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

حّل أميركي للعراق: الشراكة

مهدي بن عطية: حقّقت حلمي
يؤكــد المغربي، مهدي بن عطية، في حوار مع »العربي الجديد«، أنه حقق 

حلمه باالحتراف، وخصوصًا مع انتقاله إلى بايرن ميونيخ األلماني. ]29-28[
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في العدد

فــي اليــوم األول لصدورهــا، يصعــب تجاهــل حقيقــة أن اســم الصحيفــة 
ذاتــه يضــع التحــّدي األكبــر أمام هيئــة تحريرها ومراســليها والعاملني 
ا؟ على هذا الســؤال، ســوف 

ً
 ومضمون

ً
 له، شــكل

ً
فيها. فهل ســتكون أهل

يجيب قّراء ينتظرون »العربي الجديد«، ويأملون أن يجدوا فيها خبًرا 
ــا. قــد يتفــق بعضها 

ً
ــا جديــًدا ومنظــوًرا مختلف

ً
 وأفق

ً
 وتحليــل

ً
ومعلومــة

معهم، ويختلف بعضها اآلخر، ولكنهم يريدون سنونّوها بشرى جيل 
عربي قادم، وزمن عربي جديد مختلف.

تكــون صحيفــة.  أن  الجديــد« جديــدة، يجــب  »العربــي  تكــون  أن  وقبــل 
 فــي الوقــت عينه. ففــي مرحلٍة ســابقة، كانت 

َّ
 باتــت أيســَر وأشــق

ُ
واملهّمــة

ع فــي فتــراٍت منتظمــة، ومــا يقــرأه العموم 
ّ
 مــا يطبــع ويــوز

َّ
الصحيفــة كل

مــن أخبــار وتعليقــات حــول الشــأن العــام، يخلــق زمنــا متجانســا عنــد 
قّرائها، ولهذا يقال إنها ساهمت في تأسيس املجتمعات املدنية، وبناء 
األمــم. ولكــن، منــذ تلك البواكير، جــرت أنهار من املتغيرات والثورات في 
ســبل االتصــال بــني األفــراد والشــعوب، وأصبــح مــا ُيســمع وُيشــاهد في 
اإلعلم أكثر بكثير مما ُيقرأ، وصار الجّم الغفير ُيقرأ من دون أن ُيكتب، 
ا. 

ً
 ومضمون

ً
، شــكل

ً
 مســؤولة

ً
 صحافّية

ً
ونقصــد مــن دون أن ُيكتــب كتابة

 مصــادر املعلومــات وتنوعهــا تحّديــا، فهــل مــن موطــئ 
ُ
وأصبحــت وفــرة

قــدم لصحيفــة فــي الفضــاء املزدحــم هذا الذي يتغلب فيــه اإلدهاش على 
اإلعلم، واملشهد على النص، والشائعة على الخبر؟

هــذه الفوضــى تحديــًدا هــي التــي تضطــرُّ الصحيفــة أن تثبــت هويتهــا 
االتصــال  وســائل  بــني  تمّيزهــا  عــن  تبحــث  وأن  كصحيفــة،  املحــددة 

 مــا يخطــر فــي البــال، 
َّ

املتعــددة، فمهمــة التمّيــز أصبحــت أســهل، ألن كل
وليس صحيفة، موجود، ما جعل الصحيفة أكثر قابلية للتحديد. 

اســتحوذت وســائل اإلعلم املرئّية واملســموعة على نقل الخبر الســريع، 
وتنافســها حاليــا املواقــع اإللكترونّيــة، الصحافّيــة وشــبه الصحافّيــة. 
التواصــل  وســائل  فّرخــت  التــي  الجديــدة  اإلعــلم  وســائل  ونشــأت 
االجتماعي التي ترّوج املعرفة، وتكسر احتكارها، وهذا حسن، ولكنها 
تعّمــم الجهــل فــي الوقــت عينــه. أّما الشــائعات غير املفحوصــة واألخبار 
ه أجهزة األمن من رواياٍت بوليسّية رديئة وشائعات، 

ّ
املغرضة وما تبث

فلم تعد محصورة بوســيلة اتصاٍل بعينها، إذ لم تعد تكتفي بوســائل 
اإلعلم الرسمّية التي ال يشاهدها أحد، وصحف األنظمة التي ال يقرأها 
العنكبوتّيــة،  الشــبكة  تلــوث  إلكترونّيــة  ــا 

ً
أحــد، وراحــت تشــّكل جيوش

وتعيث فيها خراًبا. فما األخيرة إال وسيلة بالنسبة لها، والغاية تبرر 
الوسيلة في ُعرفها.

  يتقّصى 
ً

ا، وتحليل
ً
بقي أن يقّدم العمل الصحافي خبًرا مفحوًصا مدقق

 أكيــدة يجــب أن تصــل إلــى الجمهــور، 
ً
الرابــط بــني الوقائــع، ومعلومــة

ــا للعمــوم، غصًبــا 
ً
ــا يكشــف مــا يجــب أن يكــون معروف ــا صحافّيً

ً
وتحقيق

عــن شــبكات املصالــح السياســّية االقتصادّيــة التــي تحــاول أن تخفيــه، 
وأن يفتــح فضــاًء رحًبــا يتســع لتبــادل عقلنــي لألفــكار، ومنبــًرا لحــوار 
مسؤول بني األفكار. وليس من معياٍر جاهز يمّكن الجمهور من تمييز 
 مــن الســمني، والصحافــة مــن اإلســفاف املنصــوص، ســوى مثابرة 

ّ
الغــث

الصحيفة مهنيا، والفحص الذاتي املستمر، واإلصرار على الجودة. 

عــن مؤسســة »فضــاءات  لنــدن  فــي  الصــادرة  الجديــد«  »العربــي  تقــّدم 
ميديــا« أوراق اعتمادهــا للجمهــور كصحيفــٍة، بعــد خمســة أشــهر مــن 
العمــل الــدؤوب واملســتمر فــي موقعهــا الصحافي الرقمــي، وهي تخرج، 
ــا برأينــا، بقــدر مــا هــو   جوهرّيً

ُ
اآلن، فــي حلتهــا املطبوعــة. وليــس الفــرق

مرتبط بالرونق واملكانة التي تحظى بها الصحيفة املطبوعة.
الزمنــي.  باإليقــاع   

ٌ
ــق

ّ
متعل اعتبــاٌر  فثّمــة  هــذا،  عنــد  األمــُر  ــف 

ّ
يتوق وال 

فالصحيفة تصدر بعد أن تكون األخبار قد انتشرت، حتى على هواتف 
النــاس املحمولــة، وال يمكــن للصحيفــة املطبوعــة أن تجــاري األخبــار 
، هــو فــرد مائــدٍة »ماجازينيــة«  الســريعة، مــا يدفعهــا إلــى تمّيــٍز إضافــيٍّ
هــذه  واملصداقّيــة.  واالتــزان  املهنّيــة  فتحكمهــا  الوجبــات  أمــا  يومّيــة، 
معاييــر الجــودة فــي هــذه الصحيفــة، ولكنهــا ليســت املعاييــر الوحيدة. 
 املوضوعّيــة ال تعنــي الحيــاد، بــل االنحيــاز 

ّ
فـ«العربــي الجديــد« تــرى أن

 إلى قضايا العدالة 
ٌ
 روحيــة تحريرهــا وقيمها منحازة

ّ
للحقيقــة، كمــا أن

والحرّيــة وحقــوق اإلنســان، وقضايــا األّمــة بمجملهــا، بمعنــى االنتمــاء 
إلــى الوطــن العربــي والثقافــة العربّيــة بشــكٍل عــام. ربمــا ســيكون مــن 
ا، 

ً
الغــرور القــول إن هــذا مــا يمّيــز صحيفتنــا عــن زميــلٍت كثيرات. حســن

فيــا حبــذا لــو كان هــذا هــو املشــترك مــع صحــٍف عديــدٍة أخــرى، تتنافس 
فيمــا بينهــا علــى تطبيق هذه املعايير. وثقــة »العربي الجديد« بقّرائها 
وجمهورها تصونها دائًما، وتدفعها إلى التطوير واملثابرة والتجدد، 

ا، نبدأه اليوم في عدد اليوم.
ً
وهذا رهان ليس هّين

)هيئة التحرير( 

ما الجديد؟

غدًا في 
العربي الجديد

خالد مشعل:
¶ أيدينا ما تزال 

    على   الزناد
¶ ال جديد في عالقتنا 

    مع مصر 
¶ تألمت لتصريحات 

    عباس عن المقاومة

    اتفاق على حكومة 
من 30 وزارة ُتسَند 

الداخلية فيها إلى العرب 
السنّة

    اشترطت واشنطن 
على »التحالف« التنازل 

مقابل مواصلة الدعم 
العسكري

    الموافقة على إقرار 
العفو وإلغاء »االجتثاث« 

واإلفراج عن ضباط 
 الجيش السابق

    فتح صفحة جديدة 
مع دول الخليج 

وتبادل السفراء معها
التفاصيل  صفحة  3



حلب ــ رامي سويد

)داعــش(  اإلســامية«  »الدولــة  تنظيــم  تمّكــن 
املاضــي،  الســبت  يــوم  صبــاح  الســيطرة،  مــن 
علــى حاجــز أبــو طــراح، الــذي كانــت تســيطر 
عليه قوات النظام الســوري، ويقع إلى الشــرق 
»حلــب  طريــق  علــى  الواقعــة  أثريــا  بلــدة  مــن 
الطريــق  أصبــح  الــذي  الســلمية«،   - خناصــر 
التــي  األحيــاء  لســكان  يمكــن  الــذي  الوحيــد 
يســيطر عليها النظام الســوري، وســط وغرب 
باقــي  نحــو  للخــروج  ســلوكه  حلــب،  مدينــة 
مناطق املحافظة وباقي املدن الســورية. وأدت 
االشــتباكات التــي وقعــت فــي املنطقــة، ومن ثم 
ســيطرة تنظيــم »داعــش« علــى الحاجــز، إلــى 
قطــع الطريــق بــن بلــدة أثريا ومدينة مســكنة 
شــرق حلــب، وبالتالــي إلــى قطــع الطريــق بــن 
وأريــاف  الســوري،  النظــام  ســيطرة  مناطــق 
حلــب الشــرقية والشــمالية من جهــة، والطريق 
بن هذه املناطق ومحافظات سورية الشرقية 
التي يسيطر عليها تنظيم »داعش«، من جهة 

ثانية.
فــي  وريفهــا  حلــب  مدينــة  ســكان  ويعانــي 
فــي  جّمــة  صعوبــات  مــن  األخيــرة،  الشــهور 
التنقــل بــن مناطــق ســيطرة كل مــن »داعــش« 
وكتائــب الثــوار والنظــام الســوري، إذ تنقســم 
املحافظــة التــي تبلــغ مســاحتها مــا يزيــد على 
18 ألــف كيلومتــر مربــع، بن تنظيــم »داعش«، 
الشــرقي  الريــف  علــى  نفــوذه  بســط  الــذي 
للمحافظــة بالكامــل، باإلضافــة إلــى ســيطرته 
وكتائــب  الشــمالي،  ريفهــا  فــي  مناطــق  علــى 
الريــف  علــى  ســيطرتها  بســطت  التــي  الثــوار 
الغربــي وأجــزاء واســعة مــن الريــف الشــمالي 
علــى  ســيطرتها  إلــى  باإلضافــة  والجنوبــي، 
والشــرقية  الشــمالية  حلــب  مدينــة  أحيــاء 
والجنوبيــة، فــي مقابــل احتفــاظ قــوات النظام 

الســوري بالســيطرة علــى وســط مدينــة حلــب 
ريفهــا  فــي  ومناطــق  الغربيــة،  وأحيائهــا 
شــرقي  وريفهــا  الســفيرة  ومنطقــة  الجنوبــي 

حلب.
الجهــات  ســيطرة  مناطــق  فــي  التداخــل  هــذا 
حلــب  مدينــة  فــي  بينهــا  فيمــا  املتقاتلــة 
وريفهــا، وتحــّول خطــوط التماس بن مناطق 
إلــى جبهــات مشــتعلة علــى مــدار  ســيطرتهم 
الســاعة، أدى إلى انقطاع الطرقات التي اعتاد 
الســكان أن يســلكوها لانتقــال مــن حــي إلــى 
آخــر فــي مدينــة حلــب، ومــن املدينــة نحــو مدن 
الوضــع  وازداد  وبالعكــس.  ريفهــا  وبلــدات 
ســوءًا بعد إغاق قوات النظام الســوري معبر 
»كــراج الحجــز« الواقع في حي بســتان القصر 
يعبــره  كان  الــذي  وهــو  حلــب،  مدينــة  وســط 
عشــرات اآلالف مــن ســكان املدينــة جريــا علــى 
األقــدام يوميــا، علــى الرغــم مــن ســقوط قتلــى 
قبــل  مــن  املتكــرر  االســتهداف  بســبب  بينهــم، 

قناصــي قــوات النظــام املتمركزيــن أعلــى بــرج 
القصر البلدي.

وفــي الفتــرة األخيــرة انتشــرت أخبــار مؤكــدة 
معبــر جديــد  فتــح  الســوري  النظــام  نيــة  عــن 
ُيســمح للمدنين باالنتقال مشــيا على األقدام 
مــن خالــه، مــن مناطــق ســيطرة النظــام إلــى 
مناطق ســيطرة الثوار، وبالعكس، في منطقة 

الشيخ مقصود شمالي مدينة حلب.
تنظيــف  عمليــات  مــع  األنبــاء  هــذه  ترافقــت 
للشــوارع وإزالــة للســواتر الترابيــة، قامت بها 
كل مــن قــوات النظــام الســوري املتواجــدة فــي 
الكرديــة  الشــعبية  الحمايــة  وقــوات  املنطقــة، 
املســيطرة علــى حــي الشــيخ مقصــود. لكــن لــم 
تمــض أيــام قليلــة علــى انطــاق التحضيــرات 
ُيصــدر  أن  قبــل  الجديــد،  املعبــر  هــذا  لفتــح 
»املجلــس العســكري الثــوري« بيانــا يعلــن فيه 
أنــه يرفــض بشــكل قطعــي فتــح أي معبــر بــن 
مناطــق ســيطرة النظــام، وتلــك التــي يســيطر 

عليهــا الثــوار فــي مدينــة حلــب، ويحــذر فيــه 
قــرار  اتخــاذ  عواقــب  مــن  وأعوانــه«  »النظــام 

بفتح معبر في منطقة الشيخ مقصود.
ســكان  أحــد  وهــو  برادعــي،  مهنــد  ويــروي 
مناطــق ســيطرة الثــوار في مدينــة حلب، ممن 
نحــو  دائــم  بشــكل  االنتقــال  إلــى  يضطــرون 
»العربــي  مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، لـ
اليوميــة،  املغامــرة  تلــك  معانــاة  الجديــد«، 
مــن  باالنتقــال  يرغــب  مــن  »كل  إن  ويقــول 
األحياء التي يســيطر عليها الثوار في مدينة 
حلب باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري 
مــن  الســفر  إلــى  يضطــر  املدينــة،  نفــس  فــي 
مدينــة حلــب باتجــاه بلدة حريتــان في ريفها 
الشمالي، قبل العبور غربا لقطع مناطق ريف 
حلــب الغربــي، والوصول ملدينة إدلب ومن ثم 
الشــرق وصــواًل  ليتجــه بعدهــا نحــو  حمــاة، 
مية فــي ريــف حمــاة، ومــن ثــم 

َ
إلــى منطقــة َســل

بلــدة خناصــر حتــى االتجاه شــمااًل نحو حي 
الراموسة في حلب، والذي بات يعتبر مدخل 
املنطقــة التــي يســيطر عليهــا النظام الســوري 

من املدينة.
تســتغرق الرحلــة التــي يخوضهــا املســافرون 
الســوري  النظــام  ســيطرة  مناطــق  وإلــى  مــن 
فــي حلــب، مــا ال يقــل عــن 12 ســاعة، ويتعــرض 
الــركاب فــي ســيارات النقــل التــي باتــت تعمــل 
علــى نقــل »املســافرين« لهــذه املســافة الطويلة 
التي تناهز 350 كيلومترًا، لخطر االعتقال من 
قبل عشرات الحواجز املنتشرة على الطرقات. 
مضايقــة  لعمليــات  الــركاب  يتعــرض  كمــا 
قبــل حواجــز  مــن  وابتــزاز يوميــة، خصوصــا 
ويضطــرون  أثريــا،  منطقــة  فــي  »الشــبيحة« 
لدفع مبالغ مالية لهم، باإلضافة ألجرة النقل 
إال  خيــار،  لديهــم  يكــون  أن  دون  مــن  العاليــة 
تحّمل كل ذلك في سبيل الوصول إلى األماكن 

التي يريدون الوصول إليها.

بغداد ــ عثمان المختار

عــادت الســاحة العراقيــة لتعيــش 
تكريــس  قديــم:  شــبح  وقــع  علــى 
تقســيم البــاد إلــى ثاثــة أقاليــم، 
قانونيا ودستوريا وعلى الخريطة، ليكتمل 
الســيناريو الــذي بــدأ عمليــا بالفعــل، منذ ما 
بعد االحتال، بصيغة التقســيم بحكم األمر 
الواقــع. اليــوم، علــى وقــع الحــروب الطائفيــة 
جنوبهــا،  إلــى  البــاد  شــمال  مــن  املتنقلــة 
»الخطــة بــاء«، أو مــا ُيعرف  يعــود الصخــب لـ
»مشــروع بايدن لتقســيم العراق إلى أقاليم  بـ
ية وشــيعية وكرديــة تتمتــع باســتقال 

ّ
ســن

شبه ذاتي«ويدخل حّيز املناقشات الداخلية 
السياســية  واألحــزاب  الكتــل  غــرف  فــي 
قريــب،  وقــت  حتــى  كانــت  بعدمــا  العراقيــة، 
وبمــوازاة  الطــرح.  أو  للنقــاش  قابلــة  غيــر 

العراق أمام الفيدرالية
»أقاليم بايدن« تعود إلى الواجهة

أوًال بأول
ليكتمل  الخريطة،  أقاليم، قانونيًا ودستوريًا وعلى  ثالثة  إلى  البالد  لتعيش على وقع شبح قديم: تقسيم  العراقية  الساحة  عادت 

السيناريو الذي بدأ عمليًا، منذ ما بعد االحتالل، بصيغة التقسيم بحكم األمر الواقع
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سياسة

حلب وريفها مقطعا األوصال

حســابات  تتغيــر  أميركيــا،  الطــرح  عــودة 
الورقــة والقلــم، مــع تغييــر جهــات سياســية 
وحتــى  التقســيم  رفــض  شــعارها  كان 
اليــوم عرابــة  الفدراليــة، موقفهــا، ولتصبــح 
ــص 

ّ
املشــروع ورأس حربتــه داخليــا. وتتلخ

الرئيــس  الــذي طرحــه نائــب  فكــرة املشــروع 
عضــوًا  كان  عندمــا  بايــدن،  جــو  األميركــي 
واليــة  عــن  األميركــي  الشــيوخ  مجلــس  فــي 
العــراق  بتقســيم   ،2006 العــام  فــي  دياويــر 
وكرديــة،  وشــيعية  ية 

ّ
ســن أقاليــم:  لثاثــة 

تتمتع باســتقال شــبه ذاتي مع اإلبقاء على 
بغــداد عاصمــة. وعــاد بايــدن، فــي األســبوع 
املاضــي، بصفتــه نائبــا للرئيــس األميركــي، 
لإلعــان، عبــر صحيفــة »واشــنطن بوســت«، 
أن »الواليــات املتحــدة تدعــم نظامــا فيدراليا 
ية 

ّ
فــي العــراق علــى أســاس ثاثــة أقاليــم ســن

وشــيعية وكرديــة«. والجديــد اآلخــر هــو أن 
الجديــد يطــل برأســه هــذه  القديــم  املشــروع 
املــرة مــن بغــداد، عبــر غــرف قيــادات وأحــزاب 
لــه  املعارضــن  أشــد  مــن  كانــت  سياســية 
لتقســيم  مشــروع  أنــه  اعتبــار  علــى  ســابقا، 

الباد وتفكيكه.
 
ً
ومــع وجــود اإلقليم الكردي كأمر واقع أصا
حــول  الحديــث  انحصــر   ،1991 العــام  منــذ 
والشــيعية  ية 

ّ
الســن األحــزاب  بــن  املشــروع 

املاضــي،  األســبوع  بعضهــا،  رّحــب  التــي 
بإعــادة طــرح الفكــرة. مــن بــن تلــك األحــزاب 
اإلســامي  »الحــزب  موقفهــا،  تغيــر  التــي 
»اإلخــوان  لـ العراقــي  الجنــاح  العراقــي«، 
املســلمن«. فقــد حــّدد الحــزب أن أحد شــروط 
املوافقــة  هــو  املقبلــة،  الحكومــة  إلــى  دخولــه 
البرملــان  فــي  األقاليــم  مشــروع  طــرح  علــى 

يقول القيادي في »التحالف الوطني« الحاكم  )الغالبية الشيعية(، باقر 
هذا  يرفض  وَمن  الفيدرالي،  بالنظام  العمل  هو  »الحل  إن  الزبيدي، 
أمرًا  سيكون  ألنه  المقبلة  الفترة  في  به  القبول  إلى  سيضطر  النظام، 
كبيرة«.  منافع  له  ستكون  الفصل  »هذا  أن  الزبيدي  ويضيف  واقعًا«. 
بوست«  »واشنطن  صحيفتي  في  بايدن  مقال  في  ورد  مشابه  كالم 
بدأ  جديدًا  نهجًا  »ثمة  إن  قال  حين  أسبوع،  قبل  إندبندنت«،  و»ذي 
بالبروز )في العراق( ويتمثل في فدرالية عملية« من شأنها أن تضمن 
توزيعًا عادًال للثروة لكل المحافظات وإنشاء أجهزة أمن محلية راسخة 
األقدام مثل قوات حرس وطني لحماية السكان في المدن والبلدات«.

يواصل تنظيم »داعش« محاوالت إحراز تقدم في ريف حلب الشمالي 
على  أخيرًا  قواتها  من  المزيد  حشدت  التي  الثوار  كتائب  حساب  على 
خط االشتباك الطويل بين الطرفين، الممتد على أكثر من 50 كيلومترًا 
حواجز  مهاجمة  التنظيم  يواصل  كما  التركية.  السورية  الحدود  من 
النظام في الجنوب الشرقي من مدينة حلب في ريف مدينة »السفيرة« 
للسيطرة على الحواجز التي نشرها النظام لحماية طريق إمداده الذي 

يصل مناطق سيطرته بحلب في مناطق سيطرته في ريف حماة.

»فدرالية عمليّة«

خطوط االشتباك

أرنست خوري

كثيرة هي الِعَبر والدروس 
التي يمكن التوقف عندها 
من مرحلة ما بعد موجة 

انتفاضات العام 2011، أو 
بكالم أدق، من مرحلة »الثورات 

املضادة« )من دون استعادة 
السجال السقيم عن تعريف 

ما حصل في 2011، بني 
ثورة وانتفاضة أو مجرد 

هبة جماهيرية(. من بني ما 
يمكن االشارة إليه من دون 
مغامرة، وبعيدًا عن تقسيم 
ني، 

َ
ني اثن

َ
العالم إلى فسطاط

على طريقة االقصائيني إلى 
أي فكر أو دين انتموا، أن أحد 

أسباب االخفاق، هو غلبة 
املنتسبني من دون بطاقة إلى 

»أحزاب الكنبة«، أو العازفني 
عن التعاطي في الشأن العام، 

وأصحاب الرؤية التي تفيد بأن 
األحزاب ليست سوى مرادف 

للسلطة وللدوغما وللسجون... 
ال نقاش في أن هذه الفئة 
العريضة جدًا في العالم 

العربي، هي ضحية أنظمة 
. كذلك ال حاجة 

ً
االستبداد أوال

إلثبات أن ظاهرة العزوف 
عن السياسة ال تقتصر على 
ل  سجَّ

ُ
شعوبنا وبلداننا، بل ت

درجاتها القياسية في أوروبا، 
دة األحزاب. 

ّ
أّم السياسة ومول

لكن ما تنتجه الظاهرة عندنا 
تحديدًا، ال ُيقاَرن بضررها في 

الغرب. 
منذ انطالق االنتفاضات من 

ت معزوفة صحيحة 
ّ
تونس، ظل

تتكّرر على ألسنة الحريصني 
على نجاح موجة التغيير، ال 

املنافقني الذين لم يبايعوها إال 
لحفظ رؤوسهم من املحاسبة: 
الخطر كبير على االنتفاضات 

كونها بال رأس مدّبر، بال 
أحزاب منظمة، بال مشروع 

اقتصادي ــ اجتماعي سياسي 
واحد، بال كتلة اجتماعية 

صاحبة مصلحة قادرة على 
فرض أجندتها للتغيير... كل 

ذلك بعكس األنظمة شديدة 
 
ً
التماسك، شديدة البأس مزّودة

بمؤسسات الحكم كافة، 
شديدة الدموية والثراء. لكن 
ربما كان باالمكان حصر 
الخطر واالخفاقات، لو لم 

ل الغالبية العظمى من 
ّ

تفض
الشعوب التي شهدت بلدانها 
انتفاضات، االستكانة لبالدة 
بة، املعادية للتغيير جريًا 

َ
الكن

على »حكمة« يمينية قائلة إن 
اآلتي سيكون أسوأ بالضرورة، 

وإن التغيير مرادف للفوضى 
بالتأكيد، وأن الواقع اليوم، على 
بشاعته، يبقى أفضل مما قد 
يأتي ونجهل ما هيته. حزب 

الكنبة هو األب الشرعي لليمني، 
ولكل فكر رجعي ومحافظ 

ر التغيير شكل 
ّ
يخشى أن يعك

جلوسه، حتى وإن كانت 
الكنبة التي تحمل وزنه مهترئة 

ومصنوعة من شوك وجوع 
ويأس ودم.

للحديث 
تتمة

ثورتان وكنبة

تقرير

)Getty( »حتى اآلن وحدهم األكراد حققوا »فدراليّتهم
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علــم »العربــي الجديــد«، أن اتفاقــا تم التوصل 
أميركــي  بضغــط  بغــداد،  فــي  بالفعــل  إليــه 
العبــادي،  حيــدر  حكومــة  لتشــكيل  مباشــر، 
بمــا يرضــى مطالــب العــرب الســنة، مــن خــال 
عــدد  وتحقيــق  لهــم،  الداخليــة  وزارة  إســناد 
أن  شــأنه  مــن  مــا  وهــو  مطالبهــم،  مــن  كبيــر 
ينعــش اآلمــال بإحيــاء »العمليــة السياســية«. 
غــرف  مــن  السياســية  التســريبات  وتوالــت 
شــكل  حــول  بغــداد،  فــي  الخضــراء  املنطقــة 
وحجمهــا  املقبلــة،  العراقيــة  الحكومــة 
وسياســتها وأولى مهامها، وذلك قبل تســعة 
أيــام مــن انتهــاء الفتــرة الدســتورية املحــددة 
للعبــادي. ووضعــت الواليــات املتحــدة ودول 
غربيــة أخــرى، معيــار »الحكومــة التوافقيــة« 
و»الشــراكة القويــة« كشــرط ملســاعدة العــراق 
التــي  األمنيــة  للتحديــات  التصــدي  فــي 
فــي  بــارز  قيــادي  وكشــف  بالبــاد.  تعصــف 
»التحالــف الوطنــي« الحاكــم، رفــض الكشــف 
»العربــي الجديــد«، أن »برنامــج  عــن اســمه، لـ
حكومــة حيــدر العبــادي، جــاء مســتوردًا مــن 
ومعــه  للتطبيــق،  جاهــز  وبشــكل  واشــنطن 
أدوات االســتخدام املتمثلــة بالدعم العســكري 
األميركــي، والضغــط علــى األطــراف الداخليــة 

إلنجاح الحكومة«.
الجديــدة  الحكومــة  أن«  املصــدر  وأضــاف 
ســتضم ثاثــن وزارة بترشــيق ملحــوظ عــن 
التــي بلغــت  نــوري املالكــي الســابقة  حكومــة 
41 حقيبة، غالبيتها أســندت إلى شــخصيات 
شــيعية مقربــة مــن رئيــس الحكومــة نفســه«، 
موضحــا أن »وزارة الداخليــة ســتمنح للمــرة 
فيمــا  الســنة،  للعــرب  االحتــال،  منــذ  األولــى 
الشــيعي  للتحالــف  الدفــاع  وزارة  ســتذهب 

والخارجية للتحالف الكردستاني«.
وحول برنامج الحكومة الجديد، قال املصدر 
أعضــاء  علــى  البرنامــج  تــا  »العبــادي  إن 

التحالــف وبــدا أنــه ملــزم بــه، فقــد كــرر عبــارة 
)تماشــيا مــع الخطــر املحــدق بالبــاد( و)ملنــع 
تشــير  إشــارات  وهــي  الغــرق(  مــن  املركــب 
اختيــار  فــي  عليــه  غــط 

ُ
ض أو  أرغــم  أنــه  إلــى 

علــى  يركــز  »البرنامــج  أن  وأكــد  البرنامــج«. 
واســترداد  البــاد،  إلــى  االســتقرار  إعــادة 
قبضــة  مــن  والغربيــة  الشــمالية  املناطــق 
تنظيــم )الدولــة اإلســامية( وتنفيذ مصالحة 
وطنيــة حقيقيــة وتجريم امليليشــيات، إضافة 
الخليــج  دول  مــع  جديــدة  صفحــة  فتــح  إلــى 
تلــك  جميــع  مــع  الســفراء  وتبــادل  العربــي 
مشــترك«.  تعــاون  اتفاقيــات  وتوقيــع  الــدول 
روبــرت  بغــداد،  فــي  األميركــي  الســفير  وكان 
بيكروفــت، قــد أّجــل إجازتــه الســنوية املقــررة 
الضغــط  عمليــة  ملواصلــة  الحالــي،  األســبوع 
على الشركاء السياسين في العراق وتقريب 
ملســؤولن  وفقــا  بينهمــا،  النظــر  وجهــات 

عراقين في وزارة الخارجية.
الحكومــة  تشــكيل  مفاوضــات  مــن  وياحــظ 
الــدور  تراجــع  مســألة  الجديــدة،  العراقيــة 
األميركــي  نظيــره  حســاب  علــى  اإليرانــي 
تمكــن  فــي  بــدا جليــا  مــا  وهــو  كبيــر،  بشــكل 
مكاســب  علــى  الحصــول  مــن  الســنة  العــرب 
سياســية كانــت حتــى وقــت قريب مســتحيلة، 
وإطــاق  العــام  العفــو  قانــون  إقــرار  كان  إذ 
ســراح ضبــاط الجيش الســابق وإلغــاء قانون 
اجتثــاث البعــث، وتحويله إلــى ملف قضائي، 
بمثابة خطوط حمراء بالنسبة إليران، بينما 
تمــت املوافقــة علــى ذلــك أمــس االثنــن. كمــا أن 
االتفاق يعني بطبيعة الحال اســتمرار العرب 
الســنة بالعملية السياســية التي هددوا مرارًا 
بمقاطعتهــا وعــدم االشــتراك فيهــا. ومنحــت 
إلــى  إضافيــة  قــوة  نقطــة  املتحــدة  الواليــات 
العــرب الســنة فــي العــراق فــي الفتــرة األخيرة، 
عندما قررت مشــاركتهم في الحكومة كشــرط 

بــاد  فــي  العســكرية  عملياتهــا  لتوســيع 
التحالــف  ينتظــره  كان  مــا  وهــو  الرافديــن، 
وزارة  إســناد  ينعكــس  أن  ــح  وُيرجَّ الوطنــي. 
الداخلية العراقية للعرب السنة، من بن سبع 
وزارات مــن املقــرر أن يحصلــوا عليها، تغييرًا 
وشــيكا في ملف حقوق اإلنســان واالعتقاالت 
العشــوائية واالنتهاكات في السجون، بعدما 
»التحالــف  بقيــت الــوزارة منــذ 2003، تابعــة لـ
الوطنــي«، وأســندت مهمتهــا إلى شــخصيات 
شــهدت  أحيانــا،  مختلفــة  مليليشــيات  تابعــة 
خالها انتشــارًا للســجون الســرية ولعمليات 
بالقــوة، وســحب  اعترافــات  وانتــزاع  تعذيــب 

الســنية  العربيــة  الشــخصيات  جنســية 
 عــن إغــاق وســائل إعــام، 

ً
املعارضــة، فضــا

خلفيــات  علــى  بــارزة  أمنيــة  قيــادات  وفصــل 
بعــض  جرائــم  علــى  والتســتر  طائفيــة 
امليليشــيات. ويبدو أن التحالف الســني وجد 
فــي وزارة الداخليــة، مكســبا مهمــا للغايــة، ال 
بســبب  الــوزراء،  رئيــس  منصــب  إال  يقابلــه 
لوزيــر  املمنوحــة  الدســتورية  الصاحيــات 

الداخلية.
حمــة  الكــردي،  التحالــف  فــي  القيــادي  وقــال 
أمن، إن »املرحلة الحالية تمثل فرصة ذهبية 
للعرب الســنة للحصول على حقوقهم بشــكل 
كلي«، مشــيرًا إلى أن »التحالف الشــيعي بات 
مقتنعا بأن قوة داعش يمكن كسرها في حال 
تحقيــق مطالــب الســنة بشــكل كامــل، ويمكــن 
كســب تعاطف العرب والغرب أيضا من خال 
هــذا البــاب«. مــن جهتــه، أكــد القيــادي الســني 
في الحزب اإلسامي العراقي، خالد الدليمي، 
»العربــي الجديــد«، أنــه »طيلــة  فــي تصريــح لـ
االحتــال،  أعقبــت  التــي  املاضيــة  الســنوات 
ونحــن نوضــع فــي غيــر مكاننــا، وقررنــا إمــا 
الحقيقــي  املشــاركة بحســب حجمنــا وثقلنــا 
الســكاني والسياســي، أو الذهــاب بعيــدًا إلــى 

خيارات أخرى«.
وأضف »لقد حققنا مكاسب كبيرة حتى اآلن، 
ومــا زلنــا نعمل علــى تحقيق أخرى ويبدو أن 
تتراجــع  أن  أخيــرًا  قــررت  املتحــدة  الواليــات 
عــن سياســتها، وتصحيح أخطائها الســابقة 
بحق الســنة الذين أثبتوا أنهم العب أساســي 
فــي العــراق«. ولفــت الدليمــي إلــى أن »جميــع 
ســيتم  إليهــا،  التوصــل  تــم  التــي  االتفاقــات 
تصديقهــا في املحكمة االتحادية ملنع انقاب 
التحالــف الوطنــي أو العبــادي عنهــا فــي حال 

تغيرت الظروف«.
ع. م.
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»الحركــة  بــه  رّحبــت  كمــا  عليــه.  للتصويــت 
الســابق  البرملــان  الوطنيــة« بزعامــة رئيــس 
النجيفــي،  أثيــل  النجيفــي، وشــقيقه  أســامة 
 عــن قيــادات في حركــة »الصحوة« في 

ً
فضــا

األنبــار. وانطلقــت تلــك األحــزاب والحــركات 
املشــروع،  تأييدهــا  فــي  ية 

ّ
الســن العربيــة 

مشــاكل  لــكل  األمثــل  »الحــل  ــل 
ّ
يمث أنــه  مــن 

قيــادات  فيــه  رأت  بينمــا  الحاليــة«،  العــراق 
)املمثــل  الحاكــم  الوطنــي«  »التحالــف  فــي 
األكبــر للشــيعة العــرب( بأنــه »مشــروع قابــل 
وحلفــاء  أصدقــاء  عــن  وصــادر  للمناقشــة 
للعــراق«. غير أن املشــروع يجــد َمن يعارضه 
ومــن  السياســية  العمليــة  داخــل  مــن  بشــدة 
 
ً
خارجهــا، ومــن دول مجــاورة للعــراق، فضا
بســبب  األرض  علــى  تطبيقــه  صعوبــة  عــن 
مشــاكل جغرافيــة وتداخل إثني بن األقاليم 

املفترضة.
»الحــزب  فــي  القيــادي  يؤكــد  املقابــل،  فــي 
أن  الزوبعــي،  محمــد  العراقــي،  اإلســامي« 
»الذهــاب إلــى أقلمــة العــراق هــو الــدواء املــّر 
فــي  الزوبعــي،  ويضيــف  منــه«.  بــد  ال  الــذي 
أنفســنا  الجديــد«: »نجــد  »العربــي  لـ حديــث 
أمام مشروع أخطر بكثير من تقسيم العراق 
إلى أقاليم، فبقاء الوضع على حاله قد يهدد 
بتشــظي الباد ودخولها في صراع يســتمر 
الحــل  هــذا  نــرى  ونحــن  طويلــة،  لســنوات 
أفضــل بكثيــر ويمنــح البــاد أمنــا وهــدوءًا، 
لــه  تعــّرض  الــذي  والظلــم  ط 

ّ
التســل ويمنــع 

ة علــى مــدى الســنوات املاضيــة مــن أن 
ّ
الســن

«. ويدافــع الزوبعي عن رأيه 
ً
يتكــرر مســتقبا

 إنه من خال »األقلمة«، سيتوقف »املّد 
ً
قائا

اإليرانــي وســتتوقف عمليــة تصديــر الثــورة 
اإليرانيــة« فــي ظــل عدم تلبيــة مطالب العرب 
السنة، تحديدًا إعادة هيكلة الجيش، وإعادة 
»اجتثــاث  قانــون  وإلغــاء  الدســتور،  كتابــة 

البعــث« وإقــرار عفو عام عن املعتقلن.
مــن جهتــه، يــرى الشــيخ عبــد امللــك الســعدي، 
ة العــرب فــي العــراق، 

ّ
أبــرز رجــال الديــن الســن

أن هــذا املشــروع »ُولــد بخبث لتقســيم الباد 
وتدميرهــا وإضعافهــا«، رافضــا اعتبــار مــا 
املكّونــات  داخــل  شــعبي  صــراع  أنــه  يجــري 
وتنفيــذ  سياســي  »صــراع  هــو  مــا  بقــدر 
ألجنــدات خارجيــة متــى مــا توقفــت ســيزول 

كل شــيء ويعود العراق إلى وضعه«.
علمــاء  »هيئــة  الســعدي  طــرح  مــع  فــق 

ّ
وتت

املســلمن فــي العــراق«، ومنظمــات ومجالس 
بايــدن  مشــروع  اعتبــرت  أخــرى  عشــائرية 
أن  غيــر  جديــد.  بيكــو«  »ســايكس  بمثابــة 
جميــع تلــك الفعاليــات ال ثقــل سياســي لهــا 
بــه  ُيعتــّد  العمليــة السياســية يمكــن أن  فــي 
عنــد  مشــابه  واألمــر  املشــروع.  مناقشــة  فــي 
للمشــروع،  الرافضــة  الشــيعية  الفعاليــات 
وهــو مــا يظهــر مــن خــال التغييــب املتعّمــد 
لهــا عــن هــذا امللــف منذ عــودة طرحــه مجددًا 
واإلعــام  السياســية  العمليــة  أروقــة  فــي 

املحلي.

العراقية،  السياسية  الطبقة  بايدن جدول أعمال  يرتبط اقتحام خطة  ال 
بالمعارضين أو المؤيدين للمشروع، إنما بخطوات جاري العمل عليها 
باتت خارجة عن سيطرة  السنّية  الغالبية  بشكل يومي؛ فالمناطق ذات 
الحكومة المركزية، على عكس حال الجنوب الشيعي. والدعم األميركي 
المشهد  من  له  المعارضة  األصوات  وغياب  للمشروع،  أخيرًا  الُمعلن 
عن  فضًال  السياسية«،  »العملية  على  له  المؤيدين  وسيطرة  السياسي، 
التغيير الديموغرافي المستمر في مناطق عديدة، واالحتقان الطائفي، 
الشارع من وجود حل قريب، يجعل من مسألة اإلعالن عن بدء  ويأس 
مناقشات تشكيل اإلقليم في العراق رسميًا، مجرد وقت ال أكثر، إال في 

حال نجاح حكومة حيدر العبادي بتلبية مطالب العرب السنّة.

ال صوت معارِض

مع الحدث

على الغالف

أبرز النقاط التي يتمّسك بها ُدعاة التقسيم 
هــي: القضــاء علــى »الفتنــة الطائفيــة« ومنح 
 قوانينها النافذة لديها 

ّ
كل طائفة حرية سن

تها، 
ّ
والتمتــع بمــوارد كل منطقــة وعــدم تشــت

رافعن من خال هذه النقطة شعار »الدخان 
ألهل البصرة واملال في املوصل«، في إشارة 
إلى آبار النفط في البصرة، وتوزيع عائدات 
 
ً
اإلنتــاج علــى املحافظــات بالتســاوي، فضــا

الثاثــة  األقاليــم  فــي  التنميــة  ســرعة  عــن 

مقارنــة ببــطء نمــوه فــي النظــام املركــزي. في 
وهــم  للمشــروع،  املعارضــون  يــرى  املقابــل، 
ة والشــيعة علــى حــد ســواء، 

ّ
مــن العــرب الســن

بدايــة  هــو  أقاليــم  إلــى  العــراق  تحــّول  أن 
ســتقع  مســتقلة،  دول  ثــاث  إلــى  للتقســيم 
قبلــه حــرب وحمامــات دم داخل تلــك األقاليم 
بســبب الزعامــة والســيطرة، كمــا حــدث فــي 
التجربة الكردية في التســعينات بن حزَبي 
فــي  »االتحــاد« و»الديمقراطــي«، وخارجهــا 

املعروفــة  الحدوديــة  املناطــق  علــى  الصــراع 
»املناطق املتنازع عليها«. بـ

ســُيضعف  املشــروع  أن  أيضــا  هــؤالء  ويــرى 
الــذي  العراقــي  بالجنــوب  وســيطيح  البــاد 
سيتحّول إلى »محافظة إيرانية« أو »حديقة 
ا 

ّ
ي هش

ّ
خلفية لها«، كما سيكون اإلقليم السن

أمــام طموحــات تنظيــم »الدولــة اإلســامية« 
اإلســامية،  خافتــه  إقامــة  فــي  )داعــش( 
معتبريــن أن الحــل ال يكمــن بالتقســيم بقــدر 
صياغــة  إعــادة  خــال  مــن  سياســي  هــو  مــا 
الدســتور، واســتبعاد السياســين الحاليــن 
ل كل األطياف 

ّ
وإعــادة بنــاء جيش وطني يمث

أروقــة  مــن  تســريبات  وتكشــف  والشــرائح. 
»العربــي  عليهــا  اطلــع  الخضــراء،  املنطقــة 
الجديــد«، أن إيــران تبــدو مرّحبــة باملشــروع، 
امللــف  حــل  طريــق  علــى  بدايــة  وتعتبــره 
العراقــي، فــي حــن تجــد الســعودية واألردن 
مباشــرًا  تهديــدًا  ــل 

ّ
يمث العــراق«  »أقلمــة  أن 

الســتقرار املنطقــة. ويقــول أســتاذ االجتمــاع 
»العربي  في جامعة بغداد، هادي الغريري، لـ
الجديــد«، إن تقســيم العــراق إلــى أقاليــم علــى 
قــوة  كل  ســيجعل  طائفيــة،  مذهبيــة  أســس 
تلقائيــا  تعتمــد  األقاليــم  تلــك  فــي  محليــة 
علــى الدولــة املجــاورة لهــا التــي تماثلهــا فــي 
التكوين املذهبي، ما يعني تحّول العراق إلى 
ساحة مواجهة بالوكالة بن الدول اإلقليمية 
الســعودية  ــظ 

ّ
تحف ســبب  وهــذا  الكبــرى، 

واألردن وحتــى مصــر علــى املشــروع، بدليــل 
الــدول  لجامعــة  الســابق  العــام  األمــن  قــول 
العربية، عمرو موســى، قبل أيام، إن مشــروع 

بايدن شّر مستطير على املنطقة برمتها«.

أخضر

ُيظهــر اســتعراض بنــود »مشــروع تقســيم بايــدن« على األرض 
ــت موّحــدة طــوال القرون املاضيــة، أن اإلقليم 

ّ
العراقيــة، التــي ظل

ي سيســتأثر باملســاحة الجغرافيــة األكبــر مــن العــراق، إذ 
ّ
الســن

سيشــمل محافظــات نينــوى واألنبــار وصــاح الديــن وديالــى 
والجزء الجنوبي والغربي العربي من كركوك. 

ــل 49 فــي املئــة مــن مســاحة العــراق، وال ســيما أن 
ّ
وهــو مــا يمث

ــل الجانــب الغربــي من البــاد، تحتل 
ّ
األنبــار وحدهــا، التــي تمث

مســاحة 33 فــي املئــة مــن إجمالــي مســاحة العــراق البالغــة 434 
وســورية  الســعودية  وتحــاذي  مربعــا،  كيلومتــرًا  و290  ألفــا 
فــي  مطــروح  هــو  مــا  وبحســب  املقابــل،  فــي  واألردن.  وتركيــا 
املشــروع األميركــي، سيشــمل اإلقليــم الشــيعي محافظــات بابل 
وواســط  والبصــرة  والقادســية  قــار  وذي  وكربــاء  والنجــف 
ــل 31 فــي املئــة من مســاحة العراق، 

ّ
وميســان واملثنــى، التــي تمث

يحافــظ  بينمــا  والســعودية،  وإيــران  الكويــت  دول  وتحــاذي 
إقليم كردســتان، املســتقل عمليا منذ العام 1991 في عدد كبير 
مــن النواحــي، علــى مســاحة 42 ألفــا و818 كيلومتــرًا مربعــا، مــا 
يعــادل 20 فــي املئــة مــن مســاحة البــاد، ويحاذي إيــران وتركيا 

وسورية. 
»الخطــة بــاء«، بعد  واملاحــظ فــي خريطــة بايــدن، أو مــا ُعــرف بـ
فشــل مســاعي الخطة »ألف« في ترســيخ الســلطة بيد الحكومة 
املركزيــة فــي بغــداد علــى باقي البــاد، وإعادة األمــن إليها وفق 
النظــام املركــزي، أن توزيــع األقاليــم العراقيــة الثاثــة تناســى 
املكّونــات الثاثــة األخــرى، املســيحية والصابئيــة واأليزيديــة، 
مــن  أكثــر  التــي يبلــغ عددهــا  التركمانيــة  القوميــة   عــن 

ً
فضــا

مليون شخص.
كذلــك يتغاضــى املشــروع عــن ذكــر املناطــق املتداخلــة طائفيــا، 
باعتبــار أن التقســيم يعتمــد أساســا علــى العــرق والطائفــة فــي 
، وهم 

ً
ة في البصرة مثا

ّ
العراق، إذ لم يتطرق إلى مصير الســن

ة في محافظة 
ّ
الذين يشكلون 35 في املئة من السكان، وال السن

واسط وفي بابل وذي قار. كما لم يتطرق إلى وضع العراقين 

الشيعة في ديالى ونينوى وصاح الدين الذين يشكلون عددًا 
غير قليل.

ويربط مراقبون عراقيون عمليات التهجير املتبادلة الحاصلة 
 عن سيطرة القوات 

ً
ية والشيعية، فضا

ّ
حاليا في املناطق السن

ووعــد  املســيحية،  الغالبيــة  ذي  نينــوى  ســهل  علــى  الكرديــة 
رئيــس إقليــم كردســتان، مســعود برزانــي، بإعــادة املســيحين 
إليها، وســيطرة قوات الجيش في كرباء على منطقة النخيب 
املتنازع عليها مع األنبار، بأنها عوامل مســاعدة على تســريع 

تشكيل تلك األقاليم.
وُياَحــظ فــي التوزيــع الجغرافــي لألقاليــم الثاثــة، التبايــن أو 
التفاوت في ثروات كل منها، النفطية والغازية واملعادن، والتي 
ينص الدستور العراقي للعام 2005 على أنه »ألي محافظة أو 
مجموعــة محافظــات الحــق فــي إجــراء اســتفتاء لتكويــن إقليــم 
لهــا يتمتــع بحكــم إداري ومالــي مســتقل يســتفيد مــن مــوارده 

الطبيعية«.
ويســتأثر كل إقليــم بمــورد ال يتوفــر فــي اإلقليم اآلخــر، أو يكاد 
 عنــد اآلخــر، كالنفط فــي الجنوب، واملعــادن والغاز 

ً
يكــون قليــا

في الشــمال والغرب، واملياه في كردســتان، ما يعني أن مســألة 
الصــراع  بــاب  إمــا  ســتفتح  الكلــي،  شــبه  أو  الكلــي  االنفصــال 

الكامل، أو التعاون املشترك بن األقاليم الثاثة.
ربمــا لهــذه األســباب، القــى مشــروع بايــدن، الــذي طرحــه علــى 
الرئيــس  إدارة  مــن  رفضــا   ،2006 العــام  فــي  الشــيوخ  مجلــس 
األميركــي فــي حينهــا، جــورج بــوش االبــن، ومــن الجمهوريــن، 
ية والشــيعية، 

ّ
 عــن األوســاط السياســية العراقيــة الســن

ً
فضــا

فيما رّحب ممثلو األكراد باملشروع. ويبدو أن املشروع بمجمله 
صــار واقعــا ُيبحــث، مســتمّدًا قوتــه من االحتقــان الطائفي ومن 
يــأس الشــارع مــن السياســين، ومن عجز الحكومــات املتعاقبة 
في إطار ما ُيســّمى »العملية السياســية« في تحقيق مصالحة 

وطنية حقيقية.
عثمان...

األقليات والجغرافيا والديموغرافيا
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وائل قنديل

أن تحاول أن تقول كلمة جادة في 
زمن العبث، فتلك مغامرة محفوفة 

باملخاطر.
أن تدافع عن »اإلنسان بما هو 

إنسان« في عصر استعادة جدران 
الفصل العنصري، واستحالل 

دماء الخصوم، فأنت تنطح الصخر 
وحدك، دون أن تحرك الدماء التي 

تغطي وجهك شعرة في جسد 
العالم البليد.

أن تنطق بما تؤمن به من قناعات 
وتدافع عما تعتقده، في وقت 

تنتعش فيه املقايضات، ويزدهر فيه 
االبتزاز السياسي واألمني، فأنت 

في نظرهم مجنون.
أن تتهور وتشارك في إصدار 

صحيفة جديدة، تتبنى قيم الحق 
والخير والجمال والعدالة وتقدس 

الحرية، في زمن االنقالبات 
واالنهيارات الشاملة في املفاهيم 

اإلنسانية واألخالقية، فهذا 
بالضرورة يضعك في قلب 

العاصفة، ويجعلك في فوهة مدافع 
األكاذيب املصنعة، وسبابات 

النخب املقنعة، مستباحا في حقك 
كإنسان، وفي سمعتك ودمك 

وحرية اختيارك.
يحاصرك بارونات االبتزاز 

الصفيق، القريبون والبعيدون، 
ويهاجمك أصحاب األقالم العقور، 

وتجار الزيف املأجور، ومقاولو 
النضال واملضاربون في بورصة 

الغضب و الثورة.
منذ أن انطلق مشروع »العربي 

الجديد« إلكترونيًا، وكلما اقترب من 
الصدور ورقيًا، وعساكر الهجانة 
وخفراء الدرك في اإلعالم العربي 

يتعاملون مع فكرة إصدار صحيفة 
ال تستحم في بحيرة الجنون، وال 

تغترف من آبار العبث والتفاهة، 
باعتبارها جريمة و»مؤامرة كونية« 

تستهدف تقويض البالد وتدمير 
العباد.

لقد وجدنا أنفسنا في مرمى نيران 
االتهامات قبل أن نبدأ، وبعد أن بدأنا 

إلكترونيًا، لم يكلف أحدهم نفسه 
ويقرأ قبل أن يردد مثل غراب ناعق 

الئحة االتهامات مسبقة التجهيز 
في مطابخ األجهزة األمنية.. واألكثر 
كارثية من كل ذلك أن نفرًا من أهل 

املهنة حرضوا ويحرضون على 
املصادرة والتكميم.

هو ذاته منطق اإلبادة واإلقصاء، 
الذي تعتمده األنظمة التي يشتغلون 
في أروقتها أسلوبًا للحكم والحياة، 

منسلخني تمامًا عن كل قيمة 
إنسانية محترمة، أو مبدأ مهني 

جاد ورصني.
 من املطالبة باملحو 

ً
كنا نتمنى، بدال

 في أشياء 
ً
واإلبادة، أن يفكروا قليال

لطاملا تشدقوا بها مثل: الرأي 
بالرأي والحجة بالحجة، والصحيفة 

بالصحيفة، قبل االلتحاق بفرق 
اإلعالم األمني.

أعلم، وسجلت ذلك قبل نحو عام، 
أن فريقًا من املحسوبني على 

اإلعالم يعمل وفق نظرية ساقطة 
مضمونها أنه في الحرب كل شيء 
مباح وحالل ومشروع، وعليه فإن 

إنتاج األكاذيب واستخدامها والبناء 
عليها عمل ال غضاضة فيه، ما 

دام سيسهل عملية إزاحة الخصم 
وإسقاطه.

وبعد اإللحاح على الكذبة وتثبيتها 
كحقيقة، جاءت مرحلة استدعاء 

ردود األفعال وفتح صنابير 
التحليالت والتعليقات، وألن املقدمات 
فاسدة وكاذبة، من الطبيعي أن تأتي 

النتائج هزلية ومضحكة وكاشفة 
عن استعداد شرير البتالع األكاذيب 

ومضغها، ثم إعادة بصقها في 
وجوه الجميع باعتبارها ترياق 

الحكمة وعني العقل.
ما أتعس الكاذب واملكذوب عليه، 

الذي قبل، وبال أية رغبة في تحري 
الصدق، أن يستخدم لترويج 

بضاعة فاسدة من ساقط الكالم.
وفي ظل هذا املناخ القاتم نواصل 

الرحلة.
أعلم أن الشعلة مطفأة

لكني لن أخون عهد بروميثيوس
أدرك أن الصخرة أضخم مما قالته 

األسطورة
وأن الجبل أكثر وعورة

غير أن سيزيف يستحق 
أن ال نخذله.

الصحافة 
مؤامرة

مرور 
الكرام



يشكّل قطاع غزة، رغم مساحته الجغرافية الضئيلة التي تؤلف 1 في المئة من حيّز فلسطين التاريخية، نقطة ارتكاز 
للمقاومة الفلسطينية ولحاضنتها الشعبية. أسئلة كثيرة تطرح عن أسباب تحول هذه البقعة إلى رمز للصراع

صالح النعامي

والتظاهــرات  االحتجاجــات  نجحــت  بعدمــا 
املطلبيــة العارمــة التــي اندلعــت في إســرائيل 
خالل العام 2010، في تكريس الجدول جدول 
األعمــال االقتصــادي ــــ االجتماعــي فــي دولــة 
االحتــالل، عــاد ذلــك الجــدول لينهــار مــع أول 
صــاروخ فلســطيني طــال األراضــي املحتلــة. 
املــدن  معظــم  عّمــت  قــد  التظاهــرات  وكانــت 
اإلســرائيلية احتجاجًا على ارتفاع األســعار، 
أعــوام.  أربعــة  قبــل  الســكن  أزمــة  وتفاقــم 
واعتبرت هذه التظاهرات في حينها، العامل 
ــر علــى نتائــج االنتخابــات 

ّ
الرئيــس الــذي أث

األخيرة، إذ حل حزب »ييش عتيد«، برئاسة 
والــذي  لبيــد،  يائيــر  الحالــي  املاليــة  وزيــر 
تعّهــد بتبنــي مطالــب املحتجــن، فــي املركــز 
الثاني بعد حزب »الليكود« الحاكم، برئاسة 
اليــوم،  املؤشــر  ــل 

ّ
ويتمث نتنياهــو.  بنيامــن 

االجتماعيــة  األجنــدات  بريــق  تراجــع  فــي 
واالقتصاديــة فــي نتائــج اســتطالعات الــرأي 
العام املتواترة التي أجريت في أعقاب إعالن 
ــت علــى تراجــع قــوة 

ّ
وقــف إطــالق النــار، إذ دل

»ييش عتيد« بشــكل كبير، في مقابل تعاظم 
الــذي  اليهــودي«،  »البيــت  لحــزب  التأييــد 
واليمــن  الصهيونــي  الدينــي  التيــار  يمثــل 
وزيــر  يتزعمــه  والــذي  عــام  بشــكل  املتطــرف 
االقتصــاد نفتالــي بينيــت. ومــن الواضــح أن 
تعاظــم التأييــد بشــكل خــاص لحــزب »البيت 
اليهــودي« يعكــس االتجاهــات العامــة للــرأي 
أكثــر  بينيــت  كان  فقــد  إســرائيل.  فــي  العــام 
الــوزراء حماســة ملواصلــة الحــرب علــى غــزة 
وتعميقهــا، وهــو جاهــر برفضــه اتفــاق وقف 
 عن وصف نتنياهو، 

َ
إطالق النار، ولم يتوان

فــإن  عــام،  وبشــكل  والجــن«.  بـ«التــرّدد 
اســتطالعات الــرأي العــام تؤكــد أنــه فــي حــال 
أجريت االنتخابات العامة في الوقت الحالي، 
فإن اليمن اإلســرائيلي ســيتمكن من تشكيل 

حكومــة حتــى مــن دون االســتعانة باألحــزاب 
 
ً
التــي تمثــل التيــار الدينــي الحريــدي، ممثــال
هتــوراة«،  و«يهــدوت  »شــاس«  حركتــي  فــي 
رغم أن هاتن الحركتن حليفتان طبيعيتان 
اســتطالعات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  لليمــن. 
 على أن غالبية اإلسرائيلين 

ّ
الرأي العام تدل

ال تــزال تــرى فــي نتنياهــو، املرشــح األنســب 
لقيــادة إســرائيل فــي املرحلــة املقبلــة، إال أنــه 
في حكم املؤكد أن تأثير قوى اليمن واليمن 
املتطــرف علــى دوائر صنع القرار، ســتتعاظم 
بشــكل غيــر مســبوق بعــد تشــكيل الحكومــة 

املقبلة.
اختــار  قــد  اإلســرائيلي  املجتمــع  أن  ويبــدو 
الهــروب إلــى األمــام، إذ إنــه فــي الوقــت الــذي 
أثبــت فيــه العــدوان علــى غــزة بــؤس الرهــان 
علــى خيــار القــوة العســكرية، إال أن الغالبيــة 
الســاحقة من اإلســرائيلين اختــارت تحديدًا 
مواصلة التشّبث بهذا الخيار عبر منح الثقة 
للقيادات ذات التوجهات املتشددة في كل ما 
يتعلق باملقاومة الفلسطينية. ومن الواضح 
أن أكبــر الخاســرين مــن هــذه التحــوالت هــي 
لتها بشــكل خاص 

ّ
الطبقة الوســطى، التي مث

الفئــات الشــبابية التــي نظمــت االحتجاجات 
االجتماعية، والتي ركب موجتها لبيد الذي 

برامــج  مقــدم  الوقــت مجــرد  ذلــك  كان حتــى 
إخباريــة فــي القنــاة »الثانيــة« اإلســرائيلية. 
علــى  األمنيــة  األجنــدة  تغليــب  ويعنــي 
إضافــة  الحــرب،  بعــد  االجتماعيــة  األجنــدة 
فقــد  الجيــش.  إلــى موازنــة  املــال  مــن  الكثيــر 
مســاء  اإلســرائيلية،  األولــى  القنــاة  كشــفت 
يــوم الجمعــة، أن هيئــة أركان الجيش تطالب 
بإضافــة 19 مليــار شــيكل )نحــو 6 مليــارات 

دوالر( ملوازنــة عــام 2015. ومــن الواضــح أن 
هــذه الزيــادة ســتكون علــى حســاب موازنــة 
الــوزارات الخدميــة األخــرى، وســتؤثر حتمــًا 
ملســاعدة  املاليــة  وزارة  مخططــات  علــى 
ســكن  علــى  الحصــول  فــي  الشــابة  األزواج 
أن  مــن  الرغــم  وعلــى  مريحــة.  ظــروف  فــي 
لبيــد يدعــي، حتــى اآلن، التصميــم علــى عــدم 
زيــادة الضرائــب لتغطيــة نفقــات الحــرب، إال 

قــن االقتصاديــن يؤكــدون أن 
ّ
أن معظــم املعل

مــًا. ومّمــا ال 
ّ
زيــادة الضرائــب باتــت أمــرًا محت

شــك فيــه أن املســتوطنن اليهــود فــي الضفــة 
الغربيــة والقــدس املحتلــة هــم أكثــر قطاعــات 
اإلسرائيلين ارتياحًا للتحوالت املرتقبة في 
موازين القوى الحزبية. وليس سرًا أن حزب 
»البيــت اليهــودي« هــو أكثــر أحــزاب اليمــن 
بينيــت،  فباســتثناء  للمســتوطنن،   

ً
تمثيــال

والنائب إليت شكيد، فإن جميع نواب ووزراء 
هــذا الحــزب هم من املســتوطنن، عالوة على 
أن املرجع الديني األبرز للحزب هو الحاخام 
دوف ليئــور، أحــد أكثــر الحاخامــات تطرفــًا 

في مستوطنات الضفة.
وتعنــي زيــادة تمثيــل »البيــت اليهــودي« فــي 
الحكومــة املقبلــة، طفــرة هائلــة فــي املشــروع 
االستيطاني في الضفة الغربية، مع العلم أن 
»لوبي االستيطان« في الكنيست يضم نوابًا 
من جميع أحزاب اليمن والكتل الدينية. كان 
نتنياهــو قــد تباهــى، طــوال الحــرب وبعدمــا 
الــذي  التأييــد  بحجــم  أوزارهــا،  وضعــت 
لــدى »محــور االعتــدال  بــه إســرائيل  تحظــى 
العربي«، مقارنة بحركة »حماس«. وفي حال 
تشكلت حكومة بناًء على استطالعات الرأي 
التطــور  هــذا  مثــل  فــإن  حاليــًا،  جــرى 

ُ
ت التــي 

قــادة  أمــام  املنــاورة  هامــش  مــن  ص 
ّ
ســيقل

»معسكر االعتدال« بشكل كبير وسيحرجهم 
نــواب  يجاهــر  اآلن،  فمنــذ  حــد.  أبعــد  إلــى 
اليهــودي«،  »البيــت  »الليكــود«،  أحــزاب  عــن 
»إســرائيل بيتنــا«، و«شــاس«، بنّيتهم تقديم 
القانونــي  الواقــع  لتغييــر  قوانــن  مشــاريع 
والدينــي فــي املســجد األقصــى. وضمــن هــذه 
املشاريع، مخطط ينّص على تفعيل السيادة 
اإلســرائيلية علــى »األقصــى«، والــذي يعنــي 
مــن  املســجد  علــى  اإلشــراف  نقــل  تطبيقــه 
دائــرة األوقــاف اإلســالمية إلــى وزارة األديــان 

اإلسرائيلية.
وســيزيد تعاظــم قــوة اليمــن، بشــقيه الديني 
التشــريعات   

ّ
َســن وتيــرة  مــن  والعلمانــي، 

الســلطة  قيــادة  ســتحرج  التــي  املجنونــة 
أنــه  إال  االعتــدال«،  و«محــور  الفلســطينية 
بخــالف الحــرب على »حماس«، فإنه ســيكون 
ر تبريــر الصمــت علــى االعتــداءات 

ّ
مــن املتعــذ

علــى املقدســات اإلســالمية. أمــا عــن مســتقبل 
مــن  فإنــه  للصــراع،  السياســية  التســوية 
فــي  جــاء  مــا  اســتحضار  بمــكان  األهميــة 
املقابلــة التــي أجرتهــا أخيــرًا إذاعــة »عروتــس 
ل املســتوطنن، مع بينيت. 

ّ
شــيفع«، التي تمث

فقد ُسئل الرجل عن ردة فعله في حال التقى 
رئيس الســلطة الفلسطينية، محمود عباس، 
بضّمــه  »ســأقوم   :

ً
قائــال فــرد  مــا،  مــكان  فــي 

لصفــوف )البيــت اليهــودي(، وأطلــب منــه أن 
يصنع لي فنجانًا من القهوة«.

غزة ـ ضياء خليل

 قطــاع غــزة، رغــم مســاحته 
ّ

يشــكل
الجغرافية الضئيلة التي ال تتعدى 
360 كيلومترًا مربعًا، نقطة ارتكاز 
دفــع  مــا  الفلســطينية،  للمقاومــة 
بثــالث محــاوالت إســرائيلية لكســرها ولفــك 
حاضنتهــا الشــعبية عنهــا، عبــر توجيــه ُجــل 

الضربات إلى املدنين الفلسطينين.
قصــة  بــدأت   ،2006 العــام  منتصــف  فــي 
مــن  واحــد  عــام  بعــد  أّي  العــدوان،  مــع  غــزة 
انسحاب أحادي الجانب لالحتالل، وتفكيك 
املســتوطنات اإلســرائيلية فــي القطــاع، فيما 
فــكان  االرتبــاط«.  »فــك  باســم  عــرف حينهــا 
القســام«،  »كتائــب  أســرت  عــدوان حــن  أول 
الذراع العسكرية لحركة »حماس«، و«ألوية 
العســكرية  الــذراع  الديــن«،  صــالح  الناصــر 
و«جيــش  الشــعبية«،  املقاومــة  لـ«لجــان 
جلعــاد  اإلســرائيلي  الجنــدي  اإلســالم«، 
شــرقي  عســكري  موقــع  داخــل  مــن  شــاليط 
مدينة رفح جنوبي القطاع. وفي نهاية العام 
ت إســرائيل عدوانــًا 

ّ
2008 وبدايــة 2009، شــن

جديــدًا واســعًا علــى القطاع لضــرب املقاومة 
وتحديدًا حركة »حماس« التي كانت تتولى 
زمــام الســلطة فــي القطــاع الــذي فــرض عليــه 
حصارًا قاسيًا منع عنه كل مقومات الحياة. 
أمــا فــي 2012، فبــدأت إســرائيل حربهــا علــى 
غــزة باغتيــال نائــب القائــد العــام لـ«كتائــب 
حينهــا  وكانــت  الجعبــري،  أحمــد  القســام« 
تــود اختبــار املحيــط اإلقليمــي الجديد الذي 
شــكلته ثــورات الربيــع العربــي، وخاصــة في 
جــوار القطــاع، أي مصــر التــي كانــت تحــت 

رئاسة محمد مرسي.
لــم تــدم الحــرب إال ثمانيــة أيــام تمكنــت فيهــا 
قصــف  مــن  مــرة  ألول  الفلســطينية  املقاومــة 
مدينة تل أبيب. لكن ما سّرع في حينها وقف 
العدوان والحرب، املواقف القوية التي خرجت 
مــن مصــر. فــي العــدوان األخيــر علــى القطــاع، 
الــذي بــدأ فــي 7 يوليــو/ تمــوز املاضــي، كان 
واضحًا أن املطلوب هو رأس املقاومة وخاصة 
حركتي »حماس« و«الجهاد اإلسالمي«، بعد 
كل مــا حصــل فــي مصــر، وهــو أحــد العوامــل 
التي أطالت أمد الحرب لـ51 يومًا، ألقيت فيها 
علــى غــزة صواريــخ وقذائــف تــوازي بقوتهــا 
التدميريــة 6 صواريــخ بــرؤوس نوويــة. ومــا 

 لماذا
قصة       غزة؟

4 حروب شاملة 
لم تجّرد 
المقاومة من 
حاضنتها

4
سياسة

العدوان يطيح بجدول األعمال االقتصادي ــ االجتماعي اإلسرائيلي

»وفــاء  باســم  عرفــت  التــي  شــاليط  تبــادل 
األحرار«.

مــن جهته، يشــير القيادي فــي حركة »الجهاد 
االسالمي« خالد البطش، إلى أن غزة صمدت 
فــي وجــه الحــروب الثــالث ألن أهالــي القطــاع 
عادلــة،  قضيــة  وأصحــاب  حــق  »أصحــاب 
وألنهم أعطوا فرصة كبيرة للمجتمع الدولي 
ولــم يصــدق معهــم، وللجامعــة العربيــة ولــم 
تكــن  ولــم  وللمفاوضــات  شــيئًا،  لهــم  تفعــل 

نتيجتها إال صفر كبير«.
لـ«العربــي  تصريــح  فــي  البطــش  ويلفــت 
الجديــد« إلــى أن أهــل غــزة أدركــوا أن ال خيــار 
الحاضنــة  كانــت  لذلــك  املقاومــة،  إال  لهــم 
الشعبية الواسعة لها، وعملوا على تعزيزها. 
ويؤكــد أن املقاومــة كانــت صادقــة مع شــعبها 
املحتــل،  ومواجهــة  عنــه  للدفــاع  ومســتعدة 
 بــن املقاومــة 

ً
لذلــك لــم يجــد االحتــالل ســبيال

وشعبها. ويذكر البطش أن إلسرائيل مطامع 
املقاومــة  هــو  تنفيذهــا  يعــوق  ومــا  كثيــرة، 
والتفــاف الشــعب حولهــا، لذلــك ضربــت غــزة 
ومدنييهــا علــى وجــه التحديــد عندما فشــلت 
الواقــع  واســتغلت  املقاومــن،  مواجهــة  فــي 
العربــي الصعــب وانشــغال العــرب بهمومهــم 

الداخلية.
الوطنــي  املشــروع  حربــة  رأس  غــزة  ــل 

ّ
وتمث

املركزيــة  اللجنــة  عضــو  وفــق  الفلســطيني، 
ذو  فلســطن«،  لتحريــر  الشــعبية  لـ«الجبهــة 
ال  القطــاع  أن  يــرى  الــذي  ســويرجو،  الفقــار 
ذلــك  تأثيــرات  املقاومــة ألن  يســمح بانكســار 

صعبة على القضية الوطنية ككل.
ويشــدد ســويرجو علــى أن غــزة »عنيــدة« ال 
اثنــن، واملقاومــة ركيــزة  القســمة علــى  تقبــل 
وأن  دونهــا،  عــن  تميزهــا  وســمة  أساســية 
أهالــي القطــاع أصحــاب قضيــة ولهــم تاريــخ 
في مقارعة االحتالل منذ األزل، مرورًا بإجبار 
العدو الصهيوني على االنسحاب من القطاع 
العــدوان  انتهــاء بمواجهــة  فــي 2005 وليــس 
وايقــاع الخســائر باالحتــالل وقواتــه. وتمثــل 
غــزة نقطــة التقــاء فــي الجغرافيــا السياســية 
الفلســطينية، وفــق أســتاذ العلــوم السياســية 
بجامعــة األمــة عدنــان أبــو عامــر، الــذي يقــول 
محاصــرة  منطقــة  الــدوام  علــى  القطــاع  إن 
تعــرف  ولــم  سياســية،  مواجهــات  وتخــوض 

.
ً
االستقرار األمني والسياسي إال قليال

ويشير أبو عامر إلى أن غزة فيها من الهموم 

موازنات  من  االقتطاع  نتنياهو،  بنيامين  اإلسرائيلي،  ــوزراء  ال رئيس  برر 
كل  يسبق  »األمــن  إن  بالقول  األمــن،  وزارة  باستثناء  الــوزرات  مختلف 
وزير  عن  أحرونوت«  »يديعوت  صحيفة  نقلت  جهتها،  من  شيء«. 
سيجري  »ممن  تساؤله:  كوهين،  مئير  إسرائيل،  في  االجتماعي  الرفاه 
يملكون  ال  الذين  أولئك  يجيب: »من  أن  األمــوال؟«، قبل  اقتطاع هذه 
طعامًا لوضعه ألطفالهم«، في إشارة إلى االمتعاض من االقتطاعات 

التي تمت وتأثيرها على محدودي الدخل في دولة االحتالل.

بحسب  غزة،  قطاع  على  العدوان  خالل  فلسطينيًا   2147 استشهد 
أرقام المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة. ومن 
بين الشهداء، 578 طفًال، و261 امرأة، و102 مسن. كما أُصيب خالل 
للكثير  تتوفر  لم  متفاوتة،  بجروح  فلسطينيًا   11100 من  أكثر  الحرب 
الذين  وتحديدًا  لها،  الــالزم  العالج  على  الحصول  إمكانية  منهم 
يحتاجون للسفر إلى الخارج. كما ارتكب االحتالل مجازر بحق أكثر من 

100 عائلة فلسطينية.

