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معصوم إلى السعوديّة
لمنع إعدام النمر 

اليمن
جيش 

األطفال

بغداد ــ صفاء عبد الحميد

»الـــعـــربـــي  ــي مـــطـــلـــع لــــ ــ ــراقـ ــ كـــشـــف مــــصــــدر عـ
الــجــديــد«، عــن عـــزم الــرئــيــس فـــؤاد معصوم، 
ــــدى الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة ملــنــع  الـــتـــوســـط لـ
إعــــــــدام رجـــــل الــــديــــن الــــســــعــــودي نـــمـــر بــاقــر 
ل معصوم 

ّ
»تدخ  

ّ
أن املصدر  النمر. ويوضح 

الديني علي  املــرجــع  مــن  جــاء بطلب مباشر 
الــســيــســتــانــي«، مـــرّجـــحـــا أن »يـــكـــون تــدخــل 
ــة«.  معصوم لــه أثــر كبير فــي حــل هــذه األزمـ
ــزور مــعــصــوم الــســعــوديــة  ــ ــرر أن يـ ــقـ ــن املـ ومــ
أعلن مكتب  املقبلة، بحسب ما  األيــام  خــال 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة. وأثـــــار حــكــم املــحــكــمــة 
بالقتل  الــريــاض،  فــي  املتخصصة  الجزائية 

»تـــعـــزيـــرًا« بــحــق الــنــمــر، بــتــهــمــة الــتــحــريــض 
على نظام الحكم هناك والدعوة إلى التمرد، 
ــلــت 

ّ
الـــعـــراقـــي، تــمــث ــارع  ــشــ الــ ردود فـــعـــل فـــي 

واعتباره  للحكم  ووزراء  سياسيني  برفض 
الخارجية  وزيـــر  وكـــان  للطائفية.  ترسيخا 
الــعــراقــي إبــراهــيــم الــجــعــفــري قــد ذكـــر، خــال 
التحرك  يــنــوي  الــعــراق  أن  مؤتمر صــحــافــي، 

ــدام  بــاتــجــاه الــســعــوديــة فـــي مــلــف حــكــم اإلعــ
 »أن تــثــمــر جــهــودنــا بهذا 

ً
بــحــق الــنــمــر، آمـــا

رت مــلــيــشــيــات عــراقــيــة عــدة 
ّ
ــذ ــ الـــصـــدد«. وحــ

الله  إيـــران، ومنها »كتائب حــزب  مــن  مقربة 
مغبة  من  السعودية  املجاهدون«،  ــ  العراقي 
إعدام النمر، وهّددت بقتل أسرى سعوديني 

فذ الحكم.
ُ
لديها، في حال ن

B

تضّم قّوات الحوثيين مجموعة من األطفال  )محمد حويس/فرانس برس(

تونس ــ وليد التليلي

االنتخابي  الصمت  فترة  اليوم،  تونس،  تدخل 
الـــذي يــســبــق مــوعــد االقـــتـــراع فــي االنــتــخــابــات 
تداعيات  األحــد، وسط  املقررة غدًا  التشريعية 
التي وقعت في  املــاضــي  الخميس  يــوم  أحــداث 
وراح ضحيتها  الـــجـــنـــوب،  فـــي  قــبــلــي  مــنــطــقــة 
ــداث املــنــزل الــذي   عــن أحــ

ً
ــد، فــضــا مــدنــي واحــ

ــحــة فـــي وادي 
َّ
تــحــصــنــت فــيــه مــجــمــوعــة مــســل

الــلــيــل قـــرب الــعــاصــمــة تــونــس، والــتــي أّدت الــى 
مقتل رجل أمن من الحرس الوطني. العمليتان 

الــداخــلــيــة  مــتــرابــطــتــان وفــــق مـــا أكـــدتـــه وزارة 
الــتــونــســيــة، وقـــــاد الــقــبــض عــلــى الــعــنــصــريــن 
املــســلــحــن فــي قــَبــلــي، إلـــى مــعــلــومــات أدت الــى 
مـــحـــاصـــرة مـــنـــزل فـــي وادي الـــلـــيـــل، وهــــو مــا 
ــة مــن  ــالـ ــبــــراء، حـ ــــخــ ــدد مــــن ال ــ ــــق عـ يـــعـــكـــس، وفـ
القصوى  واللوجيستية  املعلوماتية  الجاهزية 
لدى قوات األمن، التي تؤكد استعدادها لتأمن 
مــوعــد غــد الــتــاريــخــي. جــاهــزيــة القـــت تنويهًا 
الذين  التونسية،  الداخلية  وزارة  من مسؤولي 
ل منطلقًا لبث 

ّ
شك

ُ
شددوا على أن العملية ال ت

تفّوقًا  تعكس  ما  بقدر  الناخبن،  لدى  الخوف 

ــفـــرق األمـــنـــيـــة الـــتـــي أصــبــحــت تستبق  ــدى الـ ــ ل
في  وتنجح  املــتــشــددة،  املجموعات  مخططات 
عناصرها،  على  والقبض  بإحباطها  مــرة  كل 
وهــو مــا حــدث بكثافة فــي اآلونـــة األخــيــرة، ما 
ن الوزارة من حجز كل األسلحة التي كانت 

ّ
مك

بحوزة املسلحن وقبضت على العشرات منهم 
وفي  مخططاتهم.  تنفيذ  من  يتمكنوا  أن  قبل 
حن يرى البعض أن األحــداث األمنية األخيرة 
في  التونسين  مشاركة  على  سلبًا  تؤثر  قــد 
الــى  الــغــالــبــيــة مـــن اآلراء  تـــذهـــب  االنـــتـــخـــابـــات، 
ل في إقبال كثيف 

ّ
ع رد فعل عكسي يتمث

ّ
توق

فت 
ّ
تكث السياق،  وفي  االقتراع.  على صناديق 

ــزاب  ــ ــوات جــمــعــيــات املــجــتــمــع املـــدنـــي واألحـ ــ دعـ
الخروج  بــضــرورة  للتونسين  والشخصيات 
خطوات  آخــر  الستكمال  األحـــد،  غــدًا  بكثافة، 
املــســار االنــتــقــالــي وقــطــع الــطــريــق أمـــام كــل من 
يـــحـــاول إعـــاقـــة الـــربـــيـــع الـــتـــونـــســـي، وهــــم هــنــا 
التكفيرية عنوانًا لهم.  يتخذون من الجماعات 
يحملون  الــذيــن  التونسين  بيد  الــخــيــار  يبقى 
 
ً
ــل مثاال

ّ
ــشــك

ُ
ت قــد  كــبــرى،   شعبية عربية 

ً
آمـــاال

عــلــى أن الــعــربــي مـــؤهـــل، عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
اإلحباطات، ألن يتحول الى مواطن ديمقراطي.

تونس تنتخب غدًا: أمل وأمن
الحدث

»كالسيكو األرض«: لقاء الجبابرة
تتجه األنظار الليلة إلى ملعب »سانتياجو برنابيّو« في مدريد، حيث يلتقي 

برشلونة وريال مدريد في »كالسيكو األرض«. ]28ـ29[
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ألطفال اليمن 
خصوصيتهم. 

المراجيح أو كرة 
القدم أو حتى ألعاب 
الفيديو ليست لهم، 

قد تكون ألطفال 
آخرين أكثر تصالحًا مع 

طفولتهم. صغار هذا 
البلد يؤمنون بالقضايا 

الكبرى، يحملون 
السالح ويقاتلون 

إلى جانب جماعات 
منّظمة تستغلهم. 

18ـ19

تمثل زيارة الرئيس 
اإلسرائيلي،  غدًا األحد، 

إلى كفر قاسم في 
ذكرى مجزرتها إهانة 

للفلسطينيين.



رام اهلل ـ محمود السعدي

يـــتـــرقـــب الــفــلــســطــيــنــيــون نـــتـــائـــج مـــفـــاوضـــات 
واملتوقع  االحــتــال  مع  املباشرة  غير  القاهرة 
الحالي،  الشهر  نهاية  الثانية  جولتها  عقد 
إذ ُيــخــشــى مـــن تـــكـــرار أخـــطـــاء قـــد تـــحـــدث في 
أي صفقة تــبــادل أســرى مقبلة. ويــؤكــد عضو 
غنيم،  محمد  »فــتــح«  لحركة  املــركــزيــة  اللجنة 
ضرورة استشارة خبراء من أجل عدم الوقوع 
ــاء  ــ ــــدث فــــي صــفــقــة »وفـ ــة أخــــطــــاء، كـــمـــا حـ ــأيـ بـ
األحرار« )صفقة شاليط(. ويقول غنيم، خال 
نــــدوة خــاصــة عــقــدت يــــوم األربــــعــــاء املــاضــي، 
ــرى  ــ ــيـــرة لـــنـــقـــاش قــضــيــة األسـ ــبـ فــــي مـــديـــنـــة الـ
ضمن  الــقــاهــرة  مــفــاوضــات  إن  الفلسطينيني، 
قضية  تبحث  لــن  املــوحــد  الفلسطيني  الــوفــد 
صفقة تبادل األسرى املقبلة، ألن أحد األطراف 
على  وحـــده  بــالــتــفــاوض  يطالب  الفلسطينية 
قــضــيــة األســـــــرى. وخـــــال جـــولـــة املـــفـــاوضـــات 
املقبلة في القاهرة، تصّر إسرائيل على مبادلة 
ملقاومني  جثمانًا  و18  فلسطينيًا  أســيــرًا   25
قــضــوا فــي الــعــدوان اإلســرائــيــلــي األخــيــر على 
في  قدا 

ُ
ف إسرائيليني  جنديني  بجثامني  غــزة، 

تلك الحرب. من جهته، يرى نائب األمني العام 
الكريم،  عبد  قيس  الــديــمــقــراطــيــة«  »الجبهة  لـ
الفلسطينيني، وخصوصًا  األســرى  أن قضية 
القدامى ما قبل أوسلو وأســرى صفقة »وفاء 
األحــــــــرار«، والــــنــــواب األســـــرى الـــذيـــن اعــتــقــلــوا 
 
ً
فـــي الــحــمــلــة األمــنــيــة األخــــيــــرة، بــاتــت مــدخــا
الســتــكــمــال تــلــك املـــفـــاوضـــات، إال أن إســرائــيــل 
تــرفــض ذلــــك، فــي مــحــاولــة لــفــصــل الــضــفــة عن 
غزة. ويعتبر الوفد الفلسطيني املوحد أنه ال 
معلومات  امتاكه  لعدم  التفاوض،  يستطيع 

حول الجنديني اإلسرائيليني املفقودين.
األســـرى، عيسى  ويشير رئيس هيئة شــؤون 
ــدر الـــذهـــاب إلــى  ــ قـــرقـــع، إلـــى أنـــه كـــان مـــن األجـ
ــــاي الســـتـــصـــدار فـــتـــوى قــانــونــيــة  مــحــكــمــة الهـ
ــــرى،  ــة لــقــضــيــة األســ ــيـ ــدولـ لــتــثــبــيــت املـــكـــانـــة الـ

إلـــى 15 اتفاقية  وخــصــوصــًا بــعــد االنــضــمــام 
دولية وحصول فلسطني على عضوية مراقب 
ــم املـــتـــحـــدة، وأن تـــتـــصـــدر قــضــيــتــهــم  ــ فــــي األمــ
ــم األولـــويـــات، وعـــدم الــخــضــوع ملساومات 

ّ
ســل

االحتال.
األســــرى تعيش حــالــة من  لــكــن تفعيل قضية 
الـــجـــمـــود، ويــعــمــل الــنــاشــطــون فــيــهــا شعبيًا 
إلى  الحاجة  عــن   

ً
تقليدية، فضا طــرٍق  ضمن 

األســرى،  مساندة قضية  في  الجهود  توحيد 
إضافة إلى تشتت جهود الحركة الفلسطينية 
األسيرة في داخل سجون االحتال، ما يوجب 
على الحركة الوطنية في الخارج العمل على 
توحيد صفوف األسرى في ظل ما يتعرضون 

له من هجمة شرسة غير مسبوقة.
ويتحدث رئيس »نادي األسير« الفلسطيني، 
قـــدورة فـــارس، عــن تلك الهجمة الشرسة ضد 
األســـرى، مشيرًا إلــى أنها تسير وفــق قــرارات 
ــرى إلــى  ــ حــكــومــة االحـــتـــال الــتــي حـــّولـــت األسـ
ــن، وبــــــــدأت قـــبـــل تــنــفــيــذ صــفــقــة »وفـــــاء  ــ ــائـ ــ رهـ
األحرار« منذ نحو ثاثة أعوام، حينما صرح 

بأن على األسرى  نتنياهو،  بنيامني  رئيسها 
الــــظــــروف  ذات  يـــعـــيـــشـــوا  أن  الــفــلــســطــيــنــيــني 
جلعاد  حينها  األســيــر  الجندي  عاشها  التي 
شاليط، والذي تّم أسره لدى فصائل املقاومة 
في قطاع غــزة. ويسعى االحتال إلى تحويل 

معاناة األسرى إلى حاالت فردية.
ــــوة األطــــــراف املــوقــعــة على  وفــــي ظـــل عــــدم دعـ
اتــفــاقــيــة جــنــيــف الــرابــعــة والــتــبــاطــؤ فــي ذلــك، 
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  عــن  النائب  تؤكد 
فــلــســطــني« فــــي املـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي خـــالـــدة 
جرار، أن التأخر ناتج من قضية سياسية، إذ 
إن من املفترض املــواءمــة بني ما هو سياسي 
وقــــانــــونــــي. ويــــــــدرك الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى قــضــيــة 
األســـرى أنــهــا وصــلــت إلــى طــريــق مــســدود في 
ظــل انــســداد األفـــق الــســيــاســي، إذ يــؤكــد مدير 
»الــعــربــي  ــريــــات« حــلــمــي األعــــــرج، لـــ مـــركـــز »حــ
غير  تحّديًا  يواجهون  »األســـرى  أن  الجديد«، 
لحكومة  املتطرفة  التركيبة  ظــل  فــي  مسبوق 
ت قوانني تحظر اإلفراج عن 

ّ
االحتال التي سن

األسرى في أية صفقات تبادل«.

البيوت، حيث  العليا بهدم هذه  اإلسرائيلية 
تساءل ريفلني: »كيف ستعيش أربع عائات 
إيـــل«؟،  بيت  مستوطنة  قلب  فــي  فلسطينية 
التهديد  إلــى أنها ستعيش تحت  في تلميح 
املستوطنني  اعـــتـــداء  واحــتــمــاالت  املــتــواصــل 
األخيرة،  السنوات  ريفلني طيلة  وزعــم  عليه. 
منذ خطاب نتنياهو في بار إيان، أن األخير 
خرج عن الخط التاريخي لحركة »حيروت«، 
ــي أســـســـهـــا  ــ ــتـ ــ ــة الـــتـــصـــحـــيـــحـــيـــة الـ ــركــ ــحــ ــلــ ولــ
القرن املاضي،  جابوتنيسكي في ثاثينيات 
ودعــــت إلـــى إقــامــة دولــــة يــهــوديــة عــلــى كامل 
فلسطني التاريخية، بما في ذلك شرق األردن.
ويريد ريفلني في زيارته املرتقبة غدًا األحد، 
بــدء  الـــداخـــل، مــع  فــي  الفلسطينيني  يــعــظ  أن 
الــتــرويــج فــي اإلعــــام بـــأن الــرجــل يــصــر على 
الــــزيــــارة بـــالـــرغـــم مـــن تــحــفــظ أجـــهـــزة األمــــن، 
وضــغــوط الــيــمــني اإلســرائــيــلــي عــلــيــه، ألنـــه ال 
يريد إهانة أهالي كفر قاسم في هذه املرحلة 
الـــحـــرجـــة. ولـــيـــس مـــن الــصــعــب الــتــكــهــن بما 
وعــداًء  كراهية  الــذي يحمل  ريفلني،  سيقوله 
مــتــأصــلــني لــلــعــرب الــفــلــســطــيــنــيــني، وحــقــوق 
فلسطينيي  أن  ويـــرى  الفلسطيني،  الــشــعــب 
الــداخــل يــجــب أن يــكــونــوا »عـــرب إســرائــيــل ال 
بالشأن  يتدخلون  ال  للدولة  مطيعني  غــيــر«، 
الفلسطيني العام. ويدعم هذا األمر انضمامه 
الذين  العرب  الــنــواب  للتحريض على  الــدائــم 
يخرجون عن إطار »ما ُيسمح به إسرائيليًا«.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تشكل زيارة الرئيس اإلسرائيلي، 
املرتقبة  ريفلني  رؤبـــني  اليميني، 
ــــررة غـــدًا  ــقـ ــ ــم، املـ ــاســ ملـــديـــنـــة كـــفـــر قــ
األحــــــد، بــصــحــبــة عــــدد مـــن رؤســــــاء الــبــلــدات 
ــبــــادرتــــه هـــو،  ــت بــــمــ ــانــ ــة، ســــــــواء كــ ــوديــ ــهــ ــيــ الــ
كــمــا أعــلــنــت الــصــحــف اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــيـــوم، 
ــن بـــلـــديـــة كـــفـــر قـــاســـم أم وفـــــاًء  ــوة مــ ــدعــ أم بــ
لتعهدات نواب عرب مقابل التصويت له في 
الرياء  في  جديدًا   

ً
فصا الرئاسة،  انتخابات 

اإلســـرائـــيـــلـــي، عــــدا عـــن كــونــهــا إهـــانـــة لــدمــاء 
ضــحــايــا كــفــر قــاســم، ومـــحـــاوالت مفضوحة 
لتبييض صفحته، باعتباره »رئيسًا لجميع 
ــــك أن ريــفــلــني  املــــواطــــنــــني« فــــي إســــرائــــيــــل. ذلـ
يعلن بشكل متواصل أن إسرائيل هي »دولة 
الــشــعــب الـــيـــهـــودي ال غـــيـــر«، كــمــا ســيــوظــف 
الزيارة لتبييض صفحة إسرائيل باعتبارها 
»الـــدولـــة الــوحــيــدة فــي الــشــرق األوســــط التي 
طوائفهم  مختلف  على  الــعــرب  فيها  يعيش 
بسام«. ولعل الافت أن من يروجون للزيارة 
بحجة أنها »إنــجــاز«، يحاولون غض النظر 
عن أن الرجل ال يعتزم بأي حال من األحوال 
عــن مجزرة  إسرائيل  باسم  االعــتــذار رسميًا 
كفر قاسم، بل إنه منذ انتخابه للرئاسة أعلن 
تمامًا مثلما سيزور  قاسم،  كفر  أنــه سيزور 
في  إسرائيل  زرعته  الــذي  اليهودي  الكنيس 

الحرم اإلبراهيمي في الخليل بعد تقسيمه.
وفي هذا السياق نقل موقع »املكان« املحلي 
في املثلث الجنوبي املحتل، أن رئيس الجبهة 
الديمقراطية للسام واملساواة، محمد بركة، 
دعا أهالي البلدة في نــدوة أقيمت في نادي 
الجبهة، أمس الخميس، إلى استثمار زيارة 
ــتــــراف بــمــســؤولــيــة  ــزاع اعــ ــتــ ريــفــلــني هــــذه النــ
إســرائــيــل عــن املــجــزرة، ونــقــل املــوقــع أن بركة 
»طـــالـــب الـــرئـــيـــس ريــفــلــني بــالــقــيــام بــواجــبــه 
واالعـــتـــذار عــن املــجــزرة، وهــو يــريــد أن يعلن 
املجزرة،  عن  املسؤولية  تتحّمل  إسرائيل  أن 
وأن اختبار رئيس الدولة ريفلني سيكون في 
الكاملة  باملسؤولية  االعــتــراف  الــزيــارة  هــذه 
عن املجزرة«. وكان ريفلني قد برر باستمرار 
الشعب  بحق  الكثيرة  اإلسرائيلية  الــجــرائــم 
أيضًا،  اللبناني  الشعب  الفلسطيني، وبحق 
أبــــرز املطالبني  ــا زال - مــن  عــنــدمــا كـــان - ومـ
أيــنــمــا وقـــع،  الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي  بتكثيف 
واملــطــالــبــة بـــإنـــزال أقــصــى »الــعــقــوبــات بحق 
اإلرهابيني«، وآخرها دعوته، أمس الخميس، 
رحبعام  العنصري  الــوزيــر  مقتل  ذكـــرى  فــي 
زئيفي، إلى أن تقوم أجهزة األمن اإلسرائيلية 
بإعادة األمن للقدس ومحاربة اإلرهاب، وأنه 
»مهما فعل الفلسطينيون فإنهم لن يردعونا 
ــقـــدس عــاصــمــة إســرائــيــل  ــن الــعــيــش فـــي الـ عـ

األبدية«.
موقعها  على  اإلسرائيلية  اإلذاعـــة  وأشـــارت 
في وقت سابق، أنه سيلتقي خال زيارته كفر 
الجنوبية،  اإلسامية  الحركة  برئيس  قاسم 
الــذي وصفته  الله نمر درويـــش  الشيخ عبد 

أوراق ضغط »حماس«إهانة ريفلين في كفرقاسم

األمم  ومعهما  المانحة  والدول  االحتالل  يُماطل 
المتحدة في رفع الحصار وإعادة إعمار غزة، ما يجعل 

حركة »حماس« أمام خيارات عدة

الرئيس  زيارة  خالل  من  كفرقاسم  مجزرة  لشهداء  ه  تُوجَّ جديدة  إهانة 
اإلسرائيلي، رؤبين ريفلين، غدًا األحد، إلى المدينة وسط أوهام بأنه قد يعتذر

الحية: المنطقة 
ستنفجر في حال 

تأخرت إعادة اإلعمار

يهدف التعاون المصري 
اإلسرائيلي إلى منع تعاظم 

قوة حركة »حماس« 
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تفاهمات مصرية ــ إسرائيلية لـ»تجفيف منابع« المقاومةتحديات األسرى الفلسطينيين

هة  الموافقة على زيارة ريفلين تصدر من أوساط تحمل بوصلة مشوَّ
اعترافًا  يعني  قاسم  كفر  وزيارته  بريفلين  الترحيب  أن  يعتقدون  ممن 
بالمجزرة ويعني إنجازًا للمدينة، مع أن الرجل، بحسب اإلعالم اإلسرائيلي، 
في  بالفلسطينيين  العودة  هذه،  زيارته  من  يريد  فالرجل  يعتذر.  لن 
الداخل إلى مشهد »الصلحة العشائرية« نفسها التي عقدتها حكومة 

دافيد بن غوريون مع أهالي كفر قاسم بعيد المجزرة.

صلحة عشائرية

غزة ـ حنين ياسين

بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــريـــن عـــلـــى انـــتـــهـــاء الــــعــــدوان 
اإلســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة، ال يـــزال خيار 
ـــحـــة بــــني فـــصـــائـــل املـــقـــاومـــة 

ّ
ــة املـــســـل ــهـ ــواجـ املـ

ظل  فـــي  مــفــتــوحــًا،  وإســـرائـــيـــل  الفلسطينية 
تــأخــر عملية إعـــادة اإلعــمــار ورفـــع الحصار 

وفتح معابر غزة على العالم الخارجي.
عــضــو املــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حــمــاس«، 
خليل الحية، قال في كلمة له خال مهرجان 
ــنـــة خــــــان يـــونـــس  ــديـ ــــي مـ ــه فـ ــتـ ــركـ نـــظـــمـــتـــه حـ
لتكريم  املــاضــي،  الخميس  القطاع،  جنوبي 
الحرب اإلسرائيلية األخيرة  عائات شهداء 
 »املنطقة ستنفجر من جديد 

ّ
على القطاع، إن

فــي حــال تــأخــرت عملية إعـــادة إعــمــار غــزة«. 
ويؤكد الحية، أن الشعب الفلسطيني وحركة 
ــادران على إرغـــام الجميع على  قــ »حــمــاس« 
البدء باإلعمار بأسرع وقت، داعيًا إلى عدم 

اختبار صبر املقاومة.
أهــــم  أن  ــتــــصــــون ســــيــــاســــيــــون  مــــخــ ويــــــــــرى 
قـــيـــادات حــركــة  تـــلـــّوح  الــتــي  الـــقـــوة«  »أوراق 
الجميع  »إلجــبــار«  باستخدامها  »حــمــاس« 
عــلــى اإلســـــراع فــي عملية إعــمــار غـــزة ورفــع 
الــحــصــار، تــتــمــثــل بــالــعــودة إلـــى »املــواجــهــة 
ــغــــال جــــنــــود جــيــش  ــتــ الـــعـــســـكـــريـــة« أو اســ
االحتال الذين أسرتهم في الحرب األخيرة. 
السياسي طال  الكاتب  يقول  السياق،  وفي 
الــــذي تملكها  األبـــــرز  الـــخـــيـــارات  عـــوكـــل، إن 
ــــاس« لــلــضــغــط عـــلـــى الــجــمــيــع  ــمـ ــ حــــركــــة »حـ
لإلسراع بعملية إعمار قطاع غزة تتمثل في 
العسكري  الجناح  الــقــســام«،  »كتائب  ســاح 

»حماس« وقدراتها الكبيرة. لـ
»الــــعــــربــــي  ـــ ويــــضــــيــــف عــــوكــــل فـــــي حــــديــــث لــ
الجديد« أن »من أهم خيارات حركة حماس 
هــو قــدرتــهــا عــلــى خــلــط األوراق فــي املنطقة 
ـــحـــة مــع 

ّ
ــــن خــــــال عـــــــودة املــــواجــــهــــة املـــســـل مـ

إسرائيل من جديد في قطاع غــزة«. ويشير 
ــســتــغــل »حـــمـــاس« الجثث 

ُ
إلـــى إمــكــانــيــة أن ت

واألســــرى مــن الــجــنــود اإلســرائــيــلــيــني الــذيــن 
أســرتــهــم فــي الــحــرب األخــيــرة إلنــهــاء عملية 
اإلعــــمــــار ورفــــــع الـــحـــصـــار عــــن غــــــزة، ولــكــنــه 
يستبعد أن تستجيب إسرائيل لهذه الورقة 

بشكل سريع.
تــــتــــربــــص  »إســـــــرائـــــــيـــــــل  أن  إلــــــــــى  ويـــــشـــــيـــــر 
بــالــفــلــســطــيــنــيــني وتــــحــــاول إفــــــراغ مــوضــوع 
إعـــادة اإلعــمــار ومــفــاوضــات تثبيت التهدئة 
القاهرة من مضمونها والعودة للمربع  في 
لــتــأخــيــر  يــــوم ســتــخــلــق ذريـــعـــة  األول، وكــــل 
 السلطة 

ّ
وتعطيل عملية اإلعمار، كأن تقول إن

األمــن في غزة،  الفلسطينية ال تسيطر على 
وال تتحكم بمعابرها أو أن هناك عناصر من 
حــركــة حــمــاس يهاجمون اإلســرائــيــلــيــني في 

الضفة الغربية ومدينة القدس«.
ويرى عوكل أن االهتمام األساسي إلسرائيل 
سينصب في مفاوضات القاهرة على جثث 
ــة »حــــمــــاس«.  ــركـ ــــدى حـ ــا لـ ــنـــودهـ وأســـــــرى جـ
وتــوقــع أن تماطل إســرائــيــل فــي املــفــاوضــات 
التي ستبحث من خالها استعادة جنودها 
األسرى لتكسب وقتًا أطول تحاول من خاله 

ــــدرة الــحــركــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في  قـ
املرحلة املقبلة«.

»الــعــربــي  ويــضــيــف املــــدهــــون، فـــي حـــديـــث لـــ
قــوة  أوراق  تــمــتــلــك  »حـــمـــاس  أن  الـــجـــديـــد«، 
ســتــجــبــر فــيــهــا الــجــمــيــع عــلــى رفـــع الــحــصــار 
عن غزة وإعــادة إعمارها، ومن هذه األوراق 
باإلضافة  املفقودين،  اإلسرائيليني  الجنود 
وتحالفاتها  اإلقليمية  الحركة  عاقات  إلــى 
الــتــي يــمــكــن أن تــســتــثــمــرهــا بــشــكــل صحيح 
لتتم عملية اإلعمار سريعًا«. ويؤكد املدهون 
أن جميع االحتماالت مفتوحة في غزة، بما 
فيها خيار عودة املواجهة العسكرية وإفشال 
الــتــهــدئــة بــاإلضــافــة إلـــى دخــــول الــقــطــاع في 
قد  التي  العارمة  األمنية  الفوضى  حالة من 

تمتد إلى املنطقة بشكل عام.

يشير المحلل السياسي إبراهيم المدهون، إلى أن تأخر عملية اإلعمار 
وهو  غزة  في  الفلسطيني  الشعب  لدى  االنفجار  فتيل  ستشعل 
اإلعمار،  تأخير  أن  يرى  كذلك  القطاع.  في  األوضــاع  يفجر  قد  ما 
سيزيد من حالة الغليان لدى حركة »حماس« بشكل خاص والشعب 
عودة  إلــى  يقود  قد  ما  وهــو  عمومًا،  غــزة  في  الفلسطيني 

المواجهة العسكرية.

عودة المواجهة

صالح النعامي

ــبــدي إســرائــيــل ارتــيــاحــًا كبيرًا إزاء الــتــعــاون الــذي يبديه 
ُ
ت

الــجــيــش املـــصـــري فـــي إنـــجـــاح اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــهــادفــة 
لتجفيف منابع املــقــاومــة فــي قــطــاع غـــزة. وتــؤكــد أوســاط 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة كـــبـــيـــرة، أن »الـــتـــحـــركـــات املــصــريــة 
مواجهة  أيــة  فــي  إســرائــيــل  مكانة  على تحسني  ستساعد 
مستقبلية مع حركة حماس«. ونقلت صحيفة »يديعوت 
أحــرنــوت«، في عددها الــصــادر يــوم األربــعــاء املــاضــي، عن 
مصدر عسكري إسرائيلي قوله، إنه »منذ تولى )الرئيس 
املصري عبد الفتاح( السيسي مقاليد األمور في القاهرة، 
لــم تتمكن حركتا حماس والــجــهــاد اإلســامــي مــن إدخــال 
صــاروخ واحد إلى قطاع غزة عبر سيناء«. وأشــار إلى أن 
املصري  الجيش  ي 

ّ
تبن ى بعد 

ّ
اإلنــجــاز تسن هــذا  »تحقيق 

سياسة تدمير األنـــفـــاق«. وحــســب املــصــدر، فــإن »اإلنــجــاز 
األكــبــر الــــذي حــقــقــه الــجــيــش املــصــري فــي عــهــد السيسي، 
يــتــمــثــل فـــي الـــقـــضـــاء عــلــى مـــســـار حـــركـــة تــهــريــب الــســاح 
إلى  الــســودان  الــتــي يتم تهريبها مــن  القتالية  والــوســائــل 
أن »املــصــريــني يعملون بفاعلية  غــزة عبر ســيــنــاء«. وأكـــد 
كــبــيــرة ضـــد الـــحـــركـــات الــجــهــاديــة فـــي ســيــنــاء، وتــمــكــنــوا 
له  الــرغــم مما تتعرض  إنــجــازات كبيرة، على  مــن تحقيق 
عن  النقاب  املصدر  من خسائر«. وكشف  املصرية  القوات 
اإلجــراءات  تفاهمات بشأن  إلــى  »توّصل إسرائيل ومصر 
التي تضمن عدم تعاظم قوة حماس العسكرية«. ويشير 
املصدر إلى أنه »حسب هذه التفاهمات، فقد أوقفت القاهرة 
إدخال اإلسمنت املخصص للمشاريع الخيرية في القطاع، 
الذي كان يصل عبر الحدود املصرية، حتى ال تستخدمه 
األرضــيــة«.  األنــفــاق والتحصينات تحت  بناء  فــي  حماس 
وأشارت الصحيفة إلى أن »الطرفني املصري واالسرائيلي 
أنابيب  بإدخال  السماح  بعدم  تفاهم يقضي  إلى  توّصا 
معدنية للقطاع، خشية أن تستخدمها حماس في تصنيع 
الـــصـــواريـــخ«. وأوضـــــح املـــصـــدر أن »الــتــفــاهــمــات تقضي 
للزراعة، خشية  بمنع وصول أسمدة كيماوية مخصصة 

التوافق  املــواد املتفجرة«. كذلك تم  أن توظف في تصنيع 
على منع إدخــال آالت الخراطة، التي تّدعي إسرائيل أنها 
تستخدم في تصنيع الصواريخ، أو أي ماكينات قد تسهم 
ــادة تــأهــيــل قــطــع غــيــار الســتــخــدامــهــا فـــي تصنيع  ــ فـــي أعـ
الــصــواريــخ مــن جــديــد. وشـــدد املــصــدر عــلــى أن »مستوى 
الــثــقــة بـــني األجـــهـــزة األمــنــيــة املــصــريــة واإلســرائــيــلــيــة في 
الــتــعــاون  عــهــد السيسي كبير وعــمــيــق وتــــام«. وكــشــف أن 
والــتــنــســيــق بــني الــجــانــبــني الـــهـــادف إلـــى مــنــع تــعــاظــم قــوة 
»حـــمـــاس« غــيــر مــســبــوق. وال يـــتـــردد املـــصـــدر الــعــســكــري 
اإلســرائــيــلــي فـــي الــتــأكــيــد عــلــى أنــــه حــســب الــنــتــائــج، فــإن 
السيسي نجح في تسجيل نجاحات أكبر بكثير من تلك 

حققها الرئيس املخلوع حسني مبارك، في كل ما يتعلق 
بالجهود الهادفة ملنع تعاظم قوة »حماس«.

واتـــهـــم املـــصـــدر مـــبـــارك بــالــتــغــاضــي عـــن عــمــلــيــات تهريب 
الـــســـاح لــلــقــطــاع. وعــــزت الــصــحــيــفــة الــســيــاســة الــصــارمــة 
الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا الــســيــســي ضـــد »حــــمــــاس«، إلــــى مــوقــفــه 
األيـــديـــولـــوجـــي املــــعــــادي لــجــمــاعــة »اإلخــــــــوان املــســلــمــني«، 
وكونه يرى في حركة »حماس« مجرد ذراع لها. ونوّهت 
الصحيفة إلى أن »هــذا ما يفسر رفض القاهرة إجــراء أي 
بالتواصل  واكتفاءها  الحركة،  مع  مباشر  اتصال رسمي 
مــع الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس«. وهـــو مــا دعــا 
السيسي إلى اإلصرار على تمركز قوات تابعة للسلطة في 

املعبر الحدودي بني مصر وغزة.
ــــى أن »هــــنــــاك تــفــاهــمــًا مـــصـــريـــًا ــــ  وأشــــــــارت الــصــحــيــفــة إلـ
إسرائيليًا يقضي بتمركز قوات عباس، ليس فقط في معبر 
الــحــدودي مــع مصر، بــل أيضًا فــي املعابر التجارية  رفــح 
التي تربط إسرائيل بقطاع غزة«. ولفتت إلى أن »1200 من 
التابع لعباس، يتدربون  الرئاسي  الحرس  قــوات  عناصر 

حاليًا في أريحا على مهام إدارة املعابر الحدودية«. 
وكـــانـــت دبــلــومــاســيــة اســرائــيــلــيــة شــابــة قـــد بــعــثــت أخــيــرًا 
بــرســالــة »امــتــنــان وشـــكـــر« لــلــســيــســي بــســبــب »مــســاعــدتــه 
إلسرائيل«. ونشر موقع »يديعوت أحرونوت« اإلخباري، 
األحد املاضي، الرسالة التي أرسلتها بهاروت فيرسلمان 
النــــدو، والــتــي ســبــق أن عــمــلــت دبــلــومــاســيــة فــي الــســفــارة 
االســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، وعــمــلــت بــعــد ذلـــك مــســتــشــارة 
لــلــرئــيــس االســرائــيــلــي الــســابــق شــمــعــون بــيــريــز، وجـــاءت 
الرسالة بعنوان: »يا سيسي سر وشعب إسرائيل معك«. 
وقــــد امـــتـــدحـــت النــــــداو الــســيــســي بــشــكــل خــــاص بسببب 
»تــعــامــلــه الــــحــــازم« مـــع حـــركـــة »حــــمــــاس«، خــــال الــحــرب 
األخـــيـــرة عــلــى الــقــطــاع، وإصـــــراره عــلــى الــتــعــامــل فــقــط مع 
قيادة السلطة بوصفها القيادة »الشرعية« للفلسطينيني. 
وأكـــدت النـــداو أن »أكــثــر مــا أثــار إعجابها خــال الخطاب 
الذي ألقاه السيسي أمام مؤتمر إعادة إعمار غزة، حرصه 

على تجريد حماس من أي مقوم من مقومات الشرعية«.

تنظر إسرائيل بارتياح إلى التعاون
 المصري معها لتجفيف منابع 

المقاومة، وخصوصًا بعد تبنّي سياسة 
تدمير األنفاق ومنع إدخال الكثير 

من المواد إلى غزة

تقرير إخباري الحدث

الحصول على معلومات قد تساعدها 
فـــي اســـتـــرجـــاع جــنــودهــا مـــن دون أن 

تضطر إلى عقد صفقة.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول املــحــلــل الــســيــاســي 
إبــراهــيــم املـــدهـــون، إن »حــركــة حماس 
ــرب األخـــيـــرة  ــحــ ــي الــ أثـــبـــتـــت قـــوتـــهـــا فــ
والــجــمــيــع يــعــلــم أنــــه ال يــمــكــن تــجــاوز 

ميراث  مــن  بزعمه  املستمدة  وديمقراطيته« 
التصحيحية،  الــحــركــة  زعــيــم  وأيــديــولــوجــيــة 
زئيف جابوتنسكي، الذي دعا في ثاثينيات 
الــقــرن املــاضــي قــبــل النكبة إلـــى وجـــوب بناء 
بــني إســرائــيــل املستقبلية  »ســتــار حـــديـــدي« 

وبني جيرانها العرب.
ويشكل ريفلني مثااًل للعنصرية اإلسرائيلية 
ــاواة بـــني الــعــرب  املــقــنــعــة، بــحــديــثــه عـــن املــــســ
القانون.  واليهود، والدعوات الحترام سلطة 
ــال، مــــن كــــبــــار مـــؤيـــدي  ــ ــحـ ــ لـــكـــنـــه فــــي واقـــــــع الـ
تقسيم  ومــؤيــدي  إســرائــيــل  فــي  املستوطنني 
ومستوطني  الخليل،  في  اإلبراهيمي  الحرم 
ــنـــاصـــري أريـــيـــل  الـــخـــلـــيـــل. وكــــــان مــــن أشـــــد مـ
اقتحامه االستفزازي  رافقه عند  بل  شــارون، 
 .2000 في سبتمبر/أيلول  األقصى  للمسجد 
ــيـــل الــكــامــلــة«،  ــاة أرض »إســـرائـ ــ ــو مـــن دعـ وهــ
ــر املــصــيــر  ــريـ ــقـ ــراف بـــحـــق تـ ــ ــتــ ــ ويــــرفــــض االعــ
وعلى  الدولتني،  وبحل  الفلسطيني  للشعب 
هذا األساس »كسب« عداء نتنياهو له، وليس 
الفلسطينيني  بفعل تأييده أو دعمه لحقوق 
العرب،  للنواب  التعبير  أو حرية  الداخل  في 
وإنما باألساس ملزايداته القومية الشوفينية 

على نتنياهو. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، دعــــم الـــرجـــل املــســتــوطــنــني 
فـــي بــيــت إيــــل بــعــد اســتــيــائــهــم عــلــى أراض 
اسم  تحت  عليها  بــيــوت  وإقــامــة  فلسطينية 
ــم قــــــرار املــحــكــمــة  ــ ــفـــعـــات هـــأولـــبـــنـــاه«، رغـ »جـ

ــلــع عــلــى مــشــاكــل 
ّ
ــة بــاملــعــتــدل، وســيــط ــ ــ اإلذاعـ

ــك مـــن مــعــســول الـــكـــام،  ــى ذلــ ــا إلــ الـــبـــلـــدة، ومــ
ــة اإلســرائــيــلــيــة ومــواقــع  ــ خــصــوصــًا أن اإلذاعـ
أخــــــرى ذكــــــرت أنـــــه ســـيـــدعـــو الــفــلــســطــيــنــيــني 
ــل إلــــى إبـــــداء »املــســؤولــيــة فـــي ظل  ــداخـ فـــي الـ
ــي الـــــقـــــدس«. ويـــحـــاول  ــور األوضـــــــــاع فــ ــدهــ تــ
ــــال املـــجـــامـــات  ريـــفـــلـــني بــشــكــل عــــــام، مــــن خـ
الـــتـــي يــتــبــادلــهــا مـــع بــعــض الـــنـــواب الـــعـــرب، 
عضو  مع  وتحديدًا  العاقات،  هــذه  توظيف 
كـــان عضو  )الــــذي  الــطــيــبــي  الكنيست أحــمــد 
الكنيست العربي الوحيد الذي صوت له في 
انتخابات الرئاسة بالجولتني، وكان الطيبي 
ــر رئــيــســًا  ــيـ ــان األخـ نــائــبــًا لــريــفــلــني عــنــدمــا كــ
»ليبراليته  على  ودليل  كشهادة  للكنيست( 

ريفلين مشارك أصيل في 
حملة التحريض على 

المفكر العربي عزمي بشارة، 
والحقًا على نواب التجمع 

الوطني الفلسطيني والنائبة 
حنين زعبي )الصورة(. كما 

يرى الرجل أن مشروع دولة 
المواطنين خطر على 

إسرائيل اليهودية، ويريد 
أن تكون إسرائيل يهودية 
من دون أن يدفع، مثال 
على غرار اليسار اإلسرائيلي 

أو حتى تسيبي ليفني، 
مقابل ذلك ثمن إقامة 

دولة فلسطينية إلى جانب 
إسرائيل.

ريفلين ونتنياهو: منافسة على كره العرب )ليور مزراحي/فرانس برس(

أهالي األسرى ينتظرون اإلفراج عن ذويهم )أشرف عمرة/األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــدًا فـــي ســيــنــاء«. هــكــذا يــلــخــص الــنــاشــط  “الــجــيــش املـــصـــري ال يـــواجـــه طــرفــًا واحـ
»العربي الجديد«، بعد ساعات من 3 انفجارات  السيناوي، عيد املرزوقي املشهد لـ
التقرير،  هــذا  كتابة  حتى  ضحيتها،  وراح  الجمعة،  أمــس  سيناء  هــزت  متتالية 
، بينما أصيب أكثر من 28، كلهم من الجنود املصريني في أكبر اعتداء 

ً
26 قتيا

يطال الجيش منذ فترة طويلة، تحديدًا منذ مقتل 25 شرطيا في سيناء في آب/
اغسطس 2013 . كما تحدث ناطق باسم الجيش املصري لوكالة »األناضول« عن 
أن مؤسسته العسكرية »تبحث في صحة أنباء عن أسر 3 عسكريني أثناء أحداث 
تفجير شمال سيناء«. وفي أبرز ردود الفعل، اجتمع »مجلس الدفاع الوطني«، 
بشكل طارئ، مساء أمس الجمعة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، »من 

أجل مناقشة األوضاع في سيناء« بحسب التلفزيون الحكومي.
املصريني، في سيناء  واألمــن  الجيش  التي تستهدف  العمليات  وقــد شهد ملف 
تحديدًا، تغيرا نوعيا خطيرا في تفجيرات األمس، إذ لجأ منفذوها إلى أسلوب 
العمليات  كــان متبعًا في  التي تفجر عن بعد، عوضًا عما  املفخخة«  »السيارات 
تــزرع في  التي  الناسفة  العبوات  إلــى تفجير  املنفذون يعمدون  كــان  إذ  السابقة، 
طريق مرور مدرعات وسيارات وآليات تابعة للقوات املصرية.  كما شهدت تحواًل 
آخر، يتمثل في متابعة املنفذين ملوقع الهجوم، بتفجير سيارات اإلسعاف التي 
أكــد أن االنفجار تم عن طريق سيارة  هرعت لنقل املصابني. وكــان مصدر أمني 
مفخخة محملة بمادة »تي إن تــي«، أعقبه إطــاق قذيفة أربــي جي، موضحًا أنه 
بعد وصول سيارات اإلسعاف، انفجرت عبوة ناسفة أخرى بجوار إحدى عربات 

اإلسعاف ولم تسفر عن وقوع إصابات أو قتلى.
»العربي الجديد« أن »العشوائية التي يواجه بها  وعن االعتداء، يؤكد املرزوقي لـ
الجيش املصري، املوقف، صنعت عدوا جديدا من أهالي املنطقة، الذين تهدمت 
منازلهم وحــرقــت مــزارعــهــم، بــا ذنــب وال جــريــرة، فــي العمليات الــتــي تــقــوم بها 
الناشط نفسه  قــوات األمــن في مطاردة »أشباح« الجماعات املسلحة«. ويضيف 
ألــف وخمسني من املدنيني من أهالي سيناء،  أن »الجيش املصري قتل أكثر من 
عبر قصف القرى بالدبابات وطائرات األباتشي، وهو ما أدى أيضا إلى تهجير 
أهالي القرى من منازلهم، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية قبل 15 شهرا من 
اآلن«. ويشير املرزوقي، إلى أن هناك ما يقارب 8 آالف حالة اعتقال تعسفي ألهالي 
سيناء أودعوا السجون العسكرية، وأن العقلية العسكرية التي تدير امللف األمني 
في سيناء ال تدرك أن الحرق والتدمير، كما أن له آثــارًا كارثية على أهل سيناء، 
فهو على الجانب اآلخر له آثار أكثر كارثية على الجنود أيضا بسبب ثقافة الثأر 
الــعــدوان على منازلهم  فهم ال يغفرون  املنطقة،  أهــل  مــن خصائص  التي تعتبر 

وممتلكاتهم واضطرارهم إلى هجر منازلهم”.

