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حققت الصناعات العسكرية الروسية صفقات كبيرة على حساب الشعب السوري )سيفا كاراكان/األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

ســعــى الــنــظــام املـــصـــري خــــال اســتــقــبــالــه وفــد 
للحصول  أخــيــرًا،  القاهرة،  »حــمــاس« في  حركة 
قدوا 

ُ
ف إسرائيليني  جنود  حــول  معلومات  على 

ه جيش االحتال 
ّ
خال العدوان األخير الذي شن

 ،2014 فــي صيف  غــزة  قطاع  على  اإلسرائيلي 
كما تكشف مصادر مصرية لـ »العربي الجديد«، 
فــي مــا يــبــدو داللـــة عــلــى رغــبــة الــنــظــام املــصــري 
إعادة  عبر  فلسطينيًا،  املفقود  دوره  باستعادة 
تنصيب نفسه كـ »وسيط مقبول« بني االحتال 

ــادر  واملــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وتـــكـــشـــف املـــصـ
لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مــســؤولــني فـــي جــهــاز 
االستخبارات املصري، طلبوا من وفد »حماس«، 
الــقــاهــرة أخــيــرًا، بعد فــتــرة طويلة من  الـــذي زار 
ــرفـــني، الــكــشــف  ــطـ ــاقـــات بــــني الـ ــعـ الـــتـــوتـــر فــــي الـ
عـــن مــعــلــومــات تــتــعــلــق بــالــجــنــود اإلســرائــيــلــيــني 
املفقودين. وأوضحت املصادر أن إعان رئيس 
أيام،  قبل  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي  الــوزراء 
املفقودين  الجنود  ملف  فــي  حصل  تقّدمًا  »أّن 
في غــزة«، جــاء بالتزامن مع زيــارة وفــد الحركة 
إلــى الــقــاهــرة عــائــدًا مــن الــدوحــة، بعد مــشــاورات 

أجراها هناك مع بقية أعضاء املكتب السياسي 
املصرية  املطالب  بشأن  مشعل،  خالد  ورئيسه 
في اللقاء األول مع وزير االستخبارات املصري 
ومسؤولي امللف بالجهاز، وهو اللقاء الذي سبق 
سفر وفد »حماس« إلى الدوحة بأسبوع تقريبًا. 
ولفتت املــصــادر إلــى أن الــطــرف املــصــري تطّرق 
الــجــنــود اإلسرائيليني  الــحــديــث عــن مصير  إلــى 
عن  الكشف  الحركة  وفــد  طلب  بعد  املفقودين، 
طفوا 

ُ
اخت الذين  األربعة  الحركة  أعضاء  مصير 

فــي وقــت ســابــق داخـــل األراضـــي املــصــريــة، بعد 
مرورهم من معبر رفح.

ووضعت مصادر متقاطعة مصرية وفلسطينية 
ــة« املــلــفــات التي 

ّ
الــطــلــب املــصــري فــي خــانــة »ســل

ُيــجــري الــوفــدان مــا يشبه الــتــفــاوض حولها في 
إطار »صفقة« تحسني العاقات وفتح معبر رفح 
ووقــف ما يشبه الحرب املصرية الرسمية ضد 
»حماس«. وفيما يبدو النظام املصري راغبًا في 
استعادة دوره الفلسطيني، فإّن »حماس« أيضًا 
الــعــودة املصرية فــي حال  قــد ال تمانع مثل تلك 
النظام املصري  حصل تعديل حقيقي في نهج 

إزاءها.
]التفاصيل ص. 6ـ7[

مصر طالبت »حماس« بمعلومات عن مفقودي جيش االحتالل
خاص

معلّمات األردن... عقود إذعان
»العربي  حقوقهن.  في  إجحاف  من  أردنية  خاصة  بمدارس  معلماٌت  تعاني 

الجديد« تكشف عن مخالفات تجعل مستقبلهن بال ضمانات. ]12ـ13[
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محمد أمين

ــب كــل مــن املــعــارضــة الــســوريــة والــنــظــام 
ّ
يــرت

ــا، اســـتـــعـــدادًا لــلــجــولــة الــثــالــثــة من  ــمـ ــهـ أوراقـ
املفاوضات السورية التي تنطلق نظريًا في 
11 أبريل/ نيسان الحالي، في جنيف، وسط 
تشاؤم املعارضة من نجاح هذه املحادثات 
ــقـــال  ــتـ لـــانـ ــة  ــ ــيــ ــ ــ دول إرادة  وجـــــــــود  ــدم  ــ ــعــ ــ ــ »ل
الجولة.  السياسي«، مؤكدة حضورها هذه 
وتتزامن هذه االستعدادات مع تفّجر خاف 
اليومني  لفظي بني موسكو وواشنطن، في 
األخيرين، على خلفية تسريبات عن تفاهم 
روســـي أمــيــركــي حـــول مصير بــشــار األســـد، 
إذ تبادل الطرفان اتهامات إعامية بـ«خلط 
 
ّ
أن املـــعـــارضـــة  فـــي  مـــصـــادر  تــــرى  األوراق«، 
صـــداهـــا »ســيــصــل إلــــى طـــــاوالت الــتــفــاوض 

بعد أيام«.
الــروســي سيرغي  الخارجية  ووصـــف وزيـــر 
الفروف تلك التسريبات بـ«القذرة«، ما يعكس 
ــًا مــــن واشــنــطــن  ــًا واضــــحــ ــيــ امـــتـــعـــاضـــًا روســ
لكشفها ما كان مستورًا من تفاهمات تّمت، 
أخـــيـــرًا، بـــني مــوســكــو وواشـــنـــطـــن. ويــوضــح 
 مــوســكــو 

ّ
ــي أن ــروســ ــون فـــي الـــشـــأن الــ ــارفــ عــ

الكتمان  طــّي  التفاهمات  هــذه  إبــقــاء  ل 
ّ

تفض
حتى تنضج.

العربي«،  التلفزيون  »شبكة  مع  حديث  وفــي 
قال املنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات 
 »املـــعـــارضـــة 

ّ
املـــعـــارضـــة، ريـــــاض حـــجـــاب، إن

الـــســـوريـــة لــيــســت مــتــفــائــلــة بــشــأن مــحــادثــات 
ــّرر إجــــراؤهــــا فـــي جــنــيــف، لــعــدم  ــقــ الـــســـام املــ
الــســيــاســي«.  لــانــتــقــال  ــة  ــيـ إرادة دولـ ــود  ــ وجـ
ــيـــة،  دولـ إرادة  تـــوجـــد  »ال  حــــجــــاب:  وأضـــــــاف 
ــا ال  ــ خـــصـــوصـــًا مــــن الـــجـــانـــب األمــــيــــركــــي، وأنــ
أن ينتج عنها شــيء«.  املفاوضات  أتوقع من 
وأوضح حجاب أن الهيئة العليا للمفاوضات 
 
ً
ستحضر الجولة املقبلة من املحادثات، قائا

»ســنــذهــب إلـــى مــفــاوضــات جنيف فــي جولة 

العادلة  القضية  لتمثيل  املقبلة  املــفــاوضــات 
ــنــا 

ّ
ــار حــجــاب إلـــى أن للشعب الـــســـوري«. وأشــ

)املـــعـــارضـــة( »ال نــخــشــى الــتــقــارب األمــيــركــي 
الـــروســـي، لــكــن مـــا نــخــشــاه الــغــمــوض. هــنــاك 
عــدم وضــوح وعــدم شفافية، وال نعلم ماهية 
التي تمت بكل األحــــوال«، مضيفًا  االتــفــاقــات 
 »مــا يحدث في سورية هي حــرب وكالة«. 

ّ
أن

ــنــا »ذهــبــنــا إلــى جنيف مــن أجل 
ّ
ولــفــت إلــى أن

وداعميه.  النظام  وفــضــح  الــســوريــني  مطالب 
أنــه ال يوجد  إلــى جنيف ونحن نعلم  ذهبنا 

هناك إرادة دولية لفرض انتقال سياسي«.
ــا جـــاهـــزة  ــهــ ــ

ّ
ــد املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة أن وتــــؤكــ

ــر الــعــمــلــيــة  ــ ــــوهـ لــــلــــدخــــول فـــــي تـــفـــاصـــيـــل جـ
هيئة  تشكيل  لجهة  خصوصًا  الــتــفــاوضــيــة، 
حــكــم انــتــقــالــي كــامــلــة الــصــاحــيــات مـــن دون 
للنظام باالستمرار  لــن تسمح  ــهــا 

ّ
األســـد، وأن

فــي مــحــاوالتــه لـــ«تــمــيــيــع عملية الــتــفــاوض«، 
وتقديم أولوياته ما يخدم بقاءه في السلطة، 
وهروبه من استحقاقات حددها قرار مجلس 

األمن الدولي األخير 2254 .
في هــذا السياق، تشير عضو وفــد املعارضة 
 
ّ
املفاوض في جنيف، سهير األتاسي، إلى أن

»ما يهم في الجولة املقبلة هو وجود توافق 
دولــــي عــلــى الـــدخـــول فـــي جــوهــر املــفــاوضــات 
 هناك 

ّ
الجدّية«، مبينة لـ«العربي الجديد«، أن

دون  »للحيلولة  النظام  على  روســيــًا  ضغطًا 
املفاوضات،  تعطيل  استراتيجية  استخدامه 
ــلـــت  ــا«. وأمـ ــهــ ــمــــارســ ــتــــي يــ وكــــســــب الــــوقــــت الــ
مــوســكــو، أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، أن يــبــدي 
املقبلة من  الجولة  فــي  »مــرونــة«  النظام  وفــد 
ــتـــحـــدث بــاســم  مـــفـــاوضـــات جـــنـــيـــف. وقــــــال املـ
ــل أن  ــأمــ ــتـــري بـــيـــســـكـــوف، »نــ ــمـ ــلـــني، ديـ ــكـــرمـ الـ
تستمر هــذه املــشــاركــة لــوفــد دمــشــق بطريقة 
بــنــاءة، وإظــهــار املــرونــة الــازمــة بالطبع في 

إطار الحدود املمكنة«.
 املـــعـــارضـــة الــســوريــة 

ّ
وتـــوضـــح األتــــاســــي أن

تفاصيل  في  لانخراط  االستعداد  أتم  »على 

جــوهــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وهــــو االنــتــقــال 
السياسي الجذري والشامل، وأداته التنفيذية 
السلطات  كاملة  انتقالي  حكم  هيئة  تشكيل 
املتبادلة.  املوافقة  أســاس  على  والصاحيات 
 للمعارضة حقًا في 

ّ
األمــر الــذي يشير إلــى أن

االنتقالية،  املرحلة  أي دور لألسد في  رفــض 
تعبيرها.  حــّد  على  وفــي مستقبل ســوريــة«، 
وتلفت إلى أن تلك هي »إرادة السوريني التي 
التي  التظاهرات  في  بها حناجرهم  صدحت 

عادت في مختلف املدن والبلدات السورية«.

على صعيد متصل، بدأت األوساط السياسية 
ــام القليلة  ــ والــقــانــونــيــة الـــســـوريـــة، خـــال األيـ
املـــاضـــيـــة، تـــــداول أفـــكـــار الــحــالــة الــدســتــوريــة 
رفض  بعد  االنتقالية  املرحلة  ستحكم  الــتــي 
األســـد االنــتــقــال الــســيــاســي، كــمــا نــصــت عليه 
قرارات دولية، مشيرًا في تصريحات لوسائل 
ــه يــعــنــي »االنـــتـــقـــال من  ــ

ّ
إعــــام روســـيـــة إلـــى أن

دســـتـــور حـــالـــي إلــــى دســـتـــور جـــديـــد«. ويـــرى 
التي  الحالية  »الــظــروف   

ّ
أن قانونيون  خبراء 

تـــمـــر بـــهـــا الــــبــــاد تــتــطــلــب إعــــانــــًا دســـتـــوريـــًا 
دائــم.  مؤقتًا ريثما يتم وضــع دستور جديد 
ــادر إعـــامـــيـــة أن رئـــيـــس املــركــز  ــرت مـــصـ ــ وذكــ
السوري للدراسات واألبحاث القانونية، أنور 
قــّدم تــصــورًا دســتــوريــًا يحكم املرحلة  البني، 
ــدد ضـــوابـــط  ــحــ ــة، ويــ ــ ــــوريـ ــي سـ االنـــتـــقـــالـــيـــة فــ
والتي  االنــتــقــالــي،  الحكم  هيئة  وصــاحــيــات 
أن تتمخض مفاوضات جنيف  املفترض  من 
عنها. لكن البني يؤكد في اتصال مع »العربي 
ه لم يقدم اإلعــان الدستوري ألي 

ّ
الجديد« أن

أبحاثًا  أنشر  أنــا  مــن مهمتي.  »وليست  جهة 
ودراسات، ويمكن ملن أراد أن يستفيد منها«، 
مــشــيــرًا إلـــى أن »مــســودة اإلعــــان الــدســتــوري 
منجزة منذ عام 2012 وليست وليدة الظروف 
الــســيــاســيــة الـــراهـــنـــة«. ويــشــيــر الــبــنــي الـــذي 
اعتقل ملدة خمس سنوات في سجون النظام 
)2006 -2011(، ويقيم في أملانيا، إلى أنه أنجز 
مــشــروع املــبــادئ فــوق الــدســتــوريــة، واإلعـــان 
الدستوري املؤقت للمرحلة االنتقالية، وخطة 
قانون  ومشروع  االنتقالية،  العدالة  لتطبيق 
أحـــــزاب وقـــانـــون انــتــخــابــات وكــيــفــيــة تغيير 
املتحدث  ويــوضــح  الــقــوانــني.  بتغيير  النظام 
بــاســم الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات، ريـــاض 
 املسودة التي قّدمها املحامي 

ّ
نعسان آغا، أن

ــــن إعـــــــان دســـــتـــــوري مـــؤقـــت  أنـــــــور الـــبـــنـــي عـ
لــلــمــرحــلــة االنــتــقــالــيــة فـــي ســـوريـــة »تــحــتــاج 
لــنــقــاش وتــعــديــات، وهـــي اجــتــهــاد شخصي 

منه«، مستبعدًا تبني الهيئة لها.

أحمد حمزة

بعد يــوٍم واحــد مــن املــجــزرة التي تسّبب 
بها طيران النظام السوري في بلدة دير 
العصافير بريف دمشق، وراح ضحيتها 
ت 

ّ
 من املدنيني، شن

ً
أكثر من ثاثني قتيا

و»جبهة  السورية  املعارضة  في  فصائل 
الــنــصــرة« عــمــلــيــة عــســكــريــة مــفــاجــئــة في 
املهاجمني  مّكنت  الــجــنــوبــي،  حلب  ريــف 
حــتــى ظــهــر أمـــس الــســبــت، مـــن الــســيــطــرة 
على نحو أربعة عشر موقعًا، أبرزها تل 
العيس االستراتيجي، وكلها مواقع كانت 
خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة مــلــيــشــيــات أجــنــبــيــة 
العملية  الـــســـوري.  الــنــظــام  مــع  متحالفة 
من  األوســــع  عتبر 

ُ
ت املــبــاغــتــة،  العسكرية 

نـــوعـــهـــا، خــــال فـــتـــرة الـــهـــدنـــة الـــســـوريـــة، 
التي بدأت في 27 فبراير/شباط املاضي، 
ثاثة  بتفجير  الجمعة،  عصر  وانطلقت 
عناصر من »جبهة النصرة« أنفسهم في 
مـــدرعـــاٍت عــلــى أبــــواب بــلــدة الــعــيــس، قبل 
في  بالتزامن  »االنعماسيون«  يتقّدم  أن 
عدة قرى وتاٍل بذات املنطقة. وتواصلت 
الليل، إذ  الهجومية في ساعات  العملية 
النور  اإلعــامــي ماجد عبد  الناشط  أكــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »فصائل الــثــوار  لـــ
بلدة  على  سيطرتها  الجمعة  ليل  أتمت 
الجنوبي،  حلب  ريــف  فــي  العيس«  وتلة 
 مــــن »أحــــــــرار الـــشـــام 

ً
ــــا ــــى أن كـ مـــشـــيـــرًا إلـ

وجبهة  الشام  وفيلق  الشامية  والجبهة 
الــنــصــرة وغــيــرهــا تـــشـــارك فـــي املـــعـــارك« 

التي هدأت وتيرتها مع صباح السبت.
من جهتها، ذكرت مصادر ميدانية وبيان 
 
ً
»جــبــهــة الـــنـــصـــرة«، أن خــمــســني مــقــاتــا لـــ
مـــن املــلــيــشــيــات املـــوالـــيـــة لــلــنــظــام، والــتــي 
كـــانـــت تــســيــطــر عــلــى بـــلـــدة وتــــل الــعــيــس 
تلوا 

ُ
وقرى أخرى بريف حلب الجنوبي، ق

خال ساعات الليل، في كمنٍي وقعوا فيه، 
الــعــيــس نــحــو بلدة  اثــنــاء انسحابهم مــن 
الحاضر، بينهم 2 من حزب الله اللبناني. 
املناطق  أبــرز  وحتى مساء السبت، باتت 
املعارضة  الفصائل  عليها  التي سيطرت 
فــي ريــف حلب الجنوبي، هــي بلدة وتلة 
الــعــيــس االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وقــبــلــهــا، تــال 
ــبـــش، مـــســـطـــاوي، املــقــلــع،  الــصــعــيــبــيــة، دلـ

وعدد من القرى قربها.
لـــكـــن مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة فــــي ريـــــف حــلــب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الـــجـــنـــوبـــي قـــالـــت لــــ
إنـــه »فـــي ظــل اســتــمــرار املـــعـــارك، ال يمكن 
ــام الـــســـيـــطـــرة فــــي كــل  ــكــ الـــحـــديـــث عــــن إحــ
ــوار، وإن كــان  ــثــ املــنــاطــق الـــتـــي دخــلــهــا الــ
 الــســيــطــرة عــلــى أهــم 

ً
هـــؤالء أحــكــمــوا فــعــا

املــنــاطــق وهــي بــلــدة وتــل الــعــيــس«. وتقع 
ــلـــب بــنــحــو  ــنـــة حـ ــنـــوبـــي مـــديـ الـــعـــيـــس، جـ
ــلــــومــــتــــرًا، وإلــــــــى الـــــشـــــرق مــن  ثــــاثــــني كــــيــ
بنحو  حلب-دمشق  الدولي  األوتوستراد 
خمسة كيلومترات. ويساعد ارتفاع التلة، 
على التحكم نــاريــًا بــاألوتــوســتــراد، الــذي 
ت قوات النظام واملليشيات املتحالفة 

ّ
شن

معها عشرات املحاوالت إلحكام السيطرة 
عليه وتأمينه.

الــتــي دارت فيها  املــنــاطــق  وكــانــت معظم 
املواجهات خال اليومني املاضيني، تحت 
ســيــطــرة املــعــارضــة الـــســـوريـــة، مــنــذ أكــثــر 
مـــن ســنــتــني، قــبــل أن تــشــن قــــوات الــنــظــام 
واملــلــيــشــيــات املــتــحــالــفــة مــعــهــا، هــجــومــًا 
واسعًا في أكتوبر/تشرين األول املاضي، 
ــن بـــــدء الـــــغـــــارات الـــروســـيـــة  مــســتــفــيــدة مــ

فـــي ســـوريـــة قــبــل ذلــــك بــنــحــو أســبــوعــني، 
مــراحــل،  على  املهاجمة  الــقــوات  وتمكنت 
في  واســعــة  على مساحات  السيطرة  مــن 
ريف حلب الجنوبي. وشاركت مجموعات 
صغيرة من قوات النظام في تلك املعارك، 
لكن الزخم األكبر في أعداد املقاتلني، كان 
وإيرانية  ولبنانية  عراقية  مليشيات  من 
الحق«،  أهل  »عصائب  أبرزها  وأفغانية، 
»لــــــــواء ذو الــــفــــقــــار«، »حــــركــــة الـــنـــجـــبـــاء« 
ومــقــاتــلــون مـــن حــــزب الـــلـــه، وغــيــرهــا من 
والتي  النظام،  مع  املتحالفة  املجموعات 
ــيــــة تـــؤمـــن لــهــا  ــرات الــــروســ ــائــ ــطــ كـــانـــت الــ

الغطاء الجوي.
الــتــي شنت  الــفــصــائــل  ولـــم تفصح فعليًا 
الــهــجــوم مــنــذ الــجــمــعــة، عــن الــهــدف منه، 
بــاســتــثــنــاء بــيــان »جــبــهــة الــنــصــرة« الــذي 
تسعى  العسكرية  العملية  أن  عن  تحدث 
»تـــحـــريـــر تــلــة الـــعـــيـــس«، وتــبــقــى اآلراء  لــــ
الـــهـــجـــوم، إذ تشير  مــتــبــايــنــة حــــول هــــذا 
بعض الــتــوقــعــات إلــى أنــه جــاء كـــرٍد على 
ملـــجـــزرة ديـــر العصافير  الــنــظــام  ارتـــكـــاب 
ــراره فـــي خــرق  ــمـ ــتـ فـــي ريــــف دمـــشـــق، واسـ
الــهــدنــة هــنــاك. وفـــي هـــذا الــســيــاق، جــاءت 
تــغــريــدة ألبــو عيسى الــشــيــخ، قــائــد »لــواء 
صقور الشام« املنضوي في حركة »أحرار 
ــــى أن مــــن صــنــع  ــام«، أشــــــار فــيــهــا إلـ ــ ــشـ ــ الـ
الــهــدنــة »فــكــانــت وبــــااًل عــلــيــهــم، خــرقــوهــا 

فكانت دمارًا لهم«. 
لكن كل ذلك ال يلغي أن يكون الهجوم قد 
هدف أيضًا لقطع الطريق على محاوالٍت 
مع  املتحالفة  املليشيات  بها  تقوم  كانت 
النظام، والتي تسيطر على مناطق بريف 
حلب الجنوبي، وتهدف لفتح طريق إلى 
بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب، في 
ظل معلوماٍت تحدثت الشهر املاضي، عن 
 ،

ً
فعا املليشيات  لها  اســتــعــداداٍت تحشد 

لبدء هجوٍم نحو ريف إدلب.

لندن ـ نواف التميمي

ــيـــر الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري  ــغـ لـــــم يـ
الــروســي فــي ســوريــة، على مدى 
األشــهــر املــاضــيــة، مــيــزان الــقــوى 
عــلــى األرض وحــســب، بــل إن االســتــعــراض 
تقدمه  الــذي  واملتواصل  املفتوح  العسكري 
»نــخــبــة« الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
ــقـــات أســلــحــة  ــفـ ــلـــى مـــوســـكـــو صـ قــــد يـــــــّدر عـ
ــًا لــصــحــفــيــة  ــقــ ــارات الــــــــــــدوالرات. ووفــ ــيـ ــلـ ــمـ بـ
 روســيــا 

ّ
»كــومــيــرســانــت« االقــتــصــاديــة، فـــإن

بـــصـــدد تــوقــيــع عـــقـــود أســلــحــة جـــديـــدة مع 
ــا بـــني 6  ــن الــــــدول بــقــيــمــة تــــتــــراوح مـ ــدد مـ عــ
بــعــدمــا أظــهــرت  ــك  مــلــيــارات دوالر، وذلــ و7 
الحملة  خــال  كفاءتها،  الروسية  األسلحة 
العسكرية التي شنتها موسكو في سورية. 
الروسية  »كوميرسانت«  صحيفة  وأفـــادت 
أن مــوســكــو ســتــغــطــي بــهــذه الــصــفــقــات ما 
العسكرية في سورية  العملية  أنفقته على 
والبالغ نحو 500 مليون دوالر، إضافة إلى 

تحقيق أرباح. 
ــر مــصــدر مــقــرب مـــن هــيــئــة الـــصـــادرات  وذكــ
العماء  أن  للصحيفة،  الروسية  العسكرية 
ــراء األســـلـــحـــة، الـــتـــي أثــبــتــت  يــتــطــلــعــون لـــشـ
فــي ســوريــة.  املــعــركــة  أرض  عــلــى  فعاليتها 
ونقلت الصحيفة عن املصدر: »في سورية، 
تمتعنا  أثــبــتــنــا  أنــنــا  األول  هــدفــني،  حققنا 
بقدرات قتالية عالية وامتاكنا تكنولوجيا 
عسكرية مــتــطــورة مــا جـــذب املــشــتــريــن. أمــا 
ــثـــانـــي الــــــذي حــقــقــنــاه فـــهـــو أنــنــا  الــــهــــدف الـ
اختبرنا أكثر من نصف أسطولنا العسكري 

في ظروف قتالية صعبة«.

مليارات تتدفق
وبــحــســب مــا أورد مــوقــع »روســـيـــا الــيــوم«، 
نــقــلــت صــحــيــفــة »كــومــيــرســانــت« عـــن مــديــر 
الروسي  نوفوسيبيرسك  شكالوف  مصنع 
لــلــطــائــرات الــحــربــيــة ســيــرغــي ســمــيــرنــوف: 
الــروســيــة في  العسكرية  الحملة  بــدء  »بــعــد 
ــر مــــن روســــيــــا فــي  ــزائـ ــة، طــلــبــت الـــجـ ــوريــ ســ
ديسمبر/كانون األول املاضي 12 قاذفة من 
طراز »سو 32«. مضيفًا أن املفاوضات كانت 
الثماني  الــســنــوات  فــي  ببطء شديد  تجري 
 العملية العسكرية )الروسية 

ّ
املاضية، إال أن

فــي ســوريــة( شجعت الــجــزائــر عــلــى اتــخــاذ 
قــرارهــا وأعــطــت زخــمــًا إيــجــابــيــًا للصفقة«. 
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أن الــدفــعــة األولــــى 
ــاذفــــات »ســــو 32« ســتــكــلــف الــجــزائــر  مـــن قــ
مــلــيــون دوالر، مع  يــقــل عــن 600-500  مــا ال 
توقعات بطلبها ما بني 6 و12 قاذفة أخرى. 
كــمــا طــلــبــت الــجــزائــر مــن روســيــا تــزويــدهــا 
الجزائر اهتمامًا  »ســو-355 أس«، وأبــدت  بـــ
بـ 850  األقــل  بشراء 10 مقاتات منها على 
الــوقــت نفسه،  إلــى 900 مليون دوالر. وفــي 
أبدت كل من إندونيسيا وفيتنام وباكستان 
الــروســيــة »ســو- الــقــاذفــة  اهتمامها بــشــراء 
تشغيل  فــي  خبرة  لديها  أن  والسيما   ،»35
الطائرات السوفييتية، إال أنها بحاجة إلى 
االســتــخــدام  ورفـــع مستوى  التأهيل  إعـــادة 
ــا يـــتـــمـــاشـــى مــــع املــــواصــــفــــات الــحــالــيــة  ــمـ بـ
الصفقة  تتجاوز  أن  املتوقع  ومــن  للقاذفة. 
مـــع إنــدونــيــســيــا وفــيــتــنــام مــســتــوى مــلــيــار 

دوالر.
 ظهور 

ّ
إن »كــومــيــرســانــت«  وقــالــت صحيفة 

 »400 »أس  الــروســيــة  الــصــواريــخ  منظومة 
فـــي ســـوريـــة أثــــار اهــتــمــام املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، التي تسعى إلى تزويد جيشها 
بــهــذا الـــســـاح الــنــوعــي. كــمــا أعـــربـــت الهند 
عـــن رغــبــتــهــا فـــي الــحــصــول عــلــى مــنــظــومــة 
الصواريخ هذه، إال أن روسيا لم تبد، حتى 
اآلن، اهتمامًا ببيع منظومة الصواريخ »أس 
قـــررت بيع املنظومة  400«، ولــكــن فــي حــال 

فلن يقل سعرها عن 2-3 مليار دوالر.

األلعاب القاتلة
وســـواء أطــلــق عليها البعض اســم »ألــعــاب 
مــوســكــو الــحــربــيــة« أو »الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
الروسية« الحاسمة في ساحات القتال في 
سورية، فإن اإلقبال على األسلحة الروسية 
يعكس نجاح روسيا في استغال تدخلها 
العسكري في سورية لجذب مشترين لجدد 
ألسلحتها. فباسم الحرب على اإلرهاب نقل 
ترسانة  بوتني  فاديمير  الروسي  الرئيس 
إلى  والجو  والبحر  البر  أسلحة  أحــدث  من 
سورية لدعم نظام بشار األسد، وقد تجلى 
آخر استعراض لهذه القوة في دحر »داعش« 
ــدمـــر األثــــريــــة بـــعـــدمـــا ســيــطــر  مــــن مـــديـــنـــة تـ
مــســلــحــو الــتــنــظــيــم عــلــى املـــديـــنـــة املـــاضـــي. 
وفي السياق، سلطت صحيفة »ديلي ميل« 
األسلحة  ترسانة  على  الضوء  البريطانية 
في  الروسية  الحربية  والطائرات  والـــدروع 

سورية.

األسلحة الجوية
نـــقـــلـــت روســــيــــا إلـــــى ســــوريــــة خـــــال أشــهــر 

تــدخــلــهــا املـــبـــاشـــر أســــطــــواًل مـــن الـــطـــائـــرات 
املــقــاتــلــة الــحــامــلــة لــصــواريــخ مــوجــهــة بدقة 
وبــتــقــنــيــات تــحــكــم عــالــيــة. وبــيــنــمــا يــتــولــى 
فـــريـــق مـــن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة، انــطــاقــًا 
ــن الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة فـــي دمـــشـــق، غــرفــة  مـ
الجوية  امليدانية  العمليات  فــإن  العمليات 
تــنــطــلــق مـــن الــقــاعــدة الــرئــيــســيــة فـــي ميناء 
الــاذقــيــة الــســاحــلــيــة، شــمــال غـــرب ســوريــة. 
ومــــن هــــذه الـــقـــاعـــدة أيــضــًا تــنــطــلــق طــلــعــات 
جــويــة لتشكيات قــويــة مــن طـــائـــرات »ســو 
أم«،  أس   30 »ســـو  و  »ســــو35 أس«،  و   ،»34
و»سو 24«، و »سو 25« املقاتلة، الى جانب 
مجموعة مــن طــائــرات هليكوبتر مــن طــراز 
ــات  ــيـ واملـــروحـ  ،»35 ــــه  ايـ و»أم   »24 آي  »ام 
املقاتلة من طراز »أم آي 8«، ووحدات النقل 
أنــتــونــوف »إيـــه أن 124« وإليوشن  الــجــوي 

»إي أل-76 »وطائرات توبوليف 154.
وقــد تــم تجهيز جميع طــائــرات »ســو 24«، 
»سو 25«، »سو 30 »و »سو 34 » الهجومية 
بـــصـــواريـــخ جـــو-جـــو وجـــــــو-أرض ملــســاعــدة 
الـــقـــوات الــبــريــة الــســوريــة وتــدمــيــر الــقــواعــد 
»الـــعـــدو«، بــمــا فــي ذلـــك أهــــداف أرضــيــة من 
قبيل السكك الحديدية والجسور واملصانع 
ومـــــــــــدارج الـــــطـــــائـــــرات واملــــــاجــــــئ املـــدعـــمـــة 

بالخرسانة املسلحة. 
وتمتاز الصواريخ املحمولة على املقاتات 
الــصــواريــخ  والــتــي يصلها وزن  الــروســيــة، 
الـــواحـــد مــنــهــا إلـــى 136 كــيــلــوغــرامــًا بــشــدة 
االنـــفـــجـــار وســـرعـــة الــــوصــــول الــــى الـــهـــدف، 
بحيث تصل سرعة الصاروخ إلى 900 ميل 

في الساعة. 

، ويــمــكــن تــوجــيــه 
ً
جـــويـــة عـــن بــعــد 60 مـــيـــا

هـــذه الــصــواريــخ الــذكــيــة عــن طــريــق أجــهــزة 
تحكم مــربــوطــة بــخــوذة الــطــيــاريــن. ويمكن 
لصواريخ جو-جو »إيه إيه 10« و »إيه إيه 
استهداف طائرات تحلق على جانبي   »11
الــطــائــرة، وتــدمــيــر املــروحــيــات والــطــائــرات 
ــروز، واعـــتـــراض  ــ ــدون طــيــار وصـــواريـــخ كـ بــ
األهــداف الطائرة التي تسير بسرعة تصل 

إلى 2000 ميل بالساعة.

ما بعد طائرة سيناء
الــركــاب الروسية  وردًا على اســقــاط طــائــرة 
فوق محافظة سيناء املصرية في نوفمبر/
تــشــريــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي، عـــمـــدت مــوســكــو 
الـــى نــشــر صـــواريـــخ كـــروز »كـــي أتـــش 101« 
املــعــروفــة بــاســم »الــبــجــعــة الــبــيــضــاء« التي 
يصل طول الصاروخ منها 24 قدمًا، ويزن 2 
طن، وُيمكن إطاقه عن ُبعد 6 آالف ميل من 
هدفه. كما ُيمكن لهذا النوع من الصواريخ 
العدو،  رادارات  نخفض لتجنب 

ُ
امل التحليق 

وتصل دقــة إصابتها ما بني 25 و30 مترًا. 
ويــمــكــن إطــــاق هـــذا الـــنـــوع مـــن الــصــواريــخ 
املفترض  من موسكو لضرب قاعدة للعدو 
الــصــاروخ  يتم توجيه  فــي ســوريــة، بحيث 
عـــبـــر الــــتــــضــــاريــــس بــــاألقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
وبــاســتــخــدام الــخــرائــط الــرقــمــيــة الــتــي يتم 
الــخــاص  الكمبيوتر  جــهــاز  عــلــى  تحميلها 
ــــاروخ قــبــل إطـــاقـــه. وُيــمــكــن إطـــاق  بــكــل صـ
صواريخ »كــي أتــش 101« و »كــي أتــش 55« 
االستراتيجية  الروسية  القاذفات  أكبر  من 
ــراز »تــوبــولــيــف 95«، و  طــويــلــة املـــدى مــن طـ

سورية حقل 
تجارب روسية
صفقات بالمليارات ألسلحة برية 

وجوية وبحرية

تجني روسيا تباعًا ثمن تدخلها العسكري في سورية، سواء سياسيًا في لعبة النفوذ 
العالمية في منطقة شديدة األهمية، أو عبر عقد صفقات بيع ألسلحتها إلى عدد من 
الدول، العربية ضمنًا، بعدما حولت سورية على مدى أشهر إلى حقل تجارب ومعرض 

مفتوح لألسلحة الروسية البحرية والجوية والبرية لجذب مشترين. قتلى األسلحة الروسية 
ر حتى اآلن. أما المؤكد،  »الذكية« وغير »الذكية« باآلالف، كذلك حجم الدمار الذي ال يقّدً

فهو أن صفقات المليارات تعّوض خسارة النصف مليار التي تكلفتها موسكو سوريًا

23
سياسة

المعارضة تحضر جنيف3 بتشاؤم... بال مسودة دستور انقالب مفاجئ لموازين ريف حلب الجنوبي

محمود  الــمــعــارض  الكاتب  ــرى  ي
المتشنجة  التصريحات  أّن  الحمزة 
اتفاق  إزاء  الفـــروف  سيرغي  مــن 
مصير  حيال  وواشنطن  موسكو 
ــروس  »ال أّن  على  دليل  ــد  األس بشار 
مضيفًا  ســـرًا«،  العمل  يفّضلون 
»القيادة  أّن  الــجــديــد«،  لـ»العربي 
بالحّل  ومعنية  مهتمة  الروسية 
السياسي »حتى تخفي ورطتها في 
سورية«، بينما أميركا تراوغ، وتستفز 
بكل  خاسرة  ليست  كونها  ــروس،  ال
األحوال«. ويلفت الحمزة، المختص 
»هي  روسيا  أّن  إلى  الروسي،  بالشأن 
تتعرض  ألنها  ألميركا،  تحتاج  التي 

لعقوبات غربية«.

روسيا تحتاج أميركا

بـــني 500 و5 أالف مــتــر، ويــمــكــن أن  تـــتـــراوح 
ُيــحــلــق الـــصـــاروخ بــســرعــة الــصــوت ويــضــرب 

الهدف بدقة تتراوح بني 7 الى 12 متر.

القوة البحرية
يشكل أسطول البحر األسود »مظلة« ساح 
الــبــحــريــة الــروســي ويــضــم أهـــدأ غــواصــة في 
العالم. يضم أسطول البحر األسود الروسي 
فـــي مـــيـــاه شــــرق الــبــحــر املــتــوســط مـــا ال يقل 
عــن عــشــرة سفن يتقدمها طــــرادات »ســافــا« 
الــحــامــلــة لــلــصــواريــخ املــوجــهــة، والــتــي توفر 
الخدمات اللوجستية ومظلة للدفاع الجوي 
ويشمل  وطـــرطـــوس.  الــاذقــيــة  منطقتي  فــي 
معروفة  كهربائية  ديـــزل  غــواصــة  األســطــول 
ــدون«. وهــي  ــ ــ بــاســم »روســــتــــوف عــلــى نــهــر الـ
الــغــواصــة الــتــي اســتــهــدفــت فــي 17 نوفمبر/ 
»داعـــش« فــي الــرقــة  ـــ تــشــريــن الــثــانــي مــواقــع لـ
بعدد من صواريخ كروز »كاليبر«. كما انضم 
لألسطول في أواخــر ديسمبر/ كانون األول 
التي  فارشافيانكا«،   « الغواصة   ،2014 عــام 
تعتبر واحدة من أهدأ الغواصات في العالم. 
ــعــــرف الــــغــــواصــــة الـــشـــبـــح بـــاســـم »الــثــقــب  وتــ
األسود« لصعوبة اكتشافها، وهي الغواصة 
الــثــانــيــة مــن أصـــل ســتــة غــواصــات ُينتظر أن 
نهاية  قبل  األســـود  البحر  بأسطول  تلتحق 

العام 2016.

سالح البر
ُيمكن للدبابات الروسية إيقاف »أي صاروخ 
في العالم« والتصدي لهجمات من 24 زواية. 
وقــد أرســلــت روســيــا إلــى ســوريــة حــوالــي 24 
دبابة من طراز »تي 90« شاركت بشكل فعال 
فــي دحــر قـــوات املــعــارضــة حــول حــلــب. وتعد 
الــدبــابــات مــن طـــرار »تــي -90« األكــثــر تطورًا 
بنظام  مــزودة  وهــي  الروسية،  الترسانة  في 
اعــتــراض  يمكنه  للدبابات  مــضــاد  صــواريــخ 
أي صـــاروخ فــي الــعــالــم. وهــي ُمــجــهــزة أيضًا 
بــمــدفــع قـــذائـــف 125 مــيــلــيــمــتــر، وصـــواريـــخ 
الــدبــابــات  الــقــادرة على تدمير  »إيـــه تــي 11« 
وطائرات الهليكوبتر منخفضة الطيران.كما 
نشرت روسيا ضمن قواتها البرية صواريخ 
بــاســم  املـــعـــروفـــة   »17 ــه  ــ آيـ »أس  جــــو  أرض- 
»الدب«، والقادرة على ماحقة 24 هدفًا تطير 
ــد، كــمــا يمكنها  مــن أي اتــجــاه فــي وقـــت واحــ
والتكتيكية  االستراتيجية  الطائرات  اسقاط 
وصــــــواريــــــخ كــــــــروز والـــــصـــــواريـــــخ الـــجـــويـــة 

والقنابل املوجهة والطائرات املروحية. 
ــة بــــــــرادارات  ــريـ ــبـ ــا قـــوتـــهـــا الـ ــيــ وعـــــــززت روســ
الــرادارات  التشويش »كراسوخا 4« لتعطيل 
ــار الــصــنــاعــيــة. ويــعــتــبــر جــهــاز  ــمـ وحــتــى األقـ
الــــتــــشــــويــــش هــــــــذا أحـــــــــدث أنــــظــــمــــة الــــحــــرب 
ــــي الــــتــــرســــانــــة الــــروســــيــــة،  اإللــــكــــتــــرونــــيــــة فــ
ــــف، يـــمـــكـــنـــه تــعــطــيــل  ــائـ ــ ــــوظـ وهــــــو مـــتـــعـــدد الـ
ــيــــة والـــــــــــرادارات املــحــمــولــة  الــــــــــرادارات األرضــ
جـــوًا )وخــصــوصــا أنــظــمــة أواكــــس( واألقــمــار 

الصناعية ذات املدار األرضي املنخفض.

روسيا بصدد توقيع 
عقود أسلحة جديدة 

بعدما اختبرت في سورية 
أسطولها العسكري 

شكل الميدان 
السوري هدية للصناعات 

العسكرية الروسية برًا 
وجوًا وبحرًا

تحقيق

أحد الضباط يالعب 
أطفاًال من حلب 
)كرم المصري/فرانس برس(

)Getty/قتلى األسلحة الروسية باآلالف والدمار الناتج عنها هائل )أناتولي زهدانوف

وائل قنديل

ماذا لو ضحى عبد الفتاح السيسي 
بوزير داخليته، كما فعل مع الزند 
وعكاشة؟ وماذا لو لم يتخذ قراره 

بخطف رئيس الجهاز املركزي 
للمحاسبات من موقعه، ليخفيه 
ويعزله عن العالم؟ هل سيكون 
السيسي حلوا ونزيها وزعيما 

مخلصا وقتها؟ بصرف النظر عن 
عبد الفتاح السيسي لن يفعل شيئا 

من ذلك، فإن ذهاب بعض السياسيني 
إلى افتراض أن هذا النظام، بعد 

كل هذا الكم من الجرائم والكوارث 
التي صنعها، يمكن أن يستقر في 
ورش اإلصالح السياسي، هو نوع 

من العبث، يقترب من مرحلة الدجل 
السياسي واالنسالخ من املنطق ومن 

العدل بالكلية.
وقائع السنوات الثالث في مسيرة 
االنقالب العسكري تقول إن هذا 
نظام يستعصي على اإلصالح، 

 عن أن التعاطي مع جرائمه 
ً
فضال

باعتبارها أخطاء لو تم إصالحها 
فال غبار عليه، هو بحد ذاته إقرار 

واعتراف وإذعان للجريمة، وتسليم 
بنتائجها، ومكافأة للقاتل واملعذب 
على فظائعه، إن أقدم على بناء دار 
عبادة أو افتتح دارا خيرية، أو منح 

أطفال ضحاياه ألعابا وورودا.
فإذا وضعت في الحسبان أن نظام 
الحكم الحالي لن يفعل شيئا مما 

سابق، وأنه يحيا على مخزون هائل 
من القبح في الفكرة واملمارسة 

السياسيتني، فإن الوقوف على أبوابه 
بالنصائح والطلبات والعبوات النقدية 

اللطيفة يصبح بمثابة مشاركة في 
كل ما فعل من إراقة دماء وظلم 
أبرياء واالنخفاض بوطن إلى ما 
دون مستوى مغارات اللصوص 

وقطاع الطرق، وقبل ذلك يعبر عن 
حالة خوف تتملك الناصحني الجدد، 
الحريصني على مصلحة النظام، أو 

الذين يحبونه »بشرط« ويكرهون 
كل من يسعى إلى أو يتمنى 

سقوطه، رحمة بمصر من كل هذا 
التدني.

ليست هذه املرة األولى التي يعبر 
فيها مثقفون وسياسيون من 
املعارضة الجذرية إلى الرغبة 

الخجولة في إصالح )مصالحة تبدو 
أوقع( النظام، من خالل عرائض 

االسترحام املغلف بطبقة من زبدة 
االنتقاد الخفيف، على وقع الهجمة 

الجديدة على املراكز الحقوقية، 
وعملية القرصنة على الجهاز 

املركزي للمحاسبات واختطاف 
رئيسه وعزله، إذ ال يمكن تصور 

أن السادة الذين »يناشدون« السلطة 
تخفيف قبضتها عن املجتمع املدني، 

يؤمنون حقا بأن النظام الحاكم 
يمكن أن يستمع ويستوعب ويعقل، 
وعلى ذلك تصبح املسألة كلها نوعا 
من منح شرعية أخالقية وإنسانية 
ملمارسات وجرائم ضد اإلنسانية 

واألخالقية.
وأذكر أنه قبل عام كامل أقدمت 

مجموعة من املثقفني والسياسيني 
على خطوة مماثلة، في لحظة كان 

النظام يبدو فيها مجردا من أية قيمة، 
أو كما وصفتها في وقتها »تلك 

هذه الحالة من انعدام الوزن أو فقدان 
االتزان البادية على أداء  النظام، ليأتي  

التحرك املفزوع من جانب مجموعة 
من مثقفيه  لجمع التوقيعات على 

عريضة مرفوعة لقائد االنقالب 
تطالبه فيها بإقالة وزير الداخلية 

واإلفراج عن النشطاء السياسيني، 
في تصرف ينتمي إلى زمن حسني 

مبارك شكال وموضوعا، حينما 
كانت الفلسفة التي يتم على أساسها 
تعيني رئيس للحكومة أن يلعب دور 

اإلسفنجة المتصاص رذاذ النقد 
املتطاير للنظام أو يكون مجرد حائط 
يتلقى رميات املعارضني ، فيما يبقى 
رئيس الدولة هو الرجل الكبير واألب 

الرحيم«.
وأكرر هنا أنه من العبث اختزال 

األزمة املصرية في شخص وزير 
الداخلية، عند الحديث عن حالة العداء 

العام للحريات وحقوق اإلنسان، أو 
أن يتصور أحد أن رد االعتبار للعلم 
والعقل يمكن أن يتحقق بإزاحة لواء 

اختراع الكفتة املزيف من املشهد.
من حقك أن تسترد حريتك 

املستحقة، من دون أن تكون رسوم 
استردادها من حساب معارضني 

حقيقيني، معظمهم لم يختر املنافي 
طوعا، بل وجد نفسه فيها باإلكراه.

مالطفة النظام 
كي ال يسقط

مرور
الكرام

ويستخدم الطيارون »نظام التوجيه نصف 
اآللي بالليزر« بحيث ُيحدد الطيار الهدف 
تستخدم  كما  البصري.  الليزر  باستخدام 
الروسية صواريخ »كي  الحربية  الطائرات 
ــزن الـــواحـــد منها  اتـــش 25« الــصــغــيــرة، ويــ
حـــوالـــي 300 كــيــلــوغــرامــًا، لــتــدمــيــر الــســفــن 
ــرة  ــيـ ــــات املـــــدرعـــــة ومــــخــــابــــئ الـــذخـ ــــربـ ــعـ ــ والـ

وخزانات النفط.
وعلى إثر إسقاط املقاتات التركية لطائرة 
روســيــة مــن طــــراز »ســـو 24« فــي نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، أعــلــنــت مــوســكــو 
عــن تــزويــد طــائــراتــهــا مــن طــــراز »ســــو-34« 
بصواريخ جو-جو قادرة على ضرب أهداف 

ــادرة عــلــى حــمــل 12  الــــقــ »تـــوبـــولـــيـــف 160« 
صـــاروخ كـــروز »كــي اتــش 55« و »كــي أتش 

.»15
كما يضم ســاح الجو الروسي العامل في 
سورية ثاثة أنواع من طائرات الهليكوبتر 
والجيل  أس«  بــي   24- مــي   « 35أس«،  »مـــي 
الجديد من طراز »أم آي 28«، وكلها ُمصممة 

لــتــنــفــيــذ مــــهــــام بـــحـــث وتـــدمـــيـــر الـــدبـــابـــات 
والعربات املدرعة. 

املــعــروفــة   »28 آي  »أم  ــائـــرة  طـ أن  وُيــعــتــقــد 
باسم »صائد الليل« هي من القطع الحربية 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــم اخــتــبــارهــا فـــي ســوريــة 
ــات وغـــيـــرهـــا مـــن الــعــربــات  ــابـ ــدبـ لــتــدمــيــر الـ
ــًا جــاهــزة  ــاروخـ ــة بــاســتــخــدام 16 صـ املـــدرعـ

لــلــعــمــل أي وقــــت مـــن الـــيـــوم وتـــحـــت أقــســى 
الظروف الجوية.

القنابل الذكية
شكل ميدان الحرب في سورية حقل تجارب 
للصواريخ الروسية الذكية املوجهة باألقمار 
الصناعية التي تنطلق بسرعة الصوت. وقد 

أطــلــقــت املــقــاتــات الــروســيــة صـــواريـــخ ذكية 
»كاب  طــراز  من  الصناعية  باألقمار  موجهة 
»داعــش« وفصائل  لتدمير معاقل  500 أس« 
 .2015 أيـــــلـــــول  ســـبـــتـــمـــبـــر/  فـــــي  ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ املـ
بنظام  الصواريخ  من  النوع  هذا  ويسترشد 
»غــلــونــاس« )جــي بــي أس( الــروســي. وُيمكن 
إطاق هذا النوع من الصواريخ من ارتفاعات 
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عثمان المختار

ــالـــت فـــيـــه حـــكـــومـــة حــيــدر  فــــي الــــوقــــت الــــــذي نـ
واسعًا  شعبيًا  استحسانًا  املــعــّدلــة،  الــعــبــادي 
ــبــر بـــدايـــة إصـــاح 

ُ
فـــي الـــعـــراق بــســبــب مـــا اعــت

سياسي وابتعاد عن الشخصيات السياسية 
على  طويلة  لسنوات  هيمنت  التي  والدينية 
الــــــــــوزارات و»الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة« مــــا بــعــد 
معلومات  تكشف  عمومًا،   2003 عــام  احــتــال 
الحالية  الحكومة  لتشكيلة  عن رفض طهران 
وإباغ األحزاب املوالية لها في البرملان برفض 
املقرر على  التصويت  ستة وزراء منها خال 
التشكيلة األسبوع املقبل، وهو ما يعني عودة 
األزمة إلى مربعها األول ويهدد بتطورها إلى 
رجم 

ُ
مــا هــو أبعد مــن ذلــك. الــرفــض اإليــرانــي ت

بــمــواقــف عـــدد مــن الــكــتــل واألحـــــزاب املــعــروفــة 
ــر مــن  ــثــ ــــي طـــــهـــــران، أكــ بــــمــــواالتــــهــــا لـــلـــنـــظـــام فـ
ســواهــا، مــثــل أحــــزاب »الــفــضــيــلــة« و»الـــدعـــوة« 
و»بــــدر«، إذ بـــدأت تــتــســّرب، منذ صــبــاح أمس 
ــــزاب تمحورت  الــســبــت، مــواقــف مــن هـــذه األحـ
بني رفض التشكيلة بشكل كامل، وبني الطعن 

عادل األحمدي

ــقــــاذ عــمــلــيــة  ــهـــود مــشــتــركــة فــــي إنــ نــجــحــت جـ
ــلـــى الـــــحـــــدود بــــني الــيــمــن  ــة املـــــقـــــّرة عـ ــدئـ ــهـ ــتـ الـ
والـــســـعـــوديـــة، مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أســابــيــع، 
ــت مـــصـــادر قــريــبــة مـــن جــمــاعــة 

ّ
بــعــدمــا تــحــدث

أنصار الله )الحوثيني( عن خرق لوقف إطاق 
م عليه الطرفان، ما 

ّ
النار بمنطقة حدودية تكت

يساهم في وقف إطاق النار الشامل املقّرر في 
يكثف  املقابل،  في  الحالي.  أبريل/نيسان   10
املــبــعــوث األمـــمـــي إلـــى الــيــمــن، إســمــاعــيــل ولــد 
الشيخ أحــمــد، تــواصــلــه مــع األطــــراف اليمنية 
املتنازعة تحضيرًا إلطاق الجولة املقبلة من 
محادثات السام املقررة في 18 أبريل/نيسان 

الحالي، في الكويت.
الحوثيني  وتوضح مصادر يمنية مقربة من 
 لجان التهدئة الحدودية 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

ــتـــي تــشــكــلــت مــــن الـــحـــوثـــيـــني والـــوســـاطـــات  الـ
الــقــبــلــيــة والـــجـــانـــب الـــســـعـــودي بــذلــت جــهــودًا 
ــام املــاضــيــة الحـــتـــواء الــتــصــعــيــد قــرب  ــ فـــي األيـ
ــتـــد بــشــكــل مــــحــــدود إلـــى  ــــدود، بـــعـــدمـــا امـ ــــحـ الـ

ــال الـــشـــريـــف عـــلـــي بــن  ــ بــشــخــصــيــات فـــيـــهـــا، نـ
النصيب  الخارجية،  لـــوزارة  املرشح  الحسني 
مساء  العراقي،  البرملان  م 

ّ
وتسل منها.  األكبر 

الــخــمــيــس، مــلــف الــتــعــديــات الــحــكــومــيــة من 
مها 

ّ
الــعــبــادي، بــعــد اتــفــاق الــبــرملــان عــلــى تسل

ثـــم الــتــصــويــت عــلــيــهــا فـــي غـــضـــون 10 أيــــام، 
بوكاء  املتعلقة  التعديات  اعتماد  يتم  فيما 
ــاء الهيئات  ــ الـــــوزراء واملـــــدراء الــعــامــني ورؤسـ
ــــات األخــــــــــرى، كـــالـــقـــضـــاء والـــبـــنـــك  ــــسـ ــــؤسـ واملـ
املركزي ومفوضية االنتخابات، بعد شهر من 

إقرار التعديل الحكومي الجديد.
الوطني«،  »التحالف  فــي  بــارز  عضو  وكشف 
شارك في معظم اجتماعات الكتل السياسية 
ــتــــي تــمــخــضــت عـــنـــهـــا تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة  الــ
الـــجـــديـــدة، أن إيـــــران غــيــر راضـــيـــة عــّمــا جــرى 
وتــــرفــــض وصــــــول بـــعـــض الــشــخــصــيــات إلـــى 
الــذي  بالتحالف  العضو  وأضـــاف  الــحــكــومــة. 
ــى كــتــلــة »مــســتــقــلــون«، فـــي حــديــث  يــنــتــمــي إلــ
اإليــرانــي من  »املــوقــف  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
التعديات الجديدة كان سلبيًا«، موضحًا أن 
لها  ترشيح شخصيات  متفاجئة من  »إيـــران 
مــواقــف سلبية تــجــاهــهــا، مــثــل الــشــريــف علي 
ــر التخطيط واملــالــيــة علي  بــن الــحــســني ووزيــ

عاوي ووزير التربية صالح الجبوري«.
ــارات واضــحــة على  ــ ولــفــت إلـــى أن »هــنــاك إشـ
السيستاني  السيد علي  األعلى  املرجع  قبول 
ما تحقق، وهذا عامل مساعد في طريق إقرار 
أن  مــعــتــبــرًا  الــحــكــومــيــة«،  للتشكيلة  الــبــرملــان 
»الـــشـــارع الــعــراقــي لــم يــعــد يحتمل املــزيــد من 
األزمات، خصوصًا مع استمرار توافد مواكب 
مناطق  مــن  الجنوب  إلــى  والجرحى  الشهداء 
القتال مع تنظيم داعش، وسط الفقر والبطالة 
املخيفة«، مضيفًا: »كلنا قلقون اآلن، وستكون 

منطقة حـــدوديـــة بــني الـــقـــوات الــســعــوديــة من 
أخــرى  جهة  مــن  وحلفائهم  والحوثيني  جهة 

في منطقة الربوعة، أمس األول الجمعة.
الــحــدوديــة،  املـــحـــدود باملنطقة  الــخــرق  وجـــاء 
ــد ســـــاد فــي  ــل الــتــصــعــيــد الــــــذي كـــــان قــ فــــي ظــ
ــة،  ــحـــدوديـ ــيـــدي بــمــحــافــظــة حـــجـــة الـ جــبــهــة مـ
بـــني »املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة« والــجــيــش اليمني 
ــوم مــــن الــتــحــالــف  ــ ــدعـ ــ املــــوالــــي لــلــشــرعــيــة واملـ
السعودية،  مــن جهة  تقدمت  والــتــي  الــعــربــي، 
وبـــني الــحــوثــيــني والـــقـــوات املــوالــيــة للرئيس 
معارك  عبدالله صــالــح. وجــرت  املخلوع علي 
أيــام، حاولت من خالها قوات  لنحو خمسة 
الــشــرعــيــة اســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى مــديــريــة 
عنيفة  مواجهات  وخاضت  الساحلية  ميدي 
مــع االنــقــابــيــني. ونــتــج عــن هــذه االشتباكات 
مقتل العشرات من الطرفني، كما سقطت على 
ر 

ّ
إثــرهــا قــذائــف فــي الــجــانــب الــســعــودي. وحــذ

الحوثيون في تصريحات للمتحدث الرسمي 
األسبوع  عبدالسام،  محمد  الجماعة،  باسم 
 مواجهات ميدي التي اتخذت 

ّ
املاضي، من أن

صــيــغــة أقـــــرب لــلــجــبــهــات الـــداخـــلـــيـــة )أطـــــراف 
»التهدئة«.  تهّدد  يمنية(،   - يمنية  املواجهات 
الحوثيني،  مــن  القريبة  املــصــادر  بحسب  لكن 
نجحت اللجان الحدودية في إعادة التهدئة، 

يوم الجمعة.
ــتـــحـــدث الــرســمــي  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــن املـ
ألنصار الله، محمد عبدالسام، أمس السبت، 
ــمــت املــبــعــوث األمــمــي أســمــاء 

ّ
أن جــمــاعــتــه ســل

ممثليها للجنة »التهدئة العسكرية« التي كان 
االتفاق على تشكيلها أبرز مخرجات الجولة 
سويسرا  في  املنعقدة  املحادثات  من  الثانية 
في الفترة بني 15 و20 ديسمبر/كانون األول 
الــعــام املــاضــي. وأكـــد عــبــدالــســام »جــهــوزيــة« 

األيام السبعة الباقية فاصلة وستتغّير فيها 
مواقف وتتبّدل آراء كتل مختلفة«.

وأبــرزت كتل وأحــزاب سياسية موالية إليران 
مـــواقـــفـــهـــا بـــشـــكـــل أولــــــــي، أشــــــــارت فـــيـــهـــا إلـــى 
الــقــلــق مــن عــدم  الــرفــض، مــا يثير  التحفظ أو 
إقرار التشكيلة الحكومية أو استبعاد بعض 
األســـمـــاء مــنــهــا، مــا يعيد املــشــهــد إلـــى مربعه 
األول. وقال القيادي في كتلة »دولة القانون« 
الــنــائــب كريم  املــالــكــي،  نــــوري  الــتــي يتزعمها 
الــــزيــــدي، فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، إن »الـــكـــرة 

»ورشة العمل وبدء مسارات  فريق الجماعة لـ
الــتــهــدئــة بــنــاء عــلــى الــخــطــوات املــتــفــق عليها 
قبيل انعقاد جولة الحوار السياسية املقبلة«.

ــار عــبــدالــســام، فـــي تــصــريــحــات نقلتها  ــ وأشـ
وسائل إعامية تابعة للجماعة، إلى أنه أبلغ 
مساء  هاتفية،  مكاملة  خــال  األمــمــي  املبعوث 
الــجــمــعــة، أن »الـــحـــوار بــا شــــروط مسبقة أو 
مـــحـــددات مــتــفــق عــلــيــهــا، وبــعــد تــثــبــيــت وقــف 
إطاق النار في املوعد املتفق عليه أمر مقبول 
ــــى الـــعـــاشـــر مــن  ــارة إلـ ــ ــ مــــن الـــجـــمـــيـــع«، فــــي إشـ
أبــريــل/نــيــســان الــحــالــي. وأضـــاف أن »الــحــوار 
فــي ظــل اشــتــعــال الــحــرب لــيــس ســـوى إســهــام 
في إشعالها وتأجيجها«، معلنًا أن مسلحي 
الجيش  وقـــوات  الشعبية(  )الــلــجــان  جماعته 
في  الــنــار،  إطـــاق  سيوقفون  معها  املتحالفة 

حال توقف التحالف وحلفاؤه في الداخل.
وجاء تصريح املتحدث باسم الحوثيني، بعد 
ــال وفــَديــن  يـــوم مــن إعـــان األمـــم املــتــحــدة إرســ
اليمن،  إلى  أحدهما  السياسيني،  الخبراء  من 
ــي االنــقــاب، 

َ
إذ مــن املتوقع أن ينسق مــع طــرف

واآلخر إلى السعودية حيث يتواجد الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي ومعظم قيادات 
الحكومة الشرعية، بالتزامن مع إرسال فريق 
التحضير لجولة  يــتــولــى  الــكــويــت  إلـــى  ثــالــث 

املحادثات املقبلة.

أصبحت اآلن في ملعب مجلس النواب، وهو 
الذي يحدد ما إذا كان سيوافق على التشكيلة 
الحكومية أم سيرفضها كلها، وذلك بتشاور 
الــكــتــل السياسية فــي مــا بــيــنــهــا«. واعــتــبــر أن 
الــجــديــدة،  الـــوزاريـــة  التشكيلة  الــبــرملــان  م 

ّ
تسل

بداية األزمة الفعلية والحقيقية في الحكومة 
العراقية، مضيفًا: »واهــٌم من يعتبر أن األزمة 
الــذي  الــظــرف  الــــوزراء  انتهت بتسليم رئــيــس 
يــضــم أســـمـــاء حــكــومــة الـــتـــكـــنـــوقـــراط، بينما 
ــدأت اآلن، في  ــ ــة الــفــعــلــيــة والــحــقــيــقــيــة بـ ــ األزمــ

املقبلة  واألســابــيــع  لــأليــام  اليمنيون  ويــنــظــر 
باعتبارها حاسمة في مسار الحرب والسلم، 
إذ يــعــتــبــر وقــــف إطـــــاق الـــنـــار املـــرتـــقـــب أبـــرز 
اختبار أمــام عملية السام، في ظل مؤشرات 
ــذا املــــســــار. فــــي املـــقـــابـــل،  ــ ومـــعـــطـــيـــات تـــدعـــم هـ
تــظــهــر تــبــايــنــات واخـــتـــافـــات بـــني  الــحــكــومــة 
واإلنــقــابــيــني حــــول تــفــســيــر قـــواعـــد وأهــــداف 
املحادثات املرتقبة، وتبرز حالة من عدم الثقة، 
قد  الــتــي  املــيــدانــيــة،  التعقيدات  إليها  يــضــاف 
املــســار العسكري مــجــددًا.  إلــى ترجيح  تـــؤدي 

اختيار الشخصيات املناسبة لشغل الحقائب 
الوزارية«.

ــيــــس كـــتـــلـــة »الـــفـــضـــيـــلـــة«  ــال رئــ ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الــنــيــابــيــة عــمــار طــعــمــة، فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــربــــي  ــعــ ــي الـــــبـــــرملـــــان وحــــضــــرتــــه »الــ ــ ــده فــ ــ ــقـ ــ عـ
الـــجـــديـــد«، إن »بـــعـــض املـــرشـــحـــني لــلــحــكــومــة 
الجديدة تاريخهم سيئ، وهم من أزالم النظام 
السابق، وهــذا يتعارض مع أغــراض وغايات 
اإلصــاح املنشود«. وأضــاف طعمة أن »حزب 
الــفــضــيــلــة يـــدعـــم كـــل الـــخـــطـــوات اإلصــاحــيــة 
املــدروســة والــهــادفــة، لكن يجب أن يكون ذلك 
ضمن املعايير واملوازين األساسية املعروفة«. 
واقــتــرح أن »ُيـــشـــّرع الــبــرملــان قــانــونــًا يــلــزم أي 
وزيـــــــر جــــديــــد بــــعــــدم الـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات 

املقبلة«.
في املقابل، رأى عضو كتلة »بدر« القيادي في 
الطائي، في  الشعبي«، علي  مليشيا »الحشد 
الــوزراء  أن بعض  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
املرشحني مّمن يحملون جنسيات بريطانية 
وأميركية »ال يمكنهم خدمة العراق«، معتبرًا 
ــراج شــخــصــيــات جــهــاديــة وإســامــيــة  ــ أن »إخــ
والصهيونية  االستكبار  قــوى  قــارعــت  بـــارزة 
ــن الـــحـــكـــومـــة وجـــلـــب شـــخـــصـــيـــات مــغــايــرة  مــ

تمامًا، أمر مرفوض من قبلنا«.
 وفــي رد على تلك املــواقــف، قــال عضو التيار 
ــرة حـــســـني الـــبـــصـــري،  ــبــــصــ ــدري عـــــن الــ ــ ــــصــ الــ
ــديـــد«، إن »املــعــتــرضــني على  الـــجـ »الـــعـــربـــي  لــــ
مقنعًا  سببًا  يقّدموا  لم  التكنوقراط  تشكيلة 
»مـــحـــاولـــة بعض  أن  إلــــى  الفـــتـــًا  اآلن«،  حــتــى 
ــاســــدة إعـــاقـــة  ــفــ الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــ
اإلصاح معروفة لجميع العراقيني، وفي حال 
الثقة  سحب  توّجهنا  سيكون  الفشل  استمر 
من الحكومة بما فيها رئيس الوزراء نهائيًا«.

إلى  السعودية  الحوثيون توصلوا مع  وكــان 
تهدئة في الحدود منذ الثامن من مارس/آذار 
املــاضــي، تــزامــنــت مــع تــوجــه وفـــد حــوثــي إلــى 
الذي  األمــر  أســرى،  تبادل  السعودية وعملية 
ل اختراقًا سياسيًا كبيرًا في جــدار األزمــة. 

ّ
مث

ويــجــمــع الــعــديــد مـــن املــحــلــلــني والــســيــاســيــني 
الــســام املقبلة   مــحــادثــات 

ّ
الــيــمــنــيــني عــلــى أن

إلـــى حــد كبير  ــراف اليمنية تــرتــبــط  ــ بــني األطـ
والتفاهمات  الحدودية  التهدئة  نجاح  بمدى 

املباشرة بني الحوثيني والرياض.

الشعبية« على مدخل عدن بعد خروجه من 
مدينة املكا.

بــعــد تــدخــل مــحــدود للتحالف الــعــربــي خــال 
فــي تحذير سفن غير  ل 

ّ
املــاضــيــة تمث األشــهــر 

مخزن  واستهداف  املكا،  ميناء  في  صة 
ّ

مرخ
لألسلحة في ضواحي املكا، يبدو أن التحالف 
دخل مرحلة جديدة في التعامل مع التنظيم، 
من خال الغارات الجوية طيلة األيام املاضية، 
عــددًا من مواقعه، ووصفها  استهدفت  والتي 
ــيـــس الـــــــوزراء  ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، رئـ ــائـــب رئـ نـ
»الــدقــيــقــة واملــوفــقــة«.  الــيــمــنــي، خــالــد بــحــاح، بـــ
الــتــي يتلقاها  الــضــربــات   

ّ
أن ويــــرى مــحــلــلــون 

التنظيم في أماكن عدة حّجمت طموحاته في 
الــتــوســع الكبير والــتــراجــع عــن فــكــرة الخافة 
العامة، ليكتفي فقط بإقامة نموذج في رقعة 

جغرافية معّينة.
وفي هذا السياق، يقول املتخصص في شؤون 
»العربي  لـ الجمحي،  سعيد  الــقــاعــدة،  تنظيم 
بمجرد  يكتفي  صــار  »التنظيم  إن  الــجــديــد«، 
التواجد  على  قــدرتــه  وتأكيد  السيطرة  بسط 
في جزء من األرض، وهي استراتيجية تغاير 
تطلعاته نحو التوسع، كما هو معروف عنه«. 
 »ذلك يعود إلى ما تحقق للتنظيم 

ّ
ويضيف أن

من مكاسب مادية كبيرة، إذ بات يجني أموااًل 
ضــخــمــة مـــن مــــقــــّدرات مــحــافــظــة حــضــرمــوت. 
حقيقيًا  مجتمعيًا  عـــزاًل  أن  الجمحي  ويــؤكــد 
إذ  الحضرمي،  املجتمع  التنظيم في  به  قوبل 
لــم يستطع الــتــنــظــيــم أن يــتــعــايــش مــع أهــالــي 
الــرغــم مــن مــحــاوالت التودد  حضرموت، على 
الحضارمة،  الستمالة  التنظيم  من  املستمرة 
الــذيــن لــم يــجــدوا دولـــة تــقــوم بــواجــبــهــا تجاه 
املجتمعية  الــعــزلــة  بــفــرض  فاكتفوا  التنظيم، 
يحاول  األخــيــر  أن  إلــى  التنظيم. ويشير  على 
أن يبلور نشاطاته العسكرية من خال ادعاء 
أنه جزء من »املقاومة الشعبية« في املواجهات 
ــد الـــحـــوثـــيـــني وقـــــــــوات صـــالـــح،  ــ الــــجــــاريــــة ضـ
نفسه  وإلظــهــار  الشعبي،  التعاطف  ليكتسب 
تكون  أن  دون  مــن  ومستهدف  مظلوم  كطرف 

هناك أي مبررات الستهدافه.

حضرموت ـ عارف بامؤمن

ــرة تــنــظــيــم  ــطــ ــيــ ــلــــى ســ مـــــــّر عـــــــام عــ
ــة املـــكـــا  ــنــ ــديــ ــلــــى مــ »الــــــقــــــاعــــــدة« عــ
ومناطق ساحل حضرموت، كبرى 
محافظات الجمهورية اليمنية شرقًا، على وقع 
العربي،  والتحالف  األميركي  الطيران  غــارات 
وهــي السيطرة األهــم واألطـــول للتنظيم على 
مدينة يمنية خال السنوات األخيرة. سيطر 
الــتــنــظــيــم عــلــى مــديــنــة املـــكـــا، مــركــز محافظة 
حــضــرمــوت، فــي 2 إبــريــل/ نيسان عــام 2015 
ــارت تـــســـاؤالت كثيرة  ــ فـــي عــمــلــيــة غــامــضــة أثـ
اليمني  الجيش  ألــويــة  تسليم  خلفيات  حــول 
في حينها  املحسوبني  الجمهوري،  والحرس 
صالح،  الله  عبد  علي  املخلوع  الرئيس  على 
والقوى األمنية للمدينة، وإطــاق ســراح 300 
سجني من السجن املركزي خال أقل من ثاث 

ساعات، صاحبتها اشتباكات محدودة.
ومــنــذ أيــامــه األولـــى فــي املــكــا، أعــلــن التنظيم 
املدينة كما يسميها »والية إسامية«، إذ أقام 
محكمة شرعية تفصل في قضايا املواطنني، 
كما دأب التنظيم بني حني وآخر على تشريع 
عقوبة الجلد والرجم ملتهمني بارتكاب جرائم 
 عــن تــنــفــيــذه عــقــوبــة اإلعــــدام 

ً
أخــاقــيــة، فــضــا

بــالــتــجــســس، والــســحــر والــشــعــوذة،  بمتهمني 
والــقــتــل املــتــعــّمــد. كــمــا أنـــشـــأ الــتــنــظــيــم جــهــاز 
الحسبة، الــذي يــمــارس عمله فــي الــشــارع من 
خال دعوة السكان للصاة ومداهمة األوكار 

املشبوهة.
لعل أبرز ما حققه التنظيم من سيطرته على 
مدينة املكا، هو استحواذه على ساح ثقيل 
ومتوسط غنمه من معسكرات الجيش واألمن. 
الـــلـــواء 27 ميكا،  فــإلــى جــانــب ســـاح معسكر 
املحافظة، سقط في  املعسكرات في  أكبر  أحد 
يــد »الــقــاعــدة« أيــضــًا الــلــواء 190 جـــوي، ومقّر 
 عن معسكَري 

ً
املنطقة العسكرية الثانية، فضا

الـــحـــرس الــجــمــهــوري والـــنـــجـــدة، ومــبــنــى فــرع 
الـــقـــوات الــخــاصــة. كــل هـــذه املــعــســكــرات كانت 

»القاعدة« في المكال
عام سيطرة التنظيم على عاصمة حضرموت

اليمنية  المكال  مدينة  على  سيطرته  بعد  عّدة،  مكاسب  تحقيق  من  »القاعدة«  تنظيم  تمّكن 
أبرز قادته  التنظيم  اليوم، سواء عسكرية أو مادية واقتصادية. في المقابل، خسر  قبل عام من 

الميدانيين، فضًال عن تضاؤل شعبيته

خسر التنظيم شعبيته 
وقادته وكسب حوالي 

4.6 مليون دوالر باليوم

الحوثيون: أُبلغنا من 
المبعوث األممي بأن 

الحوار بال شروط مسبقة

احتماالت حّل البرلمان قبل 
انتهاء واليته تسندها 

شواهد سياسية وتاريخية

45
سياسة
من روزنامتنا

خاص متابعة

فيتو إيراني ضد التعديل الحكومي في العراق اليمن: إنقاذ التهدئة الحدودية يعزّز حظوظ محادثات الكويت

التنظيم تمثلت في مقتل 26 متدربًا  التي تلقاها  الضربة األكثر قساوة 
وجرح 30 آخرين في غارة جوية شنّتها مقاتالت أميركية على معسكر 
المكال، في 23 مارس/  للتنظيم في منطقة حجر، غربي  تابع  تدريبي 
باعتبار  الحادثة بصدمة،  الشارع الحضرمي هذه  الماضي. وتلقى  آذار 
أّن معظمهم شبانًا التحقوا حديثًا بالتنظيم. لكن األخير أصدر بيانًا، قال 

فيه إن »المعسكر هو إلعداد مقاتلين ضد الحوثيين في البيضاء«.

أكبر ضربة عسكرية

F F

كفيلة بامتاك التنظيم ترسانة من األسلحة 
قد تشكل خطرًا على مستقبل اليمن.