2147 شهيدًا

امتعاض من االقتطاعات

بعيوننا

وأمكنهــا ذلــك مــن دحــر االحتــالل فــي العــام 
2005 عــن أرضهــا فــي عهــد رئيــس الــوزراء 
ارييــل شــارون، الــذي كان يصــف مســتوطنة 

نتساريم )وسط القطاع( بتل أبيب«.
غــزة  بــأن  »حمــاس«  فــي  القيــادي  ويذكــر 

اســتطاعت إرباك حســابات االحتالل، وإعادة 
قواعــد اللعبــة وفــق مــا تريــد، وكســرت هيبــة 
قبــل  تخومهــا  علــى  يقهــر  ال  الــذي  الجيــش 
أيــام فــي العــدوان البــري، وتمكنــت من تحرير 
صفقــة  فــي  الفلســطينين  األســرى  مــس 

ُ
خ

D

من تظاهرة 
مطلبية في 
تل أبيب عام 
2013 )دايفيد 
بويموفيتش/
)Getty/فرانس برس

بــن الحــروب الثــالث، لــم يكــن الوضــع هادئــًا 
فــي القطــاع، فكانــت املقاومــة تجهــز للمعركــة 
املقبلــة. وحتــى املعركــة الحاليــة التــي انتهــت 
قبــل أيــام، أعــادت املقاومة إلــى مربع التجهيز 
يتوقعهــا  التــي  املقبلــة  للمواجهــة  تحضيــرًا 

سكان القطاع. 
أســباب  حــول  أســئلة  ســبق  مــا  ويثيــر 
ض غــزة لكل هذه الحــروب واالعتداءات  تعــرُّ
والتضييــق مــن العــدو والشــقيق علــى حــد 
ثــار أســئلة كثيــرة أخــرى حــول 

ُ
ســواء؟ كمــا ت

الــذي تحظــى  الواســع  الشــعبي  االحتضــان 
بــه املقاومــة فــي القطــاع. يقــول القيــادي فــي 
حركــة »حمــاس«، مشــير املصــري، لـ«العربي 
الجديــد«، إن القطــاع شــّكل غصــة فــي حلــق 
املشروع الصهيوني على مدار عقود مضت، 
فــي الوقــت الــذي كانــت تحلــم فيــه إســرائيل 
بدولــة »مــن النيل إلــى الفرات«، وكان حينها 
رئيس الوزراء اإلســرائيلي األســبق إســحاق 
رابن، يتمنى أن »يبتلع البحر غزة«. وتبدو 
غــزة، وفــق املصري، »الحامــي لألمة العربية 
من التغول الصهيوني، وشكلت انطالقة في 
الكثيــر مــن محطــات املقاومــة الفلســطينية، 

وضعت الحرب على 
غزّة أوزارها، فأحرجت 

الحكومة اإلسرائيلية 
اقتصاديًا واجتماعيًا، إذ 

ستتم زيادة موازنة الجيش 
في مقابل تقليص 

الخدمات االجتماعية 
واالقتصادية
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تعمــل طواقــم فلســطينية ميدانيــة في البحث 
قطــاع  فــي  الســاعة  مــدار  علــى  والتوثيــق 
االحتــال  جرائــم  وتســجيل  لتوثيــق  ة، 

ّ
غــز

اإلســرائيلي، خــال العــدوان األخيــر، رغــم أنــه 
الحــرب  مجرمــو  ُيســاق  أن  املؤمــل  غيــر  مــن 
اإلســرائيليون إلــى املحاكــم الدوليــة فــي وقــت 
منظمــات  أربــع  جهــود  وتوّحــدت  قريــب.  
حقوقيــة فلســطينية، هــي »الضميــر لحقــوق 
و«املركــز  الحــق«،  و«مؤسســة  اإلنســان«، 
و«مركــز  اإلنســان«،  لحقــوق  الفلســطيني 
امليــزان لحقــوق اإلنســان«، فــي عمليــة توثيــق 
إســرائيل.  ارتكبتهــا  التــي  الحــرب،  جرائــم 
املنظمــات،  هــذه  فــي  التوثيــق،  علــى  ويعمــل 
مئة باحث ومشــرف ميداني وُمدخل بيانات، 
العمــل  منهجيــة  علــى  تدريبــا  تلقــوا  بعدمــا 
اســتمارات  وفــي  املؤسســات،  بــن  املوحــدة 
خاصــة لجمــع بيانــات وافيــة عــن الضحايــا 

وظروف الجرائم والتدمير. 
لحقــوق  »الضميــر  مؤسســة  مديــر  ويقــول 
لـ«العربــي  شــمالة،  أبــو  خليــل  اإلنســان«، 
 الباحثن يزورون كل املناطق في 

ّ
الجديد«، إن

قطــاع غــزة، وجرى توزيعهــم وتدريبهم ضمن 

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

ومحللــو  مختلفــة،  إســرائيلية  أوســاط  رأت 
االحتــال،  دولــة  فــي  العســكرية  الشــؤون 
إلــى  النصــرة«  »جبهــة  عناصــر  وصــول   

ّ
أن

الحــدود املحتلــة، بالتزامن مع ازدياد حاالت 
موضــع  يشــكل  أن  يجــب  القتــال«،  »انــزالق 
محللــون  واعتبــر  إســرائيل.  فــي  كبيــر  قلــق 
أن أحــداث اليومــن املاضيــن، عامــة فارقــة 
للقــوات  العســكرية  الخريطــة  تحــّوالت  فــي 
املنتشــرة خلف الحدود في الجانب الســوري 
مــن هضبــة الجــوالن املحتلة، وخصوصا مع 
وصــول »جبهــة النصــرة« وســيطرتها علــى 
معبر القنيطرة، من جهة، وإسقاط الدفاعات 
الجّوية اإلسرائيلية لطائرة سورية من دون 
قت فوق الجوالن 

ّ
طيار، اجتازت الحدود وحل

مــن جهــة ثانيــة. ورأى املحلــل العســكري فــي 
 »ما 

ّ
صحيفــة »هآرتــس«، عامــوس هرئيل، أن

يحــدث فــي واقــع الحــال هــو تحــّول تاريخي؛ 
فمــع أن نظــام بشــار األســد نجــح في الســابق 
بإبعاد الثوار وحشــرهم في جيب القنيطرة، 
بعدمــا ســيطروا عليهــا لفتــرة قصيــرة، غيــر 
كبيــرة«.  صعوبــات  املــّرة  هــذه  يواجــه  أنــه 

آليــة عمــل دقيقــة وأدوات قانونيــة، لاســتماع 
والتأّكد من الروايات من أكثر من شاهد عليها. 
بعــد ذلــك، ووفــق أبــو شــمالة، يقــّرر املحامــون 
ســتخدم 

ُ
ت أن  يمكــن  التــي  امللفــات  مــن  أّي 

أيضــا  املؤسســات  مــع  وســيعمل  للشــكاوى، 
فريــق خبــراء دوليــن وأطبــاء وخبــراء أســلحة 
 الغــرض مــن هــذا العمــل 

ّ
ومحامــن، مؤّكــدًا أن

ليس مجرد التوثيق، إنما ســينتج عنه إنشــاء 
امللفــات القانونيــة فــي إطار املعركــة القانونية، 
ملاحقــة مجرمي الحرب اإلســرائيلين. ويلفت 
»املنظمــات   

ّ
أن إلــى  الفلســطيني  الحقوقــي 

توثيــق  مــن  لديهــا  مــا  ســتقّدم  الفلســطينية 
عــن  املنبثقــة  الحقائــق،  تقصــي  للجنــة  ــة 

ّ
وأدل

األمــم  ومؤسســات  اإلنســان،  حقــوق  مجلــس 
املتحــدة«، مضيفــا: »ســنواصل ضغطنــا أيضا 
علــى الرئيــس مــن أجــل الوصــول الــى محكمــة 

الجنايات«.
ويسعى القائمون على التوثيق إلى االستفادة 
مــن تغيــر نظــرة العالــم إلســرائيل، علــى ضــوء 
يقــول  الســياق،  وفــي  مــن جرائــم.  ارتكبتــه  مــا 
أبــو شــمالة إن نجــاح ماحقــة مجرمــي الحرب 
اإلســرائيلين منــوط بتوفــر اإلرادة السياســية 

الدوليــن  املراقبــن  تــرك  بمــوازاة  ذلــك  كل 
الحــدود،  علــى  ملواقعهــم  الدوليــة  والقــوات 
الســام  حفــظ  قــوات  جنــود  اختطــاف  بعــد 
مــن  الجنــود  حيــاة  وتهديــد  )األنــدوف(، 

جنسيات أخرى، على حد تعبير هرئيل. 
وتعنــي هذه التطــورات امليدانية في الجانب 
الســوري، مــن وجهــة نظــر إســرائيل، أمريــن 
العســكري  الوجــود  تبخــر  األول  اثنــن: 
الســوري تدريجيا، وحلول جيران جدد أكثر 
القــوات  عــداء إلســرائيل وأقــل اســتقرارًا مــن 
»نهايــة  فهــو  الثانــي  األمــر  أمــا  النظاميــة. 
املنتشــرة  الدوليــة،  القــوات  نظــام  فاعليــة« 
فــي املنطقــة املحتلــة منــذ العــام 1973. ويــرى 
ه 

ّ
الرجــل، فــي ســياق مهــام القوات الدوليــة، أن

»لــم يعــد لهــذه املهمــة أي أهميــة، وخصوصا 
بقــرارات  يأبــه  يعــد  لــم  الســوري  النظــام  أن 
إطــاق  وقــف  اتفــاق  لخــرق  الدوليــة  اإلدانــة 
النــار، مــع أن إســرائيل اعتــادت علــى تقديــم 
الرســائل  ونقــل  األمــن،  ملجلــس  الشــكاوى 
والتهديــدات لنظــام دمشــق عبر قنــاة القوات 

الدولية«.
بأجهــزة  امليدانيــة  التطــورات  ودفعــت 
االعتقــاد  إلــى  اإلســرائيلية،  االســتخبارات 

التضحيــة  عــدم  لجهــة  الدولــي  للمجتمــع 
بالعدالة وحقوق االنسان.

القانونــي  املستشــار  يــرى  آخــر،  علــى صعيــد 
اإلنســان،  لحقــوق  األورومتوســطي  للمرصــد 
إحســان عــادل، فــي حديــث لـ«العربــي الجديد«، 
د املحــور الداعــم لفلســطن، وباألخــص  أن تــردُّ
الــدول العربيــة، بل حتى الســلطة الفلســطينية 
نفســها، لــه دور فــي تأخــر محاســبة مرتكبــي 
»املجــال  أن  مــن  الرغــم  علــى  الحــرب،  جرائــم 
إلــى  لانضمــام  فلســطن  أمــام  اآلن  مفتــوح 
ميثــاق رومــا، بما يؤدي إلى محاســبة الجناة، 
لكنها حتى اآلن لم تفعل«. وبحسب عادل، على 
الفلســطينين اتخاذ زمام املبادرة، واســتثمار 

بــأن ســيطرة »جبهــة النصــرة« علــى املعبــر، 
ال تشــّكل حاليــا خطــرًا مباشــرًا وفوريــا علــى 
الســورية  املعارضــة  قــوات  لكــون  إســرائيل، 
»غيــر معنيــة فــي املرحلــة الحاليــة بمواجهــة 
عســكرية مباشــرة مــع إســرائيل، وخصوصا 
مــع  الحــدود  عــن  النصــرة  إبعــاد  تــم  بعدمــا 
 هرئيل يشــير إلى 

ّ
فلســطن املحتلة«. غير أن

أن اهتــزاز وتغيــر خريطــة القــوات املنتشــرة 
وراء الحــدود، »يجــب أن يشــكل مصــدر قلــق 
كبيــر إلســرائيل، فــي ظــل القلــق مــن احتمــال 
اإلســرائيلية  األراضــي  إلــى  القتــال  انــزالق 
وقذائــف  الصاروخيــة  القذائــف  بواســطة 

الهاون، واألسلحة الخفيفة«.
الطائــرة  ومــا يعــزز هــذا االحتمــال، إســقاط 
مــن دون طيــار، والتــي قــد تكــون ســورية أو 

الســترداد  املتوفــرة  القانونيــة  األدوات 
أكثــر  يتقــّدم  العالــم  أن  خصوصــا  حقوقهــم، 
فــي اتجــاه الوقــوف مــع القضيــة الفلســطينية، 
العــدل  محكمــة  فتــوى  »هنــاك   

ّ
أن إلــى  مشــيرًا 

 ،)2004( العــازل  الجــدار  بخصــوص  الدوليــة 
وهنــاك تقريــر غولدســتون بخصــوص عــدوان 
2009، وهنــاك محكمــة جنائيــة دوليــة أبوابهــا 
عتهــا 

ّ
اتفاقيــة دوليــة وق مفتوحــة، وهنــاك 15 

الســلطة الفلســطينية«. ويضيــف عــادل: »نحن 
نعمل على توثيق الجرائم التي حدثت، نجمع 
العيــان،  ومــن شــهود  الضحايــا  مــن  اإلفــادات 
نقــارن ونميز ونحدد الروايات ذات املصداقية 
واملتســمة بالحيــاد، ونبحث عــن األدلة، ونقوم 
وال  املختصــة،  الدوليــة  للجهــات  بتزويدهــا 
التــي شــكلها مجلــس  التحقيــق  لجنــة  ســيما 
حقــوق اإلنســان للتحقيق فــي الحرب األخيرة، 
حقــوق  جلســة  فــي  مشــاركة  أيضــا  ولدينــا 
عقد بعد 

ُ
اإلنســان فــي دورتــه املقبلــة، التــي ســت

أيام من خال ثاثة تقارير أعددناها، وتتعلق 
التــي  الدولــي اإلنســاني،  القانــون  بانتهــاكات 

ارتكبت أثناء الحرب على غزة«.
ضياء...

بمبــادرة مــن »حــزب اللــه« اللبنانــي، بحســب 
التطــورات  ســرعة  أن  إلــى  مشــيرًا  هرئيــل، 
امليدانية من شــأنها أن تضع صعوبات أمام 
محــاوالت توقــع واستشــراف تأثيرهــا علــى 
يكشــف  الســياق،  وفــي  اإلســرائيلي.  األمــن 
 تــل أبيب اتخذت 

ّ
املحلــل العســكري نفســه، أن

فــي وقــت ســابق تدابيــر ملواجهــة التغييــرات 
فــي الجــوالن، فتــم إصــاح وترميــم الســياج 
الحــدودي، مــع نشــر أجهــزة وشــبكات لجمع 
نظاميــة  قــوات  نشــر  تــم  كمــا  املعلومــات، 
جديدة نوعية للنشاط امليداني الجاري على 
ر هرئيل من أن املشكلة 

ّ
الحدود. مع ذلك، يحذ

الرئيســة تكمن في »عدم معرفة إســرائيل ما 
والحــاالت  الحــدود،  خلــف  ينتظرهــا  الــذي 
التــي وقعــت فيهــا عمليــات حدوديــة كانــت 
بمبــادرة مــن قــوات األســد وتلــك املواليــة لــه، 
وليــس مــن قبــل التنظيمــات الجهاديــة«. مــن 
هنا، يخلص إلى أن الخطر يكمن في زعزعة 
ســيطرتها  وفقــدان  الســوري،  النظــام  قــوات 
علــى محيــط القنيطــرة، ومــن تكــرار تجربــة 
سيناء بعدما ضعفت قبضة النظام املصري 
عليهــا، وتســللت تنظيمــات »القاعــدة«، التي 

نفذت عمليات عدة فيها.

نجاح مالحقة 
مجرمي الحرب منوط 

بتوفر اإلرادة السياسية 
للمجتمع الدولي

تبّخر الوجود العسكري 
السوري وحّل »جيران 

جدد« أكثر عداء إلسرائيل
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الفلسطينيون يستعدون لمقاضاة االحتالل

تل أبيب قلقة على قوات األسد في الجوالن

على

مسؤوليتنا

تقرير

تقرير

الجيــش  قيــادة  رفضــت 
بإدخــال  الســماح  اللبنانــي 
كميــات مــن التمــر إلــى بلــدة 
للحــدود  املحاذيــة  عرســال 
قوافــل  عبــر  الســورية، 
الخــوف  بحجــة  املســاعدات، 
مــن وصولهــا إلــى املســلحن 
جــرد  فــي  اإلســامين 

عرسال.
■  ■  ■

املواطنــن  مــن  لعــدد  تبــن 
زاروا  الذيــن  اللبنانيــن 
فــي  التركيــة  العاصمــة 
أن  املاضيــة  األســابيع 
القنصليــة  موظفــات 
اســطنبول  فــي  اللبنانيــة 
وأن  الجنســية،  ســوريات 
اللبنانيــة  الجنســية  حامــل 
الوحيد في مكتب القنصلية 
هانــي  القنصــل  هــو 

ي.
ّ
شميطل

■  ■  ■

ــف رئيس الحزب التقدمي 
ّ
كل

وليــد  اللبنانــي،  االشــتراكي 
جنباط، وزير الصحة وائل 
بــو فاعــور، مهمــة التواصــل 
والكتــل  األحــزاب  مــع 
فــي  ملناقشــتهم  املســيحية 
موضــوع التمديــد للمجلــس 

النيابي.

الحيــاة  بــن  تســاوي  يجعلهــا  مــا  واملعانــاة 
واملوت، فأهلها يموتون ببطء بسبب االغاق 
والحصــار، وانتقلــوا إلــى حالة املوت الســريع 
بســبب الحــروب املفروضــة عليهــم، مؤكــدًا أن 
غــزة تحمــل هّم فلســطن التاريخيــة رغم أنها 
مســاحتها.  مــن  املئــة  فــي   1 ســوى  تمثــل  ال 
ويلفت أبو عامر إلى أن أهالي غزة ال يجيدون 
التعامــل الناعــم مع االحتال، و«باتوا نتيجة 
كل العوامل التي تعرضوا لها خشــنن، حتى 
أنهــم أكثــر حــدة وخشــونة مــن إخوانهــم فــي 
الضفــة الغربيــة والقــدس والداخــل املحتــل«، 
مؤكــدًا أن غــزة تعيــش دائمــا »بــن املواجهــة 

واالستعداد للمواجهة«.
السياســي  واملحلــل  الكاتــب  يؤكــد  بــدوره، 
ثابــت العمــور لـ«العربــي الجديــد«، أن قطــاع 
غــزة تاريخيــا كان وال يــزال »رمانة امليزان في 
الحركــة  نشــأت  وفيــه  الفلســطينية،  املقاومــة 
االســامية ومعظــم قــادة املقاومــة االســامية 
هم من غزة«. ويعتقد العمور أن الحروب على 
غــزة هدفــت ل«معاقبــة الناس علــى اختيارهم 
التشــريعية،  االنتخابــات  فــي  حمــاس« 
وتخفيــض  الحركــة  لترويــض  و«محاولــة 
وبرامجهــا  حكمهــا  تكلفــة  ورفــع  ســقفها 
الضفــة  بــأن  العمــور  ويختــم  وخياراتهــا«. 
العســكرية  املواجهــة  معادلــة  مــن  خرجــت 

ُ
أ

املســلحة منــذ العــام 2004، »وهــذا يذكرنا بما 
حــدث فــي الضفــة مــن اجتياحــات واغتيــاالت 
وممارســات صهيونيــة كلهــا دفعــت لتاشــي 
املقاومــة املســلحة هنــاك، مضافــا لذلــك وجود 

السلطة الفلسطينية وتنسيقها األمني«.

نتنياهو يتراجع عن
مناقصات استيطانية

اإلخبــاري،  »واال«  موقــع  كشــف 
الحكومــة  رئيــس   

ّ
أن اإلثنــن،  أمــس 

نتنياهــو،  بنيامــن  اإلســرائيلية، 
تراجــع عــن إعــان مناقصــات جديدة 
لتســويق نحــو 2500 وحــدة ســكنية 
الغربيــة،  الضفــة  مســتوطنات  فــي 
وخصوصــا  الفعــل  ردود  مــن  خوفــا 
قــرار  األميركيــة  اإلدارة  انتقــاد  بعــد 
باالســتياء  اإلســرائيلية  الحكومــة 
علــى 3900 دونــم فــي منطقــة الخليل. 
وأشــار املوقــع إلــى أن الحديــث يــدور 
حــي  فــي  ســكنية  وحــدة  ألــف  عــن 
جفعــات همطــوس، و1500 وحدة في 
مستوطنات أريئيل، وبيتار وعيليت 

ة الغربّية. 
ّ
غمونئيل في الضف

)العربي الجديد(

سحب حراسة 
المستوطنات

أفادت تقارير إسرائيلية، أمس 
 جيش االحتال سحب 

ّ
اإلثنن، بأن

الحراسة النظامّية التي وضعها في 
ة 

ّ
املستوطنات القريبة من غاف غز

خال العدوان األخير على القطاع، 
ل قوات املقاومة 

ّ
خوفا من تسل

الفلسطينية وراء الحدود وصواًل 
إلى املستوطنات الجنوبية. 

)العربي الجديد(

واعتقــاالت  اشــتباكات 
فــي القــدس والضفــة 

الغربية
والضفــة  القــدس  مدينــة  شــهدت 
مواجهــات  املحتلتــن،  الغربيــة 
عنيفــة ضــّد قــوات االحتــال، أصيــب 
مــا  الشــبان  مــن  العشــرات  خالهــا 
بالرصــاص  االختنــاق وجــروح  بــن 
الحــي واملطاطــي، فيمــا نفــذت قــوات 
االحتــال حملــة اعتقــاالت طالــت 11 

فلسطينيا.
)العربي الجديد(

أنقرة تستدعي القائم
باألعمال األميركي 

أمــس  التركيــة،  الســلطات  اســتدعت 
األميركــي  باألعمــال  القائــم  اإلثنــن، 
فــي أنقــرة، علــى إثــر أنبــاء صحافيــة 
تصــف أنشــطة التجســس التــي تقوم 
بهــا الواليات املتحدة على أراضيها. 
وكانت مجلة »دبر شبيغل« األملانية 
االســتخبارات  أجهــزة  أن  ذكــرت  قــد 
تقــوم  والبريطانيــة  األميركيــة 
كثيفــة  إلكترونيــة  بعمليــات مراقبــة 

للحكومة التركية.
)فرانس برس(

الكويت: تأجيل 
محاكمة البراك 

أجلت محكمة الجنح الكويتية، أمس 
املعــارض،  محاكمــة  جلســة  اإلثنــن، 
مسلم البراك، بتهمة اإلساءة لرئيس 
املستشــار  األعلــى  القضــاء  مجلــس 
أكتوبــر/  20 إلــى  املرشــد  فيصــل 

تشرين األول املقبل.
)األناضول(

D

لوكالة  فلسطينيون  مراقبون  يؤكد 
المساعدات  أهــم  أّن  ــول«  ــاضـ »األنـ
بعد  غــزة  قطاع  في  واالحتياجات 
توفيرها  يــجــب  الـــعـــدوان  انــتــهــاء 
والعمل  اإليواء  مدارس  في  للنازحين 
صالحة  ومــراكــز  مــنــازل  توفير  على 
الحتضانهم. كما يشيرون إلى أهمية 
التمكن من بدء العام الدراسي وإنشاء 
الجرحى والمصابين  جسر جوي ينقل 
إلى العالج في الخارج. ودمر االحتالل 
دمر   2276 منها  منزًال،   15671 قرابة 
جزئي.  بشكل  و13395  كلي،  بشكل 
بشكل  المنازل  آالف  عشرات  وتضررت 

طفيف.

احتياجات عاجلة
  شرق

     غرب

)getty/ال يشكل القطاع سوى 1% من مساحة فلسطين )أشرف أبو عمرة/األناضول
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واشنطن ــ منير الماوري

األجانــب  الدبلوماســيني  قائمــة  كشــفت 
املعتمدين لدى واشنطن لعام 2014، الصادرة 
أن  األميركيــة،  الخارجيــة  وزارة  عــن  رســميًا 
املخلــوع،  اليمنــي  الرئيــس  أبنــاء  مــن  اثنــني 
علــي عبــد الله صالح، وواحد من أحفاده، إلى 
جانــب أحد أبنــاء أخيه، يتمتعون بالحصانة 
»العمــل  غطــاء  تحــت  الكاملــة  الدبلوماســية 
وبموجــب  اليمنيــة«.  الســفارة  طاقــم  ضمــن 
املادتــني 29 و31 مــن معاهــدة فيينــا للعالقات 
الدبلوماسية، ال يجوز إخضاع الدبلوماسي 
لالعتقــال أو اإليقــاف، بــل علــى الدولة املعتمد 
وأن  الواجــب،  باالحتــرام  تعاملــه  أن  لديهــا 
أي  ملنــع  املعقولــة  الوســائل  كافــة  تتخــذ 
كرامتــه.  أو  أو حريتــه  علــى شــخصه  اعتــداء 
ويتمتع الدبلوماســي بالحصانة من القضاء 
الجنائــي فــي الدولة املعتمد لديها، مع بعض 
االستثناءات املنصوص عليها في املعاهدة.

وزارة  فيــه  تتعامــل  الــذي  الوقــت  وفــي 
الخارجية األميركية مع القائمة بكل شفافية، 
اليمنيــة تعتبــر أســماء طاقــم  الســلطات  فــإن 
سفارتها في واشنطن املحصنني دبلوماسيًا، 
من »أسرار الدولة العليا«، ألن أقارب الرئيس 
املائــة  فــي   30 نســبته  مــا  يشــكلون  املخلــوع 
ظهــره 

ُ
مــن الــكادر الدبلوماســي، بحســب مــا ت

الســفارة  عتبــة  يطرقــون  ال  لكنهــم  القائمــة، 
مطلقًا، وفقًا ملا أكده مصدر دبلوماسي يمني 
التــي  القائمــة  الجديــد«. وبحســب  لـ«العربــي 
أبــرز  فــإن  اطلعــت عليهــا »العربــي الجديــد«، 
أقــارب الرئيــس اليمنــي املخلــوع املدرجني في 

قائمة الدبلوماسيني لعام 2014 هم:
ــــ صــالح علــي  خالــد علــي عبــد اللــه صالــح 
عبــد اللــه صالح )تحت مســمى ملحق أمني، 
يحــي  مبخــوت  أمينــة  زوجتــه،  وحصلــت 
املشــرقي علــى الحصانــة الدبلوماســية مــن 
خالله(ـ ـ كنعان يحيى محمد عبد الله صالح 

)حفيــد الرئيــس املخلــوع مــن ابنتــه الكبــرى 
بلقيــس علــي عبــد اللــه صالــح(، وهــو بصفة 
ملحق، وحصلت زوجته عائشة حسني علي 
الهمدانــي علــى الحصانــة الدبلوماســية مــن 
خاللــه ــــ معــني محمــد صالــح األحمــر، نجــل 
والــده  كان  الــذي  املخلــوع،  الرئيــس  شــقيق 
يعمل قائدًا للقوات الجوية اليمنية في عهد 

صالح.
ويؤكــد مصدر موثوق في القصر الجمهوري 
»العربــي الجديــد«، أن الرئيس عبد  اليمنــي، لـ
ربــه منصــور هــادي يعلــم بوجــود هــؤالء فــي 
أصــدر  وأنــه  واشــنطن،  لــدى  بــالده  ســفارة 
توجيهاتــه بتجديــد صفاتهــم الدبلوماســية، 
وزارة  فــي  مســؤول  عنــه  قــال  الــذي  األمــر 
الخارجيــة مــن مناصري »ثورة الشــباب«، إنه 
أدى إلــى حرمــان العشــرات وربمــا املئــات مــن 
شــباب التغييــر اليمنيــني مــن املنافســة علــى 
املواقــع الدبلوماســية، ليشــغلها صوريــًا مــن 
قامــت الثــورة الشــعبية ضدهــم. ولم يســتبعد 
الرئيــس  أقــارب  يتمكــن  أن  إيــاه  املســؤول 
فــي  وجودهــم  خــالل  مــن  املخلــوع،  اليمنــي 

الواليــات املتحــدة، مــن إدارة جــزء مــن أمــوال 
ضغــط  جماعــات  علــى  وإنفاقهــا  والدهــم 
إيصــال  نحــو  تدفــع  أن  شــأنها  مــن  أميركيــة 
أحــد أنجــال صالــح إلــى الرئاســة، أو حمايــة 
وتفيــد  مالحقــة.  أي  مــن  الســابق  الرئيــس 
لتقاســم  يســعى  صالــح  بــأن  يمنيــة  تقاريــر 
الســلطة مــع حركــة »أنصــار اللــه« )الحوثيني( 
التي تشــير معلومات إلى أنها تقاتل بســالح 
مصــدره الحــرس الجمهــوري. وفــي الســياق، 
أوردت مصــادر دبلوماســية يمنيــة أن العديد 
اليمنيــة،  الخارجيــة  وزارة  منتســبي  مــن 
التحقــوا أخيــرًا بمخيمــات الحوثيــني بعدمــا 
طالــت مــدة انتظارهــم للحصــول علــى فــرص 
إيفــاد للخــارج، حصــل عليهــا املوالــون لعلــي 
عبــد اللــه صالــح، وتشــبثوا بهــا منــذ مــا قبــل 
علــى  وكان   .2011 عــام  فــي  الشــباب«  »ثــورة 
رأس الســفارة اليمنيــة لــدى الواليــات املتحدة 
فــي عهــد صالــح، ســفير مــن أقاربــه، وملحــق 
عســكري انتهــت فتــرة خدمتهما خــالل موجة 
عــام 2011، األمــر الــذي استبشــر بــه اليمنيون 

خيرًا.

طرابلس ــ هشام الشلوي

العاصمــة  فــي  العســكرية  العمليــات  انتهــت 
القعقــاع  كتائــب  بخــروج  طرابلــس،  الليبيــة 
والصواعــق واملدنــي، الــذراع السياســية لحزب 
تحالــف القــوى الوطنية، علــى يد ائتالف قوات 
»فجــر ليبيــا« املؤلفة من مقاتلني من 12 مدينة 
في الغرب الليبي، أبرزها مصراتة، بعد صراع 
دام قرابــة الشــهرين اتهمــت فيــه »فجــر ليبيــا« 
كتائب القعقاع بالســيطرة على وزارات الدفاع 
والداخليــة ورئاســة األركان، ومطــار طرابلــس 
وتســخيرها  أخــرى،  حكوميــة  ومقــار  الدولــي 
ملصلحتهــا. بــل وصــل حــد اتهامهــا لهــا بأنهــا 
متحالفــة مــع بقايــا نظام العقيــد الراحل معمر 
القذافــي. فــي بنغــازي، شــرقي ليبيــا، والبعيدة 
ثمــة  كيلومتــر،  ألــف  بحوالــي  العاصمــة  عــن 
معركة قاربت على االنتهاء بحسب إعالن قوات 
الــذي يضــم  ثــوار بنغــازي«،  »مجلــس شــورى 
فــي صفوفــه كتيبــة أنصــار الشــريعة املصنفــة 
اللــواء املتقاعــد  إرهابيــة أميركيــًا، ضــد قــوات 
خليفــة حفتــر، والــذي أعلــن »عمليــة الكرامــة« 
فــي الســادس عشــر من مايو/أيــار املاضي ضد 
كتائــب اتهمهــا بالتطــرف واإلرهــاب واغتيــال 

ضباط سابقني في الجيش الليبي.
وتحاصــر قــوات مجلــس شــورى الثــوار، آخــر 
والقاعــدة  بينينــا  مطــار  فــي  لحفتــر  معقلــني 
الصواريــخ  ومعســكر  لهــا،  املجــاورة  الجويــة 
هجمــات  تنطلــق  حيــث  الرجمــة،  بمنطقــة 
علــى  الحربــي  بالطيــران  وقصــف  صاروخيــة 
مواقــع فــي ســيدي فــرج والهــواري والقوارشــة 
قــوات  ســيطرت  بعدمــا  وذلــك  وبوعطنــي، 
معســكرات  علــى  الثــوار«  شــورى  »مجلــس 
الصاعقة في بنغازي، حلفاء حفتر في »عملية 
فــي  انتخبــوا،  قــد  الليبيــون  وكان  الكرامــة«. 
للنــواب  املاضــي، مجلســًا  25 يونيو/حزيــران 
مكونــًا مــن 188 عضــوًا من أصل 200 نائبًا، ولم 
يكتمل عدد املنتخبني بسبب العجز عن إجراء 
التصويــت فــي مدينــة درنــة والكفــرة ومناطــق 
األمازيــغ بســبب خالفــات عقائديــة أو إثنيــة أو 

قبلية.
إلــى  الحضــور  عــن  عضــوًا  ثالثــون  وامتنــع 
إليهــم  وانضــم  طبــرق،  فــي  النــواب  مجلــس 
وأربعــني  ثالثــة  إلــى  عددهــم  ليصــل  آخــرون، 
عضــوًا، ودعــوا إلــى تظاهــرات فــي مــدن ليبيــة 
عدة، لرفض انعقاد البرملان في طبرق، ورفض 
قــرارات اتخذهــا املجلــس اعتبــروا أنهــا »تمــس 
الســيادة الوطنيــة«، كقــرار املجلــس دعوة األمم 
املتحــدة إلــى التدخــل العاجــل والفــوري بحجة 
وكذلــك  الدولــة،  ومؤسســات  املدنيــني  حمايــة 
شــورى  ومجلــس  ليبيــا  فجــر  قــوات  اعتبــار 

الثوار »تنظيمني إرهابيني«.
قــوات فجــر  دعــت غرفــة عمليــات  املقابــل،  فــي 
ليبيا، في طرابلس، املؤتمر الوطني إلى سرعة 
لليبيــا  الشــرعي«  »املمثــل  باعتبــاره  االنعقــاد 
لتشكيل »حكومة إنقاذ وطني«، وإجراء تسليم 
واســتالم صحيحــني وفــق اإلعــالن الدســتوري 
ملجلــس النــواب فــي مدينــة بنغــازي. لكــن قوات 

ليبيا نحو انقسامات جديدة

األبواب على  األيام،  ليبيا هذه  الذي تعيشه  العسكري  يفتح الحسم 
انقسامات جديدة في البالد، تتراوح مصائرها بين »الصوملة« و»اللبننة«
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تقرير

تقرير

اليمن: أقارب صالح يغزون سفارة واشنطن

الوطني  اإلنقاذ  حكومة  دعم  إلى  طرابلس  ثوار  شورى  مجلس  دعا 
برئاسة عمر الحاسي، الذي كلّف من المؤتمر الوطني العام بتشكيلها، 
أوضحت  فيما  واإلداري«،  السياسي  العزل  قانون  بـ«تطبيق  مطالبًا 
مصادر من المؤتمر أّن اليوم الثالثاء هو الموعد األخير للحاسي لتقديم 
تشكيلته. وتوقعت أال يقّدم الحاسي تشكيلته في الموعد المحدد، 

مشيرة الى »عدم رغبة المؤتمر الوطني في منحه فرصة ثانية«.

دعم الحاسي

سيناريوهات

ومكونة من عشرة وزراء، بهدف معالجة تردي 
واالقتصاديــة،  والسياســية  األمنيــة  األوضــاع 
اســتقالتها  لتقديــم  الثنــي  حكومــة  دعــا  ممــا 
ملجلــس النــواب، فــي خطــوة قال عنهــا مراقبون 
إنها جاءت بهدف البحث عن شرعية للحكومة 
الجديــدة التــي تــم تكليــف الثنــي بترؤســها من 

جديد، أمس اإلثنني.
ويتوقــع مراقبــون أن يشــهد الصــراع فــي ليبيــا 
 جديدًا، تحت مســمى »صراع الشــرعيات 

ً
شــكال

املنقوصة«، إذ إن »مجموعة الست«، وهي دول 
جوار ليبيا، )مصر والسودان وتشاد والنيجر 
والجزائــر وتونــس(، لهــا مواقــف متباينــة مــن 
الليبيــة.  والعســكرية  السياســية  الكيانــات 
فالجزائــر والســودان وتونــس تعــارض بشــكل 
مــا  قاطــع أي تدخــل عســكري أجنبــي، بســبب 
تعتقــد أنــه ســينعكس عليهــا أمنيــًا، واحتمــال 
تدفــق جماعــات إســالمية متشــددة علــى ليبيــا 
خمســة  إلــى  تصــل  بريــة  حــدودًا  تملــك  التــي 
عليهــا  الســيطرة  الصعــب  مــن  كيلومتــر  آالف 
واإلمــارات،  والســعودية  مصــر  أمــا  عســكريًا. 
فتبدو، بحســب خبراء أمنيني، منحازة للطرف 
مــع مجلــس  املتحالــف  والعســكري  السياســي 
النواب الليبي وحكومة الثني املستقيلة، وضد 
مقدمتهــا  وفــي  السياســي،  اإلســالم  تيــارات 
اإلخــوان  جماعــة  رحــم  مــن  املنبثقــة  األحــزاب 
الحالــة  أن  إلــى  مراقبــون  ويشــير  املســلمني. 
الليبيــة قــد تصــل إلــى »اتفــاق طائــف جديــد«، 

فجــر ليبيــا وقوى سياســية عــدة، أبرزها حزب 
لجماعــة  السياســية  )الــذراع  والبنــاء  العدالــة 
اإلخوان املسلمني( اعترفوا بشرعية انتخابات 
النــواب  أفــرزت مجلــس  التــي  يونيو/حزيــران 
فــي طبــرق، إال أنهــم اعترضــوا علــى مــا ســّموه 
النــواب«،  ملجلــس  الدســتورية  غيــر  »البدايــة 
وعلــى قــرارات املجلــس التــي عّدوهــا مســتفزة 
حفتــر،  اللــواء  »كرامــة«  لعمليــة  ومنحــازة 
فــي  واملدنــي  والصواعــق  القعقــاع  ولكتائــب 
طرابلــس، والتــي حســبوها علــى تيــار »الثــورة 
املضــادة« فــي ليبيــا، واتهموها بالتنســيق مع 

دولتي اإلمارات ومصر.
وكلــف املؤتمــر الوطنــي العــام املنتهيــة واليته، 
مصغــرة  حكومــة  بتشــكيل  الحاســي  عمــر 

أفادت عضو مجلس النواب 
المنعقد في طبرق، أمال 

بعيو، أن المجلس أرسل 
استدعاًء للمفتي الصادق 

عبد الرحمن الغرياني 
)الصورة( لمساءلته حول 
فتاوى وآراء كتبها حول 

األحداث األخيرة ومنها 
تأييده لعملية »فجر ليبيا«، 

ومعارضته لـ«عملية 
الكرامة«. وقالت مصادر 

من المجلس لـ«العربي 
الجديد« إن قرار إقالة 

المفتي جاهز بموافقة 
أغلب األعضاء الحاضرين، 
إال أن المجلس يواجه أزمة 

نصاب قانوني.

)getty/أمام مقر السفارة األميركية في طرابلس التي اقتحمها مسلحون )محمود تركية/فرانس برس

)Getty/صالح أّمن الحصانة ألقاربه  )محمد حويص/فرانس برس
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الحوثيون يشلّون صنعاء
صنعاء ــ عادل األحمدي

تمضــي جماعــة »أنصــار الله« )الحوثيون( فــي التصعيد ضد الحكومة اليمنية، 
املناطــق   

ّ
شــل األبــرز  عنوانهــا  كان  جديــدة  مرحلــة  اإلثنــني،  أمــس  دخــل،  الــذي 

الحيوية في صنعاء، في إشارة واضحة إلى أن الجماعة لن تتوقف عن ضغطها 
ــنت 

ّ
على الحكومة بعد تعثر املفاوضات بني اللجنة الرئاســية والحوثيني. ودش

الجماعــة املرحلــة الثالثــة مــن تصعيدهــا إلســقاط الحكومــة، بالتوّجــه إلــى قلــب 
وســط  وشــمالها،  محيطهــا  فــي  املعتصمــون  كان  بعدمــا  صنعــاء،  العاصمــة 
مخــاوف مــن تفجــر مواجهــات بينهــم وقوات األمن. وأفاد شــهود عيان لـ«العربي 
الجديــد«، أن ثــالث مســيرات للحوثيــني انطلقت من مناطــق مختلفة، وصلت إلى 
منطقــة التحريــر فــي قلــب العاصمــة. وقــام املتظاهــرون بقطــع أهــم الشــوارع ممــا 

أدى إلى ازدحام خانق.
واختار الحوثيون منطقة التحرير التي تقع في محيطها أبرز مؤسسات الدولة 
 عن املصرف 

ً
اليمنية، وهي القصر الجمهوري ومكتب رئاسة الجمهورية، فضال

املركزي، ومقر رئاسة الوزراء، ومقر مجلس النواب، ومقر القيادة العامة للقوات 
املســلحة، ودائــرة التوجيــه املعنــوي، ومؤسســة االتصــاالت الدوليــة. كذلك توجد 
في املنطقة املحيطة مجموعة من املصارف والشــركات والوكاالت املهمة. وكانت 
هــذه املنطقــة فــي العــام 2011 منطقــة »محرمــة« علــى املتظاهريــن ضــد الرئيــس 
الســابق علي عبدالله صالح، إذ ســارع األخير إلى نصب الخيام فيها ملناصريه 
قطعًا للطريق أمام اعتصام الثوار. وكان الفتًا عدم انتشار قوات الجيش واألمن 
ســيارات  طافــت  بينمــا  الحوثيــون،  فيهــا  صّعــد  التــي  املنطقــة  حساســية  رغــم 
تابعــة للحوثيــني فــي عــدة شــوارع فــي العاصمــة تدعــو املواطنــني إلــى العصيــان 
املدنــي. وجــاءت خطــوة الحوثيــني بعــد ســاعات مــن دعــوة زعيــم الجماعــة عبــد 
امللــك الحوثــي، مســاء أول مــن أمــس، إلــى املرحلــة الثالثة واألخيرة مــن التصعيد، 
وقال إنها تتضمن عصيانًا مدنيًا وخطوات متدرجة عكست نفسها في املرحلة 

األولى من خالل قطع الشوارع والتظاهر في املناطق الحساسة.
وكان املتحــدث باســم الحوثيــني، محمــد عبــد الســالم، قال، مســاء األحــد، »نتمنى 
مــن الحكومــة ســرعة االســتجابة إلــى مطالــب الشــعب اليمنــي مــن دون مكابــرة 
أو مزايــدة أو مراهنــة علــى الوقــت«. وأضــاف عبــد الســالم، أنــه »لــم يعــد هنــاك أي 
خيــارات أخــرى، إمــا التصعيــد املســتمر والســريع وفــرض خيــارات الشــعب بــكل 
إلــى مطالــب  الســلطات املعنيــة  الخيــارات املتاحــة واملفتوحــة، أو أن تســتجيب 
الشــعب اليمنــي دون التعويــل على أي رهانــات أخرى«. تطورات قابلها الرئيس، 
عبدربــه منصــور هــادي، أمــس اإلثنــني، بالتشــديد علــى أن »هنــاك دولــة إقليميــة 
)لــم يســمها( تريــد إحــداث الفوضــى فــي صنعــاء وإحراقهــا، مثلمــا يحــدث فــي 
دمشــق وبغــداد«، مضيفــًا أن »هنــاك أطرافــًا ال تريــد لصنعــاء أن تخــرج بســالم«. 
وتذّكر هذه االتهامات، بالكالم السابق لهادي ضد إيران، على خلفية دعم حركة 

»أنصار الله«.



ــمت الســلطة في لبنان بموجبه على  سِّ
ُ
كالذي ق

أســاس طائفــي، لكــن قــد يكون املعيــار مناطقيًا 
في الحالة الليبية. 

وبحسب رأي بعض املراقبني، قد يصل املشهد 
الليبــي إلــى حالــة الشــرعيات املنقوصــة التــي 
يحوزهــا كل فريــق، بمــا أن معظــم دول العالــم 
قــد  ومــا  املنتخــب،  النــواب  بمجلــس  تعتــرف 
ينبثــق عنــه مــن حكومــات. كذلــك، ثمــة واقــع ال 
يمكــن تجاهلــه فــي طرابلــس وبنغــازي، وهــو 
ســيطرة قــوات مســلحة علــى األرض، هي »فجر 
ليبيــا« التــي تمكنــت من خلق واجهة سياســية 
لهــا متمثلــة فــي »املؤتمــر الوطنــي العــام«، وقد 

تنبثق عنه »حكومة إنقاذ وطني«.
ويعــرب عــدد مــن املراقبــني عن خشــيتهم من أن 
يصــل األمــر باألطــراف املتصارعــة إلى تســاوي 
أوزانهــا السياســية والعســكرية، ممــا ســيجعل 
ســعي  فــي  الكبــرى  والــدول  ليبيــا  جــوار  دول 
بــني هــذه األطــراف علــى  الســلطة  إلــى تقســيم 
وسياســية،  وجهويــة  أيديولوجيــة  أساســات 
وهــو مــا ســيؤدي إلــى تراجع أكيد ملــا تبقى من 
دور الدولــة.  مــن هنــا، قــد تواجــه ليبيــا خطــر 
أن  بعــد  النفــوذ،  ومراكــز  السياســي  التقســيم 
اجتــازت خطــر التقســيم الجغرافــي على أســس 
فيدرالية، بني عدة مجموعات وكيانات يحظى 
كل منهــا بدعــم خارجــي، وهــي بحســب خبــراء، 
حالــة تشــبه الحالــة اللبنانية في أقــل درجاتها 

سوءًا، والصومالية في أخطر أشكالها.

األردن: دسترة االستخبارات

أثار إقرار بعض التعديالت الدستورية جدًال واسعًا في األردن، 
تعيين  مهمة  بالملك   127 المادة  أناطت  بعدما  سيما  وال 

قائد الجيش ومدير االستخبارات

لم يعبّر عن خطر 
التعديل سوى عدد 

من النواب واألعيان

انتظر صباحي وشكراهلل 
حتى األسبوع الماضي لطلب 

اإلفراج عن المعتقلين

7

تقرير

المعارضة في مصر اليوم وقبل عام

عمان ــ محمد الفضيالت

 أمــام امللــك األردنــي، عبــد اللــه الثاني، 
َ

لــم يبــق
علــى  املصادقــة  ســوى  صالحياتــه،  ليوّســع 
الدســتور،  علــى  أدخلــت  التــي  التعديــالت 
يه، 

َّ
بنــاًء علــى رغبتــه. وأقــّر مجلس األمة بشــق

النــواب، واألعيــان، التعديــالت دون ممانعــة 
تذكــر علــى مــدار األســبوع املاضــي. وتشــمل 
إذ  الدســتور،  مــن   67 املــادة  التعديــالت 
املســتقلة  الهيئــة  توســيع صالحيــات  جــرى 
سند 

ُ
لالنتخاب التي استحدثت عام 2011، لت

أو  البلديــة،  االنتخابــات  إدارة  مهمــة  إليهــا 
دورهــا  كان  بعدمــا  أخــرى،  انتخابــات  أيــة 
النيابيــة،  االنتخابــات  إدارة  فــي  محصــورًا 
لــم يصاحبــه  الــذي  املحمــود  التعديــل  وهــو 

جدل.
دخــل علــى املــادة 127 من 

ُ
لكــن التعديــل الــذي أ

قائــد  تعيــني  بامللــك مهمــة  نــاط 
ُ
لت الدســتور، 

إلــى  إضافــة  االســتخبارات،  ومديــر  الجيــش 
مهمة إقالة أحدهما وقبول استقالته، صاحبه 
جــدل لــم ينته بعد، وال ســيما أنــه يظهر امللك، 
وللمــرة األولــى، يمارس صالحياته مباشــرة، 
مــن   40 املــادة  لنــص  صريحــة  مخالفــة  فــي 
الدســتور، التــي تنــص علــى أن امللــك يمــارس 
 
ً
صالحياتــه مــن خــالل وزرائه، مــا أحدث خلال
دســتوريًا، بحســب الفقيــه الدســتوري محمــد 
التعديــل  فــإن  للحمــوري،  ووفقــًا  الحمــوري. 
لــك فــي يــد واحــدة، بعدما 

ُ
»وضــع الســلطة وامل

كانتــا مفصولتــني فــي النظــام امللكــي األردني 
منذ تأسيسه، أسوة بكل األنظمة امللكية منذ 

مئات السنني«.
وملا كان امللك، طبقًا للدستور، مصونًا عن كل 
تبعــة ومســؤولية، فــإن التعديــل الــذي وضــع 
لــك بيــد املِلك، فتح بــاب االجتهاد 

ُ
الســلطة وامل

حــول مــدى املســؤولية التــي يتحملهــا امللــك 
نتيجة ألي خلل ينتج عن ممارســته لســلطة 
تعيــني قائــد الجيــش ومديــر االســتخبارات. 
ألنــه  خطيــر  التعديــل  أن  الحمــوري،  ويــرى 
خطــر  الشــعب«.  مواجهــة  فــي  امللــك  »يضــع 
النــواب  مجلــس  أعضــاء  بالفعــل  استشــعره 
علــى  للتصويــت  عقــدت  التــي  الجلســة  فــي 
التعديل، لكن لم يعّبر عن الخطر ســوى عدد 
قليــل منهــم، حــني أكــد رئيــس كتلــة »التجمــع 
اليســاري،  التوجــه  ذات  الديمقراطــي« 
يجعــل  »التعديــل  أن  شــنيكات،  مصطفــى 
امللــك مســؤواًل، ولــو معنويــًا، عــن أيــة أخطــاء 

ترتكبها هاتان السلطتان«.
باملصادقــة  انتهــت  املخــاوف  هــذه  لكــن 
اجتــرح  التصويــت،  وقبــل  التعديــالت.  علــى 
النســور،  اللــه  عبــد  األردنــي،  الــوزراء  رئيــس 
جديــدًا  دســتوريًا  فقهــًا  للتعديــل،  املتحّمــس 
املســؤولية.  مــن  الســلطة  يمــارس  َمــن  ُيعفــي 
وقــال، إن »تعيــني امللــك قائــد الجيــش ومديــر 
االســتخبارات، ال يلحــق بــه أي مســؤولية عــن 
أي خطــأ ُيرتكــب، فاملســؤولية عــن األداء تقــع 
يبقــى  امللــك  فــإن  وبالتالــي  الحكومــة،  علــى 
النســور،  علــى  وردًا  تبعــة«.  أي  عــن  مصونــًا 
ال  سياســي،  كالم  »هــذا  إن  الحمــوري  يقــول 
أصل له في القانون الدســتوري«، ملمحًا إلى 

وعارضــه َعــني واحــد، هــو مهنــد العــزة الذي 
قــال مبــررًا معارضتــه، إن »التعديــل املتوالي 
علــى الدســتور ُيفقــده هيبتــه«. هكــذا أصبح 
يرفــض  أن  فــال يعقــل  أمــرًا واقعــًا،  التعديــل 
امللــك التصديــق علــى تعديــل أراده، وفوجــئ 
بــه معظــم أعضــاء الحكومة لســرعة إنجازه، 
وأدرج على دورة مجلس األمة االستثنائية، 
ليصبــح امللــك القــوي أكثــر قــوة بعدمــا جمع 
دائــرة  وتصبــح  لــك، 

ُ
وامل الســلطة  يــده  فــي 

بعدمــا  قــوة  أكثــر  القويــة  االســتخبارات 
للمــرة  األردنــي  الدســتور  فــي  اســمها  ورد 
األولــى فــي التاريــخ، فــي تعديــل ســيوصف 
 بأنه »دستر دائرة االستخبارات«، 

ً
مستقبال

وســيفتح الحديــث عــن ممارســة الصالحيــة 
واملسؤولية.

مصطفى  األردنــي،  الديمقراطي«  »التجمع  كتلة  رئيس  يستحضر 
أقدم  ما   ،127 المادة  تعديل  خطورة  من  تحذيره  في  شنيكات 
عليه مديرو استخبارات عندما تورطوا في قضايا فساد قادتهم 
الذهبي.  ومحمد  البطيخي  سميح  غرار  على  والسجن  للمحاكم 
نائبًا،   118 تأييد  على  التعديالت  حصول  تمنع  لم  التحذيرات  لكن 

وعارضها ثمانية نواب فقط، وامتنع ثالثة آخرون عن التصويت.

فساد مديري االستخبارات

على

مسؤوليتنا

قل عن رئيس لجنة الرقابة 
ُ
ن

اإليرانيــة،  الحكومــة  فــي 
إن  قولــه  مجيــد نصيربــور، 
املخالفــات  يالحــق  فريقــه 
القانونيــة وقضايــا الفســاد 
الحكومــة  ارتكبتهــا  التــي 
إلــى  مشــيرًا  الســابقة، 
تقريــر  فــي  ســتعرض  أنهــا 
علــي  األعلــى  املرشــد  علــى 
نــواب  قِبــل  خامنئــي، ســواء 
مــن  ومعظمهــم  البرملــان 
املحافظني مناقشــتها، أو لم 

يوافقوا.
■  ■  ■

مديريــة  أنشــأت 
املغربيــة  االســتخبارات 
تنحصــر  خاصــًا،  قســمًا 
مهمته في تحليل املعلومات 
بخصــوص  واملعطيــات 
التــي  والخاليــا  الشــبكات 
تنشــط فــي تجنيــد وتهجير 
القتــال  بــؤر  إلــى  الشــباب 
عبــر  والعــراق  ســورية  فــي 
وحــدة  وتنّســق  اإلنترنــت. 
فــي  املعلومــات  تحليــل 
املدنيــة،  االســتخبارات 
االســتخبارات  إدارة  مــع 
وامللحقــني  العســكرية 
ســفارات  فــي  العســكريني 
والعــراق  لبنــان  فــي  اململكــة 

وتركيا واألردن.

باكستان: شريف يجتمع
 بقادة األحزاب  

الباكســتاني  الــوزراء  رئيــس  عقــد 
نــواز شــريف، أمس اإلثنــني، اجتماعًا 
طارئــًا مــع قــادة األحــزاب السياســية 
بقائــد  اجتماعــه  بعــد  الباكســتانية 
الجيش الباكســتاني الجنرال راحيل 
شــريف. وأوضحت مصادر حكومية 
لـ«العربــي الجديد« أن رئيس الوزراء 
القــادة  مــع  يناقــش  الباكســتاني 
وســبل  الحاليــة  األزمــة  السياســيني 
إيجــاد حــل لهــا. وأشــارت تســريبات 
صحافيــة إلــى إصــرار قائــد الجيــش 

على شريف لتقديم استقالته.
(العربي الجديد)

تركيا: حملة اعتقاالت
ضّد ضباط الشرطة

أمــس  التركيــة،  الســلطات  اعتقلــت 
ضبــاط  مــن  العشــرات  اإلثنــني، 
الشــرطة، فــي حملــة اعتقــاالت ثالثــة 
ضد ما يطلق عليه »الكيان املوازي«. 
وموجــة االعتقــاالت هــذه هــي األولــى 
الجديــد،  الــوزراء  رئيــس  عهــد  فــي 
وأصــدرت  أوغلــو.  داود  أحمــد 
اعتقــال  مذكــرات  التركيــة  الســلطات 
بحق 33 ضابط شرطة في 16 والية. 
(العربي الجديد)

توزيع مهمات حكومة 
داوود أوغلو

للبرملــان  العامــة  الجمعيــة  عقــدت 
أمــس  اســتثنائيًا،  اجتماعــًا  التركــي 
كتــاب  تقديــم  خاللــه  تــم  اإلثنــني، 
الجديــدة.  الحكومــة  تشــكيل  تكليــف 
الــوزراء،  رئيــس  نائــب  وكشــف 
بولنــد  الحكومــة،  باســم  املتحــدث 
أرينتــش، للصحافيــني عقــب انتهــاء 
الحكومــة.  أعضــاء  مهــام  االجتمــاع، 
وسيشرف داوود أوغلو على مجلس 
وجهــاز  التركــي،  القومــي  األمــن 
الشــؤون  ورئاســة  االســتخبارات، 
الدينية، وإدارة اإلسكان، ووكالة دعم 
نائــب  أمــا  االســتثمارات.  وتشــجيع 
يالتشــني  الجديــد،  الــوزراء  رئيــس 
عــن  مســؤواًل  فســيكون  دوغــان،  آق 
عالقات الحكومة مع البرملان التركي 
وتسيير أعمال الدبلوماسية العامة، 

 عن مهمات أخرى.
ً
فضال

(العربي الجديد)

رسائل ُترعب لندن 
الهاتــف  أجهــزة  علــى  انتشــرت 
التواصــل  مواقــع  وعبــر  النقــال 
االجتماعــي فــي لنــدن، أمــس اإلثنــني، 
املوظفــني  تحــذر  إلكترونيــة  رســائل 
متــرو  اســتخدام  مــن  البريطانيــني 
يتعــرض  قــد  الــذي  لنــدن  أنفــاق 
لهجمــات إرهابيــة. فــي غضــون ذلــك، 
البريطانــي،  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
تدابيــر  اتخــاذ  كاميــرون،  ديفيــد 
جديدة تهدف الى مكافحة »التطرف 
اإلســالمي«، وال ســيما عبر مصادرة 
فــي  يقاتلــون  الذيــن  ســفر  جــوازات 

سورية والعراق. 
(العربي الجديد)

القاهرة ــ العربي الجديد

شــبه املعارضــة املصريــة الحاضــرة اليــوم فــي مصــر، 
ُ
ال ت

تلــك التــي كانــت موجــودة قبــل الثالــث مــن يوليو/تمــوز 
 عــددًا كبيــرًا من رمــوز هذه املعارضة، يبقى 

ّ
2013، رغــم أن

املعارضــة  أحــزاب  أصــوات  ارتفعــت  نفســه؛ فبعدمــا  هــو 
 بإسقاط 

ً
املصرية، وفي مقدمتها »جبهة اإلنقاذ«، مطالبة

أول رئيــس ُمنتخــب بعــد ثــورة 25 ينايــر، محمــد مرســي، 
وهــو مــا حصــل بالفعــل فــي يوليــو 2013، انتظــر املرشــح 
حــزب  ورئيســة  صباحــي،  حمديــن  الخاســر،  الرئاســي 
يــوم االثنــني املاضــي،  اللــه، حتــى  الدســتور، هالــة شــكر 
ليتقدما بصفتيهما املعاِرضة، بمذكرة إلى النائب العام، 
طالبــا فيهــا باإلفــراج عــن املحبوســني احتياطيــًا ممــن لــم 
تثبــت إدانتهــم فــي وقائــع جنائيــة، فــي ظــل الحديــث عــن 
أحــداث  خلفيــة  علــى  املعتقلــني  مــن  آالف  عــدة  وجــود 

سياسية في السجون.
يتجاهــل هــؤالء اليــوم، الكثيــر مــن »املمارســات القمعيــة« 
للســلطة التــي حكمــت البــالد بعــد 3 يوليو/تمــوز، والتــي 
دوليــة  حقوقيــة  منظمــات  بحســب  بأشــواط،  تجــاوزت 
وعربية ومصرية، ما كانت انتقدته ألسنتهم من قرارات، 
فــي عهــد الرئيــس املعــزول الــذي أتــّم بالــكاد عامــه األول 
فــي الحكــم، وســط تظاهــرات للمعارضــة لم تنقطــع يومًا، 

ومطالبات متكررة بإسقاطه.
إلــى  واملحافظــات  القاهــرة  مياديــن  تحولــت  وبعدمــا 
طــواًل  البــالد  شــوارع  التــي جابــت  للتظاهــرات  ســاحات 
وعرضًا، وصل بعضها إلى قصر االتحادية الرئاسي في 
ضاحية مصر الجديدة، تحولت الشــوارع في ظل النظام 
يحــاول  مــن  كل  أجبــرت  عســكرية  ثكنــات  إلــى  الحالــي، 
االعتــراض، علــى التفكيــر ألــف مــرة قبــل الدعــوة إلــى أي 

احتجاج.
ويرى أحد الناشــطني الشــباب، أن تقديم كل من صباحي 
وشــكر اللــه باملذكــرة هــو مجرد »حفظ ملــاء الوجه، بعدما 
وجهــت الحــركات االحتجاجيــة إلــى قــادة جبهــة اإلنقــاذ 

انتقــادات الذعــة علــى مواقفهــم املتخاذلــة إزاء ممارســات 
السلطة القمعية«.

ويوضــح الناشــط نفســه، فــي حديــث لـ«العربــي الجديــد«، 
أن »ســقف معارضــة األحــزاب انخفــض إلــى درجــة كبيــرة 
فــي عهــد الرئيــس عبد الفتاح السيســي، وفرح كثير منهم 
قانــون  علــى  تعديــالت  إدخــال  نيتهــا  الحكومــة  بإعــالن 
ويضيــف  إنجــازًا«.  واعتبــروه  الســمعة،  ســيئ  التظاهــر، 
أنــه »لــم تــدُع أي مــن هــذه القــوى إلــى مســيرة للمطالبــة 
باالقتصــاص للقتلــى بعــد االنقــالب، كمــا لم يرفــع أحدهم 
صوتــًا لالحتجــاج علــى توجــه الحكومــة نحــو التقشــف، 
ورفــع األســعار، وفشــلها فــي حــل أزمــة انقطــاع الكهرباء«. 
ويلفــت إلــى أن القــوى املعاِرضــة »لم تتخــذ موقفًا واضحًا 
االنتخابــات  زمنــي إلجــراء  عــن جــدول  اإلعــالن  عــدم  مــن 
البرملانيــة، ولــم تحتــج علــى عــدم إصــدار قانــون تقســيم 

الدوائر االنتخابية حتى اآلن، والتزمت الصمت«. ويشير 
قبــل  يونيو/حزيــران   30 معســكر  »تفــكك  إلــى  الناشــط، 
املاضي، الذي ســبق أن دعا إلى إجراء انتخابات رئاســية 
قيــادات  مــن  الســلطة  عبــاءة  ارتــدوا  مــن  بــني  مــا  مبكــرة، 
 في مقعد ببرملان أشبه بمجلس العام 

ً
جبهة اإلنقاذ، أمال

2010 الــذي أســقطته ثــورة ينايــر، وبــني شــباب الحــركات 
االحتجاجيــة الرافضــني لعــودة العســكر إلــى ســدة الحكم، 
تحفظــني فــي الوقــت نفســه علــى مطلب عــودة الرئيس 

ُ
وامل

املعــزول«. بــدوره، يؤكــد أســتاذ العلوم السياســية، عصام 
عبد الشــافي، في تصريح لـ« العربي الجديد«، أن »قدرات 
املعارضة السياسية على رفع سقف مطالبها ترتبط، إلى 
درجــة كبيــرة، بمســتوى ســقف الحريــة املتــاح لهــا فــي ظل 
النظــام السياســي«. ويعتبــر أنه »وفقــًا لهذا املعيار، يمكن 
القول إنه في ظل نظام جاء بانتخابات مباشــرة، اتســمت 
بمعدالت عالية من النزاهة والشفافية، بعد ثورة شعبية، 
السياســية«.  والتيــارات  الــرؤى  تتعــدد  أن  طبيعيــًا  كان 
الحاكــم  املعيــار  يكــون  اإلطــار،  هــذا  »فــي  أنــه  ويضيــف 
للمنافســة هــو تقييــم املواطنــني لقــدرة هذه التيــارات على 
الحركة، وهو ما رفع من ســقف مطالبها، مقارنة بمرحلة 
من القمع والقهر في ظل نظام جاء بعد انقالب عسكري«.

املطالــب  ســقف  »ارتفــاع  أن  علــى  الشــافي  عبــد  ويشــدد 
علــى  القــادرة  اإلعالميــة  املنابــر  بتعــدد  جزئيــًا  يرتبــط 
السياســية، ونقــل  القــوى  عــن مطالــب مختلــف  التعبيــر 
الهامشــية  القضايــا  وتحويــل  املواطنــني،  إلــى  مطالبهــا 
إلــى قضايــا رئيســية، وهــذا ما كان متاحــًا بقوة في العام 
األول مــن حكــم مرســي، واختفــى نهائيــًا فــي ظــل ســلطة 
االنقــالب التــي تعتمــد إعالمــًا موجهــًا«. ويتابــع أنــه »مــن 
بثقتهــا  املعارضــة  حركــة  ســقف  يرتبــط  ثالثــة،  ناحيــة 
فــي وجــود قضــاء نزيــه، وبقدرتهــا علــى نشــر القضايــا 
عبــر  األحــكام  لهــذه  والتصــدي  بشــفافية،  والتحقيقــات 
مختلــف مســتويات التقاضــي، وهــو مــا كان متاحًا خالل 
حكــم مرســي، خالفــًا للقضــاء املســيس فــي ظــل الســلطة 

االنقالبية اليوم«.

كانت المعارضة المصرية شديدة 
الحضور خالل حكم الرئيس المعزول 

محمد مرسي، قبل أن تغّط في سبات 
عميق بعد يوليو/تموز 2013

تحليل إخباري

أن »َمن يمارس السلطة ُيسأل عنها«.
وكمــا مــّر التعديــل بيســر فــي مجلــس 
النــواب، الغرفة التشــريعية األولى في 
مجلــس األمــة، حــدث األمــر نفســه فــي 
مجلــس  فــي  املمثلــة  الثانيــة،  الغرفــة 
امللــك )األعيــان(، املكــّون مــن 75 عينــًا، 
عينــًا،   71 لصالحــه  صــّوت  حــني 

)Getty( التعديالت تضع الملك في مواجهة الشعب

  شرق
     غرب
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تسييس جماعي في األوساط الشبابية إلحياء »الوطنية«

روسيا والخجل من »عار عقد التسعينيات«

الحماسة الدبلوماسية لهوالند... 
تمنيات صعبة التحقيق

افتقار لالمكانات خارجيًّا وشعبيّة منخضفة داخليًّا

ميل الشباب نحو 
التمّرد والمعارضة يظهر 
كلما سنحت الفرصة وإن 

بمستوى متواضع

ارتدى هوالند 
في النصف الثاني من 
عهده ثوب المدافع 
عن »القضايا الكبرى«

موسكو ـــ منذر بدر حلوم

ال تبدو بســيطة تلك املفارقة التي 
الروســي  الشــباب  حيالهــا  يقــف 
املطلوبــة  الطاعــة  بــن  راهنــا، 
منهــم داخليــا، وبــن التمــّرد فــي العالقــة مــع 
العصيــان  سياســة  مــع  انســجاما  الخــارج، 
التــي ينتهجهــا الرئيــس الروســي فالديميــر 
بوتن. هذه السياسة تركت آثارها على جيل 
الشــباب الــذي يرفــض، بــل يخجله، أن يســّمى 
حقبــة  إلــى  املنتمــي  التســعينيات«  »جيــل 
الــروس  يلتســن.  بوريــس  الســابق  الرئيــس 
يخجلــون مــن تلــك الحقبــة التــي أهينــت فيها 
وكاد  نفوذهــم،  وتراجــع  القوميــة  كرامتهــم 
بلدهــم يتفــكك خاللهــا. ولــن تجــد َمــن يمتــدح 
الذيــن  الليبراليــن  اليلتســيني ســوى  الزمــن 
تقاســموا تركــة االتحــاد الســوفييتي، ونهبوا 
مدخــرات مواطنيهــم. فهــل شــباب اليــوم مــع 
بوتــن أم مــع روســيا قويــة، ومــا هــو مفهــوم 

الوطنية الروسية بينهم؟
يصعــب الجــزم ما إذا كان االســتنفار القومي، 
علــى خلفيــة ضــّم القــرم والعقوبــات الغربيــة 
شــباب  قــد وضــع  أوكرانيــا،  فــي  والتصعيــد 
حيــال  النهــج  بوتــن.  صــف  فــي  روســيا 
أوكرانيا ال يزال موضع تساؤل لدى كثيرين. 
كمــا أن ميــل الشــباب نحو التمــرد واملعارضة 
 بمســتوى 

ْ
يظهــر كلمــا ســنحت الفرصــة، وإن

ظهــور  علــى  مثــال  أبــزر   
ّ

ولعــل متواضــع. 
هــذا التمــرد، التأييــد الــذي حظــي بــه املــدّون 
املعــارض أليكســي نافالنــي، خــالل انتخابات 
عمدة موسكو األخيرة في 2013 قبل خروجه 

من السجن.
خــرج الشــباب آنــذاك فــي حملــة تأييد واســعة 
دعما لنافالني وألصقوا اســمه على ســيارات 
نتائــج  فــي  تقدمــه  إلــى  أدى  مــا  العاصمــة، 
موجــة  نســيان  هنــا  يجــدر  وال  التصويــت. 
فــي  خرجــت  التــي  الشــبابية  االحتجاجــات 
ديسمبر/ كانون األول 2011 دفاعا عن نزاهة 
الرئاســية،  االنتخابــات  قبيــل  االنتخابــات 
الشــباب  مــن  عــدد  أثرهــا  علــى  واعتقــل 

املعارضن للكرملن.
كتــب  التمــّرد«،  »عيــد  بعنــوان  لــه  مقــال  فــي 
العاملــي  التاريــخ  فــي قســم  املســاعد  األســتاذ 

الراهــن  التســّيس  أســباب  ويرجــع شــميديت 
إلــى »الحــدث الكبيــر«، أي الدرامــا األوكرانيــة 
الداميــة املســتمرة، متوقعــا أن تتشــكل بنيــة 
سياســية شــبابية حــول هــذا الحــدث. ويبــدي 
قلقــه مــن اللعبة السياســية الدوليــة الخطيرة 
يصعــب  والتــي  روســيا  فيهــا  دخلــت  التــي 
أن  شــميديت  ويعتقــد  بنتائجهــا.  التكهــن 
أن  يمكــن  الحالــي  الروســي  الشــباب  جيــل 
يشــّكل هويتــه بداللــة هذا الحــدث الكبير، وأن 
هنــاك طلبــا اجتماعيــا للــرد علــى التحديــات 
»عــار  مــن  ــص 

ّ
والتخل الخارجيــة  السياســية 

عقد التســعينيات«. ويخلص إلى أن الشــباب 
تبــدو  ألنهــا  اليــوم  بوتــن  يؤيــدون سياســة 
»شــبابية« إلــى حــد بعيــد، ويتعاملــون معهــا 
كأنهــا »عيــد تمــّرد« أو انتفاضــة ضــد القيادة 
املتحــدة  الواليــات  إلــى  إشــارة  فــي  العامليــة، 

وأوروبا.
قــد تكــون مفيــدة العــودة تاريخيــا إلــى حركــة 
تعنــي  والتــي  الروســية،  الشــبابية  »ناشــي« 
وخصوصــا  ــا«، 

ّ
من هــم  »َمــن  أو  »جماعتنــا« 

فــي  أن تجمعــا شــبابيا كبيــرًا يعقــد ســنويا 
»ســيليغير« تحت اســم »ملتقى شــباب عموم 
متــه للمــرة األولــى 

ّ
روســيا«. هــذا امللتقــى نظ

علــى  ليقتصــر   2005 ســنة  »ناشــي«  حركــة 
آالف  خمســة  عددهــم  بلــغ  الذيــن  أعضائهــا 
اللقــاء  فتــح  ســنوات،  أربــع  وبعــد  شــخص. 
أبوابه ملشــاركة الشــباب عموما، فبات بمثابة 

عــدد  وبلــغ  املتمّيــز.  للشــباب  كبيــر  مؤتمــر 
املشــاركن فيــه هــذا العــام نحو 20 ألف شــاب. 
بوتــن، الــذي تكــررت زيارتــه لهــذا امللتقــى في 
سنوات 2009، 2011، 2012 و2013، زاره أيضا 
املاضــي،  آب  29أغســطس/  فــي  الســنة  هــذه 
مــع  ســاعات  ثــالث  اســتمر  نقاشــا  وخــاض 

املشاركن فيه.
وعلــى الرغــم مــن أن امللتقــى يعقــد فــي دورتــه 
األخيــرة تحــت عنــوان »جيــل املعرفــة« وليــس 
عــن  تحــّدث  بوتــن  فــإن  التســعينيات،  جيــل 
»الذاكــرة التاريخيــة بوصفهــا أهــم مكونــات 
ثقافتنــا وتاريخنا ويومنــا الراهن«. وأضاف 
أن »روســيا بعيــدة عــن أن تنجــّر إلــى نزاعــات 
مــن  ولكــن  نفعــل،  ولــن  ذلــك  نريــد  ال  كبيــرة. 
لــرد  مســتعدين  دائمــا  نبقــى  أن  الطبيعــي 
أي عــدوان يســتهدف روســيا، وينبغــي علــى 
لهــم  األفضــل  مــن  أن  يدركــوا  أن  شــركائنا 
ح معنــا«. وبدا 

ّ
ــب الدخــول فــي نــزاع مســل

ّ
تجن

الفتــا الــرد الــذي تلقــاه بوتــن مــن الطالــب فــي 
للحقــوق،  الحكوميــة  ســاراتوف  أكاديميــة 
إيفــان غوغونيــوك، الذي قال إنــه »ليس عبثا، 
ونحــن  املعرفــة  جيــل  نحــن  لــي،  يبــدو  كمــا 
جيــل  أنفســنا  نســّمي  أال  تمامــا،  حــق  علــى 
لــم  ألنكــم  »شــكرًا  وأضــاف:  التســعينيات«. 

