيمــة  انخفضــت  كمــا  جنيــه،  مليــار   430
الجنيه املصري خال هذا العام بنســبة %8 

من قيمته.
إنجــاز  إلــى  التطــرق  املفيــد  مــن  يكــون  ولــن 
الصندوق السري »تحيا مصر«، والذي قال 
عنــه قائــد االنقــاب إنه ســيجمع مائة مليار 
أخذهــم  عــدم  بمعنــى  جنــب(،  )علــى  جنيــه 
فــي الحســبان، كمــا تــم غلــق ملــف الصندوق 
السابق، من دون أن يعلم أحد كم من األموال 
تــم جمعهــا، وأيــن أنفقــت؟ فلعــل هــذا أيضــًا 
فــي  املســيرة  ولتســتمر  القومــي،  األمــن  مــن 

الهبوط حتى تصل وتستقر في القاع.
)كاتب مصري(

واملتشــابكة  املعقــدة  اإلقليميــة  الصراعــات 
بالتفسير الطائفي الذي ال يلحظ إال انقسامًا 

سنيًا شيعيًا، على مستوى املنطقة والعالم.
القديــح،  تفجيــر  اإلســاميون،  هــؤالء  يقــرأ 
بوصفه جزءًا من املشهد اإلقليمي املضطرب، 
بــل  هــذا،  اإلقليمــي  التأثيــر  إنــكار  يمكــن  وال 
تؤكــد األحــداث كل يــوم وجــود فضــاٍء عربــي 
واحد، تتفاعل عناصره بشكل واضح، ويؤثر 
بعضهــا علــى بعض، لكن هؤالء يســتخدمون 
الطائفيــة  ســرديتهم  لتمريــر  العنــوان،  هــذا 
للصــراع فــي املنطقــة، مــا يتجلــى فــي أمريــن: 
خلــط  رفــض  علــى  املتكــرر  التأكيــد  األول 
التفجير األوراق، وتقديم »مظلومية الشيعة« 
إعاميــًا، علــى حســاب »املظلوميــة الســنية«، 
الشــيعة  الطائفيــن  مــع  هــؤالء  يتنافــس  إذ 
علــى احتــكار املظلوميــة، فــي إطــار انخراطهم 
جميعــًا فــي الصراعات األهلية العربية. لذلك، 
يحــرص هــؤالء علــى التذكيــر بوجــود مشــهد 
إقليمــي، يلعــب »اإلرهــاب الشــيعي« فيــه دور 
»املظلوميــة  النــاس  ينســى  ال  كــي  املجــرم، 

الحقيقية«.
األمر اآلخر مرتبط باألول، وهو اعتبار شيعة 
الســعودية جــزءًا مــن كتلــة شــيعية سياســية 
عابــرة للحــدود، في مقابل كتلة أخرى ســنية، 
بمــا يترتــب علــى ذلك من عدم اعتبار املصلن 
أبريــاء،  ضحايــا  مجــرد  القديــح  مســجد  فــي 
لعمليــة إجراميــة غــادرة، بــل هــم مســؤولون، 

ألــف مصــاب، خــال ثمانيــة األشــهر األولــى 
الداخليــة  وزيــر  ملســاعد  وفقــًا   ،2014 مــن 

املصري. 
فــي قضايــا  اإلعــدام  أحــكام  القتــل عبــر  أمــا 
عبثيــة بتهــم واهيــة، فقــد تــم تنفيــذ الحكــم 
علــى 7 أشــخاص مناهضــن لانقاب حتى 
 479 إلــى  باإلضافــة  األســطر،  هــذه  كتابــة 
حكمــًا فــي إطــار الطعــن واالســتئناف، و122 
بانتظــار رأي املفتــي، منهــم الرئيــس محمــد 

مرسي والعامة يوسف القرضاوي.
القتــل ال تتوقــف، فخــال  آلــة  وفــي ســيناء، 
ســتة أشــهر طوارئ، تم قتل 681 خارج إطار 
للحقــوق  املصــري  للمرصــد  وفقــًا  القانــون، 
وتهجيــر  منــزال   2084 وهــدم  والحريــات، 
أكثر من 21 ألف مواطن من سيناء، من دون 
قتلــوا وملــاذا، ويكفــي  أحــد كيــف  يعــرف  أن 
لفــظ  العســكري  املتحــدث  عليهــم  يطلــق  أن 
بــا  الجريمــة  لتمــر  تكفيــري،  أو  إرهابــي 

تحقيق.
العــاج  هــو  وأخطرهــا  اإلنجــازات  ثانــي 
الخطيــر الــذي اخترعــه لــواء الجيش ليعالج 
اإليدز وفيرس سي، من خال تناول صوابع 
الكفتة اللذيذة، وعلى الرغم من تأجيل البدء 
بــه أكثــر مــن مــرة، إال أن هــذا العــاج ســيظل 
اإلنجــاز األخطــر الــذي ســيقلب الدنيــا رأســًا 
على عقب، ولكن، ربما لن يتم تفعيله، نكاية 

في األشرار.

تفجير القديح والتفسير الطائفي للصراع

إنجازات حائرة في مصر

ليس صراعًا ينشب 
بين السنّة والشيعة، 

فالمشهد اإلقليمي 
أعقد من هذه 

القراءة السطحية

االنتحار وسط الشباب 
المصري وصل 
إلى 209 حاالت 

في ثمانية أشهر
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القطيف وشظايا الصراعاألقصى مسؤوليتي
أســير فــي الشــارع كل يــوم، وأحــاول أن أصبــر نفســي، أو 
أقنعها بأن الحال ما زال على ُيرام، وأتمتم دائما بالعبارات 
التالية )ال ال يبدو أن الحال عال والجو تمام هذا الصباح، 
ال ال بالــذات هنــا وفــي هــذا البلــد لن يحدث مــا نخاف منه، 
ولــن يحــدث شــيء، يــا عمــي شــعبنا واعــي والحمــد للــه(. 
وأبــدأ بالتركيــز على املؤشــرات التي ربمــا أعتقد أنها تدل 
علــى التالحــم ونســيان الخطــوط الغائــرة واملوجعــة. عنــد 
هــذه اللحظــة، أتخلــص من الرعب والخوف، وأنســى تماما 
تلك الكوابيس التي ال تمر ليلة من دون أن تراودني نائمًا، 
علــى الرغــم مــن أننــي أخــذت بنصيحــة بعضهــم بــأن أنام 
متوضئــا، وال أتعشــى، وال أشــاهد أفــالم رعــب فــي الليــل 
قبل النوم بالذات، وال أقابل في النهار أشــخاصًا أكرههم 
ويكرهونني...وتطــول القائمــة، إال أن الكوابيــس ال تنفــك 
تراودنــي كل ليلــة تقريبــا، حتى هذه الكوابيس أتناســاها، 

لعل يومي يسير بنسبة عالية من الطبيعية.
لكــن، يــا جماعــة الخيــر، وهذا ســر بيني وبينكــم، يبدو أن 
هاجــس الخطــوط الغائــرة )وجنــون القــوم الوشــيك( الــذي 
ال مفــر منــه، كمــا يبــدو، أصبــح وسواســا قهريــا أعانــي 
منــه، حتــى وأنــا فــي ذروة نقاشــاتي ألجــل إتمــام صفقــة 
مــا تتعلــق بعملــي، مثــال، أنســى العميــل، ال وبــل ال أســمع 
مــا يقولــه ردًا علــى مــا أطرحــه عليــه، وهــو أمــر غايــة فــي 
 )بســايكس بيكو( 

ً
األهميــة، وبــدل ذلــك أبدأ بالتفكير مثال

أو بأحــوال مصــر و ســورية أو بداعــش، صدقوني هذا ما 
يحصل.

الرعب الذي بات يجتاحني، ويجتاح دقائق حياتي، يتمثل 
بسلســلة حقائــق متتابعــة متواليــة، توحــي لــي بأننــي بت 
قــادرا علــى اســتقراء املســتقبل األغبــر املظلــم اآلتــي، وبــدأ 
عنــدي عــادة متبعــة، عندمــا أبــدأ بالتفكيــر بتركــة الرجــل 
املريــض، والــذي انقضــوا عليهــا بثــورٍة نقلــت كل عاملــي 

العــرب،  واملفكــرون  األدبــاء  قــال  وكمــا  العربــي.  -عاملنــا- 
املســتنيرون البعيــدون عــن الســلطويني وبريــق خداعهــم، 
نقلــت هــذا العالــم مــن تحــت املطــر إلــى تحــت املــزراب، فــي 
أحســن الظــروف، فرســمت خطــوط ســايكس بيكــو التــي 
قســمت، وقتهــا، التركــة الهائلــة العظيمة التــي ضمت فقط 
ثــالث تقســيمات، الجزيــرة العربيــة وبــالد الشــام وشــمال 
إفريقيــا إلــى كتــل صغيــرة، تناثــرت إلى 22 شــظية، األمر 
الــذي أظهــر دعــاة القوميــة العربيــة والقوميــني الذيــن ظلــوا 
ينــادون بأننــا أمــة واحــدة ذات دم ومصيــر وهــدف واحــد 

إلى أن اختفوا وقوميتهم تماما!
لكن، على الرغم من أن سايكس بيكو رسمت وقتها على 
األرض، وقســمت مناطق جغرافية، إال أن املتوالية املرعبة 
لــم تقــف هنــا، إذ بتنــا نجــد أن هــذه الخطــوط أصبحــت 
غائــرة جــدًا، وحفــرت فــي الصخــر عميقــًا، ال بــل توالــت، 
حتــى أصبحــت خطوطــًا محفــورة فــي القلــوب، هــذه املرة، 
ولــم يعــد مــن ينــادي بالقوميــة العربيــة والوحــدة، وباتــت 
مثــل هــذه األمــور ضربــا مــن الخبــل وقلــة العقــل وضيــق 
األفــق، ومــن ثــم توالــت األمــور لتوقعنا بترادفيــة تاريخية، 
كانت هي القاتلة، ربما عندما بات كل قطر منسلخًا عن 
باقــي الجســد، بجغرافيــة لــم يبتدعهــا هــو، لكنها فرضت 
عليــه فرضــا، يتغنى بتاريخه، بل وتاريخه وحده، ومنهم 
مــن اختــرع لــه تاريخــًا، وهــاج ومــاج بــه، وخلــق لــه األبطال 
أو  مليــكًا  إلهــا  لــه  واتخــذ  والكتــب،  واملناهــج  والبطــوالت 
حاكمــًا، ونكــب بشــعبه ومقدراتــه علــى عبادتــه وعبــادة 

عائلته وتاريخها وأمجادها...!
لكــن الرعــب الحقيقــي الــذي أعانــي منــه، كل صبــاح، هــو 
عندمــا أفكــر باألمــور دائمــا بمبــدأ املتواليــات الهندســية، 
 نجــد أن خطــوط األرض انتقلت لتحفر في القلوب، 

ً
فمثــال

األرض  خطــوط  محــو  اســتحالة  لــي  صــور  الــذي  األمــر 

لكــن، هيهــات تمحــى؛  القلــوب.  هــذه، قبــل محــو خطــوط 
وهــي امتــدت مــن القلوب فــي متوالية جديــدة، بحيث بدأت 
بإنشاء جدران بني القبائل والطوائف واألديان وأصحاب 
املعتقدات املختلفة في البلد الواحد، فأصبح الوصول إلى 
مرحلــة محــو خطــوط األرض ليــس أمــرًا شــبه مســتحيل، 
بل مستحيال بامتياز. لكن املتوالية األخطر واألعظم هي 
عندمــا يعــاد رســم خطــوط ســايكس بيكــو مجــددًا، بــدل 
محوها أصال، بحيث نجد القطر الواحد تفتت إلى أقطار 
، أبنــاء القبيلــة الواحــدة، أو 

ً
صغيــرة تضــم بداخلهــا، مثــال

أبنــاء الطائفــة الواحــدة، أو أبنــاء الديانــة الواحــدة، أو أبنــاء 
العرق الواحد. وأتساءل، كل صباح في أثناء رعبي الدائم، 
الجديــدة؟  الخطــوط  كيــف سترســم  ذلــك؟  ســيتم  كيــف 
فأنــا أعتقــد أنهــا لــن ترســم بطريقــة الدعــوات علــى الغــداء 
أو العشــاء، مثــال، أو بحضــور كباريــة القــوم، خــالل حفلة 
املتواليــات  وبمبــدأ  مجــددًا.  لكــن  مهيبــة،  قهــوة  أو  شــاي 
املرعــب هــذا، فإنهــا غالبا ما سترســم بدعــوات هائلة على 
املمزقــة، والجثــث  البشــرية  والئــم عظيمــة مــن األجســاد 
منقوصــة الــرؤوس، بحيث تكــون النتيجة الطبيعية إعادة 
رســم الخطــوط، حتــى لــو أصبــح البلــد الواحــد، هــذه املــرة، 

ثالث شظايا أو أربع أو ربما عشرًا.
لكــن، وبمــا أن األمــر حاصــل ال محالــة مــن منطلــق رعبــي 
واألمــم  والشــعوب  األقطــار  كل  أن  فلنتذكــر  الصباحــي، 
التــي مجــدت وألهــت وعبــدت حكامهــا، واختزلــت األوطــان 
وتاريخهــا وإنجازاتها بشــخص الحاكــم وعائلته وحذائه 
وفنيــت  وتحطمــت  واختفــت  تالشــت،   )...( وابتســامته 
ورقصــت علــى حطامهــا األمــم، وأن الشــعوب التــي ركزت 
حكامهــا  واعتبــرت  واإلبــداع،  والعلــوم  اإلنســانية  علــى 

خدامها، نجحت وترعرعت، وقادت العالم واستمرت.
بشار طافش )األردن(

جــاءت جريمــة اســتهداف مصلــني فــي أثنــاء أدائهــم صــالة الجمعــة، فــي 
إحدى جوامع القديح في محافظة القطيف السعودية، بتفجير انتحاري، 
لتعبر عن رغبة ملّحة لجر الداخل السعودي إلى حالة الفوضى اإلقليمية، 
عبر االحتراب الطائفي، حيث سبق وقوع جريمة مماثلة في قرية الدالوة 
فــي اإلحســاء قبــل أشــهر، والتــي تبنــاه تنظيــم الدولة اإلســالمية، كما هو 
الحــال فــي العمليــة األخيــرة، فهــذا التنظيــم اإلرهابــي بامتيــاز لــه بصمــة 
تدميريــة، أينمــا حطــت بــه الِرحــال، ورمــت بــه األقــدار، ففــي العــراق، تكفل 
بإفشــال ثورة العشــائر الســنّية، واســتجالب تحالف دولي، لم يســلم من 
حمــم نيرانــه األبريــاء، حــني تمتــرس التنظيم في مناطقهم. وفي ســورية، 
عصــف باملشــهد ليخلــط األوراق، ويشــتت قــدرات املعارضــة املســلحة، 
ويتيــح لنظــام ســفاح دمشــق أْن يلتقــط األنفــاس مــن رحــى معاركــه مــع 
الثوار. وفي ليبيا، مارس إجرامه، وكأنه يســتدعي التدخل الدولي هناك، 
وأعطــى الذريعــة لنظــام االنقــالب العســكري فــي مصــر، ليوجــه ضربــات 
جويــة لــم تحصــد إال املدنيــني، وكأن الليبيــني بحاجــة لقتلــة جــدد فــي بلد 
أثخنــه املــوت والخــراب، واليــوم تأتــي داعــش لتحقــق هدفــًا إيرانيــًا، يتمثل 
فــي إشــغال القيــادة الســعودية بفوضــى داخليــة، لتخفيــف الضغــط على 
الحوثيــني، إضافــة إلــى الحــد مــن أي دور إقليمــي فاعــل، أخــذت ترتســم 

مالمحه، وكانت أولى خطواته في اليمن.
ذهــب بعضهــم، فــي البــدء، إلــى اتهــام طهــران، كونهــا املســتفيد األول فــي 
الظروف الراهنة، لكن بيان الســلطات الســعودية الذي كشــف هوية املنفذ 
وارتباطــه بداعــش، ألغــى تلــك الفرضيــة املحتملــة، علــى أّن إيــران تتحمــل 
مســؤولية ووزرًا غير مباشــر، ليس لهذه الجريمة فحســب، بل عن حمم 
الطائفية التي تتطاير في كل أرجاء املنطقة، والتي حركت طهران بركانها 
الراكــد منــذ أزمنــة بعيــدة، فداعــش بعقليتهــا الظالميــة املتحجــرة، وليــدة 
 ،

ً
القهر وإجرام املليشــيا الشــيعية التي اســتفزت بتطرفها تطرفًا مقابال

حــني عاثــت فــي األرض فســادًا، ومارســت أقســى صنــوف االضطهــاد 
الطائفي على العرب السنة، بدعم ومباركة إيرانية صريحة، لتنتج واقعًا 
تطغى عليه لغة الكراهية ونزعة عدائية متحفزة لالنقضاض على اآلخر.
أحمد القثامي )السعودية(
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نابلس ـ بشار سليمان

يانــون قريــة فلســطينية نائية جنوب شــرق 
اإلســرائيلي  االحتــال  يســتهدفها  نابلــس، 
ســكانها  منــازل  فيهــدم  دائــم،  بشــكل 
ويشــردهم فيمــا تبقى مدرســتها صامــدة على الرغم 
مــن كل إجــراءات االحتــال، إذ يصــّر تاميذهــا علــى 
أصغــر  تكــون  ربمــا  العلمــي.  تحصيلهــم  مواصلــة 
مدرســة فــي العالــم، فســبعة تاميــذ فقــط يدرســون 
فيهــا، وســبعة أشــخاص أيضــًا يعملــون فيهــا، وهــم 

أعضاء الطاقم التعليمي واملدير والحاجب.

إنــه  التأثيــر األشــد عليهــم، إذ  يضيــف: »وهــذا يعــّد 
عامــل نفســي أساســي. فهؤالء يشــعرون بحــرج كبير 
بســبب مــا يتعرضــون لــه ال ســّيما الخــوف فــي كثيــر 
مــن األحيــان«. ويشــير إلــى أنــه »فــي حــال لم يتســّجل 
تاميذ أكثر في خال الســنوات الخمس املقبلة، ثّمة 

توجه لدى وزارة التربية والتعليم إلى هدمها«.
 فــي جميــع األحوال. 

ً
ويتابــع أن »الخــوف يبقــى ماثــا

هــو خــوف مــن أن يهدمهــا اإلســرائيليون، أو مــن أن 
يهاجــم املســتوطنون أحــد التاميــذ، أو يتعــرض لهم 

في الطرقات. فنحن هنا مشاريع شهادة«.
إلــى ذلــك، يشــعر التاميذ بقلق كبير على مدرســتهم 
ومســتقبلهم التعليمــي. هــم ال يشــعرون بأنهــم فــي 
مدرســة ألنهــم يفتقــدون زماء فــي صفوفهم. وهذا ال 

يؤّمن جّوًا دراسيًا، بحسب قولهم.
عــن  يتحــدث  املدّرســن،  أحــد  هــو  حمايــل  هشــام 
واملدّرســن  املدرســة  لهــا  تتعــرض  التــي  املشــكات 
كثيــرة  نتعــرض ملشــكات  »نحــن  يقــول:  والتاميــذ. 
محاطــة  نائيــة  منطقــة  فــي  نقبــع  ألننــا  يوميــًا، 
ال  أننــا  حتــى  الجهــات،  جميــع  مــن  باملســتوطنات 
الطابــور  إقامــة  أو  فلســطن  علــم  رفــع  نســتطيع 
الصباحي. أما النشــيد الوطني الفلســطيني فنؤديه 
حتــى  خافــت  وبصــوت  املدرســة  غــرف  إحــدى  فــي 
املدرســة«.  فيســتهدفون  املســتوطنون  يســمعنا  ال 
للتاميــذ  الســماح  يمكننــا  ال  ذلــك،  »إلــى  يضيــف: 
بالخروج إلى ما وراء حدود املدرســة، إذ إنهم ســوف 
يتعرضون ملضايقات املستوطنن. فنحن في منطقة 

معزولة عن بقّية القرى«.
نخــاف  »نحــن  يقــول:  التاميــذ،  مــن  واحــد  نبيــل، 
ألن  املدرســي،  الــدوام  أثنــاء  فــي  أنفســنا  علــى  جــدًا 
دائمــًا  مضايقتنــا  علــى  يعملــون  املســتوطنن 
ويهاجموننــا فــي داخــل املدرســة. أيضــًا، إذا ابتعدنــا 

 إلى الشارع، سوف نتعّرض للمضايقات«.
ً
قليا

يتحــّدث مديــر املدرســة، أيمــن أبــو شــهاب، عــن واقــع 
عــام  فــي  ُبنيــت  التــي  تلــك  الصعــب،  يانــون  مدرســة 
أي  فقــط،  األساســية  للمرحلــة  واملخصصــة   1970
حتــى الصــف الســادس أساســي. ويوضح لـــ »العربي 
تاميــذ  ســبعة  يتابــع  التــي  »املدرســة  أن  الجديــد« 
مــن  ــف 

ّ
إلــى جانــب طاقــم عمــل مؤل فيهــا،  تعليمهــم 

ســبعة أشــخاص أيضــًا، تبلــغ مســاحتها مائــة متــر 
منــع  فهــو  حجمهــا،  صغــر  ســبب  أمــا  فقــط.  مربــع 
املصنفــة  املنطقــة  هــذه  فــي  البنــاء  االحتــال  قــوات 
منطقة ج بحســب اتفاقية أوســلو بن الفلســطينين 
واإلســرائيلين«. يحــاول املديــر واملدرســون توســيع 
املدرســة مــن حــن إلى آخر، لكــن محاوالتهم ال تنجح 
أبــدًا. وقبــل فتــرة وضعت ألــواح معدنية لحماية درج 
املدرسة من األمطار، إال أن سلطات االحتال أصدرت 
أمــرًا بهــدم هــذا الســقف بالذريعــة ذاتهــا: »البنــاء مــن 

دون ترخيص«.
أمــرًا  ليــس  يانــون  مدرســة  فــي  العلــم  وتحصيــل 
بعيــدة  أماكــن  فــي  يســكنون  فتاميذهــا  ميســرًا، 
عــن املدرســة، كذلــك فــإن الطرقــات ليســت آمنــة بفعــل 
االحتــال واملســتوطنن في الجــوار. وهو األمر الذي 
إلــى  نابلــس  فــي  والتعليــم  التربيــة  بمديريــة  دفــع 
 التاميــذ مــن منازلهــم إلــى 

ّ
تخصيــص حافلــة تقــل

املدرسة صباحًا فقط، في حن يضطر املدّرسون إلى 
نقلهــم إلــى منازلهــم بعــد انتهــاء الــدوام بســياراتهم 

الخاصة.
وعلــى الرغــم مــن األلــم الــذي يشــعر بــه مديــر املدرســة 
نتيجة ظروف املدرسة الصعبة، إال أنه يقول ممازحًا: 
»هؤالء التاميذ يملكون حظًا ال يملكه أي تلميذ في 

جميع أنحاء العالم. لكل واحد منهم مدّرس«. 
ويشــير أبــو شــهاب إلــى مجموعة مــن العوامــل، التي 
ومنهــا  العلمــي،  وتحصيلهــم  التاميــذ  علــى  تؤثــر 
الخوف من جنود االحتال ومضايقات املستوطنن. 

مجتمع
أعلــن وزيــر الداخليــة املاليــزي، زاهــد حميدي، أن الشــرطة عثرت على مقابر جماعية ُيشــتبه في أنها 
تضّم رفات ضحايا عصابات االتجار بالبشر بالقرب من الحدود مع تاياند. أضاف أن املقابر تقع 
ضح بعد عــدد الجثث التي تحويها. وكانت 

ّ
فــي 17 مخيمــًا مهجــورًا لاتجــار بالبشــر، مــن دون أن يت

مخيمــات مماثلــة قــد اكتشــفت فــي أوائــل شــهر مايو/أيار الجاري، وفيها عشــرات الجثــث في غابات 
على الحدود مع تاياند. وفي تلك املخيمات، يحتجز عادة املهربون مسلمن من عرقية الروهينغيا 
)أسوشييتد برس( فروا من االضطهاد في ميانمار، ثم يطلبون فدى من أسرهم. 

بّينت دراســة شــملت عامات نظافة، أن روائح املنظفات التي يســتخدمنها في العمل قد تزيد حاالت 
الربــو ســوءًا. واملنظفــات مثــل املبيضــات ومــواد تنظيــف الزجــاج واملطهــرات ومعطــرات الجــو تفاقــم 
األعراض املرتبطة بالربو عند النساء، وتستمر األعراض حتى صباح اليوم التالي لتعرضهن لهذه 
الروائح. وشــّدد الفريق القائم على الدراســة من مركز األبحاث في مستشــفى مونتريال الجامعي في 
كندا، أن »هذه النتائج تؤكد أهمية تحسن األوضاع الصحية وممارسات السامة في أماكن العمل، 
)رويترز( للحد من التعرض للمواد الكيميائية في مستحضرات التنظيف«.  

المنظفات تفاقم أعراض الربو لدى النساءمقابر جماعية في ماليزيا لجثث مهاجرين

صيدا ـ انتصار الدنان

ــها 
ُ

َيعيش التــي  املاديــة  الضائقــة   
ّ

ظــل فــي 
ة 

ّ
ســكان مخيم عن الحلوة في صيدا، وقل

الشــولي،  صــادق  يجــُد  ال  العمــل،  فــرص 
وهو من من بلدة شفا عمرو في فلسطن، 
التمــر  بيــع  إال  املخيــم،  فــي  يســكن  الــذي 
الهنــدي إلطعــام عائلتــه وأطفالــه األربعة، 
علمــًا أن األكبــر ســنًا ســيلتحق بالجامعــة 

العام املقبل.
إنــه  الجديــد«  »العربــي  لـــ  الشــولي   

ُ
يقــول

 في 
ُ

»منــذ قدمنــا إلــى لبنــان ونحــن نعيش

مخيــم عــن الحلــوة«. يضيــف أن »املخيــم 
يشــهد علــى مــرارة حياتنــا وصعوبتهــا، 
االقتصــادي  بالحرمــان  يتعلــق  مــا  فــي 
واملعيشي، ومنعنا من العمل، والتضييق 
علــى الحواجــز«. يتابــع: »كنــا أربعة إخوة 
نعيــش فــي بيت في املخيم، لكن استشــهد 
اثنــان مــن إخوتي خال الحرب على أيدي 
املليشيات املسلحة. وبعدما توفي والدي، 
بــدأت العمــل ألســاعد عائلتــي علمــًا أننــي 
كنُت في الرابعة عشــر من عمري فقط. في 
البدايــة، عملــت فــي مجــال البنــاء إلــى أن 
اكتســبت خبــرة واســعة. بعدهــا تعرضــت 

صبــت فــي ظهــري، 
ُ
لحــادث أثنــاء العمــل وأ

مهنــة  فــي  العمــل  علــى  قــادرًا  أعــد  ولــم 
وقــت  فــي  أنــه  الشــولي  ُيضيــف  البنــاء«. 
الحــق، »صــرت أبيــُع الكنافــة بالجــن فــي 
املخيم. أشتريها من أحد محال الحلويات 
فــي مدينــة صيــدا، وأبيعها في مخيم عن 
الحلــوة. بقيــت علــى هذه الحال مدة ســنة. 
وبطبيعــة الحــال، لــم أكــن أســتفيد ماديــًا 
يتابــع:  الكنافــة«.  أصنــُع  أكــن  لــم  ألننــي 
التمــر  مشــروب  إعــداد  مــت 

ّ
تعل »بعدهــا، 

النــاس  يشــربه  مــا  غالبــًا  الــذي  الهنــدي، 
خــال شــهر رمضــان. أجــول فــي الشــوارع 

الرئيســية فــي املخيــم وأبيع هذا املشــروب 
الصيفــي. أمــا فــي فصــل الشــتاء، فأتوقــف 
الســحلب  أبيــع  منــه،  وبــداًل  بيعــه.  عــن 
وأنــا  عامــًا،  عشــر  ثمانيــة  منــذ  الّســاخن. 

على هذه الحال«. 
يلفــت الشــولي إلــى أن ابنــه البكر ســينهي 
ويلتحــق  العــام،  هــذا  الثانويــة  املرحلــة 
بالجامعــة، مشــيرًا إلــى أنــه يواظــب علــى 
الجامعــة،  قســط  تأمــن  بهــدف  عملــه 
وخصوصــًا أن ابنــه مــن الطــاب املتفوقن 
فــي املدرســة، ويأمــل الحصــول على منحة 
دراســية تخفــف عــن كاهلــه أعبــاء أقســاط 

تأمــن  يســتطع  لــم  لــو  وحتــى  التعليــم. 
إكمــال  دون  مــن  ابنــه  يتــرك  لــن  منحــة، 

تعليمه الجامعي. 
أمــا فــي مــا يتعلــق بســوق العمــل، يشــير 
واألمــان  األمــن  »ينقُصــه  املخّيــم  أن  إلــى 
الذيــن  الجــوار،  ســكان  يســتقطب  كــي 
سيســاهمون بطبيعــة الحــال فــي تحســن 
الوضــع االقتصــادي«. يضيــف أنــه »يجــب 
تخفيــف اإلجــراءات األمنيــة عنــد مداخــل 
املخيــم، وخصوصــًا أنهــا تؤثر ســلبًا على 
رغبة الناس في التسّوق. ال نريد أكثر من 

العيش بكرامة وتعليم أوالدنا«.

يبيُع التمر الهندي ليعلّم ابنه في الجامعة

عادة.  يانون  إلى  يذهبون  الذين  هم  قلّة 
وبيوتها  ــة  ــقــري ال ــذه  هـ قــاصــدي  لــكــن 
طرقات  يسلكوا  أن  لهم  بّد  ال  ومدرستها، 
األحيان.  من  كثير  في  معبّدة  وغير  وعرة 
هنا، يبدو المكان وكأنه من القرن الماضي، 
عدم  بحجة  البناء  أعمال  يمنع  فاالحتالل 
منح  يرفض  نفسه  الوقت  وفي  الترخيص، 
هكذا،  للفلسطينيين.  بناء  تراخيص  أي 
البيوت  اإلسرائيلية  المستوطنات  تحاصر 

والمدرسة من كل الجهات.

يانون محاصرة

يوسف حاج علي

لم تكن املرة األولى التي ذهبنا فيها 
ملشاهدة مباراة في كرة السلة بريئة تمامًا. 

أصّر أحد شبان املنطقة، وهو عضو في 
رابطة مشّجعي النادي األصفر، على 
دعوتنا للتشجيع في امللعب. وبما أن 

الدخول كان مجانيًا، تحّمسنا وذهبنا.
مراهقون اكتشفنا الرياضة الجديدة على 
 بمبارياتها 

ّ
أرض امللعب بعدما بدأت تطل

من شاشات التلفزيون. من متع هذه اللعبة 
أن التسجيل فيها يستمرُّ من أول املباراة 
لها الكثير من العروض 

ّ
إلى آخرها، ويتخل

ت محصورة غالبًا بأصحاب 
ّ
الفنية، ولو ظل

القامات الطويلة. 
لم تكن اللعبة التي بلغت أوجها بني 

منتصف التسعينيات وآخرها لتلمع لوال 
أن تلقيناها، نحن املوهومون بعصبّياتنا 

الضيقة، كجزء من مسلسل تحّدياتنا 
املستمر تجاه اآلخر.

خّيل لبعضنا أن فريقه لكرة السلة كان 
ها: الحزب واملنطقة والعائلة 

ّ
الدنيا كل

والطائفة والبطولة. اّدعينا أننا الطائفيون 
وأننا نشّجع فريقًا »مختلطًا«. بعضنا 

كان واضحًا مع نفسه في ما خّص غرائزه 
 عليها 

َ
حّد الفجاجة، وبعضنا اآلخر تحايل

ة قليلة رأت في 
ّ
بإرادة أو من دونها، وقل

املباريات مجّرد رياضة حقيقية.
امتألت املالعب بآالف املشّجعني الذين 
فت عصبّياتهم املختلفة بالتشجيع 

ّ
ل
ُ
غ

الرياضي، الذي لم يكن حضاريًا بطبيعة 
الحال. لم يكن األمر مجّرد كرة تتنافس 

عليها مجموعة من الالعبني. كانت 
ل، وتؤّمنها 

ّ
املباريات الحّساسة تتعط

أعداد كبيرة من القوى األمنية، وتنتهي 
باعتقاالت أحيانًا.

تقاطع الرياضي مع السياسي واملذهبي 
واملناطقي. مع ذلك، تطّورت اللعبة 

بسرعة بعدما صارت منفذًا للشباب 
حني جرى تضييق النشاطات السياسية 

ت 
ّ
قدم العبون أجانب، ضخ

ُ
عليهم. است

أموال كثيرة، وواكبت الشاشات اللعبة. 
املجموعات املذهبية كانت لها فرقها. ظّن 

املشّجعون أنهم يخوضون املباريات دائمًا 
في وجه »أعداء« وليس مقابل خصوم 

رياضيني. الروح الرياضية كادت تكون 
نكتة. 

ارتفعت الشتائم والشعارات التي تساهم 
في إشعال الحروب األهلية في القاعات. لو 

ُسِمح لها أن تخرج إلى الشارع لخسرنا 
نا في مباراة الحفاظ على السلم العام. 

ّ
كل

نا خسرناه بكل األحوال. 
ّ
لعل

ومع أن الِفَرق في الدوري كانت متعددة، 
ومن ألوان كثيرة، إال أن صراع األخضر 

واألصفر ظل دائمًا ذا طعم مختلف. طعم 
مجبول بكراهية اآلخر. 

باألمس القريب انتهت البطولة اللبنانية. لم 
يصل فيها األخضر إلى النهائيات ملواجهة 

األصفر كما جرت العادة. لذلك، لم تكن 
نهاية البطولة حماسية. لم تقتصر إال على 

الرياضة. وهذا ما لم نتعّوده.

أخضر أصفر

مزاج
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تتابع درسها على الرغم من الخوف )نور حميدان(



 »في 
ّ
أما اإلعامي، عادل البشير، فيوضح أن

القرن املاضي، في غياب وكاالت  عشرينيات 
العشائر  كانت  الفضائية،  والقنوات  األنــبــاء 
الـــعـــراقـــيـــة تــلــجــأ إلــــى إيـــصـــال الـــرســـائـــل إلــى 
بعضها بعضًا عبر األهازيج، التي يحفظها 
ــتــــي كـــانـــت تــنــتــقــل بـــســـرعـــة إلـــى  الــــنــــاس، والــ
الثوار وترفع  كافة، فتستثير حمّية  األرجــاء 

هممهم«.
ولــلــهــوســات واألهـــازيـــج مــكــانــة خــاصــة لــدى 
ورثـــاء شخصية  مــدح  فــي  العراقية  العشائر 
مجتمعية بارزة، إذ يطلق الشعراء أهازيجهم 
الشعرية ويختمونها بالردسة، لتبقى عالقة 
. ويـــوضـــح 

ً
ــًا طــــويــــا ــنـ فــــي أذهـــــــان الــــنــــاس زمـ

 »األهـــزوجـــة أو 
ّ
الــشــاعــر، مختار الــحــربــي، أن

يــرددهــا  الـــذي  الــشــاعــر،  الهوسة تعتمد على 
بــمــا يـــعـــرف بــــ »املـــــهـــــوال«. وكـــانـــت املــهــاويــل 
ترافق املقاتلن في الحروب، لرفع معنوياتهم 
ــــث الـــحـــمـــاســـة فــــي صـــفـــوفـــهـــم«. ويــضــيــف  وبـ
لتمجيد  قــصــيــرة  أشــبــه بقصة  »الــهــوســة  أن 
بــطــوالت جــمــاعــة أو عــشــيــرة، أو لــرثــاء زعيم 

قبلي«.
وال تقتصر األهــازيــج على الــرجــال، فللنساء 
العراقيات نصيٌب كبير منها. وتشير الكاتبة، 
نــورا الخالدي، إلــى أن »ثّمة أهــازيــج شهيرة 
 عــنــدمــا شــاهــدت 

ً
لــعــدد مــن الــعــراقــيــات. مــثــا

إحدى أمهات ثوار العشرين جنديًا إنجليزيًا 
 

ّ
أن ينقض ابنها بحربة بندقيته قبل  يطعن 
ه في حنجرته حتى قتله، 

ّ
ولدها عليه ويعض

أنشدت: عفيه ابني الجاتل جتاله، أي بوركت 
يا ولدي ألنك قتلت قاتلك«.