ــنـــوع الــــســــاح الــــــذي غــنــمــه الــتــنــظــيــم مــا  ــتـ ويـ
ــدد مــــن الـــدبـــابـــات،  ــ بــــني مــــدافــــع صـــغـــيـــرة، وعــ
 عــــن ســـاح 

ً
ــــي«، فـــضـــا ــذائــــف »اآلر بــــي جــ وقــ

ــر مــن  ــثــ ــــدالت 23، وأكــ ــعـ ــ الـــكـــاشـــيـــنـــكـــوف، ومـ
مــلــيــون قطعة مــن ذخــيــرة مــخــزن الــســاح في 
إلى ترسانات حربية  اللواء 27 ميكا، إضافة 
ــتــــحــــوذوا عــلــيــهــا مــــن الــــلــــواء 190 جــــوي،  اســ
»العربي  لـ عسكري  مصدر  كشفه  مــا  بحسب 
الــجــديــد«، فــي وقــت ســابــق. وبحسب محللني 
عسكريني وسياسيني، تسهم هذه الغنائم في 
لسنوات  العسكرية  التنظيم  عمليات  تمويل 

مقبلة، وتثبيت جــذوره في حضرموت. وهو 
تحٍد جديد أمام السلطات اليمنية التي تواجه 
ــراء  ــدن جـ ــدة، حـــالـــيـــًا، فـــي مــديــنــة عــ ــ ــارك عـ ــعـ مـ
نشاط الجماعات املسلحة التي استفادت من 

مناخ الحرب األخيرة هناك.
فـــي مـــــوازاة مــكــاســبــه الــعــســكــريــة املــهــمــة، أّمـــن 
بعد  مقبلة،  لسنوات  املالية  التنظيم خزينته 
البنك  فــرع  أمــوال  تمّكنه من االستحواذ على 
املـــركـــزي بــاملــكــا فـــور ســيــطــرتــه عــلــى املــديــنــة، 
والــتــي تــقــّدر بــحــوالــي 27 مــلــيــار ريــــال، أي ما 
يزيد عن 125 مليون دوالر. كما تشّكل أموال 
الجمارك التي يجنيها التنظيم من مستوردي 
الوقود والبضائع عبر ميناء املكا وملدة عام 
كــامــل مـــصـــدرًا آخـــر لــتــعــزيــز خــزيــنــتــه املــالــيــة. 
كجبايات  الــــدوالرات  مايني  التنظيم  وجنى 
مــن مــســتــوردي الــبــتــرول بعدما ارتــفــع سعره 
ألكثر من 200 في املائة، خصوصًا في األشهر 
 األزمة الخانقة في 

ً
األولى لسيطرته، مستغا

الوقود التي مّرت بها املحافظة والبلد عمومًا.
وقــّدر وزير النقل السابق، بدر باسلمه، في 
التنظيم يوميًا من  وقــت ســابــق، مــا يجنيه 
عــائــدات الــنــفــط والــبــضــائــع األخــــرى بمليار 
يـــعـــادل 4.651  ريـــــال يــمــنــي يـــومـــيـــًا، أي مـــا 
مــايــني دوالر. وكـــان املــجــلــس األهــلــي الــذي 
أدار املــكــا ألشــهــر عـــدة الــعــام املــاضــي قبل 
أن يــصــبــح خـــــارج الــلــعــبــة نــتــيــجــة ملــشــاكــل 
كميات  ببيع  القاعدة  تنظيم  اتهم  داخلية، 
من النفط الخام بميناء الضبة النفطي الذي 
الخام فيه بحوالي 3 مايني  املخزون  يقّدر 

برميل، في حني قال التنظيم إن الخطوة أتت 
إليجاد حلول لوضع الكهرباء املأساوي في 

ذلك الوقت.
ــدة« ثــمــنــًا بــاهــظــًا  ــاعــ ــقــ ــــع »الــ فــــي املـــقـــابـــل، دفـ
خسارته  تتمثل  إذ  املــديــنــة،  عــلــى  لسيطرته 
األبــــرز فــي حــصــد قــيــاداتــه الــبــارزيــن الــواحــد 
ــهــا 

ّ
ــتــــي تــشــن تـــلـــو اآلخـــــــر جـــــــراء الــــــغــــــارات الــ

طائرات »الدرونز« )طائرات من دون طيار(. 
ومــنــذ نــشــأة التنظيم لــم يــخــســر هـــذا الــعــدد 
ــدة الــزمــنــيــة ذاتــهــا. ويــرى  مــن قــيــاداتــه فــي املـ
 سيطرة التنظيم على 

ّ
محللون سياسيون أن

املكا وانتقال معظم قياداته إلى املدينة بداية 
الحرب، كشف تحركاتهم للطائرات األميركية 
التي استمرت طلعاتها في حصد العديد من 
زعيم  أبـــرزهـــم:  للتنظيم،  األول  الــصــف  ــادة  قـ
الــتــنــظــيــم نــاصــر الــوحــيــشــي، والــــقــــادة نصر 
اآلنــســي، ومــأمــون حــاتــم، وإبــراهــيــم الربيش، 
ــالـــب بــاقــعــيــطــي، وأخـــيـــرًا  ــو صــهــيــب، وغـ ــ وأبـ
الذي  بلعيدي  البارز جال  امليداني  القيادي 
قتل بغارة جوية في أبني، وأبو نور الكثيري 
ــتـــل فــــي اشـــتـــبـــاكـــات مــــع »املــــقــــاومــــة  الـــــــذي قـ

البرلمان األردني
مصير »العرف الملكي« على المحك

عّمان ـ محمد الفضيالت

املــلــك  افــتــتــح   2013 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط   10 فـــي 
األردنــي عبدالله الثاني الــدورة غير العادية 
ملجلس األمة األردني السابع عشر )الحالي(، 
ــــى  ــتـــه الـــتـــشـــريـــعـــيـــة األولــ فـــــــــرزت غـــرفـ

ُ
الـــــــذي أ

)مجلس النواب( في انتخابات نيابية جرت 
في 23 يناير/كانون الثاني 2013 في أعقاب 
موجة احتجاجات شعبية طالبت على مدار 
أكثر من عامني بإحداث إصاحات سياسية 
ــة الـــفـــســـاد املــســتــشــري فـــي الـــبـــاد،  ــاربـ ومـــحـ
لــم تتحقق واستعيض  الــتــي  املــطــالــب  وهـــي 
عنها بخطة ملكية لإلصاح املتدرج لم تلِب 
الـــحـــركـــات الشعبية  فـــي  الــعــديــديــن  مــطــالــب 

والشبابية والقوى الحزبية.

تطويق غضب الشارع
املــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الــــثــــانــــي، الــــــــذي اســـتـــخـــدم 
صاحياته الدستورية ليحل في 4 أكتوبر/
النواب السادس  تشرين األول 2012 مجلس 
عشر، في محاولة لتطويق الغضب الشعبي 
الذي رأى في مجلس النواب تعبيرًا صارخًا 
عــن تــزويــر إرادة الــشــعــب ومــحــابــاة الــفــســاد 
وحماية املفسدين، وقف أمام مجلس النواب 
الـــســـابـــع عـــشـــر لــيــضــع جــمــلــة مــــن األعــــــراف 
ــلـــزمـــة( الـــتـــي ستضبط  الــســيــاســيــة )غـــيـــر املـ
 ،

ً
إيقاع الحياة السياسية في الباد مستقبا

بتطوير  يتمثل  النهائي  طموحه  أن  معلنًا 
الحياة السياسية وصواًل إلى قيام حكومات 
بــرملــانــيــة تــشــكــلــهــا األغــلــبــيــة الــنــيــابــيــة. هــذا 
فــي ظل  اآلن   حتى 

ً
يــبــدو مستحيا الطموح 

وغياب  التراجع  على  الحزبية  الحياة  ثبات 
ــانـــون انــتــخــاب ُيــمــّكــن مـــن بـــنـــاء تــحــالــفــات  قـ
سياسية تضمن وجود أغلبية نيابية تحت 

قبة البرملان.

جدل حول األعراف
ــل 

ّ
تــمــث »املـــلـــكـــي« األول  الـــســـيـــاســـي  الــــعــــرف 

بــمــشــاركــة املـــلـــك لــصــاحــيــاتــه الــدســتــوريــة 
مع مجلس  الباد  وزراء  رئيس  اختيار  في 
النواب من خال مشاورات نيابية يجريها 
أعـــضـــاء املــجــلــس وكــتــلــه الــنــيــابــيــة الخــتــيــار 
رئـــيـــس الــحــكــومــة مـــن بـــني أســـمـــاء مــحــددة 
ــديـــوان املــكــي، ويــقــوم املــلــك في  يــقــتــرحــهــا الـ
جمع عليه املشاورات 

ُ
نهايتها بتكليف من ت

النيابية بتشكيل الحكومة. هذه املشاورات 
نتيجة  إلــــى   2013 مــــــــارس/آذار   9 فـــي  أدت 
ــيـــس الـــــــوزراء  ـــعـــة بــــإعــــادة تــكــلــيــف رئـ

ّ
مـــتـــوق

تلبية  الحكومة،  بتشكيل  النسور  عبدالله 
لــرغــبــة مــلــكــيــة واضـــحـــة بــبــقــاء الــنــســور في 
الــــدّوار الــرابــع )مــقــر رئــاســة الــحــكــومــة(. لكن 
»عرف املشاورات«  انتقادات ُوّجهت أخيرًا لـ
على اعتباره غير دستوري، من ِقبل رئيس 
مجلس النواب، عاطف الطراونة، املقتنع أن 
إقالة الحكومة »غير الشعبية« والتي خاض 
وشخصية  سياسية  مناكفات  رئيسها  مع 
ــعـــــض األحـــــــــيـــــــــان، يـــمـــنـــعـــهـــا »عـــــــرف  ــ فـــــــي بـ
 غير 

ً
املشاورات« الذي يستهلك وقتًا طويا

متوفر.
أما العرف السياسي »امللكي« الثاني، فكان 
ربـــط مــجــلــس الـــنـــواب والــحــكــومــة بمعادلة 
الــثــقــة، عــلــى أن يــســتــقــي املــجــلــس ثــقــتــه من 
الحكومة  وتستقي  بقائه،  لضمان  الــشــارع 

وهي  للبقاء،  كضمانة  املجلس  مــن  ثقتها 
معادلة كررها امللك في كثير من املناسبات.
ــة بــــعــــد الـــعـــمـــل  ــ ــــاجـ ــــل حـ ـ

ّ
ــث ــ »عـــــــــرف الــــثــــقــــة« مـ

بــــــاملــــــشــــــاورات الــــتــــي تـــتـــطـــلـــب وقــــتــــًا يــعــيــق 
بـــالـــضـــرورة املـــهـــام الــتــشــريــعــيــة والــرقــابــيــة 
يرتب  ابتزاز سياسي  للمجلس ويصاحبها 
الـــتـــزامـــات إضـــافـــيـــة عــلــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الذي يقع عليه االختيار، كما أن هذا العرف 
الدستورية  التعديات  بعد  ضـــرورة  أصبح 
دخـــلـــت فـــي الـــعـــام 2011 ونــصــت على 

ُ
الــتــي أ

 فـــي عــهــدهــا 
ّ

اســتــقــالــة الــحــكــومــة الـــتـــي يـــحـــل
تكليف  يـــعـــاد  أن  مـــن دون  ــنــــواب،  الــ مــجــلــس 
رئيسها بتشكيل حكومة جديدة. لكنه عرف 
املتكئ على »عرف  مــورس شكليًا، فاملجلس 
الثقة«، حافظ على بقائه منذ انتخابه حتى 
الــيــوم، عــلــى الــرغــم مــن االنــتــقــادات الشعبية 
الــتــي لــم تنقطع واســتــطــاعــات الــــرأي الــعــام 
التي أظهرت عدم الرضى الشعبي عن أدائه، 
وصــــواًل إلـــى اعــتــرافــات متتالية مــن أعــضــاء 
ــن مــــــدى خـــجـــلـــهـــم مــن  ــ ــفـــســـهـــم عـ املـــجـــلـــس أنـ
الــنــزول إلــى الــشــارع لــعــدم قــدرتــهــم على حل 
قضايا املواطنني والدفاع عن مصالحهم. أما 
الحكومة فاعتمدت أيضًا على »عرف الثقة« 
الذاتية  بقدراتها  عليه  حـــازت  الـــذي  للبقاء، 
حــيــنــًا وبــدعــم مــن الــجــهــات األمــنــيــة أحــيــانــًا، 
على الرغم من عاقاتها املتوترة مع الغالبية 
النيابية التي حاولت مرارًا إسقاطها ألسباب 
أن تنجح في  سياسية واقتصادية من دون 

ذلك.
ــيـــاســـي الـــســـائـــد  ــى املــــنــــاخ الـــسـ ــ ــنـــظـــر إلــ ــالـ وبـ
ــل املــمــلــكــة املــســتــقــرة، الــتــي تــغــيــب عنها  داخــ
األعــراف  على  وباالعتماد  املؤثرة،  املعارضة 
الـــتـــي وضــعــهــا الـــعـــاهـــل األردنــــــــي، والـــتـــي ال 
تــوجــد ظـــروف طــارئــة تــبــرر الــخــروج عليها، 
ــرار وشــيــك بحل  ــإن الــحــديــث الــنــشــط عـــن قــ فـ

الــذي تنتهي مدته دستوريًا  النواب  مجلس 
والــدعــوة   2017 الثاني  يناير/كانون   23 فــي 
النــــتــــخــــابــــات مــــبــــكــــرة، وهـــــــو الــــــقــــــرار الـــــذي 
التي  الحكومة  رحيل  دستوريًا  سيصاحبه 

ــتـــاب الــتــكــلــيــف لــبــلــورة  ــلـــك فــــي كـ وجـــهـــهـــا املـ
بــرنــامــج عمل يستمر أربـــع ســنــوات، يصبح 

ضربًا من ضروب العبث السياسي.
لــكــن مـــا ُيــنــظــر إلــيــه عــلــى اعــتــبــاره عــبــثــًا، قد 
يــتــحــّول إلـــى واقـــع ســيــاســي، خــصــوصــًا بعد 
أن صـــادق املــلــك فــي 13 مـــــارس/آذار املاضي 
على قانون االنتخابات الجديد بعد أن أقره 
الــنــواب واألعــيــان،  مــن مجلس األمـــة بشقيه 
الحلقة األخيرة في  ل 

ّ
الــذي مث القانون  وهــو 

خــطــة اإلصـــــاح املـــتـــدرج الــتــي أعــلــنــهــا املــلــك 
البرملانية  الحكومات  إلــى  لانتقال  تمهيدًا 
قال  قانون  النيابية.  األغلبية  تشّكلها  التي 
املتحدث باسم الحكومة محمد املومني قبل 
ــام إن الـــبـــاد ســتــدخــل مـــن خـــالـــه مــرحــلــة  ــ أيـ
أية  املعارضة  فيه  لم تجد  تاريخية جــديــدة، 
بارقة أمل ملستقبل تدير فيه الباد حكومات 

برملانية.
 املجلس والدعوة 

ّ
لكن الحديث النشط عن حل

الحالي،  العام  نهاية  قبل  مبكرة  النتخابات 
منذ إقرار قانون االنتخابات ومصادقة امللك 
ــت 

ّ
عــلــيــه، يــســتــنــد إلـــى شـــواهـــد تــاريــخــيــة ُحــل

فــيــهــا املــجــالــس الــنــيــابــيــة قــبــل إتــمــام مدتها 
الدستورية في كل مرة كان ُيعّدل فيها قانون 

ر قانون جديد.
َ
االنتخاب أو ُيق

ــاريــــخ الــحــيــاة  ــعــــزز مــــن تـــلـــك الـــشـــواهـــد تــ ويــ
ــتــــي شـــهـــدت مــنــذ  الـــنـــيـــابـــيـــة فــــي الــــبــــاد، والــ
انطاقها في أكتوبر/تشرين األول 1947، حل 
مدتها  إتمام  قبل  نيابيًا  اثني عشر مجلسًا 
ــل ســتــة عــشــر مــجــلــســًا،  الـــدســـتـــوريـــة مـــن أصــ
السابع  الـــنـــواب  مجلس  مصير  يبقى  فيما 
التي  امللكية،  بـــاإلرادة  قًا 

ّ
معل )الحالي(  عشر 

قــد تمنحه فــرصــة إكــمــال مــدتــه الــدســتــوريــة، 
منحها  التي  للصاحيات  استنادًا  تحله  أو 
حل  فــي  استخدمها  والــتــي  للملك،  الدستور 
ثــاثــة مــجــالــس نيابية مــن أصـــل أربــعــة منذ 
تــولــيــه عــــرش املــمــلــكــة فـــي 7 فــبــرايــر/شــبــاط 
الـــنـــواب  1999، لــيــبــقــى بـــذلـــك عــمــر مــجــالــس 
لغزًا  النيابية  االنــتــخــابــات  إجــــراء  ومــواعــيــد 
عصيًا على االستقرار كعرف سياسي تحدده 

مواعيد ثابتة.

العاصمة  من  السبت،  أمس  العراقية،  الفلوجة  مدينة  أهالي  وّجه 
العربية، واإلسالمية، والعالمية،  الحكومات  إلى  األردنية عّمان، صرخة 
يطالبونهم  الدولية،  والمنظمات 
تتعرّض  ما  لوقف  بالتدخل  فيها 
إبادة جماعية عبر  المدينة من  له 
الغذاء  إدخـــال  ومنع  حصارها 
انتشار  إلى  أدى  ما  إليها،  والــدواء 
المجاعة بين مواطنيها. ووصف 
صرختهم  في  الفلوجة،  أهالي 
من  وجهاء  فيها  شاركهم  التي 
البالد  التي تعيشها  األنبار، الظروف 

بـ»األسوأ عبر تاريخ العراق«.

أن  الجديد«،  لـ»العربي  أمين،  محمد  العراقي  السياسي  المحلل  يرى 
»طريق إقرار التعديل الجديد لن يكون سهًال مع التطورات التي شهدتها 
مواقف الكتل السياسية«، متوقعًا 
اليومين  خــالل  الصورة  تتبلور  أن 
منح  إمــكــانــيــة  حـــول  المقبلين 
الحكومة الثقة، مرّجحًا أن تكون 
التعديل  خــيــارات  أمـــام  ــور  ــ األم
أو  المطروحة،  باألسماء  الجزئي 
أنه  وأضاف:  كليًا.  التشكيلة  نسف 
التشكيلة  على  إيــران  وافقت  »لو 
التحالف  وكتل  أحـــزاب  لوافقت 

عليها«.

صرخة عراقية من عّمان

يومان حاسمان

المكال  على  التنظيم  سيطرة  أتاحت 
التدريبية  المعسكرات  من  عدد  فتح 
واستقطاب مئات الشبان إلى صفوفه، 
ــرأي الـــعـــام الــمــنــاهــض  ــ مــســتــغــًال الـ
يتم  من  أّن  باعتبار  حينها،  للحوثيين 
من  الــمــديــنــة  سيحمون  تــدريــبــهــم 
هذه  من  استفاد  كما  الحوثي.  المّد 
من  لعدد  مقاتليه  لتصدير  الخطوة 
المناطق في جنوب البالد. واستطاع 
التنظيم خلق حاضنة شعبية نسبية له 
في ساحل حضرموت، في المشاركة 
تشاباال  إعصار  خلّفه  ما  إصــالح  في 

عام 2015، مستغًال غياب الدولة.

استغالل 
غياب الدولة

قضية

يبدو أن األزمة العراقية 
الحكومية قد تطول، إذ 

علمت »العربي الجديد« 
أن التشكيلة التي تقّدم 

بها حيدر العبادي تالقي 
تحّفظًا إيرانيًا

تاريخان مفصليّان في 
حياة اليمنيين يقتربان: 10 

أبريل/ نيسان لوقف إطالق 
النار الشامل الذي نجحت 

لجان التهدئة الحدودية 
في إنقاذه، ومحادثات 

السالم في 18 أبريل

خالل دفن عناصر من الجيش اليمني قتلوا على يد »أنصار الشريعة« في حضرموت عام 2014 )محمد حمود/األناضول(

تتفاقم 
أزمة 
الالجئين 
اليمنيين 
في 
جيبوتي 
)سيمين 
ماينا/فرانس 
برس(

)Getty( صادق الملك في 13 مارس على قانون االنتخابات الجديد

  شرق
      غرب

العاهل السعودي في 
القاهرة الخميس

يــــصــــل الــــعــــاهــــل الـــــســـــعـــــودي، املـــلـــك 
ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود، 
إلـــى الـــقـــاهـــرة، الــخــمــيــس املــقــبــل، في 
ــارة رســمــيــة تسبق قــمــة الــتــعــاون  زيــ
اإلسامي املقرر عقدها في إسطنبول 
بتركيا األسبوع املقبل. وقال مصدر 
ــارة الــــســــعــــوديــــة  ــ ــفـ ــ ــــسـ ــالـ ــ مــــــســــــؤول بـ
بــالــقــاهــرة لــوكــالــة »األنــــاضــــول«، إن 
ســفــيــر املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الـــقـــطـــان، سيعقد  بـــالـــقـــاهـــرة، أحـــمـــد 
ــوم الـــثـــاثـــاء،  ــ مـــؤتـــمـــرًا صـــحـــافـــيـــًا يــ

لكشف تفاصيل الزيارة املرتقبة.
)األناضول(

القضاء العراقي يحقق 
بصفقات المالكي

الــعــراقــي، أمــس السبت،  بــدأ القضاء 
في  فساد  صفقات  بشأن  تحقيقاته 
بــــرمــــت مع 

ُ
الـــعـــقـــود الــنــفــطــيــة الـــتـــي أ

دول أجنبية، خال فترة حكم رئيس 
الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الـــســـابـــق، نــــوري 
ــكــــي. وكــــشــــف مــــصــــدر قــضــائــي  ــالــ املــ
لــلــتــحــقــيــق  االســــتــــدعــــاء   

ّ
أن عــــراقــــي 

سيشمل شخصيات حكومية رفيعة 
املـــســـتـــوى، أبــــرزهــــم وزيــــــر الــتــعــلــيــم 
ــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، حــســني  ــالـــي والـ الـــعـ
الــشــهــرســتــانــي الــــذي شــغــل منصب 

وزير النفط في حكومة املالكي.
)العربي الجديد(

لبنان: مقاطعة شمالية 
لزيارة فرنجية 

شــــّكــــلــــت الــــــــزيــــــــارة الـــــتـــــي قــــــــام بــهــا 
ــيـــــس تـــيـــار  ــ املـــــرشـــــح الـــــرئـــــاســـــي، رئـ
فرنجية،  سليمان  الــنــائــب  ــــردة«،  »املـ
ــلــــس، بــــدعــــوة مــــن مــفــتــي  ــرابــ ــــى طــ إلــ
طــرابــلــس والـــشـــمـــال، مــالــك الــشــعــار، 
ضــربــة أخـــرى لــحــظــوظ فرنجية في 
الـــوصـــول إلــــى كـــرســـي الـــرئـــاســـة مع 
اعــتــذار عـــدد مــن فــعــالــيــات طرابلس 
ونــوابــهــا عــن حــضــور ولــيــمــة الــغــداء 
على شرف فرنجية. وأبرز املعتذرين 
عـــن اســتــقــبــال فــرنــجــيــة، كـــان رئــيــس 
الــحــكــومــة الـــســـابـــق الـــنـــائـــب نجيب 
ــر الــــعــــدل املــســتــقــيــل  ــ ــ مـــيـــقـــاتـــي، ووزيـ
أشرف ريفي، وعضو تحالف 8 آذار، 
الوزير السابق فيصل كرامي، مقابل 
تصّدر نواب تيار »املستقبل« لقائمة 

مستقبلي فرنجية.
)العربي الجديد(

... ومساٍع فلسطينية 
لتثبيت هدنة عين الحلوة

الفلسطينية  األمنية  اللجنة  تّوجت 
مــســاعــيــهــا، أمـــس الــســبــت، بــاإلعــان 
عــن تشكيل مــجــمــوعــتــني مــن أعــيــان 
الــحــلــوة )جــنــوب لبنان(  مخيم عــني 
في  لانتشار  األمنيني  واملــســؤولــني 
منطقة تــبــادل إطــــاق الـــنـــار، الــقــائــم 
منذ ليل الجمعة، بني بستان القدس 
وســوق الخضر، لتثبيت تهدئة بني 
الطرفني، نتيجة تطور إشكال فردي 

إلى إطاق نار في أزقة املخيم.
)العربي الجديد(
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عامًا  تقريرًا  ستقدمان  واملــوازنــة  »الخطة  أن 
املشروَعني عقب مناقشتهما داخليًا ملدة  عن 
ــراوح بـــني أســبــوعــني وثـــاثـــة أســابــيــع في  ــتـ تـ
حضور الوزراء املختصني، و24 رئيسًا للجان 
 لــلــهــيــئــات الــبــرملــانــيــة 

ً
الـــنـــوعـــيـــة، و16 مــمــثــا

املــوازنــة  لطرح  تمهيدًا  القبة،  لــألحــزاب تحت 
والتصويت  العامة،  الجلسات  في  للمناقشة 
عليها، والتأشيرات امللحقة بها، ثم التصويت 
على مشروع القانون بمجموعه في مدة تصل 

إلى أسبوعني آخرين«.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــوضـــح الـــبـــرملـــانـــي كـــمـــال أحــمــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــخــطــة واملـــوازنـــة«  لـــ
ســتــشــكــل لــجــانــًا فــرعــيــة مــتــخــصــصــة مـــن بني 
أعــضــائــهــا فـــور الـــبـــدء فـــي مــنــاقــشــة املـــوازنـــة، 
بحيث تعد كل مجموعة تقريرًا عن أعمالها، 
لــاســتــعــانــة بــهــا عــنــد عــــرض الــتــقــريــر الــعــام 
ــرورة عـــدم استعجال  لــلــجــنــة، مــشــيــرًا إلـــى ضــ

املجلس في إقــرار املوازنة، ومناقشة بنودها 
باستفاضة، خصوصًا أن البرملان يملك وقتًا 
ــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــقــبــل  حــتــى الـــثـــاثـــني مـ
إلقــرارهــا، ولــو قبل يــوم واحــد من بــدء السنة 
املالية في األول من يوليو/تموز املقبل، وفقًا 
ــه ال بد من 

ّ
لألحمد. ويضيف النائب ذاتــه، أن

وجود تعاون مرن بني النواب والحكومة عند 
الــلــجــان، حتى يمكن  املــوازنــة داخـــل  مناقشة 
تــعــديــل بــعــض بــنــودهــا، وفــقــًا لــرؤيــة الــنــواب 
ــأن احـــتـــيـــاجـــات األهــــالــــي فــــي دوائــــرهــــم،  ــشـ بـ
ــع املـــتـــعـــلـــقـــة بــهــم،  ــاريــ ــشــ وتــــمــــويــــل بـــعـــض املــ
ــوارد، مــن دون  ــ شـــرط طـــرح آلــيــات لــتــدبــيــر املــ
اختال بني مصاريف وإيــرادات الدولة، على 
أن تـــعـــّدل فـــي حــيــنــهــا فـــي إطــــار مـــن الــتــوافــق 
النهائي  املــشــروع  طــرح  قبل  تني، 

َ
السلط بــني 
للتصويت.

ويــجــوز لــكــل لجنة نــوعــيــة تــقــديــم اقــتــراحــات 

القاهرة ـ العربي الجديد

ى البرملان املصري، اليوم األحد، 
ّ
يتلق

ــدة، بــعــدمــا  ــديـ ــجـ املــــوازنــــة الـــعـــامـــة الـ
أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
املوازنة  وأرســل مشروَعي  املاضي،  الخميس 
االقتصادية  التنمية  وخــطــة  لــلــدولــة،  العامة 
إلــــى   2017  /2016 ــلــــعــــام  لــ ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
الـــبـــرملـــان، أمــــس الــســبــت، قــبــل انــتــهــاء الــســنــة 
املالية بتسعني يومًا، وفقًا للدستور. ووصل 
إجمالي إيرادات الدولة إلى 627 مليار جنيه، 
املــصــاريــف 936 مليار جنيه،  وبــلــغ إجــمــالــي 
إلــى  مــلــيــار دوالر(، بعجز يــصــل  )حــوالــي 71 
309 مليارات جنيه )حوالي 35 مليار دوالر(. 
الــجــديــدة بالنسبة التي  املـــوازنـــة  تــلــتــزم  ولـــم 
ألـــزم بــهــا الــدســتــور لــرفــع اإلنـــفـــاق الحكومي 
عــلــى مــجــاالت الــصــحــة، والــتــعــلــيــم، والتعليم 
املائة  في   10 بواقع  العلمي  والبحث  العالي، 
من الناتج القومي اإلجمالي، ما يعد مخالفة 
ــة واضـــــحـــــة. فــــي حــــني رفــــعــــت بــنــد  ــوريــ ــتــ دســ
األجور عن املوازنة الحالية بنحو 10 مليارات 
جنيه )حوالي مليار دوالر(، ذهبت جميعها 
ــيـــة،  ــلـ والـــداخـ الـــــدفـــــاع،  وزارات  ملــخــصــصــات 

والعدل، بحسب مصدر برملاني مطلع.
»الــعــربــي الــجــديــد«  ويــقــول مــصــدر بــرملــانــي لـــ
 رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب عــلــي عــبــد الــعــال، 

ّ
إن

سيخطر أعـــضـــاءه فــي جــلــســة، الــيــوم األحـــد، 
ــة وخــطــة  ــوازنــ بــتــلــقــي املــجــلــس مـــشـــروَعـــي املــ
ــى لـــجـــنـــة الــخــطــة  ــ ــا إلــ ــمـ ــهـ ــتـ ــالـ الـــتـــنـــمـــيـــة، وإحـ
واملـــوازنـــة فــور تشكيلها هــذا األســبــوع، بعد 
إصــــــدار الــســيــســي ملـــشـــروع قـــانـــون الــائــحــة 
الجديدة، وتشكيل اللجان النوعية فور نشر 
القرار في الجريدة الرسمية. ويضيف املصدر 

مخالفات الموازنة 
األمن قبل النفقات المصرية

االجتماعية والتربوية 
والصحية

أوًال بأول
وسط  الجديدة،  العامة  الموازنة  األحد،  اليوم  المصري،  النواب  مجلس  يتسلّم 
معطيات تشير إلى أنّها ستحدث خالفات بين السلطات لعدم دستوريتها في خفض 
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سياسة

غزة ـ ضياء خليل

يقلب تصريح املتحدث العسكري لكتائب »عز الدين القسام«، الذراع العسكرية 
بعد  رأســا على عقب،  املشهد  عبيدة  أبــو  »حــمــاس«،  اإلسالمية  املقاومة  لحركة 
كشفه، أمس األول الجمعة، عن 4 جنود إسرائيليني أسرى لدى »القسام«، نافيا 
املفقودين  »وجود اتصاالت ومفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي حول جنوده 
الــوزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو الذي  في غزة، وذلك ردًا على كالم رئيس 
»القّسام«  نفي  أهمية  الرغم من  امللف. وعلى  هــذا  تقّدم في  أخيرًا، وجــود  أعلن، 
وجــود اتصاالت ومفاوضات حــول األســرى، مشترطة أليــة معلومة عنهم ثمنا 
، يطغى مشهد صور األسرى األربعة التي برزت إلى جانب أبو عبيدة في 

ً
مقابال

تصريحه التلفزيوني املقتضب، والذين أسرتهم »حماس« في العدوان على غّزة 
ها املرة األولى التي تعلن »حماس« بالصور، من دون 

ّ
عام 2014، وما بعده. ولعل

تطرق املتحدث العسكري للقضية، وجود الجنود اإلسرائيليني األربعة بحوزتها. 
وبحسب مراقبني، فإّن الثمن الذي تطلبه »حماس« مقابل األربعة سيكون كبيرًا، 

د أية مفاوضات مستقبلية بني الجانبني، أو سيجعلها تطول.
ّ
وهو ما سيعق

وحرصت »القسام«، في هذا التصريح على تحريض أهالي الجنود املفقودين في 
غزة ضد حكومة نتنياهو التي تكابر في امللف، وتتهرب من دفع استحقاقاته. 
لكن النفس الطويل الذي أخذته »حماس« من ملف األسير السابق لديها الجندي 
إطالقه خمس سنوات،  استمرت مفاوضات  والــذي  عام 2006،  جلعاد شاليط، 

أعطاها مؤشرًا مبكرًا على أّن التفاوض واالتصاالت ستكون بطيئة وطويلة.
في هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة األمة في غزة، عدنان أبو 
نا »أمام جولة جديدة مما نسميه صراع األدمغة بني 

ّ
»العربي الجديد«، إن عامر لـ

القّسام وإسرائيل في األشهر األخيرة. وربما كان الدافع لذلك ما أعلنه نتنياهو 
قبل أيام عن تقدم ما، من دون تفاصيل في موضوع الجنود اإلسرائيليني«. وجاء 
كالم »القّسام« ليقطع الشك باليقني، لجهة نفي وجود أي مفاوضات مباشرة أو 
أرادت  »القسام«  أّن  إلى  الــذي يشير  أبو عامر،  الجنود، وفق  غير مباشرة حول 
اع القرار، مفادها أّن أبناءكم 

ّ
بعث رسائل ضغط للرأي العام اإلسرائيلي على صن

ون أولوية اهتماماتهم، وال بد من الضغط عليهم إلبرام صفقة تبادل مع 
ّ
ال يحتل

»حماس«، على حّد تعبيره. ويلفت أبو عامر إلى أّن تصريح »القّسام« املقتضب 
التفاوض ولــو غير  ها جــزءا من حالة 

ّ
قــّدم إجــابــات، »أظن طــرح أسئلة أكثر مما 

املباشرة بني الجانبني، عبر وسيط أو أكثر، ملحاولة إغالق ملف صفقة التبادل 
املقبلة«، وفقا ألبو عامر. في املقابل، ال ُيلغي أبو عامر فرضية أن تمضي إسرائيل 
في خيارات أخرى غير التفاوض، ومنها امللف األمني االستخباري واملعلوماتي، 
ها توفر على نفسها دفع أثمان للوصول إلى جنودها«. ولم يستطع نتنياهو 

ّ
عل

في  غــزة، خصوصا  فــي  املفقودين  الجنود  أهــالــي  طمأنة  املاضية  الفترة  طــوال 
ظل حالة من خيبة األمل عند هؤالء من الحكومة ورئيسها، واتهامهم لنتنياهو 
الفلسطينيني  قبضة  من  الجنود  الكافي الستعادة  الجهد  بذل  بعدم  وحكومته 
في غزة، وفق ما يقول أبو عامر. من جهته، يرى مدير مركز »أبحاث املستقبل« 
»العربي الجديد«، أّن تصريحات املتحدث  في غزة، إبراهيم املدهون، في حديث لـ
»القّسام« جاءت في إطار ردة فعل على تصريحات نتنياهو، إضافة  العسكري لـ
التي سعت  الرسالة  أّن  املــدهــون  ويــوضــح  املجّمد.  امللف  تحريك  فــي  الرغبة  إلــى 
»القّسام« إليصالها من خالل املتحدث العسكري، ونشر صور الجنود، موّجهة 
للجمهور اإلسرائيلي، للضغط على حكومته والعمل على فتح قناة اتصال تفضي 
إلى صفقة تبادل ثانية مع الحركة. ويشير إلى أّن نتنياهو يحاول استبعاد ملف 
األســرى وتجاهله والتهرب منه كونه املسؤول األول عن أسرهم في حرب غزة 
األخيرة، واإلبقاء عليه مغلقا إلى حني قدوم حكومة جديدة تعمل هي على فتح 
قنوات اتصال مع املقاومة الفلسطينية بغزة الستعادة الجنود، على حّد تعبيره.

»القّسام« تحرج نتنياهو

بتعديل النفقات الواردة في مشروع املوازنة، 
عدا تلك التي ترد تنفيذًا اللتزام محدد على 
الدولة، واملتعلقة بفوائد القروض. فإذا ترتب 
على االقتراحات املقّدَمة من اللجان زيادة في 
إجمالي نفقات الدولة، وجب على اللجنة أن 
مصادر  تدبير  وســائــل  تقريرها  فــي  تضمن 
ــة. وعــن  اإليــــــــــرادات، وفـــقـــًا لــنــصــوص الـــائـــحـ
املــقــّررة  الــدســتــوريــة  النسبة  عــدم تخصيص 
 
ّ
لقطاعات الصحة والتعليم، يقول األحمد إن

»هـــذا أمــر معيب، ويــعــّرض مــشــروع املــوازنــة 

للطعن بــعــدم الــدســتــوريــة، ألن االدعــــاء بعدم 
ــــوارد لــإلنــفــاق عــلــى تــلــك الــقــطــاعــات  ــود مـ وجــ
مــســؤولــيــة الــبــرملــان، بــل مــســؤولــيــة الحكومة 
تمويل  تبحث عن مصادر  أن  وعليها  أيضًا، 
النواب موازنة  إلى أن تمرير  متنوعة«، الفتًا 
مخالفة للدستور »يطعن شرعيته في مقتل«.

وتــؤيــد الــنــائــبــة املــعــيــنــة بــســنــت فــهــمــي، كــام 
األحمد، مشيرة إلى أن نصوص دستور 2014، 
للموازنة  الــنــواب  تمرير  بــشــأن  الحاكمة  هــي 
ـــه، خـــصـــوصـــًا املـــتـــعـــلـــقـــة بــالــنــســب  ــدمــ ــن عـــ ــ مـ

املــخــصــصــة لــلــخــدمــات والـــبـــرامـــج الــتــنــمــويــة. 
ــي الـــجـــديـــد« أن الــحــكــومــة  ــربـ ــعـ »الـ ـــ وتــــؤكــــد لـ
ــيـــر مــــــــوارد لـــتـــلـــك الـــقـــطـــاعـــات  تــســتــطــيــع تـــدبـ
عن  والــبــحــث  إنــفــاقــهــا،  ترشيد  عبر  الحيوية 
ــات فــعــالــة لــتــشــجــيــع االســتــثــمــار،  ــيـ ســبــل، وآلـ

وتنشيط السياحة.
املتحدث باسم كتلة حزب  من جانبه، يرجح 
ــــؤاد، حــــدوث خـــافـــات بني  »الــــوفــــد«، مــحــمــد فـ
بــشــأن تفسير لنصوص  والــحــكــومــة  الـــنـــواب 
الدستورية الخاصة باملوازنة، ورغبة النواب 

الصحة والتعليم، مقابل  زيــادة موازنات  في 
الــزيــادات بــدعــوى أنها  رفــض الحكومة لتلك 
ــي ظــل  ــي بـــنـــود أخــــــــرى، فــ ســـتـــحـــدث عـــجـــزًا فــ
الــعــجــز الــكــبــيــر فـــي الـــنـــاتـــج املـــحـــلـــي. ويــقــول 
اللجان   أعــضــاء 

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــؤاد 

املــخــتــصــة ســيــجــهــزون مــاحــظــاتــهــم بــمــجــرد 
تــوزيــع نــســخ املـــوازنـــة عليهم لــعــرضــهــا على 
»الخطة واملــوازنــة« فــي أســرع وقــت، ملواجهة 
وزراء الحكومة بها، والوصول إلى تعديات 

توافقية على بنود املوازنة.

حاز بندا األجور والدعم على نحو 70 في المائة من اإليرادات، إذ ابتلعت 
األجور في الجهاز اإلداري للدولة نحو 228 مليار جنيه )حوالي 26 مليار 
دوالر(،  مليار   24 )حوالي  جنيه  مليارات   210 إلى  الدعم  ووصل  دوالر(، 
الذي انخفض بواقع 21 مليار جنيه )حوالي 2.5 مليار دوالر( عن الموازنة 
خطة  إطــار  في  الفواتير،  وارتــفــاع  غــالء،  بموجة  يُنذر  ما  الحالية، 

الحكومة لرفع الدعم.

70% من اإليرادات

عبسي سميسم

يـــبـــدو أن املـــواقـــف الـــدولـــيـــة الــتــي 
ــل إدانــــــــــة، أو  ــكـ ــلـــى شـ ــدر عـ تــــصــ
أو شجب،  اســتــنــكــار،  أو  تــنــديــد، 
أو استهجان لفعل تقوم به دولة 
الــحــالــة  أو جــهــة مـــا، تختلف فــي 
السورية عن غيرها في كل دول 
الــعــالــم. فعلى الــرغــم مــن أن هــذه 
املـــواقـــف بــالــعــمــوم هــي لفظية ال 
ترقى إلى درجة القيام برد فعل، 
تنبئ  تحذيرية  مــواقــف  ــهــا 

ّ
أن إال 

بمواقف أكثر تصعيدًا قد تصل 
فــي الــنــهــايــة لـــرد فــعــل مــا لــم يتم 
املــدان، إضافة  الفعل  العدول عن 
املـــواقـــف بصيغتها  هـــذه  أن  إلـــى 
الكالمية هي مواقف متدّرجة من 
حيث الشّدة تبدأ من التعبير عن 
بالتهديد  وتــنــتــهــي  الــرضــا  عـــدم 
بــالــقــيــام بــــرد فــعــل عــمــلــي على 
الفعل كفرض عقوبة ما أو قطع 

عالقات وقد تصل لشن حرب.
أما في الحالة السورية، فاملواقف 
الــكــالمــيــة الـــتـــي تــتــخــذهــا معظم 
ــدول مــــن األطــــــــراف املــتــنــازعــة  ـــ الــ
فــي ســوريــة، ال تخضع ألي من 
هـــذه الــقــواعــد. فــهــي إّمـــا مــواقــف 
املــوقــف  إخــفــاء  هــدفــهــا  احتيالية 
ــدرة لــه،  الــحــقــيــقــي لـــلـــدولـــة املــــصــ
وفــي الــوقــت ذاتــه الظهور بشكل 
الحاضر ضمن املواقف الرافضة 
ــيــا، أو  لــأفــعــال غــيــر املــقــبــولــة دول
إلبعاد الشبهات عن مخطط غير 
معلن تعد له وال تريد اإليحاء به 
من خالل موقف معلن. وأحيانا 
ــذه املـــواقـــف ضـــد طــرف  تـــأتـــي هــ
بــــهــــدف تــــوريــــط الــــطــــرف اآلخــــر 
بفعل مــتــقــدم اســتــنــادًا إلــيــه كما 
حصل مع املعارضة حني قامت 
التغرير  نتيجة  متقدمة  بأفعال 
بــهــا مـــن خــــالل مـــواقـــف كــالمــيــة 
لــبــعــض الـــــــدول، وفــــي مــقــدمــتــهــا 

الواليات املتحدة.
كـــمـــا أن كــــل عــــبــــارات الــشــجــب، 
ــد،  ــ ــ ــدي ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ واالســــــــتــــــــنــــــــكــــــــار، وال
ــان، واإلدانـــــــــــة الــتــي  ــجــ ــهــ ــتــ واالســ
الغربية،  الـــدول  صــدرت مــن قبل 
ــــواليــــات املــتــحــدة،  وخــصــوصــا ال
ــــم تــأخــذ  ضــــد جــــرائــــم الـــنـــظـــام، ل
منحى تصعيديا يصل لرد الفعل 
الــعــمــلــي عــلــى الـــرغـــم مـــن تــمــادي 
ــنــظــام بــتــكــرار جــرائــمــه املــدانــة  ال
فظاعة،  أكــثــر  وبــأســالــيــب  لفظيا 
اإلدانــــات وكأنها  تلك  بــدت  حتى 
ضـــــوء أخــــضــــر لــــه لـــالســـتـــمـــرار 
مواقف  أن  نجد  هكذا،  بجرائمه. 
اللهجة،  بــدأت شديدة  الــدول  تلك 
ومع ازديــاد الجرائم، بدأت تخف 
حدة اإلدانات لدرجة ظهرت فيها 
ــــدول وكــأنــهــا تــتــعــامــل مع  تــلــك الـ
نظام ال قدرة لها على مواجهته، 
معه  التعامل  على  أجبرت  وأنها 
بتخفيف  فــقــامــت  واقــــــع،  كـــأمـــر 
ــه، مـــن اعــتــبــاره  ــ لــهــجــة إدانـــتـــهـــا ل
الرحيل  وعــلــيــه  للشرعية  فــاقــدًا 
فــورًا، إلى القبول به حتى ضمن 

 السياسي املقبل.
ّ

الحل

للحديث 
تتمة

سورية والمواقف 
اللفظية

تحليل اخباري

ــئــــات مــــن أبـــنـــاء  يــــشــــارك املــ
الـــــــــداخـــــــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
تطوعية  عمل  بمعسكرات 
ــب بــــالــــجــــنــــوب  ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ فــــــــي ال
الفلسطيني املحتل، نظمها 
ــاد الــشــبــاب  ــ ــــحـ ــن »اتـ ــل مــ كــ
ــي«  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــ ــــي ال ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
بــــاإلضــــافــــة إلـــــى املــعــســكــر 
ــه  ــ ــامـ ــ ــــي الـــــــــــذي أقـ ــــوعـ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
املــجــلــس اإلقــلــيــمــي ولــجــنــة 
ــــت شــــعــــار  ــحـ ــ ــه تـ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ الـ
السرة،  قرية  في  »صــمــود« 
مـــســـلـــوبـــة االعـــــــتـــــــراف فــي 
الثانية  للمرة  وذلـــك  الــنــقــب، 
ــي قـــريـــة  ــ ــروع فـ ــ ــشــ ــ بـــعـــد املــ
مخططات  ضـــد  الــــزرنــــوق، 
وكان  اإلسرائيلية  التهجير 

آخرها »مخطط برافر«.

ــواد عـــدة مـــن الــدســتــور  ــ ــّص م ــن ت
الدولة  تخصص  أن  على  المصري 
»نسبة من اإلنفاق الحكومي للصحة 
للتعليم  المائة  في  و4   3 عن  تقل  ال 
ونسبة  اإلجمالي،  القومي  الناتج  من 
و1  الجامعي،  للتعليم  المائة  في   2
في المائة مخصصة للبحث العلمي، 
حتى  تدريجيًا  جميعها  تتصاعد 

تتفق مع المعدالت العالمية«.

لحزب  البرلمانية  الهيئة  رئيس  يشير 
البدراوي،  »الحركة الوطنية«، محمد 
الحكومة  على  الــنــواب  ضغط  إلــى 
العجز  وتقليل  الموازنة،  لمراجعة 
لتجنب  والمصروفات،  اإليــرادات  بين 
النواب  أن  خصوصًا  بينهما،  الصدام 
التي تخالف  الموازنة  لن يقبلوا بشكل 
الرأسمالية  للطبقات  وتنحاز  الدستور 

على حساب محدودي الدخل.

نصوص 
ومعدالت عالمية

انحياز للطبقات 
الرأسمالية

سعت مصر للحصول من حركة 
»حماس« على معلومات عن جنود 

إسرائيليين ُفقدوا خالل العدوان 
اإلسرائيلي األخير على غزة، كما تكشف 

مصادر متقاطعة لـ »العربي الجديد«

يشهد إقليم ناغورني 
قره باغ، المتنازع عليه 

بين أرمينيا وأذربيجان، 
مواجهات بين جيشي 

البلدين، هي األعنف منذ 
الهدنة المعلنة عام 

1994

scoopالقاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية لـ »العربي الجديد«، 
ــارات  ــبــ ــتــــخــ فـــــي جــــهــــاز االســ ــؤولــــني  ــســ أن مــ
ــــد حـــركـــة املـــقـــاومـــة  ــري، طـــلـــبـــوا مــــن وفـ املــــصــ
اإلســـامـــيـــة »حــــمــــاس«، والـــــذي زار الــقــاهــرة 
ــن الـــتـــوتـــر فــي  ــرًا بـــعـــد فـــتـــرة طـــويـــلـــة مــ ــيــ أخــ
العاقات بني الطرفني، الكشف عن معلومات 
ــقــــدوا خــال  ــ

ُ
تــتــعــلــق بــجــنــود إســرائــيــلــيــني ف

ها جيش االحتال 
ّ
التي شن الحرب األخيرة 

اإلسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014. 
وأوضحت املصادر أن إعان رئيس الــوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، خال مؤتمر 
 تقّدمًا حصل في ملف 

ّ
صحافي قبل أيام، »أن

بالتزامن  جــاء  غــزة«،  في  املفقودين  الجنود 
مــع زيــــارة وفـــد الــحــركــة إلـــى الــقــاهــرة عــائــدًا 
مــن الـــدوحـــة، بــعــد مـــشـــاورات أجـــراهـــا هناك 

ة« 
ّ
الطلب املصري في خانة »سل وفلسطينية 

املــطــالــب أو املــلــفــات الــتــي ُيــجــري الـــوفـــدان ما 
ــار »صــفــقــة«  يــشــبــه الــتــفــاوض حــولــهــا فـــي إطــ
تــحــســني الـــعـــاقـــات وفــتــح مــعــبــر رفــــح ووقـــف 
مــــا يــشــبــه الــــحــــرب املـــصـــريـــة الـــرســـمـــيـــة ضــد 
حــركــة »حــمــاس«. وال تــخــرج الــرغــبــة املصرية 
بـــاســـتـــعـــادة الــــــدور املـــفـــقـــود فــلــســطــيــنــيــًا، عن 
عــنــاصــر تــلــك »الــســلــة«، إذ يــمــكــن لــلــقــاهــرة أن 
ــــؤدي دورًا يـــعـــود لــهــا بـــفـــوائـــد كــبــيــرة على  تـ
الصعيد اإلقليمي إذا عادت إلى ما يشبه دور 
»الــوســيــط املــقــبــول« بــني االحـــتـــال واملــقــاومــة 
الحال  عليه  كــان  مثلما  عمومًا،  الفلسطينية 
فــي نــظــام الــرئــيــس املــصــري املــخــلــوع حسني 
 حركة »حماس« أيضًا 

ّ
مبارك. في املقابل، فإن

قد ال تمانع مثل تلك العودة املصرية في حال 
حصل تعديل حقيقي في نهج النظام املصري 
العدائي  الطابع  مــن  التخفيف  لجهة  إزاءهـــا، 

ورئيسه  السياسي  املكتب  أعضاء  بقية  مع 
خــالــد مــشــعــل، بــشــأن املــطــالــب املــصــريــة في 
اللقاء األول مع وزير االستخبارات املصري 
ــو الــلــقــاء  ــ ومـــســـؤولـــي املـــلـــف بـــالـــجـــهـــاز، وهـ
الــذي سبق سفر وفد »حماس« إلى الدوحة 

بأسبوع تقريبًا.
ولفتت املصادر إلى أن الطرف املصري تطّرق 
إلى الحديث عن مصير الجنود اإلسرائيليني 
الـــذي ضم  املــفــقــوديــن، بعد طلب وفــد الحركة 
 من موسى أبو مــرزوق، ومحمود الزهار، 

ً
كا

العلمي، ونــزار عوض،  الحية، وعماد  وخليل 
الــكــشــف عــن مــصــيــر أعــضــاء الــحــركــة األربــعــة 
طفوا في وقت سابق داخل األراضي 

ُ
الذين اخت

ــح في  ــن مــعــبــر رفــ املـــصـــريـــة، بــعــد مــــرورهــــم مـ
طريقهم إلى رحلة عاجية في الخارج، بحسب 
تصريحات رسمية صادرة عن الحركة وقتها.

ــة مـــصـــريـــة  ــعــ ــاطــ ــقــ ــتــ ووضـــــــعـــــــت مـــــــصـــــــادر مــ

الذي تتسم به طريقة تعاطي الحكم في مصر 
بعد يوليو/ تموز 2013 مع امللف الفلسطيني، 
خصوصًا ما يتعلق باملقاومة ضد إسرائيل. 
إسرائيلية  مصادر  اختصرتها  تعاٍط  طريقة 
ــثـــر مــــن إســـرائـــيـــل  حـــتـــى بـــالـــقـــول إن مـــصـــر أكـ
نفسها في التشدد ضد حركة »حماس«، وهو 
ما دفع بمصادر من الحركة إلى القول، خال 
العدوان اإلسرائيلي األخير ضد قطاع غزة، إن 
التفاوض املباشر مع تل أبيب ربما يكون أقل 
تكلفة من بعض »الوسطاء العرب«، في إشارة 
إلى إصــرار القاهرة في حينها على ما يشبه 

االستسام الكامل للمقاومة.
الــرغــبــة املــصــريــة بـــالـــعـــودة إلــــى دور مــقــبــول 
القاهرة  أن  واقــع  إلــى  تعود  ربما  فلسطينيًا، 
حاليًا خسرت تقريبًا كل أوراقها الفلسطينية، 
باستثناء دعمها سلطة الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس، بينما لــم تــطــَو بــعــد صفحة 

الجهود الهادفة إلى تخفيف حصار االحتال 
عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، وهــــو مـــحـــور نـــقـــاش جــدي 
بــني أنــقــرة وتــل أبــيــب، فــي مــا يتعلق بامليناء 
الــبــحــري املــحــتــمــل، واملـــطـــار، وتــحــديــد شــروط 

تخفيف هذا الحصار عمومًا.
وكــانــت »كــتــائــب عــزالــديــن الــقــســام«، الــجــنــاح 
الــعــســكــري لــحــركــة »حـــمـــاس«، قــد كشفت يــوم 
إسرائيليني  لجنود  أربــع صــور  عــن  الجمعة، 
مفقودين في غزة منذ العدوان األخير عليها، 
والذين لم تعلن كتائب »القسام« سابقًا عنهم. 
ــعـــدوان  ــانـــت الــكــتــائــب قـــد أعــلــنــت خــــال الـ وكـ
األخير على غزة أنها أسرت جنديًا إسرائيليًا 
ــام أعــلــنــت  ــأيــ واحــــــــدًا شـــــرق غــــــزة، وبـــعـــدهـــا بــ
إسرائيل فقدان ضابط من الجيش في عملية 
 »الــقــّســام« 

ّ
نفذتها »حــمــاس« شــرق رفـــح، لــكــن

 االتصال ال يزال مفقودًا 
ّ
تتمسك حتى اآلن بأن

مع الجهة املنفذة.

مصر طالبت »حماس« 
بمعطيات أسرى االحتالل

األوضاع ولجم التصعيد. واتهم إقليم قره باغ 
الجيش األذري بمحاولة التقّدم على عدد من 
املحاور في منطقة النزاع باستخدام املدفعية 
واملدرعات والطيران، بينما أعلنت وزارة دفاع 
أذربيجان أن القوات األرمينية هي التي بدأت 
الثقيلة.  بــاألســلــحــة  لجيشها  مــواقــع  بقصف 
هذه االشتباكات أدت إلى سقوط ضحايا من 
الطرفني، إذ أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان 
مـــقـــتـــل 12 مـــــن جــــنــــودهــــا وإســــــقــــــاط إحـــــدى 
املواقع  بعض  على  وسيطرتها  مروحياتها، 
خـــال املــعــارك فــي اإلقــلــيــم. وتــابــعــت أن »أكــثــر 
من مئة جندي أرمني قتلوا بينما ُدمرت ست 
دبابات و15 قطعة مدفعية«، متوعدة أرمينيا 
»بضربات ساحقة«. وكانت أرمينيا قد أعلنت 
فـــي وقـــت ســابــق أن »أذربـــيـــجـــان شــنــت مــســاء 
ناغورني  حــدود  على  عنيفًا  الجمعة هجومًا 
واملــروحــيــات«،  واملدفعية  بالدبابات  بــاغ  قــره 
مــوضــحــة أن الــقــوات االنــفــصــالــيــة فــي اإلقليم 
ــة مــــن يـــريـــفـــان أســـقـــطـــت مــروحــيــتــني  ــومـ ــدعـ املـ
وطــائــرة مــن دون طيار ودمـــرت ثــاث دبابات 
الــعــدو »خــســائــر جسيمة«. لكن باكو  وكــبــدت 
كــانــت قـــد نــفــت ذلـــك فـــي وقـــت ســـابـــق. وأكـــدت 
يريفان مقتل طفل في الثانية عشرة من العمر 
من  قريبة  لقرية  األذري  املدفعي  القصف  فــي 
الــــحــــدود، بــيــنــمــا تــحــدث األذريـــــــون عـــن مقتل 

مدني من جانبهم. 
فــي املــقــابــل، قـــال مــصــدر فــي وزارة الــدفــاع ملا 
بها،  املعترف  بــاغ غير  قــره  يسمى جمهورية 

موسكو، طهران ـ العربي الجديد

عـــاد إقــلــيــم نــاغــورنــي قـــره بـــاغ املــتــنــازع عليه 
ــيـــجـــان، إلـــى الــواجــهــة من  بـــني أرمــيــنــيــا وأذربـ
جــديــد، بعد انـــدالع مــوجــة جــديــدة مــن القتال 
املدعومة  اإلقليم  وقـــوات  األذري  الجيش  بــني 
من أرمينيا، في ما ُيعتبر أعنف اشتباك منذ 

إعان الهدنة في عام 1994. 
لتتواصل  الجمعة  مساء  االشتباكات  وبــدأت 
يــوم السبت وســط مــحــاوالت روســيــة لتهدئة 

لوكالة »إنترفاكس« الروسية، إن عدد القتلى 
فـــي صــفــوف الــجــيــش األذري بــلــغ مـــا بـــني 40 
واّدعــى  األولــيــة.  البيانات  ، بحسب 

ً
قتيا و50 

»جمهورية  رئاسة  باسم  الصحافي  املتحدث 
قــره بـــاغ« دافــيــد بــابــايــان، أن تركيا قــد تكون 
ــة فــــي تــصــعــيــد الــــنــــزاع فــــي املــنــطــقــة.  ــتـــورطـ مـ
بــابــايــان »كنا نعلن دومــًا أن أذربيجان  وقــال 
بمبادرة  السلوك  هــذا  مثل  تسلك  أن  يمكن  ال 
ــلـــى األغــــلــــب تـــدعـــمـــهـــا قـــوى  ــة. عـ ــتـ أذريــــــــة بـــحـ
معينة، ال سيما تركيا«. وأضــاف أن مثل هذا 
التصعيد في املنطقة لم يحدث منذ عام 1994 
»واستخدمت القوات األذرية األسلحة الثقيلة 
فــي عـــدة قــطــاعــات عــلــى خــط الــتــمــاس وقــامــت 
بالرد  جوبهت  لكنها  لــاخــتــراق،  بــمــحــاوالت 
املائم فتراجعت إلى املواقع السابقة متكبدة 

خسائر جسيمة«. 
تصاُعد العنف دفع الرئيس الروسي فاديمير 
بوتني إلى التدخل وطلب »وقف فوري إلطاق 
الـــنـــار«. وأعـــلـــن ديــمــتــري بــيــســكــوف املــتــحــدث 
بــاســم بــوتــني، أن »الــرئــيــس دعــا الــطــرفــني إلى 
وقف فوري إلطاق النار وضبط النفس تجنبًا 
لسقوط مزيد من الضحايا«. كما أجرى وزيرا 
والدفاع  الفــروف  الروسي سيرغي  الخارجية 
في  بنظيريهما  اتـــصـــاالت  شــويــغــو  ســيــرغــي 

البلدين للدعوة إلى وقف التصعيد.
ــان دعـــــا رئـــيـــس الــــــــــوزراء هــوفــيــك  ــفـ ــريـ وفـــــي يـ
ابــراهــمــيــان إلــى اجــتــمــاع عــاجــل للحكومة في 
املقبولة  العدائية غير  األعمال  مواجهة »هــذه 

فــي مــداهــا مــن قبل الــعــدو«، مــؤكــدًا استعداده 
»التخاذ اإلجــراءات إلحــال االستقرار«. وكان 
رئــيــس أذربــيــجــان إلــهــام علييف طــالــب خال 
ــوده فـــي واشـــنـــطـــن لــلــمــشــاركــة فـــي الــقــمــة  ــ وجــ
الــــدولــــيــــة لـــألمـــن الـــــنـــــووي، يـــومـــي الــخــمــيــس 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــام وزيـ ــ والــجــمــعــة املـــاضـــيـــني، أمـ
األميركي جون كيري، أرمينيا بسحب قواتها 
»فــورًا« من اإلقليم. وشدد علييف خال لقائه 
ــزاع على  ــنــ كـــيـــري، عــلــى »ضـــــــرورة تــســويــة الــ
أســـاس حــل يــصــدر عــن مجلس األمـــن الــدولــي 
ــيـــر مـــشـــروط  ــــوري وغـ ويـــطـــالـــب بـــانـــســـحـــاب فــ
لـــلـــقـــوات األرمــيــنــيــة مـــن أراضـــيـــنـــا«. يـــذكـــر أن 
الــــخــــاف بــــني أرمـــيـــنـــيـــا وأذربــــيــــجــــان بــســبــب 
إقــلــيــم قـــره بــــاغ، ذي األغــلــبــيــة األرمــيــنــيــة، بــدأ 
في فبراير/شباط من عام 1988، عندما أعلن 
اإلقليم خروجه من جمهورية أذربيجان. وفي 
عام 1991، تم اإلعــان عن قيام جمهورية قره 
باغ، مما أدى إلى وقوع نزاع مسلح أسفر عن 
وفي  اإلقليم.  على  السيطرة  أذربيجان  فقدان 
عت أذربيجان وأرمينيا وإقليم 

ّ
عام 1994، وق

قــره بــاغ بوساطة روســيــة، على اتــفــاق هدنة، 
ليصبح النزاع الذي أدى إلى سقوط نحو 30 
ألف قتيل بني 1988 و1994، مجمدًا، لكن خرقته 
عدة اشتباكات حتى اليوم. ويتوقع أن يحضر 
التدهور امليداني على طاولة اجتماعات وزراء 
وروسيا،  وأذربيجان  وتركيا  إيــران  خارجية 
فــي الــخــامــس مــن الــشــهــر الــحــالــي، فــي منطقة 

رامسر الواقعة شمال إيران.

أعنف تدهور لجبهة أذربيجان ــ أرمينيا منذ هدنة 1994
تقرير

تبادل اتهامات بالتصعيد من الطرفين )كارين ميناسيان/فرانس برس(

تحليل

األحد 3 أبريل / نيسان 2016 م   25 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 580  السنة الثانيةاألحد 3 أبريل / نيسان 2016 م   25 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 580  السنة الثانية
Sunday 3rd April 2016 Sunday 3rd April 2016

الجزء األكبر من الموازنة لوزارات الدفاع والداخلية والعدل على حساب النفقات االجتماعية 
)خالد دسوقي/فرانس برس(

خالل عدوان العام 2014 )جاك غويز/فرانس برس(

صالح النعامي

إعــان )إسرائيل( عن تشكيل  لم يكد يمضي شهران على 
لواء »الكوماندوس«، املتخصص في تنفيذ عمليات خلف 
 هذا 

ّ
الحدود، حتى بدأت تل أبيب في إعطاء مؤشرات بأن

الــلــواء شـــرع فــي اســتــعــدادات لتنفيذ عمليات فــي أعــمــاق 
العاملة ضمن  الــوحــدات  ــح قائد إحــدى 

ّ
العربي. ومل العالم 

اســتــراتــيــجــي« يعكف  تــأثــيــر   عمليات »ذات 
ّ
أن إلـــى  الــلــواء 

»الكوماندوس« على االستعداد لتنفيذها.
وتنقل صحيفة »معاريف« عن الرائد »ع«، الذي يقود وحدة 
الكوماندوس(،  العاملة ضمن  الوحدات  )إحــدى  »ريمون«، 
فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر الــخــمــيــس املـــاضـــي، قـــولـــه: »يــســتــعــد 
ــــه نـــوع من 

ّ
الـــلـــواء لتنفيذ عــمــلــيــات فــي مــنــاطــق بــعــيــدة. إن

وبحسب  الكتمان«.  طــّي  إبقاؤها  يتوجب  التي  العمليات 
ــدات لــواء  هـــذا الـــرائـــد، فـــإن الــعــمــلــيــات الــتــي ستنفذها وحــ
»الكوماندوس«، »ال تتسم فقط بكونها في أعماق ما بعد 
الحدود، بل ستكون أكثر سحقًا«. وفي لهجة ال تخلو من 
ه »إذا كانت كل وحدة من 

ّ
التباهي، يضيف الرائد ذاتــه، أن

وحــدات الــلــواء التي كانت تعمل بشكل منفرد قــادرة على 
 توّحدها في هذا اللواء 

ّ
توجيه ضربة للعدو في بطنه، فإن

للعدو في  قــادرة على تسديد ضربات شديدة  سيجعلها 
عنقه«.

اللواء ستحرص على   وحــدات 
ّ
أن الرائد »ع« على  ويشّدد 

»ترك أكبر قدر من الضرر ليس فقط لألهداف التي سيتم 
ضربها، بل ملحيطها بحيث يكون صدى العمليات كبيرًا 
ومدويًا«. ويقارن الرائد، بحسب ما نقلت عنه »معاريف«، 
بني العمليات التي سينفذها اللواء الجديد وبني تلك التي 

تنفذها حاليًا وحــدات تعمل في عمق العالم العربي مثل 
وحــدة »سييرت مــتــكــال«. وهــي وحــدة النخبة التي تعمل 
تحت إمرة قائد شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية 
الوحدة  تعد  التي   ،13 والــوحــدة  )أمـــان(، هرتسي هليفي، 
الخاصة لساح البحرية. ويشير قائد وحدة »ريمون« إلى 
ـــه »فــي الــوقــت الـــذي تــحــرص فيه وحـــدة سييرت متكال، 

ّ
أن

والوحدة 13، على العمل في أعماق ما بعد الحدود بصمت 
 اللواء 

ّ
 على مسؤولية إسرائيل، فإن

ّ
ومن دون ترك آثار تدل

الجديد سيعمل بشكل صاخب ولن يكون من املمكن إخفاء 
مسؤولية تل أبيب عن عملياته«.

 تنفيذ عمليات فــي أعــمــاق مــا بعد 
ّ
الـــرائـــد، فـــإن وبــحــســب 

الحدود يتطلب »جنودًا من ذوي مؤهات خاصة، وقدرات 
الــكــومــانــدوس  فــي  الـــوحـــدات  تكتيكية، وضــبــاط وجــنــود 
لــم يــتــعــّودوا فــي السابق على هــذا النسق مــن العمليات«. 
 تشكيل لــواء »الــكــومــانــدوس« حــّول الــوحــدات 

ّ
ويــوضــح أن

ــع املــشــاركــة فــيــه مـــن أصـــابـــع مــتــفــرقــة إلـــى قــبــضــة يد  ــ األربـ
 الكثير من آليات ووسائل 

ّ
شديدة البأس«. ويزعم الرائد أن

ــدات الــلــواء على الــقــيــام بها سبق  العمل الــتــي تــتــدرب وحـ
أن اتــبــعــتــهــا الــجــيــوش الــتــي شــاركــت فــي الــحــرب العاملية 
اإلســرائــيــلــي درس بعمق  الجيش  أن  إلــى  الــثــانــيــة، مشيرًا 
دور الوحدات البريطانية الخاصة التي شاركت في حرب 
فــوكــانــد الــتــي انــدلــعــت بــني بريطانيا واألرجــنــتــني مطلع 

ثمانينيات القرن املاضي.
ويــضــم الـــلـــواء الــجــديــد إلـــى جــانــب وحــــدة »ريـــمـــون« التي 
املنطقة  لقيادة  الخاصة  الوحدة  تشكلت عام 2003، وتعد 
الــجــنــوبــيــة، ومتخصصة فــي الــقــتــال الـــصـــحـــراوي؛ وحــدة 
وتعد   .1986 عــام  تشكلت  التي  »دوفـــدوفـــان«،  املستعربني 

الـــوحـــدة الــخــاصــة لــقــيــادة املــنــطــقــة الــوســطــى الـــتـــي ينفذ 
باإلضافة  عربية.  أزيــاء  في  خفني 

ّ
مت العمليات  عناصرها 

إلــى وحــدة »إيــغــوز« التي تعد الوحدة الخاصة في قيادة 
تنفيذ  بــهــدف   ،1995 عــام  تشكلت  الــتــي  الشمالية  املنطقة 
عمليات ضد حزب الله في جنوب لبنان، ووحدة »ماجان« 
عمليات  تنفيذ  فــي  وتخصصت   ،1985 عــام  تشكلت  التي 
التدمير. وقد أصدر رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، 
»الكوماندوس« قبل  لــواء  قــراره بتشكيل  آيزنكوت،  غــادي 
في  تتواصل  التي  التحوالت  تبعات  ملواجهة  أشهر  ستة 
الشؤون  ق 

ّ
معل يقول  متصل،  صعيد  على  العربي.  العالم 

الكوماندوس  لــواء   »تشكيل 
ّ
إن دافــيــد  بــن  ألــون  العسكرية 

جاء من أجل التصدي 
ــن الــــتــــي ال يـــمـــكـــن لــلــجــيــش  ــ ــاكـ ــ ــيــــل فــــي األمـ ــرائــ ألعــــــــداء إســ
اإلسرائيلي العمل فيها بقوات كبيرة«. ويضيف بن دافيد 
 حرب غزة األخيرة 

ّ
إن في مقال نشرته »معاريف«، أخيرًا، 

ت على الحاجة الستئناف عمل الوحدات الخاصة على 
ّ
دل

نطاق واســع، على اعتبار أن الجيش لم يتمكن من تفعيل 
هذه الوحدات في تلك الحرب.

وتقر إسرائيل بشكل مباشر بتنفيذ الكثير من العمليات 
فــي أعــمــاق الــعــالــم الــعــربــي وفـــي مــنــاطــق أخــــرى. فــقــد منح 
لوحدة  البطولة  املاضي، وســام  األسبوع  آيزنكوت، مطلع 
خلف  »خــطــرة  بعمليات  قيامها  بسبب  متكال«  »سييرت 
لــه. »سييرت متكال«  بــاملــخــاطــرة«، وفقًا  اتسمت  الــحــدود، 
ــــدود وجــمــع  ــــحـ ــا بـــعـــد الـ ــي الـــتـــســـلـــل إلـــــى مــ مــتــخــصــصــة فــ
معلومات استخبارية عن أهداف ترى إسرائيل أنها تشكل 
إلــى مصدر  أن تتحول  أنــهــا يمكن  أو  تــهــديــدًا لها حــالــيــًا، 

 عن تنفيذها عمليات اغتيال.
ً
تهديد في املستقبل، فضا

إسرائيل تستعد لعمليات عربية »صاخبة«



د للتنظيم أم »مؤامرة« من النظام السوداني؟ تمدُّ

»داعش« في دارفور

ليبيا: السراج يذلّل العقبات أمام سلطته
وزراء بحكومة الغويل يسلمون وزاراتهم

يحّمل البعض النظام 
المسؤولية عن وصول 

»داعش« إلى دارفور

عصيان حكومة طبرق 
متواصل ودعم تركي 

لحكومة الوفاق

الخرطوم ـ العربي الجديد

فــي  وكبيــر  كثيــف  جــدل  يــدور 
بشــأن  الســودانية  األوســاط 
متشــددة  مجموعــات  وصــول 
فــي  واالســتقرار  أجانــب،  ضمنهــا  دينيــا، 
املضطــرب.  دارفــور  إقليــم  مناطــق  إحــدى 
»الدولــة  بتنظيــم  املجموعــة  ربــط  البعــض 
اإلســامية« )داعــش( بالنظــر إلــى تشــددها 
مدينــة  بإقامــة  املنطقــة  أهــل  و»تبشــير« 
 عن إنشــاء 

ً
إســامية في إقليم دارفور، فضا

خلــوة لتحفيــظ القــرآن والعقيــدة والدعــوة. 
محــاوالت  أنهــا  اآلخــر  البعــض  رأى  فيمــا 
حكوميــة لتغييــر تركيبــة املنطقــة بتوطــن 
أشــخاص من خارج دارفور، وهو جدل بقي 
قائمــا منــذ انطاقة الحــرب في إقليم دارفور 
حة تتهم 

ّ
عــام 2003، إذ ظلــت الحــركات املســل

متداخلــة  عربيــة  قبائــل  بتوطــن  الحكومــة 
مــع دول مجــاورة فــي اإلقليــم ضمن اتهامها 
بإبــادة وتهميــش قبائــل الزرقــة فــي دارفــور. 
الدعــاة  أن  أخــرى  مجموعــة  تعتقــد  بينمــا 
مجــرد مجموعات دينية درجت على التنقل 
من منطقة إلى أخرى وإن بدا عليها التشدد.
وبرزت معلومات متضاربة حول املجموعة 
التــي قّدرهــا أهالي املنطقة املعنية بما يزيد 
عــن 430 شــخصا بينهــم أســر، بينمــا أكــدت 
رصــدت  أنهــا  حة 

ّ
مســل دارفوريــة  حــركات 

نحــو 700 مــن أولئــك املتطرفــن تســللوا إلــى 
اإلقليــم. حركــة »تحريــر الســودان« املســلحة، 
مــن  أول  كانــت  منــاوي،  أركــو  منــي  جنــاح 
الشــهر  نهايــة  أعلنــت  إذ  القضيــة،  أثــارت 
املاضــي رصــد أجهزتهــا األمنيــة دخول 700 
مدينــة  إلــى  »داعــش«  تنظيــم  عناصــر  مــن 
مليــط فــي واليــة شــمال دارفــور علــى ثــاث 
دبــس  منطقــة  إلــى  االنتقــال  قبــل  دفعــات 
شــمال كتــم فــي الواليــة نفســها. األمــر الــذي 
فــي  واألمــن  للســلم  تهديــدًا  الحركــة  عّدتــه 
املنطقــة، واتهــم رئيســها منــي أركــو منــاوي 
عــن  باملســؤولية  الخرطــوم  فــي  النظــام 
وصــول »داعــش« إلــى دارفــور واســتخدامه 
كورقــة البتــزاز املجتمــع الدولــي، معتبــرًا أن 
ســلطات الخرطــوم بتلــك الخطــوة أصبحــت 
»تلعــب بالنار«. كمــا اتهم جناح عبدالواحد 
نــور فــي حركة »تحرير الســودان«، الحكومة 

آدم النحلــة، لوفــد عســكري أملانــي زار البــاد 
الواليــة  خلــو  املاضــي،  مــارس/آذار  نهايــة 
مــن أي وجــود لتنظيمــات إرهابيــة، مشــيرًا 

الســوداني  للجيــش  الواســع  االنتشــار  إلــى 
فــي املناطــق الحدوديــة مــع الجارتــن ليبيــا 
»داعــش«  مــن  تســلل عناصــر  ملنــع  وتشــاد، 

و»بوكو حرام« إلى السودان.
ووفقــا للمعلومــات املتوافرة، فــإن املجموعة 
فــي شــمال  املالحــة  إلــى مدينــة  أواًل  دخلــت 
مــع  حدوديــة  منطقــة  عــّد 

ُ
ت والتــي  دارفــور، 

الجماعــات  تنشــط  حيــث  والنيجــر  ليبيــا 
املنطقــة  تجــد  لــم  لكنهــا  هنــاك،  اإلرهابيــة 
 
ً
مريحــة لهــا بســبب خافــات حصلــت فضــا
عــن صعوبــة تكّيفهــا مع الوضع في املالحة، 
منطقــة  إلــى  لانتقــال  املجموعــة  قــاد  مــا 
ديســة فــي شــمال كتــم شــمال دارفــور. ووفــق 
شــهادات بعــض األهالــي، فإن جميع النســاء 
يرتديــن   

ّ
كــن املجموعــة  رافقــن  اللواتــي 

عناصــر  تضــم  املجموعــة  أن  كمــا  النقــاب، 
مــن جنســيات مختلفــة مــن نيجيريــا ومالي 
 عن دول شــرق آســيا. وما 

ً
والصومــال فضــا

أثــار مخــاوف األهالــي، أن املجموعة أتت من 
جهــة منطقــة الدنــدر التــي أوقفــت الســلطات 
الســودانية فيهــا أكثــر مــن مــرة مجموعــات 
لهجمــات  تخطــط  كانــت  متشــددة  دينيــة 
البعــض  لكــن  وداخليــة.  خارجيــة  إرهابيــة 
تلــك  »وصــول  بســبب  اندهاشــه  عــن  أعــرب 
املجموعة تحت حماية قوات الدعم الســريع 
)الجنجويــد(«، مــا أثــار الشــكوك حــول تلــك 
وإن  بهــا  ســتقوم  التــي  واملهــام  املجموعــة 

ويتزعــم  الحكومــة.  بعلــم  جــرى  األمــر  كان 
املنطقــة،  أهالــي  إفــادات  وفــق  املجموعــة 
عميــد ســابق فــي الجيــش الســوداني يدعــى 
الشــيخ أبــو القاســم، وهــو اشــتهر بتقلباتــه 
السياســية، إذ انحــاز للحــزب الحاكــم عنــد 
وصول األخير للســلطة فــي يونيو/حزيران 

 .1989
بقيــادة  الشــعبية«  »الحركــة  توقيــع  ومــع 
الفتــرة  وبــدء  الســام  قرنــق التفاقيــة  جــون 
االنتقاليــة، انضــم أبــو القاســم إلــى »الحركــة 
وينضــم  عنهــا  ينســلخ  أن  قبــل  الشــعبية«، 
روايــات  ووفــق  االتحــادي«.  »الحــزب  لـ
األهالــي فــإن أبــو القاســم ادعــى منذ وصوله 
إلــى منطقــة كتــم بأن جماعتــه تتبع الطريقة 
تنتشــر  التــي  )طريقــة صوفيــة(  التيجانيــة 
في منطقة كتم، لكن شكوكا برزت تجاه ذلك 
بسبب اختاف الطقوس الدينية التي تقوم 
بهــا مجموعتــه القريبــة مــن الفكــر الســلفي 

املتشدد، عن الطقوس التجانية.
وحــذر النائــب املســتقل إبراهيــم الطيــب مــن 
كتــم،  إلــى منطقــة  دينيــة  وصــول جماعــات 
إبعادهــا.  فــي  باإلســراع  الســلطات  مطالبــا 
»العربــي  لـ حديــث  فــي  الطيــب،  وأوضــح 
الجديــد«، أن املجموعــة عنــد وصولهــا إلــى 
منطقــة ديســة شــمال كتــم، ادعــت أنهــا تتبــع 
أهــل  ســؤال  عنــد  لكــن  التجانيــة  الطريقــة 
هــذه  بطريقــة  علمهــم  تمامــا  نفــوا  املنطقــة 
أن  يجــد  املتابــع  أن  إلــى  إضافــة  الجماعــة، 
ســلوك هــذه املجموعــة وممارســتها للديــن 
تختلــف عــن الطريقة التجانية، إذ إن طريقة 
لديهــم  فاملــرأة  تختلــف،  عناصرهــا  لبــس 
منقبــة تمامــا ورجالهــم ملتحــون ويرتــدون 
وهــو  األخضــر،  باللــون  قصيــرة  مابــس 
أن  خصوصــا  املنطقــة  أهــل  ذعــر  أثــار  مــا 
معهــم أجانــب. واســتبعد تمامــا أن يكونــوا 
»الدعــاة  أن  موضحــا  يزعمــون،  كمــا  دعــاة 
عــدد  فيمــا  أســرهم،  بصحبــة  يخرجــون  ال 
املجموعــة تجــاوز 430 شــخصا، إضافــة إلى 
أنــه  معلنــا  بتدينهــا«،  معروفــة  دارفــور  أن 
قــام باالتصــال باألجهــزة  كنائــب دارفــوري 
املحليــة وطالــب بإبعادهــم فورًا، مشــيرًا إلى 

أنه تلقى وعدًا بإبعادهم.
ويعتقــد املحلل السياســي أحمــد ابراهيم أن 
بدايــة »داعــش« في أيــة منطقة تكون بأعداد 
قليلــة للتبشــير بالدعوة واالســتقطاب ومن 
مــن  الرغــم  لــآالف. وعلــى  العــدد  يــزداد  ثــم 
اســتبعاده أن تكــون املجموعــة التــي دخلــت 
إلى دارفور من »داعش«، إال أنه يرى أن بيئة 
موجــودة،  الســودان  إلــى  »داعــش«  انتقــال 
بعــد انتقــال الخرطــوم إلــى مربــع محاصــرة 
 عــن أن جــزءًا مــن 

ً
ومحاربــة التنظيــم، فضــا

الجيــش الســوداني يقاتــل فــي اليمــن ضمــن 
التحالف العربي، ما يجعل املنطقة مكشوفة 
ويســهل التصــرف فيهــا، خصوصــا إذا كان 
لــدى »داعــش« أمــوال الســتقطاب املواطنــن. 
ولكنه يرجح أن »يكون دخول تلك املجموعة 
حكوميــة  اســتراتيجية  ضمــن  دارفــور  إلــى 
املعارضــة  فيمــا  املنطقــة،  فــي  لتوطينهــا 
لهــا  للترويــج  عمــدت  دارفــور  فــي  املســلحة 
»داعــش« للفت نظر العالم والحد  وربطهــا بـ
مــن عمليــة االســتيطان فــي دارفــور وتغييــر 

تركيبتها«.