تتركوا إخوتنا السالفين في محنتهم«.
الروســية«  »الوطنيــة  مؤشــرات  ترصــد  لــم 
فــي  تبــدو  أنهــا  مــع  القــرم  ضــّم  بعــد  رقميــا 
الشــارع أعلى من ســابقتها التي انتهى إليها 
فــي  العــام  الــرأي  »ليفــادا« الســتطالع  مركــز 
أغســطس/ آب 2013، حــن عّبــر 51 فــي املئــة 
أنهم ال يفهمون شــيئا في السياســة، و59 في 
املئــة منهــم قالــوا إنهــا تشــعرهم بامللــل. فّســر 
رئيــس مركز »ليفادا«، أليكســي غراجدانكن، 
»النــاس  إن  بقولــه  النتائــج  تلــك  آنــذاك، 
ليــس  أنــه  يدركــون  حــن  بالســأم  يشــعرون 
بإمكانهــم تغييــر شــيء فــي البــالد مــن خــالل 

االحتجاجات أو من دونها«.
ســبق ذلــك اســتطالع فــي عــام 2011، كشــف أن 
61 فــي املئــة مــن الــروس ال يتابعــون الحيــاة 
السياســية فــي البــالد. وهنــاك اســتطالع آخــر 
تشــرين  أكتوبــر/  فــي  »ليفــادا«  مركــز  أجــراه 
أنفســهم  يعــّدون  َمــن  أن  كشــف   ،2013 األول 
وطنين قد انخفضت نسبتهم إلى 8 في املئة 
خــالل 13 عامــا أي منــذ تولــي بوتــن الرئاســة 

للمرة األولى.
وبحســب دراســة نشــرها موقــع »روســيا مــا 
وراء العناوين«، فإن تعريف الروس للوطنية 
قــد تغّيــر منــذ مطلــع هــذا القــرن. نســبة الذيــن 
أجــل  مــن   

َ
»العمــل تعنــي  الوطنيــة  إن  قالــوا 

خيــر البــالد«، انخفضــت مــن 35 فــي املئــة فــي 
عــام 2000 إلــى 21 فــي املئــة عــام 2013، بينمــا 
اســتقرت نســبة الــروس الذيــن عّرفــوا مفهــوم 
الوطنية بأنه »حّب البلد«، عند حدود 60 في 

املئة.
ورغــم أن فكــرة »الوطنيــة الروســية« تقــع فــي 
الحالــي  الروســي  الرئيــس  سياســة  صلــب 
لكــن  أواصــر روســيا،  األنصــار وشــّد  لكســب 
عبــارة:  مختلفــة،  ســياقات  فــي  يكــرر  بوتــن 
الســؤال  يتــرك  بمــا  األصليــن«،  »الــروس 
اإلثنيــة  روســيا  مكّونــات  علــى  مفتوحــا 
اعتبارهــا  الســالفية وحقيقــة  والدينيــة غيــر 

جزءًا من الهوية الروسية الجامعة.

فــي  التاريــخ  كليــة  فــي  الدوليــة  والعالقــات 
ســيرغي  الحكوميــة،  إيركوتســك  جامعــة 
شــميديت، فــي موقــع »تاس.أناليتكس.كــوم«، 
األخيــرة،  ســنة  العشــرين  غضــون  »فــي  أنــه 
يمكــن  كان  واحــدة  قصيــرة  فتــرة  فقــط  أذكــر 
الحديــث فيهــا عــن تســييس الشــباب نســبيا، 
أي عن اهتمام حّي وجماعي من قبل الشباب 
النصــف  واألدق   ،1999 عــام  إنــه  بالسياســة. 
الدومــا  انتخابــات  مــع  املتزامــن  منــه  الثانــي 
فــي دورتهــا الثالثة. أعقبت ذلك فترة المباالة 
تسييســا  نالحــظ  واليــوم  مديــدة،  شــبابية 

جماعيا في األوساط الطالبية«.
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باريس ــ منى السعيد

الفرنســي  الرئيــس  كان  تمامــا،  عــام  قبــل 
فرانسو هوالند يطلق تهديدات أمام مؤتمر 
السفراء الفرنسين بمعاقبة النظام السوري 
باســتخدامه  األحمــر  »الخــط  تخطــى  الــذي 
مــن  يومــن  وبعــد  الكيمــاوي«.  الســالح 
واشــنطن  تراجعــت  الشــهير،  الخطــاب  ذلــك 
ســورية،  فــي  القــوة  اســتخدام  احتمــال  عــن 
الفرنســية  والطائــرات  البــوارج  وعــادت 
بعدمــا   الفرنســية،  قواعدهــا  إلــى  املقاتلــة 
أهبــة االســتعداد.  قــد أصبحــت علــى  كانــت 
وإذا كان تراجــع اإلدارة األميركيــة وإحجــام 
بريطانيــا عــن املشــاركة بــأي عمــل عســكري، 
قــد جعــال هوالنــد يتخلــى عــن فكــرة القيــام 
منفــردًا بعمــل ضــد النظــام الســوري، إال أنــه 
اســتخدام  بضــرورة  قناعتــه  عــن   

َّ
يتخــل لــم 

بعــد  الفرنســي،  الرئيــس  هــو  وهــا  القــوة. 
ســنة تمامــا، وأمــام الســفراء أنفســهم، يكــرر 
قبــل أيــام القــول بضــرورة »لــي ذراع« النظام 
الســوري، ويرفــض أن يكــون الرئيــس بشــار 
اإلرهــاب  ضــد  عمــل  أي  فــي  شــريكا  األســد 
)دعــاش(  اإلســالمية«  و«الدولــة  عمومــا 
تحديــدًا. هــذه املــرة لــم يقــع هوالنــد في خطأ 
االلتحــاق بالسياســة األميركيــة التــي تبــدو 
قــرار نهائــي  أنهــا غيــر مســتقرة بعــد علــى 
بشــأن ســورية. خطــاب هوالنــد أمــام ســفراء 
للعمــل  طريــق  خارطــة  بمثابــة  كان  بــالده 
الدبلوماســي، وربمــا العســكري مــن ســورية 
إلى العراق وليبيا وغزة وأوكرانيا ومالي. 

التوجه نفسه كرره وزير الخارجية الفرنسي 
لــوران فابيــوس، في ختــام كلمته أمام مؤتمر 
الســفراء، بتلميحــه إلــى أن الحــرب األميركيــة 
فــي  واألميركيــة  العــراق،  علــى  البريطانيــة 

تنظيــم  تشــتت  عــن  أســفرتا  أفغانســتان، 
»القاعدة« وانتشاره في دول عدة، وأصبحت 
دور  يغفــل  ولــم  لإلرهــاب.  مرتعــا  ســورية 
األسرة الدولية في مواجهة كل هذه األخطار. 
هــو  فرنســا  فــي  الرئيــس  أن  املعــروف  مــن 
الــذي يحــدد السياســة الخارجيــة، وأن وزيــر 
الخارجيــة يتولــى التنفيــذ. ومــا قالــه هوالنــد 
وفابيوس يؤكد على نظرة فرنسا للتطورات 
لخــط  واضــح  تقــدم  هنــاك  منطقتنــا:  فــي 
التطــرف، وأوروبــا كما املجتمع الدولي ليســا 

في منأى عن خطر هذه الجماعات.
أصدقائــه  مــن  ينتظــر  هوالنــد  يعــد  لــم 
إشــارة  أي  األميركيــن  وال  البريطانيــن 
حــول  خطابــه  فــي  أراد  لكنــه  للتحــرك، 
باســتعادة  اإليحــاء  الخارجيــة،  السياســة 
ملبــادئ  وفقــا  خياراتــه  وتحديــد  املبــادرة 
يغــب  لــم  أنــه  العلــم  مــع  فرنســا،  ومصالــح 

عــن بــال أحــد أن هــذا الــدور تراجــع كثيرًا في 
ضوء حدود هامش الدبلوماسية الفرنسية 
وفــي  املنطقــة.  أزمــات  تجاوزتهــا  والتــي 
بالوضــع  الدوليــة  األســرة  انشــغال  خضــم 
الفلســطينية  األراضــي  وفــي  العــراق  فــي 
املحتلــة، جــاء خطــاب هوالنــد أمــام الســفراء 
ليضــع أولويــة تحركه في ليبيــا، ربما ألنها 

املســاحة األوســع املتاحة حاليا أمام فرنســا 
األزمــات،  تعــدد  ســياق  وفــي  مالــي.  بعــد 
للدبلوماســية  ليبيــا تحديــا جديــدًا  تطــرح 
فــي  سينتشــر  اإلرهــاب  »ألن  الفرنســية، 
املنطقــة إذا لــم نفعــل شــيئا فــي ليبيــا« كمــا 
قــال هوالنــد. فباريس، إلى جانب بريطانيا، 
ربما، هي القوة األوروبية الوحيدة التي قد 
تتحــرك عســكريا فــي مرحلــة مــا فــي ليبيــا. 
وأثــار تعامــل هوالنــد مــع العــدوان على غزة 
»الخطــوط  تجــاوز  كونــه  ســؤال،  مــن  أكثــر 
مــن  الخارجيــة  فرنســا  لسياســة  الحمــراء« 
خالل انحيازه إلســرائيل، وطريقة معالجته 
هــذا امللــف داخليــا أيضــا ومنــع التظاهــرات 
املنــددة بالعــدوان، واعتبــار االتهامــات ضــد 

إسرائيل »معاداة السامية«.
منــذ وصولــه إلــى قصر اإلليزيــه، بدأ هوالند 
التــي  الخارجيــة  السياســة  خبايــا  يكتشــف 
كان بعيدًا عنها ولم تكن تســتهويه من قبل. 
وهــا هــو اليــوم يؤكــد أنــه علــى كل الجبهــات 
الســاخنة. ارتدى هوالند في النصف الثاني 
حكومــة  بتشــكيل  أطلقــه  الــذي  عهــده  مــن 
جديــدة، ثيــاب املدافــع عــن القضايــا الكبــرى، 
وعــن »الســالم فــي العالــم«، فهــو القائــل: »في 
مواجهــة األمــور الطارئــة، ال بــد مــن التحــرك، 
فرنســا  فقدتــه  مــا  الســترجاع  محاولــة  فــي 
مــع  التعامــل  فــي  دولــي وهيبــة  مــن رصيــد 

األزمات«.
أكــد  الــذي  الدبلوماســي  التحــرك  هــذا  لكــن 
عليــه وصفــه بالضــروري والطارئ، حن قال 
هــذه  الطليعــة«.  فــي  دائمــا  تتحــرك  »فرنســا 
مجــرد كلمــات اختارها الرئيس الفرنســي في 
حديثــه أمام الســفراء، ال تســتند إلــى الواقع ال 
مــن قريــب أو بعيــد، وتبقــى أمنيــات يصعــب 
تحقيقهــا، فهــو ال يملــك اإلمكانــات وال القدرة 
وال الوســائل لتنفيــذ أي مــن هــذه العناويــن 

الذي تطرق إليها.
مــن  ســمعوه  مــا  أن  فرنســا  ســفراء  ويعــرف 
هوالنــد، ومــا ورد فــي رســالته، أمــر غيــر قابل 
شــعبية  مــن  فيــه  يعانــي  وقــت  فــي  للتنفيــذ 
منخفضــة وأزمــة اقتصاديــة خانقــة، وبعدمــا 
الثانــي  الحكومــي  التعديــل  إلجــراء  اضطــر 
خــالل شــهور، وفــي ضــوء االنقســامات داخــل 
االشــتراكي«  »الحــزب  السياســية  عائلتــه 

ووسط خالفات أغلبيته.

C

أعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين، أمس اإلثنين، عن أمله في أن يتحلى 
على  إضافية  عقوبات  فرض  بإمكان  يتعلق  ما  في  »بالمنطق«  الغرب 
بالده من بوابة األزمة األوكرانية. وأضاف، بحسب وكالة »رويترز«: »سنعمل 
هذه  تكاليف  شركاؤنا  وال  نحن  نتحمل  ال  حتى  عادية  عصرية  بطريقة 
اللكمات المتبادلة«. وكان زعماء االتحاد األوروبي قد اتفقوا على مطالبة 

المفوضية األوروبية بتحديد إجراءات أخرى التخاذها ضد موسكو.

أوكرانيا والمنطق

يخجل الروس من حقبة 
بوريس يلتسين التي كاد 
بلدهم يتفكك خاللها 

والتي أهينت فيها 
كرامتهم القومية. 

فهل شباب اليوم مع 
فالديمير بوتين أم مع 

»روسيا قوية«، وما 
هو مفهوم الوطنية 

الروسية بينهم؟

)Getty/يجد الشباب في سياسة بوتين انتفاضة ضد القيادة العالمية )فيكتور دراشيف/فرانس برس

■  نحن بحاجة إلى سياسة 
للواليات املتحدة تقوم على 

كلمات #هوالند. تميل سياسة 
أوباما ضمنيا تجاه األسد.

■  كمواطنة فرنسية أود أن أقول 
أنا تعبت جدًا من نظرة #هوالند 

السخيفة باستمرار

■  #هوالند هو أسوأ مثال إلنكار 
الدول الغربية نوايا #بوتن 

وأفعاله. #هوالند ليس مجرد 
نائم إنه نائم ويحلم

■  مشاكل #هوالند هي بالتأكيد 
تحذير مليليباند، ألن التقشف 

هو املسؤول عن األزمة الفرنسية

■  روسيا تغزو #أوكرانيا، 
هوالند ال يزال يهدد بعقوبات 

جديدة فقط. كان ذلك مفيدًا

■  تم اتخاذ كل الحذر لعدم 
استفزاز السيد #بوتن، وماذا 

كانت النتيجة؟ الضم واإلرهاب، 
إسقاط الطائرة املاليزية، الغزو. 

فشلت التهدئة

■  شكرًا لك فرنسا. األسد ال 
يمكن أن يكون حليفا في مكافحة 
»الدولة اإلسالمية« يقول هوالند 

■  الحل الوحيد لألزمة في 
فرنسا استقالة فرانسوا #هوالند 
وانتخابات جديدة. عدم الكفاءة 

أصبحت اآلن الكارثة

في  ترتسم  إذ  سبب،  من  ألكثر  تحديات  الفرنسية  الدبلوماسية  تواجه 
الشرق األوسط معالم حدود جديدة، غير تلك التي رسمها الفرنسيون 
والبريطانيون في معاهدة سايكس بيكو، أو الحدود التي تم رسمها 
مجددًا وتحديدًا في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وهناك األزمة 
في أوكرانيا، إذ يرى هوالند أن هيبة أوروبا في مواجهة روسيا تتوقف 
إلى حد بعيد على ما ستؤول إليه األوضاع في منطقة القرم، فالتدخل 

العسكري الروسي إذا حصل، سيكون غير مقبول فرنسيًا.

معالم جديدة



اليمن يختنق
الحوثيون يحاصرون صنعاء وخسائر النفط مليار دوالر

9

صدام الكمالي

قــال مســؤول كبيــر فــي وزارة النفــط 
الــذي  األمنــي  الوضــع  إن  اليمنيــة، 
يعيشــه اليمــن، أجبــر شــركات نفــط 
أجنبية على مغادرة البالد، مؤكدًا أن خسائر 
القطــاع تتجــاوز مليــار دوالر خــالل األشــهر 
االقتصــاد  يتعــرض  فيمــا  األخيــرة،  الثالثــة 
لضربات متسارعة تجعل مستقبله محفوفًا 
سياســية  اضطربــات  وتســود  باملخاطــر. 
أنصــار  جماعــة  فــرض  ظــل  فــي  وأمنيــة، 
علــى  تصعيديــة  خطــوات  »الحوثيــن«  اللــه 
الحكومــة اليمنيــة، مــن شــأنها بــرأي خبــراء 
اقتصاد، إصابة االقتصاد اليمني باالنهيار، 

في ظل األزمات املتعددة التي يتعرض لها.
وأوضح املسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، 
»العربــي الجديــد«، أن األضرار  فــي تصريــح لـ
فــي القطاعــات األخــرى تــكاد تتجــاوز قطــاع 
النفط، في ظل محاصرة الحوثين للعاصمة 

التي يتركز النشاط االقتصادي فيها.
مرحلــة  اإلثنــن،  أمــس  الجماعــة،  وبــدأت 
العصيــان املدنــي، حيــث شــلت حركــة الســير 
في قلب العاصمة صنعاء والشــوارع املؤدية 
إلى الحكومة ومبنى البرملان لســاعات، فيما 
قالت الجماعة أن األمر ســيكون بشــكل يومي 
حتى االســتجابة ملطالبها، املتمثلة بإســقاط 
الحكومة والتراجع عن قرار رفع دعم الوقود.

وقــال الخبيــر االقتصــادي، ياســن التميمــي 

التصعيــد  خطــوات  إن  الجديــد«،  »لعربــي  لـ
الحوثيــة، تمثــل تهديــدًا خطيــرًا للمحــاوالت 
املســتميتة التــي تقوم بهــا الحكومة إلنعاش 
االقتصــاد، مشــيرًا إلــى أن التصعيــد تســبب 
بشكل مباشر في التأثير على نشاط البنوك 
العكســية  الهجــرة  تنامــي  وفــي  والشــركات، 
للعملــة الصعبــة مــن البالد إلــى خارجها، في 
حن ســاهمت مغــادرة بعض الدبلوماســين 
خطــورة  علــى  مؤشــرًا  للعاصمــة  األجانــب 
كافيــًا  ســببًا  شــكل  الــذي  األمنــي  الوضــع 

للتأثير السلبي على االقتصاد في البالد.
ربــه منصــور  اليمنــي، عبــد  الرئيــس  وأعلــن 
بلــوغ  املاضــي،  أغســطس/آب  مطلــع  هــادي، 
الوضع االقتصادي في البالد مرحلة حرجة، 
فــي ظــل انخفــاض اإليــرادات العامــة للبــالد، 
واســتمرار تفجيــر أنابيــب النفــط، التــي ُتكّبد 

اليمن مليارات الدوالرات.
التهديــد  حالــة  فــإن  التميمــي،  وبحســب 
الحوثــي بالســيطرة على صنعــاء هو الخطر 
منــاخ  بســيادة  غيــره،  مــن  أكثــر  الحقيقــي، 
ال  حــد  إلــى  باملخاطــر  محفــوف  اقتصــادي 
ومشــاريع  خطــط  عــن  الحديــث  معــه  يمكــن 

وصفقات ومستقبل اقتصادي.
فــي  صعوبــات  اليمنيــة  الحكومــة  وتواجــه 
حيــث  البــالد،  فــي  واالســتقرار  األمــن  بســط 
يســتمر مسلســل تفجيــر أنابيــب النفــط الذي 
الســنوية  موازنتــه  فــي  اليمــن  عليــه  يعتمــد 
مــا  وهــو  املئــة،  فــي   70 إلــى  تصــل  بنســبة 

يتخــوف منــه املانحــون. وتصاعــدت عمليات 
الثــورة  النفــط اليمنــي عقــب نجــاح  تخريــب 
فــي إطاحــة الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه 
صالح، وبلغت الخسائر في السنوات الثالث 
املاضيــة نحــو 4.750 مليــارات دوالر، حســب 

اإلحصاءات الرسمية.
وحــذر التميمــي، مــن أن الوضــع الحالــي فــي 
الوقــود،  رفــع  قــرار  حــول  والصــراع  اليمــن، 

سيعمل على اتساع رقعة الفقر.
البالــغ  اليمــن،   

ّ
فــإن الدولــي،  البنــك  وحســب 

عــدد ســكانه نحــو 25 مليــون نســمة، هــو مــن 
الدول األشــد فقرًا في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، بنســبة فقــر تبلــغ 42.8 فــي 
مســؤولن  بحســب  اليمــن،  ويحتــاج  املئــة. 
ملعالجــة  دوالر،  مليــار   11.9 إلــى  يمنيــن 
املشــاكل التــي تعصــف بــه، ويعانــي نحــو 44 
فــي املئــة مــن اليمنيــن الجــوع، وفقــًا ألحــدث 
اليمــن  ســكان  ثلــث  ويعيــش  اإلحصــاءات. 
البالــغ عددهــم 25 مليــون نســمة علــى أقل من 
دوالريــن يوميــًا، وتقدر البطالة بنحو 35 في 
املئة، في حن تصل هذه النسبة بن الشباب 

إلى 60 في املئة.
وزادت الديــون الخارجيــة للبــالد، بقيمة 114 
يونيو/حزيــران،  نهايــة  فــي  دوالر  مليــون 
لتصل إلى 7.44 مليارات دوالر، مقابل 7.326 
مليارات دوالر في مايو/أيار، حســب بيانات 
البنــك املركــزي، فيمــا أرجــع محللــون الزيــادة 

إلى تراجع موارد البالد من النقد األجنبي.

اقتصاد

عالء البحار وطارق نجم الدين 

»العربــي  لـ مصــر،  فــي  قضائيــة  مصــادر  كشــفت 
الجديــد«، عــن قائمــة جديدة من األمــوال املهربة التي 
تعــود إلــى الرئيس املصري املخلوع، حســني مبارك، 
و22 من رموز نظامه، من بينهم نجاله عالء وجمال، 
ّدرت قيمتها بنحو مليار و250 مليونًا و780 ألف 

ُ
وق

التــي فضلــت عــدم  دوالر أميركــي. وقالــت املصــادر، 
اإلفصاح عنها، إن »األموال جرى تهريبها إلى سبع 
دول، هي سويسرا، وهونج كونج، واململكة املتحد،ة 

وإسبانيا، وفرنسا، وليختنشتاين، وقبرص«. 
 760 بمبلــغ  الــدول  مقدمــة  فــي  سويســرا  وجــاءت 

مليــون  بـــ285  كونــج  هونــج  تليهــا  دوالر،  مليــون 
دوالر، ثــم بريطانيــا بـ135 مليون دوالر، ثم إســبانيا 
بـــ51 مليــون دوالر، ثــم فرنســا بـــ13 مليونًا و480 ألف 
دوالر، مــن ضمنهــا عقــارات، ثــم إمــارة ليختنشــتاين 
بـــ5 ماليــن دوالر، وأخيــرًا قبــرص بمليون و300 ألف 

دوالر.
وعجــزت الحكومــات املتعاقبــة بعــد ثــورة 25 يناير/
كانــون الثانــي 2011، عــن اســترداد األمــوال املهربــة 
مــن قبــل نظــام مبارك ورمــوزه الهاربن، ومنهم رجل 
األعمال حســن ســالم، ووزير املالية األســبق يوســف 
بطرس غالي، ووزير الصناعة األسبق رشيد محمد 

رشيد. 

وبدأت جهود على استحياء في عهد الرئيس محمد 
مرســي، عبر تشــكيل لجنة الســترداد األموال، قبل أن 
مــن  فــي 3 يوليو/تمــوز  الجيــش  انقــالب  بــه  يطيــح 
العــام املاضــي، بعدهــا توقفــت الجهــود، حيث دخلت 
مصــر في قالقل سياســية وأمنيــة، وأهملت حكومتا 
حــازم الببــالوي، وإبراهيــم محلــب، املؤقتتــان، امللــف 
األمــوال  تمامــًا. وقــّدرت تقاريــر غيــر رســمية حجــم 
املصريــة املهربــة بأكثــر مــن 130 مليــار دوالر، علــى 
مــدى 30 عامــًا فــي عهــد مبــارك، لكــن ال توجــد أرقــام 

رسمية محددة في هذا اإلطار. 
وكانــت محكمــة مصريــة قــد أصدرت حكمًا بالســجن 
ثالث سنوات على مبارك، وأربع سنوات على نجليه 

عــالء وجمــال، وتغريمهــم 125 مليــون جنيــه )17.5 
مليون دوالر(، في قضية القصور الرئاسية. 

وأثبتت األجهزة الرقابية أن مبارك ونجليه، حصلوا 
علــى مبالــغ بشــكل ســنوي من ميزانيــة الدولة، تحت 

بند صيانة القصور، وارتكبوا مخالفات أخرى.
وأصــدرت محاكــم أحكامــًا بالســجن والغرامــة علــى 
عــدد مــن رمــوز مبــارك الهاربــن. ورغــم ذلــك، رفضــت 
دول أوروبيــة عديــدة، عشــرات املخاطبات من النائب 
العام، املستشــار هشــام بركات، تطالب بالكشــف عن 
حســابات وأرصــدة مبــارك وعائلتــه ونظامــه، والتــي 
ال توجد تقديرات رسمية في شأنها، مبررة موقفها 

بعدم صدور أحكام نهائية.

قائمة جديدة بـ1.2 مليار دوالر من أموال مبارك المهربة

مصطفى عبد السالم

تصور وهمًا، أن القفز على السلطة 
سيضع اقتصاد البالد بني يديه، 

يتصرف فيه كيفما ووقتما شاء، 
وأن إعادة الروح القتصاد البالد 
املتهاوي منذ سنوات، هي مهمة 

أسهل كثيرًا من االنقالب على 
السلطة.

وتصور وهمًا، أن الصناديق التي 
مألها بماليني األصوات في اليوم 

الثالث لالنتخابات، كفيلة بجذب 
االستثمارات وإعادة مليارات 

الدوالرات التي هربت من مصر 
عقب ثورة 25 يناير.

وتصور أيضا، أنه بإجراء 
االنتخابات الرئاسية، كفيل بفتح 
خزائن املؤسسات املالية الدولية 

ليغرف منها كيفما شاء، ونسي 
أن هذه املؤسسات ال تمنح أموالها 

النقالبات عسكرية تقتل بها 
متظاهرين سلميني.

تصّور أن الدول الداعمة له 
ستواصل ضخ مليارات الدوالرات، 
لتثبيت أقدامه في السلطة ضاربة 
عرض الحائط بتطلعات شعوبها 

التي تعاني مشاكل فقر وبطالة 
وعشوائيات وفساد، ال تقل 

نسبتها عن املعدالت املوجودة في 
مصر وربما تزيد.

قبيل تربعه على عرش البالد 
وعقب انقالبه أبلغ املحيطني به 

أن ثقل دول داعمة له، في املحافل 
الدولية كفيل بالضغط على 

صندوق النقد الدولي ملنح مصر 
عشرة مليارات دوالر، وأن هذا 

الثقل سيمتد لإلفراج عن املعونة 
األميركية املعلقة.

وعقب إعالن فوزه في االنتخابات، 
توّهم أنه بمجرد إقامة حلف 
أمني لضرب الثورات العربية 
بأنها خطوة كفيلة بانسياب 

الغاز الجزائري والنفط العراقي 
إلى مصر لعالج كارثة انقطاع 

الكهرباء.
وفي ظل هذه التصورات الواهمة، 

نسي أن عمليات القتل في شوارع 
مصر، كفيلة بإقناع األجانب بأن 
هذه الدولة عالية املخاطر ال يمكن 

االستثمار فيها، وأن املصريني 
الذين ال يزالون يخرجون في 

الشوارع مطالبني بالحرية تعني أن 
البالد لم تشهد استقرارا سياسيا 
بعد، وأن ذلك بات حلما بعيد املنال.

1000
توقع تقرير التحاد غرف مجلس 
التعاون الخليجي أن يبلغ حجم 

االستثمار الصناعي بدول 
الخليج نحو ألف مليار دوالر 
بحلول عام 2020، مقابل 323 
مليار دوالر حاليًا، بارتفاع 

نسبته 209 في املائة.

5.2%
ارتفعت قيمة الصادرات 

التركية على أساس سنوي 
في أغسطس/آب بنسبة 5.2 

في املائة، مسجلة 11.07 مليار 
دوالر، وفق اتحاد املصدرين 

األتراك.

مصر تقترض 11.2 
مليار دوالر في 

سبتمبر
تعتزم وزارة املالية املصرية 
اقتراض 80.5 مليار جنيه 
)11.2 مليار دوالر( خالل 

سبتمبر/أيلول الحالي من 
البنوك املحلية، عبر إصدار 

سندات وأذون خزانة، بزيادة 
قدرها 2.2 مليار دوالر، عن 

أغسطس/آب، لسد عجز 
املوازنة، وفقا لبيانات رسمية.

تونس تستبدل 
المانحين 

بالمستثمرين
قررت تونس استبدال مؤتمر 

للحصول على أموال من 
املانحن، بملتقى »استثمر من 
أجل تونس«، بالعاصمة في 

الثامن من سبتمبر/أيلول.

ناقلة نفط كردية 
تعاود الظهور

في أميركا
عاودت ناقلة محملة بنفط 

خام كردي بقيمة مائة مليون 
دوالر الظهور، على أنظمة 
التتبع باألقمار الصناعية 

قرب تكساس جنوبي الواليات 
املتحدة، أمس، بعد أيام من 

االختفاء.

أرقام سهم

كواليس

مسافة 
السّكة

أوانٍ 
ملّغمة

بين  ألغامًا  تستخدم  باتت  العراقيين،  جوع  سد  في  الطعام  أواني  استخدام  من  بدًال 
المسلحين والقوات العراقية شمال البالد، في الحرب التي شردت 1.2 مليون عراقي.

أسعار السلع والمعادن أسعار العمالت  بالدوالر األميركي
 3.75 الريال السعودي  
 3.64 الريال القطري  
 0.28 الدينار الكويتي 
 3.67 الدرهم اإلماراتي  
 1.22 الدينار الليبي  
 8.49 الدرهم المغربي  
 0.38 الريال العماني  

 152.3 الليرة السورية  

 1.72 الدينار التونسي  
  80.33 الدينار الجزائري  

 7.15 الجنيه المصري  
 0.37 الدينار البحريني  

 1163 الدينار العراقي  
 0.70 الدينار األردني  

 214.8 الدينار اليمني  
5.69 الجنيه السوداني  

 1.91% قطر  
 1.54% دبي  
0.90% أبو ظبي  
%0.11ـ الكويت  
0.04% السعودية  
%0.15ـ مسقط  
0.15% البحرين  
0.07% عّمان  

0.06% مصر  
0.68% بيروت  
%0.04ـ تونس  
0.37% العراق  
0.01% فلسطين  
%0.79ـ ليبيا  
%0.22ـ الدار البيضاء  
0.11% داو جونز  

خام برنت  103 دوالر للبرميل
1287.2 دوالرًا لألونصة الذهب  
الفضة  19.44 دوالرًا لألونصة
البالتين  1424.7 دوالرًا لألونصة
النحاس  3.15 دوالرات للرطل
البالديوم  911.7 دوالرًا لألونصة
الرصاص  135.2 دوالر للطن
الغاز الطبيعي  4.04 دوالرات للوحدة 

الذرة األميركية  363.2 دوالرًا للطن
القمح األميركي  543.2 دوالرًا للطن
فول الصويا  1024.2 دوالرًا للطن
القهوة  201.2 دورا للطن
الفوالذ  662 دوالرا للطن
القطن  66.5 للقنطار
سكر  423.4 دوالرًا للطن
زيت النخيل خام  484.7 دوالرًا للطن

مؤشرات البورصات

الثالثاء 2 سبتمبر / أيلول 2014 م  7 ذو القعدة 1435 هـ  ¶  العدد 1 السنة األولى



ــركــــة ســامــســونــج  ــتـــزم شــ ــعـ تـ
ــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ لـــــــلـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات الـ
سامسونج  على  االستحواذ 
الــهــنــدســيــة، مــقــابــل نــحــو 2.5 مــلــيــار 
دوالر في خطوة جديدة ضمن عملية 
سامسونج  مــجــمــوعــة  هيكلة  إعــــادة 
الـــتـــي تــســارعــت وتــيــرتــهــا، مــنــذ نقل 
املــســتــثــمــر الــرئــيــســي املــســيــطــر على 
الشركة إلى املستشفى في مايو/أيار.

املالية  األوراق  ســوق  سجلت 
الــســعــوديــة »تــــــــداول«، أمـــس، 
صــفــقــتــن خــاصــتــن عــلــى كل 
مـــن »مـــصـــرف الـــراجـــحـــي« بــنــحــو 92 
ألــف ســهــم  بسعر 78.5 ريـــال للسهم، 
مليوني  إلــى  تصل  إجمالية  وبقيمة 
دوالر، وسهم »سامبا« بنحو 293 ألف 
بقيمة  للسهم،  ريـــااًل   51 بسعر  سهم 

إجمالية تصل إلى 3.9 مليون دوالر.

فـــي  الـــــنـــــقـــــل  وزارة  دعــــــــــت 
الــــبــــحــــريــــن املـــــقـــــاولـــــن إلــــى 
املــــنــــافــــســــة عــــلــــى مـــنـــاقـــصـــة 
تــوســعــة مـــطـــار املـــنـــامـــة الــــدولــــي، إذ 
جديدة  صالة  بناء  التوسعة  تشمل 
لــلــركــاب ومـــواقـــف لــلــطــائــرات وعـــدة 
مـــبـــان أخـــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك األعـــمـــال 
الهندسية والكهربائية ملرافق املطار، 
ــــروع عــبــر  ــــشـ ــرر تـــمـــويـــل املـ ــقــ ومـــــن املــ

صندوق أبوظبي للتنمية.

أعــلــنــت الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
ألنــابــيــب الــصــلــب »األنــابــيــب 
الـــــســـــعـــــوديـــــة« فــــــــوز إحــــــدى 
شركاتها التابعة بمناقصة تصنيع 
وتـــوريـــد أنــابــيــب بــقــطــر 32 بــوصــة، 
لصالح  املسال  الطبيعي  الغاز  لنقل 
شــركــة »أرامـــكـــو الــســعــوديــة« بقيمة 

تصل إلى 77.8 مليون دوالر.

إليكتريك  الــســويــدي  حــقــقــت 
املــصــريــة، خــال الستة أشهر 
األولــــــــى مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
مــلــيــون  بــلــغــت 230.1  ــاح  ــ ــ أربـ صـــافـــي 
مقابل  دوالر(  مــلــيــون   32.16( جــنــيــه 
مــلــيــون   23.3( جــنــيــه  مـــلـــيـــون   166.5
دوالر(، بنفس الفترة من العام املاضي.

ارتــفــعــت الــخــســائــر املــتــراكــمــة لشركة 
لــــيــــجــــال آنـــــــد جـــــنـــــرال جــلــف 
املــــتــــخــــصــــصــــة فــــــي أنـــشـــطـــة 
التأمن بالبحرين، والتابعة 
ــــى 10.47  لــلــبــنــك األهــــلــــي املـــتـــحـــد، إلـ
مليون دوالر، بما تعادل 41 في املائة 

من رأس املال.

عالء البحار وجازية سليماني

رغــم عــدم دخول الباد في حرب مع 
الحالــي  الوقــت  فــي  جيرانهــا  أحــد 
وهدوء موجة اإلرهاب التي اندلعت 
فــي بدايــة التســعينيات من القــرن املاضي، اال 
أن الجزائــر رفعــت مخصصــات جيشــها إلــى 
العــام  فــي موازنــة  أكثــر مــن 13 مليــار دوالر 
موازنــات  يعــادل  مــا  وهــو   ،2015 الجديــد 
هــي  مجتمعــة،  عربيــة  دول  ثمانــي  جيــوش 
وليبيــا  وتونــس  واملغــرب  والعــراق  مصــر 

وسورية واألردن واليمن.
ووفق محضر املوازنة العامة لعام 2015 التي 
أقرتهــا الحكومــة الجزائريــة أخيــرًا، فقــد جــاء 
ارتفــاع ميزانيــة الجيــش الجزائــري فــي إطــار 
تحديــات األمــن والدفــاع والتوترات اإلقليمية 
املحيطة بالجزائر، من دون أن تكشف طبيعة 

هذه املخاطر.
ومــن املقــرر أن تعــرض املوازنــة الجديــدة على 
املقبــل  األول  أكتوبر/تشــرين  فــي  البرملــان 

ملناقشتها تمهيدا إلقرارها.
واســتحوذت مخصصــات الجيــش الجزائــري 
علــى نحــو 11 فــي املائــة من مجمــوع امليزانية 
العامة للباد، البالغة 112 مليار دوالر، وبما 

يعادل 13 مليار دوالر. 
وإضافــة إلــى هــذا املبلــغ، خصصــت املوازنــة 
أخــرى  دوالر  مليــار   6.95 نحــو  الجزائريــة 
املباشــر  اإلنفــاق  ليصبــح  الداخليــة،  لــوزارة 
علــى األمــن فــي البــاد نحــو 20 مليــار دوالر 

أميركي. 
وإجمــااًل بلغت موازنتا الدفاع والداخلية في 
الجزائــر لعــام 2015 نحــو 19.95 مليــار دوالر 
العــام  موازنــة  مــن  املائــة  فــي   17.8 وبنســبة 
موازنتــي  أضعــاف  ثمانيــة  وتفــوق  املقبــل، 
الدفاع والداخلية للجارة تونس والبالغة 2.3 
مليار دوالر، منها 927 مليون دوالر للجيش 

وحده، حسب وكالة األنباء التونسية. 
وحســب أحــدث تقريــر ملوقــع »جلوبــال فايــر 
الجيــوش  تصنيــف  فــي  املتخصــص  بــاور« 
عامليًا وعربيًا، بلغت ميزانية الجيش املصري 
والعراقــي   ،2014 عــام  فــي  دوالر  مليــار   4.1
5.5 مليــار دوالر، واألردنــي 1.3 مليــار دوالر، 
 880 والليبــي  دوالر،  مليــار   2.5 والســوري 
مليــون دوالر، واليمنــي 1.2 مليــار دوالر، أمــا 
موازنــة الدفــاع املغربيــة، فهــي فــي حــدود 3.3 

موازنة دفاع الجزائر 
تفوق 8 جيوش عربية

ارتفع اإلنفاق على 
الجيش الجزائري 10.5 

مليار دوالر في 6 سنوات

موازنة وزارتي
 الدفاع والداخلية تتجاوز 

مخصصات التعليم 
والصحة

10
اقتصاد

مليــار دوالر، حســب إحصــاءات إدارة الدفــاع 
الوطني املغربية. 

موازنــة  فــي  الكبيــرة  الزيــادة  هــذه  وأثــارت 
املراقبــن  مــن  عــدد  انتبــاه  الجزائريــة،  األمــن 
اهتمــام  مــن  تعجبــوا  الذيــن  االقتصاديــن 
الدولة باإلنفاق العسكري واألمني مع ضعف 
بــررت  الجزائريــة  الحكومــة  أن  إال  املخاطــر، 
ذلــك بمواجهــة أخطــار أمنيــة مــن املجموعــات 

اإلرهابية في الداخل والخارج.
وقــال مراقبــون لـ«العربــي الجديــد«، إن الرفــع 
التــي  الجزائــري،  الجيــش  مليزانيــة  املســتمر 
تعــد األضخــم بــن ميزانيات باقــي القطاعات 

لحاجــات  االســتجابة  إلــى  تهــدف  الحيويــة، 
اســتراتيجية  وتنفيــذ  العســكرية،  املؤسســة 
بالتكنولوجيــا  وتزويــده  الجيــش  تحديــث 
األمنيــة  التحديــات  ومواجهــة  الحديثــة، 
والجريمــة  اإلرهــاب  بمكافحــة  املرتبطــة 
رفضــوا  الذيــن  املراقبــون،  ويلفــت  املنظمــة.  
الجزائــري،  الجيــش  أن  إلــى  أســمائهم،  ذكــر 
ينشــر أكثر من ثمانية آالف جندي على طول 
الحــدود مــع ليبيا وحدها، ناهيك عن األعباء 
املتعلقــة بمراقبــة الحــدود مــع مالــي وتونــس 
ملنع تســلل املســلحن وعناصر »القاعدة« في 
باد املغرب وتنظيم »التوحيد والجهاد« في 
غرب أفريقيا التي تنشط في منطقة الساحل. 
امليزانيــة  ارتفــاع  أن  املراقبــون  ويشــرح 
يعــود  والجيــش،  الدفــاع  لــوزارة  املخصصــة 
إلــى رغبــة الجزائــر فــي إجراء مراجعة شــاملة 
تنفيــذ  عبــر  والدفاعيــة  األمنيــة  للمنظومــة 
برنامج أعلنه الرئيس الجزائري، عبد العزيز 

بوتفليقة منذ عام 2000. 
األســلحة  علــى  الدولــي  الحظــر  رفــع  وســمح 
واملعــدات العســكرية الــذي كان مفروضــًا على 
الجزائــر خــال فتــرة األزمــة األمنيــة بن 1992 
الى 1999، بعقد سلسلة من صفقات التسلح، 
مــع  بينهــا صفقتــان بقيمــة 13 مليــار دوالر 
صاروخيــة  منظومــة  اقتنــاء  تشــمل  روســيا 

ودبابات ومقاتات وطائرات تدريب. 
كمــا شــمل تجهيــز الجيــش الجزائــري اقتنــاء 
العســكرية  البحريــة  التقنيــات  مــن  منظومــة 
وزوارق وســفن حربيــة وتحديــث غواصــات، 
كمــا تــم عقــد صفقة إلمداد الجيــش الجزائري 
مؤسســة  مــع  عســكرية  عربــة  ألــف   23 بـــ 
حكومية جزائرية. ووقعت الجزائر مع أملانيا 
على صفقة أسلحة مختلفة عام 2008، بقيمة 

عشرة مليارات دوالر أميركي.
وحســب محللــن، فــإن موازنــة األمــن الداخلي 
والدفــاع فــي الجزائــر زادت بأكثــر مــن عشــرة 
املاليــة  املخصصــات  عــن  دوالر  مليــارات 
املوجهة لوزارة التربية الوطنية، التي جاءت 
في املركز الثاني في إنفاق موازنة عام 2015، 
بحيــث تــم تحديدهــا بنحــو 9.4 مليــار دوالر. 
فهــذا  الصحــة،  موازنــة  التربيــة  بعــد  لتأتــي 
القطــاع الــذي يعانــي كثيــرًا مــن املشــكات لــم 
 4.75 بقيمــة  اعتمــادات  علــى  ســوى  يحصــل 

مليار دوالر، حسب جزائرين. 
الــدول  بــن  الرابعــة  املرتبــة  الجزائــر  وتحتــل 

واملرتبــة  عاملّيــًا،  الطبيعــي  للغــاز  املصــدرة 
الثالثــة فــي القــارة األفريقيــة مــن حيــث إنتــاج 
النفــط، وبرغــم ذلــك يعيــش أكثــر مــن 20 فــي 
الفقــر.  خــط  تحــت  الجزائريــن  مــن  املائــة 
نســبة  تــزال  ال  املرتفعــة،  اإليــرادات  ورغــم 
مرتفــع،  مســتوى  فــي  الجزائــر  فــي  البطالــة 
بحيــث تصــل إلــى نحــو 46 فــي املائة، بحســب 
تقريــر برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي، لكــن 
املركــز اإلحصائــي فــي الجزائــر يشــير إلــى أن 

غزة ــ حنين ياسين

ال يعــرف الفلســطيني خالــد حلــس )40 عامًا( 
إحــدى  فــي  النازحــة  بعائلتــه  ســيذهب  أيــن 
الاجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  مــدارس 
الفلسطينين )أونروا( مع بدء العام الدراسي 
الجديــد، الــذي تقرر له موعدًا في الرابع عشــر 

من سبتمبر/أيلول الحالي.
ويعيــش أفــراد عائلــة حلــس، ونحــو تســعن 
األمــم  مــدارس  إلــى  نزحــوا  فلســطيني  ألــف 
املتحــدة فــي غــزة بعد أن دمــر جيش االحتال 
اإلسرائيلي منازلهم خال الحرب، في »حيرة 
أيــن ســيلجؤون،  إلــى  يعرفــون  فــا  شــديدة« 

واقتــراب  اإلســرائيلية،  الحــرب  انتهــاء  بعــد 
إخائهــم  ضــرورة  يعنــي  ممــا  الدراســة  بــدء 
للمــدارس. ويقــول حلــس لـ«العربــي الجديــد«: 
اإلســرائيلية  املدفعيــة  اآلليــات  دمــرت  »لقــد 
شــرقي  الشــجاعية  حــي  فــي  عائلتــي  منــزل 
مدينــة غــزة، واضطررنــا حينهــا إلــى اللجــوء 
إلــى هــذه املدرســة مــع املئــات مــن أبنــاء الحي، 
العــام  وحلــول  الحــرب  انتهــاء  بعــد  واآلن 
الدراســي الجديــد بعــد نحــو أســبوع ال أعــرف 

أين سأذهب مع أفراد عائلتي التسعة«.
عــاد  القطــاع،  علــى  العــدوان  انتهــاء  وبعــد 
معظــم النازحــن إلــى منازلهــم املدمــرة بشــكل 
كليــا  بيوتهــم  دمــرت  مــن  وبعــض  جزئــي، 

وبقــي  ســكنية،  شــقق  اســتئجار  مــن  تمكــن 
بحســب تقديــرات املراقبــن نحــو تســعن ألف 
نحــو نصــف  مــأوى. وكان  بــدون  فلســطيني 
عــدوان  خــال  نزحــوا  فلســطيني  مليــون 
الواحــد والخمســن يومــًا علــى القطــاع، إلــى 

وزارة  وطلبــت  اإليــواء.  ومــدارس  أقاربهــم 
األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية ثاثة 
آالف منــزل متنقــل مــن تركيا »بشــكل مبدئي« 
إليــواء العائــات النازحــة. وفــي الســياق، قــال 
الطبــاع  ماهــر  الدكتــور  االقتصــادي  الخبيــر 
إن هنــاك محدديــن أساســين لعمليــة إعــادة 
االعمــار األول هــو إنهــاء الحصــار املفــروض 
على غزة بشــكل كامل وفتح املعابر التجارية 
األمــوال  توفــر  هــو  والثانــي  كامــل  بشــكل 
الازمــة لإلعمــار«. وأضاف الطبــاع لـ«العربي 
الجديــد« أن »املحــدد األهــم هــو فتــح املعابــر 
ودخــول كافــة احتياجات قطاع غــزة، وأهمها 
مــواد البنــاء فنحــن بحاجة إلــى كميات هائلة 
مــن مــواد البنــاء؛ لتتــم عمليــة إعــادة اإلعمــار 
بالســرعة املطلوبــة«. وفــي مــا يتعلــق بتوفــر 
األمــوال، أوضــح أن الفلســطينين ينتظــرون 
فــي  يعقــد  أن  املقــرر  املانحــن  مؤتمــر  اآلن 
القاهرة الشــهر املقبل )أكتوبر( وما ســيخرج 
وتطبيقهــا  ماليــة  ومنــح  توصيــات  مــن  بــه 
فعليــا علــى أرض الواقــع. ويــرى الطبــاع أنــه 
إذا توفر شــرطي رفع الحصار وتوفر األموال 
فــإن عمليــة اإلعمار ستســتغرق خمســة أعوام 
علــى أقــل تقديــر. وقال إن معبر كرم أبو ســالم 
جنوبــي قطــاع غــزة املعبــر التجــاري الوحيــد 
القطــاع،  احتياجــات  لتلبيــة  يكفــي  ال  حاليــًا 
الكبــرى  االســتيعابية  إن عمــل بطاقتــه  فهــو 
فلن يتجاوز عدد الشــاحنات التي ســيوردها 
إســرائيل  ودمــرت  شــاحنة.   450 للقطــاع 
فــي حربهــا علــى قطــاع غــزة التــي بــدأت فــي 
 51 بعــد  وانتهــت  املاضــي  تمــوز  يوليــو/   7
 بتوقيــع اتفــاق وقــف إطــاق 

ً
يومــًا متواصــا

وإســرائيل  الفلســطينية  الفصائــل  بــن  نــار 
برعايــة مصريــة، قرابــة 19 ألــف منــزل بشــكل 
جزئــي،  بشــكل  العــدد  هــذا  وأضعــاف  كلــي 
وفــق إحصائيــة أولية لوزارة األشــغال العامة 

واإلسكان الفلسطينية.

نازحو غزة بين الركام وحلم اإلعمار

صفقات

مناقصات

أرباح وخسائر

مليار   13 من  ألكثر  جيشها  مخصصات  الجزائر  حكومة  رفعت 
دوالر في موازنة 2015، وهو ما يعادل موازنات جيوش 8 دول 
واليمن،  واألردن  وسورية  وليبيا  وتونس  والمغرب  والعراق  مصر  هي  عربية 

وبررت ذلك بما سمته بتحديات األمن والتوترات اإلقليمية

تحقيق

20
بلغت موازنتا الدفاع والداخلية 
في الجزائر لعام 2015 ما يعادل 

19.95 مليار دوالر، وهو ما 
يعادل 17.8 في املائة من املوازنة، 
ليتفوق اإلنفاق األمني على باقي 

املجاالت.

90 ألف 
فلسطيني 
بدون مأوى 
جراء العدوان 
على غزة
)سيد خطيب/
فرانس برس/
)Getty

قالت صحيفة 
»كلكست« اإلسرائيلية 

إن البنك الدولي 
سدد ديون الكهرباء 

المستحقة على 
الحكومة الفلسطينية، 

لمصلحة شركة 
الكهرباء اإلسرائيلية، 

والتي هددت في أكثر 
من مناسبة بقطع 

التيار عن الضفة 
نتيجة تضخم الديون. 

وقّدر التقرير نصف 
السنوي الصادر عن 

شركة كهرباء االحتالل 
األسبوع الماضي، 

إجمالي ديون الكهرباء 
المستحقة على 

الفلسطينيين بنحو 
342 مليون دوالر حتى 

نهاية يونيو/حزيران.

خاص

نصف مليون فلسطيني 
نزحوا خالل عدوان الواحد 
والخمسين يومًا على غزة

تقرير
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نســبة البطالــة ال تتجــاوز 9.8 فــي املائــة. ولــم 
العالــي  التعليــم  لــوزارة  الحكومــة  تخصــص 
دوالر.   مليــار   3.51 ســوى  العلمــي،  والبحــث 
ومن الالفت االرتفاع السنوي مليزانية الدفاع 
الجزائرية، بشكل متسارع، فقد بلغت موازنة 
الجيــش فــي عــام 2008 ملياريــن و500 مليون 
دوالر فقــط، وعــام 2010 أكثــر مــن 6.5 مليــار 
دوالر، وارتفعــت فــي عــام 2011 إلى 7.4 مليار 
دوالر، ثــم تجــاوزت 9.7 مليــار دوالر فــي عــام 

املســؤولني  تصريحــات  مــع  تزامنــا   ،2012
الجزائريــني التــي كانــت تشــير باســتمرار إلى 

ارتفاع الحاجة للتسليح العسكري. 
الجزائــري  للجيــش  الحكومــة  ورغــم تزويــد 
لــم  ذلــك  أن  إال  كبيــرة،  عســكرية  بإمكانــات 
يمنــع العمليــات اإلرهابيــة تمامــا كمــا حدث 
في بداية 2014، حيث تعرضت منشأة للغاز 
فــي منطقــة أمنــاس علــى الحــدود مــع ليبيــا 

لعملية إرهابية.

طهران ــ العربي الجديد

تزايــدت أعــداد البطالــة فــي إيــران إلى حدود 
علــى  األخطــر  بأنهــا  مراقبــون  وصفهــا 
مستقبل طهران االقتصادي، في ظل ارتفاع 
معــدالت الفقــر ألكثــر مــن 23 مليون شــخص 
على أقل التقديرات الرسمية نتيجة سلسلة 
واالتحــاد  أميــركا  أقرتهــا  التــي  العقوبــات 
األوروبــي ضــد طهــران علــى مــدار الســنوات 

املاضية.
وتعّول إيران في التخفيف من حدة أزماتها 
االقتصاديــة واملعيشــية علــى اتفــاق نــووي 
نهائــي، تأمــل فــي إبرامــه مــع دول )خمســة + 

.)1
ومن املنتظر صدور التقرير الفصلي لوكالة 
الطاقــة الذريــة حــول برنامــج إيــران النــووي 

خالل أيام.
وحسب وزارة االقتصاد اإليرانية فإن نسبة 
اإليرانيــني الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقر 
مــن  املائــة  فــي   31 تبلــغ  العقوبــات،  جــراء 
إجمالي عدد الســكان البالغ نحو 75 مليون 

شــخص، إذ يعيــش هــؤالء علــى 1.25 دوالر 
قرابــة  يقــف  الــذي  الوقــت  فــي  فقــط،  يوميــا 
ثالثــة ماليــني شــخص قــادر علــى العمــل في 
طوابيــر البطالــة. وتشــير بيانــات حكوميــة 
التــي تنتمــي  العائــالت  إلــى أن العديــد مــن 
إلــى الطبقــة املتوســطة في إيــران تتجه نحو 
إلــى  عددهــم  ويصــل  الفقيــرة،  الطبقــة  فئــة 
خمســة ماليــني نســمة تقريبــا. وأبــدت إيــران 
اســتياءها بعدمــا أعلنــت واشــنطن الجمعة 
جديــدة  عقوبــات  ســتفرض  أنهــا  املاضيــة 
علــى عــدد من الشــركات اإليرانية واألجنبية 
النتهاكهــا  الطيــران؛  وشــركات  واملصــارف 

العقوبات املفروضة على طهران.
وتأخــرت طهــران فــي تســليم وكالــة الطاقــة 
الذرية إجابات عن أسئلتها، فعاجلت وزارة 
عقوبــات  برزمــة  إيــران  األميركيــة  الخزانــة 
فرضتهــا علــى 25 شــخصا ومؤسســة بتهــم 
النــووي  البرنامــج  دعمهــم  بــني  تتــراوح 
قــوات  تســليح  فــي  ومســاهمتهم  اإليرانــي، 

الرئيس السوري بشار األسد.
الخمســة  العقوبــات  قــرارات  وخلفــت 
املفروضــة علــى إيــران، والتــي صــادق عليها 
مجلس األمن الدولي مشكالت كبيرة أثقلت 
األخيــرة،  الســنوات  خــالل  االقتصــاد  كاهــل 
أزمــات  ضمــن  اإليرانيــني  معيشــة  وتأثــرت 
تشــكل تحديــا أمام حكومــة الرئيس املعتدل 

حسن روحاني.
الثــورة  انتصــار  مــع  الحظــر  هــذا  وبــدأ 
ثالثــة  مــن  أكثــر  قبــل  إيــران  فــي  اإلســالمية 

عقــود مــن قبــل الواليــات املتحــدة األميركية، 
التي جمدت أصوال مالية لبعض اإليرانيني 
فــي مصارفهــا، ومــن ثــم حولتــه إلــى حظــر 
بعــد  العقوبــات  وتوســعت  كامــل،  تجــاري 
إمــدادات  أي  بيــع  الغــرب  فمنــع   ،2006 عــام 
أو بضائــع أو أجهــزة إليــران قــد تســمح لهــا 
بتطوير برنامجها النووي. واتســعت دائرة 
الحظر بعد ذلك لتشمل القطاعات التجارية 

والصناعية والبتروكيماوية وغيرها.
وكانــت العقوبــات كفيلــة بتحويــل إيــران من 
البلد الرابع عامليا في إنتاج النفط، إلى بلد 
ال يستطيع تصدير نفطه إال لبعض البلدان 
اآلســيوية. وتراجعــت مبيعــات طهــران إلــى 
أقل من 1.5 مليون برميل نفط يوميا، مقابل 

3.5 مليون برميل يوميا في أواخر 2010.
املركــزي  البنــك  علــى  العقوبــات  وبحكــم 
وبســبب تجميــد بعــض األرصــدة اإليرانيــة 
لــم تســتطع البــالد أيضا تحصيــل عائداتها 
فتراكمــت  الصعبــة،  بالعملــة  النفطيــة 
وزادت  بالخــارج،  املجمــدة  أرصدتهــا 

األوضاع االقتصادية صعوبة وتعقيدا.
ثلــث  تقريبــا  عامــني  قبــل  العملــة  فخســرت 
نســبة  وارتفعــت  الــدوالر،  أمــام  قيمتهــا 
التضخــم خــالل الســنوات األخيــرة مــن حكــم 
الرئيــس الســابق محمــود أحمدي نجاد إلى 
35 فــي املائــة ممــا أدى إلــى ارتفــاع األســعار 
بشكل مضطرد، خاصة وأن الحكومة فقدت 
وانتشــار  األســواق  علــى  الرقابيــة  أدواتهــا 
إلــى  الفقــر  ارتفــع  وبالتالــي  االحتــكار، 
معــدالت غيــر مســبوقة. وأدى فــرض الحظــر 
علــى القطاعــات التجاريــة إلى إغالق العديد 
نســبة  فارتفعــت  واملصانــع،  الشــركات  مــن 
البطالــة فــي املجتمــع إلــى أكثــر مــن 10.7 فــي 
املائــة وفــق بيانــات مركز اإلحصــاء اإليراني 

الحكومي.
ويزيــد معــدل البطالــة بــني الشــباب اإليراني 

)بني 15 و24 عاما( إلى نحو 24 في املائة.

العقوبات تقود إيران إلى براثن الفقر

األردن بحاجة 
إلى مساعدات دولية

عزوف عالمي 
عن النفط الليبي

توقعات بنمو االقتصاد 
الخليجي %4.2

طرابلس ــ أحمد الخميسي

لــم تكــن إعادة فتح موانئ النفط شــرق 
املاضــي،  يونيو/حزيــران  فــي  ليبيــا 
بعد عام من ســيطرة املســلحني عليها، 
النفــط  مشــترّي  رغبــة  لتحفيــز  كافيــة 
إلــى  العــودة  فــي  العامليــة  الســوق  فــي 
ليبيــا كمــا يبــدو، نتيجــة االضطرابات 

األمنية التي تشهدها البالد.
وقــال مديــر إدارة التخطيــط واملتابعــة 
فــي وزارة النفــط الليبية، ســمير كمال، 
التــي تواجههــا  إن ســبب الصعوبــات 
بــالده فــي تســويق النفــط يرجــع إلــى 
توقــف موانــئ التصديــر شــرق البــالد، 
منــذ قرابــة عــام، ما ألجأ املشــترين إلى 

البحث عن أسواق أخرى.
وتسعى الحكومة الليبية إلى تسويق 
كميــات مــن النفــط تصــل إلــى حــدود 9 
موانــئ  فــي  تكدســت  برميــل،  ماليــني 
النفــط، فــي شــرق البــالد، منذ أيــام، في 
ظل عزوف املشترين عن النفط الليبي.

لـــ  تصريحــات  فــي  كمــال،  وأوضــح 
»العربــي الجديــد«، أن بعــض الحقــول 
النفطيــة تعمــل حاليــا، بشــكل طبيعــي 
الســرير  إنتاجهــا »فحقــال  يتأثــر  ولــم 
واملســلة يغذيان ميناء الحريقة )شرق 

ليبيــا( بشــكل طبيعي، وحقل الشــرارة 
جنــوب  متــرًا  كيلــو   800( النفطــي 
الزاويــة،  مينــاء  إلــى  طرابلــس( يضــخ 
)جنــوب  الفيــل  حقــل  إلــى  باإلضافــة 
غــرب ليبيــا( الــذي يضــخ إنتاجــه إلــى 
البــالد(.  غــرب  )شــمال  مليتــة  مينــاء 
وأضــاف أن الحقــول البحرية )الجرف، 
بكامــل  تعمــل  والســالم(  والبــوري، 
قوتها اإلنتاجية. ومنذ شــهر وبضعة 
أيام رفعت الحكومة القوة القاهرة عن 
ميناء السدرة، ولم تسّوق ليبيا سوى 
1.8 مليــون برميــل مــن مخــزون مينــاء 
الســدرة )أكبر ميناء نفطي في ليبيا(، 
والــذي يتواجــد فيه حوالى 4.5 مليون 

برميل من النفط الخام.
الســابق  املســؤول  زوبيــة،  علــي  وقــّدر 
الوطنــي،  املؤتمــر  فــي  النفــط  مللــف 
نتيجــة  النفــط،  مــن  ليبيــا  خســائر 
حصار املوانئ النفطية حتى منتصف 
يونيو/حزيــران املاضــي، بنحــو 30.8 
علــى  ليبيــا  وتعتمــد  دوالر.  مليــار 
إيــرادات النفــط فــي توفيــر أكثــر من 95 
فــي املئــة مــن إيــرادات الدولــة. وتراجــع 
برميــل  ألــف   500 حــدود  إلــى  اإلنتــاج 
يوميا، في املتوسط، مقابل 1.6 مليون 

برميل في يوليو/تموز 2013.

عمان ــ ينال نواف البرماوي

األردنيــة،  التخطيــط  وزارة  قالــت 
إلــى  يحتــاج  األردن  إن  اإلثنــني،  أمــس 
دعــم خارجــي بقيمــة 4.5 مليــار دوالر 

ملواجهة تدفق الالجئني السوريني.
وقدرت بيانات ملنظمات األمم املتحدة 
دمــت 

ُ
ق التــي  املســاعدات  اإلغاثيــة، 

مســاعدات  بنــد  تحــت  لــأردن  فعليــا 
الســوريني  الالجئــني  الســتضافة 
نهايــة  مــع  دوالر  مليــون   777 بنحــو 
تكلفــة  بلغــت  فيمــا  املاضــي،  العــام 
فــي  الســوريني  الالجئــني  اســتضافة 
هذا العام نحو ملياري دوالر، بحسب 
فيمــا  ملســؤولني،  ســابقة  تصريحــات 
 1.2 بنحــو  دوليــة  منظمــات  قدرتهــا 
التخطيــط  وزيــر  ودعــا  دوالر.  مليــار 
إبراهيــم  األردنــي،  الدولــي  والتعــاون 
املجتمــع  صحافــي،  بيــان  فــي  ســيف، 
الدولي لالســتمرار بتوفير املساعدات 
الســوريني،  لالجئــني  اإلنســانية 
وحــث املجتمــع الدولــي علــى مواصلــة 
هــذه  مــع  للتعامــل  الحكومــة،  دعــم 
وتضمنــت  األمثــل.  بالشــكل  األزمــة 
لتمكــني املجتمعــات  الوطنيــة  الخطــة 

فــي  الســوريني  لالجئــني  املســتضيفة 
دعــم  طلــب   ،)2016  –2014( األردن 
دولي بنحو 4.5 مليار دوالر، ســتوزع 
على املشاريع ذات األولوية للقطاعات 
الالجئــني  بتدفــق  املتأثــرة  الثمانيــة، 
الســوريني علــى األردن، وهــي التعليــم 
والصحــة والطاقــة والبلديــات وامليــاه 
وســبل  والعمــل  واإلســكان  والحمايــة 
العيش، كما سيتم إضافة مشاريع في 

قطاعات البيئة واملواصالت والعدل.
فــي  الســوريني  الالجئــني  عــدد  ويقــدر 
الجــئ،  مليــون   1.6 بنحــو  األردن، 
ويعانــي  رســمية.  تقديــرات  بحســب 
عديــدة  اقتصاديــة  تحديــات  األردن 
كارتفــاع عجــز املوازنــة، املقــدر أن يبلــغ 
دوالر،  مليــار   1.5 نحــو  العــام،  هــذا 
مــن  ألكثــر  املديونيــة  حجــم  وارتفــاع 
اللجنــة  وحــذرت  دوالر.  مليــار   28
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
»اإلســكوا« التابعــة لأمــم املتحــدة فــي 
يوليــو/ تمــوز املاضــي، مــن التداعيات 
االقتصاديــة الســلبية لأزمــة العراقيــة 
وســورية  األردن  الجــوار،  دول  علــى 
ولبنــان، بســبب الترابــط القــوي بينهــا 

في الحركة التجارية.

الرياض ــ العربي الجديد

نصــف  االقتصــادي  التقريــر  توقــع 
العامــة  األمانــة  أعدتــه  الــذي  الســنوي 
التعــاون  مجلــس  دول  غــرف  التحــاد 
دول  اقتصــاد  يحقــق  أن  الخليجــي، 
فــي   4.2 بنحــو  نمــوا  الســت  املجلــس 
املائة خالل العام الحالي 2014، بقيمة 
تريليــون   1.7 إلــى  تصــل  إجماليــة 
دوالر، ارتفــاع من 1.65 تريليون دوالر 

عام 2013.
حصلــت  الــذي  التقريــر،  وأضــاف 
»العربي الجديد« على نســخة منه، أن 
دول املجلس تطمح إلى رفع مســاهمة 
فــي  االقتصاديــة  القطاعــات  بعــض 
والســيما  اإلجمالــي،  املحلــي  ناتجهــا 
رفــع حصتــه  الصناعــي، عبــر  القطــاع 
فــي الناتــج اإلجمالــي املحلــي إلــى 25 
فــي املائــة بحلول عام 2020 مقارنة مع 

نحو 10 في املائة حاليا.
حجــم  يصــل  أن  التقريــر  وتوقــع 
إلــى  الخليجــي  الصناعــي  االســتثمار 

عــام  بحلــول  دوالر  تريليــون  نحــو 
دوالر  مليــار   323 مــع  مقارنــة   ،2020
حاليــا، بفضــل انتهاء دول املجلس من 
تجهيــز املــدن الصناعيــة التــي يجــري 

العمل فيها في الوقت الراهن. 
تعــزز  املجلــس  دول  أن  إلــى  وأشــار 
تنويــع  بهــدف  الصناعــي  القطــاع 
فــرص  وإيجــاد  الدخــل،  مصــادر 
النفــط  غيــر  قطاعــات  فــي  اســتثمارية 

والغاز.
وكثيرًا ما تنصح مؤسسات االقتصاد 
الدوليــة وعلــى رأســها صنــدوق النقــد 
الدولــي، دول الخليــج بعــدم االعتمــاد 
ملــوارد  رئيــس  كمصــدر  النفــط  علــى 

الدولة.
وحســب التقريــر، تخطــط دول الخليج 
لدعــم ومســاندة الصناعــات الصغيــرة 
واملتوســطة، إذ تشــكل هذه املؤسسات 
املنشــآت  مــن  املائــة  فــي   86 مــن  أكثــر 
الصناعيــة بــدول املجلــس، إال أن حجم 
اســتثماراتها ال يتجــاوز 22 فــي املائــة 

من االستثمارات الصناعية.

استحوذت مخصصات الجيش 
الجزائري على نحو 11 في 

المائة من مجموع الميزانية 
)Getty(  العامة

ستظل العقوبات 
االقتصادية سالحًا على 

رقبة طهران ما دام 
الملف النووي معلقًا، 

مما يهدد بفشل 
»روحاني« في حلحلة 

أزمات معيشية تعصف 
ببالده منذ سنوات على 

رأسها الفقر والبطالة

ثالثة ماليين إيراني 
بدون عمل و 14 مليون 

تحت خط الفقر

من أرجاء الوطن

تقرير
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50 شركة مالبس تستفيد 
من االتفاقية من أصل 

800 وقعت »الكويز«

12
مال وسياسةاقتصاد

القاهرة - العربي الجديد

يقول مراقبون إن اتفاقية »الكويز« باتت خطوة كبرى في االختراق الصهيوني 
للمجتمع املصري، ومن خاللها تم ربط لقمة عيش عشرات اآلالف من العمال 
املصريــن فــي أكثــر من 400 شــركة نســيج مصريــة بالعدو الصهيونــي، وربط 
رأس املــال املصــري بنظيــره اإلســرائيلي األميركــي.  وتقــول تقاريــر رســمية 
صــادرة عــن الغرفــة التجاريــة فــي محافظــة الجيــزة جنوبــي القاهــرة، إن عــددا 
كبيــرا مــن الصنــاع املصريــن يصــدرون ســلعا غذائية وغيــر غذائية لالحتالل 
اإلسرائيلي على رأسها الكيك واملولتو )أحد أنواع العجائن(. وأكدت مصادر 
ذات صلة لـ«العربي الجديد« أن مصانع حديد كبرى، مثل حديد عز، وبشاي، 
والجارحــي، تصــّدر الحديد املصري إلســرائيل عبر قبرص. وأضافت املصادر 
التــي فضلــت عــدم الكشــف عــن هويتهــا، أن مصنــع أســمنت ســيناء، اململــوك 

لرجــل األعمــال حســن راتــب، صاحــب قناة املحــور الفضائية، يصدر اإلســمنت 
املصــري لالحتــالل اإلســرائيلي بنفــس طريقــة تصديــر الحديــد، وأحيانــا مــن 
وكان  إســرائيل.  إلــى  ومنهــا  الفلســطينية،  الســلطة  ملناطــق  خــالل تصديــره 
شريف عفيفي رئيس غرفة صناعة مواد البناء في اتحاد الصناعات املصرية، 
أكــد فــي تصريحــات صحافيــة عــام 2008 أنــه يصــّدر الســيراميك إلــى االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقــال عفيفــي، وهــو رئيــس شــركة ســيراميكا بريمــا، إن املجموعــة )ســيراميكا 
بريما( تصدر الســيراميك لالحتالل اإلســرائيلي بما ال يتعدى 1 في املائة من 
اإلنتــاج الــذي يصــل ســنويا إلــى حــدود 2.5 مليــون متــر مربع من الســيراميك، 
مشــيرا إلــى أنــه ال توجــد قــرارات رســمية بوقــف التصديــر إلســرائيل، وأنــه ال 

يستطيع وقف التصدير في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة )الجات(.
وأضافــت املصــادر أن رجــل األعمــال املعــروف محمــد أبــو العينــن، صاحــب 

مصانــع ســيراميكا كيلوبتــرا وصاحــب قنــاة صــدى البلــد الفضائيــة يصــدر 
كميــات كبيــرة مــن الســيراميك إلــى إســرائيل، وبســؤاله حــول التصديــر، قــال 
»ال نصــدر نهائيــا إنتاجنــا إلــى إســرائيل«. وفــي الســياق ذاته، أوضــح التقرير 
االقتصــادي لغرفــة الجيــزة لشــهر يوليو/تمــوز املاضــي الخــاص بالصــادرات 
للدول الخارجية، والذي حصلت العربي الجديد على نسخة منه، أن صادرات 
املــواد الغذائيــة مــن املحافظــة لالحتــالل اإلســرائيلي بلغــت 395 ألــف دوالر، 
بخــالف كميــات مــن البســكويت بقيمــة 337 ألــف دوالر، وصــادرات كيــك بقيمة 
34.6 ألــف دوالر. وقــال مصــدر فــي الغرفــة التجارية بالجيــزة، إن هذه الكميات 
يتم تصديرها إلسرائيل كل شهر من مصانع تقع في املحافظة، موضحا أنها 
أحيانا تزيد على هذا الرقم وأحيانا تنقص، رافضا في الوقت نفســه الكشــف 
عــن هويــة املصّدريــن إلســرائيل. وال تقــف املصالــح بــن رأس املــال املصــري 
واإلسرائيلي عند هذا الحد، بل هي آخذة في التطور والزيادة، وفق مراقبن.