 »أبـــرز األهــازيــج كانت 
ّ
وتــوشــح الــخــالــدي أن

لنساء استشهد أبناؤهن في ثورة العشرين«.
ــانـــي  ــطـ ــريـ ــبـ ــــب زمـــــــن االحــــــتــــــال الـ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــرن املـــــاضـــــي، شـــهـــدت  ــ ــقـ ــ ــيـــات الـ ــنـ ــــي عـــشـــريـ فـ
ـــي الــفــلــوجــة األولــــى 

َ
الــثــمــانــيــنــيــات ومـــعـــركـــت

لتلك  كبيرًا  انتشارًا  الــعــراق(  )غــرب  والثانية 
الــهــوســات واألهـــازيـــج بــن الــعــراقــيــن، حتى 
وضــــع فــيــهــا بــاحــثــون وكـــتـــاب كــثــر مــؤلــفــات 

عديدة.
الدليمي،  الجبار  عبد  الكاتب،  إلــى  بالنسبة 
فــــــإن »األهـــــــازيـــــــج ال تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى مــنــطــقــة 
 مــن أشــهــر أهــازيــج 

ّ
معّينة فــي الــعــراق. ولــعــل

قــادة  أحــد  أطلقها  التي  تلك  العشرين  الــقــرن 
ــورة الـــعـــشـــريـــن فــي  ــ ــ ــان ثـ ــ ــ ــوار الـــعـــشـــائـــر إبـ ــ ــ ثـ
مدينة الــفــلــوجــة، حــن تمكن الــثــوار مــن قتل 
قــائــد إنــجــلــيــزي بــالــقــرب مــن جــســر الفلوجة 
 عــســكــريــًا 

ً
ــم، بــــعــــدمــــا أحــــــرقــــــوا رتــــــــا ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـ

الثوار  قــادة  أحد  فأنشد  اإلنجليزية.  للقوات 
يا من  أي  الفلوجة  يالتنشد هاي  أهزوجته: 
تسأل عن الفلوجة ها هي أفعالها«. يضيف: 

بغداد ـ أحمد النعيمي

مـــــدن  إلــــــــــى  لــــــلــــــداخــــــل  يــــمــــكــــن  ال 
تلفته  أن  إال  الــجــنــوبــيــة  ــراق  ــعــ الــ
ــــعــــرف بـــ  ــا ُي تـــلـــك األهـــــازيـــــج، أو مــ
الــســكــان في  الــتــي يستخدمها  »الــهــوســات«، 
األفراح كما في األتراح، وأيضًا في النزاعات 
الــقــبــلــيــة، أو فــي خـــال مــواســم الــحــصــاد، أو 
للتفاخر بالنسب والجاه وإصاح ذات البن، 
مواسم  في  أو حتى  الضيوف،  أو الستقبال 
الزيارات الدينية. ومن تلك الهوسات ما هو 
له،  تفسيرًا  املــرء  يجد  بالكاد  قديم  تاريخي 

ومنها ما هو مستحدث جديد.
ــعـــر شــعــبــي  ــأتــــي كــــأبــــيــــات شـ والــــهــــوســــات تــ
والحزن،  الشجن  أو  والفخر  الحماسة  تثير 
لــلــرجــال. وهــي  وُيــخــّصــص جـــزء كبير منها 
كانت تستخدم أيضًا في أوقات الحروب مع 
الغزوات، التي اجتاحت باد ما بن النهَرين 
وما زالــت، وذلــك إلثــارة الحماسة في نفوس 

املقاتلن وإلهاب مشاعرهم.
يتجمع  إذ  الــخــاصــة،  مراسمها  ولــلــهــوســات 
أو األهــزوجــة،  الهوسة  الناس حــول صاحب 
الذي يبدأ ببيت أو بيتن من الشعر الشعبي، 
ومــن ثــم يــكــرر الشطر األخــيــر مــن األهــزوجــة 
ــة«.  ــ ــردســ ــ ــبـــل أن تــنــطــلــق »الــ ــــاث مــــــــرات، قـ ثــ
ــركــــات ســريــعــة  ــــي رقــــصــــة بــــحــ واألخــــــيــــــرة هـ
يــؤديــهــا الـــرجـــال، فــيــضــربــون أقــدامــهــم بقوة 
باألرض ويقفزون بسرعة مع تحريك أيديهم 
فوق رؤوسهم. وهذه الرقصة الخاصة، التي 
ال يجيدها إال سكان الجنوب، تأتي متناغمة 
مع الهوسات، التي تــرّدد، وذلــك في مساحة 

دائرية تعرف شعبيًا بـ »امللعب«.
تجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من األهازيج 
لـــعـــب دورًا كـــبـــيـــرًا فــــي الــتــحــشــيــد فــــي خـــال 
الثورة، التي انطلقت في عام 1920 في وجه 
األهازيج،  أشعلت  فقد  اإلنجليزي.  االحتال 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــشـــعـــراء، حــمــاســة الــعــشــائــر 
الــعــربــيــة  ــة  ــّيـ ــمـ الـــحـ ــثــــت روح  ــيــــة، وبــ الــــعــــراقــ

والحماسة في نفوسها.
االجتماعي،  الباحث  يقول  السياق،  هــذا  في 
منير الصيادي، إن »املجتمع العراقي يتميز 
الـــشـــعـــر واألدب.  يــعــشــق  ــائـــري  ــشـ عـ بـــطـــابـــع 
ــات  ــيـ ــــن أبـ ــر مـ ــمـ ــــاد ال تـــخـــلـــو جـــلـــســـة سـ ــكـ ــ وتـ
الـــشـــعـــر، ســـــواء الــشــعــبــي أو الــفــصــيــح. وقــد 
وظف العراقيون الشعر في األهازيج لغرض 
الــتــحــشــيــد اإلعـــامـــي وإلـــهـــاب الــحــمــاســة في 
نفوس الثوار املقاومن لاحتال اإلنجليزي. 
وقـــــد شـــهـــدت تـــلـــك الــــثــــورة أبــــــرز الـــهـــوســـات 
ــراق  ــعـ واألهـــــازيـــــج وأشـــهـــرهـــا فــــي تــــاريــــخ الـ
الحديث«. ويضيف أن »األهازيج لعبت دورًا 
إلى  الــثــوار  إعاميًا كبيرًا في إيصال صــوت 
املــحــافــظــات الــعــراقــيــة كــافــة، ال سيما بسبب 

سهولة حفظها«.

»هوسات« 
العراق

تلهب مشاعر 
سكان الجنوب

سيّما  ال  األجيال،  تتناقلها  التي  والتقاليد  العادات  تكثر 
في العشائر العراقية. واألهازيج أو ما يُعرف بالهوسات 
التي تنتشر في جنوب العراق، واحدة من تلك، وهي 

تختلف باختالف المناسبات وتلهب المشاعر

إذا قورن عمل الشرطة 
الدنماركية مع شرطة 

دول العالم الثالث، 
لسجلت األولى نقاطًا 
كثيرة لصالحها. لكن 

في معايير مجتمعات 
الرفاهية ودولة القانون 

يختلف األمر. وهو ما 
يالحظه المدافعون عن 
حقوق اإلنسان، بالدنمارك

الشرطة الدنماركية ال تلقى جزاء انتهاكاتها

الهوسات أبيات شعر 
شعبي تثير الحماسة 

والفخر أو الشجن والحزن 
في النفوس

الردسة هي الرقصة 
المرافقة للهوسات 

والتي ال يجيدها إال 
سكان الجنوب

ارتفع العدد الكلي 
للشكاوى ضد الشرطة 

بنسبة 17 في المائة

بلغ عدد الشكاوى ضد 
الشرطة الدنماركية 2248 

شكوى عام 2014

1819
مجتمع

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

في  الشرطة  لشكاوى  املستقلة  الهيئة  تقول 
الدنمارك، وهي املتخصصة بفحص شكاوى 
املــواطــنــن ضــد شرطة بــادهــم، فــي تقريرها 
2012 و2014  عــامــي  بـــن  الــفــتــرة   

ّ
إن األخـــيـــر 

ــفــــع فــيــهــا الــــعــــدد الـــكـــلـــي لـــلـــشـــكـــاوى ضــد  ارتــ
الشكاوى  تلك  املــائــة.  فــي  الشرطة بنسبة 17 
كــقــضــايــا جنائية،  وتــصــنــف  خــطــيــرة  تعتبر 
وخصوصًا ما يتعلق بسلوك رجــال تطبيق 
والــذي  مــع مواطنيهم،  التعامل  فــي  الــقــانــون 
يــــــؤدي فــــي كــثــيــر مــــن األحــــيــــان إلـــــى حــــاالت 

إصابة خطيرة جسديًا ونفسيًا. 
في الدنمارك، يحق للمواطنن تقديم شكوى 
ضد رجال الشرطة في مراكز الشرطة نفسها. 
الشرطة تسجيلها وإرسالها  ويتوجب على 
التي تعمل على فحص  الهيئة املستقلة  إلى 

تلك القضايا بعلم النائب العام.
ــدد الـــشـــكـــاوى ضــــد الـــشـــرطـــة 1919  ــ ــغ عـ ــلـ وبـ
شكوى عام 2012. وارتفعت إلى 2198 شكوى 

عام 2013. لتصل إلى 2248 شكوى عام 2014.
ــتــــي اطــلــعــت  ــا الــ ــايـ ــقـــضـ ــــن الـ وفــــــي واحـــــــــدة مـ
»العربي الجديد« عليها، تعرض ثاثة فتية 
من أصــل عربي تــتــراوح أعمارهم ما بن 12 
و13 عـــامـــًا، لــلــضــرب عــلــى يـــد الــشــرطــة الــتــي 
إحدى  من  يشترون  كانوا  عندما  بهم  شّكت 
أنــكــرت ضربهم،  الــشــرطــة  الــبــنــزيــن.  محطات 
مثبتة  فيديو  كــامــيــرا  وثقتها  الــحــادثــة   

ّ
لــكــن

كان يراقبها شرطي آخر.
لم ترغب األسر في البداية برفع قضية خوفا 
الــشــرطــة عــلــى األوالد  مــمــا يسمونه »تــســلــط 
الحـــقـــًا«. ويــقــول تــربــوي عــربــي عــلــى اتــصــال 
ها أغلقت وتم نقل الشرطي الذي 

ّ
بالقضية، إن

اطلع على تسجيات كاميرا املراقبة.
 »انتشار الخوف بن 

ّ
وبــرأي هذا املتابع فــإن

التي تضم  السكانية  التجمعات  األهالي في 
مواطنن مهاجرين من ردود األفعال الاحقة 
للتقدم بــالــشــكــاوى، يــعــّبــر عــن ضــعــف ثقافة 

الثقة بالقانون ورجال العدالة«.
ــارت األمـــــــور بــشــكــل  ــ ــــي قــضــيــة أخـــــــرى، ســ وفـ

مــخــتــلــف. فــقــد اســـتـــدعـــى أحــــد مــســتــشــفــيــات 
العاصمة  جنوب جزيرة شياند، حيث تقع 
الـــشـــرطـــة  رجــــــــال   ،2013 عــــــام  كـــوبـــنـــهـــاغـــن، 
العمر  للسيطرة على رجــل مريض يبلغ من 
العنف«.  مــن  نوعًا  »اظــهــاره  36 عامًا بسبب 

تـــرى بـــأن الـــشـــاب الــــذي كـــان يــعــانــي مـــن وزن 
زائــد، ألقي على بطنه ووضعت األصــفــاد في 
يديه خلف ظهره على الحمالة، مما أدى إلى 
السكتة القلبية. وفي قضية أخرى، في منطقة 
بـــلـــووغـــوردس بــكــوبــنــهــاغــن )أبـــريـــل/ نيسان 
للهيئة  وتــقــديــمــهــا  تــصــويــرهــا  جـــرى   ،)2014
ــة، تـــعـــرض رجـــل  ــرطـ املــســتــقــلــة لـــشـــكـــاوى الـــشـ
دنماركي من األشخاص املعوقن يجلس على 
كــرســي مــتــحــرك، لــلــضــرب، بينما كــان يحاول 
لفظيًا الدفاع عن شخص تعتقله الشرطة. فقد 
هجم عليه شرطيان وصرخا بوجهه ودفعه 
أحدهما عن كرسيه فوقع أرضًا، وتركاه وسط 
غضب ودهشة السكان الذين صوروا الحادثة 
. وبــيــنــمــا ســـاعـــده املـــــارة لـــم يــهــتــم رجــا 

ً
لـــيـــا

الشرطة، بل استمرا في الصراخ عليه.
بـــعـــد عـــــام تـــقـــريـــبـــًا عـــلـــى الــــشــــكــــوى، وفــضــح 
املواطنون فظًا بحق  الــذي يعتبره  التصرف 
شخص معوق، لم يصدر عن الهيئة املستقلة 
ــاد تــــصــــرف أحــــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــشــــكــــاوى ســـــــوى »انـ لــ
كيرسنت  الهيئة  مــديــرة  بحسب  الشرطين« 

 الــفــيــديــو املــســجــل 
ّ
دورمـــــــان. وقــــد أكــــدت بــــأن

 الشرطي دفعه عن 
ّ
أن »ال يمكن فيه االثــبــات 

الكرسي املتحرك«.
تشهد الدنمارك تغيرًا ملحوظًا على صعيد 
الــيــوم. وعلى  الشرطة  الشكاوى ضد  ارتــفــاع 
 الــشــائــع هــو »حــمــايــة الــشــرطــة 

ّ
الــرغــم مــن أن

لبعضها« إاّل أن وجود نظام قضائي مستقل 
بات يدفع كثيرين إلى انتظار قرارات »الهيئة 
املــســتــقــلــة لــشــكــاوى الـــشـــرطـــة«. وإذا لـــم تكن 
ملــصــلــحــتــهــم فــإنــهــم يــرفــعــون الــقــضــايــا أمـــام 

املحاكم التي يحق لها محاكمة أي شخص.
ــقــــادات بــحــق الــشــرطــة  ــتــ وبـــعـــد تــصــاعــد االنــ
خال األعــوام املاضية، اقترحت نقابة رجال 
الشرطة ترقيم رجال الشرطة لتسهيل مهمة 
ــــؤالء، إذا مـــا رأى  الــتــقــدم بــشــكــاوى بــحــق هــ
مواطنون عاديون رجال الشرطة يتصرفون 
بــطــريــقــة غــيــر الئــقــة بــحــق مــواطــنــن آخــريــن. 
بــيــنــمــا يـــذهـــب الـــبـــعـــض لــلــمــطــالــبــة بــإجــبــار 
الشرطة على حمل كاميرا مثبتة على زيهم 

الرسمي خال عملياتهم األمنية.

لــم يــهــدأ الــرجــل حــتــى بــوجــود الــشــرطــة، مما 
اضطرها لتكبيله وهو على الحمالة، عندما 
ــز الــشــرطــة  ــــى مـــركـ لــــم يـــرغـــب أن يـــرافـــقـــهـــم إلـ
ه أصيب بسكتة قلبية بينما كانوا 

ّ
طوعًا. لكن

 
ّ
ينقلونه إلى السيارة. واملؤسف في األمر أن
قــد نسي مفتاح األصفاد  كــان  الشرطة  رجــل 
في مركزه، ولم يتم تقديم اإلسعافات األولية 
للرجل كما يلزم. مات الرجل بن أيدي رجلي 
شرطة مضى على خدمتهما عامان ونصف. 
وجاء تقرير محامي الدولة )بعد عامن على 
2015( مخيبًا ألهل  أيــار  مايو/  في  الحادثة 
الرجل ومحاميهم. فقد ُبرئ رجا الشرطة من 

أّي تهمة جنائية ولم يعاقبا.
ــــل شـــرحـــًا  ــــرجـ ــدمــــت عـــائـــلـــة الـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ مـ
مختلفًا عما خلص إليه تقرير هيئة الشكاوى 
»كان  وقالت عبر محاميها:  الدولة.  ومحامي 
من املمكن أن يكون ابننا بيننا اليوم لو جرى 
الـــتـــصـــرف بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، أو لـــو وضــعــت 
ــايـــرة. كــنــا نـــرغـــب بــأن  ــاد بــطــريــقــة مـــغـ ــفــ األصــ
تنظر محكمة مستقلة في القضية«. فالعائلة 

الفلوجة األولــى  ي 
َ
فــي معركت األمـــر  »وكــذلــك 

والثانية ضد االحتال األميركي. كانت أشهر 
حينها:  املــقــاومــون  يطلقها  الــتــي  األهـــازيـــج 
ــانــــت أيـــضـــًا:  ــكـــا ســحــلــنــاهــا. وكــ ــزال أمـــريـ ــنــ بــ
يــالــعــايــل هـــاي الــفــلــوجــة، فــي تــهــديــد للقوات 

األميركية«.
ويشير الدليمي إلى أن »األهزوجة ال تقتصر 
على الحروب، بل لها مكانة خاصة في األفراح 
واألتراح. ومن أشهر هوسات األعراس: بليلة 
عرسك خل نلعب جولة، والجنائز: سر الحد 

وين مودينة في مدح املتوفى«.
ويــطــالــب مــثــقــفــون وأدبــــــاء بــاملــحــافــظــة على 
التراث الشعبي من الضياع، من خال بحوث 

ودراسات خاصة حول الهوسات واألهازيج 
وتـــوثـــيـــقـــهـــا، إذ هــــي تـــنـــطـــوي عـــلـــى عـــــادات 

وتقاليد املجتمع العراقي وتاريخه«.
ولــعــالــم الــنــســاء طــقــوس خــاصــة بالهوسات 
الــــعــــراقــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، ومـــنـــهـــا عـــلـــى وجـــه 
الــخــصــوص ســـواء عــلــى مــســتــوى األهــزوجــة 
الــخــاصــة  تلقيها واملــنــاســبــة  الــتــي  ــرأة  ــ املـ أو 
ملقية  تقوم   ،

ً
مثا الحزن  ففي هوسات  بها. 

الهوسة بن النساء فتفرد ضفائرها حاسرة 
األهزوجة  لتلقي  بعباءتها  وتتحزم  الــرأس، 
الــخــاصــة بــاملــنــاســبــة. وقـــد اشــتــهــرت كثيرات 
بــذلــك. وعــــادة مــا تــكــون الــهــوســة مصحوبة 
بــكــلــمــات ومــــعــــاٍن تــثــيــر الـــحـــاضـــريـــن. ومـــن 
الفلوجة إبان مجزرة  أشهرهن هوسة نساء 
الفلوجة في خريف عام 2004. في ذلك الحن، 
فــي خـــال مــراســم تشييع أربــعــن مــن شبان 
املدينة، الذين قتلوا في تظاهرة ضد الوجود 
األمـــيـــركـــي فـــي الـــبـــاد، ألــهــبــت تــلــك الــهــوســة 
املدينة، وقد قالت: »يا دار مالك محب ينخى 
ــة إلـــــى الــتــحــشــيــد  ــيــ ــابــــك«، داعــ ــبــ عـــلـــى دم أحــ

واألخذ بالثأر.
ولــلــفــرح أيــضــًا نصيبه فــي الــهــوســات، على 
ــواب  ــا راح يـــطـــرق أبــ  مـ

ً
ــه قــلــيــا ــم مـــن أنــ ــرغـ الـ

الــعــراقــيــن فــي خـــال الــعــقــود املــاضــيــة. وفــي 
ــادة مــا تؤديها  هـــذا الــنــوع مــن الــهــوســات، عـ
شــابــة غير مــتــزوجــة أو واحـــدة مــن أصحاب 
املــنــاســبــة. ومـــن الــهــوســات املــشــهــورة: »هيل 
الشيخ  الشيخ البن  بالوالية« و«بنت  وطش 
زفـــوهـــا«. وكــمــا الـــرجـــال، كــذلــك الــنــســاء لهن 

حركاتهن الراقصة، التي عادة ما تكون أكثر 
رشاقة من حركات الرجال.

ــاء  ــنـــسـ ــالـ ــة بـ ــ ــــاصـ ــــخـ ــرب الـ ــ ــحــ ــ ولـــــهـــــوســـــات الــ
حكايات، قد تكون مشابهة للموروث العربي 
تلك  في  يرددنها  التي  العبارات  أمــا  القديم. 
املــنــاســبــات فــهــي عــــادة مـــا تــكــون مشحونة 
بمعاني االنتقام والحقد على اآلخر »العدو 

املفترض«.
ويــصــف أســـتـــاذ عــلــم االجـــتـــمـــاع فـــي جــامــعــة 
بـــغـــداد، الــدكــتــور مــحــمــد الــعــانــي، الــهــوســات 
العراقية بأنها »تمّيز خاص عن املجتمعات 
ــان بــســبــب  ــ ــك كـ ــ  ذلـ

ّ
ــل ــعــ الـــعـــربـــيـــة األخــــــــرى. ولــ

ــنــــوع ديـــانـــاتـــه  ــام لــلــشــعــب وتــ ــعــ الـــتـــكـــويـــن الــ
وطوائفه وقومياته، باإلضافة إلى التنافس 
العشائري وكثرة الحروب واألزمات وارتفاع 
اآلخــر  على  السمو  ومــحــاولــة  التفاخر  حــس 
مــنــذ الــــقــــدم«. يــضــيــف: »هــــي لـــوحـــة نسجت 
ببطء عبر الزمن. ويقول املثل الشعبي: البيت 
إلــي مــا فــي هوسة يهوسوله الــجــيــران. وهو 
أهميتها  ومــــدى  الــظــاهــرة  تــلــك  مــا يختصر 
واملحافظات  الريفية  املناطق  في  للعراقين 
ــداد كـــالـــجـــنـــوب والـــوســـط  ــغــ ــن بــ الـــبـــعـــيـــدة عــ
أن »انتشار ظاهرة  أيــضــًا«. ويتابع  والــغــرب 
بــيــع الــهــوســة أو مــؤلــفــي الــهــوســات بحسب 
الطلب وبــروز شعراء وأصحاب ارتجال كما 
يــبــيــع كـــتـــاب األغــنــيــة كــلــمــاتــهــم، يـــؤكـــد على 
تكون  أن  أو منطقة على  كــل عشيرة  حــرص 

لها هوستها الخاصة«.
وُيــروى أن وفدًا مصريًا، مؤلفًا من ناشطن 

ونـــاشـــطـــات فـــي مــجــال حــقــوق اإلنـــســـان من 
ــم املـــتـــحـــدة، زار  ــع لـــأمـ ــابـ ضـــمـــن بـــرنـــامـــج تـ
الـــعـــراق فـــي عـــام 2006. وعــنــدمــا وصـــل إلــى 
مضارب عشيرة خــزج جنوب الــعــراق، خرج 
رجــــــال الـــعـــشـــيـــرة بــشــكــل جـــمـــاعـــي حــامــلــن 
يـــرددون هوستهم  »البرنو« وراحـــوا  بنادق 
تقول:  والتي  الضيوف،  باستقبال  الخاصة 
لِلركاب«،  الــدم  الـــزوار نخلي  »الــيــوم لخاطر 
بمعنى نحر الذبائح لهم وسفك دمها حتى 
تــصــل أعـــلـــى الـــركـــبـــة فـــي الـــســـاق كــنــايــة عن 
الهوسة  فسروا  الوفد  أعضاء  لكن  إكرامهم. 
يــركــضــون  بــعــضــهــم  ــاطــــئ، وراح  بــشــكــل خــ

هاربن من املكان.

شخابيطتحقيق

رشا شعيب

في يوم رتيب من أيام األسبوع، أحاطني الضجر من كل جانب. 
الــشــارع، لعلي أعــّدل مزاجي اللعني. الصخب كــان يعّم  نزلت إلــى 
العموميون يطلقون أبواق سيارتهم على نحو  املكان. السائقون 
مسعور. لعنتهم بسّري، ومضيت قاصدة إحدى املكتبات. لطاملا 
أراحتني الكتب. أدمنت رائحتها منذ املراهقة وحفظت قول الكاتب 
هيئة  على  الــفــردوس سيكون  بــورخــيــس:  خــورخــي  األرجنتيني 

مكتبة.
انطلقت أشق طريقي في تلك املدينة البائسة. في أحد شوارعها 
املكتظة، اختلط الحابل بالنابل. على جانب الطريق، بائع خضار. 
الرجل كان يحشو األحذية املكدسة في  هو نفسه تاجر أحذية. 
ركن صغير من بسطته. قلت في سّري: »يا سيد، أن تضع حذاًء 
رك من هذا 

ّ
البقدونس، أمــر غير صحّي. لن أحــذ الــى جانب باقة 

األمر، فأنت لن تأبه لي على أّية حال«.
ق نفسه، كان طبيبًا 

ّ
في ناحية أخرى، محل حالقة صغير. الحال

ــقــة عــلــى بـــاب املــحــل: »أداوي 
ّ
بــــدوام إضـــافـــّي. تــقــول الــالفــتــة املــعــل

كان  ينّي. 
ّ
الست للرجل  ابتسمت  املستعصية«.  الجلدّية  األمــراض 

الــحــاج، أو  ــه كــان يشبه أنسي 
ّ
فــي نظرته شــيء محّبب، ربما ألن

ه خّيل إلي أّن حلمه بأن يصبح طبيبًا قد تبّدد بفعل مهنة 
ّ
ربما ألن

ل أكثر.
ّ
الحالقة التي ورثها عن أبيه. لم أشأ أن أحل

إّمــي مــدري شو بني. تركيني بهّمي  يا  تابعت سيري. »دخيلك 
زهقانة الدني«. صدح صوت فيروز من محل صغير للحلّي في 
اقتربت من  السّيئ.  ن مزاجي 

ّ
كانت مسك فيروز  الشارع.  زاويــة 

اقتراب  إلــى  نّبهني  الكريستال،  الشعر  دبابيس  منظر  الواجهة. 
عيد ميالد صديقة لي مولعة باإلكسسوارات. ما إن اجتزت عتبة 
الباب، حتى ظهر أمامي رجل قسماته فظة ال تشبه أنسي الحاج. 
ه مالك املحل. كانت لديه سن ذهبية. لم أكن قد رأيت 

ّ
ال بّد من أن

 في األفــالم. رمقني بنظرة غريبة، ارتعدت 
ّ

 بسّن ذهبّية إال
ً
رجال

منها. لطاملا أصبت بحدسي، فابتعدت عن الواجهة وأنا أقول في 
سّري: »كيف يمكن لهذا الشنيع أن يحّب فيروز. علّي أن أركض«.

له 
ّ

وصلت إلى املكتبة. توجهت إلى قسم األدب الروسي الذي أفض
ف ألنطون تشيخوف. األسماء كثيرة، 

ّ
عن غيره، باحثة عن مؤل

العاملني. كان صبيًا مراهقًا يضع في رقبته  أحد  الى  فتوّجهت 
قالدة فضّية، ُرسم عليها علم إحدى األندية اإلسبانّية لكرة القدم، 
رت: »كم سيكون 

ّ
 معصمه بشريطة كتب عليها »ليو«. فك

ّ
ويلف

ة، العب كرة قدم«.
ّ
مضحكًا لو أن ليو تولستوي بلحيته الكث

سألته: »عندك كتاب ألنطون تشيخوف؟«. ابتسم الصبي ابتسامة 
قــال:  ذاتــهــا،  البلهاء  بالنظرة  روســـي«.  كاتب  »تشيخوف.  بلهاء. 
»شو هيدا طنجرة ضغط؟«. نظرت في عينيه وقلت له: »ال عليك. 
عندك شيء إلحسان عبد القّدوس؟«. براحة أجاب: »نعم. أظن أن 

لها كتابًا في تلك الزاوية«.

الخرطوم ـ العربي الجديد

لم تبصر  الحاجة أسماء،  عندما ولــدت 
النور. هي أتــت الدنيا مع مــرض وراثــي 
أفــقــدهــا بــصــرهــا. لكن هــذا العمى الــذي 
انــتــشــر فـــي عــائــلــتــهــا، لـــم يــفــقــدهــا أمــل 
العيش. تقول: »أنا راضية تمامًا بقضاء 

الله وقدره«.
تــزوجــت املــــرأة الــســودانــيــة بــابــن خالها 
ــن دون أن  أيـــضـــًا واملـــــعـــــّوق مــ الـــكـــفـــيـــف 
تــتــعــرف عــلــى مــامــحــه وتــتــبــّن شــكــلــه. 
منهم  ثــاثــة  أوالد،  أنجبا خمسة  ومــعــًا 
ولـــدوا فــاقــدي الــبــصــر. أمــا ابــنــة األعـــوام 
االثني عشر اليوم، فهي إلى جانب عدم 

إبصارها، عاجزة عن النطق.
ــّح بــهــا  ــاء، يـــصـ ـــمــ وحـــكـــايـــة الـــحـــاجـــة أسـ
الـــقـــول إنــهــا »لــعــنــة حـــيـــاة«. هـــي تعيش 
ــرًا، تــفــتــقــر فــيــه  ــ ــريـ ــ وأســــرتــــهــــا وضـــعـــًا مـ
إلــــى أدنـــــى مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة الــكــريــمــة. 
وتـــعـــانـــي األســــــــرة مــــن الــــعــــوز بــمــعــنــاه 
الحقيقي، فــي ظــل إهــمــال كامل مــن قبل 
بالرعاية  املتصلة  وأجهزتها  الحكومة 

االجتماعية وما إليها.
السودانية  العاصمة  أطـــراف  أحــد  عند 
الــخــرطــوم تــقــطــن الــحــاجــة أســـمـــاء الــتــي 
تجاوزت الخمسن من عمرها، في منزل 
شّيد من الطن وبدا عليه التهالك لكثرة 
األمطار التي هطلت عليه. والناظر إلى 
هذا املنزل ال بّد من أن يصاب بالدهشة 
ويـــســـأل كــيــف ظـــل صـــامـــدًا حــتــى الــيــوم. 
عند املــدخــل، بــاب حــديــدي متآكل، كتب 
ــانـــســـي«.  ــكـــة جـ ــلـ ــيــــك »مـ عـــلـــيـــه بـــخـــط ركــ
ــــذي  ــنــــدي الـ ــهــ ــلـــســـل الــ ــوان املـــسـ ــ ــنـ ــ ــو عـ ــ هـ
والـــذي شكل  الــســودانــيــن  تابعه معظم 

موضوعًا للنقاش في الباد.
»عــائــلــة فــي الــظــام« لقب يــصــّح إطاقه 
على أسرة الحاجة أسماء التي لم يصل 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي بــيــتــهــا، لــيــشــاركــهــا 
ابــنــاهــا املـــبـــصـــران الــعــيــش فـــي الـــظـــام، 
وكــــذلــــك الــــجــــدة الـــتـــي تــهــتــم بــالــجــمــيــع. 
وتبقى أمنية الحاجة أسماء في الحياة، 

أن ترى أبناءها ملّرة واحدة فقط.
مـــن جــهــة أخـــــرى، غــالــبــًا مـــا تــكــّبــل قــدمــا 
غرفة  في  وتحبسها  بالجنازير  ابنتها 
صــغــيــرة، خــوفــًا عليها. فــهــي قــد تخرج 
من املنزل وتتوه في الطرقات، خصوصًا 
ــا لــلــبــصــر  ــهــ ــدانــ ــقــ أنـــــهـــــا إلــــــــى جـــــانـــــب فــ

والــنــطــق تــعــانــي مــن إعــاقــة فــي رجــلــهــا. 
وتــاهــت، ولم  أنها سبق  وتخبر جدتها 
ُيــعــثــر عليها إال بــعــد نــشــر صــورهــا في 
الصحف املحلية. لذا راحت العائلة تفّكر 

بالطريقة األنسب لتقييد حركتها.
أسماء  الحاجة  فقدت  قليلة،  أشهر  قبل 
زوجها الذي بترت رجله في حادث سير 
وظـــل طــريــح الـــفـــراش لــفــتــرة مـــن الــزمــن. 
والـــيـــوم يــتــوّكــل االبــــن الــبــكــر )17 عــامــًا( 
عربة  على  بالعمل  أســرتــه  إعــالــة  مهمة 
ــــارو« يــجــّرهــا حــمــار لنقل الــبــضــائــع.  »كـ
لــكــن مـــا يــأتــي بـــه االبـــــن، يــكــاد ال يكفي 

العائلة.
ــاء الـــتـــي تــحــاول  ــمـ وتــخــبــر الـــحـــاجـــة أسـ
إخــفــاء الــحــزن واألســـى، أن »قــبــل وفــاتــه، 
كــــان زوجـــــي يــعــمــل عــلــى طــبــلــيــة )عــمــل 
فيه  االستمرار  عن  عجز  لكنه  هامشي( 
بسبب الــحــادث الـــذي تــعــّرض لـــه. فــراح 
ابني يعمل ليؤمن مصاريفنا. والجيران 
أيضًا يساعدوننا«. تضيف: »نحمد الله 
أنــهــا وعلى  القسمة«، مــؤكــدة  على هــذه 
الـــرغـــم مـــن فــقــدانــهــا بــصــرهــا تستطيع 
ــا والـــشـــعـــور  ــهـ ــائـ ــنـ ــفـــريـــق مــــا بــــن أبـ ــتـ الـ

بمرض كل واحد منهم وبتعبهم.
ــزل األســـــــــــرة الـــكـــفـــيـــفـــة مــن  ــ ــنـ ــ ــألــــف مـ ــتــ يــ
ــن، إحــداهــمــا شــّيــدهــا فــاعــل خير. 