أيضا بجلب مجموعات جهادية بجنسيات 
دارفــور  إلــى  أســلحتها  وبكامــل  مختلفــة 
وتحــت حمايــة األجهــزة األمنيــة. وأشــار في 
بتوطــن  حكوميــة  »توجيهــات  إلــى  بيــان 
فــي  جهــادي  وثاثمائــة  آالف  ثاثــة  نحــو 
 
ً
ســبع مناطــق بواليــة وســط دارفــور، فضــا
ديســة  منطقــة  فــي  آخريــن  أربعمائــة  عــن 
لكــن  دارفــور«.  شــمالي  كتــم  مــن  بالقــرب 
صحــة  تمامــا  نفــت  الســودانية  الحكومــة 
الواقعــة واعتبرتهــا مجــرد أكذوبــة ترّوجهــا 
املعارضــة. وأكــد نائــب والــي شــمال دارفــور 
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تونس ـ وليد التليلي

تبــدو كل العقبــات أمام فرض رئيس حكومة 
الســراج،  فائــز  الليبيــة  الوطنــي  الوفــاق 
ســلطته فــي طرابلــس، متجهــة نحــو الحــل؛ 
املســلحة  الكتائــب  مــن  العديــد  إعــان  فبعــد 
وقوفهــا مــع حكومــة الوفاق، كشــفت مصادر 
الــوزراء  مــن  عــددًا  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ
طرابلــس  فــي  الليبيــة  اإلنقــاذ  حكومــة  فــي 
التــي يرأســها خليفــة الغويــل يعملــون علــى 
الوطنــي  الوفــاق  الــوزارات لحكومــة  تســليم 
التــي يرأســها فائــز الســراج. وأكــدت املصادر 
ــب حصــول 

ّ
تجن يريــدون  الــوزراء  هــؤالء  أن 

ويعملــون  الليبيــن،  دمــاء  وإراقــة  مواجهــة 
علــى توحيــد الليبيــن وقبــول الحــل الوحيد 
الواقعــي املتمثــل فــي حكومة الوفــاق. ولفتت 
املصــادر إلــى أن البيان الــذي صدر الخميس 
الرســمي  املوقــع  علــى  الغويــل  حكومــة  عــن 
الشــخصي،  توقيعــه  ولــم يحمــل  للحكومــة، 
كان بضغــط مــن مجموعــة الــوزراء املذكــورة 
املدعومــة مــن أعيــان وشــخصيات وقــوى من 
أن  أكــد  البيــان  وكان  ومصراتــة.  طرابلــس 
يحــرض  ولــن  القــوة  يســتخدم  »لــن  الغويــل 
علــى القتــال بن الليبيــن، وهو غير حريص 
علــى الســلطة وســيبقى مدافعــا علــى مبــادئ 
ثــورة الســابع عشــر مــن فبرايــر التــي تنــادي 
بدولــة القانــون ونبــذ الدكتاتوريــة«. وشــّدد 
الغويــل فــي البيــان، علــى أن اعتراضــه علــى 
املجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي 
»ســيكون بالطرق الســلمية والقانونية ومن 
علــى  التحريــض  أو  القــوة  اســتخدام  دون 
القتــال والصــراع بــن أبنــاء الوطــن الواحــد«. 
ألبنــاء  الفرصــة  »إعطــاء  بـــ  الغويــل  وطالــب 
ومؤسســات  الثــوار  مــن  الخيريــن  الوطــن 
املجتمــع املدنــي واألعيــان والعلمــاء لتقريــر 
وإيجــاد  الدمــاء  لحقــن  مناســبا  يرونــه  مــا 

البــاد«.  بهــا  تمــر  التــي  األزمــة  مــن  مخــرج 
أن  الجديــد«  »العربــي  لـ املصــادر  وكشــفت 
وإيجــاد  املصالحــة  بهــدف  متعــددة  مســاٍع 
تســويات سياســية تتــم حاليــا فــي طرابلــس 
وعــدد مــن العواصــم العربيــة. وبينمــا يعمــل 
الســراج علــى بســط ســلطته تدريجيــا علــى 
العاصمــة، ويعقــد سلســلة مــن االجتماعــات 
كل  تنبيــه  فــي  االنطــاق  بهــدف  املتتاليــة 
املؤسســات إلــى أنــه الواقــع الليبــي الجديــد، 
بــن  األفــق  فــي  تلــوح  النفــط  معركــة  بــدأت 
املؤسســة  أعلنــت  إذ  البــاد،  وشــرق  غــرب 
أنــه  فــي طرابلــس،  للنفــط  الليبيــة  الوطنيــة 
»فــي حــال طلبــت حكومــة الوفــاق أي بيانات 
منــا فســنلبي طلبهــا«، الفتــة إلى أنهــا تعمل 
مــن أجــل مصلحــة الليبيــن. وقــال املتحــدث 
محمــد  للنفــط  الوطنيــة  املؤسســة  باســم 
الحراري أمس الســبت، إن املؤسســة ســتعمل 
مبيعــات  تنســيق  فــي  الوفــاق  حكومــة  مــع 
النفط املستقبلية ونسيان فترة االنقسامات 

التــي أرهقــت البــاد، وفــق قولــه. كمــا رحبــت 
املؤسســة فــي بيــان بإعــان حــرس املنشــآت 
حرصهــم  عــن  الوســطى،  فــرع  النفطيــة 
النفطيــة  املوانــئ  كافــة  لفتــح  وجاهزيتهــم 
حكومــة  تصــرف  تحــت  ووضعهــا  فــورًا، 

الوفاق الوطني وحمايتها من أي تهديد.
عبداللــه  حكومــة  أصــدرت  ذلــك،  مقابــل  فــي 
الثنــي املنبثقــة عــن برملــان طبــرق، الجمعــة، 
الخــام  النفــط  بيــع  عمليــة  لتنظيــم  قــرارًا 
وتصديــره. ودعــت حكومــة الثنــي، املؤسســة 
الوطنيــة للنفــط والشــركات التابعــة لهــا إلى 

االلتــزام بعــدم التعامــل مــع أيــة شــركات غيــر 
متعاقــدة معهــا مــن خــال اإلدارة املختصــة 
بمدينــة بنغــازي. وأكد القرار تقّيد املؤسســة 
التصديــر  موانــئ  بإلــزام  للنفــط  الوطنيــة 
فــي الحريقــة وطبــرق والبريقــة وأي موانــئ 
القاهــرة،  القــوة  حالــة  عنهــا  يرفــع  أخــرى 
بعــدم التعامــل مــع أيــة ناقــات إال بموافقــة 
خطيــة مــن املؤسســة. وطالبــت الحكومة، في 
القرار، املؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي 
باتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة الكفيلــة 

بتحميل املسؤولية لكل من يخالف القرار.
ملســعى   

ً
ومعطــا مربــكا  األمــر  هــذا  ويبــدو 

الســراج فــي إقنــاع مجلــس األمن بأنــه الجهة 
الوحيــدة التــي تتحكم في املؤسســات املالية 
الليبيــون  وينتظــر  البــاد.  فــي  والنفطيــة 
عقيلــة  طبــرق  برملــان  رئيــس  موقــف  تبيــان 
منــدوب  وكان  الوفــاق.  حكومــة  مــن  صالــح 
ليبيــا لــدى األمم املتحــدة إبراهيم الدباشــي، 
قــال فــي تصريحــات تلفزيونيــة، إن املطلــوب 
بالدرجــة األولــى اعتمــاد حكومــة الوفــاق من 
الــدور  أن  إلــى  النــواب، مشــيرًا  ِقبــل مجلــس 
األساســي يقــع علــى عاتــق صالــح. وأضــاف 
أن رئيــس مجلــس النواب بإمكانه أن يتدارك 
إذ  البرملــان،  اجتمــاع  حالــة  فــي  العقوبــات 
ســيكون مــن الســهل إزالــة اســمه مــن قائمــة 

العقوبات.
وكان  الســراج،  لحكومــة  الدعــم  ويتواصــل 
أبــرزه موقــف الخارجيــة التركية التي رّحبت 
بمباشــرة أعضاء املجلس الرئاسي لحكومة 
ودعــت  طرابلــس.  فــي  مهامهــم  الوفــاق، 
الخارجيــة التركيــة، فــي بيــان، كافــة أطيــاف 
وشــرائح ليبيــا، إلــى تقديــم املزيــد مــن الدعــم 
لحكومــة الوفاق والوقوف بجانبها من أجل 
أعلــن  كمــا  الليبــي.  الشــعب  رغبــات  تحقيــق 
لــواء »املحجــوب«، أحد أبرز األلوية املســلحة 

في طرابلس، دعمه لحكومة السراج.

في  جولته  التوالي،  على  الثاني  لليوم  أمس،  البشير،  عمر  الرئيس  واصل 
دارفور، لحّث المواطنين على االقتراع في االستفتاء الذي ينطلق في 
البشير،  وشدد  دارفور.  لسالم  الدوحة  اتفاقية  عليه  ونصت  الحالي   11
في كلمة له أمس، على خلّو دارفور من التمرّد، وعلى أهمية إغالق 
االستفتاء  في  التصويت  أهمية  وأكد  األجنبية.  المنظمات  أمام  الباب 

باعتباره حقًا دستوريًا لالختيار بين نظام اإلقليم الواحد ونظام الواليات.

فرصة  آخر  تمثل  السراج،  فايز  حكومة  أن  »تلغراف«  صحيفة  اعتبرت 
بعملها،  القيام  تتمكن من  لم  إذا  أنه  السالم، معتبرة  لتحقيق  لليبيين 
لفتت  أخـــرى،  جهة  مــن  ــك.  ذل فــي  ــرى  أخ حكومة  أي  تنجح  فلن 
الصحيفة إلى تقارير سابقة لها، أوضحت من خاللها أن حكومة السراج 
قد تحصل على دعم عسكري بريطاني. وأضافت أن ما يصل إلى ألف 
قوة  ضمن  ليبيا  إلى  يصلون  قد  البرية  الوحدات  من  بريطاني  جندي 

دولية تضم 6 آالف عنصر، تكون مهمتهم، تدريب القوات الليبية.

البشير يرّوج لالستفتاء

آخر فرصة للسالم

أثار دخول مجموعات 
متشددة دينيًا إلى إقليم 

دارفور، جدًال واسعًا 
حولها، مع اتهامها من 

ِقبل البعض بأنها تابعة 
لتنظيم »داعش«، فيما 

ربطها آخرون بمحاوالت 
حكومية سودانية لتغيير 

تركيبة المنطقة

اتهامات للجنجويد بحماية داعش )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

■ يقول أحدهم مازحا، أربعة 
جنود لدى #القسام يعني أن 

الحرب الرابعة على القطاع 
مقبلة ال محالة. فقلت له، من 

خطفهم قادر على إذالل العدو 
مجددًا ال محالة #عّد_جنودك

■#كتائب_القسام تقضي يوما 
بعد آخر على حلم نتنياهو، 

واملفاجأة األخيرة جعلته 
يعاود #عّد_ جنوده

■ تنجح قوات حرس الحدود 
بضبط أنفاق #كتائب_ القسام 

لكنها ستفشل دائما في 
ضبط #املقاومة_الفلسطينية 

#عّد_جنودك

■ تعمل #كتائب_القسام 
مثلما يريد الرجال األحرار، 

وليس كما يريد االحتال 
واملنسقون معه أمنيا عّد_

جنودك

■ من املبكر الحديث عن 
شروط #القسام، لكني 

 الثمن غال يا 
ّ
على يقن أن

نتنياهو... القسام_تربك_
االحتال

■ ألول مّرة أرسل نصيحة إلى 
العدو الصهيوني... اخضع 
لشروط #القسام وال تراوغ، 

 سيأتي يوم لن تجد فيه 
ّ

وإال
جنودًا حتى على عدد أصابع 

يديك #عّد_جنودك
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اقتصاد
األردن يرجئ شراء الغاز اإلسرائيلي

عمان ـ زيد الدبيسة

أرجأت الحكومة األردنية، تفاهماتها مع االحتال 
التــي  الضخمــة  الغــاز  صفقــة  بشــأن  اإلســرائيلي 
كانــت تعتــزم توقيعهــا، بعدمــا تعثــر االتفــاق بــن 
حكومــة االحتــال والشــركاء فــي تطويــر حقــل لوثيــان، أكبــر 
حقــول الغــاز اإلســرائيلية. وقــال وكيــل وزارة الطاقــة والثــروة 
مــع  الغــاز  مفاوضــات  إن  معابــرة،  غالــب  األردنيــة،  املعدنيــة 
الجانــب اإلســرائيلي متوقفــة حاليــا وملــدة قــد تصــل إلــى عــام، 
إثــر قــرار املحكمــة العليــا اإلســرائيلية بشــأن فــض النــزاع بــن 
أطراف االتفاقية الخاصة بالتنقيب عن الغاز شرق املتوسط.

وردت املحكمــة اإلســرائيلية قانــون الغــاز، األســبوع املاضــي، 
بعــد رفضهــا بنــدًا احتكاريــا يمنــح الحكومــة تمريــر االتفــاق 
مــع شــركتي نوبيــل إينرجــي األميركيــة وديلــك اإلســرائيلية، 
حيــث ادعــت الحكومــة أن االتفــاق بهــذا الشــكل يخــدم املصالح 
االســتراتيجية السياســية إلســرائيل، بمــا فــي ذلــك عاقاتهــا 

الخارجية ومكانتها اإلقليمية كقوة اقتصادية. 
ومنحــت املحكمــة الطرفــن مهلــة تصــل إلــى عــام للتوصــل إلى 

آليــة قانونيــة بديلة لتوفير ضمانات ملزمة. وأضاف معابرة، 
أن اإلجــراءات وعمليــة  الســبت،  أمــس  فــي تصريــح صحافــي 
التقاضي التي تجري في إسرائيل حول االتفاق، تتطلب وقتا 
طويا قد ال يقل عن عام، وفي حال عودة املحكمة عن قرارها، 
قــد يتبــع ذلــك تغييــرات على األمور الفنية التــي تحكم االتفاق 

بن الطرفن، األمر الذي قد يؤثر على سير املفاوضات.
وكان وزيــر الطاقــة والثــروة املعدنيــة األردنــي، إبراهيم ســيف، 
قــد نفــى، فــي فبراير/شــباط املاضــي، أن تكــون بــاده قــد ألغــت 
خطــاب النوايــا املوقــع بــن شــركة الكهربــاء األردنيــة اململوكــة 
بالغــاز  األردن  لتزويــد  إنيرجــي«  »نوبــل  وشــركة  للحكومــة 

اإلسرائيلي. 
املحكمــة  قــرار  قبــل  مــا  وحتــى  بــاده،  أن  أكــد  معابــرة،  لكــن 
اإلســرائيلية، لــم تتوصــل مــع الجانــب اإلســرائيلي، إلــى اتفــاق 
نهائي بشأن توقيع اتفاقية تجارية، بسبب أمور مالية عالقة 

في املفاوضات.
وقــال املســؤول األردنــي، إن خيــار غــاز حقل »الريشــة« الوطني 
والغــاز املســتورد مــن أســواق عامليــة عــن طريــق مينــاء العقبــة 
األولــى  الخيــارات  هــي  ســتكون  توفــره-  -حــال  مصــر  ومــن 

للحكومــة فــي تدبيــر الغاز، فيما يحل خيار الغاز اإلســرائيلي 
في املرتبة الرابعة.

ووقعــت شــركة الكهربــاء الوطنيــة اململوكة بالكامــل للحكومة 
األردنيــة، فــي ســبتمبر/أيلول 2014، رســالة نوايــا مــع شــركة 
)نوبــل انيرجــي( األميركيــة، لبحــث إمكانيــة تزويــد محطــات 
توليــد الكهربــاء فــي اململكــة بحوالــي 300 مليــون قــدم مكعــب 

من الغاز املكتشف قبالة سواحل حيفا في حوض املتوسط.
وقــد أثــار االتفــاق املبدئــي، ردود فعــل رافضــة لشــراء الغــاز من 
دولــة االحتــال، حيــث صوت مجلس النــواب بأغلبية أعضائه 
ضد الصفقة، فيما شــهد الشــارع األردني احتجاجات واســعة 

للضغط على الحكومة للتراجع عن هذا التوجه.
من جهته، قال رئيس لجنة مقاومة التطبيع، مناف مجلي، في 
تصريــح خــاص لـــ »العربــي الجديــد«، أمس: »اإلعان الرســمي 
عــن وقــف التفــاوض مــع الكيــان املحتــل لشــراء الغــاز، خطــوة 
إيجابيــة، نأمــل إلغــاء رســالة النوايــا بالكامــل، وذلــك في ضوء 
وجود مشاريع أخرى بديلة أعلنت عنها الحكومة عدة مرات.

وأضــاف أن شــراء الغــاز مــن املحتــل يعــزز قدراتــه االقتصاديــة 
ويخدم مصالحه بالتصرف بثروات الشعب الفلسطيني.

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

الوطنــي  االقتصــاد  وزارة  فــي  املســاعد  الوكيــل  قــال 
بغــزة، عمــاد البــاز، لـــ »العربــي الجديــد«، إن ســلطات 
االحتال اإلسرائيلي أوقفت إدخال مستلزمات البناء 
وتحديــدًا اإلســمنت، إلــى قطــاع غــزة بشــكل مفاجــئ، 
قطــر،  دولــة  مــن  املمولــة  البنــاء  مشــاريع  باســتثناء 

واملشاريع الخاصة بوكالة »األونروا«.
توقــف  إلــى  ســيؤدي  املنــع  »قــرار  أن:  البــاز  وأضــاف 
الحركــة العمرانيــة املحليــة وعــودة الشــلل الكامــل إلــى 
جزئيــا  الحيــاة  لــه  عــادت  أن  بعــد  اإلنشــاءات،  قطــاع 

االحتــال  وســمح  املاضيــة«.  القليلــة  الشــهور  خــال 
اإلســرائيلي بإدخال مواد البناء إلى القطاع املحاصر 
منذ قرابة العقد، بعد انتهاء العدوان األخير على غزة، 
عبر معبر كرم أبو ســالم التجاري الخاضع للســيطرة 
اإلســرائيلية، مشــددًا فــي الوقــت ذاتــه قيــوده املباشــرة 

وغير املباشرة على عمليات التوريد والتوزيع.
وفــي ديســمبر/كانون األول املاضــي، أوقــف االحتــال 
إدخــال مــادة »اإلســمنت« لصالــح املواطنــن العاديــن 
شــهر  أواخــر  وفــي  العــدوان،  مــن  املتضرريــن  غيــر 
االحتــال  ســلطات  قلصــت  املاضــي  فبراير/شــباط 
عــدد شــاحنات مواد البناء الــواردة إلى غزة، وفق آلية 

املبعــوث األممــي الســابق، روبــرت ســيري. ولفــت الباز 
إلى أن االحتال اإلسرائيلي سمح منذ انتهاء العدوان 
األخير بإدخال قرابة 400 ألف طن من اإلســمنت، على 
إلعــادة  طــن  مليونــي  إلــى  القطــاع  حاجــة  مــن  الرغــم 
بنــاء املنشــآت والوحــدات الســكنية التــي دمــرت بفعــل 
بشــأن  اإلســرائيلية  املزاعــم  البــاز  ورفــض  القصــف. 
بيــع مــواد البنــاء املــوردة إلــى القطــاع وفق نظــام األمم 
املتحــدة، الخــاص بتوزيــع اإلســمنت علــى املواطنــن 
غير املتضررين، في األسواق السوداء، مبينا أن القرار 
اإلسرائيلي سيؤدي إلى زيادة الضغط على املواطنن 

في ظل حاجة عشرات اآلالف ملستلزمات البناء.

اته التعســفية بمنع إدخال  وبــدأ االحتــال أولــى إجراء
ألــواح الخشــب التــي يزيــد ســمكها عــن 5 ســنتيمتر، 
فــي  يســتخدم  الــذي  »الســويد«  خشــب  وتحديــدًا 
الصناعــات الخشــبية وعمليــات التأهيــل، وكذلــك منع 
االحتــال اســتيراد أنابيب الحديــد من جميع األقطار، 

بجانب منع إدخال أسياخ اللحام.
وفــي نهايــة العــام املاضــي، قــررت ســلطات االحتــال 
عــدم تزويــد 70 مصنعــا مــن مصانع الباطــون الجاهز 
الســتمرار  الازمــة  البنــاء  بمــواد  والبلــوك  والبــاط 
عملهــا، األمــر الــذي أجبر أصحاب املصانع اإلنشــائية 

على إغاق أبوابها.

وقف إدخال مواد البناء إلى غزة

مصطفى عبد السالم

ذهب هشام رامز محافظ البنك 
املركزي املصري، ومن بعده ذهب 

هشام جنينة رئيس الجهاز املركزي 
للمحاسبات، والبقية تأتي، ال أحد 

كبير على العزل واإلقالة من منصبه 
طاملا تجاوز النص وتخطى الحدود 

املرسومة له.
رغم رامز على االستقالة رغم أن 

ُ
أ

الرجل لم يكن يتبقى له في فترته 
القانونية إال شهرا واحدا، لكن 

إمعانا في إذالله والتنكيل به لم 
ينتظروا عليه هذا الشهر وأرغموه 
على االستقالة، والسبب أن الرجل 
اقترب من »قدس األقداس«.. قناة 
السويس، حينما قال إن التفريعة 
الجديدة للقناة كانت أحد أسباب 

أزمة الدوالر الرئيسية، ألنه تم 
تنفيذها في وقت قياسي وخالل 
عام واحد بدال من ثالث سنوات، 

وهو ما أدى إلى الضغط على سوق 
الصرف لسداد مستحقات شركات 
الحفر والتكريك التي جاءوا بها على 

عجل لتنفيذ املشروع العمالق في 
املوعد املحدد. 

كان من املمكن أن يجدد لرامز في 
موقعه، فترة ثانية وثالثة ورابعة، 

مدة كل واحدة منها 4 سنوات، وذلك 
كما حدث لسابقيه، وكان من املمكن 

أن يظل أحد رموز النظام الحاكم، 
بل وأبرز رمز اقتصادي في البالد، 

وأن يتم التغاضي عن معامالته  
»الناشفة والحادة« مع رئيس الوزراء 

ووزراء املجموعة االقتصادية، وأال 
يسأل عن حقيقة خالفاته املستمرة 
مع رجال األعمال، أو عن االنخفاض 

املتواصل في قيمة الجنيه أمام 
الدوالر، أو عن حقيقة زيادة التعثر 
في القطاع املصرفي بسبب سوء 

األوضاع االقتصادية، أو عن  تهاوي 
االحتياطي األجنبي، كل ذلك ال يهم، 

املهم االلتزام بالنص، لكن عندما 
تجاوز الخطوط الحمراء املرسومة 
ألي مسؤول في البالد تم إطالق 
رصاصة الرحمة واإلعالم عليه، 
وتحميله أزمة الدوالر كاملة رغم 

الحرفية التي تعامل بها الرجل مع 
هذا امللف الخطير.

في تقديري أن هشام جنينة كّرر 
خطأ رامز حينما تحدث عن حاالت 

فساد بقيمة 600 مليار جنيه، 
النظام اعتبره شخصا مجنونا 

يتحدث عن فساد في مدينة 
فاضلة، مدينة تعلن مكافحة الفساد 

علنا وفي الخفاء يترعرع فيها 
ليزكم األنوف ويدهس الصغار قبل 

األثرياء.
الطريف أنه عقب إقالة هشام 

جنينة خرجت علينا الصحف 
بخبرين يرصدان حاالت فساد 

تفوق قيمتها تقديرات الرجل، األول 
جاء على لسان رئيس مصلحة 

الضرائب األسبق أشرف العربي، 
حينما قدر حجم التهرب الضريبي 

في مصر بنحو 250 مليار 
جنيه سنويًا. أما الخبر الثاني، 
فوفق ما أوردته جريدة الوطن 

القريبة من النظام، فقد تسلمت 
رئاسة الجمهورية تقريرًا من 

الرقابة اإلدارية والجهاز املركزي 
للمحاسبات، الثالثاء املاضي، 

تضّمن حصرًا للتعديات على أراٍض 
ملك الدولة، ومخالفات تخصيص 

األراضي، وأن القيمة اإلجمالية 
للمخالفات والتعديات املحصورة 

بلغت 440 مليار جنيه.

جنينة ورامز 
والخروج عن النص

ارتفاع مبيعات 
السيارات 

بأميركا %3

موتــورز  جنــرال  أعلنــت 
كرايســلر  وفيــات 
كبــار  مــن  وغيرهمــا، 
مصنعــي الســيارات، عــن 
مبيعــات دون التوقعــات 
املتحــدة  الواليــات  فــي 
فــي مــارس/آذار، متأثــرة 
علــى  الطلــب  بتراجــع 

السيارات السيدان.
أوتــو  مؤسســة  وقالــت 
داتا إن املبيعات ارتفعت 
خال الشهر املاضي %3 
مليــون   1.6 إلــى حوالــى 
يعــادل  مــا  أو  عربــة، 
16.57 مليــون عربــة على 

أساس سنوي.
أقــل بكثيــر  غيــر أن ذلــك 
ملحللــن  تقديــرات  مــن 
مســح  فــي  واقتصاديــن 
لرويتــرز، بزيــادة بنحــو 
سبعة في املئة ومبيعات 
ســنوية تتــراوح بــن 17 
مليــون  و17.5  مليــون 

عربة.
عــن  التحــول  وتزايــد 
الســيدان  الســيارات 
الســيارات  لصالــح 
املتعــددة  الرياضيــة 
ت  ما ا ســتخد ال ا
فقــد  والشــاحنات. 
أوتــو  بيانــات  أظهــرت 
مــن   %56.9 أن  داتــا 
مــارس/آذار  مبيعــات 
كانــت ســيارات رياضيــة 
االســتخدامات  متعــددة 
مــع  مقارنــة  وشــاحنات 

52.7% قبل عام.
)Getty(

إيران  عودة  إن  قال  األميركي،  الرئيس  أوباما،  باراك 
وسط  وقتا«،  »ستستغرق  العالمي  االقتصاد  إلى 
 انتقادات القيادة والشعب اإليرانيين من بطء جني ثمار 
للدول  اجتماع  في  أوباما  وصرح  العقوبات.   رفع 
الجمعة،  أمس  من  أول  مساء  واشنطن  في  الكبرى 
الذي  االتفاق  هذا  فوائد  فعال  تشهد  بدأت  أيران  أن 
المفروضة  العقوبات  رُفعت بموجبه مجموعة من 
النووية.  نشاطاتها  خفضها  مقابل  طهران،   على 
للجمهورية  األعلى  المرشد  اتهم  الماضي،  والشهر 
اإلسالمية، آية اهلل علي خامنئي، واشنطن بعدم احترام 

شروط االتفاق.

لـ »تسال موتور«، قال  التنفيذي  المدير  إيلون ماسك، 
مليارات   7.5 بحوالى  شراء  طلبيات  تلقت  الشركة  إن 
بعد  3«، وذلك  الجديدة »موديل  نسختها  دوالر على 
24 ساعة فقط من الكشف عنها، في احتفالية بمدينة 
أن  تويتر،  موقع  على  ماسك،  وكتب  أنجليس.  لوس 
ساعة   24 خالل  طلبية  ألف   180 حوالى  تلقت  شركته 
السيارة  على  الدوالرات  مليارات  يعادل  ما  وهو  فقط، 
السعر  ويبدأ  دوالر.   ألف   42 بنحو  سعرها  يقدر  التي 
ومن  دوالر،  ألف   35 من   ،»3 »موديل  للسيارة  األساسي 
تكلفتها  تتجاوز  مطورة  بنسخ  إطالقها  المتوقع 

السعر المشار إليه.

نزار سالم النعمان، المرشح لوزارة النفط في حكومة 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الجديدة، قال إنه 

لم يعد مهتما بالمنصب. 
في  الجمعة،  مساء  صحافي  مؤتمر  في  وأضاف 
لعدم  نظرا  للمنصب  ترشيحه  سحب  أنه  دهوك، 
وجود اتفاق سياسي على شكل الحكومة الجديدة.  
في  متخصص  عامًا   65 العمر  من  البالغ  والنعمان 
تشكيلة  ضمن  وكان  البترول،  جيولوجيا   مجال 
الخميس.  يوم  العبادي  عرضها  التكنوقراط  من 
خالل  الوزاري  التغيير  على  البرلمان  تصويت  ويتعين 

عشرة أيام.

أسماء في األخبار
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عدن ـ فاروق الكمالي

تعاني املــدن املحررة في اليمن، أزمــة سيولة، 
حالت دون تسليم أغلب موظفي القطاع العام 
املدني والعسكري، رواتبهم عن شهر مارس/

آذار املاضي.
الجديد«،  لـ »العربي  وقالت مصادر حكومية 
إن البنك املركزي اليمني ومقره صنعاء، أرسل 
نهاية مارس/آذار، إلى فرع البنك املركزي في 
عدن مبلغ 5 مليارات ريال )20 مليون دوالر( 
لــســداد الـــرواتـــب، لــكــن املــبــلــغ ال يــكــفــي لــســداد 

رواتب موظفي املدن املحررة.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة قـــد أكـــــدت على 
وتجنيبه  بصنعاء  املركزي  البنك  استقاللية 
ــــة في  ــــراديـ الــــصــــراع، وأن تـــقـــوم الـــجـــهـــات اإليـ
املـــدن املــحــررة بــتــوريــد عــائــداتــهــا إلــى حساب 
وبـــدوره يتولى  املــركــزي،  البنك  فــي  الحكومة 
ــة فــــي جــمــيــع  ــ ــدولـ ــ صـــــرف رواتــــــــب مـــوظـــفـــي الـ

محافظات البالد.
املــركــزي بمدينة عدن  البنك  وقــال مصدر فــي 

الجزائر ـ حمزة كحال

لنداء  أخــيــرا  الــجــزائــريــة  الحكومة  استجابت 
ــــذي أطــلــقــه مــســتــثــمــرو الــقــطــاع  االســتــغــاثــة الـ
الزراعي، بعد تفاقم ما اصطلح على تسميتها 
»أزمة وفرة إنتاج البطاطس«، حيث أمر رئيس 
املــالــك ســـالل، مصالح الجمارك  الــــوزراء، عبد 
الــــجــــزائــــريــــة بـــتـــســـهـــيـــل تــــصــــديــــر املـــنـــتـــجـــات 
الزراعية نحو الخارج، من خالل تقليص مدة 
معالجة امللفات اإلدارية، على مستوى املوانئ 
واملـــطـــارات إلـــى 24 ســاعــة أو 48 ســاعــة كحد 
أقــصــى. كــمــا أمـــر ســـالل، الــجــمــارك الــجــزائــريــة 
باستحداث ساحة خاصة باملنتجات الزراعية 
املوانئ واملــطــارات، مع السماح  على مستوى 
لــلــمــتــعــامــلــني بــالــبــيــع واإليــــــداع مـــع نــظــرائــهــم 
الــضــوء األخضر  الــجــزائــر، أي منحهم  خـــارج 
لتحويل السلع إلى دول أجنبية والبحث عن 

عمالء لشرائها.
وال تــــــزال »أزمــــــــة وفــــــرة الـــبـــطـــاطـــس«، تــــؤرق 
الـــــفـــــالحـــــني وتـــــــجـــــــار الــــجــــمــــلــــة والــــحــــكــــومــــة 
الجزائرية، في وقت تشير توقعات إلى تجاوز 
إنتاج هذا املحصول في البالد عتبة 4 ماليني 

طن، املسجلة السنة املاضية.
لدق  فــرصــة  أي  البطاطس  ُيــفــوت منتجو  وال 
ناقوس الخطر، بعدما تحول قلقهم من تكبد 
خــســائــر كــبــيــرة إلـــى خـــوف يــــزداد واقــعــيــة مع 
ــام، فــي ظــل افــتــقــار الــجــزائــر لنقاط  ــ مـــرور األيـ
من  الكبيرة  الكميات  لحفظ  املؤهلة  التخزين 
البطاطا، بعد تحقيق السوق املحلية الكتفاء 

بلغ حسب املتتبعني حد التخمة. 
البطاطا  الــواحــد مــن  الكيلو غــرام  وبلغ سعر 
مؤخرا 12 دينارا جزائريا )0.10 دوالر( وهو 
الكمية  نــفــس  إنــتــاج  تكاليف  يغطي  ال  ســعــر 

حسب منتجي البطاطا.
الجزائرية إلنقاذ ما يمكن  الحكومة  وتسعى 
ــــالل إيــــجــــاد أســــــــواق أجــنــبــيــة  إنـــــقـــــاذه مــــن خــ
لــتــســويــق املــنــتــج الــــوافــــر، بــعــدمــا اســتــطــاعــت 
وروسيا،  قطر  إلــى  البطاطا  تصدير  الجزائر 
الحكومة  بــاعــتــراف  متواضعة،  بكميات  لكن 
نفسها، وذلك الفتقار الجزائر آلليات تصدير 
مـــثـــل هـــــذه املـــنـــتـــجـــات، بــــدايــــة مــــن الــتــخــزيــن 
ــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى املـــعـــامـــالت  والـــشـــحـــن وحـ

البنكية التي تأخذ وقتا طويال.

لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »املــبــلــغ اإلجــمــالــي الــذي 
يغطي تكلفة رواتــب املوظفني في عدن لشهر 
مارس/آذار يبلغ 13 مليار ريال، وأن ما حصل 
عليه فــرع عــدن مــن املقر الرئيس فــي صنعاء 
من نقود تم نقلها األسبوع املاضي جوا، هو 
فقط 5 مليارات ريــال«. وأضــاف املصدر الذي 
طلب عدم نشر اسمه: »العجز في رواتب عدن 
واملـــدن املــحــررة يبلغ 8 مليارات ريـــال، ولذلك 
اســتــالم  مــن  قــد ال يتمكنون  املــوظــفــني  معظم 
راتب مارس/آذار، إذا لم يسارع البنك املركزي 

بصنعاء في حل هذه املشكلة«.
ــدن،  عــ فـــــرع  ــــزي  ــركـ ــ املـ الـــبـــنـــك  إدارة  ورفــــضــــت 

في محافظتي  املركزي  البنك  لفرعي  الصرف 
أبني ولحج )جنوب البالد(.

وأعــلــن البنك املــركــزي اليمني فــرع أبــني وقف 
تــعــامــالتــه، وأبــلــغ مــحــافــظ أبـــني، بــعــدم قــدرتــه 

على صرف مرتبات مارس/آذار 2016.
ــام الــبــنــك املـــركـــزي فـــي أبـــني،  وكـــشـــف مـــديـــر عــ
عــدم قدرتهم على  الــصــالحــي،  محسن صالح 
صرف مرتبات موظفي املحافظة لشهر مارس 
والتوجه إلى إغالق الفرع لعدم توفر السيولة.
ــى مــحــافــظ  ــ وقـــــــال الــــصــــالحــــي فــــي رســــالــــة إلــ
املــحــافــظــة، حــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« على 
نــســخــة مــنــهــا: »نــحــيــطــكــم عــلــمــًا بــأنــنــا قمنا 
بــصــرف مــرتــبــات شهر فــبــرايــر/شــبــاط 2016، 
بــجــهــود ذاتـــيـــة عــبــر صـــرافـــني مــنــهــم العمقي 

والعروي وكذا بنوك تجارية«.
وأضاف: »فرع البنك املركزي بعدن لم يصرف 
لنا غير مبلغ مائة وخمسني مليون ريال من 
أصـــل مــلــيــار وســبــعــمــائــة مــلــيــون ريــــال، وذلــك 
مرتبات املحافظة لشهر فبراير، وعند وصول 
)بخمسة  واملــقــدرة  الرئيسي  املــركــز  إرســالــيــة 
مــلــيــارات ريـــال( والــخــاصــة بمرتبات  مــارس، 
للمحافظات الثالث، فوجئنا بإدارة فرع عدن 
ترفض صرف مرتبات املحافظة لشهر مارس، 
ولم يعطونا إال أربعمائة مليون ريــال، حيث 

أفادوا أن اإلرسالية تخص فرع عدن«.
وتــابــع الــصــالحــي: »لــهــذا فــإنــنــا غــيــر قــادريــن 
على صــرف مرتبات املحافظة لشهر مــارس/
إلــى إغــالق  آذار 2016 وإنــنــا سنضطر آسفني 

الفرع لعدم توفر السيولة«.
وال يــــزال مــوظــفــو مــحــافــظــة الــضــالــع املــحــررة 
)وســـــط الــــبــــالد(، بـــال رواتــــــب لــلــشــهــر الــثــانــي 
الثورية  اللجنة  أوقفت  أن  بعد  التوالي،  على 
التابعة لجماعة الحوثي والتي تسيطر على 
املحافظة، ورفضت  رواتــب  الدولة،  مؤسسات 
اعتماد توقيع املحافظ املعني من قبل الرئيس 

الشرعي، عبد ربه منصور هادي.
مــن جــانــبــه، طــالــب نــاطــق املــجــلــس العسكري 
تعز،  محافظة  فــي  الــشــرعــيــة  للسلطة  الــتــابــع 
ــن الــحــكــومــة  الـــعـــقـــيـــد مـــنـــصـــور الـــحـــســـانـــي مــ
والـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة، صـــــرف رواتــــــــب أفـــــراد 
الجيش الوطني في املحافظة، واملنقطعة منذ 

ستة أشهر، من قبل سلطة املليشيات.
ــال الــعــقــيــد الــحــســانــي، فـــي بـــيـــان: »نــبــعــث  ــ وقـ
ــراد  بــرســالــة عــتــاب وتــذكــيــر أنــنــا ضــبــاط وأفــ
الــجــيــش الــوطــنــي فـــي مــحــافــظــة تــعــز والــذيــن 

املــقــاومــة الشعبية  يقاتلون مــع إخــوانــهــم فــي 
جــنــبــًا إلـــى جــنــب عـــن املـــشـــروع الــوطــنــي وعــن 
الشرعية، لنا ما يقرب من ستة أشهر ونحن 
بــدون رواتــب بعد أن أوقفت رواتبنا عصابة 

االنقالب املشؤومة«.
وأضــــــاف، »قـــررنـــا الـــيـــوم أن نــوصــل عــتــابــنــا، 
ليس ندمًا وال هزيمة وال ضعفًا، إنما نبعثها 
ونــحــن أكــثــر صــمــودًا وأشـــد قــوة فــي مواجهة 

املليشيات«.
وتساءل ناطق املجلس العسكري: »أين رواتب 
الجيش الوطني في تعز أسوة بإخوانهم من 
الــجــيــش الــوطــنــي فــي مــــأرب والـــجـــوف وعــدن 
ولحج والضالع وشبوة، يستلمون رواتب من 

الشرعية ونحن إلى اليوم بدون رواتب«.
ويــعــانــي الــيــمــن أزمــــة فـــي دفـــع الـــرواتـــب منذ 
الــعــاصــمــة اليمنية  ســيــطــرة الــحــوثــيــني عــلــى 
صــنــعــاء ومـــؤســـســـات الــــدولــــة فـــي ســبــتــمــبــر/

أيلول 2014، وتفاقمت أزمة الرواتب منذ بداية 
االضطرابات في مارس/آذار 2015، ما اضطر 
ــتـــراض مــن املــصــارف  الــبــنــك املـــركـــزي إلـــى االقـ
عــبــر أذون الــخــزانــة لــســداد الـــرواتـــب. أشـــارت 
املصادر إلى أن البنك املركزي يعاني من أزمة 
ــرادات،  واإليــ املـــوارد  قلة  مالية بسبب  سيولة 
ما منع أكثر من مليون موظف في مؤسسات 
حــكــومــيــة مـــن الـــحـــصـــول عــلــى مــســتــحــقــاتــهــم 
 
ً
فضال واإلضــافــي،  باملكافآت  املرتبطة  املالية 

رواتبهم  تأخر  جــراء  معاناتهم  مضاعفة  عن 
في كثير من الشهور املاضية. ويقول الخبير 
ــرائـــب  االقــــتــــصــــادي ورئــــيــــس مــصــلــحــة الـــضـ
 كــبــيــرًا أصــاب 

ً
الــســابــق أحــمــد غــالــب، إن شــلــال

مؤسسات الدولة بسبب عدم وجود اعتمادات 
مـــالـــيـــة لــلــتــشــغــيــل ولــــــو بــــحــــدودهــــا الـــدنـــيـــا 
والـــضـــروريـــة، مــشــيــرا إلــــى أن مـــا يــتــم صــرفــه 
بــالــســحــب عــلــى املــكــشــوف مــن الــبــنــك املــركــزي 
تــرتــب عــلــيــه تـــدهـــور لــقــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
وارتفاع لألسعار بصورة متسارعة مما فاقم 

من معاناة املوظفني واملواطنني عامة.
للمشكلة  الحقيقي  السبب  أن  غالب،  ويعتقد 
املـــالـــيـــة هـــو تـــدهـــور إيــــــــرادات الــــدولــــة بسبب 
ــداث الــجــاريــة وتــوقــف اإلنــتــاج  ــ الــحــرب واألحــ
واألنشطة االقتصادية وتوقف تصدير النفط 
والجبابات الجانبية لبعض اإليــرادات وعدم 
دخولها حساب الحكومة العام، مما أدى إلى 
أن اإليــرادات العامة للدولة ال تغطي 40% من 

فاتورة املرتبات. 

ــة  ــ ــــي األفـــــــق أزمـــــــــات مـــشـــابـــهـــة ألزمـ ــــوح فـ ــلـ ــ وتـ
كـ  فــالحــيــة  الــبــطــاطــا، ستمس منتجات  ــرة  وفـ
»الـــفـــراولـــة« و»الــبــطــيــخ األحــــمــــر«، بــعــد تــأكــد 

الفالحني من موسم مثمر غير مسبوق.
ويعترف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين 
الــجــزائــريــني، عــلــي بـــاي نـــاصـــري، لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«، بــوجــود الكثير مــن الــعــراقــيــل التي 
تــحــول دون تــصــديــر منتج الــبــطــاطــا خــاصــة، 
مستويات  على  عموما،  الفالحية  واملنتجات 
ميناء  فــي  فمثال  والــشــحــن،  كالنقل  مختلفة، 
جهاز  عبر  الفالحية  املنتجات  تمرر  الجزائر 

األشعة املخصص للمسافرين.
ــال املـــصـــدريـــن  ــ ــلـــســـان حــ وأضــــــــاف الـــنـــاطـــق بـ
الفالح  وهــم  املعادلة  »أطـــراف  أن  الجزائريني، 
واملـــصـــدر والـــبـــنـــوك، بـــاإلضـــافـــة إلــــى وزارتــــي 
الفالحة والتجارة والجمارك، لم يسبق لهم أن 

مارسوا أعماال مشتركة«.
ورغـــم مـــرور الــجــزائــر بــأزمــة اقــتــصــاديــة جــراء 
تراجع إيرادات بيع النفط من العملة الصعبة، 
ــاري،  ــجــ الــ ــام  ــعــ الــ اقـــتـــطـــعـــت  الـــحـــكـــومـــة  أن  إال 
مـــيـــزانـــيـــة تـــقـــدر بـــحـــوالـــى 300 مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
الفالحة  لقطاع  دوالر(،  مــلــيــارات   4( جــزائــري 
الــذي يشغل نحو 5.2 ماليني شخص، مقابل 
مخصصات لم تتجاوز 200 مليار دينار في 

عام 2014. 
وتــســعــى الــحــكــومــة لــتــحــريــك عــجــلــة الــقــطــاع 
الذي تعجز مساهمته في االقتصاد  الزراعي 
الــوطــنــي، مــنــذ ســـنـــوات، عـــن تــخــطــي عــتــبــة الـــ 

10% من إجمالي الناتج املحلي.
وســجــلــت الــــزراعــــة نــحــو 9.8% مـــن إجــمــالــي 

الناتج املحلي في عام 2013.
الــــطــــاقــــة 95% مــــن صـــــــادرات  ــل  ــ ــكـــل دخــ ويـــشـ
ــر، و60% مـــن املــــوازنــــة، لــكــنــه تــراجــع  ــزائـ الـــجـ
بــفــعــل انــهــيــار األســـعـــار فـــي الـــســـوق النفطية 
مليار دوالر   35.72 إلــى  لـــ 41%، حيث وصــل 
انخفاضه  املسؤولون  ويتوقع  املاضي،  العام 
إلى 26.4 مليار دوالر هذا العام.   كما تراجع 
 194 مــن  الــجــزائــري  األجنبي  النقد  احتياطي 
إلــى 143 مليار  نهاية 2013،  مليار دوالر في 
دوالر، نهاية 2015، بحسب صندوق النقد، ما 
حمل الحكومة على اتخاذ خطوات تجاه الحد 
استخدام  لترشيد  في مسعى  االستيراد،  من 

العملة الصعبة املتوفرة لدى البنك املركزي.

الجزائر تقر إجراءات جديدة اليمن... المدن المحررة تعاني أزمة رواتب
لدعم الصادرات الزراعية

المدعومة  الوحدة  حكومة  مع  تعمل  إنها  للنفط  الليبية  الوطنية  المؤسسة  قالت 
من األمم المتحدة، والتي وصلت إلى طرابلس األسبوع الماضي، لتنسيق مبيعات النفط 
حرس  قوات  تغلقها  التي  التصدير  موانئ  فتح  إعادة  دعهما  إلى  مشيرة  المستقبلية، 

)Getty( .المنشآت النفطية منذ فترة

■ بعد مرور خمس سنوات على الثورة. 
مقارنة  التونسية  للتجربة  تقييمك  مــا 

بغيرها في دول الربيع العربي؟
ــقـــارنـــة بــالــتــجــارب  الـــتـــجـــربـــة الــتــونــســيــة مـ
إنــهــا ناجحة نسبيًا  الــقــول  األخــــرى، يمكن 
من الناحية السياسية، رغم ما واجهته من 
صعوبات كبيرة، لكن هذه الصعوبات أمكن 
التغلب عليها والوصول إلى نظام سياسي 
وقـــع االتــفــاق عــلــيــه، والــكــلــفــة لــلــوصــول إلــى 
هذا كانت كبيرة، ومن الصعب الحكم على 
التجربة التونسية بالنجاح التام في الوقت 

الحالي.

■ ومتى يتم الحكم عليها بالنجاح؟
تم  الــتــي  السياسية  الهياكل  تثبت  أن  بعد 
اخــتــيــارهــا نــجــاَحــهــا فــي تحقيق اســتــقــرار 
ســـيـــاســـي وتـــحـــســـني االقــــتــــصــــاد والـــوضـــع 
الــثــورة.  مطالب  كافة  وتحقيق  االجتماعي 
مـــن املــتــوقــع أن تــصــل الـــثـــورة إلــــى مــرحــلــة 
دورات  ــــالث  ــ ثـ أو  دورتــــــــــني  بــــعــــد  الــــنــــضــــج 
في  تقع  ذلــك  ومسؤولية  أخـــرى،  انتخابية 
األســـــاس عــلــى عـــاتـــق األحــــــزاب الــســيــاســيــة 

واملجتمع املدني.

■ بتقديرك ماهي كلفة تلك الصعوبات؟
ــدة جــــوانــــب، فــنــســبــة الــنــمــو  ــ الــكــلــفــة لـــهـــا عـ
تراجعت إلى أقل من 1% مقابل 4.5 % قبل 
الــــثــــورة، ولـــذلـــك هــنــاك خـــســـارة اقــتــصــاديــة 
كبيرة وزيــادة في البطالة وتوازنات مالية 
صعبة ووضع اجتماعي متأزم وتراجع في 
للمواطن،  الحكومة  تقدمها  التي  الخدمات 
خاصة وأن التجربة التونسية مرت بمراحل 
تصاعدت فيها حدة التجاذبات بني الطرف 
اإلسالمي وما ُيسمى بالطرف الديمقراطي، 
 فـــي الــنــقــاش حــول 

ً
وضــيــعــنــا وقـــتـــًا طـــويـــال

الــهــويــة وغــيــر ذلــــك، لــكــن بــعــد مـــدة وصلنا 
أنه من األحسن أن نصل إلى توافق حتى ال 
يضيع البلد، وهذا ال يعني انتهاء الصراع 
أنــه ليس من  الجميع يعلم  لكن  السياسي، 
صــالــحــه الــتــمــســك بــوجــهــة نــظــره، وأدركــــوا 

مصطفى النابلي

كــــان يــمــكــن أن يــنــعــكــس الـــنـــجـــاح الــنــســبــي 
لــلــتــجــربــة عــلــى تــحــســن االقـــتـــصـــاد، لكننا 
ضيعنا الكثير من الوقت، وتعرضنا لهزات 
ــار  ــ ــات أبــعــدتــنــا عـــن طـــريـــق االزدهــ ــراعــ وصــ
ــه الــشــعــب  ــيــ ــــادي الـــــــذي يـــطـــمـــح إلــ ــتـــــصـ ــ االقـ
التونسي بعد الثورة، وال تزال تونس حتى 
اآلن في حاجة أكيدة لالتفاق على مشروع 
ـــح املــــالمــــح،  ــ اجـــتـــمـــاعـــي واقــــتــــصــــادي واضــ
يــســتــجــيــب إلــــــى طـــلـــبـــات وآمـــــــــال الـــشـــبـــاب 
الــكــرامــة والعدالة  فــي مجال  الشعب  وكــافــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــتــشــغــيــل وشـــتـــى املـــرافـــق 
ونقل وسكن...  وتعليم  االجتماعية )صحة 

الخ(. 

■ برأيكم، هل تمتلك الحكومة التونسية رؤية تنقذ 
االقتصاد من كبوته الحالية؟

الحكومة ال تمتلك رؤية اقتصادية، وتؤكد 
ــام الـــصـــادرة عــن املــعــهــد الوطني  ــ ذلـــك األرقـ
لــإحــصــاء فــي تــونــس، حيث شــهــدت نسبة 
الـــبـــطـــالـــة ارتـــفـــاعـــًا فــــي الـــســـنـــوات الــخــمــس 
املاضية، من 13% خالل عام 2011، إلى %15 
حتى نهاية الربع الثالث من العام املاضي، 
بــدرجــة كبيرة،  السياحي  الــقــطــاع  وتــراجــع 
 عن تراجع معدالت النمو إلى %0.8، 

ً
فضال

ــــالل الـــســـنـــوات  ــا يــعــتــبــر األســـــــوأ خـ ــو مــ ــ وهـ
الــديــن  الــخــمــس األخـــيـــرة، كــمــا بلغت نسبة 
العام في عام 2010 نحو 40.3% من الناتج 
املحلي اإلجمالي، لترتفع إلى حدود %52.7 
وزارة  إحـــصـــائـــيـــات  ــــق  وفـ  ،2015 ــام  ــ عـ فــــي 
املالية التونسية، وحتى لو الحكومة لديها 
رؤية اقتصادية فمن الصعب تحقيقها في 
ظــل عـــدم وجـــود اســتــقــرار ســيــاســي ومــنــاخ 
مــنــاســب يــحــقــق الــتــنــمــيــة والـــنـــمـــو ويــوفــر 
فـــرص عــمــل ويــحــســن مــن أحــــوال املــواطــنــني 

املعيشية.

■ ما الذي تحقق إذًا من مطالب الثورة التونسية؟ 
وهــــل فــقــد الــشــعــب الــتــونــســي األمــــل فـــي تحقيق 

مطالب ثورته؟ 

مـــا تــحــقــق مـــن مــطــالــب الـــثـــورة هـــو الــحــريــة 
الرأي  املطالب، حرية  التي كانت على رأس 
الفكر،  وحــريــة  االجتماع  وحــريــة  والتعبير 
ورغـــم الــصــعــوبــات ال يـــزال األمـــل مــوجــودًا، 
ولــيــس صــعــبــًا أن يــتــم االتـــفـــاق حـــول رؤيـــة 
تــنــمــويــة شـــامـــلـــة، تـــواجـــه الـــفـــقـــر، وتــقــضــي 
أشكاله  بكل  الفساد  البطالة وتحارب  على 
ــرار األمـــنـــي  ــقــ ــتــ وألــــــوانــــــه، تـــحـــت رايــــــة االســ

والسياسي.

تراجع  ظــل  فــي  النقدية  للسياسة  تقييمكم  مــا   ■
سعر الدينار التونسي أمام العمالت األجنبية؟

الــســيــاســة الــنــقــديــة تـــطـــرح حـــلـــواًل ظــرفــيــة 
ــــع ســـعـــر الـــصـــرف  ــراجـ ــ ألزمــــــــات وقـــتـــيـــة، وتـ
األجنبية  العمالت  أمــام  التونسي  للدينار 

بالتأكيد يؤثر على األسعار املحلية، ويرفع 
ارتفاع  إلى  باإلضافة  السلع  استيراد  كلفة 
ــديـــون الــخــارجــيــة لــتــونــس والــتــي  تــكــلــفــة الـ
يعادل حجمها حاليًا نحو 55% من الناتج 
املحلي اإلجمالي، كما أنه مؤشر على فقدان 
الــعــمــلــة الــتــونــســيــة لــقــيــمــتــهــا فـــي ظـــل غــالء 

األسعار.

■ بعد تفاقم الديون وزيادة عجز املوازنة وتردي 
التونسي  االقتصاد  دخــل  هــل  السياحي،  القطاع 

مرحلة التدهور؟
ــتــــصــــاد بـــعـــد إلـــــى مــرحــلــة  ال لــــم يـــصـــل االقــ
التدهور، لكن االضطرابات على املستويني 
ــــرت بــشــكــل كــبــيــر  ـــي أثــ ــنـ االجـــتـــمـــاعـــي واألمــ
ــوارد الـــدخـــل الــقــومــي، وخـــاصـــة في  ــ عــلــى مـ

والبترول،  والفوسفات  السياحة  قطاعات 
التي تمثل ربع االقتصاد الوطني، ولم تجد 
 ســـوى الــلــجــوء لــالقــتــراض 

ً
الــحــكــومــة بــديــال

ساهم  مما  احتياجاتها،  لتدبير  الخارجي 
ــديـــــــون، ولــــألســــف  فـــــي تــــضــــاعــــف حــــجــــم الـــــ
االستهالك  لتمويل  كــانــت  الــديــون  الــشــديــد 
ومصاريف الرواتب، وهذا هو الخطر، ألنه 

لم يوجه لالستثمار.
وتواجه صعوبات في االقتراض الخارجي 
عبر بيع سندات في األسواق الدولية تصل 
قيمتها إلى مليار يورو )1.12 مليار دوالر(.

■ ما هي املميزات التي يرتكز عليها االقتصادي 
التونسي؟

من مميزات االقتصاد التونسي أنه متنوع، 
زراعــــي، صــنــاعــي، فــوســفــات، ســيــاحــة، نقل. 
ــاع الـــســـيـــاحـــي بــســبــب  ــقــــطــ ــر الــ ــ ــأثـ ــ إلــــــــخ، وتـ
أعــمــال الــعــنــف والــعــلــمــيــات اإلرهــابــيــة التي 
كبيرة  وكلفة  قوية  ضربة  تونس  تشهدها 
لالقتصاد التونسي، وهذا التنوع ربما كان 
السبب الرئيسي في عدم انهيار االقتصاد 
الــتــونــســي عــلــى األقـــل حــتــى اآلن، وإن شــاء 
الله لن ينهار، واملستثمرون فقط ينتظرون 

االستقرار.
ــيــــة مــع  ــالــ ــــونـــــس صــــعــــوبــــات مــ وتــــــواجــــــه تـ
تــــراجــــع إيــــراداتــــهــــا مــــن الـــســـيـــاحـــة، بـــعـــد 3 
هــجــمــات نــفــذهــا مــتــشــددون الــعــام املــاضــي، 
ــتـــجـــاجـــات بــســبــب الـــبـــطـــالـــة، وتــبــاطــؤ  واحـ
االقتصادية  اإلصــالحــات  في  التقدم  وتيرة 

التي طلبها املقرضون الدوليون.

ــول إقـــالـــتـــك مـــن منصب  ــدل واســـــع حــ ■ أثـــيـــر جــ
البنك املركزي، هل من املمكن أن تطلعنا  محافظ 

على األسباب الحقيقية إلقالتك؟
إقالتي كانت ألسباب سياسية، ألنهم كانوا 
يـــرون أنــنــي لست مــن الحقل الــثــوري الــذي 
ــاءوا مــنــه، وتـــم حينها  يــتــصــورون أنــهــم جــ
وإشــاعــات مغرضة  واهية  تسويق مبررات 
روجتها صحافة صفراء بهدف الدفع نحو 

إقالتي.

■ هـــل هــــذا األمـــــر ربـــمـــا يـــكـــون مــرتــبــطــًا بــكــونــك 
محسوبًا على نظام الرئيس املخلوع زين العابدين 

بن علي، وقد كنت وزيرًا للتخطيط في حكومته؟
غـــــادرت تــونــس فـــي عــــام 1995 ألنــــي لـــم أكــن 
ــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي،  ــًا عـــن نـــظـــام زيــ ــيـ راضـ
وبقيت 14 سنة فــي املنفى، ولــم تكن لــي أية 
صلة بالنظام، ولم أحاول أبدًا تلميع صورته، 

كما أني لم أقم باتخاذ أي موقف تجاهه )ال 
ضد وال مع(، ألن مكانتي في البنك الدولي لم 
تكن تسمح لي بالتدخل في الشأن السياسي 

في تونس أو خارجها.

الــتــحــفــظ عــلــى تصريحاتك  ■ كــنــت دائـــمـــًا شــديــد 
الصحافية حني كنت على رأس البنك املركزي، ملاذا؟
في كل بالد الدنيا للبنك املركزي ومحافظه 
وضـــع خـــاص، مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي ليس 
ـــلـــه فــــي املـــنـــابـــر اإلعـــالمـــيـــة 

ّ
ســـيـــاســـيـــًا، وتـــدخ

البـــد أن يــكــون بــحــســاب، وطــبــيــعــة الــوظــيــفــة 
تفرض أال يكثر من الكالم إال عند الضرورة 
وبصفة دقيقة وواضحة، وأنا كنت حريصًا 
الفصل بني املوقف الشخصي واملوقف  على 
ــن مـــوقـــفـــي بــكــل  ــ ــرت عـ ــبــ املــــؤســــســــي، وقــــــد عــ
صـــراحـــة فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، والــبــيــانــات 
الدورية شهريًا التي كنا نصدرها عن البنك 
املركزي لم تحظ باستحسان عدة أطراف رأوا 
فيها تمايزًا غير محبذ عن مواقف الحكومة 

وتقديراتها.

إبـــان ترشحك  الــبــعــض  ــه  ل ■ ومـــا رأيـــك فيما روج 
الطن  التونسية حول تهريب طن ونصف  للرئاسة 
من الذهب من البنك املركزي التونسي بعد أيام من 

هروب بن علي؟
ــة، مــنــذ  ــن الـــصـــحـ ــه مــ املــــوضــــوع ال أســــــاس لــ
)لــهــروب زيــن العابدين بن  األسابيع األولـــى 
املوضوع  هــذا  فــي  كامل  بتدقيق  قمنا  علي( 
مـــن طــــرف أخــصــائــيــني ومـــراقـــبـــي حــســابــات، 
البنك  مــوجــودات  على  الكلي  الكشف  ووقـــع 
ولو  والوثائق موجودة  الذهب،  من  املركزي 
تم تهريب غــرام واحــد من الذهب لكان األمر 

أمام القضاء اآلن.

من  كبيرة  مالية  مبالغ  سحب  بالفعل  تــم  وهــل   ■
الثورة  أحـــداث  ظــل  فــي  التونسية  البنوك  حسابات 
كر من قبل أحد مرشحي الرئاسة 

ُ
التونسية، كما ذ

التونسية؟
ــر فــي مجمله هــو عــبــارة عــن هــذيــان بال  األمـ
مــعــنــى، ألنــــه ال يــمــكــن إخـــــراج أي أمـــــوال من 
بطرق صحيحة  إال  التونسي  املركزي  البنك 
وعـــبـــر وثـــائـــق نــظــامــيــة، ومــــن لـــديـــه وثــائــق 

فليقدمها للقضاء.

في  النابلي،  كمال  مصطفى  السابق،  التونسي  المركزي  البنك  محافظ  قال 
الركود  من  يعاني  يزال  ال  التونسي  االقتصاد  إن  الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة 
الذي  السياسي  الرغم من االستقرار  الذي يخيم على أدائه منذ سنوات، على 

شهدته تونس، مقارنة بغيرها من دول الربيع العربي

مقابلة
أجراها

إبراهيم الطاهر

تنوع الموارد حال دون انهيار 
االقتصاد التونسي

الدينار في تراجع والسياسة 
النقدية تطرح حلوًال مؤقتة

¶ مصطفى كمال النابلي، 

خبير اقتصادي، عمل 
محافظا للبنك المركزي 

التونسي بعد الثورة التونسية.
¶ ترشح لالنتخابات الرئاسية 

لسنة 2014 ثم انسحب قبل 
الدور األول لصالح، الباجي 

قائد السبسي، الرئيس الحالي.
¶ عمل أستاذا لالقتصاد 

بجامعات كبرى، منها 
تونس، جنوب كاليفورنيا، 

مونتريال بكندا، لوفان 
ببلجيكا، والسوربون بفرنسا.

¶ مدير سابق لمنطقة 

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا لدى البنك الدولي.

¶ ترأس مجلس إدارة بورصة 

تونس في سنة 1988، وشغل 
منصب وزير التخطيط من 

1990 إلى 1995.

جميعًا بعد تجارب مريرة أنه ليس أمامهم سيرة
سوى التعايش السلمي واحترام اآلخر.

■ إذا كانت التجربة التونسية أفضل من غيرها. 
ملاذا لم ينعكس ذلك على الوضع االقتصادي؟

ــه  ــواجــ االقـــــتـــــصـــــاد الــــتــــونــــســــي، ال شـــــــك، يــ
صــعــوبــات جــديــة وكــبــيــرة، وكـــل املــؤشــرات 
تراجعت، ونسبة  النمو  فنسبة  ذلــك،  تؤكد 
املالية  والتوازنات   ،%15 تجاوزت  البطالة 
بها صعوبات كبيرة خاصة مع تدهور سعر 
الصرف. صحيح أن التجربة على املستوى 
السياسي ناجحة نسبيًا مقارنة بالتجارب 
األخرى، لكن الوضع في تونس يحتاج إلى 
تغييرات عميقة وإصالحات هيكلية أهمها 
حماية مؤسسات الدولة وهياكلها بتطبيق 
لــلــقــيــام  الـــــدولـــــة  ــون وتـــســـهـــيـــل دور  ــانــ ــقــ الــ
الظروف، والحكومة  بواجباتها في أحسن 
لألسف غير واعية بخطورة الوضع وتعمل 
بمنطق رجل اإلطفاء وال تقدم أية مبادرات، 
وال توجد إشــارات إيجابية تنم عن وجود 

رؤى اقتصادية مستقبلية.

النسبي  النجاح  هــذا  ينعكس  لم  إذا  الفائدة  ما   ■
باإليجاب على تحسن أحوال املواطنني املعيشية؟

مزارعو تونس يطالبون برفع نصيبهم في االستثمارات
تسعى منظمة املزارعني )اتحاد الفالحة والصيد البحري( في تونس، 
إلى ضمان نصيبها من قانون االستثمارات الجديد الذي ينظر فيه 
البرملان، عبر املطالبة برفع سقف الحد األقصى للقرض املخصص 
لالستثمار في املجال الزراعي من 150 ألف دينار )75 ألف دوالر( 
إلى 500 ألف دينار. وتشتكي منظمة املزارعني، من ضعف التمويالت 
القطاعات  ببقية  مــقــارنــة  الـــزراعـــي،  للقطاع  والــحــكــومــيــة  املــصــرفــيــة 
االقتصادية األخرى، معتبرة أن حكومات ما بعد الثورة تواصل نفس 
نحو  وتشغل  التونسيني  قــوت  توفر  التي  الــزراعــة  تهميش  سياسة 
إلى ضــرورة إدخال  الفالحني  نصف مليون مواطن. وتدعو منظمة 

ويعتقد  الــزراعــي.  لالستثمار  املنظمة  القوانني  في  جذرية  تغييرات 
عضو منظمة املزارعني كريم خلفلي، أنه ال يمكن التطرق إلى تحديث 
الزراعة وتراجع القدرة على اإلنتاج، في غياب التحفيزات الضرورية 

التي تمنحها الدول املتقدمة للمزارعني.
ويرى خلفلي أن ضعف التمويالت املخصصة لالستثمار هي بيت 
الداء في الزراعة التونسية، الفتا إلى أن جل الدول في املحيط املغاربي 
تونس  تـــزال  ال  فيما  الــخــضــراء«،  »الــثــورة  نحو  اتجهت  واملتوسطي 
املــزارعــني، وفق ما صرح به  تعاني من ترسانة قوانني قديمة تكبل 

لـ »العربي الجديد«.
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الدينار  سعر  تــراجــع  يــؤثــر 
العمالت  ــام  أمـ التونسي 
ــى األســـعـــار  ــل ــة ع ــي ــب ــن األج
كلفة  ــرفــع  وي المحلية، 
استيراد السلع، ويزيد تكلفة 
لتونس  الخارجية  الــديــون 
والتي تعادل نحو 55% من 

الناتج المحلي.

صعوبات  تــونــس  تــواجــه 
ــع  ــ ــراج ــ ــة مـــــع ت ــ ــي ــ ــال ــ م
السياحة،  ــن  م ــا  ــه ــرادات إي
نفذها  هــجــمــات   3 بــعــد 
الماضي،  العام  متشددون 
واحتجاجات بسبب البطالة، 
التقدم في  وتباطؤ وتيرة 

اإلصالحات االقتصادية.

هدد البنك المركزي في 
أبين بغلق مقره، ما لم 

تتوفر رواتب الموظفين

النفط 
مع حكومة 

الوحدة

زراعةعجز مالي

فيما ال تزال أجهزة 
الدولة اليمنية عاجزة عن 

تأمين اإليرادات التي تعزز 
موقف الخزانة العامة 

أمام النفقات المتزايدة، 
قالت مصادر إن األزمة 
المالية طاولت رواتب 
موظفي الدولة في 

المدن المحررة

ركود في أسواق عدن بفعل شح السيولة )صالح العبيدي/فرانس برس(
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انتهاكاتها بحق املعلمات بالضمان االجتماعي.
في بداية اللقاء، أقرت مديرة املدرسة بأن راتب 
املعلمات املشتكيات يتجاوز 250 دينارًا شهريًا، 
بينما أظهرت كشوفهن التي يعرضها التحقيق 
تــّم على أســاس الحد  أن شمولهن فــي الضمان 

األدنى لألجور فقط )190( دينارا. 
ــادًا لـــقـــانـــون  ــنــ ــتــ ولـــــــدى مـــواجـــهـــتـــهـــا بــــاألمــــر اســ
ــرة »بــــأن  ــ ــديـ ــ ــاعـــي تــــذرعــــت املـ ــمـ ــتـ الـــضـــمـــان االجـ
الشمول يتم على الراتب األساسي فقط، وماهو 
غير ذلك يعتبر إضافيًا«، علمًا أن الراتب متفق 
العقد  توقيع  منذ  واملعلمات  املــديــرة  بــني  عليه 
بــدايــة الــعــام الـــدراســـي، وال يــوجــد مبلغ متغير 
شهريًا بناء على مهام إضافية. ولم تكتِف هذه 
املدرسة بتطبيق عقد واحد، بل توقع املعلمات 
ــة إلــــى عــقــد آخــر  ــافـ عــلــى الــعــقــد املـــوحـــد بـــاإلضـ
في  العمل وشرطا جزائيا  يتضمن شــروط رب 
حال استقالت املعلمة، بينما ال تحصل األخيرة 
على نسخة مــن أي عــقــد، وتــم توثيق ذلــك على 

لـــســـان املـــديـــرة بــالــصــوت 
والصورة. 