الكويز.. أمر واقع واختراق للمجتمع المصري

»بيزنس« مصرى إسرائيلي بدماء غزة

أميركا وإسرائيل.. حصان طروادة

باألسماء.. رجال أعمال مصريون يتعاملون مع االحتالل

القاهرة ــ محمد توفيق

بينمــا كانــت غــزة تنــزف طيلــة 51 يومــا جــراء 
يجلــس  القطــاع،  علــى  اإلســرائيلي  العــدوان 
املفــاوض املصــري علــى طاولــة االحتــالل لعقــد 
أبيــب مســبقا  اشــترطت واشــنطن وتــل  هدنــة 
أن يكــون طرفــا فيهــا، وضمــن مســتنداته، ملف 
أحمــر يحمــل عنــوان »الكويــز«. تلــك االتفاقيــة 
التــي تســعى مصــر منذ ســنوات لتعديلها بما 
يضمــن مصلحة أكبــر لرجال أعمال معدودين، 
أجنبيــة  دول  فيــه  تتخــذ  الــذي  الوقــت  فــي 
بالجملــة، قــرارات مقاطعة االحتــالل اقتصاديا 
اتــه علــى قطــاع غــزة وانتهاكــه القانــون  العتداء
الدولــي في فلســطن املحتلــة. وفي الوقت الذي 
تقاطــع فيــه معظــم دول العالــم دولــة االحتــالل 
العــدوان علــى غــزة؛ يواصــل  اقتصاديــا جــراء 
رجــال األعمــال املصريــون تصديــر منتجاتهــم 
إلــى األســواق اإلســرائيلية وإلــى مســتوطنات 
االحتــالل، لحصــد مزيد من الثروات املغموســة 
لــع فــي 

ّ
فــي الــدم الفلســطيني. وقــال مصــدر مط

الحكومــة املصريــة لـــ »العربــي الجديــد«، طالبا 
عدم نشــر اســمه، إن القاهرة طرحت في ســياق 
علــى  غــزة،  وقطــاع  االحتــالل  بــن  وســاطتها 
األول تعديــل اتفاقيــة »الكويــز« لتقليــل نســبة 
املكــّون اإلســرائيلي عــن 10.5 فــي املائــة، بعدمــا 
استغل اإلسرائيليون االتفاقية في رفع أسعار 
الخامات التي يتم توريدها للمصانع املصرية 
املســتفيدة من االتفاقية.   وحســب املصدر، فإن 
املخابرات العامة املصرية، هي التي تدير ملف 
»الكويــز« ضمــن ملفــات حيويــة أخــرى تربــط 
االحتــالل بالحكومــة منذ ســنوات، موضحا أن 
الحكومــة لــم تتلــق ردا شــافيا إلــى اآلن بشــأن 

مطلبها تعديل االتفاقية.
أواخــر 2004،  الكويــز،  اتفاقيــة  ووقعــت مصــر 
والتي تنص على الســماح للصادرات املصرية 
بالنفــاذ إلــى الســوق األميركيــة دون أي رســوم 

القاهرة ـ العربي الجديد

يرجــع تاريــخ اتفاقيــة الكويــز إلــى عــام 1996، 
حــن أقــر الكونجرس األميركي مبادرة، أعلنت 
الرئيــس  فــي عهــد  عنهــا الحكومــة األميركيــة 
كلينتون، بإنشــاء مناطق صناعية مؤهلة في 

منطقة الشرق األوسط بهدف دعم السالم.
فــي الحقيقــة، جــزء مــن  وهــذه االتفاقيــة، هــي 
اتفاقية التجارة الحرة األميركية اإلسرائيلية، 
باالســتفادة  األخــرى  لــدول  تســمح  لكنهــا 
تشــمل ســلعها مكونــات  أن  مقابــل  فــي  منهــا 
إســرائيلية 11.7 في املئة على األقل، وأميركية 
بنســبة 15 فــي املئــة علــى األقــل، في حــن يمثل 

املكون املصري بنسبة 35 في املئة.
وتمنــح االتفاقية االحتالل اإلســرائيلي وضعا 
احتكاريا، في حدود النسبة املشار إليها، حيث 
يفــرض الســعر الــذي يريــده، كمــا أن االتفاقيــة 
توريــد  فــي  الحــق  املتحــدة  الواليــات  تعطــي 
15 فــي املئــة مــن املكونــات، دون فــرض مصــر 

جمركيــة، شــريطة أن تتضمن املنتجات مكونا 
إســرائيليا ال تقــل نســبته عــن 11.7 فــي املائــة 
جرى خفضه بعد ذلك ليصبح 10.5 في املائة.

وقال مصدر آخر في وزارة الصناعة والتجارة 
مــن  ضغوطــا  تواجــه  الحكومــة  إن  املصريــة، 
االتفاقيــة  مــن  املســتفيدين  األعمــال  رجــال 
لتعديلهــا عبــر خفــض املكــون اإلســرائيلي إلى 
حــدود 8 فــي املائــة علــى األقــل، مؤكــدا أن هــذا 
املطلــب ليــس مــن قبيــل املقاطعــة االقتصاديــة 
لالحتــالل، وإنمــا لحمايتهم من ارتفاع أســعار 
عــن ندرتهــا  اإلســرائيلية فضــال  الخــام  املــواد 
أعمــال  رجــال  وتعــرض  األحيــان.  أغلــب  فــي 
مصــر،  فــي  »الكويــز«  اتفاقيــة  مــن  ينتفعــون 
مســتندات  زّوروا  بعدمــا  جنائيــة  ملحاكمــات 
أنهــا  علــى  لخامــات صناعيــة  شــراء  وفواتيــر 
مــن االحتــالل اإلســرائيلي لتمريــر صادراتهــم 
إلــى أميــركا تحــت مظلــة »الكويــز« باملخالفــة 
لصريــح االتفاقيــة، ما برره مراقبون باضطرار 
رجــال األعمــال إلى ذلــك نتيجة نقص الخامات 
»تعديــل  أن  املصــدر  وأضــاف  اإلســرائيلية. 

رســوما جمركيــة عليهــا. وتســتفيد الواليــات 
املتحــدة مــن اســتيراد منتجــات بتكلفة خاصة 
 عــن االســتفادة مــن مبيعــات 

ً
مــن مصــر، فضــال

ــع املصــري 
ّ
صن

ُ
املــواد الخــام التــي يحتاجهــا امل

كشرط أساسي للدخول تحت مظلة االتفاقية.
وبموجب »الكويز« تم االتفاق على إقامة سبع 
مناطــق صناعيــة مؤهلــة فــي مصــر، علــى عدة 
مراحــل، علــى أن تشــمل املرحلــة األولــى إقامــة 
املناطق الصناعية املؤهلة في منطقة القاهرة 
الكبــرى، ومنطقــة اإلســكندرية، وبــرج العــرب، 
والعامرية، واملدينة الصناعية في بورسعيد.

وكيــل  أعدهــا  اقتصاديــة  دراســة  وقالــت 
محمــد  األســبق،  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
املدخــالت  وجــود  إن  مؤخــرًا،  الشــيمي،  نبيــل 
األميركيــة بنســبة ال تقــل عــن 15 فــي املئــة، بــل 
ربمــا يتجــاوز الـــ50 فــي املئــة، )حيــث أن املكــون 
املصــري لــن يتجاوز الـ35 فــي املئة، إضافة إلى 
يعنــي  املصريــة(  الصناعــة  مســتوى  ضعــف 
أن الســوق األميركــي يســتقبل ســلعا أميركيــة 
باألساس، وهي تماثل ما يحدث في اتفاقيات 
املعونة األميركية التي تصر الواليات املتحدة 
علــى أن يعــود الجــزء األكبــر منها إلــى الخزانة 
األميركيــة مــن جديد، وبالتالــي فمن الطبيعي 
رســوم  دون  األميركيــة  الســوق  تدخــل  أن 

جمركية.
وتأتــي إســرائيل كأكبــر املســتفيدين مــن هــذه 
املنســوجات  قطــاع  االتفاقيــة، حيــث ســتحرك 
أهميــة  ذي  غيــر  قريــب  وقــت  إلــى  كان  الــذي 
االتفاقيــة،  هــذه  قبــل  اإلســرائيلي،  لالقتصــاد 
كمــا تعتبــر فرصــة غيــر مســبوقة نحــو تقليــل 
والقفــز  اإلســرائيلي  االقتصــاد  علــى  الضغــط 

على املقاطعة الشعبية العربية ملنتجاتها.

االتفــاق مــن شــأنه تحرير املصدرين جزئيا من 
رفــع  الــذي  املكــون اإلســرائيلي  االعتمــاد علــى 
تكلفــة املنتــج املصري النهائي«. ويســتفيد من 
شــركات  مــن  محــدود  عــدد  »الكويــز«  اتفاقيــة 
املالبس الجاهزة، ال يتعدى 50 شركة من أصل 
عت االتفاقية، تستحوذ 8 شركات منها 

ّ
800 وق

علــى حصــة 70 فــي املائــة مــن نســبة التصديــر، 
وهــي: شــركة النيــل للمالبــس، اململوكــة لرجــل 
األعمال جالل الزوربا رئيس اتحاد الصناعات 
املصريــة الســابق، وعــالء عرفــة، رئيس الشــركة 
رئيــس  بهــاء،  وخالــد  للمالبــس،  السويســرية 
قاســم،  ومحمــد  للتريكــو،  املصريــة  الشــركة 
رئيس شــركة التجارة الدولية، وإســماعيل أبو 
الســباع، صاحــب مصانــع أبــو الســباع للغــزل، 
لرجــل  اململوكــة  ســنتر،  قطــن  كايــرو  وشــركة 
األعمال مجدي طلبة، وشركة لوتس للمالبس 

التي يملكها رجل األعمال حسام جبر.
ورفضــت وحــدة »الكويــز« فــي وزارة الصناعــة 
والتجارة الكشــف عن أســماء الشــركات املوقعة 
الجديــد«  العربــي   « أن  غيــر  االتفاقيــة،  علــى 

وتعطــي هــذه االتفاقية االحتالل اإلســرائيلي 
املصــري،  االقتصــاد  اختــراق  علــى  القــدرة 
التفــوق  ومــع  الشــراكة،  موقــع  فــي  ووضعــه 
التكنولوجي اإلسرائيلي على الدول العربية 
القائــد  ســيمثل  اإلســرائيلي  االقتصــاد  فــإن 

االقتصادي في املنطقة، بحسب الدراسة.
الحقيقــي  املكســب  إن  الشــيمي،  ويقــول 
البدايــات  هــذه  هــو  االتفاقيــة  مــن  إلســرائيل 
الناجحة لتأســيس الســوق الشــرق أوســطية، 
وقــد ترجــم أيهــود أوملــرت ذلــك، بالقــول »إن 
توقيــع هــذه االتفاقيــة مــع أكبــر دولــة عربيــة 
هــو أعظــم حــدث منــذ ســنوات طويــل،ة وأنــه 
إســرائيل  ســتدخل  التوقيــع  هــذا  بموجــب 

العالم العربي من أوسع أبوابه«.

أبــرز  علــى  الخاصــة  مصادرهــا  مــن  حصلــت 
واصــل  والتــي  عليهــا،  املوقعــة  الشــركات 
إلــى االحتــالل  أصحابهــا تصديــر منتجاتهــم 

حتى خالل العدوان على غزة، ومن بينهم:
شــركات  مجموعــة  صاحــب  الزوربــا:  جــالل   -

نسيج ومالبس، وامللقب بـ »مهندس الكويز«.
محــالت  صاحــب  عرفــة(:  )آل  عرفــة  عــالء   -
كونكريــت ومصانــع جولــدن تكــس لألصــواف 
وغيرهــا، فــي العاشــر مــن رمضــان والــذي تــم 

القبض على الجاسوس عزام عزام داخلها. 
.BTM لويس بشارة: صاحب مصانع -

- محمد أبو العينن: رجل أعمال بورسعيدي.

وتابع، في حن التوقيع »آمل أن توقع الدول 
العربيــة كلهــا اتفاقيــات مــن هــذا النــوع مــع 
االحتــالل  إن  والواقــع   ،

ً
مســتقبال إســرائيل 

إلــى هــذه االتفاقيــة علــى  اإلســرائيلي ينظــر 
أنهــا كســر للعزلة االقتصادية التي يعيشــها 
في املنطقة«. وحســب الشــيمي، فإن املستفيد 
هــذه  مــن  املصــري،  الجانــب  مــن  الحقيقــي، 
األعمــا،ل  رجــال  مجموعــات  هــم  االتفاقيــة 
أعضــاء الحــزب الوطنــي املنحل، الذين لديهم 

مصالح في السوق األميركي.
السياســات  لجنــة  ســيطرة  وســاهمت 
نجــاح  فــي  املنحــل  الوطنــي  الحــزب  علــى 
املتحــدة  الواليــات  مــع  املصالــح  أصحــاب 
فــي  لإلســراع  الحكومــة  علــى  الضغــط  فــي 

- محمد قاسم: رجل أعمال، نائب جالل الزوربا 
ونائــب  املصريــن،  املصدريــن  جمعيــة  فــي 
رئيــس غرفــة الصناعات النســيجية فــي اتحاد 

الصناعات املصرية.
القليوبــي(:  )حمــادة  القليوبــي  علــي  - محمــد 
رئيــس غرفــة الصناعات النســيجية فــي اتحاد 

الصناعات املصرية.
- إيهــاب املســيري: رئيــس مجلــس إدارة شــركة 

الصناعات النسيجية في املحلة الكبرى. 
االقتصــاد  لجنــة  رئيــس  حمــزة:  خالــد   -
والجمارك في جمعية رجال األعمال املصرين. 
- منيــر عــز الديــن: رئيــس لجنــة الصناعــة فــي 

جمعية رجال األعمال املصرين. 
- محمود عبود: رئيس جمعية املستثمرين في 

بورسعيد. 
- إســماعيل أبو الســباع : رئيس شــركة نســيج 
مصــدري  جمعيــة  وســكرتير  الســباع،  أبــو 

ومستثمري مدينة املحلة الكبرى. 
- الســيد أبــو القمصــان: رئيــس قطــاع التجــارة 

الخارجية في وزارة التجارة والصناعة. 
- عــادل جزاريــن: رئيــس جمعيــة رجــال األعمال 
األســبق  املصــري  الصناعــات  اتحــاد  ورئيــس 

ووزير السياحة األسبق. 
- شــركة الراحــل جمــال الناظــر: رئيــس جمعيــة 
الســياحة  ووزيــر  املصريــن  األعمــال  رجــال 

األسبق.
- عبد الهادي عبد املنعم: نائب ســابق لرئيس 

جمعية مستثمري العاشر من رمضان. 
جمعيــة  رئيــس  نائــب  الحســيني:  هانــي   -

املستثمرين في بورسعيد. 
- محمــد املرشــدي: رئيــس مجلــس إدارة غرفــة 
مصانــع  وصاحــب  النســيجية،  الصناعــات 

مرشدي تكس. 
رئيــس  نائــب  العزبــي:  عــادل  الراحــل  شــركة   -
الشعبة العامة للمستثمرين في االتحاد العام 

للغرف التجارية. 
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيســة  خيــاط:  دينــا   -
الزارد مصر املالية لالستثمار )ابنة عم يوسف 

بطرس غالي وزير املالية الهارب(
التجــارة  وزيــر  مستشــار  الفيومــي:  ناجــي   -
التنفيــذي  املديــر   – والصناعــة  الخارجيــة 

لجمعية املصدرين املصرين. 
- زينــب غزالــي: العضــو املنتــدب لشــركة تاكــي 

ونائب رئيس مجلس اإلدارة. 
- مصطفــى صبــري: رئيــس لجنــة الصناعة في 
جمعيــة رجــال األعمال في اإلســكندرية، ومالك 

مصانع املالبس الجاهزة يو إس
إدارة مصانــع  رئيــس مجلــس  أشــرف شــتا:   -
شتا تكس للصناعات النسيجية واملفروشات.

التوقيــع علــى االتفاقيــة ،بينمــا تولــى بعــض 
األميركــي  الجانبــن  مــع  املفاوضــات  منهــم 

واإلسرائيلي.
اتحــاد  رئيــس  وهــو  الزوربــا،  جــالل  ويبــدو 
»مهنــدس  بـــ  وامللقــب  الســابق،  الصناعــات 
فــي  املســتفيدين  كأبــرز  الكويــز«،  اتفاقيــة 
إقنــاع  لســنوات طويلــة  مصــر، حيــث ســعى 
الحكومــة املصريــة بإبــرام تلــك االتفاقية، ولم 
اإلعــالم  وســائل  فــي  للحديــث  فرصــة  يتــرك 
دون اإلشادة باألردن التي وقعت »كويز« مع 

إسرائيل والواليات املتحدة عام 1999.
الســانحة  الفرصــة  كانــت   2004 عــام  وفــي 
املصريــة  الحكومــة  علــى  الضغــط  لتكثيــف 
مــع القــرار األميركــي مــن أجــال بإلغــاء نظــام 
الحصــص »الكوتة » ابتداء من يناير/كانون 
الثانــي 2005، وهــو النظــام الــذي كان يســمح 
ملصــدري املالبس الجاهزة املصرين بدخول 

السوق األميركية وفق حصة مقررة ملصر.
واســتخدم الزوربــا نفــوذه باعتبــاره عضــوًا 
في مجلس إدارة جمعية املستقبل، التي كان 
يرأســها جمــال مبــارك نجــل الرئيس املخلوع 
سياســات  بلجنــة  وعضــوا  مبــارك،  حســني 
الحــزب الوطنــي املنحــل، للضغط علــى وزارة 

التجارة ودفعها لعقد االتفاقية.
وبعــد توقيــع االتفاقيــة أصبــح الزوربــا أحــد 
أكبر ســبعة مصدرين إلى الســوق األميركية، 
مــن  يشــكون  شــركاته  فــي  العاملــن  أن  رغــم 

األجر الضئيل الذي يتقاضونه.
أن  الكويــز  طريــق  عــن  الزوربــا  واســتطاع 
يحتكر ما ال يقل عن 25 في املئة من صادرات 
املنســوجات واملالبــس  مــن  الخــاص  القطــاع 

الجاهزة، وأن يجني املليارات من ذلك.

لم تشتعل شوارع 
القاهرة بمظاهرات ضد 

االحتالل اإلسرائيلي تطالب 
بمقاطعته اقتصاديًا، 

مثلما كان يحدث سابقا. 
فقد تغيّرت األنظمة.. 

وربما العقائد

تبدو أميركا في واقع 
األمر، إلى جانب االحتالل 

اإلسرائيلي، األكثر استفادة 
على اإلطالق من اتفاقية 
»الكويز« مع مصر، نتيجة 

الوضع االحتكاري الذي 
وفرته االتفاقية

)Getty/يتوارى المعنى إذا حضرت المصالح لدى بعضهم  )أرشيف/فرانس برس

مبررات المنتفعين المعلنة من توقع اتفاقية »الكويز« كثيرة منها أن 
المالبس الجاهزة المصرية لن تستطيع المنافسة مع المنتجات الصينية 
إلى  والماليزية في السوق األميركية بدون »الكويز«، وهو ما سيؤدي 
الجاهزة،  المالبس  صناعة  في  المصرية  العمالة  من  كبير  عدد  تسريح 
للسوق  المصرية  الجاهزة  المالبس  ــادرات  ص بزيادة  آمــال  عن  فضال 
األميركية لتصل إلى نحو سبعة مليارات دوالر، وتوفير 250 ألف فرصة 

عمل جديدة.

عزٌف على أوتار كاذبة
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عــن  دبــي«  »فــاي  شــركة  أعلنــت 
وجهــاٍت  ثــاث  باتجــاه  توســعها 
لتســجل  أفريقيــا،  فــي شــرق  جديــدة 
بذلك ثمانني وجهة على شــبكتها منها تســع 

وجهات في أفريقيا.

الســعودية  »أرامكــو«  شــركة  أعلنــت 
عــن نجاحهــا فــي التغلب علــى إنجاز 
فــي  شــاملة  دوريــة  صيانــة  أكبــر 
تاريــخ »مصفــاة الريــاض« والبالغــة طاقتهــا 

التكريرية 124 ألف برميل يوميًا من النفط.

الكويتيــة  االتصــاالت  شــركة  أعلنــت 
املــال  أســواق  هيئــة  موافقــة  »فيفــا« 

على إدراجها في السوق الرسمية.

ملراقبــة  العامــة  املصلحــة  ذكــرت 
الجــودة والفحــص والحجر الصحي 
فــرع شــركة »كرايســلر« لصناعــة  أن 
ألــف   25 سيســتدعي  الصــني  فــي  الســيارات 
ســيارة مــن الســوق؛ بســبب وجــود عيــوب قــد 

تؤدي إلى اندالع حرائق.

13
الوجه اآلخر

نانسي عجرم
أعاني ارتفاع األسعار مثل كل الناس

■ كيــف تقّيمــن الوضــع االقتصــادي اللبنانــي فــي ظــل هــذه األوضــاع 
السياسية املتوترة؟ 

تأثــرت ســلبًا بالركــود االقتصادي فــي لبنان، ليس فقط على 
املستوى الفني، فأنا أواًل، وأخيرًا مواطنة لبنانية، أتأثر بما 
يجري من أحداث داخلية، ونحن منذ سنوات نعيش وضعًا 
صعبًا في كافة املجاالت، ارتفاع في األسعار وغياب السياح، 
والتوتــرات السياســية، جميعهــا عوامــل أثــرت علــى املواطــن 
اللبنانــي، وأنــا كمواطنــة، أعانــي كمــا تعانــي كافــة الشــرائح 
األوضــاع  أثــرت  كمــا  االقتصــادي،  الركــود  مــن  املجتمعيــة 
الصعبة بطريقة ســلبية على أعمالي الفنية، ســواء من حيث 
انخفــاض عــدد الحفــات في لبنــان، أو املهرجانــات، وبالرغم 
من ذلك، إال أنني استطعت أن أحقق نجاحًا كبيرًا في جميع 

األعمال، لكنني أنتظر األفضل دائمًا.

■ هــل أثــرت األوضــاع السياســية علــى حجــم أعمــال الفنانــن، وعلــى 
قيمة ما يقدمونه من أعمال فنية؟ 

 نعم أثرت األوضاع السياسية على حجم األعمال، بعيدًا عن 
الحفات الغنائية، فهناك العديد من شــركات اإلنتاج أوقفت 
أقــوم بإنتــاج أعمالــي  أنــا شــخصيًا منــذ ســنوات  أعمالهــا، 
علــى نفقتــي الخاصــة، وال شــك أن هنــاك فنانــني يحتاجــون 
إلــى شــركات إنتــاج، وإلى حجم أموال كبيــر لتقديم أعمالهم، 
ولألسف فإن حجم اإلنتاج انخفض خال السنوات املاضية. 

■ تتحدثــن عــن انخفــاض إيــرادات الفنانــن، وانخفــاض فــي حجــم 
أعمالهم، هل تأثر مصروفك الشخصي نتيجة انخفاض اإليرادات؟

ــض مصروفــه اليومــي، ألننــا نظهــر 
ّ
ال يمكــن للفنــان أن يخف

بشــكل يومــي، ويترتــب علــى ذلــك مصاريف خاصــة، ال يمكن 
اختزالهــا بســبب انخفــاض اإليــرادات، وبالرغم من انخفاض 
اإليــرادات، إال أن املصاريــف علــى العكــس مــن ذلــك، ارتفعــت 
علــى  لبنــان  فــي  والخدمــات،  الســلع  أســعار  ارتفــاع  نتيجــة 

سبيل املثال، فاألسعار في ارتفاع مستمر، وشبه يومي. 

■ هــل تأثــرت حيــاة الفنانن اقتصاديــا بالربيع العربي .. هل انخفض 
مستوى الدخل؟

ال شك أن الربيع العربي ساهم في انخفاض أعمال الفنانني 
لجميــع  االقتصاديــة  الحيــاة  علــى  أثــر  كمــا  عــام،  بشــكل 
املواطنني وساهمت األوضاع السياسية، والتوترات األمنية 

التــي شــهدتها الــدول العربيــة فــي انخفــاض عــدد الحفــات 
الحفــات  إيــرادات  علــى  نعيــش  كفنانــني  ونحــن  الغنائيــة، 
العربيــة،  األحــداث  ونتيجــة  ننتجهــا،  التــي  واأللبومــات 

انخفضت إيرادات جميع الفنانني. 

■ بعيــدًا عــن ارتفــاع األســعار، واألوضــاع السياســية املتشــنجة، فــي 
حياتــك اليوميــة، هــل تســتخدمن األوراق النقديــة، أم تفضلن بطاقات 

االئتمان في عمليات الشراء والتسوق؟
في حياتي اليومية، أستخدم األوراق النقدية، نظرًا لسهولة 
اســتخدامها وتبادلهــا، كمــا أن أغلــب األماكــن التــي أقصدهــا 
مــع عائلتــي، ال تتطلــب الدفــع ببطاقات االئتمــان، وأنا ال أرى 
فرقــًا كبيــرًا بــني البطاقــات والنقــود، بالنتيجــة، الوســيلتان 

وجدتا لاستهاك. 

■ فــي رحالتــك الخارجيــة، هــل تتبعــن األســلوب نفســه فــي ســداد 
مشترياتك؟ 

أفضــل  الخارجيــة،  الرحــات  ففــي  األمــر،  يختلــف  هنــا  كا، 
فــي  بهــا  الدفــع  لســهولة  نظــرًا  االئتمــان،  بطاقــة  اســتخدام 
الــدول األجنبيــة، باإلضافــة إلــى ذلك، فهنــاك إجراءات صعبة 
يتطلبهــا إدخــال النقــود إلى الــدول األجنبية وحتى العربية، 
لناحيــة التصاريــح ومــا شــابه، ولــذا فمــن األفضــل اســتخدام 
البطاقات االئتمانية في الخارج نظرًا لسهولة استخدامها.

■ ما توقعاتك املستقبلية لالقتصاد العربي، وماذا لو بقي االقتصاد 
في حالة الركود؟

أتمنى أن يعم السام والخير على جميع الدول العربية، وال 
شــك أن أرقــام البطالــة فــي العديــد مــن الــدول موضــوع يثيــر 
تتحســن  أن  وآمــل  ضروريــة،  معالجــة  ويتطلــب  االهتمــام، 
األوضــاع املعيشــية لجميــع املواطنــني، وخصوصــًا مواطنــي 
الــدول العربيــة، يكفينــا حــروب ودمــار، نحتــاج إلــى الســام 

واألمان، لكي يستطيع املواطن تأمني كافة احتياجاته. 

■ ماذا لو بقي االقتصاد العربي في حالة الركود؟ 
أنــا  وبالعكــس  التشــاؤم،  أحــب  ال  أنــا  صعــب،  ســؤال  هــذا 
متفائلــة بالشــباب العربــي وقدرتــه علــى التغييــر، وأرى أن 
بقــاء االقتصــاد فــي حالــة الركــود لفتــرات طويلــة، ســيكون له 

انعكاسات سلبية على حياتنا.

كشفت الفنانة نانسي عجرم، أن األوضاع االقتصادية، انعكست سلبًا على 
األعمال الفنية في العديد من الدول

أجرته  بلقيس عبد الرضاحوار

أظهــر مســح جديــد صــادر عــن مصــرف »إتــش أس بــي ســي«، أن قطــاع الصناعــة الروســية نما بوتيــرة بطيئة، 
ممــا يشــير إلــى صمــود القطــاع الصناعي، رغم التأثير االقتصادي لألزمة األوكرانية، واســتقر مؤشــر مديري 
املشــتريات للقطاع الصناعي، والذي يشــكل نحو 16 في املائة من االقتصاد الروســي، عند مســتوى 51 نقطة، 
كما ارتفع الناتج بعد انخفاضه خال األشــهر الـ 5 املاضية، وتوســعت الطلبيات الجديدة بأســرع معدل نمو 
منــذ تشــرين األول 2013، بينمــا انخفــض التوظيــف للشــهر 14 علــى التوالــي، وأشــار كبيــر االقتصاديــني فــي 

املصرف الكسندر موروزوف، إلى أن الدافع وراء نمو قطاع الصناعة الروسي هو زيادة الطلب املحلي.

صمود القطاع الصناعي الروسي

العربي الجديد

أدت األزمــة األمنيــة الجديــدة فــي العــراق، 
اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  ســيطرة  بعــد 
علــى مناطــق فــي شــمال الباد، إلــى نزوح 
العديــد مــن العراقيــني إلــى املناطــق األكثر 
أمنــًا، فقــد بلــغ عــدد النازحــني العراقيــني 
مــن املناطــق املتوترة في املوصل، وصاح 

الدين 
إلــى أكثــر مــن مليــون نــازح عراقــي خــال 
املنظمــة  أعلنــت  كمــا  املاضيــة.  الفتــرة 
عــدد  أن  جنيــف  فــي  للهجــرة  الدوليــة 

النازحــني فــي العراق بســبب النــزاع الدائر 
تجــاوز 1.6 مليــون نــازح، وذلك منذ بداية 
العام الذي شهد بدء القتال في محافظتي 

األنبار ونينوى. 
ويعاني العراق قبل حدوث األزمة األمنية، 
من ضعف بنيته االقتصادية، فقد وصلت 
نســب البطالــة قبــل األزمــة وبحســب وزيــر 
العمــل العراقــي نصــار الربيعــي إلــى أكثــر 
من 46 في املائة، و بعد األزمة األمنية، من 
املرجح أن ترتفع نسب البطالة، مما يهدد 
بحدوث كارثة اجتماعية. إلى ذلك كشفت 
تتوقــع  أنهــا  العراقيــة  التخطيــط  وزارة 

 30 إلــى  العــراق  فــي  الفقــر  نســبة  ارتفــاع 
فــي املائــة، بســبب األوضــاع األمنيــة التــي 

تشهدها بعض املحافظات العراقية.
وأفاد املتحدث باســم الوزارة، عبد الزهرة 
النــزوح األخيــرة  بــأن موجــات  الهنــداوي 
التي شــهدتها بعض املحافظات العراقية 
أن  واملتوقــع  األمنيــة،  األوضــاع  بســبب 
تتمخــض عــن أكثــر مــن مليــون و600 ألــف 
نازح ستلقي بظالها على الفقر، متوقعا 
املائــة  فــي   30 إلــى  الفقــر  نســبة  أن تصــل 
خــال العــام الحالــي، بعــد أن كانــت 19 في 

املائة خال عام 2012.

كمــا أشــار إلــى أن الــوزارة لــم تصــدر حتى 
الفقــر  نســبة  بشــأن  إحصائيــة  أي  اآلن 
للعــام الحالــي، موضحًا أن الوزارة تنّســق 
مــع الــوزارات املعنيــة لتســجيل كل نتائــج 
الفقــر  أن  باعتبــار  الجماعــي  النــزوح 
يشــتمل على كل األمــور املتعلقة بالصحة 
وتدهورهــا  والتعليــم  والعمــل  والســكن 

يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر.
وكانــت وزارة حقوق اإلنســان العراقية قد 
رجحت بداية العام انخفاض نســبة الفقر 
إلى 18.9 في املائة من سكان العراق نهاية 
عام 2014، إال أن األزمة األمنية لم تســاعد 

في ذلك، وقال وزير حقوق اإلنسان محمد 
مؤشــرات  علــى  »بنــاًء  الســوداني:  شــياع 
فــي   24 كانــت  والتــي  العــراق،  فــي  الفقــر 
املائــة عــام 2010، حيــث وضعــت الحكومــة 
اســتراتيجية ملكافحة الفقــر للفترة 2011-

الدوليــة،  الجهــات  وبمســاعدة   2014
الحرمــان  مؤشــرات خريطــة  علــى  مبنيــة 
فــي توزيــع املــوارد وتنفيــذ املشــاريِع علــى 
ســاس عدد الســكان ونســبة الحرمان من 

َ
أ

خــال برنامج تنمية األقاليم الذي ظَهرت 
مؤشــراته األوليــة بدايــة العــام، انخفضــت 

نسبة الفقر الى 18.9 في املائة«.

30 % نسبة الفقر في العراق الغني بالنفط

عالء البحار

وغيــاب  املتدهــور  املعيشــي  الوضــع 
أقــوى  مــن  كانــا  االجتماعيــة  العدالــة 
الدوافــع للموجــة الثوريــة األولــى للربيع 
العربي التي أطاحت بالعديد من رؤوس 
األنظمة الفاســدة، وما زالت تهدد باقي 
الــرؤوس. لقــد رفعت الثورات شــعارات 
اقتصاديــة جذبت إليها أغلب الشــرائح 
املجتمعية، وكانت ســببا في اســتمرار 
الحــراك الثــوري منــذ عــام 2011 رغــم 

ضراوة املعركة مع الثورات املضادة.
)امللــف  الفاعــل  العنصــر  هــذا  ولكــن 
الثــوري،  الحــراك  فــي  االقتصــادي( 
الثــورات  ل إلــى ســالح فــي أيــدي  تحــوَّ
املضــادة التــي تعمــدت زيــادة األزمــات 
ثــورات  تلتــف علــى  لكــي  االقتصاديــة 
الربيع العربي. وأعاد امللف االقتصادي 
وذيــول  الثــوري  الحــراك  بــن  املعركــة 
األنظمــة القديمــة، بعــد أكثــر مــن ثــالث 
ســنوات، إلــى املربــع صفــر، وكل طرف 
يســعى إلــى اســتغالل هــذا امللــف مــن 
أجل تحقيق هدفه. وكان افتعال أزمتي 
الوقــود وانقطــاع الكهربــاء فــي مصــر 
واضحــا، فقــد كانتــا مــن أهم األســباب 
وزيــر  بقيــادة  الجيــش  ســاعدت  التــي 
السيســي  الفتــاح  عبــد  اللــواء  دفاعــه، 
آنــذاك، فــي اإلطاحــة بــأول رئيس مدني 
منتخــب بعــد ثورة يناير، وهو الدكتور 

محمد مرسي.
عــام  يوليو/تمــوز   3 انقــالب  وأصبــح 
بحــل  املصريــن  وعــد  الــذي   ،2013
السيســي  بوابــة  املعيشــية،  أزماتهــم 
فــي  الرئاســة  كرســي  إلــى  للوصــول 

انتخابات مطعون في نزاهتها.  
وفــي اليمــن علــى ســبيل املثــال، نتابــع 
اســتغالل جماعــة الحوثيــن اضطــرار 
الوقــود  أســعار  رفــع  إلــى  الحكومــة 
مكاســب  تحقــق  لكــي  )الجرعــة(، 
حــد  إلــى  األمــر  ووصــل  سياســية، 

التهديد بالعصيان املدني.
وفــي ســورية، لــم يكتــِف نظــام بشــار 
آلتــه  املــدن عــن طريــق  األســد بتدميــر 
بــل  املتفجــرة،  وبراميلــه  العســكرية 
اقتصاديــا،  بعضهــا  بحصــار  قــام 
مــن  املعيشــية  األوضــاع  واســتغالل 
أجــل تحجيــم الحــراك الثــوري وإنهــاك 

الشعب.
اندلعــت  بالنفــط،  الغنيــة  ليبيــا  وفــي 
العمليات املسلحة لضرب حقول النفط 
املؤسســات  مــن  وغيرهــا  واملصــارف 
االقتصاديــة، لتأزيــم املوقــف والضغــط 

على الشعب الليبي والحراك الثوري.
مــن  بنــوع  تتمتــع  التــي  تونــس  حتــى 
بــدول  مقارنــة  النســبي،  االســتقرار 
الربيــع العربــي األخــرى، تعانــي زيــادة 
وأزمــة  األســعار  فــي  وارتفــاع  البطالــة 
اللجــوء  إلــى  الحكومــة  دفعــت  ماليــة 
الدوليــة  املؤسســات  مــن  لالقتــراض 

ورفع أسعار الوقود.
الثــورات  تواصــل  املقابــل،  فــي  ولكــن 
موجتهــا الثانيــة األكثر شراســة رافعة 
جانــب  إلــى  الكريــم  العيــش  شــعار 
الحريــة، فــي مواجهــة ثــورات مضــادة 
والطــرق  الوســائل  تســتخدم مختلــف 

من أجل وقف املد الثوري.
باختصــار.. االقتصــاد هــو كلمــة ســر 

نجاح أو فشل ثورات الربيع العربي.

من اآلخر

المربع صفر

فالديمير بوتين، الرئيس الروسي، 
قال إنه سيكون من الصعب على الشركات 

األوروبية العودة إلى السوق الروسية بعد 
مغادرتها نتيجة العقوبات، مشيرا إلى أن 

الخطورة بالنسبة ملوّردينا التقليديني تكمن 
في صعوبة إعادة التمركز في السوق، بعد 

إفساح املجال للشركات املنافسة للتمركز في 
السوق.

أنجيال ميركل، المستشارة األلمانية، 
أعلنت أنه تم االتفاق على أن تطال العقوبات 

الجديدة على روسيا قطاعي املال والطاقة 
على غرار العقوبات السابقة.

سيرجي الفروف، وزير الخارجية 
الروسي، كشف أن أي عقوبات جديدة 

يفرضها االتحاد األوروبي أو الواليات 
املتحدة، ستدفع روسيا لحماية اقتصادها 

ومواطنيها وشركاتها.

أرتور نظريان، وزير الطاقة اللبناني، 
أكد اهتمام الشركات العاملية لاستثمار 

بقطاع الغاز والنفط في لبنان، بالرغم من 
بعض عناصر املخاطر والتأخير في فتح 

القطاع أمام االستثمار.

المؤتمر الدولي للسالمة واألمن 
السياحي: تستضيف القاهرة االجتماع 

الـ 39 للجنة اإلقليمية للشرق األوسط 
»التابعة ملنظمة السياحة العاملية« خال 
الفترة من 14-15 سبتمبر/أيلول الحالي، 

يناقش املؤتمر تعزيز قدرة القطاع 
السياحي على الصمود والوقاية من 

املخاطر والحد منها.

ورشة عمل عن اإلدارة الحديثة: 
برعاية وزير العمل اللبناني سجعان 

قزي وحضوره، تفتتح »الجمعية 
العربية للضمان االجتماعي« ورشة 

عمل متخصصة حول »اإلدارة الحديثة 
ملؤسسات الضمان االجتماعي« في فندق 

»كورال بيتش« وتستمر الورشة ثاثة أيام 
بدءًا من أول شهر أيلول/سبتمبر.

C

أسماء في األخبار

أجندة اليوم

خدمات

الثالثاء 2 سبتمبر / أيلول 2014 م  7 ذو القعدة 1435 هـ  ¶  العدد 1 السنة األولى

)getty( الفنانة نانسي عجرم

)getty( نمو القطاع الصناعي الروسي



رشا عمران

نشــرت صفحــة »إســرائيل تتكلــم العربيــة«، 
وهي صفحة على فيســبوك تروج إســرائيل 
لدى املتابعني العرب واملشــتركني في موقع 
يشــبه  مــا  نشــرت  االجتماعــي،  التواصــل 
االســتبيان عــن عــدد املســلمني الــذي قتلــوا 
في الشــرق األوســط، وحددتهم بـ11 مليونًا، 
90% منهم قتلوا على يد مسلمني، بينما لم 
يقتل في الصراع العربي اإلسرائيلي سوى 
ــق 

ّ
عل

ُ
ت إذن،  »فلمــاذا،  عامــًا،   66 فــي   %0.3

جميــع  جــذور  اإلســرائيلية  الشــماعة  علــى 
مشكالت الشرق األوسط؟« تتابع الصفحة! 
وعلــى الرغــم مــن الحقيقــة الصادمة في هذا 
مــا  منــذ  أنــه  ومــن  الترويجــي،  االســتبيان 
أن  ومنــذ  الراشــدية،  الخالفــة  مرحلــة  بعــد 
تحول اإلســالم إلى مرحلة تأســيس الدولة، 
وبالتالي، تكريس السلطة والحكم، ومن ثم 
تأســيس الطوائــف واملذاهــب، والتي ليســت 
حــروب  فــإن  الســلطة،  علــى  صــراع  ســوى 

املسلمني ضد املسلمني لم تنته.
يثيــر  مــا  االســتبيان  فــي  ثمــة  ذلــك،  مــع 
إنشــاء  توقيــت  يثيرهــا  مثلمــا  الريبــة، 
إنشــائها  علــى  يمــض  لــم  كهــذه،  صفحــة 
ألــف   500 بنحــو  اآلن  وتحظــى  عامــان، 
العربيــة.  يتقــن  يهــودي  أو  عربــي  معجــب 
وفــي تعريــف الصفحــة، أن وزارة الخارجيــة 
اإلســرائيلية هي من فتحتها. وليس خافيًا 
اســتغالل الظــرف العربــي الكارثــي إلنشــاء 
صفحــة كهــذه، يمكنها أن تروج »إنســانية« 
إسرائيل، مقارنة بما ترتكبه أنظمة عربية، 
أو مقارنــة بمــا تقترفــه تنظيمــات اإلســالم 
مــا  فمــع  املســلحة،  التكفيريــة  السياســي 
يحدث في ســورية وليبيا والعراق تحديدًا، 
وغيرهــا مــن بــالد العــرب بالعمــوم، مــن قتل 
وحــروب  متبادلــة  متنقلــة  ومجــازر  يومــي 

إياد الدليمي

يســيل حبــر كثيــر، مــذ ظهــر تنظيــم الدولة 
)داعــش(  والشــام  العــراق  فــي  اإلســالمية 
علــى خارطــة األخبــار التــي كانــت متخمــة 
الدنيــا  مالــئ  التنظيــم  هــذا  فبــات   ،

ً
أصــال

نجحــت  مــا  بعــد  خصوصــًا  وشــاغلها، 
وســائل اإلعــالم الغربيــة، ومعهــا العربيــة، 
فــي شــيطنة كل مــا يحيــط بهــذا التنظيــم، 
واختلــط حابــل األمــور بنابلهــا، فلــم يعــد 
ممكنــًا معرفــة مــا هو داعش؟ ومــن جاء به 
وزرعــه وســط كياننــا العربي واإلســالمي، 
ليجعــل منــه بعبعــًا يقتــل ويســفك الدمــاء، 

تحت مسميات شتى.
ربمــا كان مــن بــني أبــرز مــا تناولتــه األقالم 
بشــأن داعــش، موضــوع التمويــل، بشــقيه 
بهــذه  يأتــي  أيــن  فمــن  واملــادي،  البشــري 
املوارد؟ وكيف نجح وينجح في توظيفها، 
خصوصًا املوارد البشرية، لخدمة أهدافه؟
الــذي يغطــي  فــي خلفيــة املشــهد الدمــوي 
ســاحتنا العربيــة، هنــاك حقائق ال ينبغي 
محلــل  أو  متابــع  أي  بــال  عــن  تغيــب  أن 
التطــرف  هــذا  فليــس  داعــش،  لظاهــرة 
وليــد  التنظيــم  يتبنــاه  الــذي  اإلســالمي 
سياســات  تراكمــات  هــو  وإنمــا  اللحظــة، 
طويلــة ومعقــدة، عاشــتها املنطقة العربية 
عقودًا، سياسات أضاعت بوصلة اإلنسان 
وقوميتــه،  دينــه  عليــه  العربــي، وضيعــت 
مشــوهًا  ولــد  حتــى  لديــه،  انتمــاء  وكل 
وغائبــًا عــن واقعــه، ال يعرف مــن هو، وإلى 
مــن ينتمــي، فــال هــو إســالمي وال علمانــي 
وال رأســمالي وال شــيوعي، وإنمــا هجــني 

من كل شيء في الالشيء.
مارســتها  التــي  السياســات  ســاهمت 
هــذا  والدة  فــي  عقــودًا  العربيــة  األنظمــة 
اإلنســان، الالشــيء، الجاهــل هويتــه. فمــن 
كان  التــي  األكاذيــب  ســيل  ينســى  منــا 

وائل نجم

عرســال  بلــدة  فــي  أخيــرًا،  معــارك،  دارت 
وجرودهــا علــى الحــدود مــع ســورية، بــني 
ســوريني  ومســلحني  اللبنانــي  الجيــش 
تابعني، بالدرجة األولى، كما رّوج اإلعالم، 
لـ«جبهة النصرة« و«تنظيم داعش«، وأدت 
وعســكريني،  مدنيــني  ضحايــا  وقــوع  إلــى 
ووقــوع أســرى مــن الجيــش بيد املســلحني، 
ناهيــك عــن تدميــر مخيمــات كانــت تــأوي 
الجئــني ســوريني كثيريــن. ووضعــت قــوى 
إطــار  فــي  املعــارك  سياســية لبنانيــة هــذه 
مواجهــات  إلــى  الجيــش  جــر  محــاوالت 
جــزءًا  الســوريني،  املســلحني  مــع  مفتوحــة 
من استراتيجية تهدف إلى إشراك الجيش 
اللبنانــي فــي قتالهــم فــي املنطقــة املحاذيــة 
بعــد  وخصوصــًا  الســورية،  للقلمــون 
اســتنزاف قــوات النظــام الســوري وحلفائه 
مــا كان  املنطقــة، وهــو، بالطبــع،  فــي هــذه 
يمكن أن يدخل الجيش في حرب استنزاف 
طويلــة، ال يملــك قــدرة علــى تحّملهــا، وهــو 
مــا أشــار إليــه قائــد الجيــش، العمــاد جــان 
قهوجــي، فــي تصريحــات لصحيفــة النهار 
)السبت 2014/8/24(، حيث رفض أن يدمر 
تصديــه  أثنــاء  فــي  عرســال  بلــدة  الجيــش 
للمســلحني، وبذلــك، فشــلت محــاوالت جــر 
املطلوبــة،  االســتنزاف  حــرب  إلــى  الجيــش 
بــني  الفتنــة  إيقــاع  محــاوالت  وفشــلت 
الجيش والحاضنة الرئيسية له في البالد 
ي تحديــدًا، بفضــل 

ّ
املتمثلــة باملكــّون الســن

القيــادة السياســية والعســكرية مــن  وعــي 
ناحيــة، والقــوى التــي تمثل هــذا املكّون من 

جهة ثانية.
بــل  الحــد،  هــذا  عنــد  املحــاوالت  تقــف  لــم 
ارتســمت  أخــرى،  محــاوالت  إلــى  تخطتــه 
اســتفهام  عالمــات  مــن  الكثيــر  حولهــا 
كثيرة، منها، على ســبيل املثال ال الحصر، 
ذبــح الجنــدي فــي الجيــش اللبنانــي علــي 
ية( 

ّ
الســن عــكار  بلــدات  إحــدى  )مــن  الســّيد 

علــى أيــدي مســلحني، زعموا أنهــم ينتمون 
إلــى »داعــش«، فــي حادثــٍة اكتنفها غموض 
وضبابية كثيران، على الرغم من أن أهالي 
، لكــن 

ً
الضحيــة أكــدوا أن ابنهــم ذبــح فعــال

الغمــوض هــو فــي حقيقــة مــا جــرى معــه. 
فالجندي كان قد اختفى منذ أســابيع قبل 
أحــداث عرســال، وبــث شــريط فيديــو علــى 
موقــع تابــع ملــا كان يعــرف بـــ »لــواء أحــرار 

بعــد مذهبــي وطائفــي وقبلــي،  أهليــة ذات 
عبــر  مذاهبــه(  )بــكل  اإلســالم  وتصويــر 
الحــركات والتنظيمــات التي تتكنى به، كما 
لــو كان دينــًا دمويًا،ســتبدو إســرائيل معــه 
والتعايــش  للســالم  الوحيــد  املمثــل  كأنهــا 
والتسامح، ال تقتل يهوديًا، وال تعتقل أبناء 
بلدهــا، وفــي إجرامهــا ضــد الفلســطينيني، 
تعــرف كيف تظهــر بمظهر الضحية، وكيف 
العالــم،  فــي  اإلعالميــة  ماكينتهــا  تســخر 
الفلســطينيني  وتصويــر  معهــا،  للتعاطــف 

والعرب، بصفتهم معتدين ومجرمني.
علــى  الســابق،  االســتبيان  إلــى  وبالعــودة 
أنــه  إال  الصادمــة،  حقيقتــه  مــن  الرغــم 
إذ  ومــراوغ ومخــادع،  تبســيطي  اســتبيان 
كل مــا حــدث في بالد العــرب واإلقليم خالل 
إنشــاء دولــة  أي منــذ  املاضيــة،  الـــ66 عامــًا 
اســرائيل، ال يمكــن عزلــه عــن وجودها. فمن 
والــذي  العروبــي،  القومــي  للفكــر  تصعيــٍد 
استطاع الشغل على زيادة منسوب الوهم، 
وتضخيــم الشــخصية العربيــة، وبالتالــي، 
لعبــوا  الذيــن  العــرب  الزعمــاء  تســييد 
علــى هــذا الوتــر، وتحويلهــم إلــى ســلطات 
اســتبدادها  تثبيــت  فــي  تســتند  مســتبدة، 
فــي  اإلســرائيلي  العــدو  وضــع  علــى  أواًل 
ألغيــت  الواجهــة،  هــذه  وبســبب  الواجهــة. 
ومنعــت  االجتماعيــة،  التنميــة  مشــاريع 
األصــوات  كل  وقمعــت  األبحــاث،  مراكــز 
املعترضــة، وغّيــب العمــل املدنــي السياســي 
كل  مــن  املجتمعــات  وأفرغــت  والثقافــي، 
النهــوض،  علــى  مســاعدتها  يمكنــه  مــا 
العســكرية  املؤسســة  ســيطرة  فــرض  وتــم 
واألمنيــة التــي حكمــت هــذه البلــدان بقــوة 
اإلســالم  أســطورة  تضخيــم  وتــم  القمــع، 
السياسي بقمعه من جهة، وفتح الهوامش 
لــه للتغلغــل فــي قلــب املجتمعــات، فســاعد 
األنظمــة علــى تغييــب الشــعوب، وإبقائهــا 

ظــل  فــي  العربــي،  مواطننــا  فيهــا  يعيــش 
زعامة القائد األوحد الذي ال يخطئ؟ ومن 
منــا ينســى أيــام كانــت مســيرات االحتفــال 
بميــالد قادتنــا الضــرورة، تمــأ الشــوارع؟ 
ومن منا ينســى اإلعالم الذي كان ال هم له 

سوى ترديد أكاذيب قائده؟
ظلمــًا  مظلومــًا،  العربــي  اإلنســان  عــاش 
مزدوجــًا علــى مســتويني: محلــي داخلــي، 
وظلمــًا  القمعيــة،  األنظمــة  عليــه  مارســته 
بالقــوى  تعــرف  مــا  عليــه  مارســته  دوليــًا 
العظمــى. فعقــود طويلــة مــن التآمــر علــى 
هــذا االنســان، تارة بتوافــق الظلم الداخلي 
ــدت 

ّ
ول بانفصالهــا،  وتــارة  والخارجــي 

لالنفجــار،  قابــل  بظلــم،  يشــعر  إنســانًا 
سعيًا منه إلى استرداد كرامة مسلوبة، أو 

حقوق منقوصة.
هــل  لداعــش،  األكبــر  املمــول  كان  الظلــم 
فــي  يكبــر وينتشــر  التنظيــم  هــذا  وجــدت 
بــالد يعيــش فيهــا املواطــن بــال ظلــم؟ أبــدًا، 
فحتــى املتشــددون، أو مــن يوصفــون هكذا 
مــن اإلســالميني، ممــن يعيشــون فــي بــالد 

الغرب، ينتقدون تصرفات هذا التنظيم.
التنظيــم  هــذا  مولــت  التــي  األســباب  مــن 
وتموله، التضييق على اإلسالم السياسي 
املعتــدل، القــادر علــى أن يفتــح العالــم معــه 
أو وجــل،  بــال خــوف  التواصــل  أبــواب  كل 
أن  يمكــن  كان  الــذي  السياســي  اإلســالم 
يكــون متنفســًا لشــباٍب كثيريــن انخرطــوا 

في تنظيم الدولة.
عانت الدول العربية عمومًا، من التضييق 
علــى اإلســالم السياســي، وبــات كل تنظيــم 
السياســة،  معتــرك  يدخــل  إســالمي، 
مشــبوهًا ومطــاردًا، فحتــى بعــد أن فتحــت 
الثــورات العربيــة التــي انطلقــت شــرارتها 
مــن تونــس عــام 2011 البــاب واســعًا أمــام 
بــروز هــذه التنظيمــات اإلســالمية، عــادت 
خيــوط املؤامــرة لتنســج حولهــا شــبهات 

ة بعلبــك« يظهــره يعلــن انشــقاقه عــن 
ّ
الســن

الجيــش اللبنانــي، وانضمامــه إلــى »جبهة 
تــم كشــف مشــغل هــذا  النصــرة«. والحقــًا، 
الحســاب، وتبــنّي أنــه ال يمــت إلــى »جبهــة 
أن  ذلــك،  بعــد  تبــنّي،  ثــم  بصلــة.  النصــرة« 
الجنــدي ذبحــه، وفقــًا لشــريط فيديــو آخــر، 
إلــى  أوصلــه  الــذي  فمــا  داعــش،  تنظيــم 
إلــى  انضــم  الــذي  وهــو  املذكــور،  التنظيــم 
ملــاذا تذبحــه  ثــم  »النصــرة« قبــل أســابيع، 
الجيــش  عــن  انشــق  الــذي  وهــو  »داعــش«، 
وفقــًا للشــريط األول. وقــد بّينــت التحريات 
شــريط  نشــر  مصــدر  بشــأن  جــرت  التــي 
الفيديــو الثانــي الــذي أظهــر ذبــح الجنــدي 
أو  »داعــش«  علــى  يســتحيل  مــكان  أنــه 
»النصرة« الوجود فيه، وذلك وفقًا ملصادر 
أمنيــة مواكبــة. وإذا كانــت األمــور قــد جرت 
بهــذه الطريقــة، فمــن حق املواطــن اللبناني 
أن يســأل ملــاذا يجري مــا يجري؟ وملصلحة 

من؟
قــوى حزبيــة وسياســية  بــدأت  أيــام،  قبــل 
تــرّوج، بشــكل غيــر مباشــر، اتبــاع سياســة 
بالفعــل  لــه  لجــأ  وبعضهــا  الذاتــي،  األمــن 
»فــان«  علــى ســيارة  النــار  إطــالق  )حادثــة 
قــرب  تقــل ركابــًا ســوريني  لبنانيــة، كانــت 
بلدة عني عطا في قضاء راشيا(. كما أطلق 
التســلح  إلــى  صريحــة  دعــوة  سياســيون 
)السياســي جوزيــف أبــو فاضــل املقرب من 
التيــار العونــي ومــن النظــام الســوري فــي 
 ،)2014/8/25 األحــد  تلفزيونيــة  مقابلــة 
فــي  املســيحي،  الوســط  فــي  خصوصــًا 
محاولة لرفع منسوب الخوف والقلق عند 
املسيحيني، ضمن محاوالت تدعيم تحالف 
»األقليــات«، أو فــي محاولــة للفــت االنتبــاه 
عــن حقائــق بعــض األمور في ملفاٍت أخرى 
فــي البلــد. وفــي هــذا الســياق، جــاء إحــراق 
شــعار  وتتضمــن  »داعــش«  يرفعهــا  رايــة 
التوحيد »ال إله إال الله« في ساحة ساسني 

في األشرفية ذات األغلبية املسيحية.
هــذه  ضغــط  تحــت  اليــوم،  لبنــان،  يعيــش 
الدعوات واإلشاعات التي تربك كل املشهد 
اللبنانــي، ورهان بعضهم عليها قد يدخل 
لبنان في دوامة كبيرة من العنف، ويجعل 
منه مشــهدًا مشــابهًا ملا يجري في ســورية 
 عــن أنــه يدمــر الدولــة، وال 

ً
والعــراق، فضــال

يؤّمن ألصحابه ما يرجونه من خلف هذه 
الدعوات.

)كاتب لبناني(

مــن  والحــد  بالغيــب،  التعلــق  حالــة  فــي 
إعمــال العقــل وتجريــم التفكيــر والتحليــل، 
وإدراجــه تحــت بنــد املؤامــرة اإلســرائيلية/ 
اليهوديــة علــى العرب واملســلمني، ثم الحقًا 
القضــاء املبــرم علــى كل التيــارات واألحــزاب 
الوطنية التقدمية، والتي ناضلت حقًا ضد 
مســلحة،  بحــركات  واســتبدالها  إســرائيل، 
مشــابه  وطائفــي،  مذهبــي  طابــع  ذات 
الكثيــرون  أنصارهــا  وتوهــم  إلســرائيل، 
حقيقتهــا،  فــي  هــي،  خلبيــة،  بانتصــارات 
رأس  دورة  طريــق  فــي  باألبريــاء  تضحيــة 
املــال العاملــي الــذي تعــد تجــارة الســالح مــن 

مصادره األساسية.
هل كانت األنظمة العربية ســتنجح في كل 
ما فعلته بشــعوبها من قمع ونهب لثروات 
البــالد، والتصــرف بها، كما لو كانت مزارع 
وجــود  لــوال  اآلبــاء،  عــن  األبنــاء  يتوارثهــا 
كيــان هــو خالصــة مافيــا املصالــح الدولية، 
إلــى كل  املمتــدة  ذات األذرع األخطبوطيــة، 

مكان، كالكيان اإلسرائيلي؟
)شاعرة وكاتبة سورية(

حولتهــا بالتــدّرج إلى تنظيمــات إرهابية، 
يقتضــي محاربتهــا، مــن دون أن تــدري، أو 
ربمــا تــدري، تلــك الــدول التــي تشــترك فــي 
هــذه املؤامــرة على التنظيمات اإلســالمية، 
إنهــا تدفــع الشــباب دفعــًا، ليتحولــوا إلــى 
قنابــل بشــرية موقوتــة، تتالعب بها أهواء 

الدولة اإلسالمية وتشريعاتها.
ال يجب أن نسأل عن سبب تطرف املتطرف، 
وإنما عن أسباٍب دفعته إلى ذلك، وجعلت 
شبابًا بعمر الورود يلبسون أحزمة املوت 
أنهــم  يعتقــدون  مــن  بهــم، وســط  لتنفجــر 

أعداء الله.
األصلــي  األب  العــراق،  قاعــدة  تتذكــرون 
مــن  كبيــر  جــزٍء  علــى  ســيطرت  لداعــش، 
مــدن العــراق، غيــر أنهــا ظلمــت، فحاربتهــا 
حاضنتهــا الشــعبية، واليوم عــادت، تحت 
اســم جديــد. عــادت ألن مــن حاربهــا، أمــس، 
وجــد مــا وعــود األميــركان وحكومة نوري 
جــزءًا  ألن  عــادت  وجوفــاء،  زائفــة  املالكــي 
مــن العراقيــني صــار يــرى في ظلمهــا عدال،ً 
مقارنــة بآلــة القتــل التــي مارســتها بحقــه 

حكومة نوري املالكي.
)كاتب عراقي(

إسرائيل بلساٍن عربي فصيح

من يمّول داعش؟

لبنان.. جنون األمن الذاتي

ليس خافيًا استغالل 
إسرائيل الظرف 

العربي الكارثي 
والمعقد إلنشاء 

صفحة كهذه

التضييق على اإلسالم 
السياسي المعتدل 

من أهم األسباب التي 
مولت وتمول داعش

آراء

أحمد عمر

مال مني اللي ح ينضرب؟« قالها 
ُ
»هو جرى إيه للدنيا؟ الناس كلها بقت فتّوات؟ أ

توفيق الدقن ساخرًا في فيلم »الشيطان يعظ«. وليس في فيلم »ثورة الثالثني من 
يونيو أو الثالثني مليون متظاهر«!

يمكن تقســيم الطغاة، وكلهم قتلة محترفون »بمرتبة القرف«، إلى نوعني: ظرفاء 
وعلــوج. وذلــك بعــد االعتــذار مــن الضحايا. أعتقــد أّن القذافي كان مســلّيًا، بأزيائه 
 على 

ً
وخطبــه و«أفيهاتــه« وخيامــه ونوقه العصافير التي كان يصحبها معه دليال

يًا، بعد 
ّ
األعرابيــة، وحســناواته العمالقــة الحارســات. وأّن صــدام حســني كان مســل

ة«، لكّن األسد لم يكن كذلك 
ّ
االعتذار من الضحايا واملعجبني باعتباره »أسد السن

أبدًا، وأعرف صديقًا كانت أمه يغشى عليها عندما تسمع صوته املخرش للحديد. 
وربمــا يكــون رئيــس كوريا الشــمالية، كيــم جونغ أون، املعــروف بكابوريا، ظريفًا، 
ة، بعد استثناء وزير خارجية 

ّ
ولعل أحد األسباب هو املذهب، فالظرفاء العرب سن

إيــران، فليــس لــه مــن الظــرف ســوى االســم، يحبون الحضــور البصــري الدائم، بما 
فيهــم كابوريــا الشــيوعي، لكــن يبقــى أبــو عيــون جريئــة السيســي حالــة خاصــة 
)جــدًا جــدًا جــدًا( فهــو أظرفهــم علــى اإلطــالق، مــع االعتــذار مــن الضحايــا وذويهم 
مــن دون االعتــذار مــن عبيــده، ومــع أّن كثيريــن يشــككون فــي مذهبــه، ويعتبرونــه 
ابــن يهوديــة مــن املغــرب، فالزعمــاء املذكــورون تطــوروا سياســيًا وإعالميــًا مــن 
مرحلة الكومبارس إلى مرحلة النجومية، والبطل املطلق، لكن السيســي أســرعهم 
 حتــى باتــت لــه أقــوال مأثــورة 

ً
، فقــد اســتغرق توفيــق الدقــن عمــرًا كامــال

ً
نجوميــة

تميــز شــخصيته الفنيــة، وتوقيعــات صوتية مثل: »يا إكســالنس« و«صالة النبي 
أحســن«. ومثلــه فريــد شــوقي وهــو يتحضر للضرب »يا قوة اللــه«، وجملة مظهر 
أبــو النجــا الشــهيرة عنــد رؤية كل لحم أبيض متوســط: »ياحــالااااوة«، وعادل إمام 
و«أنــا بعّيــط«، ونجمــة ابراهيــم: »قطيعــه محدش بياكلها بالســاهل«، يعني تقصد 

ال بد من مذبحٍة مثل رابعة.
مصــر يحكمهــا بعــد ثــورة الثالثــني مــن يوينــو، أو األربعــني مليونــا، مجموعــة مــن 
املســاطيل يقودونهــا باإلعــالم »املاشــي علــى حــل شــعره«، بعد االعتذار من النســر 
األصلــع عمــرو أديــب. أمــا السيســي، قــّدس اللــه ســره وتســريباته. مــع مالحظــة أّن 
التســريبات تشــويق و«سوســبنز« ليــس لــه مثيــل، فقــد جــاء إلــى الوســط الفنــي، 
أقصد الوسط السياسي، وسّيان، ومعه جمل جاهزة، فقد أتاه الله الحكمة، وأرجو 
مــن هيئــة تحريــر الويكيبيديــا تثبيتهــا لــه، خوفــًا علــى بــكارة اإليــزو »اللــي زي عود 
ي بالك«، »بجد 

ّ
الكبريت«: »أنتو مش نور عينينا وإال إيه«، »الحفر ع الناشــف«، »خل

بجــد بجــد«، »أنــا عــاوز ميــة مليــار تحــت إيــدي كــده«، وجملة »كــده« مســتقلة، تعبر 
. وقالها يومئذ وهــو على أعتاب 

ً
عــن فلســفة أبــو الدنيــا السياســية جملــة وتفصيــال

معركة رابعة التي اختال بها على خالد بن الوليد والظاهر بيبرس، فأنعم به وأكرم.
هــذه أهــم جمــل »الســم فوكيــة« الصوتيــة ألدولــف السيســي، أمــا »ســّم فوكيــة«، 
الحــركات، فهــي؛ بعــد أن نقــول: يــا أرض احرســي مــا عليــك، فهــو قائــد أوركســترا 
رنــي باآللهــة 

ّ
ليــس لــه نظيــر، ال يتكلــم إال وهــو »يشــاور« علــى البضاعــة، فهــو يذك

الهنديــة كالــي »ذات األيــدي املتعــددة، اآللهــة األخطبــوط، يعني الحركــة تحمي ظهر 
الكلمة، »خلي بالك«، خوفًا من ضالل املعنى .. و«كده«.

ال يعرف مؤرخو ســيرة مصر الذاتية والعامة، فترة مضحكة من تاريخها، أكثر 
من هذه، باستثناء فترة الحاكم بأمر الله الفاطمي.

كان أبو علي الفاطمي متقشــفًا، ويركب الحمار في األســواق، والسيســي يشــبهه، 
فقد بلغ من زهده، أنه حّول مصر من أم الدنيا إلى »صندوق الدنيا«.

»مــش عيــب ابــن الحــج عبــد التــواب مــا يعرفــش أصــول التخزيــن؟« قالهــا املعلــم 
فسواني تاجر املخدرات في املشهد األخير من فيلم »العار«. 

مش عيب أن »أبو الدنيا«، ابن املؤسسة العسكرية، قائد خير مخابرات األرض، ما 
يعرفش أصول فتح معبر رفح، طيب أصول فتح علبة سلمون!

ح تدفع يعني ح تدفع.
 كده....

ملعون أبو الدنيا.

سيكوباتي وسرنجاتي وحرامي
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نيقوالي سوركوف

ينتظــر العــرب مــن روســيا البوتينية، بما 
تغير فيها واتخذ مسارات أخرى مع حكم 
بوتني، طول فترة هذا الحكم، أن تحميهم 
والقــوة  األميركيــة  املتحــدة  الواليــات  مــن 
فــي املنطقــة  الحليفــة ألميــركا  األساســية 
االتحــاد  يفعــل  كان  كمــا  إســرائيل،  أي 
الســوفييتي ســابقًا، أو علــى األقــل مــا كان 
يؤديــه مــن أدوار مــن شــأنها التخفيف من 
وطأة السياسية األميركية، مثل الدور في 
الحــرب التــي قامت على مصر وقت تأميم 
قناة السويس. لكن روسيا الحالية ليست 
روســيا  وليســت  الســوفييتي،  االتحــاد 
االتحاديــة نفســها اليــت ترأســها بوريــس 
يلتســن بعد تفكك االتحاد الســوفيتي في 
حقبــة التســعينات، علــى الرغــم مــن كل مــا 
تكتبه الصحافة الغربية. فقد كانت قيادة 
ثمــن،  بــأي  تريــد،  الســوفييتي  االتحــاد 
وإيجــاد  الشــيوعية،  األيديولوجيــا  نشــر 
البــاردة،  الحــرب  تخســر  ال  كــي  حلفــاء، 
ولكــي تكــون صاحبــة أوراق ذات ثقــل فــي 
تنافســها مــع الواليــات املتحدة. بينما في 
يعرفــون  براغماتيــون  اليــوم،  الكرملــني، 
جيــدًا كــم كلفــت الطموحــات الســوفييتية 

من املليارات.
معلــوم أن روســيا شــطبت، في العــام 2006، 
دوالر.  مليــار   4.7 البالغــة  الجزائــر  ديــون 
 4.6 نحــو  البالغــة  ليبيــا  ديــون  وشــطبت 
مــن  األعظــم  القســم  وكذلــك  دوالر.  مليــار 
ديــون ســورية، أي 10 مــن 13 مليــار دوالر. 
تســديد  عليــه  متوجبــًا  فــكان  العــراق  أمــا 
وبعــد  لروســيا،  دوالر  مليــار   42 مبلــغ 
مليــار   8.8 يســدد  أن  عليــه  بقــي  الشــطب، 
قــادرة  بلــدان  عــن  هنــا  والحديــث  دوالر. 
علــى تســديد ديونهــا، فقــد كانــت تحصــل 
مــن تصديــر نفطهــا ســنويًا علــى مليــارات 
الــدوالرات. لكنهــا رفضــت بصــورة قطعيــة 
ثمــن  مــن  املترتبــة عليهــا،  الديــون  تســديد 
كانــت  التــي  الحربيــة  واملعــدات  األســلحة 
ال  وبالتالــي،  موســكو.  مــن  بهــا  تتــزود 
يمكــن أن يتــرك ذلــك لــدى الكرملــني انطباعًا 
العــرب. خصوصــًا  مــع  التعامــل  عــن  طيبــًا 
تقريبــا  يعــادل  شــطبه  تــم  الــذي  املبلــغ  أن 
االجتماعــي  الضمــان  صنــدوق  نصــف 
الوطني الروسي. علما أن شطب الديون تم 
بمجملــه فــي عهــد بوتــني، ولذلــك، هــو يعلم 
علــم اليقــني الثمــن الــذي دفعتــه روســيا مــن 

صداقتها مع العرب.
لكن، هل يحتمل أن تكون روسيا قد كسبت 
مــن ســخائها مــع العــرب حلفــاء مســتعدين 

محمد الصادق

نظــام  ترســيخ  بعــد  العــراق،  فــي  الحــال 
طائفــٍة  كل  أن  الطائفيــة،  املحاصصــة 
حصلت على نسبتها في السلطة، املوافقة 
لنســبتها الديموغرافيــة. ُبنــي هــذا النظــام 
علــى أمــل أن يــؤدي هــذا التقاســم للســلطة 
إلى إرضاء الجميع واســتقرار العراق، بعد 
أن عــاث فيــه املحتــل فســادًا، لكــن النتائــج 
فيهــم  بمــن  الجميــع،  علــى  كارثيــة  كانــت 

الشيعة الذين حكموا العراق الجديد.
في الســنوات الثماني املاضية، حكم نوري 
املالكــي العراق، بتفويٍض من حزب الدعوة 
العامــة،  أمانتــه  يتــرأس  الــذي  اإلســامي 
والحزب أحد تشــّكات التشــيع السياســي، 
الذي ولد كردة فعل على انتشار الشيوعية 
الخمســينيات،  منتصــف  فــي  العــراق،  فــي 
بعــد نجــاح انقــاب عبــد الكريم قاســم، فقد 
شــكل رجــال الديــن مــن الصــف الثانــي فــي 
خرجــت  تباحــث،  لجنــة  العلميــة  الحــوزة 
تأســيس حــزب سياســي  يتــم  أن  بمقتــرح 
دعــوي، قــادر علــى لجــم الزحــف األحمر في 
املجتمع العراقي، وكان للسيد محمد باقر 
أيدولوجيــا  هندســة  فــي  الفضــل  الصــدر 
الحــزب، وقــد أعدمــه صــدام حســني، الحقــًا، 
بسبب قيادته املظاهرات ضد نظام البعث، 
اإلخــوان  لجماعــة  املقابــل  الحــزب  وهــو 
املســلمني فــي العراق، وتأثــر كثيرًا بتجربة 
الدعــوي  العمــل  فــي  وأســلوبها  الجماعــة 
حســن  الشــيخ  كتــب  تعتبــر  إذ  والحركــي، 
البنــا وســيد قطــب مــن أهم الكراســات التي 

اعتمد عليها حزب الدعوة في تنظيره.
فــي سياســته،  الدعــوة يعتمــد،  كان حــزب 
لكســب  املرجعيــة،  مــع  التماهــي  علــى 
الجمهــور الشــيعي، بمــا تمثلــه مــن مكانــٍة 
وهــي  الشــيعة،  عامــة  وجــدان  فــي  دينيــٍة 
رجــل  إليهــا  أن يصــل  يمكــن  أعلــى ســلطة 
تثبيــت  بعــد  خصوصــًا،  شــيعي،  ديــن 
نفســه،  الوقــت  فــي  ــد. 

ّ
باملقل املرجــع  عاقــة 

كان الحــزب يســعى إلــى التمايــز عنها أمام 
الســلطة، وإظهــار االســتقال التــام، لكــي ال 
تنعكــس معارضتــه السياســية عليهــا، أو 
مواقــف مرجعية النجف، املهادنة للســلطة 
فــي غالــب األحيــان، علــى الحــزب وخطابــه 
العــام. دائمــًا، مــا كان حــزب الدعــوة يســعى 
إلــى فصــل ارتباطــه باملرجعيــة فــي العلــن، 
بالتأكيــد علــى رفضــه فكــرة واليــة الفقيــه، 
االجتماعــي  نفوذهــا  حجــم  يــدرك  لكنــه 

العربــي  العالــم  فــي  مواقفهــا  عــن  للدفــاع 
فالجزائــر  ال.  اإلطــاق،  علــى  األقــل؟  علــى 
راحت تلعب، بصورة مفضوحة، على حبل 
كان  القذافــي  ومعمــر  املتحــدة،  الواليــات 
يحلــم بلعــب دور القــوة العظمــى، واألســد 
لــم يكــف عــن صداقتــه مــع أوروبــا ومغازلــة 
أفضليــة  البلــدان  هــذه  تمنــح  ولــم  أميــركا. 
ال  أنــه  علمــا  لروســيا،  محــددة  اقتصاديــة 
يجــوز أن ننســى أن الجزائــر وليبيــا وقعتــا 
عقود ساح جديدة، كما منح العراق شركة 
»لوكويــل« النفطيــة الروســية عقدًا لتطوير 

حقل »القرنة الغربية-2«. 
وعمومــًا، ال تــزال تجــارة روســيا وتعاونها 
محــدودة  العربــي  العالــم  مــع  االقتصــادي 
جدًا. وللمقارنة، فإن حجم التبادل التجاري 
بني روســيا االتحادية ودولة صغيرة، مثل 
فالبلــدان  مصــر.  مــع  منــه  أكبــر  إســرائيل، 
للتكنولوجيــا  ســوقًا  تصبــح  لــم  العربيــة 
واالســتثمارات الروســية، األمر الذي فعلته 

إسرائيل بنجاح.
الكرملــني  لــدى  كانــت  ذلــك،  جانــب  إلــى 
أســباب كافيــة لئــا ينظــر إلــى العــرب بعــني 
محبــة، وخصوصــًا إلى بلدان الخليج. ففي 
التسعينيات، من هناك بالذات، كان يحصل 
علــى التمويــل االنفصاليــون الشيشــانيون 
الذيــن قاتلوا، ســنوات طويلة، ضد الجيش 
الروســي، ونفــذوا عمليــات إرهابيــة داميــة 
بحــق املدنيــني الــروس. وهنــاك عامــل آخــر 
أن  هــو  باالعتبــار،  أخــذه  مــن  بــد  ال  مهــم، 
روســيا، بخاف االتحاد السوفييتي، ليس 
لديها طموحات عاملية. فما يعني موسكو، 
أوروبــا  أي  القريــب،  محيطهــا  فقــط  اآلن، 
ألن  والصــني،  الوســطى  وآســيا  والقوقــاز 
وضعهــا االقتصــادي واألمنــي علــى صلــة 
بالعالــم  وليــس  األقاليــم،  بهــذه  مباشــرة 
العربي. وأهمية الشرق األوسط، من وجهة 
نظر مصالح روســيا الجيوسياسية، تأتي 
ثانيــة، األمــر الذي تم الحديث عنه مباشــرة 
لروســيا  الخارجيــة  السياســة  »نهــج  فــي 

االتحادية«.
إضافــة إلــى مــا ســبق، ال تحتــاج روســيا 
النفــط العربــي، فلديهــا فائــض مــن النفط، 
القواعــد  أن  كمــا  أســواق.  عــن  تبحــث  بــل 
البحــر األبيــض املتوســط  فــي  العســكرية 
باهتمــام  تحظــى  ال  الهنــدي  واملحيــط 
مضطــرة  غيــر  فهــي  الكبيــر.  موســكو 
لحماية ناقات النفط، ألنها تصدر موارد 
الطاقــة عبــر األنابيــب. وروســيا ال تحتاج 
األســطولني  قبالــة  أســطولها  حشــد  إلــى 

األميركيني، الخامس والسادس.
العالــم  فــي  لروســيا  الوحيــدة  املصلحــة 

والسياســي جيــدًا، فيعمل على اســتثماره، 
متى ما تعّرض ألزمة سياسية.