َ
غــرفــت

فــي داخلها نجد عــددًا مــن األســـّرة التي 

نــســجــت مـــن الـــحـــبـــال مـــن دون مـــراتـــب، 
بينما  بطانيات  بعضها  على  وفــرشــت 
 خــالــيــًا. وعـــلـــى األرض نجد 

ّ
ــل ــر ظــ ــ اآلخـ

يــن كبيَرين  إنــاَء زيرين وهما كناية عن 
مــصــنــوَعــن مـــن الــفــخــار لــتــبــريــد املــيــاه. 
وعلى إحدى الطاوالت املهترئة، وضعت 
أوان وأكواب معدنية. هذه كل مقتنيات 
املنزل الذي غابت عنه كل وسائل الحياة 
الحديثة، من مكّيفات ومراوح وثاجات 

وتلفزيونات.
عــنــدمــا يــتــأّمــل الــنــاظــر أبــنــاء هـــذه املـــرأة 
أقسى  إال ماحظة  الكفيفة، ال يستطيع 
مـــظـــاهـــر الـــفـــقـــر عــلــيــهــم. املــــابــــس الــتــي 
يــرتــدونــهــا بــالــيــة، أمـــا بــشــرة أجسامهم 
الصغيرة فتبدو خشنة، في حن امتّص 

الحزن مامحهم البريئة.
والــحــاجــة أســـمـــاء وأبـــنـــاؤهـــا يــتــدّبــرون 
مــعــيــشــتــهــم مـــن املــبــالــغ الــبــســيــطــة الــتــي 
بــاإلضــافــة إلى  الــبــكــر،  يتقاضاها االبـــن 
املعونات التي يقّدمها لهم فاعلو الخير 
ــران. صـــاحـــب املــخــبــز  ــ ــيـ ــ مــــن أقــــربــــاء وجـ
، يخصص لهم 

ً
القريب من منزلهم مثا

الــخــبــز، ليسّدوا  يوميًا عـــددًا مــن أرغــفــة 
ــى أن  ــ ــدر اإلشــــــــارة إلـ بـــهـــا جـــوعـــهـــم. تـــجـ
األم تعجز فــي أحــيــان كثيرة عــن توفير 
طعام ألوالدها. فتأتي أرغفة الخبز هذه 

لتصّبر خواء بطونهم.

عندما صار تشيخوف طنجرة ضغط

العائلة التي ال ترى الضوء

انتشر العمى في العائلة... )العربي الجديد(

تسعى الشرطة 
لتصحيح نظرة 
المواطن إليها 
)العربي الجديد(

األهزوجة ال تقتصر على الحروب، بل لها مكانة خاصة في األفراح واألتراح )العربي الجديد(

1915
هو العام الذي يُرجع إليه بعض الباحثين 
العراقيين تاريخ نشوء ظاهرة الهوسات 

في البالد مع االحتالل البريطاني.
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قضايا

محمد ديبو

ــوان  يـــذهـــب الـــكـــاتـــب الـــــســـــوري، جــ
ــوز، فــــي مــقــالــه »أســـئـــلـــة كــرديــة  ــ ســ
سورية تحتاج إلى أجوبة عربية« 
الــجــديــد« بتاريخ 20/ 5/ 2015  فــي »الــعــربــي 
إلــى تــأويــل الــواقــع الــســوري املعقد واملتداخل 
ــردات ومــفــاهــيــم كــتــيــمــة،  ــفــ والـــشـــائـــك، وفــــق مــ
تفتح طريقا  مما  أكــثــر  بــائــدة، تضلل  مغلقة، 
على  معا  والــكــرد  الــعــرب  تساعد  أو  للنقاش، 
الــفــهــم، وبــالــتــالــي، إيــجــاد طــريــقــة خــاقــة لحل 
املشكات التي أحدثها ويحدثها الواقع اليوم، 
ألن حشر السوريني ضمن تصنيفات من نوع 
الــســوريــني«، وتعميمات مثل  الــســنــة  »الــعــرب 
عــدم تــخــّوف »الــعــرب السنة« مــن تنظيم دولــة 
الــعــراق والــشــام اإلســامــيــة، تـــؤدي إلـــى تأزيم 
الـــواقـــع املـــــأزوم أصــــا، مــا يــدفــعــنــا إلـــى نقاش 
أفكار طرحها في مقاله بشكل مباشر، أو التي 

أوحى بها.
أواًل: في دفاع سوز عن مفهوم »العرب السنة«، 
ينطلق من بديهية مضللة، تقول إن ثمة مكّونا 
ما في الجزيرة السورية والشمال السوري، له 
صفات متجانسة محددة تنطبق على الجماعة 
والــفــرد فــي آن، إذ يكفي أن يكون الــفــرد منهم 
حتى يكون مــع داعــش ضــد الــكــرد. النظر إلى 
منطقة ما أو كتلة بشرية من منظور طائفي، أو 
إثني، هو، بحد ذاته، مضّلل ومفارق للحقيقة، 
ألن أّي كتلة بشرية ما يستحيل حصرها في 
مجال أو تصنيف محددين، فكل فرد منها هو 
عالم بحد ذاته، في مستوى أول، وهي تخضع 
النــقــســامــات وتــنــوعــات وتــأثــيــرات تجعل كــًا 
منها ذا هوية ال تتشابه مع اآلخر في مستوى 
ثان، وبالتالي له رد فعل مختلف حول حدٍث 
مــا، ألن الــهــويــة فــي نهاية املــطــاف )كــمــا يقول 
أمني معلوف( مؤلفة من مجموعة االنتماءات 
حــزبــيــة، طائفية، طبقية..(،  وطــنــيــة،  ديــنــيــة،   (
الــذي يتعرض العتداء ما  بحيث يبرز املكّون 
إلـــى مــقــدمــة الــهــويــة، لــيــغــدو األبــــرز بينها من 
التي تتراجع درجة  االنتماءات  أن ينفي  دون 
إلى الخلف، لتبقى مؤثرة في رد فعل املــرء أو 
املــقــدمــة، مع  إلــى  آخــر  انتماء  ليقفز  الجماعة، 
تغير نوع التهديد، ما يعني أن مصطلحا من 
نوع »العرب السنة« ال يفعل إال اختزال هوية 
األفــــراد إلــى مــكــّون واحـــد مــن مكونات الهوية 
املعقدة، بحيث يتم إغفال أن السكان، في تلك 
املنطقة، أصحاب هوية يتداخل فيها العرقي 
االنتماء  )وهــو  القبلي  العشائري  مع  العربي 
املنطقة  وفــق فهمنا لطبيعة  ــرز  واألبــ األقـــوى 
ــتـــي يـــتـــحـــدث عــنــهــا جـــــــوان( مــــع الــســيــاســي  الـ
والطبقي، ناهيك عن أن التركيز على »العرب 
السنة« يقلل من قيمة مكّونات أخرى موجودة 
للتهميش  تتعرض  الــيــوم  وهـــي  املنطقة،  فــي 
من الجميع، عربا وكردا، إذ يتم التعامل معها 
بالرؤية  وإلحاقها  ضمها  يتم  »ملحقات«،  كـ 
األكــثــرويــة الــعــدديــة بعيدًا عــن رؤيـــة املواطنة 
ــراد، لــهــم الــحــق بــأن  ــأفـ الــتــي تــنــظــر للجميع كـ
يكون لهم تفردهم ورؤيتهم الخاصة التي على 
الجميع احترامها، بدال من إلحاقها بالجماعة 
التي يبدو أن ســوز نفسه غير مقتنع  الكلية، 
بها )على الــرغــم مــن دفــاعــه عنها( حــني يقول 
السوريني في  السنة  الــعــرب  مــن  الغالبّية  »إن 
املــنــاطــق الشمالية مــن ســوريــة، وتــحــديــدًا في 
املناطق الُكردّية واملجاورة لها، يتخّوفون من 
سيطرة أي قوة ُكردية على مدينة الحسكة في 
أقصى شماِل شرق سورية«، فكلمة »الغالبية« 
هــنــا تــفــيــد، بطريقة غــيــر واعــيــة، بـــأن »الــعــرب 
الــســنــة« ليسوا كــا واحـــدا فــي نهاية املــطــاف، 
انــتــمــاءات قومية  املــتــّوزعــني على  فهم كالكرد 
ما فوق وطنية، ووطنية سورية ) أكراد دمشق 
وغـــيـــرهـــم( وســيــاســيــة وطــبــقــيــة، لـــيـــعـــود، في 
العربّية  العشائر  »على  ويكتب  املــقــال،  نهاية 
أن تحدد خياراتها: مــاذا تــريــد، وهــل هــي مع 
تنظيم الدولة اإلسامية ضد أي قوة عسكرية 
أخــرى، فقط ألّنها ُكــرديــة؟«، فهم هنا عشائر، 
بعد أن دافع عن كونهم »عرب سنة« في بداية 

املقال!
ثانيا: بكثير من اليقينية، يكتب سوز أن العرب 
السنة ال يخشون »من سيطرة تنظيم الدولة 
اإلسامية على مساحات كبيرة من مناطقهم، 
التي  الــنــصــرة  لجبهة  بالنسبة  األمـــر  وكــذلــك 
»فصيل  بمثابة  هـــؤالء  مــن  كثيرون  يعتبرها 
ثــوري«، يناضل من أجل الحرّية والكرامة في 
سورية، ما يدل على مواالة نسبة كبيرة منهم 
التي تنتهك حقوق  العسكرية  الفصائل  لهذه 
الـــُكـــرد والـــعـــرب وغــيــرهــم، فــي الــوقــت نــفــســه«، 
بــل يــذهــب إلــى حــد اإليــحــاء بــأن على »الــعــرب 
السنة« سعداء بهيمنة تنظيم داعش ويكادون 
من  بــدال  مناطقهم،  ليدخل  السجاد  يفرشون 
الكرد، األمــر الــذي ال يجافي الحقيقة فحسب، 
الــذيــن سقطوا  بــل يــكــاد يسخر مــن الضحايا 
ــل مـــكـــان مــــن ســـوريـــة،  ــد داعــــــش فــــي كــ عـــلـــى يــ
ا مـــن الــجــنــوب الــــســــوري، ولـــيـــس انــتــهــاًء  ــدء ــ بـ
بالشمال السوري ومناطق الجزيرة والقلمون 
وريـــف دمــشــق، حيث تــحــارب أغــلــب الفصائل 
قتل  الــذي  التنظيم  الحر  والجيش  اإلسامية 
فوق  تقفز  ال  رؤيـــة  أمـــام  لنكون  الكثير،  منها 
الــواقــع فحسب، بــل ال تتابع األخــبــار اليومية 
الــتــي تــغــص بــهــا الــصــحــف يــومــيــا عــن الــحــرب 
بني الطرفني، والتي كان آخرها هجوم داعش 
ــا فـــي مـــا يخص  ــ عــلــى مــديــنــة الـــســـويـــداء. وأمـ
»جــبــهــة الــنــصــرة« فـــإن جـــوان مــحــق، حــيــث إن 

التنظيم مرتبط بتنظيم القاعدة املصنف على 
لوائح اإلرهاب، وهو يقاتل إلى جانب فصائل 

املعارضة في كل مكان. 
الــذاتــيــة  تــجــربــة »اإلدارة  مـــقـــاربـــة  فـــي  ثـــالـــثـــا: 
املدنية الديمقراطية في سورية« التي فرضها 
حزب االتحاد الديمقراطي الذي يعتبر الجناح 
السياسي لحزب العمال الكردستاني، الحليف 
الـــســـابـــق لــنــظــام األســــــد، والــــــذي حـــولـــه الــيــوم 
عـــامـــات اســتــفــهــام كــثــيــرة، لــجــهــة عــاقــتــه مع 
الــنــظــام، حيث ال تــزال قــوى النظام تــرابــط في 
التي  الترتيبات  ولجهة  والحسكة،  القامشلي 
إغفال  إذ ال يمكن  الــيــوم،  تــجــري على األرض 
أن الــنــظــام أخــلــى املــنــاطــق الــتــي يتمركز فيها 
الــحــزب الــيــوم فــي مــقــابــل أن يــتــفــّرغ لجبهات 
أخرى، حيث تقتصر اإلدارة على الشأن اإلداري 
املعاشي والحماية العسكرية للمناطق، بعيدا 
عن السلطة السياسية التي تبقى بيد النظام، 
ــاذا يقصف الــنــظــام كل  ليبقى الــســؤال هــنــا: ملـ
محاوالت السوريني في إدارة شؤونهم الذاتية 
عبر املجالس املحلية في املناطق التي تسيطر 
عــلــيــهــا فــصــائــل مـــعـــارضـــة ســــوريــــة، فـــي حني 
يسمح الــنــظــام بـــــاإلدارة الــذاتــيــة هــنــا؟ مــا هو 

االتفاق الضمني بني الطرفني؟
مــن جهة ثانية، مــا يقوم بــه الــحــزب املعني ال 
يــشــبــه إال مـــا قـــام بـــه الــنــظــام فـــي سبعينيات 
ــــي، فــــي ظــــل الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة  ــاضـ ــ الــــقــــرن املـ
التقدمية، حيث جعل األحــزاب السياسية بني 
خيارات االنضمام للجبهة أو السجن واملنفى، 
ــزب االتــــحــــاد تــجــربــتــه بــقــوة  حــيــث يـــفـــرض حــ
الساح، ليبقى السؤال: من أعطاه الحق ليضع 
قوانني وإدارة ذاتية، ليجعلها أمرًا واقعا؟ وما 
مصير هذه اإلدارة، حني تحني ساعة التسوية 
الوضع  لــضــرورات  السورية؟ فهل هي مؤقتة 
الــيــوم، أم أنــهــا أبــديــة؟ وهـــذا ينطبق على كل 
تجارب اإلدارة الذاتية واملجالس املحلية التي 
يقوم بها املواطنون في كل سورية، إذ سيعاد 
النظر الحقا بكل هذا بعد اتفاق السوريني على 
الــحــزب سيبقى  أن  أم  الحكم وطبيعته،  شكل 

مصرًا على رؤيته بقوة الساح؟
مـــن جــهــة ثــالــثــة: يــشــتــكــي مـــن الـــحـــزب املعني 
العرب، حيث يفرض رؤيته عليهم  الكرد قبل 
تناسبه،  التي  القوانني  ويضع  الساح،  بقوة 
وجديدها قوانني التجنيد التي جعلت شباب 
الكرد يهربون من مناطقهم، ناهيك عن تذمر 
األحــزاب الكردية األخــرى منه. إن قتال الحزب 
املــعــنــي داعـــــش ال يــعــنــي حــقــا لـــه بــــأن يــفــرض 
رؤيته التي يشاء على اآلخرين، والتي يجب أن 

الذي يريدنا سوز أن نصدقه، في الوقت الذي 
يـــرفـــض الـــحـــزب أن تـــشـــاركـــه فــصــائــل كــرديــة 
ــر الــذي  أخــــرى فــي قــيــادة هـــذه الـــوحـــدات، األمــ
طـــاملـــا كــــان مـــثـــار جــــدل وخـــــاف بـــني املــجــلــس 
الديمقراطي،  االتحاد  الكردي وحزب  الوطني 
وفي الوقت الــذي تتناقل فيه مواقع ونشطاء 
خبرًا مفاده »قــررت عائلة جرجس السريانية 
اآلشورية في مدينة عامودا عرض ممتلكاتها 
وأراضـــيـــهـــا لــلــبــيــع، رضـــوخـــا لــلــضــغــوط الــتــي 
مــورســت عليها، أخــيــرًا، مــن بــعــض العناصر 
األمــنــيــة فـــي املـــديـــنـــة«، عــلــمــا أنــهــا آخـــر عائلة 
ليبقى  الخبر،  البلدة، كما يقول  سريانية في 
الحماية« املسؤولة عن  األمــر برسم »وحـــدات 
حماية املنطقة، كونها القوة األمنية الوحيدة 
فيها، كما زهـــران عــلــوش، مــســؤول عــن خطف 
الغوطة، في منطقة تقع  النشطاء األربعة في 

ضمن سيطرته.
ــدام مصطلح  ــخـ ــتـ ــــوز مــــن اسـ رابــــعــــا: يــكــثــر سـ
ينظرون  عــربــّيــة«  سّنية  وشخصيات  ــرادًا  »أفــ
ــُكــــرد مـــن مــنــطــلــٍق إزاء »األقـــلـــيـــة، على  إلــــى »الــ
خــــاف وقـــائـــع الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا« وأنــهــا 
)الــشــخــصــيــات( »ال تــمــت بــصــلــة إلــــى الـــثـــورة 
الـــســـورّيـــة، فــالــثــورة لــلــســوريــني جــمــيــعــا«، من 
دون أن يحدد لنا من هي هــذه الشخصيات؟ 
ومـــا قــوتــهــا ودورهـــــا؟ وكــيــف يمكن أن يكون 
لــهــا هـــذا الــتــأثــيــر الـــذي ينسبه لــهــا طــاملــا هي 
مجرد »أفــراد وشخصيات«؟! وهل نظرة هذه 
الشخصيات للكرد من منظور أقلوي ينطبق 
على كل »العرب« الذين يناضل كثيرون منهم 
لنصرة القضية الكردية تاريخيا، وليس اليوم 

فحسب؟
ــة الـــتـــي يــنــظــر مــنــهــا ســــوز إلــــى األمــــور  الــــرؤيــ
هــي مــن يصنف الــكــرد فــي موقع أقــلــوي، حني 
يدافع عن األمــر من موقع أكثروي، حني يقول 
إن الــشــخــصــيــات املــعــنــيــة تــتــجــاهــل »اتــفــاقــيــة 
سايكس بيكو التي قّسمت ُكردستان الكبرى 
بني أربع دول، سورية والعراق وتركيا وإيران«، 
حــيــث يـــذهـــب ســــوز نــحــو تــوســيــع الــخــريــطــة 
الــكــرد ضمن مجالهم القومي األوســع،  لــرؤيــة 
متجاها الخريطة السورية التي تجعل منهم 
أقلية إثنية ضمن سورية. والحق أن الرؤيتني 
مضللتان ألنهما تنطلقان من موقع األكثرية 
واألقلية باملعنى اإلثني الذي سبق أن ظلم في 
ظله الكرد، حني انطلق البعث من جعل عروبة 
ســـوريـــة مــطــلــقــا ال يــطــالــه الـــشـــك، وهـــو املــوقــع 
املوقع  فــي  الدينيون  منه  ينطلق  الـــذي  نفسه 
الــديــنــي، حــيــث يــشــد كـــل منهما الـــرؤيـــة نحو 
املكان الذي يحقق له تفوقا عدديا، في حني أن 
األكثرية واألقلية في العصر الحديث يجب أن 
الــذي يتحدد باملعنى  األفــقــي  تستند ملعناها 
الــســيــاســي الــــذي تـــفـــرزه نــتــائــج االنــتــخــابــات، 
فقط  انتخابيتني  وأكــثــريــة  أقلية  أمـــام  لنكون 
فــي بــرملــان ســـوري، يختاره الــســوريــون باسم 

املواطنة التي توحد الجميع.
الغمر«  »عـــرب  إشكالية  يــطــرح ســوز  خامسا: 
ــاد الــديــمــقــراطــي  الـــذيـــن يــقــول إن حــــزب االتـــحـ
ــراد العرب  يحميهم، فــي حــني أن شــركــاء »األفــ
ــة في  ــرديـ ــكـ الـــســـنـــة« مــــن »فـــصـــائـــل الـــحـــركـــة الـ
ــة« يـــعـــتـــبـــرونـــه مــــأخــــذًا عـــلـــى الــــحــــزب،  ــ ــوريـ ــ سـ
املــتــذمــرون  هـــؤالء  »ملـــاذا ال يعاضد  متسائا: 
من قوات الحماية الشعبية مطالبة شركائهم 
الـــُكـــرد بـــإخـــراج »عــــرب الــغــمــر« مــن مناطقهم، 
واعتبار ذلك أمرًا طبيعيا، ال سيما أن النظام 
الــــســــوري هـــو مـــن جــلــبــهــم إلــــى تــلــك املــنــطــقــة، 
بــغــيــة تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــيــة املــنــاطــق الــكــرديــة 
بــطــول 300  عــن بعضها،  الــســوريــة، وفصلها 
إلــى 15 كيلومترًا«، لنكون  كلم وعــرض يصل 
أمام أحد القضايا املسكوت عنها في الخطاب 

الــكــردي العربي، والتي تثار دومــا على عجل 
أو بمواربة، بعيدا عن مقاربة صريحة لألمر، 
ــــاٍج جــــدي لــهــا، بــــدال من  بــغــيــة الــبــحــث عـــن عـ
تــركــهــا دمــــا يــتــقــّيــح، خــصــوصــا أن ثــمــة من 
ــادة كل  يطلب مــن الـــعـــرب، فــي مــقــابــل ذلـــك، إعــ
ــراد الـــذيـــن دخـــلـــوا مـــن تــركــيــا، مــنــذ بــدايــة  ــ األكــ
ــة أكـــــــراد دمـــشـــق من  ــاربـ ــقـ ــي، ومـ ــاضــ الــــقــــرن املــ
إن مسائل كهذه ينبغي  منظور عرقي أيضا. 
أن تحل بعيدًا عــن الــفــرض والــفــرض املــضــاد، 
من خال سلطات تتمتع بالشرعية السياسية 
والـــدســـتـــوريـــة، وفـــي ظـــل ظــــروف مــواتــيــة، ألن 
ــذي يـــفـــرض رؤيــتــه  ــ تــركــهــا لـــحـــزب االتــــحــــاد الـ
اليوم، أو ملعارضيه، كردًا كانوا أو عربا، ليس 
قــد تندلع في  لــحــرب أهلية،  إال وصــفــة كامنة 
أي وقـــت، إن فــرضــت حــلــوال عــلــى اآلخـــريـــن، ال 
الـــيـــوم، سيصبح  الــضــعــيــف،  يــريــدونــهــا، ألن 
قويا غــدًا ليعيد حقه، كما حــال األكـــراد الذين 
التي  استعادة حقوقهم  على  اليوم،  يعملون، 
لــم تتمكن عــقــود من  إذ  الــبــعــث،  سلبها منهم 
الظلم واإلقصاء بحقهم من سلبهم مشروعية 
حقهم، والعمل على تحقيقه كما نرى، واألمر 
نفسه سينطبق على جميع من يعيش اليوم 
فــي ســوريــة عــمــومــا، وفـــي املــنــاطــق الخاضعة 

لسيطرة اإلدارة الذاتية.
الــعــرب والــكــرد بــني »سايكس بيكو«:  سابعا: 
معا  والكرد  العرب  يستند  والوطني:  القومي 
فــي دفــاعــهــم عــن حــقــوقــهــم فــي الـــدولـــة - األمــة 
التي  بيكو«  اتفاقية »ســايــكــس  إلــى  بــالــعــودة 
في  كــل منهما حقه  ليضع  أوطــانــهــم،  قسمت 
دولــة كــرديــة أو عربية، بكل مــا يعني ذلــك من 
صراع يضع القومي قبل الوطني، األمر الذي 
وقـــع فــيــه الـــعـــرب، حــني تــعــامــلــوا مــع »األقــطــار 
العربية« فاصًا بني زمني التجزئة والوحدة، 
غــيــر مـــدركـــني أن الــــوحــــدة تـــبـــدأ مـــن الــوطــنــي 
املــتــاح، مــن األســفــل إلــى األعــلــى، مــن االقتصاد 
ــة واالجــــــتــــــمــــــاع وحــــــــل مـــشـــكـــات  ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـ
املـــواطـــنـــني واألقـــلـــيـــات والــطــبــقــات بــمــا يهيئ 
للدولة  لانضمام  جاهزًا  يكون  ألن  »القطر«، 
األمة، سواء بصيغة توحيدية أو فيدرالية، أو 
اتحاد يشبه االتحاد األوربي اليوم، من دون أن 
يكون ذلك على حساب دول أو إثنيات أخرى، 
األمـــر الـــذي نــأمــل أال يــكــرره الــكــرد الــيــوم، عبر 
املسألة  أكثر من  أهمية  القومية  املسألة  إيــاء 
باتت  القومية  دولتهم  أن  معتبرين  الوطنية، 
أقرب من أي وقت مضى، خصوصا أن أطيافا 
بــاتــت تتحرك فــي هــذا السياق،  كــرديــة كثيرة 
وهو ما سيكون له ردود فعل عربية ومحلية 
فــي الــبــلــدان األربـــعـــة، األمـــر الـــذي يــتــعــنّي على 
الكرد مقاربته بمنظار واقعي، كي ال يخسروا 
وطنهم »القومي« و»القطري«، كما حال العرب 
الذين حلموا بوحدة عربية، فخسروا أقطارهم 
في مهب الطوائف والتمزق والحروب األهلية، 
إذ تبني أن القومي لم يلغ املادون وطني الذي 
بقي كامنا فــي جـــوف األقــطــار الــتــي لــم تعمل 
عــلــى تــحــســني دواخــلــهــا الــوطــنــيــة، فانفجرت 
بالجميع. وهو األمر نفسه الذي يطرحه سوز، 
حــيــث يغلب الــقــومــي عــلــى الــوطــنــي، فسورية 
هـــنـــا تــغــيــب لـــصـــالـــح الـــحـــضـــوريـــن، الــعــربــي 
ــكــــردي، وهـــو مـــا يــشــي بـــه الــعــنــوان بشكل  والــ
فاضح، فهي »أسئلة ُكردية سورية تحتاج إلى 
أجوبة عربّية«، بعيدا عن أي وجود لسورية، 
املختزلة إلى مجرد »قطر« في العقلني، العربي 
والكردي، فهي ليست أكثر من محطة للعبور 
إلــى الــوطــن الــعــربــي، أو الــكــردي، كما تتخيله 
األذهان التي تحّلق في واقعها القومي، بعيدا 
عــن الــبــحــث عــّمــا إذا كـــان هـــذا الـــواقـــع يحتمل 

األمر أم ال.
)كاتب سوري(

ردًا على جوان سوز: من هم »العرب السنة« في سورية؟

إجابة عن أسئلة كردية

حشر السوريين ضمن 
تصنيفات الطائفة، 

وتعميمات مثل عدم 
تخّوف »العرب السنة« 

من داعش، تؤدي إلى 
تأزيم الواقع المأزوم 

أصًال

الرؤية إلى الجماعات 
واألفراد من منطق 

طائفي، أو إثني بحت، 
ألنه منطق العماء 

والالمعرفة

قتال الحزب 
الديمقراطي داعش ال 

يعني حقًا له بأن يفرض 
رؤيته التي يشاء على 

اآلخرين

في مقالته لـ »العربي الجديد« 20 مايو/أيار الجاري، طرح جوان ســوز  أســئلة »كردية« على »الســوريين العرب الســنة«، بحســب 
تسميته، والتي يسائله بشأنها، هنا، الكاتب محمد ديبو، ويطرح عليه جملة من المؤاخذات واإلشكاالت

عائلة سورية كردية بعد عودتها إلى عين العرب )ياسين آغول/فرانس برس(

أو  الجماعات واألفراد من منطق طائفي،  إلى  الرؤية  يكمن خطأ في 
إثني بحت، ألنه منطق العماء والالمعرفة، من دون أن يعني ذلك أنه ال 
يجوز مقاربة المسائل الطائفية واإلثنية، بل على العكس، يجب مقاربتها 
إنما من منطق علمي، يحلل ويركب ويقرأ ليتم فهمها، في لحظتها 
مظهر  ذي  طبقي  اجتماعي  سياسي  لصراع  تكثيف  هي  بما  الراهنة، 
على  إذ  التغيير،  يطالها  ال  كمطلقات  تثبيتها  ال  تجاوزها  ليتم  طائفي، 
الرغم من أن الوطنية السورية الجامعة لم يتح لها التشكل تاريخيا، مقابل 
قوة المادون وطني، إال أن األخير ليس وحده الحاكم من جهة، وهو 
متحّول، وليس ثابتًا، على طول الخط من جهة ثانية، وهو أمر ينطبق 

على أتباع اإلثنيات والطوائف والطبقات والقبائل والمذاهب واألحزاب.

منطق العماء والالمعرفة

20

يقررها سكان املنطقة في ظل ظــرف سياسي 
صـــحـــي، ال فـــي ظـــل ظــــرف اســتــثــنــائــي، حيث 
يحمل مكّون ما الساح )وهو أمر ينطبق على 
الــفــصــائــل الــســوريــة املــســلــحــة كــافــة( ليفرض، 
من خاله، رؤيته التي ال تحجبها أقوال سوز 
 

ّ
إن »وحــدات حماية الشعب«، تشارك فيها كل
والعرب  الُكرد  من  السورية  الجزيرة  مكونات 
والسريان واألرمن والتركمان وغيرهم«، األمر 
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النقابة تحت مجهر الصحافيين المفصولين تعسفيًا
القاهرة ـ العربي الجديد

تســتمّر معانــاة الصحافيــني في مصر، على 
»الترنــد«   

ّ
أن ويبــدو،  األصعــدة.  مختلــف 

الجديــد هــو »الفصــل التعســفي«. وفــي هــذا 
ضــد  »صحافيــون  حركــة  أصــدرت  اإلطــار، 
املاليــة  األزمــات  حــول  تقريــرًا  التعذيــب«، 
فــي املؤسســات الصحافيــة وموجــة الفصــل 

التعسفي للصحافيني.
ينــّص قانــون العمــل فــي مصــر، علــى تنظيم 
العاقــة بــني املالــك والعامل. ويؤكــد القانون 
قبلهــا  للمفصــول  اإلخطــار  فكــرة  علــى 
بشــهرين، علمــا أن هــذا ال يحــدث فــي أغلــب 
 :122 املــادة  فتقــول  اإلعاميــة.  املؤسســات 
مبــرر  العقــد دون  الطرفــني  أحــد  أنهــى  »إذا 
مشــروع وكاف، التــزم بــأن يعــوض الطــرف 
الــذي يصيبــه مــن جــراء  األخــر عــن الضــرر 
هــذا اإلنهــاء، وإذا كان اإلنهــاء بــدون مبــرر 
صــادر مــن جانــب صاحب العمــل، فا يجوز 
أن يقل التعويض املستحق للعامل عن أجر 
شــهرين مــن األجــر الشــامل عــن كل ســنة مــن 

سنوات الخدمة«.
وبحســب املــادة 111: »يجــب أن يتم اإلخطار 
قبــل اإلنهــاء بشــهرين، إذا لــم تتجــاوز مــدة 
الخدمة املتصلة للعامل لدى صاحب العمل 
عشر سنوات وقبل اإلنهاء بثاثة أشهر، إذا 

زادت هذه املدة على عشر سنوات«.
املتورطــة  الصحافيــة  املؤسســات  رأس 
مؤسســة  هــو  الصحافيــة«،  »املذابــح  فــي 
»األهــرام«، وذلــك بعــد إصدارها قرارًا بفصل 
»تقليــل  بـــ  موقفهــا  مبــررة  صحافيــا،   160
النفقــات«، بحســب التقريــر. األمــر الــذي دفــع 
الصحافيني املفصولني لتنظيم سلســلة من 
االعتصامــات، والتقــدم بعــدد مــن املذكــرات 
للصحافــة،  األعلــى  للمجلــس  والشــكاوى 
بالعــودة  للمطالبــة  الصحافيــني  ونقابــة 

للعمل، ولكن دون جدوى.
املشــهد نفســه فــي جريــدة »اليــوم الســابع«، 
إبــداء  دون  صحافيــا   134 فصلــت  حيــث 
أســباب، لتعــود مــّرة أخــرى وتبــرر موقفهــا، 
بأنهم »متدربون«. كذلك موقع »دوت مصر«، 
الــذي فصــل 76 صحافيــا، دون ســابق إنــذار. 
املفصولــني  ملســاومة  املوقــع  إدارة  ولجــأت 
علــى حقوقهــم املاديــة لثنيهــم عــن املطالبــة 
جريــدة  وفصلــت  املشــروعة.  بحقوقهــم 
جريــدة  وكذلــك  صحافيــا،   30 »الدســتور« 
»الصبــاح« فصلــت نفــس العــدد. وانضمــت 
ــا إلــى القائمة جريدة »الشــروق« حيث 

ً
حديث

فصلــت 18 صحافيــا دون ســبب، هــذا غيــر 
األوضــاع الســيئة للصحافيــني هنــاك، وقلــة 
»ضحايــا  رابطــة  مؤســس  وقــال  املرتبــات. 
إن  العزيــز،  عبــد  وائــل  الســابع«،  اليــوم 
ظاهــرة فصــل الصحافيــني تعســفيا تزايدت 
املواقــع  فــي  بخاصــة  األخيــرة،  الفتــرة  فــي 
تــّم فصــل  اليــوم الســابع  اإللكترونيــة، ففــي 
االلتفــات  دون  الجريــدة  مــن  صحافيــا   134
لقانــون العمل، وضــرورة إخطار املفصولني 
قبلهــا بشــهرين حتــى يتمكنــوا مــن توفيــق 

أوضاعهم وهو ما لم يحدث. 
للحركــة،  حديثــه  فــي  العزيــز،  عبــد  وشــدد 
املفصولــني  لضحايــا  رابطــة  أســس  أنــه 
فيهــا  طالبــوا  قضيــة  لرفــع  الجريــدة،  مــن 
نقابــة  تدخــل  عــدم  بعــد  وذلــك  بالتعويــض 
أغلــب  ألن  القضيــة.  فــي  الصحافيــني 
املفصولني ليسوا أعضاء بالنقابة، مؤكدًا أن 
الجريــدة ادعــت أن املفصولني مــن املتدربني، 
وهــو غيــر صحيــح حيــث إن بعضهــم عمــل 

لفترات طويله باملوقع اإللكتروني.
أنبــاء  وكالــة  فــي  الصحافيــون  وحــاول 
»أونــا«، تنظيــم إضراب عن العمــل للمطالبة 
 2015 عــام  بدايــة  منــذ  املتأخــرة  برواتبهــم 
ملــدة ثاثــة أشــهر. فمــا كان مــن اإلدارة إال أن 
وقــررت  الصحافيــني  جميــع  بفصــل  قامــت 
تســيير العمــل في الوكالــة ببعض املتدربني 
بدون رواتب، وذلك لحني استقرار األوضاع 

منوعات

تحقيق

 األزمة 
ّ

املاليــة. وســعى الصحافيــون إلى حــل
بالتقــدم بشــكاوى علــى مــدار الســتة أشــهر 
الوكالــة  إدارة  بطريقــة  تتعلــق  املاضيــة، 
رغــم  تعيينهــم  وعــدم  املســتحقات  وتأخــر 
مــرور ثــاث ســنوات علــى عملهــم بالوكالــة. 
البريــد  خــال  مــن  بيانــا  أرســلوا  كمــا 
اإللكترونــي، لرئيــس مجلــس اإلدارة، ألبــرت 

شــفيق، ورئيــس التحريــر، جمــال الشــناوي، 
لصــرف  موعــد  تحديــد  بضــرورة  مطالبــني 
اإلدارة  رّدت  بينمــا  املاليــة،  مســتحقاتهم 
جميــع  فصــل  بقــرار  التحريــر،  مديــر  عبــر 

الصحفايني لتقليص النفقات.
وقبــل أن يصــل يحيــى قــاش، ملنصــب نقيب 
الصحافيــني، قــال أثنــاء ترشــحه للمنصــب، 

إنــه يســعى ملواجهــة ظاهــرة احتــكار بعــض 
رجــال األعمال لإلعام، واختراقهم ملؤسســة 
الفصــل  حــاالت  وهاجــم  النقابــي،  العمــل 
أنــه  علــى  وأكــد  للصحافيــني،  التعســفي 
يســعى إلصــدار تشــريعات تحقــق مصالــح 
وأنــه  كرامتهــم.  علــى  وتحافــظ  اإلعاميــني 
علــى اســتعداد لخــوض سلســلة طويلــة مــن 
للنهــوض بأحــوال  الدولــة،  مــع  املفاوضــات 
الصحافيــني وانتــزاع حقوقهــم. لكــن كل هذا 
الفصــل  حــاالت  تزايــدت  بــل  ال  يحــدث،  لــم 
املؤسســات  مــن  الكثيــر  فــي  التعســفي، 
الصحــف  أغلــب  أن  خصوصــا  الصحافيــة، 
تضمــن  الصحافيــني  مــع  عقــودًا  تبــرم  ال 
أو  التأمينــات  دفــع  مــن  هرًبــا  حقوقهــم، 
تعيينهــم، ممــا يســهل فكــرة التخلــص منهم 
وقت ما شــاء مالك املؤسســة، بحســب تقرير 
الحركــة. بعــض خبــراء اإلعــام قالــوا لحركــة 
إحــدى  إن  التعذيــب«،  ضــد  »صحافيــون 
وظائف الصحافة هي watchdog، الصحافة 
مراقبــة  تســتوجب  التــي  االســتقصائية، 
األحــداث اإلجتماعية والسياســية والتحري 
عــن أوضــاع املواطنــني وكشــف الفســاد فــي 
الدولة، ونقلها إلى الرأي العام بشكل واضح 
ودقيــق. فكيــف للصحافــي املهــدد فــي عمله، 
الــذي ال يحصــل علــى مرتــب كاٍف وال يوقــع 
علــى عقــد يضمــن تعيينــه وال يعــرف متــى 
ســيرحل، أن يمــارس عملــه بالشــكل الســليم 
وفــق متطلبــات العمــل؟ وقــد تزايــدت حاالت 
اإلعاميــة  باملؤسســات  التعســفي  الفصــل 
فــي الفتــرة األخيــرة، تحــت مســمى تخفيض 
هــذه  أن  البعــض  تأكيــدات  ورغــم  النفقــات 
تزايــدت  كبيــرة.  أرباحــا  تحقــق  املؤسســات 
حاالت الفصل من دون وضع اعتبار لقانون 
الصحافيــني،  لنقابــة  الرجــوع  أو  العمــل، 
الســلطة  مــع  الصحافيــني  معانــاة  لتســتمر 
مــّرة  الصحافيــة  مؤسســاتهم  ومــع  مــّرة، 

أخرى.
ويقــول تقريــر الحركــة: »يبــدو أن التفســيد 
مســتقبلك  تغيــر  قــد  الصحافيــة  والغيــرة 
وتدفع الجميع للتخلي عنك وغســل أيديهم 
من جريمتك التي لم ترتكبها، وهو ما حدث 
مع الصحافي مصطفى دياب، والذي دفعته 
وشاية بسيطة من صحفية زميلة له بنفس 
الصحافــي،  مســتقبله  لتغييــر  الجريــدة، 
وفصله من ثاث جرائد دفعة واحدة، بتهمة 
أنــه ينتمي لجماعة اإلخوان املســلمني. وهو 
مــا ثبــت عــدم صحتــه بعــد ذلــك، حيــث تعود 
القصــة لعمــل مصطفــى كمراســل صحافــي 
لعــدد مــن الجرائــد بمحافظــة اإلســماعيلية، 
»ولكــن  ويضيــف:  نيــوز«.  »البوابــة  منهــا 
عــاد مجلــس نقابــة الصحافيــني فــي األيــام 
رئيــس  أّي  مــع  التحقيــق  ليقــرر  األخيــرة، 
وال  تعســفيا  الصحافيــني  يفصــل  تحريــر 
نعلــم مــا إذا كان هــذا القــرار كافيــا لوقــف مــا 
أم ال«. وتعتبــر  الفصــل  حــاالت  مــن  يحــدث 
أزمة جريدة »الشروق« هي الحالة الوحيدة 
التــي تدخــل فيها مجلس نقابة الصحافيني 
بقــوة، فــي محاولة لحلها حيث عقد مجلس 
النقابــة اجتماعــا جمــع نقيــب الصحافيــني 
الجريــدة،  تحريــر  ورئيــس  قــاش،  يحيــى 
عمــاد الديــن حســني، ونجــل رئيــس مجلــس 

اإلدارة، شريف املعلم، بحسب التقرير.
وجــاءت تأكيــدات النقابــة أنهــا ســتدافع عن 
الصحافــي النقابــي، ألنــه علــى حــد وصفهــا 
فيمكــن  النقابــي  غيــر  أمــا  أحمــر«.  »خــط 
االســتغناء عنــه ألنــه غيــر معــنّي، فــي الوقــت 
الــذي أكــد فيــه املســؤولون فــي الجريــدة أن 
شــديدة  ماليــة  أزمــة  نتيجــة  اإلجــراء  ذلــك 
فــي  االتفــاق  وتــّم  املؤسســة،  لهــا  تتعــرض 
ودي،  بشــكل  املوضــوع  حــل  علــى  النهايــة 
والتراجــع عــن قــرار فصــل الصحافيــني، إال 
أن هذا لم يحدث أيضا فوفق مصادر داخل 
بقــاء  تــم االســتقرار علــى  الشــروق،  جريــدة 
أربعــة مــن أصــل 18 صحافيــا تــم االســتغاء 

عنهم من دون حل أزمتهم.