ـــرر  ــكـ ــتــ أمـــــــــا اإليــــــــقــــــــاف املــ
لــــلــــضــــمــــان فــــيــــعــــد أمـــــــرًا 
 لــلــغــايــة، فــمــا على 

ً
ســهــال

أن  إال  املــــدرســــة  ــاحـــب  صـ
يــرفــع »اســتــمــارة إيــقــاف« 
عــلــم  ــان دون  ــمـ الـــضـ إلـــــى 
املــــعــــلــــمــــات حـــــتـــــى، وكــــل 
الـــطـــرق تــــؤدي إلــــى نفس 

النتيجة. 
وفـــــي مـــهـــب الــــريــــح تــقــف 
التهم  أردنـــيـــات  معلمات 
تــــالعــــب مــــــــدراء املـــــــدارس 
مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــن وتـــحـــولـــت 
ــن الـــــورديـــــة إلـــى  ــهـ أحـــالمـ
ــا  كـــــــوابـــــــيـــــــس بـــــســـــبـــــب مـ
 مــن 

ّ
ــن ــهــ ــلــ ــزن بــــداخــ ــتــ ــخــ ــ ُي

حــســرات نتيجة اســتــغــاللــهــن، فــي الــوقــت الــذي 
والعمل  والتعليم  التربية  وزارتـــي  بــه  ينتظرن 
 
ّ
تنصفهن أن  االجــتــمــاعــي  الــضــمــان  ومــؤســســة 

على األقل عبر استحداث ربط إلكتروني بينهم 
ملــطــابــقــة مــعــلــومــات املــعــلــمــة لـــدى كــافــة الجهات 
ــدارس الــخــاصــة بــتــحــديــث بــيــانــات  ــ ومــطــالــبــة املـ
مــعــلــمــيــهــا دوريـــــا مــنــعــا لــلــتــالعــب، كــمــا تــؤكــدن 

»العربي الجديد«. لـ
لــكــن مــن املــعــلــمــات، مــن نــجــحــت فــي كــســر جــدار 
ربحت  الــتــي  الــهــبــرات  آالء  املعلمة  مثل  الصمت 
قــضــيــة عــمــالــيــة عــــام 2015 ضــــّد مــدرســتــهــا، إذ 
كانت تتقاضى 75 دينارًا كراتب، وتعمل تحت 
ضــغــوط أعــبــاء كــبــيــرة، كما واجــهــت ضغوطات 
باالحتجاج  مــبــادرتــهــا  عقب  استقالتها  لتقدم 
للقضاء  والتجأت  فرفضت  العمل،  ظــروف  على 
نِصفت، وحصلت على تعويض مقداره 1100 

ُ
وأ

مــا يحيي  ديــنــار بسبب فصلها تعسفيًا، وهــو 
األمل في نفوس زميالتها باسترداد حقهن عبر 

القضاء.
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يجد الناظر إلى حال املعلمني واملعلمات في املدارس الخاصة باألردن كيانًا مليئًا بالتشوهات 
التغلغل منذ زمن طويل، ومشاهد تعكس ظلمًا تاريخيًا وضعته املعلمة على  اآلخــذة في 
كتفها ومضت في عالم من العمل الذي يسلبها أبسط حقوقها، وما لبثت أن صارت جزءًا 
أصحاب  يفرضها  التي  اإلذعـــان  عقود  بقبولها  تنتهي،  ال  التي  االنتهاكات  مسلسل  من 

املدارس الخاصة، موقنة أن ال حامَي لحقوقها، وإال ملا قبلت بالتنازل.
يهيمن العنصر النسائي على التعليم واإلدارة في املدارس الخاصة بكل املحافظات األردنية، 
واملهام  التدريس  تتجاوز  أعــبــاء  يكابدن  اإلنـــاث،  مــن  فيها  العاملني  مــن  نسبته %80  فما 
اإلداريــة، ويسلنب حقوقهّن الطبيعية وامتيازاتهّن، بدءًا من األجر املتدني، وانتهاك حقهّن 
ظهروهن،  تحمي  بــال ضمانات  والعمل  ــازات،  اإلجــ مــن  والــحــرمــان  االجتماعي،  بالضمان 

فينتهي بهن املطاف غالبًا إلى الفصل بطشًا وتعسفًا.
في الغالب، تحدث هذه االنتهاكات في الظل، حيث تتمادى مدارس خاصة في تجاوز قانون 
العمل الذي ينظم العالقة بينها وبني املعلمني، وتحتكم إلى قانون الغاب الذي يعطي الحق 
للقوي، وهو في هذه الحالة صاحب العمل، الذي يستطيع أن يفرض شروطه ويتجبر على 

املعلمة التي تتكفل بإدارة النشء وهي تعاني األمّرين وال تحّصل كفاف يومها.
ووفقا ملا رصدته »العربي الجديد«، فإن جهل املعلمة بحقوقها وتردي األوضاع االقتصادية 
وبالتالي تزايد البطالة، عالوة على اختالل ميزان العرض والطلب، جعل املــدارس الخاصة 
كها شراسة في التعامل مع املعلمات، فانتشرت االنتهاكات حتى بات 

ّ
ال تبالي ويزداد مال

املــدارس، وصــار الحديث عن رواتــب تتراوح ما بني 150-80  االستغالل والظلم سمة تلك 
دينارًا أردنيًا وانعدام الضمان االجتماعي أو االنتقاص من منافع املعلمة عبر تكرار إيقافه، 
عدا عن عدم دفع رواتب اإلجازات، أمرا عاديا مما يؤدي إلى انعدام األمان الوظيفي، ومواجهة 

مستقبل غامض املالمح، لحال العملية التعليمية والعاملني بها في األردن.
على سلب  الضرر  يقتصر  وال  كارثية،  باتت  الخاصة  األردن  مــدارس  في  العمل  أوضــاع 
املعلمات حقوقهّن، بل وصل األمر إلى تدني مخرجات العملية التعليمية في تلك املدارس، 
على الرغم من املبالغ الطائلة التي يدفعها أولياء األمور كأقساط ومستلزمات ال حصر لها، 

فالضحية أصبحت اثنتني، معلمات وطلبة علم يجابهون خطر تغّول تلك املدارس عليهم.
الناقوس،  يــدق  خطرا  الراهنة  الحالة  باعتبار  ملحًا،  أصبح  املعلنة  املشاهد  خلف  البحث 
املعلمني واملعلمات صار ظاهرة تتفاقم وال  للقانون واستغالل  الخاصة  املــدارس  فتجاوز 
تنقص، حتى تحولت إلى أزمة تطاول ما يقارب 60 ألف عامل في تلك املدارس، وأوضاعهم 
تدني  إلــى  يــؤدي  مــا  األســاســيــة،  الشريحة  هــذه  انتهاكًا صريحًا لحقوق  أصبحت تشكل 
املستوى التعليمي للطلبة بسبب هشاشة الدخل الذي تتقاضاه الهيئة التدريسية، وتردي 

ظروف عملها، كما يقول املعلمون.
وتضع حالة الفوضى العارمة التي تسود قطاع املدارس الخاصة، املعلمات في مهب الريح 
جراء تغييب حقوهّن العمالية، وسط حالة من التراخي والترهل الرقابي، وغفلة من الحكومة 
التعليم الخاص وتنظم سيرورته، وفقا ملا رصدته  التي لم تسن تشريعات تضبط قطاع 

معدة التحقيق.
املؤسسات  تصنيف  نظام  مؤخرًا  والتعليم  التربية  وزارة  أصــدرت  متأخرة،  خطوة  وفــي 
املـــدرســـة، ومرافقها  فــئــات، حــســب مــكــان  إلـــى  املــــدارس  الـــذي يصنف  الــخــاصــة  التعليمية 
وساحاتها، والبرامج التي تقدمها للطلبة، ويحدد لكل فئة الحد األعلى لرسوم الطلبة، والحد 
األدنى لرواتب املعلمني، لكن النظام مازال معلقًا في ظل اعتراض أصحاب املدارس الخاصة 
باألردن، بعد أن انتهكوا الحقوق التي يحفظها النظام لسنوات في ظل القصور الرقابي الذي 

كان قائمًا.

قصور رقابي يضعف 
العملية التعليمية

عّمان ـ أنصار أبوفارة

ــا  ــهــ ــالــ ــآمــ ــر عــــــامــــــًا بــ ــ ــشـ ــ ــــب أحـــــــــد عـ ــقـ ــ عـ
ــا،  ــهــ ــهـــا وأتــــراحــ وخـــيـــبـــاتـــهـــا، بـــأفـــراحـ
ــة أنــعــام  ــيـ أطــبــقــت الــخــيــبــة عــلــى األردنـ
ــًا( املــعــلــمــة الــتــي نــــذرت ســنــيــنــهــا لتشق  ــامــ )45عــ
املــدارس  للجيل الجديد فسحة مــن نــور بــإحــدى 
الخاصة. لم تكن أنعام تعلم أنها في اللحظة التي 
ستكسر فيها جــدار الصمت، وتطالب بحقوقها 

وزميالتها املعلمات، ستفقد مصدر رزقها.
ـــردت أنــعــام مــن قبل مــالــك مدرستها فــي شهر 

ُ
ط

الــذي  الــطــرد  أكتوبر 2014، وكــان  األول/  تشرين 
كسرت به صمتها وبدأت رحلة الكفاح لتحصيل 
يوقف  كــان  املــدرســة  مالك  أن  لتكتشف  حقوقها، 
ضمانها نهاية كل عام دراسي، ثم يعيد تفعيله 
بــدايــة الــعــام الــجــديــد عــلــى مـــدى 6 ســنــوات، رغــم 

وجود اتفاق باالستمرار في العمل.
ــا يــزيــد الــطــني بــلــة عـــدم امــتــالكــهــا نــســخــة من  ومـ
عقدها واعتماد الحد األدنى لألجور 190 دينارًا 
الضمان  ولــدى مؤسسة  العقد  في  دوالرًا(   267(
ــتـــمـــاعـــي، عــلــمــًا أنـــهـــا كـــانـــت تــتــقــاضــى 265  االجـ

دينارًا/ 375 دوالرا.
مـــن )11.700( مــعــلــم ومــعــلــمــة تم  أنـــعـــام واحـــــدة 
إيــقــاف ضــمــانــهــم فــي صــيــف 2015 مــن أصـــل 40 
التربية،  ألف معلم ومعلمة مسجلني لدى وزارة 
ومدرسة  مّدرسا   )12.830( ضمان  توقف  بينما 
مــع )12.400( في  بــاملــقــارنــة  خـــالل صــيــف 2014، 
صيف 2013، وقــد شكلت نسبة اإلنــاث 90% من 

هذا الشريحة.
 زميلتها ناريمان الشواهني )40عامًا(، اكتشفت 
ــل عــام  ــك كــــان يـــوقـــف ضــمــانــهــا نــهــايــة كـ ــالـ أن املـ
دراسي، ثم يعيد تفعيله بداية العام التالي طوال 

6 سنوات متتالية.

أسوأ بكثير
وإن كـــان هـــذا حـــال أنـــعـــام ونـــاريـــمـــان فـــإن حــال 
زميالتهن أحالم وهبة وإيناس وحنني وماجدة 
أســـــوأ كــثــيــرًا بــحــســب مـــا تــوصــلــت إلـــيـــه مــعــدة 
الــتــحــقــيــق الـــــذي اســتــمــر إعـــــــداده ثـــالثـــة أشــهــر، 
قابلت خالله 20 معلمة يتقاضني راتبًا أقل من 
الحد األدنى لألجور 190 دينارًا )267 دوالرا( أو 

ما يوازيه فيشملن بالضمان على أساسه.
وفي حاالت أخرى تشمل املعلمات طوال سنني 
عملهن على أســاس الحد األدنــى لألجور فقط، 
املبلغ،  ذلــك  يتجاوز  الحقيقي   

ّ
راتــبــهــن أن  علمًا 

املدرسة مرارًا  الرغم من مطالبتهن مالك  وعلى 
 
ّ
برفع راتبهن الحقيقي للضمان، لكن مطالبتهن
قوبلت بالرفض املطلق، ما يعتبر تعديا واضحا 
 ،

ً
على الحقوق وانتقاصا ملنافع املعلمة مستقبال

حيث يعتمد الراتب التقاعدي على مقدار األجر 
الخاضع للضمان وفترة االشتراك.

 373( ديــنــارًا   265 تتقاضى  كانت  أنعام  املعلمة 
دوالرًا( شهريًا حتى لحظة فصلها، بينما كان 
صاحب املدرسة يعتمد مبلغ  190 دينارًا كأجر 
شهري في العقد ولدى مؤسسة الضمان، وهذا 

الذي  االجتماعي  الضمان  لقانون  خرق واضــح 
ينص على »وجوب الشمول على أساس الراتب 

الحقيقي«.
وفــــي حــــاالت الــشــمــول عــلــى أجــــر غــيــر حقيقي، 
يتخذ املالك كافة االحتياطات بهذا الشأن، حيث 
يــدفــع للمعلمة راتــبــهــا نــقــدًا ولــيــس عــن طريق 
الــتــوقــيــع على  الــبــنــكــي، ويــطــلــب منها  حسابها 
كــشــفــني، أحــدهــمــا يــبــني الـــراتـــب الحقيقي الــذي 
استلمته، وآخـــر على أســـاس راتـــب 190 ديــنــارًا 

يتم تزويد الضمان به. 
ــــو غـــنـــيـــم، والــــتــــي عــمــلــت 6  ــا املــعــلــمــة هـــبـــة أبـ ــ أمـ
ــنــــوات مـــتـــواصـــلـــة فــــي مــــدرســــة خــــاصــــة، ولـــم  ســ
يتجاوز راتبها 150 دينارًا - كما يوضح كشفها 
ملت في الضمان على أساس 

ُ
البنكي- لكنها ش

ــــى لـــألجـــور )190 ديــــنــــارا(، امــتــثــااًل  الـــحـــد األدنــ
لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان الذي 
الخاضع  الشهري  األجـــر  اليــقــل  »أن  على  ينص 
لالقتطاع عن الحد األدنى املعتمد«. لذلك تعتمد 
املــدارس مبلغ 190 دينارًا بكشوف الضمان في 
حال كانت الرواتب الحقيقية أقل من ذلك، حتى 

لة القانونية. تتجنب تعريض نفسها للمساء
وتبني إحصاءات مؤسسة الضمان االجتماعي 
أن )11909( من املؤمن عليهم بواسطة املدارس 
ــــب 190  ــــاس راتــ الـــخـــاصـــة مـــشـــمـــولـــون عـــلـــى أســ
ــنــــارا مـــن أصــــل 40 ألــــف مـــؤمـــن عــلــيــه، منهم  ديــ
املــدارس  أن آالف  أنثى، وهــو ما يثبت   )11290(
الــخــاصــة تــشــمــل مــعــلــمــاتــهــا عــلــى أســــاس الــحــد 
 

ّ
األدنى لألجور سواء زاد راتبهن الحقيقي أو قل

عنه.

عقود إذعان
فــي تــقــٍص مــيــدانــي، كشفت مــعــدة التحقيق عن 
ـــقـــدم فيه 

ُ
فــصــل آخــــر مـــن فــصــول الـــتـــجـــاوزات، ت

كلفة  كــامــل  املعلمة  تحميل  على  املــدرســة  إدارة 
االشتراك بالضمان، وأظهر االستبيان أن %19 
من املعلمات يتحملن كامل كلفة االشتراك. رغم 
أن 13.25% تتوجب على مالك العمل و 7% على 

املؤمن عليه، وفقًا ملؤسسة الضمان.
وأقرت مديرة إحدى تلك املدارس لدى مواجهتها 
في مقطع موثق بالصوت والصورة، بأن املالك 
 من راتب املعلمة قبل أن 

ً
يقتطع االشتراك كامال

يسلمها إياه. ويستمر مسلسل انتهاك الحقوق 
في بعض هذه املدارس من خالل »عقود إذعان«، 
 في أروقة مدارس شاهدة على 

ّ
فتتبخر حقوقهن

معاناة مستمرة لم تعرف لها نهاية بعد.
ف بعد جولة معدة التحقيق في 10 

ّ
هذا ما تكش

مدارس خاصة، غير خاضعة ألي تصنيف، في 
وقابلت  املــعــلــمــات،  عــمــل  ظـــروف  تقصي  سبيل 
معلمات يعشن على رواتب ضئيلة تنزلق تحت 
ــارا لــلــفــرد ســنــويــا،  ــنـ خـــط الــفــقــر الــبــالــغ 814 ديـ
ويــنــطــلــقــن إلــــى عــمــلــهــن قــبــل أن تــجــد الــشــمــس 
ــنـــصـــف صــبــاحــا،  طــريــقــهــا عـــنـــد الـــســـادســـة والـ
أن تنكب  الصباحية، قبل  الطالب  ملرافقة جولة 
املّدرسة على إنجاز برنامج مكتظ بالحصص، 
ــة وإضــافــيــة كــبــيــع الكتب  ــ وتـــواجـــه مـــهـــاَم إداريــ

املستودعات واملخازن،  ترتيب  املدرسي،  والــزي 
لــســاعــات طويلة  والــعــمــل  الطلبة،  ملفات  إعـــداد 

دون تلقي أي أجر إضافي.

قصور رسمي
عن  بعجزها  االجتماعي  الضمان  مؤسسة  تقر 
ــدارس،  ــ الــتــحــكــم بــالــتــجــاوزات الــقــانــونــيــة فـــي املـ
مــحــيــلــة ذلــــك إلــــى غـــيـــاب غـــطـــاء تــشــريــعــي مــلــزم 
بالتشغيل اثني عشر شهرًا وبرواتب التقل عن 
الحد األدنى لألجور، يمنع صاحب املدرسة من 

إيقاف ضمان املعلمات بشكل متكرر.
ــع مـــوســـى الــصــبــيــحــي، الــنــاطــق  وفــــي مــقــابــلــة مـ
الرسمي باسم  مؤسسة لضمان االجتماعي، أكد 
أنه ال يوجد نص تشريعي  »العربي الجديد«،  لـ
يتيح للضمان منع املالكني من إيقاف االشتراك، 
الــذي جــرى تعميمه بداية  املوحد  العقد  أن  كما 
لــم يشكل تشريعًا  الــدراســي 2015 /2016  الــعــام 
تحايالت  مــن  املـــدارس  مالكو  يبتدعه  ملــا  ملزمًا 
فــــي آلـــيـــة تــطــبــيــقــه، مـــمـــا يــســتــدعــي اســـتـــحـــداث 
إجــراءات أكثر حزمًا، إذ يستطيع مالك املدرسة 
رفـــع اســتــمــارة إيــقــاف نــهــايــة الــعــام، فتستجيب 
املــؤســســة دون الــبــحــث فـــي عـــقـــود املــعــلــمــات أو 
املدرسة  »مالك  أن  اعتبار  اإليــقــاف، على  أسباب 

مصّدق لدى املؤسسة ما لم يثبت عكس ذلك«.
ــال تــلــقــي املــؤســســة شـــكـــوى بـــشـــأن عــدم  وفــــي حــ
الشمول أوالشمول على أجر غير حقيقي تفرض 
بلغ  املخالفة، وقــد  املــدرســة  غــرامــات مالية على 
الــتــي تلقتها مــؤســســة الضمان  الــشــكــاوى  عـــدد 
للعام 2015  نحو 312 شكوى تركزت غالبيتها 
على  الشمول  عــدم  أو  الشمول  مــن  التهرب  على 
أجور حقيقية في املدارس الخاصة. كما رصدت 
معدة التحقيق ثغرة في املادة السابعة من العقد 
املـــوحـــد، والـــتـــي تــنــص عــلــى أن »يــلــتــزم الــطــرف 
اقتطاع  بعد  الثاني  الطرف  أجــر  بتحويل  األول 
عليه  املتفق  البنك  إلى  القانونية  االستحقاقات 
إال إذا رغـــب الــطــرف الــثــانــي بــغــيــر ذلـــــك«.  فهذا 
ويسمح  مــلــزم،  غير  البند  مــن  يجعل  االستثناء 
ــة بــاســتــغــالل املــعــلــمــة مــالــيــًا تحت  ملــالــك املـــدرسـ
ذريعة اتفاق الطرفني على تسليم الراتب نقدًا، ما 
يسهل تهرب مالك املدرسة من املساءلة، وبحسب 
املــعــلــمــات يستلمن  مــن  فـــإن %82.8  االســتــبــيــان 
راتــبــهــن بــالــيــد مــقــابــل 17.2% فــقــط ُيـــحـــول إلــى 
 البنكي. وخال العقد من أي تفصيالت 

ّ
حسابهن

بشأن الضمان.
ولـــدى مــواجــهــة وزارة العمل بــهــذه الــتــجــاوزات، 
يوضح مدير الرقابة والتفتيش عبدالله الجبور 
أنه في حال ورود شكوى من معلمة بشأن أجر 
مخالف أو اكتشاف ذلك من قبل املفتشني خالل 
جــوالتــهــم، يــتــم تــوجــيــه مــخــالــفــة ملــالــك املــدرســة 
على الراتب املتدني، كما ُيفَرض على األخير أن 
له  بأثر رجعي ويعيد  املعلمة  او  املعلم  يعوض 

الفرق في الراتب واشتراك الضمان.
ــبـــور أن املـــعـــلـــم أو املــعــلــمــة فــــي حـــال  وأكــــــد الـــجـ
اســتــمــرا بـــذات املــدرســة للسنة الــالحــقــة، فإنهما 
يستحقان رواتب العطلة الصيفية، ويجب على 

أو  يــرســل بها كشفًا للضمان  أن  املــدرســة  مــالــك 
يدفع املبلغ املستحق للمعلم أو املعلمة مباشرة، 
وتــتــأكــد وزارة الــعــمــل مـــن تــعــويــضــه، فـــي حـــال، 
اكتشفت هذه الحاالت خالل التفتيش أو بموجب 
شــكــوى، ومــاعــدا ذلــك يــنــدرج تحت مسؤوليات 

مؤسسة الضمان.
أي  األردنــيــة  العمل  وزارة  أغلقت  أن  يسبق  ولــم 
مدرسة خاصة نتيجة املخالفات، بل تستمر في 
أوضاعها،  تــصــوب  لها حتى  اإلنــــذارات  توجيه 
ــــالل حــمــلــة تــفــتــيــشــيــة  ــــد ســـجـــل املـــفـــتـــشـــون خـ وقـ
عــلــى املــــــدارس الــخــاصــة انــطــلــقــت مــنــذ شــهــريــن 
غالبيتها  تــتــعــلــق  إنـــــــذارًا،  و69  105مـــخـــالـــفـــات، 
برواتب دون الحد األدنــى وعدم االلتزام بالعقد 
والتفتيش  الرقابة  مديرية  لتقرير  وفقًا  املوحد. 

الذي حصلت معدة التحقيق على نسخة منه.
أمـــا لـــدى مــواجــهــة وزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم في 
األردن، فيبني مدير إدارة التعليم الخاص، قاسم 
الخطيب، أن إدارتــه تتابع كتب تعيني املعلمات 
الـــتـــي تــرفــعــهــا املـــــــــدارس، وتــــوافــــق الــتــخــصــص 
مــع الــوظــيــفــة، بــاإلضــافــة إلـــى نــصــاب الحصص 
املعطاة للمعلمة، ورفع يده عن املسائل املتعلقة 
 املسؤولية إلى وزارة 

ً
بالحقوق العمالية، محيال

العمل. 
التربية  لــــوزارة  بالنسبة  مشابهًا  الــحــال  وكـــان 
ــدم تـــدخـــلـــهـــا بـــــاألمـــــور املـــالـــيـــة  ــعــ ــتــــي أقـــــــرت بــ الــ
املــتــعــلــقــة بــمــعــلــمــي املــــــــدارس الـــخـــاصـــة مــطــلــقــًا، 
ــات قـــســـم الــتــفــتــيــش لــديــهــا  ــيـ وتـــتـــمـــثـــل مـــســـؤولـ
بالطاقة  والتزامها  املـــدارس،  ترخيص  بمتابعة 

االستيعابية املسموح بها.
ــد مـــــررت الــتــربــيــة »مــــشــــروع نـــظـــام تصنيف  وقــ
الــرأي  املــؤســســات التعليمية الــخــاصــة« لــديــوان 
املـــدارس  تصنف  بحيث   ،2015 عـــام  والــتــشــريــع 
األعلى  الحد  فئة  لكل  فئات يحدد  إلــى  الخاصة 
املعلمني،  لرواتب  األدنــى  والحد  الطلبة،  لرسوم 

ولم يدخل حيز التنفيذ بعد.
ومن جهتها، أكــدت عبير األخــرس رئيسة لجنة 
األردنــيــني  املعلمني  نــقــابــة  فــي  الــخــاص  التعليم 
املسؤولة  الجهة  إلــى  املعلمة  إحالة  تتولى  أنها 
في حال تعرضها النتهاك ما، مؤكدة أن الكثير 
من مالك املدارس يمنعون املعلمات من االنتساب 

للنقابة.
مــن جــهــتــه، أقـــر رئــيــس نــقــابــة أصــحــاب املـــدارس 
الــخــاصــة مــنــذر الـــصـــورانـــي بـــوجـــود مــخــالــفــات 
خاصة،  مـــدارس  فــي  العمالية  بالحقوق  تتعلق 
بالضمان  املعلمات  شــمــول  مــن  التهرب  معتبرًا 
 خــرقــًا للتشريعات 

ّ
إيــقــاف اشــتــراكــهــن تــكــرار  أو 

الوطنية، داعيًا مؤسسة الضمان إلى عدم  قبول 
إيقاف ضمان املعلمني خالل إجازة الصيف.

توجيه  إلى  الصوراني  النقابة بحسب  وتسعى 
أصـــحـــاب املــــــدارس الــخــاصــة وحــثــهــم عــلــى أداء 
العمل  في  االستمرارية  املعلمني لضمان  حقوق 
والعطاء، مشيرًا إلى أن العدد األكبر من املدارس 
ألي  تستجيب  وال  ذاتــهــا  على  منغلقة  الخاصة 

توجيهات.
التنسيق  وغــيــاب  الرقابي  التراخي  هــذا  ووســط 
بني الجهات املسؤولة، تتنقل املعلمات من ضغط 
إلــــى ضـــغـــط، وال يـــجـــدن راعـــيـــًا لــحــقــوقــهــن، كما 
تعاني املدارس التي تتنصل من مسؤولياتها من 
تدني مستوى التنظيم والتقلب الدائم في األيدي 
الــعــامــلــة، ومـــا يــلــحــق بــذلــك مـــن خـــســـارة خــبــرات 
مدربة، وتراجع في مخرجات العملية التعليمية.

تجربة الحصول على وظيفة »معلمة«
لوظيفة  التقدم  تجربة  التحقيق  معدة  خاضت 
»معلمة« في خمس مــدارس، في سبيل الكشف 
عــن إجـــــراءات الــتــوظــيــف ومـــدى الــتــزامــهــا بـــأداء 

حقوق املعلمات.
ــدى املـــــــــدارس الــــتــــي اســـتـــجـــابـــت لــطــلــب  فــــي إحـــــ
الــذي تقدمت به، قابلت املديرة معدة  التوظيف 
املديرة  إذ قدمت  مــوّســع،  التحقيق ودار حديث 
ــيـــة اقــتــطــاع الــضــمــان،  شـــرحـــًا حــــول الـــراتـــب وآلـ
ــر بــعــقــد الـــعـــمـــل املـــوحـــد،  ــ لــيــتــكــشــف تـــالعـــب آخـ
 120-100( يـــدفـــع  أن  يــمــكــن  املــــدرســــة  فــصــاحــب 
دينارا( كراتب للمعلمة، بينما يسجل في العقد 
ويــشــركــهــا بــالــضــمــان بـــنـــاء عــلــى الـــحـــد األدنــــى 
لألجور)190 دينارا(. ما يعني أنه يسلم املعلمة 

مئة ديــنــار فقط كــراتــب، ويـــؤدي عنها اشــتــراك 
الضمان املترتب عليها والبالغ 14دينارًا، وبذلك 
يوفر على نفسه عبء دفع راتــب أكبر للمعلمة، 

وقد جرى توثيق ذلك بالصوت والصورة.
لــم تــكــن هـــذه املـــدرســـة الــخــاصــة الــوحــيــدة التي 
املــنــوال  هــذا  على  ومعلموها  معلماتها  تعامل 
شمل  التحقيق،  معدة  أجرته  استبيان  بحسب 
ألــفــًا يعملن فــي 3 آالف  63 معلمة مــن أصــل 32 
مــدرســة خــاصــة فــي املــمــلــكــة. وقـــد تــضــمــن عــددًا 
مـــن األســـئـــلـــة الـــهـــادفـــة إلــــى تــحــديــد الـــخـــروقـــات 
القانونية التي يرتكبها مالكو املدارس، خاصة 
ــب،  ــراتــ ــدار الــ ــقــ تـــلـــك املــتــعــلــقــة بـــتـــوقـــيـــع عـــقـــد، مــ

واالشتراك بالضمان.
وعــمــد االســتــبــيــان إلـــى قــيــاس نــســبــة املــعــلــمــات 
فأظهرت  رســمــي  عقد  بموجب  يعملن  الــلــواتــي 
مــع  ــقــــدًا  عــ وقــــعــــت  مـــنـــهـــن   %88.7 أن  ــائـــج  ــتـ ــنـ الـ
بــــدون عــقــد و  تــعــمــل %11.3  مــدرســتــهــا، بينما 
82.3% مــمــن يــعــمــلــن بــمــوجــب عــقــد اليــمــتــلــكــن 
املدرسة عن  امتناع صاحب  نسخة منه نتيجة 

منحها نسختها. 
وبــالــســؤال عــن مـــدى الــتــزام املــــدارس بالتوقيع 
الــذي جــرى تعميمه، اتضح  املــوحــد  العقد  على 
أن 56.5% من املعلمات وقعن على العقد املوحد 
مقابل 43.5% لم يوقعن عليه، مما يشير إلى أن 
هــنــاك مـــدارس مــازالــت تعتمد عــقــدًا خــاصــًا بهًا 
املــالــك وال تحفظ أدنــى  بــبــنــود تحمي مــصــالــح 
حقوق للمعلمة. وفيما يتعلق باشتراك الضمان، 
 مظلة 

ّ
تــغــطــيــهــن املــعــلــمــات  مــن  أن %90.3  تــبــني 

ت األخــريــات خــارج مظلتها. 
ّ
الضمان بينما ظل

وأظــــهــــر االســـتـــبـــيـــان أن مــــا نــســبــتــه 48.8%مـــــــن 
املعلمات ُيسجل راتبهن غير الحقيقي في كشف 
على  املــشــمــوالت  نسبة  بلغت  بينما  الــضــمــان، 

راتبهن الحقيقي %51.6.
وتــدعــم هــذه النتائج مــا تــوصــل إلــيــه التحقيق 
من قيام أصحاب مــدارس خاصة بخرق قانون 
ــر غــيــر  ــ ــلـــى أجــ ــلـــمـــات عـ الـــضـــمـــان وشــــمــــول املـــعـ
يتم  املعلمات  آالف  أن  إلــى  يــقــودنــا  مــا  حقيقي، 
شمولهن على أساس الحد األدنــى لألجورفقط 
العينة  مــن  نسبتهن  بلغت  ديــنــارا( حيث   190(
71%، ويقسمن إلى قسمني، القسم األول يتلقني 
أقــل بكثير من 190ديــنــارًا، أما  راتبًا يساوي أو 
الثاني فتتلقى واحدتهن راتبًا أعلى من  القسم 
األدنــى  الحد   على 

ّ
200 دينار، ويكون شمولهن

لغاية  تخفيف االقتطاع على صاحب املدرسة.
املــعــلــمــات  مــــن   %43.8 أن  االســـتـــبـــيـــان  وكـــشـــف 
يتوقف ضمانهن خالل الصيف بينما 28.1% ال 
يتوقف، و 28.1% ال يعلمن إن كان يتوقف أو ال، 
ما يعطي مؤشرًا إلى أن املعلمات ال يعلمن عن 
كما  للفصل،  تعرضن  إذا  إال  ضمانهن  توقيف 

حصل للعديد من زميالت أنعام.

في مواجهة المتسبب
على الطرف اآلخر، يقف مالك املدرسة املتسبب 
التحقيق  املعلمني، وقامت معدة  بهضم حقوق 
ــدى إدارات املـــــدارس الــتــي وثــقــت  بــمــواجــهــة إحــ

معلّمات أردنيات يعانين  في صمت منذ سنوات

أردنيات  معلمات  معاناة  عن  استقصائي  تحقيق  في  الجديد«  »العربي  تكشف 
األجر  من  بدءًا  وامتيازاتهّن،  الطبيعية  حقوقهّن  تسلب  خاصة،  مدارس  في  يعملن 

المتدني، وانتهاك حقهّن بالضمان االجتماعي، ما يجعلهن يعملن بال ضمانات تحمي 
مستقبلهن، إذ ينتهي بهن المطاف غالبًا إلى الفصل بطشًا وتعسفًا

لدى مواجهة 
وزارة العمل 

األردنية بتجاوزات 
مالك المدارس 

الخاصة، يوضح 
مدير الرقابة 

والتفتيش، عبداهلل 
الجبور، أنه في 

حال ورود شكوى 
من معلمة بشأن 

أجر مخالف، أو 
اكتشاف ذلك من 

قبل المفتشين 
خالل جوالتهم، 

يتم توجيه 
مخالفة لمالك 
المدرسة على 

الراتب المتدني، 
كما يُفَرض 

على األخير أن 
يعوض المعلم 
أو المعلمة بأثر 

رجعي ويعيد له 
الفرق في الراتب 
واشتراك الضمان.

وأكد الجبور 
أن المعلم أو 

المعلمة في حال 
استمرا في ذات 
المدرسة للسنة 

الالحقة، فإنهما 
يستحقان رواتب 

العطلة الصيفية، 
ويجب على 

مالك المدرسة أن 
يرسل بها كشفًا 

للضمان أو يدفع 
المبلغ المستحق 

للمعلم أو 
المعلمة مباشرة، 

وتتأكد وزارة 
العمل من 

تعويضه، في 
حال اكتشفت 
هذه الحاالت 

خالل التفتيش أو 
بموجب شكوى، 

وماعدا ذلك 
يندرج تحت 
مسؤوليات 

مؤسسة الضمان.

مدارس خاصة تستغل 
الضمان االجتماعي 

لمدرسات الحد األدنى 
من الرواتب عقود
  اإلذعان

شكوى

كشف بيانات المعلمة المفصولة أنعام لدى مؤسسة الضمان االجتماعي )العربي الجديد(
)Getty( 11909 من الُمَؤّمن عليهم بواسطة المدارس الخاصة مشمولون على أساس راتب 190 دينارا فقط

)Getty( مؤسسة الضمان االجتماعي تقر بعجزها عن التحكم بالتجاوزات القانونية بالمدارس

)Getty( الطرد من العمل مصير المعلمات األردنيات المعترضات على التالعب بأجورهن

)Getty( معلمات المدارس الخاصة يشتكين من تلقي أجور تقل عن الحد األدني

)Getty( أصحاب مدارس خاصة يوقفون ضمان المعلمات والمعلمين كل صيف

مدارس ترفض منح 
المعلمات نسخة من 

عقود العمل وتوقف 
الضمان دون علمهن

105مخالفات و69 إنذارًا 
خالل حملة تفتيشية 

على المدارس الخاصة 
منذ شهرين
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عالء بيومي

اإلسالموفوبيا  صعود  على  كثيرة  األدلــة 
فــي الــغــرب، لكن الــســؤال الصعب هــو ملــاذا 
تــصــعــد بــهــذا الــشــكــل اآلن؟ مــا الــــذي يدفع 
ظاهرة العداء للمسلمني إلى الصعود في 
ــا فــي الــوقــت الــحــالــي بهذا  ــ أمــيــركــا وأوروبـ
 بــصــدام 

ٌ
املــنــحــنــى املـــقـــلـــق؟ هـــل هـــو إيــــمــــان

الحضارات؟ أم تعبير عن أزماٍت اقتصاديٍة 
ــــرب؟ أم مــجــرد  ــغـ ــ ــٍة يـــمـــر بـــهـــا الـ ــيـ ــيـــاسـ وسـ
انــعــكــاس لــلــتــهــديــدات األمــنــيــة، ســرعــان ما 
تــــزول؟ فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، بـــات الــعــداء 
لـــإســـالم واملــســلــمــني قــضــيــة رئــيــســيــة في 
بعد  خصوصًا  األميركية،  الرئاسة  سباق 
تــصــريــحــات املــرشــح الــجــمــهــوري، دونــالــد 
السياسيني  تــرامــب، وغــيــره مــن املرشحني 
الجمهوريني. تعليقات ترامب الذي يحظى 
ــوالــــي 40%( في  قـــويـــة )حــ تــأيــيــد  بــنــســبــة 
 عــلــى تــحــول 

ٌ
ــل ــيـ ــاط الــجــمــهــوريــني دلـ ــ أوســ

ــام، بــعــد ما  اإلســالمــوفــوبــيــا إلـــى خــطــاٍب عـ
كانت خطابًا يمارسه سياسيون مهمشون 

في األوساط السياسية األميركية.
كـــان   ،2011 ــبـــر«  ــمـ ــتـ ــبـ »11سـ أحــــــــداث  قـــبـــل 
في  ينحصر  اإلسالموفوبيا  عــن  الحديث 
دوائــــــر ضــيــقــة تــرتــبــط بـــخـــبـــراء الــقــضــايــا 
األمــنــيــة والــشــرق أوســطــيــة، أمــثــال دانــيــال 
بــايــبــس وســتــيــفــني إمـــرســـون. كــانــوا أشبه 
بــامــتــداد لــلــوبــي إســـرائـــيـــل، أو املــحــافــظــني 
ــرأي  ــ ــيـــب الــ ــألـ ــاولــــون تـ ــحــ الــــجــــدد الــــذيــــن يــ
الــعــام األمــيــركــي عــلــى اإلســــالم واملسلمني 
يــمــكــن تسميتها  عــــام، ضــمــن رؤًى  بــشــكــل 
خطابًا  اإلسالموفوبيا  كانت   .

ً
استشراقية

ــًا، يـــنـــحـــصـــر فـــــي بـــعـــض الـــــدوائـــــر  ــمـــشـ ــهـ مـ

المهدي مبروك

خــــالل األســـبـــوع املـــاضـــي، وفــــي الــتــوقــيــت 
نــفــســه تــقــريــبــًا، زار ثـــالث مــســؤولــني كبار 
املتحدة،  العام لألمم  األمــني  رافــق  تونس. 
ــي مــــــون، رئـــيـــس مـــجـــمـــوعـــة الــبــنــك  بـــــان كــ
الــــدولــــي، جــيــم يـــونـــغ كـــيـــم، فـــي حـــني قــدم 
األمني العام ملنظمة العمل الدولية منفردًا. 
هل هي املصادفات أم الرغبة الجماعية في 
إنقاذ مسار التحول الديموقراطي وإسناد 

التجربة التونسية دوليا؟
شـــارك الــثــالثــة، على هــامــش زيــارتــهــم، في 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي حـــول التشغيل، 
ولــــم يــنــســوا تــأكــيــد وقـــوفـــهـــم مـــع تــجــربــة 
التحول  تونس االستثنائية والفريدة في 
الــديــمــوقــراطــي.ال شــك فــي أن لــهــم معرفة، 
ــذه الـــتـــجـــربـــة،  ــ ــا يــــهــــّدد هــ ــمـ ــو عــــامــــة، بـ ــ ولــ

خصوصا مسألة اإلرهاب والبطالة.
تواجه  الــتــي  التحديات  أن  الجميع  يعلم 
التجربة،  بهذه  تعصف  قد  والتي  البالد، 
التشغيل واإلرهــــاب،  هــمــا  بشكل خـــاص 
وأن العجز عن حل األولى يدعم استفحال 
الثانية. تسحق البطالة ما يناهز ثمانمائة 
ألــــف شــــاب، ثــلــثــهــم مـــن حــامــلــي شــهــادات 
جــامــعــيــة عــلــيــا، وأي تــأخــيــر فــي معالجة 
األمـــر ســيــدفــع آالفـــًا منهم إلـــى االلــتــحــاق، 
بــشــكــل أو بـــآخـــر، بــتــلــك الــخــاليــا الــنــائــمــة 
في  فوجئنا،  الــتــي  اإلرهــابــيــة  للجماعات 
إنها  املخيف.  بحجمها  األخــيــرة،  األشهر 
ــن هــــــؤالء الـــعـــاطـــلـــني الـــذيـــن  تــســتــقــطــب مــ
آلت  مما  الــعــديــدة  الخيبات  بهم  عصفت 
إليه أوضاع البالد بعد الثورة، يدًا عاملة 
اإلرهــابــيــون على  يــراهــن  للقتال.  صالحة 
ذلــك املـــزاج املــتــبــّرم والــيــائــس الـــذي ينخر 
رأينا  فلقد  انتدابهم،  يتم  حتى  الــشــبــاب، 
كــيــف نــجــح هـــؤالء فــي اســتــقــطــاب حاملي 
شـــهـــادات عــلــيــا فـــي الــهــنــدســة والــصــيــدلــة 
والـــكـــيـــمـــيـــاء والـــــريـــــاضـــــة وحــــتــــى الـــطـــب 
اإلرهابيون  يتدّرب  العمل. ال  عاطلني عن 

عالء الترتير

ــّبـــة  ــلــــى انـــــطـــــالق هـ ــــر عــ ــهـ ــ ــتــــة أشـ مــــضــــت ســ
واستمرار  الفلسطينية،  الشبابية  الغضب 
مع  والجماعية  الــفــرديــة  االشــتــبــاك  حلقات 
ــلـــي. مـــا أهــــم املــالحــظــات  ــيـ ــرائـ املــحــتــل اإلسـ
أحـــداث  متابعة  مــن  تسجيلها  يمكن  الــتــي 
األشهر الستة؟ وما الدروس املستوحاة من 
التجربة؟ تسجل هذه املقالة ست مالحظات 

رئيسية.
بكل  املاضية  القليلة  األشــهــر  أظــهــرت  أواًل، 
وضوح مدى ضعف بنية األحزاب السياسية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وفـــعـــلـــهـــا وشـــرعـــيـــتـــهـــا، مــن 
يمينها إلى يسارها؛ إذ فشلت هذه األحزاب 
»التاريخية« في توفير اإلطــار املؤسساتي 
املنتفض ضد  السياسي للشباب  الدعم  أو 
املــتــعــّددة. فشلت في تعبئة  القمعية  البنى 
املنتفض  الشباب  تسليح  وفــي  الجماهير، 
بــالــتــعــلــيــم الــســيــاســي املـــنـــاســـب والـــكـــافـــي، 
كــمــا فــشــلــت فـــي تـــحـــّدي الــبــنــى الــســلــطــويــة 
والقمعية ألجهزة أمن السلطة الفلسطينية، 
ــرارات قــيــادتــهــا الــســيــاســيــة. بل  ــ وتـــحـــدي قــ
إن أحــزابــًا أظــهــرت بــوضــوح عــدم اكتراثها 
أو رغــبــتــهــا بــاســتــئــنــاف الــنــضــال الــوطــنــي 
ــيــــة،  ــقــــوق الـــســـيـــاســـيـــة واملــــدنــ إلحـــــــــراز الــــحــ
ــر الـــواقـــع املــقــيــت الــذي  ــلــت إدامــــة األمــ

ّ
وفــض

لــم تكن  الفلسطينيني.  فــي صالح  ال يصب 
ــذه فــقــط بسبب  ــّددة هــ ــعـ ــتـ أوجـــــه الــفــشــل املـ
عـــدم فعاليتها، وإنــمــا  أو  ــــزاب  األحـ ضــعــف 
السياسية  اإلرادة  افــتــقــادهــا  بسبب  ــم  األهـ
والقرار السياسي املستقل، وربما أيضًا ألن 
قيادة معظم األحزاب السياسية املوجودة، 
وبرامجها السياسية، ال تلبي الحد األدنى 
من تطلعات الجماهير، أو أنه انتهى تاريخ 
هذه  شرعية  تكون  وبالتالي،  صالحيتها. 
األحـــزاب والــقــيــادات دومــًا على املــحــك. وقد 
لـــألحـــزاب السياسية  الــضــعــف  ر هـــذا 

ّ
تـــجـــذ

للبنى  املصاحبة  التحوالت  فــي  التقليدية 
الفلسطيني،  السياسي  للنظام  السياسية 
والــبــرنــامــج الــســيــاســي لــقــيــادتــه، وأنــظــمــة 
الضعف  وبالتالي،  بــه.  املرتبطة  الحوكمة 
هو فلسطيني ذاتــي، ارتــبــط، بشكل خاص 
ــفـــتـــت  ــتـ ــة الـــتـــشـــتـــت والـ ــالــ وأســـــــاســـــــي، بــــحــ
مع  ترافقت  والــتــي  الــداخــلــيــة،  الفلسطينية 
الغربية  الضفة  في  الــدولــة«  »بناء  مشروع 
في  وتكريسها«  الــقــوة  »تجميع  ومــشــروع 

قطاع غزة.
ثــانــيــًا، أوضـــحـــت األشـــهـــر الــســتــة املــاضــيــة 
الوطنية  الـــدور األمــنــي اإلشــكــالــي للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ إذ أنـــهـــا تـــســـانـــد االحـــتـــالل 
فــي إنهائه.  بـــداًل مــن املساهمة  وتــشــرعــنــه، 
انة لقيادة 

ّ
وعلى الرغم من الخطابات الطن

مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر حـــــول قـــــــــرارات الــلــجــنــة 
األمني  التنسيق  بإنهاء  للمنظمة  املركزية 
غلب  الفعل  أن  إاّل  واحتاللها،  إسرائيل  مع 
قيادات  واحتفلت  وتباهت  الــخــطــاب،  على 
األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة لــلــســلــطــة بــانــضــبــاطــهــا 
ــة لــعــمــلــيــة الــتــنــســيــق  ــيــ ــاســ ــقـــواعـــد األســ ــلـ لـ
ــي. فـــأفـــعـــال )ومـــــمـــــارســـــات( مــنــظــمــة  ــ ــنـ ــ األمـ
الـــتـــحـــريـــر والـــســـلـــطـــة وأجـــهـــزتـــهـــا األمــنــيــة 
تــشــكــل أحــــد أهــــم أســـبـــاب انـــحـــســـار الــفــعــل 
الجماعي املشتبك في هبة الغضب الحالية، 
املقاومة  األعمال  نحو  طراد 

ّ
باض والتحول 

الـــفـــرديـــة. فــالــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــي، 
للثورة  معادية  وتعريفها،  بناها  بموجب 
والــتــحــرر، قــد أضــافــت معيقًا آخــر فــي وجه 
من  املحتلة،  األرض  فــي  املنتفض  الــشــبــاب 
أجل إحراز الحقوق السياسية واإلنسانية. 
وهذا الدور اإلشكالي للسلطة الفلسطينية 

وائل نجم

ــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي،  ــ اســتــحــضــر وزيـ
اعة التوطني من جديد 

ّ
جبران باسيل، فز

على خلفية زيارة أمني عام األمم املتحدة، 
بــــان كـــي مـــــون، إلــــى لـــبـــنـــان، وهـــــذه املــــّرة 
مــن بـــاب الــالجــئــني الــســوريــني؛ واســتــبــق 
، حـــيـــث رفـــض  ــــيٍّ ــدائـ ــ ــارة بـــمـــوقـــٍف عـ ــ ــزيـ ــ الـ
ــــني الـــعـــام فـــي املـــطـــار، ولــم  اســتــقــبــال األمـ
يشارك الحقًا في أيــة لــقــاءات عقدها كي 
مـــون مــع املــســؤولــني الــلــبــنــانــيــني، وذهــب 
إلـــى أبــعــد مــن ذلــــك، عــنــدمــا عــقــد مــؤتــمــرًا 
اعـــة. 

ّ
صــحــفــيــًا تـــحـــّدث فــيــه عـــن هــــذه الـــفـــز

وذلــك كله في وقــٍت أكد رئيس الحكومة، 
تمام سالم، وبقية املسؤولني اللبنانيني، 
ــم ُيـــبـــحـــث فــي  ــ ــتــــوطــــني لـ ــــوع الــ ــــوضـ أن مـ
 عــن اإلجــمــاع اللبناني 

ً
الــلــقــاءات، فــضــال

عــلــى رفـــضـــه، ورفـــــض تـــوطـــني الــالجــئــني 
الفلسطينيني، حفظًا لحق عودتهم. 

يقول بعضهم في لبنان إن حديث الوزير 
اعة التوطني ينّم عن هاجٍس 

ّ
باسيل عن فز

بلٍد  فــي  الديمغرافي  بالتغيير  عالقة  لــه 
التوازنات، ومحكوٌم  على  أساسًا،  يقوم، 
بــمــا ُيـــعـــرف بــالــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة، 
ــنـــاك، فـــي املـــقـــابـــل، مـــن يـــقـــول إن  إال أن هـ
حديث  الــوزيــر جــاء في إطــار االستغالل 
به   الـــذي مني  الفشل  فــي ظــل  السياسي، 
الوزير  الذي يرأسه  الحر  الوطني  التيار 
باسيل، خصوصًا بعد الفشل في إيصال 
إلــى سّدة  النائب ميشال عــون،  مرشحه، 
ي 

ّ
الــرئــاســة األولـــــى، عــلــى الـــرغـــم مـــن تبن

ترشيح  املنافس  اللبنانية  القوات  حــزب 
عــون، وهو ما جعل التيار ينكشف أمام 
ــف 

ّ
ــوء تــخــل ــ الـــســـاحـــة املــســيــحــيــة، فــــي ضـ

ــراهـــن عــلــيــه، حــــزب الــلــه،  حــلــيــفــه الـــــذي يـ
عـــن حـــضـــور جــلــســات االنـــتـــخـــاب، وعـــدم 
الــضــغــط عــلــى حــلــفــائــه فـــي فــريــق 8 آذار  
)سليمان فرنجية ونبيه بري( النتخاب 

عون. 
وبــالــتــالــي، بـــدا الــتــيــار بــحــاجــة إلـــى شــّد 
انتخاب  تعطيل  بعد  املسيحي،  العصب 
22 شــهــرًا،  مــن  أكــثــر  للجمهورية  رئــيــس 
والفشل فــي إيــصــال عــون إلــى ســدة هذه 
ــر بــاســيــل إلــى  الـــرئـــاســـة، مـــا دفــــع الــــوزيــ
ــتـــوطـــني، لــلــظــهــور  ــة الـ اعــ

ّ
ــز اســـتـــحـــضـــار فــ

قـــويـــة.  كـــانـــت  الـــضـــيـــقـــة، وإن  الـــســـيـــاســـيـــة 
بــعــد تــلــك األحـــــداث، وخــــالل حــكــم الــرئــيــس 
األمـــيـــركـــي، جــــورج دبــلــيــو بــــوش، صــعــدت 
ــقـــوة داخــــل  الــــقــــوى املــســيــحــيــة املـــتـــدّيـــنـــة بـ
وبدأنا  الحاكم.  الجمهوري  الــحــزب  أروقـــة 
ــــن قــــســــاوســــٍة مــحــســوبــني  ــر عـ ــثــ نـــســـمـــع أكــ
عـــلـــى املــســيــحــيــني األصــــولــــيــــني، مـــثـــل بــيــل 
ــــالم، كــمــا انــتــشــرت  ــرام، يــهــاجــمــون اإلســ ــ جـ
أيــضــًا ظــاهــرة اإلعــــالم املــحــافــظ، مــثــل قناة 
ــة كـــرش  ــ ــيـ ــ ــيـــوز والــــبــــرامــــج اإلذاعـ فـــوكـــس نـ
وانــخــرط بعض مشاهير  وغيرهم،  ليمبو 
تلك املنابر فــي نشر الــخــوف ضــد اإلســالم 
واملــســلــمــني. ولــكــن، ظــل الــخــطــاب الرسمي 
محافظًا عــلــى مــســافــٍة واســعــٍة مــن خطاب 
الـــعـــداء لــإســالمــوفــوبــيــا، حــيــث أكـــد بــوش 
على اإلسالم دين سالم في مواجهة خطاب 

العداء القادم من بعض أروقة حزبه.
مــا حـــدث بــعــد صــعــود الــرئــيــس األمــيــركــي 
الحالي، باراك أوباما، كان أشبه بمعضلة، 
فخطاب أوبــامــا عــن اإلســـالم أفضل بكثير 
مـــن خــطــاب ســابــقــه، لــكــن اإلســالمــوفــوبــيــا 
صــعــدت فــي عــهــده إلـــى مــســتــويــاٍت مقلقة، 
ــــول إلـــــــى قــضــيــة  ــــحـ ــه تـ ــسـ ــفـ ألن أوبــــــامــــــا نـ
اســتــقــطــاب واســـعـــة، ولــيــس أدل عــلــى ذلــك 
مــن ظــاهــرة حــركــة »حــفــالت الــشــاي«، وهي 
حـــركـــة جــمــاهــيــريــة انـــتـــشـــرت ســـريـــعـــًا فــي 
ــزب الـــجـــمـــهـــوري، نـــوعـــًا مــن  ــحــ أوســــــــاط الــ
املــعــادي ألوبــامــا من  الجماهيري  الــحــراك 
 لألجانب 

ً
ناحيةـ والــرافــع أجــنــداٍت معادية

واألقليات، ولإنفاق الحكومي املوجه لتلك 
الفئات، من ناحية أخرى.

ساهمت حركة حفالت الشاي في انتصارات 
الجمهوريني في الكونغرس األميركي، منذ 

املتحدة والعالقات البينية بينها. وتتتبع 
ــان مـــصـــادر اإلســالمــوفــوبــيــا في  ــتـ الـــدراسـ
الـــدوائـــر الـــثـــالث الــتــي جــــاءت عــلــيــهــا هــذه 
الــســطــور، وهـــي دوائـــــر الــخــبــراء األمــنــيــني 
ــيــــات الـــــشـــــرق األوســـــــط  ــلــــوبــ ــبــــطــــني بــ املــــرتــ
وإسرائيل واألمن وقضايا اإلرهاب، ودائرة 
الــــقــــوى املــســيــحــيــة األصـــولـــيـــة املـــتـــشـــددة، 
ودائرة املحافظني املتشددين داخل الحزب 
الروابط  على  الدراسة  وتؤكد  الجمهوري. 
الــثــالث،  الـــدوائـــر  بــني  والتنظيمية  املــالــيــة 
وكيف تتشارك في عدد صغير من املمولني 
وتكشف  واألفـــكـــار.  والــنــشــطــاء  الرئيسيني 
ــــالم  ــائــــل اإلعـ ــيـــرهـــا دور وســ ــة وغـ ــ ــدراسـ ــ الـ
نيوز«  »فــوكــس  وفــي مقدمتها  املــحــافــظــة، 
فــي تــرويــج أفــكــار تــلــك الـــدوائـــر ورمــوزهــا، 
وإعطائهم حجمًا أكبر من حجمهم تقريبًا.

ــو أســـبـــاب  ــا ال تـــوضـــحـــه الــــدراســــتــــان هــ مــ
صعود الظاهرة بشكل عام، فهل نحن أمام 
الــحــضــارات، حيث  لنظرية صـــدام  تطبيق 

الــغــرب يــكــره الــشــرق على أســس حضارية 
لالستشراق  امتداد  أمــام  أم نحن  ودينية؟ 
والنظرة السلبية للشرق، بغرض إضعافه 
والسيطرة على موارده؟ أم نحن أمام أزمٍة 

تمر بها املجتمعات الغربية نفسها؟
وهنا يشير بعضهم إلى أزمات املجتمعات 
ــر، مــثــل زيــــادة  ــيــ الــغــربــيــة فـــي الــعــقــد األخــ
االحـــتـــقـــان الــســيــاســي الـــداخـــلـــي، وتــراجــع 
الـــفـــروق الــحــقــيــقــيــة بـــني الــيــســار والــيــمــني، 
بسبب ســيــطــرة الــرأســمــالــيــة االقــتــصــاديــة 
الــحــريــات، في  الليبرالية وفــكــرة  وتــراجــع 
باإلضافة  واألمـــن،  املـــال  لوبيات  مواجهة 
إلــــى األزمـــــة االقــتــصــاديــة وأزمــــــات حــربــي 
ــراق والــــــصــــــراع مـــــع »داعــــــــــــش«. وقـــد  ــ ــعــ ــ ــ ال
األميركية لألبحاث،  راند  نشرت مؤسسة 
ــة بــعــنــوان »عــدم  فــي الــعــام املـــاضـــي، دراســ
ــا الــغــربــيــة«، تــحــاول  ــ الــتــســامــح فـــي أوروبــ
ــاب صـــعـــود ظـــاهـــرة  ــبــ أن تــفــهــم فــيــهــا أســ
املجتمعات  في  لألجانب  والعداء  التمييز 
األوروبــيــة، في استطالعات واسعة للرأي 
أوروبــيــة. ومن  الــعــام، شملت ثماني دول 
فــالــدول  التعميم،  صــعــوبــة  نتائجها  أهـــم 
ــواًء فـــي قــضــيــة عــدم  ــ ــة لــيــســت سـ ــيــ األوروبــ
الــتــســامــح ضـــد األجـــانـــب وأســبــابــهــا، وأن 
عـــدم الــتــســامــح يــقــل فـــي أوســـــاط الــشــبــاب 
ــــن حـــصـــلـــوا عـــلـــى فــرصــة  واملـــتـــعـــلـــمـــني، ومـ
الــعــيــش عـــن قـــرب مـــع األجـــانـــب والــتــعــّرف 
عليهم فــتــرة طويلة، ويــزيــد فــي األوســـاط 
االقتصادي  ســواء  بالتهديد،  تشعر  التي 
أحــداث  بسبب  األمــنــي  أو  البطالة،  بسبب 
العنف، كما يرتبط عدم التسامح بوضوح 
بتوجهات الشخص السياسية، فاالرتباط 
واملحافظة  اليمينية  السياسية  باألحزاب 

ــبـــط، فــــي الـــغـــالـــب، بـــمـــواقـــف مــعــاديــة  يـــرتـ
ــــروط الــهــجــرة  لـــألجـــانـــب، مــثــل تــشــديــد شـ
املــســاعــدات االقــتــصــاديــة للفقراء  وتــقــلــيــل 

واألقليات واملهاجرين. 
ويــبــدو مــن الــدراســات املختلفة أن صعود 
األقليات  بطبيعة  يرتبط  اإلسالموفوبيا 
مستضعفة،  كأقليات  الــغــرب  فــي  املسلمة 
ــيـــاســـي،  ــيــــر الـــسـ ــأثــ ــتــ قـــلـــيـــلـــة الـــتـــنـــظـــيـــم والــ
فاملسلمون ال يتعّرضون وحدهم للتمييز 
ــيـــه قـــطـــاعـــات أخـــــــرى مــن  بــــل تـــشـــاركـــهـــم فـ
املـــهـــاجـــريـــن مـــن أعــــــراق وأديـــــــان مــخــتــلــفــة، 
فــي حــني تتمتع أقــلــيــات أخـــرى فــي الــغــرب 
قـــدرًا من  أفــضــل، بسبب تحقيقها  بــوضــٍع 
واإلعالمي  االقتصادي  والنفوذ  االنــدمــاج 
ــبــــط الـــتـــمـــيـــيـــز أيـــضـــًا  ــرتــ والــــســــيــــاســــي. ويــ
بــــظــــروف املـــجـــتـــمـــعـــات الـــغـــربـــيـــة نــفــســهــا، 
واالســتــقــطــاب الــســيــاســي الـــحـــاد، وتــراجــع 
دور الــيــســار الــلــيــبــرالــي فـــي تــقــديــم بــدائــل 
اقتصادية وسياسية، في مواجهة صعود 
اليمني الرأسمالي املشغول بإثراء األثرياء 
والحلول األمنية. وترتبط اإلسالموفوبيا 
بــاألزمــات االقــتــصــاديــة والتهديدات  كــذلــك 
األمنية املختلفة، فاجتماع كل تلك االزمات 
وتــــهــــديــــدهــــا يـــجـــعـــل األقــــلــــيــــات والـــفـــئـــات 
األضعف في املجتمعات الغربية في وضع 
لذا، تبدو مواجهة اإلسالموفوبيا  صعب. 
ــًا، ألنــــهــــا تــرتــبــط  ــبــ ــعــ ــًا كـــبـــيـــرًا وصــ ــّديــ تــــحــ
الغربية  املجتمعات  في  بتحوالٍت ضخمة 
واالقـــتـــصـــاد الــــدولــــي وحـــركـــة املــهــاجــريــن 
ــــرق األوســـــــــط والـــتـــطـــور  ــشـ ــ وصــــــراعــــــات الـ
ــود األقــــلــــيــــات املــســلــمــة  ــ ــوجـ ــ ــاريــــخــــي لـ ــتــ الــ

الحديثة نسبيًا في املجتمعات الغربية.
)كاتب مصري(

للقتل فحسب، بل  على استعمال السالح 
يــتــدربــون، أيــضــًا، عــلــى اســتــثــمــار خيبات 

البطالة بشكل خاص.
بــعــيــدًا عــن الــجــانــب الــبــروتــوكــولــي لــزيــارة 
األمـــــني الـــعـــام لـــألمـــم املـــتـــحـــدة، والـــتـــي قد 
تــكــون حــدثــت لــغــايــات أخـــرى غــيــر املعلنة 
)تـــزامـــن مــع دخــــول حــكــومــة فــائــز الــســراج 
الـــلـــيـــبـــيـــة طــــرابــــلــــس، مـــتـــجـــهـــة إلـــيـــهـــا مــن 
فإن  اآلخرين،  املسؤولني  بقية  أو  تونس(، 
 
ً
مردودية الزيارة  من  انتظروا  التونسيني 
عملية  أكبر، قد تساعد البالد على تجاوز 
أزمتها الحاّدة، فالوعود التي تم إعالنها 
لــم تــرتــق إلــى تلك االنــتــظــارات، على غــرار 
التي حــددت بخمسة  الدولي  البنك  منحة 
النهوض  أجل  مليارات دوالر سنويًا، من 

بالتشغيل والجهات الداخلية. 
كانت حزمة اإلجراءات/ الوعود التي أعلن 
عــنــهــا هــــؤالء املـــســـؤولـــون مــخــيــبــة لبعض 
التونسيني، فهي تذهب إلى مزيٍد من رهن 
مقّدرات البالد، وربما على امتداد أجيال، 
لــلــدائــنــني، إذ تـــرزح الــبــالد تــحــت اقــتــراٍض 
التأجير  نفقات  إلــى  جله  يذهب  مجنون، 
وغــيــرهــا مــن املــصــاريــف الــتــي ال صلة لها 

بإيجاد الثروة وفرص التشغيل.
تـــصـــون تــجــربــتــهــا  لـــتـــونـــس أن  يــمــكــن  ال 
الناجحة من السقوط في الفوضى والعنف، 
الــديــمــوقــراطــيــة،  الـــــدول  أســنــدتــهــا  إذا  إال 
فيما يشبه  ماليًا،  األوروبــيــة،  وخصوصًا 
صــنــدوق دعـــم الــتــحــوالت الــديــمــوقــراطــيــة. 
رأيــنــا مــا يــقــابــل هـــذا تــمــامــًا، حــني تــم دعــم 
االنــــقــــالبــــات عـــلـــى الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، تــحــت 
مسميات مــؤتــمــرات الـــدول املــانــحــة، بحثًا 
ــن تـــرســـيـــخ االســــتــــبــــداد، وطـــــي صــفــحــة  عــ
جـــاذبـــيـــة الـــتـــحـــوالت الــديــمــوقــراطــيــة إلــى 

األبد.
لكن، علينا أال نفرط في التفاؤل، فقد عّبر 
سابقًا مسؤولون، في مناسباٍت عديدة، 
على غرار قمة مجموعة الثماني ومنتدى 
ــا، فــــضــــال عـــــن زعــــمــــاء  ــ ــــرهـ ــيـ ــ دافــــــــــوس وغـ

أنــه وليٌد مع نشأتها، لكن  ليس جديدًا؛ إذ 
االنتفاضات  لحظات  فــي  تـــزداد  إشكاليته 
الشعبية، كالتي نشهدها منذ ستة أشهر. 
ــــعــــّرى دور جــوهــري  ــذه، ُي ــهـ فـــي لـــحـــظـــاٍت كـ
للسلطة الفلسطينية، واملتمثل في »حماية 

املحتل والرضوخ للمستعِمر«.
الفلسطيني بوجه  الــشــبــاب  يــعــانــي  ثــالــثــًا، 
خاص )البطالة تصل إلى 40%( من درجٍة 
ــــأس والــغــضــب  ــيـ ــ ــــاط والـ ــبـ ــ ــن اإلحـ ــٍة مــ ــيـ ــالـ عـ
والـــســـخـــط عـــلـــى حـــلـــقـــات الـــفـــشـــل املــســتــمــر 
وغياب األفق املستقبلي. وكانت هذه الحالة 
مــحــط اهــتــمــام مــراقــبــني أمــنــيــني عــديــديــن، 
ــّبـــة تــــحــــول هـــــذا اإلحــــبــــاط  روا مــــن مـــغـ

ّ
حـــــــــذ

إلــى فــرصــٍة تسمح لــداعــش بــالــوصــول إلى 
فلسطني. ولــكــن هــذا االســتــنــتــاج الضعيف 
واملدفوع أمنيًا، وغير املستند على الدالئل، 
يــمــكــن دحـــضـــه بــمــجــرد الــنــظــر إلــــى نــتــائــج 
الــرأي، والتي تشير، بوضوٍح  استطالعات 
سع لداعش في فلسطني، 

ّ
شديٍد، إلى أنه ال مت

وال أرضية خصبة لها، بني الفلسطينيني. 
ــزه مــركــز  ــجــ ــــرأي، أنــ ــلـ ــ إذ أفــــــاد اســــتــــطــــالٌع لـ
القدس لإعالم واالتصال، وظهرت نتائجه 
لــدى  بـــأن  آذار 2016  مــــارس/  فــي منتصف 
آراء سلبية  الفلسطينيني  من  حوالى %82 
حـــول »داعـــــش«، وبـــأن األغــلــبــيــة تــؤمــن بــأن 
»داعش« تضر بالقضية الفلسطينية. وأفاد 
اســتــطــالع آخـــر، أنــجــزه املــركــز الفلسطيني 
لــلــبــحــوث الــســيــاســيــة واملــســحــيــة، وظــهــرت 
نتائجه في أواخــر مــارس/ آذار 2016، بأن 
أعمال  يستنكرون  الفلسطينيني  مــن   %88
، ال 

ً
»داعــــش«، ويــرونــهــا مجموعة مــتــشــددة

تمثل اإلسالم الحقيقي الصحيح.
رابــعــًا، وعــلــى الــرغــم مــن تضحيات الشعب 
ــادات  ــيــ قــ أن  إاّل  ــة،  ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ املـ الــفــلــســطــيــنــي 
حــركــتــي فــتــح وحــمــاس تــرفــضــان الــوصــول 
فاالنقسام  حقيقية،  وطنيٍة  مصالحٍة  إلــى 
ر لم ُيجسر، على الرغم من انتفاضات 

ّ
املتجذ

الــتــضــحــيــات  ــــل  وكـ األرض،  عــلــى  الـــشـــبـــاب 
الحالة  إلــى أريحية  األخـــرى، والـــذي يشير 
ــرفـــني،  ــطـ ــكـــال الـ ــة واألمـــــــــر الـــــواقـــــع لـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
كــلــيــهــمــا  أن  إذ  وحـــــمـــــاس.  فـــتـــح  حـــركـــتـــي 
على  والدولية  اإلقليمية  األولويات  يفضل 
حــســاب املــصــالــح واالحـــتـــيـــاجـــات املــحــلــيــة. 
الــدوحــة دليل آخــر على غياب  ومفاوضات 
للوصول  الــطــرفــني  لـــدى  الحقيقية  اإلرادة 
إلــــى املــصــالــحــة. وبـــالـــتـــالـــي، هــمــا مـــّصـــران 
على الفشل. وعليه، فإن املحاسبة الشعبية 
األهـــم إلعـــادة ترتيب  املفصل  لكليهما هــي 
الفلسطينية،  الــداخــلــيــة  الــســيــاســة  أوراق 
فــمــحــاســبــة الــطــرفــني عــلــى كـــل األذى الـــذي 
لحق باملشروع الوطني الفلسطيني، بسبب 
ــرورة  اقــتــتــالــهــمــا عــلــى ســلــطــة وهـــمـــيـــة، ضــ

حة في هذه املرحلة. 
ّ
وأولوية وطنية مل

على  املاضية  الستة  األشــهــر  دلــت  خامسًا، 
الــفــجــوة الــكــبــيــرة بـــني الـــنـــاس وأصــواتــهــم 

في  املسيحي  لــلــوجــود  الــحــامــي  بمظهر 
لبنان من جهة، وألخــذ األنظار عن ملف 
الــجــلــســة املقبلة  الــرئــاســة، خــصــوصــًا أن 
دراماتيكيًا،  تطورًا  تشهد  قد  لالنتخاب 

قد يفضي إلى انتخاب فرنجية رئيسًا. 
لــم يــنــِف الــحــديــث عــن هــذيــن األمــريــن في 
اعة التوطني، وفي خلفيات 

ّ
استحضار فز

موقف الوزير باسيل، وجود أموٍر أخرى، 
قد تكون السبب الحقيقي في إثــارة هذا 
ــعـــل بــعــضــهــم فــــي لـــبـــنـــان أفــــاد   ــلــــف. ولـ املــ
ــلـــه فــي  ــــزب الـ ــبـــة حـ ــّبـــى رغـ ــأن بـــاســـيـــل لـ ــ بـ
عــدم استقبال بــان كــي مـــون، وأثـــار هذه 
الــفــوضــى، نــظــرًا ملــوقــف األخــيــر مــن حزب 
ــــاب، وفــي  ــــاإلرهـ الـــلـــه فـــي مــلــف اتـــهـــامـــه بـ
الحزب  بتّدخل  عــالقــة  لها  أخـــرى  ملفات 

في ملفات املنطقة. 
يبكي الوزير جبران باسيل على الوجود 
املسيحي في لبنان، ويثير هذه الفوضى 
 املأساة اإلنسانية 

ً
والضوضاء، متجاهال

التي يتعّرض لها السوريون ويعيشونها 
يوميًا، مثيرًا الخوف والقلق والفزع عند 
املــســيــحــيــني، والــلــبــنــانــيــني بــشــكــل عــــام، 
ــن تـــوطـــني الــــالجــــئــــني. لـــكـــنـــه، لـــألســـف،  مــ
نــســي أنـــه وقـــف مــســانــدًا وداعــمــًا للنظام 
املــســؤول عــن تهجيرهم وتــشــريــدهــم من 
قراهم ومدنهم، وتركهم نهبًا لكل أذى في 
أنــه حليف  باسيل  الــوزيــر  األرض. نسي 
ــى الـــحـــدود، وســاهــم 

ّ
لــلــحــزب الــــذي تــخــط

بكل فعاليٍة في طرد السكان وتهجيرهم 
بعضهم  لــتــطــلــعــات  تحقيقًا  قـــراهـــم،  مـــن 
فــي إقــامــة مــا تــســّمــى »ســـوريـــة املــفــيــدة«. 
الن انتخاب رئيس 

ّ
نسي أنه وحزبه يعط

للجمهورية، منذ أكثر من 22 شهرًا، وهو 
املسيحيون،  يشغله  الــــذي  األول  املــوقــع 
ــــذي يــحــفــظ وجـــودهـــم فـــي لــبــنــان، بل  والـ
بلد  تدمير  بذلك في  الشرق، ويسهم  في 
الـــــدوام. ومــا  ى بــه عــلــى 

ّ
الـــذي يتغن األرز 

ُيؤسف له أن بعض القيادات انزلقت معه 
اعة، قافزة فوق 

ّ
الفز إلى استحضار هذه 

شعار الشراكة واملحبة.
اعــــة الـــتـــوطـــني فــي 

ّ
لـــيـــس اســـتـــحـــضـــار فــــز

لبنان، اليوم، سوى هروب إلى األمام من 
جبران  تيار  يجد  ال  مهّمٍة،  استحقاقاٍت 

 للنجاح.
ً
باسيل فيها سبيال

)كاتب لبناني( 

فوز أوباما بالرئاسة، ودعمت نوابًا جددًا 
ُيبالغ  الــذي  متبنني خطابها االستقطابي 
واملهاجرين،  واألقليات  العداء ألوباما  في 
على  الحكومي  اإلنــفــاق  بخفض  ويــطــالــب 

البرامج املوجهة لهؤالء.
باختصار، تحّول خطاب العداء للمسلمني 
الحزب  منابر  إلــى  واألجــانــب  واملهاجرين 
الــجــمــهــوري الــرســمــيــة، وأصــبــحــنــا نسمع 
عـــن نـــــــواٍب، مــثــل مــيــشــيــل بـــاكـــمـــان وبــيــتــر 
يــتــبــنــون خـــطـــابـــاٍت  كــيــنــغ وآالن ويــــســــت، 
 لــلــمــســلــمــني بــشــكــل صـــريـــح، تــرى 

ً
مـــعـــاديـــة

ــة ألمــــيــــركــــا،  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــلــــمــــني شــــعــــوبــــًا مـ املــــســ
واإلســالم دينًا يدعو إلى العنف، وتطالب 
ناهيك  أمنيًا،  تتعقبهم  ســيــاســاٍت  بفرض 
عــن املــشــاركــة فــي حــمــالٍت لــرفــض تأسيس 
مؤامراٍت  من  التحذير  أو  مساجد جديدة، 
لــــفــــرض قــــوانــــني إســـالمـــيـــة فــــي الــــواليــــات 

األميركية املختلفة.
قــادنــا هـــذا كــلــه تــبــاعــًا إلـــى صــعــود ظــاهــرة 
دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، واســــتــــخــــدام مــرشــحــني 
في  للمسلمني  الــعــداء  لخطاب  جمهوريني 
حمالتهم االنتخابية الرسمية، ناهيك عن 
حــــوادث الــعــنــف واالعـــتـــداء عــلــى املسلمني 
ــد فـــي أمـــيـــركـــا الـــتـــي بـــاتـــت أكــثــر  ــاجـ واملـــسـ
أميركية  منظمات  لتقارير  وفقا  انــتــشــارًا، 

مسلمة، ووسائل اإلعالم كذلك. 
نـــتـــيـــجـــة ذلــــــــــك، بـــــاتـــــت اإلســــالمــــوفــــوبــــيــــا 
ــة فــــي مــــراكــــز أبـــحـــاث  ــلــــدراســ مـــوضـــوعـــًا لــ
ومــؤســســات أكــاديــمــيــة أمــيــركــيــة مــعــروفــة، 
 تقريرين ملركز التقدم األميركي 

ً
فنجد مثال

شــبــكــة   ... ــــوف  ــخــ ــ الــ ــة  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ »صـ ــــوان  ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
اإلســـالمـــوفـــوبـــيـــا«، يـــحـــاول فــيــهــمــا رصــد 
مــــصــــادر اإلســـالمـــوفـــوبـــيـــا فــــي الــــواليــــات 