الزالــت  هــذه  الحــزب  سياســة  أن  يبــدو 
الظهــور  يريــد  كان  فاملالكــي  مســتمرة، 
القــادر علــى  القــوي  الدولــة،  بمظهــر رجــل 
فرض هيبة القانون عبر مؤسسات الدولة 
وسلطتها، ال بالسلطة املعنوية للمرجعية 
الدينيــة، وعندمــا اصطــدم بالحائــط، وكاد 
داعــش يقبــض على العراق في ليلة ظلماء، 
عــاد نــوري املالكــي وحزبــه إلــى اســتجداء 
املرجــع السيســتاني، أكبــر مراجــع الشــيعة 
تأثيرًا على الســاحة اليوم، للتدخل وإنقاد 
مــا يمكــن إنقــاذه. وقــد ســبق وبعــث حــزب 
الدعوة رســالة إلى السيســتاني، جاء فيها 
وإرشــاداتكم،  توجيهاتكــم  إلــى  »نتطلــع 
بــكل  أمركــم،  رهــن  أننــا  علــى  ونعاهدكــم 
وفــي  املطروحــة،  املســائل  كل  فــي  صــدق، 
قيمــة  إلدراكنــا  واملناصــب،  املواقــع  كل 
نظرتكــم«، وقد اســتجاب السيســتاني عبر 
عــُه 

َّ
تمن مــن  الرغــم  علــى  للطلــب،  ممثليــه 

عــن مقابلــة املالكــي، وقــدم لرئيــس الــوزراء 
جوابه »بضرورة مراعاة اإلجماع الوطني، 

وأن يكون له صولة على الفاسدين«.
السياســي  االنخــراط  تقــدم  ممــا  يتضــح 
العــراق  فــي  النجــف  ملرجعيــة  املباشــر 
عــزوف  مــن  الســائد  عكــس  علــى  الجديــد، 
السياســي  العمــل  عــن  النجــف  فقهــاء 
بعــد فشــل ثــورة العشــرين ضــد االحتــال 
املرجــع  رأي  ظهــر  فقــد  البريطانــي. 
السيســتاني مقدمــًا علــى آراء كثيرة، منها 
رفــض  فــي  بريمــر  بــول  حكــم  قبــل  فتــواه 
االنتخابــات  وفــرض  العســكري،  الحكــم 
املبكــرة، كمــا كان ملكتبــه وممثليــه رأيــًا في 
قضايــا أخــرى كثيــرة. كمــا يبــدو أن ضغط 
املرجعيــة بوضعهــا »فيتــو« علــى ترشــح 
ترشــحه،  علــى ســحب  أجبــره  قــد  املالكــي 
وقبــول ترشــح حيــدر العبــادي، بعــد فتــرة 
املتابــع  بــه  مــا تحــدث  التعنــت، وهــو  مــن 
لشــؤون املرجعيــة، وائــل هشــام، فــي مقالــه 
)كيــف وملاذا تنحى الســيد نــوري املالكي(، 

على املوقع الرسمي للسيستاني.
هــذا الولــوج فــي السياســة مرحــب بــه عنــد 
شــرائح شــيعية كثيــرة فــي العــراق، نظــرًا 
لثقــة النــاس الكبيــرة بهــا، مقارنــة بثقتهــا 
التــي  وأجهزتهــا  ورئيســها  بالحكومــة 
عجــزت عــن توفير الحــد األدنى من الحياة 
الكريمة للمواطنني. مثل هذا األمر ينبغي 
، فقد أدى فشل 

ً
أن ُيثير قلقًا جديًا مستقبا

الروســية  العربــي اقتصاديــة. فالشــركات 
مشــاريع  إنجــاز  فــي  باملشــاركة  مهتمــة 
البنيــة التحتيــة الكبيــرة، أو فــي التنقيــب 
كمــا  واســتخراجها،  الطاقــة  مصــادر  عــن 
الروســي  للســاح  املنتجــة  الشــركات  أن 
لــم تفقــد أملهــا بعقــد صفقــات مــع البلــدان 
تــم  ذلــك دون ســواه،  أجــل  ومــن  العربيــة. 
شطب الديون البالغة مليارات الدوالرات.

أن  بالنــا  عــن  يغيــب  ال  أن  يجــب  لكــن، 
باســتخراج  مهتمــة  الروســية  الشــركات 
وال  أخــرى،  مناطــق  فــي  والغــاز  النفــط 
تقتصــر مصلحتهــا علــى العالــم العربــي، 
وفيتنــام  فنزويــا  فــي  مصالــح  لهــا  بــل 
والصــني وأميــركا الاتينية عموما، حيث 
ســوق الســاح الروســي أيضــا أكبــر وأهم. 
ولذلك، يعود تنشــيط السياســة الروسية، 
بالدرجــة  العربيــة،  املنطقــة  فــي  أخيــرًا، 
األولــى، إلــى أن أمــن روســيا نفســها وقــع 
بفعــل األحــداث هنــاك تحــت الخطــر. فبعد 
 ،2003 ســنة  للعــراق  األميركــي  االجتيــاح 
مــن  الجديــة  عــن مخاوفــه  الكرملــني  عّبــر 
الرعنــاء  األميركيــة  السياســة  تقــود  أن 
املنطقــة بمجملهــا،  اســتقرار  إلــى زعزعــة 
يمكــن  جديــده،  إرهابيــة  بــؤر  وظهــور 
أقاليــم  إلــى   ،

ً
آجــا أو  عاجــا  تصــل،  أن 

روســيا اإلســامية. وجــاءت االنتصــارات 
التــي يحققهــا »داعــش«، لتؤكــد مخــاوف 
موســكو. وهكــذا، بشــار األســد، بالنســبة 
لبراغماتيــي الكرملــني، أفضــل بكثيــر مــن 
»دولــة إســامية«. ولذلــك، يدافعــون عنــه، 
ليــس نكايــة بالواليات املتحــدة األميركية 
صداقــة  عاقــات  روســيا  تفضــل  التــي 
معهــا، لــو تخلــت األخيــرة عــن سياســتها 
موســكو  مــع  تتعــاون  وراحــت  املتعاليــة، 

على أساس من الندية.
)كاتب وباحث روسي(

املالكــي، والنخبــة الشــيعية في الحكم، إلى 
تضييــع فرصــة بنــاء الدولــة املدنيــة التــي 
وعــد بهــا حــزب الدعــوة جمهوَريــه، العــام 
الشــيعة  لــدى  شــعور  فتنامــى  والخــاص، 
بعدم االطمئنان إلى الدولة ومؤسساتها، 
فــي مقابــل تعاظــم الثقــة فــي الفقيــه، وقــد 
نخــب  وجــود  الشــعور  هــذا  مــن  ــد 

َّ
عض

سياســية انتهازيــة فــي الطوائــف اآلخــرى. 
للتمــدد  فرصــة  يفّوتــون  ال  فاألكــراد 
وبســط اليــد علــى مقــدرات املــدن العراقيــة، 
املتنازع عليها، وكذلك عشــائر أهل الُســنة 
للتحالــف  أنهــم مســتعدون  أثبتــوا  الذيــن 
مــن  يزيــدوا  لكــي  )داعــش(،  الشــيطان  مــع 

حصتهم في السلطة.
 إلــى انحســار 

ً
أدت هــذه العوامــل مجتمعــة

الدولــة  فــي  الشــيعي  املجتمــع  ثقــة 
حضــن  إلــى  والعــودة  ومؤسســاتها، 
املرجعيــة الدافــئ، القادر على توفير األمان 
النفسي، والتدخل إلنقاد الناس في الدنيا 
حــزب  تنظيــرات  فتبخــرت  اآلخــرة،  قبــل 
القانــون،  وســيادة  املواطنــة  عــن  الدعــوة 
وطــارت أحامــه طــوال العقــود املاضية في 

حكم دولة مستقلة عن سلطة الفقيه.
ويمــر العــراق بأحلــك مرحلــة فــي تاريخــه 
الشــر  قــوى  عليــه  تكالبــت  فقــد  الحديــث، 
سياســية  نخبــة  وحكمتــه  احتالــه،  منــذ 
اســتئثارية وانتهازيــة، ال يبــدو أنهــا تفقــه 
وســواء  ومتطلباتهــا،  السياســة  بــاء  ألــف 
العــراق  مــن توحيــد  النخبــة  هــذه  تمكنــت 
اتجهــت  أم  وطنيــة،  وحــدة  خلــف حكومــة 
أنانيــة الطوائــف نحــو نظــام فيدرالــي، فــإن 

العراق الذي اعتدنا عليه انتهى.
)كاتب سعودي(

روسيا لن تعادي أميركا من أجل العرب

العراق إلى نظام والية الفقيه

حجم التبادل التجاري 
بين روسيا االتحادية 
ودولة مثل إسرائيل 

أكبر منه مع مصر

ضغط المرجعية 
بوضعها »فيتو« 

على ترشح المالكي 
قد أجبره على سحب 

ترشحه

صالح الدين الجورشي

لم يسبق أن شارك رجال أعمال تونسيون في قوائم انتخابية لحزب سياسي مغاير 
لحــزب التجمــع الدســتوري الديمقراطــي )الحاكــم ســابقًا(، وذلــك منــذ تأســيس الدولة 
الوطنيــة بعــد االســتقالل. العــدد القليــل ممن تعاطفوا مع بعض أطــراف املعارضة في 
الثمانينيــات، خصوصــًا بعــد تأســيس أحــزاب علــى أيــدي وزراء ســابقني، مثل حركة 
الديمقراطيــني االشــتراكيني علــى يــد أحمــد املســتيري، تعرضــوا ملضايقــات مختلفة، 
منها إطالق يد مكتب الضرائب ملحاصرتهم. وقد تكرر ذلك، بوضوح وقسوة أكثر، 

في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، والذي زّين مرحلته بأحزاب صورية.
بعــد الثــورة، تعرضــت شــريحة رجــال األعمــال التهامــات واســعة مــن الــرأي العــام، 
نظــرًا للعالقــات العضويــة التــي ربطــت عــددًا مــن كبار املســتثمرين بأســرتي بن علي 
 تداعياتــه مســتمرة. لهــذا، تعامــل عمــوم املســتثمرين بحذٍر 

ٌ
والطرابلســي. وهــذا ملــف

كثير مع الشأن السياسي في تلك املرحلة. وعندما جاءت انتخابات املجلس الوطني 
التأسيسي في سنة 2011، قّدم بعضهم دعمًا ماليًا، بشكل خفي، ألحزاٍب استفادت 

من ذلك في طريقها للوصول إلى السلطة. 
اليوم، وبمناسبة انتخاب أول برملان ديمقراطي ال يخضع لحزب مهيمن، غّير رجال 
األعمال، أو جزء منهم على األقل، تكتيكاتهم، وقّرروا الخروج إلى العلن، واملشــاركة 
املباشــرة وبــدون حجــاب، فــي العمليــة السياســية. ثمانيــة منهــم وضعتهــم حركــة 
النهضة على رأس ثلث قوائمها، وتصّدر آخرون إحدى عشرة قائمة من حزب نداء 
تونس، حتى الجبهة الشــعبية، ذات التوجه اليســاري، اســتعانت بثالثة منهم لخوض 

املعركة االنتخابية.
تبّرر األحزاب هذا التوجه القوي نحو االستعانة بأصحاب رؤوس األموال بالقول إن 
هؤالء جزء حيوي من شرائح املجتمع، ليس من مصلحة الوطن تغييبهم عن مراكز 
 ســليم مــن حيــث املبــدأ، ألن تونــس تحتــاج كل أبنائهــا، 

ٌ
صنــع السياســات. وهــو قــول

خصوصًا في هذه املرحلة االنتقالية الصعبة. وقد أثبتت الوقائع دور رجال األعمال 
الحيــوي فــي إنقــاذ الدولــة، وحمايــة الســلم األهلي، ألنــه من دون مشــاركٍة فاعلٍة منهم 
ينهار االقتصاد، وتتصاعد نسب البطالة، وينتشر القلق االجتماعي، وتصبح البالد 

على شفى جرف جار. لكن، مع ذلك هناك نقطتان في هذا السياق:
- مهم جدًا إبعاد هذه املسألة عن املناورات الحزبية، واعتبارها محاولة من بعض هذه 
األحزاب لتقديم نفســها في صورة األقدر على ضم شــخصياٍت فاعلة في املجتمع. 
عم انتخابي. وقد 

ُ
وبالتالي، تحويل بعض رجال األعمال، أو بقية نجوم املجتمع، إلى ط

ترتبــت عــن ذلــك أزمات عاشــتها أحــزاب عديدة، عندما ضّحــت بمناضليها، لترضية 
حســابات فوقيــة، ممــا أدى، أحيانــًا، إلــى موجة اســتقاالت جماعيــة، مثلما حصل في 
حزب نداء تونس. ومن شــأن هذا الوضع أن يفســد العملية السياســية، ويحولها إلى 
لعبٍة قائمٍة على الغش والخداع، وتلميع وجوه على حساب أخرى، وإْن تمكنت حركة 
النهضــة مــن الســيطرة علــى ردود األفعــال داخلهــا، وإْن لــم يحــل ذلــك دون انتقــادات 

واسعة، وجهها إليها معلقون كثيرون.
تخــص املســألة الثانيــة مــا قــد يترتــب عن ســيناريو زواج املال بالســلطة، وهو زواج لم 
يكــن، فــي أغلــب الحاالت، ســعيدًا وال مفيدًا. فالحــركات االحتجاجية التي هّزت أركان 
أنظمة عديدة في املنطقة العربية كان من أسبابها خضوع الدولة ملصالح فئٍة صغيرٍة 
، الحكومــة التــي تشــكلت، 

ً
علــى حســاب مصالــح الفئــات األوســع فــي املجتمــع. ومثــاال

فــي آخــر عهــد الرئيــس حســني مبــارك فــي مصر، وأصبحــت تعــرف بحكومة رجال 
األعمال الذين تقاســموا فيما بينهم القطاعات االقتصادية الرئيســية للبالد، مقّدمني 

مصالحهم على حساب مصالح الشعب، فأدى ذلك إلى اإلسراع بانهيار النظام.  
وال يــزال التونســيون فــي خطواتهــم األولــى علــى الــدرب الطويــل للديمقراطيــة. ممــا 
يقتضــي التقليــل مــن نزعــات التجريــب والتــورط فــي الحســابات الضيقــة والظرفيــة، 

فالشعب التونسي لم يعد قادرًا على مزيد من التحمل. 

لميس أندوني

لــم يكــد يســري تنفيــذ اتفاقيــة التهدئــة حتــى طفــت علــى الســطح مجــددًا الخالفــات 
الفصائلية الفلسطينية، خصوصًا بني حركتي فتح وحماس، وكأن شيئًا لم يكن؛ 
كأن ال وجود التفاقية مصالحة وال حكومة توافق وطني، وكأن الدم الفلسطيني لم 
يســل في حرب إســرائيلية عدوانية تقترب من حرب إبادة، ال تفرق بني فلســطيني 
هــو  فلســطيني  فــكل  والحمســاوي،  الفتحــاوي  بــني  تميــز  ال  فالصواريــخ  وآخــر، 

مشروع شهيد.
صحيــح أن الكثيــر مــن جــذور االنقســام لــم تعالــج بعــد، وهنــاك مســؤولية يتحملهــا 
الطرفــان، فتــح وحمــاس، إضافــة إلــى دور »الســلطة الفلســطينية«، لكــن، إذا لــم تؤثــر 
مأســاة غزة ودموعها، وصمودها وشــجاعتها، وبرز الصراع على ســلطٍة ال ســلطة 

لها، يحدد سقفها املحتل اإلسرائيلي، كما يشاء ويهوى، فمن سيؤثر؟
بعيــدًا عــن االختالفــات والخالفــات السياســية علــى أهميتهــا، فــإن املشــكلة األعمــق 
هــي فــي عــدم اعتــراف كثيريــن من أعضــاء الحركتني، وبعض القيــادات فيهما، بدور 
كل منهمــا فــي النضــال الوطنــي الفلســطيني، حاضــرًا وتاريخــًا، إلــى درجــة اإلهانــة 
واالســتخفاف املشــني أحيانــًا، وباســتهانة كل مــن الفصيلــني بتضحيــات مقاتلــي 

الفصائل األخرى ومناضليها داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها.
هنــاك نزعــة عــن الفلســطينيني، وال شــك موجــودة فــي مســيرات الشــعوب، أن يعتقد 
كل جيــل أو حركــة جديــدة، بمــا فــي ذلــك النشــطاء خــارج الوطــن، أن النضــال بــدأ من 
عندهــم: فــال اعتــراف بتراكميــة النضــال والتضحيــات، فالفاصــل بــني إعــادة تقييــم 
التجربــة، ونقدهــا ولــو بحــدة، وبــني إنــكار وتدميــر تاريخ كل ما مضى يتالشــى، في 
لحظــة نــزق وتعصــب وأحيانــًا ال وعــي بحركــة التاريــخ أو عذابــات املناضلــني الــذي 
لــواله ملــا أعيــد فرض الحقوق الفلســطينية، بل واســم فلســطني نفســه علــى الخارطة 

السياسية العاملية.
الفلســطيني  الشــعب  فــي وحدانيــة  اتقافيــة أوســلو وإفرازاتهــا نهشــت  أن  ال شــك 
وقضيتــه، إلــى درجــة مدمــرة للتاريــخ والحاضــر، لكــن ذلــك ال يعفــي أي فلســطيني، 
خصوصــًا املناضــل والكاتــب واملحلــل، مــن واجبــه بوعي وإظهار اســتمرار النضال، 
علــى الرغــم مــن كل االنقســامات، وهــذا يعنــي اإلقــرار بســجل التضحيــات تاريخــًا 

وحاضرًا، وال أتحدث عن التاريخ البعيد.
 ال أتحــدث عــن التاريــخ البعيــد، فكيــف يمكــن إنــكار مشــاركة حركــة فتــح فــي قيــادة 
االنتفاضــة الثانيــة، بمــا فــي ذلــك عناصــر مــن داخل الســلطة الفلســطينية، وكثيرون 
فيهــا، واألبــرز فيهــم األســير منــذ ســنوات، مــروان البرغوثــي. وكيــف يمكــن أن ينكر 
أحــد علــى الجبهتــني الشــعبية والديمقراطيــة، أســراهما وشــهداءهما، وهــل يجــوز أو 
يصح إنكار شجاعة مقاتلي حماس والجهاد اإلسالمي في التصدر لعدوان الحرب 

األخيرة على غزة وما قبلها؟
نعم، هناك اختالفات سياسية، لكنها بدأت تخضع للفرز القائم بني علماني وديني، 
وهــو اختــالف مشــروع. لكــن، ال يحــق للفتحاويــني اختــزال حماس بمشــروٍع ديني، 
وال يحــق لحمــاس اختــزال فتــح بـ«أوســلو«، خصوصــًا أن القيــادات والنخــب تعــرف 
، بل بصراع نفوذ وحس  الحقيقة كاملة. لكن، ال عالقة للتزييف بمشروٍع نهضويٍّ

انتقامي، ال يمكن الخضوع له، إال إذا أردنا التضحية بتضحيات شعٍب بأكلمه.
علــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وبضغــط شــعبها، وخصوصًا مــن حركة فتح، 
التخلــي عــن ارتهانهــا »لعمليــة ســالم« غيــر موجــودة، إال إذا كانــت »حراســة أمــن 
إســرائيل« مصــدر شــرعيتها، وعلــى »حمــاس« أال تخضــع الفلســطينية ملشــروع 
الدولــة الدينيــة، فقضيــة فلســطني أكبــر منكــم ومنــا جميعــًا، وكل مشــروع آخــر هــو 

نقيض لفلسطني.
املفــزع أن حيــل إســرائيل املكشــوفة بتعميــق الشــرخ الفلســطيني قــد تنجــح، بفضــل 
عمى بصيرة فلسطيني، واملوجع أن تدوس املصالح الفصائلية على أجساد أطفال 

ممزقة وعلى أرواح شهداء القضية. 

زواج مصلحة في تونس

فلتحترموا الدم الفلسطيني
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هــو قدرنــا  ننــدب قدرنــا، فهــذا  ولــن  نبكــي شــهداءنا،  لــن  غــزة،  انتصــار  بعــد 
الفلســطيني. قدر الفلســطينيني أن يقاوموا ويجاهدوا ويستشــهدوا. كل ما في 
فلسطني استباحه العدو الصهيوني منذ عشرات السنني، واستباحه طوال 51 
يومــا فــي عدوانــه علــى قطــاع غــزة، إال الضميــر والكرامــة الفلســطينيني. والعالم 
العربي يصر، إصرارًا عجيبـا، على أن خيارهم اإلستراتيجي هو خيار السالم، 
ليظهــروا للعالــم أنهــم دواجــن ســالم، أمــام ذئــاب إســرائيليٍة، اغتصبــت األرض 
واملقدســات الفلســطينية. والعالــم الغربــي يمــارس مؤامرة الصمت واالســتهتار 
والالمبــاالة ضــد الشــعب الفلســطيني. تجــاوز قطــاع غــزة مســاحته الجغرافيــة 
الواقــع  املحــدودة، والحصــار الصهيونــي والعربــي املحكــم عليــه، ليجســد فــي 

الحقيقة الفلسطينية، أن هذا القطاع ال يستسلم.
عـادل أبـو هـاشـم )األردن(

يشــهد تاريخنــا أن ثمــرة تعبنــا كانــت تســرق فــي أثنــاء االحتفــال. ففــي خضــم 
األفــراح بالتحــرر، بعــد أيــام املقاومــة ضــد االســتعمار، حــني رقصنــا علــى أنغام 
األغانــي الثوريــة، حتــى بّحــت أصواتنــا وخــارت قوانا، ولفــرط فرحتنا، لم نفطن 
إلــى أن املســتعمر كان يرقــص معنــا مــن دون أن نعيــه. فوجدنــا دولــة وطنيــة 
مرتهن قرارها، لم تنجح إال في إفقادنا األمل في تحسن أحوالنا، حتى صرنا 
وفــي قمــة همنــا ممــا نحــن فيــه، نخشــى العمــل علــى الخــروج منــه. وعــادت بنــا 
املقاومة إلى املربع األول، وأكدنا للعدو أن لنا مخالب تكبر وتنمو، وقواطع نمزق 
بها أجساد من يتجرؤون علينا، وهذا مشروع وطني مختلف عما عملت عليه 
منظمة التحرير أربعة عقود، وبذلك، صارت غير صالحة ملشروع املقاومة، وإن 

قادته فستقوده إلى أوسلو جديدة.
المولدي اليوسفي )تونس(

الجنــرال  خطــاب  زبــدة  العبــارة  تلــك  جــدد«،  رجــال  بنــاء  هــو  فعلنــاه  »مــا 
كيــث دايتــون، املنســق األمنــي األميركــي بــن إســرائيل والســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية، عندمــا وقــف متفاخــرًا فــي معهد واشــنطن لسياســات الشــرق 
األوسط عام 2009، وهو يستعرض مهمته في صناعة جيل أمني فلسطيني 
جديــد، ال يمكــن أن يكــون مبعــث تهديــد إلســرائيل، مقتبســا فــي خطابــه ذاك 
كلمــات ضابــط فلســطيني كبيــر، خاطــب أفــراد األجهــزة فــي حفــل تخريــج 
ب عليــه دايتون 

ّ
أمنــي: »لســتم هنــا لتتعلمــوا كيــف تقاتلــون إســرائيل«! وعق

في حينه »جعل هذا التغّير ضباطا في الجيش اإلسرائيلي يسألونني: كم 
من هؤالء الرجال الجدد تستطيع أن تصنع؟«

القريــب سياســيا وفكريــا مــن أحــزاب   الجنــرال اآلخــر، موشــيه يعلــون، 
اليمــن، وزيــر الحــرب الحالــي فــي كيان العــدو، هو مختــرع مصطلح »كّي 
الوعي«، وبدأ في اســتخدامه بعد اندالع انتفاضة األقصى، وكان يســعى 
إلــى توجيــه الضربــات القاســية واملؤملة للفلســطينين، باســتخدام املزيد 
واملزيــد مــن القــوة، وإنــزال الهزيمــة الثقافيــة والفكريــة، كمــا السياســية 
واألمنية بهم، بإجبارهم على اإلقرار بالعجز عن االنتصار على إسرائيل 
العســكري  التنــازالت، تحــت الضغــط  أو إكراههــا علــى تقديــم  عســكريا، 

واألمني.
والخطــاب الــذي ال يمكــن أن يغيــب عــن الحضــور فــي ذهن املتابع للمشــاهد 
املتناقضة على الساحة الفلسطينية، هو ذلك الذي يؤكد أن املعركة األخيرة 
أفشــلت نظريــة وزيــر الحــرب، موشــيه يعلــون، وارتــدت هــذه النظريــة إلــى 
الوســط اإلســرائيلي، وأن صــورة الفلســطيني الجديــد معاكســة ومغايــرة 
مــا يؤســس قواعــد مختلفــة لطبيعــة الصــراع،  الجنــرال دايتــون،  أراده  ملــا 
تســتهدف، هــذه املــرة، شــكل الوجــود وطبيعــة الــدور املرســوم لهــذا الكيــان 
العــدو  إعــام  االســتعماري املصطنــع. وإن إطالــة بســيطة وســريعة علــى 
واإلعــام الغربــي خــال الحــرب وبعدها، تشــي، بوضوح، وتدلــل، بما اليدع 

مجااًل للشك، على صحة ما نذهب إليه.
ماهر حسن شاويش )فلسطين(

إن ثورتنــا الســلمية التــي تحــدث اآلن فــي مصر، ويصنعها خيرة الشــباب املصري، 
 عن الرصاص املدّوي، والذي يقف أمامه 

ً
الذي ال يخشى أصوات الخرطوش، فضال

بصــدره العــاري، وبــكل ســلمية رائعــة ومبدعــة بــكل املقاييــس، لــم تنجــر إلــى العنف 
حتى اآلن. وقلما نجد ثورة مثل ثورة مصر، بعدم انجرارها إلى العنف، على الرغم 
من كل ما نراه من ظلم، بني قتل يومي واعتقال دائم واغتصاب ممنهج واستخدام 
شــتى أســاليب العنــف والظلــم واالضطهــاد ضــد الثــوار، علــى الرغــم من تمنــي نظام 
الحكم االنقالبي اســتخدام الثوار الســالح، ولو لحظة واحدة، ليتخذ من ذلك ذريعة، 

ويعيث في األرض فسادًا أكثر مما يفعل اآلن.
تداعيات هذا الظلم الكبير وهذه الترسانة الضخمة لدى االنقالبيني، من عدة وعتاد 
وســالح وشــرطة وجيــش وإعــالم وقضــاء، أدت إلــى ظهــور أصــوات تنــادي بحمــل 
السالح، على الرغم من السلمية املبدعة السائدة حتى هذه اللحظة. ويبقى السؤال، 

أيهما أفيد وأنفع لثورتنا: حمل السالح، أم استكمال السلمية املبدعة؟
إن أي خيار يطرح على الساحة يجب أن يدرس من جميع أبعاده، وال يتخذ بطريقة 
متسرعة وعشوائية فنخسر الكثير. ومن ينادون بحمل السالح، اليوم، ال يحملهم 

على ذلك إال سقوط الشهداء واملصابني املستمر، وعداء الداخلية والدولة الدائم. 
ثــم إن االنقالبيــني ومــن خلفهــم الغــرب وأميــركا ينتظــرون أي فرصــة، لكي ال يكون 
عليهــم أي حــرج فــي التصــرف معنــا كما يشــاؤون، وليس لنا نحن حجة أمام العالم 
كلــه فــي مطالبتنــا بالحــق والشــرعية. ومــن يــدري، أليس من املمكــن أن تعلن أميركا 
التدخــل العســكري بدعــوى محاربــة »اإلرهابيــني«، أو حمايــة ألمنها وأمن إســرائيل 
القومــي كمــا تّدعــي دائمــا؟ لذلــك، إن عــدم تنــازل الثــوار عن ســلمية ثورتهــم هو، في 

حقيقته، نقطة ضعف لالنقالبيني، وليس للثوار.
محمد يحيى )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

»الحــراك  بدايــة  علــى  مضــى  عــام  مــن  أكثــر 
فــي  املســلمن  اإلخــوان  لجماعــة  امليدانــي« 
مصر، قتل فيه مئات واعتقل آالف، وَمن تبقوا 
أو..  أو..  املنفــى  فــي  أو  الجئــون  أو  مطــاردون 
وعلــى الرغــم مــن ذلك، لم تنجز الجماعة شــيئا 
فــي ســبيل تحقيق هدفيها الرئيســن: إســقاط 
االنقــاب العســكري واســتعادة الســلطة التــي 

اكتسبوها باالنتخاب الشرعي.
خــال هــذا العــام، حاولــت الجماعــة اســتثارة 
معهــا،  لينتفــض  و«تثويــره«،  املجتمــع 
القهــر  عنهــا  ويدفــع  حراكهــا،  ويشــاركها 
تفلــح  ولــم  جــدوى.  دون  مــن  ولكــن،  والظلــم، 
والحشــد  النفســية  التعبئــة  سياســات 
تغييــر  فــي  اإلعامــي  والخطــاب  »الطهــوري« 
ل »طليعة« 

ّ
قناعــات كثيريــن بــأن الجماعــة تمث

ثوريــة، يمكنهــا اســتعادة ثــورة 25 ينايــر. بــل 
على العكس، ازداد يقن بعضهم بأن الجماعة 
تخــرج مــن أجــل نفســها ومطالبهــا فقــط. وفــي 
جمهــور  بعــض  فيــه  يســتعذب  الــذي  الوقــت 
»اإلخــوان« الخــروج فــي تظاهــراٍت متواصلــة، 
فقــد  املتكــرر،  اليومــي  بالطقــس  أشــبه  باتــت 
إلــى  اآلخــر،  للبعــض  بالنســبة  األمــر،  تحــّول 
»ملحمٍة« جهادية، ومعركٍة حتمية، الستعادة 

»حلم الشرعية الضائع«.
ومــع اســتمرار عمليــة القمــع والقهــر املمنهــج 
لـ«اإلخــوان« من جهــة، واإلصرار على املواجهة 

علي أنوزال

العدالــة  حــزب  بــن  املقارنــة  تجــري  مــا  كثيــرًا 
والتنميــة املغربــي ونظيــره التركــي، ليس فقط 
بالنظــر ملــا بينهمــا مــن مشــترك على املســتوى 
اإليديولوجي، أو ما يجمع بينهما من تشــابه 
فــي االســم، فهــذه مــن البديهيــات. فإلــى أي حــد 
تصــح مثــل هــذه املقارنــة بــن تجربتــن، لهمــا 
مســارات مختلفــة، ويوجــدان فــي بيئــاٍت تــكاد 
تكون متناقضة؟ ال يكفي التشابه في األسماء 
والتقــارب فــي املرجعيــات اإليديولوجيــة لعقد 
أن  كمــا  ســطحية،  تكــون  مــا  غالبــا  مقارنــات 
وجــود أكثــر مــن فــرق بــن التجربتــن يجعــل 
املقارنة بينهما غير عادلة أيضا لعدة أسباب، 

تحاول هذه السطور استعراض أهمها.
بــدءًا مــن املرجعيــة التــي ينطلق منهــا كثيرون 
لعقــد مقارناتهــم، نجــد أن »العدالــة والتنمية« 
التركــي ال يصــف نفســه بأنــه حــزب إســامي، 
وإنمــا يعــرض نفســه حزبــا سياســيا ليبراليــا 
وعائــه  مــع  ارتباطــه  فــك  فــي  نجــح  محافظــا، 
الدعــوي، واســتطاع فــي أدائه البارع أن يبرهن 
علــى أنــه يملــك تصــورًا سياســيا، وخطــة عمــل 
فيمــا  ناخبيــه.  ثقــة  نيــل  مــن  مكنتــه  منتجــة، 
نجــد أن »العدالــة والتنميــة« املغربــي يتباهــى 
علــى  يعتمــد  ومــازال  اإلســامية،  بمرجعيتــه 
»التوحيــد  حركــة  األيديولوجيــة،  ذراعــه 
واإلصــاح«، فــي التأطيــر والتعبئــة والحشــد، 
مــا يحــدث خلطــا كبيــرًا عنــد الــرأي العــام الذي 
يصعــب عليــه التمييــز بن ما هــو دعوي وبن 
الــذي  الحــزب  خطــاب  فــي  سياســي،  هــو  مــا 

أخــرى،  جهــة  مــن  الحــراك،  فــي  واالســتمرار 
»اإلخــوان«  شــهدهما  مهمــان  تحــوالن  ثمــة 
فــي الشــهور املاضيــة، علــى مســتوى الخطــاب 
اإلخوانــي،  الخطــاب  أصبــح  فقــد  والحركــة. 
خطــاب  القواعــد،  إلــى  املوّجــه  خصوصــا 
اســتعراض  فيــه  يجــري  بامتيــاز،  »محنــة« 
كاملفاصلــة  املغلقــة،  الدوغمائيــة  املفــردات  كل 
والسياســية،  العقائديــة  أيضــا(  )واملفاضلــة 
فــي  وذلــك  والتضحيــة،  والجهــاد  والتطّهــر 
املحنــة  وفقــه  ألدبيــات  واضــح  اســتحضار 
والســتينيات.  الخمســينيات  فــي  ســاد  الــذي 
الفضــاء  تمــأ  باتــت  وغيرهــا  املفــردات  هــذه 
ويجــري  والواقعــي،  االفتراضــي  اإلخوانــي 
أجــل  مــن  اإلخوانــي،  الصــف  داخــل  تســويقها 
رفــع الهمــم ومواجهــة التملمــل، والحفــاظ على 
التماسك التنظيمي، وضمان استمرار الحراك 
»اإلخواني« في الشارع. وهي مفرداٌت أنتجها 
اإلحساس الكبير باالضطهاد والظلم والقهر، 
ص 

ّ
يــه مشــاعر الكراهيــة واالنتقــام والتخل

ّ
تغذ

ويجــري  شــكل،  بــأي  القائــم  الوضــع  مــن 
ترويجها كمحاولة نفسية تعويضية، تساهم 
هــذا  ويبــدو  والحشــد.  التعبئــة  عمليــات  فــي 
 داخل األوســاط 

ً
الخطاب أكثر رواجا وجاذبية

الدلتــا  محافظــات  فــي  )خصوصــا  الريفيــة 
واملــدن  الحواضــر  أطــراف  وبعــض  وســيناء( 
)املطريــة، حلــوان، ناهيا، صفط اللنب، فيصل... 
الصعيــد  فــي  واملراكــز  املــدن  وبعــض  إلــخ(، 
وهــي  إلــخ(،  املنيــا...  ســويف،  بنــي  )الفيــوم، 

يمتــح مفرداتــه من قاموس ديني محض. ومن 
أنــه يفتقــد لخطــة  خــال أدائــه املرتبــك، يبــدو 
طريــق واضحــة، ولذلــك، مــا زال يلجــأ إلــى لغــة 
ديماغوجيــة، للتغطية علــى ضعفه، وملواجهة 

منتقديه.
كما نجد أن حزب طيب رجب أردوغان استفاد 
مــن أخطــاء ســلفه، حزب »الفضيلــة« الذي حله 
الجيش، ولم يظهر معاداته العلمانية كأساس 
تنظيمي وفكري للحكم في تركيا، وفي الوقت 
نفسه، حافظ على الهوية اإلسامية ملشروعه. 
وهــذه مرونــة أبداها الحزب، وتجلت في تبني 
خطــاب سياســي براغماتــي، يعتمد سياســات 
ليبراليــة، ومقاربــات حقوقيــة كونيــة، جعلتــه 
يواجــه العلمانيــن داخــل ملعبهم، وفي الوقت 
يقــف  كان  الــذي  الغــرب  دعــم  أكســبته  نفســه، 
التــي  العســكرية  املؤسســة  جانــب  إلــى  دائمــا 
الجمهوريــة  ألســس  حارســة  نفســها  تنصــب 

القائمة على املبادئ العلمانية.
أما حزب عبد اإلله بنكيران، فما زال متوجسا 
فــي  الحقوقيــة،  للمعاييــر  الكونــي  البعــد  مــن 
خطابــه السياســي واإلعامــي، مــا يجــّره، فــي 
خاســرة،  قضايــا  ــي 

ّ
تبن إلــى  األحيــان،  غالــب 

تنفر العلمانين والليبرالين في الداخل منه، 
وال تســاعده فــي تســويق صورته فــي الخارج، 

وخصوصا لدى الغرب.
وفي استقراء سريع للتاريخ النضالي لكل من 
الحزبــن، نجــد أن »العدالــة والتنميــة« التركــي 
حصل على شرعيته من النضال واملواجهة مع 
الســلطة العســكرية العلمانيــة، بمــا أن الصراع 
فــي تركيــا قائــم بــن مرجعيتــن متناقضتــن، 

»الدعــوة« الســبيل الناجــع والطريــق الوحيــد 
للتعامــل مع الوضــع الراهن. ويجري االحتفاء 
بـ«إنجــازات« تنظيــم مجــرم مثــل »داعــش«، في 
عــن  النفســي  والتعويــض  لإللهــام  محاولــة 
الشــعور بالهزيمــة. هــذا التحــّول فــي »الحــراك 
جديــرة  أمــور  عــدة  عــن  يكشــف  اإلخوانــي«، 
بالرصــد، أولهــا أنــه مــن الواضــح أن َمــن يديــر 
املشــهد اإلخوانــي ليســت القيــادات التاريخيــة 
للجماعــة، بــل قيادات الصفــن الثالث والرابع، 
أو َمــن يعرفــون بالقيادات امليدانية الوســيطة، 
بالتعــاون  مصــر،  فــي  املوجــودة  خصوصــا 

والتنسيق مع قيادات في الخارج.
ومــن امللفــت، أيضــا، أن هــذه القيــادات امليدانية 
فــي  وحيــوي  مهــم  ودور  تأثيــر  لديهــا  بــات 
فــي  خصوصــا  اإلخوانــي،  القــرار  صناعــة 
وأدواتــه  االحتجاجــي،  بالنشــاط  يتعلــق  مــا 
أو  أن ثمــة قبــواًل  وأســاليبه وأهدافــه، ويبــدو 
صمتــا مــن »إخــوان الخــارج« علــى هــذا الــدور 

لـ«تدويــر«، )بــكل مــا تحملــه الكلمة من معنى(، 
لتهذيبهــا  الدولــة،  دواليــب  داخــل  النخــب 

وتطويعها!
وإذا كانــت االنتخابــات فــي تركيــا آليــة حقيقــة 
للمحاســبة الشــعبية، فإنهــا فــي املغــرب مجرد 
لحظــة لشــراء الذمــم، ليــس فقط ذمــم الناخبن 
واألحــزاب  النخــب  ذمــم  وإنمــا  البســطاء، 

والنقابات على حد سواء.
الســلطة  إلــى  جــاء  الحزبــن  كا  أن  ويبقــى 
بيديــن نظيفتــن، وهــذه نقطــة تحســب لهمــا، 
عشــر  وخــال  ناخبيهمــا.  ثقــة  وتكســبهما 
سنوات، استطاع حزب أردوغان أن يقفز ببلده 
مــن املرتبــة 111 إلــى املرتبــة 14 علــى مســتوى 
العــام  فــي  لكــن،  العامليــة.  االقتصاديــة  القــوى 
املاضــي، هــزت تركيــا مظاهــرات شــعبية، علــى 
خلفيــة فضائــح فســاد تــورط فيهــا مســؤولون 
مــن حــزب »العدالــة والتنميــة« التركــي، وأثيــر 
فيها اســم نجل أردوغان. أما عن حزب العدالة 
والتنميــة املغربــي، فقــد نجــح، حتــى اآلن، فــي 
احتــواء قضايــا الفســاد املنســوبة إلــى بعــض 

األرض،  علــى  وجودهــم  لعــدم  إمــا  املتزايــد، 
أو  الحركيــة،  للشــرعية  افتقادهــم  وبالتالــي 
داخــل  تنظيمــي  انقســام  حــدوث  مــن  تخّوفــا 
ومؤيديهــا.  قواعدهــا  يفقدهــا  قــد  الجماعــة 
ثانيهــا، مــن الواضــح أن ثمة إحساســا متزايدًا 
امليدانيــة،  القيــادة  لــدى  والشــرعية  بالقــوة 
مــا يعطيهــا حريــة أوســع فــي الحركــة وإدارة 
هــذه  أن  ذلــك  وخطــورة  ميدانيــا.  التنظيــم 
الكراهيــة  بمشــاعر   

ً
مدفوعــة تبــدو  القيــادات 

واالنتقــام، وليــس بخطــة ورؤيــة اســتراتيجية 
جنوحــا  ثمــة  أن  يبــدو  وثالثهــا،  واضحــة. 
اإلخوانيــة  القواعــد  بعــض  داخــل  متزايــدًا 
باتجــاه »الردكلــة« و«التمــّرد«، ليــس فقط على 
الواقــع، وإنمــا أيضــا علــى الخطــاب التقليــدي 
اإلصــاح  فكــرة  علــى  يقــوم  الــذي  للجماعــة 

التدريجي.
لــم ينزلــق اإلخــوان، علــى األقــل حتــى اآلن، إلــى 
العنف املؤدلج واملؤسسي الذي يحاول النظام 
جّرهــم إليــه، بيــد أن مــّد الخــط علــى اســتقامته 
علــى  للجماعــة  الراهــن  الخطــاب  واســتمرار 
حالــه، ســوف يدفــع إلــى الوقــوع فــي مثــل هــذا 
الخطــأ الجســيم. صحيــٌح أن الســلطة ال تتوّرع 
عــن قمــع أي حــراٍك ســلمي، ســواء لإلخــوان أو 
خيــارًا  العنــف  إلــى  اللجــوء  أن  بيــد  لغيرهــم، 
اســتراتيجيا من شــأنه أن يوفر غطاًء سياسيا 
الدولــة،  لعنــف  وأخاقيــا  اجتماعيــا  ومبــررًا 

وحينها ستكون نهاية الفكرة والتنظيم.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري في واشنطن(

الوقــت  أن  فــي حــن  البلديــات.  ممثليــه داخــل 
مــازال مبكــرًا للحكم علــى أدائه االقتصادي في 
الثــاث مــن حكمــه،  الســنوات  الحكومــة. وفــي 
يعتبرهــا  مــا  علــى  اآلن،  حتــى  الحــزب،  ركــز 
إصاحــات جوهريــة، من قبيــل تقليص نفقات 
صندوق الدعم املخصص للمواد االستهاكية 
مــا  التقاعــد،  صنــدوق  وإصــاح  الرئيســية، 
اضطره، أو ســيضطره، إلى اتخاذ قرارات غير 
شــعبية، مثل رفع األســعار ورفع ســن التقاعد. 
إيجابــا  ســتنعكس  القــرارات  هــذه  كانــت  وإذا 
، فــإن ثمارها لن 

ً
علــى نمــو االقتصاد مســتقبا

تصــل مبكــرًا إلــى الفئــات الفقيــرة التــي تشــكل 
الوعاء االنتخابي لكل حزب سياسي.

أمــا الكلمــة الفصــل فــي إســقاط كل مقارنــة بن 
الحزبــن، فيمكــن تلخيصهــا فــي مقاربتيهمــا 
فــي مواجهــة الفســاد. ففــي وقــٍت تصــّدى فيــه 
أردوغان إلى قاع الفســاد داخل باده، ونجح 
فــي جــر مفســدين جنــراالت كبــار إلــى املحاكــم، 
لجــأ بنكيــران إلــى رفــع الرايــة البيضــاء، منــذ 
اليــوم األول، عندمــا أطلق عبارة »عفا الله عما 
ســلف« التــي تلخص مقاربته فــي التطبيع مع 

الفساد، بدل مواجهته.
وأخيــرًا، مــا كان يفــرض مثــل هــذه املقارنــة هو 
التركيــة  للتجربــة االقتصاديــة  الناجــح  األداء 
األنصــار.  قبــل  الخصــوم  تبهــر  مازالــت  التــي 
لكــن، إلــى أي حــد سيســتمر عامــل الجــذب إلــى 
تجربة أصبح هاجس روادها هو استمرارهم 
كلمــا  ــاقها 

ّ
عش تســتنزف  التــي  الســلطة  فــي 

استطابوا البقاء في حضنها!
)كاتب وصحفي مغربي(

أماكــن ال يــزال يتمتع فيها »اإلخوان« بقدٍر من 
الحضور الحركي واالجتماعي.

»إخــوان«  يتوّهــم  الحركــي،  املســتوى  علــى 
كثيرون بأن ما يقومون به، اآلن، »حراك ثوري« 
ســوف يفضــي إلــى ثورة شــاملة، لــن تبقي ولن 
فــي  الحــل  أن  منهــم  كثيــرون  يعتقــد  بــل  تــذر. 
إشعال »ثورة إخوانية« أو »إسامية«، بالتمرد 
والعنف. ويحاول بعضهم استحضار تجارب 
الوســطى  أميــركا  فــي دول  أخــرى، كمــا حــدث 
والجنوبيــة وفــي إيــران، وذلــك فــي ســوء قــراءة 
الــذات  للتاريــخ وخلــط للوقائــع، هدفــه إقنــاع 

اإلخوانية بأي شكل.
لــذا، يجــري االنتقــال تدريجيــا، وبــدون وعــي، 
إلــى  الشــاملة والحقيقيــة  الســلمية  مــن مربــع 
النوعــي«  »الحــراك  أو  اإليجابيــة«،  »الســلمية 
أو  بآخــر،  أو  بشــكل  العنــف،  يســتبطن  الــذي 
مــن خــال مــا تســميه بعــض قيــادات ومنظري 
»مــا  وفــق شــعار:  املبــدع«،  »الحــراك  الجماعــة 
دون الرصــاص فهــو ســلمية«، والــذي هــو فــي 
الحقيقــة مجــرد تبريــر وانــزالق أّولــي باتجــاه 
وقــد  االنقــاب.  إســقاط  غطــاء  تحــت  العنــف، 
تجّســد ذلــك واضحــا فــي أثنــاء إحيــاء الذكــرى 
مــن  و«النهضــة«،  »رابعــة«  ملذبحتــي  األولــى 
واألحيــاء،  الشــرطة،  وأقســام  ملقــرات  إحــراٍق 
ومحطــات  العــام  النقــل  حافــات  وإحــراق 
الكهربــاء، وقطــع الطرق فــي املناطق الحيوية.. 

إلخ.
فــي ظــل هــذا التحــّول، باتــت »القــوة« وليســت 

علمانيــة ودينيــة. فــي حــن أن ســمّيه املغربــي 
قناعاتــه.  لفــرض  يذكــر  أي نضــال  يخــض  لــم 
فهــو حــزب أوجدتــه الســلطة، عندمــا كان امللــك 
الراحــل، الحســن الثانــي، يريــد تجريــب إشــراك 
»إســامين معتدلــن« فــي اللعبــة السياســية، 
قبل ســنتن من رحيله، للتهيئة ملرحلة انتقال 

امللك إلى ولي عهده.
الحكــم  نظــام  طبيعــة  أن  ذلــك  إلــى  يضــاف 
يقــوم علــى شــرعية  الــذي  املغــرب،  فــي  امللكــي 
دينيــة تتمثــل فــي »إمــارة املؤمنــن«، ال تســمح 
ألي حــزب بــأن ينافســها مــن داخــل املرجعيــة 
نفســها التــي تســتمد منهــا شــرعية وجودهــا 

واستمرارها.
مــن  نوعــا  الحزبــن  كا  اســتعمل  ذلــك،  مــع 
القائمــة،  الســلطة  مــع  التعامــل  فــي  الليونــة 
لكــن، ألهــداف مختلفــة. فحــزب أردوغــان حاول 
التماهــي مــع النظــام العلمانــي القائــم من أجل 
فحــاول  بنكيــران،  حــزب  أمــا  للغــرب،  التقــرب 
التماهــي مــع نظام »املخزن« القائم في املغرب، 

للتقرب من امللك.
تكبــر  السياســية،  املقارنــة  مســتوى  علــى 
حقيقــي  تــداول  يوجــد  تركيــا،  ففــي  املفارقــة. 
علــى الســلطة، تكفله طبيعة النظام السياســي 
الجمهــوري، وينــص عليــه الدســتور، وتحكمه 
قواعــد لعبــة ديمقراطية شــفافة، وينظمه نمط 
اقتــراع ديمقراطــي. أمــا فــي املغــرب، فالســلطة 
كل  خــارج  وهــي  امللــك،  بيــد  توجــد  الحقيقيــة 
تنافــس حزبــي، كمــا أن نمــط االقتــراع، وعــدم 
كل  مــن  يجعــان  السياســية،  اللعبــة  شــفافية 
عمليــة انتخابيــة فــي املغــرب مجــرد محاولــة 

تحّوالت الحراك »اإلخواني« في مصر

حزبا أردوغان وبنكيران.. هل تجوز المقارنة؟

لم ينزلق اإلخوان 
حتى اآلن إلى العنف 
الذي يحاول النظام 

جرهم إليه

»العدالة والتنمية« 
التركي حصل على 
شرعيته من النضال 

والمواجهة
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زحلة، الزعتري ــ ألكسندر أيوب، 
                             سما الرحبي

األرض  علــى  الدائــرة  الحــرب  اســتمرار  مــع 
السورية، وتواصل موجات اللجوء إلى دول 
إلــى  املشــكالت،  أبــرز  التعليــم  بــات  الجــوار، 

جانب الفقر وانعدام األمن.
في مخيم صالح املقام قرب مدينة »زحلة« اللبنانية، 
الســوريني،  لالجئــني  الخيــام  مــن  مجموعــة  أقيمــت 
مشــمعات قديمــة تســتند إلــى أعمــدة خشــبية، تلفهــا 

علــى وضــع  ناقــم  مــدرس رياضيــات،  الزعبــي،  نائــل 
بـ«الضحــك  فــي »الزعتــري« لدرجــة يصفهــا  التعليــم 
على اللحى«. يقول بانفعال لـ«العربي الجديد«: »هذا 
ليــس تعليمــا، 100 طفــل فــي الصــف الواحــد، مناهــج 
بشــهرين،  الدراســي  العــام  بــدء  بعــد  تســلم  وكتــب 
أســاليب تعليــم ال تراعــي نفســية أطفــال نازحــني مــن 
حرب، كما أننا ال نشــرف بشــكل مباشــر على تدريس 

أطفالنا، إضافة إلى املناهج األردنية املفروضة«.
»العربــي الجديــد« التقــى مجموعة مــن األطفال الذين 
تركــوا مدارســهم، مثنــى أحد هؤالء. فقد ترك املدرســة 
بعــد تعرضــه للضــرب علــى يد أحد األســاتذة. يقضي 
خــروج  منتظــرًا  عائلتــه،  خيمــة  أمــام  باللعــب  وقتــه 
أصدقائه من املدرســة. لم يســتطع والد مثنى تحريك 
ســاكن عندمــا تعــرض ابنــه للضــرب، واكتفى بســحب 
علــى  بشــكل شــخصي  واإلشــراف  املدرســة  مــن  ابنــه 
تدريســه.  لــدى أم خالــد خبــرة في التدريس والتعامل 
مــع األطفــال. فــأم خالــد أربعينيــة وأم لثالثــة أطفــال. 
كانــت تمتلــك روضــة أطفــال خاصــة تديرهــا ملــدة 30 
عاما في بلدة »مرعيان« في جبل الزاوية بريف إدلب، 
إلى أن لجأت إلى مخيم »حارم« على الحدود التركية 
الســورية، بعد قصف قوات النظام الســوري روضتها 

وبيتها، ووفاة زوجها.
»العربــي الجديــد«: »جئــت املخيــم فــي بدايــة  تقــول لـ
علــى  يقتصــر  معدومــا،  التعليــم  كان   .2014 العــام 
القــرآن، وكان مديــر املخيــم صعبــا  حلقــات لتحفيــظ 
وطريقــة معاملتــه ســيئة، اقترحــت عليــه فتــح روضــة 

على أن أتكفل بالتجهيزات، لكنه لم يوافق«.
ســايرت أم خالــد املديــر وقبلــت باقتصــار التدريــس 
علــى حفــظ القــرآن، إلــى أن قامــت بحشــد مجموعة من 
النســاء، فتقدمــن بشــكوى ضــد مديــر املخيــم، حيــث 
أقيــل وجــاء آخــر أكثــر تفهمــا، واآلن يــدرس األطفــال 

ساعتني إلى أربع ساعات صباح كل يوم.

األســاتذة  أحــد  راشــد،  ســليمان  الصفيــح.  مــن  قطــع 
املتطوعــني لتدريــس األطفــال الســوريني يحمل إجازة 
فــي األدب العربــي مــن جامعــة دمشــق، لجأ إلــى لبنان 
بعــد اســتدعائه مــن قبــل املخابــرات الســورية. يقــول 
عــدة  قبــل  املدرســة  »تأسســت  الجديــد«:  »العربــي  لـ
أشــهر، خيمتــان للطــالب املبتدئــني واملتقدمــني، لكــن 
علــى الرغــم مــن الجهــود املبذولــة تبقــى البيئــة غيــر 
مناســبة للتعليــم«. يضيــف ســليمان: »هنــاك ضغــط 
علــى الصفــوف بالنســبة لطــالب املرحلــة االبتدائيــة، 
إذ يصــل عــدد الطــالب فــي الخيمــة إلــى ثالثــني، فضاًل 
عن أزمة خطة التدريس املختلطة بني برامج لبنانية 
الوضــع  فــي  املتابعــة.  غيــاب  إلــى  إضافــة  وســورية، 
الطبيعــي البــد أن تتابع األســرة الطالــب بعد خروجه 
من املدرســة، والواقع أن أغلب األســر مشــغولة بتأمني 

لقمة العيش، أو أن األب أو األم استشهد أو اعتقل«.
في املقابل، ترى املشــرفة ضمن منظمة »معا« لتعليم 
الالجئني السوريني في مخيمات سهل البقاع، سلمى 
عقيــل، أن زيــادة أعــداد الالجئــني تجعــل التعليــم أبــرز 
األطفــال  مواصلــة  »مجــرد  ترافقهــم  التــي  املشــكالت 
هــذا  فــي  إنجــاز  فــي خيمــة  الدراســة، حتــى وإن كان 

الظرف الصعب«.
األساســية  »املشــكلة  الجديــد«:  »العربــي  لـ وتضيــف 
هــي نقــص التمويــل، تــم التواصــل مــع وزارة التربيــة 
اللبنانيــة الســتيعاب جــزء مــن األطفال الســوريني في 
املدارس الحكومية، لكن الوزارة تحتاج إلى دعم مالي 

لفتح صفوف مسائية وتوظيف مدرسني جدد«.
»الزعتــري« مخيــم فــي األردن ارتبــط اســمه بكل أنواع 
بالنســبة  أفضــل  الحــال  يكــن  لــم  الســوريني.  معانــاة 
لواقــع التعليــم، حيــث أقيمت في املخيــم أربع مدارس، 
ســعودية وقطريــة وبحرينيــة وكويتيــة، حيــث يصــل 
عــدد  الطــالب فــي القاعــات الصيفية إلى 100، غالبا ال 

يصل صوت املدرس إليهم.

مجتمع
أصدرت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان تقريرًا، أمس، وثقت فيه مقتل 2591 شخصا في مختلف 
أنحــاء ســورية خــالل أغســطس/آب املاضــي، معظمهــم علــى أيــدي قــوات النظــام، فــي ظــل اســتمرار 
األزمــة منــذ أكثــر مــن ثــالث ســنوات. وقالــت إن »قــوات النظــام الســوري قتلــت في مختلــف عملياتها 
 و157 امرأة، و243 آخرين تحت التعذيب(، في حني 

ً
2123 شخصا، من بينهم 1728 مدنيا )251 طفال

 من املعارضة املســلحة«. وأضاف أن »تنظيم الدولة اإلســالمية قتل 362 شــخصا، 
ً
قتلت 395 مقاتال

)األناضول(  من املعارضة املسلحة«.  
ً
بينهم 123 مدنيا، إضافة إلى 239 مقاتال

أعلــن املعهــد الوطنــي للحساســية واألمــراض املعديــة التابــع ملعاهــد الصحــة الوطنيــة األميركيــة، 
انطــالق تجــارب للقــاح مضــاد لفيــروس »إيبــوال« علــى البشــر، فــي الواليــات املتحــدة وبريطانيــا 
وزامبيا ومالي منتصف ســبتمبر/أيلول الحالي. وأوضح في بيان أن »اللقاح الجديد تم تطويره 
مــن قبــل املعهــد الوطنــي للحساســية واألمــراض املعديــة في الواليــات املتحدة، بالتعاون مع شــركة 
التجــارب  مــن  األولــى  املرحلــة  »ســتجري  وأضــاف  ســميثكالين«.  غالكســو  البريطانيــة  األدويــة 
)األناضول( السريرية للقاح الجديد على عشرين شخصا من املتطوعني األصحاء«.  

تجارب بشريّة على لقاح »إيبوال« منتصف سبتمبرسورية: 2591 شخصًا قتلوا الشهر الماضي

صنعاء ــ همدان العليي

فــي  الدراســي  العــام  بدايــة  املقبــل،  األحــد 
اليمــن. ومــع ذلــك ال تشــهد البــالد املظاهــر 
فاليمــن  املوســم.  هــذا  مثــل  فــي  املعتــادة، 
يعيــش أوضاعا أمنيــة واقتصادية صعبة، 
بخاصــة فــي العاصمــة صنعــاء ومحافظــة 

عمران.
وزارة  أقرتــه  الــذي  املوعــد  اقتــراب  ومــع 
التالميــذ.  تســجيل  عمليــة  بــدأت  التربيــة، 
بمــدارس  إلحاقهــم  األهــل  معظــم  ــل 

ّ
وفض

خاصــة، بســبب ضعــف التعليــم الحكومــي. 

مبالــغ  األهالــي  تكّبــد  الخطــوة  هــذه  مثــل 
نبيــل  ويعّبــر  منهــا.  يشــكون  باهظــة، 
لـ«العربــي  لطفلــني،  أب  وهــو  الحكمــي، 
الجديــد«، عــن هــذا الواقــع بالقــول: »باتــت 
ابنــي  نقــل  أحــاول  بحتــة.  تجاريــة  عمليــة 
إلــى مدرســة خاصــة جديــدة، لكــن املــدارس 
فأضطــر  خياليــة،  أســعارًا  تفــرض  بــدأت 
للدفع، ألني ال أريد له أن يدرس في مدرسة 
حكوميــة ال تهتــم بجودة العملية التربوية 
إلــى  الحكمــي  يشــير  كمــا  والتعليميــة«. 
املــدارس  أصحــاب  بعــض  يمارســه  ابتــزاز 
الخاصــة حــني »يأخــذون من األهالي مبالغ 

باهظــة، لكنهــم ال يعطــون املدّرســني ســوى 
الفتات، وهو ما ينعكس على أداء املدّرس«.
ومــع ارتفــاع تكاليف الدراســة، ترتفع كذلك 
أســعار املســتلزمات الدراســية في األسواق، 
وهــو مــا يدفــع ببعــض األســر الفقيــرة إلــى 
االســتدانة، مــن أجــل تأمني الكتــب والدفاتر 

واألقالم والزي املدرسي ألبنائها. 
وحــول اإلقبــال على الســلع املدرســية، يقول 
خالــد محمــد )55 عامــا(، وهــو تاجــر جملة: 
علــى  كثيــف  إقبــال  يوجــد  ال  اآلن  »حتــى 
الســلع املدرســية، ككل عــام، رغــم أننــا علــى 

أبواب العام الدراسي«.

أمــا علــى الصعيــد األمنــي، فيبــدي البعــض 
عامــا(،   44( ســالم  محمــد  ويقــول  تخّوفــه. 
إذا  املدرســة،  إلــى  أبنــاءه  يرســل  لــن  ــه 

ّ
إن

حياتهــم«.  علــى  »حفاظــا  االحتقــان  زاد 
فــي  غائبــا  األمــن  كان  »إذا  ويتســاءل: 
الحــال  ســيكون  فكيــف  العاديــة،  الظــروف 
إذا حدثــت مواجهــات مســلحة؟«. ومــع ذلك، 
أوليــاء  القدســي،  أســماء  املدّرســة  تناشــد 
األمــور »الحــرص علــى الدفــع بأبنائهم إلى 
املــدارس، ألن العمليــة التعليمية ال يجب أن 

تتوقف، حتى في أسوأ الظروف«.
وفــي هــذا الســياق، تبــرز محافظــة عمــران، 

فــي  حربــا  شــهدت  والتــي  البــالد،  شــمال 
الفتــرة األخيــرة. فهناك عّبر بعض األهالي، 
لـ«العربــي الجديــد«، عــن قلقهــم البالــغ مــن 
وجــود ألغــام وذخائــر حــرب لــم تنفجر، في 
 
ّ
لكــن األريــاف.  مــدارس  مــن  قريبــة  مناطــق 

هــذا الطلــب يأتي في حــني أعلنت املنظمات 
فــي  أعمالهــا  كل  توقــف  عــن  املتخصصــة 
انخفــاض  بســبب  فتــرة،  قبــل  األلغــام  نــزع 
تمويــل عملياتهــا فــي البالد بنســبة 33 في 
املئــة. وإلــى أن يتــم الوصــول إلــى حــل بهــذا 
الخصــوص، يبقــى تالميــذ بعــض املــدارس 

في املحافظة خارج مدارسهم.

عام دراسي محموم أمنيًا واقتصاديًا في اليمن

يوسف حاج علي

لم تكن أيامًا عادية وال بالدًا عادية. جلست 
القرفصاء على األرض إلى جانب أبنائها 

ى تجليد الكتب املدرسية 
ّ
الثالثة. كانت تتول

بنفسها، وهم يتفّرجون عليها، ويعاونونها 
بترتيبها فوق بعضها بعضًا. حرصت على 
العناية بالكتب جيدًا، هي التي لم تذهب يومًا 
إلى املدرسة ولم تعرف هذا الشعور ألسباب 
ال عالقة لها بها، بل بعادات اجتماعية تافهة 

ومؤذية.
غاب زوجها يبحث عن قوت األسرة في 

مها مسؤولية العائلة الصغيرة 
ّ
الخليج، وسل

ى إدارة 
ّ
وحدها، في زمن حرب. كانت تتول

البيت بدقة إبرة ميزان الذهب، وشؤون 
األطفال الثالثة، وتعليمهم، هي التي بالكاد 

تحسن رسم اسمها بالقلم.
كان هذا األمر يحرجها، وال يزال. ويتسّبب 
بإرباك دائم لها وبشعور بالقهر لم يتمكن 

أبناؤها يومًا من الفكاك منه.
لم تخف من مسؤولية يومًا. على العكس، 

كانت دومًا مشاكسة وقوية بحق. ولم يكن 
يؤرقها شيء بقدر تعليم الثالثة الذين 

خرجت بهم إلى الحياة. وقد حملت هذا القلق 
في نفسها لسببني: خسارتها الشخصية، 

وتقديرها ملا يعنيه التعليم من فرصة للناس 
العاديني. 

في ليالي القصف، خالل الحرب، وفي ليالي 
السلم، على ضوء الشمعة، وعند عودة التيار 
الكهربائي، في أمسيات الرعب والسكينة، لم 

سها من وعظهم 
َ
ف

َ
تتعب يومًا ولم ينقطع ن

حول أهمية التعليم. وعندما ترجع الحياة 
إلى عاديتها تسهر معهم، كمعظم األمهات، 

إلى أن ينتهوا من دروسهم. ال تذهب إلى 
النوم إال بعد نومهم. وتستيقظ في الصباح 

باكرًا لتيقظهم من أجل إنهاء فروض تأخروا 
عليها. 

هم على املثابرة وتقدير نعمة 
ّ
 تحث

ّ
تظل

التعليم التي لم تحصل عليها يومًا لذنب 
لم ترتكبه، مع أنها كانت تستحقه بشدة. 

ى دائمًا عن حقوقها في 
ّ
وكانت تتخل

التمتع بالحياة، كأي امرأة، كي تشتري لهم 
القرطاسية أو تسّدد بدل الساعات اإلضافية 

لألساتذة. كان تعليمهم املعركة التي نذرت 
نفسها ألجلها.

يوم فاز بكرها بالثانوية العامة، حملت 
فة بالجلد النبيذي وعانقتها. 

ّ
الشهادة املغل

نظرت إلى اسمه محفورًا عليها باألحرف 
قت إنجازها 

ّ
املذّهبة وابتسمت. لقد حق

الخاص األول. كانت هي، دون أي أحد آخر، 
م 

ّ
َمن يستحق الوقوف على املنّصة وتسل

الشهادة.
في تلك اللحظة بالذات، بدا أنها عادت طفلة 

صغيرة. صارت تلميذة بضفيرتني وزّي 
مدرسي ملّون لم تلبسه يومًا. عادت تتناول 

»سندويش« الجنب من يد والدتها في الصباح 
لتضعه في الحقيبة وتنتظر باص املدرسة 

ها إلى العالم الذي كان أكثر ما تحب.
ّ
يقل

أمسكت الشهادة برفق متناٍه ولم تتركها من 
يدها. مّررت أصابعها فوق االسم املحفور 

بعناية ثم ضّمت الشهادة إلى صدرها. 
ضمتها بشّدة.

في تلك اللحظة بالذات كانت أجمل تلميذة 
على األرض.  

مزاج
التلميذة األجمل

رافقت  التي  المشكالت  ــرز  أب بين  التعليم 
ــيــن فــي مــخــيــمــات دول  ــســوري ــوء ال ــج ل
الحالة  لسوء  التالميذ  يتعرض  إذ  الجوار، 
وخصوصًا  التعليمية،  البيئة  وفقر  النفسية 
تسرّب  إلى  األمــر  وأّدى  واألردن.  لبنان  في 
العديد منهم، وعزوف آخرين عن التعليم 
ولجوئهم إلى مهن يعتاشون وعائالتهم 
لـ«مفوضية  تقرير  أوضـــح  حيث  منها، 
الالجئين« أن نحو مئتي ألف طفل سوري ال 

يتلقون تعليمًا في لبنان واألردن.

أطفال خارج الصفوف

)GETTY( أطفال سوريون في مدرسة داخل مخيم تركي
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مجتمع

الجيــدة  »الجامعــة   
ّ
أن الجديــد«  لـ«العربــي 

ــه 
ّ
ضمانــة لوظيفــة جيــدة«. يتابــع: »همــي كل

يتلخص اليوم في تخّرج ابني طبيبًا، مهما 
تحّملــت مــن مصاريــف، وتكبــدت مــن ديــون 

مع فوائدها املرتفعة«.
إيلــي يــدرس الصحافــة، فــي جامعــة خاصة، 
رفعــت إدارتهــا تكاليــف األرصدة بنســبة 20 
في املئة كمعدل، ولم تأبه بتحركات الطالب 
االحتجاجيــة. يقــول الشــاب، ابــن الـــ20 عامــًا، 
 هــذا القــرار أجبــره علــى العمــل نــاداًل فــي 

ّ
إن

بيــروت(.  )شــرقي  األشــرفية  مطاعــم  أحــد 
 تكلفــة األرصــدة فــي اختصاصــه 

ّ
ويتابــع أن

»ارتفعــت مــن 170 دوالرًا أميركيــًا إلــى 300«. 
يحتّج على مثل هذا القرار بالقول: »في أوج 
األزمــة االقتصاديــة، نفاجأ بقــرار ظالم يزيد 
مــن  ويحــّد  أهلنــا،  ومعانــاة  معاناتنــا  مــن 

تطلعاتنا املستقبلية«.
بعيــدًا عــن الجامعــات، فاملــدارس أيضــًا لهــا 
قصصهــا األشــّد وقعــًا. وهــا هي منــال والدة 
دراســة  علــى  ســنويًا  تتحمــل  وزيــد،  فــرح 
دوالر  آالف   10 مــا مجموعــه  معــًا،  طفليهــا 
وأقســاط  تســجيل  رســوم  بــن  مــا  أميركــي، 
عامــة. كمــا تكشــف منــال عن طــرق تعتمدها 
زيــادة  أجــل  مــن  الخاصــة  املــدارس  إدارات 

أعباء األهل أكثر. 
مــن  لنــا بشــراء شــيء  تقــول: »ال يســمحون 
خــارج املدرســة، حتــى الكتــب والقرطاســية، 
املدرســة  شــعار  وضــع  بحجــة  ذلــك   

ّ
وكل

عليها«. 
فمنــال  أيضــًا،  أســاليبهم  األهــل  لــدى  لكــن 
تشتري الكتب التي تحتوي شعار املدرسة، 

لكن »مستعملة«. 
فوجــدت،  املدرســي  الــزي  بخصــوص  أمــا 

حتــى اآلن، حتــى يقرهــا الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي.

جنون المصاريف الدراسية
ومــع اقتــراب الدراســة يكتــوي أوليــاء األمــور 
التــي  املــدارس الخاصــة  بارتفــاع مصاريــف 
إلــى  والتجريبيــة  املئــة  فــي   70 لنحــو  زادت 
نحــو 33 فــي املئــة. وذكــرت تقاريــر صحافيــة 
أن مســتلزمات الدراســة ارتفعت حتى 20 في 
املئــة علــى املنتجــات املحليــة، ونحــو 35 فــي 

املئة على املستورد.
»مصروفــات ابنــي ارتفعــت نحــو ثالثــة آالف 
تدبيــر  أســتطيع  فكيــف  العــام،  هــذا  جنيــه 
أحمــد، وتشــير  منــى  تســأل  النفقــات؟«  تلــك 
إلــى ارتفــاع رســوم األتوبيس املدرســي حتى 
»ال  تقــول:  املاضــي.  العــام  عــن  جنيــه   2000
توجــد أســرة مصريــة هــذه األيــام تســتطيع 
تحمــل تكاليــف الدراســة دون أن تقتــرض أو 

تضطر لعمل )جمعية(«.
ويتواكــب هــذا مــع زيــادة تكلفــة اإلقامــة فــي 
املــدن الجامعيــة، بعــد إضافــة 100 جنيه بدل 
جنيهــًا   165 الطالــب  يدفــع  بحيــث  تغذيــة، 
 عن تأجيل فتح باب التنسيق 

ً
شهريًا، فضال

للمدن الجامعية باألزهر.
يقــول الطالــب في املدينــة الجامعية بجامعة 
األزهــر فــرع أســيوط، أحمــد محمــد، إن زيادة 
الرســوم ســتزيد األعباء على والديه، مشــيرًا 
إلى أنه كان يحصل على 500 جنيه مصروفًا 
عــن  التغذيــة  فصــل  مــن  ويتخــّوف  شــهريًا، 
اإلقامــة، ما ســيؤدي إلــى مضاعفة املصروف 
إلــى ألــف جنيه، ويضيف: »ســيؤدي هذا إلى 

ثورة بن الطالب«.
األزهــر، توفيــق  نائــب رئيــس جامعــة  وكان 

بيروت ــ شيرين قباني

العــام الدراســي علــى األبــواب فــي 
لبنــان. والحــال نفســه عامــًا بعــد 
عــام. أوضــاع اقتصاديــة صعبــة، 
وجامعيــة  مدرســية  تربويــة  ومؤسســات 
أســعار  ترفــع  ومكتبــات  تكاليفهــا،  تزيــد 
كتبهــا. وفــي املقابل، تبقــى رواتب املواطنن 

كما هي، وال ترتفع قدرتهم الشرائية.
 مثــل هــذه األوضــاع، يلجــأ األهالــي، 

ّ
فــي ظــل

إلــى عــدد مــن الطــرق لتأمــن تعليــم أبنائهم. 
، حّمــل والــده 

ً
فالطالــب الجامعــي علــي مثــال

تســديد مصاريــف  أجــل  مــن  كبيــرة،  ديونــًا 
دراسته. 