طالت األزمة 
الصحافيين اإللكترونيين 

بشكل أكبر

تتزايد حاالت الصرف التعسفي من المؤسسات الصحافية في مصر، ما يُشّكل استحقاقًا 
أمام نقابة الصحافيين، التي لم تتدخل إال في أزمة جريدة »الشروق«

 أزمة الفصل 
ّ
ترى املحامية الحقوقّية، عزيزة الطويل، أن

معانــاة  مــن  مرّكبــة  قضيــة  للصحافيــني،  التعســفي 
مماطلــة  مــن  بدايــة  حقــه،  علــى  للحصــول  الصحافــي 
يضمــن  الصحافيــني  مــع  عقــد  توقيــع  فــي  الجريــدة 
حقوقهــم، وصــواًل لطــول إجــراءات التقاضــي فــي مصــر 
خصوصــا فــي قضايــا التعويضــات التــي يطالــب بهــا 

الصحافيون نتيجة الفصل التعسفي.
وشــددت عضــو مركــز دعــم تقنيــة املعلومــات، علــى أن 
تدفعهــا  اإلعاميــة  املؤسســات  داخــل  املاليــة  األزمــات 
لفصل بعض الصحافيني، إال أن هذا ال يعد مبررًا لعدم 
اتبــاع القانــون. إذ ينــص القانــون علــى ضــرورة إخطــار 
الصحافــي قبــل الفصــل بشــهرين، وهذا مــا ال يحدث في 
 أن قانون العمــل ينظم العاقة 

ً
معظــم الحــاالت، مضيفــة

بني صاحب العمل والصحافي، إال أن بعض املؤسسات 
اإلعاميــة تتــذّرع بــأن مــن لديهــا هــم متدربــون وليســوا 

معينيني بعقود وهذا غير صحيح أيضا.
وأكــدت الطويــل أنــه ليــس شــرطا أن يكــون هنــاك عقــد 
تلتــزم  حتــى  لهــا  التابــع  واملؤسســة  الصحافــي  بــني 
للصحافــي  املنشــور  األرشــيف  إن  إذ  القانــون.  ببنــود 
ــل عقــدًا بــني الجريــدة 

ّ
وكشــف اإلنتــاج الخــاص بــه يمث

والصحافــي، وفــي حالــة فصــل الصحافــي دون االلتــزام 
بالقانون، يحق له رفع دعوى يطالب فيها بالتعويض. 
وأضافــت: إجــراءات التقاضــي فــي مصــر طويلــة، إذ إن 
قضايــا التعويــض يمكــن أن يصــدر الحكــم فيهــا بعــد 
عامني في أول درجة، ووقتها يمكن أن تطعن الصحيفة 

في الحكم.

قضيّة مرّكبة
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من تظاهرة سابقة أمام نقابة الصحافيين )األناضول(

نشط في األردن وسم »#أسباب_تدهور_تغريد
تويتر«، وتصدر الئحة األكثر تداوًال. وتناقل 
المستخدمون الوسم، منتقدين الوسوم 

ذات األخطاء اإلمالئية على موقع 
»تويتر«، والتي تصبح األكثر تداوًال، ومنهم 

من انتقد اإلعالنات المدفوعة بحسب 
تفاعل المستخدمين من خالل الوسوم 

ومناطقهم الجغرافية. وكتب أحد 
المستخدمين: »#أسباب_تدهور_تويتر هو 

.»DM االستخدامات الخاطئة لـ

بعد حوار على قناة »دريم« انتشر وسم 
»#محمود_بدر«، إذ ووجه مؤسس حركة 

»تمرد« في الحلقة بمواقفه السابقة 
التي انتقدت حكم العسكر والجيش عقب 

ثورة يناير. وقال محمود بدر في الحلقة 
إنه تراجع عن كالمه الذي يهاجم الجيش 

بعد اكتشافه »المؤامرة«. تابع كالمه 
بالقول إن الجيش اليوم يحمي الوطن »من 

الجماعات اإلرهابية«.

انتشر وسم »#تعالوا_زوروا_مصر« 
في اإلمارات ومصر والمملكة العربية 

السعودية، وتصدر الئحة األكثر تداوًال. 
وتفاعل المستخدمون مع الوسم، 

معبرين عن حبهم لمصر، ونشروا صورا 
ألهم األماكن السياحية في مصر. ومنهم 

من استخدم الوسم للسخرية من الفساد 
الموجود في مصر. وكتب أحدهم: 
 »#تعالوا_زوروا_مصر لو عايز تشوف 

الظلم اليف«.



العام املاضي، باعتباره عميد شعراء الربابة. 
أما شعراء ربابِة الوجه البحري فكان معظمهم 
من »الغجر«. أشهرهم: سعد الشاعر، وفتحي 

سليمان، ومبروك الجوهري، وفوزي جاد.

بين الشعر والنثر
كــتــابــه  فــــي  لــــن  إدوارد  املـــســـتـــشـــرق  يـــرصـــد 
»أخــــــــاق املـــصـــريـــن املـــحـــدثـــن وعــــاداتــــهــــم« 
ــوا يـــســـّمـــون  ــ ــانـ ــ ــن الـــحـــكـــائـــن كـ ــ أن فـــريـــقـــا مـ
»املــحــّدثــن«، حــن يـــؤدون القصص الشعبي 
ــه شــــعــــرًا، كـــــان الـــنـــثـــر يــقــوم  ــ ــداثـ ــ وروايـــــــــة أحـ
طريق  عــن  والتركيز  والنقل  الــربــط  بوظيفة 
»املــــحــــّدث«. كــمــا أن مــقــطــعــات الــشــعــر كــانــت 
أنفسهم.  األبــطــال  ألسنة  على  وكأنها  تنشد 
أســلــوب شــعــراء الــربــابــة فــي تــقــديــم امللحمة 

املقدمة  أن تبدأ  »املــربــعــات«. فبعد  هــو شعر 
الــثــابــتــة مــوضــوعــيــا بــمــدح الـــرســـول والــزهــد 
في الدنيا وطلب املغفرة، تبدأ املربعات التي 
تنظم السيرة بها. واملربع بيتان من الشعر، 
ومتصلة.  مستقلة  أشطر  أربعة  من  مؤلفان 
تــتــشــابــه قــافــيــتــا الــشــطــر األول والــثــالــث من 

القاهرة ـ ياسر غريب

ال يــــــــزال أهــــــل الـــصـــعـــيـــد وحـــدهـــم 
ــة«،  ــ ــابــ ــ ــربــ ــ يــــنــــتــــظــــرون »شــــــاعــــــر الــ
متفاعلن  الــســاحــات،  فيفترشون 
ــاركــــن الـــــــــراوي املـــغـــنـــّي  مــــع األحـــــــــــداث، ومــــشــ
ــه فـــــي بــعــض  ــفـ ــلـ بـــالـــتـــصـــفـــيـــق والـــــتـــــرديـــــد خـ
الفواصل الثابتة. وقد زحفت املدنّية بفنونها 
ــة الــشــعــب  ــقــ الـــبـــصـــريـــة والـــســـمـــعـــيـــة عـــلـــى ذائــ
العربي عامة، فتبدلت اهتمامات الناس الذين 
كــانــوا مــن قــبــل يــنــتــظــرون بــفــارغ الــصــبــر ذلــك 
ــنــشــد الـــجـــّوال الـــذي يــقــّص أخــبــار األبــطــال، 

ُ
امل

آلته  وعلى  ناحية،  من  حافظته  على  معتمدًا 
املوسيقية املمّيزة من ناحية أخرى.

 ،
ّ
ــوا الـــفـــن ــوارثــ عـــشـــرات مـــن شـــعـــراء الـــربـــابـــة تــ

وتخّصصوا في سرد أحداث السير الشعبية، 
فــامــتــازوا بالحفظ الــواســع لــأحــداث املــدونــة 
شعرًا في معظمها، وبنبرة صوتهم التمثيلية 
املــمــيــزة. مــن أشــهــر هــــؤالء الـــــرواة فــي صعيد 
ــز الـــديـــن نصر  ــو حـــســـن، وعــ مـــصـــر: جـــابـــر أبــ
الــديــن، وعــبــد الــبــاســط أبــو نـــوح، وأبـــو الــوفــا، 
وعطا الله، وشوقي القناوي، والنادي عثمان.

وكــــان الـــراحـــل عــبــد الــرحــمــن األبـــنـــودي، وهــو 
ــــد صـــرف  ــا، قـ ــنــ ــــن أهــــــل قــ ــيـــدي األصـــــــل مـ ــعـ صـ
ــره لـــتـــوثـــيـــق الـــســـيـــرة  ــمــ ــــن عــ ــــوات عــــــدة مـ ــنـ ــ سـ
الــهــالــيــة وتــســجــيــلــهــا، وتـــم لــه ذلـــك بمعاونة 
املنشد )الشاعر( سيد الضوي بربابته. وتبلغ 
السيرة الهالية نحو مليون بيت من الشعر، 
وهــي أشــهــر السير وأكــثــرهــا رواجـــا وتصرفا 
ــا، حـــيـــث تــــــدور أحـــداثـــهـــا  ــيـ ــقـ فــــي شـــمـــال أفـــريـ
الدرامية بن مصر وتونس. وتم تكريم سيد 
الضوي، الذي تجاوز الثمانن من عمره، في 
مـــن »مــهــرجــان دوم للحكي«  ــى  ــ ــدورة األولـ ــ الــ

الفعالية توظيف ممتاز 
للسخرية العصرية 
ولمحاكاة الواقع

السيرة تأريخ شعبي مواز 
للتاريخ السياسي الذي 
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جـــانـــب، والـــثـــانـــي والــــرابــــع مـــن جـــانـــب آخـــر. 
وينفي الدكتور عبد الحميد يونس أن يكون 
عرفته  الــذي  »الحكواتي«  هو  الربابة  شاعر 
ـــ »الـــحـــكـــواتـــي« كــان  املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، فـ
الــذي يقوم بتقليد  الــفــرد،  املمثل  يطلق على 
األشــخــاص واألصـــــوات، ويــتــوســل بمحاكاة 
ــم يـــكـــن يــنــقــل  ــ ــا. ولـ الـــحـــركـــة واإلشـــــــــارة أيــــضــ
أصوات الناس فحسب، بل كان يقلد أصوات 
الــحــيــوانــات أيــضــا. وكـــان الشعب ال يلتمس 
 جادًا، وإنما يلتمس ما يصنع 

ً
عنده تمثيا

تــزال له نظائر  البهجة، وال  الضحك ويشيع 
في الفنون التمثيلية الهزلية إلى اليوم.

دراما السيرة
تندمج عدة فنون قولية وإيقاعية في السيرة 
السيرة  منشد  على  الناس  ويطلق  الشعبية، 
ما  تطوير  في  الشعراء  ويتنافس  »الــشــاعــر«، 
يـــؤدونـــه مــن مــحــفــوظــات مــتــوارثــة، فــا مانع 
على  املستمر،  والتعديل  اإلضــافــة  مــن  لديهم 
أال يخرج التطوير املــحــدود عــن اإلطـــار العام 
للدراما املوروثة. وهو ما يستدعي تخّصص 
بـــعـــض الـــشـــعـــراء فــــي ســـيـــر بــعــيــنــهــا، فــهــنــاك 
شعراء للهالية وشعراء آخرين لسيرة عنترة 

وسيف بن ذي يزن... وهكذا.
الشعبية  السيرة  وفقا لفاروق خورشيد، فإن 
تسببت في تأخر وصــول املسرح  إلى العالم 
نفوس  في  الحقيقي  تغلغلها  بسبب  العربي 
الــرغــم مــن ذلــك أرســت  الجماهير. لكنها على 
مــجــمــوعــة مـــن الــســمــات اســتــقــرت فـــي املــســرح 
العربي، مثل النهاية السعيدة بانتصار الحق 
عــلــى الــبــاطــل، والــنــبــرة الــخــطــابــيــة والــصــوت 

املرتفع في دفاع الشخصيات عن حقوقها. 
السير الشعبية تمثل امتدادًا متتاليا لتاريخ 
الشعب العربي منذ الجاهلية وحتى نهايات 

ــلـــوكـــي، أي مـــنـــذ الـــبـــدايـــة داخــــل  الـــعـــصـــر املـــمـ
العراق  فــي  ثــم  اليمن،  وفــي  العربية،  الجزيرة 
ــام، ثــــم فــــي مـــصـــر والـــشـــمـــال األفـــريـــقـــي  ــ ــشـ ــ والـ
ـــاب 

ّ
ــد تــشــيــر إلـــــى أن كـــت ــاك شــــواهــ ــنــ كـــلـــه. وهــ

الــســيــرة كــانــوا يــنــظــرون إلـــى مــن سبقهم من 
حذوهم  ويحذون  قدموه،  ما  فيكملون  اب 

ّ
كت

فــي مستهل ســيــرة »ذات  مــوضــوعــيــا وفــنــيــا. 
الهمة« يبرز البطل »الصحصاح« كأنه صورة 
مــن »عــنــتــرة بــن شــــداد«، فهو يقتل األســـد في 
صــبــاه الــبــاكــر، ولــه عبد اســمــه »نــجــاح« يقوم 
مــنــه مــقــام »شــيــبــوب« مــن عــنــتــرة. فــكــأن قصة 

الصحصاح امتداد لقصة عنترة! 
ــيـــرة شــعــبــيــة  ــم مــــا يـــمـــايـــز بــــن سـ ــ غـــيـــر أن أهـ
وأخرى هو اختاف البيئات والزمان، بحيث 
األمــة  تــاريــخ  الشعبية  السير  مجموع  يمثل 
الجاهلي  عنترة  بسيرة  تــبــدأ  فهي  العربية، 
وتستمر إلى ما بعد موته في مرحلة االمتداد 
أيــــام الخلفاء  الــعــنــتــريــات )أبـــنـــاء عــنــتــرة(  أو 
الـــراشـــديـــن. كــمــا تــبــدأ ســيــرة ذات الــهــمــة  في 
نــهــايــة الــعــصــر الــعــبــاســي فــي خــافــة الــواثــق 
ــيـــرة الــظــاهــر  ــبـــدأ أحـــــــداث سـ بـــالـــلـــه. بــيــنــمــا تـ
الــراوي  كــان  بيبرس في عهد األيوبين، وإن 
يستهلها بذكر موت املعتصم بالله، ثم يعدد 
إلــى أن يصل لزمن األحــداث.  سريعا خلفاءه 
وكأن هدف مؤلف السيرة الشعبية يتمحور 
حـــول إبــــداع تــاريــخ شــعــبــي يــقــف إلـــى جانب 
ــــوزراء الــتــي حفلت  تــاريــخ املــلــوك والــقــادة والـ

بها كتب التاريخ.

حكاية الربابة
السيرة،  أداء  فــي  أســاســي  عنصر  املوسيقى 
وهـــي تعتمد عــلــى الــربــابــة الــصــعــيــديــة، وقــد 
ــــرى كــالــرق  تــشــتــرك مــعــهــا بــعــض اآلالت األخـ
والـــدربـــكـــة. ويــنــتــقــد »ســيــد الـــضـــوي« شــعــراء 
ــــري، ويــصــفــهــم  ــــحـ ــبـ ــ الــــســــيــــرة فـــــي الـــــوجـــــه الـ
أدوات  أدخــلــوا  السيرة، ألنهم  أفــســدوا  بأنهم 
موسيقية أخرى مثل الكمان! ويبدو أن ربابة 
الشاعر تطورت عما كانت عليه قديما، فلها 
تثبت  الفرعونية  والنقوش  متعددة،  أشكال 

عراقتها. 
الربابة  يصف  يونس،  الحميد  عبد  الدكتور 
الــوتــر،  ثنائية  بأنها  )الــصــعــيــديــة(  الــجــديــدة 
الـــ 19 »كمنجة«.  القرن  وكانوا يسمونها في 
ويــــــــتــــــــراوح طــــولــــهــــا مــــــن ســــتــــن إلــــــــى مـــائـــة 
سنتيمتر، وصــنــدوقــهــا الــصــوتــي عــبــارة عن 
نصف جــوزة فارغة، ويتناسب طــول القوس 
ــول الـــربـــابـــة،  ــه الـــشـــاعـــر مـــع طــ ــذي يـــعـــزف بـ ــ الـ
ويصنع من خشب الشوم أو الخيزران. وهي 
 عما حكاه إدوارد 

ً
بهذا الوصف تختلف قليا

ــد. وكــانــوا يطلقون  لــن بــأنــهــا ذات وتـــر واحــ
عليها في أيامه »ربابة أبي زيد«، الرتباطها 

بالسيرة الهالية.

رمضان 2015تحقيق
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محمد كريم

رأينا أخيرًا صورًا لأمير هاري وهو يشارك 
رقصة  النيوزيلندين  الجنود  من  مجموعة 
»الــــهــــاكــــا«، وقــــد ظـــهـــرت قـــدرتـــه عــلــى تنفيذ 
الرقصة وتناغمه مع زمــائــه، مما يــدل على 

حسن تدربه على أدائها.
وتأتي أصول هذه الرقصة إلى زمن اجتماع 
الرجال في ساحة القبيلة لتأدية رقصة تعبر 
عن الحماسة ملاقاة العدو والتأهب لهزيمته 
يطلون  كانوا  القبيلة.  شهداء  ألرواح  والثأر 
وجوههم وأجسادهم شبه العارية باللونن 
طويلة  بــحــراب  ويمسكون  واألزرق،  األحــمــر 
ويأخذون في أداء تعبيري يمزج بن الرعب 
والــعــنــف والــتــهــديــد والــبــهــجــة إلـــى أن يبلغ 

الجميع حّد الحماسة الازمة لبدء املعركة!
إذا تخيلنا  قديما  الرقصة  قــوة  يمكن تخيل 
الــصــفــات الــجــســديــة لــلــمــاوريــن األصــلــيــن، 

العروض مجانا، وسط شكوك حول إمكانية 
حضور الجمهور. إال أن عبد الجبار السهيلي، 
أوضح  روابـــط،  مؤسسة  في  الفعاليات  مدير 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« بــأن أكــثــر مــن ألــف شاب 
بسبب  وقوفا  بالفعاليات  استمتعوا  وشابة 
ازدحام املكان، بينما لم يجد العشرات مكانا. 
خــال تلك الــفــعــالــيــات، أخـــرج كــثــيــرون مــا في 
ــم لــيــحــّدثــوا بهما،  صــدورهــم مــن ســخــريــة وألـ
بتلك الهزلية، ساستهم الذين لم يفهموا لغة 
التحاور والتوافق، تحديدًا في فقرة »الجواب 
كوميدي«  »ستاندأب  بأسلوب  عمه«،  ابــن  أو 
وبشكل تفاعلي، فقد ُسمح للجمهور بتوجيه 
ــّدم اإلجــابــة  ــقـ أســئــلــة عـــن الـــحـــرب، لــيــرتــجــل املـ
بــقــالــب ســاخــر. وفـــي فــقــرات أخــــرى، اســتــخــدم 
ــلـــوب نــفــســه الســتــعــراض مــشــاكــل الــحــّب  األسـ
وقت الحرب، بينما تمّيز ثالث بالضحك على 

أحوال املجتمع وسط أجواء الحرب.
كـــانـــت الــفــعــالــيــة تــوظــيــفــا مـــمـــتـــازًا لــلــســخــريــة 
 للواقع ورصد تناقضاته 

ً
العصرية، ومحاكاة

بــأســلــوب شــبــابــي مــتــمــّرد. وقـــد بـــدت الــفــقــرات 

صنعاءـ عبداإلله تقي

نجح اليمني في تحويل مشهد بلده الحزين 
فة برسائل سياسية 

ّ
إلى كوميديا سوداء، مغل

واجــتــمــاعــيــة، تــدفــع الـــنـــاس لــلــتــمــّســك بــاألمــل 
 بــذلــك األلـــم واملــــوت. هكذا 

ً
والــحــيــاة، مــتــحــّديــة

النافذة  اإلعــامــيــة  »روابــــط«  مؤسسة  فتحت 
وأقـــامـــت  اآلن،  لـــابـــتـــســـامـــة حـــتـــى  الــــوحــــيــــدة 
فعاليات تطوعية إبداعية وكوميدية بعنوان 
ــذ شــبــاٌب سلسلة من 

ّ
»كوميديا الــحــرب«. ونــف

مقاطع »ستاندأب كوميدي« و«االسكتشات« 
واللوحات  املوسيقية  والــوصــات  املسرحية 
الــحــرب  مــن  الــســاخــر  الــقــالــب  ذات  التشكيلية 

وتناقضاتها. 
ــد نـــجـــح فـــريـــق الـــعـــمـــل الــــشــــاب فــــي إقـــنـــاع  ــ وقـ
إدارة »سينما قــرطــاج«، في أحــد أفخر أحياء 
ــة صــــنــــعــــاء، بـــتـــخـــصـــيـــص يـــومـــن  ــمــ ــعــــاصــ الــ
ــقـــرات  ــفـ ــلـــجـــمـــهـــور الـــيـــمـــنـــي لـــاســـتـــمـــتـــاع بـ لـ

وقد وصفهم املستكشف البريطاني جيمس 
كوك بقوله: »إن املاروي متن البنية ممشوق 
الــقــامــة ذو عــظــام عــريــضــة وقـــامـــة أطــــول من 
املتوسط«. يتّم توظيف العديد من الحركات 
التي  الوجه  تعبيرات  مثل  الرقصة،  أداء  في 
ــة، وقـــلـــب بـــيـــاض الــعــن  ــراســ تـــــدل عـــلـــى الــــشــ
وإخــــــــراج الـــلـــســـان بــــصــــورة مـــرعـــبـــة، وتــمــتــد 
إلـــى حـــركـــات جــســديــة انــفــعــالــيــة مــثــل ضــرب 
األفخاذ باأليدى وضرب األرجل باألرض، مع 

استخدام الصيحات واأللفاظ الحماسية.
كـــانـــت مـــشـــاركـــة الـــنـــســـاء ال تـــتـــجـــاوز الــغــنــاء 
الخلفية. ولكن هناك رقصات  الحماسي في 
تــؤديــهــا الــنــســاء مــثــل رقــصــة »كــابــانــابــانــا«. 
ابن  أن »تن رور«،  وتحكي بعض األساطير 
إله الشمس، كان له حوت أليف، قتله صّياد له 
 زائدة ظاهرة في فمه، فأرسلوا مجموعة 

ّ
ِسن

ــيـــاد، لــيــرقــصــوا  مـــن الـــنـــســـاء إلــــى قـــريـــة الـــصـ
ــال أهـــل الــقــريــة  بــأســلــوب فــكــاهــي يــجــعــل رجــ
يــضــحــكــون، ومـــن ثــم تــظــهــر أســنــان الــصــيــاد 
ــقـــصـــود. ال تــعــبــر »الـــهـــاكـــا« عــمــا يــخــالــف  املـ
طبيعة هــذا الشعب من الطيبة واملـــودة، فقد 
أصبحت تمارس باعتبارها نوعا فولكلوريا 
ــيــــوف فــي  ــالــــضــ ــيـــب بــ ــرحـ ــتـ ــلـ ــه لـ ــ يــــقــــومــــون بــ

املناسبات الرسمية وغيرها. 
وقــــد رقــــص العـــبـــو املــنــتــخــب الــنــيــوزيــلــنــدي 
نفوس  في  الرعب   

ّ
لبث »الهاكا«  ة 

ّ
السل لكرة 

 
ّ
»منتخب األحام األميركي« قبل املباراة، لكن
الشهير:  التعليق  فانتشر  تنفع،  لم  التميمة 

»ليس بالهاكا وحدها تنتصر الشعوب«.

ــــي تـــمـــزج الـــدمـــعـــة بـــاالبـــتـــســـامـــة، وتــحــيــك  وهـ
ــتــــل بـــالـــلـــون  ــقــ ــتــــحــــّدى الـــعـــنـــف والــ قـــصـــصـــا تــ
واألغنية وابتسامة التحّدي العفوّية، التي ال 
تخلو من توبيخ وجلد ملن صنع املأساة، بما 
فيها جلد الذات أحيانا كمسؤولية اجتماعية. 
نجم »الستاندأب كوميدي« في اليمن، الفنان 
»املخترع  اسكتش  أّدى  الــذي  األســمــر،  صالح 
املجنون«، تحّدث عن إقحام الهزل في تناوله 
الــحــرب: »غــبــاء ساستنا  قضية جــــاّدة، وهـــي 
الــــذي خــلــقــوه للمجتمع هو  واملــصــيــر األلــيــم 
ما دفع الناس لخلق النكتة. أنت ترى النكتة 
واضحة بن أقوالهم وأفعالهم، وترى املفارقات 
 في تغيير تحالفاتهم بن ليلة 

ً
املضحكة مثا

وضحاها... وجدنا مجموعة من الشباب وقد 
ثــاث نكات،  كــل منهم  أن يحمل  اتــفــقــوا على 
جميعا  ليبدأوا  الفعاليات  من  استخلصوها 
بنشرها على وسائل التواصل االجتماعي«.  

السهيلي،  الجبار  عبد  الفعالية  مدير  وفــّســر 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« عــن خطة »روابــــط« التي 
تــقــضــي بــإقــامــة فــعــالــيــات مــشــابــهــة فــي مكان 
أوسع، من أجل إمتاع قدر أكبر من الجمهور، 
وجعلهم محل تحّد وتقبل للظروف الواقعية، 
ولكن بــروح رياضية من أجــل ضمان صمود 

أطول.  
ــة أيـــضـــا إلطــــــاق حــمــلــة  ــسـ وتـــخـــطـــط املـــؤسـ
والنسيج  الــغــزل  مصنع  لتحويل  مــنــاصــرة 
ــف عــن الــعــمــل مــنــذ أكــثــر مــن 20 عاما 

ّ
املــتــوق

فـــي صـــنـــعـــاء، إلــــى مــصــنــع لــلــنــســيــج الــفــنــي 
والثقافي للشباب.

»الهاكا« النيوزيلندية.. رقصة ترهيب المنافسينكوميديا الحرب: اليمنيون يضحكون في وجه المأساة
يحرص اليمنيون على 

االبتسام، تحديدًا بعد أن 
اعتادوا الموت، أو ربما 
ألجل مواجهة الموت 
الذي يحاصرهم، ورّدًا 

على الحرب

بدأت عروض »برومو« 
مسلسالت رمضان 

تتوالى وتتنافس، وإن 
كان المكتوب يقرأ من 

عنوانه، فعنوان 
الموسم هو: اإلنتاج 

العربي المشترك

جذبت »الهاكا« أنظار 
العالم مع افتتاح دورة 

سيدني األولمبية، حين 
قّدم مجموعة من 

المحاربين الماوريين 
»رقصة الحرب«

ربيع فران

ــاع 
ّ
يــجــتــذب اإلنـــتـــاج الــعــربــي املــشــتــرك صــن

ــيـــوم، وذلــــك بــعــد نــجــاح عـــدد من  الـــدرامـــا الـ
من  انون 

ّ
فن في صناعتها  اشترك  التجارب 

مسلسل  أبــرزهــا  مختلفة،  عربية  جنسيات 
»روبـــي« عــام 2010 للمخرج الــســوري رامــي 
مارشليان،  كلوديا  اللبنانية  واملؤلفة  حنا 
ــنـــور  ــبـــد الـ ــيـــريـــن عـ وبـــطـــولـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة سـ
والــــســــوري مــكــســيــم خــلــيــل واملــــصــــري أمــيــر 
ــــي« شــهــّيــة املــنــتــجــن  ــ كــــــــرارة... فــتــحــت »روبـ
تكلفتها  وبرغم  أعمال شبيهة،  على  العرب 
الباهظة، تحديدًا لجهة أجور النجوم الكثر 
ها ستكون »الفرس« 

ّ
في عمل واحد، يبدو أن

األقوى في السباق الرمضاني الحالي.
املــنــتــج الـــســـوري الــــراحــــل، أديـــــب خـــيـــر، كــان 
ــاج، وأّول  ــتـ ــذا الـــلـــون مـــن اإلنـ ــدأ هـ أّول مـــن بـ
من جمع فنانن من لبنان وسورية ومصر 
تــحــديــدًا فــي مسلسل واحـــد، والــيــوم تعتبر 
»شـــركـــة ســـامـــا« الــتــي أّســـســـهـــا، األقـــــوى في 
مسلسل  وبــعــد  مشتركة.  مسلسات  إنــتــاج 
انــتــهــج  الـــــــذي   ،2013 عــــــام  املــــــــوت«  ــة  ــبـ ــعـ »لـ
متابعن،  ونــال  العربين  والتنوع  الشراكة 
أصبحت الطريق معبدة أمام الجميع. فيما 

ق بخريطة هذا العام، يبدو »الصّباح« 
ّ
يتعل

ــي تـــســـويـــق أعــــمــــالــــه، إذ اشـــتـــرت  األقـــــــوى فــ
املعنون  إنــتــاجــه  تلفزيونية  ــات 

ّ
مــحــط ســت 

بـــ »تــشــيــلــلــو«، وهـــو يــــدور حـــول قــّصــة حــّب 
نسيب  نــاديــن  اللبنانيان  األطــــراف:  ثاثية 
نجيم ويوسف الخال والسوري تيم حسن، 
فــي إطـــار بــات يألفه املــشــاهــد الــعــربــي، بعد 
ــوة« و«عــــاقــــات خـــاصـــة«..  ــ ــ مــســلــســلــي »اإلخـ
املستقبل  فضائية  على  سيعرض  املسلسل 
بي  »إم  املصرية وشاشة  والنهار  اللبنانية 
سي دراما« وقناة »أبوظبي« ومحطتن في 
املــغــرب الــعــربــي. أمـــا مسلسل »24 قــيــراط«، 
»ثاثية«  لعبة  في  »تشيللو«  ينافس  الــذي 
وعابد  النور  عبد  فيجمع سيرين  املمثلن، 
فهد وماغي بو غصن، من تأليف ريــم حنا 
وإخراج الليث حّجو، وسيعرض على محطة 
الفضائية   OSN و  الــلــبــنــانــيــة  فـــي«  تــي  »إم 
ـــرة، الـــتـــي اشـــتـــرت عـــرضـــه الــفــضــائــي 

ّ
املـــشـــف

ُيــعــاد عرضه على »سي  أن  الحصري، على 
ــان.  ــر رمــــضــ ــهـ ــد شـ ــعـ ــــي ســــــي« املــــصــــريــــة بـ بـ
الــذي  الشهبندر«،  »بــنــت  ويــعــرض مسلسل 
ــة مــعــمــار  يــجــمــع بـــن قــصــي خـــولـــي وســـافـ
وفــادي إبراهيم وسميرة بــارودي وجيسي 
اللبنانية  قــنــوات »املــســتــقــبــل«  عــبــدو، عــلــى 

وتــلــفــزيــون الــكــويــت و«الــســومــريــة« والــقــنــاة 
ــــى الــســعــوديــة، ويـــجـــري مــنــتــجــه مفيد  األولـ
أبوظبي.  تلفزيون  مــع  مفاوضات  الرفاعي 
ــة، كــتــبــهــا  قـــصـــة املـــســـلـــســـل عـــاطـــفـــيـــة وطـــنـــيـ
هوزان عكو وأخرجها سيف الدين سبيعي، 
تــجــري أحــداثــهــا بـــدايـــة الـــقـــرن املـــاضـــي بن 

بيروت ودمشق.
فيلم  عــن  املقتبس  نـــوح«،  »سفينة  مسلسل 
ــراب الــشــهــيــر، فــيــجــمــع بـــن الــســوريــن  ــعــ الــ
ــة  ــمـ ــــور وديـ ــــاخـ ــم يـ ــ ــــاسـ ــال ســـلـــيـــمـــان وبـ ــمــ جــ
قندلفت والجزائرية أمل بوشوشة وعدد من 
إخـــراج حاتم  مــن  اللبنانين، وهــو  املمثلن 
رافــي وهــبــي، وسيعرض على  علي وكتابة 
شــاشــتــي »الــحــيــاة« املــصــريــة، نــظــرًا لشهرة 
جمال سليمان في مصر، وعلى قناة »دبي 
ــالـــت »إم بـــي ســــي« حــقــوق  الــفــضــائــيــة«. ونـ
الــعــرض الــثــانــي مــن املــســلــســل الــــذي يــواجــه 
ــم نــفــســه  ــي املــــوســ ــعـــرض فــ ــُيـ تــــحــــّديــــا، إذ سـ
إنــتــاج ســـوري مــشــتــرك عــن الــقــّصــة نفسها، 
ــّراب«، بــطــولــة عــابــد فــهــد وســلــوم  ــ ــعـ ــ هـــو »الـ
»العربي  وعلمت  الحاني...  وعاصي  حــداد 
نـــوح«  »ســفــيــنــة  ــتـــاج  إنـ إدارة   

ّ
أن الـــجـــديـــد« 

ســـتـــدرس رّد فــعــل الــجــمــهــور لــتــقــرر إنــتــاج 
أجزاء ثانية من العمل نفسه.