أسوأ اعتداء على الجيش 
المصري: 25 قتيًال

وائل قنديل

كان الذين يطالبون بإنهاء حكم 
العسكر يزأرون في امليادين »مصر 

دولة مش معسكر«
دقق في تفاصيل املشهد اآلن 

ستكتشف أنه، ال هي دولة، وال هي 
معسكر، إذ تكاد تتالشى معالم 

الدولة، وتشيب مالمح املعسكر في 
الوقت ذاته.

مصر تغيب عنها مقومات الدولة 
على نحو فادح، فالدولة في التعريف 

السياسي البسيط تبدأ بالعقد 
االجتماعي، الذي ينقل األفراد 

من حياة الغابة، وحالة حرب الكل 
ضد الكل، إلى حالة االلتزام بما 

يضمن البقاء للجميع، لذا ظهر في 
القرن السابع عشر مفهوم »الدولة 
التنني« دليال على نهوضها ككائن 

قوي رادع لرغبات األفراد الفردية 
وأطماعهم الشخصية على حساب 

الغير.
ومن فكرة العقد االجتماعي تولدت 

القوانني، التي تنظم العالقة بني الدولة 
واألفراد من جانب، وبني األفراد 

وبعضهم البعض من جانب آخر، ثم 
تمارس هذه القوانني فعلها في حياة 

األفراد، محمية بقوة ذلك التنني/ 
الدولة الذي يكبح االندفاعات الذاتية 

املدمرة لألشخاص و املجموعات 
الصغيرة.

ولو قارنت بني ما هو معرف نظريا، 
وبني ما يدور على أرض مصر اآلن، 
ستجد أن القوانني غائبة أو مغيبة، و 
أن املعيار الحاكم إلدارة الحياة داخل 
حدودها هو القوة وليس الحق، وأن 

القيمة السائدة هي البطش وليس 
العدل، وبذلك تبتعد مصر تماما عن 
مفهوم الدولة وترتد إلى حالة ما قبل 

اختراع القوانني.
خذ عندك مثال قصة طالب هندسة 

االسكندرية عمر شريف، الذي سقط 
صريعا في املظاهرات املنددة بخنق 

الحياة الجامعية وتجريد الطالب 
من حقوقهم السياسية واإلنسانية، 
حيث اعتبرت الدولة ممثلة في وزارة 

الداخلية أن قتله حالل، بل وكادت 
البيانات والتصريحات الصادرة عن 

قيادات األمن تصل بجريمة قتله 
إلى درجة اإلنجاز الوطني العظيم، 

فراحت ألسنة األمنيني تلوك كالما ال 
يمكن أن تسمعه في دولة محترمة 
مفاده أن الطالب ينتمي إلى جماعة 
»اإلخوان«  وبعضهم ذهب إلى أبعد 

من ذلك حني ادعى ببالهة سمجة أنه 
عضو في كتائب عز الدين القسام 
التابعة لحركة حماس.. وبصرف 

النظر عن أن هذا الكالم يصلح فقط 
كنص لعمل مبتذل على خشبات 
املسرح التجاري الرخيص، فإنه 

يكشف دون مواربة أن قيادات الدولة 
املصرية ال تحترم القوانني، وربما 
ال تعترف بها من األساس، أو أن 
لديها مفهومها الخاص للقوانني 

باعتبارها أدوات للتسلط والتحكم 
في حياة األفراد، وليست وسائل 

لتنظيم الحياة وإدارتها بما يجعلها 
أكثر آدمية.

وتأتي حالة أخرى كاشفة، بتوقيف 
الناشطة السياسية أسماء محفوظ 

في مطار القاهرة ومنعها من السفر، 
دون حكم يقضي بإدراجها على 

قوائم املنع، فتسمع عجبا من وزيرة 
القوى العاملة املصرية وهي تعلق 
بفرح شامت على القرار بقولها« 
يسلموا نفسهم أحسن« وتعني 

هنا األسماء البارزة في شباب ثورة 
يناير، الذين كان الحاكم العسكري 

يسعى حثيثا اللتقاط صور تذكارية 
معهم حينما كان الكل يتملق الثورة.

باختصار يرى املسؤولون في 
مصر أن كون املواطن »إخوانيا« 
أو مشتبها في انتمائه لإلخوان 

يجيز قتله، كما أن املواطن املنتمي 
لثورة يناير مستباح في حريته 

وفي عرضه وفي ماله« حالة مذيع 
الجزيرة أحمد منصور نموذجا«

ولو حاولت أن تقيم مصر بمعايير 
»املعسكر« فستكتشف أنها في 

حالة من الرخاوة والبالدة األمنية 
التي تجعلها عرضة لضربات 
موجعة هنا وهناك، على الرغم 

من كل هذا البطش الذي تمارسه 
سلطاتها قضائيا وشرطيا 

وعسكريا، حتى إنها تضرب في 
املكان ذاته مرتني وثالثا وال تتعلم 

أبدا.
هي أقرب للشركة إذن ..ليست دولة 

وال معسكرًا!

مصر .. ال دولة 
وال معسكر

مرور 
الكرام

)Getty/أهالي غزة ينتظرون إعادة إعمار منازلهم )أحمد حجازي

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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والقـــــــت الــطــبــيــعــة الــــســــّرّيــــة لـــعـــمـــل الــلــجــنــة 
 
ً
حـــادة، فضال انــتــقــادات  وتــعــدد سفرياتها، 

التي واجهتها منذ تشكليها  املعارضة  عن 
ــي، والــــتــــي تــتــركــز  ــ ــاضـ ــ فــــي مـــــــــــــارس/آذار املـ
أهــلــيــة وكـــفـــاءة معظم  عـــدم  غالبيتها حـــول 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة، عـــدا عـــن االنـــتـــقـــادات الــتــي 
ُوّجهت ملخرجات مؤتمر الحوار التي تعتبر 

موِجهات للدستور قيد الصياغة.
وقــبــل ذلـــك كــلــه، انــهــالــت أيــضــا اعــتــراضــات 
على مسألة صياغة دســتــور جــديــد. ويــرى 
الشرجبي،  مجاهد  عــادل  القانوني  الخبير 
الحد األدنى  الحالي »يتضمن  الدستور  أن 
ــة الــحــديــثــة والــنــظــام  مـــن مــتــطــلــبــات الــــدولــ
األحــكــام  تلك  أن  املشكلة  لكن  الــديــمــقــراطــي. 
انتهاك  وتــم  التنفيذ،  إلــى  طريقها  تجد  لــم 
الكثير مــن أحــكــام الــدســتــور، ســواء مــن قبل 

الحكومة أو من قبل املجتمع«. 

ــتــــه، يـــعـــتـــبـــر املــــحــــامــــي والـــخـــبـــيـــر  مـــــن جــــهــ
»العربي  القانوني هائل سالم، في حديثه لـ
الـــجـــديـــد«، أن الـــكـــالم عـــن الـــدســـتـــور ســابــق 
طبخ سرّيا وال نعلم 

ُ
ألوانــه، ألن »العملية ت

ويعتبر  اتجاهات صياغته«.  عن  أي شــيٍء 
أن سفريات لجنة الدستور إلى »ما وصفه 
هادي، بالدول الشقيقة والصديقة لتستقي 
من تجاربها، تجعل اليمن استثناء فاضحا 

ومخزيا في هذا الخصوص«.
ويــتــســاءل ســالم »مــا الـــذي قــد تــجــده هناك 
ولــم تجده هنا فــي عصر ثــورة االتــصــاالت 
ــات؟«. ويــضــيــف  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــا املـ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ وتـ
»التجربة االتحادية لدولة اإلمارات التي قد 
اللجنة  إطــالع  لــلــزيــارة، يمكن  تزعم كمبرر 
عليها هنا دونما حاجة أو ضرورة للسفر، 
خــصــوصــا أن الــلــجــنــة لــلــصــيــاغــة، ولــيــســت 

لجنة إعداد«.

صنعاء ـ عادل األحمدي

يقولونه  مــا  اليمنيني  لـــدى  لــيــس 
كثيرًا عن الدستور الذي تعّده لجنة 
مــكــّونــة مــن 17 عــضــوًا فــي الــغــرف 
املغلقة منذ ستة أشهر، باستثناء االنتقادات 
ــديـــث عـــن ســفــريــاتــهــا.  املـــوجـــهـــة إلــيــهــا والـــحـ
»الــســرّيــة« وســافــر  بـــ  اللجنة عملها  أحــاطــت 
أعضاؤها، أخيرًا، إلى اإلمــارات لقضاء شهر 
للدستور،  النهائية  املــســودة  فيه  يــراجــعــون 
وسبق أن قضت اللجنة قرابة شهر في أملانيا 
ألخذ دروس عن »الفيدرالية«. وتَوّجه اليمن 
نحو صياغة دستور جديد بعد دخول فترة 
استمر  حــوار  مؤتمر  عقد  تضمنت  انتقالية 
ــر، خـــــرج بـــتـــوصـــيـــات لــصــيــاغــة  ــهــ عـــشـــرة أشــ
دســتــور جــديــد يتغّير مــعــه شــكــل الــدولــة من 
ساريا  ويصبح  أقاليم.  بستة  اتحادية  دولــة 
بعد عرضه على االستفتاء الشعبي. وأصدر 
الرئيس عبدربه منصور هادي قرارًا بتعيني 
لــجــنــة صـــيـــاغـــة الــــدســــتــــور فــــي مــــــــــارس/آذار 
بشكل سري  اللجنة  عمل  واســتــمــر  املــاضــي، 
ت رحالها 

ّ
متنقلة في عواصم خارجية. وحط

أخيرًا في أبوظبي األربعاء املاضي. وبحسب 
تــصــريــحــات رئيسها إســمــاعــيــل الـــوزيـــر، فــإن 
اللجنة ستعقد اجتماعاتها »وفقا لخطة عمل 
اللجنة وفــي إطـــار إنــهــاء ومــراجــعــة املــســودة 
األولية للدستور«. وعلمت »العربي الجديد« 
افتتحت  اللجنة  أن  فــي أبوظبي  مــن مــصــادر 
اجــتــمــاعــاتــهــا الــخــمــيــس املــــاضــــي، بــحــضــور 
الخارجية  للشؤون  الخارجية  وزيــر  مساعد 
أحمد  السفير  املتحدة،  العربية  اإلمـــارات  في 
األممي  للمبعوث  تابع  فني  الجرمان وطاقم 

لليمن جمال بن عمر.

لجنة الدستور اليمني
سريّة وسفريات 

وصفقات ونقص خبرة

أوًال بأول
يسمع اليمنيون عن لجنة إعداد الدستور الجديد، لكنهم ال يعرفون شيئًا عن عملها 
اإلمارات  إلى  أخيرًا،  بـ»السريّة« وسافر أعضاؤها،  نفسها  أحاطت  إذ  أشهر،  منذ ستة 

لشهر يراجعون فيه المسودة النهائية

45
سياسة

جمانة فرحات

»قاِرنوا بني املسيرتني وستفهمون كل شيء«. بهذه العبارة اختصر أحد رواد 
ليستا  املقصودتان  املسيرتان  حاليًا.  اليمن  في  يجري  ما  »فيسبوك«  موقع 
ــلــه« )الــحــوثــيــني(،  ســـوى »املــســيــرة الــقــرآنــيــة« الــتــي تــقــودهــا جــمــاعــة »أنـــصـــار ال
وبالفعل،  عام 2011.  الشبابية في  الثورة  إبــان  مت 

ّ
نظ التي  الحياة«  و»مسيرة 

تختزل املسيرتان أوضاع يمن اليوم. »املسيرة القرآنية« تقودها جماعة تتخذ 
من الدين منطلقًا لها وتصور رؤيتها له على أنها األصح، جنبًا إلى جنب مع 
املاضية  الــذي استباحت فيه طــوال األسابيع  السالح  السالح. هو  إلى  ركونها 
الحكومة  تــارة إسقاط  األخــرى بحجج مختلفة،  تلو  الواحدة  البالد  محافظات 
»الــدواعــش  وتــارة مالحقة  النفطية في صنعاء  املشتقات  والــزيــادة في أسعار 
طائفية  نعرات  وليؤججوا  البالد،  أرجــاء  في  مسلحوها  ليتمدد  والتكفيريني« 
املسيرة. مسيرة  هــذه  درب  على  القتلى  مئات  وليسقط  غير مسبوق،  بشكل 
تقتحم »لجانها الثورية« املؤسسات الحكومية مدججة بالسالح بحجة الرقابة 

الثورية، من دون أن تملك أّي مسوغ قانوني أو حتى »ثوري« يتيح لها ذلك.
وهي أيضًا التي ال تتردد في الحديث عن الدولة وأهميتها بينما تنهب األسلحة 
الثقيلة من مؤسسة الجيش. وهي املسيرة التي يجلس قائدها العسكري، أبو 
علي الحاكم، وسط كبار ضباط الجيش في العروض العسكرية، بينما ال يجرؤ 

أّي من هؤالء على االعتراض على تواجده.
هي الجماعة التي توعز ألطفال يفترض أن مكانهم الطبيعي في املدارس بحمل 
يتوانى مسلحوها عن  وال  املـــارة،  لتفتيش  الحواجز  على  واالنــتــشــار  الــســالح 
التعليم، مثلما  املـــدارس وحــرمــان األطــفــال مــن حقهم فــي  االنتشار أيضًا فــي 
ال يترددون في املسارعة إلى قتل من يشتبهون به، واقتحام بيوت الخصوم 
املعارضني  إلــى  أو حتى توجيه رســائــل تهديد  ذلــك،  ارتـــأوا  مــا  إذا  وتفجيرها 
عملهم  أدوات  ومــصــادرة  الــشــوارع  فــي  وتوقيفهم  اإلعــالمــيــني  أو  السياسيني 
التي  املسيرة  أنها  كما  إذن.  دون  مــن  أو  ممنوعة  أمــاكــن  فــي  التصوير  بحجة 
تحولت خالل فترة وجيزة، من مظلومة إلى ظاملة، ترتكب االنتهاكات من دون 

أّي رادع، وتكاد تتفوق في سلوكها هذا على من كانت تنتقدهم. 
الثورة  أعــزل في أوج عمر  الحياة«، فحكاية أخــرى. قادها شباب  أمــا »مسيرة 
اليمنية. لم يكن يمتلك سوى حلمه بالتغيير السلمي والدولة املدنية بعد عقود 
الــبــالد. ســار اآلالف من  الــذي أمعن فــي تدمير  الله صالح  مــن حكم علي عبد 
املشاركني في مسيرة الحياة من مدينة تعز )امللقبة بعاصمة الثقافة اليمنية( 
مرددين  وبعضهم حفاة،  األقـــدام  على  كيلومترًا   265 لقرابة  أي  إلــى صنعاء، 
لالعتداء  يومها  تعرضوا  لكنهم  ومحاكمته،  النظام  بإسقاط  تطالب  شعارات 
عليهم وواجهوا الجوع على الطرقات، من دون أن يثنيهم ذلك عن هدفهم الذي 
تجسد في ذلك الحني بالتصعيد الثوري وإعــادة بّث الروح في الحراك الثوري 
بعد أشهر من املراوحة. وصلوا صنعاء وأرجلهم متورمة وتسيل منها الدماء 
مــن دون أن ينعكس ذلــك على عزمهم. هــؤالء اخــتــصــروا فــي حراكهم أحــالم 
ماليني اليمنيني الذين كانوا يخرجون إلى الساحات بانتظار التغيير، من دون 
أن يتبادر إلى أذهانهم أن ما ينشدونه في مرحلة ما بعد علي عبد الله صالح 
لن يتحقق ليس بفعل مقاومة قوى النظام القديم فقط بل ألن »املسيرة القرآنية« 
ستتولى مهمة تقويض أي فرصة لتغيير جذري في البالد، بعدما تحولت إلى 

القوة األكثر تأثيرًا في املشهدين السياسي والعسكري.
هما إذن مسيرتان: األولــى مسيرة الحروب التي ال نهاية لها واملعبدة بالدماء 
املجانية، فيما الثانية يختصر اسمها كل ما كانت تطمح إليه. مسيرة الحياة، 
أو  مطامع عسكرية  أّي  عن  بعيدًا  اليمنيني،  لجميع  أفضل  بغٍد  الحلم  مسيرة 

مناصب سياسية.

اليمن بين مسيرتين

ــتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة  ــا أسـ أمــ
أعضاء  أن  فيعتبر  الصالحي،  فــؤاد  صنعاء 
اللجنة »ال أحد فيهم له خبرة في الدستور، 
ــع صـــالـــح،  ــنــــني، األول كـــــان وزيــــــــرًا مــ عـــــدا اثــ
والـــثـــانـــي قـــانـــونـــي مــغــمــور لـــم يــكــتــب شيئا 
فـــي الــفــقــه الـــدســـتـــوري«. وتـــابـــع الــصــالحــي، 
»تم  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  في 
تنقل اللجنة مــن دولـــة إلـــى أخـــرى فــي إطــار 
تــرفــيــه خــمــس نــجــوم مــع أن إعــــداد الــدســتــور 
لم يكن ليتطلب هذا األمر، فهناك خبراء كان 

بإمكانهم كتابة الدستور في شهرين من دون 
 ذلك بـ »أن نصوص 

ً
سفر إلى أي دولة«، معلال

الدستور تعبير عن املشهد اليمني وظروف 
ــه وال قــيــمــة لــلــخــبــرة  ــورتـ تــحــولــه وأهـــــــداف ثـ
الفنية في هــذا األمــر، ألن مضمون الدستور 

سياسي واقتصادي واجتماعي محلي«.
ويشير الصالحي إلى أن التأخير في إنجاز 
ــِرج لهذا  ـــخـ

ُ
صــيــاغــة الــدســتــور يــأتــي »ألن امل

األمـــر يــريــد إطــالــة الــوقــت مــن أجـــل ترتيبات 
ســيــاســيــة ملـــراكـــز الـــقـــوى وحــلــفــاء الـــخـــارج«. 

ويعتبر أن »وجــود اللجنة في خــارج اليمن 
ــدًا مـــن تـــدخـــل الــــخــــارج في  ــزيـ ال يــعــنــي إال مـ
نــص الــدســتــور وجــعــل اللجنة مــرنــة وقابلة 
حسب  وجميعهم،  عّينها«  مــن  مــع  للتكيف 
وصفه، »متطلعون ملناصب مقبلة«.  ويؤكد 
الصالحي أن »األمــر الخطير واألكثر أهمية 
األولية  في مسودتها  الدستور  أن نصوص 
يــجــب أن تــعــرض عــلــى الــشــعــب ملناقشته ثم 
لجنة  تعمل  الــيــوم  االســتــفــتــاء عليه وحــتــى 
ــتــــه«.  ــابــ ــتــــور بـــعـــيـــدًا عــــن الـــشـــعـــب ورقــ الــــدســ

ويــســتــبــعــد »إنـــجـــاز الــدســتــور فــي نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل )كــمــا هـــو مــفــتــرض(. 
ــقــــوى تـــريـــد تـــمـــديـــد الـــرئـــاســـة  ــز الــ ــراكــ ألن مــ
لهادي، وفق صفقات ومساومات تحت مبرر 
الظروف األمنية وعدم إنجاز ما كان متوقعا 
مــن املــهــام الــســيــاســيــة وتــحــت مــبــرر املشهد 
الجديد بظهور )الحوثيني( وتمددهم. وهنا 
ــه، حصة  يـــكـــون لـــلـــخـــارج اإلقــلــيــمــي ووكــــالئــ
مــن صــنــاعــة الــقــرار الــســيــاســي، بــمــا فــي ذلــك 

صناعة الدستور وفق مقاساتهم«.

قرنين،  في  دساتير  ستة  العربيّة،  الدول  أكبر  مصر،  شهدت  حين  في 
أربعينيات  في  إال  »الدستور«  لفظة  يعرفوا  لم  الذين  اليمنيون،  أصدر 
القرن الماضي نحو 74 وثيقة دستورية بدءًا بالميثاق الوطني المقدس 
الشامل  الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات  وثيقة  وحتى   ،1948 عام 
سيطرة  يراقبون  الجديد،  الدستور  صدور  اليوم  ينتظرون  وبينما   .2014

المسلحين على البالد وتقويض ما تبقى من وجود للدولة.

74 وثيقة

للحديث 
تتمة

طرابلس ـ هشام الشلوي

انهار التمايز بني مجلس النواب الليبي املنعقد في طبرق، 
التي  كمؤسسة تشريعية منتخبة، وبني عملية »الكرامة« 
بــنــغــازي منذ  املــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر عــلــى  الـــلـــواء  يشنها 
16 مــايــو/أيــار املــاضــي، مــنــذ أعــلــن مجلس الــنــواب تبنيه 
الناطق  لــســان  »الــكــرامــة«، وذلـــك على  مــع عملية  وتحالفه 
باسمه، فرج الهاشم، األحد املاضي، عندما قال إن عملية 
الليبي،  الجيش  مــن  فيها ضباط وجــنــود  يــشــارك  الكرامة 
مشيرًا إلى أن العملية هي »عملية للجيش الليبي«. هكذا 
العملية  مــع  رســمــي  بشكل  التشريعية  املــؤســســة  تــمــاهــت 
الــعــســكــريــة كــاتــحــاد يــحــاول كــســب الــشــرعــيــة واملــشــروعــيــة 
الــنــواب  مجلس  ألن  وخــصــوصــا  ودولــيــا،  محليا  للعملية 

يحظى باعتراف دولي وأممي.
وبــحــســب مــراقــبــني لــيــبــيــني، فــــإن مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي 
ينقسم داخليا إلى مؤيدين لفدرلة النظام السياسي الليبي 
وتقسيم البالد إلى ثالث واليات شرقية وغربية وجنوبية، 
بالعودة إلى النظام السابق إبان نشأة الدولة الليبية في 
خمسينات الــقــرن املـــاضـــي، وإلـــى آخــريــن مــؤيــديــن لحزب 
الوطنية بقيادة محمود جبريل، وبالتالي  القوى  تحالف 
جـــاءت خــطــوة بــرملــان طــبــرق بــاإلعــالن عــن شــرعــنــة عملية 
الكرامة،  الفيدرالي إلى قلب معركة  التيار  الكرامة إلدخــال 

والزج بمؤيديه السياسيني والعسكريني في أتونها.
التسوية األخــيــرة بعد وعـــود حصل عليها  ــاءت هــذه  وجـ
في  سياسي  كنظام  الفيدرالي  النظام  بإقرار  الفيدراليون 
حال استطاع املتحالفون مع حفتر في غرب ليبيا، فرض 
»فجر  سيطرتهم واالنتصار عسكريا على قوات ما يعرف بـ

ليبيا«، أو االنفصال بشرق ليبيا إذا ما انحازت األوضاع 
»فــجــر لــيــبــيــا«، وســيــطــرت بــشــكــل كــامــل على  الــعــســكــريــة لـــ

الغرب.
لذا، وردت أنباء تفيد بأن العسكريني واملدنيني الفيدراليني 
الــتــحــقــوا بــركــب »الـــكـــرامـــة« وحـــركـــوا أرتـــــااًل عــســكــريــة في 
املــدخــل الــشــرقــي ملدينة بــنــغــازي. إال أن املــعــلــومــات تشير 
العسكرية، بدليل عجزها عن  التحركات  إلى ضعف هذه 
الــدخــول حــتــى اآلن إلـــى بــنــغــازي والــســيــطــرة عليها. وكــل 
ما فعلته هو هدم منازل عائالت مؤيدين ملجلس شورى 
الشرقية  األطــراف  الواقعة على  ثــوار بنغازي في األحياء 

لبنغازي.
للواء  املؤيدة  والفصائل  املكونات  كل  أن  املراقبون  ويــرى 
املتقاعد في شرق البالد، وداعميها اإلقليميني، يدركون أن 
العمليات العسكرية لم تعد تملك متسعا من الوقت، ولذا 
يجهدون لتحقيق أي تقدم من خــالل إنــزال أكبر عــدد من 
القوات لديهم من كل املناطق املؤيدة لهم، والتي يمتد إليها 
نفوذ اللواء حفتر بمناطق شرق بنغازي. كذلك يحاولون 
خصوصا  متاح،  خارجي  لوجستي  دعــم  بكل  االستعانة 
مـــن الــخــبــراء الــعــســكــريــني، والــطــلــعــات الــجــويــة املــســتــمــرة 
ملقاتالت تشير تسريبات إلى أنها مصرية، تقصف مواقع 
الداخلية  الجيوب  أغلبها في مدينة بنغازي، مع تحريك 

في املدينة، أو ما اصطلح عليه باسم »
الصحوات« والتي تستهدف كل املؤيدين ملجلس شورى 

الثوار.
للدبلوماسية املصرية  يأتي ذلك مع نشاط علني وخفي 
واإلماراتية في محاولة لكسب الوقت بوضع شروط على 
الحوارين األممي الذي أعلنته وتبنته بعثة األمم املتحدة 

بــلــيــبــيــا، فـــي مــديــنــة غـــدامـــس جــنــوبــي لــيــبــيــا فـــي الــتــاســع 
الجزائر  املاضي، ومبادرة  والعشرين من سبتمبر/أيلول 
عد أكثر شمواًل من مبادرة االمم املتحدة، 

ُ
للحوار والتي ت

كونها تضم أغلب أطــراف الــصــراع الليبي، ما عــدا أعــوان 
الــنــظــام الــســابــق بحسب تــســريــبــات جــزائــريــة، رغـــم إعــالن 
أحمد قــذاف الــدم من مصر رغبته في حضور مفاوضات 

الجزائر.
في غرب ليبيا، أكثر ما كان الفتا، دعوة رئيس الحكومة، 
عــبــد الــلــه الــثــنــي، ســكــان طــرابــلــس إلـــى الــعــصــيــان املــدنــي 
الوطني برئاسة عمر  اإلنــقــاذ  مــع حكومة  التعاون  وعــدم 
الحاسي. وعلى الرغم من أن الدعوة لم تجد آذانا صاغية 
في العاصمة، إال أن قوات »فجر ليبيا« فهمت دعوة الثني 
بشكل مغاير، إذ إنها اعتبرت بيان العصيان بمثابة إذن 
لخاليا نائمة مؤيدة لحكومة الثني في العاصمة، للتحرك، 
وإحداث شغب وفوضى، تكسب من خالله الحكومة فائدة 
ضرب الصورة االيجابية التي بدأت تظهر بها طرابلس، 
ــن الــنــســبــي وتــحــقــيــق االحـــتـــيـــاجـــات األســاســيــة  ــ عــبــر األمـ
لــلــنــاس وتــوفــيــر الــكــهــربــاء والـــوقـــود وانــتــظــام مؤسسات 
العمل الحكومي واملدارس، وملحاولة تشتيت »فجر ليبيا« 
بــني الــتــصــدي لــهــذه الــخــاليــا، وبـــني حــربــهــا الــتــي تشنها 
قوات  أعلنت  لذلك،  نفوسه.  في جبل  القبائل  على جيش 
»فجر ليبيا«، أول من أمس الخميس، رفعها حالة التأهب 
إلــى كشفها مجموعات  داخــل طرابلس، مشيرة  القصوى 
»البلطجية« في عدة مناطق من طرابلس،  ممن وصفتهم بـ
جاءتهم أوامر من الثني، بحسب »فجر ليبيا«، ومن رئيس 
الــوزراء السابق علي زيــدان، بإثارة الفوضى والشغب في 

العاصمة اليوم السبت.

تحالُف انفصاليي ليبيا وحفتر: سباق الفدرلة والحوار

تحليل اخباري

ســـيـــطـــر مـــســـلـــحـــو جــمــاعــة 
ــه )الـــحـــوثـــيـــون(  ــلـ أنــــصــــار الـ
ــــس الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى قــلــعــة  أمـ
في  التاريخية  »الكورنيش« 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة غــربــي 
ــعـــد ســــاعــــات مــن  الـــيـــمـــن، بـ
االشتباكات بني مسلحيهم 
ــــني تـــــابـــــعـــــني ملـــا  ــحـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ومـ
التهامي«،  »الحراك  بـ يعرف 
ســـقـــط فــيــهــا نـــحـــو خــمــســة 
قتلى وأصيب آخــرون. كما 
املــتــظــاهــريــن  آالف  احــتــشــد 
فــي »ســاحــة الـــعـــروض« في 
محافظة عدن، التي يعتصم 
ــا مــــنــــاصــــرو الــــحــــراك  ــهـ ــيـ فـ
بفصل  للمطالبة  الــجــنــوبــي 
وردد  الشمال.  عن  الجنوب 
املــشــاركــون هــتــافــات تؤكد 
عــلــى مــطــلــب »االســـتـــقـــالل« 
ورفــــض مــخــرجــات الــحــوار 
الوطني التي تقّسم الجنوب.

»فنية«  بأنها  اللجنة  مهمة  ُتوصف 
بين  ــق  ــي ــوف ــت بــالــجــمــع وال ــوم  ــق ت
انعقد  الذي  الحوار  مخرجات مؤتمر 
مارس/ من  أشهر،  عشرة  مدى  على 
الثاني  يناير/كانون  حتى   2013 آذار 
2014، وأبرز مقرراته تحويل البالد من 
دولة  إلــى  الموحدة  الــدولــة  نظام 
أقاليم  ستة  مــن  مؤلفة  اتــحــاديــة 
تنفيذية  بسلطات  مكوناتها  تتمتع 

وتشريعية وقضائية.

عبد  الجمهورية،  رئيس  لقرار  وفقًا 
رقم  يحمل  الذي  هادي،  منصور  ربه 
اللجنة  آلية عمل  بشأن  لسنة 2014   26
المكلفة إعداد الدستور، فإنه »ينبغي 
واالستفتاء  الدستور  صياغة  تتم  أن 
تتجاوز  ال  زمنية  فــتــرة  خــالل  عليه 
تاريخ  يبدأ احتسابه من  الواحد،  العام 
تسمية أعضاء اللجنة، اي في الثامن 

من مارس/آذار الماضي.

مهمة فنية 

عام 
إلنجاز العمل 

أغلقت الدولة اللبنانية حدودها بشكل 
لطيف ومهّذب أمام الالجئين السوريين، 

أو تحديدًا في وجه فقراء الالجئين 
الذين ما يزالون »نازحين« بنظر بيروت

لم يكن توقيع إعالن 
مبادئ لحّل خالفات 

األطراف المتنازعة في 
جنوب السودان، الحدث 

األفريقي األول الذي 
تشهده أروشا التنزانية

بيروت ـ نادر فوز

إقفال  يشبه  مــا  اللبنانية  الحكومة  أعلنت 
الــحــدود أمـــام الــالجــئــني الــســوريــني. األرض 
لـــم تــعــد تــتــســع لــلــمــزيــد مـــن فـــقـــراء ســوريــة، 
والبنى التحتية في مناطق لبنانية مختلفة 
لت بفعل وجود أكثر من مليوني الجئ. 

ّ
تعط

ــا مــهــولــة عن  ــامــ ويــتــنــاقــل الــلــبــنــانــيــون أرقــ
أعــــداد الــالجــئــني، تــبــقــى كــلــهــا غــيــر رســمــيــة، 
بينما رسا العدد الفعلي، بحسب مفوضية 
شـــؤون الــالجــئــني الــتــابــعــني لــأمــم املــتــحــدة، 
ــــئ، بــاإلضــافــة  عــلــى مــلــيــون و134 ألــــف الجـ
تــــــزال طــلــبــات  ــن ال  ــريــ إلـــــى عـــشـــرة آالف آخــ
 هذه األزمة فوجدته 

ّ
درس. أما حل

ُ
لجوئهم ت

ــدار قـــرار يقضي  الــحــكــومــة أخـــيـــرًا، عــبــر إصــ
»وقـــف الـــنـــزوح عــلــى الـــحـــدود بــاســتــثــنــاء  بــــ
الــــحــــاالت اإلنـــســـانـــيـــة االســـتـــثـــنـــائـــيـــة«، دون 

أنها  إال  أكثر،  اللجوء  أزمــة  تفاقم  وراء منع 
فعليا ال تحمل أي حلول، فما العمل بمئات 
األرض  عـــلـــى  املــــوجــــوديــــن  ــئـــني  الـــالجـ آالف 
الوزاري  القرار  اللبنانية؟ يأتي الجواب في 
على  الــســوريــني  الــنــازحــني  »تشجيع  نفسه: 
العودة إلى بالدهم أو إلى بلدان أخرى بكل 
هذه  توضيح  وبانتظار  املمكنة«.  الوسائل 
مصادر  أوضحت  التشجيعية«،  »السياسة 
املطلوب من   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ  وزاريــة 

هذا القرار »وضع حد للنزوح االقتصادي«. 
فبحسب ما يقول وزير الشؤون االجتماعية، 
رشيد درباس، فرغت املناطق السورية على 
الحدود مع لبنان من أهلها السوريني »ومن 
يــدخــل الـــيـــوم هـــم إمــــا قـــادمـــون مـــن مــنــاطــق 

بعيدة عن لبنان أو ألهداف اقتصادية«.
لــم يـــأِت هــذا الــهــّم االقــتــصــادي بــهــذا الشكل 
العلني في قرار مجلس الوزراء اللبناني، إال 

وتفسير  االستثنائية  هــذه  مفهوم  تحديد 
ــــرور مـــا يـــقـــارب على  هــــذه الــــحــــاالت. بــعــد مـ
عـــامـــني عــلــى بــــدء مـــوجـــات الــلــجــوء الــجــدي 
إلى لبنان )ديسمبر/كانون األول 2012(، ال 
ومشاريع  خطط  عــن  تبحث  السلطة  تنفك 
ــلــــف، فـــتـــوصـــلـــت إلـــــى هـــذا  ملـــعـــالـــجـــة هـــــذا املــ
ــرارات  الــقــرار مــع املــصــادقــة الـــوزاريـــة عــلــى قـ
ــازح عـــن كل  ــنـ ســابــقــة أهــمــهــا »نــــزع صــفــة الـ
مـــن يـــذهـــب إلــــى ســــوريــــة«. أنــهــكــت الــلــجــنــة 
 
ً
كال املختصة نفسها، وهــي تضم  الــوزاريــة 
مــن وزراء الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة والــشــؤون 
اللجوء وظروفه  واقع  بدراسة  االجتماعية، 
 أيا من الوزراء 

ّ
واملخاطر التي ينتجها. إال أن

اللبنانية  الحكومة  محافظة  إلــى  ينتبه  لــم 
حتى اليوم على توصيف »نازح« وتفّرعاته 
ــن حـــقـــوق.  ــه مــ بـــــدل »الجـــــــئ« ومـــــا يــلــحــق بــ
قـــد يــكــون فـــي هـــذا الـــقـــرار الــحــكــومــي ســعــٌي 

 البنود التي حملها هذا القرار تشير إليه 
ّ
أن

من خالل »التشدد في تطبيق القوانني على 
في  اللبنانيني  لحماية  السوريني  النازحني 
مجاالت العمل والعمالة كافة«. ويستوجب 
هذا البند إلزام العمال السوريني بالحصول 
ــازات عمل، وهــي سابقة فــي تاريخ  على إجـ
العالقات اللنبانية السورية منذ بدء تطبيق 
الرقابة  أما ممارسة  الطائف )1990(.  اتفاق 
بــهــدف الــتــأكــد مــن تطبيق هـــذا الــبــنــد، فقد 
املترتبات  أضــعــاف  اللبنانية  الــدولــة  ف 

ّ
تكل

املــالــيــة املــقــدمــة الـــيـــوم فـــي مــلــف الــالجــئــني، 
وأضعاف الجهاز البشري واألمني املوجود 
لديها. ليكون هذا القرار شبيها بالطموحات 
الرسمية السابقة، أو مجّرد حبر على ورق، 
ــقــة بإنشاء 

ّ
تــمــامــا كــمــا كــانــت األفـــكـــار املــتــعــل

مخّيمات حدودية تجريبية لضبط عشرات 
ــئـــني. وبـــعـــد مـــــرور عـــامـــني على  الـــالجـ آالف 

هذه األزمــة، تطّرقت الدولة اللبنانية أخيرًا 
املضيفة،  اللبنانية  املجتمعات  وضــع  إلــى 
ــوازن  ــ ــتــ ــ ــ الـــحـــكـــومـــي »ال ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ال يـــتـــبـــنـــى  إذ 
ــــني واملـــجـــتـــمـــع  ــازحـ ــ ــنـ ــ بــــاملــــســــاعــــدات بـــــني الـ
املضيف«. أي تأمني مشاريع إنمائية وبنى 
تحتية للبلديات »من صندوق سيادي تابع 
لرئاسة الحكومة اللبنانية ومدعوم دوليا«، 
بــحــســب مـــا يــقــول أحـــد مــســتــشــاري اللجنة 

الوزارية املختصة.
اللبنانية  الــحــكــومــة  قـــّدمـــت  الــخــالصــة،  فـــي 
السوريني بشكل  بوجه  الحدود  إقفال  قــرار 
أوصــافــا  تحّملهم  فلم  ب«، 

ّ
و»مـــهـــذ »لطيف« 

االقتصاد  تخريب  مسؤولية  وال  عنصرية 
مجتمعة  اللبنانية  السلطة  فقت 

ّ
ات والبيئة. 

ــلــــى هـــــــذا الــــــقــــــرار الــــــــذي مـــــن املــــتــــوقــــع أن  عــ
يــصــطــدم مــجــددًا بــعــقــبــات تــنــفــيــذه اإلداريــــة 

واللوجستية وامليدانية.

لبنان يقفل أبوابه
أمام الفقراء السوريين

األمــــني الــعــام املــقــال بــاقــان أمـــــوم(، عــلــى أولــى 
التي  الشعبية«  »الــحــركــة  لتوحيد  الــخــطــوات 
ــع الـــفـــرقـــاء الـــثـــالثـــة، في  ــ ـ

ّ
تــحــكــم الـــجـــنـــوب(، وق

أروشـــــا الــتــنــزانــيــة، عــلــى إعــــالن مـــبـــادئ حمل 
أجندة، ملناقشة الخالفات التي ضربت الحزب 
الـــحـــاكـــم. وأّدت هــــذه الـــخـــالفـــات إلــــى انــشــقــاق 
الحركة إلــى ثالثة أجـــزاء، ووصــلــت إلــى حرب 
ضــربــت أنــحــاء الـــدولـــة، بــعــد قـــرار الجنوبيني 
بعيدًا  املستقلة،  دولتهم  وتكوين  باالنفصال، 

عن السودان املوّحد.
ويــعــّد الــلــقــاء الــــذي جــمــع األطـــــراف الــثــالثــة، 
األّول مــــن نــــوعــــه، مـــنـــذ انـــــــدالع الــــحــــرب فــي 
الــســودان، في ديسمبر/كانون األول  جنوب 
املــاضــي، وقـــد تـــّم بــوســاطــة تــنــزانــيــة، ووفــقــا 
الــجــنــوبــي، سلفاكير  الــرئــيــس  لطلب وّجــهــه 
مـــيـــارديـــت، إلـــى الــرئــيــس الــتــنــزانــي جــاكــايــا 
كــيــكــويــتــي، مــن أجـــل الــتــوّســط بــني األقــطــاب 
 الخالفات التي ضربت الحزب، 

ّ
الثالثة، لحل

 األزمة في بالده، 
ّ
وذلك لقناعة ميارديت، بأن

ها في توحيد حزبه.
ّ
يكمن حل

 فـــشـــل وســــاطــــة الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة 
ّ

ــل ــ ــــي ظـ وفـ
ــــرق أفـــريـــقـــيـــا »إيــــغــــاد«،  لــلــتــنــمــيــة فــــي دول شـ
 الــســلــمــي ألزمــــة الـــحـــرب في 

ّ
فـــي إيـــجـــاد الـــحـــل

الــجــنــوب، مــن خـــالل املــفــاوضــات الــتــي رعتها 
تشكيك  بسبب  املاضية،  أشهر  العشرة  طــوال 
ــــة الــهــيــئــة،  ــيــــادّي ــفــــرقــــاء الـــجـــنـــوبـــيـــني فــــي حــ الــ
هامها باالنحياز إلى أحد طرفي الصراع، 

ّ
وات

نجحت تــنــزانــيــا ضــمــنــّيــا، فــي وضـــع األســـاس 

الخرطوم ـ علوية مختار

ــــراف املــتــصــارعــة في  تــتــواصــل مـــحـــاوالت األطـ
الــســودان، إلنهاء الحرب األهلية  دولــة جنوب 
فــي الــدولــة، وقــد اخــتــار أطـــراف الــنــزاع أروشــا 
 خالفاتهم، نظرًا للدور 

ّ
التنزانية، حضنا لحل

 النزاعات في دول أفريقيا.
ّ

الذي أدته في فض
فق الفرقاء في دولة جنوب السودان، 

ّ
وبعد أن ات

)الحكومة في جوبا، واملتمردون بزعامة رياك 
بقيادة  الــعــشــرة،  املعتقلني  ومجموعة  مــشــار، 

 الحركة كحزٍب حاكم، 
ّ
 األزمة، باعتبار أن

ّ
لحل

تعتبر هي أساس األزمة.
ــه الــعــاصــمــة  ــذي الـــتـــزمـــت بـ ــ ــّكـــل الـــحـــيـــاد الـ وشـ
الــتــنــزانــيــة دار الـــســـالم، إّبــــان الــحــرب األهــلــّيــة 
التي اندلعت في الدولة، أرضّية إنجاح عملّية 
الوساطة، كونها ليست بعيدة عن وجدان قادة 
ى زعيمهم وملهمهم 

ّ
»الحركة الشعبّية«، إذ تلق

الــراحــل جـــون قــرنــق، دروســــه فــي دار الــســالم، 
وتأثر حينها، أي في ستينيات القرن املاضي، 
الذي  نيريري،  جوليوس  التنزاني،  بالرئيس 
قاد نضااًل في بالده ضّد االستعمار، وأّسس 

مدرسة االشتراكية األفريقية.
الرغم من تعاطف تنزانيا مع »الحركة  وعلى 
الشعبية« لتحرير السودان، إبان الحرب التي 
لم  الــســالم  أن دار  إاّل  الـــســـودان،  خاضتها مــع 

تقّدم لها دعما مادّيا.
ــة، الــتــي  ــّيـ ــقـ ــريـ وتـــعـــّد تــنــزانــيــا مـــن الــــــدول األفـ
لــم تــشــهــد حــروبــا أهــلــيــة مــنــذ اســتــقــاللــهــا في 
شرق  دول  في  املوجود  باملفهوم  الستينيات، 
سياسّيا،  مستقّرة  ها 

ّ
أن كما  أفريقيا.  ووســط 

 بــــدول كــيــنــيــا، ويـــوغـــنـــدا، وإثــيــوبــيــا، 
ً
مـــقـــارنـــة

والسودان وجنوب السودان.
ــزب واحـــــد على  ــم مـــن ســيــطــرة حــ ــرغـ وعـــلـــى الـ
تأسيس  فــي  نجح  ه 

ّ
لكن تنزانيا،  فــي  السلطة 

القبائل  فــوجــدت  القبلية،  عــن  بــعــيــدًا  الـــدولـــة، 
ــر الــــذي يغلق  كــافــة نــفــســهــا فـــي الــســلــطــة، األمــ

أبواب الفتنة فيها.
الشمالي  الجزء  التي تقع في  أروشـــا،  ولعبت 
ــعــتــبــر مــن املــنــاطــق السياحية 

ُ
مــن الـــدولـــة، وت

املفاوضات، وورش  احتضان  في  دورًا  هناك، 
ــزاعــــات فــــي دول  ــنــ  الــ

ّ
ـــقـــة بـــفـــض

ّ
الـــعـــمـــل املـــتـــعـــل

مات الدولّية 
ّ
أفريقيا، وعادة ما تقصدها املنظ

ــنــــي، وملــا  ــّيـــة، نـــظـــرًا الســـتـــقـــرارهـــا األمــ والـــغـــربـ
ع بــه مــن جـــّو نــقــي. واحــتــضــنــت أروشـــا، 

ّ
تتمت

املـــفـــاوضـــات الــخــاصــة بــــروانــــدا، الــتــي شــهــدت 
عت 

ّ
أفريقيا، ووق أكبر حرب عرقّية في تاريخ 

فيها اتفاقيات أروشــا للسالم، التي جرى من 
خــاللــهــا تــقــاســم فــعــلــي لــلــســلــطــة بـــني الــهــوتــو 
والـــتـــوتـــســـي فـــي روانــــــــدا. كــمــا اخـــتـــيـــرت مــقــرًا 
الجرائم  في  نظرت  التي  الــروانــديــة،  للمحاكم 
 
ّ
 عـــن أن

ً
املــرتــكــبــة أثـــنـــاء الـــحـــرب هـــنـــاك، فــضــال

الخارجي،  العالم  انفتاح تنزانيا عموما على 
ــل لــلــغــربــيــني، لعقد 

ّ
جــعــل مــنــهــا املـــكـــان املــفــض

مؤتمراتهم الخاصة في أفريقيا.
وقبل انفصال جنوب السودان، شهدت أروشا 
الحرب  إنهاء  في  الخاصة  الــورش  الكثير من 
الدائرة في أجزاء متعددة فيه، وآخرها اجتماع 

عقد عام 2010، لتوحيد الحركات الدارفورّية.
ــزاع الـــجـــنـــوبـــي  ــ ــنــ ــ ــ ــراف أطـــــــــراف ال ــ ــتــ ــ وبــــعــــد اعــ
الــجــنــوبــي، بــمــســؤولــّيــتــهــم عـــن الـــحـــرب الــتــي 
 لـــأزمـــة الــجــنــوبــيــة، ربــمــا 

ً
ــإن حــــال انـــدلـــعـــت، فــ
ينطلق من أروشا.