لنجلــه  ويريــد  ثانــوي،  مــدّرس  فالوالــد 
الجامعــات  إحــدى  فــي  تعليمــه  يتلقــى  أن 
جنــاه  مــا   

ّ
كل دفعــه  بعــد  الراقيــة.  الخاصــة 

مــن ســنوات عمله، لجــأ مؤخرًا إلى القروض 
املصرفية، كي ال يتوقف مستقبل ابنه. يبرر 

القاهرة ــ هدير أحمد

املصــري،  التعليــم  وزيــر  وصــف 
العــام  النصــر،  أبــو  محمــود 
يبــدأ  أن  قبــل  الجديــد  الدراســي 
بـ«عــام األزمة«، لتنعكس األحوال السياســية 
واالقتصاديــة علــى كل ركــن من أركانه، حيث 
علــى  ســيطرتها  األمنيــة  األجهــزة  تحكــم 

مواعيد بدء الدراسة.
وتعمــل وزارة التعليــم العالــي املصريــة علــى 
تمريــر الئحــة طالبية جديــدة تقّيد الحريات 
واألنشــطة الطالبيــة، رغــم تهديــد 17 اتحــادًا 
طالبيــًا بالجامعــات بالتصعيــد. كمــا تنتاب 
واإلصالحيــة  املهنيــة  الجامعيــة  الحــركات 
حالــة مــن الغضــب بســبب إلغــاء انتخابــات 
القيادات الجامعية، وعودة التقارير األمنية 
فــي تعيــن 7 رؤســاء جامعــات جــدد، ترفــض 
وزارة التعليــم العالــي الكشــف عــن أســمائهم 

لبنان: الدراسة تنطلق   واألقساط ترتفع

مصر: عام »األزمة«   الجديد

ترك إيلي جامعته 
الخاصة، مؤقتًا، بعد 

زيادة في األقساط، تصل 
إلى 20 في المئة. يعمل 

اليوم نادًال في أحد 
مطاعم بيروت، بانتظار 
تأمين ما يكفي لتحمل 

الزيادات

ينتظر طالب مصر عام 
دراسي جديد تنعكس 

األوضاع السياسية 
واالقتصادية على 
كل ركن فيه. عام 

يبدأ بسيطرة األجهزة 
األمنية على مواعيد 
بدء الدراسة وارتفاع 

المصاريف

لن يمكث أطفال غزة طويًال في البيت. ستفتح المدارس أبوابها في 14 سبتمبر/أيلول الجاري. هكذا اتفقت وزارة التعليم بالتعاون مع 
»األونروا«، علمًا أنها لن تشرّد النازحين. لكن ذكريات بعض األطفال عن المدرسة باتت مرتبطة بالعدوان الذي حّولهم إلى نازحين

كرهوا مدارس »اللجوء«
أطفال غزة

غزة ــ إيمان عبد الكريم

قســط  ألخــذ  الصيــف  انتظــاَر  أمــل  اعتــادت 
وتغريهــا  املدرســة  تحــّب  الراحــة.  مــن 
اإلجــازة الصيفيــة فــي آن واحــد. خــالل هذين 
ــص من املنّبــه الذي ُيجبرها 

ّ
الشــهرين، تتخل

علــى االســتيقاظ باكــرًا. ال واجبــات منزليــة 
تــة. لكنهــا ســرعان مــا تشــتاق 

ّ
بــل حرّيــة مؤق

إلــى املدرســة. تقــول: »كنــت أحلــم بهــا إلــى أن 
بــدأت الحــرب. تغّيــر حلمي وصــار عبارة عن 
قصــٍف ودمــار. صــورة مصغــرة عــن الواقــع«، 
صيبــت 

ُ
الفتــة إلــى أن شــقيقتها الصغيــرة »أ

بشــظية فــي بطنهــا«. أمــل، التــي نزحــت إلــى 
إحدى املدارس، لم تعد ترغب في العودة إلى 
املدرســة. حصــرت حلمهــا بالخــروج مــن هذا 

املكان الذي صارت تعيش فيه الجئة.  

ســكان  مــن  فلســطيني  ألــف   400 مــن  أكثــر 
نســمة،  مليــون   1.8 عددهــم  البالــغ  القطــاع 
واألخــرى  الحكوميــة  املــدارس  إلــى  لجــأوا 
الالجئــن  وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  التابعــة 
املستشــفيات  إلــى  إضافــة  »األونــروا«، 
والكنائــس، هربــًا مــن القصــف اإلســرائيلي. 
فــإن »جــزءًا كبيــرًا مــن  لـــ »األونــروا«،  ووفقــًا 
النازحــن عــادوا إلــى منازلهــم الواقعــة علــى 

الحــدود الشــرقية والشــمالية للقطــاع، فيمــا 
ال يــزال أولئــك الذيــن ُدّمــرت منازلهــم بشــكل 
كامــل يتخــذون من املــدارس الحكومية وتلك 

التابعة لألونروا مأوى لهم«.
التربيــة  وزارة  وكيــل  قــال  الســياق،  فــي 
والتعليــم العالــي، زيــاد ثابــت، إن »املــدارس 
»يمكــن  أنــه  موضحــًا  بالنازحــن«،  عجــت 
تقســيمهم إلــى ثالثــة أصنــاف. األول يشــمل 

الحــدود  علــى  منازلهــم  تقــع  الذيــن  أولئــك 
الشــرقية والشــمالية للقطــاع، وقــد اضطــروا 
إلــى تركهــا للحفــاظ علــى حياتهــم. والثانــي 
بشــكل  منازلهــم  تضــررت  الذيــن  يضــم 
جزئــي وفضلــوا العيــش فــي املالجــئ خــالل 
العــدوان«، مشــيرًا إلــى أن أعــدادًا كبيــرة مــن 
هذيــن الصنفــن »عــادوا إلــى منازلهــم بعــد 
انتهــاء الحــرب«. أمــا الثالــث، »فيشــمل أولئك 

)Getty( زيادة كلفة اإلقامة في المدن الجامعية ستنهك الطالب
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خالل العدوان اإلسرائيلي 
على قطاع غزة بعدما 

تركوا منازلهم خوفًا 
على حيواتهم
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قصة
قد يدعى أحمد أو كريم، وقد يكون وحيد أبَويه أو أحد أبنائهما الخمسة. لكن صورة

خذ من أسفل جسر الكوال في 
ّ
األكيد أنه نزح من سورية قبل فترة من الزمن، ويت

بيروت مأوى مؤقتًا له. من وراء قضبان الحديد ينظر بعينَي تتجرآن على األمل، 
من دون أن يقوى على رسم ابتسامة مكتملة على محّياه. هو واحد من بي نحو 
مليون ونصف مليون نازح سوري لجأوا إلى لبنان، هربًا من جحيم االقتتال.    
وتشير بيانات املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئي في لبنان إلى 
أن نسبة األطفال السورّيي النازحي من عمر يوم واحد إلى 17 عامًا تبلغ نحو 

ستي في املئة من مجمل املوجودين في لبنان. وتتراوح أعمار 45 في املئة، منهم 
عون ما بي تالمذة في مدارس خاصة ورسمّية، 

ّ
ما بي أربعة أعوام و17 عامًا، يتوز

يشّكلون النسبة األقل، وبي مشّردين ومتسّولي. وقد بات هؤالء األخيرون 
يشّكلون النسبة األكبر، إذ إن رقعة انتشارهم تتوّسع أكثر فأكثر تحت الجسور 

وعند تقاطعات الطرقات ومستديراتها.
)تصوير: حسني بيضون(

... ويتجرأ على األمل
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للتهــرب  طريقــة  األهالــي،  مــن  غيرهــا  مــع 
مــن شــرائه مــن املدرســة، بتكلفــة 60 دوالرًا 
الســروال.  أو  الواحــد  للقميــص  أميركيــًا 
تقــول: »طلبنــا مــن خيــاط تأمــي القمصــان 
والســراويل، وتكلفنــا القطعــة الواحــدة ربــع 

ما تكلفنا في املدرسة«.
 
ّ
فــإن الحكوميــة،  املــدارس  مجانيــة  ورغــم 
لهــا تكاليفهــا أيضــًا. فــأم محمــد ال تتمكــن 
مــن تأمــي رســوم تعليــم ابنهــا فــي مدرســة 
ألــف   300 تتعــدى  ال  هــا 

ّ
أن رغــم  رســمية، 

ليــرة )200 دوالر أميركــي(، وتتضمــن الــزي 
املدرســي والكتــب. تقــول: »أعمــل خادمــة فــي 
ال  أنتجــه  ومــا  اللبنانيــة،  الشــركات  إحــدى 

يكفي إلطعام عائلة«. 
فتقــول:  ابنهــا  تســجيل  بخصــوص  أمــا 
كــي  تيّســر  مــا  وأجمــع  شــهريًا،  »أســتدين 
أؤمن املبلغ، وأحفظ مقعده الدراســي مبكرًا، 
املــدارس  علــى  شــديد  اإلقبــال   

ّ
أن خاصــة 
الرسمية«.

املــدارس  إحــدى  مديــر  يــرّد  املقابــل،  فــي 
الخاصــة فــي حديث إلــى »العربــي الجديد«، 
علــى انتقــادات األهالي من الزيادة الســنوية 
لألقســاط، ويقول: »القانون يجيز للمدرســة 

نــور الديــن قــد أعلن عبــر مداخلــة تلفزيونية 
قــرارات  عــن  املاضــي،  أغســطس/آب   24 فــي 
مدينــة   23 فــي  التســكي  تخــّص  جديــدة 
للبنــي  القاهــرة  مدينتــا  منهــا  جامعيــة، 
أطروحــات:  ثــالث  »لدينــا   

ً
قائــال والبنــات، 

باملــدن، ويحصــل  القبــول  يجّمــد  أن  األولــى 
الطالــب املســتحق للســكن علــى مقابــل مادي 
بــدل ســكن. الثانيــة تقليــص أعــداد املقبولــي 
عبــر اســتبعاد بعــض الطــالب وتأمــي املــدن 
والثالثــة  الداخليــة.  وزارة  مــع  بالتنســيق 
املدينــة  لطــالب  املطهــو  الغــذاء  توفيــر  عــدم 

واستبداله بالجاف فقط«.
وقــال املتحــدث باســم »طالب ضــد االنقالب« 
األزهــري،  محمــود  األزهــر،  جامعــة  فــي 
لـ«العربي الجديد«، إن »إدارة الجامعة تعمل 
الطالــب  وتضــع مصلحــة  النظــام،  ملصلحــة 
أن  القــرارات«، مضيفــًا  بتلــك  أقدامهــا  تحــت 
»هناك أكثر من 24 ألف طالب يستفيدون من 
خدمة السكن باملدن، وبعضهم من الفقراء«. 
وانتقــد بــالل عبــد الفتاح، أحد طــالب املدينة 
الجامعية باألزهر، ما وصفه بـ«تهالك البنية 
األساســية للمدينــة«، مقابــل إنفــاق الجامعة 
أســوار  إصــالح  علــى  كبيــرة  ماليــة  مبالــغ 
املــدن، رغــم أن وزارة الداخليــة هــي املســؤولة 

لبنان: الدراسة تنطلق   واألقساط ترتفع

مصر: عام »األزمة«   الجديد

للمدارس الحكومية 
المجانية، تكاليفها أيضا 

من رسوم وكتب وزي 
مدرسي

األجهزة األمنية ُتحِكم 
سيطرتها على قرار 

مواعيد بدء الدراسة

بنســبة  عــام  كل  األقســاط  زيــادة  الخاصــة 
10%، من دون العودة الى لجان األهل«.

فــي مــا خــص الكتــب املدرســية، ينفــي مالــك 
اســمه(  ذكــر  عــدم  )فضــل  املكتبــات  إحــدى 
مــا ينســب إليهــا، مــن أقاويــل حــول تســعير 
ــه 

ّ
أن قانونــي. ويوضــح،  غيــر  بشــكل  الكتــب 

ه، فــي املهنة، ال يتحملون مســؤولية  وزمــالء
 »هنــاك ثالثــة انــواع من 

ّ
األســعار. ويتابــع أن

الكتــب، لــكل منهــا ســعره الخــاص. فالكتــب 
تأتــي  األغلــى،  وهــي  األميركيــة،  االجنبيــة 
مسّعرة من الخارج، وقد يتجاوز سعر كتب 
الســنة الدراســية 500 دوالر. وكذلــك الكتــب 
الفرنسية التي يصل سعرها إلى 300 دوالر. 
أما الكتب الحكومية فال تتجاوز 30 دوالرًا، 
بشــرائها  األهــل  تلــزم  املــدارس  بعــض   

ّ
لكــن

حصرًا من املدرســة، وتســّعر بالطريقة التي 
تريدها«.

 »وزارة االقتصــاد هــي املســؤولة 
ّ
ويتابــع أن

وتحديدهــا«.  الكتــب  أســعار  مراقبــة  عــن 
 »الــوزارة ترســل ســنويا دوريتــي 

ّ
ويؤكــد أن

مــن  املســتهلك  وحمايــة  األســعار  ملراقبــة 
الســرقة. وفي حال ضبطــت املخالفات يحّرر 
بحــق صاحــب املكتبة ضبط قد تصل قيمته 
دوالرًا(«.   667( لبنانيــة  ليــرة  مليــون  الــى 
أمــا عــن أربــاح املكتبــة فيقــول: »حــددت لنــا 
كالتالــي:  هــي  لألربــاح،  ســقوفا  الحكومــة 
15% مــن كتــب الدولــة، و20% مــن كتــب دور 
النشــر الخاصــة«. وعــن تلــك األخيــرة يقــول 
فــي  تدخــل  أخــرى  مصاريــف  هنالــك   

ّ
إن

إطارهــا كأجــر العمــال، والنقــل، والكتب غير 
الصالحــة للبيــع، أو امللغاة من قبل املدارس.  
 املكتبــات »تخســر 

ّ
إلــى نتيجــة أن ليخلــص 

أكثر مما تربح عامًا بعد عام«.

عــن تحطيم األســوار أثنــاء اقتحامها املتكرر 
للمدينــة العــام املاضــي، ودفــع مبالــغ أخــرى 
علــى كاميــرات مراقبــة جديــدة ووضعهــا في 
التظاهــرات،  املدينــة ملواجهــة  أنحــاء  جميــع 
موضحــًا أن إدارة الجامعــة عملت على إلغاء 
الدعم تدريجيًا بعد زيادة مصاريف اإلقامة 
فــي العــام 2013 إلــى أكثر من 500 جنيه، رغم 

قصر العام الدراسي في هذا العام.

تحالفات جديدة
وأشار املتحدث باسم »طالب ضد االنقالب« 
أن  إلــى  غنيــم،  أحمــد  القاهــرة،  جامعــة  فــي 
الحــراك الطالبــي فــي العام الدراســي الجديد 
ســيكون أكثر قوة، وأنه ســيتم التنســيق بي 
التيــارات السياســية ضــد سياســات اعتقــال 
الطــالب، والذيــن بلــغ عددهــم علــى مســتوى 

الجامعات أكثر من 1800 طالب.
وأكــد علــى ذلــك عضو ســابق بـ«اتحاد طالب 
جامعــة أســيوط«، رفــض ذكــر اســمه، مشــيرًا 
لــم  إلــى أنــه »رغــم اعتقــال الطــالب فــإن هــذا 
يمنعهم من استمرار نضالهم الثوري داخل 

الجامعات«.
بحقهــم  صــدرت  طالبــًا   153 نحــو  وينتظــر 
الجامعــات،  مــن  النهائــي  بالفصــل  قــرارات 
عودة الدراسة ليواصلوا تظاهرهم، بحسب 
عضــو »اتحــاد طــالب مصــر« ســيف اإلســالم 
فــرج، الــذي أشــار إلى أن 10 فــي املئة فقط من 
املفصولــي حصلــوا علــى أحكام مــن محكمة 
الدراســة.  إلــى  بعودتهــم  اإلداري  القضــاء 
ــت 

ّ
بالتعن الجامعــة  »واجهتهــم  يضيــف: 

واإلصــرار علــى تضييع مســتقبلهم بالطعن 
فــي تلــك القــرارات، وبالتالــي لــم يعــد أمامهــم 

مجال آخر سوى االحتجاج السلمي«.

B

نواكشوط ــ خديجة الطيب

رغــم إقــرار موريتانيــا الكثيــر مــن القوانــي 
لــم  أنهــا  إال  جّرمــه، 

ُ
»الــرق« وت حــّرم 

ُ
ت التــي 

تســتطع القضــاء عليــه حتــى اآلن. وال يــزال 
طلق على الرق وتعني 

ُ
»الحّراطون« )صفة ت

الحــر الطــارئ( ضحّية للــرق، يدفعهم الفقر 
والجهل واالضطهاد إلى »خدمة األســياد« 
يســميه  مــا  وذلــك  عيشــهم،  لقمــة  لكســب 

املوريتانيون »العبودية الحديثة«.
للعبوديــة  املناهضــة  املنظمــات   

ُ
وتناضــل

الرافضــي  بعــض  ممارســات  لفضــح 
ممارســات  وكشــف  »الحّراطــي«،  لتحريــر 
»العبوديــة الحديثــة« التــي ال تــزال قائمــة 
فــي القــرى واملناطــق النائيــة شــرقي البــالد 
امليســورة  العائــالت   

ّ
وتســتغل وجنوبهــا. 

لهــا  »أرقــاء«  كانــوا  الذيــن  النــاس،  حاجــة 
فــي وقــت ســابق، للمــال والعمــل، فتأمرهــم 
بمهــام شــاقة، وتحتجزهم.  ويعاني هؤالء 
واملضايقــات  والتمييــز  االنتهــاكات  جــراء 

والحيــاة  والدراســة  العمــل  أماكــن  فــي 
بيــروك،  ولــد  شــداد  ويقــول  عــام.  بشــكل 
لـــ  ســابقًا،  »املســترقي«  أبنــاء  مــن  وهــو 
»العربــي الجديــد«، إن »بعض املوريتانيي 
للــرق،  ملكيــة  بصكــوك  يحتفظــون 
ويتفاخــرون بهــا فــي كل مناســبة، بهــدف 
اإلمعــان فــي اإلذالل واإلهانــة«. يضيــف أن 
»االنتهــاكات ترتكــب علــى نطــاق واســع في 
البالد، ويظل مرتكبوها بمنأى عن العقاب 
لة. لذلــك، نحــن بحاجــة إلــى تغييــر  واملســاء
العقلية، وتطبيق القانون الخاص بتحريم 

ومعاقبة من يقوم بهذه املمارسات«. 
الحراطــي  »أبنــاء  أن  إلــى  بيــروك  ويشــير 
يمنعــون مــن بعض الوظائــف، أو مصاهرة 
بيــوت  فــي  غالبيتهــم  يعيــش  العــرب. 
الصفيح، ويجبرون على العمل القسري«. 

»نجــدة  منظمــة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
املاضيــة  الســنوات  خــالل  عملــت  العبيــد« 
وتقديــم  املمارســات  »هــذه  كشــف  علــى 
األسياد إلى املحاكمة. إال أن املتهمي غالبًا 

مــا كانــوا ينجحون في اإلفالت من العقاب، 
مــع  التصالــح  أو  نفوذهــم  اســتغالل  بعــد 
الضحيــة لتغييــر أقوالهــا، أو تبريــر األمــر 

بكفالة هؤالء إلنكار االسترقاق«.
الحقوقــي،  الناشــط  يقــول  الســياق،  فــي 
لـ«العربــي  مبــارك،  ولــد  عالــي  محمــد 
مكافحــة  تحــاول  »الحكومــة  إن  الجديــد«، 
الــرق والقضــاء علــى آثــاره خشــية حــدوث 
صراع اجتماعي قد يهدد تماسك املجتمع، 
وذوو  القبائــل  وجهــاء  يرفــض  بينمــا 
البشــرة البيضــاء اإلقــرار بوجــود الــرق فــي 
حقــوق  منظمــات  ويتهمــون  موريتانيــا، 
األكاذيــب  باختــالق  واإلعــالم  اإلنســان 
وإصــدار بيانــات غير دقيقة حول اســتمرار 
العبوديــة فــي البــالد، مما يســاعد املتهمي 
علــى اإلفالت من العقاب«. ويطالب »بإلغاء 
العبوديــة بــكل أشــكالها، وتطويــر مفاهيــم 
ورســم  املجتمــع،  داخــل  اإلنســان  حقــوق 
متكاملــة  وتنمويــة  اقتصاديــة  سياســة 

للقضاء على آثارها«.

تونس ــ مريم الناصري

تجد شــريحة واســعة من الشعب التونسي 
نفســها مســتهدفة مجددًا في لقمة عيشها. 
موظفــو  يعانيــه  مــا   

ّ
كل مــن  الرغــم  فعلــى 

وأجراء القطاع العام، من ضعف في القدرة 
التونســية  الحكومــة  عمــدت  الشــرائية، 
خــالل  مــن  إضافيــة،  أعبــاء  تحميلهــم  إلــى 
قــرار إلزامــي بحســم الرواتــب، بهــدف دعــم 

ميزانية الدولة.
ســتة  إلــى  يــوم  مــن  الحســم  قــرار  وأثــار 
أيــام، رفضــًا كبيــرًا مــن جانــب فئــة األجــراء 
العــام  االتحــاد  اتهــم  كمــا  واملوظفــي. 
باالنقــالب  الحكومــة،  للشــغل  التونســي 
علــى اتفاقهمــا. ويشــمل هــذا القــرار كل مــن 
يتجــاوز راتبــه الســنوي عشــرة آالف دينــار 

)ثمانية آالف دوالر(.
وعن ذلك، يقول محمد املوظف في الشــركة 
»علــى   

ّ
إن الحديديــة  للســكك  الوطنيــة 

الدولــة أن تبحــث عــن موارد أخــرى لتمويل 
ميزانيتهــا، ال أن تلجــأ إلــى قــرار قــد يثيــر 

احتقان الشارع التونسي مّرة أخرى«.
البريــد  فــي  املوظــف  منيــر،  يؤكــد  كذلــك 
 »الدخــل الشــهري ملعظــم مــن 

ّ
التونســي، أن

إلــى  الوصــول  قبــل  ينفــق  القــرار،  يطالهــم 
ويدعــو  شــهر«.   

ّ
كل مــن  العشــرين  اليــوم 

»فــي صــف  الوقــوف  إلــى  العمــل  منظمــات 
مــع  والتفــاوض  واملوظفــي،  األجــراء 

الحكومة إللغاء القرار«.
العــام  األمــي  تحــدث  الســياق،  هــذا  فــي 
التونســي  العــام  لـ«االتحــاد  املســاعد 
للشــغل«، حفيظ حفيــظ لـ«العربي الجديد« 
عــن وجهــة نظــر االتحاد تجاه القــرار. وقال 
 »االتحــاد ليــس ضــد التضحيات، إلنقاذ 

ّ
إن

األجــراء  تحميــل  ينبغــي  ال  لكــن  البــالد، 
ه كان 

ّ
واملوظفــي أعباء إضافية«. ويتابع أن

من املفترض بالقرار أن يقّر »بشكل طوعي، 
ال إلزامي«.

 الحكومــة انقلبــت علــى 
ّ
وكشــف حفيــظ، أن

االتفــاق مــع »اتحــاد الشــغل«، حــول كيفيــة 
االتحــاد   

ّ
إن وقــال  األجــور.  مــن  االقتطــاع 

فوجئ بتعديل االتفاق القاضي باالقتطاع 

الذيــن  املوظفــي  أجــور  مــن  االختيــاري 
ألــف  عشــرين  الســنوي  أجرهــم  يتجــاوز 
دينار )خمسة عشر ألف دوالر(، وتعويضه 
باالقتطــاع اإللزامــي مــن األجــور ملــن يفــوق 

أجره السنوي ثمانية آالف دوالر.
 
ّ
مــن جهتــه، يقــول الخبيــر االقتصــادي معــز

 االقتطــاع 
ّ
الجــودي، لـ«العربــي الجديــد«، إن

 ظرفيــًا 
ً
حــال يشــكل  أن  يمكــن  األجــور،  مــن 

مشــاكل   
ّ

يحــل لــن  لكنــه  ســنتي،  أو  لســنة 
ــه كان مــن واجــب 

ّ
امليزانيــة. ويشــير إلــى أن

الضريبــي،  للتهــّرب  التصــدي  الدولــة 
ومكافحة التهريب، عوضًا عنه.

وبخصــوص دوافــع القــرار، يقــول الجــودي 
ه يندرج في إطار إعادة التوازنات املالية، 

ّ
إن

التــي اختلــت بســبب الزيــادات فــي األجــور 
بنســبة مائة في املائة، من 5.5 مليار دينار 
إلــى  دوالر(،  مليــارات  )خمســة   2010 فــي 
مليــار   8.5(  2014 فــي  دينــار  مليــار   10.5
إلــى تقليــص العجــز  دوالر(. ويهــدف ذلــك 
بنحــو 1.5 فــي املائــة، ليصل إلى حدود 5.5 

في املائة.

»الحرّاطون« ضحيّة العبوديّة في موريتانيا

الحكومة التونسية تستهدف 
رواتب القطاع العام

الذيــن فقــدوا منازلهــم بشــكل كامــل. وهــؤالء 
لــن يغــادروا املــدارس إال بعــد تأمــي مســاكن 

بديلة«. 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنها »اتفقت 
مع األونروا على بدء العام الدراسي الجديد 
في 14 ســبتمبر/أيلول الجاري«. وأكد ثابت 
أن »الــوزارة علــى اســتعداد كامــل الســتخدام 
جــزء مــن مدارســها كســكن للنازحــي لبعض 
الوقت، حتى يتســنى لوزارة اإلســكان توفير 
بيــوت للنازحــي«. وقال لـــ »العربي الجديد« 
إن وزارتــه، وبالتنســيق مــع وكالــة األونــروا، 
تســتطيع تخصيــص مدرســة أو اثنتــي فــي 
إلــى  مشــيرًا  النازحــي،  إليــواء  منطقــة  كل 
أن »الشــقق التــي يمكــن تأجيرهــا قليلــة فــي 
القطــاع، وال تكفــي إلســكان جميــع العائــالت 
النازحــة«. وأضــاف أن »تبــّرع تركيــا بـــ 3000 
بيــت متنقــل كحــل مؤقــت، قــد يســاعد علــى 
وبالتالــي  املــدارس،  علــى  العــبء  تخفيــف 

استئناف الدراسة«.
مــن  كبيــر  عــدد  »تضــرر  إلــى  ثابــت  ولفــت 
املــدارس فــي القطــاع. فمــن بــي 420 مدرســة، 
إضافــة  جزئــي،  بشــكل  العشــرات  تضــررت 
ــرت بشــكل كبيــر ولــم تعد  إلــى 25 مدرســة ُدمِّ
صالحــة لالســتخدام«. ورغــَم تضــّرر بعــض 
املــدارس، وبقــاء النازحي في بعضها اآلخر، 
أن  الجديــد«  لـ«العربــي  أكــد  ثابــت  أن  إال 
»الــوزارة، وبالتعــاون مع األونروا، تســتطيع 
 14( أســبوعي  بعــد  الدراســة  اســتئناف 
لجــان  »هنــاك  وأضــاف  ســبتمبر/أيلول(«. 
مشــتركة بــي الــوزارة ووكالــة األونــروا لبــدء 
العــام الدراســي الجديــد. لــن نســتطيع إعــادة 

 
ْ
بنــاء املــدارس التــي ُدّمــرت بشــكل كامــل، لكــن

هنــاك أطــراف دوليــة ومحليــة أبــدت رغبتهــا 
فــي إعــادة ترميــم املــدارس املتضــررة«. وقــال 
إن »جميــع مــدارس القطــاع بحاجــة لصيانــة 
مخلفــات  مــن  خلوهــا  وتأكيــد  وترميــم 

الحرب«.
بدوره، أكد املتحدث باســم األونروا في غزة، 
عدنــان أبــو حســنة، أن طواقــم األمــم املتحــدة 
مــن  املــدارس  خلــو  مــن  التأكــد  علــى  تعمــل 
النازحــي  أن  الحــرب، وخصوصــًا  مخلفــات 
»نحــن  وقــال:  طويلــة.  ملــدة  فيهــا  ســيبقون 
بحاجــة لعشــرة أيــام أو أســبوعي إلصــالح 
الكاملــة  جهوزيتهــا  مــن  والتأكــد  األضــرار 
»الوكالــة  أن  وتابــع  الطــالب«.  الســتقبال 
بالتعــاون  كاملــة  خطــة  وضعــت  الدوليــة 
مــع وزارة التربيــة والتعليــم الفتتــاح العــام 
الدراســي خــالل أســبوعي علــى األكثــر، علــى 
املــدارس  مــن  قليــل  جــزء  اســتخدام  يتــم  أن 
إليــواء عــدد معي مــن النازحــي الذين فقدوا 

منازلهم بشكل كامل«.
ولفــت أبــو حســنة إلــى أن »األطفــال في قطاع 
إلــى أن  غــزة بحاجــة لدعــم نفســي«، مشــيرًا 
»فعاليــات الدعــم والتفريغ النفســي لألطفال 
ستســتمر ألســبوعي كاملــي بعــد عودتهــم 
إلــى املــدارس«. وأوضــح أن »األونــروا دمجت 
األطفــال النازحــي فــي حلقــات تأهيل نفســي 
فــي محاولــة للتخفيــف عنهــم مــن حــدة آثــار 
»يجــب  أنــه  مضيفــًا  اإلســرائيلي«،  العــدوان 
التأكــد مــن صفــاء ذهــن األطفــال، وإعادتهــم 
يســتطيعوا  حتــى  الطبيعيــة  لحياتهــم 

التركيز في املدارس«. 
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يطلقون على أنفسهم »عصابة اليهود«، ينظمون االعتداءات على الفلسطينيين داخل الخط األخضر إلحالة حياتهم إلى ججيم، »هم 
العصابة فاحذرهم«، هذا ما يكشفه تحقيق استقصائي أجرته »العربي الجديد« في شهر ونصف من قلب التنظيم اليميني المتطرف

»العربي الجديد« 
تخترق التنظيم 

وتكشف 
مخططه

     »عصابة
اليهود«

القدس، تل أبيب ــ أنس أبو عرقوب

»نهــدف لبنــاء تنظيــم كبيــر للدفاع 
عــن الشــعب اليهــودي ضــد العــدو 
العربي«، هكذا يتحدث قائد تنظيم 
»العصابة اليهودية« ألتباعه في إسرائيل من 
تدشــن  قبــل  العنصريــن  اليمينيــن  اليهــود 
ــط لهــا بشــكل مــدروس. مــن هنا 

ّ
اعتــداءات خط

االعتــداءات  تزايــدت  بعدمــا  البدايــة،  كانــت 
األخضــر.  الخــط  داخــل  العــرب  علــى  نوعيــا 
لالعتــداءات  النوعــي  التطــور  وراء  يقــف  َمــن 
املتصاعــدة علــى العرب في إســرائيل؟ الخطوة 
الســابق تمثلــت  الســؤال  األولــى لإلجابــة عــن 
فــي فتــح حســاب وهمــي باســم شــاب يهــودي 
علــى موقــع التواصل االجتماعي، »فيســبوك«، 
باللغــة العبريــة، وتســجيل االعجــاب بصفحــة 
»مشــجعي فريــق بيتــار القــدس« لكــرة القــدم، 
والذيــن  الشــديدة  بعنصريهــم  املعروفــن 
ينفذون اعتداءات متكررة على الفلســطينين. 
بعد شــهور من االعجاب بالصفحة ومشــاركة 
مضامينها و«الاليك« لعدد من موضوعاتها، 
ارتفع عدد أصدقاء الشاب »دانيال يورشاملي« 
)االسم املستعار(، خاصة بعدما سجل دانيال 
املتخصصــة  الصفحــات  مــن  بعــدد  إعجابــه 
وانهالــت  الفلســطينين.  علــى  بالتحريــض 
علينا الدعوات لحضور املباريات والفعاليات 

املعادية للفلسطينين.
مــن عالــم »فيســبوك«، انتقــل بنــا »االصدقــاء« 
ملجموعــات  بضمنــا  الثانيــة،  الخطــوة  إلــى 
تحــّرض  آب«،  »واتــس  تطبيــق  علــى  يمينيــة 
الخــط  الفلســطينين داخــل  املجموعــات علــى 
تعــّد  عليهــم.  االعتــداءات  ــم 

ّ
وتنظ األخضــر، 

يقودهــا  بينهــم،  األبــرز  األســود«  »مجموعــة 
إلياســي،  يــؤاف  االســرائيلي،  الــراب  مغنــي 
ــب بـ«الظل« واملعــروف بأغانيه العنصرية 

ّ
امللق

املعادية للعرب.
تــم  بعــد النجــاح فــي االندمــاج وســط هــؤالء، 
االنتقــال للمرحلــة التاليــة مــن التحقيــق بلقــاء 
علمهــم  دون  اليمينيــن  النشــطاء  مــن  عــدد 
ظ على 

ّ
بهويتنــا فــي مكان عــام بالقدس )نتحف

ملجموعــات  زعيمــا  نفســه  بتكريــس  نشــاطه 
الصلبــة  النــواة  تشــكلت  الشــبابية.  اليمــن 
مجموعــات  أعضــاء  مــن  الجديــد  لتنظيمــه 
حــول  ــة 

ّ
ملتف كانــت  التــي  األســود«  »عصابــة 

يــؤاف  العنصــري،  اإلســرائيلي  الــراب  مغنــي 
آيــاش املجموعــات العنصريــة  إلياســي. طــّور 
الســابقة ـ كما روى أحد مصادرنا ـ إلى تنظيم 

هرمي يختار األهداف ويحدد األولويات.

مسؤول التجنيد 
أثناء البحث وراء تنظيم »العصابة اليهودية«، 
توصلنــا عبــر مصدر فــي التنظيم كان يخطط 
لتجنيدناـ الذي كان يخطط لتجنيدنا خاصة 
بعدما علم أننا نجيد اللغة العربية وأوهمناه 
بأننا نؤدي الخدمة اإللزامية في وحدة خاصة 
فــي تجنيــد  آيــاش يعتمــد  أن  إلــى  ـ  بالجيــش 
العناصر الجديدة على نمرود ايليران، الرجل 
الثانــي فــي منظمته. تحــّرت »العربي الجديد« 
عــن ايليــران، وتبــّن أنــه ناشــط فــي فــرع حــزب 
العقــد  نهايــة  فــي  املحتلــة،  بالقــدس  الليكــود 
الثالــث مــن عمــره، ويعــّد آلــة »آيــاش الدعائية« 
كمــا  اليهــود،  املراهقــن  لــه وســط  يــرّوج  ألنــه 

أكدت مصادر متطابقة داخل التنظيم.

الموارد المالية 
إذ  التجنيــد،  عنــد  »ايليــران«  دور  يتوقــف  ال 
مــن  للتنظيــم  التبرعــات  جمــع  علــى  يعمــل 
األثريــاء اليهــود، فيمــا تــم رصــد مــورد مالــي 
آخــر يتمثــل فــي مــا قالــه آيــاش بنفســه مفاخرًا 
بأنــه حصــل علــى جزء مــن تمويــل تنظيمه من 

تبرعات جمعها من مساجد باريس.
عبــر  الصدقــات  بجمــع  ــص 

ّ
تتلخ »الفكــرة 

صناديــق صغيــرة، ألصقُت عليها صورة طفل 
مــن خانيونــس«، يقــول آيــاش، فيمــا يضحــك 
يضيــف  املتبرعــن،  مــن  ســخرية  الجمهــور 
ذ 

ّ
عنا الصناديق في املســاجد، ونف

ّ
مزهــّوًا: »وز

املهمة أشخاص تنكروا كعرب، كانوا يضعون 
الصناديــق ثــم يعــودون ويأخذونهــا، وهكــذا 

نا العرب واملسلمون«.
َ
ل موَّ

القائد الميداني للعصابة
يقوم بدور القائد امليداني للعصابة اليهودية 
زعيــم مجموعة األســود املندمجــة في العصبة 
»الظــل«. وهــو مغنــي الــراب  اليهوديــة امللقــب بـ
الياســي،  يــؤاف  بعنفــه،  املشــهور  العنصــري 
فــي  اليمــن  شــبان  جمــوع  بقيــادة  املتمــرس 
مــا يطلقــون عليــه »جــوالت الصيــد« بشــوراع 

القدس وتل أبيب وحيفا.
»هدف يوسي آياش هو إقامة مجموعة قادرة 
إلســرائيل«،  والفخــر  األمــن  اســتعادة  علــى 
التجنيــد  مســؤول  ايليــران،  الليكــودي  يقــول 
بالتنظيــم، فــي حفــل نظمــه بقاعــة »عنــاب« في 
تــل أبيــب، فيمــا رد الجمهــور املتحمــس عليــه 
للعــرب«،  »باملــوت  مطالبــة  هتافــات  بإطــالق 
عضــو  ـ  الزعبــي  حنــن  للنائبــة  وخصوصــا 

الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي.
العــدو  صا 

ّ
مشــخ آيــاش  تحــدث  ذلــك،  عقــب 

إلــى  إشــارة  فــي  البــالد«،  فــي  »العــرب  بأنــه 
الفلســطينين داخــل الخــط األخضــر. يمضــي 
: »ال مفــر مــن الدفــاع عــن شــعبنا 

ً
آيــاش قائــال

ضــد العــدو العربــي«. ويكشــف ملســتمعيه أنــه 
يركــز فــي بنــاء تنظيمــه الجديــد علــى الكيــف 
ــل ثالثــن أســدًا، على 

ّ
: »أفض

ً
وليــس الكــم، قائــال

خمســن نعجــة«.  جانــب آخــر مــن مخططــات 
آيــاش، يكشــفه اجتمــاع بالقــدس ضــم »النــواة 
العشــرات،  فيــه  شــارك  للتنظيــم،  الصلبــة« 
واملغنــي  ايليــران،  ونمــرود  آيــاش  أبرزهــم 
مخططــات  االجتمــاع  فــي  رحــت 

ُ
ط »الظــل«، 

كمــا  الداخلــي«،  العربــي  »العــدو  مواجهــة 
قــال آيــاش، والتــي تقــوم علــى فــرض مقاطعــة 
الخــط  داخــل  الفلســطينين  علــى  اقتصاديــة 
االخضر بمنع اليهود من تشغليهم أو الشراء 
الــذي  العــرب  العمــال  علــى  واالعتــداء  منهــم، 
اليهوديــة،  الســكنية  بالتجمعــات  يعملــون 
اليهــود مــن بيــع عقــارات لفلســطينيي  ومنــع 
منــازل  اشــترى  َمــن  حيــاة  وتحويــل  الداخــل، 
باألحياء املختلطة إلى جحيم لدفعهم ملغادرة 
تلــك االحيــاء، وهــو مــا يحصــل حاليــا فــي يافا 
واملثلــث والناصــرة، باإلضافة إلــى العمل على 
منع األذان بالتشويش على املؤذنن وتشغيل 
األناشــيد الدينيــة اليهوديــة بصوت عــاٍل، كما 
فعــل آيــاش فــي تجربــة عملية للتشــويش على 

صوت األذان املنطلق من مسجد في يافا.

آلية العمل 
صــف أعضــاء »تنظيــم آياش« بــأن معظمهم 

ّ
يت

فــي جيــش  اإللزاميــة  العســكرية  الخدمــة  أدوا 
االحتــالل، يخضعون لتدريبات مســتمرة على 
قتــال الشــوارع علــى أيــدي محترفــن، حصلــت 
»العربــي الجديــد« علــى فيديــو يظهــر إشــراف 
مســتوطنة  فــي  تجــري  تدريبــات  علــى  آيــاش 

»معاليه أدوميم« قرب القدس.
آيــاش ال تقتصــر جهــوده علــى تجنيد نشــطاء 
اليمــن فــي تنظيمــه، بــل يقــوم بجــوالت داخــل 
الجنــود  لتحريــض  االحتــالل  جيــش  قواعــد 
فــي  الفلســطينين، كمــا حــدث  لالعتــداء علــى 
الجنــود  خاطــب  عندمــا  شــهور  قبــل  الخليــل 
: »جابهت الالســامية 

ً
في شــريط مســجل قائــال

اليهــود،  عــن  دفاعــا  ذلــك  وأواصــل  بالخــارج 
وعــن شــعب إســرائيل جئنــا ملنحكــم مزيــدًا مــن 
الرجــال  مــن  أكبــر عــدد ممكــن  القــوة. اعتقلــوا 
شــهر  مــن  عشــر  الســابع  فــي  واملخربــن«.  
يوليــو / تمــوز املاضــي، حشــد التنظيــم ألــف 
شــخص مــن القــدس وتــل أبيــب توجهــوا إلــى 
طريقهــم  فــي  فلســطينين  ملهاجمــة  حيفــا 
علــى  للعــدوان  رافضــة  بتظاهــرة  للمشــاركة 
محكمــا  كمينــا  التنظيــم  أعضــاء  ــم 

ّ
نظ غــزة. 

مــن  نزولهــم  قبــل  وحاصروهــم  للمتظاهريــن 
وأصابــوا  بالحجــارة  وأمطروهــم  الحافــالت 
علــى  الفلســطينيون  يكــن  لــم  منهــم.  العديــد 
علــم بــأن االعتــداء عليهم مدبرا«يقول الناشــط 
فادي أبو يونس لـ«العربي الجديد«: »فوجئنا 
بمســار  مســبق  علــم  علــى  كانــوا  املعتديــن  أن 
الحافالت وفعاليات التظاهرة«. النائبة حنن 
الزعبــي، التــي تعتبــر واحــدة مــن أبــرز أهــداف 
قــت علــى توّعــد أعضــاء التنظيــم 

ّ
التنظيــم، عل

العنصريــة  التنظيمــات  هــذه  إن  بالقــول  لهــا 
جــزء مــن الجــو الفاشــي الســائد فــي إســرائيل. 
وأضافت: »توجد منظومة متكاملة بإسرائيل 
تســتبيح الفلســطينين وتعتــدي عليهــم دون 
خــوف مــن أي عقــاب قانونــي«. واختتمــت بــأن 
شــرطة االحتــالل اإلســرائيلي ال تقــدم الحمايــة 
الخــط  داخــل  الفلســطينين  للمتظاهريــن 
االخضــر، قائلــة: »الشــرطة تحمــي َمــن يمــارس 
العنــف، وعلينــا الــرد عليهــم بمبــادرات ذاتيــة 

لدعم اقتصاد شعبنا واسقاط مخططاتهم«.

تعــّددت  أمنيــة(،  لضــرورة  واملــكان  الطريقــة 
نقاشــات  لتهــا 

ّ
تخل التــي  اللقــاءات  بعدهــا 

بشــكل  »العمــل  جــدوى  مــن  فيهــا  ســخرنا 
أن  عــن  للكشــف  محدثنــا  دفــع  مــا  عفــوي«، 
االعتــداءات ليســت كلهــا عفويــة وأنــه يجــري 
استنســاخ تجربــة »عصبــة الدفــاع اليهودية«، 
التــي تأسســت فــي فرنســا عــام 2003، والحقــت 

الفلسطينين وأنصارهم في شوارع باريس.
الدفــاع  فــي  معنــا  للمشــاركة  مدعــوون  »أنتــم 
عــن شــعبكم واالنضمــام إلى عصابــة اليهود«، 
هكــذا بــدأت »مجموعــة األســود« التــي أضافنا 
لهــا ناشــط يمينــي علــى تطبيــق »واتــس آب« 
الدعايــة للتنظيــم الجديــد الــذي اندمجــت فيه، 
وهو ما أثبت صحة حديث الناشط العنصري 
االعتــداءات  بــأن  القــدس  فــي  التقينــاه  الــذي 
ليســت عفويــة، خاصــة بعدمــا توّســع التنظيم 
بحشــد  نشــاطه  إلــى  والدعــوة  التخطيــط  فــي 
بـ«جولــة  وصفــوه  مــا  فــي  للمشــاركة  املئــات 
بالقــدس  فلســطينين  عــن  بحثــا  الصيــد« 
الغربيــة لالعتــداء عليهــم تحت ذريعة االنتقام 

ملقتل مستوطني الخليل. 

زعيم التنظيم
يؤمــن الشــبان املنتمــون إلــى تنظيــم »عصابــة 
اليهــود« بعقيــدة مــا يســمى بــأرض إســرائيل 
الكاملــة التــي تقوم على تهجير الفلســطينين 
مــن ديارهــم، تعــود جذورهــا إلــى جيــل اآلبــاء 
املؤسســن إلســرائيل، لكــن الســؤال َمــن يقــود 
هــؤالء؟ وفقــا ملــا رصدنــاه، فــإن هــؤالء الشــباب 
ــن يســمونه القائــد »يوســي 

َ
يدينــون بالــوالء مل

آيــاش«. ولــد آيــاش )31 عامــا(، فــي العاصمــة 
الفرنســية باريــس التــي أســس فيهــا »عصبــة 
الدفاع اليهودية«، وعقب افتضاح مســؤوليته 
أنصــار  علــى  اعتــداءات  تنظيــم  عــن  املباشــرة 
القضية الفلسطينية ومناهضي الصهيونية، 
اضطــر للهــرب إلــى تل أبيب خوفا من الســجن، 
فــي تســجيل مصــور حصلــت عليــه  قــال  كمــا 

»العربي الجديد«.
آيــاش وصــل إلــى إســرائيل في فبراير/ شــباط 
إطــالق  فــي  قليلــة  شــهور  بعــد  نجــح   ،2013

عضو بالتنظيم 
يؤكد على 

استهداف قرية 
كفر قاسم العربية

عرب ومسلمون 
تبرعوا للتنظيم 
وساهموا في 

دعم ميزانيته

)Getty/متطرفون يهود خالل مسيرة في القدس المحتلة )أحمد غرابلي/فرانس برس
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إبراهيم البطوط يسترجع صور 13 حربًا
القاهرة ــ نوار السعيد

فته 
ّ
الحيــرة الشــديدة... هي أقوى شــعور خل

فقــد  البطــوط.  إبراهيــم  ذهــن  فــي  الحــروب 
صــّور ثــاث عشــرة حربــا بقيــت ذكرياتهــا 
 تنافس الصور التي التقطتها 

ً
حيــة نابضــة

الصــور  تأمــل  ومــع  وبقــاء.   
ً
قــّوة عدســاته، 

والذكريــات بعيــدًا عــن تحليــات السياســة، 
بــن  يربــط  رفيعــا  مــا  خيطــا  أن  لــه  يبــدو 

الحروب جميعا.
ــن 

َ
مل عشــوائيا  الطويــل  مشــواره  يبــدو  قــد 

يتأّملــه عــن ُبعــد. ورّبما حمل قدرًا كبيرًا من 
العشــوائّية التــي تفرضهــا طبيعــة الحــرب، 
عندما يشــّد املراســلون واملصورون الرحال 
والعدسات وبعض األوراق واألقام، وربما 
ســترة واقيــة ويذهبــون إلى جبهــات القتال. 
لكــن البطــوط، حينمــا ينظــر إلــى األمــور من 
 
ّ
ه مخرج أفام سينمائية، يجد أن

ّ
منطلق أن

الحرب لم تُكن عشوائّية.
البطــوط  كان  التــي  وإيــران،  العــراق  حــرب 
 
ً
مــن الناجــن منهــا بأعجوبــة، كانــت عبثيــة
جــدًا. كان يلتقــط الصــور ويســجل بكاميــرا 
بينــه  التســاؤل  عــن   

ّ
يُكــف الفيديــو وهــو ال 

وبــن نفســه: »مــا الــذي يجعلهــم يحاربــون 
بعضهــم بعضــا حقــا؟ مــا الذي يســتحق كل 

هذا املوت؟!«.
إلــى  وإيــران،  العــراق  حــرب  ســؤال  ومــن 
ســؤال أكبــر فــي حــرب بيروت، يبــدو له كام 
الفصائــل كلهــا معقــواًل، ويبــدو لــه الجميــع 
ثــم  الحيــرة.  فتــزداد  مــا،  بقــدر   

ّ
حــق علــى 

لتتعّمــق  األولــى،  الخليــج  حــرب  تشــتعل 
تلــك  فقبــل  باملــرارة.  وتصطبــغ  الحيــرة 
، كان البطوط ُيغطي مؤتمر 

ً
الحرب مباشرة

العراقــي  الرئيــس  وكان  العربّيــة،  القّمــة 
جــوار  إلــى  يســير  حســن،  صــدام  الســابق، 
موجــودة  الصــور  تــزال  وال  الكويــت،  أميــر 
فــي أرشــيفه. وبعدهــا بشــهر واحد، ســجلت 
الكاميرا نفسها غزو العراق للكويت، ليجد 

بعدها 35 جيشا على استعداد للحرب.
عندمــا  أي  شــباط،  فبرايــر/   22 يــوم  فــي 
البطــوط  حــاول  الجويــة،  الحــرب  انتهــت 
يا، وكان ممنوعا على 

ّ
دخــول الكويــت متخف

 وجود 
ّ

الصحافيــن دخــول البــاد. وفي ظــل
 فــي الــزي املمــّوه 

ّ
كل هــذه القــوات، كان الحــل

لتصبــح  الســيارة  ورش  الشــعر  وحاقــة 
ممّوهة.

اســتطاع البطــوط وفريقــه املــرور عبــر عــدة 
خطــوط. لكن املشــهد الــذي أربكه للغاية وال 
يفــارق ذاكرتــه، منــذ التقطتــه عدســاته عنــد 
للقــوات  الكويــت، كانــت  إلــى  بدايــة دخولــه 
املصريــة، واألكثــر إربــاكا بينهــا كان مشــهد 
القوات املصرية وقد أسرت جنودًا عراقين. 
كان  وَمــن  املخطــئ  َمــن  ســؤال  عــن  وبعيــدًا 
اجتهــادات  مــن  وغيرهــا  الحــرب،  ســبب 
جنــود  مشــهد  ه 

ّ
هــز وعســكرية،  سياســية 

عراقيــن/ عــرب يجلســون القرفصــاء علــى 
عــرب  مصريــون/  جنــود  وحولهــم  األرض 
يوّجهون أسلحتهم نحوهم، ليدرك فورًا أن 
شرخا عميقا ال التئام له قد بدأ يجد طريقه 

إلى خريطة الدول العربّية. 
لــم يكــن البطــوط ُيرّكــز فــي تصويــر املعــارك 
فحســب، بــل كان يهتــّم بتوثيــق مــا يحــدث 
آخــر  مــن  عــاد  وقــد  الحــرب.  أثنــاء  للبشــر 
الحــروب التــي غطاها، أي الحرب األميركية 
علــى العــراق، فــي إبريــل/ نيســان مــن العــام 

2003، بقصص عديدة.
فــي الرابــع مــن إبريــل/ نيســان 2003، وقبــل 
أيــام تقريبــا، دخــل  ســقوط بغــداد بخمســة 
»أم  منطقــة  الصحافــي  البطــوط  فريــق 
البصــرة،  قبــل  الكويــت  علــى حــدود  قصــر« 
الطريــق  علــى  ينســاه  ال  مشــهدًا  ليســجل 
األميركيــة  القــوات  حيــث  الســريع  الدولــي 
جنــود  وحافــات  دبابــات  بكثافــة،  تتحــرك 
فــوق  ــق 

ّ
حل

ُ
ت وهليكوبتــر وطائــرات حربيــة 

 تظهــر 
ً
الطريــق لتدخــل إلــى العــراق، وفجــأة

منوعات

ذاكرة

سقوط 
الهالة

ليال حداد

هل ســقطت هالة الرعب املحيطة بتنظيم »الدولة اإلســامية 
في العراق والشام«؟ هل فقد التنظيم قدرته على »اإلبهار«؟ 
الدمــاء   صــور 

ّ
بــدأ يتغّيــر، وكل الواقــع  علــى مــا يبــدو فــإن 

والعنف لم تعد تبّث الرعب في قلوب الكثيرين، بل أبعد من 
ذلــك، هــذه الصــور فجــأة، وبني ليلة وضحاها لــم تعد مغرية 
ألحــد. فيديــو مــا قيــل إنــه يصــّور ذبــح جنــدي لبنانــي علــى 
يــد مقاتلــي »داعش« لم يعرض. املحطات اللبنانية، والعربية 

أيضًا، قّررت مقاومة اإلغراء، ولم تعرض الشريط.
لقــد دخلنــا فــي مرحلــة جديــدة. والدعــوات ملقاطعــة التنظيم، 

بــدأت تظهــر جلّيــة: ال رؤوس مقطوعة على مواقع التواصل، 
ار« تذاع 

ّ
ال دمــاء تمــأ شاشــاتنا، وال التهديــدات بإبادة »الكف

علــى فضائياتنــا.  بــل أكثــر، حتــى املقربــني أيديولوجيــًا، أو 
ــه من 

ّ
املتعاطفــني مــع »داعــش« عــادوا خطــوة إلــى الخلــف، أقل

العنــف  هــذا  فــكل  والفيديوهــات.  الصــور  مشــاركة  ناحيــة 
»تويتــر«،  وقلوبنــا.  قلوبهــم  وعلــى  وعلينــا،  عليهــم،  كثيــر 

»فيسبوك«، »يوتيوب«... كلها تشهد على ذلك.
الوقــت مبكــرًا )جــدًا( للحديــث عــن خســارة  يــزال  رّبمــا ال 
»داعــش«. لكــن ثّمــة مــا يحصــل في الشــارع. ثّمة مــن لم يعد 
اســم التنظيــم يرعبــه. ثّمة من يحمل صــور وأعام »داعش« 
خّيــم علــى قلوبنــا، 

ُ
ويشــعل النــار فيهــا وفــي كل الرعــب امل

وعقولنــا فــي العــراق، فــي ســورية، وفــي لبنان... قــد ال تكون 
هذه املواقع مؤشرًا »علميًا« للمسار السياسي واألمني على 
األرض، قد تكون خطوة مراهقة أكثر منها خطوة سياسية 
 لم يعد إخفاؤه ممكنًا.

ٌ
ها تعكس حتمًا ضيق

ّ
حقيقية، لكن

 إذًا، ســقط الحــذر، والنبرة املرتعشــة عنــد الحديث عن 
ً
فجــأة

 أيضًا وأيضًا، انطلقت حمات متضامنة بني 
ً
التنظيم. فجأة

الــدولـ  الضحايــا، أي لبنــان وســورية والعــراق للوقــوف معــًا 
ضــّد كل هــذا التكفيــر. يعرف الجميــع أن االختافات كثيرة 
بــني كل األطــراف التــي تعــارض »داعــش«... لكــن ذلــك حديث 
آخر، عن معارك )رأي( أخرى، وعن أصنام فقدت هي أيضًا 

قدرتها على »اإلبهار«.

A

تحمــل  الكويــت  مــن  قادمــة  نقــل  ســيارة 
ف وتبدأ في توزيع 

ّ
مســاعدات غذائّية، تتوق

األغذية. تكاثر عليها الناس، وكادوا يقتلون 
بعضهــم بعضــا فــي محاولة الوصــول إليها 
كــي يحصــل واحدهــم على علبــة طعام. وفي 
وســط هذا املشــهد، يقف رجل خمســيني عن 
ُبعــد ال يتحــّرك، يتأمــل فقــط بعيــون دامعــة. 

بــه، رد بأســى:  مــا  اقتــرب منــه وســأله  ــا 
ّ
ومل

»أهــذا مــا انتهينا إليــه؟... أمعاٌء تتقاتل على 
بالقــول:  صارحــه  ثــم  الجــوع!«.  تســّد  لقمــة 
»حتــى لــو ســقط صــدام غــدًا ورأيتــه ذبيحــا، 

 أخاف منه ما بقي لي من عمر«. 
ّ

سأظل
 هذا الرجل كسرت روحه با 

ّ
كان واضحا أن

أمــل فــي شــفاء، لُيضاف إلى األســئلة املربكة 

ســؤال آخر موجع: »كم من األرواح مكســورة 
مــن طــول القهــر هنــا وهنــاك؟ هــذا االنكســار 
هو ما كانت نتيجته أن يتم الغزو األميركي 
بتلــك الطريقــة وأن تســقط بغــداد فــي ثاثــة 

أيام«.
ومــن هــذا االنكســار، يــروي إبراهيــم لقطــات 
مــن ذاكرتــه: فــي منطقــة يطلــق عليهــا اســم 
إنهــا  الحكايــات  )وتقــول  بالعــراق،  »أور« 
إبراهيــم(،  النبــي  فيهــا  نشــأ  التــي  املنطقــة 
الدبابــات  أمامــه  تمــّر  قديــم،  أثــري  مبنــى 
األميركيــة. وفــي مواجهتــه، مدرســة ســورها 
حســن  صــدام  الرئيــس  بمقــوالت  مــزدان 
مكتوبــة بصيغــة وخطــوط وكأنهــا أحاديث 
ــم 

ّ
، يســقط هــذا الرمــز الــذي تعل

ً
نبــي. وفجــأة

تامذة املدرسة أن ُيقّدسوه، لينتهي املشهد 
خلــف  لــن 

ّ
مهل يجــرون  الصغــار  بهــؤالء 

الدبابــات األميركيــة وُيلقــون عليهــا الــورود 
ابتهاجا بالخاص!

شــارع  الجنــوب:  فــي  الناصــرة،  مدينــة 
مزدحم بسيارات وسط الكثير من الدبابات 
وســيارات الجنــود األميركيــن. وفــي وســط 
امليــدان، يقــف رجــل عراقــي، يرتــدي قميصــا 
أبيض وبنطااًل رماديا، في نشاط وحماس 
م املرور. ال ينسى البطوط دموعه ملرأى 

ّ
ينظ

األمــر  هــو  هــذا   
ّ
أن شــعر  الــذي  الرجــل  هــذا 

الوحيــد الــذي يمكــن أن يفعلــه وأن يشــعره 
بأنه في بلده، له سيطرة على األمور بشكل 

ما.
منــذ الثمانينيــات وابراهيم البطوط يذهب 
إلــى العــراق مــن حــن آلخــر. كان يجــده بلــدًا 
 لكنــه موحــش لســبب ال يدركــه. فقط 

ً
جميــا

فــي  العــراق  علــى  األميركيــة  الحــرب  أثنــاء 
2003، أدرك الســبب، أو هكــذا اعتقــد. وبعــد 
ــه كان 

ّ
مراجعــة ألرشــيف ذكرياتــه، الحــظ أن

الحــب  مشــاهد  مــن  شــوارعه  تخلــو  بلــدًا 
لشــاب  لقطــة  مــرة  ُيســّجل  لــم  إذ  البســيطة. 
وفتــاة يمســكان بأيــدي بعضهمــا بعضا أو 
يتنزهان في حديقة، ألن الشعب، ولسنوات 
طويلــة، كان فــي حالــة حــرب مســتمرة منــذ 
تجــف  الحــرب  وفــي  الثمانينيــات،  أوائــل 
للحــب  مجــال  هنــاك  يصبــح  وال  املشــاعر 

وتصير املدن موحشة.
صحافيــون  شــارك  العــراق،  غــزو  بعــد 
بتصويــر الكشــف عــن املقابــر الجماعيــة في 
منطقــة الحلــة، حيــث دفــن صــدام ضحايــاه 
العراقيــون  وتوافــد   ،1991 عــام  مذابــح  فــي 
للبحث عن رفات ذويهم التي لم يعرفوا لها 
طريقــا منــذ املذبحة. وتركــز كاميرا البطوط 
عــن  للبحــث  جــاءت  أربعينيــة  ســيدة  علــى 
الــذي  للموظــف  تحكــي  وراحــت  ابنهــا، 
كان  ومــاذا  أوصافــه  عــن  الســجات  يحمــل 
فــي  التــي  والورقــة  اختفــى،  يرتــدي عندمــا 
جيبــه واملكتــوب فيهــا. كانــت حريصــة علــى 
أيــة  إظهــار  دون  مــن  بوضــوح  تتحــدث  أن 
مشــاعر، فقــط، ســرد للمحفــور فــي ذاكرتهــا 

عن االبن املفقود.
اقتادهــا املوظــف إلــى كفــن أبيــض ملفــوف، 
فيــه بعــض العظــام، وعندما فتــح لها الكفن 
تعّرفت إلى مابس ابنها وأشــيائه امللفوفة 
لت  ســجَّ الكاميــرا   

ّ
أن الغريــب  رفاتــه...  مــع 

مامــح الســعادة علــى وجــه األم، التــي كانت 
 بالعثــور علــى جثــة ابنهــا بعــد 11 

ً
ســعيدة

عامــا مــن فقدانــه. ربما بكــت بعدما حملتها 
رفاتــه  لكنهــا عندمــا وجــدت  املقبــرة...  إلــى 
كانــت فــي حالــة من االبتهــاج والرضا ألنها 

 من العظام.
ً
وجدته ولو كومة

بعد تلك التجربة الطويلة، ال يبدو إلبراهيم 
البطــوط أن هنــاك فرقــا بــن حــرب وأخــرى. 
ففــي النهايــة، ينتهــي بــه األمــر إلــى وجــوده 
مــع أنــاس يصارعون املوت فيهزمونه يوما 
ســّجل الكاميــرا وتشــهد 

ُ
ويهزمهــم أيامــا. وت

أال فــرق بــن أنــاس وأنــاس آخريــن، فالدم له 
واملامــح  النظــرات  وللحــزن  نفســه،  اللــون 
امللوحــة  وطعــم  الحرقــة  وللدمــوع  نفســها، 

املشتركة بن كل البشر.

وثّق في صوره 
الحروب ويوميات المدن 

ومواطنيها

13 حربًا ونزاعًا، وما بينها من فترات توتر وسكون، هي حصيلة تجربة المصّور الصحافي إبراهيم 
بطوط، الذي يسترجع، في حديث لـ«العربي الجديد«، أبرز المشاهد في رحلته المهنيّة

•  ولــد إبراهيــم البطــوط فــي 20 ســبتمبر/ أيلــول 1963 
في بورسعيد.

•  كان فــي الرابعــة مــن عمره عندما وقعت نكســة 1967، 
فبقيــت الحــرب في ذهنه بامتداداتها النفســية واملادية، 

ر على أعماله وحياته في ما بعد. 
ّ
وهو ما أث

• تخّرج من الجامعة األميركّية عام 1985 وحصل على 
بكالوريوس علوم، قسم الفيزياء. 

تصنــع  إخباريــة  وكالــة  فــي  صــوت  مهنــدس  عمــل    •
األفام الوئائقية لصالح شــركات وتلفزيونات أجنبّية، 

م اإلخراج واملونتاج. 
ّ
وهناك تعل

•  بــدأ املخــرج إبراهيــم البطــوط حياته املهنية كمصور 
صحافي أثناء حرب العراق وإيران في ثمانينيات القرن 
العشــرين. ثــم كانــت حــرب بيــروت، ومــن بعدهــا حــرب 

الخليــج األولــى، ثــم الصومــال وبعدهــا أفغانســتان عام 
1992، ثــم الحــرب فــي ســريانكا، ومــن بعدهــا البوســنة 
التي بقي فيها يغطي املعارك على مدى خمس سنوات 

من 1992 إلى 1997. 
وفلســطن.  روانــدا  وفــي  الشيشــان  فــي  حــرب  • غطــى 
بعد حرب »البوســنة والهرســك«، غطى حرب كوســوفو، 
الحــرب  هــي  حــرب  أخــر  وكانــت  الســودان،  جنــوب  ثــم 

األميركية على العراق 2003.
• حصل على العديد من الجوائز العاملية أهمها: بغداد 
2004، املقابــر الجماعيــة فــي العــراق 2003، العبودية في 

السودان، الحرب األفغانية ضد مزار شريف 1996. 
• فــي عــام 2004، قــرر البطــوط البــدء بصناعــة األفــام 

الروائية الطويلة، وفاز بعدد من الجوائز.

سيرة ذاتية

بعد سنوات من التغطية يرى البطوط أّن الحروب ليست عشوائية
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فــي الجزائــر ســتنقذ عائــات فلســطينية مــن 
وحشية العدوان اإلسرائيلي؟ 

 مثــل »بــازل« 
ً
فــي لبنــان تبــدو الصــورة أيضــا

يلغــون  نجــوم  وهنــاك  فهنــا  أجــزاءه.  أضــاع 
الــذي،  اللبنانــي«  للجيــش   

ً
»دعمــا حفاتهــم 

ِصَبــت 
ُ
ن مؤامــرة  ضحيــة  اعتقادهــم،  حســب 

لــه فــي بلــدة عرســال البقاعيــة علــى الحــدود 
منــح  يقــّررون  آخــرون  ونجــوم  الســورية. 
أربــاح  مــن  عائــدات  العســكرية  المؤسســة 
بــاب  مــن  »بهرجــة«  حــركات  وهــي  حفاتهــم. 
إلــى  الجزائــر  مــن  واحــد  »شــوفوني«. مشــهد 
بيــروت، مــرورا بعــدد مــن الــدول العربيــة، قــام 
علــى اســتغال الواقع األمنــي المرير لجمهور 
يعانــي القتل والدمار، وعلى اســتغال القضة 
صــورة  إلــى  أحيانــا  ليخلــص  الفلســطينية، 

 عن الهدف اإلنساني.
ً
قة بعيدة جدا

ّ
ممز

بيروت ــ ربيع فران

الغنــاء  نجــوم  مــن  عــدد  تداعــى 
إلــى اســتغال  العربــي  العالــم  فــي 
ة 

ّ
غــز علــى  اإلســرائيلي  العــدوان 

للتفاعــل معــه بطريقــة أو بأخــرى، ولتحويلــه 
 من دعم القضية 

ً
إلــى »رصيــد« عربي، انطاقا

 
ً
الفلســطينية. تــّم ذلــك بفتح بــاب جديد، بعيدا

عليــه  َدَرجــوا  الــذي  الغنائــي  االســتثمار  عــن 
عــّد األغنيــات 

ُ
فــي فتــرة ســابقة، حيــن كانــت ت

ضــّد  عــدوان  أو  مناســبة  أّي  فــي  واأللحــان 
علــى   

ُ
عــَرض

ُ
وت قياســية،  بســرعة  فلســطين، 

 روح التضامــن والحماســة 
ّ
بــث

َ
الفضائيــات لت

الفنــان، بالنقــاط، علــى  العــرب، وليربــح  بيــن 
وا خارج تلك »الموجة«.

ّ
زمائه الذين ظل

بــدأ  الســابقة،  األعــوام  وبخــاف  العــام،  هــذا 
باســتغال  الحفــات  ومتعّهــدو  النجــوم 
متفّرقــة  أنحــاء  فــي  الصيفيــة،  المهرجانــات 
هــم ســيتبّرعون 

ّ
مــن الوطــن العربــي، للقــول إن

ة، 
ّ
بعائداتهــا، أو جــزء مــن أرباحهــا، ألهــل غــز

نــوع  وهــو  العــدوان.  بوجــه  معهــم   
ً
تضامنــا

جديــد من االســتغال العاطفــي لجمهور رّبما 
 للذهاب إلى مثل 

ً
لم يكن مستعّدا أو متحّمسا

هذه المهرجانات. 
، تلك التي 

ً
إن بســبب األحــداث العربيــة عمومــا

ال تقتصــر علــى عــدوان إســرائيلي ضــّد مدينة 
ين عامــا، بــل 

ّ
عانــت مــا عانتــه ألكثــر مــن ســت

يشــمل دواًل عربيــة أخــرى تعانــي مــن أحــداث 
ي نتيجة الثورات والحروب 

ّ
دموية وكساد فن

 
ً
الصغيرة والمؤامرات ابتداًء من العراق مرورا
بالقاهــرة فبيــروت، أو بســبب ســوء األحــوال 
االقتصادية للمواطن العربي عموما. فغّصت 
انيــن 

ّ
المهرجانــات بالحاضريــن، ومعظــم الفن

ــوا 
ّ
وغن ة، 

ّ
غــز أهالــي  إلــى  تحيــات  وّجهــوا 

لفلسطين. 
هكــذا باتــت المقاومــة الفنيــة، بوجــه األحــداث 
العربــي،  بالوطــن  تعصــف  التــي  األليمــة 
تســير باتجاهيــن، األّول هــو اســتغال قضيــة 
 فــي 

ً
، خصوصــا

ً
العــرب األولــى فلســطين، فنّيــا

األمــام  إلــى  الهــروب  والثانيــة  المهرجانــات، 
قبــل  الفنانــون  أبرمهــا  عقــود  مــن  ًصــا 

ّ
تمل

أشــهر مــن األحــداث المتاحقــة. إذ ألغــى عــدد 
ة« أو 

ّ
ــا مــع غز

ً
انيــن حفاتهــم »تضامن

ّ
مــن الفن

»بســبب ســوء األحــوال األمنيــة« في هــذا البلد 
أو ذاك. 

لكــن هــل ســتصل عائــدات هــذه المهرجانــات 
الــذي  الدليــل  وأيــن  ؟ 

ً
حقــا الغزاوّييــن  إلــى 

أو جميلــة  تيمقــاد  أربــاح مهرجــان   
ّ
أن يؤّكــد 

مهرجانات
استغالل عاطفي لغزّة

الستدراج الناس إلى الحضور!

يستغّل بعض النجوم المهرجانات الفنية في عدد من البلدان العربية للقول إنّهم يتضامنون مع 
غزّة أو أّي حدث عربي. من دون أّي دليل على أنّهم دعموا غزّة أو ساعدوا أّي مواطن عربّي

هل ستصل عائدات هذه 
المهرجانات إلى الغزاويّين 

حقًا؟

زعمت بعض المهرجانات 
أنّها ستتبّرع بعائداتها إلى 

الفلسطينيين

مئات حول العالم 
رموا »سطل الماء المثلج« 

وتضامنوا مع غزة

22
فنون وكوكتيلمنوعات

G

قضية

إبداع

لندن ــ نواف التميمي

لــم ينجــح عــدوان إســرائيل أو حصارهــا قطاع 
ة، فــي عزلــه عــن العالــم. فبينمــا كانــت آلــة 

ّ
غــز

وتدميــرا  قتــا  تعمــل  اإلســرائيلية  الدمــار 
قهــم 

ّ
وتعل اوّيــن 

ّ
الغز إرادة  اغتيــال  أجــل  مــن 

بالحيــاة، كان هــؤالء يتابعــون مــا يجــري فــي 
أطراف العالم من ابتهاجات واحتجاجات، من 
اوّين 

ّ
ســيدني إلــى ميــزوري. وعندمــا بــدا للغز

 العالــم مشــغول عــن نهــر دمائهــم الســاخن 
ّ
أن

بـ«سطل ماء بارد«، قّرروا أن يلتحقوا باملوجة 
ويشــاركوا العالــم تحــّدي »الســطل«، لكــن علــى 
طريقتهــم الخاّصــة. تــكاد تكــون املــاء البــاردة 
غيــر ضروريــة، والكهرباء أيضًا، فهناك الكثيُر 

العالم من لندن إلى كيب تاون، ومن نيويورك 
إلــى كواالملبــور، والتــي كان أبطالهــا مشــاهير 
هوليــوود وأوروبــا، ثــم انضــّم إليهــا مشــاهير 
لــن، عــادت 

ّ
انــن وممث

ّ
العــرب مــن مطربــن وفن

ة، 
ّ
وتحّولــت إلــى حملــة تضامــن مــع شــعب غــز

الــذي نجــح فــي اســتبدال »ســطل املــاء البــارد« 
راب الساخن«. 