فنّان الشعب 
في صعيد مصر

)Getty( يؤدون الهاكا

اختتمت الدورة الثانية من »مهرجان دوم للحكي« في مدينة قنا المصرية، وكانت مناسبًة 
فريدة لتسليط الضوء على شعراء الربابة والسير الشعبية والفنون الشفوية

شاعر 
   الربـابة

في اإلنتاج المشترك... قوة

اصطباحة

بالل فضل

■ »ال أحلم بأن يشرب الذئب مع الخروف من وعاء واحد، هذا حلم كبير، ال أحلم 
بأن يتوقف الناس عن متعة القتل، إن هذا مستحيل. كل حلمي أن يظل القاتل 
قاتال والقتيل قتيال، دون أن يختلط علّي اليد التي غرزت السكني، والقلب الذي 
تلقى الطعنات، هابيل حبيبي، أفرح به حني يرفض مد يده، ليبادل ابن أمه طعنة 
بطعنة، قابيل حبيبي، أفرح به وهو يبكي من األلم حني رأى جثة أخيه عارية، 
الخطأ  بالعدل، بني  بالحياة، حلبة مصارعة  أحلم  العراء،  الــروح، في  محرومة 

والندم، ال منتصر فيها وال مهزوم«.
الشاعر املصري عماد أبو صالح  

■ »الحقيقة إبرة في مزبلة«. 
الكاتب املسرحي السوري سعد الله ونوس 

ٍة نظيفٍة، وبني أصدقاِئنا.. ال بأَس أن  دَّ
َ
■ »ال بأَس أن نموَت في ِفراِشنا، على ِمخ

 
َ

دوش
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ً
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ً
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ُ
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ُ
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ُ
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ُ
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ُ
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نا يأُس 
ُ
، يحيط ــِحــّبْ

ُ
ن َمــن   

ِّ
ــف

َ
نا في ك

ُّ
ف

َ
نــا، وك ــدِّ

َ
، تحَت خ

ُ
البيضاُء، ال الرصيف

يَر عاِبئني باألياِم، تاركني 
َ
ِة الوداِع، غ

َ
ضاْت، وما لنا سوى َرشاق الطبيِب واملمرِّ

ها«.
َ
رون ْيَرنا«... ُيَغيِّ

َ
 »غ

َّ
حواِلِه، لعل

َ
هذا الكوَن في أ

الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي 

■ »على الكاتب أن يكون أربعة أشخاص: املجنون الذي تستبد به فكرة على 
نحو غير سوي ـ الغبي ـ صاحب األسلوب ـ الناقد، رقم 1 يوفر املادة، 2 يدعها 
تتجلى، 3 هو الذوق، 4 هو الذكاء، الكاتب العظيم يجمع األربعة كلهم، لكن يمكنك 

مع ذلك أن تكون كاتبا جيدا برقمي واحد أو اثنني فقط، فهما األكثر أهمية«. 
الكاتبة األميركية سوزان سونتاج من كتاب )والدة ثانية ـ اليوميات 
املبكرة( ترجمة عباس املفرجي 

■ »كل مرة يستسلم فيها املرء للغرور، كل مرة يفكر ويعيش فيها املرء كرمى 
للجميع،  املــرء نفسه  م 

ّ
أن يسل الــضــروري  لإلبهار يرتكب خــيــانــة... ليس مــن 

بل فقط ألولئك الذين يحبهم، ألنه حينذاك لن يكون تسليم نفسه في سبيل 
اإلبهار، بل من أجل العطاء فحسب، ثمة الكثير من القوة في اإلنسان الذي ال 
ُيبِهر إال حني يستوجب عليه ذلك. للمضي حتى النهاية، ذلك يعني كيفية حفاظ 
املرء على سره، أنا عانيت من كوني وحيدا، لكن في سبيل الحفاظ على سري، 
تغلبت على الوحدة، واليوم أنا ال أعرف مجدا أعظم من مجد العيش وحيدا أو 

مجهوال. أن أكتب ذلك هو فرحي العميق«. 
الكاتب الفرنسي ألبير كامي 

الدموع واملوسيقى«، من ال  ■ »يقول نيتشه: »ال أستطيع وضع اختالف بني 
يستوعب هذا فورا لم يعش في حميمية املوسيقى قط، كل موسيقى حقيقية 

تخرج من الدموع، ألنها ولدت من الندم على الفردوس«. 
إميل سيوران 

■ »لن نكف عن االستكشاف، وستكون غاية تقصينا كله، أن نصل املكان الذي 
منه انطلقنا، وأن نعرفه للمرة األولى«. 

ت. س. إليوت من ديوان )رباعيات أربع( ترجمة توفيق صايغ 

■ »لم أكن أريد أن أكبر في السن إذ تنقلب الحياة بعد سن الثانية عشرة إلى 
مزبلة وينقلب الناس إلى قمامة، لذلك أقول إن الطفولة هي أسعد فترات حياتنا 
وذكرياتها هي ممتلكاتنا الغالية واألكثر قيمة وكل ما عدا الطفولة هو تراكم 

قميء لإلهانات والحماقات«. 
من رواية )زجاج مكسور( لـ آالن مابانكو ترجمة عادل أسعد امليري 

■ »..أنـــتـــم يــا مــن ســتــظــهــرون بــعــد الــطــوفــان الـــذي غــرقــنــا فــيــه، فــكــروا عندما 
تتحدثون عن ضعفنا، في الزمن األسود الذي نجوتم منه، كيف كنا نخوض 
حرب الطبقات، ونهيم بني البالد، نغّير بلًدا ببلٍد أكثر مما نغّير حذاًء بحذاء، 
يكاد اليأس يقتلنا حني نرى الظلم أمامنا، وال نرى أحًدا يثور عليه، نحن نعلم 
إن كرهنا لالنحطاط يشّوه مالمح الوجه، وإن سخطنا على الظلم ُيَبّح الصوت، 
أن ُيحب بعضنا  لــم نستطع  للمحبة،  الطريق  أن نمهد  أردنـــا  الــذيــن  ، نحن  آه 
ا لإلنسان، 

ً
ا، أما أنتم فعندما يأتي اليوم الذي يصبح فيه اإلنسان صديق

ً
بعض

فاذكرونا و سامحونا«.
 في زمٍن أسود( 

ُ
ا إنني أعيش

ً
برتولت بريخت من قصيدة )حق

ترجمة الدكتور عبد الغفار مكاوي.

إنهم يكتبونني

belalfadl@hotmail.com
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وبــالــنــســبــة لــــ«اإللـــهـــيـــة« فــهــو لــفــظ أضــافــه 
نـــاشـــرو عــصــر الــنــهــضــة تــعــبــيــرًا مــنــهــم عن 
فرادة هذا العمل، أي أن »اإللهية« توصيف 
ينسحب على املنت نفسه ال على مضمونه 

كما يعتقد كثيرون.
يــبــدو دانــتــي مــن خــال مجمل أعــمــالــه، من 
ورغــم  الــوســيــط،  للعصر  املفاجئني  األبــنــاء 
أنــــه ُولــــد تــاريــخــيــا فـــي هــــذا الــعــصــر إال أن 
الـــبـــاحـــثـــني احــــتــــاروا فـــي نــســبــة فـــكـــره إلـــى 
ــى الــــقــــرون الــوســطــى  عــصــر الــنــهــضــة أم إلــ
ــتـــي في  ــة. والــــحــــال أن تــأثــيــر دانـ ــ ــيـ ــ األوروبـ
كــبــيــرًا وشــمــل مناحي  كـــان  النهضة  عــصــر 
ــل لــحــظــة قــبــض عــلــى الــتــراث 

ّ
ــه مــث عــــدة، ألنـ

 على ما 
ّ

 تــطــل
ً
اإلنــســانــي الـــذي سبقه وقــمــة

هــو آٍت، فــتــنــاولــه لــلــتــراث الــكــاســيــكــي كــان 
حــدثــا ســيــتــكــرر فــي مــســيــرة الــفــكــر الــغــربــي 
املشبوب  السياسي  أن حماسه  كما  الحقا، 
كــــان نــــذيــــرًا بـــتـــحـــوالت جــــذريــــة ســتــعــصــف 
 أوضـــح دلــيــل على 

ّ
بــالــقــارة الــعــجــوز. ولــعــل

 فيه 
َ

لكية«، الذي َعَرض
َ
هذا أن كتابه »في امل

تصوراته السياسية، ُوِضع سنة 1554 في 
قائمة الكنيسة للكتب املحّرمة. 

ــتـــــي شـــعـــور  ــد لــــــدى دانـــ ـــ
ّ
ــول مـــنـــذ صــــغــــره تـــ

عــمــيــق بــوحــدة الــوطــن اإليــطــالــي وانــخــرط 
الغاية؛ ومن  بكل جــوارحــه فــي سبيل هــذه 
اإليطالية،  العامية  للغة  حماسه  كــان  هنا 
ــــت تـــســـمـــى »الـــتـــوســـكـــانـــيـــة« آنـــــــذاك،  ــانـ ــ وكـ
وصراعه »الدنيوي« مع البابوية التي رأى 
 أمام الوحدة املنشودة. لم يكن 

ً
فيها حائا

إيــمــانــه العميق بأن حماس دانتي لإليطالية نابعا من عصبية  قومية عــمــيــاء، بــل مــن 
ــرورة حــتــمــيــة وتــاريــخــيــة؛  ــ فــســاد الــلــغــة ضـ
بــأن ساعة  لغويا متمرسا،  أحــّس، بوصفه 
لــهــا أن تفسح  انــقــضــت وآن  قـــد  الــاتــيــنــيــة 
الطريق أمام لغة جديدة. ومن خال كتابه 
»فـــي الــبــاغــة الــعــامــيــة«، يــتــضــح أن دانــتــي 
اللغة  إلــى  ليلجأ  بالاتينية  عيّيا  يكن  لــم 
العامية بل مصلحا لغويا ذا رهافة نادرة. 
جــــّســــد دانـــــتـــــي بــــــــــوادر إصــــــــاح ســـيـــاســـي 
والبابا  الكنيسة  ملؤسسة  ني 

َ
مقلق ولــغــوي 

اإلصـــاح في  أن  رغــم  الــثــامــن،  بونيفاتشو 
دّيا؛ وكان 

َ
جوهره كان دنيويا أكثر منه َعق

دانتي يرى وجوب فصٍل جزئي بني الديني 
واإلمـــبـــراطـــور  الـــبـــابـــا  إن  إذ  والـــســـيـــاســـي، 
الــرب،  ُمــّجــِســديــن لسلطة  لــه  ــا بالنسبة 

ّ
َمــث

فـــي الــســرمــديــة بــالــنــســبــة لــــأول والــزمــنــيــة 
تــصــورًا مبكرًا  هـــذا  كـــان  لــلــثــانــي.  بالنسبة 

جدًا وأولّيا للعلمانية. 
أحس الشاعر اإليطالي بأن للبابوية تأثيرًا 
الــتــي طاملا  الـــوحـــدة  سلبيا ومـــضـــادًا عــلــى 
آمـــن بــهــا، وقـــد بــرهــن الــتــاريــخ عــلــى صــدق 
السياسي  بطموحها  فالبابوية  تــه،  نــبــوء
الترابية  الــوحــدة  تأخر  فــي  تسببت  علن 

ُ
امل

الزمن،  لكل مــن إيطاليا وأملــانــيــا ردحــا مــن 
د نزعات قومية أشد تطرفا في هذين 

ّ
ما ول

أّدت تصّوراته هذه وحماسه  البلدين. كما 

محمد الصالح قارف

 الــــذكــــرى الـــخـــمـــســـون بــعــد 
ّ

ــل تـــحـ
الــــســــبــــعــــمــــائــــة ملــــــولــــــد الــــشــــاعــــر 
ــــي ألـــيـــغـــيـــيـــري،  ــتـ ــ اإليــــطــــالــــي دانـ
والــذي ال ُيعرف له تاريخ محدد سوى أنه 
أيــار/  منتصف  بــني  املمتد  الشهر  فــي  يقع 
يونيو من سنة  مايو ومنتصف حزيران/ 
اإليطالية عبر  الثقافية  املراكز  1265. تقوم 
العالم بتنظيم ندوات ولقاءات حول حياته 

وأعماله.
ــر دانـــــــتـــــــي بـــمـــلـــحـــمـــتـــه الــــشــــعــــريــــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اشـ
»الكوميديا اإللهية«، أما اسم »الكوميديا« 
ــكـــي، عــكــس  ــيـ ــكـــاسـ ــا بـــالـــتـــعـــريـــف الـ ــهـ فـــأنـ
الـــتـــراجـــيـــديـــا، تــعــبــيــر عــــن ســـعـــي اإلنـــســـان 
إرادتيهما،  الــقــدر واتــحــاد  أو  الله  لقاء  إلــى 

أحمد زكريا

يبدو أن الروائي املصري قد امتثل لنصيحة 
أســــتــــاذه نــجــيــب مـــحـــفـــوظ بــتــوســيــع »لـــوحـــة 
الــعــربــيــة حــتــى ال تنحصر  الــــروايــــة  ألـــــــوان« 
ــراح املــنــســي قــنــديــل  ــ ــارات واألزقـــــــة، فـ فـــي الــــحــ
تناوله  وبــعــد  مختلفة.  جــغــرافــيــا  عــن  يبحث 
لقضية الــهــويــة الــعــربــيــة فــي روايـــتـــه األشــهــر 
رحلة طبيب  مــن خــال  »قمر على سمرقند«، 
أوزبكستان وكازاخستان، نجده  إلى  مصري 
يــتــنــاول لحظة مجهولة  فــي »كتيبة ســــوداء« 
مــن تــاريــخ العبودية والقهر، مــن خــال رحلة 
كتيبة مكّونة من جنود سودانيني ومصريني، 
شـــاركـــت فـــي حــــرب فـــي املــكــســيــك تــحــت لـــواء 

الجيش الفرنسي.
ــام 1863 عـــنـــدمـــا طــلــب  ــ ــى عـ ــ ــعـــود قـــنـــديـــل إلـ يـ
ــن الـــــخـــــديـــــوي ســعــيــد  ــ ــــث مــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــون الـ ــيــ ــلــ ــابــ نــ
فأرسل  املكسيك،  على  الــحــرب  فــي  مساعدته 

ــوالــــي 500 جــنــدي  ــن حــ ــه كــتــيــبــة تـــتـــكـــون مــ لــ
ــذه الــواقــعــة الــتــاريــخــيــة طي  أســــود، وظــلــت هـ
النسيان حتى عام 1933، حني كتب عنها عمر 
طوسون باشا كتابا بعنوان »بطولة األورطة 
ق 

َّ
السودانية املصرية في حرب املكسيك«، وث

ة 
ّ
فيه مــراســات الــخــديــوي مــع الــقــادة، لكن قل

املصادر حول تلك الواقعة جعلت قنديل يقوم 
برحلة إلى املكسيك ليبحث بنفسه حول تلك 

املرحلة.
ــاريــــخ، كـــمـــا يـــقـــول قـــنـــديـــل لــــ«الـــعـــربـــي  ــتــ إن الــ
الــجــديــد«، »ينقسم إلـــى »تــاريــخ كــبــيــر« يقوم 
ــرة والـــتـــغـــّيـــرات  ــ ــاطـ ــ عــلــى أكـــتـــاف املـــلـــوك واألبـ
يرصد  صغير«  و«تــاريــخ  الكبرى،  التاريخية 
 :

ً
قائا الــنــاس«. يضيف  عــوام  تفاصيل حياة 

»أحاول دائما أن أهتم بقراءة التاريخ الصغير 
لــهــؤالء مــا بــني ســطــور الــتــاريــخ الــكــبــيــر«. قد 
تــفــّســر هــــذه الــكــلــمــات انــشــغــالــه فـــي »كــتــيــبــة 
سوداء« بوضع أحام امللوك وصراعات القوى 
الكبرى جبنا إلى جنب مع املصير اإلنساني 

لكتيبة من الجنود السود املجهولني. 

دانتي أليغييري 
ثوريّة الكوميديا

»كتيبة سوداء«، 
رواية عن رحلة جنود 

سودانيين ومصريين 
أرسلهم الخديوي سعيد 
للحرب مع نابليون الثالث 

في المكسيك

وقف دانتي على التراث 
اإلنساني وأطّل على 

المستقبل. لقد أنذر كتابه 
»في الملكية« بتحوالت 
ستعصف بأوروبا، لذلك 

سرعان ما وضعته 
الكنيسة بين الكتب 

المحرّمة

لم ينشر الكاتب 
األرجنتيني اإليطالي 

سوى مجموعة يتيمة 
لم يشترها أحد فوزعها 

كلها مجانًا، »أصوات« 
بورشيا )1885- 1968( 

صدرت ترجمتها أخيرًا

واقعة تاريخية ظلّت طي النسيان حتى عام 1933

أصوات أنطونيو بورشيا في ترجمة عربية

750 عامًا على والدة المصلح المخّرب

اإللهية لفظ أضافه 
ناشرو عصر النهضة 

لفرادة العمل

يروي قصة مشاركة 
قسرية لجنود مصريين 

وسودانيين في حرب 
المكسيك

ظني أنني مساٍو 
للجميع يجعلني 

مختلفًا عن الجميع

كان مؤمنًا أن فساد 
اللغة ضرورة حتمية 

وتاريخية
ــي في  ــتـ ــخــتــصــر دانـ ــا يُ ــادة مـ ــ عـ
»الكوميديا اإللهية«، غير أنه ألّف إلى 
بعمل  بــدأت  فكرية،  ثالثية  جانبها 
دعا  الــذي  العامية«،  البالغة  »في 
اللغة  ال  الناس  لغة  الستعمال  فيه 
»الوليمة«  عملي  أنجز  ثم  الالتينية، 
لدعوته  تطبيقًا  الَملكية«  و«فــي 
إلى  األول  في  تطرّق  حيث  هــذه، 
تحّدث  الثاني  وفي  الدينية  المسألة 
لم  مواضيع  وهــي  السياسة،  في 
تطرق قبله إال بالالتينية، لغة الكتب 

في ذلك الزمان.

الكتابة بلغة الناس

2425
ثقافة

ذكرى

رواية

شذرات

إصدارات

اللغة  قد، إضافة لنظرته إلى 
ّ
املت السياسي 

الــاتــيــنــيــة املــقــدســة وقـــتـــذاك، إلـــى مــواجــهــة 
بحقه  أصـــدرت  الــتــي  الكنيسة،  مــع  حتمية 
قرارات إعدام ونفي متكررة، قبل أن تعترف 

به الحقا كرمز خالد.
رغم أن »الكوميديا« ال تخلو من التصّورات 
روسطية، إال أن التجديد فيها 

ُ
املسيحية الق

كان اعتماد دانتي على امــرأة هي معشوقة 
ــزًا لـــهـــذا الــعــمــل  ــركــ الـــِصـــبـــا بــيــاتــريــتــشــي، َمــ
ــارة تـــرمـــيـــز لـــنـــور اإليـــمـــان  ــ ــد، فـــهـــي تــ ــالـ الـــخـ
للكنيسة بوصفها  نجي، وتــارة استعارة 

ُ
امل

بلغة رصينة يتنقل الكاتب املصري بني عوالم 
النمسا واملكسيك،  إلـــى  أفــريــقــيــا  مــن  روايـــتـــه، 
ــطــا الـــضـــوء عــلــى املـــظـــالـــم الـــتـــي تــعــّرض 

ّ
مــســل

لــهــا الــجــنــود الـــســـود، بــإقــحــامــهــم فــي لــعــبــة ال 
أباطرة  يعرفون مداها، يتحكم في مصيرهم 
التي ال  أوروبـــا، بصراعاتهم  وملوك وملكات 
تهدأ، بدءًا بمغامرة فرنسا في حرب املكسيك 
األملاني،  الجيش  أمــام  الساحقة  هزيمتها  ثم 
للسيطرة  بقوة  إنجلترا  إلــى صعود  وصـــواًل 
على العالم. وفي هذا السياق، يرى قنديل أن 
هــزيــمــة فــرنــســا فــي املــكــســيــك كــانــت ســبــبــا في 
اختال التوازن الدولي، وهو ما جّرأ انجلترا 
ــة واحـــــتـــــال مــصــر  ــدريــ ــنــ ــكــ عـــلـــى ضــــــرب اإلســ

لثمانني عاما.
ــه اإلفـــــات مـــن شــرك  ــتـ حــــاول املـــؤلـــف فـــي روايـ
الـــحـــكـــايـــات الــتــاريــخــيــة املــــجــــردة، فــلــجــأ إلــى 
الــتــاريــخ بــالــخــرافــة، كــمــا فــي حديثه  معالجة 
عــن رحــلــة »ود الــزبــيــر«، تــاجــر الــرقــيــق، حني 
ــراج ومــســتــنــقــعــات »بــحــر الـــغـــزال«  ــ يـــواجـــه أحـ
وتــمــاســيــحــهــا الـــعـــمـــاقـــة ثــــم جـــنـــود ســلــطــان 
ــا« الـــــذي ســيــعــقــد مــعــه صــفــقــة تــبــادل  ــكـ ــدنـ »الـ
عــبــيــد بــبــنــادق.وتــحــت ســقــف قــضــايــا كــبــرى، 
ــثــــل مـــخـــطـــطـــات االســــتــــعــــمــــار والــــعــــاقــــات  مــ
الدولية، يلقي قنديل بحكايات صغيرة، مثل 
طلبت  الــتــي  الفرنسية  »البرنسيسة«  حكاية 
مــن الــتــاجــر رأس خــرتــيــت، العــتــقــادهــا أن سر 
أبلغت  ثــم  الخرتيت،  قــرن  فــي  يــوجــد  الشباب 
ــادرت أمـــوالـــه،  عــنــه ســلــطــات الـــخـــديـــوي فــــصــ
املكسيك، فشاركوا  إلى حرب  وأرسلت عبيده 

في حرب ال ناقة لهم فيها وال جمل.

موطن اليقني وبركة الرب. وهو تصّور يعتبر 
ثــوريــا فــي ذلـــك الــوقــت عــن املــــرأة ومكانتها 
داخل الخطاب الديني عموما والكاثوليكي 
بأنها  »الــكــومــيــديــا«  تتمّيز  كما  خصوصا. 
نص ذو طبقات، كثيف وموغل في الرمزية، 
كــمٍّ  اســتــطــاع بموهبته حــشــد  دانــتــي  إن  إذ 
أن يسقط  دون  الشخصيات  مــن  جــدًا  هائل 
لــحــظــة فـــي الــحــشــو أو اإلقــــحــــام؛ وقــــد أبــهــر 
ّراءه عبر العصور بقدرته الوصفية 

ُ
دانتي ق

الــبــديــعــة وإملــامــه بــدقــائــق الــتــفــاصــيــل، وهــو 
مــــا يـــفـــّســـر افـــتـــتـــان الـــفـــنـــانـــني ـ والـــرســـامـــني 
خصوصا ـ بهذا العمل وتسابقهم لتجسيد 

مشاهد منه.
املــعــاصــرة،  الــعــربــيــة  للثقافة  بالنسبة  أمـــا 
وبـــــعـــــيـــــدًا عــــــن صــــــــــورة دانــــــتــــــي املـــنـــتـــِحـــل 
و«الـــســـارق« األدبـــي لـــ«رســالــة الــغــفــران« أو 
»معراج  كتاب  أو حتى  املكية«  »الفتوحات 
ز 

ّ
الرسول«، ملؤلف أندلسي مجهول، لم تحف

لـ«الكوميديا  عثمان  حسن  الراحل  ترجمة 
اإللهية« والعمل االستثنائي الذي بذله في 
 
ّ
سبيلها إلى ظهور اهتمام خليق بشاعر فذ

في األوساط الثقافية واألكاديمية العربية. 
للعمل  املقابل، ظهرت ترجمات جديدة  في 
الــشــعــري نفسه وعــن لــغــات وســيــطــة، وراح 
كل مترجم يسوق الحجج التي دفعته دفعا 

إلعادة ترجمة العمل.

تصويب

محمد األسعد

 عــن 
ٌ
ــان«، روايــــــــة ــبـ ــقـــضـ  الـ

ُّ
»ظــــــل

مــــامــــح،  ذي  عـــــربـــــّي  ســــجــــٍن 
أي  ولكن مامحه، شأنه شــأن 
ــه مــــن آســيــا  ــاقــ ســـجـــن مــــن رفــ
ال  الاتينية،  وأميركا  وأفريقيا 
يسأل  أحـــد  ال  أي  تظهرعيانًا، 
ــد يــعــرف مــكــانــه، ال  عــنــه، ال أحـ
أحد يعنيه أن يعرف عنه شيئًا. 
إنه خيط أغنية تائهة، أو هذا ما 
يبدو عليه بطل هذه القصة التي 
التميمي،  علي  الــشــاب  نشرها 
: »هذه قصتي 

ً
وقّدمها لي قائا

الحقيقية.. أتمنى أن تعجبك«. 
ــك أنـــهـــا قــصــة حــقــيــقــيــة،  ال أشــ
ولـــــكـــــن هــــــا هــــنــــا طــــريــــقــــة فــي 
املزج  التشظية، في  السرد، في 
ــنــــة، تجعل  بـــن األمــكــنــة واألزمــ
نعتد  لــم  آخـــر  وجــهــًا  للحقيقة 
ــي الـــخـــفـــّي واملــجــهــول  عــلــيــه. هـ
واملنفي؛ أو باختصار هي وجه 
الــــذي حـــن تحتويه  »الـــعـــربـــي« 
ــة، يــصــبــح  ــبــ ــ ــري ــغــ ــ الــــســــجــــون ال
ــذا الــعــالــم  الــوحــيــد ربـــمـــا فـــي هــ
ــــذي عــلــيــه أال يــحــلــم بــالــعــودة،  ال
بــمــنــفــذ يــصــلــه بــســطــح الـــكـــرة 

األرضية. 
فــي هــذه الــروايــة وجــوه عديدة، 
وكلها من النمط نفسه تقريبًا، 
ــت عـــربـــيـــة أوغـــيـــر  ــانــ ســـــــواء كــ
عـــربـــيـــة، فـــالـــهـــنـــدي والـــصـــربـــي 
والــــــصــــــيــــــنــــــي واملــــكــــســــيــــكــــي 
ــذيـــن تــكــتــظ بهم  ــقـــي الـ واألفـــريـ
األميركي  السجن  هــذا  زنازين 
على الحدود بن كندا وأميركا، 
ال  تائهة،  خيوطًا  أيضًا  يبدون 
وطـــن يــســأل عــنــهــم إال بــالــقــدر 
الـــــذي يــســتــطــيــع كـــل مــنــهــم أن 
إال  ــة  ــ ــادمـ ــ قـ أيـــــــام  ــتــــذكــــر، وال  يــ
بالقدر الذي يستطيع كل منهم 

أن يحلم.  

المنسي قنديل استعادة الكتيبة السوداء

اعتراض على وحشة العالم

هادية  بترجمة  حديثًا،  صدر  آرنــت  حنّة  األلمانية  للفيلسوفة  البشري  الوضع 
العرقي، عن دار »جداول« ومؤسسة »مؤمنون بال حدود«. يدرس العمل مبكرًا 
هذه  تساهم  قد  العمل.  عبء  من  الحديث  المجتمع  في  اإلنسان  تحرّر  تبعات 
العربي  تناولها  اقتصر  إذ  آلرنت،  الفكري  المشهد  مجمل  توضيح  في  الترجمة 

على فكرها السياسي.

صدر كتاب الثقافة والقّوة ـ علم اجتماع بيار بورديو، لـ ديڤيد سوارتز، عن دار 
»مجدالوي« من ترجمة محمد عبد الكريم الحوراني. يعد هذا العمل أحد أهم 
المراجع باللغة اإلنجليزية لفكر عالم االجتماع الفرنسي، بورديو. بقي أن نعرف إن 

كان تعريبه سيجعله يلعب دورًا مشابهًا في اللغة العربية.

حال  عنوان  تحت  العربية«  الوحدة  دراسات  »مركز  لـ  السنوي  التقرير  حديثًا  صدر 
يتتبع  األمة العربية 2014 - 2015، اإلعصار من تغيير النظم إلى تفكيك الدول. 
التقرير التغيرات التي حدثت في بلدان المنطقة في المجاالت األمنية والعسكرية 
استنتاجات عامة في محاولة  والسياسية واالقتصادية واالجتماعية. كما يقدم 

لتكوين فكرة مستقبلية عما يمكن أن تؤول إليه األزمات الحالية. 

ديفيد  إيرفين  األميركي،  للكاتب  الفلسفي  الروائي  العمل  نيتشه  بكى  عندما 
يالوم، صدر بترجمة خالد الجبيلي عن »منشورات الجمل« منذ أيام. تعتبر الرواية 
نيتشه  بين  متخيّل  لقاء  على  وتقوم  النفس،  بعلم  الفلسفة  لعالقة  مراجعة 
والطبيب النفسي، جوزيف بروار، كما تستعيد الرواية شخصيات سالومى وريلكه 

وفرويد.

محمود منير

شذرته  بــورشــيــا  أنطونيو  على  تنطبق 
ــه«، 

ُ
الــقــائــلــة »قــبــل أن أمــشــي طــريــقــي كــنــت

ــدر قـــبـــل قـــــــــراءة مـــنـــجـــزه الـــنـــوعـــي  ــ ــــجـ وتـ
اإلشـــارة إلــى أنــه عنون كتابه »أصـــوات« 
)دار أزمــنــة( العــتــقــاده بــأن »كــل األشــيــاء 
ــل شـــــــيء«، كــمــا  ـــســـمـــع واملـــــــرء يــســمــع كــ

ُ
ت

ح مقدمة املترجم وليد السويركي.
ّ

توض
سوى   )1968  -1885( بــورشــيــا  ينشر  لــم 
مجموعة يتيمة في السادسة والخمسني 
مــن عــمــره، بــإلــحــاح أصــدقــائــه الــفــنــانــني، 
ــتـــار أن  ــــف، اخـ ـــبـــع نــســخــهــا األلــ

ُ
ــا لـــم ت ــ ـ

ّ
ومل

العمومية،  املــكــتــبــات  إلـــى  كلها  يــهــديــهــا 
الحركة شعبية واسعة بعد  هــذه  فنالت 
متأخرًا  اعترافا  ومنحته  بسنوات،  ذلــك 
مـــن الـــنـــقـــاد واألدبــــــــاء بـــاعـــتـــبـــاره »أعــظــم 
إضافة لأدب املكتوب باإلسبانية خال 
كما  العشرين«،  القرن  من  األول  النصف 

قال الفرنسي أندريه بريتون.
ــــي املـــــولـــــد والــــنــــشــــأة،  ــالـ ــ ــطـ ــ لـــــم يــــشــــأ اإليـ
ق 

ّ
يوث أن  والــوفــاة،  اإلقامة  واألرجنتيني 

الــذي  عــذابــات حياته وتفاصيلها؛ وهــو 
صار يتيما في السابعة عشرة من عمره، 
وهــاجــر برفقه والــدتــه وســتــة إخـــوة إلى 
ــى مــســؤولــيــة اإلنــفــاق 

ّ
األرجـــنـــتـــني لــيــتــول

 بــــني مـــهـــن عــــّدة 
ً
ــلـــى األســـــــــرة، مـــتـــنـــقـــا عـ

صغيرة  مطبعة  ــه  إدارتــ آخــرهــا  ستكون 
اشــتــراهــا مــع أحــد أشــقــائــه، لكنه سيقرر 
للكتابة  بداية من 1936 منصرفا  العزلة 
األوســاط  عن  بعيدًا  بحديقته  واالعتناء 

األدبية.
كــتــابــة بــورشــيــا مــزجــت روحــــا أمــيــركــيــة 
ــارف األوروبـــــــــــي فــي  ــعــ ــتــ التـــيـــنـــيـــة مــــع املــ
حظة. 

ّ
لل »تخليد«  كـــ  لــلــشــذرات  التنظير 

»با كلمات تقريبا« جاء بكتابه الوحيد 
»أصــوات«، ليواجه »العالم الذي ال يفهم 
ــاب 

ّ
شيئا مــن دون كــلــمــات«، ويــشــغــل كــت

عــصــره مـــن أمـــثـــال بــريــتــون وبــورخــيــس 
وميللر بــشــذراٍت، هــي كــل مــا كتب طــوال 
حـــيـــاتـــه، لــعــلــه يــحــتــمــل وحـــشـــة الـــوجـــود 

اإلنساني. 
ــــى الــتــرمــيــز  عـــبـــر تــكــثــيــفــهــا بـــالـــلـــجـــوء إلـ
ظهر شذراته فائض 

ُ
واملفارقة والتأمل، ت

املــــــرارة تـــجـــاه الــبــشــريــة مــثــل مــعــظــم من 
احترفوا كتابة هذا النوع األدبــي، وعلى 
هــــذا الــنــحــو يــمــكــن الــنــظــر إلــــى إعـــانـــه: 
»أظن نفسي مساويا للجميع، ومع ذلك، 
أنني مساٍو للجميع يجعلني  فــإن ظني 

مختلفا عن الجميع«.