دبلوماسية تنزانيا لحل النزاعات: جنوب السودان نموذجًا
تقرير

الرئيس التنزاني ومشار في أروشا )فرانس برس(

على هامش الحدث

أرنست خوري

أخـــطـــر أنــــــــواع األوهـــــــــام الـــتـــي قــد 
ــلـــيـــشـــيـــات عـــمـــومـــًا،  ــيـ تـــصـــيـــب املـ
ــــذي يتملك  ــم فــائــض الـــقـــوة، ال وْهــ
ــي هــــذه األيـــــــام. كــان  الــحــوثــيــني فـ
وه 

ّ
لــهــؤالء أن يتلقوا مــا تلق بــد  ال 

بالفعل من ضربات في البيضاء 
األرض،  إلــى  أرجلهم  لتعود  وإب، 
ــب 

ّ
ولــيــتــذكــروا أن الــيــمــن بــلــد مــرك

من ألف جزئية تحول دون تمكن 
أي طــرف )بمن فيهم الــدولــة( من 
بسط هيمنته بالحديد والنار. لكن 
يبدو أن تلك الضربات املتواصلة 
باملزيد  التسبب  ســـوى  تفعل  لــم 
ــدى الــجــمــاعــة،  ــ ــقــــواء لـ ــتــ مــــن االســ
بفعل نفخ إيراني فاق كل الحدود، 
 
ً
ووقوف العالم على »الحياد« أسوة
بدفن حكام صنعاء رؤوسهم في 
الحوثيني.  تسونامي  إزاء  الرمال 
تسونامي تتعدد تسمياته بهدف 
ــتــهــرب مـــن وصــــف مـــا يحصل  ال
األهلية  الحرب  الحقيقي:  باسمه 
مع  مالمحها  تكتمل  بـــدأت  الــتــي 
انــتــقــال »الــلــجــان الــشــعــبــيــة« التي 
ــن الــقــبــائــل،  ســبــق أن تــشــكــلــت مـ
ــني، من  بــغــطــاء وتــســلــيــح حــكــومــيَّ
ــدة«، إلــى  ــاعـ ــقـ مــحــاربــة تــنــظــيــم »الـ
قــتــال الحوثيني فــي خــنــدق واحــد 
مــع »الــقــاعــدة«، وفــق نظرية أن ال 
فـــوق صـــوت حماية  صـــوت يعلو 

أهل السنة من الشيعة.
القوة  بفائض  الشعور  كــان  وإن 
لـــدى املــجــمــوعــات املــســلــحــة غير 
الــنــظــامــيــة، هـــو وصــفــة الــحــروب 
األهلية، فإّن محاربة دول كبرى 
بــــــأدوات خــارجــيــة،  ــرى  ــ أخـ  

ً
دوال

ــو مـــــــا كـــــــــان يــــجــــري  ــ ــحـ ــ ــى نـ ــ ــلـ ــ عـ
ــاردة، هـــو ذروة  ــبــ ــ أيــــام الـــحـــرب ال
ــران  ــّدعـــي إيــ ــيــة الـــتـــي تـ االمــبــريــال
محاربتها. هي إيران التي تدرك 
ال شك، أنها، من خالل عدم منع 
ــن الــتــوجــه  ــي مــ ــوثـ ــحـ حــلــيــفــهــا الـ
الصافية  املــحــافــظــات  عمق  نحو 
مذهبيًا، البيضاء نموذجًا، تكون 
الــدفــع نحو  فــي  مساِهمة أصيلة 
الجماعي، وهي  اليمني  االنتحار 
األهلية  للحروب  املالزمة  الصفة 
مالمحه  جماعي  انتحار  طبعًا. 
جلّية في مواجهة تبدو نتيجتها 
ــني يتشاركان 

َ
صــفــرّيــة بــني طــرف

ويــتــســابــقــان على  ــر  اآلخـ تكفير 
»الــشــهــادة فــي سبيل الــلــه«، لكن 
ــادئ هــنــا  ــ ــبـ ــ ــادي أظــــلــــم«، والـ ــ ــبـ ــ »الـ

معروفة هويته.
ــون كــــل ذلــــــك، ســيــبــقــى  فــــي غـــضـ
لــــ12 ساعة  العامل االيــرانــي يــكــّد 
ــــور،  ــــى مـــن األجـ يــومــيــًا، بـــحـــّد أدنـ
الحرب  تكاليف  ليسّدد بضرائبه 
والعالم،  بالوكالة،  لــبــالده  الدينية 
سعيد  طبعًا،  اليمنيني  باستثناء 
أحدث فصول تصفية  بمشاهدة 
التكفيريني وفق آيات ذكر الدعاء: 
الــلــهــم اضــــرب الــظــاملــني بــالــظــاملــني 
ــاملــــني... لكن  وأخـــرجـــنـــا مــنــهــم ســ

على حساب اليمنيني.

ُدعاء يمني

نصوص الدستور تعبير عن المشهد اليمني 
)محمد حويس/فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

الدولة ستشّجع الالجئين على العودة إلى بالدهم )حسين بيضون(

تحليل
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أصبحت قوات المعارضة في حلب أمام خيارات محدودة، في ظل التراجع الميداني الذي تعاني منه، جراء الهجوم 
الذي تواجهه من قوات النظام و»داعش«، وبدأ التفكير جديًا في صفوف بعض قادتها باالنسحاب من المدينة

إربيل ـ العربي الجديد

يــســتــعــّد األكـــــــراد لـــلـــدخـــول فـــي أحـــــدث جــولــة 
العراقية حــول جملة  الحكومة  مع  مباحثات 
املتراكمة خالل  العالقة،  الخالفية  امللفات  من 
بعدما   ،2014 ــــ   2006 املالكي  حكومتي  فترة 
ــي الـــبـــرملـــان  أدى الــــــــــوزراء األكـــــــــراد الـــيـــمـــن فــ

والتحقوا بأعمالهم.
ــائـــمـــة بــــن األكـــــــراد  ــقـ ــات الـ وتـــنـــقـــســـم الــــخــــالفــ
والــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلــــى ســيــاســيــة تتعلق 
بــحــســم مستقبل عـــائـــدات عـــدد مــن املــنــاطــق، 
عليها  »املــتــنــازع  بـــ الــبــالد  دســتــور  فها 

ّ
يصن

بــن إقــلــيــم كــردســتــان والــحــكــومــة الــعــراقــيــة«، 
ــا وبــــلــــدات عــــديــــدة، أهــمــهــا  ــّم مـــدنـ ــــي تـــضـ وهـ
ــى الــتــبــايــن 

ّ
كـــركـــوك الــغــنــيــة بــالــنــفــط. ويــتــجــل

اآلخــــر فـــي الـــخـــالفـــات االقــتــصــاديــة واملــالــيــة، 
املــتــعــلــقــة بــتــصــديــر الــنــفــط املــنــتــج مـــن حــقــول 
إقليم كردستان، وبإعادة إطالق حصة اإلقليم 
ــة الــعــامــة لــلــبــالد، وصــــرف رواتـــب  مــن املـــوازنـ
ــد أوقــفــهــمــا املــالــكــي مــنــذ بــدايــة  مــوظــفــيــه وقــ
الــعــام الــحــالــي. كــمــا أن هــنــاك بــنــودًا خالفية 
أخرى، مرتبطة بموضوع تخصيصات قوات 

إسطنبول ـ باسم دباغ

تــعــبــر الــحــكــومــة الــتــركــيــة وقـــيـــاديـــو الــحــركــة 
تــفــاؤلــهــم بمستقبل  عـــن  الـــكـــرديـــة  الــقــومــيــة 
عــمــلــيــة الــتــســويــة بــعــد أن ســلــمــت الــحــكــومــة 
الــتــي عملت عليها  الــطــريــق  التركية خــارطــة 
طيلة شــهــر رمــضــان املــاضــي، وذلـــك بحسب 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء السابق ونــائــب رئيس 

»العدالة والتنمية«، بشير أتالي.
ويؤكد رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو، أنه 
مــن املــفــتــرض أن يتحقق الــســالم فــي غضون 
عـــدة أشــهــر فـــي حـــال قــامــت جــمــيــع األطــــراف 

املعنية بواجبها تجاه العملية. 
ــبـــارز والــنــائــب  مـــن جــهــتــه، يــؤكــد الــقــيــادي الـ
الديمقراطي«  »الشعوب  حــزب  عن  البرملاني 
الــكــردســتــانــي(،  الــســيــاســي للعمال  )الــجــنــاح 
سري ثريا، عن تفاؤله فيما يخص العملية. 
ويـــرى أنــه »مــن خمسة إلــى ستة أشــهــر، هي 
مــــدة كــافــيــة إلكـــمـــال الــعــمــلــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
نـــزع ســـالح الـــقـــوات الــتــابــعــة لــحــزب )الــعــمــال 
الكردستاني(«، وذلك خالل تصريح له لقناة 

»سي إن إن« التركية.
لــبــذل  ــة  ــاجـ ــحـ الـ ــو عـــلـــى  ــلــ ــدد داود أوغــ ــشــ ويــ

حلب ـ أنس الكردي

يــعــود آخــر تــقــّدم لتنظيم »الــدولــة 
اإلســــــــالمــــــــيــــــــة«، فـــــــي ريـــــــــف حـــلـــب 
الــشــمــالــي، إلـــى قــبــل نــحــو شهرين 
تقريبًا، عندما سيطر مقاتلو »داعــش« على 
ــل رفــعــت فـــي الــريــف  ــارع وإعـــــزاز وتـ بـــلـــدات مــ
التنظيم يتجه إلى السيطرة  الشمالي. وكان 
بــشــكــل شــبــه مــطــلــق عــلــى الـــريـــف الــشــمــالــي، 
بــدء حشد  مــع  الــشــرقــي.  للريف  بعد ضمانه 
ــــش« في  املــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــحــرب عــلــى »داعـ
ســوريــة، وبــعــد أســابــيــع مــن الــغــارات الجوية 
لــلــواليــات املــتــحــدة والــتــحــالــف الــــذي تــقــوده، 
ومــنــع الــتــنــظــيــم مـــن الــتــقــدم بــاتــجــاه اإلقــلــيــم 
الكردستاني، وطـــرده مــن ســد املــوصــل، عــّدل 
التنظيم الخطط الحربية القائمة، والتي كان 
فــي مقدمتها الــســيــطــرة عــلــى مــطــار كــويــرس 
الــعــســكــري فـــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، ومــطــار 
دير الزور العسكري، شرق البالد، ليقف عند 
حدود قرى مرج دابق واحتيمالت وأرشاف، 
آخر خطوط املواجهة مع املعارضة املسلحة، 
قــبــل الـــتـــوجـــه إلــــى املـــعـــاقـــل األبــــــرز فـــي مـــارع 

وإعزاز.
مــديــنــة عن  التنظيم  اســتــهــدف  ذلـــك،  نتيجة 
الـــــعـــــرب، لــتــحــقــيــق أهــــــــداف جــيــوســيــاســيــة، 
أهــمــهــا تــأمــن الـــحـــدود الــطــويــلــة املــمــتــدة مع 
ــنـــاك، وتــقــلــيــص  ــراد هـ ــ ــ تـــركـــيـــا، ومــبــاغــتــة األكـ
ــب دخــول 

ّ
ــــش« يــتــجــن نــفــوذهــم، عــلــمــًا أن »داعـ

أكثر من معركة في آن واحد، سواء ضد قوات 
املعارضة أو قوات النظام السوري. منذ ذلك 
الحن، صرف »داعــش« نظره عن التمدد في 
املعارك  طبيعة  بسبب  الشمالي،  حلب  ريــف 
الــــدائــــرة فـــي مــديــنــة عـــن الـــعـــرب حــتــى هــذه 
الكردي  الجانب  اللحظة، وسط استماتة من 
الــــذي يــعــتــبــر املــعــركــة هــنــاك مــعــركــة وجــــود، 
مدعومًا بطائرات حربية دولية. وفي السياق، 
ــدد مــن  ــ ــول وصـــــــول عــ ــ تــــضــــاربــــت األنـــــبـــــاء حــ
مقاتلي الجيش الحر إلى عن العرب، بعدما 
أردوغـــان،  التركي، رجــب طيب  الرئيس  أعلن 

التي ترفض  الــكــرديــة(،  )الــقــوات  »البشمركة« 
قانونية  إلــى خالفات  إضافة  بغداد صرفها. 
تــشــريــعــيــة، تــتــعــلــق بــتــشــريــع قـــانـــون الــنــفــط 

والغاز الوطني.
ويطلب األكــراد من الحكومة العراقية صرف 
أكــثــر مــن ثــمــانــيــة مــلــيــارات دوالر مخصصة 
لإلقليم عن األشهر املاضية من العام الحالي، 
وكــان املالكي قد أوقفها بهدف الضغط على 
األكراد، من أجل إيقاف تصدير النفط بمعزل 
املطالبات  وتــأتــي  العراقية.  النفط  وزارة  عــن 
الــــكــــرديــــة فـــــي وقــــــت تـــعـــانـــي فـــيـــه الـــخـــزيـــنـــة 
الحاّد  التراجع  بسبب  مشاكل،  مــن  العراقية 
في أرصدتها املالية، التي تتوفر من مبيعات 

النفط.
ويقول وكيل وزارة املالية العراقي فاضل نبي، 
الحكومة  »مصاريف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
العراقية تتراوح بن خمسة إلى ستة مليارات 
العراقية  الخزانة  يدخل  فيما  شهريًا،  دوالر 
نـــحـــو ســـتـــة مـــلـــيـــارات دوالر، مــــن بـــيـــع نــحــو 
مليونن ونصف مليون برميل من النفط كل 
شهر، لذلك الوضع املالي العراقي ليس جيدًا«. 
ويشير نبي إلى أن »الوضع املالي كان هكذا، 

خطوات متبادلة، مؤكدًا أنه ال ينبغي أن يتم 
التوقع من حزب »العدالة والتنمية« الحاكم 
الــســالم مــن طرف  أن يعمل على دفــع عملية 
الــذي يعتبره حزبه الالعب  واحــد. أمــا ثريا، 
 للحركة »القومية 

ً
الرئيس في العملية ممثال

الكردية«، فيشير إلى ضرورة تحسن ظروف 
الــكــردســتــانــي« عبد  »الــعــمــال  معيشة زعــيــم 
ــــالن، الــــذي يــقــضــي حــكــمــًا بالسجن  الــلــه أوجـ
املــؤبــد فــي جــزيــرة إمــرالــي التركية. ويضيف 
ثريا، أن » ظروف معيشة أوجالن لم تتغير، 
معه،  اجتماعًا  عشرين  من  أكثر  أجرينا  لقد 
وكــانــت جميع هـــذه االجــتــمــاعــات فــي املــكــان 
ــتـــرًا«. ويشير  ـــ15 مـ ــ ذاتــــه الــــذي ال يــتــجــاوز الـ
ثريا إلى خطط لتشكيل سكرتارية ألوجالن، 
ستتكون من خمسة أو ستة أعضاء بارزين 
ــاد  ــ ــــحـ ــــن »الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« و»اتـ مـ
املــجــتــمــعــات الـــكـــردســـتـــانـــيـــة«، ســـيـــوكـــل لــهــا 
مهمة إجراء اللقاءات مع الحكومة والساسة 
األتــراك، واملشاركة في املفاوضات، وستكون 

قادرة على العمل بدءًا من األسبوع املقبل.
ــــك، يـــشـــرح رئـــيـــس »الــشــعــوب  فـــي غـــضـــون ذلـ
الــديــمــقــراطــيــة« صـــالح الــديــن دمــيــرتــاش، أن 
أوجــــــالن كــــان قـــد طـــالـــب بــــأن يـــشـــارك ممثل 

الديمقراطي  االتحاد  أن حزب  الجمعة،  أمس 
الكردي السوري وافق على عبور 1300 مقاتل 

من الجيش السوري الحر إلى املدينة.
أن فصائل وتشكيالت عسكرية معارضة  إال 
العرب،  إلــى عــن  إرســـال مقاتلن  نفت نيتها 
مـــؤّكـــدة ثــبــاتــهــا عــلــى جــبــهــات مــديــنــة حــلــب. 
العميد  للمجلس،  العسكري  القائد  وتساءل 
زاهر الساكت، على صفحته على »فيسبوك« 
»هـــل نــحــن ضــعــاف الــعــقــول لــنــقــاتــل فـــي عن 
ــة تــســاعــدهــا ونــتــرك  الـــعـــرب وهـــنـــاك ألـــف دولــ
ــه فـــي حــال  ــدرك أنــ ــ ــــش« يـ ــ ــات »داعـ ــ ــلـــب«. وبـ حـ
خرج منتصرًا في عن العرب، فإنه سيكسب 
جوانب معنوية كثيرة في أوساط الرأي العام 
عدا  أوســـع،  لــه، ويستقطب جمهورًا  املناصر 
عن املكاسب املادية املتمثلة في أرض جديدة 
»الـــخـــالفـــة  ــى الــــحــــدود املـــكـــانـــيـــة لــــ ــ تـــضـــاف إلـ
التي  الــعــازلــة  اإلســالمــيــة«، وتــقــّوض املنطقة 
يجري الحديث عنها، وتهدد تركيا من مغبة 

القيام بحرب ضدها.
وضــع ســاعــد الــقــوات النظامية الــســوريــة في 
ريــــف حــلــب الــشــمــالــي، الـــتـــي كـــانـــت مــرتــاحــة 
تمامًا ملا يجري في مدينة عن العرب، ووفقًا 
ــــوات  لـــتـــوافـــق الـــســـيـــاســـات بــــن »داعــــــــش« وقـ
املــعــارضــة،  مناطق وجـــود  بتقويض  الــنــظــام 

الحرب على  أن تتفاقم األوضـــاع نتيجة  قبل 
تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( في األشهر 
الــخــمــســة األخــــيــــرة«. ويــضــيــف وكـــيـــل وزارة 
املالية العراقي أنه »قد تكون املفاوضات بن 
إقليم كردستان والحكومة العراقية هذه املرة 
أكثر سهولة من ذي قبل، عندما كان املالكي 
رئيسًا لــلــوزراء، ألن األشــخــاص الــذيــن كانوا 
دون التفاوض في الحكومة لم يستمّروا 

ّ
يعق

النفط السابق  في مواقعهم، خصوصًا وزير 
تابعًا لحسن  كــان  الــذي  الكريم لعيبي،  عبد 

جبل  في  الكردستاني«  »العمال  أعضاء  عن 
قنديل في املفاوضات.

وكــــــان مــــوضــــوع مـــنـــح أوجـــــــالن صـــفـــة كــبــيــر 
املفاوضن عن الطرف الكردي، قد أثار الكثير 
ــات الــحــكــومــة الــتــركــيــة وحـــزب  ــراضـ ــتـ ــن اعـ مـ

»الشعب الجمهوري«.
ــان، خــالل  ــ ونــفــى الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــ
تــصــريــحــاتــه لــلــصــحــافــيــن بــعــد عـــودتـــه من 
األفغانية كابول، األسبوع  للعاصمة  زيارته 
املاضي، نية الحكومة تخصيص فيال خاصة 
إلقامة أوجالن، وتحويل السجن إلى نوع من 
اإلقامة الجبرية. وأضاف أردوغان أنه »فيما 
فإن  برأيي  مفاوضن،  ككبير  يخص وضعه 
األمر في غاية الخطورة بل وخطأ كبير، ففي 
كل األحوال إن مسؤولي جهاز االستخبارات 

مع تجنب االصطدام بن الطرفن إال ما ندر، 
كحقل شاعر في ريف حمص، ومطار الطبقة 
والــفــرقــة 17 والـــلـــواء 93 فــي ريـــف الــرقــة، فــإن 
جيش النظام قد اختار بالطبع فتح جبهات 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  ــنـــاطـــق الـ جــــديــــدة فــــي املـ
املعارضة في الريف الشمالي الغربي، بداًل من 
رد الدين له، عبر استغالل حربه مع املقاتلن 
والتحالف  الحر«،  »الجيش  األكــراد وفصائل 

أمــام  العقد  أكــبــر  هـــؤالء  الشهرستاني. شــّكــل 
نجاح املفاوضات«.

ــر املـــالـــيـــة صــفــاء  ــ ويــلــفــت أيـــضـــًا إلــــى أن »وزيــ
الدين الصافي، كان يأتمر مباشرة بأوامر من 
تغّير  واآلن  املــحــادثــات،  يعرقل  وكــان  املالكي 
املالية  ووزيـــرا  النفط،  ووزيـــر  الشهرستاني، 
ــا مــتــفــائــل بــإمــكــان  ــ والــتــخــطــيــط«. وتـــابـــع »أنـ
تــطــويــق املــشــاكــل، وال ســيــمــا أن كــثــيــرا منها 
يتعلق بموضوع تصدير النفط من كردستان 
وآليات التصدير، وأين ستودع أموال النفط«.
ووصف نائب رئيس مجلس النواب العراقي، 
ــوزراء األكـــراد  ــ ــارام شــيــخ مــحــمــد، الــتــحــاق الـ ئــ
 يساعد 

ً
بأعمالهم في حكومة العبادي، عامال

على »فتح األبواب والبدء بمفاوضات جادة، 
حكومة  بــن  الخالفية  القضايا  جميع   

ّ
لــحــل

لكن  االتــحــاديــة«.  والحكومة  كردستان  إقليم 
تلك ليست الصورة كاملة، فهناك في الجانب 
الـــكـــردي، مــن ال يـــرى إمــكــانــيــة حــل الــخــالفــات 
بن الجانبن، مثل سكرتير برملان كردستان، 
فخر الدين قــادر، الــذي أعــرب عن عدم تفاؤله 
بــاملــحــادثــات املــقــبــلــة بــن األكـــــراد والــحــكــومــة 

العراقية الحالية.

لــــلــــقــــائــــه، أي أوجـــــــــــالن، ملــنــاقــشــة  ــون  ــبــ ــذهــ يــ
املواضيع التي تستدعي ذلك. بصفتي رئيس 
التي  تجربتي  بعد  قناعتي  فــإن  جمهورية، 
تمتد ألكثر من 11 عامًا في السلطة أننا قمنا 
بــكــل مـــا هـــو الزم، حــتــى فـــي مــجــال الــصــحــة، 
الــالزمــة من  الــرعــايــة الصحية  لــه  فإننا نقدم 

دون أي تقصير«.
وانــتــقــد زعــيــم حـــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
)أبرز أحزاب املعارضة التركية( كمال كلجدار 
أوغلو، الحكومة إلشراكها أوجالن في عملية 
عــن طــرف  »إن كنتم تبحثون  وقـــال  الــســالم. 
عــددًا كبيرًا  تــتــحــاورون معه، فحزبي )يضم 
من األكراد(، موجود في البرملان، وبإمكانكم 
الحوار معه. ملاذا أوجالن؟ وهل يمثل أوجالن 

جميع األكراد؟ كال«. 
بــعــد اإلعــــــالن عـــن خـــارطـــة الـــطـــريـــق، وخـــالل 
التي  العقالء«  »هيئة  بـ أوغلو،  داود  اجتماع 
كانت مكلفة بالترويج لعملية السالم للرأي 
الحديث مرة أخرى  أعيد فتح  التركي،  العام 
حول دور أوجــالن في إتمام العملية، ليؤكد 
داود أوغلو أنه لن يتم منح أوجالن منصب 
الكردستاني«،  »العمال  عن  املفاوضن  كبير 

ب الوحيد.
َ
مشددًا على أنه ليس املخاط

الدولي، والتوجه إلى طرده من املناطق التي 
والشرقي  الشمالي  الــريــف  فــي  فيها  يتمركز 
كــمــدن الـــبـــاب ومــنــبــج، وهــــذه املــنــاطــق أقـــرب 
بمدن  قورنت  ما  إذا  املكاني،  بالقياس  إليها 

مارع وإعزاز.
ولــــم يــكــتــب الــنــجــاح لــغــيــاب خــطــر »داعـــــش« 
عــن املــعــارضــة، إذ ســارعــت الــقــوات النظامية 
الــتــمــدد فــي مناطق سيفيات وحــنــدرات  إلــى 

نحو  قبل  نجاحها  من  مستفيدة  والجبيلة، 
لسجن  املعارضة  حصار  بكسر  أشهر  ثالثة 
ــلـــى املـــديـــنـــة  ــلـــب املــــــركــــــزي، والــــســــيــــطــــرة عـ حـ
في  االستراتيجية  املناطق  أبــرز  الصناعية، 
مــحــافــظــة حــلــب، وهـــي تــهــدف كــذلــك إلـــى فك 
ــراء، اللتن  الــحــصــار عــن بــلــدتــي نــّبــل والــــزهــ
ــاق  ــبــ ــة، وإطــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــا قــــــــوات املـ ــمـ تـــحـــاصـــرهـ
الـــحـــصـــار عـــلـــى حـــلـــب مــــن الـــجـــهـــة الــغــربــيــة، 
ــايــــش« )قـــــوات األمـــن  ــتـــراط »األســ فـــي ظـــل اشـ
( منع دخــول أي ســالح من 

ً
الداخلي الــكــرديــة

ــه إلــى  ــتـــوجـ الـــعـــرب إلــــى مــديــنــة عـــفـــريـــن، والـ
مــدن إعـــزاز ومـــارع وتــل رفــعــت فــي حــال بقاء 
»داعش« مشغولة في معاركها بعن العرب، 
أو غـــض الـــطـــرف حــيــال تــقــدم قــــوات الــنــظــام 

بجانبها.
حة 

ّ
املسل املعارضة  املعطيات،  ووضعت هذه 

أمــام خيارات صعبة، وسط استنزافها على 
ــن قــبــل  ــتـــن، تــــــارة مــ ــيـ مــــــدار الــســنــتــن املـــاضـ
الــنــظــام، وأخـــرى مــن قبل »داعــــش«. وبـــدأ كل 
»جبهة  طــرف يكيل االتــهــام للطرف اآلخـــر، فـ
الـــنـــصـــرة« انــســحــبــت مـــن خــطــوط املــواجــهــة، 
وتــوّجــهــت إلـــى ريــفــي إدلـــب وحــمــاة لتوطيد 
فقد  اإلسالمية«  »الجبهة  أما  نفوذها هناك. 
جرى اتهامها بالتقاعس عن قتال »داعش«، 
ــأن مــعــاركــهــا مــســتــمــرة  ــرّد بــ ــ لــتــســارع إلــــى الــ
ضــد التنظيم، وأن أكــثــر مــن ألـــف مــقــاتــل من 
صــفــوفــهــا يـــصـــّدون هــجــمــات »الــــدولــــة« على 
ريــفــي حــلــب الــشــمــالــي والــشــرقــي، ويــقــاتــلــون 
كل من يعتدي عليهم، خصوصًا أن »قتالهم 
ــٌب شــرعــي ال يــمــكــن إيــقــافــه حــتــى تـــزول  ــ واجـ
األسباب التي دفعت إليه، وحتى يتم تنظيف 
والتطرف  الغلو  فكر  من  املجاهدين  صفوف 
ر من وراء الحدود، ليجرَّ السورين إلى  سيَّ

ُ
امل

مستنقٍع تسيل فيه دماؤهم«.
حــال »جــيــش املــجــاهــديــن واألنـــصـــار« التابع 
ــــن«، لــــم يـــكـــن أفـــضـــل،  ــديـ ــ »جـــبـــهـــة أنــــصــــار الـ لــــ
فــقــد أدى وضـــعـــه عــلــى الئـــحـــة اإلرهـــــــاب من 
قــبــل الــــواليــــات املــتــحــدة إلــــى وضــــع ســيــاســة 
فــي حال  الجوية،  للغارات  للتصدي  جــديــدة 
استهدافها له. ومع وصول قوات النظام إلى 
أفضل وضع عسكري لها منذ سيطرة قوات 
املعارضة على ريف حلب الشمالي قبل نحو 
عام ونصف العام، وترجيح كفة »داعش« في 
مدينة عن العرب، تزداد املخاوف من الخطر 
الداهم نحو ريف حلب الشمالي، والذي يهدد 

 .
ً
املعارضة املسلحة بمحو وجودها كامال

يــبــقــى الــتــســاؤل عــن الــخــطــر املــحــتــمــل األكــبــر 
لــهــذه املــنــاطــق، هــل هــو الــنــظــام أم »داعــــش«؟ 
فــي حــن بــاتــت مناطق عــدة فــي حلب تشهد 
تـــظـــاهـــرات شـــبـــه يـــومـــيـــة يــنــظــمــهــا األهـــالـــي 
واتحاد »ثــوار حلب« تطالب بتدارك الوضع 

العسكري في حلب قبل فوات األوان.

حلب ـ رامي سويد

ــوات املـــعـــارضـــة الــســوريــة  ــ بـــاتـــت قـ
في مدينة حلب أمام وضع صعب 
وأمام خيارات محدودة، بعد تمّكن 
قوات النظام السوري، في عمليتها العسكرية 
الحالي،  العام  مطلع  منذ  حلب  في  املستمرة 
من استعادة املناطق التي كانت تحت سيطرة 
املعارضة شرق وشمال املدينة، كما استطاع 
تنظيم »الــدولــة اإلســالمــيــة« )داعــــش(، إجبار 
قــوات املعارضة السورية على االنسحاب من 
بالكامل، وبعض  الشرقي  ريــف حلب  مناطق 
كانت كل  الشمالي، بعدما  ريــف حلب  بــلــدات 
هذه املناطق تحت سيطرة املعارضة السورية 
ت قوات النظام 

ّ
العام الحالي. وشن في مطلع 

ــســــوري، بــعــد اســتــعــادتــهــا لــبــلــدة خــنــاصــر  الــ
االستراتيجية، جنوبي حلب، قبل نهاية العام 
املاضي، هجومًا واسعًا على مناطق سيطرة 
املعارضة السورية في مدينة السفيرة، شرقي 
حلب وريفها، لتتمكن من استعادة السيطرة 
على املدينة التي تحظى بأهمية استراتيجية 
عـــالـــيـــة، نـــظـــرًا لــقــربــهــا مــــن مـــعـــامـــل األســلــحــة 
التابعة لوزارة الدفاع السورية. كما استعادت 
قـــوات الــنــظــام، فــي شهر مــايــو/ أيـــار املــاضــي، 
في  األكــبــر  الصناعية  املــديــنــة  على  السيطرة 
ســـوريـــة والـــواقـــعـــة إلـــى الــشــمــال مــبــاشــرة من 
مدينة حلب، بعد أكثر من عامن من سيطرة 

قوات املعارضة عليها.
ومـــّكـــن ذلــــك قـــــوات الـــنـــظـــام مـــن فـــك الــحــصــار 
الـــــذي فــرضــتــه املـــعـــارضـــة عــلــى ســجــن حلب 
املــركــزي ألكثر مــن عــام، لتطلق قــوات النظام 
أخــيــرًا هــجــومــًا جــديــدًا عــلــى مــنــاطــق سيطرة 
مع  وتنجح  حلب،  شمال  السورية  املعارضة 
مطلع الشهر الحالي في بسط سيطرتها على 
االستراتيجيتن،  وسيفات  حــنــدرات  بلدتي 
والــلــتــن يــمــر فيهما أحـــد أهـــم خــطــوط إمـــداد 

قوات املعارضة السورية في مدينة حلب.
في املقابل، حاولت قوات املعارضة في حلب 
اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى الــبــلــدتــن، وشــنــت 
هــجــمــات قــويــة عـــدة عــلــى نــقــاط تــمــركــز قــوات 
الــنــظــام فــيــهــمــا، وتــمــكــنــت مـــن فـــرض حــصــار 
على قوات النظام املتمركزة في البلدتن أليام 
قبل أن ينجح النظام بفك الحصار عن قواته 
الــبــلــدتــن، بعد سيطرته على  املــحــاصــرة فــي 
معملي اإلسمنت والزجاج الواقعن على تلة 
الغربي من سجن حلب  الشمال  إلــى  مرتفعة 

املركزي.
ــوقــــت نـــفـــســـه، كـــانـــت قــــــوات املـــعـــارضـــة  فــــي الــ
ــعــــارك شـــبـــه يـــومـــيـــة مــــع مــقــاتــلــي  تـــخـــوض مــ
تنظيم »داعش«، الذي نجح، في شهر فبراير/ 

خيارات حلب 
سيناريوهات جدية 

باالنسحاب من المدينة 
على غرار حمص

الخالفات عمرها من عمر 
حكومة المالكي األولى 

وهي سياسية واقتصادية 

مْنح أوجالن صفة كبير 
المفاوضين عن الطرف 

الكردي أثار اعتراضات
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سياسة

حكومة العبادي أمام أول اختبار نوايا كردي

تفاؤل بالتسوية الكردية ــ التركية فصائل المعارضة المسلحة بين النظام و»داعش«

الــشــرقــي، كــمــا سيطرت  مــديــنــة حــلــب بريفها 
حندرات  حلب  طريق  على  النظامية  الــقــوات 
مارع، الذي كانت تستخدمه قوات املعارضة 
املتمركزة في مدينة حلب،  إمــداد قواتها  في 
إمــداد  خط  السورية  املعارضة  لقوات  ليبقى 
وحيد يصل مناطق سيطرتها في ريف حلب 
الشمالي بمناطق سيطرتها في مدينة حلب، 
وهو الطريق املعروف باسم طريق الكاستلو، 
والذي يصل مدينة حلب بمدينة حريتان في 

ريفها الشمالي.
املقابل، خسرت قوات املعارضة السورية  في 
ــــش«  فـــي حــربــهــا املــســتــمــرة مـــع تــنــظــيــم »داعـ
عتبر في ما مضى 

ُ
مدنًا وبلدات عدة، كانت ت

حاضنًا رئيسيًا لها، كمدينة الباب التي كانت 
عتبر الحاضن األكبر لكتائب املعارضة في 

ُ
ت

ــلـــدات مــنــبــج ومسكنة  ريـــف حــلــب، ومــــدن وبـ
ودير حافر وجرابلس وأخترين، التي يتحّدر 
مــنــهــا مــئــات املــقــاتــلــن املــنــتــســبــن إلـــى »لـــواء 
التوحيد«، الذي كان ُيعّد قبل اندالع الصدام 
مع »داعش« أكبر فصائل املعارضة السورية 

في حلب.
كما عانت قوات املعارضة السورية في مدينة 
حــلــب، بــاإلضــافــة إلـــى مـــا ســبــق، مـــن مشاكل 
فـــي الــتــنــســيــق بـــن قـــواتـــهـــا، ومــــن صــعــوبــات 
النظام  جبهتي  على  القتال  في  التوفيق  في 
الـــســـوري وقـــــوات »داعـــــــش«، وكـــانـــت تضطر 
لــالنــســحــاب مــن بــعــض نــقــاط تــمــركــزهــا على 
الحاصل  النقص  لتغطية  الجبهتن،  إحــدى 
في القوات املدافعة عن خطوطها على الجبهة 

األخرى.
ـــش«  ــدم مــهــاجــمــة »داعــ ـــوءًا عــ زاد الـــوضـــع ســ
لقوات النظام على اإلطــالق في مناطق شرق 
ــقـــوات الــنــظــامــيــة  وشـــمـــال حــلــب، إذ تــتــقــدم الـ
املعارضة شمالي  قــوات  مناطق سيطرة  فــي 
نيران  تقع في مرمى  التي  املنطقة  حلب، في 
قوات »داعــش«، ذلك أن األخيرة تتمركز على 
التالل املشرفة على املدينة الصناعية وسجن 
ــركـــزي، كــمــا تــســيــطــر قــــوات التنظيم  حــلــب املـ
على املحطة الحرارية املقابلة مباشرة ملدينة 

مؤتمر  في  الجمعة،  أمس  أردوغان،  طيب  رجب  التركي  الرئيس  أعلن 
صحافي في أستونيا، أن 150 مقاتًال كرديًا عراقيًا من البشمركة فقط، 
سيتوجهون إلى عين العرب عبر األراضي التركية، بعد أن أُعلن الخميس 
أن عدد هؤالء المقاتلين سيكون 200. كما قال وزير البشمركة الكردية 
هلكورد حكمت لوكالة »فرانس برس« إن القوات التي ستُرسل إلى عين 
على  بناء  مقاتل،   200 عددها  يتعدى  وال  دعم،  قوات  »هي  العرب 

طلب األحزاب الكردية في غرب كردستان«.

قدمت اللجنة الدولية للصليب األحمر، بالتعاون مع الهالل األحمر العربي 
السوري، مساعدة عاجلة ومؤنًا ألكثر من 95 الف شخص يعيشون في 
اللجنة  وقالت  المعارضة.  عليها  تسيطر  التي  المناطق  في  حلب،  ريف 
السكانية  المجموعة  هذه  إن  الجمعة،  أمس  األحمر،  للصليب  الدولية 
ونقلت  المتواصلة«.  »المعارك  بسبب  أشهر«  منذ  ضيق  في  »تعيش 
أيضًا  شخص  ألف   46 حوالى  ويتلقى  شاحنة.   39 من  قافلة  المساعدة 

فرشًا وأغطية ولوازم طبخ ومصابيح َجيب ومحارم وشموعًا.

مساعدات لـ95 ألف شخص

150 كرديًا بدًال عن 200

تقرير

تقرير بعيوننا

نتيجة  النظام.  عليها  التي يسيطر  السفيرة 
كل ذلــك، أصبحت قــوات املعارضة في مدينة 
ــام خـــيـــارات مــــحــــدودة، فـــي ظـــل هــذا  ــ حــلــب أمـ
التراجع امليداني الذي تعاني منه في األشهر 
ــــدور بـــن قـــيـــادات  ــدأ الــحــديــث يـ ــ ــرة. وبـ ــيــ األخــ
املـــعـــارضـــة عـــن الـــتـــوقـــف عـــن مــهــاجــمــة نــقــاط 
تــمــركــز »داعـــــــش« فـــي ريــــف حــلــب الــشــمــالــي، 
النظام  قـــوات  كــامــل ملواجهة  والــتــفــّرغ بشكل 
السوري التي اقتربت من فرض حصار كامل 
عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة املـــعـــارضـــة فـــي حــلــب، 
فــيــمــا يـــتـــحـــدث آخـــــــرون عــــن الــتــفــكــيــر بــشــكــل 
جدي باالنسحاب من مدينة حلب كي ال تقع 
نصبته  الـــذي  بالفخ  فيها  املــعــارضــة  كتائب 
قوات النظام لكتائب املعارضة في حمص في 
 عليها 

ً
وقــت سابق، إذ فرضت حصارًا كامال

ملـــا يـــقـــارب الـــعـــامـــن، قــبــل أن تــجــبــرهــا على 
توقيع اتفاق يقضي بانسحابها من مناطق 
سيطرتها في مدينة حمص، لتصبح املدينة 

تحت سيطرة النظام السوري بالكامل.
الــســوري إلى  وشكلت عــودة طــائــرات النظام 
 زاد من خسائر املعارضة، 

ً
سماء حلب، عامال

إذ لــقــي 20 شــخــصــًا مــصــرعــهــم، فــي بــلــدة تل 
طائرات  نتيجة قصف  لحلب،  التابعة  فــراج، 
للمنطقة  الــــســــوري،  الـــنـــظـــام  لــجــيــش  تــابــعــة 

بالقنابل الفراغية أمس الخميس.
ووصـــــفـــــت لــــجــــان الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــات الـــقـــصـــف، 
»املجزرة«، الفتة إلى أن العديد من املباني  بـ
البلدة تعرضت ألضــرار جسيمة نتيجة  في 

القصف.

املعارضة إلى خسارتها املئات من مقاتليها 
والــعــشــرات مــن قـــيـــادات كــتــائــبــهــا، بــاإلضــافــة 
لخسارتها كميات كبيرة من العتاد العسكري 
واآلليات، وورشات تصنيع الذخائر واملدافع 
محلية الصنع. كما فقدت املعارضة السورية 

فــي حــلــب، إثـــر تــقــدم قــــوات الــنــظــام الــســوري، 
معظم خطوط اإلمداد التي تستخدمها إلمداد 
قواتها املتمركزة في مدينة حلب، إذ سيطرت 
قوات النظام السوري على طريقن رئيسين 
في  املعارضة  قــوات  سيطرة  مناطق  يصالن 

السوري  لالئتالف  العام  األمين  طالب 
ــارض نــصــر الــحــريــري، الــرئــيــس  ــع ــم ال
المؤقتة  الحكومة  تشكيل  المكلف 
طعمة،  أحــمــد  ــتــالف،  ــالئ ل الــتــابــعــة 
الحكومة،  بتشكيل  ــراع  اإلس بضرورة 
أخطاء  تجاوز  »تضمن  معايير  ضمن 
بعرض  طعمة  وعد  فيما  الماضي«، 
الشهر  فترة  خــالل  الــوزاريــة  تشكيلته 
ــان أصـــدره  ــي ــددة لـــه. وفـــي ب ــح ــم ال
االئتالف، أمس الجمعة، شدد الحريري، 
الخميس،  يــوم  طعمة  لقائه  خــالل 
اختيار  على  التوافق  »ضـــرورة  على 
الوزراء والخروج بحكومة توافقية«.