دول، عــن دعــم تــونــس فــي عــدة مشاريع، 
حــتــى خــلــنــاهــم بـــصـــدد إنـــشـــاء صــنــدوق 
لتظل  الديموقراطي«،  للتحول  »مارشال 
ــوٍد، أو جــزءًا  ــ كــل تــلــك املــســائــل مــجــرد وعـ
مـــن الــتــســويــق الــســيــاســي، ضــمــن ثــقــافــة 
العالقات العامة في مثل تلك املناسبات. 
نــخــشــى أن يــســاهــم هــــذا الــتــعــامــي الـــذي 
تــمــارســه الـــدول األوروبـــيـــة، كما ورد في 
جريدة لوموند الفرنسية، عندما كتبت، 
إثــر أحـــداث بــنــقــردان أخــيــرًا، أن أصحاب 
الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي واملـــــالـــــي يـــتـــعـــامـــون 
عـــن دعــــم هــــذه الــتــجــربــة الـــفـــريـــدة، وهــم 
ــاب، وقد  ــ بــذلــك يــدعــمــون الــتــطــرف واإلرهـ
يدفعون الثمن باهظًا ذات يوم، إذا ظلت 
تدافع  متقدمة   

ً
جبهة تمثل  التي  تونس 

بمفردها عن قيم األوروبيني أنفسهم، أي 
والفكرة  اإلنسان  وحقوق  الديموقراطية 
الدستورية والدولة املدنية. ربما تنكفئ 
أوروبــــــــا عـــلـــى نــفــســهــا مــــجــــددًا، بـــدعـــوى 
الــتــصــّدي الــفــعــال املــوضــوعــي لــإرهــاب، 
وتــفــكــيــك الــشــبــكــات الــنــائــمــة داخــلــهــا أو 
الــعــابــرة لها. ولكن هــذه مجرد إجـــراءات 
عاجلة وضرورية، لكنها لن تحل املشكلة 

على املستوى االستراتيجي. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الحاكمة(  السياسية  )النخبة  والــســلــطــات 
ــة البعد  وقـــراراتـــهـــم. وهـــي تــشــيــر إلـــى درجــ
الــــكــــبــــيــــرة ألفــــــعــــــال )وخــــــــطــــــــاب( الـــســـلـــطـــة 
وقياداتها  التحرير  ومنظمة  الفلسطينية 
الفلسطيني ومطالبه  الشعب  عن تطلعات 
في الضفة الغربية وغزة، ناهيك عن البعد 
املحتل  الـــداخـــل  فلسطينيي  مـــع  املــتــنــاهــي 
التلفزيونية  املقابلة  شــاهــد  فمن  واملــنــفــى. 
التي أجرتها أخيرًا »دويتشه فيله« )إذاعة 
السلطة  وزراء  رئــيــس  مـــع  أملــانــيــا(  صـــوت 
الحمدالله، يدرك تمامًا  رامي  الفلسطينية، 
حجم الفجوة؛ إذ تبني أن القيادات والشعب 
هذه  لكن  مختلفني.  كوكبني  على  يعيشان 
املالحظة ال يجب أن تفاجئ أحــدًا؛ إذ أنها 
النتيجة الطبيعية لنظام سياسي مهترئ، 
ُبــنــاه، بطرٍق قمعيٍة  الــنــاس، ويديم  يهّمش 

وغير ديمقراطية.
ســـادســـًا، يــتــوقــع مـــراقـــبـــون عـــديـــدون دورًا 
 لألجنحة العسكرية للفصائل 

ً
قريبًا وفاعال

الفلسطينية واملجموعات األخرى املسلحة 
في االنتفاضة املندلعة حاليًا، لكن استنتاجًا 
وتوقعًا مجّردًا كهذا يهمل نقطتني مهمتني، 
تتعلقان بتبعات مشروع إصــالح األجهزة 
من  كــجــزء  الفلسطينية،  للسلطة  األمــنــيــة 
مشروع بناء الدولة، إضافة إلى محادثات 
»السالم« املعهودة، والتي عادة ما تتبع أي 

انتفاضة فلسطينية، أو تنهيها. 
فمنذ عــام 2007، وكــجــزء مــن مــشــروع بناء 
القطاع  ُمنح  الفلسطينية،  للسلطة  الــدولــة 
املستويني،  على  القصوى  األولوية  األمني 
املــالــي والــســيــاســي، فــقــد هــدفــت العمليات 
السالح، وخصوصًا  نــزع  األمنية وحمالت 
ــــالع املـــقـــاومـــة« فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  فـــي »قـ
املسلحة وتدمير  املقاومة  املحتلة، لتجريم 
البنية التحتية واألدوات املتاحة للمقاومة 
العسكرية لالحتالل اإلسرائيلي. وللتحقيق 
املقاومة  )تــجــريــم  الــهــدفــني  الــجــزئــي لهذين 
تبعاٌت  التحتية(  بنيتها  وتدمير  املسلحة 
ــــدرة األجــنــحــة الــعــســكــريــة   عــلــى قـ

ٌ
مـــبـــاشـــرة

الفّعال،  الفعل  على  الفلسطينية  للفصائل 
وهـــو اســتــنــتــاج، عــلــى الــرغــم مــن وضــوحــه، 
ــا تــلــتــفــت إلـــيـــه الــتــحــلــيــالت  ــادرًا مـ ــ ــه نــ إال أنــ
املـــدفـــوعـــة أمـــنـــيـــًا. ولــــكــــن، تـــجـــدر اإلشـــــــارة، 
الفلسطينيني قد  أن  إلـــى  الــصــدد،  فــي هـــذا 
التعامل مع  أنفسهم مرغمني على  يجدون 
اقتتاالت عنيفة ودموية، بسب االنشقاقات 
الداخلية لحركة فتح أو بسبب الحسابات 
اإلقليمية. وعندها، سيخرج سالح االقتتال 
أقطاب  الساحة بشكل يسير وســريــع.  إلــى 
الصراعات الداخلية، وخصوصًا في »البيت 
الــفــتــحــاوي« يــتــهــيــأون، ويــعــطــون األولــويــة 
لحساباتهم الشخصية والحزبية الضيقة، 

على حساب الكل الفلسطيني.
أخــــيــــرًا، تــفــيــد الــــدالئــــل والـــقـــرائـــن، عــلــى مر 
االنتفاضات  بــأن  املاضية،  الثالثة  العقود 
لحقت بمحادثات 

ُ
نهيت أو أ

ُ
الفلسطينية قد أ

ومـــبـــادرات »ســـــالم«. والـــكـــالم والــضــوضــاء 
 على 

ٌ
حــول املــبــادرة الفرنسية للسالم مثال

ذلك. ومع أننا نعرف القليل عن هذه املبادرة 
»غير املرئية«، إال أنه من الواضح أن معايير 
ــراوح  ــــت تــ ــا زالـ الـــســـالم الــقــديــمــة الــبــالــيــة مـ
مكانها بقواعد اللعبة نفسها، وبالالعبني 
ــر الــعــقــود  ــذيـــن ســقــطــوا عــلــى مـ أنــفــســهــم الـ
املــاضــيــة فــي »صــنــاعــة الــســالم«. وبالتالي، 
ليست مبادرة السالم الفرنسية هذه مدعاة 
لألمل؛ فمن يبحث عن األمــل عليه/ عليها 

البحث في مواضع أخرى.
)باحث ومحاضر جامعي 
فلسطيني في جنيف( 

صعود اإلسالموفوبيا... الراهن واألسباب

تونس والوعود الدولية

االنتفاضة الفلسطينية... ست مالحظات

فزّاعة التوطين في 
وطن األرز المعّطل

صعوبة مواجهة 
اإلسالموفوبيا 

الرتباطها بتحوالٍت 
في الغرب

تقدم تونس 
للعالم اختبارًا حقيقيًا 

.. وفاضحًا في 
الوقت نفسه

أوضحت األشهر 
الستة الماضية الدور 

األمني اإلشكالي 
للسلطة الفلسطينية

آراء

ميشيل كيلو

يسود اعتقاد قدري لدى كثيرين بأن الثورة السورية منتصرة ال محالة، ألن مطالبها 
، وتحظى بدعم شعبي ووطني واسع ثانيًا، وتقّدم قدرًا من التضحيات، 

ً
 أوال

ٌ
محقة

يكفي النتصار حقها على باطل نظام استبدادي: ظالم ومجرم، ثالثًا.
الكامنة وراء عدم  آخــر، أسئلة تتصل باألسباب  إلــى  هــذا االعتقاد يواجه، من حني 
انتصار الثورة، على الرغم من أعوامها املاضية، وحقها الجلي وباطل النظام الواضح 
بالتراخي،  القناعات  وتبدأ  الشكوك،  تظهر  املقنعة،  األجوبة  بانعدام  الشمس.  كنور 
ويعجز العقل التبربري واألخالقي عن تفسير ظاهرٍة يؤمن سوريون كثيرون أنها ال 
تحتاج إلى تفسير، لكنهم يشعرون، في الوقت نفسه، بالحسرة والحيرة، ألن حقها 
املعّزز بدعمهم لم يلعب الدور الذي يجعل انتصارها حتميًا، ولم يزهق باطل األسدية 

وقدرتها على مقاومتهم. 
في النزعة القدرية/ األخالقية، الغالبة على تفكيرنا، يعتبر انتصار حقنا على باطل 
النظام أمرًا حتميًا ال حيلة فيه لبشر، يفرض نفسه بقوٍة خفيٍة كامنٍة فيه، ال تدركها 
فإنه ال توجد  الــظــروف واألحـــوال،  الباطل، في جميع  القوة تهزم  العقول. وألن هــذه 
ومعايير،  معطياٍت  مــن  العملي  العقل  بــه  يهتم  عما  بنفسه  الحق  نــأي  فــي  مشكلة 
الــقــوى والــعــالقــات املجتمعية  أم ملموسة، مثل مــيــزان  أم ذاتــيــة، مــجــردة  موضوعية 
أو  ثقافيٍة  أو  قــانــونــيــٍة  أو  تــرتــيــبــاٍت سياسيٍة  مــن  فيهما  يتجسد  ومــا  واإلنــســانــيــة، 

اقتصادية واجتماعية ... إلخ. 
 عن فاعليه وفوق دنيوي، تحول طبيعته 

ً
يجعل هذا الفهم الثورة أمرًا متعاليًا، مستقال

بما  عليها،  يتوقف  انتصاره  أن  العقالنيون  يخال  بحساباٍت  وربطه  عقلنته،  دون 
 غالبًا، وتربط انتصاره بشروٍط واقعيٍة تتقلص بفضل 

ً
أن تجلياته تكون سياسية

وعيها احتماالت هزيمته، وتجعله ممكنًا، ألنه محكوٌم، كأية فاعلية إنسانية، بمعايير 
وشــروط تعوق انتصاره، وتفضي إلى فشله، إن رافقت تحقيقه أخطاء يعجز عن 
حقه،  على  أعدائه  باطل  تغليب  وفي  السورية.  املعارضة  تقترفها  كالتي  تجاوزها، 
إذا لم يتخلص من االرتجال، ولم يأخذ بأساليب في العمل الثوري، ال تتعارض مع 
طابعه، وهوية حراكه من أجل الحرية الذي ال بد أن يتبنى خططًا وبرامج تعبر عنه 
وتغنيه، وتسهم في تحقيقه، عبر تحويل حق الثوار في العدالة واملساواة والكرامة من 
 إلى 

ٌ
 عملي، تترجمه ممارساٌت صائبة

ٍّ
، تكفي املطالبة به لتحقيقه إلى حق  كالميٍّ

ٍّ
حق

مهام قابلة للتحقيق، تخدم الثوريني والشعب، وال تخدم أعداءهما الذين، إن هزمناهم 
 

ٍّ
بحقنا الكالمي، هزمونا بأسلحة باطلهم الفتاكة.  ال يكفي أن تكون الثورة علي حق

كي تنتصر. ومن يتابع تجارب التاريخ، يعلم أن انتصار بعض الثورات لم يرجع فقط 
إلى انسجامها مع مساٍر تاريخي وإنساني مستقبلي، بل إلى حقيقٍة إضافيٍة، هي 
ى 

ّ
رون شــروط انتصارها، في واقــٍع صراعيٍّ يتخط

ّ
أن من قادوها عرفوا كيف يوف

 لترقية حياتهم وتلبية حاجاتهم، وميدانًا 
ً
الكالم واألماني، وكيف يجعلون منها أداة

لصراٍع يتعنّي انتصارهم فيه بنمط وعيهم وصواب فاعليتهم ونجاعتها. 
عمليٍة  تحدياٍت  من  ثورتنا  يواجه  ما  تجاهلنا  تحقيقه،  شــروط  عن  حقنا  بفصل 
متشعبة، وعجزنا عن التصّدي لها. واليوم، وبعد ما تعّرضنا له من نكساٍت، ليس 
من الحكمة مواجهة ما اقترفناه من أخطاء أضعفتنا بالندم، أو بوضع ألسنتنا في 
خدمة تّرهاٍت كالمية تخّدرنا، وتوهمنا بأننا منتصرون حتمًا، بينما تبعدنا فعليًا 
لب انتصار الثورة 

ّ
عما يتطلبه انتصارنا من تقديٍر وتدبيٍر عقالنيني وعمليني.  يتط

اإليمان بانتصارها. هذا صحيح، لكنه ال يكفي. وتنتصر الثورة إذا ضبط أبناؤها 
كان  وإذا  واملعادية.  الخاصة  واأللغام،  االفخاخ  بوها 

ّ
أهدافها وجن مسارها وخدموا 

انتصارها،  التقصير في خدمتها حال دون  فإن  أدامها،  الــذي  بثورتنا هو  إيماننا 
وأسهم في إطالة عمر الباطل األسدي الذي نصب لنا أفخاخًا سقطنا فيها كلها على 
وجه التقريب، بينما أفاد كثيرًا من أخطائنا، وفي مقدمها تناقض إيماننا باالنتصار 

مع توفير شروطه العملية التي تجعل وقوعه حتميًا.

معن البياري

شخصياٌت ال أسماء لها، في فضاٍء يوحي باالختناق، تتحّرك وتتحاور وسط 
ناوشهم شمٌس بعيدة وأخرى قريبة 

ُ
قضباٍن تحيل إلى احتجاز الروح والبدن، وت

املعاني، من نحو  والترميز وظــالل  اإليحاء  ينهض على  نــصٍّ  غائبة، في  وغالبًا 
عن  املتشابهة  الشخصيات  هــذه  لتعبير   

ً
وسيلة اللغة  فيه  تبدو  ال  صفحة،   25

نفسها فقط، وإنما أيضًا أنفاسًا تفيض بأشواقهم إلى إيقاٍع آخر للحياة... هذا 
هو املبنى العام ملسرحية »سجون«، للكاتب األردني مفلح العدوان، وقد أنجزها 
على الخشبة املخرج القطري، محمد البلم، وأعد السينوغرافيا والديكور عبدالله 
الكواري، )إنتاج فرقة الغد لفنون الدراما(، وأداء يوسف خليل وفهد املري وعبدالله 
الهيل ونتاشا صوقار وزمالئهم. وقد شوهدت ضمن عروض مهرجان الدوحة 
ــا كـــان أيُّ عـــرٍض مــســرحــي ُيحسب  ـ

ّ
املــســرحــي فــي دورتــــه الــثــالــثــة والــثــالثــني. ومل

للمخرج، فإن »سجون« كذلك أيضًا، وقد أجاد البلم في توظيف طاقات الشبان 
املمثلني، وفي إيصال املغزى العام الذي يشتمل عليه النص، غير أنه في الوسع أن 
يقال إن البعد الفلسفي الذي ُيسائل فكرة وجود اإلنسان في عيِشه، وهو البعد 
أمــرًا شديد األهمية، ومركزيًا في  النّص  إلــى  االنتباه  العمل، يجعل  األوضــح في 
محاورة هذه املسرحية، صنيعًا مكتوبًا ثم صنيعًا بصريًا مشهديًا على الركح 

)بلغة أصدقائنا املغاربيني(. 
ليس املسرح وحــده الجنس اإلبداعي الــذي ُعــرف به مفلح العدوان، فله حضوره 
 لذاكرة املكان، ويكاد يصُدق عليه وصف أصدقائه له إنه 

ً
روائيًا وقاصًا وراويــة

األنـــواع، كان  أردنية وعربية، في هــذه  نــال خمس جوائز،  الجوائز«، فقد  »صائد 
األول في  املركز  الخامس«، جائزة  الوتر  جديدها، أخيرًا، عن مسرحيته »مرثية 
املسابقة الدولية لنصوص املونودراما باللغة العربية، والتي تنظمها هيئة الفجيرة 
العمل  هــذا  يعتني  وفيما  للمسرح.  الدولية  الهيئة  مع  بالتعاون  واإلعــالم  للثقافة 
 مضادًا ألعداء الحياة من أهل العنف والتطّرف، 

ً
بالفن، واملوسيقى خصوصًا، فعال

بمسألة  تنشغل  أيضًا  »ســجــون«  فــإن  زريـــاب،  املوسيقي  باستيحاء شخصية 
معلومة،  بقضباٍن  محسوس  سجٍن  من  انعتاقًا  ليس   ،

ً
مركزية  

ً
قضية الحرية، 

نشئها قيود الحياة، على تنّوع مستوياتها، في 
ُ
وإنما من مواضعاٍت بال عدٍد ت

الــزواج والشارع والعمل، بل طوال مسار اإلنسان، منذ سجن )الرحم( إلى حاله 
مأسورًا أمام شاشات الهواتف والحواسيب. 

ثّمة رمزّية ظاهرة في املسرحية، وقع مشاهدو عمل محمد البلم على ظاللها، في 
تعبيرات املمثلني، وهم ينطقون بما في جوارح الشخصيات التي يؤّدونها، وهي 
شخصيات ترتدي مالبس متشابهة، وفي أعمار متشابهة، وكذلك في انتقاالت 
العمل من مشهد إلى آخر، من محاورات الراوي الذي يروي عن سجنه شخصياِته 
الــراوي نفسه، في تأدية أدوار قــاٍض ومتهمني. وقد  إلى محاكمة بعضها، وكــذا 
صفة بسمٍت أدبيٍّ ملحوظ، في شحن اإليقاع 

ّ
 في النص، املت

ُ
ساعدت اللغة العالية

وهو  املسرحي،  العمل  في  املــركــزي  ـــراد 
ُ
امل بروحّية  املتتابعة  املشاهد  لهذه  العام 

حاجة اإلنسان إلى الخروج عن الرتابة والنمطية واألحادية، وإلى البهجة بالتعّدد 
واالختالف والتنّوع والنور، أي بالحياة حني ال نكون فيها منساقني إلى شروطها 
بتلقائيٍة تحّد من انطالقة اإلنسان إلى آفاِق إبداٍع غنيٍّ باالحتماالت التي تكسر 
كــل ثــبــات. وكــان بالغ اإلتــقــان املشهد الــذي أظهر أبــطــال العمل كأنهم أشــيــاء، أو 
أرقام، أو أدوات، في تعاملهم مع وسائط املعلوماتية واالتصال والتواصل، ومنها 
الــروحــي  الجفاف  تظهير  مــع  ــســق 

ّ
ات مشهد  وهــو  النقالة.  والــهــواتــف  الحواسيب 

اإلنــســان، وكما في  الــذي يقيم فيه  التفاصيل  املتعّدد  السجن  الناشئ في حياة 
الفنان، علي  يغال  لم  ولذلك  العمل،  في  ما   

ً
بطولة للغة  أن  بــدا  غيره من مشاهد، 

اللغة« في  إلــى »سحر  تأشيره  التطبيقية عن »ســجــون«، في  الــنــدوة  عليان، في 
نصوص مفلح الــعــدوان. وجــاء من أوتــاد النص )هــل تجوز التسمية؟( أن كاتبه 
ضّمن فيه مقاطع من قصائد ألمل دنقل ومحمود درويــش ومظفر النواب، وال 
 على وفــاٍء للغٍة صافيٍة لدى مفلح 

ً
شاهد، ما قد يكون داال

َ
سيما في انتقاالت امل

العدوان، وهو يكتب هجاًء فلسفيًا )ذهنيًا؟( لحال اإلنسان املعاصر سجينًا بني 
قضباٍن بال عدد.

محمد أبو رمان

على الرغم مّما حمله التاريخ املصري املعاصر من مراحل عصيبة، وفتراٍت قاسية، 
ما  الفردي، حتى في عهدة  طي 

ّ
التسل الدكتاتوري  الحكم  وفتراٍت طويلة ممتدة من 

السادات وحسني مبارك،  بأنور  مــرورًا  الناصر  الوطني، جمال عبد  الحكم  يسمى 
 أّن ما وصلت إليه »الدولة« في عهد الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بالفعل 

ّ
إال

بالجملة على  كانت تصدر  التي  اإلعـــدام  أحــكــام  هنا،  ُيقصد،  أمــر غير مسبوق. ال 
املئات، بلحظة واحــدة، ومنهم أناس أمــوات، وآخــرون ال عالقة لهم من قريب أو بعيد 
اإلعالمي  التنكيل  وال  املعتقلني،  من  اآلالف  عشرات  كذلك  وال  املسلمني،  بــاإلخــوان 
املؤيد للسيسي،  اليمني  العناني تفكك  الزميل خليل  بالخصوم، وال حتى ما سماه 
 على هشاشة الوضع القائم، عدم قــدرة الدولة على بناء رواية 

ً
بل ما هو أكثر داللــة

املصرية  الرسمية  والــروايــة  املصري  اإلعــالم  ليصبح  محترمة،  وسياسية  إعالمية 
مثارًا للسخرية والضحك واالستهزاء في دوٍل كثيرة.

جديد األفالم كانت حادثة اختطاف طائرة مصر للطيران، األسبوع املاضي، وكانت 
قبرص.  إلى  التوجه  على  القاهرة، إلجبارها  إلى  اإلسكندرية  من  داخلية  رحلة  في 
لت ليس فقط في أّن »الخاطف« املفترض لم يكن يرتدي 

ّ
القصة، بل الفضيحة، تمث

ه وحده تالعب باملسؤولني األمنيني جميعًا، من غير وجود شبهٍة 
ّ
حزامًا ناسفًا، وأن

إرهابية، بل في مسارعة األمن املصري إلى تسريب اسم الدكتور إبراهيم سماحة، 
ه املختطف، 

ّ
أستاذ الطب البيطري في جامعة اإلسكندرية، ورقم مقعده، واتهامه بأن

أميركا لحضور  إلى  الــذي كان متوّجهًا  بل وربــط مذيعون مباشرة بني األكاديمي 
مؤتمر علمي وجماعة اإلخوان املسلمني. اضطّرت الحكومة لالعتذار إلى الرجل الذي 
مألت صوره شاشات الفضائيات املصرية، لكن من يعتذر للمصريني عّما لحق بهم 
من إساءٍة عبر هذه الروايات الغبية، واالستهتار بعقولهم واالستخفاف بهم إلى هذا 
املستوى الذي لم تصل إليه مصر في أّي مرحلة في تاريخها.  الرواية الغبية التي 
أصبحت من معالم نظام الرئيس السيسي ظهرت، هي األخرى، في موضوع مقتل 
 قرب حاوية 

ً
طالب الدكتوراه اإليطالي، جوليو ريجيني، الذي وجد قبل أشهر مقتوال

قمامة، بعد أن تعّرض العتداءاٍت وحشيٍة وهمجية، وأشارت صحف عاملية كبرى إلى 
شكوٍك حقيقيٍة حول مسؤولية أجهزة أمنية مصرية، نظرًا ألّن ريجيني كان يكتب 

في صحيفة مانفيستو، وهي صحيفة إيطالية يسارية باسم مستعار. 
الغربية واألوروبــيــة، من  الــدعــاوى  بالرد على هــذه  اإلعــالم املصري  انشغل  بالطبع، 
دون أن ينشغل بكشف الحقيقة في مقتل الطالب، وبدأ وصالت الردح املعروفة، بل 
هم يريدون تدمير سمعة مصر.

ّ
ولم يترّدد إعالميون في اتهام »اإلخوان«، بدعوى أن

أطلقت السلطات رواياٍت متعددة في محاولة لتبرير الجريمة التي إن لم يرتكبها األمن 
املصري، فهو عاجز تمامًا عن كشف مالبساتها، لكّن آخر تلك الصيحات - الروايات 
ن من القضاء الكامل على عصابٍة 

ّ
املدهشة إعالن النيابة العامة املصرية أّن األمن تمك

متخصصٍة في خطف األجانب وقتلهم، فأغار عليهم األمن املصري وقتلهم جميعًا، 
أفراد العصابة، ووجدوا في حوزتهم جواز سفر ريجيني، مع بعض متعلقاته.

لم تقنع هذه الرواية الغبية اإليطاليني، بل حقنتهم بجرعة أخرى جديدة من الغضب، 
الجريمة، فأطلق وزيــر إيطالي  وعــّززت الشكوك لديهم بوقوف األمــن املصري وراء 

 تحّمل العواقب.
ّ

تهديدًا صريحًا ملصر بضرورة التعاون، وإال
العسكري أصيبت بحالة  االنقالب  السيسي، فكأّن دولــة  ثّمة شيء غريب مع عهد 
ها ال تحتاج إلى أعدائها، بل إلى أصدقائها، بدءًا من توفيق 

ّ
غباء شديد، إلى درجة أن

بالطبع بجهاز عالج  الزند، هم من يفضحونها، مــرورًا  إلــى أحمد   
ً
عكاشة وصــوال

ل بحق فضيحة العصر. في الخالصة، كانت العهود السابقة 
ّ
اإليدز الذي يمكن أن يمث

 أكثر تماسكًا تحترم، على األقل، الحّد 
ً
ها كانت تملك روايــة

ّ
 بامتياز، لكن

ً
دكتاتورية

العهد فقد وصل إلى مرحلٍة غير مسبوقة، وهو مؤشر  أّمــا هذا  العقل،  األدنــى من 
مهم، ملن يعنيه األمر، على ما يمكن أن تؤدي إليه محاوالت ترميم األنظمة السلطوية 

وإحيائها، بعد ثورات الربيع العربي.

عن هزائم الثورات »سجون« مفلح العدوان

دالالت »الرواية الغبية«
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السياســي  األداء  فــي  والالمبــاالة  الهزليــة 
سمتان واضحتان في األفعال السياسية 
الســورية  السياســية  القــوى  معظــم  لــدى 
فــي املرحلــة املاضية، بــدءا من املصالحات 
إلــى  الروســية،  العســكرية  القواعــد  فــي 
سياســي  فعــل  ألي  والتخويــن  االنتقــاد 
خــارج عــن اآلخــر، والعنتريات السياســية 
تجــاه األطراف األخــرى املتفاوضة، وربما 
نتيجــة  األخيــرة،  األيــام  فــي  توضحــت، 
إعــالن قيــام كيــان فيدرالــي فــي الشــمال، 
واالنتقــادات  االتهامــات  انهالــت  حيــث 
إلعــالن هــذا الكيــان، فــي املرحلــة الحاليــة 
طريــق  فــي   

ً
مهمــة الجميــع  رآهــا  التــي 

التفاوض لحل األزمة السورية.
لومــا  القــى  الــذي  الفيدرالــي  الكيــان  هــذا 
 وقانونا، على 

ً
وانتقادًا كثيرين مبني، مبدأ

نصــوص تشــريعية واتفاقــات سياســية، 
وقــع عليهــا كل من منع األكراد الســوريني 
من املشاركة في مؤتمر جنيف 3، فالدولة 
الالمركزيــة  أول خطــوات  أقــّرت  الســورية 
اإلدارية في قانون التنظيمات اإلدارية عام 
1957، ثــم أصــدرت قانــون اإلدارة املحليــة 
عــام 1973، تــال ذلــك صــدور دســتور عام 

2012 الذي أصدر معه قانون الالمركزية 
اإلداريــة، والــذي جــاء فــي املــادة 137 مــن 
الدســتور، لكــن القوانــني بقيــت حبــرًا علــى 
ورق، وبقــي تطبيقهــا بعيــدًا عــن املأمــول 
ر للقانون 

ّ
واملتوقــع. لذلــك، ال يمكنهــا التنك

الــذي أحــل قيــام الالمركزيــة اإلداريــة علــى 
األراضــي الســورية، خصوصــا فــي إطــار 
عدم شرحها محددات مواده وتفاصيلها، 
مــن حيــث الالمركزيــة اإلداريــة الضيقــة أم 
املوســعة أم الفيدراليــة. عمومــا، لــم يصــدر 
أي تصريــح رســمي معلــن مــن الحكومــة 
الســورية، ربمــا ألنهــا ال تــزال تــرى القــوى 
الصمــود  علــى  القــدرة  ضعيفــة  الكرديــة 
العســكري، علــى الرغــم مــن كل ما حققته 
مــن انتصــاراٍت علــى تنظيــم الدولة، وحتى 
على الجيش السوري في األعوام املاضية، 
ولكسب الود الكردي من جانب آخر، لكن 
الواقع يقول إن الحكومة السورية ال حول 
لهــا وال قــوة، فــي مــا حصــل، وليــس لديها 
القــدرة علــى التدخــل. بالنســبة للمعارضة 
التفــاوض  هيئــة  وخصوصــا  الخارجيــة، 
واالئتــالف الوطنــي، والذيــن اعتبــروا قيــام 
هذا الكيان خيانة عظمى لتطلعات الشعب 

الســوري، فيمــا األخيــر وقــع ورقــة تفاهــم 
مــع القوى السياســية املؤسســة لــه، ومنها 
القــوى السياســية الكرديــة، وذلــك بضمان 
حقهــم بتأســيس إقليــم حكــم ذاتــي، ولــم 
يذكر مكان أو زمان تأســيس هذا اإلقليم، 
فمــن يتحــدث عن تقســيٍم لســورية حاليا، 
ال أعتقــد أنــه يــرى االنفصــال غيــر املعلــن 
للمناطق الشمالية والشرقية الخارجة عن 
ســيطرة الدولة الســورية. لكن، من الســهل 
عليه معرفة الشرخ الواسع بني من يعيش 
فــي تلــك املناطــق ومــن يعيــش فــي مناطــق 
ســيطرة الدولــة، ذلــك الشــرخ الــذي أصبــح 
ســنبقى  وربمــا  إصالحــه،  الصعــب  مــن 

أعواما نعاني من تبعيات هذا الشرخ.
فــي  الكرديــة  السياســية  القــوى  إبعــاد 
أمــر  الحــوار  طــاوالت  عــن  اليــوم  الشــمال 
خطيــر، ســيتطور لقيــام فعلــي، ليس فقط 
ملنطقة حكم ذاتي، بل لدولة مستقلة ربما 
عــن وطنهــم  األكــراد  ، فتحييــد 

ً
مســتقبال

ضمــان  وعــدم  سياســيا،  ســورية  األم 
إلــى  أدى  السياســي  التمثيــل  فــي  حقهــم 

قيام هذا الكيان.
نجيب الشوفي )سورية(

القائد محمد قحطان، رجل السياسة ومهندس النضال 
والتحالفــات  التغييــر  رواد  مــن  اليمــن،  فــي  الســلمي 
السياســية، اختطفتــه مليشــيات الحوثــي واملخلــوع علــي 

عبد الله صالح قبل عام.
لــم يكــن مجــرد رجــل سياســة، بــل أحــد عباقرتهــا فــي 
التاريــخ الحديــث لليمــن، وأجــود مــا جــاد بــه هــذا الوطــن. 
تــدرك حجــم الرجــل وثقلــه السياســي فــي ردة فعل نظام 
تصيــب  كانــت  التــي  تصريحاتــه  مــن  صالــح  املخلــوع 
األخيــر بالذعــر والهســتيريا، وهــو مــا تمثــل بمــا يعــرف 
بـــ »بتصريــح البيضــة« فــي 2006، حينمــا تحــّدى صالح 
أن يعيــد ســعر البيضــة إلــى مــا كانــت عليــه. وبالفعــل، لــم 
يقــدر املذكــور أن يعيــد ســعرها إلــى مــا كانــت عليــه، إذ 
كان قحطــان يــدرك أن نظــام صالــح يتهاوى، ولم يعد في 
مقــدوره التحكــم والســيطرة، وأنــه غيــر قــادر علــى إدارة 
الدولة للجميع، بل أصبح مديرًا لشــلة منتفعني ونافذين، 
أصبحوا خطرا على الدولة والشعب، ومجرد رعاة لتقنني 
الفســاد وصناعــة األزمــات. تصريــح البيضــة لقحطــان، 
أوصــل رســالة إلــى القاصــي والدانــي أن النظــام العاجــز 
عــن إعــادة ســعر البيضــة إلــى مــا كانــت عليــه هــو نظــام 
على مشــارف اإلنهيار، وغير قادر على تلبية طموحات 
شعٍب يريد الرخاء واالستقرار السياسي واالقتصادي، 
فظــل تصريــح قحطــان جرســا فــي رأس املخلــوع صالــح 
. فــي ثــورة التغييــر الســلمية فــي فبرايــر/ شــباط2011، 

كانــت تصريحــات قحطــان أشــد وقعا علــى نظام صالح، 
إذ كانــت بمثابــة املجــس الــذي مــن خاللــه تبصــر حقيقــة 
نظــام صالــح، كونهــا صادرة من خبير سياســي، ورجل 
صاحــب مشــروع دولــة، وفــي الوقــت نفســه، كانــت تعّري 

املخلوع صالح أمام الرأي العام، املحلي والدولي.
أيلــول 2014، حينمــا دشــن الحوثيــون  وفــي ســبتمبر/ 
والجمهوريــة  الثــورة  علــى  االنقــالب  صالــح  واملخلــوع 
باحتــالل مؤسســات الدولــة واملعســكرات فــي  العاصمــة 
صنعــاء، كان قحطــان شــجاعا فــي تصريحــه »انتفاشــة 
األحــزاب  قيــادات  بعــض  وصفــه  مــا  وهــو  زوال«،  إلــى 

السياسية بأنه »حدث سياسي عظيم«. 
عــام  وخــالل  زوال«،  إلــى  انتفاشــة  قحطــان«  قالهــا 
انتشــرت وطويــت صفحتهــا طــي التاريــخ، تاركــة خلفها 
ثــأرًا سياســيا واجتماعيــا أللــف ســنة مقبلــة، فهــي قتلت 
وشــردت وهجــرت وعذبت واعتقلــت اآلآلف من اليمنيني، 
ودمرت وهدمت وفجرت املنازل واملســاجد واملؤسســات 
الخاصــة  الشــركات  أمــوال  ونهبــت  والخاصــة،  األهليــة 

ورجال األعمال.
قحطــان رجــل يشــبه ســبتمبر وأكتوبــر، وصنــع فبراير. 
الجميــع.  عــن  باحتــرام  يحظــى  املحنــك  السياســي  هــذا 
ولذا، لن نخذلك حتى وإن خذلك بعضهم، ســنقتص من 

خاطفيك، طال الزمان أم قصر.
أحمد الضحياني )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

بشرى المقطري

الحــرب  ذكــرى  فيــه  تتحــول  اليمــن،  وحــده 
ألجلــه  تحشــد  صاخــب،  كرنفالــي  حــدث  إلــى 
التظاهــرات الجماهيريــة مــن املــدن واألريــاف، 
جمــوع  علــى  بســخاء  األمــوال  وتغــدق 
مصالحهــم  مــن  الضــد  علــى  املتظاهريــن، 
ذكــرى  عشــية  منــذ  والوطنيــة.  الشــخصية 
عاصفة الحزم، بدا املشهد اليمني كاركاتوريًا 
يطفــح باملرارة والســخرية، إذ تصاعدت لهجة 
أمــراء الحــرب وزعمــاء الطوائــف باســتعراض 
اليمنيــن،  الخطابيــة والعســكرية ضــد  القــوة 
متوّعدين بجولة جديدة من العنف، وقد بدت 
الخطــب  فــي  بقــوة   

ً
التصعيــد حاضــرة لهجــة 

وجــه  حيــث  الصــراع،  ألطــراف  االحتفاليــة 
أنصــاره  الجماعــة  زعيــم  الحوثــي  امللــك  عبــد 
لالســتمرار فــي القتــال، وحــذت كلمــة الرئيــس 
الســابق، علــي عبداللــه صالــح، حــذو خطاباته 
النرجســية املســتعدية لخصومه، ولم يختلف 
التحالــف  قــوات  باســم  املتحــدث  تصريــح 
ن 

ّ
العربي، أحمد عسيري، عن خطابه الذي دش

التدخل العسكري في اليمن قبل عام، في حن 
كان خطــاب الرئيــس اليمنــي عبد ربه منصور 
هــادي مخيبــًا آلمال املؤيدين لشــرعيته، إذ بدا 
خطاب توّسل وعرفان موجه للمملكة العربية 
هــو  ممــا  أكثــر  التحالــف،  ودول  الســعودية 

موجه لليمنين. 
لــم يكن مســتغربًا من أطــراف الصراع اليمنية، 
وحلفائهــم اإلقليميــن، أن تحــوي خطاباتهــم 
الحــرب، وأن  أشــعلت  التــي  املضامــن نفســها 

باسل الحاج جاسم

أعلــن الرئيــس الروســي، فالديميــر بوتــن، بدء 
ــل 

ّ
انســحاب قــوات بــالده مــن ســورية، وأن تدخ

بعــد  أهدافــه،  معظــم  حقــق  العســكري  بــالده 
مضــي قرابة ســتة أشــهر، أي ضعــف املدة التي 
لتدخلهــا. وجــاء  قــد حّددتهــا  كانــت موســكو 
اإلعــالن مفاجئــًا، ويكتنف تداعياته وخلفياته 
 كثير، ففي وقٍت ذهب بعضهم فيه إلى 

ٌ
غموض

 تجاه تسوية سياسية، اعتبره 
ً
اعتباره خطوة

التــوّرط  بعــدم   
ً
روســية  

ً
رغبــة يعكــس  آخــرون 

فــي املســتنقع الســوري إلــى مــا ال نهايــة. وقــد 
جــاء إعــالن بوتن االنســحاب، وال تــزال قبضة 
األســد علــى ســورية مهتــزة، واقتصــاد روســيا 
الــذي تأثــر بانخفــاض أســعار النفــط، يتوقــع 
أن ينكمــش بنســبة 1 فــي املئــة، هــذا العــام، وأن 
يواجــه ركــودًا طويل املدى، وال تــزال العقوبات 
التــي فرضهــا االتحــاد األوروبــي علــى روســيا 

بسبب عدوانها في أوكرانيا مستمرة أيضا.
الروســي  العســكري  التدخــل  مــن  الهــدف  كان 
وإضعــاف  الســقوط،  مــن  األســد  نظــام  إنقــاذ 
إضعــاف  مــن  روســيا  تمكنــت  فقــد  أعدائــه، 
شــمال  مناطــق  فــي  الحــر  الجيــش  فصائــل 
سورية. وعلى رغم من تمكن مليشيات كردية 
انفصاليــة من بســط ســيطرتها ونفوذها على 
مناطــق شاســعة لــم تكــن تحلــم بهــا، تمتــد مــن 
شــرق ســورية إلــى غربهــا، إال أنهــا فشــلت فــي 
 
ً
عزل تركيا عن كامل الشمال السوري. وإضافة
إلــى إنقاذهــا األســد في ســورية، أرادت روســيا 
ضمان مصالحها، وعرض قواتها العســكرية، 
اســتهداف  إلــى  باإلضافــة  واختبارهــا، 
التنظيمات املتطرفة، بسبب مشاركة املواطنن 

مــن  عــام  طــوال  اليمنيــن،  معانــاة  تحــّرك  ال 
الحــرب، أي حساســية إنســانية أو مســؤولية 
الغريــب،  لكــن  األطــراف،  هــذه  لــدى  أخالقيــة 
والذي يدعو للدهشة، هو املشهد الجماهيري 
الحــزم،  عاصفــة  انطــالق  ذكــرى  فــي  املتشــكل 
نفســين متخصصــن  والــذي يحتــاج خبــراء 
لتحليل ســيكولوجية الجماهير اليمنية التي 
احتشــدت فــي املياديــن، إحيــاًء لهــذه الذكــرى، 
وفــق الصيــغ املختلفــة التــي وضعتهــا أطــراف 
نزيــف  اســتمرار  مــن  الرغــم  فعلــى  الصــراع؛ 
الــدم اليمنــي، لبــت جماهيــر املؤتمــر الشــعبي 
العــام وأعضــاؤه دعــوة علــي عبداللــه صالــح 
فــي التظاهــر فــي ميــدان الســبعن تحــت الفتــة 
الخارجــي، وحشــدت جماعــة  العــدوان  رفــض 
الحوثــي أنصارهــا فــي منطقــة الروضــة، تحت 
حلفــاء  دعــى  املقابــل  وفــي  نفســها.  الالفتــة 
فصائــل  وبعــض  هــادي،  اليمنــي  الرئيــس 
الحــراك الجنوبــي املؤيديــن لــه، فــي عــدن وتعز 
لالحتشاد في تظاهراٍت تأييدًا لعاصفة الحزم.  
لــم يــؤدِّ عــام مــن الحــرب التــي تشــهدها اليمــن، 
هــو األســوأ علــى جميــع اليمنيــن فــي مختلف 
األصعدة، على الرغم من فظاعاته، إلى تخليق 
فكــرة  رفــض  فــي  ليــس  يســهم  جمعــي،  وعــي 
اســتمرار الحــرب فقــط، بــل ومللمة االنقســامات 
السياســية واالجتماعية والجغرافية، وتغيير 
عايشــوها،  التــي  التجربــة  اليمنيــن  مقاربــة 
ال  الحــرب،  هــذه  فــي  خســر  مــن  أنهــم  وإدراك 
أطــراف الصــراع وأبواقهــم، إال أن تلك الحشــود 
الغفيرة تؤكد، من مستوى خطاباتها، انقسام 
اليمنيــن علــى نحــٍو أكثــر عمقــًا مــن ذي قبــل، 

الــروس فــي نشــاطها، كمــا حــاول بوتــن ربــط 
تحركاته في ســورية بملفاٍت أخرى، مثل نزاع 
األوروبــي  االتحــاد  مــع  والخالفــات  أوكرانيــا، 
عملــت  روســيا.  علــى  الغربيــة  والعقوبــات 
روسيا في تدخلها العسكري في سورية على 
تحقيق أهداٍف جيوستراتيجية، وقد نجحت، 
إلى حد كبير، فيها، على الرغم من فشــلها في 
تحقيــق بعــض تلك األهــداف، وجاء قرار إعالن 
االنســحاب، فــي ظــل انخفــاض أســعار النفــط 
الــذي ألحــق ضــررًا كبيــرًا باالقتصاد الروســي، 
كمــا أن موســكو تــدرك أنها تغــوص، يومًا بعد 
يوم، أكثر فأكثر، في التفاصيل الســورية التي 
تتحّول إلى مســتنقع، وقلق بوتن من أن أكثر 
جعــل  فــي  يرغــب  ودولــي  إقليمــي  طــرٍف  مــن 
التدخل الروسي في سورية يتحّول، مع مرور 

الوقت، إلى استنزاف.
مــا  إلــى  ارتفعــت  بوتــن  شــعبية  أن  والالفــت 
بفضــل   ،%60 كانــت  مــا  بعــد   ،%85 يقــارب 
بعــض  وإنجــاز  العمليــة،  تنفيــذ  فــي  ســرعته 
 
ّ
وهــز الخســائر  تكبــد  عــن  بعيــًدا  أهدافهــا، 

هيبــة روســيا، كمــا حــدث فــي أفغانســتان فــي 
ثمانينيات القرن املاضي.

الجبهــة  صعيــد  علــى  روســيا،  أحدثــت  كمــا 
الخارجيــة،  صــدى قويًا لنفســها، حيث حققت 
جــزءًا كبيــرًا مــن أهدافهــا فــي ســورية، وأنزلــت 
كميات ضخمة من الصواريخ العابرة للقارات 
مــن بحــر قزويــن إلى البحر األبيض املتوســط، 
العســكرية  طرطــوس  قاعــدة  إلــى  وأضافــت 
قاعــدة حميميــم، وحّدت، إلى حدٍّ كبير، نشــاط 
أنقــرة فــي الشــمال الســوري، األمــر الــذي أعــاق 
تحــّرك تركيــا فــي اســتهداف االمتــداد الســوري 
لحــزب العمــال الكردســتاني، املصنــف إرهابيًا 

واشــتملت رســائل صالح، في مســتوين، على 
رســائل داخليــة، لحليفــه في الحــرب الداخلية، 
الحلــف،  فــي  األقــوى  بأنــه  الحوثــي،  جماعــة 
ورســائل لخصمــه الرئيــس هــادي، بأنه ما زال 
قادرًا على إخراج تظاهراٍت مؤيدٍة له، ورسائل 
العربــي  والتحالــف  للســعودية  خارجيــة 
واملجتمــع الدولــي بأنــه ال يزال رقمًا صعبًا في 
الســاحة اليمنيــة، وال يمكــن اســتبعاده مــن أي 
تســويٍة سياســيٍة قادمــة، وأنــه ال يمكن خوض 
تحريــر صنعــاء، حيــث حاضنتــه االجتماعيــة. 
أمــا حشــود جماعــة الحوثــي، فعلــى الرغــم مــن 
لــم  أنهــا  إال  مــن حشــود حليفهــا،  امتعاضهــا 
، عــدا كونهــا 

ً
 مســتقلة

ً
تحمــل دالالٍت سياســية

البرمجيــة الشــعبية لتمظهــرات خطــاب زعيــم 
جماعة الحوثي. في املقابل، لم يكن املحتفلون، 
فــي مــدن يمنيــة أخــرى، تأييدًا لعاصفــة الحزم 
حشــود ســالم، بــل حشــود حــرٍب، كغيرهــا مــن 

الحشود. 
اختــالف  علــى  اليمنيــة،  الجماهيــر  تــدرك  ال 
تموضعاتها السياسية، التي شاركت في تلك 

إحــداث أزمــة الجئــن لبعض الــدول األوروبية، 
والتــي تتصّدر فرض العقوبات على موســكو، 
ملوقفهــا فــي أوكرانيــا، بســبب االتفــاق التركــي 
وفشــلها  الســورين،  الالجئــن  حــول  األملانــي 
ســيطرتها  تبســط  األســد  قــوات  جعــل  فــي 
الكبيــر  والنجــاح  مدينــة حلــب،  علــى  الكاملــة 
الــذي حققتــه بريــًا، كان فــي ريــف الالذقيــة، أما 
فــي القلمــون وديــر الــزور وريــف حلــب، بقيــت 

الخارطة العسكرية متشابكة.
ســورية  إلــى  جــاءت  روســيا  أن  وصحيــح 
بقواتهــا، لتعزيــز ســلطة األســد، إال أن األشــهر 
الســتة املاضية عكســت شيئًا آخر أيضا، وكان 
الحــر،  الجيــش  إضعــاف  بــه  قامــت  مــا  أخطــر 
وزرع بذرة مشروع تمزيق سورية في خريطة 
قصفهــا الجــوي املكثــف، حيــث رســمت حــدودًا 
جديــدة، بدعمهــا مليشــيات كرديــة، وجعلتهــا 
أمرًا و اقعًا في سيطرتها على مناطق تقطنها 
التواصــل  لتحقيــق  مطلقــة،  عربيــة  أغلبيــة 
الجغرافي الذي تفتقده املناطق التي ســبق أن 
كانت تحت ســيطرتها، فهي لم تكن تمتلك أي 
أي  أو ديمغرافيــة إلقامــة  مقومــات جغرافيــة، 
كيــان فيدرالــي أو انفصالــي، إال أن ذلــك تغّيــر 

االحتفــاالت الحربيــة أن ذكــرى يــوم 26 مــارس 
ال تخــص أطــراف الصــراع اليمنيــة، بل هو يوم 
يعني اليمنين الذين عانوا، وال زالوا يعانون، 
من الحرب. إنه يوم حزن اليمنين على قتالهم، 
القذائــف  شــّردتهم  الذيــن  فيــه  يســتعيد  يــوم 
االقتصــادي  والحصــار  والغــارات  العشــوائية 
املهــن،  وشــتاتهم  اإلجباريــة  نزوحهــم  رحلــة 
هربًا من املوت إلى املنافي. هو يوم يتذّكر فيه 
اليمنيــون كيــف باغتتهــم الحــرب، وأيــن كانــوا 
فــي لحطــة الفاجعــة، ومــا الــذي فعلتــه الحــرب 
بهم، هو يوٌم ملراجعة أخطاء القوى السياسية 
التــي أوصلــت اليمــن إلــى هــذا الوضــع، ال يــوم 
يــوم  هــو  الكارثيــة،  قناعاتهــا  تنبــي  إلعــادة 
للدعــوة إلــى الســالم والتعايــش بــن اليمنين، 
ال التباهــي بالقــوة والنصــر املقــّدس، هــو يــوم 
كان يجب أن يكون ضد االنقسامات والصراع 
والسياســي  الطائفــي  والحشــد  والكراهيــة 
إلــى  واملناطقــي، يخــرج فيــه جميــع اليمنيــن 
وحلفائهــم،  اليمنيــة  الصــراع  أطــراف  إدانــة 
وتعرية خياراتهم التي لم تحقق لليمنين إال 

مزيدًا من املآسي. 
ربمــا يــدرك يمنيــون كثيــرون لــم يذهبــوا إلــى 
ساحات الحروب معنى هذا اليوم الذي حتى، 
املرحلــة  أخطــاء  لتراكمــات  نتيجــة  كان   

ْ
وإن

االنتقاليــة، منــذ انقــالب الحوثــي وصالــح، إال 
أنــه ســيظل يومــًا دمويــًا فــي الذاكــرة الجمعية، 
والــذي دشــن لالقتتــال بن اإلخــوة األعداء، وال 
يمكن، مهما اختلفت اصطفافاتنا السياســية، 
التنكيل بدماء الضحايا واالحتفال بالبشاعة. 
)كاتبة يمنية( 

جزئيــًا بعــد التدخل الروســي. وبذلــك، ال تضع 
وإنمــا  تمزيــق ســورية،  حــدود  فقــط  موســكو 
تقّوض سلطة األسد على كامل سورية، والتي 
جــاءت لتعزيزهــا، باإلضافــة إلــى أن قواعدهــا 
تأمــن  اســتطاعت  وطرطــوس  الالذقيــة  فــي 
وجود مشروع مستقبلي لدويلٍة علويٍة، أو ما 

بات يطلق عليه سورية املفيدة.
األكيــد أن ال أحــد، علــى وجــه الدقــة، يعلم حجم 
ســورية.  إلــى  روســيا  أدخلتهــا  التــي  القــوات 
وبالتالي، من الصعب معرفة عن أي انســحاب 
إعالنهــا  حقيقــة  وملعرفــة  موســكو.  تتكلــم 
فــي  ســلوكها  مراقبــة  مــن  بــد  ال  االنســحاب، 
الفتــرة القريبــة املقبلــة، ال ســيما إعــالن بوتــن 
بقــاء قــوٍة لحمايــة قاعدتيــه العســكريتن فــي 
سورية، من دون تحديد حجمها، ما يعني أنه 

انسحب إعالميًا، ليبقى فعليًا.
إلــى رســالة مهمــة أراد بوتــن  تبقــى اإلشــارة 
بإعــالن االنســحاب مــن ســورية توجيههــا إلــى 
الداخل الروســي، والسيما إلى جنراالت وزارة 
الدفاع، بأنه صاحب الكلمة العليا في روسيا، 
والســيما بعــد مــا تــرّدد عــن إمكانيــة أن يكــون 
حــادث إســقاط الطائــرة الروســية التــي قالــت 
نتيجــة  كان  أجواءهــا،  اخترقــت  إنهــا  تركيــا 
يعكــس  وال  البلديــن،  جنــراالت  بــن  تنافــس 
حقيقــة موقــف القيادة السياســية في موســكو 
التهدئــة مــع  أنقــرة. وتؤكــد ذلــك مؤشــرات  أو 
األتــراك التــي باتــت تصــدر مــن موســكو، بعــد 
إعــالن االنســحاب مــن ســورية، وجديدهــا مــن 
لــوزارة  الرســمية  املتحدثــة  زاخاروفــا،  ماريــا 
روســيا  بــن  األزمــة  أن  الروســية،  لخارجيــة 

وتركيا عابرة.
)كاتب وإعالمي سوري(

ال  لكنهــا  الصــراع،  أطــراف  وتبنيهــم خيــارات 
تعّبــر، بــأي صــورة، عــن إرادة تلــك الجماهيــر 
تظــل  الحــروب،  ففــي  السياســية،  وخياراتهــا 
بقناعاتهــا  ال   ،

ً
محكومــة الجمهــور  حركــة 

الذاتية، وإنما بحالة االستقطابات السياسية 
فــي  املجتمــع  داخــل  تشــكلت  التــي  والفئويــة 
الحشــود  تلــك  فــإن  وبالتالــي،  الحــرب،  أثنــاء 
تعكــس إرادة القــوى السياســية التــي حشــدت 
بالدعايــة  أو  السياســي،  باملــال  الجماهيــر 

الطائفية، أو بممارسة ضغوط اقتصادية. 
بطريقــٍة  اليمنيــة  الصــراع  أطــراف  نجحــت 
 ما يشــبه 

ً
الفتــٍة فــي حشــد جماهيرهــا، مشــكلة

 ،
ً
وطائفيــة  

ً
وجغرافيــة  

ً
سياســية إقطاعيــات 

ربمــا تثبــت الحضــور السياســي واالجتماعي 
الفــرز  ذلــك  لكــن  الســاحة،  فــي  األطــراف  لهــذه 
والتعبئــة ســوف يكــّرس، فــي النهايــة، تشــرذم 
الخريطــة الوطنيــة، ويصبــح من الصعوبة في 
املســتقبل تالفيــه، فجمهــور »املؤتمــر الشــعبي 
الســبعن  ميــدان  فــي  احتشــد  الــذي  العــام« 
لرؤية صالح واالســتماع لخطابه لم يكن ضد 
العــدوان الخارجــي كمــا يعتقــد، ألنــه لــم يفّكــر 
فــي البديهيــات السياســية التــي أحدثــت حالــة 
الحرب، والتي كان صالح سببًا رئيسيًا فيها، 
لــه،  إرادة  وال  حــول  ال  مســّير،  وألنــه جمهــور 
يتحــّرك فــي املجــال الــذي يحّدده صالــح ووفق 
خياراته. وال يستطيع جمهور »املؤتمر«، بعد 
عــام مــن الحــرب، أن يقــّرر مــا يريــده بمعزٍل عن 
ما يريده صالح، في حن استخدم األخير هذا 
الجمهور إعالميًا وجماهيرًا، إليصال رســائل 
تخدمه شخصيًا، وال تخدم جمهور »املؤتمر«. 

فــي تركيــا وحلــف الناتو، في مليشــيات كردية 
إضعــاف  فــي  أســهمت  وبالتالــي،  انفصاليــة. 
مــن  عــدد  علــى  املعتدلــة  املعارضــة  قــوات 
الجبهــات، نتيجــة انقطــاع الدعــم اللوجســتي 
البــري والجــوي الــذي كانــت تقدمــه تركيــا، أو 
األطــراف األخــرى، مــن خــالل األراضــي التركيــة 

إلى قوات املعارضة.
وقد تزامن إعالن بوتن مع استئناف محادثات 
جنيــف، ويمكــن أن يكــون هــذا التوقيــت مهمــًا، 
حيث يرى مراقبون إعالن روســيا االنســحاب، 
بالتزامــن مــع بــدء مفاوضــات جنيــف، رســالة 
إلــى األطــراف اإلقليميــة بالدرجــة األولــى التــي 
اعتبرت أن روسيا، بتدخلها العسكري، أبعدت 
الســوري  الوضــع  وعقــدت  السياســي،  الحــل 
االنســحاب جــاء  إعــالن  أن  . كمــا 

ً
املعقــد أصــال

بعــد اتهامــاٍت لروســيا، مــن منظمــات دوليــة، 
حــرب،  جرائــم  إلــى  ترتقــي  جرائــم  بارتــكاب 
فهــي بإعالنهــا االنســحاب، ترفــع يدهــا، ولــو 
»إعالميــًا« عمــا ســتقوم بــه الحقــًا، وهــي، بــكل 
تأكيــد، لــن تتوقــف عــن شــن الغــارات الجويــة، 
بــل وستشــارك بفعاليــٍة فــي أي معــارك مقبلــة، 
اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  ضــد  خصوصــًا 

ورافضي التفاوض مع األسد.
عكــس  بأنــه  بوتــن  قــرار  تفســير  يمكــن  كمــا 
فــي  املتواصــل  الغــوص  مــن  متزايــدًا  إرهاقــًا 
الحــرب، وقــد ذهــب مســؤولون كبــار فــي إدارة 
القــول  إلــى  أوبامــا  بــاراك  األميركــي  الرئيــس 
إن تدخــل موســكو كان يمكــن أن تترتــب عليــه 
إلــى  فــي جــر روســيا  نتيجــة غيــر مقصــودة  
مســتنقع الحرب واســتعداء السنة على امتداد 
 ربمــا ال يكــون بوتــن قادرًا 

ٌ
املنطقــة، وهــو ثمــن

على دفعه. باإلضافة إلى أن روسيا فشلت في 

اليمن... االحتفال بالبشاعة

رسائل بوتين في إعالن انسحاٍب من سورية

26 مارس، يوٌم 
لمراجعة أخطاء 
القوى السياسية 

في اليمن

زرعت روسيا بذرة 
مشروع تمزيق سورية 
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بغداد ـ ميمونة الباسل

 38( أحمــد  إســراء  الصيدالنيــة  تتــردد  ال 
مــن  بالــزواج  برغبتهــا  البــوح  عــن  عامــًا( 
يعمــل  الــذي  ســماح  صديقتهــا  شــقيق 
أســتاذًا جامعيــًا. تقــول إســراء لـ »العربــي الجديد«: 
الفتــاة غيــر  إلــى  فــي مجتمــع ينظــر  »أجــد نفســي 
 
ّ
هــا غيــر ســوية. كما أن

ّ
املتزوجــة نظــرة دونيــة وكأن

هذا املجتمع القاسي في حكمه على املرأة لم يكلف 
نفســه عنــاء البحــث عــن حلــول تجعــل مــن الفتيــات 
أقــل عرضــة أللقــاب جارحــة كالعانــس أو املطلقــة«. 
ألســباب  قليــل  لخطبتــي  املتقدمــن  »عــدد  تتابــع: 
باالرتبــاط  الشــباب  رغبــة  عــدم  أبرزهــا  عديــدة 
 

ّ
وتحمل مسؤولية عائلة، والتفكير في الهجرة. كل

هــذا يدفعنــي إلــى مصارحة صديقتــي برغبتي في 
الزواج من شقيقها«.

الحــرب الدائــرة فــي العراق منذ أكثر من عقد أفرزت 
الشــباب،  منهــا هجــرة  كثيــرة وخطيــرة  تداعيــات 

وارتفاع عدد األرامل والفتيات في سن الزواج.
دفعــت املــرأة العراقيــة الضريبــة طــوال عقــود ومــا 
الدكتــور  اإلســالمية  العلــوم  أســتاذ  زالــت بحســب 
حذيفــة العانــي. يقــول لـــ »العربي الجديــد«: »فرض 
الواقــع املريــر الــذي يعيشــه العــراق أمــورًا كثيرة قد 
نشــأنا  التــي  والتقاليــد  العــادات  مــع  تتناســب  ال 
ولــم  الــزواج  ســن  بلغــن  اللواتــي  الفتيــات  عليهــا. 

يتزوجــن يخفــن خصوصًا مع ارتفاع نســبة اإلناث 
على الذكور مع استمرار الحروب وهجرة الشباب، 
وعــزوف آخريــن عــن الــزواج. هــذا مــا يدفــع بعــض 
الفتيات إلى البحث عن شريك الحياة. ال أعرف ملاذا 
تنقلب حياة املرأة إلى جحيم حن يتأخر زواجها. 
 من الخطأ بحث الفتاة عن شــريك 

ّ
لكنني ال أجد أن

حياتهــا ضمــن ضوابــط ال يمكــن تجاوزها من قيم 
أخالقية أو أعراف اجتماعية«.

واللــه  كالــرزق  الــزواج   
ّ
أن وعــي  »هنــاك  يوضــح: 

أن  يمكــن  زواج   
ّ

كل هــل  هــو:  الســؤال  الــرزاق.  هــو 
ــص الفتــاة مــن لقب عانــس؟ ربما تحمل بعض 

ّ
يخل

الزيجات في طياتها لقب مطلقة وهو األصعب في 
مجتمعنــا مــن عانــس. وهــذا يفــرض علــى الفتاة أن 
تعــي شــروط الــزوج الصالــح، فخوفهــا مــن بقائهــا 
 املــرأة فــي مجتمعنا 

ّ
غيــر متزوجــة أمــر طبيعــي ألن

الحلقــة األضعــف أثنــاء األزمــات. ونظــرا لحاجتهــا 
إلــى وجــود الرجــل الــذي مــن املمكــن أن يوفــر لهــا 
بعــض  أيضــًا  أهلهــا  كاهــل  عــن  ويخفــف  األمــان 
الحمــل، تلجــأ املــرأة الى البحث عن الرجال متنازلة 

عن كثير من املواصفات التي كانت تضعها«.
يقــول الناشــط في إحدى املنظمــات الحقوقية فؤاد 
الجميلــي لـــ »العربــي الجديــد«: »نجري حمالت في 
 معظم الشباب 

ّ
مخيمات النازحن. وقد الحظنا أن

لعــدم   
ً
وتفصيــال جملــة  الــزواج  فكــرة  يرفضــون 

اســتعدادهم لتحمــل املســؤولية، ولوضــع أســرهم 

 
ً
الصعب بعد النزوح. فقد أصبح كثير منهم معيال

ألســرته. وهــو غيــر مســتعد إلضافة عــبء آخر على 
عاتقه، بينما يفضل البعض اآلخر الهجرة«.

يضيــف: »البعــض مــن الشــباب يفضــل الــزواج بأي 
ــه يبحــث عــن 

ّ
زوجــة شــرط أن تكــون موظفــة. ذلــك أن

كانــت  إن  حتــى  الحيــاة  همــوم  علــى  تعينــه  فتــاة 
أكبــر منــه ســنًا. أمــا الفتاة ربة البيــت فال تجد أحدًا 
يخطبهــا أو يتقــدم إليهــا، مــا يجعلهــا تبحــث عــن 
فرصــة حتــى بــن الرجــال املتزوجــن. هنــا يصبــح 
كانــت  التــي  الشــروط  مــن  الكثيــر  عــن  التنــازل 
الراغــب  املتقــدم  علــى  أهلهــا  أو  الفتــاة  تفرضهــا 

بالزواج واقعًا«.
الخضــر  عبــد  أحمــد  الحقوقــي  يقــول  جهتــه،  مــن 
الجاســم لـ »العربي الجديد«: »مع زيادة العنوســة، 
تســعى الفتــاة إلــى الحصــول علــى زوج وإن كان ال 
يلبــي مواصفــات فــارس األحــالم. كمــا ترتفع نســب 
الطــالق نتيجــة ســوء االختيــار أو عــدم التكافــؤ في 
 »نســبة الفتيــات اللواتــي 

ّ
تلــك الزيجــات«. يتابــع أن

 بيئة 
ّ

يتقدمن للزواج من الشباب تختلف تبعًا لكل
وأعرافها. فهي ترتفع في املجتمعات ذات الصبغة 
املدنيــة وتقــل في املجتمعــات الريفية. وليس عجبًا 
أن تســجل محافظــة بغــداد النســبة العليــا كونهــا 
تضــم الكثيــر مــن املجــاالت املكانيــة الحيويــة التــي 

يمكن للشابة فيها أن تحصل على زوج«.
 
ّ
يشــير عبــد الخضــر إلــى دراســة محليــة تكشــف أن

نســبة اإلنــاث قــد ارتفعــت فــي العقــد األخيــر لتصل 
إلى نحو 57 % من عدد الســكان، فيما بلغت نســبة 

الذكور 43 % من أصل 37 مليون نسمة.
فقــدت  ثالثينيــة  موظفــة  قصــة  الجاســم  يعــرض 
العســكرية.  األحــداث  فــي  الوحيــد  وأخاهــا  أباهــا 
يملــك  وال  ســنًا  يصغرهــا  شــاب  لخطبــة  تقدمــت 
هــا ســتتحمل جميــع 

ّ
أن لــه  أكــدت  وظيفــة أو عمــل. 

تكاليف الزفاف والحياة املستقبلية. بالفعل، وافق 
الشاب على العرض الذي لم يكلفه شيئًا.

من جهته، يقول الباحث في علم النفس واالجتماع 
 هناك انتشارًا لعروض 

ّ
غسان ذو الفقار: »ال أظن أن

للذكــور. هنــاك وســيط  اإلنــاث  مــن  زواج مباشــرة 
 
ّ
يقترحــه األب كصديــق يثــق بــه، أو يبلــغ األقارب أن
لديه فتيات في سن الزواج. أما املتطلبات فبحسب 
الحالة املادية للعريس. حدث معي مثل هذا عندما 
 صاحبنا فالنًا لديه 

ّ
اتصــل بــي صديــق وقال لــي إن

خمــس بنــات جميــالت وماهــرات ويرغــن بالــزواج 
حتى كزوجة ثانية. كذلك، قد تعرض املرأة رغبتها 

في الزواج عبر وسائل اإلعالم املختلفة«.
يدعو ذو الفقار من خالل »العربي الجديد« الدولة 
إلــى تقديم بعــض الحلول للمجتمع واحتواء األمر 
بخلق فرص العيش الكريم في البلد ومنع الهجرة 
وســحب الجنســية مــن املتــزوج مــن غيــر العراقيــة. 
 مــن شــأن هــذا الحّد من األزمة ولو بنســبة 

ّ
يقــول إن

بسيطة«.

مجتمع
تســتعد اليونــان إلبعــاد نحــو 750 مهاجــرًا إلــى تركيا ابتداء من يوم غــد، بموجب االتفاق املوقع بن 
أنقرة واالتحاد األوروبي الهادف إلى تقليص تدفق املهاجرين، بحسب وكالة األنباء اليونانية »إيه 
ــع أن تســتمّر العمليــة ثالثــة أيــام بن جزيرة ليســبوس اليونانيــة ومرفأ ديكيلي 

ّ
أن إيــه«. ومــن املتوق

التركي. وقد استأجرت وكالة »فرونتكس« األوروبية  سفينتن تركيتن لهذا الغرض. إلى ذلك، قال 
 
ّ
املتحدث باسم وحدة تنسيق الالجئن في اليونان، يورغوس كيرتسيس، لوكالة »فرانس برس« إن
)فرانس برس( »التحضيرات جارية« من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. 

ان قمح للصومال، وبات األطفال يلعبون في املجرى الجاف 
ّ
ت املياه في املنطقة التي تشكل خز

ّ
جف

رت 
ّ
لنهــر شــابيل، مــا يعــرض أكثــر مــن ثالثــة ماليــن شــخص لخطــر ســوء التغذيــة، بحســب مــا حــذ

منظمة األمم املتحدة. ويؤكد وجهاء منطقتي شــابيل الوســطى والســفلى حيث يعيش الســكان من 
 النهر 

ّ
الزراعة، أنهم لم يروا منذ عقود جفافًا على هذه الدرجة من الشــدة في هذه املنطقة. ُيذكر أن

كان يروي على امتداد ألف كيلومتر تقريبًا، حقول ذرة وموز وسمســم وفاكهة وخضار. وتعتاش 
)فرانس برس( آالف العائالت من هذه الحقول. 

جفاف األنهار يهّدد عشرات آالف الصومالييناليونان تستعد إلبعاد نحو 750 مهاجرًا إلى تركيا

مــا نشــب صــراع جديــد ودارت حــرب جديــدة، 
ّ
كل

كان املدنيــون كبــارًا وصغــارًا هــم أبــرز الضحايــا. 
ودمائهــم ال  لحمهــم  مــن  هــؤالء  لكــّن تضحيــات 
تقتصــر علــى أوقــات الحرب، بل تمتد إلى الســالم 
املزعوم الذي يحمل معه ألغاما أرضية ال تنزع وال 

تكشف أماكنها، وتوِقع مزيد من األبرياء.
 عام 

ّ
غدًا اإلثنني، في الرابع من أبريل/ نيسان، وككل

منــذ 2006، تحتفــل الجمعية العامة لألمم املتحدة 
بـــ »اليــوم الدولــي للتوعيــة باأللغــام واملســاعدة فــي 
األعمال املتعلقة باأللغام«. تدعو األمم املتحدة إلى 
استمرار الجهود التي تبذلها الدول، بمساعدة من 
املنظمة الدولية واملنظمات ذات الصلة، إلى تشجيع 
بنــاء قــدرات وطنيــة وتطويرهــا فــي البلــدان التــي 
تشــكل فيهــا األلغــام واملخلفــات املنفجــرة للحــرب 

املدنيــني  الســكان  ســالمة  علــى  خطيــرًا  تهديــدًا 
أمــام  عائقــا  أو  وأرواحهــم،  وصحتهــم  املحليــني 

جهود التنمية االجتماعية واالقتصادية.
اإلســرائيلية  الحــرب  شــهدت  بالــذات   2006 عــام 

على لبنان. 
فيهــا تركــت قــوات االحتــالل أكثــر مــن 100 ألــف 
قنابــل  خلفهــا.  منفجــرة  غيــر  عنقوديــة  قنبلــة 

تحّولت بدورها إلى ألغام مضادة لألفراد أسقطت 
 وعشرات الجرحى.

ً
نحو 20 قتيال

األلغــام  زرعــت  الحــروب  توالــي  مــع  العــراق  فــي 
وأســقطت كثيــرًا مــن املدنيــني ضحايــا لهــا. أحــد 
 10( اللــه  عبــد  كــرزان  )الصــورة(  الفتــى  هــؤالء 
سنوات( الذي أصيب بالقرب من منزله في مدينة 

إربيل.
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لجأ مئات آالف السوريين إلى مدينة غازي عينتاب التركية، حتى طبعوا 
أخرى،  حلب  إلى  تحولت  بل  بطابعهم.  التجارية  ومحالها  أحياءها 

كالتي غادرها معظمهم

عام من الحرب واالنتهاكات لم تعلّق حركتهم

مهاجرون أفارقة إلى اليمن

1819
مجتمع

أمين محمد

لـــم يــكــن مــســعــود يــتــخــّيــل يــومــا أن 
تــدفــعــه األقــــــدار إلــــى مــديــنــة غـــازي 
عــيــنــتــاب فــي جــنــوب تــركــيــا، حيث 
يــقــيــم هــنــاك مــنــذ أكــثــر مـــن عــامــن بــعــيــدًا عن 
مدينته الــبــاب الــســوريــة، شــرق حــلــب، وأهــلــه، 
وأصدقائه. يخرج ابن األربعن عاما في وقت 
 يــوم إلــى السوق املركزي 

ّ
مبكر من صباح كــل

افتتحه  فــي مطعم  يعمل  عينتاب.  غـــازي  فــي 
أحــــد أبـــنـــاء مــديــنــتــه يـــقـــدم الـــطـــعـــام الـــســـوري 
الدخل  وأتـــراك من ذوي  لزبائنه من سورين 
ــــدود. هــــم عـــــــادة مــــن الـــعـــمـــال الــبــســطــاء  ــحــ ــ املــ
الــســوريــن وهـــم كــثــر جـــدًا فــي املــديــنــة: »تــكــاد 

تكون مدينة سورية خالصة«، كما يقول.
يعادل  متواضع  بأجر شهري  يعمل  مسعود 
350 دوالرًا أميركيا، ال يكاد يكفيه لسداد أجرة 
بيت صغير على أطراف املدينة، باإلضافة إلى 
وأربعة  زوجته  من  املكونة  عائلته  مصاريف 

أطفال.
لم تصدر السلطات التركية إحصائية عن عدد 
ــهــا ذكــرت 

ّ
الــســوريــن فــي غــــازي عــيــنــتــاب، لــكــن

 هناك نحو مليوني سوري يتوزعون 
ّ
أخيرًا أن

فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء تـــركـــيـــا. املـــتـــابـــع لــلــشــأن 
الــذي فتح أبوابه أمام  السوري في هــذا البلد 
الــســوريــن منذ بــدء الــثــورة عــام 2011، يــدرك 
 عددًا كبيرًا منهم مقيم في عينتاب، ويقّدر 

ّ
أن

من  مليون، معظمهم  بنصف  العدد  مراقبون 
شــمــال ســـوريـــة، خــصــوصــا مــن حــلــب وريــفــهــا 
وإدلب وريفها. مع ذلك، يقول مسعود: »ليس 

يعملون  الــذيــن  املتعلمن  الــســوريــن  الشباب 
مع أكثر من 56 منظمة عربية وأجنبية تهتم 
بالشأن الــســوري«. يلفت إلــى أن مدينة غازي 
املــعــارضــة السورية  مــقــرات  أهــم  عينتاب تعد 
اإلعامية  املؤسسات  أغلب  فهي تضم  أيضا. 
املؤقتة،  الــســوريــة  الحكومة  املــعــارضــة، ومــقــر 
ومنظمات واتحادات سورية تعمل في الشأن 
اإلغـــاثـــي والــتــعــلــيــمــي والــصــحــة. ويــشــيــر إلــى 
 أعــــداد الــســوريــن تــفــوق الــتــوقــعــات كثيرًا، 

ّ
أن

مرجحا أن يكون العدد 700 ألف، معظمهم من 
حلب وريفها.

بــــــدوره، ال يــخــفــي مــســعــود شـــوقـــه إلــــى بيته 
وأهــلــه فــي مــديــنــة الـــبـــاب، لــكــنــه يــبــدي خشية 
واضــحــة مــن الــعــودة إلــيــهــا، فهو مطلوب من 
تنظيم الدولة اإلسامية كونه عنصرًا سابقا 
فــي »الــجــيــش الـــســـوري الـــحـــر«. يــعــلــق: »بـــدأت 
أفــكــر بــالــهــجــرة إلـــى أوروبـــــا، كــمــا فــعــل معظم 
أصدقائي. لكني سأنتظر حتى مطلع الصيف، 

وإذا لم تتحسن أحوال سورية سأهاجر«.
أمــا مصطفى فهو على يقن مــن أنــه سيعود 
ــى مــديــنــتــه لــيــكــمــل  ــ ــوم لـــيـــس بــبــعــيــد إلـ ــ فــــي يـ
دراسته: »لدّي أحام لن أتنازل عنها. ال يمكن 

أن أقضي حياتي غريبا«.
ــــي مــقــاهــيــهــم  ــاًء فـ ــ ــــسـ ــــون مـ ــــوريـ ــــسـ يـــجـــلـــس الـ
فــــي مـــديـــنـــة غــــــازي عــيــنــتــاب يـــتـــحـــدثـــون عــن 
أوضــاع بادهم ومستقبلها. ال حديث يعلو 
عــلــى حـــديـــث الــســيــاســة، وأخـــبـــار الــتــطــورات 
العسكرية في مدينة تقع جنوب تركيا باتت 
 الشبيه 

ّ
هم يدركون أن

ّ
أشبه بمدينة حلب.. لكن

ليس كاألصل.