عــن سخريته  تعبيرًا  الــلــغــويــة  ســيــوران 
وعــبــثــه املــطــلــق حــيــال الــكــون، ولـــم يــفــّوت 
ــاره لــفــرنــســا  ــقـ ــتـ الـــفـــرصـــة لــيــعــّبــر عـــن احـ
ــذرة«، الــــتــــي ال يـــحـــب فـــيـــهـــا ســـوى  ــ ــ ــقـ ــ ــ »الـ
تــبــدو غربة  الــريــفــيــة. بينما ال  مــقــابــرهــا 
الــلــغــة لــــدى بــورشــيــا عــائــقــا بــيــنــه وبــني 
بل  إلــيــه،  الـــذي هــاجــر  ثقافته ومجتمعه 
ــادح )ولــيــس  ــكـ إنــــه انـــخـــرط فـــي الــعــمــل الـ
الــفــكــري فـــقـــط(، وبـــنـــى صـــداقـــات متينة 

فيه، وانتمى - في فترة معينة معّينة من 
أطلقت  يــســاريــة  إلـــى مجموعة   - حــيــاتــه 
 لنشر أفكارها االحتجاجية.

ً
وقتها مجلة

نـــجـــح بـــورشـــيـــا فــــي مـــقـــاومـــة مــعــانــاتــه 
العالم معا بوصفهما  الحياتية وجنون 
الــشــخــصــيــة، واســـتـــطـــاع أن ينفذ  أزمـــتـــه 
إلـــى مـــا وراءهـــــا عــبــر الــتــأمــل الــعــمــيــق ال 
ــــدرس املــعــرفــي، وهـــو الـــذي  عـــن طــريــق الـ
نمطا  مقدما  أكاديميا،  تعليما  يتلق  لــم 
ــذرات لــكــاتــب  جـــديـــدًا ومــخــتــلــفــا مـــن الــــشــ
تتسامى  مقاِومة  كتابة  يجترح  التيني 
الواقع رغــم أنها تبحث عن الحياة  على 
يطفو  تطهرية  كتابة  منها،  ذرة  كــل  فــي 
من خالها األلــم كونه الزمــة »ضرورية« 
لــإلنــســان املــعــاصــر. كتب يــقــول »ال شكل 
فإذا  للوجع اإلنساني حني يكون نائما، 

أوقظ اتخذ شكل من أيقظه«.

تــحــاكــي »أصــــــوات« بــورشــيــا بــعــضــا من 
شـــــذرات نــيــتــشــه ومــــا تــنــطــوي عــلــيــه من 
ــاد  ــقـ ــتـ مــــمــــارســــة الــــشــــك فــــي املــــعــــرفــــة وانـ
مــعــانــيــهــا املـــكـــّرســـة، فــتــطــرح كـــل شـــذرة 
أســئــلــتــهــا فـــي وجــــه الــســائــد بـــل تــهــجــوه 
أيــــضــــا، غـــيـــر أن بـــورشـــيـــا يــخــتــلــف عــن 
الــذي  الفلسفي  الــبــعــد  حــيــث  مــن  نيتشه 
اتــخــذتــه كــتــابــات األخــيــر، وربــمــا هـــذا ما 
جــعــلــه يــعــتــرف: »شــــيء مـــن الــســذاجــة لم 

يفارقني قط. ذلك ما يحميني«.
يــقــتــرب مـــؤلـــف »أصـــــــوات« فـــي وجــــه من 
تــجــربــتــه مـــن الـــرومـــانـــي إمــيــل ســـيـــوران، 
غــيــر  لـــغـــة  بـــاإلســـبـــانـــيـــة،  األول  كـــتـــب  إذ 
لــغــتــه، مــثــلــمــا فــعــل الـــثـــانـــي الـــــذي هجر 
ــب بــالــفــرنــســيــة. االلــتــقــاء 

َ
الــرومــانــيــة وكــت

األم ال يعني  الــلــغــة  بــغــيــر  الــكــتــابــة  فـــي 
شــبــهــا بـــني الـــكـــاتـــبـــني، فــقــد كـــانـــت غــربــة 
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ذاكرة

عاصر علي فخرو تطورات األوضاع في بالده البحرين والمنطقة منذ 
فيها،  ومساهمته  المرحلة  تلك  يستذكر  االستقالل.  قبل  ما  مرحلة 

إضافة إلى رأيه في ما تشهده المنطقة في الوقت الراهن

علي فخرو
طبيب البحرين ووزير صحتها األول

أنس أزرق

¶ كنت أول طبيب في البحرين؟
نعــم، أول طبيــب بتاريــخ البحرين، 
فــي  كان  الحديــث،  الطــب  بمعنــى 
البحريــن طــب شــعبي. تخرجــت مــن الجامعــة 
األميركيــة فــي بيــروت عــام 1958 ثم ذهبت إلى 
الواليــات املتحــدة وتخصصــت فــي األمــراض 
واشــتغلت  للبحريــن  عــدت  ثــم  الباطنيــة، 
ســنتني ثــم رجعت ثانيــة إلى الواليات املتحدة 
للتخصــص فــي أمــراض القلــب، دراســة الطــب 
أخــذت 12 ســنة من حياتــي.  مع بداية عودتي، 
عينــت مســاعدًا للمديــر اإلنجليــزي ثــم أخــذت 
أول  تشــكلت  االســتقالل  حصــل  وملــا  مكانــه، 
وزارة وعينــت وزيــرًا للصحة فيها، وبقيت في 
وزارة الصحــة 12 ســنة ثــم انتقلــت إلــى وزارة 
ســفيرا  ثــم  ســنة،   13 ملــدة  والتعليــم  التربيــة 
لبــالدي فــي فرنســا، ثــم كنــت رئيســا ملجلــس 
أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث ملدة 
3 ســنوات، ثــم بعــد ذلــك تقاعــدت، وأنــا ســعيد 
جــدا بابتعــادي عــن العمــل الرســمي والتركيــز 

على ما أفعله بحرية تامة. 

¶ كيف استقبلوك في البحرين كأول طبيب؟
بترحيب، كان الطب في البحرين متأخرا وكان 
النــاس منزعجــني مــن مســتوى الطــب فنظــروا 
البحريــن  فــي  كان  كطاقــة طبيــة وطنيــة.  إلــي 
مستشــفيات كمستشفى اإلرســالية األميركية، 
ومستشــفى للبريطانيــني، وكان هنــاك أطبــاء 
عندهــم عياداتهــم الخاصــة، وطبعــا الخدمــات 
الطبيــة الحكوميــة. ولكنــي أســتطيع أن أجــزم 
أنــه بعــد تعيينــي وزيــرًا للصحة قفزنــا حوالي 

75 سنة في تطوير الخدمات الطبية لبلدنا. 

¶ أنت من عائلة بحرينية؟
والــدي مــن قطــر وأمي مــن البحرين، نشــأت في 
البحريــن عنــد عائلــة أمــي ألســباب عائليــة، ثــم 
بعــد ذلــك توفيت والدتي فتزوج والدي أختها، 

واضطر من أجل هذا أن ينتقل إلى البحرين. 
كنــت ســأذهب مــع والــدي إلــى الهنــد مــن أجــل 
وفــاة  الرحلــة بســبب  والــدي  فألغــى  التجــارة، 
فــي  الهدايــة  مدرســة  إلــى  وتقدمــت  والدتــي، 
البحرين، وهي أول مدرسة في البالد، وأدخلت 
تحصيلــي  بســبب  ابتدائــي  الخامــس  الصــف 
الدراســة  أحببــت  املــدارس.  ببعــض  الســابق 
ونجحت نجاحًا ممتازًا في صفي، فلما جاءت 
نذهــب  أن  والــدي  بعدهــا وطلــب  التــي  الســنة 
للهنــد رفضــت وأكملــت تعليمي إلــى أن أوفدت 
لدراســة الطــب فــي الجامعــة األميركيــة، حيــث 

كنت األول في صفي. 

السياســة  إلــى  تعرفــت  األميركيــة  الجامعــة  فــي   ¶
ودخلت حزب البعث العربي االشتراكي؟

تعرفــت إلــى حــزب البعــث وغيــره مــن األحــزاب، 
بالصف الثالث ثانوي ألننا درسنا هذا الصف 
فــي بيــروت أيضــًا. ومــا إن دخلــت الجامعــة إال 
وكنــت عضــوا فــي حــزب البعــث، وأذكــر أننــي 

نــي  بعــد أن دخلــت حــزب البعــث عــام 1953 جاء
اإلخوة من القوميني العرب وقالوا نحن ننشئ 
حركــة جديــدة، فقلــت لهــم: ملــاذا حركــة جديدة؟ 
العربيــة  الوحــدة  قالــوا:  شــعاراتكم؟  هــي  مــا 
والحريــة واالشــتراكية، قلــت حــزب البعث لديه 
ليــس  شــعار  عندنــا  فقالــوا:  الشــعارات  نفــس 
مطروحًا في حزب البعث وهو الثأر لفلسطني، 
شــعارًا  ليــس  بالسياســة  الثــأر  إن  لهــم  فقلــت 
كبيرًا، ويمكن أن يدخل تحت شعارات أخرى. 

¶ من عّرفك إلى حزب البعث؟
ينتمــون  شــباب  والجامعــة  املدرســة  فــي  كان 
إلــى حــزب البعــث، وكنــت أقــرأ جريــدة البعــث 
وتعجبني فيها مقاالت ميشيل عفلق وصالح 
وإســماعيل  الدايــم  عبــد  اللــه  وعبــد  البيطــار 
صدقــي.  كانــت كتابــات رصينــة وتقدمية. وأنا 
وعيــي السياســي تفتــح في البحريــن عام نكبة 
الصــف  فــي  كنــت  أنــي  وأذكــر  فلســطني 1948، 
الثانــي ثانــوي عندمــا بدأت أخــرج باملظاهرات 
الوجــود  وضــد  التقســيم  ضــد  البحريــن  فــي 

الصهيوني في فلسطني. 

¶ هل تعرفت إلى مؤسسي الحزب؟
بســبب االنقالبــات العســكرية فــي ســورية كان 
األســتاذ ميشــيل عفلق واألســتاذ صالح الدين 
بيطــار يأتيــان إلى بيــروت وكنت قريبا منهما 

وأزورهمــا دائمــا، يعنــي كان األســتاذ ميشــيل 
يحلــق وأنــا أنتظر في الغرفة الثانية، وتكونت 
عالقــة حميمــة بينــي وبينهمــا وكنــت معجبــا 
جــدا بعقليهمــا، مــع أن عقــل األســتاذ ميشــيل 
نظــري واألســتاذ صــالح بيطــار عملــي وكانــا 

يكمالن بعضهما.

¶ متى تركت حزب البعث؟ وملاذا؟
بــني  االنفصــال  وقــوع  بعــد   1961 عــام  تركــت 
سورية ومصر. كنت أسوق السيارة من جنوب 
الواليــات املتحــدة ذاهبــا إلــى نيويــورك ألركــب 
الباخــرة وأعــود إلــى بــالدي، وفتحــت الراديــو 
الســورية  الوحــدة  أن  وســمعت  بالصدفــة 
املصرية قد انفرطت، وأن حزب البعث كان أحد 
عــت علــى وثيقــة االنفصــال. 

ّ
التــي وق األحــزاب 

أحــد  كان  بــه  أعجبــت  الــذي  عفلــق  وميشــيل 
املوقعني! 

نعــم، وقتهــا كنت أســتطيع أن أتصــور أن حزب 
البعث يغير رأيه باالشتراكية أو الحرية ولكن 
ال أســتطيع أن أتصــور حــزب البعــث وهو يقدم 
علــى خطــوة غيــر وحدويــة، هذه خيانــة كبرى، 

ولذلك انسحبت من الحزب. 

¶ عاتبت ميشيل عفلق في ما بعد؟ 
طبعا، هو تعلل بالضغوط والظروف.

¶ لــم يؤثــر انتســابك للبعــث علــى تعيينــك وزيــرا فــي 
البحرين؟

فــي  الحكــم  أن  فكــرة  يعطيــك  هــذا  يؤثــر،  لــم 
البحريــن كان منفتحــا، اعتبروا أن هذه مرحلة 
يهــم  مــا  بالنهايــة  ولكــن  وشــبابية.  طالبيــة 
مــا هــو توجهــك فــي اللحظــة التــي يريــدون أن 

يعّينوك فيها.

¶ كيف ترى مصير حزب البعث في سورية والعراق؟
أعتقد أن حزب البعث، مع األسف، لو أنه استمر 
كمــا بــدأ حزبــًا جماهيريًا يضــم أفضل عناصر 
األمة العربية من مفكرين ومثقفني ومناضلني 
وطالب وأســاتذة ومهنيني الختلف األمر، كان 
فــي البدايــة زبــدة األمــة العربيــة، لــو ظــل حزبــا 
معتمدًا على الجماهير ولم يتطلع للحكم ولم 
يدخل في لعبة االنقالبات العسكرية سواء في 
ســورية ثــم العراق، لكانت األمــة العربية اليوم، 
بألف خير.  لم أسمع قط، عندما كنت في حزب 
البعــث، أن هــذا ســني وال شــيعي وال مســيحي 
وال مسلم، أبدا، يعني كان األعضاء في بدايات 
الحــزب أعضــاء يؤمنون إيمانا قاطعا بأن هذا 
حــزب تقدمــي يتــرك الديــن لإلنســان بينه وبني 

ربه.

¶ وما زلت تحمل الحب في قلبك لهذا الحزب!
طبعــا، لكــن الحــزب ارتكــب الكثيــر مــن األخطاء 
بمراجعــة  يقــوم  أن  إلــى  ويحتــاج  ذلــك  بعــد 
أســس  علــى  نفســه  تنظيــم  وإعــادة  حقيقيــة 

ديمقراطية. 

¶ عدت إلى البحرين وهو على أبواب االستقالل؟ 
بعد سنتني من عودتي، وكانت لحظة أساسية 
كبــرى فــي تاريــخ البحريــن، بمعنى أنــه بعد أن 
خــرج اإلنجليــز طالبــت إيــران بضــم البحريــن 
الغالبيــة  وبالنهايــة  اســتفتاء  وجــرى  لهــا، 
الســاحقة من شــعب البحرين صوتت أن تكون 
البحريــن دولــة عربيــة تحــت حكــم آل خليفــة، 
وقبل شــاه إيران بهذا الحكم ودخلت البحرين 

هيئة األمم. 

¶ كيف كانت عالقتك بعائلة الحكم آل خليفة؟
الراحــل  البــالد  أميــر  يكــن  لــم  حميمــة،  عالقــة 
الشــيخ عيســى أميــري فقــط، بــل كان صديقــا 
أحيانــا  وكان  حميمــة  عالقــة  بــه  ربطتنــي 
يستشــيرني ويســألني، وكنــت صريحــا معــه 

إلى أبعد الحدود.

¶ لم تصطدم به بتاتًا؟
إســنادًا  يســندني  كان  وبالعكــس  مــرة،  وال 
كبيــرا، كان ينتظــر خطابــي ســنويا فــي عيــد 
العلم ليعرف عما حصل في الساحة التربوية 
وعن مشــاريعنا الجديدة، وكنت أنا من مقدار 
ثقتــي بــأن رأس الدولــة يقــف معــي، أطــرح فــي 
عيد العلم املشاريع الجديدة التي نريدها دون 
أن اذهــب إلــى مجلــس الــوزراء.  أيضــا رئيــس 
الوزراء، والحق يجب أن يقال، لم يقف ضد أي 
مقترحــات لنــا. أمــا امللــك الحالــي، فعملــت معــه 
ملــا كان وليــا للعهــد للشــباب والرياضــة ولــدي 

عالقة شخصية حميمة به.

¶ أنــت مهتــم بتحديــات الهوية فــي املجتمع الخليجي، 
ماذا وجدت؟

مجلــس  دول  فــي  العربيــة  الهويــة  موضــوع 
التعــاون الخليجــي يقلقني جدا، في عام 1975 
وغيــر  عربيــة  الوافــدة،  العمالــة  نســبة  كانــت 
عربية، حوالي 29 % من السكان، واليوم نسبة 
العمالــة الوافــدة من الســكان 69%، وهذا يعني 
زيــادة بالغــة الخطــورة، فأغلبيــة الســكان مــن 
العمالــة الوافــدة، ولــو كانــت الزيــادة بالعمالــة 
عربيــة ملــا وجــدت مشــكلة ولكن نســبة العمالة 
العربية كانت 72% من مجموع العمالة بينما 
اليــوم هــي 32% مــن مجمــوع العمالــة، بمعنــى 
العمالــة  مــن   %70 عندنــا حوالــي  نحــن  آخــر، 
ســتخلق  جــدًا  كبيــرة  نســبة  وهــذه  أجنبيــة، 
إشكاليات في املستقبل ومصدر ضغوط على 
دولنــا مــن قبــل هئيــة األمــم ومنظمــات حقــوق 
السياســية  الحقــوق  لنيــل  وغيرهــا  اإلنســان 

وحقوق املواطنة والجنسية.

¶ لكن هناك تجنيس في البحرين؟
قضيــة  ضــده.  وأنــا  سياســي  تجنيــس  نعــم، 
قضيــة  بــل  محليــة  قضيــة  تعــد  لــم  البحريــن 

إقليمية ودولية.
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يأخــذ الوزيــر األســبق علــي فخــرو مســافة مــن النظــام واملعارضــة عندمــا يتحــدث عــن 
األحــداث األخيــرة فــي البحريــن. ويحــاول ان يكــون صوتــا للوســطية واالعتــدال، معترفــًا 
بأخطــاء ارتكبهــا الحكــم وأخــرى مارســتها املعارضــة، مؤمنــًا ان اإلصــالح ال يتــم بــدون 
تنازالت وتســويات وقبول باآلخر وبالعملية الديمقراطية. يقول: »عندما جاء امللك طرح 
مشــروعا إصالحيــا، كان لــدى البعــض مالحظــات عليــه، إال أن صــدر الدســتور فــكان 
االعتراض بأنه يجب ان يوضع من قبل جمعية تأسيسية، وثم يصوت عليه حتى يكون 
دســتورا شــرعيا وليس دســتور منحة. ومع ذلك مر املوضوع. وأضف الى ذلك ان بعض 
املطالــب املعيشــية لــم تتحقــق فبــدأت تظهــر مظاهرات صغيرة إلى أن جــاء 2011 وتفجر 
الربيــع العربــي«. ال يعفــي فخــرو الحكــم مــن مســؤوليته بأخطــاء مواجهــات املنتفضــن: 
»مواجهــة املظاهــرات فــي اليــوم األول كانــت غيــر موفقــة وانتهــت بمقتل أحد األشــخاص، 
واي شــهيد فــي الحــركات الشــعبية يولــد ألــف ثائــر، جميع الجهات دون اســتثناء ارتكبت 
أخطــاء، املعارضــة والحكومــة وقــد ضاعــت فــرص كثيــرة«. ويضيــف: »البرملــان لــم يكــن 
على مستوى ما حصل واملعارضة لم تقبل أن تدخل االنتخابات وان يكون البرملان هو 
ســاحة النزال. قبل االنتخابات زرت الجمعيات السياســية املعارضة وقلت لهم بالحرف 
الواحــد: إن البرملــان ليــس ملــكًا للحكومــة«. زار الرجــل دوار اللؤلــؤة وخطب فيه وطالب أن 
تنزل القوى السياسية البحرينية إلى االنتخابات. وبعد الدوار يعترف الرجل ان مجتمعه 

انقسم طائفيا: »هذه فاجعة، وأهم تحدٍّ االن هو أن نخفف منها«. 

دوار اللؤلؤة

علي فخرو 
)العربي الجديد(
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شكرًا
  يورغن

رياضة

كشف العديد من التقارير الصحافية أن فريق 
ليفربول اإلنجليزي حدد سعر التخلي عن 

العبه، رحيم سترلينغ، خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية املقبلة.

ويبدو أن إدارة فريق ليفربول، حددت مبلغ 50 
مليون جنيه إسترليني للتخلي عن سترلينغ.

وتأمل إدارة ليفربول بكسب أكبر عائد مالي 
من صفقة سترلينغ، على غرار صفقة لويس 

سواريز الذي انتقل إلى برشلونة صيف العام 
2014 مقابل 81 مليون يورو.

قال اإليطالي، كارلو أنشيلوتي، إن املستقبل 
واضح بالنسبة له، فهو إما سيستمر في تدريب 

الفريق أو سيعتزل ملدة عام.
وقال أنشيلوتي الذي يتبقى عام في تعاقده مع 
النادي امللكي: »املستقبل واضح في ذهني، فأنا 

إما سأستمر هنا مع ريال مدريد أو سأتوقف 
عن التدريب ملدة عام، ال يزال يتوجب علي 

االنتظار، لم أتلق أي إخطار من النادي، ولكن 
أعتقد أننا سنجتمع، وبعدها سيتخذ النادي 

قراره«.

ملعــب  آيــو،  أندريــه  الغانــي  الدولــي  وّدع 
املبــاراة  عقــب  بالدمــوع  »فيلــودروم« 
خــوض  قبــل  مارســيليا  مــع  لــه  األخيــرة 
تجربــة جديــدة خــارج فرنســا. وقــال آيــو: 
»لقد عشــت 11 عامًا في مارســيليا، وأعتز 

بذكرياتي في هذه املدينة الرائعة«.

ذكرت مصادر إعالمية جزائرية، أن مشجعني 
محسوبني على نادي شبيبة القبائل، اعتدوا 

على رئيس النادي محند شريف حناشي، 
عقب فوز الفريق على ضيفه اتحاد الحراش في 

املرحلة قبل األخيرة من املسابقة.
وأوضحت املصادر ذاتها أن املشجعني حطموا 

ق في إبقاء 
ّ
زجاج سيارة حناشي، رغم أنه وف

الفريق في دوري األضواء.
وكان قطاع واسع من مشجعي شبيبة القبائل 
والعبني قدماء طالبوا حناشي بالرحيل فورًا.

آيو يغادر بالدموع

سترلينغ على 
خطى سواريز

أنشيلوتي بين 
مدريد والراحة

االعتداء على 
رئيس شبيبة القبائل

لم تفّوت جماهير نادي دورتموند األلماني، الفرصة لتحية مدربها يورغن 
كلوب، في آخر مباراة له مع الفريق، وقامت بتوديعه بدخلة رائعة، حيث 
رفعت عبارة »شــكرًا يورغن« مــع رفع صورة عمالقة لهــذا المدرب الذي 
قــدم الكثير وأســعد الجماهير الكبيــرة لنادي دورتموند، طيلة الســنوات 

السبع التي قضاها مع الفريق، رغم تراجع النتائج هذا الموسم.

)getty( صورة كلوب تمأل المدرجات في دورتموند
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■ هل هناك بوادر عودة للدوري التونسي؟ ولمن 
االنضمام؟ تتمنى 

ــاالت، مـــع الــنــجــم  ــ ــــصـ نـــعـــم لــــدي بـــعـــض االتـ
ال  ولكن  والترجي،  والصفاقسي  الساحلي 
النهاية،  الرحال بي في  أعرف أين ستحط 
فـــربـــمـــا أبــــقــــى فــــي الـــعـــهـــد، ال أحـــــد يــعــرف 

المستقبل.

■ لديك مقومات الالعب الناجح، ما الذي ينقصك 
ــبــطــوالت  ــى فـــريـــق يــنــافــس عــلــى ال ــ لــالنــضــمــام إل

القارية؟
ال لــيــس لـــدي أي مــشــاكــل، لـــدي ثــقــة كبيرة 
ــا أعــلــم أنــنــي اســتــطــيــع اللعب  بــنــفــســي، وأنـ
مع كبرى الفرق اآلسيوية واألفريقية، لكن 
الحظ يعاندني في الكثير من المناسبات، 
الــمــبــادرات من  إلــى تعثر بعض  باإلضافة 

وكالء األعمال.

■ مــا رأيــــك بــمــســتــوى الــكــرة الــتــونــســيــة؟ وكــيــف 
يمكن لنسور قرطاج العودة إلى سابق عهدهم؟

بالنسبة للبطولة المحلية، كانت المنافسة 
ــام، أمــا  ــعـ  بــيــن عــــدة فــــرق هــــذا الـ

ً
قــويــة جــــدا

ــتـــونـــســـي، فــعــلــيــنــا  ــوع الــمــنــتــخــب الـ مــــوضــ
الــعــمــل لــتــطــويــر االتــــحــــاد الــتــونــســي لــكــرة 
الـــقـــدم، وانـــتـــقـــاء األشـــخـــاص الــمــنــاســبــيــن، 
م مــع  ووضـــعـــهـــم فـــي الـــمـــراكـــز الـــتـــي تـــتـــالء

إمكاناتهم.

■ نحن على أعتاب التصفيات، أين ترى المنتخب 
التونسي؟

بــروح  يلعب  الــحــالــي،  التونسي  المنتخب 
، فهو يتقوقع 

ً
الفريق، لكنه ال يهاجم كثيرا

ــذرا فـــي الــكــثــيــر من  فـــي الــخــلــف، ويــبــقــى حــ
الـــمـــرات، وكـــأن هــدفــه فــقــط الــتــعــادل وليس 
ــان،  ــيــ الــــفــــوز، فـــهـــو يــلــعــب فــــي مــعــظــم األحــ

، مما 
ً
 جــدا

ً
بخمسة مدافعين، ويبقى حــذرا

يكلفه خسارة المباريات.

■ من هو الالعب التونسي األفضل في هذه الفترة؟
بصراحة ليس هناك العب تونسي نجم في 
عــادي، ال أحد  الجميع مستواه  الفترة،  هــذه 

أفضل من اآلخر.

 
ً
أخـــوك األصــغــر، كــان قريبا المساكني  يــوســف   ■
من االنتقال إلى فرق أوروبية، ما السبب في فشل 

انتقاله؟
 في صفوف الترجي 

ً
يوسف كان حينها العبا

التونسي، وكان قد حقق كل شيء مع الفريق، 
وظـــفـــر بــلــقــب دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا مــعــهــم، 
وأراد حينها الرحيل، لكن الترجي تمسك به، 
ألن العروض األوروبية التي وصلت، لم تكن 
لــه، فحتى لو كــان العقد المقدم من  مناسبة 
ناٍد كبير، والمقابل المادي ضئيل، فال يمكن 
لـــالعـــٍب صــاحــب قــيــمــة كــبــيــرة أن يــقــبــل ذلـــك، 
ــان بالفعل  وعــنــد قــــدوم الــعــرض الــقــطــري، كـ

، فتمت الصفقة بنجاح.
ً
 وجيدا

ً
محترما

■ هناك الكثير من النقاد الذين تحدثوا عن تراجع 
مستوى شقيقك يوسف، ما رأيك في ذلك؟

 مع لخويا، لكن تواجد 
ً
يوسف سجل أهدافا

الــفــريــق صّعب  أربـــع محترفين فــي صــفــوف 
التشكيلة  فــي  وجـــوده  وجــعــل  عليه،  المهمة 
ــم، وقـــواعـــد الــلــعــب هناك  األســاســيــة غــيــر دائــ
ال تــســمــح لــلــمــدرب بـــإشـــراك أكــثــر مـــن ثــالثــة 
لها،  تعرض  التي  واإلصابة  أجانب،  العبين 
وخضوعه لــراحــة لــمــدة ثــالثــة أشــهــر جعلته 

يفقد القليل من مستواه.

■ لماذا رحلت عن الترجي التونسي؟
أفضل التحفظ عن السبب لنفسي، فهو شيء 

يتعلق بعائلة النادي الترجي.

■ حــقــقــت الــــــدوري الــلــبــنــانــي صــحــبــة الــعــهــد، وتــم 
اختيارك أفضل العب في الدوري، ما هو تعليقك؟

لقد عملنا بشكل كبير، وتعبنا طوال فترات 
الموسم، لم نتوقف عند أي خسارة، وتابعنا  
الطريق الطويلة، للنجاح في النهاية في رفع 
لقب  لتحقيقي  فـــرح  بالتأكيد  وأنـــا  الــكــأس، 

ولد محمد إيهاب المساكني في 
بــــاردو  مــنــطــقــة  فـــي   ،1988-7-13
الـــتـــونـــســـيـــة، وهــــــو يـــتـــجـــذر مــن 
 
ً
سابقا ل 

ّ
مث فــوالــده  بامتياز،  كــرويــة  عائلة 

من  العديد  في  ولعب  التونسي،  المنتخب 
الصفاقسي،  )الــتــرجــي،  التونسية  األنــديــة 
األولمبي(، ثم انتقل بعدها الوالد للتدريب. 
بـــــــدأ الـــمـــســـاكـــنـــي مـــســـيـــرتـــه مـــــع الـــمـــلـــعـــب 
التونسي وكان في الثامنة عشرة من عمره، 
 لخمس ســـنـــوات، وصــل 

ً
ـــع حينها عــقــدا

ّ
وق

في سنته األولى مع المدرب روبرتينو إلى 
نصف نهائي كــأس تــونــس، واتــجــه بعدها 
ــد، ثـــم عــاد  ــ إلـــى قـــوافـــل قــفــصــة لــمــوســم واحـ
ثانية إلى الملعب التونسي، وبعدها ذهب 
إلى الترجي وقضى معهم سنتين ونصف، 
إلى  أدت  والتعقيدات،  األمـــور  بعض  ولكن 
صفوف  عــن  بعدها  ليرحل  التجديد،  فشل 

النادي. 
الرياضي،  العهد  نــادي  إلــى  وانتقل بعدها 
اللبناني،  الفريق  مــع  األولـــى  وفــي تجربته 
الـــدوري  بــطــولــة  للتتويج بلقب  فــريــقــه  قـــاد 
تقديمه مستوى  بعد  القدم،  لكرة  اللبناني 
 مـــــن األهــــــــداف 

ً
ــلـــه عــــــــــددا ، وتـــســـجـــيـ

ً
رائـــــــعـــــــا

الحاسمة والمؤثرة.
ومـــحـــمـــد الـــمـــســـاكـــنـــي هــــو شـــقـــيـــق الـــالعـــب 
صفوف  فــي  المحترف  المساكني،  يــوســف 
نادي لخويا، بطل الــدوري القطري، والذي 
لكرة  آسيا  أبطال  دوري  في   

ً
حاليا ينافس 

القدم.
واخـــتـــيـــر هـــــداف نـــــادي الــعــهــد هــــذا الـــعـــام، 
الــــدوري اللبناني، بسبب  أفــضــل العــب فــي 
هذا  قدمه  الــذي  والــفــنــي،  العالي  المستوى 
الموسم. ويحاول نادي العهد إبقاء الالعب 
في  لمشاركته   

ً
نظرا في صفوفه،  التونسي 

كـأس االتحاد اآلسيوي الموسم المقبل.

ــــى الــجــيــش   مـــن االنـــتـــقـــال إل
ً
■ بـــدايـــة كــنــت قــريــبــا

ــلــبــنــانــي. ما  ــعــهــد ال ــك إلــــى ال ــدومـ الـــقـــطـــري قــبــل قـ
األسباب التي منعتك من ذلك؟

السبب  كانت  المدربين  انتقاالت  أن  أعتقد 
فــي ذلــك، مثل نبيل معلول، وكــذلــك أرادنــي 
مــدرب آخــر، واتــصــل بــي حينها، باإلضافة 

إلى بعض التغييرات في اإلدارات آنذاك.

العهد،  ونـــادي  اللبناني  ــــدوري  ال اخــتــرت  لــمــاذا   ■
وأنت ال تعلم عنهما الكثير؟

ــقــــد كـــانـــت  ــر الـــــــنـــــــادي، لــ ــ ــتـ ــ صـــــراحـــــة لـــــم أخـ
إلى  وأتيت  العرض،  تلقيت  محض صدفة، 
ــواء، ولــمــشــاهــدة الفريق  ــ لــبــنــان لــرؤيــة األجـ
والــتــمــاريــن، وعــنــدمــا تــحــدثــت مــع الرئيس 
تــمــيــم، أعــجــبــنــي تــفــكــيــره وطــمــوحــه، فقلت 
حينها في نفسي، ال بأس، لَم ال أجرب سنة 
على األقــل، إذا كانت األجــواء مالئمة أكمل، 

وإذا لم تكن جيدة أرحل.

الساحلي  النجم  الترجي حــاول  ■ حين كنت في 
ضمك، لماذا لم تنتقل إلى صفوفه؟

كــانــوا يـــريـــدون ضــمــي بــعــقــد أولــــي، لكنني 
ــانــــت ســتــســبــب لــي  ــا كــ ــهــ رفــــضــــت ذلـــــــك، ألنــ
الفكرة  فأجلت  الــتــرجــي،  نـــادي  مــع  مشاكل 
إلى فترة معينة، لكنهم قاموا بشراء العب 
أدراج  الصفقة  السبب ذهبت  ولهذا  جديد، 

الرياح.

■ مــا هــو الــهــدف األغــلــى فــي مسيرتك الــكــرويــة؟ 
ولماذا؟

الهدفان ضد النادي اإلفريقي في الديربي، 
فريقي  مع  لي  األول  الديربي  وكــان حينها 

الترجي وفي أول سنة على انضمامي.

■ ما الذي حصل بعد تلك المباراة؟
ذهـــبـــت لــلــجــمــهــور وقـــمـــت بــحــركــة مــعــيــنــة، 
 إلى أن األمــور قد انتهت وأننا فزنا 

ً
مشيرا

، ويــقــوم 
ً
ــــال عــلــيــهــم، وهـــي حــركــة عـــاديـــة أصـ

بأسبوع  وبعدها  الــنــجــوم،  مــن  الكثير  بها 
قام العب اإلفريقي بنفس الحركة، ولم يتم 

إيقافه.

العربي الجديد

تـــوج وفــــاق سطيف بــطــال لـــلـــدوري الــجــزائــري 
القدم للمرة السابعة في تاريخه، بفوزه  لكرة 
على شباب قسنطينة بهدفني نظيفني وذلك في 
الجولة قبل األخيرة للموسم. سجل لسطيف 
والكاميروني  الدقيقة 31  فــي  بــن يطو  محمد 
داجولو في الدقيقة 43 من عمر اللقاء. وضمن 
الــفــريــق لقبه الــســابــع فــي تــاريــخــه قــبــل جولة 
على نهاية البطولة، بعد أن رفــع رصيده إلى 
48 نقطة، مبتعدا بفارق أربــع نقاط عن أقرب 
مالحقيه مولودية بجاية. وكان مولودية بجاية 
الجولة  العلمة 3-2 ضمن  مــولــوديــة  فــاز على 
ذاتها. وأصبح رصيد بجاية 44 نقطة في املركز 
الثاني بينما تعقد وضع العلمة كثيرا وبات 
املــركــز 15 وقبل  مــهــددا بالهبوط حيث يحتل 
األخير برصيد 35 نقطة قبل جولة واحدة على 
نهاية الدوري. وسجل لبجاية عكاشة حمزاوي 
في الدقيقتني الثانية و31 وأضاف زهير زرداب 
الهدف الثالث في الدقيقة 67 من ركلة الجزاء. 