حكومة مؤقتة 
توافقية

استهدف 
»داعش« عين 
العرب لتحقيق 
أهداف 
جيوسياسية 
)كوتوالن 
كوسيل/فرانس 
برس(

شباط املاضي، باستعادة السيطرة على مدن 
ــر حـــافـــر، أكــبــر مـــدن ريــف  الـــبـــاب ومــنــبــج وديــ
حلب الشرقي، ليقوم بعد ذلك بشن هجمات 
واسعة ومتزامنة على كل نقاط سيطرة قوات 
املــعــارضــة فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، ويتمكن 
مــن إجبارها على االنسحاب مــن ريــف حلب 
ــاد الــتــنــظــيــم لــيــبــاشــر  ــ الــشــرقــي بــالــكــامــل. وعـ
هـــجـــومـــه عـــلـــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة املـــعـــارضـــة 
الــســوريــة فــي ريــف حلب الــشــمــالــي، وسيطر، 
بــــدءًا مــن شــهــر أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، على 
واحتيمالت  ودابــق  وارشـــاف  أخترين  بلدات 
فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، لــيــصــل إلـــى تخوم 
مدينة مارع الواقعة إلى الشرق من مدينة تل 
املعارضة  لفصائل  األكــبــر  الحاضنة  رفــعــت، 
ــــي ريــــــف حـــلـــب الــــشــــمــــالــــي، ويـــصـــبـــح عــلــى  فـ
بــعــد أقــــل مـــن عــشــريــن كــيــلــومــتــرًا مـــن مــديــنــة 
املعبر  تركيا،  مــع  الــحــدودي  أعـــزاز ومعبرها 
الـــحـــدودي الــوحــيــد الـــذي تــشــرف عليه قــوات 

املعارضة السورية.
وأدى قتال قوات املعارضة لتنظيم »داعش« 
وقـــوات النظام الــســوري فــي وقــت واحــد على 
مدى الشهور املاضية، إلى استنزافها بشكل 
كبير، إذ أدت املعارك املستمرة التي خاضتها 

تواجه فصائل المعارضة 
السورية المسلحة في 

ريف حلب الشمالي، 
خيارات صعبة، وسط 
تقدم قوات النظام 

وتنامي خطر تنظيم 
»الدولة اإلسالمية«

  شرق
      غرب

تظاهرات مناهضة 
لحكم العسكر في مصر

شهدت مدن ومناطق مصرية، أمس 
ــرات ضــــد الـــنـــظـــام  ــاهــ ــظــ الـــجـــمـــعـــة، تــ
الــحــاكــم، فــي إطـــار األســبــوع الــثــوري 
ــا إلـــيـــه الــتــحــالــف  ــــذي دعــ الـــجـــديـــد، الـ
الوطني لدعم الشرعية، تحت عنوان 
»أسقطوا النظام«. ورفع املتظاهرون 

الفتات تنّدد بانتهاكات األمن. 
)العربي الجديد(

مقتل مسلّح و5 نساء 
بعملية أمنية في تونس

انتهاء  التونسية  السلطات  أعلنت 
ــرت فــي  ــ الــعــمــلــيــة األمـــنـــيـــة، الـــتـــي جـ
الـــلـــيـــل، فـــي مــحــافــظــة  مــنــطــقــة وادي 
رب العاصمة، بمقتل عنصر 

ُ
منوبة ق

ــــح وخــــمــــس نـــــســـــاء. وأوضـــــــح 
ّ
ــل مــــســ

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  املــــتــــحــــدث 
 
ّ
أن الــعــروي،  علي  محمد  التونسية، 
ــودة فـــي منطقة  ــوجــ ــن املــ ــ ــوات األمـ ــ قـ
الــــذي  املــــنــــزل  الـــلـــيـــل، داهــــمــــت  وادي 
يـــتـــحـــّصـــن فــــيــــه »إرهـــــــابـــــــيـــــــان«، مــع 
ــن الــــنــــســــاء وطـــفـــلـــن،  ــ مـــجـــمـــوعـــة مــ
ـــــه »تـــــّم الـــقـــضـــاء على 

ّ
ــى أن مــشــيــرًا إلــ

تلت 
ُ
ق كما  حة«، 

ّ
املسل العناصر  أحــد 

ــح 
ّ
ـــم املــســل

ّ
ــاء، فــيــمــا ســـل ــســ خـــمـــس نــ

الـــثـــانـــي نــفــســه، بــيــنــمــا خــــرج اآلخـــر 
صب قوات األمن. 

ُ
ساملًا، ولم ت

)العربي الجديد(

كيري: 
نحقق في استخدام 

الكلور في العراق
اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، 
جـــــــون كـــــيـــــري، أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، أن 
األحــاديــث عن استخدام غــاز الكلور 
في العراق »خطيرة للغاية«، مشيرًا 
ــتـــحـــدة تــســعــى  ــات املـ ــ ــواليـ ــ ــى أن الـ ــ إلـ
لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات إضــافــيــة 
ملعرفة ما إذا كانت أسلحة كيماوية 

استخدمت في العراق.
)رويترز(

أميركي يهاجم 
الشرطة بالفأس

هــــــاجــــــم رجــــــــــل أمــــــيــــــركــــــي عــــنــــاصــــر 
مـــــن الــــشــــرطــــة بــــالــــفــــأس فـــــي وســــط 
ــويــــورك، قـــبـــل أن يـــطـــلـــقـــوا الـــنـــار  ــيــ نــ
األميركي  هــذا  وكــان  ويقتلوه.  عليه 
اعتبر أن »الجهاد رد مبرر على ظلم 

الصهاينة والصليبين«.
)فرانس برس(

رئيس وزراء كندا
اختبأ في خزانة 

ــد مــيــل«  ــلـــوب انــ ــادت صــحــيــفــة »غـ ــ أفــ
الــكــنــديــة، أمـــس الــجــمــعــة، أن رئــيــس 
ــر،  ــاربـ الـــــــــوزراء الـــكـــنـــدي، ســتــيــفــن هـ
ُوضع في خزانة، خالل الهجوم الذي 
اســتــهــدف مــقــر الــبــرملــان فــي أوتــــاوا، 
األربـــعـــاء املـــاضـــي، حــيــث كـــان يعقد 
ساعة  ربــع  هاربر  وقضى  اجتماعًا. 
في خزانة بالبرملان قبل التحقق من 

أن الطريق آمنة إلخراجه من هناك.
)فرانس برس(

على

مسؤوليتنا

ــلـــعـــة  أكـــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مـــطـ
ــي الـــــجـــــديـــــد« أن  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
ــكـــومـــة االحـــــتـــــالل مــنــحــت  حـ
عـــــشـــــرات مـــــن الـــســـيـــاســـيـــن 
والــــــــــــــقــــــــــــــطــــــــــــــاع الــــــــــخــــــــــاص 
ــيـــالت  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي تـــســـهـ
عــبــر بــطــاقــات »فـــي آي بــي« 
للغاية(  مهمة  )شخصيات 
ــة إلــــى  ــفــ ــن الــــضــ ــ لـــلـــعـــبـــور مــ
ــالــــعــــكــــس، إضـــافـــة  غــــــــزة، وبــ
ــارج األراضـــي  إلـــى الــســفــر خـ
املحتلة. ويأتي إصدار املزيد 
ــذه الـــبـــطـــاقـــات ضــمــن  ــ مــــن هـ
ــيــــالت قــــررهــــا   ــهــ ــســ رزمــــــــــة تــ

االحتالل أخيرًا.
■  ■  ■

لم يأِت اللغط حول احتمال 
ــيــــس  ــرئــ ــل زيـــــــــــــارة الــ ــ ــيـ ــ ــأجـ ــ تـ
السوداني عمر البشير التي 
القاهرة  إلــى  أيـــام  قبل  تمت 
من العدم، إذ كشفت مصادر 
تــفــاصــيــل مــا جــــرى، مشيرة 
إلى أن الخارجية السودانية 
أبـــلـــغـــت  الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 
ــل الــــــــــــزيــــــــــــارة مـــن  ــ ــيــ ــ ــأجــ ــ ــتــ ــ بــ
إعــادة  قبل  املصري  الجانب 
املــوعــد. وعند إعــالن  تثبيت 
الجمهورية  رئــيــس  مساعد 
الــســودانــي إبــراهــيــم غــنــدور 
عــن تأجيل الــزيــارة، لــم يكن 

على علم باملستجدات. النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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تراجع لمقاتلي المعارضة في حلب )فادي الحلبي/فرانس برس(



توقعات بجيل جديد من المقاتلين يصعب السيطرة عليه

روسيا تخشى عودة »داعش«

فلسطين تنتصر في 
فرنسا: بوجوالت بريئًا

أفول اليسار المغربي: 20 فبراير أصابه بمقتل

بدأ مصطلح »القوقازيون 
السوريون«  ينتشر في 

األوساط الروسية

تعاملت أحزاب اليسار 
مع حركة »20 فبراير« 

ببعض الرعونة 

موسكو ـ منذر بدر حلوم

يومــًا  الــروس،  مخــاوف  تــزداد 
بعــد آخــر، مــن موجــة جديــدة من 
مــن  بــل  »اإلرهابّيــة«،  العمليــات 
تصاعــد »اإلرهــاب اإلســالمي« عمومــًا علــى 
منطقــة  فــي  وخصوصــًا  الروســية،  األرض 
القوقــاز، مع تعاظــم دور »داعش«، واحتمال 
القوقازيــني  مقاتليهــا  مــن  مزيــد  عــودة 
ر خبــراء فــي »العنــف 

ّ
للنشــاط هنــاك.  ويحــذ

جيــل  مــن  الروســّية  الســلطات  اإلســالمي«، 
جديــد مــن املقاتلــني تصعــب الســيطرة عليه 
ربطتهــا  ســابقة  بأجيــال  قياســًا  وإدارتــه، 
املحلّيــة  الســلطات  مــع  فســاد  عالقــات 

والقيادات األمنّية.
عملّية ذات داللة

األول  أكتوبر/تشــرين  مــن  الســادس  فــي 
األمــن  قــوات  تنفيــذ  عــن  علــن 

ُ
أ الحالــي، 

الروســية عمليــة خاصة في قريــة كيروفاؤل 
الداغســتانية، تشــبه ســابقاتها من الناحية 
اإلجرائيــة، لّكنهــا تختلــف عنهــا مــن حيــث 
عائــد  مقاتــل  ضــد  تمــت  فالعمليــة  املغــزى. 
وبنتيجــة  ســورية.  مــن  »داعشــية«  بخبــرة 
إلــى  إضافــة  أمــن،  عنصــرا  تــل 

ُ
ق العمليــة، 

املقاتل أليديبير أصلودينوف، ابن التاسعة 
األولــى  الحادثــة  هــذه  عــّد 

ُ
وت والعشــرين. 

روســي  مقاتــل  لعــودة  رســميًا  املســّجلة 
إســالمي بعــد اكتســابه »الخبــرة الســورّية« 

إلى وطنه.
مــادة  »ديدبليــو.دي«  موقــع  نشــر  وعليــه، 
تحــاول  خبــراء،  بــآراء  مدّعمــة  تحليليــة 
الوقــوف عنــد هــذه البدايــة املنــذرة بمخاطــر 
الواقعــة  كانــت  وإن  روســيا،  علــى  جســيمة 
هــا 

ّ
لكن اآلن،  إلــى  واحــد  بشــخص  ــق 

ّ
تتعل

ذلــك  ويأتــي  مثيالتهــا.  مــن  باملزيــد  تبشــر 
خبيــر  ســاقها  معلومــات  خلفيــة  علــى 

مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العام الســابق«. 
املقاتلــون  ــذ 

ّ
»نف فقــد  األمــن،  إلدارة  ووفقــًا 

اإلرهابيــون 69 عمليــة، 45 منهــا نفــذت فــي 
العمليــات  هــذه  وأّدت  داغســتانية،  مناطــق 
األمــن  قــوات  مــن   41 مقتــل  إلــى  مجتمعــة 
بجــروح  آخريــن   125 وإصابــة  الروســية، 

مختلفة«.
الروســي  األمــن  عمليــات  طبيعــة  وعــن 
داغســتان  فــي  اإلســالميني  املقاتلــني  ضــد 
ومناطــق القوقــاز األخــرى، يــرى مديــر مركز 
برنامــج  ومنّســق  الحقوقــي  »ميموريــال« 
 
ّ
أن أورلــوف،  أوليــغ  الســاخنة«،  »النقــاط 
الســّرية  املجموعــات  قاتلــت  األمــن  قــوات 
مــن دون مراعــاة املســائل اإلنســانّية. ولّكنــه 
طبيعــة  عنــد  أخــرى،  جهــة  مــن  يتوقــف، 
املقاتلــني اإلســالميني فــي املناطق الروســية، 
 »أمراء 

ّ
فيذكر، وفق موقع »ديدبليو.دي«، أن

هم 
ّ
املقاتلني شــباب صغار الســن، يعرفون أن

ســيتحولون علــى األرجــح إلــى انتحاريــني«. 
املشــارك  يعيشــه  الــذي  العمــر  يتجــاوز  وال 
داغســتان،  فــي  )الجهاديــة(  العمليــات  فــي 
شــهرين إلى ثالثة أشــهر باملتوســط، تتمكن 

منه بعدها قوات األمن الروسّية.
»مشــكالت  مركــز  فــي  الباحــث  يــرى  وال 
القوقاز واألمن اإلقليمي« في معهد موسكو 
نيقــوالي  الدوليــة،  للعالقــات  الحكومــي 
األيديولوجيــا  نظــر  مــن وجهــة  ســيالييف، 
فــي  الجهــاد  ملمارســة  ضــرورة  اإلســالمية، 

القوقاز، بعد عودة املقاتلني من سورية. 
»كارنيغــي«،  مركــز  يــرى خبيــر  مــن جهتــه، 
 
ّ
ألكســندر ماالشــينكو، علــى املوقــع ذاتــه، أن
القوقــاز  مــن  ذهبــوا  الذيــن  املقاتلــني  »عــدد 
للقتال في سورية يمكن أن يصل إلى ألفني«.
»الدولــة  مــع  الحــرب  تطــور  شــأن  ومــن 
عــودة  يحــّدد  أن  )داعــش(،  اإلســالمية« 
مقاتلي التنظيم من ســورية إلى روســيا من 
عدمــه، ووتيــرة هــذه العــودة ووظائفهــا، أي 
مــا يمكــن أن يقــوم بــه املقاتلون اإلســالميون 
األرض  علــى  الجديــدة  خبراتهــم  مــع 
مصطلــح  غــرار  علــى  ــه، 

ّ
أن علمــًا  الروســية، 

»العرب األفغان« و»الروس األفغان«، أي من 
قاتــل فــي أفغانســتان مــن عــرب وروس، بــدأ 
مصطلح »القوقازيون الســوريون«،  ينتشر 
في األوســاط الروســية. وســتواجه من يعود 
منهم إلى روسيا، مسألة االختيار بني حرب 
تحريــر ضد روســيا وحرب دينيــة عقائدّية، 
»رامكــوم«  مركــز  مديــر  يقولــه  مــا  وفــق 
للبحــوث االجتماعيــة، دينيــس ســوكولوف، 

وفق املصدر ذاته.

ألكســندر  الحقوقــي،  »ميموريــال«  مركــز 
الهجمــات  معــدالت   

ّ
أن عــن  تشيركاســوف، 

علــى قــوات األمــن انخفــض فــي صيــف 2013 
إلــى النصــف، قياســًا بســابقه، وانخفض في 
صيــف الســنة الحاليــة أيضــًا إلــى نصــف مــا 

كان عليه عام 2013.
وتنقــل وكالــة »إنترفاكــس« عــن رئيس إدارة 
األمــن الفيدرالّية، ألكســندر بوروتنيك، قوله 
ــه »نتيجــة تنفيذ إجــراءات أمنّية ووقائّية 

ّ
إن

متكاملــة، انخفضــت هــذا العــام إلــى النصف 
العمليــات اإلجراميــة ذات الطابــع اإلرهابــي، 

8
سياسة

الرباط ـ حسن األشرف

فــي  اليســارية  والقــوى  التيــارات  تعيــش 
الــذات  مراجعــة  مــن  نوعــًا  حاليــًا،  املغــرب 
مــن  الكثيــر  تتلقــى  كمــا  األوراق،  وترتيــب 
البعــض  اعتبــره  مــا  بســبب  النقــد،  ســهام 
ألدواره  املغربــي  اليســار  أداء  عــن  تراجعــًا 
كان  التــي  القويــة  السياســية  ومواقفــه 
وُيجمــل  خلــت.  ســنوات  فــي  بهــا  يضطلــع 
املنتقدون حتى من داخل اليسار في املغرب، 
انتقاداتهم لألحزاب اليسارية املوجودة في 
البرملــان،  فــي  املمثلــة  غيــر  املعارضــة  صــف 
فــي كــون هــذا اليســار بــات عاجــزًا عــن قيادة 
وجــوده  وتضــاءل  الشــعبية«،  »الجماهيــر 
تأثيــره  ــص 

ّ
قل مــا  والشــارع،  الجامعــة  فــي 

السياســي. ويمكن تصنيف اليســار املغربي 
ضمــن األحــزاب التالية؛ »الحزب االشــتراكي 
الديمقراطــي  »الطليعــة  وحــزب  املوحــد«، 
االشــتراكي«، و»حــزب النهــج الديمقراطــي«، 
 عــن تيــارات يســارية أخــرى متفرقــة 

ً
فضــال

وصغيرة، ويجمع بينها كلها أنها تعارض 
سياسة الدولة وغير ممثلة برملانيًا.

كما توجد أحزاب أخرى توصم باليســارية، 
غيــر أن كثــر يعتبرونهــا قــد غّيــرت معطفهــا 
السياســي، بعد قبولها املشــاركة مع أحزاب 
فــي الحكومــة، ومنهــا  يمينيــة أو إســالمية 
ســبق  الــذي  االشــتراكي«  »االتحــاد  حــزب 
أن قــاد حكومــة التنــاوب فــي التســعينيات، 
)الشــيوعي  واالشــتراكية«  »التقــدم  وحــزب 
سابقًا(، والذي يشارك في الحكومة الحالية 

بقيادة حزب إسالمي.
وينتقــد ناشــطون يســاريون مغاربــة حجــم 
الحضور والتأثير السياسي ألحزاب اليسار 
حاليــًا، لعــدم قدرتهــا علــى قيــادة »محطــات 
املغربــي،  املجتمــع  شــهدها  نضاليــة« 
وخصوصًا في فترة »الربيع العربي«، إذ لم 

تســتطع بلــورة مواقفهــا بظهــور »حركــة 20 
فبرايــر«. هــذا املعطى يؤكده الناشــط محمد 
الغلوســي، الرئيــس الســابق لشــبيبة حــزب 
»الطليعــة« اليســاري، الــذي يــرى أن اليســار 
في املغرب أخلف موعده مع التاريخ، عندما 
لم ُيحســن اإلمســاك بلحظة الفورة الشــعبية 
»والتــي  فبرايــر«،   20« حركــة  مثلتهــا  التــي 

كشفت عجز عدد من القوى اليسارية«.
وينّبــه الغلوســي مــن أن اليســار في ســنوات 
ســابقة خلــت كانــت لــه مكانــة رئيســية فــي 
املجتمــع املغربــي، وكان لــه دور طالئعــي في 
فكــر وأنشــطة عــدد مــن الفئــات االجتماعيــة. 
ألدوار  التراجــع  هــذا  مراقبــون  ويعــزو 
ووظائــف األحزاب اليســارية فــي املغرب إلى 
أنهــا لــم تســتوعب جيــدًا التغيــرات العميقــة 
لــم  إذ  املغربــي،  املجتمــع  علــى  طــرأت  التــي 

تواكــب تلــك التحوالت، وظلت محافظة على 
إلــى  تســتند  التــي  السياســية  تحليالتهــا 

إيديولوجية جامدة.
وينتقــد بعضهــم أحــزاب اليســار لجمودهــا 
اإلداريــة  بهياكلهــا  واكتفائهــا  التنظيمــي، 
»شــيوخ«  يــزال  فــال  القديمــة،  والسياســية 
فيهــا،  القــرار  مناصــب  يتقلــدون  اليســار 
قليلــة،  مناصــب  فــي  بســيطة  باســتثناءات 

سياســي  لحــزب  امــرأة  أول  قيــادة  منهــا 
زعيمــة  منيــب  نبيلــة  وهــي  املغــرب،  فــي 

»االشتراكي املوّحد«.
طة على اليســار، 

ّ
ومــن أكثــر االنتقادات املســل

أنــه تعامــل بنــوع مــن االزدواجيــة مــع حركــة 
»20 فبرايــر«، إذ أيدهــا فــي العلــن والبيانات 
فيهــا  أن فعاليــة مشــاركته  اإلعالميــة، غيــر 
كانــت ضئيلــة، كما يؤكد عضــو الحركة بدر 

هوشار.
ويلفت العضو في »20 فبراير« التي طالبت 
بمحاربة الفســاد قبل أن يعلن امللك املغربي 
إصالحــات  حزمــة  عــن  الســادس  محمــد 
وجت بوصول حزب »إســالمي« 

ُ
دســتورية ت

لرأس الحكومة، إلى أن مشــاركة اليســار في 
املسيرات االحتجاجية كانت »خجولة«.

ويشــير الــى أن أحــزاب اليســار تعاملــت مــع 
مجريــات »20 فبرايــر« بشــيء مــن الرعونــة 

السياسية.
عــن  باملســؤولية  اليســار  البعــض  ويتهــم 
ــف مســار حركــة »20 فبراير«، وانحســار 

ّ
توق

توهجها السياسي والشعبي، جراء اإلهمال 
الــذي واجــه بــه أحــزاب اليســار هــذه الحركــة 
تنــادي  كانــت  أنهــا  الرغــم  علــى  الشــبابية، 
بمثــل مــا تطالــب بــه بعــض أحــزاب اليســار، 

وعلى رأسها إقرار نظام ملكي برملاني.
في املقابل، يرى قياديون من أحزاب اليسار 
هــذه  أن  بالبرملــان،  املمثــل  املعــارض، وغيــر 

االتهامات مبالغ فيها.
لليســار  دور  بقــاء  علــى  يؤكــد  مــن  ويشــير 
املغربي، إلى كون عدد من األحزاب اليسارية 
»فيدرالية اليســار  توّحدت في إطار ُســمي بـ
»الطليعــة  حــزب  وهــي  الديمقراطــي«، 
و»املؤتمــر  االشــتراكي«،  الديمقراطــي 
الوطنــي االتحــادي«، والحــزب »االشــتراكي 
الثانــي  يناير/كانــون  فــي  وذلــك  املوحــد«، 

املاضي.

يميّز مدير مركز »رامكوم« للبحوث االجتماعية، دينيس سوكولوف بين 
جيل المقاتلين السابقين، الذين كانت تربطهم عالقة فساد متينة مع 
النخب والسلطات المحليّة الروسيّة، وكان باإلمكان التحّكم بهم بدرجة 
ما والوصول معهم إلى حلول وسطى، وبين المقاتلين الذين ينتظر 
أن يعودوا من سورية، إذ ليس هناك ما يربطهم مع السلطات الروسيّة 

المحليّة وال عمالء لقوات األمن في صفوفهم.

نمطان مختلفان

)Getty( نّفذ المسلحون 69 عملية بينها 45 في مناطق داغستانية

المناضل الشيوعي بوجوالت )باتريك كوفاريك/فرانس برس(

باريس ـ محمد المزديوي

باعتقــال  الفرنســية  الشــرطة  تكتــِف  لــم 
عــرب  )مــن  »االعتياديــني«  املتظاهريــن 
حظــر  قــرار  تحــّدوا  الذيــن  وفرنســيني( 
الشــعب  لصمــود  املســاندة  التظاهــرات 
اإلســرائيلي  العــدوان  فــي  الفلســطيني 
األخيــر علــى غــزة، التــي عرفتهــا باريــس 
قضائيــة  أحــكام  وإصــدار  وضواحيهــا، 
قاســية ضّدهــم، بــل انتقلــت إلــى توجيــه 
التهم إلى قيادي وسياسي ونقابي وأحد 
التظاهــرات،  هــذه  مــن  العديــد  منظمــي 
بتهمــة »تحــّدي قــرار الحظــر« يومــي 19 
و26 يوليو/تمــوز املاضــي، الــذي أشــرف 
عليــه الرئيــس فرانســوا هوالنــد ورئيــس 
حكومته مانويل فالس. يتعلق األمر هذه 
التروتســكي،  اليســاري  باملناضــل  املــّرة 
فــي حــزب »الجديــد« املناهــض  القيــادي 
الحاضــر  بوجــوالت،  آالن  للرأســمالية، 
في كل النضاالت والرافع لصوته حينما 
أثنــاء  كمــا حصــل  ذلــك ضروريــًا.  يكــون 
يدعــو  ــص، 

ّ
مرخ غيــر  تجّمعــًا  تنظيمــه 

لإلفــراج عن املناضل الشــيوعي اللبناني 
جــورج إبراهيــم عبــد اللــه، الــذي يقبع في 
الســجون الفرنســية منــذ 30 عامــًا. ومثــل 
بوجــوالت بســبب خرقــه قــرار الحظــر في 
19 و26 يوليــو، أمــام املحكمــة االبتدائيــة 
الكبــرى فــي باريس، يوم األربعاء، وتميز 
مــن  مئــات  بحضــور  القضائــي  املوعــد 
بينهــم  مــن  والسياســيني،  املتعاطفــني 
»الجديــد«  للحــزب  الرســمي  املتحــدث 
أرليــت  أوليفييــه بوزانســنو، واملناضلــة 
العمالــي  »الكفــاح«  حــزب  مــن  الغوييــه 
»اليســار«،  حــزب  مــن  كوكيريــل  وإيريــك 
وحضــر أيضــًا املطــران غايــو، وهــو أحــد 

املتعاطفني مع القضية الفلسطينية. 
مرافعتــه  فــي  واضحــًا  بوجــوالت  وكان 
وفــي  املقاومــة  فــي  الحــق  »لدينــا  بقولــه 
التظاهر حني نعتبر القضية شرعية. هل 
يلزمنا قبل أن نتظاهر أن نكون متأكدين 
ولكننــا  بــه؟  ــٌص 

َّ
ُمرخ التجمــع  أن  مــن 

نتحــدث عــن غــارات تطــال غــزة، تســببت 
فــي تظاهــرات تلقائيــة فــي كل مــكان فــي 
ــر التظاهــرات 

َ
حظ

ُ
ــم، ولــم ت

َ
فرنســا والعال

 
ِّ

إال فــي باريــس«. وأعلــن متحديــًا »ِبغــض

تمنعنــي،  لــن  املحكمــة،  قــرار  عــن  النظــر 
أم  كانــت  يســارية  حكومــة،  أي  أبــدًا، 
يمينيــة أم يمينيــة متطرفــة، عــن التعبير 

عن دعمي للقضية الفلسطينية«.
صــدور  ســبقت  التــي  اللحظــات  وأثنــاء 
الحكم، في هذه القضية، ذّكرت املحامية 
الجائــرة  باألحــكام  كوشــان،  دومينيــك 
التــي صــدرت بحق 30 مواطنــًا تظاهروا 
ســلميًا تأييــدًا لصمــود لغــزة، وَســخرت 
تنتهــك  التــي  التعليقــات  بعــض  مــن 
التظاهــر،  فــي  األساســية  الحريــات 
علــى  ردًا  القضــاة  بعــض  عــن  وصــادرة 

أجوبة املتهمني األبرياء.
الفلســطينية،  القضيــة  أنصــار  وتنفــس 
واملدافعــون عــن صمود فلســطينيي غزة 
اإلســرائيلية،  اإلبــادة  وجــه  فــي  األخيــر 
باريــس  محكمــة  قــرار  بعــد  الصعــداء 
األخيــر  ُيظهــر  ولــم  بوجــوالت.  تبرئــة 
غبطــة كبيــرة، فــي انتظار موقــف النيابة 
العامــة التــي إن قــررت اســتئناف الحكــم، 
 
ً
تدخــال باعتبــاره  األمــر  إلــى  فســُينظر 

مــن  وتعنتــًا  الحكومــة،  مــن  سياســيًا 
الحكومــة ضــّد  مــن يظهــر تضامنــه مــع 

القضية الفلسطينية.

جان  بــوجــوالت،  محامي  ــر  ـ ذكَّ
أثناء  القاضي  شاالنسيت،  لويس 
ــى الـــرغـــم من  الــمــحــاكــمــة عــل
بمواقف  ــر،  األخــي ــذا  ه ــراض  اعــت
هوالند  فرانسوا  الفرنسي  الرئيس 
العدوان  في  إلسرائيل  المؤيدة 
الوزراء  رئيس  وباعتراف  غزة،  على 
نفسه،  فالس،  مانويل  الفرنسي 

بتعاطفه مع االحتالل.

هوالند وفالس 
وإسرائيل

اليسار  فدرالية  على  القائمون  يتحدث 
الجماهيري«  »النضال  عن  الديمقراطي 
رئيسي  سياسي  مطلب  لتحقيق  السلمي 
بالمغرب.  برلمانية  ملكية  إقرار  في  يتمثل 
ــة الــيــســار على  ــي ــد أدبــيــات فــدرال ــؤك وت
نظام  إلى  االنتقال  شروط  »توفير  ضــرورة 
ديــمــقــراطــي عــبــر إصــالحــات دســتــوريــة 
لقواعد  تؤسس  عميقة  ومؤسساتية 

الملكية البرلمانية«.

فدرالية اليسار الديمقراطي

أعلن القائد 
العسكري في حلف 

شمال األطلسي 
الجنرال فيليب 

بريدالف أن روسيا ال 
تزال تحتفظ ببعض 
القوات في شرق 

أوكرانيا. ولفت إلى 
أن هناك »انسحابًا 
معقوًال للقوات 

الروسية من داخل 
أوكرانيا، لكن هناك 
قوات في الشرق 
ذات قدرات عالية، 

وال ُتظهر استعدادًا 
للرحيل«.

انسحاب 
محدود
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المغرب 
يستعيد أمواًال

9

الرباط ـ مصطفى قماس

نحــو  اســتعادتها  املغربيــة  الحكومــة  أعلنــت 
مليــاري درهــم )230 مليــون دوالر( مــن األمــوال 
التســعة  األشــهر  خــالل  الخــارج،  إلــى  املهربــة 
األولــى مــن العــام الحالــي، لكنها تظل دون املســتوى الذي 
راهنــت الحكومــة علــى تحقيقــه فــي وقــت ســابق، واملقــدر 

بنحو 571 مليون دوالر خالل العام الحالي.
وقــال وزيــر املاليــة واالقتصــاد املغربــي، محمد بوســعيد، 
فــي مؤتمــر صحافي أمس في الرباط، إن وتيرة اســتعادة 
مــن  األخيــرة  الثالثــة  األســابيع  خــالل  تســارعت  األمــوال 
شــهر ســبتمبر/أيلول املاضي، لتعادل ما تمت استعادته 
خالل األشــهر الثمانية الســابقة، مشــيرًا إلى أن اســترجاع 

األموال تم بمساعدة مصارف أجنبية.
الذيــن   املواطنــني،  وعــدت  قــد  املغربيــة  الحكومــة  وكانــت 
 لديهــم ودائــع فــي مصــارف أجنبية أو أصــول في الخارج، 
اإلدارة  قبــل  مــن  مالحقتهــم  بعــدم  بهــا،  مصــرح  غيــر 
الجبائيــة، إذا مــا قــرروا إعــادة هــذه األمــوال فــي حســابات 
فــي املصــارف املحليــة. وإضافــة إلــى العفــو، الــذي أغــرت 

بــه الحكومــة مهربــي األمــوال، لفتــت الربــاط إلــى التزامهــا 
بــأن يتمتــع أصحــاب هــذه الحســابات بنفــس االمتيــازات، 
املتوفــرة فــي الخــارج. كمــا قــررت وزارة االقتصــاد واملالية 
عدم الكشف عن هوية املغاربة، الذين سيرجعون األموال 
أو قيمــة األصــول فــي الخــارج، وســيبقى األمر ســرًا بينهم 

وبني املصارف التي ستستقبل األموال.
مــن  األمــوال،  إعــادة  يعتــزم  الذيــن  املغربــي،  ويســتفيد 
 %75 أودع  حــال  فــي   %5 بنســبة  الرســوم  مــن  إعفــاءات 
مــن أموالــه فــي حســاب بالعملــة الصعبــة، و25% بالدرهم 
املغربــي، كمــا يســتفيد مــن يختــار تحويلهــا إلــى الدرهــم 
املغربــي مــن إعفــاء الرســوم بنســبة أكبــر. وحســب بيانات 
ســابقة للحكومــة املغربيــة، فإنــه ال يوجــد لديهــا أســماء 
مــن لهــم ودائــع أو أصــول في الخارج، لكن وزير االقتصاد 
واملالية قال إن من بني أصحاب األموال املهربة مصدرون 
ومستوردون متالعبون في وثائق تعامالتهم بالخارج. 
وأشــار بوســعيد إلــى أن إعــادة األمــوال ال يقتصــر علــى 
الحســابات املصرفية، وإنما »بيع العقار أو األســهم التي 
هــي بملكيــة املغاربــة فــي الخــارج، حيــث ســيجري إدخــال 
املركــزي  املصــرف  محافــظ  وكان  املغــرب«.  إلــى  األمــوال 

املغربــي، عبــد اللطيــف الجواهــري، توقــع قبــل أســابيع أن 
يقبل األشخاص الذين لديهم ودائع في مصارف أجنبية 
أو أصول في الخارج، على التصريح بتلك املمتلكات، في 

األشهر الثالثة األخيرة من العام الجاري.
ومنحت الحكومة املغربية مهلة إلى نهاية العام الحالي، 
إلعــادة األمــوال التــي خرجــت بصــورة غيــر مصــرح بهــا، 
حيــث أعلنــت عن هــذه اإلجراءات في يناير/كانون الثاني 

املاضي.
وتســعى الحكومــة املغربيــة إلــى دعم احتياطهــا من النقد 
األجنبــي وتحفيــز االســتثمار بالســوق املحليــة. وتوقــع 
وزيــر االقتصــاد واملاليــة، أمــس تحقيــق معــدل نمو بنحو 
 
ً
4.4% خــالل 2014، مقابــل 2.4% فــي العــام املاضــي، فضال

عن تقليص الفجوة في امليزان التجاري.
وتشهد املغرب تدهورًا في امليزان التجاري، حيث أظهرت 
بيانــات ملكتــب الصــرف التابــع لــوزارة االقتصــاد واملاليــة 
إلــى 3.36  املــواد الغذائيــة قفــزت  املغربيــة، أن مشــتريات 
الســنة  الثمانيــة األولــى مــن  فــي األشــهر  مليــارات دوالر 
العــام  مــن  نفســها  الفتــرة  عــن   %15.8 بزيــادة  الجاريــة، 

املاضي.

اقتصاد
أسعار السلع والمعادن أسعار العمالت  بالدوالر األميركي

0.78 يورو 
0.62 جنيه إسترليني 
3.64 الريال القطري 
3.75 الريال السعودي 
0.28 الدينار الكويتي 
3.67 الدرهم اإلماراتي 
1.21 الدينار الليبي 
8.25 الدرهم المغربي 

0.38 الريال العماني 
162.9 الليرة السورية 
1513 الليرة اللبنانية 
1.79 الدينار التونسي 

83.15 الدينار الجزائري 
7.15 الجنيه المصري 
0.38 الدينار البحريني 

1164.5 الدينار العراقي 

0.74%ـ داكس األلماني 
0.45%ـ  فوتسي 100 البريطاني 
0.16%ـ إيبكس 35 اإلسباني 
%0.01 أو إم إكس 30 السويدي 
%0.07 ميالنو 40 اإليطالي 
0.36%ـ أر تي إس ستاندرد الروسي 
0.32%ـ سويسرا20 
0.65%ـ كاك 40 الفرنسي 

0.7%ـ أية اي إكس 25 الهولندي 
0.01%ـ شنغهاي الصيني 
%1.01 نيكاي الياباني 
%0.54 إيه إس إكس 200 األسترالي 
%0.23 نيفتي الهندي 
0.6%ـ آي دي إكس اإلندونيسي 

0.31%ـ كوسبي الكوري الجنوبي 
0.13%ـ هانج سينج هونج كونج 

86 للبرميل خام برنت 
1233.1 لألونصة الذهب 

17.24 لألونصة الفضة 
1257.5 لألونصة البالتين 

3.04 للرطل النحاس 
786.1 لألونصة البالديوم 

122.9 للطن الرصاص 
3.58 للوحدة الغاز الطبيعي 

363.6 للطن الذرة األميركية 
535.1 للطن القمح األميركي 

910 للطن فول الصويا 
642 للطن الفوالذ 

63.1 للقنطار القطن األميركي 
426.5 للطن سكر لندن 
444.6 للطن زيت النخيل خام 
2027 للطن الكاكاو لندن 

مؤشرات البورصات

مهاجرون أفارقة غير شرعيين يحاولون تسلق سياج حدودي بين المغرب وإسبانيا، فيما تشير اإلحصاءات اإلسبانية هجرة بدون توقف
إلى تسلل نحو ألفي شخص إلى أراضيها في 2013. )فرانس برس(

الخارج على شكل حسابات مصرفية  إلى  المهرّبة من قبل مغاربة  األموال  استعادة 
وممتلكات، تسارعت خالل األسابيع الثالثة األخيرة من الشهر الماضي

%12.2
ارتفعت إيرادات تونس 

السياحية بنسبة 12.2% في 
األشهر الـ 9 األولى من العام 
الحالي، مسجلة 1.47 مليار 

دوالر، مقابل 1.31 مليار دوالر، 
خالل الفترة نفسها من 2013، 
حسب بيان لوزارة السياحة. 

وتسهم السياحة بنحو 7% من 
الناتج املحلي.

%30
قالت منظمة األمم املتحدة 

لألغذية والزراعة )الفاو(، إن 
30% من اإلنتاج الغذائي العاملي 
يتم هدره سنويا، وهو ما يكفي 

احتياجات ملياري شخص.

24.4
أعلنت اللجنة القومية للتنمية 
واإلصالح في الصني موافقتها 
على دراسات جدوى، إلقامة 5 
مطارات و3 مشروعات سكك 

حديدية باستثمارات 24.4 مليار 
دوالر.

مصرف روسي 
يطعن في 

العقوبات األوروبية 
تقدم مصرف »سبير بنك«، 
أكبر املصارف الروسية، إلى 
محكمة االتحاد األوروبي، 

بطعن في قرار مجلس االتحاد 
بفرض عقوبات على املصرف، 
في إطار العقوبات األوروبية 
ضد روسيا في أغسطس/آب.

فنزويال تساوي بين 
عقوبتي تهريب 
الغذاء واالتجار 

بالمخدرات 
قررت فنزويال تشديد عقوبة 
تهريب السلع االستهالكية، 
لتتساوى مع عقوبة االتجار 
باملخدرات التي تستوجب، 

حسب القانون، السجن 14 عاما 
ومصادرة أمالك املتهم.

أرقام

كواليس
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بدأت ثالث شركات إماراتية، 
تسوق  مركز  مشروع  تنفيذ 
ضخم في مصر باسم »مول 
كيلوباترا« في مدينة 6 أكتوبر، على 
مساحة 115 ألف متر مربع، وبتكلفة 
تتجاوز 350 مليون دوالر. والشركات 
منجمنت  »تريجرانيت  هــي:  الــثــالث 
كــوربــوريــشــن« مــع شــركــتــي »دي آي 

ليسينج« و»مالتي كابيتال«.

قال مدير التسويق اإلقليمي 
فــــي شـــركـــة ديـــــل األمـــيـــركـــيـــة 
إن  ســالم،  عماد  للحاسبات، 
إجــمــالــي حــجــم ســـوق الــكــمــبــيــوتــرات 
الــلــوحــيــة فـــي اإلمــــــارات يــقــدر بنحو 
1.5 مليون وحدة سنويًا. مضيفا أن 
سوق الكمبيوترات اللوحية املوجهة 
يـــنـــمـــو 180%  بــــــاإلمــــــارات  لـــأعـــمـــال 

سنويًا.

قالت وزارة العمل الصينية، 
البطالة في  مــعــدل  إن  أمـــس، 
الــبــالد بــلــغ %4.07 في  مـــدن 
بانخفاض  أيــلــول  سبتمبر/  نــهــايــة 
طــفــيــف مــن %4.08 فــي نــهــايــة الــربــع 
الــثــانــي مــن الــعــام. وذكـــر بــيــان جــرى 
تــوزيــعــه خــــالل مــؤتــمــر صــحــافــي إن 
إجــمــالــي عـــدد الــوظــائــف فـــي الــصــن 
زاد 10.82 مالين وظيفة في األشهر 

التسعة األولى من العام الحالي.

املستشارة  إن  الكرملن،  قال 
ــيــــال مـــيـــركـــل  ــجــ األملـــــانـــــيـــــة أنــ
والرئيس الروسي فالديمير 
ـــّددا عــلــى أهــمــيــة الــتــوصــل  بــوتــن شــ
إلـــى اتــفــاق عــلــى إمـــــدادات الــغــاز إلــى 
ــيـــا، خــــالل جــولــة املــفــاوضــات  أوكـــرانـ
ــا  ــيــ ــرانــ ــديــــدة بــــن روســــيــــا وأوكــ الــــجــ

واالتحاد األوروبي األسبوع املقبل.

تراجع اليورو، أمس، ليصل 
بــالــقــرب  دوالر   1.2638 إلــــى 
ــه فــي  ــ ــن أدنــــــــى مـــســـتـــوى لـ ــ مـ
أسبوعن، في ظل توخي املستثمرين 
اختبارات  نتائج  قبل صــدور  الحذر 
يــوم  الــيــورو  منطقة  لــبــنــوك  التحمل 
ــد، بــيــنــمــا ارتـــفـــع الـــن بــدعــم من  ــ األحـ

اإلقبال على املالذات اآلمنة.

تـــراجـــع الــــذهــــب، بــتــعــامــالت 
على  الثالثة  للجلسة  أمـــس، 
الــــــتــــــوالــــــي، ويــــتــــجــــه لـــوقـــف 
مـــوجـــة صـــعـــود اســتــمــرت أســبــوعــن 
مــع ارتــفــاع الـــدوالر وصـــدور بيانات 
اقــتــصــاديــة قـــويـــة، وهــــو مـــا قــلــل من 
جاذبية املعدن باعتباره أداة تحّوط.