ّ
بـ«سطل الت

عشــرات، أو ربمــا مئــات، من حــول العالم، رموا 
مــن أيديهــم »ســطل املــاء املثلــج« وحملــوا بــدال 
ة«، فكان أن نجــح اإلبداع 

ّ
منــه »ســطل تــراب غــز

اوّي مــّرة جديــدة فــي خطــف انتبــاه الــرأي 
ّ
الغــز

اوّيــون مجــّددا فــي 
ّ
العــام العاملــي، ونجــح الغز

تســجيل حضــور الفــت على شــبكات التواصل 
االجتماعي من حول العالم. 

 طريقها 
ّ

استطاعت فكرة »دلو املاء املثلج« شق
ل«ســطل  بــّد  ال  املايــن،  قلــوب  الــى  ســريعًا 

التراب الساخن« أن يحرك املشاعر،
فمــن لــم يــَر الــدم الفلســطيني الــذي نــزف طيلــة 
يــَر ماكينــة  لــم  ة، ومــن 

ّ
فــي غــز خمســن يومــا 

القتــل والدمــار األميركيــة الصنع، وهي تنتهك 
ة وتقتــل مــن هــم فــوق األرض 

ّ
أجســاد أهــل غــز

ط األضواء 
ّ
سل

ُ
راب والدمار لخلق حملة ت

ّ
من الت

رق املناسبة على فلسطن املحتلة.
ُ
وبالط

اوّيون مبدعن 
ّ
كمــا هــي حالهم دوما، كان الغز

في التحّدي، فرّدوا على »ســطل الثلج« بســكب 
ــراب أو »ردم« أنقــاض بيوتهــم 

ّ
»ســطل« مــن الت

مــا  إلــى  لإلشــارة  رؤوســهم،  علــى  ومبانيهــم 
ألحقه بهم العدّو اإلسرائيلي من دمار وحشّي. 
ة« 

ّ
غــز »ســطل  تحــّدي  فــي  املشــاركون  يقــول 

»تحــّدي  فــي  العالــم  يشــاركوا  أن  أرادوا  هــم 
ّ
إن

هــم لــم يجــدوا »ال مــاء 
ّ
ســطل املــاء املثلــج«، لكن

 امليــاه مقطوعــة فــي 
ّ
ة«، إذ إن

ّ
وال ثلًجــا فــي غــز

ة، والتيــار الكهربائــي مقطــوع، فــا مجــال 
ّ
غــز

املدينــة  أبنــاء  أحــد  ويقــول  الثلــج.  لصناعــة 
ــى ميــاه البحــر باتــت ملّوثــة 

ّ
ــه حت

ّ
املنكوبــة إن

بزيــت البارجــات الحربيــة اإلســرائيلية« التــي 
حاَصــر ليــا ونهــاًرا 

ُ
كانــت تقصــف القطــاع امل

الحــرب  أشــعلت  فقــد  أســابيع.   ســبعة  خــال 
ة نسخًا عديدة من تحّدي 

ّ
اإلسرائيلية على غز

دالٍء  بســكب  الفلســطينيون  فبــدأ  الثلــج.  دلــو 
مليئــة بالــركام والتــراب علــى رؤوســهم، وذلــك 
لصعوبــة حصولهــم علــى املــاء البــارد، بســبب 

الحصار والحرب.
شّح املياه والكهرباء في فلسطن بعد العدوان 
ــول، 

ّ
االســرائيلي دفعــا بالصحافــي، أيمــن العل

الى ابتكار فكرة »دلو الّركام«.
ت طريقهــا عبــر 

ّ
ولــم تقــف الحملــة ُهنــا، فشــق

علــى  وحــازت  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
انتبــاٍه محلــّي وعاملــّي كتحــّدي »دلــو الثلــج«. 
ت شــوارع 

ّ
حملــة التضامــن العامليــة التــي شــق

وتحاول الوصول إلى ما تحت األرض، ومن لم 
لون 

َ
ش

َ
يسمع صراخ األطفال واألّمهات وهم ُينت

ون مــا 
ُ
ِشــل

َ
مــن تحــت الــردم والهــدم، أو وهــم َينت

ــى مــن أجســاد أحبابهــم وفلــذات أكبادهــم 
ّ
تبق

اليــوم  البيــوت املهدومــة، ال يمكنــه  مــن تحــت 
ينهمــر  وهــو  الســاخن  ة« 

ّ
غــز »ســطل  تجاهــل 

اوّين. فهكذا 
ّ
»بــردا وســاما« علــى رؤوس الغز

اويون من مأساتهم طريقا للصراخ 
ّ
صنع الغز

هــم »تحــت التــراب« في حن 
ّ
فــي وجــه العالــم أن

ى العالــم بالوقــوف »تحــت املــاء البــارد« 
ّ
يتســل

 الصيف.
ّ
في عز

ــا هنــا مــن أطلــق مبــادرة  بالتأكيــد ليــس مهّمً
الكوميــدي  هــو  هــل  التــراب«.  »ســطل  تحــّدي 
الصحافــي  أم  دروزة؟  محمــد  األردنــي 
 
ّ
اوّي أيمــن العالــول؟ املهــم أن

ّ
الفلســطيني الغــز

قه 
ّ
اوّي الذي أدهش العالم بما حق

ّ
اإلبــداع الغــز

من انتصار عبر ترسانة أسلحة مصنوعة في 
ورشــات حدادة محلية، وشــبكة أنفاق حفرتها 
شــعبية  وإرادة  الســمراء،  األبطــال  ســواعد 
تفّوقــت علــى أعتــى جيــوش العالــم، وصمــود 
 خيــال، عــاد اليــوم ليدهــش 

ّ
أســطوري فــاق كل

رؤوس  علــى  انهــال  تــراب«  بـ«ســطل  العالــم 
ة، حــول العالــم، 

ّ
املتضامنــن مــع فلســطن وغــز

ة املنكوبــة واملكلومــة انتصــرت 
ّ
 غــز

ّ
ليســّجل أن

علــى العــدوان اإلســرائيلي والحصار، وأبدعت 
من ركام الدمار »سطل تراب« يليق بالتحّدي، 
 
ّ
أن جديــدة،  مــّرة  للعالــم  يثبــت  أن  واســتطاع 
مــن تحــت األنقــاض  الفلســطينين ينهضــون 

مّرة بعد مّرة ليصنعوا النصر واملجد.

فلسطين ترمي »سطل تراب ساخن« على رأس العالم
عندما بدا للغزّاويّين أّن 

العالم مشغول عن نهر 
دمائهم الساخن بـ»سطل 
ماء بارد«، قرّروا االلتحاق 

بالتحّدي العالمي، لكن 
على طريقتهم، فكان 
»سطل التراب الّساخن« 

ما أبدعته المخيّلة 
الفلسطينية

)Getty( الفنان محمد عساف الذي ألغى حفالته تضامنًا مع غزة كاظم الساهر في الجزائر )العربي الجديد(

)Getty( ركام منازل في غّزة
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هنا ال تتشارك الفتيات 
الطعام فقط، هنا مكان 
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آثار

همسات

بيروت ـ ماجدولين الشّموري

 حــول الطاولة املســتديرة فــي املطبخ 
َ
يجلســن

الطعــام  حــول  األحاديــث   
َ
يتبادلــن املشــترك. 

أهلهــا  بيــت  مــن  واحــدة   
ّ

كل أحضرتــه  الــذي 
 عند ســماع 

َّ
 حماســتهن

َ
هذا األســبوع. يبدين

 عنهــا مــن قبــل. بعــد 
َ
أســماء أكالت لــم يعرفــن

 
َّ
دقائــق، تجــد أكثر من ثماني فتيات يتجمعن

بتجربــة  إقناعهــا   
َ
يحاولــن  .

ّ
إحداهــن حــول 

باملــّرة  هــا 
َ
يذكرن املحشــي«.  الكوســا  »طبخــة 

يجّربــوا  بــأن  هــي،   ،
ّ
أقنعتهــن حــن  الســابقة 

قليلــة  دقائــق  تمــّر  »الباميــة«.  طبخــة  أكل 
 صرخــة النصــر. 

َّ
 جميعهــن

َ
قبــل أن يصرخــن

 الطبخة 
ّ
نجحــت املحاولــة، واعترفت الفتاة أن

 أّمها حاولت مرارًا إقناعها 
ّ
أعجبتها. علمًا أن

ولم تفلح.

بعــد منتصــف الليــل مــن دون شــوكوال. تقــول 
 ســّر جمــال املــكان يكمــن فــي 

ّ
الفتيــات هنــا إن

 املتعــة األكبــر هي 
ّ
تفاصيلــه. وتقــول كينــدا إن

في تناقضاته. هنا، تستطيع الواحدة السهر 
ــى الفجــر، والغنــاء والرقــص. تســتطيع أن 

ّ
حت

مــع  تشــاجَرت  مــا  إذا  مرتفــع  بصــوت  تبكــي 
. أن 

ّ
حبيبها. أن تشتم األخريات في وجوههن

 يــدوم ثالثة أيام بســبب الكنزة 
ً
تخلــق مشــكال

فيمــا  لتنتبــه  ارتداءهــا،  تريــد  التــي  الزرقــاء 
 الكنزة ال تخّصها أساســًا. أن تتحّدث 

ّ
بعد أن

عــن مشــاكلها العائليــة. أن تجاهر بإفالســها. 
هــا 

ّ
هــا ســتجد مــن يقرضهــا املــال، بــل ألن

ّ
ال ألن

ها 
َ
يشــاركن  

ّ
األقــل علــى  فتيــات   10 ســتجد 

ضمــن  تكــون  أن  هنــا  تســتطيع  حالتهــا. 
وســتحّس  ذلــك.  تريــد  هــا 

ّ
أن طاملــا  مجموعــة 

هــا تســتطيع أن تمرض. 
ّ
باألمــان إلــى درجــة أن

نعــم، تســتطيع أن تمــرض. ســتحاول الفتيات 
 تقديــم النصائــح وتشــارك األدويــة. 

ّ
جميعهــن

 لــن 
ّ

 علــى األقــل
ّ
 فــي شــيء، لكنهــن

ّ
لــن ينفعهــن

 املريضة وحدها.
َ
يتركن

فــي املقابــل، تســتطيع الواحــدة، متــى أرادت، 
عاملهــا  غرفتهــا،  تدخــل  أن  وحدهــا.  البقــاء 
تســتفيد  خلفهــا.  البــاب  وتغلــق  الصغيــر، 
بيئــات،  إلــى  التعــّرف  فــرص  مــن  الفتيــات 
 
َ
ينمــن مختلفــة.  ومذاهــب  طوائــف  خلفيــات، 

 
ّ
يتعرفــن العطــل.  خــالل   

ّ
بعضهــن منــازل  فــي 

 حــول الديــن، السياســة، 
َ
إلــى األهــل. يتناقشــن

 األعــراس، املآتم 
َ
والعــادات املختلفــة. يحضرن

تقــول  الصغيــر«،  وطننــا  هــو  الطلبــة  »بيــت 

هنــا، ال تتشــارك الفتيــات طعامهــن أو تجربــة 
»الكوســا املحشــي« فقط. هنا مكان التجارب. 
مــن دون مشــاركة.  هنــا ال مجــال لالســتقرار 
 »Dorms»الـــ أو  الطلبــة«  »بيــت  عــن  نتحــّدث 
باللغــة   »Foyer»و اإلنكليزيــة   باللغــة 

الفرنسية. 
 طبقة 

ّ
 مبنًى من 3 طبقات. تضّم كل

َ
يتشــاركن

فتــاة   20 أي  طالبتــن،  غرفــة   
ّ

وكل 10غــرف، 
 حّمامــن وغرفتــن 

ّ
يتشــاركن  طبقــة، 

ّ
كل فــي 

لالستحمام ومطبخًا. 
تتعــّدى  ال  التــي  الصغيــرة  الغــرف  تتشــابه 
ة أمتــار مرّبعــة. يخلــق 

ّ
 منهــا ســت

ّ
مســاحة كل

الفتيــات  أمــام  فرصــة  الدقيــق  التشــابه  هــذا 
عاملــًا  تخلــق  أن  واحــدة   

ّ
كل تحــاول  للتمّيــز. 

قت 
ّ
 لهــا فــي هذه املســاحة الصغيــرة. عل

ً
كامــال

يارا صورة كبيرة لبوب مارلي على حائطها. 
أحضرت نايلة عصفورًا صغيرًا من دون علم 
قت زينة صورًا لها ولشريكتها 

ّ
املسؤولن. عل

علــى بــاب الغرفــة. ووضعــت إحــدى الفتيــات 
ر 

ّ
تحــذ غرفتهــا  بــاب  علــى  صغيــرة  الفتــة 

نبنــي الفتيــات األخريــات مــن املجــيء إلــى غرفتهــا  أن  أردنــا  »لــو  كينــدا  ضحــى، تضيــف 
وطنًا مثاليًا، لجعلناه بيتًا كبيرًا للطلبة«.

 الوطــن ليــس مثاليــًا فــي النهايــة وبيــت 
ّ
لكــن

الطلبــة مثلــه. تشــتكي الفتيــات مــن تصرفــات 
ال  فتيــات  ضــّد  عصابــة   

َ
يشــكلن  .

ّ
بعضهــن

 الثياب من 
َ
 املطبــخ، أو اللواتــي ينزعن

َ
فــن

ّ
ينظ

 مــن 
َ
النشــافة قبــل أن تنهــي عملهــا. يشــتكن

الضجيــج فــي فتــرة االمتحانــات. أو ببســاطة 
 من دون أّي مبرر.

ّ
 إحداهن

َ
أكثر، قد ال يحبنب

 
ّ
أقدامهــن مــن وقــع  تميــز ضحــى صديقاتهــا 

 البــاب. تعــرف 
ّ
علــى األدراج وطريقــة طرقهــن

»األكلــة«، اللــون، واألغنيــة املفضلــة، العالقات 
والهديــة  امليــالد  أعيــاد  الفاشــلة،  العاطفيــة 

 واحدة. 
ّ

األنسب لكل
هنا تختارالفتاة عائلتها، منزلها، وتكتشف 
كيف تكون فردًا وكيف تكون ضمن مجموعة. 
يهــم. الصحبــة هــي  املــكان ال   

ّ
أن هنــا تعــرف 

األهم. هنا تبني وطنًا بن أربعة جدران. 

بيت الطالبات: وطن بين أربعة جدران

حكواتي

نور دكرلي

أّمي.. أبي.. إخوتي..
اشــتقُت إليكــم كثيــرًا. أنتظــر هــذه اللحظة حتى أغافــل املمرضة، ألكتب 
لكــم. لقــد منعنــي الطبيــب مــن التواصــل، خشــية أن يتفاقــم مرضــي، 
حســب زعمــه، مرضــي الذي ســّماه »دســكلزبارونابيليو«. تخّيلوا هذا 
االسم! هل سمعتم به من قبل؟ عندما سألته عن معنى هذه التعويذة، 
أخبرنــي أنهــا تعنــي ثالثــة أشــخاص فــي شــخص واحــد. اعتقــدُت أنــه 

يمزح: 
- سمعت من قبل بأمراض كثيرة مشابهة، لكن ثالثة بواحد! ال أعرف 

ى بهذا االسم.  إال مشروبًا يسمَّ
لكنه رّد علّي بمنتهى الجدية: 

- جيد، اآلن سمعت به. علينا أن نبقيك هنا إلى أن تشفى من املرض.
- دكتــور، أســتحلفك باللــه، كيــف أكــون أنــا ثالثــة أشــخاص! طّيــب، إذا 
ســع الكنبة 

ّ
كان ذلــك صحيحــًا، فّســْر لــي إذًا، حــن أنــوي النــوم كيــف تت

، لــَم فــي كل مــرة 
ً
الخشــبية الضّيقــة لنــا نحــن الثالثــة؟ أو أخبرنــي مثــال

أدخــن ســيجارة واحــدة، وليــس ثــالث ســجائر؟ هــا أخبرنــي .. هــا، لــن 
تتمكــن مــن ذلــك. هــل رأيــت بأنــك مخطــئ. عرفــت مــن البداية أنك لســت 

الطبيب. هيا ناِد على الطبيب بسرعة أيها املحتال. 
- اهدأ يا غبي، هؤالء الثالثة يعيشون في جسدك.

- جســدي! أنــا بالــكاد أســتطيع العيــش فــي هذا الجســد، أال ترى كم أنا 
هزيل؟ 

 تلك النساء.  
ّ

 من عشق كل
ً
نَت مثال

ّ
- إن لم تكن كذلك، فكيف تمك

أرجــوك يــا دكتــور جــْد لــي مرضًا آخر. هل تتخّيل ماذا ســيحدث ألبي 
إذا علم أنني أصبحت ثالثة؟ سيصاب بأزمة قلبية على الفور، أّما أّمي 
فســتجّن وتســرح في الشــوارع. أتوّســل إليك، أنا وحدي لم أكن أستطع 

تأمن لقمة عيشي، فكيف أفعل ذلك لثالثة. 
كان هذا آخر ما قلته للطبيب قبل أن يشير بيده إلى شخصن يلبس 
نحــوي. أحسســُت  فتقدمــا  البيــاض،  ناصــع  كفنــًا  منهمــا  واحــد  كل 
ــب علــى خوفي، 

ّ
كأن قطعانــًا مــن الفيلــة تجــري بســرعة نحــوي، وألتغل

 منهما غطاء الزجاجة. قاما 
ّ

تخّيلتهما زجاجتن من الحليب، رأس كل
بجّري وزّجا بي في هذه الغرفة التي أقيم فيها منذ أسبوعن تقريبًا. 
مــن حينهــا وأنــا أقضــي وقتــي وحيــدًا مــع ممرضتــن تتناوبــان علــى 
مراقبتي. ال أعلم كيف يمكن أن تعتقدا أنني ربما أفكر بالهرب. عندما 
كنت شخصًا واحدًا لم أجد مكانًا أقيم فيه، فكيف وقد أصبحت ثالثة. 
إحدى املمرضتن تحضر طفلها معها دائمًا، أحيانًا من باب التسلية 

مع صديقاتها، تقوم باحتضان طفلها وتخاطبني باستهزاء: 
- انظــر مــا أجمــل أن تكــون أّمــًا واحــدة لطفلــك! أوووه أيهــا املســكن لــن 
مة  تشعر بذلك يومًا، لن تكون أبًا واحدًا لطفل، ستكون عاطفتك مقسَّ
ف الطفل علــى والده الحقيقي. تبدأ بعدها  إلــى ثالثــة، هــذا فــي حال تعرَّ
بالضحك مع صديقاتها واالستمرار في إلقاء ما تحسبه نكاتًا. أّما أنا 
فأسرح بتفكيري بعيدًا، وأقنع نفسي أنه ليس علّي الشعور بالضيق، 
فأنا لم ولن أفكر يومًا بإنجاب طفل، ولطاملا اعتقدُت أن إنجاب األطفال 

أكبر جريمة يرتكبها البشر. لذا ال شيء يدعو للضيق.. ال شيء.
الطبيــب كان  بــأن  فــي الحقيقــة، مــع مــرور األيــام هنــا، ازداد إيمانــي 
مخطئــًا، فأنــا لســت ثالثــة أشــخاص. بــدأت أشــعر فــي الفتــرة األخيــرة 
أننــي أكثــر مــن ذلــك، أحيانــًا خمســة وأحيانــًا عشــرون، وفــي بعــض 
الحــاالت نصــف شــخص. فقــط لــو كان بــن هــؤالء األشــخاص امــرأة 
واحــدة، ربمــا اســتطعنا أن نحــّب بعضنــا، ونقتل هذا الضجر، لحن أن 
، ليــس خوفًا مّما قالته 

ً
أتعافــى علــى األقــل. لكننــا حتمًا لن ننجب طفال

املمرضــة، ال، بــل ألننــي لــم ولــن أفكر بذلــك أبدًا. رغم شــعوري بالوحدة 
هنا، ورغم نكات املمرضة اللئيمة، إال أن اإلقامة هنا تشعرني باألمان، 

والطعام مجاني. 
إحــدى مخاوفــي هــي أننــي إذا عــدت إلــى بلــدي، أن نقــوم، أنــا الثالثــة، لم 
أتمكن من إدراك العدد الصحيح بعد، بقتل بعضنا البعض. أعذروني، 
اآلن انتبهت إلى أنني كتبت فقط »اشــتقت لكم«، وال علم لي بَمن كتب 
بقيــة الهــراء الــذي ال يعنيكــم. علــى العموم يجب أن أتوقف قبل أن تعود 

املمرضة.

دسكلزبارونابيليو

ُتعدُّ أسوار اإلسكندرية 
واحدة من أقدم اآلثار 
التاريخية المنتشرة في 

المحافظة، وقد بُنَِيت 
عام 332 قبل الميالد 

لحماية المدينة

بيوت الطالبات في 
الوطن العربي فرصة 

للفتيات للتعرف إلى 
بيئات مختلفة واالختالط 

بمشارب ومنابت أخرى، 
في بداية االنطالق نحو 

العالم الخارجي

االسكندرية ــ محمد محسن

اإلهمــال،  تعانــي  االســكندرية   أســوار  باتــت 
وتجاهــل املســؤولن، مثل أماكــن وآثار كثيرة 
تحكي تاريخ املدينة العريقة وأسرارها. وهو 

خطر بالغ.
العصــر  إلــى  األســوار  هــذه  تاريــخ  يرجــع 
الروماني، حن ُبِنَيت في عام 332 قبل امليالد، 
للدفاع عن املدينة وحمايتها وحراســتها من 
االعتداءات الخارجية، قبل أن تتعّرض للهدم 

في عام 641 بعد امليالد. 
أماكــن  فــي  التاريخــي  األثــر  بقايــا  وتتناثــر 
بشــكل  تترّكــز  هــا 

ّ
أن إال  املدينــة،  مــن  مختلفــة 

واضح في وسط اإلسكندرية. وكان ارتفاعها 
البحــر،  هــي  أبــواب  أربعــة  ولهــا  قدًمــا،   20
ورشــيد، والشــدرة، والقرافة، بقي منها الجزء 

الشرقي فقط.
تــّم  أحجــار  مــن  هــذه  أّيامنــا  إلــى  بقــي  ومــا 
الشــالالت  حدائــق  فــي  وتركيبهــا  تفكيكهــا 
فرنســية  كبيــرة  حديقــة  وهــي  ومحيطهــا، 
الصنــع تقــع فــي الحــّي الالتينــي، أرقــى أحياء 
املحافظــة، علــى مســاحة 8 فداديــن، مختلفــة 
بحيــرات  وتضــّم  واالرتفاعــات،  املدّرجــات 
إلــى  إضافــة  صناعيــة،  مائيــة  وشــالالت 

اإلســكندرية.  إســتاد  فــي  نجــده  منهــا  جــزء 
الــذي  الشــالالت  األســوار بصهريــج  وتحيــط 
يحتفــظ برونقــه رغم مــرور الزمن، والذي كان 
بامليــاه  املدينــة  تغذيــة  فــي  قديمــا  ُيســتخَدم 
العذبــة، بتخزيــن امليــاه تحــت األرض لســقاية 
املواطنن. ويستفيد الفنانون الشباب وأفراد 
الروابــط األدبيــة مــن شــكل األســوار وموقعها 
ليعقــدوا  تاريخيــة،  قيمــة  مــن  لــه 

ّ
تمث ومــا 

لقاءات أدبية ومســرحيات شعرية وتاريخية 
 حديقة الشــالالت 

ّ
في جوارها، وخصوًصا أن

تقــع فــي وســط املدينــة، بــال أســوار أو رســوم 
دخول، ويمّر عليها آالف املواطنن يومًيا.

فــن 
ّ
عضــو »رابطــة املفّكريــن واملبدعــن واملثق

مــن  شــكا  ت 
ّ
عــز محمــود  باالســكندرية« 

»ضعــف تأمن آثار اإلســكندرية بصفة عاّمة، 
هــو  املدينــة  فــي  الرطــب  الســاحلي  واملنــاخ 
أخطر ما يواجه األسوار القديمة، إذ يتخّوف 
املتخّصصون والخبراء من تعّرضها لعوامل 

تعرية«.
أثرًيــا،  األســوار  مــن  االســتفادة  إلــى  ودعــا 
ــا 

ً
واالهتمــام واالعتنــاء بهــا لحمايتهــا حفاظ

رؤيتهــا  فــي  املقبلــة  األجيــال  حقــوق  علــى 
واالعتــزاز بحضــارة أجدادهــم وتراثهم، الذي 
 »آالف املواطنن 

ّ
أبهر العالم. وتعّجب كيف أن

يمــّرون يومًيــا قــرب األســوار دون أن يعرفــوا 
ا عن هذا األثر التاريخي«.

ً
شيئ

واعتبــر الخبير األثري، عضو اللجنة الدائمة 
ــه 

ّ
إن الفتــاح،  عبــد  أحمــد  املصريــة،  لآلثــار 

اإلســكندرية  أســوار  تعــّرض  بَعد 
َ
ســت

ُ
امل »مــن 

ســرقة،  محــاوالت  أو  اعتــداءات  ألّي  القديمــة 
 أحجارهــا جيريــة محليــة وموجــودة فــي 

ّ
ألن

وعــدم  املدينــة،  غــرب  املكــس  جبــال  محاجــر 
وجــود أّي رســومات أو حفــر أو نقوشــات أو 
مطامــع  مــن  ــل 

ّ
يقل عليهــا  نحــت  أو  زخــارف 

اللصوص فيها«.
ــاح باالســتفادة منهــا »عبــر 

ّ
وطالــب عبــد الفت

بوضعهــا  نحوهــا  الســياح  أفــواج  توجيــه 
الســياحية  اإلســكندرية  معالــم  الئحــة  علــى 
األخــرى«.  واملواقــع  املتاحــف  مــع  واألثريــة، 
هــا 

ّ
واســتفاض فــي الحديــث عــن أهّميتهــا ألن

بتشــييد  ســمت 
ّ
ات زمنيــة  حقبــة  عــن  عّبــر 

ُ
»ت

األســوار واألبــراج لحمايــة املــدن مــن املطامــع 
االســتعمارية، وتشــهد علــى أحــداث تاريخية 

هامة«.
أما الباحث في تاريخ مصر القديمة، الدكتور 
 »هــذه األســوار 

ّ
محمــد عبــد التــّواب، فقــال إن

تعانــي مــن أشــّد أنــواع اإلهمــال، مــا قــد يؤّدي 
إلى تدميرها وخســارة إحدى أهّم خصائص 
واملســالت  املتاحــف  خــالف  علــى  املدينــة، 
بــن  مشــتركة  عوامــل  عــدُّ 

ُ
ت التــي  وغيرهــا، 

الكثير من املحافظات املصرية«.
 »األســوار التاريخية 

ّ
وأضــاف عبــد التــّواب إن

ال توجــد ســوى فــي عــدد قليــل جــًدا مــن املــدن 
ــل 

ّ
تدخ أهميــة  يؤّكــد  الــذي  األمــر  القديمــة، 

الدوليــة  املنظمــات  مــن  وغيرهــا  اليونســكو 
الكبــرى، املهتّمــة باآلثــار والتــراث اإلنســاني، 
هــا لــم تعــد ملــًكا فقــط للــدول 

ّ
لحمايتهــا، إذ إن

هــا. وطالــب 
ّ
التــي تحتضنهــا، بــل للبشــرية كل

باالهتمــام  املحافظــة،  فــي  املعنيــة،  الجهــات 
بهــذه األســوار وتخصيــص قــّوة مــن الشــرطة 

لتأمينها«.

أسوار النسيان
آثار جدران اإلسكندرية القديمة تعاني اإلهمال

وطن
 الفتيات 
الصغير 
)Getty(

األسوار الُمهَمَلة والمهجورة )العربي الجديد(

الثالثاء 2 سبتمبر / أيلول 2014 م  7 ذو القعدة 1435 هـ  ¶  العدد 1 السنة األولى



أوســع نطــاق مــع العدوان اإلســرائيلي األخير 
على غزة.

املحمــوالت الجديــدة فــي الصياغــة والتقنيــة 
والتعبيــر، التــي أشــاعها امللصــق السياســي 
فــي مواكبتــه للمجــازر اإلســرائيلية فــي غــزة، 
لــم تكــن معزولــة عــن ســياقه الــذي اتخــذ مــن 
القضية الفلســطينية أفقــًا تعبيريًا ونضاليًا. 
وهو السياق الذي استطاع من خالله إيصال 
رســالته إلى القطاعات الجماهيرية الواســعة 
شــرائح  إلــى  بفعاليــة  ونقلهــا  العالــم،  فــي 

واسعة من الرأي العام الدولي.
 على ذلك ما كشفه ملصق القضية 

ّ
وليس أدل

الفلسطينية عندما استقطب مجموعة كبيرة 
مــن الفنانــن املعروفــن علــى مســتوى العالم، 
فــي واحــدة مــن أهــم التظاهــرات العامليــة التي 
حملهــا »معــرض بغــداد الدولــي للملصقــات« 
فــي  العراقــي«  الثقافــي  »املركــز  مــن  بتنظيــم 
لندن عام 1979 تحت عنوان »تواقيع تضامن 
مــع فلســطن«، ليفتــح جبهــة ثقافيــة نضاليــة 
العربــي مــن الوصــول  الفنــان  جديــدة مّكنــت 
بقضيته إلى شعوب العالم لتشاركه النضال 

من أجل الحرية والتحرير.
العاملــن  امللصــق  فنانــي  ارتبــاط  يكــن  لــم 
أو  ترفيــًا،  ارتباطــًا  الفلســطينية،  بالقضيــة 
مجــاراة للمــزاج املعــادي لإلمبرياليــة، بل كان 
ارتباطــًا أخالقيــًا وإنســانيًا بالدرجــة األولــى. 
الفرنســي راوول جــان  الناقــد  أكــده  مــا  وهــو 
موالن، حن اعتبر أن امللصق من أجل فلسطن 
أشــكال  لســائر  موحــدة  إدانــة  »بمثابــة  هــو 
اإلمبرياليــة، ويعــرب بالتالــي عــن التضامــن 
االســتعمارين  بجرائــم  والتنديــد  الدولــي 
الجــدد والفضائــح التــي يرتكبونهــا، إضافــة 
إلــى عمليــات التمييــز والســحق وفقــدان حــق 

االنتماء إلى هوية وشخصية وطنية«.
الفلســطيني  السياســي  امللصــق  عــودة 
علــى  األخيــر  العــدوان  خــالل  الواجهــة  إلــى 
اتفاقيــة  نتيجــة  دوره  تراجــع  أن  بعــد  غــزة، 
»أوســلو« قبــل قرابــة عقديــن بــن »إســرائيل« 
إلــى  تشــير  الفلســطينية،  التحريــر  ومنظمــة 

طبيعــة التحــوالت والتغيــرات التــي مــّرت بها 
التحــوالت  خاصــة  الفلســطينية.  القضيــة 
السياســية واالجتماعيــة التــي اســتقى منهــا 
السياســي مالمحــه األساســية منــذ  امللصــق 
املاضــي،  القــرن  وثمانينيــات  ســبعينيات 
عــن  كشــفت  التــي  »أوســلو«  بعــد  مــا  وحتــى 
تهافــت خطــاب الســالم. فجــاء شــيوع امللصق 
فــي  غــزة، وانتشــاره  الحــرب علــى  بدايــة  مــع 
الجماهيريــة،  العامــة، واملســيرات  املســاحات 
وفــي فضــاءات مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
بوصفــه وســيلة إعالميــة ونضاليــة، مهمتهــا 
وزعزعــة  والصمــود،  املقاومــة  روح  تعزيــز 
لــه  ويــرّوج  يرعــاه  الــذي  االستســالم  خطــاب 
النظــام العربــي الرســمي. وهــو بهــذا املعنــى 
ُيعــّد ســالحًا إعالميــًا وتعبيريــًا يندرج ضمن 

إطار النضال الثقافي للشعوب.
ترتبــط عــودة امللصــق بروحيته الجديدة إلى 
واجهة الحدث الفلسطيني، بالطور االنتقالي 
الفلســطينية  االنتفاضــة  مــع  شــهده  الــذي 
 قبــل ذلــك يســتعير 

ّ
األولــى عــام 1987، إذ ظــل

أدواته وتعبيراته بشــكل مباشــر من املدارس 
التشــكيلية املعاصــرة، ويدور فــي فلك األفكار 
التغييــرات  فيمــا  ســلفًا.  واملنجــزة  بــة 

ّ
املعل

الجذريــة التــي طالتــه بعــد االنتفاضــة، علــى 
مســتوى التعبير والتكوين، جعلت منه جزءًا 
الحديثــة، وأصبــح منــذ  امليديــا  مــن  رئيســيًا 
التــي  الجريئــة  لألفــكار  مســرحًا  الحــن  ذلــك 
تعاملــت مع املرجعيات الثقافية والسياســية 
واالجتماعيــة بحــّس نقــدي، وانفتحــت علــى 
لتفاصيــل  التقاطهــا  فــي  خصبــة  مخيلــة 

املشهد الفلسطيني.
التداعيــات البصريــة التي صاغتها ملصقات 
الرمزيــة  التجليــات  تتعقــب  وهــي  غــزة 
والتعبيريــة علــى أرض الواقــع وعّبــرت عنهــا 
مــن خــالل الخــط واللــون والكلمــة والصــورة 
الضوئيــة والتقنيــات الرقميــة، بلغــة بصريــة 
فــي  ســاهمت  والوضــوح؛  باالختــزال  تتســم 
اإلســرائيلية،  الجرائــم  بشــاعة  عــن  الكشــف 
زت روح املقاومــة والتحــدي علــى أوســع 

ّ
وعــز

نطاق، وقّدمت على نحو غير مسبوق خطابًا 
بصريًا عابرًا للحدود.

الحــرب،  أتــون  مــن  الطالعــة  غــزة  ملصقــات 
استفادت من معطيات الفن التشكيلي، والفن 
الفوتوغرافــي، والغرافيــك، والتقنيات الرقمية 
املتنوعــة، ومــن تراكــم الخبــرة والتجربة، ومن 
البصريــة  بمكوناتــه  الفلســطيني  املــوروث 
والشــفوية وعناصــره التاريخيــة؛ فجعلت من 
امللصــق الذي وســمته بالتفــّرد والثراء، عالمة 
راســخة فــي اختبار الزمــن وتقلباته، وانتقلت 
به إلى مرتبة السيرة الساردة لعالقة اإلنسان 
الفلسطيني مع ذاكرة املكان وجسده الجريح، 
فــي  جملــة  آخــر  وحتــى  األولــى،  النكبــة  منــذ 
الــّدرس املفتــوح علــى ُســبات الضميــر وليلــه 

الطويل.

غّسان مفاضلة

فيــه  تنطلــق  الــذي  الوقــت  فــي 
فكــرة  مــن  السياســية  الدعايــة 
الحــروب  خــالل  املعنــى«  »تثبيــت 
والنزاعات املختلفة، بهدف تحقيق الســيطرة 
امللصــق  يعمــل  العــام،  الــرأي  علــى  الواســعة 
الخطابــات  زعزعــة  علــى  بــدوره،  السياســي، 
املحّصــن  ليشــرع بتثبيــت خطابــه  املهيمنــة، 
بجاذبية التعبير البصري التي تتصادى مع 
وجدانيــات النــاس، ومع رغباتهم الكامنة في 

التحرر واالنعتاق.
فــي  وشــيوعه  انتشــاره  ســهولة  بســبب 
املياديــن العامــة ســابقًا، وبعــد أن أصبحــت 
الشــبكة العنكبوتيــة فضــاءه األثيــر راهنــًا، 
وبوصفــه خطابــًا بصريــًا يســتهدف الفئــات 
تبــّوأ  املختلفــة،  بشــرائحها  االجتماعيــة 
بــارزًا،  إعالميــًا  دورًا  السياســي  امللصــق 
فــي   

ً
فاعــال وتعبيريــًا  ثقافيــًا  وغــدا ســالحًا 

العديــد من الحروب والصراعات السياســية 
واالجتماعية التي شــهدها العالم منذ نحو 

مئة عام.
فــي العالــم العربــي، عــزز امللصــق السياســي 
مــع  والتحريضيــة  التوعويــة  مكانتــه 
وانتفاضاتهــا  الفلســطينية  الثــورة  انطالقــة 
واالنتشــار  بالشــيوع  وبــدأ  الجماهيريــة، 
مــع حــرب تشــرين األول )أكتوبــر(، واملقاومــة 
اللبنانيــة، ليرّســخ حضــوره وفاعليتــه علــى 

الرباط - حمزة محفوظ

ر املفكــر املغربي عبــد الله العروي، 
ّ
عندمــا حــذ

قبــل ســنتن، مــن ضيــاع جهــد شــباب حركــة 
تحريــك  فــي  ودورهــم  املغربيــة  فبرايــر   20
ميــاه السياســة والحريــات الراكــدة فــي البلــد؛ 
هــذه  نشــطاء  مــن  عديــدة  أصــوات  خرجــت 
»مفهــوم  صاحــب  ســخطها.   

ً
معلنــة الحركــة 

الدولــة« حــذر مــن أن التاريخ لن يكتب أســماء 
هؤالء الشــباب بن ســطوره في سياق تدوين 
مــا عرفــه املغــرب فــي تلــك الفتــرة، مــن تغييــر 
للدســتور أو إصالحات ُوضعت بعد أســابيع 
قليلة من نزول مئات اآلالف منهم إلى الشارع 

عام 2011.  
اآلن وبعــد مــرور ســنتن علــى الضجــة التــي 
وبعــد خفــوت  العــروي،  أثارتهــا تصريحــات 
النشــطاء  وكأن  يبــدو  سياســيًا  التجربــة 
نســيان  فــي  بأنفســهم  يســاهمون  الشــباب 

تجربتهــم. فــال أحــد منهم فّكر فــي تخصيص 
يجــر  ولــم  التجربــة  هــذه  حــول  ــف 

َّ
مؤل

قــد يعطــي  مــا  أو فنيــًا،  إبداعيــًا  اســتثمارها 
مصداقية لفكرة العروي.

الناشطة واملدونة كريمة نادر ترى أن كتابتها 
تندرج في مسار مواز ألحداث 20 فبراير و »هي 
فعــل هــادئ يتفاعــل مــع الحركــة ويســتحضر 
قيمهــا مجازيــًا«. علــى هــذا األســاس، »ال يمكن 
الحديــث عــن التأخــر أو االمتنــاع عــن الكتابــة، 
ــق األمــر بالكتابــة التأريخيــة أو 

ّ
إذ ســواء تعل

اإلبداعيــة، فــإن املســافة الزمنيــة تتيــح لــي أن 
أرى األمور بشكل أوضح«.

عضــو »الجمعيــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان«، 
املهــدي ناســي، يؤكــد أنــه ينــوي الكتابــة حــول 
ذلــك  أؤجــل  دائمــًا  »كنــت  فبرايــر:   20 أحــداث 
التجربــة،  وتكتمــل  الرؤيــة  تتضــح  حــن  إلــى 
خصوصــًا مــع اســتمرار أنشــطة الحركــة. لكــن 
اآلن، يبدو أني سأفعل ذلك قريبًا«. ويرى ناسي 
أن أهم النقاط التي يفترض أن يرّكز عليها في 

كتابته هي اللحظات الكبرى للحركة.

عالمات عابرة للحدود

مع ندرة الكتابات التي 
تستعيد نشاط حركة 20 

فبراير المغربية، يبرز السؤال 
حول مخاطر نسيان 

هذه التجربة وتحذيرات 
العروي في وقتها 

المحموالت الجديدة 
في الصياغة والتقنية 
والتعبير، التي أشاعها 

الملصق السياسي في 
مواكبته للعدوان 

االسرائيلي على غزة، لم 
تكن معزولة عن سياقه 

الذي اتخذ من القضية 
الفلسطينية أفقًا تعبيريًا 

خصبًا

تساؤالت من ناشطي الحركة حول دور الكتابة في توثيقها

عودة الملصق السياسي الفلسطيني إلى الواجهة

سالح إعالمي 
وتعبيري في إطار النضال 

الثقافي للشعوب

الشهادة المكتوبة 
ال تأتي بالضرورة من 

الفاعل وال هو مطالب 
بها

خالل  من  تتبعه  يمكن  الفلسطينية  الوطنية  للحركة  السياسي  التاريخ 
الستينيات،  أواخر  منذ  تشكيليون  فنانون  به  اضطلع  بعضها  ملصقاتها، 
كالتحرير  الرئيسية  األفــكــار  على  ورّكــز 
والــعــودة وتــحــرّك فــي أفــق عالمي 
للتعريف بالقضية الفلسطينية؛ وبعضها 
الشهداء داخل  كان محليًا كملصقات 
 .1987 انتفاضة  بعد  سيما  فلسطين 
تعلن  الفلسطينية  الــفــصــائــل  كــانــت 
شهداءها بملصقات سرعان ما تظهر 
الشهيد  ــه  وج ــاء:  ــي األح جـــدران  على 
وتاريخ استشهاده. ملصقات مجهولة 

المصمم في معظمها.

تاريخ من الملصقات

24
ثقافة

مرئيات

قضية

مآالت 20 فبراير المغربي

ملصق لـ كريشنا اللبيهاري

عمل لـ »شوف« )تونس(
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عالمات عابرة للحدود
الرصاص والقذائف تصميمها. متاحف  بيروت أن تكون متحفًا طبيعيًا لمباٍن أعاد  تكاد 
عقارية ترسم مشهدية العاصمة الحديثة وذاكرة المدينة، تهددها اليوم آليات ومعاول 

الهدم من جهة، وسوريالية النسيان من جهة أخرى

السياسات المعمارية ُتكمل ما بدأته الحرب

القانون ال يحمي 
»ما تبّقى« من بيروت 

القديمة

25

عمارة

أخبار

بخالف ذلك، يرى املدّون منير بنصالح، وهو 
مــّر  الــذي  الوقــت  أن  الحركــة،  أحــد مؤسســي 
كفيــل بتدميــر الذكريــات، وأنــه لــم يعــد ممكنًا 
كتابة املذكرات والشهادة عما عاشه النشطاء 
بنفــس الطريقــة التي كانوا ســيكتبون بها لو 
أنهــم انطلقــوا فــي الكتابــة منذ ثالث ســنوات. 
إذ ال يكفــي، برأيــه، أن نــروي بعــض القصــص 
حتــى  أو  الذاكــرة،  فــي  عالقــة  تــزال  مــا  التــي 
»ســنخون  فحينهــا  باملتخّيــل،  نخلطهــا  أن 
بوســع  يعــود  ولــن  عشــناها،  التــي  الوقائــع 
القــارئ، الــذي يأتــي مــن ســياق آخــر، أن يفهــم 

اللحظة التاريخية التي عشناها«. 
علــم  فــي  والباحــث  الكاتــب  يــرى  مــن جهتــه، 
التواصــل، إدريــس كســيكس، أن فعــل الكتابــة 
ليس مفروضًا بالضرورة على شباب الحراك 
بجســده  غالبــًا،  الفاعــل،  »يكتــب  الفاعلــن: 
بجرأتــه  األحيــان  بعــض  وفــي  واندفاعــه، 
وغضبــه. أمــا أن تكــون لــه الرغبــة أو الحاجــة 
ألن يدّون فعله، فهذا نادرًا ما يحدث. الشهادة 
املكتوبــة ال تأتــي بالضــرورة مــن الفاعل، فهو 

ليس مطالبًا بها«.
وردًا علــى ســؤال حــول مــدى جــدوى التعويــل 
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي لتوثيــق 
شــبكة  ال؟  »لــم  كســيكس:  يقــول  التجربــة، 
تحفــظ  أن  بوســعها  االجتماعــي  التواصــل 
جــزءًا كبيــرًا مــن الذاكــرة. لربمــا نحــن بصــدد 
كتابــة مــن نــوع جديــد. يمكننــا هنــا أن نتأمــل 
أو  املغربيــة،  بالعاميــة  الكتابــة  موجــات 
والفيديــو  والكتابــة  الصــورة  بــن  املزاوجــة 

التي تنتشر بن الفاعلن«.

بيروت التي صّممها الرصاص

عّمان: تنطلق مساء اليوم على »مدرج األوديون« في العاصمة األردنية فعاليات 
التركي.  بوالت«  »ميهميت  »ثالثي  لفرقة  موسيقي  بحفٍل  الفنون«  »خان  مهرجان 
يستمر المهرجان حتى السابع من الشهر الجاري بأمسيات شعرية وموسيقية وورش 

تشكيلية في كل من عّمان ومادبا والفحيص والسلط بمشاركة 12 شاعرًا عربيًا.

اإلسكندرية: 124 فيلمًا تشارك في الدورة الثالثين من »مهرجان اإلسكندرية السينمائى 
يتوقف  اإلسكندرية«.  »مكتبة  تستضيفه  الذي  سبتمبر(،  أيلول/   15  -  10( الدولي« 
من  ثالثة  ويعرض  شابلن،  شارلي  ميالد  على  عامًا   150 مرور  ذكرى  عند  المهرجان 

أفالمه: »المتشرد« و«الديكتاتور العظيم« و«العصور الحديثة«.

المدينية«  للثقافات  الدولي  لـ«المهرجان  عشر  الحادية  الــدورة  انطلقت  مكناس: 
الشبابية  األداء  الدورة على فعاليات مختلفة في فنون  المغربية. تشتمل  بمكناس 
وفن الغرافيتي، وبعض الرياضات الشبابية الجديدة مثل »الفريبوكس« و«الفريستايل 
بلدان  من  غالبيتهم  ورياضي  فنان   800 حوالي  الــدورة  هذه  في  ويشارك  فوت«. 

أوروبية مع حضور عربي من الجزائر وتونس.

لندن: تعزف »أوركسترا قطر الفلهارمونية«، األحد 7 أيلول/ سبتمبر، في قاعة »ألبرت 
هول« بلندن ضمن مهرجان البي بي سي الموسيقي. وفي إيطاليا، الثالثاء 9 أيلول/ 
سبتمبر، في قاعة »سانتا سيسيليا« في روما ضمن مهرجان البرومز. تقّدم األوركسترا، 

التي تأسست في 2007، مقطوعات لرخمانينوف وتشايكوفسكي وآخرين. 

E

بيروت ـ غسان صالح

للمبانــي  لهمــا،  ثالــث  ال  مصيــران، 
الحجرية التي أعاد الرصاص تصميمها 
وخرقــت القذائــف ســطوحها، فــي وســط 
بيــروت؛  اللبنانيــة  العاصمــة  وأطــراف 
هــدم 

ُ
فت بالقــّوة،  ذاكرتهــا  نتــزع 

ُ
ت أن  إمــا 

ــاة 
ّ
مغط باطونيــة  خــرى 

ُ
بأ ســتبدل 

ُ
وت

إلــى  أن تتحــّول  أو  جــاج، 
ّ
والز باألحجــار 

يكتفــي  ال  ســوريالّي  شــبحي  معــرض 
ويســّجل  بــل  الحــرب  ذكريــات  بعــرض 

أيضًا يومّياتها التي لم تنتِه يومًا.
أحد أهم هذه املباني كان »مبنى بركات« 
يقــع  والــذي  طبقــات  أربــع  مــن  ــف 

ّ
املؤل

منطقــة  فــي  الّســابق  مــاس 
ّ
الت خــط  علــى 

الســوديكو. املبنى الــذي صّممه املعماري 
 )1952-1866( أفتيمــوس  أفنــدي  يوســف 
 13 دامــت  قضائيــة  معركــة  بعــد  تحــّول، 
اللبنانيــة  املعماريــة  وخاضتهــا  ســنة، 
منــى حــالق، إلــى متحــف »يــروي تاريــخ 

بيروت عبر القرون«.
دّمرتــه  الــذي  الشــهير  اآلخــر  البنــاء 
صممــه  الــذي  ذاك  هــو  األهليــة  الحــرب 
املعمــاري اللبنانــي فيليب كرم عام 1965، 
أو  بيــروت«  وســط  بـ«قّبــة  يعــرف  وكان 
وســط  إعمــار«  »إعــادة  ومــع  »البيضــة«. 
بيروت الذي بدأته شركة »سوليدير« في 
أوائــل التســعينيات، ُوضعــت مخططــات 
عديــدة بقصــد ترميمــه، كان أبرزهــا ذلــك 
خــوري،  برنــار  املعمــاري  قّدمــه  الــذي 
البيضــوي  التصميــم  ويقضــي بتحويــل 
فــة بمرايــا تلتقــط 

ّ
إلــى كتلــة ضوئيــة مغل

محيطهــا.  وتعكــس  الخارجّيــة  قشــرتها 
ــط، 

ّ
جهــض هــذا املخط

ُ
أ لكــن، ســرعان مــا 

عام 2004، من دون سبب وجيه. 
توفرهــا  لــم  التــي  األبنيــة  جانــب  إلــى 
صمــدت  تراثيــة  عمــارات  ثمــة  الحــروب، 
بوجه مخططات عشوائية يرأسها رجال 
العقــارات،  ســوق  فــي  نافــذون  أو  أعمــال 
حاولــوا مــرارًا تدميــر بعــض هــذه األبنية 
اســتبدالها  بهــدف  عبــر غطــاء سياســي، 
بأخرى تجارية. أهّم هذه األبنية »مسرح 
 
َ
بيــروت الكبيــر« الذي جرى إنشــاؤه فترة

وكان  لبنــان،  علــى  الفرنســي  االنتــداب 
وعبــد  كلثــوم  ألم  حفــالت  علــى  شــاهدًا 

الوهاب وغيرهما من نجوم ذلك الزمن.
الصــرح  تزعــم »ســوليدير« تحويــل هــذا 
مخطــط  ضمــن  فندقــي«،  »بوتيــك  إلــى 
إحــدى  كانــت  بالتاريــخ،  يعبــث  مدنــي 
آثــار »فينــوس«  قــرار هــدم  نتائجــه أخــذ 
إلــى  طريقــه  يكمــل  مخطــط  الفينيقيــة. 
شــمال املدينة، فيطال »ســوق املجوهرات 
القديــم«، قبــل أن ينحــرف شــرقًا باتجــاه 
»سرســق«  محيــط  »األشــرفية«،  منطقــة 
تحديــدًا، فيعبــث بواجهــة »بيــت فغالي«، 

ثم يقضم مبنى »القديس نيقوالس«.
بذلــك؛  »ســوليدير«  مخطــط  يكتفــي  ال 

هذا هو مصير مبنى L›ARMONIAL في 
شــارع عبــد الوهــاب فــي األشــرفية. هنــاك 
كهــا الجــدد أنهــا لــم 

ّ
أيضــًا مبــاٍن يــرى ُمال

ة«، فقرروا 
ّ
تعد تنفع كمواقع أثرية »مســن

حديديــة،  »شــابة«،  بأخــرى  اســتبدالها 
عالية االرتفاع واملردود.

كل هــذا يجــري فــي ظــل تخــاذل الجهــات 
القانونية، بالتواطؤ مع أصحاب رؤوس 
ى« 

ّ
األمــوال، لوضــع قانون يحمي »ما تبق

مــن بيــروت القديمة. مبنــى »ضرغام« في 
شارع مونو هو أحد األمثلة على ذلك.

الرصاصــات  أطلــق  مــن  لَيعلــم  يكــن  لــم 
األهليــة،  اللبنانيــة  الحــرب  فــي  األولــى 
 
ّ
تها إســرائيل، أن

ّ
والتــي تلتهــا أخــرى شــن

حــت فــي األبنيــة. كمــا 
ّ
رصاصــه يهــوى الن

لــم يكــن ليعلــم املقاتلــون، منــذ االســتقالل 
مقاليعهــم  وثقــوب  دشــمهم   

ّ
أن األّول، 

اصاتهــم ســتتحّول يومــًا إلى كادرات 
ّ
وقن

ترســم  عقاريــة  ومتاحــف  ســينمائية 
وذاكــرة  الحديثــة  العاصمــة  مشــهدية 
بيروت.. بيروت التي دّمرتها السياســات 
أكثــر  الســلطوي،  النفــوذ  ذات  املعماريــة 

مّما فعلت الحرب نفسها.

شــارع  فــي  العتيــق  الصخــري  فالبيــت 
ب الجامعــة 

ّ
Huvelin، املمــّر اليومــي لطــال

اليســوعية، أمســى فــي خطــر حقيقــي، إذ 
يقــع علــى قائمــة املنــازل املهــددة بالهــدم 
 محلها مشــروع أوتوســتراد »بترو 

ّ
ليحل

 Art Deco الـــ طــراد«. وكان ســبقه مبنــى 
 إلــى العديــد 

ً
و«الفيــال الصفــراء«، إضافــة

فــي  التراثــي  الطابــع  ذات  البيــوت  مــن 
الهــدم،  لخطــر  املعّرضــة  نفســه،  املحيــط 
يومــًا  مّهــد  الــذي  نفســه  ــط 

ّ
املخط ضمــن 

لهــدم قصــَرْي »حنينــة وداهــش« وقصــر 
»عكر« الكائنن في محلة »زقاق البالط«.

فــي املقلــب اآلخــر، األبنيــة التــي نجــت مــن 
صفقــات الهــدم، وكان مصيرها أن تشــّكل 
قاعدة صخرّية لبعض األبراج الصاخبة. 

المعماري برنار خوري
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زمان يا مكان

حضرموت
أرض ِكندة األولى

بشير البكر

أن  مــن  لــي  بــّد  ال  كان 
أُلعايــن  أزور حضرمــوت 
الخطــوات  كثــب  عــن 
اســتخراج  طريــق  علــى  املتســارعة، 
ذهبــت  املســيلة.  وادي  مــن  النفــط  
الوصــف  ذهنــي  وفــي  هنــاك  الــى 
الرحالــة  اســتخدمته  الــذي  األّخــاذ 
لهــذه  ســتارك،  فريــا  االنكليزيــة 
الثانيــة  للمــرة  زارتهــا  حــن  البــاد 
ســنة 1937، ولكــن هــذه املــرة كانــت 
الرحلــة بالســيارة وليــس علــى ظهر 
كتابهــا  فــي  قالــت  وقــد  الحمــار. 
»مشــاهد  حضرمــوت،  عــن  الثالــث 
من حضرموت«، الذي زّينته بصور 
آســرة: »أعتقد أن تلك الباد خرجت 
نهائيــا مــن عــداد البــاد املجهولــة... 
شــديد  بعالــم  تذّكرنــا  وهــي 
التجانــس، وموغل في القدم، وكثير 

العزلة وجميل جدًا«.
ســرُت فــي تلــك الرحلــة علــى طريــق 
ريمــي  الفرنســي  اآلثــار  عالــم 
الشــرقي  املنحــدر  علــى  أودوان، 
فــي  ســائحا  وادي حضرمــوت،  فــي 
قــرى العصــور القديمــة التــي زارهــا 
الرحالــة. وقــد كان يشــدني هاجــس 
ِكنــدة  قبيلــة  أرض  عــن  البحــث 
القيــس،  امــرؤ  و»عنــدل«  و»دمــون« 
و»ريدة« و»صيعر« طرفة بن العبد.

هنــاك  أن  التشــويق  فــي  زاد  لقــد 
حــول  تــدور  كانــت  شــائعات 
اكتشــافات أثريــة تعــود إلــى مــا قبــل 
مــا  وإلــى  املنطقــة،  هــذه  فــي  امليــاد 
مــن  انطاقــا  وذلــك  االســام،  قبــل 
النتائــج التــي حققتها استكشــافات 
البعثــة األثريــة الفرنســية فــي وادي 
حضرمــوت فــي نهايــة الســبعينات. 
بهــذه  للقيــام  البعــض  وشــجعني 
»عــاد  أرض  ســأزور  ألنــي  الزيــارة، 

وثمود« و»إرم ذات العماد«.
وادي  الــى  البدايــة،  فــي  توّجهنــا، 
رملــة  مــن  يمتــد  الــذي  حضرمــوت، 
الســبعتن غربــا الــى وادي املســيلة 
شــرقا. ويعّد هذا الوادي من مواطن 
يعــود  حيــث  القديمــة،  الحضــارة 
التــي  األثريــة،  االكتشــافات  تاريــخ 
وضعهــا أودوان، الــى األلــف الرابــع 
قبــل امليــاد. هنــاك وقفنــا علــى ســّر 
الســرّية  بالعبــادات  يتعّلــق  كبيــر 

فــي  امليــاد  قبــل  األول  األلــف  فــي 
منطقــة »ريبــون« )حريضــة(. ويــرى 
الفريــق األثــري أن املعابــد قــد تكــون 
وصــار  الفتــرة،  هــذه  فــي  ُهجــرت 
الناس، بســبب االحتال »الســبئي«، 
مســتوى  فــي  شــعائرهم  يقيمــون 
أدنى من الواجهة الرئيســية. وظلوا 
»ســن«  لإللــه  املعابــد  فــي  يكتبــون 
وهــو  حضرمــوت.  حامــي  )القمــر( 
ليــس اإللــه الوحيــد بــل هنــاك آلهــة 
أخــرى: ذو حميــم )الشــمس(، عشــتر 
لكــن  إلــخ...  أمقــة،  هــول،  )الزهــرة(، 
كانــت  الخارجيــة  العبــادة  هيــاكل 
»ســن«،  لإللــه  حصــرًا  مخصصــة 
الــذي ُيفهــم منــه وجــود آلهــة  األمــر 
ذلــك  فــي  داخليــة  وأخــرى  خارجيــة 
الزمن، وأن االحتال كان يمنع حتى 

العبادات.
عنــد الخــروج مــن منطقــة »الَعَبــر«، 
وقعنــا علــى شــخص مــن آل بــاراس 
مــن  معــن،  آل  مــن  املشــايخ،  مــن 
يتحــّدرون  الذيــن  العليــا،  العوالــق 
الشــاعر  )قبيلــة  كنــدة  قبيلــة  مــن 
امــرؤ القيــس(، وقادنــا فــي رحلة في 
محيــط املنطقــة حيــث تعرفــت علــى 
وادي حجــر، ووادي دوعــن. شــربنا 
الشــاي لدى أســرة من آل بازرعة في 
الــوادي، وهــم أيضــا يتحــدرون مــن 
كندة. والافت في االمر أن كل األسر 
الكبيــرة واملعروفــة فــي هــذه املنطقة 
تنتمي الى كندة )آل باعباد، باراس، 
ذهــل،  باربــاع،  بنوســعيد،  بازرعــة، 

باحسان، باشرف، آل باعبدالله(. 
بعــد ذلــك، انتقلنــا الــى شــمال غــرب 
حضرموت الى حدود الربع الخالي، 
»الصيعــر«،  قبائــل  تعيــش  حيــث 
وكان دليلنــا شــباب ال يتجاوز الـ15 
سنة من بيت »عفارة«، كان في غاية 
الــذكاء، يمتلك فراســة مذهلــة، كانت 
عيناه تلمعان في الليل وهو يقودنا 
فــي ســيارة الاندروفــر بــن القــرى. 
االنكليــزي  الرحالــة  عــن  حّدثتــه 
كتابــه:  وعــن  ثيســغر  ولفريــد 
»الرمــال العربيــة«، الــذي وصــف فيه 
فوجــدت  أّخــاذًا،  وصفــا  »الصيعــر« 
هــذا الفتــى يعيــد علــى مســامعي مــا 
قالــه ثيســغر: »وقبيلة الصيعر هذه 
ُتعَرف بذئاب الصحراء، وهي قبيلة 
كبيــرة وقوية، وكانــت قبائل جنوب 
وتخشــى  تخافهــا،  كلهــا  الجزيــرة 

شــفقة،  بــا  تنهبهــا  ألنهــا  بأســها 
الفتــى  وراح   .« عليهــا  وتســطو 
يحدثنــا عــن اإلبــل الصيعريــة التــي 

تّتصف بالجودة.
تعّمــد ذلــك الشــاب، قبــل أن نســتقل 
علــى  نمــر  أن  الهيلوكوبتــر،  طائــرة 
الشــحر، وحدثنــا عــن كونهــا أرض 
ِحْمَيــر  مــن  وهــم  »الحمــوم«  قبائــل 
التــي ُتعــّد، هي وكندة، أكبر قبيلتن 

في حضرموت.
كان ال بــّد مــن أن نمــّر علــى حصــون 
حضرمــوت، كحصــن العــر أو العــل، 
إلى الشرق من مدينة تريم، وحصن 
هــذا  وغيرهمــا،  والعــز  الرنــاد 
باإلضافــة الى »ناطحات الســحاب« 
فــي شــبام املبنيــة مــن اللــن، والتــي 
تقع في منتصف الطريق بن القطن 

وسيئون.
حــن  علــّي  األمــر  ينطلــي  كاد  لقــد 
متاهــات  مثــل  بعيــد  مــن  شــاهدت 
عــدة كتــًا جبــارة من جــدران طينية 
صفــراء تشــمخ عاليــة، فظننــت أنهــا 
اللــه  التــي صــّب  وثمــود  عــاد  أرض 
أن  أخشــى  وصــرت  لعنتــه،  عليهــا 
تضربنا صاعقة إذا واصلنا الســير 
التــي  امللعونــة  األرض  هــذه  إلــى 

تسكنها الشياطن. 
كنــت أتخّيلهــا ميتة جرداء محروقة 
النــار  ببقايــا  تحتفــظ  تــزال  مــا 
خيــال  صورهــا  كمــا  جنباتهــا  فــي 
بازولينــي فــي أكثــر مــن مشــهد، لكن 
الصــورة أخــذت تختلــف حــن بدأنــا 
نســير على طريق إســفلتي تحّف به 
بعــض أشــجار الدفلــى التــي تخّفــف 

من وحشة املكان. 
أطلــق  التــي  شــبام،  مدينــة  كانــت 
األجانــب  الســياح  بعــض  عليهــا 
»مانهاتن الصحراء«، والتي ُتنســب 
الحميــري  الحــارث  بــن  شــبام  الــى 
مــن حضرمــوت، ولــم تكــن أرض عاد 

وثمود.
حضرمــوت،  فــي  كثيــرًا  أتجــّول  لــم 
لكنــي عدُت وفي رأســي فكرة واحدة 
وهي أن الجغرافيا يمكنها أن تأسر 
الــوراء.  إلــى  تعيــده  وأن  التاريــخ، 
إن لتلــك الكتلــة الصلبــة جاذبيــة ال 
تقــاوم، وتأثيــر نهر يحفر في التربة 
ســر  يفّســر  الــذي  وهــذا  األزل،  منــذ 
انتشــار الحضارمــة فــي جغرافيــات 

أخرى.
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ذاك الصدى
في البراري والوديان

طريق قوافل اللبان
لم يفهم أحد 

لــم  بــكاٍم  اســمك  نطقــُت  أنــي 
يكتمل

كأني كنت خائفا من الليل.
اآلن ال أستطيع أن أخّبئك

في سري وأطير
أريد أن أجد دواًء لجرحي

في ظمأ النزع الذي ال ينطفئ
ما أكون أنا الذي بقيت

روحي شاردة
وقلبي مظلم؟

أعرفك لطول ما انتظرتك
 في نشيد الغائب

أحّدق فيِك فأرى األغاني
من كام وبخور.

أتعّرف عليِك
يا مملكًة من رمال ورياح

فــي  نفســه  يــرى  ال  َمــن  أعمــى 
الزمن

تظلم املرايا
وال يجد حجرًا

يسند رأسه إليه.
بعيٌد أنا هنا

 شيٍء ماٍض
ُّ

كل
ما أفعل بقلبي 

ما دامت الطريق
ال ُتوصل 

إلى حضرموت؟

*******
طائرة قادمة من بعيد

صوت »الدان« يصعد من مكان 
قصي

فــي  بابكــم  عنــد  الواقــف  وأنــا 
التواهي

قرب تمثال الجندي املجهول
الرمل يمحو خطاي

يعود بي إلى درب الجنوب
أكتفي بفاكهة الليل

وما يقول املساء للريح.
ال أملسك

من مكان بعيد
أدنو منك وال أصل.

أسماؤنا ضائعة
ال أدري من أنت

وال ترين من أنا.
ما الزمن إذا قيس بك

أيتها األرض السعيدة
لونك أرض وبحر

في انبهار الفصول.
بشير...

طريق 
األعمى

D

)Getty( لتلك الكتلة الصلبة جاذبية ال تقاوم

في  اليمنيين  حــيــاة  مــن  يتجزأ  ال  ــزء  ج البحر 
ويلجأ  الصيادين  مراكب  تجتاحه  حضرموت، 

)Getty( إليه الكثيرون كمساحة للسكينة

وفي  أيضًا،  طقوسه  حضرموت  في  للفرح 
رقصة  يؤدون  الشبان  من  مجموعة  الصورة 

)Getty( تقليدية تسبق حفالت الزفاف

إحــدى  على  أُطــلــق  الــصــحــراء«  »ذئـــاب  لقب 
جنوب  قبائل  كانت  التي  الحضرمية،  القبائل 

)Getty( الجزيرة كلها تخافها

خضراء  واحات  تنبت  القاسية  الصحراء  وسط 
من  للكثير  عيٍش  وسيلَة  يعدُّ  الــذي  للرعي 

)Getty( الحضارمة
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فالكاو 
قنبلة »الميركاتو«

رياضة

تلقى منتخب مصر ثاني هزيمة في بطولة كأس 
العالم لكرة السلة، أمام نظيره اإلسباني )54-91( 
في املباراة التي أقيمت في غرناطة وسط حضور 
ستة آالف و500 مشجع. وكان منتخب »الفراعنة« 

قد تلقى هزيمة أمام نظيره الصربي في الجولة 
األولى )85-64(، وبهذا تحصد إسبانيا نقطتني 
مقابل نقطة وحيدة ملصر، وُيصبح وضع مصر 

ُمعقدًا جدًا في املجموعة من أجل محاولة التأهل 
إلى الدور الثاني.

انضم مهاجم برشلونة الشاب، منير الحدادي، 
إلى قائمة املصابني في الفريق عقب انتهاء مباراة 

فياريال بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف، 
وأوضح الجهاز الطبي لبرشلونة في بيان أن 

الحدادي، الالعب من أصول مغربية، يعاني 
كدمة في ربلة الساق اليمنى، لينضم إلى النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي الذي أصيب بحمل 
عضلي زائد في قدمه اليمنى، وكان ميسي قد 

شارك في دقائق املباراة كاملة.

البرازيلــي  الفنــي للمنتخــب  املديــر  أعلــن 
األيســر  الظهيــر  اســتدعاء  عــن  دونجــا، 
مارســيلو  اإلســباني  مدريــد  لريــال 
لقائمــة  روبينيــو  ســانتوس،  ومهاجــم 
فــي  واإلكــوادور  كولومبيــا  وديتــي 
الحالــي  الشــهر  مــن  والتاســع  الخامــس 

سبتمبر/أيلول.

أحرز اإلسباني خافيير جوميز لقب بطولة 
العالم للثالثي، بعدما احتل املركز الثالث في 

السباق األخير للموسم في إدمنتون بكندا أمس 
األحد، وفاز البريطاني آليستر براونلي بطل 

أوملبياد لندن في العام 2012 في السباق األخير 
بفارق 20 ثانية على أقرب منافسيه، في وقت 
اكتفى شقيقه جوناثان بالحصول على املركز 
الرابع ليتراجع إلى املركز الثالث في الترتيب 

العام للبطولة.

دونجا ومنتخب البرازيل

مصر تتلقى ثاني 
هزيمة في كأس العالم 

لكرة السلة

منير ينضم إلى قائمة 
المصابين بعد موقعة 

»المادريجال«

جوميز يفوز 
باللقب العالمي 

للسباق الثالثي

نجح مانشستر يونايتد اإلنجليزي بضم النجم الكولومبي راداميل فالكاو قادمًا 
من موناكو الفرنســي، ليحقق أقوى صفقة في »الميركاتو« الصيفي قبل 
إقفاله بســاعات قليلة، وليخطف »اليونايتد« فالكاو بشــكل مفاجئ من كل 

األندية الطامعة به.



الــذي يملــك  والكلمــة األخيــرة للمديــر الفنــي 
سلطة القرار.

وعــن مســتقبله مــع »أســود األطلــس« فــي ظــل 
أمــم  كأس  بــدورة  املغربــي  املنتخــب  التــزام 
أفريقيــا وصعوبــة التغّيــب عــن دفــاع البايــرن 
بالنــادي  العهــد  حديــث  لالعــب  بالنســبة 
جوارديــوال  أن  عطيــة  بــن  أكــد  األملانــي، 
يعــرف جيــدًا عشــق املغاربــة ملنتخــب بالدهــم 
»ويعــرف،  القانونيــة  بالضوابــط  والتزامهــم 
قبــل التعاقــد معي، مدى التزاماتي وحجمها، 
البايــرن  برفقــة  املغــرب  زار  أن  لــه  كمــا ســبق 

ووقف على مدى عشق املغاربة للكرة«.
وأوضــح املهــدي أن الحديــث عــن أنــه ســيكون 
نجــم البايــرن، أمر ســابق ألوانــه، فهو اآلن في 
بدايــة التعاقــد، وعليــه أن يثبــت مكانتــه مــع 
النــادي، لــذا ال يتــردد فــي مــلء أوقــات فراغــه 
 فــي دعــم اندماجهــم مع 

ً
مــع أفــراد أســرته أمــال

املحيــط  عــن  يختلــف  الــذي  الجديــد  املحيــط 
الكريــم  القــرآن  بقــراءة  اإليطالــي، »وأســتعني 
علمنــي  ألنــه  الحيــاة،  فــي  دســتوري  ألنــه 

اإليمان بالقدر خيره وشره«.
عطيــة،  بــن  مهــدي  املغربــي،  النجــم  ُيعتبــر 
مــن أبــرز الالعبــني املغاربــة الذيــن تألقــوا فــي 
املالعــب األوروبيــة، وهــو ولــد مــن أب مغربــي 
وأم جزائريــة، وجــرت دعوتــه للمشــاركة مــع 
جــذور  لوجــود  نظــرًا  الجزائــري  املنتخــب 
ــل تمثيــل منتخب املغرب، 

ّ
جزائريــة، لكنــه فض

 خــاض أول لقــاء دولــي لــه أمــام زامبيــا 
ً
وفعــال

فــي وقــت ســجل أول هــدف  العــام 2008،  فــي 
دولــي لــه في مرمى بلد والدته الجزائر، خالل 

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2012.
وبــدأ بــن عطيــة مســيرته الكرويــة فــي فرنســا 
مــع مرســيليا، ثــم غــادر فــي العــام 2007 إلــى 
ولعــب  اإلعــارة  ســبيل  علــى  الفرنســي  تــور 

 خــاض 29 مبــاراة 
ُ
هنــاك ملوســم واحــد، حيــث

من الدوري الفرنســي للدرجة الثانية، قبل أن 
يغــادر ويلتحــق بصفــوف فريــق لوريان لكنه 
لــم يلعــب أي لقــاء رســمي باســتثناء مبــاراة 
بــن  فــاز  فــي حــني  فرنســا،  فــي كأس  وحيــدة 
عطيــة بلقــب أفضل العــب واعد في املغرب في 

العام 2009.
مــن  العديــد  بــني  التنقــل  مــن  ســنوات  وبعــد 
األنديــة الفرنســية، غــادر بــن عطيــة األراضــي 
كرويــة  تجربــة  خــوض  أجــل  مــن  الفرنســية 
ليعــود  أودينيــزي،  مــع  إيطاليــا  فــي  جديــدة 
وينتقــل إلــى رومــا اإليطالــي فــي العــام 2013 
بصفقة وصلت إلى نحو 10 ماليني يورو ملدة 
خمسة مواسم، وأخيرًا ها هو اليوم يلعب مع 
بايرن ميونيخ األملاني، من أجل املشــاركة في 
دفــاع »البافــاري، فــي وقــت أشــارات صحيفــة 
»ال جازيتــا ديللــو ســبورت« اإليطالية إلى أن 
»راتــب بــن عطيــة مــع بايــرن ســيكون نحــو 4 
ماليــني يــورو«. وكان بن عطية ســجل خمســة 

أهداف في 37 مباراة مع روما اإليطالي.
واألرقــام  اإلحصــاءات  لبعــض  وبالنســبة 
الفنيــة، فــإن املغربــي بــن عطيــة لعب مــا يقرب 
لعــب  التــي  األنديــة  كل  مــع  مبــاراة   198 مــن 
معها، وســجل 13 هدفًا بشــكل أجمالي، وذلك 
ألنه يلعب في مركز دفاعي ال يخوله الصعود 
كثيرًا من أجل حصد األهداف، في وقت ُرفعت 
فــي وجهــه نحــو 45 بطاقــة صفــراء ولــم ُيطرد 

من أي مباراة طوال مسيرته الكروية.
فــي املقابــل، مــن املعــروف أن الكــرة اإليطاليــة 
ومــا  التاريــخ،  عبــر  املدافعــني  أفضــل  تصنــع 
فعلــه بــن عطيــة مــع رومــا فــي املوســم املاضي 
 جبــارًا وقويــًا، وكان دفــاع رومــا من 

ً
كان عمــال

األفضــل بــني جميــع أنديــة الــدوري اإليطالــي، 
دفــاع  فــي  رئيســيًا  عنصــرًا  عطيــة  بــن  وكان 
نادي العاصمة اإليطالية. وحسب موقع »َمن 
ســّجل«، فــإن بــن عطيــة نجــح فــي تحقيــق 2,5 
كرة هوائية في كل مباراة، ومهاراته الدفاعية 
مّكنــت رومــا من املحافظة على نظافة شــباكه 

في 19 مباراة في الدوري.
فــي وقــت ُيســجل بــن عطية إحصــاءات ُممّيزة 
فــي كل مبــاراة، إذ يقــوم بـــ2,1 انزالقــة ناجحــة 
ويقطــع كــرات كثيــرة، فــي حــني ُيخــرج الكــرة 
وينقــذ فريقــه مــن كــرات خطيــرة بنســبة 6,3 

حسن البصري

إلــى  الحديــث  الصعــب  مــن  كان 
املهــدي بــن عطيــة، الحديــث العهــد 
فالوافــد  »البافاريــة«،  القلعــة  فــي 
يريــد  تعبيــره،  حــد  علــى  ألنــه،  هاتفــه  أغلــق 
واســتدراك  الجديــد.  مســاره  علــى  التركيــز 
األملانــي،  النــادي  بتدريبــات  التحاقــه  تأخــر 
بــداًل مــن خوض مباريــات إعالمية، لكن مهنة 
املتاعــب تجبــر ممارســها أحيانــًا على البحث 
عــن ســراديب وأنفاق تــؤدي إلى الهدف، حتى 
ب األمر اللجوء إلى »واسطة« تجعل 

ّ
ولو تطل

الغاية تبّرر الوسيلة.
وفي مقابلة خاصة مع »العربي الجديد«، قال 
الالعــب املغربــي املهــدي بــن عطيــة، القــادم من 
روما اإليطالي، إن حمل قميص البايرن بطل 
العالــم لألندية، والــذي يعتبر العمود الفقري 
ملنتخــب أملانيــا بطل العالــم للمنتخبات، يعّد 
حلمــًا لطاملــا راوده، مؤكــدًا أن أي العــب عربــي 
وأفريقــي يحلــم بحمــل قميــص أكبــر األنديــة 
قه لبلوغ هذا الهدف 

ّ
األوربية. وأكد أن الله وف

بعدمــا اقتنــع بأدائــه املــدرب جوارديــوال الذي 
يتشّرف بخوض حصص تدريبية بإشرافه.