وســجــل للعلمة عـــادل مــعــيــزة فــي الــدقــيــقــة 40 
وعبد املالك عباس في الدقيقة 45 من ركلة جزاء. 
وعاد أمل األربعاء بنتيجة إيجابية للغاية من 
ملعب 20 أغسطس بتعادله أمام شباب بلوزداد 
ان  قــبــل  لـــبـــلـــوزداد العــبــه دراوي  1-1. وســجــل 
يتعادل أسامة درفالو ألمل األربعاء في الوقت 
املحتسب بداًل من ضائع. ورفع بلوزداد رصيده 
إلــى 42 نقطة في املركز الثالث بينما ظل أمل 
األربعاء في املركز 13 برصيد 37 نقطة متقدما 
فوق منطقة الهبوط. وعلى الجانب اآلخــر من 
جـــدول الــتــرتــيــب تــعــادل نــصــر حــســني داي مع 
أوليمبي الشلف بدون أهداف. ورفع حسني داي 
رصيده إلى 37 نقطة في املركز 12 بينما رفع 
الشلف رصيده إلى 36 نقطة وبات مهددا بشدة 
بالهبوط لدوري الدرجة الثانية. وفاز مولودية 
الجزائر بصعوبة على مولودية وهران 1-صفر 
البقاء ضمن دوري  مــن ضمان  كثيرا  ليقترب 
الكبار. وجــاء هدف مولودية الجزائر الوحيد 
بواسطة مهاجمه خالد غورمي في الدقيقة 47 

من ركلة جزاء.

العربي الجديد

منذ إقـــرار االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم عام 
2013 نظام فصل مجموعات أندية غرب آسيا 
ــــدور الــنــهــائــي مـــن دوري  عـــن شــرقــهــا حــتــى الـ
أبطال آسيا،وباتت الفرصة أكبر من أي وقت 
مــضــى لــضــمــان وصـــول األنـــديـــة الــعــربــيــة إلــى 
األهــم،  اآلســيــويــة  للمسابقة  النهائية  املــبــاراة 
املاضي بوصول  العام  فعليا  ترجم  ما  وهــذا 
املـــبـــاراة النهائية قبل  إلـــى  الــهــالل الــســعــودي 
أن يسقط أمـــام وســتــرن ســيــدنــي األســتــرالــي. 
واكتفت األندية العربية بالتتويج أربع مرات 
فقط منذ انطالق البطولة بنظامها الجديد في 
أعوام 2003 حني أحرز العني اإلماراتي النسخة 
األولى قبل أن يحرز االتحاد السعودي اللقب 
مرتني متتاليتني )2004 و2005(، ليعود السد 
القطري بعدها بست سنوات ويتوج بنسخة 
عــام 2011. وكــان املقترح السعودي قد حظي 
اآلسيوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  بموافقة 
على خلفية ما تعانيه أندية غرب القارة بسبب 

توقيت البطولة الذي يؤدي إلى تجزئتها إلى 
موسمني بالنسبة لفرق الغرب، في حني تكون 
على موسم واحد لفرق الشرق. لكن باملقابل، 
رفــــع الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد مـــن احـــتـــمـــال مــواجــهــة 
البلد نفسه، وهــذا ما  إلــى  الفرق التي تنتمي 
حصل هذا العام، فقد اصطدم لخويا القطري 
اإلمــاراتــي  العني  يواجه  فيما  السد،  بمواطنه 
ـــ16 مـــن الــبــطــولــة.  ــ مــواطــنــه األهـــلـــي فـــي دور الـ
ــر ســيــحــرم قــطــر مــن فرصة  وإذا كـــان هـــذا األمـ
إال  الثمانية  الفرق في دور  اثنني من  حضور 
أنـــه فــي جــانــب آخـــر سيضمن حتما الــوجــود 
ــدور، وهـــو مـــا يــنــطــبــق كــذلــك على  ــ فـــي ذلـــك الــ
الفريقني اإلماراتيني املتأهلني، وسيكونان في 
الثمانية  دور  إلــى  أحدهما  ليصعد  مواجهة، 
ويغادر اآلخر البطولة عند هذا الحد. وجددت 
ــات بــطــولــة  ــ ــريـ ــ ــي ذكـ ــ ــلـ ــ مـــواجـــهـــة الــــعــــني واألهـ
السوبر وسواها من املواجهات التي ستجعل 
على  يعيش  وهــو  باهتمام،  يتابع  الجمهور 
أمل تكرار اإلنجاز الوحيد املسجل باسم العني 
الفني  املدير  2003. ويعتبر عبيد جمعة  عــام 

الجديد سلبي  النظام  أن  السد سابقا  لفريق 
بنسبة كبيرة، مؤكدا أنه سيلحق الضرر بكرة 
الـــقـــدم اآلســيــويــة فـــي املــســتــقــبــل. وقــــال جمعة 
فــي حــديــث لــوكــالــة فــرانــس بـــرس إن »الــنــظــام 
يــكــون مربحا حاليا على أســاس  قــد  الــجــديــد 
النهائية،  املباراة  بلوغ  إلى  دائما  أننا نطمح 
لكن األمر سيخلف انعكاسات سلبية شعرنا 
املــوســم بسبب مــا فرضه النظام من  بها هــذا 
مباريات محصورة ألندية غرب آسيا ما أوقع 
فريقني من نفس البلد في مواجهة بعضهما 
ــارات«. ويضيف  ــ بعضًا فــي كــل مــن قطر واإلمـ
جمعة الذي قاد السد إلى لقب بطولة األندية 
اآلســـيـــويـــة األبــــطــــال عــــام 1989 عــلــى حــســاب 
ــلـــى املـــســـتـــوى الــقــطــري  الـــرشـــيـــد الـــعـــراقـــي »عـ
نـــالحـــظ أن لــخــويــا والـــســـد يـــقـــدمـــان عــروضــا 
مــمــتــازة، وهــمــا فــي أبــهــى صـــورة هــذا املــوســم، 
ومـــن الــظــلــم أن يــدفــع أحــدهــمــا الــثــمــن بسبب 
الــنــظــام الـــجـــديـــد، ومــــن يــعــلــم لـــو كــــان الــنــظــام 
القديم متبعا، لكانا ضمنا كليهما التأهل إلى 

دور الثمانية«.

إيهاب 
المساكني

■ االتحاد التونسي يحتاج إلى تطوير   
    وانتقاء األشخاص المناسبين

■ الكرة اللبنانية تفتقر إلى األموال 
    وتشييد مالعب جديدة

العب  المساكني،  إيهاب  التونسي  النجم  مع  الجديد«  »العربي  لـ  خاص  حوار  في 
نادي العهد اللبناني، وشقيق العب لخويا القطري، يوسف المساكني، تناولنا معه 
في  اللحظات  أبرز  عند  وتوقفنا  الكرة،  مالعب  في  بمستقبله  تتعلق  مواضيع 

مسيرته الكروية

دعوة إلى إلغاء نظام الفصل في أبطال آسياوفاق سطيف بطًال للدوري الجزائري

لدي بعض االتصاالت، 
مع أندية تونسية، وال 

أعرف أين ستحط الرحال 

يوسف يواجه صعوبات 
مع لخويا القطري لكثرة 

المحترفين

المساكني 
أفضل 
العب 
في لبنان 
)العربي 
الجديد(

محمد إيهاب المساكني، العب العهد اللبناني، سجل في موسم 2014-
مناسبات،  خمس  في  لفريقه  التسجيل  وافتتح  أهــداف،  عشرة   2015
دقيقة.   1431 لعبها  التي  الدقائق  عدد  وبلغ  مباراة،   17 في  شارك 
وكان مثاًال لالعب الخلوق، ولم ترفع في وجهه أي بطاقة صفراء أو 
حمراء، وتّوج أخيرا بلقب أفضل العب في الدوري اللبناني لكرة القدم.

الالعب في سطور

2829
رياضة

رومينيغه يشيد بعمل غوارديوال
وصــف رئيــس نــادي بايــرن ميونيــخ بطــل الــدوري األملانــي، كارل 
هاينز رومينيغه عمل مدرب الفريق بيب غوارديوال هذا املوســم بـ 
»العظيم«، آخذًا في الحســبان أنه قاد البايرن بعدما توجت أملانيا 

بطلة للعالم بمنتخب يضم سبعة العبني من النادي البافري.
وفــال رومينيغــه: »أعتقــد ببســاطة أن مــا حققــه مدربنــا مــع الفريــق 

عظيم، شكرًا جزياًل بيب غوارديوال«.

نهائي كأس فلسطين في أغسطس
أعلــن االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم عــن إقامــة لقــاء فاصــل بــني 
آب/   4 بتاريــخ  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  الــكأس  بطلــي 
أغســطس القــادم، وذلــك بناًء على تعليمــات اللواء جبريل الرجوب، 
بطــل  تحديــد  أجــل  مــن  القــدم،  لكــرة  الفلســطيني  االتحــاد  رئيــس 
فلســطني للــكأس وتحديــد الفريق صاحب الفرصــة الثانية لتمثيل 
فلســطني فــي املســابقات اآلســيوية، بمــا يتفــق واملعاييــر اآلســيوية 

املؤهلة للمشاركة واللوائح الوطنية.

إصابة ألفيس تفسد فرحة فالنسيا
تراجعت فرحة جماهير والعبي نادي فالنسيا اإلسباني بحصوله 
على مكان في تصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في املوسم 
املقبــل بعــد تعــرض حارس مرماه البرازيلي دييغو ألفيس إلصابة 
فــي الركبــة، ربمــا تبعــده طوياًل عن املالعب. وبســبب اإلصابة خرج 
ألفيــس فــي الشــوط الثانــي مــن املبــاراة األخيــرة لفريقه فــي الدوري 
اإلســباني الســبت، والتــي انتهــت بفــوزه 3-2 علــى أمليريــا، وقالــت 
الربــاط الصليبــي  فــي  إنــه أصيــب بقطــع  وســائل إعــالم إســبانية 

للركبة اليمنى، ما قد يتسبب في غيابه عن املالعب عدة أشهر.

القحطاني ينتظر قرار األطباء
أكــد قائــد فريــق الهــالل واملنتخــب الســعودي ياســر القحطانــي، أن 
الجهــاز الطبــي فــي فريقــه هو من ســيحدد موعد عودته للمشــاركة 
رفقــة كتيبــة املــدرب دونيس، مشــيرًا إلــى أن فريقه قادر على التأهل 
لدور الثمانية بالبطولة اآلسيوية والفوز ببطولة كأس امللك بكرة 
القــدم. وقــال القحطانــي »الجهــاز الطبــي فــي الفريــق الهاللــي هــو 
مــن ســيحدد موعــد عودتــي للمشــاركة مــع الفريــق مــن عدمهــا، وال 

أستعجل العودة حتى ال تتفاقم إصابتي«.

بالكهوكس يتعادل مع دكس 
في نهائي القسم الغربي 

تغّلــب شــيكاغو بالكهوكــس 5-4 علــى انهايــم دكــس بعــد شــوطني 
إضافيــني ليتعــادل معــه 2-2 فــي سلســلة مباريــات الــدور النهائــي 

للقسم الغربي في دوري هوكي الجليد ألميركا الشمالية.
بالشــوط  ثانيــة   37 فــي  مــرات  ثــالث  شــباك بالكهوكــس  واهتــزت 
الثالــث، لكــن الفريــق انتــزع الفــوز بفضل هدف انطــوان فيرميت في 

الدقيقة السادسة للوقت اإلضافي الثاني.

السباح ماجنوسن يغيب عن بطولة العالم
أعلــن الســباح األســترالي جيمــس ماجنوســن أنــه لــن يتمكــن مــن 
الدفــاع عــن لقبــه فــي ســباق 100 متــر حــرة فــي بطولــة العالــم التــي 

تستضيفها كازان في روسيا هذا العام بسبب إصابة في الكتف.
وســيخضع ماجنوســن لجراحــة فــي حزيران/يونيــو املقبــل بعدما 
أظهرت فحوص أن اإلصابة تســببت في تقليص قوة كتفه األيســر 

بنسبة تصل إلى 70 باملائة.

مدرب العين يتحمل مسؤوليته
قــال الكرواتــي زالتكــو داليتش، املدير الفنــي لفريق العني اإلماراتي 
لكرة القدم، إنه يتحمل مســؤولية الخســارة أمام فريق النصر 0-1، 

في بطولة الكأس وعدم تأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة.
وأضــاف للصحافيــني عقــب اللقــاء: »لــن نبحــث عن أعذار للخســارة 
والحقيقــة عملنــا علــى إجــراء بعض التعديالت فــي صفوف الفريق 
ولكــن عامــل اإلرهــاق بــدا واضحــًا على الالعبني، وينبغــي علينا أن 
ننظــر إلــى األمــام برغــم فقداننــا للقــب بطولــة غاليــة علينــا جميعًا، 

غير أن واقع كرة القدم يفرض على املتنافسني الفوز أو الخسارة.

أخبار مختصرة

رياض الترك

بعد أن تمكن الرياضي بيروت من خطف لقب بطولة الدوري للمرة الـ 25 في 
تاريخه، أثبت أنه أفضل األندية اللبنانية على صعيد كرة السلة، لسنوات وهو 
املسيطر، ولسنوات وما زال البطل الذي لم يسقط ألنه يقدم أفضل املستويات 
في مالعب كرة السلة، وال يكتفي الرياضي بصناعة األمجاد محليًا فقط بل 
على الصعيد اآلسيوي أيضًا، إذ يعتبر من أبرز األندية اآلسيوية التي تنافس 

على ألقاب القارة.
لطاملا  الــذي  الرياضي  جيدًا جمهور  يعرفها  عــبــارة  ريــاضــي.  يصرخ  القلب 
ألنه  رياضي  القلب يصرخ  الكبيرة،  لالنتصارات  وهلل  النادي  باسم  صرخ 
الفريق الذي منح جمهوره األلقاب ورسم السعادة على وجهه لسنوات طويلة، 
ولم يتنازل عن األلقاب مهما حصل ومهما كانت الصعوبات، خصوصًا في 
املباراة النصف نهائية أمام الشانفيل، والتي ربما عانى فيها الرياضي قبل 
املستحيل  املتألقني صنع  ونجومه  مدربه  بخبرة  لكن  النهائي،  إلى  الوصول 

وحقق اللقب الغالي في هذا املوسم.
رجال املنارة هو اللقب الذي حاز عليه العبو الرياضي بيروت، ألنهم بالفعل 
رجال على أرض امللعب، يقاتلون من أجل صناعة املجد وتحقيق األلقاب من 
الــذي ال يعرف سوى تحقيق األلقاب وال يعرف سوى  دون ملل، هو الفريق 
كبيرة  عائلة  فهو  فريق سلة،  أكثر من مجرد  بيروت  الرياضي  الفوز.  طعم 
األخيرة  املــبــاراة  ومــدرجــات  »البيروتي«،  للنادي  املشجعني  من  الكثير  تضم 
هذا  أن  الرياضي، خصوصًا  قيمة  على  دليل  كانت خير  اللقب،  قبل حصد 
الجمهور كان السبب الرئيسي وراء تتويج الرياضي بلقب بطولة لبنان، ألنه 
 إلــى خــط النهاية، وهــا هــو الــيــوم يحتفل 

ً
لــم يترك الــنــادي مــن الــبــدايــة وصـــوال

»القلب  األصــوات:  بأعلى  والزرقاء ويصيح  الصفراء  الرايات  ويرفع  باأللقاب 
يصرخ رياضي«.

القلب يصرخ رياضي

مقابلة
أجراها

حسين غازي

فهذا  اللبنانية،  المسابقة  فــي  العـــب  أفــضــل 
يكلل الجهود التي قمت بها، ويحفزني أكثر 

لتقديم مستوى أكبر في المستقبل.

■ تقييمك لبطولة الدوري اللبناني والمستوى الفني؟
ــنـــي فــــي الـــــــدوري  ــفـ بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــســـتـــوى الـ
الــلــبــنــانــي، يــتــراوح بــيــن 70 و80 فــي الــمــائــة، 
وال يــصــل إلـــى نــســبــة مــائــة فـــي الــمــائــة، وقــد 
تــجــد بــعــض الـــمـــبـــاريـــات ذات مــســتــوى عــال 
إلى  المنافسة  األداء وشــدة  فيها   يصل 

ً
جــدا

90 فــي الــمــائــة مــثــل مــبــاريــاتــنــا ضــد النجمة 
أو األنــصــار، وكــذلــك األمـــر مــع طــرابــلــس، أما 
فهو  عــام  بشكل  اللبناني  لــلــدوري  بالنسبة 
األمور  المستوى، ولكن تنقصه بعض  جيد 

لكي يتطور أكثر.

ــي الــــــدوري  ■ كـــيـــف رأيــــــت مـــســـتـــوى الـــالعـــبـــيـــن فــ
اللبناني؟

تــمــتــلــك بـــعـــض األنــــديــــة العـــبـــيـــن مــمــتــازيــن، 
وهـــنـــاك العـــبـــون آخــــــرون يــرتــفــع مــســتــواهــم 
مع مــرور الــوقــت، أمــا القسم اآلخــر فمستواه 
ــوقـــت عــيــنــه تــدهــور  ــي الـ ال يـــتـــطـــور، ولـــكـــن فـ
بالنسبة  إن  الــالعــبــيــن،  مــن  الكثير  مــســتــوى 

لألداء أو المردود الفني والبدني.

■ هل شعرت بالغربة في لبنان خالل هذا الموسم؟
 بالغربة، عند قدومي 

ً
نعم لقد شعرت كثيرا

إلى لبنان، وما زال هذا األمر يالزمني حتى 
هذه اللحظة، ألنها المرة األولى التي أخرج 
منها خارج بلدي تونس، أول موسم خارج 
الـــديـــار، لــكــن رئــيــس الــنــادي تــمــيــم  سليمان 
، بــل كــان إلــى جانبي في 

ً
لــم يتركني وحــيــدا

الكثير مــن األوقــــات، وســاعــدنــي فــي العديد 
مــن األمـــور، لكن أتمنى مــع الــوقــت أن أتأقلم 
تدريجيا، في  األمــور  الوضع، وتتحسن  مع 

حال بقائي.

■ ما هي أبرز نقاط القوة لدى إيهاب داخل أرضية 
الملعب؟

أهــــم مـــا يــمــيــزنــي هـــو الــثــقــة بــالــنــفــس، الــتــي 
مواجهة  أخــاف  تجعلني  وال  القوة  تعطيني 
 أو 

ً
أي خصم أو فريق، مهما كان مستواه عاليا

، فأتعامل مع الكرة بسالسة، وأحاول 
ً
مرتفعا

قدر المستطاع كشف الملعب بأكمله.

■ ما الذي ينقص الدوري اللبناني، ليتطور ويصبح 
أفضل من الناحية الفنية؟

ــــوال، لــكــي تــصــل فــي كـــرة الــقــدم يــجــب أن  األمـ
تمتلك الموارد المادية، وذلك بهدف تشييد 

مالعب جيدة، ففي لبنان هناك 3 أو 4 أندية 
إلــى ذلــك فإن   للعب، باإلضافة 

ً
جيدة نسبيا

المحترفين،  استقطاب  مــن  تمكنك  األمـــوال، 
وأنــا باعتقادي في  وأسماء ومدربين كبار، 
، ال يجب لومه 

ً
حــال خــســارة المنتخب مــثــال

بشكل كبير، أما في حال تخصيص ميزانية 
كبيرة له، فعندها يمكن للجميع انتقاده.

■ من أفضل الالعبين في الدوري اللبناني بنظرك؟ 
ولماذا؟

بــالــنــســبــة لــــي، هـــنـــاك 4 أو 5 العــبــيــن لــفــتــوا 
ــم  ــ ــهـ ــ ــر، مـــــن خـــــــالل أدائـ ــيــ ــبــ ــــري بـــشـــكـــل كــ ــــظـ نـ
هيثم  الفريق  في  زميلي  بداية  ومستواهم، 
فــــاعــــور، ومـــحـــمـــد شـــمـــص مـــتـــوســـط مـــيـــدان 
النجمة، وكذلك خالد تكجي، وعباس عطوي 

أونيكا وأحمد زريق.

اللبنانية؟  المالعب  فــي  واجهته  خصم  أصعب   ■
؟
ً
والتونسية أيضا

األصعب كان خالد القربي، هو العب ارتكاز 
، ال يسمح لــك بــاإلمــســاك بــالــكــرة، 

ً
ــدا قـــوي جــ

ويــمــنــعــك مـــن الــتــحــرك فـــي الــمــســاحــات، وال 
يــتــرك لــك أي مــجــال للتقدم. أمــا فــي الـــدوري 
أبــو صالح  أنــس  األنصار  فمدافع  اللبناني، 
ــوة بــدنــيــة،  ــقـ ــه يــتــمــتــع بـ ــ ــان األصــــعــــب، ألنـ ــ كـ
العالية،  الــكــرات  مــع  ممتاز  بشكل  ويتعامل 
باإلضافة إلى أنه يعرف كيف يقتنص الكرة 
ــه فـــي الــمــلــعــب وفـــي خـــط دفـــاع  مــنــك، لـــه وزنــ

فريقه.

؟
ً
؟ أوروبيا

ً
■ ماهو الفريق المفضل عربيا

عــلــى الــمــســتــوى الــعــربــي أحـــب الــتــرجــي من 
دون شك، وعلى الصعيد العالمي أحب ريال 

.)
ً
مدريد )ضاحكا

أحرز الرياضي بيروت لقب 
كأس لبنان لكرة السلة 
للسيدات بفوزه على 
هومنتمن انطلياس 

حامل اللقب بنتيجة 53-
47 في المباراة النهائية. 
وقادت شدا نصر فريق 

الرياضي إلى الفوز 
بتسجيلها 20 نقطة، 

واستحوذت على ثماني 
كرات مرتدة، ومررت 
خمس كرات مؤثرة.

مجرّد رأي

العبو وفاق سطيف )األناضول(
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رياض الترك

فـــي الـــيـــوم األخـــيـــر مـــن الـــبـــطـــوالت األوروبـــيـــة 
األبطال  حمل  اإلنجليزي،  الـــدوري  باستثناء 
كأس الدوري بعد عطاء وكفاح دام 38 أسبوعًا 
كرويًا، في املقابل لف الحزن كل األندية التي 

هبطت إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
توج برشلونة بلقب الدوري اإلسباني للمرة 
ـــ 23 واحــتــفــل بــالــلــقــب فـــي مــلــعــب »الــكــامــب  الــ
في  املحتشدة  العريضة  جماهيره  أمـــام  نــو« 
النجم تشافي، رغم  ليلة وداع  املــدرجــات، في 
لــكــن هــذه  تـــعـــادلـــه مـــع ديــبــورتــيــفــو )2 – 2(، 
النقطة بالنسبة لديبورتيفو كان نقطة األمل 
التي منحت الفريق فرصة البقاء ضمن أندية 

الدرجة األولى.
فـــي املـــقـــابـــل حــجــز كـــل مـــن بــرشــلــونــة وريــــال 
في  املباشر  التواجد  مدريد  وأتلتيكو  مدريد 
فالنسيا فسيلعب  أمــا  ــا،  أوروبــ أبــطــال  دوري 
األدوار التمهيدية لــدوري األبطال، كما حجز 
أشبيلية مقعدًا في بطولة الــدوري األوروبــي، 
رغــم أن فــوزه باللقب األوروبـــي الصغير هذا 
املــوســم سيمنحه فــرصــة املــشــاركــة فــي دوري 
أن فياريال سيلعب األدوار  األبطال، في حني 
الــتــمــهــيــديــة لـــلـــدوري األوروبــــــي، ومـــن ناحية 

الهبوط، سقطت أندية قرطبة وإيبار وأمليريا 
إلى الدرجة الثانية.

وعــلــى صــعــيــد الــــــدوري األملـــانـــي تــــوج بــايــرن 
الـــ 25 في تاريخه، بعد  ميونخ باللقب للمرة 
أن تمكن من الفوز على ماينز بهدفني نظيفني، 
ــورغ وبــــوروســــيــــا  ــبــ ــســ ــولــ فـــــي وقـــــــت تــــأهــــل فــ
مونشنمبالدبخ إلى دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، في وقت سيلعب باير ليفركوزن األدوار 

التمهيدية التأهيلية إلى دوري األبطال.
أمـــا أوجــســبــورغ فتمكن مــن حــجــز مقعد في 
الـــدوري األوروبــــي، فــي وقــت سيلعب شالكه 
ومــن  األوروبـــــي،  لــلــدوري  التمهيدية  األدوار 
ــربــــورن  ــاديــ ــابـــطـــة فـــهـــي بــ جـــهـــة األنـــــديـــــة الـــهـ
ــــت ســيــلــعــب هـــامـــبـــورغ  ــــورغ، فــــي وقـ ــبـ ــ ــرايـ ــ وفـ
مباراتني فاصلتني مع صاحب املركز الثالث 
ــــل حـــســـم هــويــة  ــة الـــثـــانـــيـــة مــــن أجـ ــدرجــ فــــي الــ

ــــدوري اإليــطــالــي  الــبــاقــي والــهــابــط. أمـــا فــي الـ
رفع يوفنتوس كأس بطولة الــدوري بعد 38 
جولة، ليحصد اللقب الرابع تواليًا، وذلك بعد 
أن فاز على نابولي في املباراة األخيرة )3 – 
1(، فــي وقــت ضمن رومـــا والتــســيــو التواجد 
ضمن دوري األبطال رغم املباراة املثيرة التي 
ستلعب االثنني بني الفريقني، في حني تأهل 
نابولي إلى الدوري األوروبي، أما فيورنتينا 
ــة الـــــــدوري  ــد فــــي بـــطـــولـ ــواجــ ــتــ ــمـــن الــ ــقـــد ضـ فـ
األوروبــي في املوسم املقبل، في املقابل سقط 
إلى الدرجة الثانية كل من كالياري وتشيزينا 

وبارما.
ــاريــــس ســـان  فــــي الــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي تـــــوج بــ
ــان بـــلـــقـــب الـــــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي لــلــمــرة  ــ ــرمـ ــ جـ
الخامسة في تاريخه، بعد فوزه على ريمس 
الكأس في  2(، ليحمل   -  3( اللقاء األخير  في 
النادي  بذلك  وضمن  جماهيره،  أمــام  ملعبه 
»الــبــاريــســي« رفــقــة لــيــون الــتــواجــد فــي دوري 
األبــطــال، فــي حــني تأهل موناكو إلــى األدوار 
في  األبـــطـــال،  دوري  إلـــى  املــؤهــلــة  التمهيدية 
حني نجح مارسيليا في التواجد في الدوري 
األوروبــي بعد فوزه في املباراة األخيرة على 
باستيا، في املقابل سقط إلى الدرجة الثانية 

كل من إيفيان وميتز والنس.
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أكــد مــديــر فــريــق مــاكــالريــن إريـــك بولييه مرة 
جديدة أن الفريق يسير في الطريق الصحيح 
ــتـــعـــادة  ــل تــحــقــيــق االنــــتــــصــــارات واسـ ــ مــــن أجـ
ــــوازن الـــفـــنـــي، وطــــالــــب الــجــمــيــع بــالــصــبــر  ــتـ ــ الـ
والــهــدوء مــن أجــل رؤيــة النتائج على األرض 
فــي طور  الــفــريــق  أن  املستقبل، خصوصًا  فــي 
ــوازن فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن وهــو  ــتــ اســـتـــعـــادة الــ

بحاجة للدعم والتشجيع.
وتـــحـــدث املـــديـــر الــفــرنــســي بــولــيــيــه لصحيفة 
»مـــاركـــا« اإلســبــانــيــة قــبــل ســبــاق مــونــاكــو أن 
بغية  مستقبلية  خــطــى  وفـــق  يــســيــر  الــفــريــق 
إلى  مشيرًا  املستقبل،  في  النجاحات  تحقيق 
أنـــه يــحــاول تــطــويــر طــريــقــة جــديــدة للتعامل 
حلبات  على  خوضها  وكيفية  السباقات  مــع 
الــســبــاق، لــكــن هـــذه األمــــور كــلــهــا تــحــتــاج إلــى 
ــداف  ــ ــــل أن تــحــقــق األهــ بـــعـــض الــــوقــــت مــــن أجـ
املــــرجــــوة، وهــــذا األمــــر ســيــظــهــر فـــي ســبــاقــات 
املـــوســـم الــحــالــي، لــكــن الــصــبــر والـــهـــدوء هما 
إلى  الــوصــول  أجــل  مــن  اآلن  الرئيسي  املفتاح 
الفريق  أن  بولييه  وأوضـــح  الــجــيــدة.  النتائج 
ــدأ بــصــعــود الــجــبــل الــكــبــيــر وفـــريـــق هــونــدا  بــ
- مـــاكـــالريـــن يــســيــر فــــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح، 
خــصــوصــًا فــي هـــذا املــوســم مــن الــفــورمــوال 1، 
الفتًا إلى أنه ال توجد أي مشاكل في السيارة 
ــذا واضـــح على  الــتــي تــخــوض الــســبــاقــات، وهـ
الــحــلــبــات، الــســيــارة تــقــدم أداًء جــيــدًا وهــنــاك 
تــطــور واضـــح فــي األداء، وخـــالل مــوســمــني ال 
يمكن القيام بنفس املجهود الــذي قامت فرق 
أخرى به خالل أربعة أعوام، والنجاح ال يمكن 
تحقيقه في سنة واحدة، بل يحتاج إلى وقت 
ومــجــهــود كــبــيــر مـــن أجـــل تــصــحــيــح األخــطــاء 

السابقة وتتويج هذا املجهود بنجاح.
ــدا -  ويـــتـــابـــع بــولــيــيــه بـــالـــقـــول إن فـــريـــق هـــونـ
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ودعت جماهير برشلونة نجمها األول تشافي 
لوحة  رســم  عبر  مــؤثــر،  وداع  فــي  هيرنانديز 
فــنــيــة فـــي املــــدرجــــات ووضــــع صــــورة ضخمة 
لــه وســط املــدرجــات، لشكره على كــل مــا قدمه 
مـــن ســحــر كــــروي خــــالل 17 ســنــة مـــع الــنــادي 
»الـــكـــتـــالـــونـــي«، لـــكـــن وبـــعـــيـــدًا عــــن املــــدرجــــات 
تشافي  اإلسبانية  الصحافة  وّدعــت  وامللعب، 

على طريقتها الخاصة.
فــصــحــيــفــة »أملــــونــــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو« احــتــفــلــت 
»الكتالوني«  الــنــادي  بتتويج  طريقتها  على 
 وضعت 

ُ
بــاإلضــافــة إلـــى وداع تــشــافــي، حــيــث

ــــاوي دومــــيــــنــــيــــك ثـــيـــم،  ــــسـ ــمـ ــ ــنـ ــ تــــــــوج الـ
املصنف 42 عامليا بني محترفي التنس 
التي  نقطة  ـــ250  الــ ذات  نــيــس  ببطولة 
ــي الــتــرابــيــة، بــفــوزه  ــ تــقــام عــلــى األراضـ

على األرجنتيني ليوناردو ماير.
وتــمــكــن ثــيــم مـــن الــتــغــلــب عــلــى مــايــر، 
املــصــنــف 24 عــاملــيــا واملــــرشــــح الـــرابـــع 
لـــلـــقـــب، بــمــجــمــوعــتــني مـــقـــابـــل واحـــــدة، 
بواقع 6-7 )8-10( و7-5 و7-6 )7-2( في 
مباراة استغرقت ساعتني و48 دقيقة.