الجزائر ـ جازية سليماني

تــمــتــلــك الـــجـــزائـــر صـــحـــراء مــخــتــلــفــة، 
الــعــقــود املاضية،  اســتــهــوت على مــر 
سياحًا من شتى بقاع العالم، بفضل 
الرياح،  بفعل  املنحوتة  البركانية  التكوينات 
ــاء الــصــحــراء،  ــ والــــواحــــات املــنــتــشــرة عــلــى أرجـ
البركانية  الطبيعة  ذات  الجبلية  والسالسل 
الطاسيلي،  »الهقار« حيث تتجلى عظمة  في 
الراقية واملجسدة في  الشاهد على الحضارة 
الرسوم املنقوشة على صخور، ما زالت تروي 
لــأجــيــال املــتــعــاقــبــة حــكــايــات شــيــقــة وأنــمــاط 
ــي تـــلـــك األزمـــنـــة  ــلــــطــــوارق فــ عـــيـــش مـــتـــمـــيـــزة لــ

الضاربة في أعماق التاريخ. 
ورغــــم مــــرور قـــرابـــة الــشــهــر عــلــى بــــدء املــوســم 
في  الفاعلون  يتشاءم  الصحراوي،  السياحي 
هـــذا الــقــطــاع وأصـــحـــاب الـــوكـــاالت السياحية 
ويتوقعون سنة عجفاء، إثر األوضاع األمنية 
والغربية،  الجنوبية  الــحــدود  على  املشتعلة 
إلى  التنظيمات اإلرهابية، إضافة  وتهديدات 
عـــزوف الــســائــح الــجــزائــري عــن زيـــارة مناطق 
الجنوب الكبير، التي بقيت حكرًا في سنوات 

خلت على السياح األجانب.
وجاءت التحذيرات الغربية األخيرة من السفر 
إلـــى الــجــزائــر بــعــد مــقــتــل الــرهــيــنــة الــفــرنــســي، 
هرفي غوردال، على يد تنظيم »جند الخالفة« 
املـــوالـــي لتنظيم »داعـــــش« فـــي مــنــطــقــة تــيــزي 
إغــفــال  مـــن دون  هــــذا  الـــجـــزائـــر،  وزو شـــرقـــي 
أزمــــة غـــردايـــة الــتــي وصـــل صــداهــا إلـــى الـــرأي 
السياحة  إلــى متاعب  الــدولــي، ليضاف  العام 
إعالن  إثر  آخر  الجزائر عبء  الصحراوية في 
ــــدد مــــن الــــــــدول، آخــــرهــــا فـــرنـــســـا وبــلــجــيــكــا،  عـ
وقبلها إيطاليا والواليات املتحدة األميركية 
الجزائرية  الجنوب  منطقة  املتحدة،  واململكة 
ــرًا عـــلـــى حـــيـــاة  ــطــ ــراء تـــشـــكـــل خــ ــ ــمـ ــ  حـ

ً
مـــنـــطـــقـــة

األجـــانـــب املـــوجـــوديـــن فــيــهــا. ودخـــلـــت أعــمــال 
كــم جنوب   600( غــردايــة  فــي  الطائفي  العنف 
العاصمة الجزائر( شهرها الحادي عشر، مع 
تجدد املواجهات بن العرب من أتباع املذهب 

املالكي واألمازيغ من أتباع املذهب اإلباضي.
ويـــســـود حـــالـــيـــا، هـــــدوء حــــذر فـــي املــحــافــظــة، 
الــــتــــي تـــشـــهـــد مــــواجــــهــــات طـــائـــفـــيـــة مــتــقــطــعــة 
املــاضــي، خلفت،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون  منذ 
 وعــشــرات 

ً
قــتــيــال وفــقــًا لحصيلة رســمــيــة، 18 

ــع ملــنــازل  الــجــرحــى، إلـــى جــانــب تــخــريــب واســ

الخوف يحرم صحراء 
الجزائر من السيّاح

أغلقت أخيرًا نحو
60 وكالة سياحية في 

تمنراست وحدها

توقع تراجع عدد 
السياح األجانب إلى 

الجزائر بسبب »إيبوال«

1011
اقتصاد

الــخــبــيــر  وقـــــال  حــكــومــيــة.  وإدارات  ومـــتـــاجـــر 
بــالــجــزائــر، مولود  الــصــحــراويــة  فــي السياحة 
أورزيـــــق، إن الــســيــاحــة فــي الــصــحــراء الكبرى 
على  وبــقــيــت  مظلمًا،  نفقًا   2009 مــنــذ  دخــلــت 
 فــي 

ّ
ــن ــئـ ــــدار الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس األخــــيــــرة تـ مــ

ات الـــحـــروب بــبــلــدان 
ّ
ــز ــ ــع هـ ــعـــاش، عــلــى وقـ اإلنـ

الجوار، غير أن مقتل الفرنسي، هرفي غوردال، 
أحـــــدث زلـــــــزااًل عــنــيــفــًا غــيــر مـــســـبـــوق، وجـــدت 
أمامه الوكاالت السياحية نفسها تتخّبط في 
األخضر  الــضــوء  ينتظر  وجميعها  املجهول، 
مــــن الـــســـلـــطـــات املـــعـــنـــيـــة، مــــع انــــطــــالق مــوســم 
الـــســـيـــاحـــة الـــصـــحـــراويـــة. وأضـــــــاف أورزيـــــــق، 
ــة تــأجــيــر الــجــمــال  ــالـ ــو أيـــضـــًا صـــاحـــب وكـ وهــ
والسيارات رباعية الدفع للسياح بتمنراست، 
أن مقتل الرهينة الفرنسي غــوردال زاد الطن 

بلة، إذ وجدت الوكاالت السياحية نفسها في 
حوار غير مسموع مع الحكومة، فال يعلم أحد 
ما إذا كان من املسموح نقل السياح األجانب 
إلــى الــصــحــراء الــكــبــرى أو إلــى الـــواحـــات، وما 
ــا، وملـــــــاذا تــفــرض  ــهـ هــــي املـــســـالـــك املـــســـمـــوح بـ
وزارة الخارجية حصارًا على منح التأشيرات 
للسياح األجانب الراغبن في زيارة الجنوب 

الكبير، خاصة الصحراء الكبرى.
وملاذا قطع العشرات من السياح األجانب من 
أوروبية إجازاتهم في عدة مناطق  جنسيات 
فـــي الــجــنــوب، وقـــــرروا الـــعـــودة إلـــى بــلــدانــهــم، 
وقـــلـــص آخــــــرون فـــتـــرة بــقــائــهــم فـــي الــجــنــوب 

الجزائري، خاصة في الطاسيلي.
الذين  الفرنسين  السياح  عــشــرات  اتجه  كما 
ــارة الــجــنــوب الــجــزائــري  كــانــوا قــد بــرمــجــوا زيـ
وديسمبر/ الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  شــهــري 
كانون األول، إلى مناطق أخرى أهمها اململكة 
انتشار خبر  قليلة من  املغربية، بعد ساعات 

خطف الرهينة الفرنسي.
الـــســـيـــاحـــة  مـــــوســـــم  أن  أورزيــــــــــــــق  وأوضــــــــــــح 
ــــادة مـــن أكــتــوبــر/ ــــذي يـــبـــدأ عـ الـــصـــحـــراويـــة الـ
تشرين األول إلى أبريل/نيسان من كل عام، لم 
ُمــذّكــرًا باملواسم السياحية في  يعد كما كــان، 
كل  كانت  إلــى 2009، عندما  الفترة بن 2000 
وكــالــة سياحية تجلب وحــدهــا مــا بــن ثالثة 
آالف إلى أربعة آالف سائح في املوسم الواحد 
مساعدات  عــن  وبــعــيــدا  الــخــاصــة  بإمكاناتها 
ــة. وأضـــــاف أن »نـــصـــف هــــذه الـــوكـــاالت  الــــدولــ
ــا اســـتـــمـــر مـــنـــهـــا، ال  ــ تـــوقـــفـــت عــــن الـــنـــشـــاط ومـ
ــائــــح فــي  ــــن 400 ســ ــر مـ ــثــ ــلـــب أكــ يــســتــطــيــع جـ
الجهة  املوسم كله )ستة أشهر كاملة(«. على 
املــقــابــلــة، رغـــم الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تبذلها 
السياحة  وتطوير  لترقية  الــجــزائــريــة  الــدولــة 
الــــواقــــع املـــيـــدانـــي يــؤكــد  الـــصـــحـــراويـــة، إال أن 
وجود عجز فادح في مرافق اإليواء والتسلية 
ل عجلة تنمية 

ّ
بالجنوب الكبير وهو ما يعط

هذا القطاع الحيوي عن الدوران إلى حن.
الخاصة،  السياحية  الــوكــاالت  نقابة  وذكــرت 
أبوابها  أغلقت  وكالة سياحية   60 أن  أخيرًا، 
 عـــن أكــثــر من 

ً
فـــي تــمــنــراســت وحـــدهـــا، فــضــال

30 وكــالــة تــوقــفــت عــن الــنــشــاط فــي »جــانــت« 
البالد،  كم عن عاصمة   2300( إليزي  بمدينة 
تبعد عن الحدود مع ليبيا 100 كم و200 كم 
عن النيجر(. وقال مصدر أمني من تمنراست، 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ ـــ »الــــعــــربــــي الــ فــــي تـــصـــريـــحـــات لــ

السلطات اتخذت إجــراءات أمنية مشددة في 
الجنوب  فــي  الخمس  السياحية  املحافظات 
)غـــردايـــة ووادي ســـوف وتــمــنــراســت وإلــيــزي 

وأدرار(، بعد مقتل الرهينة الفرنسي.
وخــصــصــت قـــيـــادة الــــــدرك الـــوطـــنـــي وحــــدات 
مواكبة لأفواج السياحية على مدار الساعة 
للسياح األجانب، كما عززت وحدات الجيش 
الطبيعية  املــحــمــيــات  مــحــيــط  فـــي  تــمــركــزهــا 
والقنادسة  فــار،  واأله  وناجر  الطاسيلي  في 

وبـــحـــيـــرة املــنــيــعــة وغــــردايــــة. وعـــبـــر عــامــلــون 
ــة  ــاع الـــســـيـــاحـــة فــــي مــحــافــظــة غـــردايـ فــــي قـــطـ
السياحية )600 كم جنوب العاصمة الجزائر( 
العاصمة(  جنوب  كــم   900( املنيعة  ومنطقة 
عن مخاوفهم من موسم سياحي كارثي هذا 
ألغت شركات سياحية غربية  أن  بعد  العام، 
كــبــرى رحــــالت ســيــاحــيــة ملــنــطــقــة الــطــاســيــلــي 
فــي  مـــحـــمـــيـــة صــــحــــراويــــة  ــر  ــ ــبـ ــ )أكـ فــــــار  واأله 
ــيــــاد رأس الــســنــة  ــــالل أعــ الــــجــــزائــــر( وذلــــــك خـ

الصحراء  فــي  قضاءها  األجــانــب  تعود  التي 
الجزائرية الشاسعة.

التابعة  الــدولــيــة  السياحة  منظمة  وتــوقــعــت، 
ــم املـــتـــحـــدة، مـــؤخـــرا، تـــراجـــع عــدد  ــ لــهــيــئــة األمـ
الــســيــاح األجــانــب إلــى الــجــزائــر خــالل املوسم 
ــراوي بـــســـبـــب تـــخـــوفـــات  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـــســـيـــاحـــي الـ
مــن انــتــشــار فــيــروس )إيـــبـــوال( بــالــرغــم مــن أن 
الــحــكــومــة اتـــخـــذت كــافــة اإلجـــــــراءات لحماية 

حدودها من دخول العدوى.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــًا بـــعـــد إعــــالن  ــعــ تــشــهــد إســـبـــانـــيـــا جــــــداًل واســ
شـــــركـــــات عــــاملــــيــــة عـــــن اكــــتــــشــــاف الــــنــــفــــط فــي 
الكناري  جــزر  عــن  بعيد  غير  البحرية،  املــيــاه 
اإلســبــانــيــة، الــتــي تــقــع فــي املــحــيــط األطــلــســي، 
الــســواحــل  عــلــى بــعــد نــحــو 100 كيلومتر عــن 
الــجــنــوبــيــة لــلــمــغــرب، رغــــم أن املـــغـــرب تــعــامــل 
بحذر شديد مع هذا الكشف، على غرار جميع 
الــشــركــات التي  االكــتــشــافــات املعلنة مــن قــبــل 

تباشر أعمالها في البالد.
ويــســتــنــد الـــحـــذر املــغــربــي إلــــى تــأكــيــد شــركــة 
»جــيــنــيــل إنـــيـــرجـــي«، الــتــي تــوصــلــت إلـــى هــذا 

باريس ـ محمد المزديوي

ــــرى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فــي  ال تـ
غــالــبــيــتــهــا، خــالصــا مـــن األزمـــــة االقــتــصــاديــة 
الطاحنة سوى التعلق بأهداب أملانيا وانتظار 
الفرج من هذا البلد، لذا ال يوجد تفاوت كبير 
بــن اليمن والــيــســار فــي الــدفــاع عــن الشراكة 
الفرنسية األملانية وفي الحرص الشديد على 
عدم إغضاب األملان أصحاب االقتصاد األكبر 

في أوربا ورابع أكبر اقتصاد في العالم. 
ومــــع اســتــفــحــال األزمــــــة فـــي فـــرنـــســـا، يــحــاول 
القادة السياسيون الفرنسيون الذين يزورون 
األملاني،  الحليف  إقناع  كثيف،  بشكل  برلن، 
واالتحاد األوروبي، بأن يفعل شيئا ما لخلق 
وسيلة تساعدهم على إحداث نموا اقتصاديا 
ــلــقــى في 

ُ
ولــــو مـــتـــواضـــع، وكـــانـــت كــلــمــة »ال« ت

أوجــهــهــم. وكـــم كـــان الــخــطــاب الــفــرنــســي حــول 
القوة االقتصادية األملانية ُمباِلغا في اإلعجاب 
االتحاد  في  الوحيد  البلد  األملانية،  باملعجزة 
األوروبــي الــذي استطاع أن َيْعُبر فترة األزمة 

االكتشاف في منطقة سيدي موسى ضواحي 
بوجود  املغرب(،  )جنوب  إفني  مدينة سيدي 
الـــنـــفـــط فــــي املـــنـــطـــقـــة يـــحـــتـــاج إلـــــى مـــزيـــد مــن 
ــنـــي املــغــربــي  الــتــقــيــيــم. وأبـــــــدى املـــكـــتـــب الـــوطـ
املشرفة  املغربية  املؤسسة  للهيدروكربونات، 
على تدبير شؤون الطاقة واملعادن باستثناء 
تأكيد وجود  الفوسفات، تحفظًا شديدًا على 
»العمليات  أن  إلــى  نبه  إذ  املنطقة،  فــي  النفط 
ــة لــتــصــنــيــف طــبــيــعــة الــنــفــط  ــاريــ الـــخـــاصـــة جــ
وتــقــديــر الـــجـــودة الــبــتــروفــيــزيــائــيــة للصخور 
املخترقة قبل اإلعــالن عن املؤهالت الحقيقية 

للمنطقة املعنية«.
ورأى الخبير املغربي في مجال البترول، عمر 

االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة الــكــبــرى بــنــجــاح كبير. 
َر املراقبون  ولكن أملانيا ليست دائما كما صوَّ
والــبــاحــثــون الــفــرنــســيــون واألوروبــــيــــون. فقد 
أصبح الــركــود يــدق بقوة على أبــوابــهــا، وهو 
مــــا لــــن يــســمــح بــمــواصــلــة ســيــاســة الــتــقــشــف 
الرهيب التي انتهجتها لحد اآلن، والتي حاول 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند غير ما مرة 
إقناع األملان باستعمال شيء من املرونة فيها، 
 أوروبــــا تــعــرف بـــزوغ الــنــمــّو الـــذي تعرفه 

ّ
لــعــل

كثير من القوى االقتصادية العاملية. وتعرف 
أملانيا هذه األيام مستجدات تقودها ألوضاع 
ــــات  ــرابـ ــ ــهــــور إضـ ــــع ظــ ــة، مـ ــبـ ــعـ اقــــتــــصــــاديــــة صـ
مــتــعــاقــبــة شــنــتــهــا نــقــابــة ســائــقــي الـــقـــاطـــرات، 
التي تعتبر من أهم النقابات األملانية، إضافة 
األملانية،  الجوية  الخطوط  فــي  اإلضـــراب  إلــى 
والــنــتــائــج الــكــارثــيــة الــتــي بـــدأت تكشف عنها 
كانت  التي  األملانية  االقتصادية  اإلصــالحــات 
تثير لعاب بعض االشتراكين الفرنسين، من 
خالل إفقار الطبقات الشعبية في أملانيا، حيث 
يتواجد اآلن، واحٌد من بن كل ستة أملان تحت 
الليبرالية  السياسة  تحقق  ولــم  الــفــقــر.  عتبة 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا املـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة، أنــجــيــال 
مــيــركــل، نــتــائــجــهــا، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن تحقيق 
فائض ضخم في ميزانية الكثير من املقاوالت 
األملــانــيــة فــلــم يــحــدث أي تــأثــيــر عــلــى ديمومة 
العمل وال على مستوى املرتبات املتوسطة، إذ 

الــحــذر فــي محله نسبيًا،  الــفــطــواكــي، أن هـــذا 
عــلــى اعــتــبــار أن »إعـــالنـــات الــشــركــات ال تتيح 
الجزم باكتشاف البترول في املغرب، عكس ما 
قد يظن البعض«، على حد قوله في تصريح لـ 
»العربي الجديد«، مشيرًا في الوقت نفسه إلى 

أن مرتبات سنة 2014 ظلت في نفس مستوى 
مرتبات سنة 2000. تطور األوضاع في أملانيا 
دفعها إلـــى قـــرار بعقد اتــفــاق مــع قــرنــســا، في 
مطلع ديسمبر/كانون األول املقبل، ينص على 
التزام الطرفن على تقديم اقتراحات مشتركة 
ملموسة حــول االستثمارات في أوروبـــا، وقد 
جـــاء هـــذا االنــفــتــاح األملــانــي »الــصــغــيــر« الــذي 
ــــى تــرحــيــبــا فــرنــســيــا مــــن كــــل االتـــجـــاهـــات  القـ
ليبراسيون  صحيفة  اعتبرته  إذ  السياسية، 
الــتــحــول في  أو  »املــنــعــرج«  بـــ افتتاحيتها  فــي 
السياسة األملانية، في وقت مناسب جدا.وهذه 
الوثيقة الفرنسية األملانية التي سترى النور 
في ديسمبر املقبل، والتي صّورها الفرنسيون 
على أنها »تنازل« أملاني، أي خوفا أملانّيًا من 
العزلة في االتحاد األوروبـــي، أو »لفتة حسن 
نية«، ال يريد األملــان، بأية حــال، أن تــرى فيها 
باقي دول االتحاد األوروبي إعفاًء لفرنسا من 
لــدول  رفضتها  التي  وواجــبــاتــهــا،  التزاماتها 
جــنــوب أوروبـــــا مـــن مــجــمــوعــة الـــيـــورو، أثــنــاء 

اشتداد األزمة.
العزلة، من  الــخــوف مــن  إذن فقد ساهم عامل 
جــهــة، فـــي تــخــفــيــف الـــصـــرامـــة األملـــانـــيـــة )عــبــر 
خــطــابــهــا املـــرتـــكـــز، أســــاســــا، عــلــى الــتــقــشــف(، 
الـــدول، في أوروبـــا وأيضا  كما أن العديد من 
طالب أملانيا بفعل 

ُ
الواليات املتحدة، ال تزال ت

شيء من أجل النمّو، ولو اقتضى األمــر ضخ 
شيء من املال العام األملاني. ويتجاوز الجدل 
الفرنسي، حدود ما اتفق عليه الطرفان، وهو 
كما يلخصه لورونت جوفران، مدير صحيفة 
ليبراسيون الفرنسية اليسارية، بهذه الجملة 
املـــريـــبـــة: » ال يــتــعــلــق األمــــر بــطــلــب أمـــــوال من 
أكثر  تنفق  أن  بإقناعها  بل  الفيدرالية  أملانيا 
ــّرار يــطــلــب مـــن الــنــمــلــة أن  عــلــى نــفــســهــا. الــــصــ

تستريح قليال«.

أن »التنقيب في البحر يحتاج إلى الكثير من 
حيث  العالية،  والتكنولوجيات  االستثمارات 

ال يتأتى ذلك سوى للشركات العمالقة«.
غير أن مراقبن أكدوا تفاؤل املغرب باكتشاف 
النفط في هذه املنطقة البحرية، بدليل مبادرة 
العام  املغربية، في وقــت سابق من  السلطات 
الجاري، إلى ترسيم الحدود مع جزر الكناري، 
وهو ما اعتبرته تقارير إعالمية إسبانية رد 
فعل سريع على منح ترخيص مدريد لعمالق 
ــبـــدء أعـــمـــال  الـــنـــفـــط اإلســـبـــانـــي »ريــــبــــســــول« بـ
التنقيب فــي ســواحــل الـــجـــزر، رغـــم مــعــارضــة 
حــكــومــة الـــجـــزر واملــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
لهذا الترخيص. وإذا كان هذا الكشف النفطي 
املــغــاربــة،  لـــدى  الــحــمــاس  يحظى بالكثير مــن 
فـــقـــد صــــب الــــزيــــت عـــلـــى نـــــار الــــخــــالفــــات بــن 
املدافعتن  و»ريبسول«،  اإلسبانية  الحكومة 
عن التنقيب عن النفط في جزر الكناري، وبن 
املدني،  املجتمع  ومنظمات  املحلية  الحكومة 
الـــتـــي تــــرى أن الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط ســيــهــدد 
الــــتــــوازن الــبــيــئــي لــلــمــنــطــقــة، الــتــي تــجــعــل من 
استقبل  حيث  القتصادها،  مــحــورًا  السياحة 
 3.4 نسمة  مليون   12 يسكنه  الــذي  األرخبيل 

مليون سائح في 2013.
ــاقـــة اإلســـبـــانـــي،  وقـــــال وزيـــــر الــصــنــاعــة والـــطـ
ــا، فـــي تــصــريــحــات  خـــوصـــي مـــانـــويـــل صــــوريــ
لــلــصــحــافــة، إنــــه »ســـيـــكـــون مـــن الــعــبــث رؤيـــة 
املــغــرب يستغل جــيــوب الــبــتــرول، فــي الــوقــت 
كما  بتحفظها«.  الكناري  جــزر  تتشبث  الــذي 
نقلت صحيفة »إملوندو« اإلسبانية، عن خبراء 
قولهم إن حــوض سيدي موسى، الــذي تنقب 
املغربي،  في جانبه  إنيرجي«  شركة »جينيل 
ــفـــات جـــيـــولـــوجـــيـــة مــشــابــهــة  يــتــمــتــع بـــمـــواصـ
التنقيب  »ريـــبـــســـول«  تــعــتــزم  الــتــي  للمنطقة 
فيها وحفر آبار بعمق يناهز 4 آالف متر، على 
أمل العثور على النفط وإنهاء تبعية إسبانيا 

في الطاقة للخارج.

ألمانيا تمنح األمل االكتشافات النفطية في المغرب تفتن إسبانيا
لالقتصاد الفرنسي المريض

صفقات

أخبار

أرباح وخسائر

الصحراء  عروس  الجزائر(،  جنوبي  كم   1981( تمنراست  تعد  لم 
التي ترتفع أكثر من 1300 متر عن سطح البحر، مقصدًا للسياح 
األجانب هذا العام، بفعل المخاوف من األوضاع األمنية المشتعلة على الحدود 

الجنوبية والغربية

تحقيق

3.5
تسعى الحكومة الجزائرية 

لزيادة االستثمار في السياحة 
بهدف استقطاب قرابة 3.5 

مالين سائح سنويًا انطالقًا 
من عام 2015، وذلك في إطار 

جهود الجزائر لتقليص اعتماد 
اقتصادها على النفط والغاز.

األسد يطلب مليار دوالر 
قرضًا من روسيا

فقراء األردن 
يخشون شتاًء باردًا

صادرات النفط العراقي 
مرتفعة رغم االضطرابات

عمان ـ ينال نواف البرماوي

 ولو أنه فــرج«.. مقولة 
ٌ

»الشتاء ِضيق
منتشرة بن عامة األردنين، ال سيما 
الــدخــل، الذين  من الفقراء ومــحــدودي 
يتخوفون من عدم قدرتهم على توفير 
ــوقــــود الــــــالزم لــلــتــدفــئــة في  نــفــقــات الــ
الشتاء الذي بات قريبًا على األبواب، 
بــيــنــمــا تــضــاعــفــت أســـعـــار املــشــتــقــات 

النفطية خالل العامن األخيرين.
ــرار الــحــكــومــة املــتــخــذ في  وبــمــوجــب قـ
فقد   ،2012 الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــة غــــاز الــطــهــي  ارتـــفـــع ســعــر أســـطـــوانـ
إلـــى 10 دنــانــيــر )9.1  مـــن 6.5 ديـــنـــار 
دوالر إلى 14.1 دوالر(، وزادت أسعار 
 17.7 إلـــــى  دوالرات   7 مــــن  ــــوالر  ــــسـ الـ

دوالر.
املعيشية  أوضــاعــهــم  فـــقـــراء  ويــصــف 
إلــى  مشيرين  بالصعبة،  الــشــتــاء  فــي 
أنهم اضــطــروا إلــى البحث عــن بدائل 
لــلــتــدفــئــة غــيــر مــكــلــفــة. وقــــال املــواطــن 
عماد طه من أطراف عمان: إن البعض 
ــدام  ــخــ ــتــ ــرًا الســ ــطــ وجــــــــد نـــفـــســـه مــــضــ
»األحــــــذيــــــة الـــبـــالســـتـــيـــكـــيـــة الـــقـــديـــمـــة 
وعـــبـــوات الــبــولــســتــريــن« فــي املــدافــئ، 
ــداًل مـــن الــحــطــب واملـــحـــروقـــات، رغــم  بــ
ــك مــــن مــخــاطــر  ــ ــلـــى ذلــ مــــا يـــنـــطـــوي عـ

وانــبــعــاث لــلــغــازات الــســامــة. وينتظر 
األردنيون بفارغ الصبر نهاية الشهر 
ــه تــعــديــل  ــيـ ــي، الـــــــذي ســـيـــتـــم فـ ــالــ ــحــ الــ
الــتــي تتم  النفطية  املــشــتــقــات  أســعــار 
شــهــريــًا، وســط تــوقــعــات بتخفيضها 
فــي ضـــوء انــخــفــاض األســـعـــار عامليًا. 
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــــوه، لـ ــمـ ــ ــال قـ ــمــ الــــــنــــــواب، جــ
الجديد«، »إن انخفاض أسعار النفط 
فـــي األردن، ونــتــوقــع  يــريــحــنــا  عــاملــيــًا 
محليًا  األسعار  على  جيدًا  انخفاضًا 
يلجأ  ما  املقبل«. وكثيرًا  التعديل  في 
األردنــــــيــــــون إلـــــى تــقــطــيــع األشــــجــــار، 
الــذي تعتبره  كمصدر للتدفئة، األمــر 
ثــروات  على  تعديًا صارخًا  الحكومة 
ملحاربته،  وتجهد  الطبيعية،  الــبــالد 
ــه خـــالل  ــعـــدالتـ ــع ارتــــفــــاع مـ خـــاصـــة مــ

السنوات القليلة املاضية. 
وقـــــــــال املــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لـــــــــوزارة 
»الـــعـــربـــي  ــــن، لــــ ــــداديـ الـــــزراعـــــة، نـــمـــر حـ
الجديد«، إن االعتداءات على الغابات 
إلى  الشتاء، مشيرًا  تكثر خالل فصل 
أن هناك حمالت مكثفة لوقفها، منها 
بــيــع الــحــطــب لــلــمــواطــنــن. وبــحــســب 
نحو  الغابات  تمثل  رسمية،  بيانات 
األردن  مـــســـاحـــة  مـــجـــمـــل  ــن  ــ مـ  %0.9

البالغة 90 ألف كيلومتر مربع.

دمشق ـ عدنان عبد الرزاق

ــالــــت مــــصــــادر إعــــالمــــيــــة روســــيــــة إن  قــ
األسد  بشار  السوري  الرئيس  حكومة 
طلبت، أمس الجمعة، قرضًا من روسيا 
بقيمة مليار دوالر، بحجة »دعم الليرة، 

ومتابعة برامج تنموية واجتماعية«.
الروسية  كومرسانت  صحيفة  ونقلت 
ــــارز  ــومـــي روســـــــي بـ ــكـ ــــؤول حـ ــــسـ ــــن مـ عـ
ــقــــرض الـــيـــوم  أن »دمــــشــــق ســتــطــلــب الــ
)الجمعة( خالل انتهاء اللجنة السورية 
الـــروســـيـــة الـــتـــي تــخــتــتــم اجــتــمــاعــاتــهــا 
ــي ســـوتـــشـــي جـــنـــوب روســـــيـــــا«. ولـــم  فــ
ــــد«، حــتــى  ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ يـــتـــســـن لــ
مــثــول الــجــريــدة للطبع، مــعــرفــة مــا إذا 
كانت حكومة األسد قد طلبت القرض 
بــالــفــعــل. لــكــن مـــصـــادر ســـوريـــة تــؤكــد 
صعوبة األوضاع االقتصادية، لدرجة 
تــدفــع األســـد إلـــى مــزيــد مــن االســتــدانــة 

الخارجية للبقاء مدة أطول.
وشـــكـــك املــــســــؤول الــــروســــي، بــمــوافــقــة 
القرض  املــال، على منح سورية  وزارة 
مــن دون ضــمــانــات، مــعــبــرًا فــي الــوقــت 
ــــل تـــلـــك  ــــويـ ــــحـ ــة تـ ــ ــــوبـ ــعـ ــ ــن صـ ــ ــ ــه عـ ــفــــســ نــ

األمــــوال إلـــى ســوريــة. وتــســاءل املحلل 
ملــاذا تعلن  الشامي:  االقــتــصــادي، علي 
روسيا عن هذا القرض اآلن، رغم أنها 
مــنــحــت نــظــام األســــد قـــروضـــًا ســابــقــة، 
بعد أن بددت الحكومة السورية كامل 
واملــقــدر  األجــنــبــي،  النقدي  االحتياطي 
الـــحـــرب بــنــحــو 18 مــلــيــار دوالر،  قــبــل 
وبــلــغــت ديــونــهــا الـــخـــارجـــيـــة، بحسب 
مصادر سورية، نحو 11 مليار دوالر، 

كما أكد صندوق النقد العربي.
الجديد«:  »العربي  لـ الشامي  وأضـــاف 
أعتقد أن حكومة النظام طلبت سيولة 
دوالريــــــــــة؛ مـــمـــا جـــعـــل مـــوســـكـــو تــعــلــن 
عــــن هـــــذا الــــقــــرض وتـــطـــلـــب ضــمــانــات 
لتحصيله، على عكس الديون السابقة 
أسلحة  شكل  على  معظمها  أتــى  التي 
الــســوري وقمع  الشعب  لقتل  وذخــائــر 
ثورته. وشكك املحلل السوري في طرح 
املــســؤول الــروســي طلب ضمانات، ألن 
روســيــا عمليًا هــي مــن تحكم وتتحكم 
فــي ســوريــة ومــصــادر ثــرواتــهــا، ولعل 
عقد التنقيب عن النفط قبالة الساحل 
الـــذي جــاء حصريًا لروسيا،  الــســوري 

دليل على وجود ضمانات.

ــهـــرت بـــيـــانـــات مـــالحـــيـــة، أمـــــس، أن  أظـ
ــادرات النفط الــعــراقــي مــن املــرافــئ  صــ
ــــالل الـــشـــهـــر الــــجــــاري،  الـــجـــنـــوبـــيـــة خــ
ارتـــفـــعـــت إلـــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة، 
بينما قــفــزت الــشــحــنــات الــكــرديــة في 

عالمة جديدة.
الدائر  القتال  فــإن  البيانات،  وبحسب 
هناك ال يحول دون نمو اإلمدادات من 
فــي منظمة  أكــبــر مــنــتــج للنفط  ثــانــي 
البلدان املصدرة للبترول )أوبك(. وبعد 
أربعة أشهر على صعود أسعار النفط 
تقدم  بفعل  للبرميل،  دوالرًا   115 إلــى 
فــي شمال  اإلســالمــيــة  الـــدولـــة  تنظيم 
الــعــراق، لــم تتسبب االضــطــرابــات في 
تقليص صــادرات البالد من الجنوب، 
الخام  لتصدير  الرئيسي  املنفذ  حيث 

العراقي إلى األسواق العاملية.
وأظـــهـــرت بــيــانــات مــالحــيــة رصــدتــهــا 
ــادرات مــرافــئ جنوب  ــ رويـــتـــرز، أن صـ
بــرمــيــل  مــلــيــون  بــلــغــت 2.55  ــراق  ــعــ الــ
يــومــيــا فــي املــتــوســط، عــلــى مـــدى أول 

23 يــومــا مـــن شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن 
بالقطاع  الجاري، وقــدم مصدر  األول 
ــة الـــــصـــــادرات تـــقـــديـــرات  ــركـ يـــتـــابـــع حـ
مــمــاثــلــة. وفـــي ضـــوء ارتــفــاع إمــــدادات 
ــتـــاج فـــي ليبيا،  ــعـــراق وتــعــافــي اإلنـ الـ
ــم الـــــصـــــراع الـــــدائـــــر هــــنــــاك، تــزيــد  ــ رغــ
الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا منظمة 
أوبك، املقرر أن تعقد اجتماعا يوم 27 
نوفمبر/تشرين الثاني القادم، لبحث 

سياسة اإلمداد. 
وتــراجــعــت أســعــار الــنــفــط كــثــيــرًا عن 
مستواها املرتفع في يونيو/حزيران، 
لتهبط إلى أدنى مستوياتها في أربع 
سنوات عند 82.6 دوالر للبرميل هذا 

الشهر.
وقـــال املــحــلــل لـــدى كــومــرتــس بــنــك في 
»حتى  فريتش،  كــارســن  فرانكفورت، 
اســـتـــعـــدادهـــا  دولــــــة  أي  ـــبـــد 

ُ
ت ــم  لــ اآلن 

للخفض، لذا سيكون من الصعب على 
أوبك التوصل التفاق شامل«.

)رويترز(

أحد السياح في صحراء 
تمنراست جنوبي الجزائر 
)فرانس برس(

ناشطون 
إسبان 
يحتجون 
رفضًا 
للتنقيب عن 
النفط في 
جرز الكناري 
)Getty(

نزل سعر خام برنت إلى 
نحو 86 دوالرا للبرميل، 

أمس الجمعة، بعد 
ظهور حالة إصابة 
مؤكدة بفيروس 

اإليبوال في نيويورك، 
أثارت مخاوف من أن 
يؤدي فرض قيود 

على السفر إلى تقليص 
الطلب على وقود 

الطائرات.
وتضررت أسعار الخام 

أيضا من توقعات لنمو 
اقتصادي ضعيف، أثرت 

سلبا على توقعات 
الطلب على النفط.

نفط

استبق المغرب أطماع 
إسبانيا في نفط المنطقة 

برسم الحدود

يسعى الفرنسيون في 
الوقت الحالي إلنعاش 

اقتصادهم على حساب 
ألمانيا أكبر اقتصاد في 

أوربا، والتي قد تجد 
نفسها مضطرة إلنهاء 

التقشف خالل المرحلة 
الحالية لتفادي أزمة مالية

يدق الركود أبواب 
ألمانيا وهو ما لن يسمح 

بمواصلة سياسة التقشف 

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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ــاء  أظــــهــــرت بـــيـــانـــات مــكــتــب اإلحـــصـ
الــوطــنــي فــي الــصــن، تــراجــع أسعار 
ــازل بـــنـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــ ــنـ ــ املـ
املاضي، للشهر الخامس على التوالي، لتبدد 
املــكــاســب الـــتـــي حــقــقــتــهــا فـــي الـــعـــام األخـــيـــر، 
وتـــزيـــد الــتــوقــعــات بـــأن الــحــكــومــة ستضطر 
إلى اتخاذ املزيد من إجراءات دعم االقتصاد 

لتخفيف األضرار الواقعة عليه.
تـــراجـــع  إلــــــى  الـــشـــهـــريـــة  الـــخـــســـائـــر  وأدت 
متوسط أسعار املنازل في 70 مدينة كبرى 
فــي الصن 1.3%، على أســاس ســنــوي، في 
أول هبوط من نوعه منذ  الفترة، في  نفس 

وتراجعت   .2012 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
أسعار املنازل الجديدة على أساس شهري 
 - الكبرى  املــدن السبعن  فــي 69 مدينة مــن 
وهو رقم قياسي - ارتفاعا من 68 مدينة في 
أغسطس/ آب. وأظهرت البيانات، أن مدينة 
التي  الوحيدة  - هي  البالد  شيامن- جنوب 
شهدت استقرارا في األسعار الشهر املاضي.

وســجــلــت مــديــنــة هانغتشو- شـــرق الــصــن - 
أســوأ أداء بن املــدن السبعن، إذ نزلت فيها 
أيلول،  في سبتمبر/   %7.6 بنسبة  األســعــار 

مقارنة بها قبل عام.
وأدى تباطؤ سوق العقارات التي تمثل نحو 

بيانات الناتج املحلي اإلجمالي، التي أظهرت 
نمو االقتصاد في الربع الثالث بنسبة %7.3، 
في أبطأ وتيرة له منذ األزمة املالية العاملية 
من  املـــخـــاوف  زاد  مـــا  ــو  وهـ  ،2009-2008 فـــي 

انعكاس ذلك سلبا على النمو العاملي.
وقــال مدير قسم أبحاث االقتصاد الكلي في 
يو  للحكومة،  الــتــابــع  التنمية  أبــحــاث  مــركــز 
بن، خالل مؤتمر صحافي، أمــس، إن الصن 
يمكنها الحفاظ على متوسط نمو يبلغ %7 
فــي الــســنــوات العشر الــقــادمــة، مــا يقل قليال 
على  الحكومة  تستهدفه  الــذي  املستوى  عــن 
أن ينمو بنسبة 7% في 2015. وخفض البنك 

15% مــن االقــتــصــاد الــصــيــنــي، إلـــى إضــعــاف 
الطلب في 40 قطاعا من الحديد واإلسمنت 

وصواًل إلى األثاث.
وجــــاء تــبــاطــؤ ســــوق اإلســـكـــان عــقــب صـــدور 

الــــدولــــي تــوقــعــاتــه لــلــنــمــو فـــي الـــصـــن خــالل 
الفترة من 2014 إلى عام 2016، وأرجع أسباب 
خفض توقعاته للنمو في الصن، إلجراءات 
تهدف  التي  االقتصادية  بالسياسة  تتعلق 

إلى تعزيز االقتصاد.
ــال، إنـــه مــن املــرجــح أن يتباطأ الــنــمــو في  وقــ
الــصــن إلــى 7.4% فــي 2014 وإلـــى 7.2% في 
2015، بتراجع عن 7.7 % في 2013. ويتوقع 
أن يسجل النمو 7.1% في 2016، في حن كان 
قــد تــوقــع ســابــقــا أن يــبــلــغ الــنــمــو فــي الصن 

7.6% في 2014 و7.5% في 2015 و2016.
)العربي الجديد، رويترز(

من المرجح أن يتباطأ 
النمو في الصين إلى 
7.4% في العام 2014

1213
الوجه اآلخرأسواق المالاقتصاد

تباطؤ وتيرة االقتصاد يؤثر على سوق اإلسكان في الصين

عدنان عبد الرزاق

يــبــدو أن كــل مــاعــدا بــقــاء نــظــام بشار 
األسد على كرسي التوريث، تفصيلي 
ــه، ولــــعــــل مـــــن ضـــّحـــى  ــ ــ لـ وال أهــــمــــيــــة 
ــوري بني  بــأكــثــر مــن مــلــيــون شـــاب سـ
قتيل ومــقــعــد ومــفــقــود، وهــّجــر أكثر 
مـــن نــصــف الــشــعــب، لـــن يــعــيــر أدنـــى 
للنمط   االقــتــصــاد وال  لــبــنــيــة  اهــتــمــام 

االقتصادي الذي تعتمده الحكومة.
يـــلـــحـــظ أن حــكــومــة  املـــــراقـــــب  ــل  ــعــ ــ ول
ــد تــمــســك بــمــجــد االقــتــصــاد من  األســ
كـــل أطـــرافـــه، فــهــي اعــتــمــدت اقــتــصــاد 
األوراق  قـــبـــل  ملــــا  لـــتـــعـــود  املـــقـــايـــضـــة 
النقدية وتبادل بالثروات واملواد األولية 
»الصمود  يتطلبها  ومنتجات  سلعًا 
واملمانعة«، أو عبر فتح باب االستثمار 
الــتــي مــازالــت في  بالنفط والــكــهــربــاء، 
فــرنــســا قــطــاعــًا حــكــومــيــًا، وطــبــعــًا ما 
بني املقايضة واقتصاد السوق، يعّرج 
النظام السوري على النهج التأشيري 
اقتضت  إن  واالشتراكي  بل  واملوجه، 

ضرورة املمانعة.
وارتجال  ثمة تخبط   القول:  قصارى 
االقتصادية  الــقــرارات  يعيشه صــنــاع 
فــي ســوريــة، وهــو يتعدى بمضمونه، 
عدم تخصص من يعتمده األسد ليسّد 
فراغ الكفاءات االقتصادية التي هجرت 
ســوريــة ويــتــعــدى ربــمــا مــا تدعيه من 
»قــرارات املرحلة االستثنائية« فخالل 
أســـبـــوع فــقــط، مــنــعــت حــكــومــة األســـد 
استيراد االسمنت األســود، وسمحت 
ــراد املـــــــولـــــــدات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــيــ ــتــ ــاســ بــ
الصناعية،  املنشآت  لــزوم  املستعملة 
منعت حكومة األسد استيراد الفروج 
الفيول واملــازوت،  وسمحت باستيراد 
ما يعني أنك بأمّس الحاجة إلى حمل 

دليل بقائمة املمنوع واملسموح.
 ما يعلن 

ً
القول: لعل سرًا قليال نهاية 

فـــي ســـوريـــة خــــالل إصــــــدار قـــــرارات 
ــع، هــــذا إن لـــم نــتــطــرق  ــنــ الـــســـمـــاح واملــ
التي  واملــنــع«  والحصر  »القيد  لعقلية 
عــفــت عــنــهــا اقــتــصــاديــات الــعــالــم عــدا 
ــ   السر  ــ  وهــو  طبعًا،  الشمالية  كوريا 
ملن يا ترى تمنح عقود التصدير ومن 

هم املوثوقون في سورية؟.
وأيــــضــــًا، كـــيـــف يـــتـــم االلـــتـــفـــاف عــلــى 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ قــــــــــــرارات الــــعــــقــــوبــــات االقــ
املفروضة، وملاذا يجري التغاضي إن 
عن  اإلفـــراج  أو  العقوبات  لجهة كسر 
بعض األمــوال املحجوز عليها بحجة 

أنها تستخدم »ألغراض إنسانية«.
 عند كل 

ً
هذا إذا لم نتوقف تفصيال

بند يحتاج إلى بحث ودراسة ويدل 
ربما على تواطؤ ودعم لنظام األسد، 
ــا فـــقـــط عــــن قــــــرار الــســمــاح  ــنـ ــألـ وسـ
في  الكهربائية  املــولــدات  باستيراد 
تصل  لساعات  التيار  انقطاع  واقــع 
إلى عشرين ساعة يوميًا في بعض 
املــنــاطــق. وقــتــهــا، ربــمــا نــصــل ليس 
إلـــى طــريــقــة نــهــب الــشــعــب وتجميع 
ــروب  ــة قــبــل هـ ــا تــبــقــى مـــن ســيــول مـ
الـــعـــصـــابـــة الـــحـــاكـــمـــة فـــحـــســـب، بــل 
ونـــســـتـــدل عــلــى الــتــخــريــب املــمــنــهــج 
والــعــمــيــق فـــي قــتــل االقـــتـــصـــاد بعد 
املستعملة  ــدات  ــ ــول واملــ اآلالت  جــمــع 

لتحويله إلى سكراب.

من اآلخر

ذهنية »السكراب«

ياسمين جيالني
سأدخل مجال التجارة برأس المال فقط

»إيبوال« يبّدد مكاسب أسهم أوروبا

■ هل تفكرين في دخول عالم املشاريع التجارية؟
من الصعب أن أدخل هذا املجال ألن دراستي بعيدة عنه تماما 
 عن أن هواياتي وميولي ليس لهما أي عالقة بالتجارة، 

ً
فضال

ومن ثم فإن فكرة اقامة مشروع تجاري، لم تكن في حساباتي 
من قبل.

الفنانني لجأوا إلى هذا املجال من باب تأمني مستقبل  ■ لكن معظم 
أسرهم وخوفًا من غدر املجال الفني؟

التجارة، ولو  بالتأكيد معهم حق، ولكني ال أفهم في مجال 
فكرت في يوم من األيــام أن أدخــل هذا املجال، أكيد لن يكون 
بـــمـــفـــردي، أقــصــد قـــد أدخــــل فـــي مـــشـــروع بــالــشــراكــة مـــع أحــد 
املــخــتــصــن والــخــبــراء فــي الــتــجــارة، لــكــي يــقــوم هــو بــــاإلدارة 
واألمـــور الخاصة باملشروع، وأنــا من املمكن أن أشــارك فقط 
بــرأس املــال، لعد درايتي بــإدارة مثل هذه املشاريع، املشاركة 

في املشاريع بالنسبة لي قد يكون مجديا وقد أفكر فيه.

■ وهل لك أصدقاء فنانون دخلوا مجال االستثمار؟
ــل الــوســط الــفــنــي قــامــوا  بالطبع هــنــاك أكــثــر مــن صــديــق داخـ
بدخول هذا املجال والحمد لله معظمهم نجحوا في التجارة 
ونــمــاذجــهــم مــشــرفــة، وأتــمــنــى لــهــم الــتــوفــيــق فـــي مــجــاالتــهــم 
املختلفة، ســـواء فــي الــفــن أو الــتــجــارة، هــي بــاألخــيــر حظوظ 

وقدرة على إدارة هذه املشاريع.

■ وهل شجعك نجاحهم على خوض تلك التجربة؟
منذ فترة وأنا أتابع بشكل مباشر هذه املشروعات من خالل 
عالقتي بهم وقربي منهم، ووجدت نجاحات ملحوظة وتميزًا 
أيضا في هذا املجال، مما أعطاني الثقة في دخول هذا املجال 
خوفا من غدر الحياة، ولكن كما أكدُت، إذا دخلت هذه التجربة 
فلن أدخلها بشكل مباشر ولكني سأكون شريكة برأس املال.

■ وما هي األمور التي من املمكن أن تتخذيها احتياطيًا لتجنب الفشل؟
 كل ما أعرفه عن هذه األمور أن هناك دراسة جدوى البد من 
أن تــدرس وتوضع بشكل محكم ألن هــذه هي أولــى خطوات 

أي مشروع تجاري، وهو الذي من املمكن أن يؤدي للفشل أو 
النجاح، ولذلك سأشرف بنفسي على دراسة الجدوى لكي ال 
الفشل، وسيكون ذلك بمعاونة  إلى  أقع في مشكلة تاخذني 
بدراسة  الخاصة  ولــأمــور  املــجــال  لهذا  واملتابعن  املهتمن 

الجدوى، لكن التنفيذ سيكون من خالل الشركاء بالتأكيد.