ارتكب بعض المهّربين 
جرائم قتل عمد في حق 

مهاجرين أفارقة

يختار السوريون الفقراء 
وذوو الدخل المحدود 

منطقة دوز تبه لسكنهم

هــنــاك ســـوري عــاطــل عــن الــعــمــل فــي عينتاب. 
 املجاالت«. كان 

ّ
 املهن، وفي كل

ّ
يعملون في كل

املحمولة  الهواتف  لبيع   
ً
محا يملك  مسعود 

الدولة  التي يسيطر عليها تنظيم  الباب،  في 
املال  ه ال يملك 

ّ
لكن اليوم.  )داعــش(  اإلسامية 

التي  عينتاب  في  مثله  محل  الفتتاح  الكافي 
تشهد ارتفاعا كبيرًا في األسعار بدأ مع لجوء 

السورين إليها.
ــدأ الـــتـــوافـــد الــكــبــيــر  ــ ــام 2013 بـ ــ فــــي أواخـــــــر عـ
ــازي عــيــنــتــاب مــع  ــــى مـــديـــنـــة غــــ لـــلـــســـوريـــن إلـ
طيران  شنها  التي  البراميل«  »حملة  انطاق 
الــنــظــام عــلــى األحــيــاء الــخــارجــة عــن سيطرته 
في شرق حلب. اضطر آالف الحلبين إلى ترك 
معظمهم  اخــتــار  شــمــااًل.  والــتــوجــه  مدينتهم 
مـــديـــنـــة غــــــــازي عـــيـــنـــتـــاب، نـــاقـــلـــن أمـــوالـــهـــم 

وأعمالهم إليها.
بالترافق مع هذا التوافد الكبير، بدأت املطاعم 
الصيرفة،  السورية بالظهور، ومعها محات 
والـــحـــلـــويـــات، والــبــقــالــة، واملـــقـــاهـــي. اســتــأجــر 
السوريون معظم محات السوق املركزي في 

عينتاب.
مــن جــهــتــه، يــقــول مصطفى: »مـــن يــتــجــول في 
أنـــه فــي مــديــنــة حــلــب«.  ســـوق عينتاب يشعر 
جـــاء مصطفى )20 عـــامـــا(، مــع أهــلــه مــن حي 
صــاح الدين في حلب. اضطر إلــى تــرك عامه 
الجامعي األول في كلية االقتصاد في جامعة 
حـــلـــب. يــعــمــل اآلن فــــي مـــحـــل صـــيـــرفـــة ونــقــل 
أموال، بعد إتقانه اللغة التركية جيدًا: »ال بد 
 يــدّر 

ً
ــم الــتــركــيــة ليجد عــمــا

ّ
لــلــســوري مــن تــعــل

عليه مااًل معقواًل. هنا كل شيء باهظ الثمن، 

لــذا تــرك شقيقي املــدرســة وهــو يعمل اآلن في 
مطعم تركي مقابل ألف ليرة تركية في الشهر 
)نحو 350 دوالرًا(«. مصطفى يتقاضى مبلغا 
أكــبــر، فــراتــبــه الــشــهــري يــصــل إلـــى 500 دوالر 
لدوام يومي يمتد إلى عشر ساعات. مع ذلك، 
 هذا الراتب ضئيل في مقابل الجهد 

ّ
يعتبر أن

 
ّ
لكن الــتــي يحملها.  واملــســؤولــيــة  يبذله  الـــذي 

فَرج«.
ُ
مصطفى يبتسم أخيرًا: »الله كريم.. ت

املدينة.  أحــيــاء  فــي معظم  الــســوريــون  ينتشر 
منطقة  املــحــدود  الدخل  وذوو  الفقراء  يختار 
دوز تــبــه لــســكــنــهــم. هــنــاك قـــد يــجــد الــســوري 
شهريا.  دوالر   100 من  بأقل  مستأجرًا  منزاًل 
أما املرتاحون أكثر ماديا فيسكنون في كاوا 
الطبقة  تــتــوزع  بينما  واإلبــراهــيــمــلــي.  كــلــيــك، 
الــوســطــى مـــن الـــســـوريـــن الــاجــئــن فـــي عــدة 

أحياء، منها كراطاش، وبنيفلر.
يقول الصحافي السوري مرشد النايف )مقيم 
في املدينة(: »ال يمكن النظر إلى السورين في 
مــديــنــة غــــازي عــيــنــتــاب ككتلة واحـــــدة. هناك 
تمايز واضح لجهة األعمال التي يشغلونها. 
نــجــد أصـــحـــاب االســـتـــثـــمـــارات الــبــســيــطــة في 
املــطــاعــم ومــحــات الــســمــانــة والــبــقــالــة، والــيــد 
العاملة املاهرة وغير املاهرة، وعددًا كبيرًا من 

ال يعاني اليمنيّون 
وحدهم من الحرب 

المندلعة في البالد منذ 
أكثر من عام. إلى هؤالء، 
نجد المهاجرين وطالبي 

اللجوء والالجئين الذين 
يقصدون اليمن على 
الرغم من االضطرابات 

التي يعيشها البلد

صنعاء ـ العربي الجديد

مّر عام كامل على الحرب األخيرة في اليمن، 
وقــد ُحــِجــبــت أضـــواء اإلعـــام وكــذلــك اهتمام 
الــهــيــئــات اإلنــســانــيــة عـــن أوضـــــاع الــاجــئــن 
األجـــانـــب، ال ســّيــمــا األفـــارقـــة الــــذي يصلون 
الــيــمــن تــبــاعــا مــســّجــلــن أعــلــى األرقـــــام خــال 
عـــام 2015 املــنــصــرم. ونــتــيــجــة انـــعـــدام األمــن 
وســلــطــة الـــدولـــة فـــي مــعــظــم مــنــاطــق الــيــمــن، 
عديدة  وانتهاكات  اعتداءات  األفارقة  يواجه 
في مناطق مختلفة، وسط استجابة وحماية 
محدودة من قبل منظمات اإلغاثة اإلنسانية.
بعد تــقــاريــر عــديــدة إعــامــيــة وأخـــرى أعــّدهــا 
ــول تلك  ــال اإلنـــســـانـــي حــ نـــاشـــطـــون فـــي املـــجـ
السامية لألمم  املفوضية  االنتهاكات، رفعت 
املــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن مــذكــرة احتجاج 
مــعــربــة  ــيـــة،  ــنـ ــيـــمـ الـ ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  إلــــــى 
عـــن قــلــقــهــا إزاء عــمــلــيــات اعــتــقــال واحــتــجــاز 
للرعايا األجانب، بمن فيهم بعض الاجئن 
وطالبو اللجوء. وقــد حدثت ذلــك فــي اآلونــة 
األخــيــرة. كــذلــك، أعــربــت املفوضية عــن قلقها 
باعتماد عناصر  تفيد  تلقتها  تقارير  بشأن 
الــنــزاع،  أعــمــال  فــي  مــتــورطــة  يمنية مسلحة 
التجنيد القسري للرعايا األجانب بمن فيهم 
الاجئون وطالبو اللجوء. من جهتها، أكدت 
ــاء الــقــبــض  ــقـ ــدم إلـ وزارة الــخــارجــيــة عــلــى عــ
الذين يحملون وثائق  واحتجاز األشخاص 
لــــجــــوء أو وثـــيـــقـــة طـــلـــب لــــجــــوء، فـــيـــمـــا نــفــت 
أي تــــورط لــلــســلــطــات فــي الــتــجــنــيــد الــقــســري 

لألجانب.
وفـــــي تـــقـــريـــرحـــديـــث لــلــمــفــوضــيــة الــســامــيــة 
مــلــزمــة  بـــأنـــهـــا  أوردت  ــئــــن،  الــــاجــ لــــشــــؤون 
مــن ضمن  املحلية  السلطات  إلــى  بــالــوصــول 

العبور والنجاة بحياتهم. بالتالي، افترضت 
املــفــوضــيــة أن يــكــون الــعــشــرون الــبــاقــون في 

عداد املفقودين أو لقوا حتفهم غرقا.
م املجلس الدنماركي لاجئن 

ّ
من جهته، ينظ

دوريات شبه يومية على طول ساحل البحر 
األحــمــر، ملــســاعــدة الــوافــديــن األفــارقــة الــجــدد. 
وقـــد تمكنت فـــرق املــجــلــس مــن الــعــثــور على 
بعد  على  األفــارقــة  املهاجرين  مــن  ناجيا   23
بــضــعــة كــيــلــومــتــرات إلـــى الــشــرق مــن منطقة 

ــاب املــــنــــدب. عـــلـــى األثـــــــر، اتــصــلــت  ــ مــضــيــق بـ
الــهــال األحــمــر اليمني  الــفــرق بجمعية  تــلــك 
للمساعدة في جمع ونقل هــؤالء األشخاص 

َرز لاجئن.
َ

إلى مخّيم خ
فـــي الــســيــاق نــفــســه، فـــي 28 شـــبـــاط/ فــبــرايــر 
املـــاضـــي، كـــان قــــارب يــحــمــل عــلــى مــتــنــه مائة 
راكب أبحروا من منطقة أوبوك في جيبوتي. 
عــنــدمــا هـــّم هـــؤالء إلـــى الـــنـــزول إلـــى اليابسة 
بــالــقــرب مــن بــاب املــنــدب على شــاطــئ البحر 
األحــــمــــر، فــتــحــت جـــمـــاعـــات مــســلــحــة محلية 
النار في الهواء لطرد القارب املذكور. حينها، 
عـــاد طــاقــم الــقــارب لــاتــجــاه فـــورًا إلـــى عــرض 
البحر باتجاه نقطة أخرى قريبة من املنطقة 
الساحلية. هناك، أجبروا الركاب على النزول، 
عــلــى بــعــد نــحــو 100 مــتــر مــن الــشــاطــئ. وقــد 
 واحـــدًا مــن الــركــاب لقي 

ّ
أفـــادت الــتــقــاريــر بـــأن

فكانوا  املسلحون،  املهّربون  أما  غرقا.  حتفه 

أخــذوا  الساحل حيث  ينتظرون عند منطقة 
اللجوء،  اإلثيوبين طالب  املهاجرين  36 من 
في الوقت الذي عثر فيه املجلس الدنماركي 
ــرار في  ــفــ عــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن تــمــكــنــوا مـــن الــ

منطقة نائية وقّدم لهم املساعدة الازمة.
وُيـــعـــّد الــيــمــن بــمــثــابــة نــقــطــة عــبــور تــاريــخــي 
بالنسبة إلى حركات الهجرة املختلطة، التي 
تــشــمــل الجــئــن وطــالــبــي لــجــوء ومــهــاجــريــن 
من منطقة القرن األفريقي إلى شبه الجزيرة 

العربية وما بعدها.
ــبـــاد  ــــي أرجـــــــــاء الـ ــرًا النـــــعـــــدام األمـــــــن فـ ــ ــــظـ ونـ
لشؤون  السامية  املفوضية  أوضــحــت  كــافــة، 
 برنامج إعادة التوطن كان وما 

ّ
الاجئن أن

إلـــى املنظمات  بــالــنــســبــة  لــلــغــايــة  زال صــعــبــا 
املــعــنــيــة. عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، مــا زال العمل 
جــــاريــــا عـــلـــى تـــحـــديـــد وإعــــــــادة تـــوطـــن عـــدد 
االحتياجات  ذوي  من  الاجئن  من  محدود 
الخاصة، على سبيل املثال النساء املعّرضات 
للخطر والــقــّصــر مــن دون مــرافــقــة واألطــفــال 
املــنــفــصــلــن عــــن ذويــــهــــم وكــــذلــــك الـــاجـــئـــن 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن ظــــروف صــحــيــة. وُيــعــاد 
توطن هؤالء في الواليات املتحدة األميركية 

والسويد وفرنسا وبلدان أخرى.
 اليمن، على الرغم من 

ّ
تجدر اإلشــارة إلــى أن

أنه أحد أفقر بلدان الجزيرة العربية، إال أنه 
يقف متأهبا في املنطقة الستقبال املهاجرين 
ــة، خــصــوصــا أنــــه الــبــلــد الــوحــيــد في  ــارقــ األفــ
ع على اتفاقية 

ّ
شبه الجزيرة العربية الذي وق

الــاجــئــن لـــعـــام 1951 وبــروتــوكــولــهــا لــعــام 
.1967

ــان تــقــريــر صـــادر عــن املــفــوضــيــة السامية  وكـ
لألمم املتحدة لشؤون الاجئن في اليمن، قد 
أكد بأن عام 2015 شهد ثالث أعلى معدالت 
وصـــــول املـــهـــاجـــريـــن، مــنــذ بـــــدأت املــفــوضــيــة 
سواحل  إلــى  للوافدين  املنهجي  بالتسجيل 
بحر العرب والبحر األحمر في اليمن في عام 
2006. وفــد »وصـــل عــدد الــوافــديــن إلــى نحو 
92 ألــفــا و446 شخصا، وهــو أكــبــر عــدد بعد 
عام 2011 الذي شهد وصول 103 آالف و154 
شــخــصــا، فـــي حـــن بــلــغ عـــدد الــواصــلــن إلــى 
شخصا  و532  آالف   107 اليمنية  الــســواحــل 

في عام 2012«.

ــة، بــــالــــتــــالــــي فـــإنـــهـــا  ــيــ ــفــــوضــ نــــطــــاق عــــمــــل املــ
واملــســؤولــن عــن إنــفــاذ الــقــانــون على األرض 
يظلون مساءلن عن ضمان حصول طالبي 
الــلــجــوء على الــوثــائــق الــازمــة، بما فــي ذلك 
وثائق الحماية املؤقتة بالنسبة إلى الرعايا 

السورين.
ــكـــاب  ــــى ارتـ ــــى ذلــــــك، أشـــــــارت املـــفـــوضـــيـــة إلـ إلـ
مهّربن جــرائــم قتل عمد فــي حــق مهاجرين 
ــة، فـــي خــــال عــمــلــيــة نــقــل 54 إثــيــوبــيــا  ــارقــ أفــ
وصوماليا كانوا على منت قــارب صغير في 
السادس من فبراير/ شباط املاضي، وافدين 
أبــوك في جيبوتي إلى السواحل  من منطقة 
بإلقاء  املهّربن  املفوضية  واتهمت  اليمنية. 
الــركــاب عــمــدًا مــن عــلــى ظــهــر الـــقـــارب، عندما 
في  الغربي  اليمني  الساحل  قبالة  أصبحوا 
 34 شخصا 

ّ
أن ُيـــذكـــر  ــر.  ــمـ الــبــحــر األحـ مــيــاه 

ــّكـــنـــوا مــن  فـــقـــط مــــن هـــــــؤالء املــــهــــاجــــريــــن، تـــمـ

حلب ثانية 
في جنوب تركيا

مدرّسات مغتربات 
على أسفلت السعودية

35 % من ضحايا الحوادث 
المرورية هم من 

المدرّسين والمدرّسات

الرياض ـ خالد الشايع

تكثر الوعود التي أطلقتها وزارة التعليم لحل 
مشكلة »املدّرسات املغتربات«، إال أن شيئا لم 
يتغّير على أرض الواقع. ما زالت أكثر من 63 
ألف مدّرسة سعودية يعانن كثيرًا للوصول 
 في الساعة السادسة والنصف 

ّ
إلى مدارسهن

ــدارس املــشــار إلــيــهــا، ملــن ال  ــ صــبــاحــا. وتــلــك املـ
يعرف، تقع في قرى بعيدة. وهؤالء املدّرسات 
يقضن أحيانا في الطريق ذهابا وإيابا أكثر 

مما يقضينه في فصولهن.
أجرتها شركة متخصصة في  كشفت دراســة 
الــتــي تقطعها  الــتــعــلــيــم أن مــتــوّســط املــســافــة 
تصل  مدارسهن،  لبلوغ  املغتربات  املــدّرســات 
إلـــى 70 كــيــلــومــتــرًا. وتــدفــع املـــدّرســـة الــواحــدة 
لـــســـائـــق وســـيـــلـــة نـــقـــل جـــمـــاعـــيـــة نـــحـــو 1700 
شهريا  أميركيا(  دوالرًا   453( ســعــودي  ريـــال 
كــمــتــوســط، وهــــو مـــا يـــعـــادل 20% مـــن أصــل 
ــراتــــب الـــــذي تـــتـــقـــاضـــاه. وال يــقــتــصــر األمـــر  الــ
يتجاوزه  بــل  فحسب،  واإلرهــــاق  التعب  على 
أحيانا ليصل إلــى حــّد املــوت. خــال السنوات 
املرورية  الحوادث  أكثر ضحايا  كان  املاضية 

من املدّرسات.

معاناة كبيرة
ــة هـــدى الــزهــيــر عــنــد الــســاعــة  تــصــحــو املـــدّرسـ
ــرًا، وتـــســـتـــقـــل حـــافـــلـــة صــغــيــرة  ــ ــجـ ــ الـــثـــالـــثـــة فـ
متهالكة لقاء ألفي ريال )533 دوالرًا( شهريا، 
لتصل إلى مركز عملها قبل الساعة السابعة 
بقليل. تروي لـ »العربي الجديد«: »أقضي في 

السيارة يوميا ست ساعات، أي أكثر من الوقت 
الـــذي أخــصــصــه ألبــنــائــي الــصــغــار«. تضيف: 
ــع ســـنـــوات.  ــ »انـــتـــظـــرت تــعــيــيــنــي أكـــثـــر مـــن أربـ
لكنه أتــى في قرية الغبيرة، وأنــا أنتظر البّت 
الــدمــام 320  في قــرار نقلي. والقرية تبعد عن 
للسكن  االنــتــقــال  أستطيع  ال  وأنـــا  كيلومترًا، 

فيها، بسبب عمل زوجي ومدارس أبنائي«.
وتــتــكــرر املــعــانــاة عــلــى قـــدر عـــدد املــدّرســات 
 بعيدًا عن أماكن سكنهن. منى 

َّ
اللواتي ُعّن

، مــن ســكــان الــريــاض وقــد 
ً
الــعــوســجــي مــثــا

 280 تبعد  التي  املجمعة  مدينة  فــي  ُعّينت 
الجديد«:  »العربي  لـ  تقول  كيلومترًا عنها. 
»درست 16 عاما ألحصل على وظيفة. وأتت 
الصدمة عندما أوفدتني الوزارة إلى منطقة 
بعيدة جدًا. بسببها اهتزت كل حياتي. أنا 
السادسة  في  بلوغ مدرستي  إلــى  مضطرة 
أهـــمـــلـــت أوالدي  لـــــذا  والـــنـــصـــف صـــبـــاحـــا، 
وبــيــتــي وكـــــادت األمـــــور تــصــل بــيــنــي وبــن 
زوجي إلى الطاق أكثر من مرة«. وتوضح 
أن »درجــــــات أبــنــائــي تــراجــعــت كــثــيــرًا، ألن 
األمـــر ال يقتصر عــلــى وصــولــي إلـــى املــنــزل 
بعد الخامسة عصرًا، بل ألنني أصل مرهقة 

وأكون مضطرة إلى العمل والتحضيرات«.

شبح الموت
املدّرسات  الرديئة جعل  الطرقات  السفر على 
عــرضــة لــحــوادث مميتة. وقــد أظــهــرت دراســة 
أجرتها إدارة املرور السعودية أن أكثر من %35 
املرورية  الحوادث  السعودية في  من ضحايا 

هم من املدّرسن واملدّرسات، و28% منهم من 
األخــيــرات. وشـــّددت الــدراســة على أن من أبرز 
أسباب تلك الحوادث هو »ضعف الرقابة على 
مركبات النقل الخاص وعدم الحزم في وقف 
عن  السامة  الحتياطات  املخالفة  الــســيــارات 
الــعــمــل«. وبلغت حـــوادث املــدّرســات فــي العام 
املاضي 418 حادثة، كل هذا وسط صمت من 

إدارة التعليم ووزرائها املتاحقن. ولم يصدر 
سوى تعليق واحد حول هذه األرقام املخيفة، 
سامي  الطاب  لخدمات  العام  املدير  قبل  من 
ــح فــيــه أن املــــدّرســــات الــلــواتــي  الــســعــيــد، أوضــ
يتعّرضن لحوادث مرورية في أثناء توجههن 
إلى مدارسهن أو العودة منها، تطبق عليهن 
التعويضات املالية في حالة الوفاة أو إصابة 
العمل. هذه التعويضات ال تتجاوز 100 ألف 

ريال )نحو 27 ألف دوالر(.
في هذا اإلطار، يوضح املتخصص في التعليم 
ــدارس  ــــدى مــ ــو مـــديـــر إحـ مــحــمــد الـــثـــمـــري، وهــ
الرياض، أن الخلل يكمن في منهجية الوزارة 
في التعين، إذ هي تسعى إلى ملء الوظائف 
الجديد«:  »العربي  لـ  أكثر. ويقول  الشاغرة ال 
»لدينا معاناة حقيقية، نتيجة سنوات طويلة 
من التعين الخاطئ للمدّرسات. كانت الوزارة 
 في كل االتجاهات، من دون أن تفكر 

ّ
ترمي بهن

القريبة من  املــنــاطــق  فــي  فــي تعيينهن  جــديــا 
سكنهن. كان املسؤول يريد ملء الفراغات لديه 
 عجيب، 

ً
ــر فــعــا ــ بـــأي طــريــقــة«. يــضــيــف: »األمـ

إلى  ويجعلك تعتقد بأنه مدّبر. عندما ننظر 
النقل، نجد أن تلك املنفذة ال تتجاوز  طلبات 
15% من املجموع. وهــذا يــؤّدي إلــى استمرار 
املشكلة، أما الضحايا فاملدّرسات وعوائلهن«.
ــيــــرة الـــبـــوعـــنـــن  ــنــ ــكــــن مــ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، لـــــم تــ
محظوظة مثل منى العوسجي، إذ إن زوجها 
لم يقتنع بوضعها وخّيرها ما بن الطاق 
ــرغـــب فــــي تـــرك  ــا لــــم تـ ــة. وألنــــهــ ــالـ ــقـ ــتـ أو االسـ
وظيفتها التي انتظرتها نحو سبع سنوات، 
مستقبلها.  على  والتركيز  االنفصال  قـــّررت 
جاء  »تعييني  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  تخبر 
فـــي قـــريـــة صــغــيــرة وســــط الـــصـــحـــراء، وهــي 
مــنــطــقــة تــحــتــاج إلــــى رحـــلـــة تــمــتــّد أكـــثـــر من 
ــحــّمــل 

ُ
ســاعــتــن عــلــى طــريــق غــيــر مــعــّبــد«. وت

وزارة التعليم مسؤولية »كل ما حدث معي. 
املدرسة القريبة من بيتي في األحساء ُعّينت 
فــيــهــا مــــدّرســــات مـــن جــــدة والــــريــــاض، فيما 
أنـــا ابــنــة املــديــنــة رمــيــت فــي قــريــة صــغــيــرة ال 

يتجاوز عدد تلميذاتها 32 تلميذة«.

بيروت ـ العربي الجديد

ــتـــشـــارك األشــــخــــاص غـــيـــر الــفــعــالــن  ــا يـ ــمــ ــ رّب
الصفات تجعلهم غير  عــدة. وهــذه  تفاصيل 
قادرين على إحــداث تغيير في حياتهم. في 
مــجــلــة »ســايــكــولــوجــي تـــــــوداي«، يـــعـــّدد ثيو 
تــــســــاووســــايــــدس ســـبـــع عـــــــادات يــتــشــاركــهــا 

األشخاص غير الفعالن.
1 - يشّكون بقدراتهم: غالبا ما يفتقد هؤالء 
ليس  بأنه  يقن  هــم على  النفس.  فــي  الثقة 
ينظرون  ناجحن.  ليكونوا  يلزم  ما  لديهم 
الفعل  كــتــهــديــدات، وردود  الــتــحــديــات  إلـــى 
كــانــتــقــادات. ويفضلون مــا هــو مــألــوف عن 
الفشل،  بــداًل من احتمال  املجهول، واألمـــان 
إلــى أن يأتي الــيــوم الــذي يتوقفون فيه عن 

البحث عن فرص جديدة. 
 قبل بدء أي شيء: يلجأ 

ً
2 - ينتظرون طويا

 .
َ
الـــنـــاس غــيــر الــفــعــالــن إلـــى املــمــاطــلــة كــثــيــرا

ما طالت مدة االنتظار للقيام بشيء ما، 
ّ
وكل

زادت احـــتـــمـــاالت عــــدم الــقــيــام بـــشـــيء. يـــرون 
أنــه ال نهاية لــلــوقــت، مــن دون أن يــدركــوا أن 
ــت، بــعــكــس لـــلـــمـــال، هــــو الـــوحـــيـــد الــــذي  ــوقــ الــ
ــــادرون على  ــقـ ــ ال يــمــكــن تــعــويــضــه. أولـــئـــك الـ
االلتزام باملواعيد النهائية، حتى في اللحظة 
األخـــيـــرة، يــنــّمــون شــعــورًا زائــفــا بالثقة بأنه 
يمكن »إنــجــاز األمـــور«. بيد أنهم ال يدركون 
أن إنجاز األمور يختلف عن انجازها بشكل 

جيد.
 مــــا ال 

ً
3 - يـــفـــقـــدون الـــصـــبـــر ســـريـــعـــا: عــــــــادة

يــطــيــق األشــــخــــاص غــيــر الــفــعــالــن االنــتــظــار 

النتائج  مــن مشجعي  هــــؤالء  ويــعــّد   .
ً
طـــويـــا

الــســريــعــة، كــالــثــراء الــســريــع. وُيــحــبــطــون في 
حال لم يحصلوا على نتائج سريعة. دائما ما 
يبحثون عن طرق مختصرة. وتراهم يقاتلون 

على مدار الساعة، إلنجاز األمور بسرعة.
ون أكثر من مهمة أو عمل في وقت 

ّ
4 - يتول

الفعالن على   األشــخــاص غير 
ُ
واحــد: يعجز

الــتــركــيــز عــلــى شــــيء واحــــد فـــي وقــــت واحــــد. 
يتحدثون إليك في وقت يبعثون برسالة إلى 
شخص آخر. يشاركون في مؤتمر ويحّددون 
فــي نهاية  آن.  فــي  املــقــبــل  لــألســبــوع  مهامهم 
أن يكونوا  اليوم، يشعرون بالتعب من دون 

قد حققوا شيئا مهما.
إلــى  الــحــاجــة  مــن دون  التغيير  يـــريـــدون   -  5
تغيير: عــادة مــا يــرّحــب هــؤالء بالتغيير من 

دون أن يتقبلوه. يريدون تغييرًا في حياتهم 
ــعـــارضـــون األفـــكـــار  وال يــفــعــلــون مـــا يـــلـــزم. يـ
ــم 

ّ
ــات الـــجـــديـــدة ويــتــجــنــبــون تــعــل ــارســ ــمــ واملــ

تقنيات جديدة. ثم يتبنون عبارة: »ال يمكنك 
 جديدة«.

ً
تعليم كلب عجوز حيا

6 - يسعون للكمال: في أحيان كثيرة، يضّيع 
هــــؤالء األشـــخـــاص أوقــاتــهــم فــي تــفــاصــيــل ال 
تهم أحدًا. هم أكثر حرصا على الوصول إلى 
فــكــرة مــثــالــيــة ولــيــس فــكــرة مــفــيــدة. يهتمون 
بتجنب الوقوع في الخطأ بدال من التعلم من 

األخطاء.
7 - يشكون كثيرًا: لدى هؤالء نظرة متشائمة 
لـــلـــحـــيـــاة. يــضــيــعــون الــــوقــــت والـــطـــاقـــة عــلــى 
الشكوى وإلقاء اللوم على اآلخرين والشعور 

باألسف على أنفسهم.

7 عادات 
تجعلك غير 

فعال

رلى المصري

حصلت جريمتا قتل خالل األيام القليلة املاضية. يوم األحد املاضي، 
الــهــرمــل. وحصلت جريمة  يــد زوجــهــا فــي  القبوط على  قتلت زهـــراء 
أخرى راح ضحيتها مدّرسة يوم الثالثاء املاضي في جبيل، وما زالت 

التحقيقات جارية. 
الــوراء. في مثل هذا اليوم قبل عامني، صدر   إلى 

ً
لنعد بالذاكرة قليال

ــرة مـــن العنف  ــ ــراد األسـ ــ الــقــانــون 293 لــــ »حــمــايــة الــنــســاء وســـائـــر أفـ
األســري«. بموجب هذا القانون، الذي وضع حّيز التنفيذ في 8 مايو/
أيار عام 2014، يمكن للنساء الحصول على قرار أو أمر حماية من 
القضاء املختص في حال تعّرضن للعنف األسري. يعني ذلك أن املرأة 
يمكنها أن تحصل بقوة القانون على حماية قانونية )مؤقتة( يلتزم 
يمنع  القانون،  املــادة 14 من  ، بحسب 

ً
عــدة. مثال بتدابير  الــزوج  فيها 

التعرض للضحية أو التحريض بالتعرض لها وإخراج مرتكب العنف 
من املنزل، )مؤقتًا ولفترة يحددها املرجع املختص(، وإخراج الضحية 

من املنزل إذا كانت عرضة للخطر. 
منذ صدور هذا القانون وحتى اليوم، صدرت عشرات قرارات الحماية 
لصالح النساء. من بعده، قتلت خمس نساء ضحايا للعنف األسري. 
نسرين روحانا وسارة األمني ورقية منذر وزهراء القبوط والضحية 
األخيرة يوم الثالثاء. ملاذا يقتل الرجال زوجاتهم على الرغم من وجود 

قانون رادع؟ 
عنهم.  االنفصال  قــررن  حــني  زوجاتهم  قتلوا  األربــعــة  األزواج  معظم 
هؤالء طلنب الطالق واستعملن حقهن القانوني بالحماية. بحسب والدة 
والغضب،  والغيرة  ك 

ّ
التمل أحبها«.  »ألنــه  قتلها  فقد  الضحايا،  إحــدى 

جميعها أسباب وهمية وسطحية تتحول إلى دوافع للقتل. ولنتمكن 
من فهم جرائم القتل الفردية في مجتمعنا، يجب وضع هذه الجرائم 
في سياقها اإلجتماعي. جرائم القتل الزوجي هي فعل يتّوج تاريخ من 
الذكورية واالمتيازات الذكورية التي يتمتع بها الرجال. وهذا يعني أن 
الذهنية الذكورية ما زالت أقوى من القانون. الفارق الوحيد أن القانون 
نتيجة ضغط مجتمعي مضاعف بسبب جرائم  الــذي صــدر  الحالي 
قتل النساء التي حصلت في السنوات األربع املاضية، كان أسرع من 
في  أنه  إلى  اإلشــارة  وتبقى  استيعابه.  على  والقدرة  الشعبية  الثقافة 
نبقى  العنف،  القانون ملرتكبي  الــذي نعمل على فهم عدم ردع  الوقت 

عاجزين عن فهم سبب عدم تطبيق القانون من قبل املعنيني. 
فــالــقــانــون نفسه يــنــص فــي املــــادة 3 فــقــرة أ بــنــد 4 عــلــى أنـــه »ُيــعــاقــب 
باألشغال الشاقة من 15 إلى 20 عامًا من قتل إنسانًا قصدًا، وتصل 
العقوبة من 20 إلى 25 عامًا في حال كان مرتكب فعل أحد الزوجني 
قتلها  التي  الضحية رقية منذر  أخلي سبيل زوج  لكن  اآلخــر«.  ضد 

زوجها في أوائل عام 2015 بكفالة مالية.
)ناشطة نسوية(

ُقتلن باسم الحب

تاء تحقيق

صامد في 
هجرته على 

الرغم من الحرب 
)العربي الجديد(
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مهن كثيرة يزاولها السوريون في غازي عينتاب )األناضول(

63 ألف مدرّسة يعانين للوصول إلى مدارسهّن )فرانس برس(



قضايا

محمد ديبو

نفسه  يكّرر  التاريخ ال  أن  صحيح 
إال عــلــى شــكــل مــهــزلــة، كــمــا يــقــول 
كارل ماركس، إال أن تأمل صفحات 
الـــتـــاريـــخ وحــقــبــاتــه يـــبـــّن أن ثــمــة تــشــابــهــات 
بــلــورة رؤيـــة أفضل  املــقــارنــة بينها  قــد تتيح 
للحاضر واملستقبل، على مبدأ العلوم املقارنة 
الذي  التاريخي  الظرف  باالعتبار  األخــذ  بعد 
ولد فيه كل حدث. تبدو اللحظة التي يعيشها 
العالم اليوم على الصعيد الدولي شبيهًة، إلى 
العاملية  الحرب  بالتي مر بها بعد  حد كبير، 
األولى، فإذا كانت تلك الحرب قد انتهت بهزيمة 
اإلمبراطوريات )األملانية والنمساوية املجرية 
والــعــثــمــانــيــة وبــلــغــاريــا( ومـــحـــورهـــا لصالح 
الروسية،  االمبراطورية  )بريطانيا،  الحلفاء 
فرنسا، أيرلندا( فيمكن اعتبارها أيضًا نهاية 
عــصــر اإلمـــبـــراطـــوريـــات )األملـــانـــيـــة، الــروســيــة، 
النمساوية املجرية، العثمانية( لصالح عصر 
الدولة القومية املكتفية بحدودها، ليولد إزاء 
ذلـــك نــظــام عــاملــي جــديــد، عــّبــرت عــنــه »عصبة 
األمـــم« الــتــي لــم تستطع احــتــواء الــصــراع بن 
الـــــدول وبــقــايــا اإلمـــبـــراطـــوريـــات، لــعــدم تــوفــر 
عدالة الحد األدنى، فبدأت تتشّكل قوى جديدة 
وتحالفات جديدة للرد على ذلك، حيث شملت 
مــرحــلــة مـــا بـــن الــحــربــن الــعــاملــيــتــن، األولــــى 
والفاشية  األملانية  النازية  صعود  والثانية، 
اإليطالية، فاألولى نشأت )في أحد أسبابها( 
رد فــعــل عــلــى الــهــزيــمــة األملــانــيــة فـــي الــحــرب، 
حــيــث االعـــتـــزاز بــالــقــومــيــة األملــانــيــة والـــعـــرق، 
وعـــدم اعــتــراف صــنــاع الــقــرار بــمــا جـــرى، دفــع 
هتلر لشحذ الهمم حول قوميٍة نازيٍة، تريد أن 
تستعيد ما فقدته، لشفاء هذا الجرح الذي كان 

يعتمل في عمق األمة األملانية.
ــاد الــســوفــيــيــتــي  تــشــبــه لــحــظــة ســـقـــوط االتــــحــ
األولـــى،  العاملية  الــحــرب  انتهاء  لحظة  عمليًا 
حيث انتهى عصر الحرب الباردة، وبدأ نظام 
عــاملــي جــديــد ذو قــطــب واحــــد، عــمــل تدريجيًا 
ــا، وإفـــقـــادهـــا كـــل عــنــاصــر  ــيــ عــلــى إذالل روســ
قوتها، سعيًا إلى إبقائها ضعيفة. ولكن، ألن 
الحضور القومي الروسي كان حاضرًا بقوة، 
فإن ثقل الشعور بالهزيمة أمام »اإلمبريالية« 
التي لم تف بتعهداتها بعدم التمّدد عسكريًا 
إلى املحيط الروسي، كان بمثابة الجرح الذي 
ــتــــراف بـــالـــواقـــع الــحــاصــل،  دفــــع إلــــى عــــدم االعــ
فــتــم الــعــمــل، وبــســعــٍي حــثــيــث، عــلــى اســتــعــادة 
»املـــجـــد الـــغـــابـــر«، وهــــو مـــا جـــّســـده ويــجــســده 
اليوم الرئيس الروسي، فالديمير بوتن، كما 
انطلقا  فاالثنان  هتلر،  أدولــف  سابقا  جّسده 
مــن شــعــور اســتــعــادة املــاضــي التليد، وإعـــادة 
حضور بلديهما على الساحة الدولية، بإعادة 
العمل بمقولة إن »الحرب استمرار للسياسة 
ــل أخـــــــــــرى«، وهــــــو مـــــا دفــــــع كــلــيــهــمــا  ــائــ بــــوســ
لالستعانة بــخــطــاٍب ديــنــيٍّ عــنــصــريٍّ وقــومــيٍّ 
نــراه واضــحــًا فــي خطاب بوتن الــذي ال يكف 
عن معاداة اإلسالم السني تحت راية اإلرهاب، 
وال يكّف عن دغدغة القومية الروسية، وتعزيز 
واالستعانة  الــغــرب  بمواجهة  املمانعة  حــّس 
ــد عــلــى  ــيـ ــأكـ ــتـ ــة، والـ ــيــ ــســ ــوذكــ بــالــكــنــيــســة األرثــ
حـــضـــور روســـيـــا فـــي الـــعـــالـــم، مــعــتــمــدًا الــقــوة 

والعنجيهة.
وضع إيطاليا التي كانت خالل الحرب العاملية 
األولى بن صفوف الحلفاء يشبه، بطريقٍة أو 
بأخرى، وضع إيران اليوم، الدولة التي لم تكن 
جزءًا من الحرب الباردة، إال أنها لم تكن حليفة 
االتحاد السوفييتي أيضًا. وعليه، فإن نتائج 
ســقــوط االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي عــلــيــهــا تــشــبــه، 
ــــى على  جــزئــيــًا، نــتــائــج الــحــرب الــعــاملــيــة األولـ
إيطاليا، من حيث أن عدم استقرار العالم، بعد 
بتكوين  إليطاليا  سمح  األمـــم،  عصبة  تشكل 
قــوتــهــا الــتــي تــحــالــفــت مــع الــقــوة األملــانــيــة في 
ــا يــعــنــي أن هــذا  الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، مـ
الــصــعــود الـــروســـي اإليــــرانــــي، الـــيـــوم، يــشــبــه، 
الفاشي  النازي  الصعود  بأخرى،  أو  بطريقٍة 
ــــى، كــل العــتــبــاراتــه  بــعــد الــحــرب الــعــاملــيــة األولـ
الــنــاشــئــة مــن داخـــلـــه، فــروســيــا تــريــد موقعها 
الـــذي كـــان أيـــام االتــحــاد السوفييتي، وإيـــران 

تطمح إلى استعادة دورها االمبراطوري. 
أحــد أسباب  الفاشّيات، في  أن  من هنا، نفهم 
نــشــوئــهــا، تـــعـــود إلــــى مـــعـــانـــدة الــــواقــــع وقـــوة 
األيديولوجيا املاضوية والضدية التي تتوهم 
قــدرتــهــا عــلــى الــقــيــام بـــأي شـــيء، فتكبر حتى 
تنكسر وتقنع بهزيمتها. وكما كان الصعود 
النازي الفاشي محّرضًا في تصاعد الفاشيات 
الغربية في عدد من الدول، فإن البوتينية اليوم 
تكسب مزيدًا من األنصار، ويحّرض خطابها 
الفاشيات واليمن املتطّرف في  على تصاعد 
أكــثــر مــن مــكــان فــي الــعــالــم، مــن دون أن يكون 
السبب في نشوئها، فهو املحّرض أو الشرارة 
التي ساعدت ما نشأ واعتمل في القاع، على 
مــدى عقود، إلــى الخروج إلــى السطح، وليس 
من باب الدعابة أن لقب »بوعلي بوتن« الذي 
يطلقه الــيــوم أنــصــار بوتن الــســوريــون سبق 
الــعــرب على »بــوعــلــي هــتــلــر«، وأن  وأن أطلقه 
القاّرة العجوز منقسمٌة اليوم إزاء التعامل مع 
سابقًا  انقسمت  كما  عــديــدة،  وقضايا  بوتن 
إزاء التعامل مع النازية في بدايات صعودها، 
وما تهديد بريطانيا باالنسحاب من االتحاد 
الــجــنــوب  الـــيـــونـــان ودول  األوروبـــــــــي وأزمـــــــة 
ــادة  ــ األوروبـــــــي املــزمــنــة وصـــعـــود الــيــمــن وزيـ
الدعوة إلى االنغالق األوروبــي بوجه »أسلمة 

الغرب« والالجئن إال غيض من فيض!
وإذا كــان زمــن ما بعد الحرب العاملية األولــى 
هــو زمــن نهاية اإلمــبــراطــوريــات، فــإن زمــن ما 
بــعــد ســقــوط االتــحــاد السوفييتي هــو إعــالن 
الــيــوتــوبــيــا االشــتــراكــيــة، فكما تفّككت  نــهــايــة 
كــل اإلمـــبـــراطـــوريـــات تــدريــجــيــًا لــصــالــح نظام 
الــدولــة الــذي تقّدم تدريجيًا، فــإن أغلب الــدول 
»االشـــتـــراكـــيـــة« تــفــّكــكــت، أو فـــي طــريــقــهــا إلــى 
الــتــفــكــك لــصــالــح »الــلــيــبــرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة« 
ــع مـــالحـــظـــة أن املـــنـــهـــزمـــن  ــ الــــتــــي تــــتــــقــــّدم، مـ
الــكــبــار يجنحون نحو الــفــاشــيــة، فــي حــن أن 
املــنــتــصــريــن يــجــنــحــون نــحــو تــأســيــس الشكل 
أكثر  جــديــدة  بأيديولوجية  لــلــدولــة،  الــجــديــد 
عصرية، في حن أن املهزوم يتعلق باملاضي 

التليد لتتشكل الفاشية.
انتهت  قــد  األولـــى  العاملية  الــحــرب  وإذا كانت 
في  يتقّدمون  بـــدأوا  الــذيــن  الحلفاء  بانتصار 
فــإن  الــعــالــم، وخــصــوصــًا بريطانيا وفــرنــســا، 
ــاد الــســوفــيــيــتــي ســمــح بــتــقــّدم  انـــهـــيـــار االتــــحــ
أميركا وأوروبا في محاولٍة لتقاسم العالم، مع 
تطويع املنظمة الدولية لحسابهما من حروٍب 
الزمن الالحق  أن  الدولية، إال  خــارج الشرعية 
أّدى إلى أن تعيش بريطانيا العظمى وفرنسا 
خريفهما، جّراء هذا التوسع الذي انتهى عند 
هزيمة  مــع  مترافقًا  الــثــانــيــة،  العاملية  الــحــرب 
ــة، وهــــو أتــــاح الحــقــًا لــقــوى  ــازيـ ــنـ الــفــاشــيــة والـ
جديدة، بعيدة نسبيا عن الصراع بن القوى 
املـــتـــصـــارعـــة، الــــدخــــول إلــــى مـــســـرح األحــــــداث، 
»األمــم  لتولد  وأميركا،  السوفييتي  كاالتحاد 
األمـــم«، وتعبيرًا  بــديــاًل عــن »عصبة  املتحدة« 
عـــن شــكــل الـــنـــظـــام الـــعـــاملـــي الـــجـــديـــد بقطبيه 
الــيــوم نشهد انسحاب  األمــيــركــي.  الـــروســـي/ 
الشرق األوســط، لصالح  أميركا تدريجيًا من 
تقدم اإليراني والروسي، إال أنه سيكون تقدمًا 
إلى حن تقّدم القوى الجديدة التي لم تنخرط 
ــد تــكــون الــصــن أو غيرها  ــراع، وقـ بــهــذا الـــصـ
مــن الــقــوى الــصــاعــدة، مــع مــالحــظــة أن »األمـــم 
شديدٍة  النــتــقــاداٍت  تتعّرض  نفسها  املتحدة« 
ودعـــوات إلــى إصالحها، وهــو ما يتشابه مع 

وضع »عصبة األمم« سابقًا.

سورية: الخارج يحسم الداخل
ــذاك، يشبه  ــ ولــكــن، إذا كـــان الـــواقـــع الـــدولـــي، آنـ
الواقع الدولي اليوم، فماذا عن سورية، وكيف 
ينعكس ذلك على ما يحدث اليوم فيها؟ وما 

قد يحدث الحقًا؟
 ما، بما 

ٍّ
الوضع السوري اليوم شبيه، إلى حد

كــانــت تعيشه ســوريــة بــعــد الـــثـــورة الــســوريــة 
الكبرى )1925( ضد الفرنسين، فالثورة التي 
رفـــعـــت شــــعــــارات »الـــحـــريـــة واالســـتـــقـــالل« من 

الــطــائــفــيــة( الــذيــن عــمــلــوا كــل مــا يــمــكــن فعله، 
إلبقاء السنة بعيدين عن مركز الفعل، باعتبار 
أنهم حملة املــشــروع الــعــروبــي )ســـواًء بشكله 
التقليدي الذي جاء به امللك فيصل أو القومي 
الراديكالي الحقا(، حيث عمد الفرنسيون إلى 

تقديم أنفسهم حماًة لألقليات.
سرعان ما وجدت ثورة 1925 نفسها أمام لعبة 
القوى الدولية واإلقليمية التي التفت عليها، 
وسلمت سورية لفرنسا، وهو ما يشبه وضع 
ــيـــوم، مـــع حــلــفــائــهــا قبل  ــثـــورة الـــســـوريـــة، الـ الـ
بالوصاية  التسليم  يــبــدو  حيث  خصومها، 
الروسية على سورية شبه بديهي، ما يضعنا 
أمام انتداٍب روســيٍّ يشبه االنتداب الفرنسي 
ســابــقــًا، إذ ال أحــد يناقش مكانة روســيــا في 
ســوريــة الــيــوم، بقدر مــا يجري النقاش حول 
كيفية »إدارتــهــا« امللف السوري، وهل توافق 
على رحيل بشار األسد في نهاية العملية أو 
ز 

ّ
ال؟ فالدور الروسي مسّلٌم به، وهو ما يتعز

عــمــلــيــًا مـــن الـــقـــواعـــد الـــتـــي تــنــشــئــهــا روســـيـــا، 
ومن الرؤية االستراتيجية التي تحكم العقل 
الروسي على املستوى الدولي ككل، فسورية 
لــيــســت أكـــثـــر مـــن مـــربـــع فـــي رقـــعـــة الــشــطــرنــج 

الروسية، كما كانت في الرقعة الفرنسية.
ــّســـم ســـوريـــة  ــداب الـــفـــرنـــســـي قـ ــ ــتـ ــ ــان االنـ ــ إذا كـ
ــم عمليا  ــر تـ ـــى دويــــــالت طــائــفــيــة )وهـــــو أمــ إلـ
بــمــوافــقــة قـــوى كــثــيــرة مــن املــجــتــمــع الــســوري 
وجدت لها مصلحًة فيه(، فإنه لم يذهب إلى 
الـــدويـــالت مــربــوطــًة  كــانــت  إذ  حــد تقسيمها، 
رئيسًا  تتبع  يجعلها  مــا  السامي،  باملفّوض 
مــركــزيــًا لـــهـــا، وكـــانـــت، فـــي فـــتـــراٍت مــتــقــطــعــٍة، 
تخضع التحاٍد يجمعها ال ينفك يتضعضع، 
تبعًا ملوازين القوى وغياب رؤية استراتيجية 
فرنسية آنذاك، ملا يجب أن تكون عليه سورية، 
ــٍع  ــام واقــ ــ فــــإن روســـيـــا تــجــد نــفــســهــا الـــيـــوم أمـ
ســوريٍّ مقسم عمليًا على األرض، ولو بشكٍل 
غــيــر مــعــلــن، فــهــنــاك املـــنـــاطـــق الـــتـــي يسيطر 
عليها األكراد )دولة كردية(، وسورية املفيدة 
)الــســاحــل، حــلــب، دمــشــق، حــمــاة، حــمــص( مع 
مالحظة أن حلب ســاحــُة تــجــاذبــات، فــي حن 
 من السويداء ودرعــا )وحلب أيضًا( 

ٌّ
تبدو كل

 
ْ

مــنــعــزلــتــن عــلــى املــســتــوى االجــتــمــاعــي، وإن
كــانــتــا ال تــــزاالن تــرتــبــطــان بــالــدولــة الــســوريــة 

رسميًا.
إذا كـــان الـــواقـــع الـــدولـــي اإلقــلــيــمــي الــــذي منح 
آنــذاك،  الفرنسين،  ساعد  للفرنسين  سورية 
عــلــى وأد الـــثـــورة والــبــقــاء فـــي ســـوريـــة، حتى 
لحظة رحيلهم عنها، فــإن واقــع الــثــورة اليوم 
يواجه أمرًا مشابهًا من حيث التسليم ملوسكو 
بــالــســاحــة الـــســـوريـــة، إضـــافـــة إلــــى أن عــوامــل 
ــانـــت مـــســـاعـــدًة لــلــفــرنــســيــن، بــــدءًا  داخـــلـــيـــة كـ
مـــن الـــقـــوى املــحــلــيــة املـــســـانـــدة عــلــى املــســتــوى 
الـــعـــســـكـــري )جـــيـــش الــــشــــرق وبـــعـــض الـــقـــوى 
الطائفية والعشائرية( واالجتماعي/ األقليات 
)مــن دون أن يعني أنها كانت كلها فــي صف 
الــفــرنــســي، فــهــي شــهــدت تـــمـــايـــزاٍت كــبــرى في 
صــفــوفــهــا بـــن مــقــاومــة املــنــتــدب والـــبـــقـــاء في 
صـــفـــه(، وهــــو مـــا يــشــبــه الـــيـــوم قــــوى ســوريــة 
السوري وقــوات حزب  الديمقراطية والجيش 
تقاتل تحت  الــتــي  اإليــرانــيــة  واملليشيات  الــلــه 
حــمــايــة الـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة، فـــي حـــن بــات 
واضحًا أن ثّمة قوى اجتماعية ترحب بالوجود 
الــروســي في ســوريــة، وترفع صــور بوتن في 
شوراعها، من دون أن ننسى وضع املعارضة 
الــســوريــة الــتــي لــم تــتــمــّكــن مــن تمثيل الــثــورة 
في جسم سياسي واحد ملواجهة الفرنسين، 
الذين  االستقالليون  تــيــاريــن:  بــن  وانقسمت 

الــتــفــوا حــــول شــكــري الــقــوتــلــي، والــشــعــبــيــون 
الذين التفوا حول عبد الرحمن الشهبندر، وقد 
إلى تخوين بعضهما  الخالف بينهما  وصل 
واالتهام بالعمالة والفساد واالستحواذ على 
قهم بن املحاور 

ّ
أموال الثورة، ناهيك عن تمز

اإلقليمية )السعودية، بغداد، األردن، العراق(، 
القومية  الــســوريــة،  )القومية  واأليديولوجية 
العربية، وحدة سورية تحت التاج الهامشي..( 
والــدســتــوريــة )مــلــكــيــة، جــمــهــوريــة(، وهـــو ما 
اليوم،  يشبه وضع القوى السورية املعارضة 
اٍت إقليميٍة متعّددة )الرياض،  عة بن والء

ّ
املوز

ــرة، الــــدوحــــة، روســـــيـــــا..(، وأيــديــولــوجــيــة  ــقــ أنــ
ودستورية..

بين المحلي والدولي
أن  إنــه ال يمكن للمحلي  التاريخ  قـــراءة  تقول 
 لم تكن الظروف 

ْ
ينتصر، مهما بلغت قوته، إن

الــدولــيــة مــهــيــأة، ففي ظــل مــيــزان الــقــوى الــذي 
املحلية،  الــعــنــاصــر  تبقى  الـــدولـــي،  إلـــى  يميل 
ــة قــضــيــتــهــا، عــــاجــــزًة عــن  ــدالــ مــهــمــا بــلــغــت عــ
الحسم، وهو ما حكم املعادلة السورية في ظل 
االنتداب الفرنسي الذي ترك له الوقت الكافي 
ليئد الثورة آنذاك، ويعيد ترتيب سورية كما 
يــريــد، وهــو مــا يبدو أنــه، بطريقٍة أو بأخرى، 
يحصل اليوم، علمًا أن هذا ال يعني، وال بأي 
شكل، بقاء الــحــال على مــا هــو عليه، فكما أن 
 )1925( الكبرى  السورية  الــثــورة  قبل  سورية 
ال تــشــبــه ســوريــة بــعــدهــا، فـــإن ســوريــة األســد 
لـــن تــعــود أبـــــدًا، لــكــن هـــذا رهـــن مــســار طــويــل 
مــن االنــتــقــال مــن ســاحــة العسكرة إلــى ساحة 
السياسة، ومن ساحة الدكتاتورية إلى ساحٍة 
كــانــت فرنسا  بــعــد، فكما  املعالم  غير مــحــّددة 
مــضــطــّرًة إلجـــــراء تـــحـــوالٍت شــكــلــيــٍة فـــي بنية 
ــراء انتخابات  الــحــكــم الـــســـوري، مــن حــيــث إجــ
)ستعلقها حن تريد لتعود عنها تحت ضغط 
الـــشـــارع( وتــعــيــن رئــيــس جــمــهــوريــة ورئــيــس 
السياسي  الفعل  مــســارات  يفتح  مــا  حــكــومــة، 
في الداخل الذي راكم قواه وخبراته، فتشكلت 
الكتلة الوطنية التي قادت سورية نحو توقيع 
اتــفــاقــيــة 1936، وعــمــلــت عــلــى تــوحــيــد ســوريــة 
بشكلها الحالي، بعيدًا عن الدويالت الطائفية، 
بعد أن تمّكنت القوى السياسية الوطنية من 
االتــفــاق عــلــى بــرنــامــج عــمــٍل واحــــٍد، بــعــد طــول 
الــســوري على  الوطني  املــشــروع  تعثر، فتقّدم 
أن  إلــى  التقسيمي،  الطائفي  املــشــروع  حساب 
الــفــرنــســيــون مـــن ســـوريـــة 1946 بسبب  خـــرج 
أن  يعني  مــا  الــثــانــيــة،  العاملية  الــحــرب  نتائج 
هــزيــمــة فــرنــســا دولــيــًا أّســســت لــنــجــاح الفعل 
ــوري، آنـــــــذاك، عــبــر مـــســـار طــويــل  ــســ املــحــلــي الــ
ــال، لــيــتــضــافــر الـــعـــامـــل الـــداخـــلـــي  ــنــــضــ مــــن الــ
ــون عــلــى  ــوريــ ــســ ــي، ويـــحـــصـــل الــ ــارجــ ــخــ ــع الــ مــ

استقاللهم.
أمـــام واقـــٍع شبيٍه بما  ستجد روســيــا نفسها 
جـــرى فـــي الــتــاريــخ الـــســـوري، فــهــي مــضــطــّرة، 
بــشــكــل أو بـــآخـــر، إلحـــــداث تـــغـــيـــراٍت فـــي بنية 
النظام السوري، وهي التغّيرات التي ستسمح 
بــإعــادة الــســيــاســة إلـــى الــداخــل الـــســـوري، ولــو 
بطريقة شكلية في البداية، بما يسمح بإعادة 
التراكم الذي سينتظر والدة القوى السياسية 
سورية،  توحيد  على  ستعمل  التي  الوطنية 
ومللمة أجزائها من جديد، لتحقيق االستقالل 
 بـــهـــزيـــمـــة الــفــاشــيــتــن 

ٌ
ــانــــي، وهـــــــذا رهـــــــن ــثــ الــ

ــيـــة عــلــى املـــســـرح الـــدولـــي.  ــيـــة والـــروسـ ــرانـ اإليـ
القاتل«،  »خــطــأه  بوتن  يرتكب  أن  وبانتظار 
في العالم على سورية أن تنتظر زمنًا صعبًا، 

نأمل أال يطول.

الوجود الروسي في سورية يتحّول بالتدريج انتدابًا
العالم وسورية بين ثورتين: 1925، 2011

تبدو اللحظة التي 
يعيشها العالم اليوم 

دوليًا، شبيهًة بالتي مّر 
بها العالم بعد الحرب 

العالمية األولى

الصعود الروسي 
اإليراني، يكاد يكون 

كالصعود النازي 
الفاشي، كل العتباراته 

الناشئة من داخله

الوضع السوري اآلن 
شبيه بما كانت تعيشه 
سورية بعد عام 1925، 

والتي رفعت شعارات 
»الحرية واالستقالل«، 

وسرعان ما وجدت 
نفسها أمام واقٍع 

طائفٍيّ معقد

التحوالت التي يعيشها عالم اليوم منذ سقوط االتحاد السوفييتي تشبه في أحداث كثيرة ما عاشه العالم بعد الحرب العالمية 
األولى. وما تعيشه الثورة السورية ضد المستبد اليوم يشبه ما عاشته الثورة السورية الكبرى ضد االنتداب الفرنسي، فهل يكرر 

التاريخ نفسه؟

)Getty( »سوريون يتظاهرون ضد النظام في أعزاز في جمعة 11 مارس 2016 »ثورتنا مستمرة

تقول قراءة التاريخ إنه ال يمكن للمحلي أن ينتصر، مهما بلغت قوته، 
إْن لم تكن الظروف الدولية مهيأة، ففي ظل ميزان القوى الذي يميل 
قضيتها،  عدالة  بلغت  مهما  المحلية،  العناصر  تبقى  الدولي،  إلى 
عاجزًة عن الحسم، وهو ما حكم المعادلة السورية في ظل االنتداب 
ترتيب  آنذاك، ويعيد  الثورة  ليئد  الكافي  الوقت  له  ترك  الذي  الفرنسي 

سورية كما يريد، وهو ما يبدو أنه، بطريقٍة أو بأخرى، يحصل اليوم.

بين المحلّي والدولي
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الفرنسي، والتي كانت بدأت بحادثة عرضية 
)الـــقـــبـــض عــلــى أدهـــــم خــنــجــر وهــــو بــضــيــافــة 
سلطان باشا األطرش، ما يشبه شرارة أطفال 
ــا( ســرعــان مــا وجـــدت نفسها أمـــام واقـــٍع  درعــ
طــائــفــيٍّ وأمـــنـــيٍّ وعـــســـكـــريٍّ مــعــقــد، اســتــثــمــره 
الفرنسيون )النظام األمني العسكري السوري 
ما زال يعود في جذوره إلى ذاك النظام الذي 
ــي مــجــال  ــيـــون، خـــصـــوصـــًا فــ ــفـــرنـــسـ أرســــــــاه الـ
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»سناب تشات« يوثّق 
حاالت سوء المعاملة

جدل كاريكاتور 
»الشرق األوسط«

»آبل«: إصدارات ستحسم 
مستقبل الشركة

محمد دنكر

 تطبيق تراسل الصور 
ّ
قد ُيخيل للجميع أن

واملقاطع املصورة املؤقتة، »ســناب تشــات«، 
هــو مجــرد تطبيق عادي مشــابه لتطبيقات 
»فيســبوك«  شــهرة،  األكثــر  التواصــل 
وقالبــًا.  قلبــًا  ــه مختلــف 

ّ
أن بيــد  و»تويتــر«، 

فالتطبيق ســعى منذ سنة تقريبًا لالبتعاد 
تدريجيــًا عــن أي ميزات متشــابهة موجودة 
داخل أي من تطبيقات التواصل املستخدمة 

بقوة بن الناس. 
 أبرز ميزة يقّدمها التطبيق هي ميزة 

ّ
ولعل

الفالتر املتغّيرة، والتي تتيح للمستخدمن 
تغيير أشــكال وجوههــم والخلفية املحيطة 
نوعهــا،  مــن  وفريــدة  ســهلة  بطريقــة  بهــا 
مــن  املصــورة  واملقاطــع  الصــور  لتبــادل 
خاللهــا. لكــن مــا تأثيــر هــذه الصــور املعّدلة 
أثــرًا نفســيًا  علــى املســتخدمن وهــل تتــرك 
تطبيــق  ف  ُعــرِّ الحــال،  بطبيعــة  عليهــم؟ 
»سناب تشات« في البداية كوسيلة إلرسال 
الصور املسيئة والال أخالقية كونها تحذف 
تلقائيــًا بعــد فتــرة ال تتجــاوز عشــر ثــواٍن. 
ومــن هنــا، اســتثمر بعضهــم هــذا التعريــف 
لغايــات إصالحيــة كـــ Rajshekar Patil، وهــو 
خاصــة  إعالنــات  لشــركة  تنفيــذي  مديــر 
االســتفادة  علــى  عمــل  »مومبــاي«،  مقرهــا 
مــن عــدم ثبات رســائل التطبيق لتمكن فئة 
محــددة مــن الناس، والذيــن عانوا ويعانون 
عبــر  االســتفادة  مــن  املعاملــة،  ســوء  مــن 
التعبيــر دون خــوف وتبــادل تلــك التجــارب 

الصعبة. 
استكمااًل لفكرته، أطلق Patil منتدى خاصًا، 
تمكــن  منظمــة  مجموعــة  عــن  كنايــة  وهــو 
املســتخدمن مــن اإلبــالغ عــن ســوء املعاملــة 
ومعرفــة املعلومــات الكاملــة عــن الحــوادث، 
حيــث يمكــن لضحايــا ســوء املعاملــة طلــب 
املساعدة من خبراء ومختصن. Patil يعمل 
فــي وكالــة اإلبــداع العامليــة TBWA، والتــي 
تعاونــت مــع نــداء شــريف، مديــر Chayn، أي 
منصــة شــبكة اإلنترنت التــي تدعم ضحايا 
العنــف األســري، وغيــره مــن املنصــات حيث 
أصبــح بإمــكان املســتخدمن الحصول على 
إجابــات ســرية مــن الخبراء حــول العالقات، 
املواضيــع  مــن  وغيرهــا  الجنــس  وقضايــا 
املســتخدمون  ــل 

ّ
يفض والتــي  الحساســة، 

شــريف:  وقــال  وأمــان.  بســرية  مناقشــتها 
»لقــد أدركنــا أن الخصوصيــة والســرية مــن 
األمــور فائقــة األهميــة ألولئــك الذيــن عانــوا 
بالنســبة  وخاصــة  مســيئة،  عالقــات  مــن 

للمراهقن والشباب«. 
ويعمــل املوقــع علــى نشــر وتوثيــق قصــص 
تّمــت  وكيــف  ســيئة  عالقــات  مشــاكل  عــن 
ألــف   200 مــن  أكثــر   

ّ
إن حيــث  معالجاتهــا، 

وعبــر  معهــا.  شــهريًا  يتفاعلــون  شــخص 
شــكل  علــى  القصــص  تعــرض  التطبيــق، 
صــور ومقاطــع منفصلــة وبمــدة ال تتجــاوز 
عشــر ثــوان لُيعّبــر مــن خاللهــا األشــخاص 
بثقــة  الصعبــة  تجربتهــم  عــن  املعنيــون 
وظائــف  ومــن  تحفيظــه.  يتــّم  لــن  شــيئًا   

ّ
أن

املجموعــة األساســية التركيــز علــى مضــار 
اإليذاء اللفظي والجســدي بطريقة مبسطة، 
مــع تعريفــات عــن ســبل بــدء ســوء املعاملــة 
واالســتدراج علــى مختلف مواقع التواصل. 
وللمســاعدة فــي الحصــول علــى مزيــد مــن 
نشــر  تــّم  املجموعــة  أهــداف  علــى  اإلضــاءة 
قصــة مســتخدم كان ضحيــة العتــداء، ومــا 
تقاســم صــور  القلــق حــول  مــن  زال يعانــي 
كدمــات وجهــه مــع أصدقائــه. التفاعــل كان 
 فالتر التطبيق 

ّ
كبيــرًا مــع القضية، حيــث إن

ســاهمت في تعزيز ثقة املستخدم املتضّرر، 

منوعات
في مصر، استخدم المغردون وسم تغريد

»#امسك_فاتورة« إلعادة نشر صور فواتير 
احتجاجًا على أسعار الخدمات التي سجلت 

ارتفاعا ملحوظًا في البالد، حيث قارن 
المستخدمون بين فواتير األشهر األخيرة. 

وقال مصطفى »الحقيقة فواتير الكهرباء 
والمياه بقت بال منطق ويقولك ادفع وبعد 

كدا اشتكى ، لوحد فهم سبب الزيادات 
أومبرراتها يفهمنا #امسك_فاتورة«.

عالميًا، كُثر استخدام وسم »#بكفي حصار« 
للتضامن مع غزة، وتفاعل ناشطون 

فلسطينيون وعرب مع الحملة. وكتب 
محمد »أهل غزة ينتظرون بشغف من 

يفك حصارهم منذ عشر سنوات واهلل الذي 
يطعمهم ويسقيهم ويداوي جراحهم«، 

كما أعاد المغردون نشر صور تذكر بالمصاعب 
التي تواجه الغزيين بسبب الحصار المفروض 

من االحتالل.

في لبنان، تصدر وسم »#الشرق_االوسط« 
لوائح األكثر تداوًال بعد تعّرض مكتب 

الجريدة في بيروت لهجوم من قبل 
مجموعة من الشبان، بسبب رسم كاريكاتير 

عن علم لبنان كانت قد نشرته الصحيفة. 
وهّدد المعتدون بإقفال مكتب الجريدة في 
بيروت بالقوة. وندد المغردون والصحافيون 

على شبكات التواصل بسياسة كّم األفواه 
معبرين عن تضامنهم مع الصحيفة.

ص من كدمات 
ّ
والذي استطاع، قبل أن يتخل

وجهــه، تراســل صــوره ومقاطــع مصــورة له 
مع أصدقائه دون خجل أو خوف من حالته. 
هذا ويمكن للمســتخدمن إضافة حســابهم 
والــذي   ،»i.d.lovedoctordotin« باســتخدام 
يمّكنهــم مــن االتصــال مــع املجموعــة وبــدء 

إرسال وقراءة األسئلة.

 الرياض ـ خالد الشايع، 
بيروت ـ العربي الجديد

 كبيــر أحــاط برســم كاريكاتور نشــرته 
ٌ

جــدل
عددهــا  فــي  األوســط«  »الشــرق  صحيفــة 
الصــادر يــوم الجمعة، يظهــر فيه علم لبنان 
وفي أعاله عبارة »كذبة نيســان« في إشــارة 

إلــى كذبــة أبريــل، وفــي وســط األرزة عبــارة 
»دولة لبنان«.

الرســم أحــدث غضبــًا لبنانيــًا ملحوظًا على 
مواقــع التواصــل، فقد أعــاد اللبنانيون بثه، 

وتساءلوا عن سبب نشره في الصحيفة.
إال أن االســتنكار تخطــى شــبكات التواصــل 
ليصــل إلــى اقتحام املكتب من قبل مجموعة 
بيــار  الناشــطان  يتزعمهــا  الشــبان  مــن 
حشــاش وعبــاس زهــري. وطالــب املعتــدون 
بإقفال مكتب »الشــرق األوســط« في بيروت، 
مهددين بإقفاله بالقوة. وبعد مرور ساعات 
مكتــب  فــي  عاملــون  أكــد  االعتــداء،  علــى 
»العربــي الجديــد« تلقــي االدارة  الصحيفــة لـ
اتصــااًل مــن وزيــر الداخليــة نهــاد املشــنوق، 
املتورطــن  كل  مالحقــة  اســتمرار  فيــه  أكــد 
فــي اقتحــام مكاتــب »الشــرق األوســط«، بعــد 
توقيــف بيــار الحشــاش فــي منطقــة البترون 
اتخــاذ  املصــدر  أكــد  كمــا  البــالد.  شــمالي 
صفــة  القانونــي،  ممثلهــا  عبــر  الصحيفــة، 
يظهــره  مــن  كل  ضــد  الشــخصي  االدعــاء 
التحقيق متورطًا في االعتداء على مكاتبها 

والعبث بمحتوياتها، مساء الجمعة. 
والصحافيــون  اإلداريــون  املوظفــون  وكان 
قد استأنفوا العمل في املكتب صباح اليوم 
التالي لالعتداء بشكل اعتيادي، مع تواجد 
البنــاء  قــرب  الداخلــي  األمــن  لقــوى  دوريــة 

الذي يقع فيه مقر الصحيفة.
حظيــت  تضامــن  حملــة  انتشــرت  عربيــًا، 
بهــا الصحيفــة بعــد اقتحــام مكاتبهــا حيث 
شارك عدد كبير من اإلعالمين السعودين 
»#كلنــا_ وســم  علــى  بالتغريــد  والعــرب 
فــي  الــذي ظهــر  صحيفة_الشرق_األوســط« 
أكثــر مــن 43.2 ألــف تغريــدة فــي أقــل مــن 24 
لرفــض كل  املاضيــة علــى »تويتــر«،  ســاعة 

وسائل اإلرهاب اإلعالمي. 
بعض املغردين ربط اقتحام مكاتب »الشرق 
اللــه« اللبنانــي  االوســط« بسياســة »حــزب 
الهادفــة إلــى كــم االفواه، علــى الرغم من عدم 
ــف 

ّ
لُيصن االعتــداء  رســمية  جهــة  أي  تبنــي 

فــي خانــة االعتــداءات الشــخصية التــي تــم 
أفــراد،  بمبــادرة  وتنفيذهــا  لهــا  التخطيــط 
التحقيقــات  نتائــج  عــن  االعــالن  بانتظــار 

االولية مع املعتدين.
مــن جهتــه، توجــه وزيــر التعليــم الســعودي 
إلــى  الدخّيــل  عــزام  الدكتــور  الســابق 
: »أشــكركم علــى وقوفكــم 

ً
املتضامنــن قائــال

ضد #االرهاب_االعالمي ووصول هاشــتاق 
#كلنا_صحيفة_الشرق_األوسط الى ترند«.
وكتــب عبداللــه »عندمــا نتحــدث عــن لبنــان 
بعــض  مــن  موقفنــا  بــن  نفصــل  ان  يجــب 
الــذي  احزابــه و #لبنــان ، لنقــف مــع لبنــان 
خاطفيــه«،  مــن  الوطــن  يســترد  ســوف 
وأضــاف »عندمــا يعمم البعــض دون تمييز 
في املوقف من #لبنان فهو يظلم اللبنانين 
الــذي يقفــون معنــا و يدفــع باآلخرين بعيدا 

عنا«.
فــي ذات االتجــاه رفــض لبنانيــون كثــر مــا 
حصــل وحمــل البعــض مســؤولية االقتحــام 
عــن  بالتوقــف  مطالبــن  اللــه«  »حــزب  لـ
االعتــداء علــى اإلعالميــن، وقــال اإلعالمــي 
الشــرق  مكاتــب  »هاجمــوا  ماهــر:  جيــري 
لبنــان..  علــم  كاريكاتيــر  بســبب  األوســط 
ونســيوا عندمــا اســتبدلوا علــم لبنــان بعلم 

حزب الله«.
األوســط«  »الشــرق  مكتــب  علــى  االعتــداء 
حصــل بعــد ســاعات قليلة من إعــالن قناتي 
مكاتبهمــا  إغــالق  و»الحــدث«  »العربيــة« 
أمــالك  وتصفيــة  لبنــان،  فــي  كامــل  بشــكل 
هــذه الشــركة بشــكل كامل، بســبب األوضاع 

األمنية الراهنة.

بيروت ـ العربي الجديد

 »SE تزامــن إطــالق إصــدارات »آبــل« الجديــدة مــن »آيفــون
و»آيباد برو« مع قلق وتساؤالت قررت الشركة مواجهتها 
بثبــات مــن خــالل سياســة التوســع التــي اعتمدتهــا علــى 

.»FBI« الرغم من حربها مع مكتب التحقيقات الفدرالي
وكان مكتــب التحقيقــات الفدرالــي قــد تمكــن منــذ أيــام مــن 
اختراق هاتف »آيفون« من دون اللجوء إلى شركة »آبل«، 
إلــى  الدخــول  مــن   FBI تمكــن 

ّ
أن أعلــن مســؤولون،  حيــث 

»آيفون« الذي كان يستخدمه أحد منفذي هجوم  هاتف الـ
ســان برناردينو، لتنهي الحكومة األميركية بذلك طلبها 
مــن شــركة »آبــل« والدعــوى القضائّيــة التــي أثــارت جــداًل 
واســعًا. وعلــى الرغــم مــن اإلقبــال الشــديد الــذي شــهدته 
متاجــر »آبــل« عقــب الكشــف عــن الهاتــف الجديــد بحســب 
صحيفــة »االندبندنــت« البريطانية، تخّوف متابعون من 

تراجع مبيعات الشركة في السنوات القليلة املقبلة.
وقد يكون هاتف »آبل« الجديد، الطريقة األسرع ملواجهة 
تلــك املخــاوف، بحســب الصحيفــة التــي أكــدت أن إطــالق 
املســتخدمن  جــذب  هدفــه  مفصليــة  فتــرة  فــي  الهاتــف 
عــرض  خــالل  مــن  »آندرويــد«  أنظمــة  عــن  وإبعادهــم 

تحديثــات وإصــدارات جديــدة قــد تلفتهــم. حجــم »آيفــون 
SE« قــد يكــون جــزءًا مــن الخطة أيضًا، حيــث تعتمد »آبل« 
بشــكل الفــت علــى إصداراتها من الهواتف الذكية لتوســع 
ســوقها، والحجــم الصغيــر ســيجذب مســتخدمن قدامــى 
خــرى بعــد إطــالق 

ُ
كانــوا قــد اســتبدلوا »آيفــون« بأجهــزة أ

نســختي »آيفــون 6S و 6S Plus« اللتــن تميزتــا بالحجــم 
الكبير.

كمــا تبحــث »آبــل« عن أســواق متعددة كاألســواق الهندية 
نســبة  ملحوظــًا  رواجــًا  »آندرويــد«  أنظمــة  تلقــى  حيــث 
النخفــاض أســعارها مقارنــة مــع أجهــزة »آبــل«، وهــو مــا 
أكــدت »االندبندنــت« أنــه هــدف جســدته »آبــل« عبر إطالق 
هاتــف جديــد بســعر أقــل، خطــوة تعتبــر مقبولــة قــد تدفع 
اختيــار  إلــى  عديــدة  بلــدان  فــي  املحــدود  الدخــل  بــذوي 

.»SE آيفون«
باإلضافة إلى ما سبق، مخاطرة »آبل« بأجهزة متوسطة 
اســتمرارية  بتأمــن  كفيلــة  تكــون  قــد  والكلفــة  الحجــم 
ومســتقبل الشــركة فــي ظــل احتــدام املنافســة التــي لــم تعد 
أمــام  املشــترين  اصطفــاف  مراقبــة  مقيــاس  علــى  تعتمــد 
املتاجر، حيث باتت »آبل« من الشركات التي تشجع أيضًا 

مستخدميها على التسوق عبر موقعها اإللكتروني.