انـــتـــصـــاراتـــه  بـــهـــذا أول  ثـــيـــم  ويـــحـــقـــق 
الــذي سبق  األرجنتيني،  الــالعــب  على 
وهـــزمـــه فـــي بــطــولــة هـــامـــبـــورغ، الــتــي 
ــي الــتــرابــيــة أيــضــا،  ــ تــقــام عــلــى األراضــ

الــعــام املــاضــي. وبــهــذا يــتــوج ثــيــم )21 
ــه خـــــالل مــســيــرتــه  ــابـ ــقـ ــا( بــــــأول ألـ ــامــ عــ
االحترافية التي بدأها في 2011، وذلك 
فــي الــنــهــائــي الــثــانــي الـــذي يــصــل إليه 
الــتــي  كــتــســبــويــل )2014(  بــطــولــة  بــعــد 

تقام في النمسا.
وتــمــكــن ثــيــم مـــن حــســم الــلــقــب بفضل 
األداء الــقــوي الـــذي حــقــق بــه مــفــاجــآت 
خـــالل مــشــواره فــي الــبــطــولــة، إذ أطــاح 
فـــي الــــــدور الـــثـــانـــي بـــاألســـتـــرالـــي نــيــك 
ــــي قــبــل  ــيــــريــــوس قـــبـــل أن يـــتـــغـــلـــب فـ كــ
الــنــهــائــي عــلــى األمــيــركــي جـــون إســنــر، 

الذي كان مرشحا ثانيا للقب.
)العربي الجديد، إفي(
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هدفني  موريكي  البرازيلي  سجل 
بواقع هدف في كل شوط، ليتوج 
السد بطال لكأس أمير قطر لكرة 
الــقــدم للمرة 15 فــي تاريخه بعد فــوزه على 
الــجــيــش 2-1 فـــي املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، لــيــرفــع 

رصيد بطوالته إلى 65 بطولة مختلفة.
وبعد مرور دقيقتني فقط من املباراة استغل 
طالل البلوشي هفوة دفاعية قاتلة للجيش، 
ليتوغل بالكرة ويمررها إلى موريكي الذي 
سددها أرضية في الشباك. لينال الهدف من 
الجيش، خاصة وأنــه جــاء في  عزيمة فريق 

وقت مبكر للغاية.
ــــاف مــوريــكــي الــهــدف  وفــــي الــدقــيــقــة 76 أضـ
الــــثــــانــــي، بـــعـــدمـــا اســـتـــغـــل كـــــرة ســقــطــت مــن 
الحارس أحمد سفيان وسددها داخل املرمى 
بعد عمل جيد من زميله علي أســد، لينهي 

آمال الخصم املتراجع في العودة للمباراة.
العزاء  هــدف  رومارينيو  البرازيلي  وسجل 
ــــت املـــحـــتـــســـب بــــــــداًل مــن  ــوقـ ــ ــي الـ ــ لـــلـــجـــيـــش فـ
الضائع. وعقب املباراة تّوج الشيخ تميم بن 
بكأس  السد  قطر،  دولــة  أمير  ثاني  آل  حمد 

البطولة في نسختها 43.
وحــرم السد الــذي دخل هذه املباراة بصفته 
حامل اللقب غريمه الجيش من وضع اسمه 
البطولة.  الفائزين في  ألول مرة على الئحة 
ــو الــتــأهــل  وكــــــان عــــــزاء الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد هــ
آسيا  أبــطــال  دوري  مــن  التمهيدية  لــــألدوار 

املوسم املقبل.
بني  للبطولة يجمع  نــهــائــي  أول  هـــذا  وكـــان 
إنقاذ  املباراة بهدف  السد والجيش، ودخال 
بلقبي  الفوز  في  فشلهما  عقب  موسميهما 
دوري وكأس نجوم قطر بعد تتويج لخويا 
بــهــمــا، وهــــو األمـــــر الـــــذي ضــمــن لـــه الــتــأهــل 
اآلسيوي  »التشامبيونز«  بـ املجوعات  لــدور 
املوسم املقبل. وقال املغربي الحسني عموتة 
ــاراة »الــــســــد اخــتــتــم  ــ ــبـ ــ ــدرب الـــســـد عـــقـــب املـ ــ مــ
وكــان  بتاريخه،  يليق  كبير  بإنجاز  املــوســم 
يــمــكــن أن يـــخـــرج فـــائـــزا بــأكــثــر مـــن ثــمــانــيــة 
أهداف. هذا الفوز يرفع معنوياتنا قبل لقاء 
اإليــاب أمــام لخويا في دوري أبطال آسيا«. 
وكان السد خسر أمام لخويا 2-1 في ذهاب 

دور الستة عشر يوم الثالثاء املاضي.
وأضاف املدرب املغربي »إن مواجهة لخويا 
هــي املــهــمــة الــقــادمــة لــلــزعــيــم، ألنـــه علينا أن 
نـــعـــوض خـــســـارة الـــلـــقـــاء األول فـــي الـــذهـــاب 
بهدفني مقابل هدف، وال بد من الفوز بفارق 
هدفني حتى نتمكن من التأهل لدور الثمانية 

ومواصلة املشوار في البطولة اآلسيوية«.
ــة »نـــفـــذ  ــوتـ ــمـ ــلـــق عـ ــــأس عـ ــكـ ــ وعــــــن مـــــبـــــاراة الـ

مــدار  مــا طلبته منهم تماما على  الــالعــبــون 
شوطي املباراة، وكانوا في قمة تركيزهم ولم 
تكن هناك أخطاء، بل على العكس استطاع 
وكانوا  أنفسهم  على  يتفوقوا  أن  الالعبون 

عند حسن الظن بهم«.
وسيطر السد على الدقائق العشر األولى من 
الشوط األول، وبعد أن تقدم بهدف موريكي 
لــكــن يقظة  الـــتـــعـــادل،  إدراك  الــجــيــش  حــــاول 

الحارس سعد الدوسري حالت دون ذلك.
بداية  فــي  الغلة  يضاعف  أن  موريكي  وكـــاد 
الــشــوط الــثــانــي، لــكــن كــرتــه عــلــت الــعــارضــة. 
وسدد رومارينيو كرة قوية على مرمى السد 

في الدقيقة 57 تحولت إلى ركنية.
وأهــــــدى مـــوريـــكـــي كــــرة مــتــقــنــة إلــــى خــلــفــان 
ــا ســـهـــلـــة أمــســكــهــا  ــ ــددهـ ــ إبــــراهــــيــــم الــــــــذي سـ
الحارس سفيان في الدقيقة 64. وكاد حسن 
الهيدوس أن يحرز الهدف الثالث، لكنه سدد 

خارج املرمى في آخر املباراة.
وأعــــــرب مـــوريـــكـــي مـــحـــرز هـــدفـــي الـــفـــوز في 
ــه  ــادتـ ــعـ ــفـــزيـــونـــيـــة عـــــن سـ ــيـ ــلـ تــــصــــريــــحــــات تـ
ــاز الـــــذي حــقــقــه الـــفـــريـــق بــالــتــتــويــج  بـــاإلنـــجـ
بالكأس، مشيرا إلى أنه بكى بعد إعالن فوز 
فريقه بالبطولة؛ ألنه تذكر كل ما عاناه على 
مدار املوسم، وأنه ظل سبعة أشهر بعيدا عن 
املالعب، ليعود بقوة ويقود فريقه ملنصات 

التتويج.
الــبــرازيــلــي بالشكر لكل من  وتــوجــه الــالعــب 
ســـانـــده فـــي مــحــنــتــه خــــالل فـــتـــرة اإلصـــابـــة، 
وعــلــى رأســهــم إدارة فــريــق الــســد، وأكــــد أنــه 
على الفريق التركيز بالشكل املطلوب خالل 
مباراة لخويا القارية من أجل املنافسة على 

لقب دوري األبطال حتى النهاية.
 وعّبر الجزائري نذير بلحاج العب السد عن 
سعادته بإحراز اللقب »ألنه جاء بعد موسم 
شاق وصعب وطويل، لكننا تغلبنا على كل 
العقبات وأسعدنا جماهيرنا في كل مكان«، 
مؤكدا أن الفريق سيدخل مباراة لخويا في 
بعد  مرتفعة  معنوية  بـــروح  األبــطــال  دوري 

التتويج بكأس األمير.
وأكـــــد جـــاســـم الـــرمـــيـــحـــي، أمــــني الـــســـر الــعــام 
لنادي السد، أن فوز السد بلقب كأس األمير 
لــم يــأت مــن فـــراغ، وأن الفريق عمل مــن أجل 
الوصول إلى هذا اإلنجاز، متوجها بالشكر 
ــفــــريــــق حــتــى  ــــدت الــ ــانـ ــ ــتــــي سـ لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الــ

النهاية.
وأوضــــح أمـــني الــســر الــعــام لــنــادي الــســد في 
القطرية،  األنــبــاء  وكــالــة  نقلتها  تصريحات 
أن السد نجح في قنص لقب أغلى البطوالت 
لــدى االتــحــاد القطري لكرة الــقــدم، وأنــه كان 
منافسا قويا في معظم البطوالت على مدار 

املوسم.

ماكالرين كان في السابق فريقًا منسيًا وليس 
معروفًا إلى حد كبير، لكن مع وجود سائقني 
فالنتائج متوقعة، وال  وباتون،  ألونسو  مثل 
يمكن إغفالها حاليًا أو في املستقبل القريب، 
خصوصًا أن الجماهير تريد من »ماكالرين« 
منافسة »مرسيدس« و»فيراري«، في حني نبه 

صورة لتشافي على غالفها الرئيسي، وكتبت 
له شكرًا تشافي مع الرقم 6 الذي ُيمثل النجم 
صحيفة  أن  خصوصًا  برشلونة،  مــع  تشافي 
املناصرين  مــن  تعتبر  ديبورتيفو«  »أملــونــدو 
أمــا صحيفة »ســبــورت« فوضعت  لبرشلونة. 
ــورة لـــتـــشـــافـــي، وكـــتـــبـــت كــل  عـــلـــى غـــالفـــهـــا صــــ
ملعب »كامب نــو« سيقول تشافي، وذلــك من 
أجــل توجيه الشكر إلــيــه فــي املــبــاراة األخــيــرة 
في »الليغا« اإلسبانية مع برشلونة، في حني 
نــشــرت صــورة  اإلســبــانــيــة  أن صحيفة »أس« 
بأن  التذكير  مــع  رئيسي  كغالف  ألنشيلوتي 
املـــدرب اإليطالي أمــام قــرار مصيري مــن أجل 
لــم تغفل  الــبــقــاء أو مـــغـــادرة »املــلــكــي«، لكنها 

بولييه إلى أن ألونسو يصارع من أجل العودة 
وهو  باأللقاب،  والفوز  التتويج  منصات  إلى 
 ،1 الفورموال  سباقات  في  جيدًا   

ً
سجال يملك 

وُيضاف إلى ذلك أن شخصية ألونسو ُمميزة 
ومحترمة،  جيدة  بطريقة  الفريق  مع  ويعمل 
وبحاجة فقط إلى تتويج مجهوده من خالل 
الفوز بالسباقات، األمر الذي سيمنحه الكثير 
أكثر  بــقــوة  السباقات  بغية خــوض  الثقة  مــن 
وتحقيق اإلنجازات مع ماكالرين، في املقابل 
ــم شــــيء هـــو مــنــح الــفــريــق  ــد بــولــيــيــه أن أهــ أكــ
والــســائــقــني الـــوقـــت الــكــافــي الســتــعــادة الــقــوة 
العمل والجهد خالل  والــتــوازن، بغية ترجمة 
السباقات والوقت هو التحدي األساسي أمام 

»ماكالرين«.

الـــغـــالف:   كــتــبــت أعـــلـــى 
ُ
وداع تـــشـــافـــي حـــيـــث

»الدوري اإلسباني يوّدع النجم تشافي«.
فــي املــقــابــل عــنــونــت صحيفة »لــيــســبــورتــيــو« 
الــيــوم املنتظر مــع صـــورة لتشافي، وذلـــك في 
إشـــــارة إلــــى الـــيـــوم الــــذي ســـيـــودع فــيــه ملعب 
ــو« الــنــجــم تــشــافــي، وكـــذلـــك فعلت  »الــكــامــب نـ
املـــواقـــع الــريــاضــيــة اإلســبــانــيــة إذ تــمــحــورت 
تقاريرها حول وداع تشافي في يومه األخير 
فـــي »الــلــيــغــا«، ألن الـــكـــرة اإلســبــانــيــة خــســرت 
ــورة فـــي عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم مـــن الــصــعــب  ــطــ أســ
املستقبل، واألن تبدأ  فــي  أخـــرى  مــرة  تــكــراره 
رحلته مع السد القطري من أجل نشر سحره 

الكروي في قطر.

بطوالت أوروبا
اليوم األخير يشهد التتويج وهبوط الصغار

مدير ماكالرين: النجاح بحاجة إلى الوقت الصحافة اإلسبانية توّدع النجم تشافي

دومينيك ثيم ينال لقبه األول

الفريق يسير في 
الطريق الصحيح من أجل 

تحقيق االنتصارات

3031
رياضة

مدرب شتوتغارت يستقيل رغم تفادي الهبوط
أعــلــن نـــادي شــتــوتــغــارت الـــذي أفــلــت بأعجوبة 
الـــثـــانـــيـــة  الــــــدرجــــــة  دوري  إلـــــــى  الــــهــــبــــوط  مـــــن 
الهولندي، هوب  مدربه  أن  القدم  لكرة  األملاني 
ستيفينز، سيرحل عن الفريق. وقال روبن دات 
مــديــر الـــكـــرة فـــي شــتــوتــغــارت فـــي تــصــريــحــات 
ستيفينز  إن  التلفزيونية  »ســبــورت1«  ملحطة 

)61 عاما( قرر االستقالة من تلقاء نفسه.

يوجني يودع بطولة فرنسا
بطولة  فــي  الــرجــال  فــردي  منافسات  يوجني  ميخائيل  الــروســي  ودع 
ثاني  األولــى في  انسحب من مباراته  للتنس، عندما  املفتوحة  فرنسا 
البطوالت األربع الكبرى للموسم الحالي. وانسحب يوجني من مباراته 
في الدور األول، في مواجهة دامير جومهور؛ وهو من البوسنة، عندما 

كانت النتيجة تشير لتقدم األخير 6-2 و1-6.

سان لورنزو يتخطى سارميينتو بثالثية
قفز ســان لــورنــزو إلــى وصــافــة الـــدوري األرجنتيني لــكــرة الــقــدم، بعد 
الـ13  الجولة  إطار  في  نظيفة،  بثالثية  تغلبه على ضيفه سارميينتو 
28 نقطة في  إلى  الفوز رفع سان لورنزو رصيده  البطولة. وبهذا  من 

املركز الثاني، مبتعدا بفارق األهداف عن بوكا جونيورز املتصدر.

ياجور يفضل البقاء مع التطواني
ياجور  محسن  الــتــطــوانــي،  املــغــرب  نجم  حسم 
ــد لــلــمــســؤولــني  ــ ــقـــه، بـــعـــدمـــا أكـ ه، مــــع فـــريـ بــــقــــاء
رغــبــتــه فــي االســتــمــرار مــع الــتــطــوانــي لشعوره 
الــعــروض االحترافية  رافــضــا بذلك  بــاالرتــيــاح، 
الــتــي حــصــل عــلــيــهــا مــن أنــديــة خليجية أبــدت 
رغبتها في االستفادة من خدماته. وينتظر أن 
لياجور،  اإلدارة في عقد جديد  يحسم مجلس 
لوبيرا  اإلســبــانــي سيرجيو  املـــدرب  أن  خــاصــة 

يعتمد عليه كثيرا في هجوم الفريق.

قبول اعتذار رونالدينيو
قـــال األرجــنــتــيــنــيــان إيــمــانــويــل فــيــيــا ومــيــغــيــل أنــخــل مــارتــيــنــيــز، قــائــدا 
اعــتــذاره  قــدم  الــبــرازيــلــي رونــالــديــنــيــو  النجم  إن  املكسيكي،  كــيــريــتــارو 
لــلــنــادي عــمــا بـــدر مــنــه، خـــالل مـــبـــاراة الــفــريــق األخـــيـــرة بــذهــاب نصف 
نهائي الدوري املكسيكي، وأكدا أن اعتذاره قد قبل. وقد خرج الالعب 
الــبــرازيــلــي املــخــضــرم مــن أرض املــعــلــب قــبــل نــهــايــة الــشــوط األول، ولــم 
يمكث للشوط الثاني وغادر استاد إيدالغو، معقل الخصم، بسيارته.

بيبي يخضع لفحوصات إضافية
تــعــرض الــبــرتــغــالــي بــيــبــي، مــدافــع ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي إلصــابــة في 
خــلــفــيــة الــفــخــذ األيـــســـر، واضـــطـــر لــلــخــروج مـــن املــلــعــب خـــالل مــواجــهــة 
ــيــــرة. ومــــن املـــقـــرر أن يــخــضــع بــيــبــي خــالل  خــيــتــافــي فـــي الــجــولــة األخــ
وبالتالي  اإلصــابــة،  حجم  لتحديد  طبية  لفحوصات  املقبلة  الساعات 
إمــكــانــيــة لــحــاقــه بــمــواجــهــة الــبــرتــغــال أمـــام أرمــيــنــيــا فــي 13 مــن الشهر 
التي   2016 األوروبية  األمم  لكأس  املؤهلة  التصفيات  إطار  في  املقبل، 

تقام في فرنسا.

مدرب إيبار يغادر الفريق بعد الهبوط 
الفريق  عن  رحيله  إيبار  لفريق  الفني  املدير  جاريتانو،  جايزكا  أعلن 
ــة الــثــانــيــة، وهـــو األمــــر الــــذي بــــرره بـ  بــعــد الــهــبــوط إلـــى دوري الـــدرجـ
الباسكي  املـــدرب  قــال  الــهــدف«. وبــســؤالــه عــن مستقبله،  »عــدم تحقيق 
بــد مــن شكر  »لــقــد انتهت حقبة، مــدرب يهبط ال يمكنه االســتــمــرار. ال 

الجماهير والصحافيني على الدعم«.
أن يستمر. كنت  مــدرب يهبط ال يمكنه  وأوضــح »تبدأ حقبة جــديــدة، 
أشعر بحماس كبير، ولكنني لم أحقق هدف البقاء في دوري الدرجة 
أنــنــي ال ينبغي أن أســتــمــر في  الــلــقــب، أعــتــقــد  ــى، وبــعــدم تحقيق  األولــ

إيبار«.

أخبار مختصرة

تقرير

بذلناه طوال  الــذي  بكل عملنا  النهاية  في  ولكننا  )مــبــاراة( سهلة  تكن  لم 
املوسم، يجب أن نسعد ألننا حققنا الهدف، والفريق كان قريبا من تكرار 

ما فعلناه العام املاضي، ونحن راضون باملركز الثالث
جييرمو سيكيرا )العب أتلتيكو مدريد(

¶  ¶  ¶
رحلة تشافي ستكون ذهابا وعودة، سيعود للعمل معنا، يمكنني إطالق 
مسمى )دوري االتحاد( على هذا اللقب، ألننا اتحدنا جميعا من أجل أن 

تخرج األمور بهذه الصورة
جوزيب ماريا بارتوميو )رئيس نادي برشلونة(

¶  ¶  ¶
األولــى  األربــعــة  املــراكــز  نـــادال مــن  حتى قبل بضعة أسابيع عندما خــرج 
البطولة  الجميع يتحدث عن مواجهة محتملة في  العاملي، بدأ  الترتيب  في 
في دور الثمانية بني أحد أفضل الالعبني في العالم، هذه ليست مفاجأة، 
ولكن هذه هي القرعة، ال يمكنك التأثير عليها، ويتعني علي الفوز في أربع 

مباريات للصعود إلى دور الثمانية، وهو ما ينطبق عليه أيضا
نوفاك ديوكوفيتش )العب تنس محترف(

¶  ¶  ¶
البقاء في الليغا مكافأة على عملنا طوال املوسم، يوجد هتاف لجمهورنا 
التأخر  تحويل  في  نجحنا  صحيح،  وهــذا  يستسلم،  ال  الفريق  إن  يقول 
بهدفني إلى تعادل، هذا ليس وقت التحليل، هذا وقت االحتفال، جمهورنا 
سعيد ونحن كذلك، كانت هناك شكوك حول بقائنا، قاتل الالعبون حتى 

املوت
فيكتور سانشيز )مدرب ديبورتيفو الكورونيا(

¶  ¶  ¶
لتشيلسي  مناسب  غير  أنــي  أبراموفيتش  فيه  سيعتقد  الــذي  الــيــوم  فــي 
سأرحل، وأريد العمل لو أمكن في إنجلترا. وحتى يقول لي أبراموفيتش 
ذلك، فإني ال أتوقع الرحيل، لن تكون هناك فرصة بالنسبة لي لقبول أي 

عرض يقدم مشروعا ضخما ويمنحني ضعفي راتبي مع تشيلسي
جوزيه مورينيو )مدرب تشلسي(

¶  ¶  ¶
ربما نجتمع مرة أخرى معا، مرة أخرى في املدينة يوم األحد القادم )من 

أجل االحتفال(، إنه شيء أريد القيام به
يورغن كلوب )مدرب بروسيا دورتموند(

ريال مدريد أنهى 
الموسم بفوز عريض 

على خيتافي

قاد البرازيلي موريكي فريقه السد إلى االحتفاظ بكأس أمير قطر لكرة القدم بعد أن سّجل هدفي الفوز في مرمى 
الجيش )2-1( في المباراة النهائية، ليحصد البطولة للمرة الـ15 في تاريخه

كأس أمير قطر
السد يحرز اللقب للمرة الخامسة عشرة والجيش ينتظر

قالوا

إكسبرسو صباحي

طالل البلوشي قائد فريق السد يحمل كأس األمير )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( مدير فريق ماكالرين إريك بولييه

)Getty/دومينيك ثيم )كليف برونسكل

)Getty( برشلونة يرفع كأس البطولة في ملعب الكامب نو

الصورة 
العمالقة 
لتشافي التي 
حملها جمهور 
برشلونة 
)Getty(
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سوق الحميدية
عراقة التاريخ وتراث الصناعة

سنان ساتيك

الحميدية،  ســوق  تسمية  تــعــود 
ــق، إلـــى  ــ ــشـ ــ ــي قـــلـــب دمـ ــ ــع فـ ــابــ ــقــ الــ
الـــســـلـــطـــانـــن الـــعـــثـــمـــانـــيـــن عــبــد 
الحميد األول والثاني؛ فالسوق بني على 
أحدهما،  زمــن  فــي  وكــل مرحلة  مرحلتن 
األولــــــى كـــانـــت عــــام 1780 فـــي عــهــد عــبــد 
الذي  القديم  السوق  مكان  األول  الحميد 
والــثــانــيــة  األروام،  بـــســـوق  مـــعـــروفـــا  ــان  كــ
 1884 عــام  الــثــانــي  الحميد  فــي عهد عبد 
كعملية توسيع للجزء األول. ومع انتهاء 
بناء االثنن سميا معا بسوق الحميدية.

القديمة  عبر دمشق  السوق طريقه  يشق 
حــتــى يــنــتــهــي بــالــجــامــع األمــــــوي، بــطــول 
600 مـــتـــر، وبـــعـــرض خــمــســة عــشــر مــتــرًا، 
تــمــيــزه الــقــنــاطــر املــعــلــقــة، ويــصــطــف على 
جانبيه عدد من األعمدة األثرية، أرضيته 
األســود، وسقفه مغطى  بالبازلت  مبلطة 
ــألــــواح مــعــدنــيــة مــقــوســة مـــن الــتــوتــيــاء  بــ
أشعة  منها  تنفذ  ثــقــوب  فيها  والــحــديــد، 
الــشــمــس، لــتــبــدو خــيــوطــا ذهــبــيــة تنساب 
ـــق؛ مـــانـــحـــة الـــــــدفء شـــتـــاء وكـــاســـرة  ـــرفـ بـ
حلت  فقد  تغطيته؛  نتيجة  السوق  عتمة 
الــذي استبدل  هذه األلــواح محل الخشب 

تشغل السوق حالة اجتماعية متميزة )جوزف عيد/فرانس برس(

ــا،  ــاشـ ــم بـ ــاظــ ــد الـــــوالـــــي حـــســـن نــ ــهـ فــــي عـ
تــفــاديــا لــلــحــرائــق الــتــي كــانــت تــنــال مــنــه، 
الــثــقــوب حــدثــت نتيجة الــرصــاص  وتــلــك 
ــفـــات األعـــــراس  الـــــذي كــــان يــطــلــق فــــي حـ
وافــر في كتب  له نصيب  الشامية، وكــان 
والـــشـــرق  دمـــشـــق  زاروا  الـــذيـــن  ــة  ــالـ الـــرحـ
بــشــكــل عــــام؛ فــمــا مـــن أحــــد رآه، إال وفــن 
إلى  وتنقله  الــنــاظــر  تسر  الــتــي  بأصالته 
عالم التراث الدمشقي األصيل، فوصفوه 
اتساعه  عــن  متحدثن  ــاف،  األوصــ أجــمــل 
ــة تـــجـــاريـــة صــنــاعــيــة  ــنـ ــن كــــونــــه مـــديـ ــ وعــ
مـــصـــغـــرة فـــي قـــلـــب دمـــشـــق، وبـــأنـــه ســيــد 
ــثـــرهـــا روعــــــة، إذ  األســـــــواق وأعـــرقـــهـــا وأكـ
للمدينة  الــحــيــاة األســـاســـي  يــعــد عــصــب 
القديمة، ويــتــفــرع منه عــدد مــن األســواق 
يزيد  والــتــي  معينة؛  بــمــواد  املتخصصة 
عــددهــا عــلــى الــعــشــريــن ســوقــا، ومـــن هــذا 
السوق، وتتناثر على  التخصص يسمى 
جــانــبــيــه املـــحـــات املــتــنــوعــة الـــتـــي يــزيــد 
تلبي مختلف  إذ  200 محل؛  عددها على 
إلى  أسعارها  الناس، وتصل  احتياجات 
القرن  الـــدوالرات؛ فالسوق غــدا منذ  آالف 
ورئــة  هــامــا،  مــركــزًا تجاريا  التاسع عشر 
دمـــشـــق الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــتــنــفــس مــنــهــا؛ 
فــهــو نــهــر تــلــتــقــي فــيــه فــــروع الــصــنــاعــات 

شهرتها  طافت  التي  القديمة  الدمشقية 
بالتراثيات،  يمتلئ  فتراه  األرض؛  أنحاء 
ــا لـــلـــمـــوزايـــيـــك  وتـــحـــســـبـــه مــتــحــفــا جـــامـــعـ
التراثية  والتحف  والدامسكو  واألغباني 
واملـــصـــنـــوعـــات الــشــرقــيــة والــنــحــاســيــات 
واألرابـــيـــســـك، وفــيــه املــحــات الــتــي  تبيع 
املابس بكل أنواعها الحريرية والقطنية، 
املختلفة  القديمة  التقليدية  وللصناعات 
فــيــه؛ فهي مــا زالــت تحتفظ  بـــارزة  مكانة 
وتنتشر  الصنع،  فــي  الــيــدويــة  بالطريقة 
املــــحــــات الـــتـــي تــبــيــع بـــضـــائـــع مــتــنــوعــة 
ومنسوجات  الــزيــنــة  وأدوات  أحــذيــة  مــن 

ومطرزات وسجاد. 
متميزة،  اجتماعية  حالة  الــســوق  تشغل 
بــاإلضــافــة إلـــى كــونــه مـــركـــزًا اقــتــصــاديــا، 
حاملن  الجائلون؛  الباعة  ينتشر  حيث 
تراثية،  أكــات  ويبيعون  مختلفة،  سلعا 
وتــنــشــط هـــذه الــحــالــة فـــي شــهــر رمــضــان 
بشكل خاص؛ إذ يعيش أجواء رمضانية 
التي  املشروبات  وتجد  بالحياة،  مفعمة 
تــطــفــئ عــطــش الــصــيــف كــالــتــوت الــشــامــي 
والتمر الهندي والعرقسوس الذي يقدمه 
رجل يرتدي زيه التقليدي، كاشفا التراث 
الــحــقــيــقــي والــبــيــئــة الــدمــشــقــيــة الــعــريــقــة 
التي تعم أرجاء السوق، فدفع ذلك بعض 

املــطــربــن إلـــى الــتــغــنــي بـــه وإنـــشـــاء أغـــاٍن 
تـــراثـــيـــة مــرتــبــطــة بــــه ألنــــه مــلــجــؤهــم فــي 
التراثية،  حياتهم  تفاصيل  على  العثور 
ــة الـــشـــامـــيـــة  ــوظــ ــبــ الــ ــنـــــاول  ــد مـــــن تـــ وال بـــ
ــت تــصــنــع بــطــريــقــة  الــعــربــيــة الــتــي مـــا زالــ
تــقــلــيــديــة مــنــذ أكــثــر مـــن مــائــة عــــام، على 
الرغم من دخول اآللة إلى هذه الصناعة. 
لــســوء الــحــظ تــعــرض الـــســـوق إلـــى الــكــثــيــر 
باستمرار،  تدمره  كانت  التي  الحرائق  من 
لكنه ال يلبث أن ينهض من جديد؛ نافضا 
الحرائق عن كتفيه، وأشهر هذه  ركام تلك 
أتى على  الحرائق؛ حريق حدث عام 1911 
وفي  املــحــات، وخــرب منشآته،  من  الكثير 
ــام 1920 اشــتــعــلــت الـــنـــيـــران فـــي الــســوق  عــ
ــام، ومــعــظــم الــحــرائــق  ــ واســـتـــمـــرت ثــاثــة أيـ
التي كانت تحدث في الجامع األموي غالبا 
ما كانت تمتد إلى السوق ملتهمة محاته. 
في عام 1914 أمر جمال باشا بهدم عدد 
الــســوق، بهدف  من املباني واملــحــات في 
الـــربـــط بـــن شـــــارع جـــمـــال بـــاشـــا )شــــارع 
الــنــصــر حـــالـــيـــا( بــمــنــطــقــة املــســكــيــة قــرب 
الجامع األموي، لكن هذا العمل لم يكتمل 
لــنــشــوب الــحــرب الــعــاملــيــة األولــــى، فأعيد 
ــزاء الـــتـــي هـــدمـــت بــعــد خـــروج  ــ ــ بـــنـــاء األجـ

العثمانين من دمشق.
تـــأهـــيـــل وتــجــمــيــل  أعـــيـــد  عـــــام 2004  ــي  فــ
السوق ليعود له وجهه األصيل، وأزيلت 
تغير  كانت  التي  والتراكمات  اإلشغاالت 
ردت  الترميم  مامحه ومعامله، ومع هذا 
الدمشقية  للصناعات  التاريخية  الــروح 
 
ً
ــر تـــفـــاعـــا ــثــ ــه، وصــــــــارت أكــ ــيــ ــدة فــ الــــخــــالــ

وانسجاما مع بيئته.

تعود تسمية سوق 
الحميدية، القابع في 

قلب دمشق، إلى 
السلطانني العثمانيني 

عبد الحميد األول 
والثاني؛ فالسوق 

بني على مرحلتني 
وكل مرحلة في زمن 

أحدهما

■ ■ ■
تتناثر على جانبيه 

املحالت املتنوعة التي 
يزيد عددها على 200 
محل؛ إذ تلبي مختلف 

احتياجات الناس

■ ■ ■
تعرض السوق إلى 

الكثير من الحرائق التي 
كانت تدمره باستمرار، 
لكنه ال يلبث أن ينهض 
من جديد؛ نافضًا ركام 
تلك الحرائق عن كتفيه

باختصار

المدن تزدان بأسواقها، ألنها منجم تصب فيه خالصة ونتاج المدينة؛ وبما أن دمشق لها من األصالة والعراقة ما يكفي تتباهى 
أسواقها بهذا التراث الزاخر المعبر عن ماض عريق، وسوق الحميدية من أبرزها

هوامش

أمجد ناصر

يجد عمال النظافة أشياء غريبة في حاويات القمامة، 
البشرية  املخلفات  ات  مكبَّ فــي  بون 

ِّ
ينق الــذيــن  ويــجــد 

ــرب. حـــدث أن وجـــد األردنــــيــــون، أكــثــر من  ــ أشـــيـــاء أغـ
 حديثي الـــوالدة فــي حــاويــات القمامة، أو 

ً
مــرة، أطــفــاال

بالقرب منها. جاء وقت سمعنا فيه، على نحو مزعج 
ان،  ومتواصل، أخبارًا كهذه في عاصمٍة محافظٍة كعمَّ
ولــم يتوصل املعنيون، على األغــلــب، إلــى مــن قــام/ ت 
ص 

ّ
بهذه الفعلة الشنيعة. كان املقصود من ذلك التخل

من »جسم الجريمة«، أو دليل »العار« إلى حيث تنتهي 
النفايات البشرية، ال أن تكتب حياة لهذا الطفل الوليد، 
أو ذاك، ألنَّ من يرغب في إعطاء فرصة حياة لطفل 
ولــيــد، بــصــرف الــنــظــر عــن ظـــروف حمله ووالدتـــــه، ال 

يضعه في مكان َيزري بكرامة الكائن البشري. 
الــتــي ينتجها البشر  الــنــفــايــات  الــحــديــث عــن  ــرنــي 

ّ
يــذك

ــتــــواري عـــن األنـــظـــار بــمــقــال للكاتب  ــ ــــى ال ورحــلــتــهــا إل
اإليطالي، إيتالو كالفينو، رأى فيه هذا »التمثيل اليومي« 
ــنـــازة الــقــمــامــة«  لــلــنــزول إلـــى الــعــالــم الــســفــلــي، عــبــر »جـ
 يؤجل املرء، من خالله، جنازته 

ً
املنزلية، أو البلدية، فعال

منتجًا  كــان  أنــه  ليؤكد  فترة بسيطة،  ولــو  الشخصية، 
األردنية  الحالة  في  نفسه!  وليس فضالت  للفضالت، 
السابقة، وما يشبهها في أي مكان آخر، يتعلق األمر 
بجزء من جنازة املرء نفسه، وليس بجزء من فضالته. 
وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فقد حدث، أخيرًا، التالي:

فـــي بــلــدة فــرنــســيــة، تــدعــى رويـــيـــل مـــاملـــيـــزون، يــوجــد 
فــيــهــا قــصــر اإلمـــبـــراطـــورة جـــوزفـــني، زوجــــة نــابــلــيــون، 
جاءت امرأة فرنسية إلى مكب نفايات البلدة، وسألت 
ــص مـــن حـــاجـــيـــاٍت ال 

ّ
املـــســـؤولـــني أيــــن يــمــكــنــهــا الــتــخــل

تــريــدهــا. كــانــت هـــذه الــســيــدة قــد عــثــرت عــلــى مومياء 
قالوا  وترتيبه.  بتنظيفه  قامت  بعدما  بيتها،  قبو  في 
املومياء  السيدة  املكان. رمــت  إلــى  لها هناك. وأشـــاروا 
رمته  ما  أثــار  قبوها، ومضت.  في  عليها  عثرت  التي 
النفايات  الــعــامــالت فــي مكتب  انــتــبــاه إحـــدى  الــســيــدة 
عــادي،  غير  غــريــبــًا، شيئًا  كــان شيئًا  للبلدية.  الــتــابــع 
 عن أنه ال 

ً
قد ال يصادف املرء مثله في حياته، فضال

ُيرمى في مكاٍن كهذا. اتصلت العاملة بمتحف البلدية 
ق من طبيعة هذا »الشيء« الذي يراد له أن يهرس 

ّ
للتحق

مع النفايات األخرى. لم يحتج مندوب املتحف وقتًا وال 
املــرأة املجهولة هو مومياء  تفكيرًا، ليقول إن ما رمته 

فرعونية، لكن األبحاث التي أجريت على تلك املومياء 
استغرقت وقتًا أطول بكثير، فعلى مدار عقد، خضعت 
فيه املومياء املصرية إلى بحوث وتصوير حتى صار 
املومياء  هــذه  أن  تبني  املتحف،  في  باإلمكان عرضها 
تعود إلى طفلة مصرية من مدينة أخميم، في صعيد 
مصر، تدعى تا – إيست، كما هو مكتوب على تابوتها 
الــجــنــراالت  أحـــد  فــرنــســا  إلـــى  جلبها  بالهيروغليفية، 
الذين رافقوا نابليون في حملته على مصر. أما كيف 
يتعلق  أمــر  فهذا  السيدة،  تلك  قبو  املومياء في  انتهت 

بالتحقيقات الفرنسية، وال يعنينا في شيء. ما يعنينا 
تا – إيست  للطفلة املصرية  العجيب  هنا هو املصير 
املتحدرة من الطبقة الوسطى في أخميم، التي وجدت 
في حالة جيدة، على الرغم من مرور نحو ألفي عام على 
وفاتها، وانتهائها إلى مكّب نفايات. ما يعنينا، أيضًا، 
أن مصر كانت نهبًا لنابليون، وغيره من املستعمرين. 
تــا – إيست،  يــدل عليه مصير  ، كما 

ً
فقد كــان ســهــال

ة، أو 
َّ
أن يتأبط أي ضابط استعماري مومياء، أو مسل

 ويمشي من دون حسيب أو رقيب. يفهم املرء 
ً
تمثاال

أو  فرعونية،  آنية  أو   
ً
تمثاال استعماري  سرقة ضابط 

يتجاوز  ال  ولكن مومياء طفلة صغيرة  بــردي،  أوراق 
ــدل عــلــى أن مــصــر كــانــت  ــذا يـ ــع ســنــني! هـ عــمــرهــا أربــ
»سداح مداح«، كما يقول املثل الشعبي. وملعرفة حجم 
يزور  أن  يكفي  ونوعيتها،  املصرية  األثرية  املنهوبات 
املرء »اللوفر« و»املتحف البريطاني« اللذْين يكادان أن 
يكونا فقيرين، خصوصًا األخير، لوال اآلثار املصرية. 
بعد ألفي عام على وفاتها، ها هي الطفلة تا – إيست، 
د في تابوتها الذي  ابنة الطبقة الوسطى املصرية، تتمدَّ
أنــظــار رواد متحف روييل  أمـــام  يحمل صـــورة طــائــر 

مامليزون.. بعيدًا جدًا عن »أخميم«.

بعيدًا جدًا عن »أخميم«

وأخيرًا

لم يحتج مندوب المتحف 
وقتًا وال تفكيرًا، ليقول إن ما 

رمته المرأة المجهولة هو 
مومياء فرعونية
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