■ وملاذا ال تفكرين في دخول مجال االستثمار عن طريق اإلنتاج الفني 
أو االستثمار في الفن والغناء؟

بــالــطــبــع  فــكــرت فـــي الــتــجــربــة وســعــيــت فــيــهــا، ولــكــن املــجــال 
الفني متشعب ومن الصعب أن أقوم باإلنتاج أو باالستثمار 
أقــوم به هو أن أنتج لنفسي  في الغناء، وكــل ما يمكنني أن 
ألبومات  إنتاج  أتحمل  أن  الصعب  لكن من  األغنيات،  بعض 
كاملة، ألنني لست شركة إنتاج، غير أن هناك بعض الزمالء 
التسويق  عملية  يتركون  ولكن  ألنفسهم،  باإلنتاج  يقومون 
لشركة توزيع، وأنــا من املمكن أن أنتج لنفسي فقط أغنيات 
منفردة، ألنها ال تتكلف كثيرًا وخسائرها لن تكون كبيرة في 
أي حال من األحــوال، بعكس ما يمكن أن أتكبده من خسائر 
جراء إنتاج ألبوم كامل في حالة الخسارة ال قدر الله، إجمااًل 

دخول هذا املجال من عدمه سيكون القرار فيه الحقا.

■ وهل تأثر املجال الغنائي والحفالت الغنائية بما تمر به بعض الدول 
العربية من أزمات اقتصادية؟

كله جــراء  الغنائي  واملــجــال  الغناء  فــي  أزمـــة  هــنــاك  بالتأكيد 
األزمـــــات االقــتــصــاديــة، الــتــي تــعــانــي مــنــهــا مــصــر وأثــــرت في 
كل املــجــاالت، لكن بــدأت األمــور تسير في الطريق الصحيح، 
وأتمنى أن تستقر األوضاع وتعود الحياة لطبيعتها ويعود 
بالشكل  للحياة  الغنائية  والــحــفــالت  والــغــنــاء  كــان  كما  الفن 
الذي كانت عليه قبل عدة أعوام، وتعود الشركات التي أعلنت 
انسحابها مــن هــذا املــجــال مــرة أخـــرى، ألن تــواجــد مثل هذه 
الــشــركــات أمـــر اقــتــصــادي مــهــم وإفــالســهــا أو اغــالقــهــا يعود 
بالطبع على املجال االقتصادي ألي دولة، وعلى العكس فإن 
انتعاش أي مجال مثل الغناء بما يحتويه ويشمله من حفالت 

وإعالنات وأمور كثيرة ينعكس على اقتصاد أي دولة.

قالت الفنانة المصرية، ياسمين جيالني، إن األزمات االقتصادية التي تعاني 
منها مصر أثرت في المجال الفني وركوده خالل الفترة الماضية

أجراه  محمد عليحوار

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، 
إن مصر قد تلجأ ألسواق السندات العالمية 

العام المقبل لجمع ما يصل لـ 1.5 مليار دوالر 
مع سعيها لتعزيز ماليتها العامة.

شددت المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، 
أمس، على أهمية التوصل التفاق على 

إمدادات الغاز إلى أوكرانيا في مكالمة 
هاتفية مع بوتين.

تراجعت األسهم األوروبية في تعامالت أمس، لتتبدد 
املكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع قلق 

املستثمرين من أنباء عن ثبوت إصابة طبيب عاد إلى 
نيويورك من غرب إفريقيا بفيروس إيبوال. ونزل مؤشر 

يوروفرست 300 لأسهم األوروبية 0.5 في املائة إلى 1310.25 
نقطة. وصار طبيب من مدينة نيويورك عالج بعض مرضى 

إيبوال في غرب أفريقيا، أول شخص تثبت إصابته بالفيروس 
في أكبر مدن الواليات املتحدة، وهو ما أثار مخاوف جديدة 

من تفشي املرض. وفي أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 
100 البريطاني 0.24%، بينما انخفض كاك 40 الفرنسي 0.4 

في املائة، وداكس األملاني 0.5 في املائة.

تقرير

يوميات

أرعب تسونامي 
سوق »وول ستريت« 

في 1929 أصحاب 
الثروات، وأفلست 

العديد من الشركات 
الكبرى، ودخل 

االقتصاد األميركي 
في أكبر كساد خالل 

القرن العشرين

لندن ـ العربي الجديد

الهزة األخيرة، التي شهدتها  تعد 
أسواق املال العاملية، أشبه بحركة 
تصحيح أقل حدة، مقارنة بالهزات 
املـــال العاملية  الــتــي شهدتها أســـواق  الــكــبــرى، 

على مدار الفترات املاضية. 
وكــانــت أولـــى هـــذه الـــهـــزات، تــســونــامــي ســوق 
بـــالـــواليـــات   1929 ــام  ــ عـ فــــي  ســـتـــريـــت«  »وول 
املــتــحــدة، الــــذي تــســبــب فـــي إفــــالس الــشــركــات 
ــل االقـــتـــصـــاد  ــ األمـــيـــركـــيـــة الـــكـــبـــرى، حـــيـــث دخـ
األمـــيـــركـــي فـــي أكـــبـــر كـــســـاد شـــهـــده فـــي الــقــرن 
ــان الــتــســونــامــي الـــثـــانـــي في  ــم كــ الــعــشــريــن. ثـ
2008، حينما كادت املصارف العاملية تفلس، 
لوال تدخل املصارف املركزية إلنقاذ املصارف، 
عبر ضخ سيولة بشكل مباشر في محافظها. 
األمـــيـــركـــي  ريـــتـــشـــســـت«  »ذا  مــــوقــــع  ورصــــــــد 
ــتـــي ســجــلــهــا  الـــخـــســـائـــر الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى، الـ
مؤشر »داو جونز«، منذ الكساد الكبير الذي 
ضــرب االقــتــصــاد األمــيــركــي فــي 1929، وحتى 

األزمة املالية العاملية في 2008.
وكـــانـــت أكـــبـــر الـــخـــســـائـــر، تــلــك الـــتـــي سجلها 
املـــؤشـــر فـــي أعـــقـــاب انــهــيــار مـــصـــرف »لــيــمــان 
ــداوالت 29 سبتمبر/ ــ تــ نــهــايــة  فـــي   « ــراذرز  ــ بــ

املــــؤشــــر بــحــوالــى  أيــــلــــول 2008، حـــيـــث هـــبـــط 
777.68 نقطة، وهو ما يعني أن سوق األسهم 
األمــيــركــيــة فــقــدت مــا يــزيــد عــن 1.2 تريليون 
دوالر من قيمته الدفترية، حيث تحول بنهاية 

ذلك اليوم كثيرون من قائمة الثراء إلى الفقر.
وبعد تقدم »ليمان براذرز« بطلب لحمايته من 
اإلفـــالس بــأســبــوعــن، ومــع خــســارة املــصــارف 
املــالــيــة  األوراق  فـــي  الـــــــــدوالرات  تــريــلــيــونــات 
املدعومة بالرهون العقارية، نتيجة انخفاض 
قيمة املنازل األميركية ألدنى مستوياتها منذ 
املستثمرين  العديد من  الكبير، توقع  الكساد 
في سوق املال أن يصوت الكونجرس لصالح 
خطة اإلنقاذ البالغة قيمتها 700 مليار دوالر.
ولكن على العكس، صوت الكونجرس ضدها، 
مما آثـــار الــذعــر فــي الــســوق، وبــالــتــالــي سجل 
ــره عــلــى  ــائـ ــسـ ــز« أســــــوأ خـ ــونــ مـــؤشـــر »داو جــ

اإلطالق من حيث عدد النقاط. 
ــارة، فــقــد كـــانـــت فـــي 15  أمــــا ثـــانـــي أكـــبـــر خــــســ
حيث  الــعــام،  نفس  مــن  األول  أكتوبر/تشرين 

خسر مؤشر داو جونز 733.08 نقطة . 
وحــدث ذلك بعد  فترة من ركــود اإلقــراض في 

أعقاب انفجار فقاعة اإلسكان في أميركا. 

ــركـــي الـــســـابـــق جــــورج  ــيـ وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس األمـ
ــــوش خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة لــلــتــدخــل فــي  دبـــلـــيـــو بـ
القطاع املالي، عن طريق ضخ 250 مليار دوالر 

في مصارف البالد لتعزيز اإلقراض.
ــم تــســتــجــب ســــوق األســـهـــم لــتــلــك األخـــبـــار،  ولــ
ولكن في اليوم التالي إلعالن الخطة انخفض 
مؤشر »داو جونز« 733 نقطة، ليسجل ثاني 

أكبر خسائر في تاريخه على اإلطالق. 
أمـــا ثــالــث أكــبــر الــخــســائــر، فــكــانــت فــي أعــقــاب 
أميركا في سبتمبر/ اإلرهــابــي على  الهجوم 
الـــــــذي ضـــــرب مــبــنــى  عـــــام 2001،  مــــن  أيــــلــــول 

التجارة، وهدد مستقبل األمن العاملي. 
الــغــريــب أن مـــؤشـــر »داو جــونــز«  ولـــيـــس مـــن 
ســجــل ثــالــث أكــبــر خــســائــره عــلــى اإلطــــالق في 
ــبــــوع الـــــذي حــــدث فــيــه الـــهـــجـــوم. وهـــزت  األســ

األزمـــــة الـــواليـــات املــتــحــدة، وأدت إلـــى إغـــالق 
سوق األسهم األميركية ملدة أسبوع بعد تلك 

الكارثة.
وفي أول يوم للتداول في سوق األسهم، بعد 
ذلــك الهجوم اإلرهــابــي، انخفض مؤشر »داو 

جونز« بأكثر من 680 نقطة.
أما رابع أكبر خسارة، فحدثت في 4 ديسمبر/
هــبــط  حــيــنــمــا   ،2001 ــام  ــ عـ مــــن  األول  كــــانــــون 

املؤشر بحوالى 79.95 نقطة.
االقتصادية  لأبحاث  الوطني  املكتب  وأعلن 
في األول من ديسمبر/كانون األول 2001، أن 
بعد أكــثــر مــن عــام مــن فــقــدان وظــائــف وركــود 
اقتصادي، فإن الواليات املتحدة كانت رسميا 
فــي حــالــة ركــــود، كــمــا تــوقــع عـــدم حـــدوث نمو 
ملــدة عــام على األقــل، وتسبب ذلــك اإلعــالن في 

خسارة مؤشر »داو جونز« ما يقرب من %8 
من القيمة السوقية لأسهم املسجلة. 

أما خامس أكبر خسارة، فكانت في 9 أكتوبر/
»داو  مــؤشــر  هبط  حيث   ،2008 األول  تشرين 

جونز« بمقدار 678.91 نقطة.
ــان الــتــاســع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن األول من  وكـ
ذلــــك الـــعـــام مـــن األيــــــام الــعــصــيــبــة فـــي تــاريــخ 
أســواق املــال العاملية، حيث افتتحت األســواق 
عــبــر أوروبـــــــا فـــي هــــذا الـــيـــوم مــنــخــفــضــة بما 
يصل إلــى 10% في كل من أملانيا وبريطانيا 
وفرنسا، كما عانت اليابان من مصير مماثل، 
الــتــداول على أسهمها  في حن علقت روسيا 

تماما.
أمــا في الــواليــات املتحدة، فقد انخفض سهم 
»جـــنـــرال مـــوتـــورز« فــي الــتــاســع مــن أكــتــوبــر/

تشرين األول عام 2008، بنسبة 31% و«فورد« 
الــســيــارات  بـــأن مبيعات  تــقــاريــر  21%، وســـط 
اإلطـــالق،  على  مستوياتها  ألدنـــى  انخفضت 
وســتــواصــل اتــجــاهــهــا الــهــابــط، مــمــا أدى إلــى 
هبوط مؤشر »داو جونز« بما يقرب من 700 

نقطة.
ومـــن بــن الـــهـــزات الطفيفة إلـــى حــد مـــا، التي 
في  األسهم  األميركية، هبوط  السوق  ضربت 
للواليات  االئتماني  التصنيف  أعقاب خفض 

املتحدة من »تربل ايه » إلى »دبل ايه«. 
وأحـــدث هــذا الخفض تــداعــيــات ضخمة على 
األســــواق الــعــاملــيــة فــي الــثــامــن مــن أغسطس/

آب 2011. فــخــالل ســت ســاعــات، اخــتــفــى أكثر 
مـــن تــريــلــيــونــي دوالر مـــن الــقــيــمــة الــســوقــيــة. 
وخالل الفترة من الخميس املوافق الرابع من 
أغــســطــس/آب وحــتــى االثــنــن املــوافــق الثامن 
مــن نفس الشهر، اختفى مــا يــزيــد عــن نصف 
تــريــلــيــون دوالر مـــن ســــوق األســـهـــم. ولــكــنــهــا 
كــانــت هــزة محسوسة إلــى درجـــة مــا مــن قبل 
ــا ارتـــبـــطـــت بـــالـــخـــالفـــات  املـــســـتـــثـــمـــريـــن، ألنــــهــ
ــــن الــــجــــمــــهــــوري  ــزبــ ــ ــحــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة بـــــــن الــ
والديمقراطي، ولكن سرعان ما عادت السوق 

إلى وضعها الطبيعي. 
املــال األميركية مــن األزمــة  كما خسرت ســوق 
بــدأت في يوليو/تموز  التي  املالية اآلسيوية 
تــكــبــد مــؤشــر »داو جــونــز«  ــام 1997، حــيــث  عـ
السابع والعشرين من  النقاط في  العديد من 

أكتوبر/تشرين األول من نفس العام.
وتم وقف التداول في سوق األسهم األميركية 
ملـــدة نــصــف ســاعــة ملــنــع عمليات الــبــيــع، التي 
استئناف  وبــعــد  بالشلل،  الــســوق  قــد تصيب 
أدى  مما  تراجعها،  األسهم  الــتــداول، واصلت 
إلى وقف التداول مرة أخرى ملدة ساعة. وبعد 
ذلـــك انــخــفــض املــؤشــر بــأكــثــر مــن 550 نقطة، 
لتنتهي التداوالت مبكرًا بحوالى ساعة، وفقد 

»داو جونز« خاللها أكثر من 7% من قيمته.
وفي عام 2000 ووسط فورة التقنية وصعود 
املـــلـــيـــارديـــرات الــشــبــاب فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــا، 
انفجرت فقاعة أسهم شركات التقنية. وكانت 
الــفــتــرة مــن مــــــارس/آذار وأبــريــل/نــيــســان عــام 
لــقــطــاع  بـــالـــنـــســـبـــة  وخــــاصــــة  قــــاســــيــــة،   2000
التكنولوجيا. وأدى تراجع مؤشر »ناسداك«، 
إلــى جانب  التقنية  أداء شــركــات  الــذي يقيس 
املـــخـــاوف بــشــأن رفـــع االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
ملــعــدالت الــفــائــدة، إلـــى انــخــفــاض مــؤشــر »داو 

جونز« وفقداته 617 نقطة.
ــال نـــظـــروا إلــى  وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن خـــبـــراء املــ
هــــذا االنـــخـــفـــاض، عــلــى أســــاس أنــــه تصحيح 
مهم فــي الــســوق، بعد إقــبــال كبير على شــراء 
شركات ليس لديها أصول تذكر، مثل املواقع 
اإللكترونية، وشراء سجالت رقمية، إال أن هذا 
االنخفاض كان له أثره على السوق مستقبال، 
حيث أدى إلى تدفق األموال على شركات أكثر 

إنتاجية وأكثر توظيفا في البالد.

هزات أسواق أميركا
داو جونز خسر 1.2 تريليون دوالر في يوم

كادت أزمة المال 
العالمية في عام 2008 
أن تقضي على النظام 

المالي العالمي

خطة »التحفيز الكمي« 
كانت السبب الرئيسي في 

عودة األسواق 
إلى طبيعتها

تراجع الذهب اليوم الجمعة للجلسة الثالثة على 
التوالي بعد موجة صعود استمرت أسبوعن 
مع ارتفاع الدوالر وصدور بيانات اقتصادية 

قوية، وهو ما قلل من جاذبية املعدن باعتباره 
أداة تحوط. ويأتي انخفاض املعدن األصفر 

رغم هبوط العقود اآلجلة لأسهم األميركية 
واملكاسب التي حققتها مالذات آمنة أخرى مثل 

السندات والن بعد ثبوت إصابة طبيب في 
مدينة نيويورك بفيروس اإليبوال. وتأثر الذهب 
سلبا بنتائج اقتصادية عاملية قوية نشرت يوم 

الخميس وهدأت مخاوف املستثمرين بعد موجة 
هبوط في اآلونة األخيرة.

ارتفعت األسهم اليابانية، أمس الجمعة، بدعم 
من ضعف الن وصعود األسهم األميركية لكن 

مكاسبها جاءت محدودة بسبب تقارير عن 
ظهور حالة إصابة بفيروس اإليبوال في مدينة 

نيويورك. وهو ما أدى إلى تراجع العقود اآلجلة 
لأسهم األميركية.

وارتفع مؤشر نيكاي القياسي في بورصة 
طوكيو لأوراق املالية بنسبة  0.7% إلى 

15241.94 نقطة بحلول الساعة 0129 بتوقيت 
جرينتش. كما قفزت أسهم الشركات التي تصنع 
منتجات مرتبطة باإليبوال واملدرجة في طوكيو 

بعد ورود هذه األنباء.

لندن ـ العربي الجديد

تراجع اليورو، اليوم الجمعة، مع توخي 
الحذر قبل صدور نتائج  املستثمرين 
اختبارات التحمل لبنوك منطقة اليورو 
يوم األحــد، بينما ارتفع الني بدعم من 
ــالذات اآلمـــنـــة بسبب  ــ ــال عــلــى املــ ــبـ اإلقـ
تــجــدد املــخــاوف مــن فــيــروس األيــبــوال 

في نيويورك.
ــــالت األوروبـــــــــيـــــــــة مــن  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وفــــــــي الـ
الجنيه  األنظار على  أن تركز  املحتمل 
االسترليني قبل صدور بيانات الناتج 
الربع  في  البريطاني  اإلجمالي  املجلي 
الثالث. وتشير التقديرات إلى أن معدل 
وهو  الثالث  الربع  في  سيتباطأ  النمو 
ــأن أســعــار  ــا يـــزيـــد مـــن الــتــوقــعــات بــ مـ
الفائدة ستبقى منخفضة لفترة أطول.
الـــيـــورو تــراجــعــًا طفيفا أمــام  وســجــل 
إلـــى 1.2638 دوالر،  لــيــصــل  ــدوالر   ــ ــ ال
بـــالـــقـــرب مــــن أدنــــــى مـــســـتـــوى لــــه فــي 
الــيــورو 136.70 ين  أســبــوعــني . وبــلــغ 

بانخفاض نحو %0.1.
ــال على  ــبــ ــًا فـــي اإلقــ ووجـــــد الــــني دعـــمـ
املـــــالذات اآلمـــنـــة بــعــد أنـــبـــاء عـــن ثــبــوث 
ــبـــوال في  ــة طــبــيــب بـــفـــيـــروس إيـ ــابـ إصـ
ــه مــن  ــودتــ ــيــــويــــورك عـــقـــب عــ مـــديـــنـــة نــ
أول حــالــة  وأثـــــــــارت  أفـــريـــقـــيـــا.  ــرب  ــ غــ
املدينة،  في  بالفيروس  مؤكدة  إصابة 
مخاوف املستثمرين بسبب تداعياتها 
املحتملة في املركز املالي العاملي، رغم 
قد  الــســوق  تركيز  إن  قــال  البعض  أن 

يتحول قريبًا.
وتراجع الدوالر نحو 0.1% أمام العملة 
أن نزل  بعد  إلــى 108.15 ين  اليابانية 

في وقت سابق إلى 107.86 ين.
)رويترز(

انخفاض 
الذهب

ارتفاع 
نيكاي

تراجع اليورو
أعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الـــقـــومـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
على  موافقتها  بالصن،  واإلصـــالح 
ــدوى إلقـــامـــة 5 مــطــارات  دراســـــات جــ
و3 مــــشــــروعــــات ســـكـــك حـــديـــديـــة بــإجــمــالــي 
استثمارات تبلغ 150 مليار يوان )ما يعادل 

24.4 مليار دوالر أميركي(.

نــظــمــت دائـــــرة الــســيــاحــة والــتــســويــق 
مــع وزارة  بالتعاون  بــدبــي  الــتــجــاري 
أبوظبي  وهــيــئــة  العمانية  الــســيــاحــة 
محافظة  فــي  عــمــل  ورش  والــثــقــافــة  للسياحة 
جـــــــدة، لـــلـــتـــرويـــج ملـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج كــوجــهــة 
للسياحة الــبــحــريــة، فــي إطـــار مــبــادرة »كــروز 

أرابيا«.

أطلقت شركة طيران اإلمارات العربية 
ــدة عــــــروضــــــا خـــــاصـــــة تــمــنــح  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ
املقيمن في البالد خصومات سعرية 
لــلــســفــر إلــــى وجـــهـــات مـــخـــتـــارة ضــمــن شبكة 
خطوطها ابتداًء من 1900 درهم ) 700 دوالر(.

ــل األمـــيـــركـــيـــة عــن  ــ ــة ديـ ــركـ كــشــفــت شـ
ــــدث أجــهــزتــهــا الــلــوحــيــة )فــيــنــيــو  أحـ
11 بـــرو(، الــذي تصفه بأنه »األذكــى 

لقطاع األعمال«.

عبد العزيز السيد  رئيس شعبة الثروة 
الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، قال: »إن 
نسبة الدواجن امليتة فى املزارع بالقاهرة، 

وصلت إلى 20% بسبب بدء موسم الشتاء 
وتراجع درجات الحرارة«، محذرًا أصحاب 

املزارع من تفشي األمر.

عبد السالم نصية  عضو مجلس 
النواب الليبي املنتخب في طبرق، قال: »إن 

البرملان خفض املوازنة للعام الجاري 2014،  
من 64 مليار دينار )49.2 مليار دوالر( إلى 

52 مليار دينار ليبي )40 مليار دوالر( 
بسبب تراجع إيرادات النفط«.

هرمان فان رومبوي  رئيس املجلس 
األوروبي، قال »إن االتحاد االوروبي سيزيد 

مساعداته املالية ملكافحة إيبوال إلى مليار 
يورو، في اليوم الثاني من قمة رؤساء الدول 

والحكومات«.

بغداد شاكر الزاملي  رئيس هيئة 
االستثمار العراقية، قال »إن اقامة معرض 
بغداد الدولي في ظروف أمنية صعبة يعّد 

تحديا كبيرًا وتظاهرة اقتصادية تحمل 
رسائل كبيرة«.

ندوة بعنوان »سياسات اإلسكان، 
وضبط اإليجارات، والضريبة على 
األمالك« في لبنان   تقام بدعوة من 

معهد عصام فارس للسياسات العامة 
والشؤون الدولية في الجامعة األميركية 

في بيروت، وبتنظيم من مؤسسة »كونراد 
أديناور«، في قاعة محاضرات املعهد.

إطالق حملة توعية »الفرق 
واضح« المتعلقة بالطاقة في 

السعودية  تقام ضمن الحملة الوطنية 
للتعريف بالعزل الحراري في املباني، 

مها املركز السعودي لكفاءة الطاقة 
ّ
وينظ

في مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 
على مدى ثالثة أيام وتهدف إلى جعل 

 في مشروع توفير 
ً
املواطن شريكا فاعال

الطاقة واملحافظة عليها.

أسماء في األخبار

أجندة اليوم

خدمات
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فارس الخطاب

واملتطرفني  اإلسالمية  الدولة  قتالنا  »مــع 
بــاراك  أمــر يمكن للرئيس  اآلخــريــن، هناك 
منهم  نتعلمه  أن  جميعا  ونــحــن  أوبـــامـــا، 
ــام، هـــو أن اإلرهـــابـــيـــني يــقــاتــلــون  بــشــكــل عــ
بــذكــاء أكــثــر مــنــا«؛ ذاك مــا كتبته صحيفة 
أكتوبر/ تــايــمــز«، مطلع شهر  »نــيــويــورك 
تشرين األول الجاري، تعليقًا على مجريات 
والجوية  العسكرية  العمليات  في  األمــور 
ضمن تحالف دولي كبير، بقيادة الواليات 
املتحدة لقتال تنظيم الدولة اإلسالمية في 
العراق وسورية، وقد شدتني دقة العبارة 
على  داللـــة  الصحيفة،  استخدمتها  الــتــي 
وتنفذ،  الــذي تخطط  االستراتيجي  البعد 
من خالله، قيادة هذا التنظيم املعارك في 
الــبــلــديــن الــذيــن بـــات مــن الــصــعــب التكهن 
جــــدًا تــقــديــر املـــوقـــف الــعــمــلــيــاتــي فــيــهــمــا، 
نتيجة النجاحات امليدانية املتحققة على 

األرض ملقاتلي الدولة.
ــنــــي  ــار األمـــــــــــن الــــوطــ ــشــ ــتــ ــســ ــــد مــ ــنـ ــ وقـــــــــد فـ
الرؤية  الربيعي،  موفق  السابق،  العراقي 
التي تحتاجها  الزمنية  للفترة  األميركية 
اســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، بـــاراك 
أوبــامــا، للقضاء على »داعـــش« واملــحــددة 
بثالث سنوات حدًا أعلى، فقال في مقابلة 
مع محطة »سي إن إن« األميركية، أجريت 
مــعــه فــي دبــــي، منتصف الــشــهــر الــجــاري 
ثـــالث ســـنـــوات ستكون  »ال أظـــن أن فــتــرة 
كافية لتدمير داعش في العراق وسورية، 
أنها ستكون حربا طويلة، ويجب  أعتقد 
السياسية  للتحديات  أنفسنا  نحضر  أن 
واالجــتــمــاعــيــة واأليـــديـــولـــوجـــيـــة املــقــبــلــة، 

خليل العناني

منذ انقالب الثالث من يوليو/تموز 2013، 
تحولت »النخبة املصرية« من فاعٍل مؤثر، 
ولــه صــوت طـــوال مرحلة مــا بعد الــثــورة، 
ــــف« ســيــاســي لألصولية  إلـــى مــجــرد »رديـ
السلطوية. وقد توّهم كثير منهم أن وصول 
الجنرال السيسي إلى السلطة سوف يكون 
لصالحهم، ولصالح مشروعهم السياسي. 
ولكن سرعان ما تبّدد هذا الوهم، وانكشفت 
الــذي  الــوقــت  الحقيقة أمامهم عــاريــة. وفــى 
تــمــاهــى فــيــه قــطــاع واســـع مــن هـــذه النخبة 
مـــع الــســلــطــة، قــلــبــًا وقــالــبــًا، فـــإن ثــمــة حــالــة 
من التململ بــدأت تصيب فئة أخــرى، بعد 
أن اكتشفت حقيقة »الفخ« السياسي الذي 
تــم نصبه لــهــا طـــوال الــعــام املــاضــي، وبعد 
أن جرى االنقالب عليها وعلى مصالحها، 
وأصبحت بال تأثير حقيقي على مجريات 

األوضاع السياسية في مصر.
ــذه الـــفـــئـــة مــثــقــفــني وإعـــالمـــيـــني  ــ وتـــشـــمـــل هـ
ــعــــات، كــــانــــوا جــمــيــعــًا فــي  ــامــ وأســـــاتـــــذة جــ
خــط الــدفــاع األول عــن االنــقــالب، ومــا تــاله، 
واستمرأوا قتل النفوس وانتهاك األعراض 
وافـــتـــراس الــحــريــات بــشــكــل غــيــر مــســبــوق. 
متقطعة،  ــارات  ــ إشــ اآلن،  يـــرســـلـــون،  هــــؤالء 
وعلى استحياء، يستجدون فيها السلطة، 
ــا فــي  ــهـ ــوبـ ــلـ ــلـــى تـــغـــيـــيـــر أسـ ويـــحـــثـــونـــهـــا عـ
املتواصلة،  السياسية  األزمــة  مع  التعاطي 
ويترّجونها كي تقلل من قبضتها األمنية، 

وبطشها الذي طال بعضهم.
أو  نـــقـــرأ،  أن  مـــن دون  يــــوم  يــمــر  يـــكـــاد  وال 
نـــســـمـــع، أو نـــشـــاهـــد، بـــعـــض هــــــؤالء يــجــأر 
بــــالــــشــــكــــوى مــــمــــا آلــــــــت إلـــــيـــــه األوضــــــــــــاع، 
ــــأن يــنــظــر بــعــني  ــرال« بـ ــنــ ويـــطـــالـــبـــون »الــــجــ
الـــعـــطـــف لـــشـــكـــواهـــم ومـــطـــالـــبـــهـــم، حـــتـــى ال 
األوضــاع على رؤوسهم، ويدفعون  تنقلب 

الثمن. 
لـــذا، لــم يــكــن غــريــبــًا أن تــجــد كــاتــبــًا ومثقفًا 
شـــهـــيـــرًا يــنــقــلــب عـــلـــى الـــســـيـــســـي، ويــنــتــقــد 

عدلي صادق

، غّيب املوت 
ً
قبل ما يزيد على العام قليال

ــم مـــــاخـــــوس، املـــجـــاهـــد  ــيــ ــراهــ ــتــــور إبــ ــدكــ الــ
العربي الــســوري، والــثــوري الــزاهــد، الــذي 
 
ً
طويال إلــيــه  واستمعت  وأحببته،  ه 

ُ
عرفت

فــــي بــيــتــه فــــي حــــي حــــيــــدرة فــــي الـــجـــزائـــر 
ــم أعـــلـــم بــرحــيــل  ــــف، لــ ــــألسـ ــة. ولـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
سبتمبر/أيلول  من  العاشر  في  ماخوس 
أحيا محبوه وأصدقاؤه  إال عندما   2013
فربما  لرحيله.  األولـــى  السنوية  الــذكــرى 
ــفـــر شــغــلــنــي بــعــض  ــا فــــي سـ ــهـ ــنـــت يـــومـ كـ
األيام عن املطالعة التفصيلية للتطورات، 
فــفــاتــتــنــي املـــشـــاركـــة فـــي تــكــريــمــه ببعض 

سطور واجبة!
 

َّ
ـــــل

َ
ــة مـــــاخـــــوس الــــتــــي ق ــربـ ــتـــجـ افـــتـــتـــنـــُت بـ

ــل أوصــلــتــه دروب األحــــالم  نــظــيــرهــا. رجــ
ــعــــني ســـنـــة، إلـــى  واآلمــــــــــال، قـــبـــل نـــحـــو أربــ
الـــجـــزائـــر، طـــريـــدًا مــالحــقــًا مــطــلــوبــًا، بعد 
انــقــالب حــافــظ األســـد الــغــادر الـــذي سّماه 
»الحركة التصحيحية« في السادس عشر 
من نوفمبر/تشرين الثاني 1970. لم يكن 
الراحل قد ارتكب جرمًا، أو أطاح أية قيمة 
مــن قــيــم الــعــمــل الــوطــنــي والــقــومــي الــعــام، 
لكي يالحقه االنقالبي الذي حشر الحزب 
في بطن الطائفة، فأثقل عليها. وماخوس 
من طائفته نفسها، لكنه كان طامحًا إلى 
الفضاء  مشروع قومي، يفرض نفسه في 
الدولي الشاسع. كان، قبل االنقالب، نائبًا 
لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية 
 الــرحــال فــي الجزائر 

َّ
فــي بـــالده. وقــد حــط

لــه فيها رصــيــدًا يؤهله  دون ســواهــا، ألن 
الــكــالم، وينام  ألن يعيش مرتاحًا يمضغ 
ــقــــوم عـــلـــى ذكــــريــــات وحــــكــــايــــات، شـــأن  ويــ
لدى  مسجل  فهو  السياسيني.  الــالجــئــني 
حـــزب جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي مــجــاهــدًا 
ــان الــــثــــورة الــتــحــريــريــة،  ــ فـــي صــفــوفــهــا إبـ
خاصة  وزارة  الــجــزائــريــني  وللمجاهدين 
عنى بحياتهم، وتوفر لهم 

ُ
في الحكومة، ت

 عن 
ً
املسكن وأكالف العيش الكريم، فضال

أنـــه وصـــل إلـــى الــجــزائــر الجــئــًا سياسيًا. 
ولــــهــــؤالء، أيـــضـــًا، حـــقـــوق ضــيــافــتــهــم في 
الــبــالد. لــكــن إبــراهــيــم مــاخــوس، الطبيب، 
شــّمــر عــن ســاعــديــه، والــتــحــق بمستشفى 
مصطفى الــشــعــبــي فــي وســـط الــعــاصــمــة، 
ــلــــني. وفـــي  ــامــ ــعــ ــاء الــ ــ ــبــ ــ ــن األطــ ــ فـــأصـــبـــح مـ
املستشفى املفتوح للناس جميعًا، التصق 
بالجماهير التي أحبها، وعمل في صمت، 
حتى أدركه سن التقاعد النظامي، فالتزم 

منزله!
كـــان خـــط االلــتــحــاق بــالــثــورة الــجــزائــريــة، 
مـــن نــقــطــة االنــــطــــالق إلــــى مـــوضـــع الــعــمــل 
فــي الــداخــل الــجــزائــري؛ ينم عــن جماليات 
الكوابيس. فعندما  مفتقدة، اآلن، في زمن 
ـــبـــان الــســتــة، االنــضــمــام 

ُ
ــرر األطـــبـــاء الـــش قــ

الجزائر؛  في  الوطني  التحرير  جبهة  الــى 
رأسها شكري  التي على  الــدولــة  امتدحت 
ــنـــت  ــم وأحـــسـ ــاهـ ــعـ الــــقــــوتــــلــــي آنـــــــــــذاك، مـــسـ
 تضع عبد الحميد 

ً
تهيئتهم، وكانت أصال

ــزائـــر،  ــهــــري، مــمــثــل »الـــجـــبـــهـــة« فــــي الـــجـ مــ
فــي مــكــانــة مــرمــوقــة. فــلــم يــكــن املتطوعون 
لــلــنــضــال مـــن أجـــل الــقــضــايــا الـــعـــادلـــة، في 
ون انسالاًل، أو يسافرون 

ّ
ذلك الزمن، ينسل

ــم. حـــضـــر إلـــى  ــقـــاصـــدهـ مــتــكــتــمــني عـــلـــى مـ
أوعــمــران،  الــجــزائــري عمار  العقيد  دمشق 
مـــســـؤول الــتــنــســيــق الــعــســكــري فـــي لجنة 
سفر  على  لــإشــراف  والتنسيق،  التنفيذ 

عبد العزيز الحيص

كـــنـــت، وبـــعـــض زمــــالئــــي، نــحــفــظ أشـــعـــارًا 
ــنــــدر بــــن ســــــــرور. فــــي مــرحــلــة  ــلــــراحــــل بــ لــ
املراهقة، بدا لنا أن هذا الشاعر الشعبي، 
ــّرد، كــــــــان مــخــلــصــًا  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والــــصــــعــــلــــوك املــ
وصادقًا، وهو يقدم أبياته »األبكار« التي 
تلسع وتــهــجــو بــال رحــمــة. كــيــف ال، وهــو 
ــر بالغ  ــذا أمـ قــد انــتــقــد حــتــى قــبــيــلــتــه، وهــ
التي  فــي مثل بيئته  ــن عــاش 

َ
مل الصعوبة 

تعتبر انتقاد القبيلة والخروج عن خطها 
العالم،  للفرد.  اجتماعي  انتحار  بمثابة 
تضعف  لــكــن  تــعــقــيــداتــه،  ازدادت  ــيـــوم،  الـ

الجرأة فيه.
تعود القبيلة، كل يوم، في لبوس جديد. 
ويتفاعل  يحيا  الــتــي  الحديثة  الكيانات 
معها الفرد، كاملؤسسات والدول وأماكن 
العلم والعمل وساحات النقاش الشرعي 
ــيــــاســــي، تــــحــــوز طــريــقــة  ــكــــري والــــســ ــفــ والــ
»الــتــعــصــن« والــتــرابــط ذاتــهــا املــوجــودة 
فـــي بــنــيــة الــقــبــيــلــة الــتــقــلــيــديــة. التعصن 
الذي  النكد  باالرتباط  معنٌي  ألنــه  سيئ، 
يميت كــل االعــتــبــارات األخـــرى. فــي كتابه 
ــر هـــشـــام شـــرابـــي:  »الـــنـــظـــام األبــــــــوي«، ذكــ
القبلية  للبنية  البارزة  الدينامية  »تكمن 
ــذا مــنــحــى ســلــبــي، إذ  ــ فـــي الــعــصــبــيــة، وهـ
تــقــوم، بـــادئ ذي بـــدء، بالفصل بــني األنــا 
واآلخرين، ثم، وعلى مستوى أعلى، تقّسم 
القرابة  مــتــعــارضــني،  إلــى نصفني  الــعــالــم 
املعادية  والعشيرة  العشيرة  والــالقــرابــة، 

لها، اإلسالم والالإسالم، وهكذا..«.
مشكلة العرب مشكلة مجتمع، ال مشكلة 
التنظيم وخلق  فــي  الفشل  وذوات.  أفـــراد 
أفضل  إلخـــراج  مناسب  اجتماعي  سياق 
مـــــا فـــــي هـــــــذه الـــــــــــــذوات، يــــــــؤدي بــــالــــذات 
اإلنــســانــيــة الــكــريــمــة إلـــى دروب إحــبــاط، 
تفرح  داعشية،  ذاٍت  بــني  ع 

ّ
تــتــوز تجعلها 

تــســلــب  فــــاســــدة  وذاٍت  الـــــــــــرؤوس،   
ّ
ــز بــــجــ

أمــوال البشر وأرواحــهــم. ذكر بعضهم أن 
الفريدة،  املوسيقية  العرب  آلة  »الربابة«، 
تــعــكــس هـــــذا املـــــــــزاج، فـــهـــي ال تـــعـــزف إال 

بانفراد. 
مـــا يــحــدث فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، الــيــوم، 
ــذا  ــر هــ ــاهــ ــظــ ــن مــ ــ ــيــــس ســـــــوى مـــظـــهـــر مــ لــ
القطرية،  الــدول  تتفتت  النكدة.  الـــوالءات 
ــة وطــائــفــيــة  ــويـ ــهـ الـــــيـــــوم، العــــتــــبــــارات جـ
وقبلية تقليدية. ولو كان لدينا عدد كاٍف 
من أفراد شجعان في كل مؤسسة وكيان، 

بالطبع،  األمــنــيــة«.  التحديات  جانب  إلــى 
الربيعي،  إلــى تخمينات  الــركــون  ال يمكن 
النظرة  بموضوع  يتعلق  رئيسي  لسبب 
ــقـــة جــــــــدًا، لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــيـ ــة، الـــضـ ــيــ ــبــ املــــذهــ
)السنّية( دائمًا في العراق تحديدًا، والتي 
فــشــل هـــو شــخــصــيــًا فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا، 
عــنــدمــا كــــان مــســتــشــارًا لـــألمـــن الــوطــنــي، 
بعد عام 2004، كما أن قلة التجربة وعدم 
امللف  إدارة هذا  اتسمت بها  التي  املهنية 
أفضت باألمن الوطني العراقي إلى أدنى 
ــات الـــعـــراق مهبًا  ــــات االنـــضـــبـــاط، وبــ درجـ
لتيارات مسلحة كثيرة، لم تكن »داعــش« 

آخرها، ولن تكون.
ــة  الــــرؤيــ فــــي  تــــضــــارب  أمـــــــام  إذن،  نــــحــــن، 
واالســتــراتــيــجــيــة بـــني الــــواليــــات املــتــحــدة 
 في العراق، 

ً
ومن يتولى زمام األمور فعال

كما أننا أمام صــورٍة، تبدو مضطربة في 
ــر،  األمـ فــي حقيقة  لــكــنــهــا،  الـــعـــام،  شكلها 
ــاز.  ــة فــــي تــفــاصــيــلــهــا حــــد اإلعــــجــ واضــــحــ
تــلــك هـــي أســـلـــوب عــمــل تــنــظــيــم »داعـــــش« 
فــي ســوريــة أو فــي الــعــراق، وقــد يكون من 
العالم حديث  أن يتجاهل  الغريب بمكان 
أعضاء في الحكومة العراقية ومسؤولني 
موثوقة، عن  إعالمية  أميركيني ومصادر 
ســيــطــرة كــامــلــة ومــطــلــقــة ملــقــاتــلــي تنظيم 
الــدولــة عــلــى محافظة نــيــنــوى، ومــركــزهــا 
ــه، فــــي مـــعـــظـــم نـــواحـــي  ــلــ ــل، وتــــوغــ ــ ــــوصـ املـ
ــار )تــشــكــل ثــلــث مــســاحــة  ــبــ مــحــافــظــة األنــ
الــعــراق( وصــالح الــديــن، وامــتــداده جنوبًا 
خــلــف مــحــافــظــة كــربــالء )جـــرف الــصــخــر(، 
واألهم حصاره العاصمة العراقية بغداد 
من ثالث جهات، كل هذا ال نجد اهتمامًا 
ــًا فـــيـــه، مــقــابــل االهـــتـــمـــام بــمــعــركــة  واضـــحـ

وثانيًا، البــد مــن وجــود مزيد مــن القوات 
قــــوات  عـــلـــى شـــكـــل  عـــلـــى األرض،  ــة  ــريـ ــبـ الـ
خاصة، أو ما شابه ذلــك، وعلينا تسليح 
الــبــشــمــركــة الـــذيـــن يــســتــخــدمــون أســلــحــة 
روسية قديمة ضد داعش الذي يستخدم 
أســلــحــتــنــا«. ذلــــك كــلــه جــــزء مـــن الـــجـــواب، 
وجــــزء غــيــر فــعــال مــنــه فـــي حــقــيــقــة األمـــر. 
ــا األعــمــق مــن الــنــظــرة الــعــســكــريــة التي  أمـ
دروسها  من  تتعلم  لم  واشنطن  أن  يبدو 
العراق وأفغانستان شيئا منها فهي  في 
درس  يقتضي  الــذي  االستراتيجي  البعد 
والنفسية  والتنظيمية  العقائدية  الحالة 
لــلــقــوى املــقــاتــلــة فـــي املــنــطــقــة، قــبــل إعــــداد 
العالم،  العالم، كل  الحرب وإشغال  خطط 
بــنــواقــيــس الــخــطــر والــتــرهــيــب واإلنــــــذار، 
وما يترتب على ذلك من تحسس وإرباك 
األرض،  شعوب  بني  اإلنسانية  للعالقات 

بكل معتقداتها الدينية والحضارية.
باراك  رئيسها،  لسان  أميركا على  أعلنت 

أوبـــامـــا، مطلع ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــاضــي، 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــلــقــضــاء عـــلـــى تــنــظــيــم 
ــا  ــامـ ــــدد أوبـ الــــدولــــة اإلســــالمــــيــــة، حـــيـــث حـ
أربـــعـــة مـــحـــاور، تــتــمــثــل بــتــنــفــيــذ سلسلة 
هجمات جوية ضد داعــش، وإرســـال 475 
عــنــصــرًا إضــافــيــًا مـــن الـــقـــوات الــعــســكــريــة 
ــوات الـــعـــراقـــيـــة،  ــقــ ــيـــة، لـــتـــدريـــب الــ ــيـــركـ األمـ
ــن، لــوقــف  ــطــ ــنــ والــــعــــمــــل مــــع شــــركــــاء واشــ
ــلـــني املـــتـــطـــرفـــني مــــن الـــشـــرق  ــقـــاتـ تـــنـــقـــل املـ
األوسط وإليه، وتوسيع نطاق عملياتها 
ــراق. ومهما  ــعـ الــجــويــة ضــد داعــــش فــي الـ
يــكــن حــجــم الــتــعــلــيــقــات الــتــي صــــدرت عن 
مختصني عسكريني ومحللني سياسيني 
ــإن تــنــظــيــم  ــ ــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فــ ــ عــــن هــ
املعلن وغير  الدولة اإلسالمية تعامل مع 
املــعــلــن مـــن هــــذه االســتــراتــيــجــيــة بــجــديــة 
كــثــيــرة، واخــتــارت قــيــادتــه العمل وفــق ما 
مع  االستراتيجي«  »التكّيف  عليه  يطلق 
الخطط األميركية في العراق وسورية، ثم 
محاولة جر صانع القرار العسكري لقوات 
ــــى أهـــــــداف جــانــبــيــة كــثــيــرة،  الـــتـــحـــالـــف إلـ
تــفــرض عليه مــزيــدًا مــن الـــغـــارات الجوية 
ــازات قــلــيــلــة، فــيــمــا اخـــتـــار هـــو أن  ــجـ مـــع إنـ
تــكــون عمليات قضم املــزيــد مــن األراضـــي 
االستراتيجي،  الــرد  خصوصًا(  )العراقية 
املـــبـــاشـــر والــــســــريــــع، عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
أوباما الذي أبلغ، بنفسه، قادة عسكريني 
من أكثر من 20 دولــة تعمل مع واشنطن 

لهزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية.
ــيــــجــــي لـــ  ــتــــراتــ ــيـــف االســ ــكـ ــتـ ــد يـــفـــضـــي الـ ــ قـ
»داعــــش« إلــى مــفــاجــآت ال يتوقعها أحــد، 
ستعيد ترتيب املنطقة بالكامل في ذكرى 
ــيـــة ســايــكــس  ــاقـ ــفـ ــمـــوجـــب اتـ تــقــســيــمــهــا بـ

بيكو)1961(، وقد حذر الخبير العسكري 
ــــن ســعــي  ــا، مـ ــونــ ــكــ ــرانــ ــــي، ريــــــك فــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
التنظيم إلى محاصرة بغداد، وإسقاطها 
ــاف، لـــتـــكـــون »عـــاصـــمـــة  ــ ــطــ ــ ــي نـــهـــايـــة املــ ــ فـ
لــدول  إقليميا  الكثير  يعني  مــا  خالفته«، 
وإلــى  الحــقــًا.  والــعــالــم  وشعوبها  املنطقة 
ذلــك، حــذر عضو مجلس الشيوخ ماكني، 
فــقــال »البـــد أن يــكــون واضــحــًا للعالم أنــه 
إذا تمكن داعــش من إقامة الخالفة، فذلك 

تهديد حقيقي ألميركا«.
مــن تــجــارب الــتــاريــخ، الــقــديــم والــحــديــث، 
الــــحــــروب ال تحسم  إن  الـــقـــول  نــســتــطــيــع 
الـــذي دخلها، مهما  الــطــرف  دائــمــًا بنصر 
أعد لها من خطط وتدبير، وإنما ينتصر 
فــيــهــا مـــن يــتــكــيــف اســتــراتــيــجــيــًا بــصــورة 
ــلــــمــــواقــــف واملــــتــــغــــيــــرات الـــتـــي  مــــمــــتــــازة لــ
والقيادة  الــقــدرة  ويمتلك  أمــامــه،  تتكشف 
على شحذ العقيدة وتجنيد اآلخرين لها، 
وغالبًا ما يكون الطرف األبطأ هو الطرف 
املــهــزوم فــي هــذه الــحــروب، كما أن نتائج 
الـــحـــروب، دائـــمـــًا، ال تــعــتــمــد عــلــى صفحة 
واحدة من معاركها، بل من يمسك األرض 
بـــقـــوة، ثـــم يــتــحــرك مــنــهــا إلــــى أرض أهــم 
الــعــراق، حاليًا،  منها، وهــو ما يجري في 
بكل وضـــوح. ويــرى املــارشــال اإلنجليزي 
مونتغومري الذي قاد قوات الحلفاء ضد 
القوات األملانية، بقيادة رومل، في خالصة 
أن  واملتميزة،  الطويلة  العسكرية  خدمته 
ــربــح، 

ُ
»مـــن املــهــم إدراك أن املـــعـــارك إنــمــا ت

قــبــل كــل شــــيء، فــي أفــئــدة الـــرجـــال« فبأي 
تنظيم  مقاتلي  على  النصر  سيتم  أفــئــدة 

»داعش«؟
)كاتب عراقي(

انسداد املجال السياسي، وهو الذي شّجع 
وهــتــف لالنقالب ولــقــائــده مــن قــبــل. وليس 
غريبًا أن يصرخ »إعالمي« خائفًا ومحذرًا 
لم  الـــذي  القديم/الجديد  النظام  عـــودة  مــن 
ل، قبل أسابيع، 

ّ
، وهو الذي هل

ً
يسقط، أصال

ــزا« نـــيـــويـــورك بخطبة  ــ ــذي »غــ ــ لــلــجــنــرال الـ
فارغة املعنى واملضمون. أو أن ينتقد زميل 
لـــه بــعــض الــــــوزراء والــحــكــومــة مـــن دون أن 
يقوى على توجيه اللوم إلى املسؤول األول 
عن تدهور األوضــاع، وعلى الرغم من ذلك، 
يتم قطع »اإلرســال« عنه بامتهان وازدراء، 
عــلــى الــرغــم مــن والئــــه الــشــديــد لــلــنــظــام. أو 
ــاذًا جــامــعــيــًا يــنــتــقــد الــنــظــام  ــتــ أن تــجــد أســ
عــلــى اســتــحــيــاء، وبــلــغــة يملؤها االنــكــســار 
والــــرجــــاء، أن يــعــيــد الــنــظــر فـــي ســيــاســاتــه، 
ــازات »ثــــــورة 30  ــإنـــجـ ألنـــهـــا ســــوف تــضــر بـ
يـــونـــيـــو«. أو أن تــعــلــن »كـــاتـــبـــة« صــحــافــيــة 
النساء«  الــجــنــرال »مــعــشــوق  تــمــردهــا على 
ــا، ولــــــم يـــســـتـــجـــب ملــطــالــبــهــا  ــهــ ــذلــ الــــــــذي خــ
بتنظيف اإلعالم من خصومها، وهي التي 

غازلته »غمزًا« وعلنًا قبل فترة.
هـــؤالء جميعًا بــاتــوا فــي حــالــة ُيــرثــي لها، 
وال يــمــكــن وصــــف ســلــوكــهــم الــجــديــد بــأنــه 
الستدراك  محاولة  أو  متأخرة،  »استفاقة« 
الــخــطــأ الــجــســيــم الــــذي ارتــكــبــوه قــبــل أكــثــر 
مــن عـــام، وإنــمــا هــي عــالمــة خـــوف وشــعــور 
بالقلق من أن يؤول املسار السياسي الذي 
دعـــمـــوه إلــــى كـــارثـــة وفـــوضـــى، تــطــيــح بهم 
ــهــوه«. شعور بالضياع 

ّ
وبمن دعــمــوه و»أل

يعكس سوء اختيار بالوقوف في الجانب 
الــتــاريــخ، ويكشف ســذاجــة غير  الخطأ مــن 
إذا  العسكر  أن  هـــؤالء  وقــد نسي  مسبوقة. 
 أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها 

ً
حكموا قرية

أذلـــة. وهــو أمــر لــم يعد محل شــك أو جــدال، 
واألكاديمية،  البحثية  الدوائر  داخل  سواء 
يـــدرك  الــتــجــربــة والــــتــــاريــــخ. وال  أو بــحــكــم 
تلق  وال  تستمع،  ال  السلطويات  أن  هــؤالء 

بااًل لهم.
»اإلخــــــــــــوان  بــــــني  اآلن،  املـــــعـــــركـــــة،  لــــيــــســــت 

املجموعة، وبعد أن اجتمع بهم في فندق 
ــان  صــغــيــر، اصــطــحــبــهــم إلـــى رئـــاســـة األركــ
السورية، ففتحت لهم هذه مخازن الصحة 
العسكرية، لكي يأخذوا ما يشاؤون، وقال 
الفرصة،  اهتبلوا  إنهم  مــاخــوس  إبراهيم 
فأخذوا كمية منتقاة وكبيرة من األدوية، 
ــة، وســــــت غـــرف  ــيــــســ ــلـــيـــات رئــ ــة عـــمـ ــ ــرفـ ــ وغـ
عمليات ميدانية قابلة لالنتقال بسهولة، 
بلغوا بالتزام الحكومة بتلبية طلباتهم 

ُ
وأ

في أثناء عملهم مع الثورة.
كــان السفر بــرًا، وخــط الرحلة، بني دمشق 
والتراب الجزائري، مفتوحًا رحبًا. وصلوا 
بوثائق أصدرتها جبهة التحرير الوطني، 
ــــي  ــقـــاهـــرة، ثـــم اتــجــهــوا إلــــى األراضـ إلــــى الـ
ــم إلــــــى طـــرابـــلـــس،  ــهــ ــولــ ــة. وبــــوصــ ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ
استضافهم ممثل جبهة التحرير لتعريف 
ذائــقــتــهــم إلـــى الــطــعــام الــجــزائــري الـــذي لن 
يجدوا سواه في أرض املعركة. ثم وصلت 
ــاء الـــســـتـــة إلـــــى تـــونـــس،  ــ ــبـ ــ مـــجـــمـــوعـــة األطـ
ذا  كثيفًا،  ليجدوا هناك حضورًا جزائريًا 
شيئًا:  عنها  يعرفون  يكونوا  لم  حيثيات 
الفرنسي،  الجيش  مــن  فـــارون جــزائــريــون 
ال ُيـــعـــاد إلــحــاقــهــم بــالــجــبــهــة فـــي الـــداخـــل، 
قــبــل الــتــأكــد مـــن والئـــهـــم لــلــثــورة، وهـــؤالء 
يــقــضــون الـــوقـــت فـــي مـــزيـــد مـــن الــتــدريــب، 
ـــــــفـــــــرز مــــنــــهــــم مــــجــــمــــوعــــات اســــتــــطــــالع 

ُ
وت

ــــؤدي مـــهـــمـــاٍت عـــبـــر الــــحــــدود.  ــاد، تــ ــ ــنـ ــ وإسـ
وهناك جرحى من املجاهدين، يحتاجون 
إلــى الــطــبــابــة. كأنما أريـــد لــألطــبــاء الستة 
الصادقية  يــؤدوا خدماتهم في مشفى  أن 
يتلقون  التونسية،  العاصمة  في  املــركــزي 
مع املرضى التونسيني جرحى جزائريني. 
اشـــتـــغـــل األطــــبــــاء الــــســــوريــــون الـــســـتـــة فــي 
غليلهم،  ُيشِف  لم  املكان  لكن  املشفى،  ذاك 
للجبهة،  قــاعــدة  فــي  كــان  أن سكنهم  علمًا 
ــع الـــدكـــتـــور الـــتـــيـــجـــانـــي هــــــدام مـــســـؤول  مــ
الـــصـــحـــة، وقــــد امــتــشــق كـــل مــنــهــم لنفسه 
ــًا حــــركــــيــــًا. فـــشـــوقـــهـــم األســــــــــاس، هــو  ــمــ اســ
الــوجــود فــي الــجــزائــر نفسها، وفــي خضم 
املعركة. وبعد أن طالت املدة، أجروا حوارًا 
بخشيتها  صارحتهم  التي  »الجبهة«  مع 
من وقوعهم في األسر، واتخاذهم برهانًا 
ــتـــدخـــل األجـــنـــبـــي«. أصــــــروا على  عــلــى »الـ
االلتحاق بالخطوط األمامية للثورة، وإن 
لــم يــتــســن لــهــم ذلـــك يـــعـــودون إلـــى دمــشــق، 
ُيفرغ مهمتهم من  بقاءهم في تونس  ألن 
الكفاحي، مثلما وصفوا األمر  مضمونها 
بـــدافـــع حــمــاســتــهــم. اضـــطـــر الـــجـــزائـــريـــون 
 وسطًا، وهو تسليمهم 

ً
إلى إعطائهم حال

ــيـــدان، وإرســالــهــم إلـــى الــجــانــب  مــالبــس املـ
الــحــدودي، حيثما  الشريط  من  الجزائري 
توجد القواعد الخلفية للوالية العسكرية 
ــبـــالد، لــكــي يــشــعــروا  األولـــــى فـــي شــرقــي الـ

لـــحـــاربـــوا مــــســــارات الـــــــوالء الـــتـــي تــعــبــث 
والستطاعوا  الجماعات،  وتقّسم  بالقيم، 
تغيير مسار كياناتهم التي تأخذ البلدان 
الحكومات  الهاوية.  إلــى  الــيــوم،  العربية، 
الــعــربــيــة، أيــضــًا، مــّمــن يــدخــل ضــمــن ذلــك، 
بــنــاًء على  املناصب وتهبها،  ــقــّرب 

ُ
ت فهي 

درجــــة الـــــوالء لــلــدوائــر الــحــاكــمــة، ولــيــس 
الكفاءة.

األحزاب والكيانات اإلصالحية في عاملنا، 
ارتــــــــّدت عـــلـــى نــفــســهــا، وأخـــــــذت تـــمـــارس 
الـــــذي يــعــتــبــر ردة فــعــل على  الــتــعــصــن، 

تجريمها، وعدم السماح لها بالوجود. 
اب. 

ّ
والكت للمثقفني  بالنسبة  أخطر  األمــر 

يعّول  َمــن  هــي  منهم،  املستقلة  فالنخبة 
ــيـــة، تــقــتــحــم  عــلــيــهــا بـــبـــنـــاء كــتــلــة تـــاريـــخـ
الواعية  النخبة  العربي.  االنسداد  حائط 
ــن تــســتــطــيــع تـــجـــاوز فــخــاخ  مــنــهــم هـــي َمــ
غيرهم  تصطاد  الــتــي  الحديثة  الهيمنة 
من النخب في العادة. قرأت لكاتب غربي 
إن »عدم الوالء للكاتب مهم كأهمية الوالء 

للجندي«. 
وهــــذا صــحــيــح، فــالــكــاتــب ال يــفــتــرض به 
الــكــيــانــات مثل غــيــره، فهو معنٌي  مـــواالة 
بــالــنــقــد، وتصحيح أوضــــاع هـــذا الــكــيــان. 
تــقــديــم الــنــقــد، فـــي الــنــهــايــة، ال يــتــعــارض 
مع كــون الفرد جــزءًا من هــذا الكيان. لكن 
مــا يــحــدث الـــيـــوم، أن الــكــثــرة الــكــاثــرة من 
املــنــســحــبــني إلــــى نــمــط الـــــــوالءات املــعــتــاد 
ــات الـــفـــراغ، والــوســائــط  ــ تــكــثــر لــديــهــم أوقـ
مرجعًا  فأصبحوا  أصواتهم،  تنقل  التي 
الفكرة  بناء  يعيد  ثقافتنا،  فــي  طًا 

ّ
متسل

والــقــيــمــة، فــأصــبــح الــحــر مـــدانـــًا، واملــــدان 
سيدًا.

ــفــــرد لـــديـــنـــا ضــعــيــفــًا، يــحــتــاج  ال يــــــزال الــ
من  تحميه  بجماعة  ر 

ّ
يتزن أن  إلــى  دومـــًا 

مــا ساهم  ــل، وهـــذا  األقـ الخطر على  بيئة 
فـــي انــتــشــار »الــقــبــيــلــة الــســيــاســيــة« الــتــي 
تعيد نــظــام االرتـــبـــاط الــقــديــم فــي أشــكــال 
حديثة. يتحدث خلدون النقيب أن القبيلة 
ــكــــال الــتــنــظــيــم  الــســيــاســيــة شـــكـــل مــــن أشــ
ــل حــالــة عــقــلــيــة عــامــة 

ّ
االجــتــمــاعــي، وتــمــث

للمجموعة،  الجماعية  الــذاكــرة  تخصب 
وتــعــتــبــر مــفــهــومــًا تـــطـــوريـــًا يــتــنــاغــم مــع 
ــدة، عــبــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــائــــق الـ ــقــ األوضــــــــــاع والــــحــ
القديمة،  الهياكل  تطوير  تعيد  عصبية 
ــألــــوان الــطــبــقــات والـــطـــوائـــف،  ــلـــّون بــ وتـــتـ

واملدن واألرياف.
)كاتب سعودي(

! ويؤكد موفق الربيعي 
ً
»عني العرب« مثال

املــوقــف »إنــهــم يحاولون التوغل  خــطــورة 
ولكن  للعاصمة،  الغربية  الــضــواحــي  فــي 
)من غير املرجح( أن ينجحوا في اختراق 
دفاعاتها. املطار يقع عند الطرف الغربي 
نيران  وقــد يكون ضمن نطاق  للعاصمة، 
املــســلــحــني مـــن أبــــو غـــريـــب أو الــضــواحــي 
نجحنا  أننا  أظــن  ولكن،  لبغداد.  الغربية 
في تأمني املطار وإبعاد الخطر عنه«. كالم 
يبدو في غير موضعه حقيقة على األرض، 
وهــــذا مــا يــخــتــصــره عــضــو لــجــنــة الــقــوات 
األمــيــركــي،  الــشــيــوخ  فــي مجلس  املسلحة 
جون ماكني، الذي يرى »أن تنظيم الدولة 
اإلســالمــيــة فـــي الـــعـــراق والـــشـــام ينتصر، 
وقـــــادر عــلــى فـــرض ســيــطــرتــه عــلــى مــطــار 

بغداد«.
ــع مــــا يـــمـــكـــن لـــلـــمـــراقـــبـــني وضــــعــــه مــن  ــ ومــ
، على 

ً
تصوراٍت عن ماهية ما يجري، فعال

األرض الــعــراقــيــة تــحــديــدًا، والــــذي وصفه 
بــوضــوح، »هــم ينتصرون، ونحن  ماكني، 
ال ننتصر، العراقيون ال ينتصرون، قوات 
بد  وال  ينتصرون،  ال  واألكـــراد  البشمركة 
من مراجعٍة، ملا نقوم به، فنحن ال نضعف 
التنظيم، بهدف هزيمته حاليا«، وهو يرى 
أن تنظيم داعش »غير قادر على السيطرة 
عــلــى الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة، بــــغــــداد، لكنه 
فــرض سيطرته على مطارها،  قــادر على 
ــتـــراق بــغــداد  ــادرون عــلــى اخـ ــ ومــقــاتــلــوه قــ
بــاملــتــفــجــرات والـــهـــجـــمـــات االنـــتـــحـــاريـــة«. 
نـــعـــم، يــجــب أن يــتــحــول كــــالم مـــاكـــني إلــى 
ســــــؤال اســـتـــراتـــيـــجـــي مـــهـــم، لــلــعــســكــريــني 
وللسياسيني، ما املشكلة؟ هل هي بحسب 
ماكني »أن القصف الجوي ال يجدي نفعًا، 

املــســلــمــني« والــعــســكــر، كــمــا يــحــاول اإلعـــالم 
املوالي تصويرها، وإنما في األســاس بني 
املوالني  وبــني  والجديدة،  القديمة  األجهزة 
ــــور«، وبــني  »هــــارد كـ ـــ املــهــتــزيــن واملـــوالـــني الــ
وبني  الجديد،  والبيزنس  القديم  البيزنس 
السلطان  وعــمــائــم  القديمة  الــدولــة  شــيــوخ 
للسلطة  التابعني  اإلعالميني  وبني  الجدد، 

وخصومهم السائرين خلف األجهزة. 
ويـــبـــدو أن الـــصـــراع قـــد وصـــل إلـــى مرحلة 
حــرجــة، بــدلــيــل »الــتــقــريــر الــســيــادي« الــذي 
تحدثت عنه إحدى الجرائد، أخيرًا، والذي 
يــحــذر الــســلــطــة مــن ارتـــفـــاع مــعــدل الغضب 
ــوالــــني لــلــنــظــام  واالحـــتـــقـــان داخـــــل كــتــلــة املــ
وحـــلـــفـــاء »30 يـــونـــيـــو«، والــــــذي يــشــي بــأن 
مـــعـــركـــة »كـــســـر الـــعـــظـــم« داخــــــل الــتــحــالــف 
املشؤوم قد وصلت إلى مستوى حاد، وذلك 

بانتظار الحسم ألحد األطراف.
لــــن يـــتـــراجـــع هـــــــؤالء عــــن أخـــطـــائـــهـــم الــتــي 
ولــن يعترفوا  االنــقــالب،  بتأييد  اقــتــرفــوهــا 
ــــاب« الـــســـيـــاســـي الــتــي  ــتـــــصـ ــ بــعــمــلــيــة »االغـ
ــــدي جــــنــــرال حـــالـــم.  ــــرت لـــلـــوطـــن، عـــلـــى أيــ جـ
لــكــنــهــم، حــتــمــًا، ســيــدفــعــون ثــمــن حماقتهم 
وهكذا  الــتــاريــخ،  يقول  فهكذا  وسذاجتهم. 

تمضي الُسنن.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

ــر، ومـــع  ــزائــ ــجــ ــي قـــلـــب مـــعـــركـــة الــ بـــأنـــهـــم فــ
إبــراهــيــم  الـــداخـــل. ويــــؤرخ  مجاهديها فــي 
األتاسي وصولهما  الدين  ماخوس ونور 
إلــــى مــديــنــة تـــالـــة فـــي املــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
األولـــــى، بــشــهــر إعــــالن الـــوحـــدة بـــني مصر 
وســـوريـــة فــي شــبــاط/فــبــرايــر 1958. وألن 
ماخوس، بطبعه، يركز على ردود األفعال 
ــه،  أنــ فـــلـــطـــاملـــا روى  لـــلـــبـــســـطـــاء،  الـــعـــفـــويـــة 
واألتاسي، في يوم إعالن الوحدة، احتفال 
مقهى  في  الجزائريني  املجاهدين  مع  بها 

شعبي صغير ومنزٍو في املدينة. 
فـــي ذلـــك الــخــضــم، لـــم يــكــن عــمــل مــاخــوس 
عليها  زاد  وإنــمــا  الــطــبــابــة،  عــلــى  يقتصر 
ــيـــة،  ــيـــدانـ ــتــــرحــــات مـ ــقــ ــار ومــ ــ ــكـ ــ ــقـــديـــم أفـ ــتـ بـ
فــقــد انــغــمــس فـــي الـــثـــورة الــجــزائــريــة بكل 
أحــاســيــســه، حــتــى انــتــصــرت! فــي سنواته 
الجزائر،  في  طبيبًا  تقاعده  بعد  األخيرة، 
كـــان مــع يــوســف زعـــنّي وآخـــريـــن، يعبرون 
عن آرائهم باسم مقاربة حزبية شخصية، 
ــزب الــبــعــث الــعــربــي  أضـــافـــت إلـــى اســـم »حــ
كأنما  »الديموقراطي«.  كلمة  االشتراكي« 
كلمتها  تـــقـــول  أن  املــجــمــوعــة  هــــذه  أرادت 
لــلــتــاريــخ، وأن تــطــرح رأيـــهـــا حــتــى الــرمــق 

األخير.
أصـــدر مــاخــوس نــشــرة شــهــريــة، ليس لها 
من عناصر اإلصدار سوى أنها تصل إلى 
الــعــدد القليل مــن قــرائــهــا. فــال مطبعة وال 
موزع أو شركة توزيع وال حتى حاسوب. 
طبع على اآللة الراقنة وتصور، ويتولى 

ُ
ت

عضو املجموعة، الضابط السابق محمود 
فعالية  كــل  ففي  بنفسه.  توزيعها  جــديــد، 
ــيـــة فــي  ــيـــة لـــنـــصـــرة الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـ قـــومـ
الـــجـــزائـــر، كــنــت تــجــد مـــاخـــوس ومــحــمــود 

جديد )أبو نضال(.
ــاة الـــرجـــلـــني  ــيــ ــرة عـــلـــى واقــــــــع حــ ــظــ لـــكـــن نــ
تــعــطــيــك انــطــبــاعــًا عــلــى نــمــط هــــذا الــطــراز 
ــن، واســتــقــامــتــهــم  ــديـ ــزاهـ مـــن املــنــاضــلــني الـ
نفسه،  الوقت  في  وشاعريتهم.  األخالقية 
تعلم مدى قبح النظام الذي يخاصمونه، 
ــم عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد  ــهــ ــاتــ ــانــ ــعــ مــــــن خــــــــالل مــ
اإلنــســانــي. فلم تكن زوجــة محمود جديد 
ــــي شــقــيــقــة  ــاعـــت االلــــتــــحــــاق بــــــه. هـ ــطـ ــتـ اسـ
اليد،  القوي نظيف  الرجل  الراحل صــالح، 
وصاحب الفضل على حافظ األسد ورفيقه 
وابــــن طــائــفــتــه وحــزبــه الــــذي لــفــظ أنــفــاســه 
األخــــيــــرة فــــي الـــســـجـــن بـــعـــد 23 ســـنـــة مــن 
االعتقال. وعلى امتداد عشرات السنني، لم 
يستطع »رفيق« سابق ملحمود جديد، من 
مجموعة األسد الذين أصبحوا مسؤولني، 
مساعدة زوجته على الخروج من سورية، 
وقال له عبد الحليم خدام، إن ملف الزوجة 
لدى »الرئيس«، وهذا األخير يعاقب من ال 

يطيعه بكل األوراق والوسائل.
 حاملًا، ساعدته 

ً
كان الدكتور ماخوس رجال

شفافية روحه وشاعريته على ُحسن األداء 
في الثورة الجزائرية، لكنه افتقد دهاء رجل 
الدولة، وما يلزمه من ثقافة املؤامرة. سقط 
دوره السياسي مع مجموعته، في الفجوة 
الفاصلة بني حقيقة النضال ومزاعمه، أو 
بــني الــســيــاســي املــتــآمــر والــحــزبــي املــلــتــزم. 
ــذي يـــقـــتـــرف أيـــة  ــ ــتــــان بــــني الـــداهـــيـــة الــ وشــ
جـــريـــمـــة لـــكـــي يـــحـــكـــم، والـــطـــبـــيـــب الــحــالــم 
 قلبه للصحيح وللمريض. لكن 

ّ
الذي يرق

ــاخــــوس، بــالــتــقــيــيــم املـــوضـــوعـــي، عــاش  مــ
، ينتمي إلى زمن أجمل، 

ً
 نبيال

ً
ومات رجال

مفعمًا بأمنياٍت ظل يراها قريبة التحقق.
)كاتب فلسطيني(

داعش والتكيّف االستراتيجي

رسائل الرجاء واالستجداء في مصر

إبراهيم ماخوس.. ذكرى رجل قومي

والءات 
الزمن الرديء

إن نتائج الحروب، 
دائمًا، ال تعتمد على 

صفحة واحدة من 
معاركها

لن يتراجع هؤالء 
عن أخطائهم التي 

اقترفوها بتأييد 
االنقالب 

يعرف عن إبراهيم 
ماخوس، تركيزه 

على ردود األفعال 
العفوية للبسطاء

آراء

حسام كنفاني

، تالقت األهداف وتوّحد الخصوم وجلسوا وتفاهموا، أو تفاهموا من دون 
ً
فجأة

أن يجلسوا، في هذه املرحلة على األقل، على هدف واحد يعمل الجميع لتحقيقه. 
بات الجميع في خندق واحــد، يتسع إليــران وأميركا وإسرائيل وحــزب الله. هذا 
القليلة املاضية،  إليه مجريات األمــور في سورية والعراق في األشهر  ر 

ّ
ما تؤش

»الــدولــة  لــأضــداد فــي معركة واحـــدة ضــد تنظيم  بــاتــت هــذه األرض جامعة  إذ 
اإلسالمية« اآلخذ بالتمدد شرقًا وغربًا وجنوبًا.

لكن جمعها في سياق  للجميع،  بمعطيات متوافرة  اختصارها  يمكن  مجريات 
واحد تصبح أكثر وضوحًا. على سبيل املثال، الكل يعلم أن حزب الله يقاتل في 
سورية، إلى جانب نظام بشار األسد، لكنه، في اآلونة األخيرة، صبَّ كل اهتماماته 
انطالقًا من  للحزب،  الــوجــودي األول  الخطر  الــذي يعتبره  على مقاتلة »داعـــش«، 
، واستراتيجية ثانيًا. حتى أن األمني العام للحزب، حسن 

ً
اعتبارات عقائدية، أوال

لتفقد  مع سورية،  اللبنانية  الحدود  على  الشرقية،  الجبهة  إلى  توّجه  الله،  نصر 
املقاتلني، لإلشارة إلى األولوية التي يمنحها الحزب لهذه املعركة حاليًا، وال سيما 
رت بجوالت كان يقوم بها األمناء العامون للجبهة الجنوبية، في ظل 

ّ
أن الزيارة ذك

املعارك مع قوات االحتالل اإلسرائيلي.
لكن، هذا كان في السابق، أما اليوم فيبدو أن الحزب وإسرائيل يتشاركان األهداف 
نفسها. هذا ما يمكن استنباطه من كالم وزير األمن اإلسرائيلي، موشيه يعالون، 
قبل يومني، حني أشار إلى أن دولة االحتالل بدأت تعد الخطط الغتيال أبو بكر 
البغدادي، األمير املفترض لتنظيم الدولة اإلسالمية. وقال إن »إسرائيل تقدم كل 
وحلفائها  ألميركا  فقط  ليس  التنظيم،  تحركات  حــول  معلومات  مــن  لديها  مــا 
األوروبيني، بل، أيضًا، تقدم هذه املعلومات للدول العربية املشاركة في التحالف«.

سع، فالتحالف الدولي الجديد استطاع جمع »األعداء«، أقله على 
ّ
ها هو الخندق يت

الورق، رسميًا، فيما جمعت األهداف املشتركة املتحاربني في معركة واحدة. حتى 
اآلن، ال تزال املعركة في مراحلها األولى، وال يزال التنسيق افتراضيًا، أو تلقائيًا، 
إلــى خــوض املعركة، وخدمة   من األطــراف املجتمعة أهــداف مختلفة تدفعه 

ٍّ
فلكل

أهداف »العدو«. 
، وخصوصًا عند إدراك أن معارك 

ً
لكن، قد ال تستمر األمور على هذا النحو طويال

التحالف الجوية غير قابلة لتحقيق أي انتصارات حقيقية في الحرب ضد »الدولة 
اإلسالمية«، وأن كسب الحرب، إذا كان هذا هو املطلوب فعليًا، يحتاج إلى قوات 

برية على دراية بتضاريس األرض التي يتمدد فيها »داعش«. 
هذه الخالصة وصلت إليها الواليات املتحدة مبكرًا، وهي ال تنفك تشير إلى أن 
الغارات الجوية ال تحقق األهداف املطلوبة. وبدأت، فعليًا، تعد العدة ملواجهة برية، 
لكنها ال تزال تبحث عن الجنود لخوض هذه املعركة. والجنود في هذه الحال ال 
العراقي تستعني  الشمال  يجب أن يكونوا من جنس وعــرق واحــد، فها هي في 
الكفيل بدعم مواجهتهم مع  لهم بالسالح  الذين بدأت تلقي  البشمركة  بعناصر 
الشمال  العراقي، فهناك  الشمال  املعركة ال يقتصر على  »داعــش«، إال أن ميدان 
والغرب السوريان أيضًا، واللذان يحتاجان إلى عناصر مدربة ومجهزة للقتال، 
تحت الغطاء الجوي للتحالف املضاد لـ »اإلرهــاب«. وتحت هذا الغطاء، قد يجتمع 
إلى  تحتاج  فاملعركة  »لــإلرهــاب«،  األميركية  الالئحة  يــزالــون على  ومــا  كانوا  من 
يلجأ  أن  املستبعد  غير  ومــن  للجميع.  يتسع  اآلن،  والــخــنــدق،  الــجــهــود،  تضافر 
التحالف إلى »خبرات« حزب الله في املعركة ضد »الدواعش«، تمامًا كما سبق له 
أن استعان في الخبرات اإليرانية في املعركة ضد »طالبان« في أفغانستان وصدام 

حسني في العراق.
فــهــذا موسم  املــعــركــة،  املقبلة مــن عمر  املــرحــلــة  فــي  ال شــيء سيكون مستغربًا 

»الحب« في زمن الحرب... على »داعش«. 

صقر أبو فخر

لكل إنسان عربي اسم وكنية ولقب. هكذا كانت الحال في الجاهلية، وفي العصور 
الالحقة. فالجاحظ، على سبيل املثال، اسمه عمرو بن بحر، وكنيته أبو عثمان، ولقبه 
الجاحظ لجحوظ عينيه. وكل إسماعيل هو أبو الفداء، وكل محمد هو شمس الدين أو 
عون مقاالتهم، 

ِّ
أبو القاسم. واملعروف أن شعراء وأدباء وصحافيني كثيرين كانوا يوق

لأدباء  املستعارة  األسماء  واكتشاف  معينة.  بأسماء مستعارة العتبارات  أحيانًا، 
والشعراء أمر ضروري للدارسني ومؤرخي األدب والنقاد. 

وفي هذا الحقل، اكتشفنا أن غسان كنفاني كان يوقع بعض مقاالته باسم »ربيع 
مطر« تــارة، وباسم »فــارس فــارس« تــارة أخــرى، وأن »خزامى صبري« هي نفسها 
الكاتبة والناقدة السورية الكبيرة خالدة سعيد، وأن »إيزيس كوبيا« كان اسمها مي 
ي، وعرفان شهيد هو عرفان 

َّ
ل
ُ
ق األصلي عزيز حاجي  اسمه  الحاج  زيــادة، وعزيز 

إيـــزادور سلفاتور بن  اليهودي األصلي  قــعــوار، وأحمد صــادق سعد اسمه  عــارف 
العارف، واالســم الحقيقي للشاعر جورج حنني  روفائيل، وأنسي الحاج هو سراب 
هو جان داميان، واسم الرسام آدم حنني هو صموئيل هنري. وأكثر من يلجأ إلى 
اب، ألسباب كثيرة، منها إخفاء االسم 

ّ
ت
ُ
األسماء املستعارة هم املغنون واملمثلون والك

كوهني،  ليليان  اسمها  كاميليا  املــشــهــورة  املصرية  فاملمثلة  الــديــن.  على  يــدل  الــذي 
واملطربة راقية إبراهيم اسمها راشيل إبراهيم ليفي، واملوسيقار داود حسني اسمه 
دافيد حاييم ليفي، واملطربة ياسمني الخيام اسمها ياسمني الحصري، ووالدها هو 
املقرئ املشهور محمود خليل الحصري، وعمر الشريف اسمه ميشال شلهوب، وهو 
ابن تاجر دمشقي مهاجر إلى مصر، خالفًا للخرافة اللبنانية الشائعة عن أنه يتحدر 
ذات  املاركسية  املجموعات  ظهور  ومــع  الفلسطينية،  املقاومة  مع  زحلة.  مدينة  من 
الحركي ضروريًا  االسم  بقوة، وصار  الحركية  األسماء  انتشرت  الغيفاري،  الطراز 
ألي مناضل، مع أن االسماء الحقيقية كانت معروفة إلى حد بعيد، في الدوائر الضيقة 
معًا  وباأللقاب  الحقيقية  باألسماء  الحركية  االسماء  واختلطت  باملناضل.  املحيطة 
رة في املكاملات 

ّ
حتى صارت املنفعة قليلة جدًا، خصوصًا مع ظهور األسماء املشف

ر ملحمود عباس )أبو مازن( 
ّ
الهاتفية. ففي أثناء مفاوضات أوسلو كان االسم املشف

هو »الروح القدس«، واسم مكتبه في تونس »الوكالة اليهودية«. أما اسم أبو عالء فهو 
»أحمد« )أحمد قريع(، وحسن عصفور »الطيار«، وتيري رود الرسن »أبو عجقة«، 
وأوري سافير »أبو جعفر« ألنه يوازي موقع عبد اللطيف أبو حجلة )أبو جعفر( في 

الدائرة السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية.
ولبعض  الــدلــع،  بأسماء  مولعون  كاألميركيني،  اإلسرائيليني،  أن  أيضًا،  نعرف،  كنا 
القادة العسكريني أسماء مستعارة، مثل بنيامني بن أليعزر )فؤاد(، ومناحيم نافوت 
)مندي(، وكذلك رحبعام زئيفي )غاندي(. وعلى غرار اإلسرائيليني، راح قادة »القوات 
نادر )جينو(  )نــازو( وجان  نازاريان  نــازار  اللبنانية« يتشبهون بمعلميهم، فصار 
وأنطوان بريدي )توتو( وأسعد سعيد )هابي( وأسعد الشفتري )آسو( وفادي فرام 
)هورس( وإيلي حبيقة )HK( وإيلي وازن )عباس(... وهكذا. ولكن، ما لم نكن نعرفه، 
آنذاك، هو األسماء التي اختارها املوساد للمتعاونني معه إبان الحرب اللبنانية، والتي 
لــدى املوساد  البستاني  املثال، فــإن اســم زاهــي  ضحت في ما بعد. وعلى سبيل 

ُ
افت

كان »مارلون«، وسليم الجاهل »ميشال سان أندريه« )وهو مزيج لفظي من ميشال 
فــارس »وودي«  الشفتري »غــي«، ووليد  الجاهل(، وأسعد  ابنا سليم  وأندريه، وهما 
اللبنانية« باملوساد(، وميشال عون »جبرايل« )وهو  »القوات  ارتباط  )وكان ضابط 
غير العماد ميشال عون(، وأنطوان نجم »نبتون«، وكان يوقع بعض كتاباته باسم 

»أمني ناجي«.
اب مهمة لدراسة شخصية الكاتب وآثاره، فإن 

ّ
ت
ُ
إذا كانت معرفة األسماء املستعارة للك

معرفة األسماء املستعارة للعمالء، وال سيما اليوم، مهمة جدًا، الكتشاف األضرار، 
التي ألحقوها بشعوبهم وبلدانهم، عالوة على كشف االنحطاط الخلقي لهؤالء.

بيار عقيقي

األميركية  الجوية  القوات  تلقيها  كانت  أسلحة  بعض  »الخطأ«، سقطت  طريق  عن 
الــدولــة اإلسالمية )داعـــش(. عن  أيــدي تنظيم  للمقاتلني األكـــراد في عني العرب بني 
طريق »الخطأ« استفاد التنظيم من نوعية جيدة من األسلحة، ستفيده، حكمًا، في 
محاولة السيطرة على املدينة. لم يكن »الخطأ« األول من نوعه لأميركيني، أو لغيرهم 
في مختلف أنحاء العالم. فالخطأ، في هذه الحالة، فعل ثابت ال يتغّير، مهما تغّيرت 
الظروف واملعطيات. والخطأ األميركي في عني العرب يبقى جسيمًا لحراجة املرحلة 
التي يمّر بها املقاتلون األكــراد. وأي تفصيل، مهما كان تافهًا، سيؤثر على سير 

العمليات برّمتها، لدقة املواجهة هناك.
لم يكن »الخطأ« مجّرد هفوة بسيطة. في اإلجمال، تكمن وظيفة »الخطأ« في تأدية 
محددة. وسقوط  وجهة سياسية  اتجاه  في  للضغط  معًا،  وميداني  دور سياسي 
أسلحة أميركية بني أيــدي »داعــش« قد يدفع األتــراك إلى إبــداء مزيد من املرونة في 
موضوع مساعدة أكراد عني العرب، بحسب األميركيني. »اليانكيز« كانوا صريحني 
إليهم كأميركيني. ليست  بالنسبة  العرب استراتيجية  الصدد. ليست عني  في هذا 
ــة بــديــلــة عــن جــبــل ســنــجــار األيـــزيـــدي الــعــراقــي،  أربــيــل. لكنها ُيــمــكــن أن تــكــون ورقـ
لجعل أنقرة تخضع أكثر ملا هو مجّرد تحريك وتسهيل طائرات قاعدة إنجيرليك 
وتسهيلها.  وُيسجل »الخطأ« األميركي في وقٍت »مناسب«، لجعل الرئيس التركي، 
الــرّد على األميركيني بأكثر من شّن بضع  رجب طيب أردوغـــان، يغضب. لم يشأ 
الكردستاني، واملوافقة على عبور 200 عنصر  غــارات على مواقع حزب »العمال« 
من قوات »البشمركة« الكردية العراقية إلى عني العرب. يفصل أردوغــان بني أكراد 
تركيا وأكراد العراق وأكراد سورية. ليسوا جميعهم أكرادًا، بل هم أتراك وعراقيون 
وسوريون. وعلى هذا األساس، يتعامل معهم، كي يؤكد »دفنه« أي فكرة استقاللية، 

قد تراود أكراد الشرق األوسط.
التي  التركية  ـ  األميركية  العالقة  توجيه  هــو  الجديدة  املرحلة  فــي  »الخطأ«  وظيفة 
»مفسدة  األميركيني  إلــى  بالنسبة  تبقى  فتركيا  حساسية.  لحظاتها  بأكثر  تمّر 
محطات  لها  وكانت  و2003،   1991 العراق  حربي  أثناء  في  الحفالت«، خصوصًا 
عرقلت، أو أزعجت، فيها الحراك األميركي. وها هي تجّدد »الخطأ« عينه بالنسبة إلى 
»الخطأ«. ربما هو قدر أنقرة أن تجد نفسها دومًا وجهًا  واشنطن، و»الخطأ« ُيقابل بـ
إلى  العراق  أمام »حليفها« األميركي، تحديدًا في ملٍف يتعلق بحدودها، من  لوجه 

سورية، وحتى جورجيا، في أثناء الحرب الروسية عليها في أغسطس/آب 2008.
ومع أن أردوغان لم يواجه »الخطأ« في عني العرب باستكانة، بل رفع سقفه، معتبرًا 
النيل مني،  »لــن تستطيعوا  أوضــح  األولـــى«. وبطريقة  بالدرجة  أميركي  »الخطأ  أن 
 تأكيده على أنه تّم إجالء املدنيني من املدينة، 

ّ
ورؤيتي لعني العرب ستتحقق«، في ظل

الرجل أشياء عدة من عني  حة. يريد 
ّ
وأن ما يجري هناك هو قتال بني فئات مسل

العرب، لكنه، بالتأكيد، ال يريد تفّوقًا أميركيًا هناك.
أمــام »أخــطــاء« أخــرى مماثلة.  األبـــواب  إلــى األميركيني، يفتح خطأهم هــذا  بالنسبة 
ميدانيًا، وفي مناطق باتت متداخلة عسكريًا، ال يمكنك توقع وصول كل األسلحة 
إلى طرف واحد في النزاع. وُيمكن لأميركيني التحّرك على مستويني هنا: إفهامنا 
أنهم ال يستطيعون فعل أكثر من ذلك، وهم يحتاجون إلى دور تركي أكثر فاعلية في 
مساعدة املقاتلني األكراد، أو التوقف عن إلقاء األسلحة جوًا، لكي ال يصل بعضها 
إلى »داعش«، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية خسارة مؤملة للمقاتلني األكراد في عني 

العرب.
لم يصل »الخطأ« بعد إلى حّد »نيران صديقة«، كما حصل مع السفينة األميركية 
اعتادوا  األميركيني  لكن   ،1967 في  إسرائيلية  مقاتالت  قصفتها  التي  »ليبرتي«، 
عدم التراجع في أي قرار، وإن تعددت تكتيكاتهم، فاالستراتيجية واحدة. بالنسبة 
إلى البيت األبيض، هو يقوم بدوره »كما يجب«، واآلن، على األتــراك القيام بدورهم 

كما يجب. 

»الحب« في زمن الحرب من دفاتر الموساد

عن »خطأ« تطويق تركيا
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المـؤامـرة! حماية االحتكار واجب وطني!

من »طبائع االستبداد« في مصر مسرح الخدمات في عين الحلوة

16

D

أنــا ال أتبنــى نظريــة املؤامــرة وال أحــب أن أتبناهــا، ال ألنها ليســت حقيقية، ولكن 
ألنهــا أصبحــت الشــماعة التــي يعلــق عليهــا الجميــع أخطــاءه. فالجميــع يتهــم 
الجميــع بأنــه متآمــر، حتــى أصبحــت تهمــة التآمــر جاهــزة في أي وقــت، لكل من 
يتحــدث عــن األخطــاء أو الرغبــة فــي اإلصــاح أو عدم الرضا عــن الوضع القائم. 
ولكن من ينظر إلى حقيقة األمر يجد أن ما يحدث، ال يمكن أن يحدث مصادفة 

أو بدون تخطيط.
أن يتحول الحلم إلى كابوس!

أن ترتفع اآلمال إلى عنان السماء ثم تهبط إلى أسفل األرض!
أن تتحول الطاقة الجبارة التي ظهرت مع بداية الربيع العربي من رغبة مشتعلة 
فــي البنــاء، إلــى يــأس وال مبــاالة، بــل وأحيانــا رغبــة فــي الهــدم و الدمــار بــدال من 

البناء واإلعمار!
 كل ذلك ال يمكن أن يحدث باملصادفة.

السعيد حمدي )مصر(

حكومتنــا مــن أعظــم الحكومــات إحساًســا بمعانــاة الشــعب وآالمــه، واســتجابة 
هــا ال تتخــذ أي قــرار إال بعــد دراســة مســتوى الرضا الشــعبي 

ّ
لتطلعاتــه؛ لــذا فإن

تجاهــه، ولهــذا فقــد اســتجابْت الحكومــة لتطلعــات مواطنيهــا برفــع دعــم الســلع 
الغذائية جزئًيا. 

وعندمــا ألــحَّ املواطنــون فــي طلبهــم رفــع الدعــم عــن املــواد البتروليــة، اســتجابْت 
ديــن  علــى  الشــعوب  وألّن  املحروقــات!  أســعار  بزيــادة  ــْور 

َ
الف علــى  الحكومــة 

ا 
ً
 قرار تتخذه حكومتنا يكون مسبوق

ّ
ل

ُ
إعامها، حسب املقولة الشهيرة، فإّن ك

َزّيــف، كما 
ُ
ــر غطــاًء مــن القبــول الشــعبي الحقيقــي وليــس امل

ّ
ــم إعامــي، يوف

َ
بزخ

غرضون. 
ُ
يّدعي امل

 للصناعة املصرية، فرضت الحكومة رســوم حماية 
ً
ومــن هــذا املنطلــق، وحمايــة

علــى الحديــد الصينــي والتركــي بنســبة قدرهــا 7.3% بمــا يعــادل 290 جنيهــا 
على الطّن.