تمكين المستخدمين من 
اإلبالغ عن سوء المعاملة 

وطلب المساعدة

الموظفون استأنفوا 
العمل في المكتب صباح 

اليوم التالي
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)Getty( في تطبيق »سناب تشات« مميزات خاصة



عدد  مــع  يستعد  فهو  ذكــيــة،  بطريقة  الفنية 
مــن زمــالئــه الــذيــن وصــلــوا إلــى نهائيات »ذا 
ــيـــدز«، لــلــقــيــام بــجــولــة غــنــائــيــة بني  فــويــس كـ
ــــوزع  ــي، يـــقـــودهـــا املـ ــ ــ ــروت ودبـ ــيــ ــرة وبــ ــاهـ ــقـ الـ
املوسيقي، جــان مــاري ريــاشــي. وعلى الرغم 
من أن البعض ينتقد استثمار هذه املواهب 
في الوقت الحالي بسبب قصر سنها، إال أن 
ان متمّكن في 

ّ
ر بوالدة فن

ِّ
موهبة عموري تبش

املستقبل.
ابــن مدينة حلب  وال يبتعد، ابراهيم فــارس، 
أيضا، عن إبراز موهبته الغنائية التي حملها 
مــنــذ طــفــولــتــه. درس فـــــارس أصـــــول الــغــنــاء 
عــلــى يــد والـــــده، ثــم دخـــل املــعــهــد املــوســيــقــي، 

جيدة،  بطريقة  صوته  يوظف  أن  واستطاع 
ــي. يــعــمــل،  ــربـ ــعـ ــــول الـــغـــنـــاء الـ وأن يــتــقــن أصــ
ــد املــطــاعــم الــخــاصــة  ــــارس، فـــي أحـ ابــراهــيــم فـ
بــشــكــل يــــومــــي. واســـتـــطـــاع ابـــراهـــيـــم فــــارس 

ربيع فران

ــع  ــ ــــس ســـــــــنـــــــــوات، دفــ ــمــ ــ خـــــــــــالل خــ
ــــي لـــبـــنـــان فـــواتـــيـــر  ــــون فـ ــــوريـ ــــسـ الـ
 غياب واضح 

ّ
باهظة، وذلك في ظل

لــقــانــون لبناني يــحــّدد الــحــقــوق والــواجــبــات 
ت، 

َ
ــِخــذ

ّ
على املــهــاجــريــن. قــــرارات عــشــوائــّيــة ات

، لم 
ً
وهي تنم عن واقــع سياسي متأزم أصــال

يواجه سوى الضعفاء أو الذين ال حول لهم 
أكــثــر مــن مليوني ســـوري تهجروا  قـــوة.  وال 
خالل فترة الحرب السورية إلى لبنان، منهم 
مــن اســتــطــاع تــامــني حــيــاة أفــضــل بــعــيــدًا عن 
أتــون الحرب، ومنهم من ال يــزال يحاول. في 
 كبيرة من الفنانني السوريني 

ٌ
لبنان مجموعة

ــن مـــحـــافـــظـــات مــخــتــلــفــة.  ــــروا مــ ــن تــــهــــجَّ ــذيــ الــ
ـــة األكـــبـــر فـــي هــذا  لــكــن ملــديــنــة حــلــب الـــحـــصَّ
قها 

ْ
بِعش ــت حلب 

َ
ُعــِرف ولطاملا  االخــتــصــاص، 

ــن األصــــــــوات  ــ  والــــــطــــــرب. مـــجـــمـــوعـــة مـ
ّ
لـــلـــفـــن

السورية التي عَبَرت إلى حيث األمن والبحث 
ــهــا الــهــجــرة عن 

ْ
عــن حــيــاة كــريــمــة، ولـــم تــوِقــف

ة، والعمل من بيروت. لعل  حلمها بالنجوميَّ
الطفل، أمير عــمــوري )11عــامــا(، الــذي شــارك 
قبل شهر في برنامج »ذا فويس كيدز«، خير 
ة التي تعيش 

ّ
دليل على املواهب السورية الفذ

في لبنان، أمير الذي يتابع تحصيله العلمي 
 ألّيام قليلة في أحد املطاعم 

ُ
في بيروت، يعمل

ولو  الــســاهــرون،  يعشقها  صغيرة  كموهبة 
. لكنه سعيٌد 

ً
 ماديا قليال

ً
ه يتقاضى مقابال

َّ
أن

بــعــد مشاركته  بــمــا يفعل وفـــق تــصــريــحــاتــه 
ــه إلـــى  ــ ــولـ ــ ــويـــــس«، ووصـ ــ فــــي بـــرنـــامـــج »ذا فـ
أن طموحه سيكبر  النهائية. ويبدو  املرحلة 
التي بإمكانها توظيف موهبته  في بيروت، 

عاصي الحالني يجهز 
نفسه ألول تعامل مع 

المخرج سعيد الماروق

مغنّو حلب ينقلون 
صورة الطرب بعيدًا عن 

بشاعة الحرب

2223
منوعات

بحكم صوته الجميل أن يحجز مساحة عن 
الجمهور اللبناني والسوري معا. قبل شهر، 
دعــا فــارس إلــى أمسية موسيقية في مسرح 
املدينة في شارع »الحمرا« ببيروت، يومها، 
بإمكانه  أن  العشريني  الشاب  هــذا  لم يعرف 
التي تتسع ألكثر  املــســرح  أن يمأل مــدرجــات 
مـــن 400 كـــرســـي. وبــالــفــعــل غــنــى أمـــــام هــذا 
الحشد لساعتني، وحمل تراث حلب الغنائي 
ى أغنياته  في القسم األول من األمسية، ثم أدَّ
الخاصة مع مجموعة من األغنيات الشعبية، 
األقــرب إلــى لــون الــطــرب، منها للسيدة وردة 

وسعاد محمد وملحم بركات.
يقول فارس لـ »العربي الجديد«: »من املؤكد 
أنني أمثل وجه مدينة حلب السورية بطريقة 
راقــيــة، نعم أنــا أوصــل الفن والــطــرب كما هو 
بــدايــة وصولي  مــعــروف، ولقد عانيت كثيرًا 
إلــى بــيــروت، لكنني قـــررت خــوض املــعــركــة«. 
أن  النجومية يجب  البناء  الــذي يريد  الفنان 
يتعب فــي اعتقاد فـــارس«. األهـــم أنــنــي أنتج 
ة من أحد وال حتى من 

ّ
لنفسي غناًء، دون من

شركة إنتاج. وهنا أوجه تحية إلى كل وسائل 
اإلعالم في لبنان التي أمدتني بجرعة زائدة 
من الضوء، كي يتعرف علي الجمهور، وهذا 
بــاتــوا يفرقون ما  الــنــاس  أن  خير دليل على 
بني الحرفة والتقليد، وهم صفقوا لي كثيرًا 
واشتروا بطاقات لحضور أمسيتي الغنائية 
ــة عــودتــه  فـــي مــســرح املـــديـــنـــة«. وعـــن إمــكــانــيَّ
لحلب، إذا ما استقرَّ الوضع األمني، وإذا ما 
هــدأت ريــاح الحرب، يقول: »بالطبع سأعود 
إلى مدينتي، وسأقّسم إقامتي ما بني بيروت 
العربي  الــفــن  بــيــروت عاصمة  وســوريــة، ألن 

اليوم دون منازع، بفضل إعالمها وانفتاحها 
على العالم«.

 وجها 
ُ

ل
ِّ
ابراهيم فارس، ليس وحده الذي يمث

فنيا عــن الــفــن الــســوري الــعــربــي مــن بــيــروت. 
ســهــر أبـــو شــــروف، ُمــطــربــة مــن مــديــنــة حلب، 
أيـــضـــا، شـــاركـــت فـــي بــرنــامــج »ارب ايـــــدول«، 
واســـتـــطـــاعـــت أن تـــحـــرز مــوقــعــا مــتــقــدمــا في 
نهائيات البرنامج. زارت، أبو شروف، لبنان، 
مؤخرًا، للمشاركة في حلقة خاصة في تكريم 
املــطــربــة الــراحــلــة، وردة الــجــزائــريــة، ُصـــورت 
لقناة “العربي«. تقول سهر: »لبنان هي مالذ 
الــســوريــني الــيــوم، ولـــو أنــنــا نــحــاول القيامة 
أو إحــيــاء الــحــفــالت فــي ســوريــة، وفــي بعض 
املــنــاطــق الـــهـــادئـــة. لــكــن، ال غــنــى عـــن بــيــروت 
وإعــالم بيروت الــذي يستسيغ الطرب والفن 
بـــأنـــواعـــه. زيـــارتـــي هــــذه لـــن تـــكـــون االخـــيـــرة، 
والالذقية،  بيروت  بني  ما  إقامتي  وسأقّسم 
التي تهّجرنا إليها قسرًا هربا من الحرب في 
ر منزلنا هناك«. وفي جعبة،  حلب، بعد أن ُدمِّ
سهر أبو شروف، سلسلة من األعمال الفنية 
مع ملحنني وشعراء من  فيها  تتعاون  التي 

لبنان تصدرها قريبا.
في  يعيشون  حلب  مــن  املوسيقيني  عــشــرات 
يــعــمــلــون بما  الــفــتــرة، جميعهم  ــذه  لــبــنــان هـ
تيسر لــهــم مــن أعــمــال فــي الــعــاصــمــة بــيــروت 
واملناطق اللبنانية. يقول، مؤيد، املتخصص 
ــاع: »وصـــــلـــــت إلــــى  ــ ــ ــقـ ــ ــ فـــــي الـــــعـــــزف عــــلــــى اإليـ
بــيــروت الــعــام 2013، بــعــد املـــعـــارك الــضــاربــة 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا مــديــنــة حــلــب، وانقسمت 
ــد املــطــاعــم  ــدأت الــعــمــل فـــي أحــ ــ جــغــرافــيــا. وبــ
يتجاوز  ال  شهري  وبمبلغ  كــنــادل،  الخاصة 
املقابل،  في  لكن  أميركي.  دوالر  الخمسمائة 
ــدة أصــــدقــــاء مــوســيــقــيــني،  ــعـ ــد لـــقـــائـــي بـ ــعـ وبـ
تــشــارك في  فــرقــة  أن نعمل  أيــضــا، استطعنا 
قام في لبنان، وهذا 

ُ
الحفالت الخاّصة التي ت

ما يكسبنا مزيدًا من الدعم املالي«.
الكمان، حسني،  عــازف  مؤيد  ويؤكد صديق 
أن في لبنان مساحة لتحقيق كل شيء بعيدًا 
عـــن كـــل املــطــّبــات الــتــي تـــصـــادف أي مهاجر 
ــام بوجه  عــن وطــنــه، فــمــن احــتــرم نــفــســه، وأقــ
قـــانـــونـــي، ال يــجــب عــلــيــه أن يـــخـــاف. نــشــارك 
إلى  لــلــعــودة  أنفسنا  ْعنا  جمَّ ســوريــة  كفرقة 
عــمــلــنــا األســـاســـي فـــي الـــعـــزف، ربـــمـــا ليست 
قياسا  جيدة  لكنها  كبيرة،  املالية  العائدات 
إلـــى نــــدرة وخــصــوصــيــة مــثــل هـــذه الــحــفــالت 
ة أخرى  التي تقام في دور املسارح. وجهة فنيَّ
يحملها السوريون املهّجرون إلى لبنان، تنم 
عـــن فــعــل حـــضـــاري ثــقــافــي يــؤســس لصيغة 
تـــنـــاغـــم أو تـــفـــاعـــل فـــنـــي بــــني لـــبـــنـــان مــوطــن 

اإلعالم، وسورية الفن، رغم أنف الحروب.

I I

صحةقضيّة

حرفةغناء

خليل العلي

تعتبر األشغال اليدوّية من األعمال اإلبداعّية 
املنتشرة في املخيمات الفلسطينّية في لبنان، 
األدوات  املتعلقة بعملية تدوير  تلك  وخاصة 
غير الصالحة لالستخدام، لتصير تحفا فنّية 
يقتنيها أبناء املخيمات في بيوتهم البسيطة.

الــدراســي  التدعيم  فــي  بــشــرى شــنــاعــة، تعمل 
الرشيدية  بمخيم  للشباب  الــقــدس  مــركــز  فــي 
ــنـــان(،  ــبـ ــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني )جــــنــــوب لـ لـــالجـ
»العربي  لـ قــالــت  الــيــدوّيــة،  األشــغــال  هوايتها 
ــيــــدويــــة مــن  الــــجــــديــــد«: »بــــــــدأت بــــاألشــــغــــال الــ
التي  أو  رمى، 

ُ
ت التي  األقمشة  خالل استخدام 

تستخدم مــســاطــر فــي مــحــالت بــيــع األقــمــشــة، 
وهــي عـــادة  مــا تكون قطعا صغيرة ال يمكن 

استخدامها«.
العلب  بــدايــة، بتدوير  فّكرت  أنها  إلــى  ولفتت 
الفارغة لتصير صالحة لالستخدام  املعدنية 
ــــالل تــغــطــيــتــهــا  فــــي الـــزيـــنـــة املـــنـــزلـــيـــة، مــــن خــ

الحالني لم يؤكد أو يجزم ملن سيكون الحظ 
ــبــــوم، وهــــل ســيــلــزمــه لــشــركــة  فـــي تـــوزيـــع األلــ
عربية، أم سيطرحه على نفقته الخاصة. في 
الوقت، الذي يبحث فيه عدد من الفنانني عن 
بانتكاسات  أغلبها  أصيبت  إنــتــاج،  شركات 
م 

ّ
تأز

ُ
مالية جراء الوضع األمني والسياسي امل

. ومــن ناحية أخـــرى، أصـــدرت الفنانة، 
ً
أصـــال

كـــــــــارول ســــمــــاحــــة، يــــــوم الـــخـــمـــيـــس املـــاضـــي 
على  »ذكــريــاتــي«   الجديد  الغنائي  ألبومها 
الــتــواصــل االجتماعي، وصــار متاحا  مــواقــع 
للتحميل، وليصبح تاريخ اإلصدار الرسمي 
لـــأللـــبـــوم فـــي الــــســــادس مـــن أبــــريــــل/ نــيــســان 

املقبل في األسواق واملكتبات.
ــانــة، أمـــل حـــجـــازي، إلـــى الــغــنــاء 

َّ
وتـــعـــود الــفــن

إنتاج  أنــه من  ألبوٍم غنائّي جديد، يبدو  في 
ــــف ســـتـــايـــلـــز« الـــســـعـــوديـــة، الــتــي  شـــركـــة »اليــ
مع مجموعة  اللبناني  السوق  تقتحُم  بــدأت 
ــرم وشــمــس  ــ ـــني، ومـــنـــهـــم نـــجـــوى كـ

ّ
مــــن املـــغـــن

الــكــويــتــيــة وعــاصــي الــحــالنــي. وكــذلــك تعود 
الــفــنــانــة، بــاســكــال مــشــعــالنــي، إلــــى األعـــمـــال 

بيروت ـ العربي الجديد

ــة كــثــيــرة، تــســابــق الــوقــت  عــنــاويــن مــوســيــقــيَّ
قــبــل الــبــدء بــمــوســم الــصــيــف، الـــذي يتسابق 
هــــو اآلخـــــــر مــــع املـــنـــاســـبـــات واملـــهـــرجـــانـــات 
ــف فــي شهر 

َّ
الــكــثــيــرة. ومـــن املـــؤّكـــد، أن تــتــوق

والحفالت  الفنّية  النشاطات  معظم  رمضان 
صة  خصَّ

ُ
والــســهــرات، عــدا عــروض الــدرامــا امل

الــدرامــا  عجلة  دوران  ومــع  الفضيل.  للشهر 
مــا بــني القاهرة وبــيــروت ودمــشــق، تــدور في 
لسلسلة  الغنائية  التسجيالت  دورة  املقابل، 
ــة لـــعـــدٍد مـــن الــفــنــانــني.  مـــن األعـــمـــال الــغــنــائــيَّ
ــهـــى تــســجــيــل  الـــفـــنـــان، عـــاصـــي الـــحـــالنـــي، أنـ
، ودخـــل قــبــل أســبــوع 

ً
ألــبــومــه الــغــنــائــي كــامــال

خرج، 
ُ
إلى تصوير أولى أغنيات جديده مع امل

الـــتـــعـــاون األول بــني  ــو  ــ ســعــيــد املـــــــــاروق، وهـ
الحالني مع املاروق بعد تماثله للشفاء.

بالقماش بطريقة فنّية. ولم توفر بشرى شيئا 
إال وصنعت منه تحفا للزينة، حتى القطع من 
األنابيب البالستيكية التي كانت ترمى أثناء 
تــنــفــيــذ مـــشـــروع الــبــنــى الــتــحــتــّيــة فـــي املــخــيــم، 
وتزيينها  بالقماش  بتغليفها  بــشــرى  قــامــت 
مزهرّية  لتصير  أيضا،  القماش  من  بــالــورود 

توضع في البيت. 
في  السيئ  املعيشي  للوضع  نــظــرًا  وتــضــيــف: 
املــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، قــمــت بــالــبــحــث عن 
 هــنــاك 

َّ
قــــمــــاٍش بــســعــر رخــــيــــص، ووجــــــــدُت أن

مـــن يــبــيــع مــســاطــر األقـــمـــشـــة الـــتـــي تــســتــخــدم 
فــي تنجيد الــصــالــونــات، والــتــي تستخدم في 
الستائر، وكذلك بقايا األقمشة بألوان مختلفة، 
لتصير أغطية للطاوالت أو للوسائد. والهدف 
املنتوجات بمتناول  هــذه  تــكــون  أن  هــو  منها 
أبــنــاء املخيم بسعر زهــيــد، ألن ال قــدرة لديهم 
على شراء مثلها بسعر مرتفع. وتقول شناعة: 
»قمت مع مجموعٍة من األطفال بجمع أحجار 
وأصــداف صغيرة من شاطئ البحر بمحاذاة 
حفا فنية، وقمنا بتزيني 

ُ
املخيم، لنصنع منها ت

علب فارغة من املعدن والكرتون بهذه األحجار 
واألصـــداف، كذلك من أغصان الــورد وأغصان 
أي شــيء دون  العنب«. ال تترك شناعة  شجر 
الــيــدوّيــة جعلها  تــدويــر، فهوايتها بــاألشــغــال 
ــمــتــهــا 

ّ
ــبـــدع فـــي صــنــاعــة تــحــف مـــمـــّيـــزة، وعــل ـ

ُ
ت

لألطفال في املخيم، وبعد إنجاز هذه التحف 
تـــقـــوم بــعــرضــهــا فـــي مـــعـــارض داخـــــل املـــركـــز، 
لع عليها أبــنــاء املــخــيــم، ويــشــتــرون ما 

ّ
كــي يط

يعجبهم لتتزّين بيوتهم بها.

وينهي  جــديــدتــني.  أغنيتني  بــإصــدار  ة  الفنيَّ
أغنيات  تسجيل  الرباعي،  صابر  التونسي، 
أنــه سيتعاون  أيضا،  وقيل،  الجديد،  ألبومه 
املـــاروق، في أغنية  قريبا مع املــخــرج، سعيد 
ر الحقا. وكذلك يصدر فارس  صوَّ

ُ
جديدة ست

كرم، أغنيته الجديدة بعد اتفاقه قبل أيام مع 
املسؤولني في شركة »روتانا« في دبي على 
نـــزار فرنسيس،  الــشــاعــر،  الـــذي كتبه  الــعــمــل 
ــن ألـــحـــان مــلــحــم بـــركـــات فـــي أول تــعــاون  ومــ
بني كــرم وبــركــات، حيث انتهى من تصويره 
ــارس  ــدة. وفــــي جــعــبــة فـ ــحـ ــتـ ـ

ُ
فـــي الــــواليــــات امل

كــرم، مجموعة من الحفالت ستسبق إصدار 
األغنية منها في دبي وفنزويال.

 من 
ً
ة شمس، مجموعة ية الكويتيَّ

ّ
وتصدر املغن

رت أغنيتني لدى زيارتها  األغنيات، وقد صــوَّ
األخيرة لبيروت مع املخرج، فادي حداد، وذلك 

بعد غياب عن اإلصدارات استمرَّ لسنتني. 
نــجــوى كـــرم، أيــضــا، تــواظــب هــذه األيـــام على 
إلــى األستديو، حيث  الحضور بشكل يومي 
تــنــهــي أغــنــيــاتــهــا الـــجـــديـــدة، لــكــن كــــرم تبقى 
وما  بعملها،  تبت  لم  التي  الوحيدة  الفنانة 
إذا كـــانـــت ســتــتــّجــه لــلـــ”ســيــنــغــل« الــغــنــائــي، 
أو لــأللــبــوم الـــكـــامـــل. وكـــذلـــك تــعــمــل الــفــنــانــة 
الــســوريــة، ســارة فــرح، املــتــواجــدة فــي بيروت 
كلمات  مــن  جديدتني  أغنيتني  تسجيل  على 
وألــحــان عماد شمس الــديــن. وكــذلــك، تسجل 
املــغــربــيــة، نــجــاة رجـــــوي، أغــنــيــة جـــديـــدة في 
املــغــرب مــن كلمات سمير املــوجــاري وألحان 

رضوان الدايري.

تحف فنَيّة من تدوير القماش في مخيم الرشيديّةإصدارات غنائية الستقبال موسم الصيف
تنشط حركة التسجيالت 

الغنائية في العاصمة 
بيروت، وذلك استعدادا 

لموسم الصيف قبل 
انطالق موجة الحفالت 

والسهرات في العالم 
العربي

لنبات الحلبة فوائٌد 
وأضرار، فهي تستخدم 

لعالج السعال وطرد 
البلغم والبواسير 

واإلمساك. وأضرارها هي 
الغثيان واضطرابات في 

المعدة

بشرى شناعة، ناشطة 
فلسطينية في مخيم 
الرشيدية، تقود ورشة 

من األطفال، إلعادة 
تدوير المقتنيات القديمة 

والمهملة

القاهرة ـ محمد كريم

ــبــــات »الـــِحـــلـــبـــة«،  ــتــــخــــدامــــات نــ د اســ تــــتــــعــــدَّ
املباشرة،  ة  الطبيَّ االستخدامات  خصوصا 
وهــي مــشــروٌب لــذيــذ، يــضــاف إلــيــه، أحيانا، 
السكر.  مــن  بـــداًل  العسل  أو  الحليب  بعض 
وفي بعض األحيان يتم طحن البذور، حيث 
يــســتــخــدم املــســحــوق املــطــحــون مــنــفــردًا أو 
يــراد  التي  الغاية  بحسب  بغيره،  مخلوطا 
ــع مــن مــســحــوقــه عجينة، 

َ
مــنــهــا. وقـــد ُيــْصــن

مــضــافــا إلــيــهــا زيـــت الــزيــتــون والــســكــر. كما 
تستخدم األوراق الخضراء للنبات، أحيانا، 
فــي بعض الــوجــبــات، وأحــيــانــا تــضــاف إلى 

السلطة، وتؤكل مع الطعام بشكل عادي.
ــات »الــــحــــلــــبــــة« إلـــــــى فــصــيــلــة  ــ ــبـ ــ ــتـــمـــي نـ ــنـ يـ
املعتدلة  الــبــالد  فــي  تـــزرع  الــتــي  البقوليات، 
الطقس الواقعة حول البحر املتوسط. عرفته 
شــعــوب الــعــالــم الــقــديــمــة، واعــتــبــرتــه نباتا 
الطبيب  الفراعنة. ووصفها  بــدءًا من  طبّيا، 
فة. 

ّ
بــأنــهــا عشبة ملط ــقـــراط«،  »أبـ اإلغــريــقــي 

ومن أشهر ما قيل في الحلبة، عبارة ألحد 
الــعــلــمــاء الــبــريــطــانــيــني تــقــول: »لـــو وضعت 
ــزان، ووضــعــت  جــمــيــع األدويــــــة فـــي كــفــة مـــيـ

الــحــلــبــة فــــي الـــكـــفـــة األخـــــــرى لـــرجـــحـــت كــفــة 
تداَول للحلبة 

ُ
الحلبة«. واالسم التاريخي امل

ـــت 
َ
يـــعـــوُد لــلــغــة الــهــيــروغــلــيــفــيــة، وقــــد ُعـــِرف

ــــرى مـــثـــل: »حــيــاجــة«  لــهــا أيـــضـــا أســـمـــاٌء أخـ
ــفــــة«. وفــي  و»فـــريـــكـــة« و»درجــــــــــراج« و»قــــزيــ
الحصى«،  »الحلبة  عليها  يطلقون  مــصــر، 
ألن أكثر استعمال للحلبة في مصر، يكون 
الــجــافــة، حيث توجد تلك  الــصــفــراء  للبذور 
الـــبـــذور فــي قــــرون تــنــبــت فــي طـــرف سيقان 
النبات األخــضــر، الــذي قــد يصل طوله إلى 

حوالي نصف متر.
وبذور الحلبة تحتوي على كمية كبيرة من 
السعرات الحرارية؛ فكل 100 غرام 323 سعرة 
ــة. إضــافــة إلــى الــســكــريــات، واملــعــادن،  حــراريَّ
مــثــل الــحــديــد والــبــوتــاســيــوم والــكــالــســيــوم، 
واملنغنيز  والزنك  والنحاس  والسيلينيوم 
واملــغــنــيــســيــوم. مـــع مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات مـــثـــل الـــفـــولـــيـــك والـــثـــيـــامـــني 
 A وفيتامينات  والنياسني  والريبوفالفني 

 .B6و Cو
ومــــن أشـــهـــر فـــوائـــد الــحــلــبــة، تــلــيــني الــحــلــق 
السعال خصوصا سعال  وتهدئة  واملــعــدة، 
الـــزكـــام والـــرشـــح، وطــــرد الــبــلــغــم، واملــغــص، 

األولــى،  فــي مراحله  واإلمــســاك، والبواسير 
وعالج املرضعات اللواتي يعانني من نقص 
ــاالت الــضــعــف  ــ ــــالج بـــعـــض حــ الـــحـــلـــيـــب، وعــ
ــي لـــغـــذاء  ــ ــاسـ ــ ن أسـ ــوِّ ــ ــكـ ــ الـــجـــنـــســـي، وهــــــو مـ
ــــوالدة )ضــمــن خــلــطــة املــغــات(.  املــــرأة بــعــد الـ
ويـــســـتـــخـــدم أيـــضـــا فــــي عـــــالج االلـــتـــهـــابـــات 
ــحــــروق والــــقــــروح، وغــيــرهــا  املــوضــعــيــة والــ

الكثير. 
ولكن مــن ناحية أخـــرى، وبالرغم مــن كثرة 
ــإن لها  ــان، فــ ــســ ــد الــحــلــبــة لــصــحــة اإلنــ فـــوائـ
أضــرارًا جانبية، ينبغي في بعض األحيان 
ـــُر على 

ِّ
الــتــنــبــيــه إلــيــهــا، فــاإلكــثــار مــنــهــا يـــؤث

الغثيان  ُب  وقــد يسبِّ والــعــرق،  البول  رائحة 
واضطرابات في املعدة. 

ُر 
ِّ
ها تقوم بتنشيط الرحم، لذلك ُيحذ

َّ
كما أن

األطباء املــرأة من تناولها في بداية الحمل 
 الحلبة فــي األدويـــة 

ُ
وفـــي نــهــايــتــه، وتــدخــل

ـــر الـــــــــّدم، وهـــــي تــمــنــع 
ُّ
ــــة فــــي تـــخـــث ــــتــــصَّ

ْ
ــــخ

ُ
امل

يتجنبه  أن  ينبغي  لــذا  الحديد،  امتصاص 
مـــرضـــى فــقــر الـــــدم/ األنــيــمــيــا. كــمــا ينصح 
ــكـــري بــتــجــنــب شـــربـــه،  بـــعـــض مـــرضـــى الـــسـ
عمر  دون  األطــفــال  يتناوله  أال  ينبغي  كما 

السنتني.

الغناء في مواجهة الحرب والهجرة

يشتري أبناء المخيم ما يعجبهم من هذه التحف التي تم تدويرها )العربي الجديد(

السوريون في لبنان، حكاية شعب أنهكه نظام القمع والقتل، وهاجر أو تهّجر إلى أصقاع 
العالم رغبة في حياة كريمة آمنة، منهم من يعمل ومنهم من يدرس ومنهم من يغني

مواهب
       سوريّة

نبات الِحلبة

حكواتي

محمد حاج حسين

، ال تعرف ترتيب األلوان على 
ً
هملها الفتيات عادة

ُ
همل تفاصيل ال ت

ُ
كانت ت

العني، كانت تترك كل شــيء على   أسفل 
ً
الوجه، وال أحمر الشفاه، أو ظــا

حاله، كمزارع ال يعرف بيوت الباستيك وامِلرشات، يزرع حبًا يحصد حبًا، 
ببساطة. في تلك السنة، عرف الجميع أن األمــور قادمة، هرب الجميع من 
لم يأخذ  الجميع، بعضنا ترك ما ال يستطيع حمله في حقيبة، وبعضنا 
حقائب حتى. خلع الحياة التي عاشها في هذه البقعة من األرض، لبسنا 
ثوب الهجرة والامباالة بانكسارات القلب في املسافات، وحدها، كانت قد 
املكياج  علبة  تركت  حولها،  من  يفهمها  لم  التي  املجنونة  أفكارها  تركت 
اللواتي  على شبابهن  املتحّسرات  كل  هدي 

ُ
ت كما  الخالة،  لها  أهدتها  التي 

يصغرهّن بالسن، ال لشيء، فقط جودة الحصاد، بعضهن يكسد كموسم 
ال مطر فيه، وبعضهن أحرقن املحصول، ببساطة.

سرف في ترتيب رحيلها، تركت لي ظلها وأغنياٍت لدرء الحزن.
ُ
لم ت

- أّي نخٍب تشرب.. سألني ظلها؟
- نخب األقدام السعيدة، نخب من خلعت حذائها الرياضي، ورقصت قبل 
وهم  والظل  بعضها،  تألف  األوهـــام  كل  نضحك كصديقني،  كنا  الرحيل. 

املسافات إذا استحالت سرابًا، أو كمشة حب با ألوان.
د  ــفــت وألــفــنــي، هــي ُمــجــرَّ

ّ
ال أْعـــُرف كــم مــن الــكــؤوس شربنا، وأي الــظــال أل

ر 
ُّ
تة. نتجمع كلعبة »puzzle«، لنحاول تذك

َّ
سكرة وإغماءه ثم صحوة مشت

ني في واقٍع أفضل، أترك لها 
َّ
ا، وأّي األوهام نعيش. كنت أظنُّ أن

ّ
أي األوهام كن

رسائل لكي ال تشعر بوحدة، في أرض الخراب املجمل كوجه كل الفتيات 

 
ً
حولها. حني خرجْت  أدركُت ُعمق الهوة التي عشت بها، كنت أختلق قوة
الـــ »ال جــدوى«،  أمــام صمت، وأزرع ضحكًا فــي بيدر حــزن. كنت أحصد 
ف، ببساطة. لم تكن 

َ
ط

ْ
ق

ُ
ألعرف أي الورود كانت. تلك التي ال تحتاج املنجل لت

 
ُ

ئ على شيء، كانت ترسل خيالها في أرجاٍء ال تعلم عنها شيئا. أجمل
ّ
تتك

ما في خياالتنا أنها عصية على التطفل، عصية على الفهم، فنكتمها، لكي 
ال تحصدها مناجل الغير. كانت تحفظ أبعاد الغرفة، تقيسها بالنظرات، 
لم   

ً
كانت حمامة للغبار.  املتروكة  األشياء  الخزانة،  تفاصيل  بشبر،  شبرًا 

حلق بعد، كانت محض ريش أبيض نما في ظل حرب.
ُ
ت

أعدت حقيبتها على مهل، كأنها تكتب وصية، تأنت في أخذ شيئني أو أكثر، 
ال ُيهم، انتزعت قلبها ووضعتُه على الطاولة، لم يُرق لها املكان، وضعته في 
درٍج وأقفلت عليه، ثم رمت املفتاح في الشارع، حيث ال قيمة للمفاتيح بعد 

الخروج، املدينة تغص باملفاتيح، والخشب الذي يحتوي القلوب.
محطة أخــرى، الجو يعبق برائحة »الحبق، تحتاج لتقف وقفة أخيرة على 
الزمان،  ، كيلومترات كل هــذا 

ً
أمــا أطــال أرضها، تحصد ذكريات وتــزرع 

أرض بأبعاد مــن خــيــال، سينبت لها حلم وتطير عــن كــل هــذا الــدم وهــذه 
استحالت  البحر،  عبور  من  مفر  ال  أنــه  أدركــت  املحترقة. حني  املحاصيل 
املتاطم،  املــوج  سمكة مــن ذهــب، وال خــوف، كانت عيونها تبتسم وســط 
فرحًا با مشاعر، مسافات عن القلب، الخزانة أصابها البلل، شعرها صنع 

الريح التي هبت، ثم اختفت.
بحر، تسبح، تعوم، امتزجت به، عرفت جميع 

ُ
هذا البحر منها، لها، لم تكن ت

برقت  الــقــاع،  فــي  املــوت  قبلها، عرفت جميع صفات  التي عبرت  األســمــاء 
طائرًا  تكون  أن  معنى  تمامًا  أدركــت  بجلدها،  الرمل  امتزج  دموعها حني 

حبيس حرب، وأن تستحيل سمكة في زمن الجوع والخوف.
كل الذين عبروا البحر تركوا قلوبهم في أدراج مغلقة، بعيون مفتوحة على 
جلت بسبب ترتيب آمال، تركوا كل شيء لقدره، واحتفظوا بكمشة 

ُ
أحام أ

حــزن يقتاتون بها، حــني تهب ريــح، تــداعــب قلبًا فــي درج مــوصــد، أو عني 
سمكة ستعود طائرًا با قيود.

القلوب التي تبحر وتطير

فنون وكوكتيل
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Sunday 3rd April 2016 Sunday 3rd April 2016

)Getty( كل 100 غرام تحتوي على 323 سعرة حراريَّة

شمس الكويتية 3 أغنيات جديدة دفعة واحدة )العربي الجديد(

من حفالت فريق شيوخ الطرب في بيروت )العربي الجديد( أمير عموري )أم بي سي(

يستخدم في عالج االلتهابات الموضعية 
)Getty( والحروق والقروح

يحذر األطباء المرأة من تناولها في بداية الحمل 
)Getty( وفي نهايته

)Getty( حب



بعد تفصيالت في علم الوراثة منذ تجارب 
 )1884-1822( مـــنـــدل  غـــريـــغـــور  الــنــمــســاوي 
على النبات، وشروحات عن تركيب الخاليا 
والجينات والحمض النووي وعالقة نظرية 
ــارلـــز دارويـــــــن،  ـــ تـــشـ االنـــتـــخـــاب الــطــبــيــعــي لــ
ــّيـــة فــي  ــلـ أنــــجــــزهــــا أســــتــــاذ بـــيـــولـــوجـــيـــا الـــخـ
نيومان،  ســتــيــوارت  الطبية  نــيــويــورك  كلية 
وغــيــرهــا فــي جـــزأي الــكــتــاب األول والــثــانــي؛ 
ــة  نــجــد فــهــمــا جـــديـــدًا لــعــلــم الــــوراثــــة والـــوراثـ
الــطــبــّيــة. يــأتــي الــجــزء الــثــالــث، »عــلــم الــوراثــة 
ملناقشة  اإلنسانيّي«،  والثقافة  السلوك  في 
الفاشلة«  العلمّية  لألفكار  املستمر  »التأثير 
في  لألستاذ  األولـــى  املساهمة  عــنــوان  وذاك 
كــلــّيــة الــطــب فــي جــامــعــة هـــارفـــرد، جــونــاثــان 
بيكوث التي يكشف فيها كيفية التعامل مع 
نتائج أولّية لبعض األبحاث في علم الوراثة 
ــة  ــ الــســلــوكــيــة كــحــقــائــق عــلــمــيــة، مـــثـــل دراسـ
في  غـــودارد  النفسي هنري هربرت  الطبيب 
كتابه »أسرة كالياك: دراسة في وراثة العته« 
ي ُمنظري حركة تحسي النسل 

ّ
)1912( وتبن

eugenics لها، رغــم أن دراســة غـــودارد كانت 

»معيبة على نحو خطير« حتى أنه وبحلول 
الــنــفــس أن هــذه  الـــعـــام 1940 اعــتــبــر عــلــمــاء 
النفس  علم  باستهزاء من  »ُرفضت  الدراسة 
 أن أســطــورة 

ّ
عــلــى أنــهــا مــجــرد ســخــافــة«، إال

كـــالـــيـــاك احــتــفــظــت بــقــبــضــتــهــا عــلــى مــخــّيــلــة 
العامة.

ينتقل بيكوث إلى كشف آثار دراسة مجموعة 
بــاحــثــي بـــقـــيـــادة عـــاملـــة الــــوراثــــة بــاتــريــشــيــا 
ـــق بـــإمـــكـــان وجــــــود صــلــة 

ّ
جــــاكــــوبــــس، تـــتـــعـــل

وراثــيــة بــي الــســلــوك اإلجـــرامـــي والــعــدوانــّي 
والجينات. الدراسة التي تراجعت جاكوبس 
عنها فــي وقــت الحــق ساهمت مــع دراســـات 
أخــــرى فـــي إثـــــارة الـــجـــدل حـــول الــعــالقــة بي 
ودفعت  الــوراثــة،  وعلم  الجنائية  املسؤولية 
ضاة في أحد املؤتمرات لتوجيه أسئلة إلى 

ُ
ق

ليس  املجرمون  كان  إذا  فيما  الوراثة  علماء 
لديهم إرادة حّرة. نهاية املطاف تراجع مدير 
مـــشـــروع آخـــر بــهــذا الــخــصــوص وهـــو هــانــز 
برونر بإعالنه أن »فكرة وجود جي العدوان 
قول ال معنى له«. ومثلها دراســة نشرت في 
على  للذكور  أفضلّية  عــن  »ســايــنــس«  مجلة 
م الرياضيات لباحثي 

ّ
اإلناث في مجال تعل

أن  إلــى  فــي جامعة جونز هوبكنز، خلصت 
هـــذه األفــضــلــيــة بــيــولــوجــيــة رغـــم الـــدراســـات 
الالحقة التي أرجعت هذه األفضلية لعوامل 
اجتماعية، وتنتهي هذه املساهمة في عرض 
اآلراء  تسّير  الوراثية  الــدراســات  كانت  كيف 
الــثــقــافــّي بــي الشعوب،  الــتــقــّدم  حــول تباين 
ولم يكن ذلك في الحقيقة إال بتضليل حول 
جــيــنــات الــذكــاء رّوج لــه اإلنــثــربــولــوجــي من 

جامعة ويسكونسن، جون هوكس.
ــك بـــافـــتـــراض األخــــطــــاء واملــغــالــطــات  ــان ذلــ كــ
فــي أبــحــاث علم الجينات والـــوراثـــة، أمــا عن 
الـــقـــصـــدّيـــة فــــي الــــخــــروج بــنــتــائــج مــــن هـــذه 
األبــحــاث فــكــان مــجــال مساهمة املــؤرخــة في 
 
ً
جامعة بنسلفانيا سوزان ليندي، مستعينة

ــتــــصــــاديــــات  بــمــصــطــلــح هــــــول وغـــــارتـــــر »اقــ
ــواق  ــ ــّي« لـــشـــرح دور األســ ــ ــوراثــ ــ الــ الــتــنــجــيــم 
اهتماما  جذبها  فــي  الــجــديــدة  البيولوجية 
علميا شــديــدًا عــن طــريــق شــركــات الجينوم 
اختبارات  للمستهلك  تقّدم  التي  الشخصية 
على جيناته لقاء مبلغ ال يتجاوز 400 دوالر، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى شـــركـــات اخــتــبــار األنـــســـاب، 
حـــيـــث تـــعـــدل ســـــــوزان لـــيـــنـــدي مـــقـــولـــة عــالــم 
الــروســي ثيودوسيوس  الــتــطــورّيــة  األحــيــاء 

عّمار أحمد الشقيري

جــــاء إعـــــالن عـــالـــم الــــوراثــــة ومــديــر 
ــروع الـــجـــيـــنـــوم الــــبــــشــــرّي فــي  ــ ــشـ ــ مـ
أمــيــركــا جــيــمــس واتـــســـون )1928( 
ا نعتقد أن مصيرنا مكتوب في النجوم، 

ّ
»كن

فــي جيناتنا«  مكتوب  أنــه  اآلن  نعلم  ونحن 
حيث  الوراثية«  »الحتمية  ملفهوم  كخالصة 
السلوك والصفات واملعرفة في الكائن الحّي 

تحّددها الجينات التي يحملها الكائن.
 أن فريقا من واحد وعشرين مختّصا في 

ّ
إال

حقول علمية مختلفة، يساجل للدفع بُحجٍج 
ُمضاّدة ملا قالوا إنها »ادعــاءات مبالغ فيها 
وخـــاطـــئـــة«، حــــول هــــذا الــــــدور الـــــذي تـــؤّديـــه 
الــجــيــنــات فــي الــتــطــّور والــســلــوك الــبــشــرّيــي، 
إضافة إلى دورها في الثقافة، وكان مضمار 
ــّرره شــيــلــدون  ــ هـــذه املــســاهــمــات فـــي عــمــل حـ
بترجمة  صــدر  غــروبــر  وجيرمي  كريمسكي 
الــعــدد األخــيــر مــن سلسلة »عالم  عربية فــي 
املعرفة« أنجزتها ليلى موسوي تحت عنوان 

»تفسيرات وراثية: املعقول والالمعقول«. 

سليمان الحقيوي

يــبــدو الــعــنــوان الـــذي اخــتــاره الــنــاقــد املغربي 
مـــحـــمـــد اشــــويــــكــــة لـــكـــتـــابـــه الـــــصـــــادر حــديــثــا 
بالسينما«  التفكير  السينما  فــي  »الــتــفــكــيــر 
)منشورات املــدارس في الــربــاط( غير مألوف 
ــات الــنــقــد الــســيــنــمــائــي املـــغـــربـــي، إذ  ــيـ فـــي أدبـ
تــغــِيــب الــســيــنــمــا كــمــوضــوع فــكــري وتحضر 
فــي النقد كــإبــداع بــصــري وتقني وإخــراجــي. 
نقرأ في املقدمة: »يأتي الكتاب كدعوة تسعى 
ــرقــــي بــالــنــقــد إلـــــى مـــســـتـــوى الــتــفــكــيــر  إلـــــى الــ
فـــي الــســيــنــمــا وبـــهـــا، وأن املـــغـــرب مـــدعـــّو إلــى 
االنــخــراط فــي إرســـاء أســس وقــواعــد الــتــداول 
ــر االســتــهــالكــيــة  ــ ــ ــارج األطـ ــ ــ الـــعـــلـــمـــي لـــلـــفـــن خـ
الــتــي تــقــولــب الــعــقــل وتــقــتــل الــتــأمــل، وتجعل 
للتواصل  ذريعة  مجرد  السينمائي  املنتوج 
التبعية  قيم  يكّرس  الــذي  املبتذل  املهرجاني 

والبهرجة والتسويق والدعاية«. 
ــاتـــب إذن هــــي حــامــل  ــكـ الــســيــنــمــا بــحــســب الـ
يتجاوز حدود الوساطة، والسينما، ولطاملا 
لها مخرجون كبار أسئلة تتعلق بالذات  حمَّ
ــااًل  ــمــ ــة أعــ ــفـ ــفـــالسـ ــعـــض الـ م بـ والــــعــــالــــم، وقــــــــدَّ

تتخذها موضوعا للتفكير.
يــنــقــســم كــــتــــاب الــتــفــكــيــر فــــي الــســيــنــمــا إلـــى 
املنفتح  »التفكير  بينها  مــن  فــصــول؛  خمسة 
عــلــى السينما« وهـــو أكــثــر املــبــاحــث ارتــبــاطــا 
بــعــنــوانــه، وفــيــه يــتــطــّرق الــكــاتــب إلــــى عــالقــة 
الــفــلــســفــة بــالــســيــنــمــا، ويــنــتــقــل إلــــى مــنــاقــشــة 
تصّور الفيلسوف جيل دولوز حولها، إضافة 

إلى معالجته لثنائية السينما والحقيقة.

علم الجينوم 
يخلف وعده

عن  حديثًا  ترجمته  الصادرة  والالمعقول«  المعقول  وراثية:  »تفسيرات  كتاب  في 
الدراسات  تحاول  كيف  الباحثين  من  مجموعة  يناقش  المعرفة«،  »عالم  سلسلة 

الجينات وبكل ما يدور من حولنا،  بين  بالربط  السيطرة على خيال الجمهور  الجينية 
شارك في ذلك وسائل اإلعالم ومجموعات ِصناعيّة وحكومية وجماعات المصالح

في كتابه 
»التفكير 

في السينما 
التفكير 

بالسينما« 
يتطرق الناقد 

المغربي 
إلى عالقة 

الفلسفة 
بالسينما وإلى 
حيوية الفكر 

في فضاء 
الفن السابع

محمد اشويكة التفكير بطريقة بصرية وأشياء أخرى

في نقض الحتمية الوراثية والبيئية

علماء أخالق البيولوجيا 
تركوا الجمهور تحت 

رحمة الدعاية

ال يوجد عصمة في 
اختبار الـ DNA األخطاء 

تحدث بانتظام

عالقات  حول  العلمية  المعرفة  فجر  في  زلنا  ما  أننا  باحثون  يعتقد 
الجينات باألمراض، وأن هناك ضرورة لهذا العلم لكن لم يرق لمستوى 
الخلل  أما  به،  جاء  الــذي  الوعد 
ال  حقيقة  وجــود  فهو  الرئيس 
ومفادها  مناقشتها،  أحد  يود 
الحيوية  التكنولوجيا  تطوير  أن 
بقدر  شيء  كل  وقبل  مدفوع 
المضاربة  اســتــثــمــارات  مــن  كبير 
وبمعنى  الــســيــاســي،   والــدعــم 
ألبحاث  المؤيدين  أكــثــر  إن  ــر  آخ
سيستفيدون  الذين  هم  الجينوم 

ماليًا منه.

جينات ومضاربات سياسية

2425
ثقافة

محمد األسعد

في مواجهة أي تصميم معماري من تصاميم املعمارية الراحلة زها حديد 
)1950-2016( )رحلت عن عاملنا الخميس(، ال يملك املشاهد إال أن يشعر 
ة األشكال واألحجام مهما بلغت من الضخامة والتعقيد، وال يملك إال 

ّ
بخف

 عليه إزاء هذا التحليق وهــذه الكتل 
ّ
ت حوله باحثًا عن مكان يحط

ّ
أن يتلف

الكبيرة الطائرة. 
ال شك أن أشكال هذه املعمارية العراقية تتخطى األمكنة واملدن التقليدية، 
صل بــروح زمــن آخــر قــادم أو مستقبلي ربما، ال يكون فيه من شيء 

ّ
وتت

مهيمنًا سوى الثراء الباذخ والطاغي على ما عداه. 
النابعة من مخيلة حّرة وغريبة ال  قال بعضهم إن تصاميم مباني حديد 
عما حولها،  غريبة  وتــبــدو  إليها،  تنتمي  أن  ينبغي  التي  املــدن  إلــى  تنتمي 
وهــــذا صــحــيــح، لــيــس ألن ثــّمــة غــربــة بــيــنــهــا وبـــن مـــا يــحــيــط بــهــا، بـــل ألن 
منها،  على مسافة  أو  األرض  على   

ّ
تحط طائرة  بسفن  الشبيهة   عمائرها 

ابتكار  إلــى  أو  آخــر،  نحو خلق فضاء  الحرة  االنسيابية  تسعى بحركتها 
مكان آخر. 

هذه هي املرة األولى التي يسعى فيها الفن املعماري إلى بّث إيحاء في جميع 
االتجاهات، إيحاء بصري يكون أشبه بنداء لتغيير املنظور والفضاء ومحل 
اإلقامة على األرض، بمعنى أن يبتكر ما يالئمه وما ينسجم مع إيقاعاته، 
خلق مدن جديدة، وربما أمزجة بشر يستبدلون هوياتهم املألوفة بهويات 

كائنات أخرى.
وباملقارنة مع ما هو منجز من قبل هذا التنويع اعتمادًا على أكثر من زاوية، 
 طيلة 

ّ
يبدو هذا النداء خروجًا على املألوف، على الوظيفة املعتادة ملعمار ظل

عقود خلت في خدمة أغراض غارقة في تنظيم شؤون طرق السير وثقل 
املباني وتوزيع املساحات وخدمة السكان وتوفير الضرورات. 

ويقال إن هذه املعمارية بتصاميمها الجذابة على الورق والصعبة على أرض 
الواقع، عملت على نقل اإلنسان من عوامله الواقعية إلى عوالم متخيلة، وهذا 
صحيح أيضًا، إال أن هذه الصحة ال تقدح بما أنجزته، بل تعّزز املسعى نحو 
إضافة  حاولت  فاملعمارية  فقط،  تجميلهما  وليس  واملحيط،  البيئة  تغيير 
عنصر إلى املشهد الطبيعي إلى التضاريس، شبيه بما كان يحاول أن يقوم 
به الفنان الشرقي؛ مثل إضافة غصن أو زهرة إلى شجرة الطبيعة وليس 

محاكاتها أو مجاملتها أو التجانس معها وحسب. 
الشاهد على هذا تنّوع التصاميم بن تصميم مبنى ثقافي ثم مبنى آخر 
سكني، وآخر عام يتجّمع فيه الناس يلتقون ويفترقون، مثل املحطة وامليناء 
ها مّما هو خارج على التقليدي 

ّ
واملراكز الثقافية والتجارية وغيرها... وكل

واملألوف، ثائر من جهة ومنساب بحرية من جهة أخــرى، متدفق نحو أي 
شكل يمكن أن يتخذه بال حدود وال حواجز. 

تــدل عليه  أبعادًا وفضاًء  لها  اإلنسان  يبتكر  الطبيعة، ربما حن  هــذه هي 
لــه. وهـــذه هــي الطبيعة كما ستكون  ولــيــس على عــمــاٍء واخــتــالط ال معنى 
ع إلى الفضاء واملستقبل وإلى ما بعده، وال يغرق في أوابد 

ّ
في عصر يتطل

املاضي.

حين تطير المدن

كتب

أخبار

من أن »ال شيء في علم األحياء له أي معنى 
 في ضــوء التطّور« إلــى »ال شيء 

ّ
منطقي إال

 في 
ّ

في علم األحياء له أي معنى منطقي إال
ضوء السوق«.

ــزال مـــربـــحـــا« خـــالصـــة لــيــنــدي  ــ ــا يـ »الــــعــــرق مـ
ــذه الــشــركــات الــتــي تــوظــف هـــواة  فـــي دور هـ
الذين يبيعون نتائج  الجينّي  األنساب  علم 
ــعـــض الــــجــــمــــاعــــات مــثــل  ــــول بـ ــــأصـ تـــتـــعـــلـــق بـ
األميركيي من أصل أفريقي، أو ما يسّميهم 
تاريخ«  مــن دون  واريـــك وولــف »مجموعات 

في إشارة إلى تجارة الرقيق عبر األطلسي.
ــيـــد طـــفـــل أفـــضـــل«،  وفـــــي مــســاهــمــتــهــا »تـــولـ
تــنــاقــش شــيــرلــي شــالــيــف مــن كــلــيــة هــارفــرد 
للصحة العامة مسوحا أجريت على عيادات 
تــكــنــولــوجــيــا املـــســـاعـــدة عــلــى اإلنــــجــــاب في 
املراجعي  إلــى أن 42% من  أميركا، خلصت 
داع  أي  بال  يراجعون  كانوا  العيادات  لهذه 
طبّي، كل ذلك تناقشه من وجهة نظر أخالقّية 
تجاه اختيار جنس املــولــود، خاصة في ما 
اإلنجابّية  التكنولوجيا  بتوظيف  يتعلق 
فــي بــعــض الــبــلــدان كالهند والــصــي، حيث 
ــيـــالت لــــلــــذكــــور، والـــــــــذي قــد  ــفـــضـ ــتـ ــت الـ ــانــ كــ

الفكر والفضاء  الكتاب أيضا حيوية  يتناول 
ويستكشف عالقة السينما باملكان، ومرجعية 
الفن السينمائي؛ هنا يستقصي  الفضاء في 
الباحث األفالم التي احتفت باملدينة كفضاء 
نماذج  خــالل  مــن  فكرية  وكمقولة  للتصوير 
سينمائية عاملية وعربية ومغربية، ويشتغل 
على مدينتي الدار البيضاء وطنجة. من جهة 
أحد  أيضا  املغربية  الــصــحــراء  تشّكل  أخـــرى، 
مباحث هذا الكتاب حيث تبرز كفضاء أصبح 

اع السينما في العالم.
ّ
يستهوي صن

وفــــي فــصــل بــعــنــوان »الــتــفــكــيــر الــســيــنــمــائــي: 
امتدادات وتداخالت« يدرس اشويكة مختلف 
السينما مع حقول  تقيمها  التي  االمــتــدادات 
مــعــرفــيــة أخـــــــرى، مـــثـــل الـــتـــاريـــخ والــســيــاســة 

والبيئة والتربية.
ــر الـــــــذي جــــــاء بـــعـــنـــوان  ــ ــيـ ــ ــل األخـ ــفـــصـ وفــــــي الـ
واملمارسة«  الفكر  جــدل  »تــجــارب سينمائية: 
السينمائية  التجارب  بعض  الكاتب  يقترح  
العاملية التي تقّدم نفسها كمدخل لفهم عالقة 
خالل   مــن  السينما،  وفــي  بالسينما  التفكير 
تجارب لويس بونويل، والتنظير السينمائي 
لــــدى تـــاركـــوفـــســـكـــي، وإســـهـــامـــات جــــون لــوك 

غودار في سينما التفلسف.  
ــتـــاب، ضــمــن بـــاقـــي أعـــمـــال اشــويــكــة  ــكـ هــــذا الـ
ــة، مــــثــــل »الـــــــصـــــــورة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة:  ــقــ ــابــ ــســ الــ
ــل« و»الــســيــنــمــا  ــأويــ ــتــ مـــســـتـــويـــات الـــفـــهـــم والــ
املــغــربــيــة.. رهـــانـــات الــحــداثــة ووعــــي الــــذات«، 
نظرة شمولية إلى السينما من زوايا مختلفة 
نظرية وتطبيقية، إذا تم النظر إليه مع باقي 

أعمال اشويكة النقدية حول الفن السابع.

نتائج ديموغرافية حــادة تعيد  إلــى  يــؤدي 
التكنولوجيا،  هــذه  عبر  اإلنـــاث  وأد  قضية 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــتــهــا تـــرويـــج وجـــود 
الــعــالقــات  فــي  ذلـــك  للخيانة، ودور  جــيــنــات 
اإلنسانّية، خصوصا في ما يتعلق باإلعفاء 
الوراثية  الصفات  وتسليع  املسؤولية،  مــن 

وتأسيس الهوّية. 
تأتي  الجنائّية  األدلـــة  مختبرات  داخـــل  مــن 
مــداخــلــة أســتــاذ علم الجريمة والــقــانــون في 
جامعة كاليفورنيا، في مقاله »دليل الحمض 
النووي DNA في األدلة الجنائّية: أسطورة 
الـــعـــصـــمـــة«، حــيــث يـــنـــزع ويـــلـــيـــام تــومــســون 
النووي  الحمض  اختبار  بعصمة  االعتقاد 
في  »األخــطــاء  الجنائّية، حيث  القضايا  فــي 

اختبار الحمض النووي تحدث بانتظام«.
الـــــــوراثـــــــة، مــــــاي وان هـــو،  ــرب عــــاملــــة  ــ ــــضـ وتـ
ضربتها األخيرة في »أن ال سيادة للحتمية 
البيئّية«، مرتكزة في ذلك على  الوراثّية وال 
الــوراثــة فــوق الجينية »علم  االكتشافات في 
ـــق«، ومــســتــعــيــنــة هـــنـــا بـــأفـــكـــار روث 

ّ
ــل ــتـــخـ الـ

هـــوبـــارد أســـتـــاذة عــلــم األحـــيـــاء فـــي جــامــعــة 
ــة لــفــكــرتــهــا مـــن أن هــنــاك  ــمــ ــارد، وداعــ ــ ــارفـ ــ هـ

مــحــّددات اجتماعية ملــا يــكــون األفـــراد عليه، 
حيث تعتقد أن هــذه املــحــّددات أقــوى بكثير 

من علم األحياء والجينات.
االجــتــمــاع فشلوا  علماء  »إن  هــو،  وان  تكمل 
في فهم القضايا الحقيقّية« في هذا املضمار، 
علماء  تسميهم  مــن  ممارسة  إلــى  باإلضافة 
أخـــالقـــيـــات الــبــيــولــوجــيــا الــتــشــويــش، وتـــرك 
الجمهور تحت رحمة الدعاية املاكرة، حيث 
يتم إنتاج املعلومات الوراثّية، ويتم التالعب 
ــاب عمل  ــ ــ بــهــا مـــن قــبــل عــلــمــاء وأطــــبــــاء وأربـ
ذي قانون.    

ّ
وشركات تأمي ومعلمي ومنف

الجينومّيات، يختم  املنجز لعلم  الوعد غير 
فيه املحامي ورئيس مجلس العلوم الجينية 
ــذه املـــســـاهـــمـــات بــقــولــه  ــ جـــيـــرمـــي غــــروبــــر، هـ
 بـــي األبــــحــــاث األســاســيــة 

ً
 كـــبـــيـــرة

ً
ــوة إن فـــجـ

باملبالغة  مــمــلــوءة  الــســريــرّيــة  والــتــطــبــيــقــات 
ــيـــال الـــصـــريـــح، وصـــلـــت حــدَّ  ــتـ والــغــلــو واالحـ
االســتــيــالء عــلــى خــيــال الــجــمــهــور عــن طريق 
ــا يــــــدور مــن  ــربــــط بــــي الـــجـــيـــنـــات وبـــكـــل مــ الــ
ــارك فــي كــل ذلـــك وســائــل اإلعـــالم  حــولــنــا، شــ
وجماعات  وحكومية  صناعّية  ومجموعات 

املصالح.

إطاللة
تصويب

عمر الشيخ

ســأكــتــب فـــي الــفــجــر، لـــن ينتبه 
أحد 

ســـأكـــتـــب كـــأنـــهـــا املــــــرة األولــــــى: 
اختناق

اآلخرين  مــع  عنا  نبحث  عندما 
بحرص األم على جنينها، نفقد 
الحادة  والذكريات  الحب  بعض 

ونكون في تعاٍل مع املحاوالت.
العتمة أفضل منشط للذاكرة.

■ ■ ■
الذكريات  من  الــهــروب  احترفت 
ــارت تــســاعــدنــي على  حــتــى صــ
نسخت  النسيان.  هــذا  تصديق 
تاريخ صورة التقطتها في يوم 

جميل جدًا، كنا معًا.
ولــكــنــنــي لـــم أجــــرؤ عــلــى نــشــره 
حتى أصّدق أيضًا أني نسيتها.

■ ■ ■
ــة املـــــــغـــــــادرة تــــطــــاردنــــي.  ــيـ ــهـ شـ
ليكرهني الجميع في يوم واحد.

أرصفتها  الــشــوارع  كــل  لتطلق 
الشعر  ليشتمني  عنقي..  حول 

بسخريته. 
أنا الجثة املتفحمة من الوجع 

ال تعرف كيف تطرد الــروح من 
تفاصيلها.

■ ■ ■
ــة  ــفــ ــذيــ ــًا وقــ ــتــ ــيــ ســــيــــكــــون لــــــك بــ
ودمــوع أطفال وبعض الحواجز 
وصندوق صغير من الدبابات.  
ستبني عاملك على بقايا وسادة 
رفضتها حاوية القمامة بعد أن 
قالوا إنها من هناك.. من الريف 

الحزين.
■ ■ ■

ــلـــق الـــفـــاجـــر فــــي تــفــاصــيــل  الـــقـ
الــــصــــوت بـــــات طــبــيــعــيــًا جـــــدًا.. 
انتزاع  هــو  املقبل  الــصــوت  ربما 
وبال  بهدوء  قلقها  من  أرواحنا 
ــرا( لــتــتــجــه نـــحـــو الــلــه  ــ ــوشــ ــ )شــ

كأنها رشاش ماء خجول.

في السادس من الشهر الجاري، يقيم »المركز العربي للعمارة« في بيروت محاضرة ثنائية السينما والحقيقة
المعمارية  الباحثة  تلقيها   1960  -  1914 حديثة  عاصمة  إنشاء  بغداد:  بعنوان 
الصادر  المحاضرة حول كتابها  بييري، وستكون  سيسيليا  الحضري  التاريخ  وأستاذة 
نفس  يحمل  والذي  األدنــى«  للشرق  الفرنسي  »المعهد  منشورات  عن   2015 في 

عنوان المحاضرة.

إبراهيم  اللبناني  الموسيقي  الفنان  يصعد  الجاري،  نيسان  أبريل/  من  الخامس  في 
معلوف على خشبة مسرح »سينار« في باريس. في برنامج الحفل، يؤدي معلوف 
باألساس توزيعات  األخيرة، وهي  ألبوماته  الترومبات تضّمنتها  آلة  معزوفات على 
لموسيقى أغاني أم كلثوم، وألحانه لفيلم إيف سان لوران وأعمال من ألبوم في 

بالد أليس.

الموسيقي  الفنان  اليوم  يقيم  البرزايلية،  باولو  ساو  مدينة  في  أمس  حفله  بعد 
التونسي أنور براهم حفًال في ريو دي جانيرو ضمن مهرجان »برازيل جاز« في دورته 
الثانية. الحفل سيكون في شارع »دوم هينريكي« وسيؤّدي فيه أعماًال من ألبومات 
العود محور  حكاية حب ال تصّدق والتي كان فيها  و  برزخ  الماضي مثل  العقد 

موسيقاه، إضافة إلى أعماله األخيرة األقرب إلى الجاز.

من  السابع  في  الوقت  أبتلع  مجموعتها  عابدين  سارة  المصرية  الشاعرة  ُتوّقع 
دار  عن  حديثًا  صدر  الذي  الكتاب  القاهرة.  في  البلد«  »مكتبة  في  الجاري  الشهر 
على  بعنوان  األول  كتابها   2013 في  أصدرت  إذ  الثانية،  المجموعة  هو  »روافد« 

حافتين معا، كما أنها تكتب مقاالت ثقافية واجتماعية لمواقع مختلفة. 
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صندوق صغير 
من الدبابات

من فيلم 
»نوستالجيا«
 لـ تاركوفسكي

تجهيز 
لـ دافيد 

ألتماجد/ 
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2014



صحة

تشــترك اآلالم املزمنــة كلهــا -علــى 
اختــاف صفاتهــا- فــي أمــر واحــد، 
وهو أنها ال تعالج بشكل كاف من 
قبل األطباء، ويتقبلها املرضى على أنها قدر 

محتوم ال سبيل للخاص منه.
أساســي  بشــكل  يعتمــد  العــاج  أن  صحيــح 
علــى تتبــع مصــدر األلــم والتصــدي لــه، لكــن 
مبــدأ  تتبنــى  اليــوم  الطبيــة  املصــادر  معظــم 
أن األلــم مــرض )إضافــة لكونــه عرضــا(، وأن 
العاج يجب أن يهدف لشفاء املريض من أمله، 

مهما كان املصدر.
وبمــا أنــه ال وجــود لعاج ســحري لكل حاالت 
األلــم، فعلــى الطبيــب اتبــاع أســاليب مختلفة، 
تتــراوح بــن اللجــوء إلــى األدويــة، والتماريــن 
والعــاج  االســترخاء،  وتقنيــات  الرياضيــة، 

النفسي.
وقــد ال يمكــن التخلــص مــن األلــم بشــكل تــام، 
بحيــث  منــه  التخفيــف  دومــا  يمكــن  لكــن 
حياتــه،  ظــروف  تحســن  املصــاب  يســتطيع 

وممارسة األمور التي عليه ممارستها.
ونعــرض فيمــا يلــي أهم أخطــاء معالجة األلم 

املزمن شيوعا، والسبل إلى تفاديها:

التماريــن  ممارســة  مــن  الخشــية   -1
الرياضية

زيــادة  يتحاشــون  باأللــم  املصابــن  معظــم 
الحركــة خشــية مــن تفاقــم األلــم، لكــن جميــع 
هــو  العكــس  أن  تؤكــد  الحديثــة  الدراســات 
الصحيــح، فالتماريــن الرياضيــة تخفــف مــن 

حدة األلم على اختاف أنواعه.
التمارين تقوي العضات »وتشحم« املفاصل، 
وتحــث علــى إفــراز مــواد تســكن األلــم بشــكل 
 ،endorphins األندورفينــات   هــي  طبيعــي، 
التــي -باإلضافــة لتعزيــز املــزاج الجيــد- تقــي 
الجسم من بعض االلتهابات املرتبطة باأللم، 

كالتهابات املفاصل والنقرس.

■ كيف تتفادى الخطأ 
ابدأ بممارســة الرياضة الخفيفة )مثل املشــي 
5-10 دقائــق مرتــن فــي اليــوم( وزد مــن شــدة 
التماريــن وزمنها بصورة تدريجية، وتجنب 
الرياضــات العنيفــة وحمــل األثقــال فــي البدء، 
النشــاط  عــن  توقفــت  قــد  كنــت  إن  خاصــة 

الرياضي منذ فترة طويلة.
ويمكــن للمختصــن فــي املعالجــة الفيزيائيــة 
فــي وضــع  يفيــدوك  أن  الرياضــة،  وممتهنــي 

برنامج رياضي يائم حالتك.

2- المكابرة وتحمل األلم
تكشــف التقاريــر الصــادرة عــن جمعيــة األلــم 
املزمنــة،  بــاآلالم  املصابــن  أن  األميركيــة 
قبــل  أشــهر   6 بمعــدل  آالمهــم  مــن  يعانــون 

التفكير في اللجوء إلى الطبيب.
ويعــزى هــذا إلــى تهاونهم فــي تقدير األلم، أو 
ظنهــم بأنــه ســيزول مــن نفســه.. ويلجأ معظم 
آالمهــم  مــن  التخلــص  محاولــة  إلــى  هــؤالء 
باملسكنات التي يمكنهم الحصول عليها من 

الصيدليات بدون وصفة طبية.

■ كيف تتفادى الخطأ 
ال تتأخــر فــي اللجــوء إلــى الطبيــب إذا اســتمر 
األلم أكثر من أربعة أســابيع، أو إذا كان يؤثر 
علــى أدائــك لواجباتــك املعتــادة.. وقــد أثبتــت 
الدراســات أن أغلــب اآلالم العرضيــة تــزول مــن 

تلقاء نفسها في غضون شهر من الزمن.

3- الخشــية مــن اســتخدام العقاقيــر 
المخدرة

لعــل حــدوث بعــض الوفيات نتيجــة التعاطي 
بعــض  إدمــان  أو  املخــدرة،  لألدويــة  الخطــأ 
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مــن  كثيــرا  جعــل  الــذي  هــو  عليهــا،  املرضــى 
األطبــاء يتجنبــون وصــف هــذه األدويــة قويــة 
املفعــول للذيــن يعانــون آالمــا مزمنــة، خشــية 
الكثيريــن  جعــل  كمــا  القضائيــة،  املســاءلة 
ويعتمــدون  يرفضونهــا،  األلــم  مرضــى  مــن 
العقاقيــر املســكنة الخفيفــة التــي تتوفــر فــي 
أكثــر  باعتبارهــا  وصفــة،  دون  الصيدليــات 
الذيــن  هــم  النــدرة  أن  الحقيقــة  لكــن  أمانــا. 
العقاقيــر،  هــذه  بســبب  للمــوت  يتعرضــون 
والقلــة الذيــن يصبحــون مدمنــن عليهــا، ثــم 
إن فوائــد هــذه األدويــة كبيــرة، فهــي تخلــص 
املريض من أمله، وتعيد إليه نشاطه الطبيعي.

■ كيف تتفادى الخطأ  
العقاقيــر  مــن  لاســتفادة  الســليمة  الطريقــة 
األطبــاء،  معظــم  يتبعهــا  والتــي  األفيونيــة 
هــي إعطــاء املرضــى هــذه العقاقيــر بجرعــات 
املريــض  وإخضــاع  البــدء،  فــي  صغيــرة 
جلســات  فــي  حالتــه  تقديــر  مــع  للماحظــة 
تتراوح الفترة بينها من 3-4 أســابيع، للتأكد 

من فعالية العاج وسامته.
ال تقدم على زيادة الجرعة بنفسك، أو تتناول 
العقــار مــع دواء آخــر، مثل واحد من املرخيات 
العضلية أو مضادات القلق )املهدئات(، ما لم 

تستشر طبيبك املعالج أوال.

4- سوء استخدام أدوية األلم
مــن كل  أن يتخلصــوا  يــود بعــض املصابــن 
آالمهــم، ويعتقــدون أن بإمكانهــم تحقيــق ذلك 
ال  األدويــة  هــدف  ولكــن  األدويــة،  طريــق  عــن 
يمكن أن يكون التخلص من جميع األلم، ففي 
أفضــل الحــاالت يمكــن تخفيــف األلــم بالــدواء 
بحدود 60%.. كذلك يجب أال تزاد الجرعة إذا 
وجد أن األلم قد اشتد، فهذا من شأنه ان يرفع 

من درجة األلم على املدى الطويل.

6- اللجوء للجراحة »من أول الطريق«
أنســب  الجراحيــة هــي  العمليــة  أن  تقــّدر  قــد 
الطــرق وأكثرهــا فعاليــة للتخلــص مــن أملــك.. 
تؤيــد  ال  واإلحصائيــات  الدراســات  لكــن 
هــذه النظريــة، فقــد ثبــت مثــا أن إجــراء عمــل 
جراحــي للخــاص من آالم الظهر دون وجود 
جراحيــا   إصاحهــا  يمكــن  علــة  علــى  دليــل 
يحقــق  لــن  األعصــاب(  أحــد  انقــراص  )مثــل 

الفائدة املرجوة.

■ كيف تتفادى الخطأ 
كل الدالئــل تشــير إلــى تفضيل البدء بالعاج 
التماريــن  وممارســة  والفيزيائــي  الدوائــي 
الرياضية.. وينصح جميع الخبراء أن تطبق 
هــذه الطــرق لفتــرة ال تقــل عــن 6 أشــهر فبــل 

التفكير بالخضوع لعمل جراحي.
 

7- عدم أخذ النواحي النفســية على 
محمل الجد

يصــاب الكثيــرون ممــن يعانــون مــن مشــكلة 
األلم املزمن )ما يقرب من النصف( باالكتئاب، 
ويظنــون أن هــذا أمــر عــارض، وال يربطونــه 
في معظم األحيان مع معاناتهم من األلم، إال 
أنــه بــات واضحــا اليــوم عاقــة األلــم املســتمر 
مــع االكتئــاب، فالحالتــان تقويــان بعضهمــا 
بعضــا وتعمــان عن طريــق وصات عصبية 

واحدة.
 

■ كيف تتفادى الخطأ
مثــل  االكتئــاب،  بأعــراض  تشــعر  بــدأت  إذا 
فقــدان االهتمــام بمــا يجــري حولــك، وتزايــد 
الشــعور باليــأس، وصعوبــة النــوم، وانعــدام 
ألنــك  تأخــر،  بــا  الطبيــب  فاستشــر  الهمــة، 
ســتحتاج ملعالجــة االكتئــاب إضافــة ملعالجة 

األلم املزمن.

قد يصعب التخلص من 
األلم بشكل تام، لكن يمكن 

التخفيف منه وتحسين 
ظروف حياة المصاب به

Saidi Mohamed - الجزائر
قلبــي  فــي  وراثــي  مــرض  عنــدي  أنــا 
يســمى بالفرنسية »السوفل«. أخبرني 
طبيــب أنــه ال يــؤذي، لكــن أشــعر فجــأة 
ذلــك  وبعــد  ونقــص  ضربــة  بزيــادة 
يعود لحالته الطبيعية، ويســتمر لفترة 
قصيــرة حوالــي ثالث ثــواٍن. ما العالج؟ 

وشكرًا.

األخ الكريم Saidi Mohamed؛
هــو  بــل  ليــس مرضــا،  »الســوفل« 
الطبيــب  يســمعه  وصــف لصــوت 
عندمــا يصغــي إلى أصوات القلب 
لــدى وضــع الســماعة الطبية على 
يــدل وجــود  وقــد  املريــض،  صــدر 
هــذا الصــوت علــى وجــود مــرض 
فــي القلــب، كمــا يمكــن أن يصــدر 
هــذا الصــوت عــن مــرور الــدم فــي 
الطبيــب  ومهمــة  طبيعــي،  قلــب 
أن يتحــرى عــن ســبب وجــود هــذا 
الصــوت باســتخدام فحص القلب 
مــا  أو  الصوتيــة  فــوق  باألمــواج 

يسمى بفحص اإليكو القلبي.
إحســاس  مــن  تصفــه  مــا  أمــا 
غيــر  أو  طبيعيــة  غيــر  بنبضــات 
يــدل  فهــذا  صــدرك،  فــي  منتظمــة 
علــى احتمــال وجــود عــدم انتظــام 
ويمكــن  القلــب،  نبضــات  فــي 
بإجــراء  وشــدتها  نوعهــا  كشــف 
 ،ECG تخطيــط القلــب الكهربائــي
الطبيــب  ينصــح  قــد  وأحيانــا 
بإجــراء تســجيل لتخطيــط القلــب 
الكهربائــي علــى مــدى يــوم كامــل 
بجهــاز  يســمى  مــا  باســتخدام 

هولتر.
أنصحــك بتجنــب تنــاول األطعمــة 
علــى  تحتــوي  التــي  والســوائل 
الكافئــن،  مثــل  القلــب،  منبهــات 
والكــوال  والشــاي  القهــوة  وهــي 
الســهر  وتجنــب  والشــوكوال، 
واإلرهــاق والتوتــر ألنهــا جميعــا 
تــؤدي إلــى زيــادة االضطــراب فــي 
أنصحــك  كمــا  القلــب،  نبضــات 
بإجــراء فحــص القلــب باإليكــو إذا 

لم يتم إجراء ذلك حتى اآلن.