فــي  مرحلــة  آخــر  الطبــي  الفحــص  »كان 
للبايــرن،  أوقــع  أن  قبــل  عســيرة  مفاوضــات 
وأحقــق الحلــم الــذي يراودنــي منــذ ســنوات. 
درج  إلــى  ارتقيــُت  وكأننــي  أشــعر  اآلن  فأنــا 
م االحتــراف، وأشــكر باملناســبة 

ّ
أعلــى فــي ســل

 إدارة 
ّ
املــدرب بيــب جوارديــوال، فهــو َمــن حــث

النــادي »البافــاري« إلــى التعاقــد معــي، وهــو 
الــذي تابــع مشــواري فــي رومــا وقــرر ضمــي 
إلــى بطــل »البوندســليجا« والعالم، مســاهمًا 

بنسبة كبيرة في تحقيق حلمي الكبير«.
مــع  املفاوضــات  ــر 

ّ
تعث املهــدي  ووصــف 

مؤكــدًا  العــادي،  باألمــر  »البافاريــة«  القلعــة 
أن كل الصفقــات تعتريهــا حــاالت مــّد وجــزر، 
بــل اســتثنائية  »ألنهــا ليســت صفقــة عاديــة 
الكــرة  تاريــخ  وفــي  الكــروي  تاريخــي  فــي 
عنهــا  ممثــل  ألي  يســبق  لــم  التــي  املغربيــة، 
مــن  بالرغــم  »البافــاري«،  القميــص  حمــل  أن 
وجــود العبــني مغاربــة فــي »البوندســليجا« 
معظمهــم مــن مواليــد أملانيــا أو القادمني إليه 
لجعــل  فرصــة  وهــي  مجــاورة،  دوريــات  مــن 
الجمهــور املغربــي والعربــي يتابــع البطولــة 
األملانيــة باهتمــام كمــا كان يتابــع البطــوالت 

اإليطالية والفرنسية واإلسبانية«.
وأثنى املهدي كثيرًا على نجم البايرن، فرانك 
ريبيــري، وقــال إنــه لعــب دورًا كبيــرًا في إتمام 
نسج الحلم األملاني. »ريبيري صديق طفولة، 
نــادي مارســيليا  فــي  نلعــب ســويًا  كنــا  فقــد 
الفرنسي، لكن القدر فّرق بيننا، فأنا لم أحمل 
قميــص النــادي الفرنســي وانتقلــت إلى أندية 
الظــل، بينمــا ظــل فرانــك متألقــًا مــع املنتخــب 
فــي  املطــاف  بــه  ينتهــي  أن  قبــل  الفرنســي 
البايــرن. تحدثــت معــه هاتفيــًا حــول الصفقــة 
وشــجعني علــى املجــيء إلــى ميونيــخ، وقــال 
لــي إن جوارديــوال يتابعنــي، وأنني ســأندمج 
ســريعًا مــع الالعبــني، فكبــر الحلــم وأصبحــت 

أكثر حرصًا على ركوب التجربة األملانية«.  
طموحــات املهــدي أكبــر مــن جســده، وعالقتــه 
بنجــوم الكــرة الفرنســية تجعلــه األكثــر قربــًا 
الفرنســي ســمير  إن  إذ  الكبــرى،  األنديــة  مــن 
لــه  توّســط  الجزائريــة،  األصــول  ذو  نصــري، 
إنجليــزي،  نــاٍد  إلــى  قبــل ملحاولــة ضمــه  مــن 
تجربــة  دخــول  إلــى  عديــدة  مــرات  ودعــاه 
الدوري اإلنجليزي، »لكن عشــقي ملدينة روما 
مــع  تزامنــت  التــي  واإلصابــة  ولجمهورهــا 
العرض، حال دون تحقيق الحلم، لكن األقدار 

قادتني صوب أملانيا«. 
بديلــة،  املهــدي نفســه قطعــة غيــار  ال يعتبــر 
رغــم أن مــا عّجــل بتعاقــده مع النــادي األملاني 
حاجــة البايــرن ملدافــع جديــد بعــد اســتغنائه 
بويــن  فــان  دانييــل  الالعــب  خدمــات  عــن 
مســتوى  علــى  مارتينيــز  خافــي  وإصابــة 
الرباط الصليبي واحتمال غيابه عن املالعب 
ملــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر، لكنــه يؤكــد أن 
النجــوم  مــن  خزانــًا  يمتلــك  األملانــي  النــادي 

الجزائر ــ العربي الجديد

عــن  القــدم  لكــرة  الجزائــري  االتحــاد  أعلــن 
بدايــة  املحلــي،  الــدوري  مباريــات  اســتئناف 
اســتئناف  وســيتم  املقبــل.  األســبوع  مــن 
إيقافهــا بعــد  الثانيــة، والتــي جــرى  الجولــة 
إيبوســي  ألبــرت  الكاميرونــي  اللعــب  وفــاة 
مهاجم شبيبة القبائل، بعد تعرضه إلصابة 
قاتلــة فــي الــرأس. وكان االتحــاد قــد أعلــن عن 
إيقاف الدوري ألجل غير مســمى على خلفية 
فاجعــة مقتــل الالعــب الكاميرونــي، بــل وقــام 
بتعليــق النشــاط الكروي بالكامــل، وواصلت 
الجهــات املختصــة التحقيقــات فــي الواقعــة، 
الــذي يضــرب  الشــديد  العنــف  تعكــس  التــي 
إيبوســي  وتوفــي  الجزائريــة.  الكــرة  مالعــب 
بعد مباراة فريقه أمام اتحاد الجزائر، والتي 
واحــد،  مقابــل  بهدفــني  الشــبيبة  خســرها 
فريقــه  هــدف  الكاميرونــي  املهاجــم  وأحــرز 
الوحيــد، إال أن أحجــار املشــجعني املوتوريــن 
أصابته في مقتل. ولقي املهاجم الكاميروني 

فيــه  احتفــل  الــذي  نفســه  اليــوم  فــي  حتفــه 
باســتقبال مولــوده فــي الحيــاة، وكان هــداف 
الجزائــري  الــدوري  هــداف  بــل  األول،  فريقــه 
فــي املوســم املاضــي بـ17 هدفــًا. وكان االتحاد 
بتوقيــع  طالــب  قــد  القــدم  لكــرة  األفريقــي 
»عقوبــات رادعــة« بعــد مقتــل إيبوســي، وأنــه 
مالبســات  ملعرفــة  موّســعًا  تحقيقــًا  ســيفتح 
الحــادث واملتســببني فــي الوفــاة، إلــى جانــب 
دراســة إمكانية اســتبعاد شــبيبة القبائل من 
البطــوالت القاريــة، فــي الوقــت الــذي تترشــح 
فيــه الجزائــر الســتضافة بطولــة كأس األمــم 
األفريقيــة. وأعلنــت رابطــة دوري املحترفــني، 
علــى موقعهــا الرســمي، أنه ســيتم اســتئناف 
الجولــة الثانيــة الســبت املقبــل، علــى أن تقــام 
و13   12 يومــي  الثالثــة  الجولــة  مباريــات 
النــادي  ويحتــل  الجــاري.  أيلــول  ســبتمبر/ 
الــدوري  صــدارة  القســنطيني  الرياضــي 
الجزائري برصيد 6 نقاط، بينما يأتي فريق 
ويحتــل  بأربــع،  وصيفــًا  بجايــة  مولوديــة 
شبيبة القبائل املركز السادس بثالث نقاط.

مهدي 
بن عطيّة

■ حّققت حلمي وارتقيت في سلّم االحتراف 
■ ريبيري لعب دورًا في إتمام الصفقة

يُعتبر انتقال المغربي، مهدي بن عطية، إلى بايرن ميونيخ األلماني، صفقة مهمة 
للنجم المغربي والعربي من أجل شق طريق النجومية في القارة االوروبية واالنتقال 
لتجربة الدوري األلماني، بعدما قضى سنوات طويلة في المالعب الفرنسية واإليطالية

استئناف الدوري الجزائري السبت المقبل

النجم المغربي 
مهدي 
بن عطية 
سيلعب مع 
بايرن ميونيخ 
في هذا 
)Getty(الموسم

األلماني، بدا  بايرن ميونيخ  إلى  المغربي مهدي بن عطية  انتقل  بعدما 
جليًا أن الالعبين العرب بدأوا ينتشرون بقوة في المالعب األوروبية، وحتى 
الدوري  في  مدافع  أفضل  عطية  بن  أصبح  فبعدما  يتألّقون.  أنهم 
اإليطالي، ظهر في الموسم الجديد مغربي آخر هو منير الحدادي الذي 

يتألق مع برشلونة اإلسباني، ليفتحا الطريق للنجوم العرب.

الالعبون المغاربة يتألّقون

28
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مقابلة

فــي كل مبــاراة. وكان بــن عطيــة محــط أنظــار 
أفضــل أنديــة أوروبــا مــن أجــل محاولــة ضمه، 
ومانشســتر  اإلســباني  برشــلونة  خصوصــًا 
يونايتــد اإلنجليــزي، لكن بايــرن ميونيخ هو 
َمــن فــاز بالالعــب املغربــي وضمــه رســميًا، إذ 
إنــه فــي موســم واحــد فــي الــدوري اإليطالــي، 

أصبح من بني أفضل املدافعني في إيطاليا.
حضور املغربي بن عطية إلى بايرن ميونيخ 
عتمــدة فــي النــادي 

ُ
ســيؤثر علــى التشــكيلة امل

املدافعــني  مــن  واحــدًا  إن   
ُ
حيــث »البافــاري«، 

مثــل  البــدالء،  مقاعــد  علــى  نفســه  ســيجد 
عطيــة  وبــن  ودانتــي  وبواتينــج  بادســتوبر 
الوافــد الجديــد، فــي وقــت ســيتم اســتبعاد الم 
وأالبا في الخلف، إذ إن تركيبة جوارديوال )3-
4-3(، وهذا الســؤال ســُيجيب عنه جوارديوال 
في الدوري األملاني في ظل مشاركة بن عطية.
فــي املقابــل، رفــض بــن عطيــة مشــاركة زمالئه 
ملشــروب  فرديــة  إعالنــات  فــي  الفريــق  فــي 
كحولــي، فــي أول ظهــور لــه مــع نــادي بايــرن 

بدأ المنتخب السعودي 
لكرة القدم معسكره 

التدريبي، استعدادًا 
لمشاركاته في بطولة 
»خليجي« وكأس األمم 

اآلسيوية 2015، ومن 
المقرر أن يخوض 

مباريات ودية أمام 
أستراليا ولبنان وفلسطين 

وأوروجواي خالل 
التحضيرات.
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القاهرة - العربي الجديد

رفضهــا  املصريــة  الداخليــة  وزارة  جــّددت 
لحضــور الجماهيــر ملباريات املوســم الجديد 
مــن الــدوري املحلــي لكــرة القــدم، بالرغــم مــن 
مطالبــات مختلــف األنديــة بعــودة الجمهــور 
إلــى مدرجــات مالعــب املباريــات، وهو ما يعد 
 في الوقت الحالي بســبب املشــاكل 

ً
مســتحيال

املتعــددة التــي تعاني منها البالد، إلى جانب 
أزمــات األنديــة مع روابط املشــجعني املعروفة 
غيــر  وتصرفاتهــم  »األولتــراس«  باســم 

املسؤولة في اآلونة األخيرة.
وأكدت وزارة الداخلية أن في مصر ما هو أهم 
مــن إقامــة مبــاراة كرة قدم بجمهور أو بدونه، 
وأنــه ســيكون مــن األولــى فــي الفتــرة املقبلــة 
منهــا  تعانــي  التــي  األزمــات  إلــى  االلتفــات 
لتظاهــرات  والتصــدي  املصريــة،  الرياضــة 
ومناوشات األولتراس، قبل التفكير في عودة 
الجماهيــر للمالعــب، فــي إشــارة إلــى أحــداث 
اقتحــام نــادي الزمالــك املصــري أخيــرًا والتــي 

شارك فيها أعضاء من رابطة مشجعي »وايت 
نايتــس«، حســب تصريحــات رئيــس النــادي، 
مرتضى منصور، الذي تعّرض أخيرًا إلطالق 
الرابطــة.  أعضــاء  بعــض  مــن  أنــه  يزعــم  نــار، 
وعلــى صعيــد آخر، ال يزال الوضع السياســي 
للبــالد وأزمــة األولتــراس يؤثــران علــى موقف 
مباراة السوبر املصري بني األهلي والزمالك، 
خاصــة مــع عــدم تحديــد موعــد إقامتها حتى 
اآلن، حيــث تشــير التوقعــات إلــى أنهــا ســتقام 
أيلــول  مــن ســبتمبر/  الرابــع والعشــرين  فــي 
لكــرة  املصــري  الــدوري  وســينطلق  الجــاري، 
القــدم بعدهــا بأيــام معــدودة، وهــو مــا لــم يتم 

االتفاق عليه بعد.
وتطرقــت الــوزارة، خــالل اجتمــاع مســؤوليها 
مــع ممثلــي األنديــة، إلــى موضــوع النزاعــات 
الجماهيريــة القديمــة، والتــي قــد تتســبب فــي 
مزيــد مــن املشــاكل حــال إقامــة الــدوري خــالل 
الفتــرة املقبلــة، وعلــى رأســها مبــاراة األهلــي 
واملصــري البورســعيدي، بعــد توتر العالقات 
بــني جماهيــر الفريقني في الســنوات املاضية، 

وســيكون الحل هو لعب املباريات على أرض 
محايــده لتفــادي الصدامــات، وســيتم اإلعالن 
الفريقــني  ملباريــات  املســتضيف  امللعــب  عــن 
فــي وقــت الحــق. وتعانــي الكــرة املصريــة مــن 
اضطرابات مستمرة منذ قيام ثورة الخامس 
والعشــرين مــن ينايــر/ كانــون الثانــي 2011، 
وتأثــرت األنديــة الكبــرى واملنتخبــات بكثــرة 
التوقفــات بشــكل كبيــر، وهــو مــا تســبب فــي 
رياضيــة  احــداث  عــن  مصــر  منتخــب  غيــاب 
هامــة، واإلقصــاء بشــكل مهــني مــن التصفيات 
املنتخــب  أمــام   2014 العالــم  لــكأس  املؤهلــة 
الغانــي، وهــو مــا تســّبب فــي أزمــات وخســائر 

مادية للعديد من الفرق.
ومــن املقــرر أن يتم تحديد موعد إقامة مباراة 
الســوبر ومــن ثــم الــدوري اإلســباني األســبوع 
املقبــل، خاصــة مــع بدايــة املوســم الكــروي فــي 
معظــم دول العالــم، ووجــود أكثــر مــن توقــف 
إقامــة  خلفيــة  علــى  املقبلــة  الفتــرة  خــالل 
واســتعدادات  والوديــة،  الدوليــة  املباريــات 

املنتخبات لخوض غمار مختلف البطوالت.

الداخليّة المصريّة ترفض حضور الجمهور

بن عطية لعب نحو 
198 مباراة مع كل األندية 

التي لعب معها

رُفعت بوجهه نحو 
45 بطاقة صفراء ولم 

يُطرد من أي مباراة

29

أياكــس يتعاقد مع حارس بديل بعد انتقال فرمير 
إلى فينوورد 

تحــرك أياكــس أمســتردام الهولنــدي لكــرة القدم ســريعًا للتعاقد مع حارس 
بديــل بعــد رحيــل الحارس الدولي كينيــت فرمير، وأعلن ضم ديديريك بور 
مــن جفولــه. ووقــع بــور )33 عامــًا( عقــدًا ملدة ثالث ســنوات، ليكــون الحارس 

البديل في الفريق لياسبر سيلسن.
وقــال فرانــك دي بــور، مــدرب أياكــس أمــس، إن فرميــر ســينتقل إلــى صفوف 
فينوورد، في وقت خسر فرمير صراعه على مكان في التشكيلة األساسية 

ألياكس ومنتخب هولندا ملصلحة سيلسن.
ومــن املنتظــر إتمــام إجــراءات الصفقــة قبــل غلــق بــاب االنتقــاالت الصيفيــة 
اليــوم اإلثنــني، ليصبــح تاســع العــب ينتقل مباشــرة من أياكــس إلى غريمه 

فينوورد.

ديشامب يستدعي ماتيو لفرنسا بسبب 
إصابة كوسييلني

ملنتخــب  الفنــي  املديــر  اســتدعى 
ديدييــه  القــدم،  لكــرة  فرنســا 
برشــلونة  مدافــع  ديشــامب، 
جيريمــي ماتيــو للمبــاراة الوديــة 
»الديــوك«  منتخــب  تجمــع  التــي 
بنظيــره اإلســباني يــوم الخميــس 
املقبــل فــي باريــس، وذلــك إلصابــة 

العب أرسنال لوران كوسييلني.
إلــى  عامــا(   30( ماتيــو  وتوجــه 
إلــى تدريبــات  باريــس لالنضمــام 
للقائــي  اســتعدادًا  »الديــوك« 
واألحــد  املاتــادور  أمــام  الخميــس 
أمــام صربيــا وديــًا، فــي وقــت أفــاد 
القــدم  لكــرة  الفرنســي  االتحــاد 
بــأن كوســييلني تعــرض إلصابــة 
فــي الــرأس خــالل لقــاء فريقــه أمــام 

ليستر سيتي في ختام الجولة الثالثة من »البريميير ليج«.

اعتقال 5 أشخاص في مواجهات بعد مباراة في 
ماليزيا

ألقــت الســلطات املاليزيــة القبــض علــى خمســة أشــخاص بتهمــة البــدء فــي 
اشــتباكات ضاريــة عقــب إحدى مباريات بطولــة الكأس املحلية لكرة القدم، 
شــارك فيهــا نحــو ألفــي شــخص وتســببت في ســقوط إصابات، بحســب ما 
ذكرتــه وســائل إعــالم محليــة. ونقلــت صحيفة »ســتار« املاليزية عن مصدر 
من الشــرطة  قوله إن املعتقلني جميعهم من الذكور وتتراوح أعمارهم بني 

17 و20 عامًا.
ومن ناحية أخرى، تلقى خمســة من عناصر الشــرطة العالج إثر تعرضهم 
إلصابــات طفيفــة نتيجــة إلقــاء الحجــارة والزجاجــات عليهــم مــن بعــض 
املشــجعني  مــن  آخريــن   12 نحــو  تلقــى  وقــت  فــي  املتعصبــني،  املشــجعني 

املساعدة الطبية.

كاسياس: قدمنا أداء مروعًا أمام ريال سوسييداد
ريــال  فريــق  صــرح حــارس مرمــى 
مدريــد إيكــر كاســياس، بــأن فريقه 
مباراتــه  خــالل  مروعــا  أداء  قــدم 
فــي  ريــال سوســييداد  أمــام  أمــس 
منافســات  مــن  الثانيــة  الجولــة 
القــدم،  لكــرة  اإلســباني  الــدوري 

والتي انتهت بخسارته )4 – 2(.
 وفــي تصريحــات أدلــى بهــا لقنــاة 
التلفزيونيــة  بلــوس«  »كانــال 
وســائل  وتناقلتهــا  املبــاراة  عقــب 
كاســياس:  قــال  إســبانية،  إعــالم 
ريــال  تهنئــة  أود  البدايــة  »فــي 
سوســييداد. مــا حــدث بمثابــة أمــر 
غيــر معتاد، لقــد قدمنا أداء مروعًا 
ولــم نكــن جيديــن. ال يمكننــا إهدار 
مباراة بهذا الشــكل«. وقال إن على 
»امللكــي« أن يبــذل قصــارى جهــده مــن أجــل أن يتحســن »فنحــن ندافــع عــن 

ألوان فريق كبير، وهذا ليس الشكل الذي ينبغي علينا تقديمه«.

هولندا تفتقد روبن وهنتيالر وفان دير فارت 
أعلــن االتحــاد الهولنــدي لكــرة القدم خــروج الثالثي ارين روبن وكالس يان 
هنتيــالر ورفاييــل فــان ديــر فارت من تشــكيلة الفريق قبــل مواجهة إيطاليا 
الجــاري، وقــال االتحــاد  الشــهر  فــي وقــت الحــق مــن  التشــيك  وجمهوريــة 
لــم  مــرض  مــن  فــي كاحلــه ويعانــي هنتيــالر  روبــن أصيــب  إن  الهولنــدي 

يحدده، بينما تعرض فان دير فارت إلصابة عضلية.
وستلعب هولندا وديا مع إيطاليا قبل أن تسافر ملقابلة جمهورية التشيك.

أخبار مختصرة

حسام أسامة

أصبح األرجنتيني، أنخل دي ماريا، العب وسط ريال مدريد اإلسباني، أحجية 
موســم االنتقــاالت املنقضــي، بالرغــم مــن أنــه بــا شــك أحــد أهــم العبــي الفريق 
امللكــي علــى اإلطــاق، وأفضــل العبيــه املوســم املاضــي، وســبب تتويــج الفريــق 
بــكأس ملــك إســبانيا ودوري أبطــال أوروبــا. إال أنــه كان الاعــب املرفــوض فــي 
صفــوف الفريــق، لســبب يجهلــه الكثيــرون، فبالرغــم من ازدحام مركــزه بأكثر 
من العب، إال أنه أظهر خال املباريات املاضية قبل رحيله، أنه األفضل، وغيابه 
فه خسارة كأس السوبر أمام أتلتيكو مدريد، ولكن في 

ّ
ر على قوة فريقه، وكل

ّ
أث

النهاية، أصبح الرحيل هو املفر. ويبدأ الاعب مغامرته الجديدة مع مانشستر 
يونايتد اإلنجليزي.

 قــدم الاعــب الكثيــر طــوال الفتــرة التــي قضاهــا مــع الريــال، إال أن الفضــل 
دائمــا كان ُينســب لغيــره مــن الاعبــن األغلــى واألكثــر »كاريزمــا« وشــهرة، 
داخل أروقة سانتياجو برنابيو، وبالرغم من تأكد الجميع من قيمة الاعب، 
إال أن اإلدارة رفضــت زيــادة قيمــة عقــده، أو حتــى تحســن شــروط التعاقــد 
معه، ليضيق الاعب ذرعا بكل ما يحدث، وكان الرحيل رغبة مشــتركة من 

األرجنتيني و«امللكي«.
 قــد تكــون أزمــة »اللعــب املالــي النظيــف« هي الســبب األساســي لرحيــل الاعب، 
بعدمــا اختارتــه اإلدارة ليكــون الضحية، وخاصة أن ظهوره اإلعاني ومبيعات 
قمصانــه ال تضاهــي نجــوم الفريق: كريســتيانو رونالدو وجاريث بيل والوافد 
الجديد، جيمس رودريجيز، ولكن في النهاية، خسر ريال مدريد العبا عظيما، 
كان وجــوده فــي امللعــب كفيــل بإفســاد خطــط أي فريــق، وكان توظيفــه فــي 
الخطــوط األماميــة يفيــد »امليرينجي« بالشــكل املطلــوب، ليكون صانعا ألفضل 
األهــداف، وجناحــا إذا لــزم األمــر، ويخترق من الوســط إذا احتــاج الفريق أيضا، 

وهو ما قد يندم عليه »امليرينجي« قريبا.

دي ماريا

ميونيــخ، وقــال للمديــر اإلداري فــي النادي إن 
عقيدته ترفض الخمر بكل أشــكاله، وال تبيح 
ــق 

ّ
تعل ولــو  املســكر، حتــى  املشــروب  ملــس  لــه 

أقنعــه  املديــر  أن  إال  تجاريــة،  بدعايــة  األمــر 
الجماعيــة  الصــورة  فــي  املشــاركة  بضــرورة 
للنــادي البافــاري، والتــي ظهر فيها الالعبون 
كؤوســًا  يحملــون  وهــم  الحمــر،  بقمصانهــم 

ألحد أنواع الخمور.
فــي وقــت ســتكون تجربــة بــن عطيــة تجريــة 
فريــق  مــع  عربــي  لالعــب  نوعهــا  مــن  فريــدة 
بــارز مثــل بايــرن ميونيــخ، وســيلعب معه في 
أقــوى  شــعور  ليختبــر  أوروبــا  أبطــال  دوري 
إثبــات  وســُيحاول  األوروبيــة،  البطــوالت 
نفســه فــي التشــكيلة مــن أجــل الحصــول علــى 
ق في ســماء الكرة 

ّ
مركــز أساســي ُيخولــه التأل

مــن  االوربيــة  املالعــب  فــي  والتقــدم  األملانيــة 
أجــل تقديــم أفضل الصور عن الالعب العربي 
الالعبــني  لباقــي  الطريــق  ويفتــح  تمّيــز، 

ُ
امل

تجربــة  بخــوض  يحلمــون  الذيــن  العــرب 

مجرّد رأي

لــه ولنجــم برشــلونة املغربــي اآلخــر  مماثلــة 
منير الحدادي.

لكــن تجربــة بايــرن ميونيــخ ســتكون من أكبر 
التجــارب الكرويــة قــوة فــي مســيرته الكروية، 
إذ إنــه يلعــب مــع فريــق ُينافــس علــى جميــع 
البطــوالت املتاحــة محليــًا وأوروبيــًا، وُيعتبر 
مــن أبــرز املرشــحني للفــوز بلقــب دوري أبطال 
أوروبا، وســيعرف بن عطية معنى اللعب في 
فريق ُينافس على األلقاب من ناحية الضغط 
النفســي وتحّمــل املســؤولية فــي خــط الدفــاع 

عن عرين النادي »البافاري«.
املنتخــب  مدافــع  عطيــة،  بــن  يكــون  وبذلــك 
املغربي لكرة القدم، قد حقق رقمًا قياسيًا في 
صفقــات انتــداب الالعبــني العــرب، حني انضم 
إلــى نــادي بايرن ميونيــخ األملاني ووقع عقدًا 
ملدة خمس سنوات بقيمة مالية غير مسبوقة 
عربيــًا وأفريقيــًا تصــل إلــى 30 مليــون أورو، 
ــم الــذي مّيز الصفقــة واللغو 

ّ
بالرغــم مــن التكت
الذي دار حولها.
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تناولــت الصحــف اإلســبانية أهــم التعاقــدات 
االنتقــاالت  موســم  فــي  إنجازهــا  تــم  التــي 
الصيفيــة، والــذي شــهد العديــد مــن الصفقات 
الهامــة وغيــر املتوقعة، وذلك بعد نهاية فترة 

»امليركاتو« في أول سبتمر/أيلول الحالي.
الكولومبــي جيمــس  انتقــال  وجــاءت صفقــة 
اإلســباني  مدريــد  ريــال  إلــى  رودريجيــز 
إلــى  ســواريز  لويــس  واألوروجوايانــي 
أهــم  رأس  علــى  برشــلونة  اللــدود  غريمــه 
ضربــات امليركاتــو، بعــد تألقهمــا فــي بطولــة 
الحــارس  جانــب  إلــى  املاضيــة،  العالــم  كأس 
انتقــل  الــذي  نافــاس  كيلــور  الكوســتاريكي 
إلــى امللكي. وتناولــت صحيفة ماركا صفقات 
عــن  اســتغنى  الــذي  مدريــد  أتلتيكــو  فريــق 

العربي الجديد

فــي  اإلنجليزيــة  الصحافــة  عنونــت 
صفحاتهــا الرئيســية عــن اليــوم األخير 
إذ  الصيفيــة،  االنتقــاالت  بــاب  إلقفــال 
ســيكون  ومــن  ســينتقل  عمــن  تحدثــت 
ضمــن صفوف أبــرز األندية اإلنجليزية 
في اليوم األخير »للميركاتو الصيفي« 

الذي كان صاخبًا هذا املوسم.
كتبــت  ميــل«  »دايلــي  فصحيفــة 
صــدارة  فــي  ســيتي  مانشســتر  أن 
علــى خدمــات  التــي ســتحصل  األنديــة 
ريــال  مــن  أكثــر  فالــكاو،  الكولومبــي 
مدريد اإلســباني وأرســنال اإلنجليزي، 
وخصوصــًا بعد مغــادرة نيجريدو إلى 

فالنســيا اإلســباني، فــي وقــت ســتكون 
الصحيفــة علــى متابعــة مباشــرة ألبــرز 
فــي  إنجازهــا  م 

ُ
ســيت التــي  الصفقــات 

اليوم األخير.
في املقابل كتبت صحيفة »ذا جارديان« 
بديــل  عــن  يبحــث  »اليونايتــد«  أن 
جاجــاوا، ويريــد فيــدال مــن يوفنتــوس 
وقــت  فــي  الثغــرة،  هــذه  ســد  أجــل  مــن 
أثنــى  جيــرارد  أن  فحــواه  مقــااًل  نشــرت 
علــى أداء بالوتيللــي فــي املبــاراة األولــى 
مــع ليفربــول وحaثــه علــى تقديــم أفضــل 
مــا لديــه. وعنونت صحيفــة »ميرور« أن 
الهولنــدي  مانشســتر يونايتــد يالحــق 
يريــد  وأرســنال  ســتروتمان،  كيفــن 
فالكاو قبل إغالق يوم الصفقات األخير.

العربي الجديد

مــن  الثالثــة  الجولــة  شــهدت 
بطــل  خســارة  ليــج«  »البريمييــر 
إنجلتــرا علــى أرضــه أمــام ســتوك 
ســيتي بهدٍف نظيف، في وقت حقق تشلســي 
العالمة الكاملة وحصد تســع نقاط في ثالثة 
مباريــات، بفــوزه العريــض على إيفرتون )6 – 
3(، فــي حــن أن أرســنال عــاد للتخّبط بتعادل 

مع ليستير سيتي خارج الديار )1 – 1(.
علــى  كبيــرًا  انتصــارًا  ــق 

ّ
حق ليفربــول،،  أمــا 

أهــداف  بثالثــة  األخيــر  ملعــب  فــي  توتنهــام 
»الســيتي«  أمــام  الخســارة  ليعــّوض  نظيفــة 
فــي وقــت تابــع مانشســتر يونايتــد نتائجــه 
الهزيلــة وتعــادل مــع بورنلــي بــدون أهــداف. 
ســيتي  ســوانزي  ــق 

ّ
حق النتائــج،  بقيــة  فــي 

فــوز الثالــث علــى التوالــي، وذلك على حســاب 
ويســت بروميتــش بثالثيــة نظيفــة، فــي وقــت 
 –  3( هــام  ويســت  علــى  ســاوثهامبتون  فــاز 
ضيفــه  رينجيــرز  بــارك  كوينــز  وفاجــأ   ،)1
وقــت  فــي  بهــدٍف نظيــف،  ســندرالند وهزمــه 
خســر هــال ســيتي مــن أســتون فيــال )2 – 1(، 
أمــا نيوكاســل، فتعــادل للمبــاراة الثانية على 

التوالي وذلك أمام كريتسال باالس )3 – 3(.

الدوري اإلسباني
ثمينــًا  فــوزًا  برشــلونة  حقــق  إســبانيا،  فــي 
علــى  الثانيــة  الجولــة  فــي  القواعــد  خــارج 
صعبــة،  مبــاراة  فــي  نظيــف  بهــدٍف  فياريــال 
االختبــار  فــي  مدريــد  ريــال  ســقط  وقــت  فــي 
أمــام  قاســية  بنتيجــة  »الليجــا«  فــي  الثانــي 
ريال سوسييداد )4 – 2(، أما أتلتيكو مدريد، 
الــدوري  فــي  فــوزه األول هــذا املوســم  فحقــق 

اإلسباني ورفع رصيده إلى أربع نقاط.  
فــي وقــت تألــق فالنســيا بفــوزه العريــض علــى 
ماالجا بثالثية نظيفة، ومثلهما ضرب أتلتيك 
بلباو ضيفه ليفانتي، في حن خطف أشبيلية 
فوزًا مهمًا خارج الديار من إسبانيول )2 – 1(، 
أم خيتافي فنجح بتحقيق انتصار ثمن على 
ملعبــه أمــام أمليريــا بهــدٍف نظيــف، فــي املقابــل 
تعادل قرطبة الوافد الجديد مع ســيلتا فيجو 
ورايــو  ديبورتيفــو  أيضــًا  وتعــادل   ،)1  –  1(
فاليكانو )2 – 2(، لينفرد برشلونة في صدارة 

الترتيب بست نقاط كاملة. 

الدوري اإليطالي
اســتهل يوفنتوس اإليطالي حملة الدفاع عن 
لقبــه بفــوز صعــب علــى كييفو فيرونــا بهدٍف 
نظيف سجله مارتن كاسيريس، أما وصيفه 
انطالقــة  فحقــق  رومــا،  املاضــي،  املوســم  فــي 
قويــة بفوز مســتحق علــى فيورنتينا بهدفن 

نظيفــن. فــي املقابــل، حقــق ميــالن فــوزًا كبيرًا 
على التســيو )3 – 1(، لُيســجل حضوره بقوة 
في املوسم الجديد، بينما تعادل إنتر ميالنو 
ســلبًا مع تورينو، في وقت عاد نابولي بفوز 
من أرض جنوه )2 – 1( في الجولة االفتتاحية 
»للكالتشــيو اإليطالــي«. وفــي بقيــة النتائــج، 
بــدون  فيرونــا  هيــالس  مــع  أتالنتــا  تعــادل 
أهــداف، وتعــرض بارمــا لخســارة مفاجئة من 
الوافــد الجديــد سيســينا بهــدٍف نظيــف، فــي 
وقت تعادل باليرمو مع سامبدوريا )1 – 1(، 
وبالنتيجــة نفســها أيضــًا تعــادل ساســوولو 
وكاليــاري، فــي حــن تألــق أودينيــزي وحقــق 

فوزًا ثمينًا على إيمبولي )2 - صفر(. 

الدوري الفرنسي
خــالل الجولــة الرابعــة مــن الــدوري الفرنســي، 
إلــى  جيرمــان،  ســان  باريــس  البطــل،  عــاد 
ســكة االنتصــارات بفــوز عريــض علــى ســانت 
إيتيــان بخمســة أهــداف نظيفــة، ســجل منهــا 
تابــع  وقــت  فــي  ثالثيــة،  إيبراهيموفيتــش 
موناكــو أداءه املتواضــع وتعــادل مــع ليل على 
مجــددًا  مارســيليا  واســتفاق   .)1  –  1( أرضــه 
وحقــق فــوزًا كبيــرًا علــى نيــس بأربعــة أهــداف 
نظيفــة، فــي حــن أن بــوردو تعثــر وفشــل فــي 
تحقيق فوزه الرابع، بعدما تعادل مع باستيا 
)1 – 1(. وفــي بقيــة النتائــج، خســر ليــون مــن 
ميتــز )2 – 1(، وحقــق ريــن فــوزًا مهمًا على كان 
بهــدٍف نظيــف، فــي وقت تألق النــس وفاز على 
ريمــس )4 – 2(، فــي حــن تفــّوق لوريــان علــى 
جينجــوم بأربعــة أهــداف نظيفة، وأخيرًا حقق 
نانتس انتصارًا على مونبيليه بهدٍف نظيف. 

الدوري األلماني
شــهدت الجولــة الثانيــة مــن الــدوري األملانــي 
اســتفاقة وصيــف املوســم املاضــي، بوروســيا 
دورتمونــد، وفــوزه علــى أوجســبيرج )3 - 2(، 
ليعــود مــن جديد إلى أجواء الدوري، في حن 
فــي  مبــاراة  ثانــي  فــي  بايــرن ميونيــخ  تعثــر 
»البوندسليجا« أمام شالكه بنتيجة التعادل 
ليفركــوزن  بايــر  تابــع  املقابــل،  فــي   .)1  -  1(
علــى  الثانــي  فــوزه  وحقــق  الطيبــة  نتائجــه 
ليعتلــي   ،)2  -  4( برلــن  هيرتــا  حســاب 
الصدارة برصيد ست نقاط، في وقت تعرض 
باديربــورن،  مــن  قاســية  هامبــورج لخســارة 
الصاعــد حديثــًا، بثالثــة أهــداف نظيفــة. وفــي 
مــع  بريمــن  فيرديــر  تعــادل  النتائــج،  بقيــة 
هوفينهايــم )1 - 1(، وتعــادل فولســبورج مــع 
إينتراخت )2 - 2(، في وقت خسر شتوتجارت 
أمام كولن بهدفن نظيفن، وتعادل هانوفير 
فرايبــورج  مبــاراة  ومثلهــا  ســلبًا،  وماينــز 

وبوروسيا مونشنجالدباخ.

البرازيليــن دييجــو كوســتا وفيليبــي لويــز 
يقدمــان  وهمــا  اإلنجليــزي،  لتشيلســي 
سيســك  اإلســباني  جانــب  إلــى  رائعــًا  أداًء 
فابريجاس القادم من البرســا، واســتقدم عدة 
جريزمــان  أنطــوان  الفرنســي  أهمهــا  أســماء 

والكرواتي ماريو ماندوكيتش. 
دور  اإلنجليــزي  يونايتــد  ملانشســتر  وكان 
بــارز فــي ســوق االنتقــاالت بعدمــا تعاقــد مــع 
األرجنتيني أنخل دي ماريا، قادما من الريال، 
والظهيــر دالــي بلينــد قادما مــن أياكس، إال أن 
الصفقــات لــم تــأت بثمارها بعــد. وظهر بايرن 
ميونــخ األملانــي بشــكل بــارز فــي »امليركاتــو« 
بعدمــا نجــح فــي الظفــر بخدمات العب وســط 
ريال مدريد املخضرم تشابي ألونسو واملدافع 

املغربــي مهــدي بنعطيــة، بينمــا اســتغنى عــن 
»امليرينجــي«.  لـ كــروس  تونــي  وســطه  نجــم 
فــي  كعادتــه  املجانيــة  الصفقــات  ملــك  وكان 
الــذي تبــرز  اآلونــة األخيــرة ميــالن اإليطالــي، 
لديه صفقتي حارس املرمى اإلسباني دييجو 
املهاجــم فيرنانــدو توريــس  لوبيــز ومواطنــه 
قادمــا مــن تشيلســي، فــي حن قــام ببيع العبه 
املشــاكس ماريــو بالوتيلي إلــى ليفربول الذي 
كان يبحــث عــن تدعيــم هجومــه. وأخيــرًا نجح 
بخطــف  مفاجــئ  بشــكل  يونايتــد  مانشســتر 
عــُد 

ُ
ت صفقــة  فــي  فالــكاو  الكولومبــي  النجــم 

قنبلــة »امليركاتــو« الصيفي قبل إقفال األبواب 
رسميًا.

)العربي الجديد(

صحف إسبانيا وأهم صفقات الالعبين

الصحافة اإلنجليزية 
والميركاتو األخير
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رياض الترك

يعتقــد الكثيــرون أن املــدرب الهولنــدي لويس 
فان جال يعاني مع فريقه الجديد مانشســتر 
يونايتد، وذلك بعد أن فشل في تحقيق الفوز 
في أول ثالث مباريات رسمية في »البريميير 
ليــج«، لكــن تاريــخ فــان جــال، وخصوصــا فــي 
عــام 2009، يبــدو مشــابها للحالــة التــي يمــر 
أول  فــي  البايــرن  مــع  فشــل  فقــد  اليــوم،  بهــا 
موســم لــه بالفــوز فــي أول ثــالث مباريــات فــي 
»البوندســليجا« وحصــد نقطتــن فقــط، لكنه 

عاد وحقق بطولة الدوري األملاني.
ال يختلــف الــرأي الكروي على أن »اليونايتد« 
رحيــل  بعــد  األخيــرة  الســنوات  فــي  يعانــي 
»الســير« أليكــس فيرجســون، فــي وقت أصبح 
مانشستر يونايتد من األندية الضعيفة التي 
ال يخاف منها أي فريق إنجليزي، األمر الذي 
دمر السمعة الكروية الذهبية التي تمتع بها 
هــذا النــادي العريــق طــوال الســنوات الخمــس 
عشــرة املاضيــة محليــا وأوروبيــا، وفــي وقــت 
مويــس  ديفيــد  »اليونايتــد«  جمهــور  حّمــل 
املسؤولية في انهيار الفريق، ها هو فان جال 

يسير بنفس الدرب وفي طريق أسوأ.
فــان جــال علــى عــدم تحقيــق  لــوم  وال يمكــن 

نتائــج طيبــة، وذلك ألنه اســتلم فريقا بحاجة 
إلــى إعــادة تأهيل من القاعــدة، بغية الصعود 
لكــن  الكرويــة،  األمجــاد  واســتعادة  مجــددًا 
مــن تابــع فــان جــال فــي أول موســم مــع بايــرن 
ميونيخ األملاني، سيلمُس أن املسيرة نفسها 
 الصورة مشــابهة تمامــا، عندما 

ُ
تتكــرر حيــث

الــدوري  فــي  ثــالث مباريــات  جــال  فــان  قطــع 
بدون تحقيق أي فوز أو حصد النقاط الثالث.
ففــي موســم 2009/2010، عندمــا اســتلم فــان 
جــال مهمــة تدريــب النــادي »البافــاري«، بــدأ 
ثــم   ،)1  –  1( مــع هوفنهايــم  بتعــادل  املوســم 
تعادل في املباراة الثانية على التوالي بنفس 
انطالقــة  فــي  نفســه محرجــا  ليجــد  النتيجــة 
الثالثــة  املبــاراة  لتأتــي  »البوندســليجا«، 
البايــرن  مــع  جــال  لفــان  أول خســارة  وتعلــن 

ليحصد نقطتن من أول ثالث مباريات.

الطويــل  بصبــره  معــروف  جــال  فــان  لكــن 
والبنــاء املنظــم للفريــق الــذي ُيدربــه، وتجربة 
إن  إذ  ذلــك،  علــى  دليــل  خيــر  هــي  »البايــرن« 
املدرب الهولندي الذي فشل في تحقيق الفوز 
فــي أول ثالثــة لقــاءات فــي »البوندســليجا«، 
عــاد مــن بعيــد وحقــق الفوز تلــو اآلخر ليصل 
إلــى صــدارة الترتيــب العــام، وينهــي املوســم 
الكــوري متصــدرًا برصيــد 70 نقطــة، وُيتــوج 
البدايــة  فــي  الضحيــة  كان  فبعدمــا  باللقــب، 
تحــول إلــى بطــل أملانيــا عنــد النهايــة، وكمــا 

يقول املثل الشائع »العبرة في الخواتيم«.
فــي املقابــل، فــإن التاريــخ ُيعيــد نفســه مجــددًا 
مانشســتر  فشــل  فقــد  جــال،  فــان  مــع  اليــوم 
مباريــات  ثــالث  أول  فــي  بالفــوز  يونايتــد 
املــدرب  قيــادة  تحــت  ليــج«  »البريمييــر  فــي 
الهولنــدي، إذ إن »اليونايتــد« خســر فــي أول 
مبــاراة أمــام ســوانزي ســيتي )2 – 1(، وعــاد 
وتعــادل فــي لقاءين متتالين أمام ســندرالند 
)1 – 1(، ومــع بورنلــي بــدون أهــداف، ليحصد 
فــان جــال مــع »اليونايتــد« نقطتــن مــن ثــالث 
مباريــات كمــا حصــل معــه فــي بداية مســيرته 
مــع بايــرن ميونيــخ األملانــي، ويبقــى الســؤال 
النــادي  مــع  مــا فعلــه  فــان جــال  هــل ســيفعل 

»البافاري« مجددًا؟

العربي الجديد، إفي

نهائــي  ثمــن  إلــى  األوائــل  املصنفــون  تأهــل 
بطولة أميركا املفتوحة للتنس، آخر بطوالت 
الجرانــد ســالم األربــع الكبرى، التي لم تشــهد 
منافســات  فــي  اآلن  حتــى  كبــرى  مفاجــآت 
الرجال، ســوى توديع اإلســباني ديفيد فيرير 

البطولة من الدور الثالث.
ديوكوفيتــش،  نوفــاك  الصربــي  تأهــل  فقــد 
نهائــي  ثمــن  إلــى  عامليــا  األول  املصنــف 
كويــري،  ســام  علــى  فــوزه  بعــد  البطولــة 
املصنــف 57عامليــا، بثالث مجموعــات نظيفة، 
بواقــع 6-3 و6-2 و6-2. ومــن املقــرر أن يواجــه 
ديوكوفيتــش في الــدور املقبل األملاني فيليب 
فــاز  كولشــرايبر، املصنــف 25 عامليــا، والــذي 
بصعوبة على األميركي جون إسنر، املصنف 
15 عامليــا، بثــالث مجموعــات مقابــل واحــدة، 
بواقع 7-6 )7-4( و4-6 و7-6 )7-2( و6-7 )4-7(.

كمــا تأهــل البريطانــي آنــدي مــوراي، املصنف 
التاســع عامليــا، إلــى نفــس الــدور بعــد تغلبــه 
بثــالث  كوزنيتســوف  أندريــه  الروســي  علــى 
و7-5   1-6 بواقــع  واحــدة،  مقابــل  مجموعــات 
مــوراي  يواجــه  أن  املقــرر  ومــن  و2-6.  و4-6 
ويلفريــد  جــو  الفرنســي  املقبــل  الــدور  فــي 
تســونجا، املصنــف العاشــر عامليــا، الــذي فــاز 
علــى اإلســباني بابلــو كارينــو بوســتا بثــالث 

مجموعات نظيفة، بواقع 6-4 و6-4 و4-6.
السويســري  عامليــا،  الثالــث  املصنــف  أمــا 
علــى  مقعنــا  فــوزًا  فحقــق  فيدريــر،  روجيــه 
اإلسباني مارسيل جرانوييرس بنتيجة 6-4 
و6-1 و6-1 و6-1، ليتأهــل للــدور ثمن النهائي 

مع باقي كبار اللعبة.
ستانيســالس  السويســري  تأهــل  بينمــا 
فافرينــكا، املصنــف الرابــع عامليــا، إلــى الــدور 
ذاته بعد انســحاب منافســه الســلوفيني بالز 

كافشــتش، ليواجه اإلســباني تومي روبريدو 
كيرجيــوس  نيــك  األســترالي  علــى  فــاز  الــذي 
بثــالث مجموعــات مقابــل واحــدة، بواقــع 6-3 
ديفيــد  اإلســباني  وودع  و3-6.  و6-7  و3-6 
والخامــس  للقــب  الرابــع  املرشــح  فيريــر، 
الثالــث بخســارة  الــدور  عامليــا، البطولــة مــن 

الـــ31  الفرنســي جيــل ســيمون املصنــف  أمــام 
و6-3.  و6-1  و3-6   6-3 بواقــع  العالــم  علــى 
ورغــم أن فيريــر )32 عامــا( دخــل اللقــاء وفــي 
جعبتــه خمســة انتصــارات علــى ســيمون مــن 
أصــل ســت مواجهــات، لكــن الالعــب الفرنســي 
كان متفوقــا بشــكل واضــح عليــه فقــد ارتكــب 
وبهــذا  مباشــرًا.   

ً
خطــأ  52 اإلســباني  الالعــب 

النهائــي  ثمــن  الــدور  إلــى  ســيمون  يتأهــل 
ليواجــه الكرواتــي ماريــن ســيليتش، الذي فاز 
بــدوره علــى الجنــوب أفريقي كيفن أندرســون 
6-3 و3-6 و6-3 و6-4. وفــاز الكنــدي ميلــوس 
فيكتــور  الدومينيكانــي  علــى  راونيتــش 
إستريال بثالث مجموعات نظيفة، بواقع 6-7 
و7-6 و7-6 ليواجه الياباني كي نيشيكوري.

فان جال
المسيرة مع مانشستر شبيهة بتجربة »البافاري«

الكبار في ثمن نهائي أميركا المفتوحة

المفاجأة الوحيدة 
كان توديع اإلسباني 
ديفيد فيرير البطولة
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أخبار مختصرة

المدير الرياضي ألتلتيكو يشيد بتشيرشي
قــال املديــر الرياضــي ألتلتيكــو مدريــد اإلســباني، خوســيه لويــس بيريز 
كامينيــرو، إن الالعــب الدولــي اإليطالــي أليســيو تشيرشــي آخــر صفقات 
النادي سيكون »قطعة هامة« في الفريق هذا املوسم. وأكد كامينيرو أن 
أتلتيكــو »بــذل جهــدًا كبيــرًا« مــن أجــل ضمــه لصفوفــه قادمــا مــن تورينــو 

اإليطالي.
وصرح املسؤول ملوقع النادي »إتمام الصفقة مع تورينو أسعد الجميع، 
االنتهــاء مــن تدعيــم الفريــق كان هدفــا ضروريــا مــن أجــل املوســم الكروي 

الجديد.

ريال مدريد يتوصل التفاق بشأن استعارة 
تشيتشاريتو

 كشــفت تقاريــر صحافيــة أن نــادي 
توصــل  اإلســباني  مدريــد  ريــال 
مانشســتر  نظيــره  مــع  اتفــاق  إلــى 
بشــأن  اإلنجليــزي،  يونايتــد 
استعارة املهاجم املكسيكي خافيير 
ملــدة  »تشيتشــاريتو«  هرنانديــز 
موســم واحــد. وبحســب صحيفتــي 
»مــاركا« و«أس« فــإن الصفقــة علــى 

وشك اإلتمام.

اإلثيوبي جيبريسيالسي يفوز بماراثون 
ريو دي جانيرو

فــاز اإلثيوبــي ليــول جيبريسيالســي أليمــا بماراثــون ريــو دي جانيــرو، 
عقب قطعه مسافة 21.097 كلم في زمن قدره ساعة و4 دقائق و21 ثانية، 
في وقت حل البرازيلي دامياو ســوزا في املركز الثاني ليحصد امليدالية 

الفضية، وجاء خلفه الكيني ستانلي كويتشي.

بيكيه: أشكر إنريكي 
على ثقته بي 

جيــرارد  اإلســباني،  املدافــع  صــرح 
بيكيه، عقب مباراة فريقه برشلونة 
فــاز  والتــي  فياريــال،  أمــام مضيفــه 
الجولــة  فــي  نظيــف  بهــدف  فيهــا 
الثانيــة مــن »الليجــا«، بأنــه ســعيد 
لحصــد النقــاط الثــالث وللثقة التي 
وضعهــا فيــه املدرب لويس إنريكي، 
وصــرح أن »املادريجــال« يعتبــر مــن 
أصعــب املالعــب في »الليجا«، لكننا 
ضغطنا وكنا األفضل في املباراة«.

فودارتشيك تحطم الرقم العالمي 
في اإلطاحة بالمطرقة

حطمــت البولنديــة انيتــا فودارتشــيك بطلــة أوروبــا، الرقــم العاملــي فــي 
اإلطاحــة باملطرقــة بعدمــا ســجلت 79.58 متر فــي لقاء أللعاب القوى أقيم 
علــى االســتاد األوملبــي فــي برلــن، وكانــت األملانيــة بيتي هايدلر ســجلت 
الرقــم القياســي الســابق وقــدره 79.42 متــر فــي عــام 2011 لكنهــا اكتفــت 

باملركز الثاني وراء فودارتشيك.
وســجلت املتســابقة البولنديــة )29 عامــا( الرقــم العاملــي فــي محاولتهــا 
فــي  الثانيــة  للمــرة  األوروبــي  اللقــب  علــى  حصلــت  حــن  فــي  الثانيــة، 

مشوارها الشهر املاضي في زوريخ.

أنــا أفضــل العــب فــي أوروبــا لهــذا العــام، الفرحــة كبيــرة وال تســعني بعــد أن 
حملت هذه الجائزة الغالية، وأريد مشاركتها مع كل املحبني، شكرًا

كريستيانو رونالدو 

¶  ¶  ¶
أن يتــم تعيينــي قائــدًا للمنتخــب اإلنجليــزي، فهــذا حلــم حياتــي وســأعتبره 
 جديًا ومسؤولية كبيرة على عاتقي، من أجل حمل راية إنجلترا عاليًا 

ً
عمال

في املالعب العاملية.
واين روني

¶  ¶  ¶
قرعة دوري أبطال أوروبا لهذا املوسم مثيرة وقوية جدًا، ال يمكنني االنتظار 
أكثــر مــن أجــل انطــالق البطولة رســميًا، نريد تحقيق أفضــل النتائج من أجل 

إحراز اللقب الحادي عشر.
جاريث بيل

¶  ¶  ¶
لــم أقــم بــأي تغريــدة تخُص انتقالي إلى ريال مدريد، وأرفض هذه اإلشــاعات 

غير الصحيحة إنها مجرد صورة مركبة وليست حقيقية.  
راداميل فالكاو

¶  ¶  ¶
حققنــا فــوزًا مهمــًا فــي إيفرتــون، وكانــت تجربــة رائعــة أن ألعــب أول مبــاراة 
، رحلــة موفقــة 

ً
رســمية بقميــص ليفربــول وجمهــور »الريــدز« كان جميــال

للفريق في طريق العودة إلى مدينة ليفربول، كلنا مع »الريدز«. 
ماريو بالوتيللي

¶  ¶  ¶
رزق بطفل ثاٍن قريبًا أنا وشــاكيرا، شــكرًا لكل من بارك لنا وتمنى 

ُ
نعم ســن

له الحياة الجميلة في املستقبل.
جيرارد بيكه

¶  ¶  ¶
قرعــة دوري أبطــال أوروبــا كانــت قاســية جــدًا واألنديــة نفســها متواجدة في 
املجموعة مثل املوسم املاضي، لن تكون الرحلة مجرد نزهة للبايرن، لكنني 
متفائــل دائمــًا بأننــا ســنكون األفضــل فــي هــذه املجموعة وســنقدم كرة قدم 

جميلة.
توماس موللر

¶  ¶  ¶
أنا في طريقي من أجل العودة إلى منتخب أملانيا بطل العالم ، متحمس جدًا 

للعودة إلى املحافل الدولية 
أندري شورله 

يتميز فان جال 
بانطالقته التصاعدية مع 

كل فريق جديد

تويتر

)Getty( ديوكوفيش خالل مباراته أمام سام كويري

المدرب الهولندي فان جال يسعى لتكرار إنجازه مع بايرن ميونيخ
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في أحد أحياء دمشق القديمة يقبع »حانوت«، الذي يقّدم خدمة لعشاق الفن السابع عبر 
مكتبة تغطي كل المراحل الزمنية

»حانوت« القيمريّة
أرشيف الفن السابع في حواري دمشق

أنس العباس

بــن  القديمــة،  الشــام  قلــب  فــي 
والجامــع  شــرقًا  تومــا  بــاب  حــّي 
الكنيســة  وبــن  غربــًا،  األمــوي 
املريمّيــة )أقــدم كنائس الروم األرثوذوكس 
باتجــاه  باشــا  أســعد  وخــان  العالــم(  فــي 
الجنوب ومقام الســيدة رقية شــمااًل، يمتدُّ 
حــّي القيمريــة ذو الطابــع التراثــي، والــذي 
مــا يــزال يحمــل اســم »املماليــك القيمريــة« 
إّبــان حكــم  املــكان  هــذا  فــي  الذيــن ســكنوا 
الظاهــر بيبــرس لدمشــق فــي القــرن الثالث 

عشر امليالدي. 
وسط تلك الصروح التاريخية العريقة، إذا 
ما أخذتك نزهة ما، أو حصل وتواعدت مع 
أحد األصدقاء على شــرب كأس من الشــاي 

هوامش

)Getty( قّدم حانوت أرشيفًا من أجمل أفالم السينما
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فــي  الســير  ســيبهجك  املقاهــي،  أحــد  فــي 
أزقــة مرصوفــة بحجارة البازلت الســوداء، 
فيمــا علــى الحيطــان تتدلــى العرائــش، أو 
تتســلق الشــرفات الطينيــة نباتــات الزينــة 
التي تظلل املكان وتلطف من حرارة الجو. 
يوحــي  ال  صغيــرًا  دكانــًا  ســتلمح  هنــاك 
مظهــره بمــدى أهميتــه للوهلــة األولى. فال 
شــيء يميــز هــذا املحــل، ذا املظهــر العــادي، 
عن غيره من الدكاكن املجاروة، لكنه كذلك 
املحيطــة  األوابــد  تلــك  عــن  أهميــة  يقــل  ال 
بــه، خصوصــًا بالنســبة إلــى عشــاق الفــن 
الســابع. لقــد كان »حانــوت« القميريــة هــذا 
أفضــل فــي مــا قّدمــه مــن املؤسســة العامــة 
فــي  نقــص  والتــي  ســورية،  فــي  للســينما 
عهدهــا عــدد دور الســينما بــدل أن يزيــد، 
وتراجعت شعبية ارتياد صاالت السينما 

لدى األفراد والعائالت على السواء. 
إنــه »حانــوت القيمريــة«، الــذي قــد يتفاجــأ 
من يقصده للمرة األولى بضيق مساحته، 
األفــالم  لبيــع  كمحــل  شــهرته  إلــى  قياســًا 
الســينمائية العامليــة، ومــن مجمــل املراحل 
التــي تغطــي تاريــخ الفــن الســابع. يمتلــك 
الشــاعر،  صاحبــه  بــإدارة  »حانــوت«، 
محمــود أحمــد الرجلــة، أرشــيفًا يعتــدُّ بــه 
 بحســب 

ً
مــن األفــالم املميــزة، وهــي مرتبــة

املخرجــن واملراحــل والجنســيات. كمــا أن 
هنالــك رفوفــًا ألفالم »األنيميشــن« ورفوفًا 
أخرى لألفالم الكوميدية، إال أن »حانوت« 
التجاريــة  األفــالم  بيــع  عــن  بنفســه  يربــأ 
ســمعته،  مــن  جــزءًا  أن  ويبــدو  الهابطــة، 
الســوري  الشــباب  لــدى  اســمه  وانتشــار 
الســاكن فــي العاصمــة دمشــق، يعــود إلــى 

اإلملــام  إلــى  يعــود  كمــا  االنتقائيــة،  هــذه 
بأعــالم هــذا الفــن مــن مخرجــن وممثلــن 

وموسيقين وشركات إنتاج. 
نســي  هــو  إذا  »حانــوت«،  زبــون  بإمــكان 
عنــوان الفيلــم، أن يحكــي شــيئًا مــن قصــة 
الفيلم، أو يذكر اسم املخرج أو املمثل بطل 
الشــباب  أحــد  أو  فيقــوم محمــود،  الفيلــم، 
املتواجديــن فــي املحل، بمســاعدته إليجاد 
مبتغــاه، كمــا أنــه فــي حــال لم يجــد الزبون 
فيلمــًا مــا، من بلد مــا، ملخرج غير معروف، 
بعــد  الفيلــم  لــه  »ســيؤّمن  حانــوت  فــإن 
تســجيل توصيتــه، علــى أن يتصل به حال 

توافر الفيلم. 
فــي ظــل غياب أي اهتمام رســمي بجمهور 
السينما، ودور العرض في سورية، وتحول 
دائــرة  إلــى  للســينما  العامــة  املؤسســة 
لتبادل الفســاد الداخلي، من املســتحيل أن 
تحظــى بفرصــة ملتابعــة الســينما العامليــة 
خــالل  مــن  إال  املخرجــن،  كبــار  وأعمــال 
أقــراص الـــ«دي فــي دي« لــدى حانــوت. أمــا 
عالقة عشــاق الســينما بحانوت القيمرية، 
فتبــدو أشــبه بعالقــة الطفــل »ســلفاتوري« 
صالــة  ــغل 

ّ
)ُمش »ألفريــدو«  بالعجــوز 

فيلــم  فــي  القريــة(،  فــي  الوحيــدة  العــرض 
جوســب  للمخــرج  بارديســو«  »ســينما 
تورنتــوري، فقــد كانــت صالــة ألفريدو هي 
النافذة الوحيدة، بالنسبة إلى ذلك الطفل، 
 علــى ســحر الشاشــة الفضيــة. 

ّ
التــي تطــل

كذلــك تعــرف جيــل كامــل، عبــر »حانــوت« 
مــا  فدونــه  كبــار،  مخرجــن  تجــارب  علــى 
كان يتــاح لهــم أن يتعرفــوا علــى إبداعــات 
فيلينــي،  اإليطالــي  أمثــال  مــن  مخرجــن 
واليابانــي  تاركوفيســكي،  والروســي 
كوروســاوا، والبوســني أمير كوســتاريكا، 
واإليراني عباس كيارســتمي، واملكســيكي 
والدنماركــي  كونزالــس،  أليخانــدرو 
فرانســيس  واألميركــي  تريــر  فــون  الرس 
عشــاق  يحلــم  كان  وهــل  كوبــوال.  فــورد 
الشاشــة الفضيــة فــي ســورية أن يمتلكــوا 
الكاملــة  األفــالم  مجموعــة  مكتباتهــم  فــي 
بســعر  املفضــل  الســينمائي  لبطلهــم 
رخيــص، واالطــالع على كل هــذا الزخم من 

إبداعات البشر. 
مســكونة  القيمريــة  حجــارة  أن  مثلمــا 
هــي  كذلــك  البشــر،  وحكايــات  بالتاريــخ 
»حانــوت«،  فــي  دي«  فــي  الـــ«دي  أقــراص 
حيــث  الشــعوب،  ثقافــات  عــن  خالصــة 
تتكثــف تلــك الحيــرة اإلنســانية املشــتركة 
والحــرب  واملــوت  الحيــاة  أســئلة  إزاء 
والحــب، التــي يختزلهــا الفن الســابع. اآلن، 
أقفــرت القيمريــة مــن ازدحامهــا بالســياح 
املطاعــم واملقاهــي  واملتســوقن ومرتــادي 
»مقهــى  مثــل  الحــّي،  ذلــك  فــي  املنتشــرة 
وكذلــك  الصيــت،  ذائــع  التراثــي  النوفــرة« 
بعدمــا  »حانــوت«،  رفــوف  الغبــار  كســا 
هاجــر معظمهــم، أمــا من بقــي منهم فصار 
الظــروف  ظــل  فــي  أخــرى  أولويــات  لديــه 
الفائــدة  فمــا  والخــوف.  والغــالء  الصعبــة 
مــن األفــالم فــي بلــد يعيــش تحــت القصــف 
والتهجير وســعار املتطرفن والجنراالت، 
وأي وقــت للســينما وقــد باتــت حكايــة كل 

سوري فيلمًا بال نهاية.

حّي القيمرية ذو 
الطابع التراثي، ال يزال 
يحمل اسم »املماليك 

القيمرية« الذين سكنوا 
في هذا املكان إّبان 

حكم الظاهر بيبرس 
لدمشق في القرن 

الثالث عشر امليالدي

■ ■ ■
عالقة عشاق السينما 

بحانوت القيمرية، 
فتبدو أشبه بعالقة 
الطفل »سلفاتوري« 
بالعجوز »ألفريدو«

■ ■ ■
مثلما أن حجارة 
القيمرية مسكونة 
بالتاريخ وحكايات 
البشر، كذلك هي 

أقراص الـ«دي في دي« 
في »حانوت«، خالصة 

عن ثقافات الشعوب

■ ■ ■
»حانوت« يربأ بنفسه 

عن بيع األفالم 
التجارية الهابطة

باختصار

نجوى بركات

في الصور التي يدلقها التلفزيون في عينّي، أحســب 
كيف أن الدقائق التي تختصر فظاعات حرب سورية 
تتراجع بنحو حثيث، لصالح الفظاعات التي ترتكبها 
داعــش، هنــا وهنــاك، ويغمرنــي حــزٌن كذلــك الذي كان 
يجتاحني في أثناء سنوات وجودي في باريس، حني 
كانــت أخبــار حــرب لبنــان تنتهــي بمجــرد خروجهــا 
مــن التلفزيــون، فينتفــي معهــا اهتمــاُم اآلخريــن بــي 
 التعاطــف الخجولــة 

ُ
وبأحــوال أهلــي، وتختفــي نظــرة

التــي كانــت بائعــة الخبــز ترمينــي بها، هــي التي كانت 
ابتسامتها، أو باألحرى عبوسها، واستعجالها إياي، 

حني تسمع لكنتي الغريبة املتمّهلة، تصنع يومي.
ر أن الحروب الحديثة كلها تدور في الشاشــة 

ّ
ثم أتذك

إلــى  والثانيــة،  األولــى  الخليــج  مــن حربــْي  الصغيــرة، 
حــرب البلقــان، إلــى حــروب منطقتنــا علــى اختالفهــا، 
 إلى »الثورات العربية«، وما أنتجته من حروب 

ً
وصوال

أهلية واقتتال، يجري تناولها في النشرات اإلخبارية 
جديــدة،  حــرب  تظهــر  أن  إلــى  الريبورتاجــات،  وفــي 
فتنتهــي تلــك، فيمــا هــي ال تــزال مســتعرة، وال تــزال 

حرق وتدّمر وتطحن وتدّك. وإن تجّرأ أحدهم، وأراد 
ُ
ت

التذكير بها وبأوجاعها، قوبل بالدهشة، ثم بالتململ 
 بمالمــة مــن نوع: ما هــذه األنانية، 

ً
واالســتياء، متبوعــة

أال ترون كل ما يجري في العالم من مآس!  
الشاشــة  باتــت  وقــد  فــرق،  ال  فيديــو  أو  تلفزيــون 
الصغيــرة نافذتنــا الوحيــدة إلــى الوجــود، أكانــت فــي 
التلفــاز أم فــي الحاســوب، أم حتــى فــي هاتفنــا الذكي. 
فالذيــن ذبحــوا الصحافــي األميركــي، جيمــس فولــي، 
عرفــوا أنــه لــن يمــوت فعليــا، إال إن مات أمــام الكاميرا، 
بل إن الشاشة الصغيرة هي ما ستجعل موته قائما 
إلــى مــا ال نهايــة، موتــا ال يمــوت، محاصــرًا فــي لحظــة 
أزليــة، كالعقــاب اإللهــي، ال ينتهــي مــع حلــول موعــد 

القيامة.
فــي   

ً
ناعســة بجانبــي  تتمــّدد  التــي  طفلتــي  تســألني 

موعــد النشــرة اإلخباريــة، ما هي داعــش ماما؟ ألتفت 
، كمــا لــو أن داعش اقتحمــت بيتي للتّو، 

ً
إليهــا مذعــورة

مصدومــة كيــف أنهــا علــى الرغــم من ســنواتها الندية 
ــر 

ّ
القليلــة قــد التقطــت هــذا االســم. ثــم أهــدأ، حــني أتذك

أنهــا غالبــا مــا تــرّدد كلمــات تتكــّرر أمامهــا علــى مــّر 
الســاعات، مــن دون أن تســألني عــن معناهــا، تعيُدهــا 

وتتالعــب بهــا كالزمــة موســيقية، متحّديــة نفســها، 
وقدرتها على اللفظ.

تغلــق  فتمتثــل،  والرقــاد  بالصمــت  صغيرتــي  آمــر 
الوحيــدة  الهــدأة  فســحة  فــي  أنــا،  وأجلــس،  عينيهــا، 
التــي يوفرهــا لــي اليــوُم، بعــد إتمــام واجباتــي العمليــة، 
وواجباتــي كأم، صامتــة، مقطوعــة األنفــاس. غــدًا، أو 
بعــده بأيــام، أو حتــى بشــهور، ســتعود طفلتــي إلــى 
الســؤال، واألطفــال عتــاة حــني يريــدون شــيئا مــا. ال 
بــأس، أفكــر فــي األمر الحقــا، وأجد لها إجابة ما. لكّن 

 
ً
الهــدأة ال تأتــي، وأنــا أســتحّم بالصــور املرعبــة، قتــال

وذبحــا وتدميــرًا وســبيا وقطــع أيــٍد و... كيــف أســّور 
عينــي طفلتــي وعقلهــا وروحهــا مــن كل هــذا العنــف، 

من كل تلك القسوة وذلك القبح؟ 
وكمــا يحصــل لــي، حــني تجعــل كلمــة، أو عبــارة مــا، 
كهــا 

ّ
تهــا وأفك

ّ
تطــرق رأســي كالســندان، فأنهــض ألفت

إلى جزيئاٍت، يسهل علّي تذويبها في املاء، أو نفخها 
فــي الهــواء، ألتقــط الكلمــة املؤلفة من حــروف أربعة، ثم 
أفتــح قواميســي علــى أنواعهــا، وأنظــر... ال شــيء! ثــم 
 دالالت الحروف للشــيخ 

ُ
كالرؤيــا، يبــرق أمامــي جدول

عبداللــه العاليلــي، وكنــت قــد اســتعنت بــه فــي روايتي 
مــة القائــل إن معنــى الكلمــة ال 

ّ
»لغــة الســر«، وهــو العال

يجيئها اعتباطا، بل من عالقات معاني الحروف.
ــب، وحــرف )ا( علــى 

ّ
 علــى التصل

ّ
أقــرأ: حــرف )د( يــدل

الجوفيــة، وحــرف )ع( على خلّو الباطن، وحرف )ش( 
ــي بغيــر نظــام. أكاد ال أصــّدق عينــّي، هذه 

ّ
علــى التفش

ر الفارغ 
ّ
هــي! وبهــذا، يصبــح معناها: التصلب املتجــذ

ي في كل اتجاه!
ّ

من املعنى واملتفش
حمــدًا للــه، يمكننــي، اآلن، النــوم، وقــد وجــدت، أخيــرًا، 

شبه إجابة ما.

د ا ع ش

وأخيرًا

تسألني طفلتي التي 
تتمّدد بجانبي ناعسًة في 
موعد النشرة اإلخبارية، ما 

هي داعش ماما؟
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