الصحــة  بــدوام  تمنياتــي  ومــع 
والعافية.

د. عامر شيخوني 
أستاذ جراحة القلب والصدر

سؤال

■ كيف تتفادى الخطأ
اعلــم أن األدويــة هــي جــزء مــن اســتراتيجية 
املعالجــة  فيهــا  تشــترك  شــاملة،  عاجيــة 
الرياضيــة واإلرشــاد  الفيزيائيــة والتماريــن 
النفســي، وأن افضــل النتائــج تحصــل عندمــا 
محــددة  وعيــارات  بأوقــات  الــدواء  يؤخــذ 

يعينها الطبيب.
 

5-  اللجوء ألكثر من اختصاصي معا
إن القفــز مــن اختصاصــي إلــى آخــر، هــو هــدر 
للمــال ومضيعــة للوقــت، فأنــت بتصرفك هذا 
ســتخضع للفحوصــات والتحاليل ووســائل 
الرنــن  فحــص  )مثــل  املعقــدة  التشــخيص 
املغناطيســي مثــا( بشــكل متكــرر، مــا يــؤدي 
لتأخــر العــاج، وتشــوش ذهنــك، وضعضعــة 

الثقة في أطبائك.
 

■ كيف تتفادى الخطأ
الــزم طبيبــا واحــدا ترتاح إليه، ليكون املرجع 
عاجــك،  طريقــة  معــه  تنســق  الــذي  الوحيــد 
ولكــن احــرص أن يأخــذ طبيبــك هــذا شــكواك 
بوســعه  مــا  يبــذل  وأن  الجــد،  محمــل  علــى 
ليطبق عليك استراتيجيات عاجية ناجعة، 
وأن يتابع حالتك بتواتر معقول، ليبقى على 

اطاع دائم على تطور حالتك.

ألسئلتكم:
alaraby.co.uk/sehatok

إشراف د. سامي القباني

)Getty( اآلالم المزمنة ال تعالج بشكل كاف من قبل األطباء

آالم  أشهر، وهي  الستة  تتجاوز مدتها  التي  تلك  المزمنة هي  اآلالم 
تصيب أي ناحية من الجسم، وتتراوح شدتها بين الدرجات الخفيفة 

والقوية، كما أنها تكون متواصلة أو متقطعة

اآلالم
  المزمنة

7 أخطاء 
في التعامل معها 

ونصائح لتفاديها

الطب البديل وعالج اآلالم المزمنة

معلومة تهمك

قد يكون املصاب باآلالم املزمنة غير قادر على تناول العقاقير 
املسّكنة بسبب آثارها الجانبية.. في هذه الحالة يمكنه 

تجريب العاجات البديلة.
ومن هذه العاجات، العاج بالتأبير الصيني )الوخز باإلبر(، 

الذي ثبت في أكثر من دراسة أن له تأثيرا حميدا في مرضى 
الفصال العظمي )التهاب املفاصل الشيخي(، ومرضى ِعرق 

النسا sciatica وآالم أسفل الظهر. 
 omega 3 كما أظهرت دراسات أخرى أن حبوب أوميغا

التكميلية، تفيد مرضى التهاب املفاصل، ملا تتمتع به من 
خصائص مضادة لالتهاب، وأن لحاء شجر الصفصاف 
األبيض والفلفل الحار يفيدان من يعانون من آالم أسفل 

الظهر. لذلك فإنه ليس من املفيد تجاهل هذه األنواع من 
العاجات تماما، بل ينصح املصاب باآلالم املزمنة أن 

يستشير طبيبه في كل عاج بديل أو نباتي ينوي تجريبه، 
ألن بعض هذه العاجات قد تحدث تداخات واختاطات إن 

هي أخذت مع األدوية املدرسية األخرى.
لكن ال بأس من ممارسة بعض تمارين اليوغا، وتقنيات 

االسترخاء البسيطة، كالتنفس بعمق، أو شد ورخي بعض 
عضات الجسم مدة 15- 20 دقيقة يوميا.. كما يمكن تجريب 
طرق التنويم املغناطيسي الذاتي أو االرتجاع البيولوجي إذا 

توفر من يستطيع التدريب على ذلك أو يشرف على تطبيق 
هذه الطرق.

األحد 3 أبريل / نيسان 2016 م   25 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 580  السنة الثانية
Sunday 3rd April 2016
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رياضة

تشهد الجولة 
الحادية 
والثالثون من 
الدوري اإليطالي 
لكرة القدم 
قمة من العيار 
الثقيل ستجمع 
بين الجارين 
اللدودين التسيو 
وروما في 
ديربي العاصمة، 
حيث تعتبر 
المباراة األبرز في 
الجولة، كما 
أنها تشهد إثارة 
وندية باعتبار 
أن روما يسعى 
للمنافسة على 
المراكز الثالثة 
األولى، فيما 
يريد التسيو 
المقاعد 
صراع قوي بين الجارين روما والتسيو )Getty(األوروبية.

قمة روما

أعلن بوكا جونيورز األرجنتيني عن شرائه لقطعة 
أرض إلى جانب ملعب النادي الحالي، بومبونيرا 
التاريخي، في العاصمة بوينوس آيرس، وهو ما 

أثار التكهنات في األوساط اإلعامية بإمكانية 
تحديث امللعب أو بناء آخر، وذلك تماشيا مع ما 
أعلنه دانييل أنجيليتشي، رئيس النادي، خال 
حملته االنتخابية في عام 2011. وخال انعقاد 
الجمعية العمومية للنادي، وافق األعضاء على 

شراء قطعة أرض بجوار ملعب الفريق.

كشف موقع »فوتبول ليكس« تفاصيل العقد 
الذي وقعه الجناح البرتغالي الدولي، ريكاردو 

كواريسما مع ناديه التركي بشكتاش العام 
املاضي، حيث سيتقاضى 5.2 ماين يورو خالية 

من الضرائب خال ثاثة مواسم، مدة العقد. ووفقا 
للعقد سيتقاضى الاعب السابق في صفوف 

بورتو 1.76 مليون يورو خال املوسم األول 
)2015-2016(، و1.60 مليون في موسم )2016-
2017(، و1.76 مليون في موسم )2018-2017(.

رفعت مصلحة الضرائب الداخلية في تشيلي 
دعوى قضائية ضد الرئيس السابق لاتحاد 

املحلي لكرة القدم سرخيو خادوي بتهمة تزوير 
املستندات والتهرب الضريبي. وذكرت أن الرئيس 
السابق قدم تقريرا »مزورا ومنقوصا« للضرائب 

على الدخل ال يشمل إيرادات بأكثر من 1.64 
مليون دوالر جناها عبر شركة تأسست في جزر 

»العذراء«. وكشفت املصلحة أنه وفقا للقانون، فإن 
هذه اإليرادات يجب أن يكشف عنها في تشيلي.

بوكا جونيورز يفكر 
في تحديث أو استبدال 

»بومبونيرا«

»فوتبول ليكس« 
يكشف تفاصيل 
عقد كواريسما

فتح تحقيق 
ضد الرئيس السابق 

التحاد تشيلي
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تونس ـ العربي الجديد

تتجه األنــظــار عشية الــيــوم األحــد 
إلى درة املتوسط، امللعب األوملبي 
بــرادس حيث تــدور مباراة املوسم 
فـــي تـــونـــس، مـــن خــــالل ديـــربـــي األجـــــــوار بني 
الغريمني التقليديني الترجي الرياضي وجاره 
النادي األفريقي، وهي مواجهة ال تخضع ألي 
حــكــم مــن األحـــكـــام املــســبــقــة وال تــعــتــرف بلغة 
األرقام واإلحصاءات، ولكن حقيقة واحدة هي 
األقــدام  لغة  هــي  أن تحسمها  لها  يمكن  التي 

وحقيقة امليدان يوم املباراة.
ــــني الـــفـــريـــقـــني  ــدة جـــمـــعـــت بـ ــ ــديـ ــ مــــواجــــهــــات عـ
ويحتفظ التاريخ بأسماء المعة سطرت تاريخ 
الفريقني وخــطــت أحــرفــهــا بــأحــرف مــن ذهــب، 
ــرار عتوقة  ويــكــفــي أن نــذكــر بــعــضــهــا عــلــى غــ
والــقــلــيــبــي ورتـــيـــمـــة وحـــســـن بــعــيــو ونــجــيــب 
غميض، ثم الشقيقني السليمي سمير وعادل 
وخالد  وفـــوزي،  لطفي  الــرويــســي  والشقيقني 
الــســعــيــدي وســامــي الــنــصــري هـــذا مــن جانب 
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تقرير

فــريــق بـــاب الــجــديــد، أمـــا مـــن جــانــب الــتــرجــي 
الرياضي فال يمكن أن نمر دون الحديث عن 
بن مراد وتميم، وكذلك طارق والقوبنطيني، 
بدرة  وخالد  معلول،  ونبيل  يحي  بن  وخالد 
وراضي الجعايدي، ثم طارق ثابت واملرحوم 
الـــهـــادي بــالــرخــيــصــة، والــــحــــارس األســـطـــورة 
الدراجي  الواعر، وجــاء بعدهم أسامة  شكري 
نادي  مع  حاليا  املحترف  املساكني  ويوسف 

لخويا القطري. 
بالنسبة للمواجهة التي تنتظرها الجماهير 
الــريــاضــيــة فــي تــونــس بــاهــتــمــام كبير فــفــارق 
الفريقني خالل هذه  النقط يبدو شاسعا بني 
املباراة، ومن شأن الفوز على الغريم التقليدي 
الترجي اليوم األحد، أن يخفف أحزان األفريقي 
القدم،  لكرة  التونسي  املحترفني  دوري  بطل 
والذي يعاني من انتكاسة هذا املوسم أثارت 
غضب مشجعيه. وفقد األفريقي االتــزان بعد 
التتويج بالدوري في املوسم املاضي ليسقط 
ــراجـــع  فــــي دائـــــــرة مــــن الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة، وتـ
بسببها إلى املركز العاشر بني 16 فريقا كما 

ودع دوري أبطال افريقيا مبكرًا.
ــة ســـانـــحـــة أمــــــــام املــــــدرب  ــفــــرصــ ــكــــون الــ ــتــ وســ
جماهير  ثـــورة  لتهدئة  كـــرول  رود  الهولندي 
األفريقي عندما يواجه الجار الترجي صاحب 
ــز الـــثـــالـــث، والــــــذي يــتــمــســك بــفــرصــه في  ــركـ املـ
املنافسة على اللقب في لقاء قمة يجمع أكثر 

ناديني تتويجًا بالدوري. 
ويــبــتــعــد الــتــرجــي بــفــارق 4 نــقــاط فــقــط خلف 
النجم  خلف  وبنقطتني  املتصدر  الصفاقسي 
الساحلي ثاني الترتيب. وقال محرز بن علي 
فــي تصريحات قبل  األفــريــقــي  مـــدرب  مساعد 
املـــواجـــهـــة خــــالل مــؤتــمــر صــحــافــي »ســنــلــعــب 
للفوز ونأمل أن تكون املباراة انطالقة حقيقية 
لنا«. وفاز األفريقي 6 مرات فقط في 19 مباراة 
مقابل 9 هزائم و4 تعادالت هذا املوسم، وهو 
ــفـــارق 30 نــقــطــة عـــن الــــصــــدارة، كما  يــبــتــعــد بـ
خسر أمام مولودية بجاية الجزائري ليغادر 
دوري األبطال من دور 32 في الشهر املاضي. 
وأضاف بن علي »نريد إسعاد الجماهير التي 

ساندتنا بقوة رغم العثرات«.
وقال أسامة الحدادي الظهير األيسر لألفريقي 
»رغم موسمنا السيئ يبقى ملباراة القمة أمام 
الــتــرجــي طــابــع خــــاص، وســنــســعــى ملصالحة 

الجماهير بعد الخروج من بطولة أفريقيا«.
بــيــنــمــا أكـــد املـــديـــر الــفــنــي لــلــتــرجــي الــريــاضــي 
التونسي، عمار السويح أن مباراة »الديربي« 
بــالــنــادي األفــريــقــي، في  الــتــي ستجمع فريقه 

إطار لقاء مؤجل لحساب الجولة 20 للدوري 
التونسي لكرة القدم، لن تكون حاسمة.

ــــاف خــــالل مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده قبل  وأضــ
املباراة: »مباراة الديربي تبقى مباراة ديربي، 
قمنا بتحضيرات عادية ولكن ما يحيط بهذه 
املواجهة يجعلها تختلف عن بقية املقابالت، 
بفترة صعبة، ولكن  املنافس يمر  ان  صحيح 
هذا ال يعني أي شيء، باعتبار أن لقاء الديربي 
يبقى على كفة أخرى في أذهان الالعبني وكل 
املحيطني بالفريقني«. وتابع: »نحن ال نفكر إال 
بما سنقدمه فوق امللعب، وفي كيفية التحكم 
في اللقاء من كل النواحي بما في ذلك الناحية 
بــد أن  الــذهــنــيــة، وهـــو مــا يعني أن فريقنا ال 
يكون يوم األحد في أحسن حاالته على جميع 

املستويات«. 
األحد  لديربي  النهائية  النتيجة  أهمية  وعن 
وهل ستكون حاسمة في سباق املراهنة على 
لقب الدوري، قال عمار السويح: »منطقًيا وإذا 
تــحــدثــنــا مـــن جــانــب املــنــافــســة الــشــديــدة على 
اللقب نحن مطالبون بالفوز باللقاء، وبكسب 
السباق،  لباقي  ذلــك مهم  كاملة ألن  نــقــاط    3
لــكــنــه لــن يــكــون حــاســمــا حــتــى ولـــو انتصرنا 

بالفعل باعتبار وأن السباق ال يزال طويال«.
وحول دور الجماهير وأهميته خصوصا وأن 
حاضرة  ستكون  التي  هــي  الترجي  جماهير 
ــويـــح: »حـــضـــور  ــــال الـــسـ ــد، قـ ــ ــ فــــي ديــــربــــي االحـ

ــــرف أنــه  جــمــاهــيــرنــا ســيــلــعــب دورا هـــامـــا، أعـ
أن  وآمــل  النهائية،  الــى  البداية  من  سيدعمنا 
نــهــديــه االنــتــصــار الــــذي تــنــتــظــره كــل العائلة 
التونسية،  الداخلية  وزارة  وافقت  الترجية«. 
على زيـــادة عــدد الجماهير فــي ديــربــي اليوم 
ألف   22 الــداخــلــيــة بحضور  األحـــد، وسمحت 
مشجع، بعد أن كان 15 ألفا فقط، وهو العدد 
وطالبت  الــتــرجــي،  إدارة  عليه  احتجت  الـــذي 
بــتــمــكــيــنــهــا مـــن تـــرويـــج 30 ألــــف تـــذكـــرة قبل 

االتفاق النهائي على الرقم األول.
أما من جانب النادي األفريقي، وبعد أن تماثل 
ــان يشكو  لــلــشــفــاء الــتــام مــن اإلصـــابـــة الــتــي كـ
منها، والتي حرمته من التواجد مع منتخب 
تونس في مواجهة توجو لحساب تصفيات 
كأس أمم أفريقيا 2017، انضم مهاجم النادي 
الجماعية  للتدريبات  خليفة  األفريقي صابر 
للفريق،  الفني  املــديــر  بــإمــكــان  وبـــات  لفريقه، 

رود كرول، إشراك خليفة خالل لقاء الديربي.

B B

في ديربي األحد 
سمحت الداخلية بحضور 

22 ألف متفرج

 إذا أراد أحد أن يستخدم 
كرة القدم لتحقيق 
مصالحه الشخصية، 

فعليه أن يرحل

مغاير  األفريقي ظهر بشكل  الــنــادي  أن  يذكر 
هــــذا املـــوســـم خـــالفـــا لــلــمــوســم املـــاضـــي الـــذي 
عـــرف خــاللــه الــفــوز بلقب الـــــدوري، مــمــا خلق 
أزمــــة عــنــيــفــة داخــــل الـــنـــادي، ودفـــعـــت الــعــديــد 
مــن املــســؤولــني إلـــى تــقــديــم االســتــقــالــة، بــدايــة 
بــرئــيــس الـــنـــادي ســلــيــم الــريــاحــي، الــــذي ضخ 
ــنــــادي، ولــكــنــه عــرف  أمـــــواال عـــديـــدة إلعـــــادة الــ
انــتــقــادات عــديــدة مــن جــمــاهــيــر الـــنـــادي الــذي 
اتـــهـــمـــتـــه بــــاالنــــفــــراد بـــالـــحـــكـــم وإبـــــعـــــاد أبــــرز 
الفريق بداية  التي كانت وراء نجاح  األسماء 
وكذلك  الوحيشي،  منتصر  الرياضي  باملدير 
املـــســـؤول األول عـــن فــريــق كــــرة الـــقـــدم ســامــي 
مسابقة  مــن  الفريق  انسحاب  وكـــان  العلمي، 
دوري أبطال أفريقيا ضربة موجعة وبمثابة 
القطرة التي أفاضت كأس صبر مشجعي هذا 
على  باالعتداء  هــددت  والتي  العريق،  الفريق 
مما  املتواصلة  الخيبات  هــذه  فــي  املتسببني 
جعل تدريبات األفريقي األخيرة، والتي سبقت 
ــــواب مــوصــدة  ــام أبـ مـــبـــاراة الــديــربــي تــــدور أمــ
لــتــجــنــيــب الــالعــبــني الــضــغــوطــات، خصوصا 
وأن جــمــاهــيــر الـــنـــادي أثــبــتــت فــي الــعــديــد من 
كــلــمــا سجل  لسيطرتها  فــقــدانــهــا  املــنــاســبــات 
في  متواصلة، وهو  تراجعا وخيبات  الفريق 
الــحــقــيــقــة رد فــعــل جــل الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة 
في تونس، والتي ال تعترف إال باالنتصارات 

والفوز باأللقاب.

بنفيكا يوجه إنذارا لبايرن ميونخ 
بدك شباك براغا بخماسية

أمطر شباك  بعدما  القدم  لكرة  البرتغالي  لــلــدوري  بنفيكا من صــدارتــه  عــزز 
ضيفه سبورتنغ براغا بنتيجة ثقيلة )5-1( في مستهل مباريات الجولة 28.

»نــســور« لشبونة  وأنــهــى  بنفيكا.  »الــنــور« معقل  املــبــاراة على ملعب  وأقيمت 
املباراة اكلينيكيا في شوطها األول بعدما سجلوا ثالثة أهداف حملت توقيع 
كل من اليوناني كونستانتينوس ميتروجلو والبرازيلي جوناس أوليفيرا، من 
ركلة جــزاء، ولويس ميجيل أفونسو ›بيتزي‹ في الدقائق 17 و37 و40 على 

الترتيب.

موناكو يخسر على أرضه أمام بوردو بثنائية
خسر موناكو على أرضه 1-2 أمام بوردو الذي قفز مؤقتا ملنطقة الوسط في 
دوري الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم. وفي املباراة التي جمعت الفريقني 
بالجولة 32 من املسابقة، تقدم توماس توري للضيوف في الدقيقة 45 وأضاف 
آدم ونــاس الــهــدف الثاني بعد 10 دقــائــق مــن انــطــالق الــشــوط الــثــانــي. وأحــرز 
فيريدريك جولبيرت هدفا في مرمى فريقه في نهاية املباراة لتنتهي بنتيجة 

2-1 لبوردو الذي قفز إلى املركز 11 برصيد 42 نقطة.

فولفسبورغ يسقط بثالثية أمام باير ليفركوزن
قفز فريق باير ليفركوزن إلى املركز الرابع في ترتيب البوندسليغا مؤقتا، بعد 
فوزه بثالثية نظيفة على ضيفه فولفسبورغ في مستهل مباريات األسبوع 
التسجيل ألصحاب  األملاني جوليان براندت  افتتح  األملاني.  الــدوري  الـــ28 من 
هرنانديز  خافيير  املكسيكي  أضـــاف  الــثــانــي  الــشــوط  وفـــي  )ق27(،  األرض 
)تشيتشاريتو( الهدف الثاني لفريقه )ق73(، قبل أن يؤكد األوكراني فالدلن 
باير  بالتالي يضيف  )ق87(.  ثالث  بهدف  الفوز  في  فريقه  أحقية  يورشنكو 
ليفركوزن ثالث نقاط إلى رصيده الذي ارتفع إلى 45 نقطة يحتل بها املركز 
الرابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 38 نقطة في املركز الثامن.

كين يغيب لستة أسابيع بعد جراحة في الركبة 
قال نادي لوس أنجليس غاالكسي املنافس في الدوري األميركي للمحترفني 
لــكــرة الــقــدم إن العــبــه روبـــي كــني قــائــد إيــرلــنــدا سيغيب لــفــتــرة قــد تــصــل الــى 
الهداف  أمــام  الركبة. وبهذا سيصبح  ستة أسابيع بعد خضوعه لجراحة في 
لياقته،  أيرلندا فترة ملدة شهر واحد فقط الستعادة كامل  التاريخي ملنتخب 

السويد  أمــام  أوروبـــا 2016  نهائيات بطولة  بــالده مشوارها في  تبدأ  أن  قبل 
في 13 يونيو/حزيران. وستلعب أيرلندا مباراتني وديتني أمام هولندا وروسيا 
أوروبــا.  بطولة  لخوض  فرنسا  الــى  السفر  قبل  مايو/أيار  نهاية  في  البيضاء 
املهاجم روبي  اإلنترنت »خضع  أنجليس غاالكسي بموقعه على  وقــال لوس 
كني لجراحة ناجحة في الركبة اليمنى. يتوقع أن يغيب قائد غاالكسي من 4 

إلى 6 أسابيع«.

خسارة مفاجئة التحاد العاصمة 
متصدر الدوري الجزائري 

القدم هزيمة  الجزائري لكرة  العاصمة متصدر دوري املحترفني  تلقى اتحاد 
مفاجئة 3-0 أمام مضيفه سريع غليزان هي الثالثة في 24 مباراة هذا املوسم.
وهذه الخسارة هي الثانية التحاد العاصمة في 2016 بعد األولى 2-1 على 
ــران فــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي. وســبــق التــحــاد  أرض مــولــوديــة وهــ
العاصمة -املتصدر برصيد 51 نقطة من 24 مباراة قبل ست جوالت على 
نهاية املسابقة - أن خسر 2-1 أيضا أمام نصر حسني داي في أغسطس/ 
آب املاضي. واستغل دفاع تاجنانت تعثر اتحاد العاصمة وقلص الفارق معه 
الثاني بفوزه 2-1 على ضيفه أمل األربعاء متذيل  إلى 14 نقطة في املركز 

الترتيب.

ــي لــــكــــرة الــــقــــدم،  ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ قـــــال رئــــيــــس االتـ
يمكنه  ال  إنــه  إنفانتينو،  جياني  السويسري 
يمكنه  ولــكــنــه  الفيفا  مــاضــي  فــضــائــح  تغيير 
الـــتـــعـــلـــم مـــمـــا حـــــدث حـــتـــى ال يـــقـــع فــــي نــفــس 
ــاء. وصـــــــرح إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو فــــي مــؤتــمــر  ــ ــطــ ــ األخــ
صــحــافــي بــالــعــاصــمــة الــكــولــومــبــيــة بــوغــوتــا 
ولكن  املــاضــي  تغيير  يمكنني  ال  »بــالــتــأكــيــد 
التأثير في املستقبل ونحن هنا من  يمكنني 
أجل هــذا، أريــد التركيز في املستقبل والتعلم 

من املاضي لعدم ارتكاب نفس األخطاء«.
وأبرز إنفانتينو القيادة الجديدة التي يحظى 
ــكـــرة الـــقـــدم  بـــهـــا اتــــحــــاد أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة لـ
)كونميبول( برئاسة الباراغوائي أليخاندرو 
شغف  لديهم  »الجميع  وأضــاف  دومينيغيز. 
أنني  وأدرك  اآلن  أعرفهم جميعًا  الــقــدم،  بكرة 
سأتمكن من االعتماد عليهم ألنهم على دراية 
جذرية  إلصــالحــات  يحتاج  الكونميبول  بــأن 
وشــفــافــيــة، ولــكــن قــبــل كــل شـــيء الكونميبول 
القدم هي من ستنقذ  القدم وكــرة  يمتلك كــرة 
كرة القدم«. وأكد أنه »إذا أراد أحد أن يستخدم 

ــدا لــســلــســلــة  ــ ــع بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس حــ ــ وضــ
لغولدن ستايت ووريرز  قياسية  انتصارات 
أرضـــه واســقــطــه 106-109  اللقب على  حــامــل 
فـــي الـــــدوري األمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــني فـــي كــرة 
ــرز قــد فــاز فــي 54 مــبــاراة  الــســلــة. وكـــان ووريــ
ــل اريــنــا »  ــ عــلــى الــتــوالــي عــلــى ملعبه »اوراكــ
ــد كــالــيــفــورنــيــا، ولــــم يــخــســر منذ  فـــي اوكـــالنـ
الثاني/ كــانــون  14 شهرا وتــحــديــدا منذ 27 
يناير 2015. وقال ستيفن كوري: »انه شعور 
ــب. يـــجـــب ان نــتــخــطــى ذلــــــك. ربـــمـــا هــو  ــريــ غــ
ال  باننا  االقــصــائــيــة  األدوار  قبل  انـــذار جيد 
نرغب بهذه التجربة مجددا«. وفــاز ووريــرز 
فــي اخــر 18 مــبــاراة مــن املــوســم املــاضــي على 
ـــ36  ــذا املـــوســـم بـ ــه، وافـــتـــتـــح مــــشــــواره هــ ــ أرضــ
فــوزا متتاليا امــام جماهيره. من جهته، قال 
نجم بوسطن ايزياه توماس الذي سجل كل 
نقاطه الـ22 في الشوط الثاني: »اردنا إيقاف 
ذلك.. كفريق لعبنا بشكل مركز وحققنا الفوز 

في أجواء عدائية«.
ــة هـــذا  ــنـ ــامـ ــثـ ــه الـ ــارتـ ــه لـــخـــسـ ــعـــرضـ وبــــرغــــم تـ

كــــرة الـــقـــدم لــتــحــقــيــق مــصــالــحــه الــشــخــصــيــة، 
فــعــلــيــه أن يـــرحـــل ولــــن تـــكـــون لـــه عـــالقـــة بــكــرة 
القدم. التسامح غير موجود في هذه األمور«.

وأشـــــــار إنــفــانــتــيــنــو الــــــذي فـــــاز بــانــتــخــابــات 
الــفــيــفــا فـــي 26 فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي خلفًا 
الـــذي استقال بسبب  بــالتــر  ملواطنه جــوزيــف 
فضائح الفساد التي عصفت بالفيفا وطاولت 
مـــســـؤولـــني بـــاالتـــحـــاد، إلــــى أنــــه مـــن الــصــعــب 

استعادة ثقة جمهور كرة القدم. 
وأكد »سوف نثبت للجمهور في الشوارع أن 
عليه أن يــضــع ثقته بــنــا، نــحــن مــن نــكــن حبًا 
الجنوبية  أميركا  القدم، مشجعو  لكرة  كبيرًا 
وكـــولـــومـــبـــيـــا عــلــيــهــم أن يـــفـــخـــروا بــأنــفــســهــم 
إنــه ألمر  الــقــدم،  وبما قــدمــوه ويقدمونه لكرة 
ــع، تــكــفــي مـــشـــاهـــدة الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة  ــ ــ رائـ
لــلــمــونــديــال، ال تـــوجـــد مـــبـــاراة ســهــلــة، هــنــاك 
لكولومبيا  دعمي  كامل  أمنح  شغف وســوف 
وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة«. وأوضـــــح إنــفــانــتــيــنــو، 
الــذي اختتم في كولومبيا جولة عبر أميركا 
الــجــنــوبــيــة شــمــلــت بـــــاراغـــــواي وأوروغـــــــــواي 

قـــــادرا على  يــــزال  املـــوســـم، اال ان ووريــــــرز ال 
بعدد  القياسي  بــولــز  شيكاغو  رقــم  تحطيم 
االنـــتـــصـــارات فـــي مــوســم واحــــد والـــبـــالـــغ 72 
فوزا و10خسارات في موسم 1995-1996 مع 

اسطورته مايكل جوردان.
ــرز 68 فــــوزا مــقــابــل 8  ــ وأصـــبـــح رصــيــد ووريــ
خسارات، علما بانه ضمن سابقا تأهله إلى 
الـــبـــالي اوف بــرفــقــة ســـان أنــطــونــيــو سبيرز 

واوكالهوما سيتي من املنطقة الغربية.
وأضاف مدرب ووريرز ستيف كير: »لقد فزنا 
في 54 مــبــاراة على التوالي على أرضــنــا. ما 
حققه الالعبون ال يــصــدق. هــل يــدرك الناس 
مــــقــــدار الـــجـــهـــد والـــعـــمـــل لــتــحــقــيــق ســلــســلــة 
مماثلة؟«. وتحدث كير عن »22 كرة خاسرة 
)9 منها لكوري( منحت الخصم 27 نقطة. لم 
نصل إلى ايقاعنا حتى وقت متأخر، وتعني 
علينا تسجيل كل كرة، لكن ذلك لم يكن متاحا 
لـــنـــا«. وكــــان ســلــتــيــكــس خــســر بــعــد الــتــمــديــد 
مرتني فــي بوسطن امــام غــولــدن ستايت في 

11 كانون االول/ديسمبر املاضي. 
وخـــــاض ســلــتــيــكــس املــــبــــاراة بــعــد خــســارتــه 
امــام بورتالند ترايل بــاليــزرز 116-109وهـــو 
ــز عــلــى  ــائــ ــفــ ــافـــس مـــــع مــــيــــامــــي هــــيــــت الــ ــنـ ــتـ يـ
وتـــشـــارلـــوت   106-112 كــيــنــغــز  ســاكــرامــنــتــو 
هـــورنـــتـــس الـــفـــائـــز عــلــى فــيــالدلــفــيــا سفنتي 
الــثــالــث في  املـــركـــز  عــلــى  ســيــكــســرز 91-100، 
املنطقة الشرقية. ورأى مدربه براد ستيفنز ان 
مفتاح الفوز كان الصمود امام تسجيل غولدن 
ستايت 36 نقطة في الربع الثالث وتألق نجمه 

ــرة الــقــدم الــكــولــومــبــيــة هامة  وبــولــيــفــيــا، أن كـ
لــلــغــايــة فـــي الــعــالــم وفــــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. 
وقال »كولومبيا اليوم هامة بالتأكيد للفيفا 
الصاالت )من  ألنها تستضيف مونديال كرة 
أكتوبر/ األول من  10 سبتمبر/أيلول وحتى 

الـــــذي ســيــكــون األول  املــقــبــلــني(  أول  تــشــريــن 
أفضل  يــكــون  أن  ويــجــب  )للفيفا(  لــي كرئيس 
الــريــاضــة«. يذكر أن  مونديال في تاريخ هــذه 
كان  فاسكيز  تاباريه  األوروغوياني  الرئيس 
قد عرض األربعاء رسميًا على رئيس االتحاد 
جاني  السويسري  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي 
 2030 مونديال  تنظيم  في  رغبته  إنفانتينو، 
النسخة  قــرن من  مشاركة مع األرجنتني بعد 
األولى التي أقيمت في األوروغواي عام 1930.

وقــــال فــاســكــيــز فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
مع إنفانتينو الــذي يــزور األوروغـــواي ضمن 
الجنوبية، »عرضنا رسميًا  جولة في أميركا 
رغــبــتــنــا عــلــى رئـــيـــس الــفــيــفــا حــــول إمــكــانــيــة 
لالحتفال   2030 عــام  الــعــالــم  كــأس  استضافة 
بـــالـــذكـــرى املــئــويــة ألول مـــونـــديـــال أقــيــم على 
ــان طــــرفــــا الــنــهــائــي  ــ ــ مـــلـــعـــب ســـنـــتـــيـــنـــاريـــو وكـ

األوروغواي واألرجنتني«.
وفـــازت األوروغـــــواي على األرجــنــتــني 4-2 في 
النهائي الذي أقيم في 30 تموز/يوليو 1930 

على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو.
وكان إنفانتينو أكد ُبعيد وصوله إلى أميركا 
الجنوبية أنه ينظر بعني الرضا إلى احتمال 

تنظيم كأس العالم من قبل البلدين.
)افي(

سلتيكس  رد  اذ  نــقــطــة(،   21( كــــوري  ستيفن 
الــربــع االخــيــر متقدما 82- بـــ37 نقطة ليدخل 
79: »اعتقد ان اهم لحظات املباراة كانت لدى 
تسجيلنا كــرات متتالية ردا على كــوري. ألنه 
بفارق  بسرعة  يتقدمون  عندما يسجل  عــادة 
10 او 12 نــقــطــة مــتــتــالــيــة«. وســجــل لــغــولــدن 
ستايت كــوري 29 نقطة وكــالي تومسون 15، 

فيما كان توماس األفضل لدى الخاسر )22( 
وأضاف ايفان تيرنر 21 نقطة.

ليبرون الحادي عشر تاريخيا
املنطقة  متصدر  كافالييرز  كليفالند  وأهـــدر 
قــبــل تخطيه مضيفه  تــقــدمــا كــبــيــرا  الــشــرقــيــة 
اتالنتا هوكس 110-108 بعد التمديد. وسجل 

لــيــبــرون جــيــمــس 29 نــقــطــة و16 مــتــابــعــة و9 
إلــى 26718  رافــعــا رصــيــده  تمريرات حاسمة، 
نقطة، ليتخطى اوسكار روبرتسون )26710( 
ــادي عــشــر عــلــى الئـــحـــة أكــثــر  ــحــ فـــي املـــركـــز الــ

املسجلني في تاريخ الدوري.
وبـــدأ جيمس، أفــضــل العــب فــي الــــدوري أربــع 
مــرات وحامل اللقب مرتني، موسمه وهو في 

املركز العشرين على الئحة أفضل املسجلني.
ويلكينز  دومينيك  تخطى  قــد  ليبرون  وكـــان 
الفوز  بعد  الخميس  الــثــانــي عشر  املــركــز  فــي 
عــلــى بـــروكـــلـــني. وأضــــــاف لــكــلــيــفــالنــد كــايــري 
كان  فيما   ،15 لــوف  20 نقطة وكيفن  ايرفينغ 
بــــول مــيــلــســاب أفـــضـــل مــســجــل لــــدى الــخــاســر 
)29 نقطة و12 مــتــابــعــة( وأضــــاف جــيــف تيغ 
داالس  وعــزز  تمريرات حاسمة.  و9  نقطة   28
مــافــريــكــس ويـــوتـــا جــــاز حــظــوظــهــمــا بــبــلــوغ 
الـــبـــالي اوف بــعــد فـــوز االول عــلــى ديــتــرويــت 
متابعات  و7  نقاط   6 منها   ،89-98 بيستونز 
لــالعــب االرتـــكـــاز الــتــونــســي صــالــح املـــاجـــري، 

والثاني على مينيسوتا تيمبروولفز 85-98.
في   )38-38( السابع  املــركــز  الفريقان  ويحتل 
املــنــطــقــة الــغــربــيــة بـــفـــارق مـــبـــاراة واحـــــدة عن 
هيوسنت روكــتــس. وفــي باقي املــبــاريــات، فاز 
نيويورك نيكس على بروكلني نيتس 91-105، 
وتورونتو رابتورز على ممفيس غريزليز 99-

95، وميلووكي باكس على اورالنـــدو ماجيك 
فينيكس  على  ويـــزاردز  وواشنطن   ،110-113

صنز 99-106.
 )فرانس برس(

أول هزيمة لغولدن ستايت على أرضه في الـ NBAإنفانتينو والتعلم من أخطاء الماضي

أعلن االتحاد التونسي لكرة القدم 
عبر صفحته الرسمية على اإلنترنت 
به  تقدم  الــذي  االعتذار  قبل  أنه 
حمدي  البلجيكي  لوكيرين  العب 
الــحــربــاوي األســـبـــوع الــمــاضــي، 
الفني  للمدير  سيترك  فإنه  وبالتالي 
كاسبارجاك  هنري  تونس  لمنتخب 
لالعب  الـــدعـــوة  تــوجــيــه  ــة  حــري
بذلك،  المنتخب.  إلــى  لالنضمام 
التونسي  االتحاد  إن  القول  يمكن 
المنتخب  ــواب  أب جديد  من  فتح 
في  يستعد  الذي  الحرباوي  أمام 
لاللتحاق  المقبل  يوليو/تموز 

بفريق أودينيزي اإليطالي.

االتحاد يقبل اعتذار 
الحرباوي

رئيس الفيفا أكد خالل 
جولته في أميركا 

الجنوبية أن كرة القدم 
هي من سينقذ كرة 

القدم

شهدت منافسات الدوري 
األميركي للمحترفين 

سقوط فريق غولدن 
ستايت على أرضه ألول 

مرة

)Getty( جمهور األفريقي ينتظر انتفاضة فريقه

)Getty( هيثم الجويني مهاجم الترجي التونسي

)Getty( سعيد بقير نجم مباراة الذهاب

)Getty( صابر خليفة وعودة في الوقت المناسب لألفريقي

)Getty( إنفانتينو خالل زيارته األخيرة إلى بوليفيا)Getty( بوسطن سلتيكس وضع حدا لسلسلة انتصارات غولدن ستايت

ديربي 
تونس

ال صوت يعلو اليوم في تونس على صوت 
الديربي، إنها المواجهة التي تستمتع بها 

الجماهير الرياضية مرتين في الموسم، 
ألنها تجمع بين الغريمين التقليديين الترجي 

الرياضي وجاره النادي األفريقي

الترجي يتحدى جاره األفريقي

مباريـات
      األسبـوع
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رياض الترك

حظوظه  اإلسباني  برشلونة  عــزز 
في العبور إلى الدور ربع النهائي 
لــدوري أبطال أوروبــا لكرة السلة، 
وذلك بعد أن حقق فوزًا مستحقًا على بروس 
باسكيتس بامبيرغ األملاني )75 – 57(، وبهذه 
إلــى سبعة  برشلونة رصــيــده  يــرفــع  النتيجة 
انتصارات مقابل ست هزائم، في حني بروس 
يتوقف عند ست حاالت فوز وسبع خسارات، 
ويــنــافــس أيــضــًا عــلــى بــطــاقــة مــؤهــلــة مــن هــذه 

املجموعة.
ـــان ســيــســكــا مــوســكــو الــــروســــي والبــــــورال  وكــ
اإلسباني حسما املركز األول والثاني وخطفا 
أول بطاقتي تأهل، ويتبقى بطاقتان يتنافس 
وكيمكي  اإلسباني  برشلونة  من  كل  عليهما 
الـــروســـي وريـــــال مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي وبــــروس 

باسكيتس.
الــذي سجل 13 نقطة،  وساهم أليكس أبرينز 
وأنتي توميتش رفقة جاستني دوملــان اللذان 
سجال 12 نقطة في اللقاء، في حني سجل كل 
من كارلوس أرويو 11 نقطة، وجوي دورسي 
ثماني نقاط، ليحقق برشلونة فوزا مهما جدًا 
في رحلة القتال من أجل خطف بطاقة مؤهلة 

إلى دور الثمانية. 

أبطال أوروبا 
للسلّة

بعد  وذلك  للغاية،  محرج  موقف  في  نفسه  اإلسباني  مدريد  ريال  وضع 
خسارته الُمدوية من البورال في الجولة الـ 13 من دوري أبطال أوروبا لكرة 
السلة، ليصبح من المستحيل تأهل النادي »الملكي« إلى الدور ربع النهائي، 

في وقت عزز برشلونة آماله بالتأهل بفوز مريح ومهم

3031
رياضة

تقرير

الــبــدايــة حتى  مــن  كـــان كتالونيا  األول  الــربــع 
النهاية، رغم االنطالقة املتعثرة لبرشلونة )5 
أجــواء  ليعود برشلونة ويدخل في  – صفر(، 
اللقاء، ويتقدم بنتيجة )8 – 7(، قبل أن يسيطر 
بفارق  ويتقدم  هجوميًا  »الكتالوني«  النادي 
ثالث نقاط )12 – 9(، قبل أن يحصل توميتش 
 وينهي 

ً
على أربع رميات حرة ُيسجلها كاملة

الربع األول بتقدم برشلونة )18 – 12(.
ــريـــق األملـــانـــي  ــفـ ــانـــي ضـــغـــط الـ ــثـ ــع الـ ــربــ ــي الــ فــ
ــتــــواء بــرشــلــونــة  مــنــذ الـــبـــدايـــة ونـــجـــح فـــي احــ
وهــجــومــه الــقــوي، ليقلص فـــارق الــنــقــاط إلــى 
ثالث بني الفريقني )20 – 17( ملصلحة النادي 
»الـــكـــتـــالـــونـــي«، لــكــن بــقــيــادة أبــريــنــز وأرويــــو 
وثالثياتهما بقي برشلونة في املقدمة ووسع 
الفارق إلى )27 – 19(، بعد ذلك حصل برشلونة 
عــلــى الــكــثــيــر مــن األخـــطـــاء، لــيــســددهــا كــل من 
أبرينز ودوملــان، لينتهي الربع الثاني بتفوق 

الثالث حافظ  الربع  19(. في   –  32( برشلونة 
ميز 

ُ
امل لعبه  وأســلــوب  هــدوئــه  على  برشلونة 

وخــصــوصــًا هــجــومــه الـــقـــوي، لــيــتــقــدم بــفــارق 
مريح )47 – 23(، وتبدأ مرحلة انهيار بروس 
باسكيتس األملاني، الذي فشل في مجاراة قوة 
النادي »الكتالوني« في اللقاء، حتى أصبحت 
النتيجة في منتصف الربع الثالث حوالي )51 
في  وزمـــالؤه  توميتش  ينجح  أن  قبل   ،)35  –
توسيع فارق النقاط أكثر وأكثر حتى انتهاء 

هذا الربع بنتيجة )59 – 41(.
املباراة سّير برشلونة  الربع األخير من  وفي 
املريح  تقدمه  يريد وحافظ على  كما  املــبــاراة 
بالنقاط، حتى وصل إلى تقدم )64 – 43( قبل 
سبع دقائق من النهاية، قبل أن ُيسجل أرويو 
ثــالثــيــة رائـــعـــة لــتــصــبــح الــنــتــيــجــة )67 – 43(، 
ليحافظ بــرشــلــونــة عــلــى نــفــس اإليــقــاع حتى 
 –  75( اللقاء بفوز »كتالوني« بنتيجة  نهاية 

.)57

النادي »الملكي« يودع
حــســابــيــًا ريـــــال مـــدريـــد يـــــودع بــطــولــة دوري 
أبطال أوروبا لكرة السلة، وهو بحاجة ملعجزة 
دوية من 

ُ
لبلوغ الدور املقبل، بعد الخسارة امل

ــورال املــتــأهــل إلـــى ربـــع الــنــهــائــي، بــعــد أن  ــ البــ
حسم اللقاء في الثواني األخيرة بنتيجة )89 
– 88(، بثالثية قاتلة في آخر ثانيتني، ليقتل 
حلم النادي »امللكي« الذي كان بحاجة ماسة 
إلى  بالتأهل  آماله  أجــل تعزيز  الفوز من  إلــى 

الدور ربع النهائي.
الذي  لريال مدريد  نارية  املــبــاراة كانت  بداية 
هاجم بكل قوته وحرم املنافس من الحصول 
على فرصة للتسجيل بسهولة، ليتقدم بفارق 
مريح من النقاط، حتى أن ريال مدريد استثمر 
لــه وسجلها، حتى  الــتــي سنحت  الــفــرص  كــل 
نجح في إنهاء الربع األول متقدمًا بفارق عشر 

نقاط )21 – 11(.
فــي الــربــع الثاني انتفض البـــورال وقــاتــل من 
أجل استعادة التوازن على أرض امللعب أمام 
الجمهور الغفير املحتشد في املدرجات، نجح 
فــي إيــقــاف املـــد الــهــجــومــي »املـــدريـــدي« وقلب 
الــطــاولــة عــلــيــه، لــيــبــدأ عــمــلــيــة تــقــلــيــص فـــارق 
الــنــقــاط بــشــكــل رائــــع، حــتــى نــجــح فــي حــرمــان 
ريـــــال مـــدريـــد مـــن الــفــعــالــيــة الــهــجــومــيــة، ألن 
األخــيــر لــم ُيــســجــل نــقــاطــًا كــثــيــرة، حــتــى نجح 
البــورال في احتواء خطورة »امللكي«، وإنهاء 

الربع الثاني بالتعادل )25 – 25(.
في الربع الثالث لم يكن أمــام البــورال سوى 
العشر  النقاط  الهجوم من أجل تذليل فريق 
ذلــك  تــحــقــيــق  فـــي  نــجــح   

ً
وفـــعـــال  ،)36  –  46(

بفضل قوة هجومه وصالبة دفاعه، لينجح 
في تسجيل 31 نقطة كاملة بفارق عشر نقاط 
على ريال مدريد، وبالتالي ينهي هذا الربع 
متعاداًل. الربع الرابع كان ناريًا بني الفريقني 
وذلــــك ألن املــــبــــاراة ذهــبــت إلــــى ربــــع إضــافــي 
بعد أن عــادل البـــورال في الثواني الحاسمة 

F F

ريال مدريد يودع 
بطولة دوري أبطال 

أوروبا لكرة السلة

شكوك حول لحاق شفاينشتايغر بيورو 2016 بسبب اإلصابة
يــونــايــتــد اإلنــجــلــيــزي،  كــشــف مـــدرب مانشستر 
الــهــولــنــدي لــويــس فـــان غـــال عــن أن العـــب وســط 
قد  شفاينشتايغر  بــاســتــيــان  األملـــانـــي  الــفــريــق، 
يغيب عــن كــأس األمــم األوروبــيــة )يـــورو 2016( 
اإلصابة.  فرنسا صيفا بسبب  تحتضنها  التي 
وتـــعـــرض شــفــايــنــشــتــايــغــر )31 عـــامـــا( إلصــابــة 
قبل مواجهة  املنتخب  مع  مــران  أثناء  الركبة  في 
إنجلترا الودية التي خسرها األملان بثالثة أهداف 
الثنني. وقال فان غال قبل مواجهة ايفرتون اليوم 
األحد في الدوري اإلنجليزي املمتاز »آمال لحاقه 

باليورو ليست مشجعة للغاية«.

الويفا يعلن عن ميعاد معسكر 
الحكام المختارين إلدارة اليورو

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم )ويفا( أن الحكام املختارين إلدارة مباريات نهائيات 
األمم األوروبية )يورو 2016( بفرنسا، سيدخلون معسكرا في إحدى املدن القريبة من 
الــجــاري. وأكــد )ويفا(  أبريل/نيسان  الفترة ما بني 18 وحتى 21  العاصمة باريس في 
أن املعسكر سيتخلله تدريبات يومية باإلضافة إلى اختبارات اللياقة البدنية ومراجعة 
املعسكر نحو  البطولة. وسيشارك في  النهائية من  باملرحلة  الخاصة  الفنية  التعليمات 
أفــراد، حكم أساسي، ومساعدين  112 حكما، وسيتكون كل طاقم تحكيمي من ستة 
اضافيني، وحكمني مساعدين، باإلضافة إلى حكم إضافي لكل طاقم، حيث سيظل حتى 

موعد انطالق البطولة، تحسبا ألي ظروف طارئة أو الحاجة إلجراء أي تغييرات.

الجزائري مجاني ينضم لليفانتي
أفادت مصادر من داخل نادي ليفانتي اإلسباني أن املدافع الجزائري كارل مجاني عاد 
لصفوف الفريق بعد انتهاء مباراتي منتخب بالده أمام إثيوبيا في التصفيات املؤهلة 
لنهائيات أمم أفريقيا 2017 بالغابون. وانضم مجاني لتدريبات ليفانتي بعدما وصل إلى 
مدينة فالنسيا، وذلك عقب مشاركته كأساسي في مباراتي منتخب بالده في تصفيات 
بفوز كاسح  األولــى  املــبــاراة  انتهت  إثيوبيا حيث  أمــام  املاضي  األسبوع  السمراء  القارة 

بنتيجة )7-1( والثانية بالتعادل 3-3.

سواريز يشكر ريكوبا مثله األعلى في الطفولة
قــال املهاجم األوروغــوايــانــي لــويــس ســواريــز إن 
الــبــارو ريكوبا  السابق  القدم  كــرة  مواطنه العــب 
كـــان مثله األعــلــى فــي الــطــفــولــة. وكــتــب ســواريــز 
ــرا ألنـــك  ــكــ عـــلـــى حـــســـابـــه بـــمـــوقـــع )تــــويــــتــــر( »شــ
األشــخــاص  مــن  كــنــت  كــثــيــرا.  استمتع  جعلتني 
كنت طفال  أن  منذ  األعــلــى  مثلي  اعتبرهم  الـــذي 
واستمتع بأهدافك مع املنتخب وفي أوروبا«. جاء 
تصريح املهاجم األوروغواياني بمناسبة مباراة 
تكريم »ريكوبا« العتزاله كرة القدم والتي أقيمت 
بالعاصمة  ناثيونال  فــريــق  ملعب  فــي  الخميس 
مونتفيديو، الذي كان آخر فريق يلعب في صفوفه، والذي لعب معه سواريز في دوري 

الدرجة االولى األوروغواياني .

إيقاف كوستا مباراة وتغريمه 20 ألف إسترليني
الــقــدم العــب تشيلسي، اإلســبــانــي مــن أصــل برازيلي،  لــكــرة  عــاقــب االتــحــاد اإلنجليزي 
دييغو كوستا باإليقاف مباراة واحدة وتغريمه 20 ألف جنيه إسترليني )25 ألف يورو( 
بسبب »سلوكه غير الالئق« في مباراة الفريق أمام إيفرتون بربع نهائي كأس االتحاد 
اإلنجليزي. وفي املباراة التي جمعت بني الفريقني في 12 مــارس/آذار املنصرم وانتهت 
بفوز إيفرتون بهدفني دون رد، قام كوستا بالبصق بالقرب من قدمي حكم اللقاء بعدما 
املنافس جاريث باري  الفريق  أن يشتبك مع مدافع  األولــى، قبل  الصفراء  البطاقة  تلقى 
الثانية  البطاقة الصفراء  الذي تلقى على إثره  ويحاول عضه في رقبته، وهو التصرف 

حيث تم طرده.

القدم في إنجلترا، إلى حني أن طلبه مانشستر يونايتد لكي 
يلعب معه من العام 1997 حتى 2001، أربع سنوات لعب فيها 
شيرينغهام 104 مباريات وسجل فيها 31 هدفًا. وفي العام 
توتنهام،  إلــى  الــعــودة  الُحمر« وقــرر  »الشياطني  تــرك   2001
ليلعب معه 70 مباراة ويسجل 22 هدفًا. وفي العام 2003 
الــذي لعب معه 32 مباراة  إلى بورثموث  انتقل شيرينغهام 
وسجل تسعة أهداف، قبل ان ينتقل إلى ويست هام يونايتد 
العام 2007، وهناك في  العام 2004، ويبقى معه حتى  في 
ويست هام لعب 75 مباراة وسجل 28 هدفًا، قبل أن يحط 
الـــذي مثله فــي 19 مــبــاراة  نـــادي كولشيستير  الــرحــال فــي 
الكروية  ينهي مسيرته  أن  قبل  فقط،  أهــداف  ثالثة  وسجل 
مع فريق ستيفيناج في العام 2015.  وعلى الصعيد الدولي 
 1993 الــعــام  مــن  اإلنجليزي  املنتخب  مــع  لعب شيرينغهام 
 11 هدفًا. ووصل 

ً
حتى 2002 ومثله في 51 مباراة ُمسجال

عدد مباريات شيرينغهام اإلجمالية إلى حوالى 898 مباراة 
إنــجــازات شيرينغهام  أبــرز  وسجل فيها 355 هــدفــًا. ومــن 
هو الحصول على لقب دوري الدرجة الثانية اإلنجليزية مع 
ميلوول، ومع مانشستر يونايتد لقب »البريمييرليغ« أعوام 
1999، 2000، 2001. كما حقق مع »الشياطني الُحمر« ألقاب 
كأس االتحاد اإلنجليزي في العام 1999، وكأس »السوبر« 
أوروبــا في  أبطال  ولقب دوري  العام 1997،  اإلنجليزي في 
العام 1999. وعلى صعيد إنجازاته الشخصية، فقد حقق 
الشهر في  إنجلترا، والعب  الذهبي في  الحذاء  شيرينغهام 
إنجلترا  فــي  الــعــام  فــي تشكيلة  الــعــالــم 2000 مــرتــني، ظهر 
)2000(، حصل على جائزة مات باسبي في العام 2001، 
وجــائــزة مطرقة الــعــام فــي الــعــام 2005، وظــهــر فــي متحف 
العام 2009، كما وحصل على  الكرة اإلنجليزية في  نجوم 

جائزة العب العام في توتنهام )1991(.

رياض الترك

تيدي شيرينغهام أحد أساطير كرة القدم اإلنجليزية، الذي 
مثل عــددًا كبيرًا مــن األنــديــة فــي إنجلترا وكــان أحــد نجوم 
الــعــام 2002،  حــتــى  مــن 1993  ــثــالثــة«  ال »األســـــود  منتخب 
الالعب  هــذا  واألهــــداف صنعها  بــاملــبــاريــات  حافلة  مسيرة 

اإلنجليزي غيرت الكثير في املالعب العاملية.
حيُث  ميلوول  فريق  مــع  الكروية  مسيرته  شيرينغهام  بــدأ 
لعب 220 مباراة وسجل 93 هدفًا، ومسيرته مع هذا الفريق 
القدم وجعلته مطلبًا ألندية  كــرة  عالم  املجد في  له  صنعت 
إنجليزية كبيرة، لينتقل في العام 1991 إلى فريق نوتينغهام 

فوريست، وهناك لعب 42 مباراة وسجل 14 هدفًا.
بعد ذلك انتقل إلى توتنهام الذي مثله في 166 مباراة وهز 
الشباك معه في 76 مرة، ليفرض نفسه واحدًا من نجوم كرة 

تيدي شيرينـغهام

على هامش الحدث

أسطورة من 
أساطير كرة القدم 

اإلنجليزية قدم 
الكثير في المالعب 

العالمية

برشلونة يُعزز 
آماله بالتأهل 
)Getty(

نجم  برايانت  كوبي  إن  اإلسبانية  ديبورتيفو«  »الموندو  صحيفة  قالت 
في  للعب  عرضا  رفض  أجــر،  أعلى  وصاحب  األميركي  السلة  دوري 
الدوري  بلقب  التتويج  له  سبق  الذي  اإلسباني  برشلونة  نادي  صفوف 
الحالي  الموسم  في  راتبه  يبلغ  الذي  لبرايانت  وسبق  للسلة.  األوروبــي 
خاللها  قام  سنوات،  ثماني  لمدة  أوروبا  في  اإلقامة  دوالر  مليون   25
برايانت  فإن  الكتالونية  الصحيفة  وحسب  برشلونة.  إلى  عديدة  برحالت 

رفض عرضا إلنهاء مسيرته مع اللعبة في صفوف برشلونة.

برشلونة طلب برايانت واألخير رفض

وجه رياضي

النتيجة )67 – 67(، ليلعب الفريقان الشوط 
اإلضافي، وفي وقت كان ريال مدريد يسجل 
النقاط ويتفوق، فاجأ البــورال خصمه وبدأ 
بتسجيل الــنــقــاط وعــادلــهــا قــبــل حــوالــي 50 
ثانية من النهاية. لكن وبسبب كثرة الضغط 
واألخــــطــــاء عــلــى أرض املــلــعــب، حــصــل ريـــال 
الــنــقــاط، حتى  مــدريــد عــلــى فـــرص لتسجيل 

الجولة،  هــذه  نتائج  باقي  وفــي  واستحقاق. 
ــاز ســيــســكــا مـــوســـكـــو مـــتـــصـــدر املــجــمــوعــة  ــ فـ
لُيعزز   ،)86  -  100( زالــغــريــس  عــلــى  الــثــانــيــة 
صــدارتــه وهــو الـــذي ضمن تأهله إلــى الــدور 
الربع نهائي قبل جولتني من اآلن، كما وفاز 
أنــاضــول في  إفــيــش  الــتــركــي على  فنربخشة 
ليعزز   ،)86  -  90( خــالــص  تــركــي  »ديـــربـــي« 

أصبحت النتيجة )88 – 86( ملصلحة النادي 
»امللكي« قبل أربع ثواني من النهاية، ليطلب 
مدرب البورال وقتا مستقطعا، يعتمد خطة 
قبل  ثالثية  ويسجل  الــفــريــق  يــدخــل  مثالية، 
ويحافظ  لصالحه  املــبــاراة  وينهي  ثانيتني 
عـــلـــى وصـــافـــتـــه لــلــمــجــمــوعــة بـــعـــد أن ضــمــن 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي عـــن جـــدارة  ــ تــأهــلــه إلـــى الـ

صــــدارتــــه لــلــمــجــمــوعــة األولـــــــى الـــتـــي ضــمــن 
الــتــأهــل عنها كمتصدر أيــضــًا، فــي حــني فاز 
ــنـــدور عــلــى أونــيــســاجــا  لــوكــومــوتــيــف كـــراسـ
عــلــى وصــافــتــه  لــيــحــافــظ   )60 -  81( ــا  مـــاالغـ
لفنربخشة في املجموعة األولــى، وهو تأهل 
من الجولة املاضية إلــى الــدور ربــع النهائي 

لبطولة أبطال أوروبا للسلة.

األحد 3 أبريل / نيسان 2016 م   25 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 580  السنة الثانيةاألحد 3 أبريل / نيسان 2016 م   25 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 580  السنة الثانية
Sunday 3rd April 2016 Sunday 3rd April 2016
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»ملك اللوبيا« في الجزائر
مطعم يُبايعه الوزراء والمتسّولون

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

يــمــكــنــك أن تـــجـــد فــــي الـــجـــزائـــر، 
ــن يـــجـــهـــل مـــوقـــع  ــ الــــعــــاصــــمــــة، مــ
الحكومة،  أو  الجمهورية  رئاسة 
أو فندق ذي خمس نجوم، لكنك قلما تجد 
مــن يجهل مــوقــع »مــلــك الــلــوبــيــاء« بشارع 
طــنــجــة فـــي قــلــب املـــديـــنـــة، بـــل إن كــثــيــريــن 
يستدلون به على مواقع البرملان واملسرح 
املــعــاصــر والبريد  الــفــن  الــوطــنــي ومتحف 
املــــركــــزي، الـــتـــي ال تــبــعــد عــنــه إال بــمــئــات 
األمتار. إنها سلطة املطعم الشعبي الذي 
يــشــتــغــل بــشــعــار: »مـــن فــضــل الــلــه إلـــى فم 

الفقير«.
 ،

َ
مـــجـــرد زاويــــــة مـــن عــشــريــن مـــتـــرًا مــربــعــا

أسفل الفندق السياحي الكبير، تقدم مرق 
اللوبياء الجافة، مع زيت الزيتون وسلطة 
الــفــلــفــل الـــحـــار والــســمــك املـــشـــوي، خطفت 
األضواء من مطاعم مصنفة، بعضها يمثل 
مـــاركـــات عــاملــيــة، وأصــبــحــت تمثل معلمًا 
ــوزراء  ــ ــ يــقــصــده الـــفـــقـــراء واملـــتـــســـولـــون والـ
والسياسة  الرياضة  ونجوم  والجنراالت 
والفن، ويتساوون في االنتظار عند بابه، 
حتى يخلو أحــد مقاعده التي ال تتجاوز 
الــعــشــرة، كــمــا يــتــســاوون فــي تــنــاول أكلة 

يشتركون في اإلشادة بخصوصيتها.
ال يــخــلــو بــيــت جــــزائــــري، حــتــى وإن كــان 

يقدم المطعم وجباته لمختلف الشرائح االجتماعية )إسماعيل مالكي(

C

فــي »حــيــدرة«، أرقــى أحــيــاء العاصمة، من 
طــبــق الــلــوبــيــا، ولـــو مـــرة فــي الــشــهــر، كما 
الخبرة  قليلة  جزائرية  تجد  أن  يندر  أنــه 
الـــذي جعله مختلفًا في  إعــــداده، فما  فــي 
ـــّصـــب صــاحــبــه ملكًا 

ُ
هــــذا املـــحـــل، حــتــى ن

فــي مجاله؟ يــقــول الــهــادي، أحــد القائمني 
ــرق بـــني أن تــتــعــلــم طبخة  عــلــى املـــكـــان: »فــ
الفضائيات،  أو  الكتب  خــال  مــن  أجنبية 
وأن تتعلم طبخة متأصلة في بيئتك من 
ــداد هــذا  ــ ــة. نــحــن تــعــلــمــنــا إعـ خـــال الــــوراثــ
 عمي، 

ً
الطبق على يد صاحب الفكرة أصا

علي خليل، الذي يناديه الجميع باملورو، 
يــقــبــل أن يصفعه مــســاعــدوه  والــــذي كـــان 

وا بالوصفة السحرية. 
ّ
على أن ُيخل

ــر عــمــي املـــــورو املــحــل لــبــيــع الــخــضــر 
ّ

ســخ
والفواكه، مباشرة بعد االستقال الوطني 
ثم حّوله  الشرين،  القرن  مطلع ستينيات 
إلى محل متخصص في طبق اللوبيا يوم 
 ،1978 األول  ديسمبر/كانون   27 األربعاء 
وهو اليوم نفسه الــذي رحل فيه الرئيس 
هـــواري بــومــديــن. كــان يــقــول بحسب أحد 
مساعديه القدماء: »فتحت مطعمًا للفقراء 
ــيـــس الـــفـــقـــراء«،  ــل رئـ ــيـ ــوم رحـ ــ فــــي نـــفـــس يـ
وقــد بقي وفــيــًا لــهــذا البعد اإلنــســانــي في 
»تـــجـــارتـــه« إلــــى غـــايـــة رحــيــلــه قــبــل ثــاث 
ــه لــلــبــقــاع  ــارتــ ــوات، مـــبـــاشـــرة بـــعـــد زيــ ــنــ ســ
املقدسة: »لقد أوصى أال ُيغلق املحل يوم 

جنازته، وأن ُيطعم كل من يدخله مجانًا«.
تــشــبــه وجــبــة الــصــبــاح عــنــد الــجــزائــريــني 
ــن األطـــبـــاق  الـــوجـــبـــة الــفــرنــســيــة، تــخــلــو مـ
الــــدســــمــــة، لـــذلـــك يـــنـــدر أن يـــجـــد الــســائــح 
املــشــرقــي فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة، مطعمًا 
ــدا »مــلــك  ــ ــقــــدم لــــه فــــطــــورًا دســــمــــًا، مــــا عــ يــ
الــلــوبــيــا« فــإنــه يــكــون جــاهــزًا مــع الــســاعــة 
الــثــامــنــة، بينما ال وقـــت مــحــددًا إلغــاقــه، 
فهو يفعل ذلك بمجرد انتهاء الكمية التي 
ال تــقــل عــن 500 وجــبــة فــي الـــيـــوم، يذهب 
شطر منها إلى املعدمني الذين ال يملكون 

فلسًا، وما بقي ُيدفع فيه دوالر واحد.
يـــقـــول مــســيــر املـــطـــعـــم إنـــهـــم يــســتــقــبــلــون 
الــــــــــــــــــــــوزراء والـــــــــســـــــــفـــــــــراء والــــــــجــــــــنــــــــراالت 
والــشــخــصــيــات الــعــامــة، بــنــفــس الــحــفــاوة 
وحّمالي  املتسولني  بها  يستقبلون  التي 
األفــارقــة، مع غياب تام  امليناء والاجئني 
لاحتجاج واالمتعاض، »لطاملا تساءلت 
في نفسي: هناك فضاء في الجزائر يجمع 
هــذه الشرائح فــي طــاولــة واحـــدة؟ إنهم ال 
يلتقون حتى في املقابر. هل تشبه مقبرة 
العالية، حيث ُيدفن رؤوس الدولة، مقبرة 
ـــار الــتــي تــســتــقــبــل أبـــنـــاء الــشــعــب؟«. 

ّ
الـــقـــط

يضيف: »من بني من استقبلنا هنا وزيرة 
الــثــقــافــة خــلــيــدة تــومــي وصديقتها زهــرة 
ــريــــف، إحــــــدى بـــطـــات ثــــــورة الــتــحــريــر  ظــ
وعــضــو مــجــلــس األمــــة، والـــهـــادي خــالــدي 

وزيـــر الــتــكــويــن املــهــنــي، ومــحــمــد السعيد 
وزيــر االتــصــال، ومــوســى تــواتــي املترشح 
الواحد  فــإن  البرملان،  نــواب  أمــا  الرئاسي. 
منهم يزورنا مرتني في الشهر على األقل، 

رغم أنهم يملكون مطعمًا خاصًا«.
هنا روى لنا محدثنا أن زبونني مرة كانا 
مطاعم  في  يأكلون  الجنراالت  إن  يقوالن 
خاصة، وال يعرفون ما يأكله الشعب، مما 
يشاركهما  كـــان  آخـــر  زبــــون  أثــــار حفيظة 
نــفــس الـــطـــاولـــة، فـــأخـــرج بــطــاقــتــه املهنية 
حقيقيًا،  جــنــرااًل  كــان  أمامهما.  ووضعها 
فما كان منهما إال أن اعتذرا منه، ونقا له 
بعد  أنهاها  التي  البطالة  مع  معاناتهما 
يومني، حيث شغلهما حارسني ليليني في 
قبالة  إلــى شــاب  ــار  وأشـ حديقة عمومية. 
»إنـــه يبحث عــن عمل،  املــحــل يحمل ملفًا: 
وألنــه يعلم أن املكان مقصود من األوزان 
ــاء عـــلـــه يــلــتــقــي أحـــدهـــم  ــ الــثــقــيــلــة، فـــقـــد جـ
ــه يــمــلــك  ــ ــال لـــنـــا الــــشــــاب إنـ ــ ــده«. قـ ــاعـ ــيـــسـ فـ
شــهــادة علمية فــي الـــزراعـــة، غــيــر أنــهــا لم 
تنفعه مع اإلدارة الجزائرية، وبقي بطااًل 
منذ سبع سنوات، »أخبرني صديقي أنه 
التقى وزير التكوين املهني هنا، وعرض 
عــلــيــه حــاجــتــه إلــــى وظــيــفــة فــشــغــلــه، وهــا 
أفعل مثله، أعطيت ملفًا لرئيس كتلة  أنا 
حزب العمال في البرملان، وأريد أن أعطي 

آخر لشخصية أخرى، من باب التأكيد«.

حّوله إلى محل 
متخصص في طبق 

اللوبيا يوم األربعاء 27 
ديسمبر/كانون األول 

1978، وهو اليوم نفسه 
الذي رحل فيه 

بومدين.

■ ■ ■
ُمسّير املطعم  يقول 
إنه  يستقبل الوزراء 
والسفراء والجنراالت 
والشخصيات العامة، 
بنفس الحفاوة التي 

يستقبل بها املتسولني 
وعامة الناس.

■ ■ ■
يندر أن تجد جزائرية 
قليلة الخبرة في إعداد 
اللوبيا. لكن الطعم هنا 

مختلف.

باختصار

يُشكل مطعم »ملك اللوبيا« في قلب الجزائر العاصمة مفارقة تتمثل في جمعه بين الطبقات المسحوقة في المجتمع، 
وشخصيات فنية ورياضية مرموقة على طاولة واحدة

هوامش

خطيب بدلة

واألملانية   
َ
التركية جديدة:  لغاٍت  الــثــورة،  خــال  تعلمنا، 

وما  واإلنــكــلــيــزيــة،  والفرنسية  والهولندية  والــســويــديــة 
يــلــزم لــلــســوري فــي أثــنــاء الــرحــيــل والــلــجــوء والــهــجــرة. 
والتخوين، واالستحمار.  الطعن،  لغات  وتعلمنا، كذلك، 
أما اللغة األهم فهي لغة الذكاء الخارق، واملفهومية التي 
يتحدُث بها الشخص العليم، الَعّريف. هذا الشخص ال 
ُر أمامه موضوٌع، أو فكرة، أو حادثة إال وينظر إلى 

َ
ك

ْ
ُيذ

قيل،  )بــعــرف(، حتى  له  باستخفاف ويقول  صاحبها 
من باب الدعابة، إنه من آل َبْعِرفاتو.  

ذاَت يـــــوٍم، كــتــب أحـــد الــنــاشــطــني أن ظــهــور املــنــظــمــات 
اإلسامية املتشددة، كداعش وجبهة النصرة، في هذا 
الوقت، أمر طبيعي، فهي ليست سوى رد فعل عنيف 
عــلــى االســتــبــداد واملــنــع واإلقـــصـــاء الـــذي مـــورس بحق 
ــام، واملــســلــمــني الــســوريــني بشكل  الــســوريــني بشكل عـ
خاص، خال أربعني عامًا من حكم عائلة األسد. ومن 
ــثــورة، ومــا رافــقــهــا مــن قمٍع،  جهة أخـــرى، لقد هــيــأت ال
وعنف، وفوضى، وتسلح، وأحقاد، وصراع بني الدول، 
مناخًا مائمًا للتطرف.  وما إن قرأ السيد بعرفاتو هذا 

الكام، حتى انبرى ليوبخ كاتبه، ويقول له إن َمْن يتحّدث 
بهذه التّرهات إما أنه با عقل، أو أنه أعطى لعقله إجازة 
أمـــام حقيقة ما  الــقــراء  مفتوحة. وبغية وضــع اإلخـــوة 
السيد  يجري، وتعليمهم، وإفهامهم، وتنويرهم، يقول 
الواثق  الــعــارف  ابتسامة  وجهه  على  راســمــًا  بعرفاتو، 
من نفسه: أنا َبْعرف، تمام املعرفة، أن النظام، في بداية 
الثورة، تعّمَد إطــاق ســراح عدد كبير من اإلساميني 
من سجونه، وهؤالء أصبحوا، كما تعلمون، أمراء في 
»داعش« و»النصرة« وغيرهما من املنظمات التي تعمل 

ملصلحة النظام في املناطق املحّررة.
قـــرأُت هــذه )املــفــهــومــيــة( بتمعن. وقــلــُت فــي نفسي إن 
يسأل  أن  عليه  ينبغي  بعرفاتو،  كــاألخ  أملعيًا،  إنسانًا 
)العدد  النظام يعتقل هــذا  الــذي جعل ذلــك  السبب  عــن 
لنا  الــثــورة. وهــل ينبغي  الكبير( مــن اإلســامــيــني قبل 
أن نــبــارك هـــذا االعــتــقــال بــاعــتــبــار أنــنــا عــلــمــانــيــون، أو 
ــئــك الــرجــال  غــيــر إســـامـــيـــني؟... ويـــا تــــرى، كــم لــبــث أول
اعتقالهم  الرهيبة تلك؟ وهل كان  النظام  في معتقات 
ينتسبون  كــانــوا  هــل  بمعنى  حــقــيــقــي؟  ســبــب  نتيجة 
ألنهم  أم  تأسيسهما؛  قبل  و»الــنــصــرة«  »داعــــش«  إلــى 
حــمــلــوا الــســاح ضــد ثـــورة الــثــامــن مــن آذار والــحــركــة 

التصحيحية املجيدة؟ بصراحة أكثر: هل كنَت تريد، يا 
مستر بعرفاتو، أن يبقى هؤالء املعتقلون يرزحون في 
تلك املعتقات إلى األبد؟ أم تمنيَت لو أن املجرم بشار 
ه رفعت  أعــدم والـــُده حافظ وعمُّ األســد أعدمهم، مثلما 
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 املؤلفة من الذين قبلهم، فنتجن
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داعش والنصرة فيما بعد؟
لم أجرؤ، بالطبع، على تدوين هذه األسئلة على هامش 
منشور السيد بعرفاتو، خشية أن يترك عقَول الناس 
جميعهم ويتفّرغ لهجاء عقلي الذاهب في إجازة سنوية 

إلى  طويلة، فبعرفاتو ال يعرف هذا وحسب؛ بل ذهب 
أن النظام السوري كان قد تنازل عن مدينة تدمر وما 
حولها، قبل نحو سنة، لداعش، بعد أن زّود أمراء التنظيم 
أن يقتلوا  بتعليماٍت واضــحــٍة ومــشــّددٍة على ضــرورة 
ينتمون  الذين  »املبعوجة«  قرية  أبناء  لهم من  طــاب  ما 
حاقد..  طائفي،  تنظيم  إنــه  يقال  لكي  العلوية،  للطائفة 
وأن يحطموا ما طاب لهم من التماثيل واأليقونات، لكي 
التنظيم همجي،  بأن هذا  للعالم فكرة مفاُدها  َر  ُيــَصــدِّ
معاٍد للحضارة، والتاريخ. وأن يفرضوا على أهل تدمر 
األفــيــاء واملـــكـــوس، ويــجــلــدوا الــزنــاة مــنــهــم، واملــدخــنــني، 
وأزواج النساء املتبرجات. ليستنتج القاصي والداني أن 
سجن تدمر الذي شّيده النظام األسدي كان ضروريًا 
لكي تتمكن أخواتنا الجميات من السهر حتى الثالثة 

فجرًا، والعودة إلى بيوتهن آمنات.
أخيرًا: ليس من املستبعد أن يستفيد النظام من وجود 
ــــش« و»الـــنـــصـــرة« وغــيــرهــمــا مـــن املــنــظــمــات الــتــي  »داعــ
تستفيد، هي األخــرى، من وجــود النظام، لكن الغريب 
في األمر أن يشتغل هؤالء )البعرفاتيون( على إظهار 
النظام السوري خارق الذكاء. أيُّ ذكاٍء، وقد أحرق البلد 

ودّمرها، يا صاح؟  

داعش واألسد والسيد بَْعرفاتو

وأخيرًا

هل كنَت تريد، يا مستر 
بعرفاتو، أن يبقى هؤالء 

المعتقلون يرزحون في تلك 
المعتقالت إلى األبد؟
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