أحمد محمد الدماطي )مصر(

فــي موقفــن للسيســي، متقاربــن زمانيــا متباعديــن منطقيــا، أضفــى صفــة 
الشــرعية علــى حلفائــه املتخندقــن معه في الخندق نفســه، وانتزعها من أعدائه 
السياسين، الذين لهم الحق في اكتسابها وفق املعايير نفسها التي ارتضاها 

لحلفائه، أال وهي الشرعية االنتخابية. 
املوقف األول يتعلق بليبيا، ففي لقاءاته مع وفد من أعضاء الكونجرس بتاريخ 
28 آب/ أغسطس املاضي، أكد السيسي أنه مع »الشرعية االنتخابية«. واملوقف 
الثانــي فــي خطابــه فــي مؤتمــر إعمــار غــزة بتاريــخ 12 أكتوبر/تشــرين األول 
الحالــي، أكــد أن مــن شــروط تحقيــق التهدئــة فــي القطاع بســط ســيطرة الســلطة 
عليه كممثل شــرعي ووحيد، طبعا أســقط كلمة » االنتخابية« التي اســتخدمها 
في الحالة الليبية، ألنه ووفق نتائج آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، حصلت 

حماس على األغلبية. 
إن الديكتاتوريــة فــي مصــر ُمشــرَعن لامنطقيتهــا مــن بعــض دوائــر القرار في 
الغرب، فالرئيس األميركي، باراك أوباما، في كلمته في مبادرة كلينتون العاملية 
علــى هامــش اجتمــاع الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، مــر علــى أســماء بعــض 
نشطاء »مؤسسات املجتمع املدني« وضحايا أنظمتهم، وكان من ضمن الذين 
مــر عليهــم فــي خطابــه منســق حركــة 6 أبريــل، أحمد ماهــر، وكأن وضع النظام 
 ديمقراطيته هــو اعتقاله، 

َ
ــَدش

َ
فــي مصــر قبــل اعتقــال ماهــر كان ممتــازا وما خ

وكأنه ال يوجد آالف املعتقلن والضحايا ومنهم ماهر، والذين رفضوا االنقاب 
وسياساته. 

ومن ينســى دور كارل شــميت في أملانيا النازية، وهو أحد أهم املفكرين األملان 
وأكثرهــم إثــارة للجــدل، وقــد قــام بوضــع النظريــات التبريرية لسياســات النظام 

النازي في أملانيا.
 ولربمــا وقــع عليهــا وصــف عبــد الرحمــن الكواكبــي، أحد رواد النهضــة العربية 
ومفكريهــا فــي القــرن التاســع عشــر، حيــث قــال فــي كتابــه »طبائــع االســتبداد 
ومصارع االســتعباد«: »املســتبد يتحكم في شــؤون الناس بإرادته ال بإرادتهم، 

ويحاكمهم بهواه ال بشريعتهم«.
حسن عبيد )فلسطين(

أصبــح مخيــم عــن الحلــوة مســرحا لتنافــس الجمعيــات الخدماتية، فــي ظل غياب 
انتهــى عهــد األحــزاب والحــركات اإليديولوجيــة  لقــد  الســلطة عــن مســؤولياتها. 
التــي ســيطرت علــى حيــاة القــرن املاضــي. وانتشــرت مكانهــا جمعيــات اجتماعية 
فــي مختلــف أنحــاء األرض، لتكــون البديــل واملحــرك لقــوة الضغــط الجديــدة، تحــت 
شــعار من أجل تأمن مســاعدات إنســانية لآلخرين. إذن جمعيات املجتمع املدني 
أضحت القوة املركزية في عالم األلفية الثالثة، إذ أصبحت محرك القرار السياسي 
واملالــي لكبــرى الــدول، ولها القدرة بالضغط على الحكومات في تقديم املســاعدات 
ملؤسســات عامليــة، وللعالــم العربــي نصيبــه األكبــر فــي انتشــار هــذه الجمعيــات، 
التــي تعمــل علــى تقديــم الخدمــات اإلنســانية املختلفــة لشــعوبه، ولــم يكــن الشــعب 

الفلسطيني بعيدا عن هذه الخدمات ونشر هذه الثقافة وسط أبنائه.
ومن املؤكد أن معظم الجمعيات العاملة في مخيم عن الحلوة أو املخيمات األخرى، 

تــرى بأنهــا تحــاول الوصــول إلــى إقامــة شــبكة تنســيق فيمــا بينهــا، لكــي تتعاون 
فــي مجــال تقديــم الخدمــات التــي تتطلبهــا كافة الشــرائح الفلســطينية نظرا لغياب 
املســاعدات الكافيــة والعجــز الدائــم، الــذي يبقــى مفتوحــا أمــام غيــاب املؤسســات 
الفلســطينية الرســمية املعنيــة بتقديمهــا، نظــرا لحالــة الحصــار والتضييــق التــي 
تفرض على الســلطة الفلســطينية في الداخل، وألن عمل الجمعيات بشــكل عام ال 
يمكــن حصــره فقــط بــاألكل والشــراب وتوزيــع املســاعدات وإقامة حفــات الترفية 
والتدريــب. الحاجــات كثيــرة، والقــدرات كبيــرة، ولكن التمويل قليــل، ومن هنا ال بد 
مــن عمليــة التنســيق فيمــا بينهمــا لكي يتســاعد الجميــع على بلورة إســتراتيجية 
خدماتيــة هامــة، مــن خــال تقديــم مشــاريع ســريعة للمانحــن تؤمــن املســاعدة 

الفورية لعمل الجمعيات وسد حاجات املخيمات.
خالد ممدوح العزي )لبنان(

فضاء مفتوح

آراء

عبد النور بن عنتر

تطرقــُت، فــي مقالــة ســابقة، إلــى الديمقراطيــة 
البيئــة  وإكراهــات  الناشــئة  التونســية 
التسلطية العربية، وأركز في هذه املقالة على 
إكراهــات البيئــة الدوليــة، وتحديــدًا الغربيــة، 
للنظــر فــي مخاطر اإلجهاض الغربي لها، أو، 
علــى األقــل، الحد مــن ديمقراطيتها في بعض 

الجوانب.
كانت مواقف القوى الغربية حيال االنتفاضة 
التونســية وفيــة لسياســتها التقليديــة. فقــد 
راهنت، حتى اللحظات األخيرة، على مقاومة 
السياســية،  االجتماعيــة  للهــزات  النظــام 
فــي  عابــرة  اجتماعيــة  ســحابة  واعتبرتهــا 
تتخــل  ولــم  »الصافيــة«.  التســلطية  ســماء 
العابديــن  زيــن  نظــام  عــن  الغربيــة  القــوى 
إاّل عندمــا تأكــد ســقوطه، لتتبنــى  بــن علــي، 
مــع  قطيعــة  فــي  واضحــة  ديمقراطيــة  لهجــة 
التزمــت  التــي  والحــذرة  املنتقــاة  املفــردات 
بهــا فــي األســابيع األولــى مــن االنتفاضــة فــي 
حاســمًا  األميركــي  الــدور  كان  وقــد  تونــس. 
فــي اللحظــات األخيــرة مــن رئاســة بــن علــي، 
لترتيــب األمــور مــع الجيش التونســي )تأمني 
لــه، وتصــور  بــن علــي وإيجــاد منفــى  رحيــل 
لــدور الجيــش...(. جــاء هذا الــدور متأخرًا، ألن 
االنتفاضة شعبية أساسًا، والذي وقع ما كان 
ســيحدث، لــوال حــدوث تصــدع داخــل النظــام، 
باتخــاذ الجيــش التونســي قــراره التاريخــي، 

محمود الريماوي

عقــب تكليفــه بتشــكيل الحكومــة العراقيــة فــي 
يونيو/حزيــران املاضــي، خلفــًا لســلفه نــوري 
املالكي، أطلق حيدر العبادي جملة تصريحات 
عالقــات  إقامــة  إلــى  وتوجهــه  برغبتــه  تفيــد 
متوازنــة مــع دول الجــوار مــع إيــالء العالقــات 
مــع دول الخليــج، وبالــذات مع اململكــة العربية 
الســعودية، اهتمامــًا خاصــًا. وبــدا الرجــل، فــي 
تصريحاته هذه، عازمًا على االفتراق عن نهج 
ســلفه نــوري املالكــي الــذي تميــز »حكمــه«، بني 

أمور أخرى، بالتبعية إليران.
الدعــوة  حــزب  فــي  قيــادي  عضــو  العبــادي 
دون  مــن  املالكــي،  نــوري  إليــه  ينتمــي  الــذي 
حكومــة  رئاســة  توليــه  قبــل  عنــه،  عــرف 

ُ
ت أن 

بــالده، مواقــف حادة تســوغ التغليــب الطائفي 
الحــزب  أن  غيــر  الكبيــر،  بالجــار  وااللتحــاق 
الطائفــي  ولونــه  الدينيــة،  بتســميته  نفســه، 
ونشــأته منذ ســتينيات القرن املاضي، تجعله 
امتــدادًا عراقيــًا ألذرعــة الدعــوة والتحشــيد في 
طهــران، وذلــك بعــد أن ســارع الحــزب للتالقــي 
مــع ثــورة اإلمــام الخمينــي، ولــم تفتــرق طريــق 
الحــزب منــذ ذاك عــن طهــران، بــل أصبح شــديد 
االلتصــاق بهــا. ومنــذ ســقوط نظــام الرئيــس 
الســابق، صــدام حســني، خــاض حــزب الدعــوة 
غمــار التنافــس الشــديد مــع بقيــة التنظيمــات 
الشــبيهة، وخصوصــًا املجلــس األعلــى للثورة 
اإلسالمية )عبد العزيز الحكيم ثم خلفه نجله 
عمار(. وفيما أرســل العبادي إشــارات ودٍّ نحو 
دول الخليج، ما إن تولى الحكومة، فإنه اختار 

عدم إطالق النار على املنتفضني. إنها سابقة 
في التاريخ السياسي العربي املعاصر.

لكــن، مــا الــذي جعــل القــوى الغربيــة، العاملــة 
بمــا هــو علــى ســطح األرض العربيــة ومــا فــي 
باطنهــا، تتأخــر عــن اســتيعاب مــا يحــدث في 
إلــى دول  عــدواه  انتقــال  عــن  ناهيــك  تونــس، 
عربيــة أخــرى؟ وملــا اســتوعبته ملاذا ســايرته؟ 
بوجــود  غربيــة  قــوى  لــدى  قناعــة  هنــاك 
العــرب  أن  فحواهــا  عربيــة«،  »خصوصيــة 
الوقــت  فــي  أقلــه  للديمقراطيــة،  أهــال  ليســوا 
الراهــن، فهــم غيــر ناضجــني سياســيًا وغيــر 
مســتعدين لالنتقــال الديمقراطــي. وبالتالــي، 
لهــم األنظمــة التي يســتحقونها. وربما هناك 
يدعمــه  عربيــًا  نظامــًا  أن  هــي  أخــرى،  قناعــة 
الغــرب ال يمكــن أن يســقط رأس هرمــه بهــذا 
الشــكل، وبهــذه الســرعة. لكــن العامــل الفصــل 
هــو طبيعــة »الثــورة« التونســية التي أحدثت 
تغييــرًا مــن األســفل. وبالتالــي، لــم تكــن لهــا ال 
ارتباطــات، وال اتصــاالت مــع قــوى خارجيــة، 
فــي  التونســية،  املعارضــة  أقطــاب  أن  وبمــا 
الداخل والخارج، كانوا خارج عميلة التغيير 
من األسفل، لم تكن هناك أدوات في يد القوى 
التونســي  »الشــارع«  نبــض  لقيــاس  الغربيــة 
االنتفاضــة  عفويــة  أن  خصوصــًا  سياســيًا، 
فاجــأت  الســريع  الجغرافــي  وانتشــارها 

الجميع وأربكتهم.
فــي  الوضــع،  الغربيــة  القــوى  اســتوعبت  ملــا 
كأمــر  »الثــورة«  مــع  وتعاملــت  األمــر،  نهايــة 

طهــران كــي تكــون أول محطــة يزورهــا، ابتــداء 
مــن اإلثنــني 20 أكتوبر/تشــرين األول الجــاري، 
كرئيس للوزراء )شارك قبل ذلك في سبتمبر/
أيلــول املاضي فــي اجتماعات الجمعية العامة 

لألمم املتحدة(.
للعبــادي  عــدة  تصريحــات  الزيــارة  ســبقت 
رفــض فيهــا مشــاركة قــوات عربيــة وأجنبيــة، 
فــي الحملــة علــى تنظيــم الدولة اإلســالمية في 
إعالميــًا  معروفــًا  بــات  الــذي  والشــام،  العــراق 
تســميات  اختلطــت  وقــد  »داعــش«.  بتنظيــم 
قــوات عربيــة وأجنبيــة فــي تصريحاتــه، حتــى 
، تــدل علــى الشــيء نفســه. 

ً
بــدت تســمية واحــدة

تصــدر  طهــران  كانــت  متزامنــة،  وبصــورة 
رفضهــا  عــن  التصريحــات  تلــو  التصريحــات 

وجود قوات أجنبية على أرض العراق.
قبــل ذلــك، كان حيــدر العبــادي، بصفته رئيســا 
للحكومــة، قــد دعــا إلى حشــد شــعبي، ملواجهة 
داعــش، فــإذا بهــذا الحشــد يتكــون مــن تجميــع 
علــى  بــرزت  أن  ســبق  طائفيــة،  ميليشــيات 
الســطح، متمتعــة برعايــة رســميٍة، طــوال عهــد 
حكومــة املالكــي. وبــدا أن شــيئًا لــم يتغيــر على 
األرض بهــذا الخصــوص، خالفــًا لتصريحــات 
الوحــدة  لفظيــًا،  تراعــي،  التــي  اللينــة  الرجــل 
الوطنيــة. تكمــن الخطــورة فــي إضفــاء طابــٍع، 
الشــعبي  الحشــد  علــى  طائفــي،  مليشــيوي 
االنقســام،  يكــرس  أنــه  فــي  لداعــش،  املواجــه 
ويصور الحملة على داعش حملة طائفة على 
 
ً
أخــرى، خالفــًا ملا يفتــرض أن تكون عليه حملة
، يشــارك فيهــا الجميــع ضــد اإلرهــاب، 

ً
وطنيــة

وفــي  الوطنيــة.  الوحــدة  قيــم  فيهــا  وتتعــزز 

التونســية الجديدة-القديمة التي تسير البلد 
تحتــاج دعــم كل القــوى الدوليــة واإلقليميــة، 
إلعادة االستقرار للبلد، سياسيًا واقتصاديًا، 
وإنجاح املرحلة االنتقالية. ومع مرور الوقت، 
تشــير تطــورات الوضــع التونســي إلــى تغيير 
للنظام، وليس فقط مجرد تغير داخل النظام.
مــن غيــر املســتبعد أن تراهــن القــوى الغربيــة 
املحــدودة،  الديمقراطيــة  مــن  شــكل  علــى 
فــي نفســه: ديمقراطيــة  الوقــت  فــي  والكافيــة 
اســتقرار  تهــدد  ال  حتــى  محــدودة،  تونســية 
دول أخرى موالية للقوى الغربية في املنطقة؛ 
املطالــب  بتهدئــة  تســمح  بحيــث  وكافيــة 
هــذه  منهــا. وحــول  جــزء  وإشــباع  الشــعبية، 

القاعدة، يتفق الغرب والتسلطية العربية.
أحمــر  خــط  عــن  الحديــث  هنــا،  ويمكــن، 
السياســة  مجــال  فــي  الغربــي  املنظــور  مــن 
للديمقراطيــة  يســمح  فلــن  الخارجيــة، 
التونســية الناشــئة أن تتخــذ موقفــًا معارضًا 

عــن  فأكثــر  أكثــر  والتخلــي  عليــا،  سياســية 
سيادة العراق واستقالله، وعن هويته العربية 
بمحيطيــه،  التاريخيــة  العضويــة  وعالقتــه 
اإلقليمــي والقومــي، وهــي السياســة التــي دأب 
وتكريســها،  بهــا  التقيــد  علــى  املالكــي  نــوري 
وأدت إلــى الكــوارث فــي بــالد الرافديــن، وحظي 
بذلــك بدفــاع طهــران عــن حكومتــه حتــى آخــر 
الدوليــة  العالقــات  فــي  )وليــس معلومــًا  رمــق 
كيــف يدافــع بلــد عــن حكومــة.. فــي بلد مســتقل 
آخر!(، إلى أن تم استبدال املالكي بزميل له من 

الحزب نفسه.
الداخلــي،  نهجــه  فــي  العبــادي،  يســتند 
جــرت  وقــد  لقراراتــه.  برملانيــة  تغطيــة  علــى 
االنتخابات، في وقت سابق، من العام الجاري 
الرجــل.  هــذا  ملنظــور  وفقــًا  املالكــي،  عهــد  فــي 
بتســخير  واالســتئثاري،  اإلقصائــي  املنظــور 
خدمــة  فــي  ومواردهــا  الحكوميــة  األجهــزة 
مرشــحني بعينهــم، وقوائــم )كيانــات( بذاتهــا. 
وقــد أحصــي، آنذاك، وجود 11 قائمة »حزبية« 

مــن  املنطقــة،  فــي  الغربيــة  القــوى  لحلفــاء 
ديمقراطيــة  أي  أن  بيــد  العــرب.  وغيــر  عــرب 
حقيقــة ســتحدد سياســتها الخارجيــة، وفــق 
تقــوم  أنهــا  وبمــا  ومصالحهــا،  توجهاتهــا 
ليســت  فهــي  محليــة،  شــرعية  أســاس  علــى 
بحاجــة للدعــم، أو للتزكيــة الخارجيــة. وهــذا 
مــا ســيضع الديمقراطيــة التونســية الناشــئة 
فــي امتحــان صعــب، فــي عالقاتهــا مــع القــوى 

الغربية.
علــى  الحكــم  معاييــر  أحــد  فــإن  ثــم،  ومــن 
إعــادة  العربــي هــي  العالــم  فــي  الديمقراطيــة 
وفــق  الغربيــة،  القــوى  مــع  العالقــة  صياغــة 
للــدول  والشــعبية  الوطنيــة  املصالــح  منطــق 
دولــة  لــكل  القومــي  األمــن  ومفهــوم  العربيــة، 
عربية. وعليه، فمراجعة تونس بعض أســس 
سياســتها الخارجية ســيدخلها في تعارٍض 
مــع قــوى غربيــة حــول قضايــا إقليميــة، وهنا 
قــد تتخــذه هــذه  الــذي  الخــط األحمــر  مكمــن 
التونســية  الديمقراطيــة  إلجهــاض  القــوى، 
الناشئة، أو على األقل لترويضها وتطويعها 
بشــكل تكــون ديمقراطيــة بشــكل معقــول مــن 
محليــًا،  متســامحة  يجعلهــا  غربــي،  منظــور 
للمصالــح  متفهمــة  األقــل،  علــى  أو  وراعيــة، 
أي  ســتجد  لــذا،  وإقليميــًا.  داخليــًا  الغربيــة 
حكومــة تونســية منتخبــة نفســها، بشــكل أو 
بآخــر، بــني ســندان القــوى الغربيــة ومطرقــة 

املطلب الديمقراطي املحلي.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

فــي  اإلفســاح  تــم  كمــا  الدعــوة!  لحــزب  مؤيــدة 
املجــال واســعًا أمــام املليشــيات املســلحة، لكــي 
وقــد  هــذه،  بصفتهــا  االنتخابــات  تخــوض 
والتعبئــة  الســالح  ســطوة  تحــت  خاضتهــا 
الطائفية الصريحة واملال السياسي، الداخلي 
والخارجي، وفازت فيها التنظيمات الطائفية، 
ورديفتها امليليشيات باألكثرية. وهؤالء، اآلن، 
هــم األغلبيــة الذيــن يدعمــون قــرارات العبادي، 
ويضفون عليها »الشــرعية الدســتورية »، كما 

يشاركون في صنعها.
تــؤدي هــذه السياســة، بــني مــا تؤدي إليــه، إلى 
وتكريــس  الوطنيــة،  الوحــدة  الوحــدة  زعزعــة 
هــذا  وفــي  االســتقطاب،  وتعظيــم  االنقســام 
وتختلــط  األمــن،  يتدهــور  املســموم،  الجــو 
املطالبــات والتظلمــات بالعنف واإلرهاب، كما 
يختلط الدفاع عن الدولة وشــرعيتها بالعنف 

واإلرهاب أيضًا.
ما أشبه الليلة بالبارحة. ..ال يكفي أن يختلف 
وبأســلوبه  الشــخصية  بمزايــاه  العبــادي 
الرصــني الخــاص عــن نــوري املالكــي، إذ يتعني 
أن ينتهج سياسة أكثر اتزانًا وموضوعية من 
ســلفه، وهــو مــا لــم يفعلــه، حتــى اآلن، مكتفيــًا 
بـــ »التحشــيد الشــعبي« ذي الصبغــة األحادية 
الوطنيــة  باملهمــة  النهــوض  مــن  بــداًل  حولــه، 
بأمانــة،  العراقيــني  جميــع  تمثيــل  الســامية: 
وتمتيعهــم باملســاواة والكرامــة، وعــدم ترجمة 
بعينهــا  دولــة  مــع  الجــوار  وحســن  التعــاون 
إلــى تبعيــة كاملــة لهــا، تبعيــة تهــدر الســيادة 

واالستقالل.
)كاتب من األردن(

واقــع، لــم تحاول إجهــاض العملية، ذلك ألنها 
تيقنت أن »الثورة« سلمية، ال عنف فيها، وأن 
التيــار اإلســالمي ال يقودهــا، وال يؤثــر فيهــا، 
غائبــة.  اإلرهابــي  االنــزالق  مخاطــر  أن  كمــا 
االنتفاضــة  خصوصيــات  أبــرز  أحــد  إنهــا 
التونســية. ومــن هــذا املنظور، يمكــن القول إن 
مة مالزمة 

َّ
االنتفاضة التونسية أسقطت مَسل

»االســتثناء  أو  العربيــة«  »الخصوصيــة  لـــ 
وهــي  الديمقراطــي(،  املجــال  )فــي  العربــي« 
مة صعوبة، وربما استحالة، التغيير في 

َّ
مسل

العالــم العربــي مــن دون عنــف. طبعــًا، الربيــع 
فــي نســختيه، املتعثــرة واملجهضــة،  العربــي 
يؤكــد صحــة هــذه املســلمة، بيــد أن النمــوذج 
التونســي شــكك في صحتها بقوة، ما جعلها 

تتدحرج من مسلمٍة إلى )مجرد( فرضية.
ضــرورة  علــى  زيــادة  األســباب،  هــذه  لــكل 
التمظهر بمظهر الداعم للمطلب الديمقراطي، 
لم تحاول القوى الغربية إجهاض االنتفاضة 
 عن ذلك، 

ً
الشــعبية، أو االلتفــاف عليهــا. فضــال

هناك عامل حاســم ســاهم في تحديد املواقف 
علــى  التغييــر  طبيعــة  هــو  عمومــًا،  الغربيــة 
مســتوى هرم الدولة الذي أحدثته االنتفاضة 
التونسية، فاألخيرة، على الرغم من أهميتها 
لــم تحــدث، فــي بدايتهــا، تغييــرًا للنظــام بــل 
مجــرد تغييــر داخــل النظــام، فالســلطة التــي 
حكمــت البــالد بعــد رحيــل بــن علــي مشــّكلة، 
أن  كمــا  جديدة-قديمــة،  طواقــم  مــن  أساســًا، 
ركائــز النظــام لــم تنَهــر تمامــًا. ثــم إن القيــادة 

التقطــت صــورة  النــادرة،  الصــور  مــن  واحــدة 
لقاســم ســليماني، قائــد فيلق القــدس اإليراني 
مصحوبــًا  العــراق،  فــي  املعركــة  أرض  علــى 
بأفراد من مليشيات عراقية. لم تنف السلطات 
فــي بغــداد وجود الرجل، وال بررت وجوده في 
هــذه الظــروف. ومــع اكتمــال تشــكيل الحكومــة 
العراقية، جرت تســمية مســؤول في فيلق بدر، 
هــو محمــد ســالم الغبــان، وزيــرًا للداخليــة، من 
دون أن يتخلــى الرجــل عــن موقعــه فــي فيلقــه، 
ظــل  فــي  بــات  املليشــياوي  النفــوذ  أن  واألهــم 
مًا يرتقي إليه الطامحون 

ّ
حكومة العبادي ُسل

قــوام  فــي  والحكومــة  املليشــيات  دمــج  فــي 
سلطوي واحد، بمعرفة العبادي وموافقته.

العالــم  إلــى  األولــى  محطتــه  طهــران،  فــي 
بالغــة،  بحفــاوة  الرجــل  حظــي  الخارجــي، 
باعتبــاره يعــرف مــن أيــن يبــدأ. والتقــاه رئيس 
الجمهورية، حســن روحاني، واملرشــد األعلى، 
آيــة اللــه خامنئــي. وســمع كالمــًا مــن املرشــد، 
مــن قبيــل »األمــن فــي العــراق مهــم جــدًا إليــران، 
والجمهورية اإلسالمية تعتبر أمن العراق من 
أمنها«. و»ســندافع عن حكومتكم، كما دافعنا 
للوجــود  حاجــة  وال  الســابقة،  الحكومــة  عــن 
األجنبي في بالدكم«. فيما قال حيدر العبادي 
محطــة  أول  إيــران  اختيــار  »إن  باملناســبة 
ورؤيــة  األواصــر،  عمــق  يؤكــد  لــي  خارجيــة 

البلدين الخاصة للمستقبل«.
كل  تنبــىء  كمــا  للمســتقبل  الخاصــة  الرؤيــة 
املؤشــرات، حتــى اآلن، هــي مواصلــة التغليــب 
فــي  اإليرانــي  النفــوذ  وتكريــس  الطائفــي، 
العــراق ودول أخــرى، واعتبــار طهران مرجعية 

الديمقراطية التونسية والقوى الغربية

حيدر العبادي: ما أشبه الليلة بالبارحة

العامل الفصل هو 
طبيعة »الثورة« 

التونسية التي أحدثت 
تغييرًا من األسفل

المهمة الوطنية 
السامية هي تمثيل 
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غزة ـ إيمان عبد الكريم

والشــاحنات،  بالســيارات  مزدحمــة  شــوارع 
وأســواق تعــّج بالبضائــع املتنوعــة، وعمــال 
وآخــرون  الشــاحنات  فــي  بضائــع  ُيحّملــون 
يفرغونهــا. مشــاهد كثيــرًا مــا كانــت تتكــرر فــي مدينــة 

رفح جنوب قطاع غزة.
 تلك األيام كانت قبل ســبعة أشــهر. وتلك املشــاهد 

ّ
لكن

املدينــة  املاضــي. فمالمــح نشــاط  مــن  أصبحــت جــزءًا 
الســلطات  تدميــر  بعــد  بالكامــل،  غابــت  الجنوبيــة 

املشــّدد الــذي فرضتــه إســرائيل علــى قطــاع غــزة، بعــد 
منتصــف  فــي  الســلطة  علــى  حمــاس  حركــة  ســيطرة 
عــام 2007. ويقــول الخبيــر االقتصــادي، معــني رجــب، 
 »الحملــة ضــد األنفــاق كّبــدت 

ّ
»العربــي الجديــد«، إن لـ

القطــاع خســائر فادحــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، 
فمئــات األنفــاق التــي دمــرت كلفــت ماليــني الــدوالرات. 
العمــال  مــن  جــدًا  كبيــر  عــدد  ببطالــة  تســببت  كمــا 
كانــت  التــي  املشــاريع  توقــف  بســبب  الفلســطينيني، 
 الوضع 

ّ
تعمل بالتوازي مع عمل األنفاق«. ويوضح أن

الحالــي الــذي يعيشــه القطــاع هــو مــا كان عليــه الحال 
عندما شددت إسرائيل حصارها على غزة.

مــن جهتــه، يقــول رئيــس بلديــة مدينــة رفــح، صبحــي 
ــا قادريــن علــى 

ّ
»العربــي الجديــد«: »كن أبــو رضــوان، لـ

دفــع رواتــب موظفــي البلديــة والقيــام بكافــة الخدمات 
 
ّ
أن إلــى  ويشــير  األنفــاق«.  تدميــر  قبــل  للمواطنــني 

البلديــة غيــر قــادرة اليــوم علــى دفع الرواتــب منذ أكثر 
من سبعة أشهر. ويتابع أبو رضوان: »رفح على وجه 
الخصــوص، وقطــاع غــزة بشــكل عــام، تعيــش وضعــًا 
كارثيــًا منــذ تدميــر األنفــاق التــي كانــت تديــر عجلــة 

ل الشباب«.
ّ
االقتصاد، وتشغ

ويســتكمل أبــو رضــوان حديثــه: »فــي رفــح فقــدت أكثر 
مــن 5000 أســرة فلســطينية مصــدر رزقهــا األساســي 
رزقهــم  مصــدر  ضعفهــم  فقــد  فيمــا  مباشــر،  بشــكل 
التــي يقطنهــا  رفــح،  فقــدت  بشــكل غيــر مباشــر. كمــا 
كمنفــذ  التجاريــة  أهميتهــا  فلســطيني،  مليــون  ربــع 
هجــر  بعــد  األنفــاق،  إغــالق  منــذ  للقطــاع  اقتصــادي 
 
ّ
أن رضــوان  أبــو  ويــرى  لهــا«.  والعمــال  املســتثمرين 

االحتــالل  مــع  تتمــادى،  املصريــة  الســلطات  سياســة 
اإلســرائيلي، فــي خنــق الفلســطينيني فــي قطــاع غــزة. 
 »األســواق أصبحت فارغة وال يجد 

ّ
ويختــم بالقــول إن

املواطنــون احتياجاتهــم وبخاصــة مــواد البنــاء التــي 
تكاد تختفي«.

طــول  علــى  املنتشــرة،  األرضيــة  لألنفــاق  املصريــة 
الحدود مع قطاع غزة.

أمــام  بملــل  عامــًا(،   55( أبــو عويضــة  يجلــس محمــد 
محلــه لألثــاث والتنجيــد، جنــوب قطــاع غزة. نــادرًا ما 
تدخل بضائع إلى محله أو تخرج منه. يسأله الزبائن 
أنــواع  بعــض  اختفــاء  عــن  فيحدثهــم  األســعار،  عــن 
»العربــي  األقمشــة مــن الســوق. يقــول أبــو عويضــة، لـ
الجديد«، أمام زبائنه: »كنا نجلب األقمشة واألخشاب 
واإلســفنج والكثير من املواد الخام الخاصة بصناعة 
األثاث، بأرخص األثمان من مصر عبر األنفاق، بينما 
إســرائيل  مــن  ســالم  أبــو  كــرم  معبــر  عبــر  إحضارهــا 
ــة، وكذلــك املــال الــذي ال يملكــه 

ّ
يكلفنــا الكثيــر مــن املذل

زبائننا في القطاع«.
محمــود الشــاعر )31 عامــًا(، تمكــن مــن خــالل عمله في 
األنفــاق لعامــني متتاليــني، مــن بنــاء شــقة له فــي منزل 
يقــول  بــه.  خاصــة  ســيارة  وشــراء  والــزواج  العائلــة، 
 في نفق 

ً
ســاخرًا: »كانت أيام عز وفخفخة. كنت عامال

بضائع، لكنني كنت أعيش كملك«. ويضيف الشــاعر: 
»مــا زال أقاربــي يعملــون داخــل األنفــاق التــي بقيــت. 
أن  إاّل  التــي شــنتها مصــر،  الحملــة  مــن  الرغــم  فعلــى 
عــددًا مــن أصحــاب األنفاق أعــادوا بناءهــا بعمق أكبر 
لتهريب الســجائر واألدوية وبضائع أخرى«. ويشــير 
 األنفــاق التــي جــرى ترميمهــا »عددهــا 

ّ
الشــاعر إلــى أن

 
ّ

محــدود جــدًا ومهــددة علــى الــدوام، بتدميرها، في ظل
واليــوم  تتوقــف«.  ال  التــي  املصــري  الجيــش  حمــالت 
بعــد  كســائق  للعمــل  وتحــّول  الشــاعر،  عمــل  توقــف 
تدميــر األنفــاق، وحــّول ســيارته الخاصــة إلــى ســيارة 

أجرة.
وبينمــا تمكــن الشــاعر مــن الحصــول علــى عمــل بديل، 
ق آخرون. فأعداد كثيرة من عمال األنفاق باتوا 

ّ
لم يوف

بال عمل. وهو ما أدى إلى تفشــي البطالة بشــكل أكبر 
 للحصــار 

ً
ــل بديــال

ّ
وأكثــر ســوءًا. فاألنفــاق كانــت تمث

مجتمع
توصــل زعمــاء ورؤســاء حكومــات الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي أمــس، إلــى اتفــاق بشــأن 
معالجة آثار التغير املناخي، بعد ساعات طويلة من النقاش. وينص االتفاق على خفض انبعاثات 
الغــازات املســببة لالحتبــاس الحــراري بنســبة 40 % علــى األقــل حتــى 2030، قياســًا بنســبتها عــام 
1990. وكذلــك رفــع نســبة االعتمــاد علــى مصــادر الطاقــة املتجــددة بنســبة 27 % للفتــرة نفســها. 
باإلضافــة إلــى تعزيــز الربــط البينــي، لتأمــني فاعليــة أكبــر لتبــادل منتجــات الطاقة. ووصــف القادة 
)آكي( »الطموح والتاريخي«.   األوروبيون هذا االتفاق بـ

تمكــن علمــاء أميركيــون مــن تطويــر تقنيــة جديــدة للتصويــر الجزئــي، تكشــف العــدوى البكتيريــة 
فــي الجســم خــالل 30 دقيقــة. وأوضــح الباحثــون فــي جامعــة »جونــز هوبكينز«، في دراســتهم التي 
 تقنيــة »فلــور ديكســي ســوربيتول« التــي جربــت علــى 

ّ
نشــرتها مجلــة »العلــم لطــّب الترجمــة«، أن

الفئران، يمكن أن تكشــف عن ســالالت البكتيريا املقاومة للمضادات الحيوية. كما يمكنها التمييز 
 هــذه التقنيــة إذا نجحــت علــى البشــر، فقــد 

ّ
بــني العــدوى الحقيقيــة وااللتهــاب. وقــال الباحثــون إن

)األناضول( تحدث تحواًل في سبل تشخيص العدوى البكتيرية وعالجها.  

تقنيّة جديدة لكشف العدوى البكتيريّةاتفاق أوروبّي حول التغيّر المناخي

برلين ـ يارا وهبي

دعــت الجمعيــة الطبيــة األملانيــة وجمعيات 
طبيــة أخــرى، األطبــاء األملــان للمســاعدة في 
مكافحــة وبــاء »إيبــوال« فــي غــرب أفريقيــا. 
وجــاء ذلــك بعــد اإلعــالن عــن أول حالــة وفاة 
دعــوات  وســط  أملانيــا،  فــي  املــرض  بســبب 
للتعامل مع املرض، قبل وصوله إلى البالد.

فقــد أعلــن عــن وفــاة أول مصاب بـــ »إيبوال«، 
فــي البــالد، وهــو موظف ســوداني فــي األمم 
املتحــدة، يبلــغ مــن العمــر 56 عامــًا، وكان قد 
كمــا  للعــالج.  إلــى مستشــفى اليبزيــغ  نقــل 

نقــل مريــض آخــر وهــو طبيــب مــن أوغنــدا، 
حيــث  فرانكفــورت،  مستشــفيات  أحــد  إلــى 
يســتمر عالجــه. فيمــا شــفي مريــض ثالــث، 
مستشــفى  إلــى  نقــل  أفريقــي،  طبيــب  وهــو 
أعيــد  أســابيع  خمســة  وبعــد  هامبــورغ، 
 5 تضــم  أملانيــا   

ّ
أن العلــم  مــع  بــالده.  إلــى 

مرضــى  الســتقبال  مجهــزة  مستشــفيات 
»إيبوال«.

البــالد،  فــي  الصحيــة  الدوائــر  وتفاجــأت 
بكلفــة شــفاء الطبيــب األفريقــي. فقــد كانــت 
 300 تجاوزهــا  عــدم  إلــى  تشــير  التوقعــات 
ألــف يــورو، لكنهــا قفزت إلــى مليوني يورو. 

أساســي  بشــكل  املرتفعــة  الكلفــة  وجــاءت 
بعــد  لألجهــزة،  املستشــفى  تغييــر  بســبب 

تقيؤ املريض عليها.
وفــي ســياق اإلجــراءات الحكوميــة، حصلت 
ترخيــص  علــى  لوفتهانــزا  الطيــران  شــركة 
خــاص لنقــل وإجــالء مرضــى »إيبــوال«، فــي 
مشــروع طرحتــه وزارة الخارجيــة األملانيــة. 
لنقــل  الطائــرات  مــن  عــدد  تجهيــز  وســيتم 
املرضــى مــن املناطــق املتضررة فــي أفريقيا، 
ومــن  أملانيــا.  مستشــفيات  فــي  ملعالجتهــم 
املتوقــع أن تكــون الطائــرات جاهــزة لإلقــالع 
شــهر  منتصــف  فــي  املرضــى  وإجــالء 

نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.
الدفــاع  وزيــرة  أوضحــت  املقابــل،  فــي 
 الجيــش األملانــي 

ّ
أورســوال فــان دراليــن، أن

ال يملــك الطائــرات الالزمــة واملجهزة إلجالء 
مصابني شــديدي العــدوى من بلدان أخرى. 
الطائــرات  تجهيــز  ضــرورة  مــع  بخاصــة 
بغــرف معزولــة. وهــو مــا دفــع الــوزارة إلــى 
اســتئجار طائــرة أميركيــة مــن نــوع غولــف 

ستريم ستجهزها لنقل املرضى.
مــن جهتهــا، طلبت الرابطــة الطبية األملانية 
الذيــن  الخبــرة،  أصحــاب  األطبــاء  مــن 
يجيدون اإلنكليزية، والقادرين على تدريب 

العمــال الطبيــني في أفريقيــا، االنضمام إلى 
 450 اآلن  حتــى  ويوجــد  املتطوعــني.  فريــق 
متطوعــًا و70 طبيبــًا علــى أهبــة االســتعداد 
ملغادرة أملانيا، واملساعدة في إجالء مرضى 

»إيبوال« من بلدان غرب أفريقيا.
مصــادر  صرحــت  متصــل،  صعيــد  علــى 
 من األفضل 

ّ
مطلعــة لـــ »العربــي الجديــد«، أن

ألملانيا أن تبادر إلى معالجة املرضى، منعًا 
الــدول  قــدرة  عــن  اإلصابــة  حــاالت  لخــروج 
 على 

ّ
على التعامل معها. وأكدت املصادر أن

أملانيــا تحّمــل مســؤوليتها األخالقيــة تجاه 
الوباء الذي يهدد العالم.

وفاة بـ »إيبوال« تزيد التحذيرات في ألمانيا

ربى أبو عمو

ص إقبال الناس 
ّ
 شعبي ُيلخ

ٌ
في تونس مثل

على الطاق خال السنوات األخيرة. يقول: 
»الصيف في الصالة، والشتاء في قصر 

العدالة«. نستعير في لبنان فاكهة البطيخ 
ه في مذاق 

ّ
 املرء به كحظ

ُّ
لوصف الزواج. حظ

هذه الفاكهة.  
على األغلب، ليس محصول البطيخ في 
أفضل حاالته خال السنوات األخيرة، 

 
ّ

وخصوصًا في الدول العربية، التي ال تكف
عن إطاق صيحات »الفزع« بسبب ارتفاع 
 في 

ً
نسب الطاق. األرقاُم ليست تفصيا

قّدس تكوين 
ُ
مجتمعات »تبغض« الطاق، وت

األسر، غير آبهة بتوازن اآلباء واألمهات 
النفسي، وتأثير ذلك على األجيال املقبلة. 

وغالبًا ما تتجاهل وجع النفس لصالح 
صورة عائلة تبتسم أمام الكاميرا، لنقِل 

ه يصيُر 
ّ
واقٍع جميل ترغب باالقتناع به، عل

حقيقة. 
لكن األرقام صادمة حقًا. تونس سجلت 
أكثر من 16 ألف قضية طاق خال عام 

2005، فيما وصلت نسبة الطاق في مصر 
إلى 40% في الكثير من املحافظات، و%47 

في دول مجلس التعاون الخليجي. 
صيب هذه األرقام املجتمعات العربية 

ُ
ت

بالهلع. ويبدأ الباحثون االجتماعيون 
بة، يؤمنون أنه يمكن 

ّ
بتعداد أسباب معل

إسقاطها على الجميع. األسباب اقتصادية 
واجتماعية في الغالب. ال يتحدث أحد عن 

حرّية الفرد والحق في االختيار، وإنصاف 
املرأة على وجه الخصوص، بعدما باتت 

 .
ً
قادرة على اختيار »الخضوع« لنفسها أوال
واإلنصاف هنا ليس تشجيعًا لخطوة هي 
قرار شخصي في نهاية املطاف ال تختلف 
عن قرار الزواج، وإن كان األخير في أحيان 

كثيرة نتيجة موروثات اجتماعية تتحّول 
إلى قناعة شخصية بحكم العادة.

ليست العزوبية أو املساكنة أو الطاق آفات 
اجتماعية. هي حاالت ال تختلف عن الزواج. 
تجارب شخصية تحتمل النجاح والفشل. 

وترتبط السعادة بمدى قدرة الشخص على 
إدارة نفسه فيها. ال شك أن للطاق أسبابًا 

كثيرة، منها ما يذكره الباحثون، إضافة 
إلى االستسام للموروثات االجتماعّية التي 

تجعل من الزواج »خيارًا »ال بّد منه« بل 
»حاجة ملّحة«، وسيطرة تفاصيل مؤّسسة 

الزواج على تفاصيل الثنائي، وغيرها 
وغيرها. 

في رواية زوربا اليوناني لنيكوس 
كازانتزاكي، يسأل الراوي زوربا إن »كنت 

تعزف في بيتك على السانتوري لطرد 
الهموم«؟ ُيجيبه: »في البيت، املتاعب، املرأة، 
األطفال، ماذا سنأكل؟ ما الذي سنرتديه؟ 
ما الذي سنصير إليه؟ يا للجحيم. يجب 

أن تكون متفرغًا للعزف وصافيًا«. ربما لو 
عزف زوربا في بيته، لقضى على تفاصيل 

تزعجهم، ولكانوا رقصوا جميعًا. 
يمكن إيجاد السعادة في جميع الخيارات. 

وهي مهما كانت، ال تستدعي الفزع. ما 
يهّم أن العالم العربي بدأ يختار. وهذه حرية 

أيضًا.  

مزاج
بّطيخ

رفح  أنــفــاق  مــن  المئة  فــي   90 مــن  أكــثــر 
تدمير  بعد  بخاصة  الــيــوم،  كليًا  مغلقة 
األخير  اإلسرائيلي  العدوان  في  معظمها 
التأثيرات  جانب  وإلــى  غــزة.  قطاع  على 
فــإّن  المدينة،  أهــل  حياة  على  المباشرة 
إلغالق األنفاق تأثيرات أخرى، وبخاصة على 
صعيد المياه. فتأمين المياه للمدينة ال يأتي 
كانت  الذي  االقتصادي  رخائها  خالل  من  إالّ 
رفح  تعيش  غيابه،  وفي  األنفاق.  تؤّمنه 

أزمة مياه خانقة.

أزمة مياه 
في رفح

A
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ما زال البعض يعمل في األنفاق رغم الحملة المصرية )إيمان عبد الكريم(



يحمل أطفال صنعاء السالح. يقاتلون إلى جانب 
المجموعات التي تمثلهم. تركوا مدارسهم ظنًا 

منهم أن »القضايا« التي يرونها كبرى أهم بكثير

الزواج يَحرُم الموريتانيّات من الدراسة

1819
مجتمع

صنعاء ـ همدان العليي

ال يخلو شارع من شوارع العاصمة 
اليمنية صنعاء من أطفاٍل، تتراوح 
أعمارهم بني 14 و 18 عامًا، يحملون 
الـــســـاح عــنــد نـــقـــاط الــتــفــتــيــش. أو يــعــمــلــون 
ــًا ملـــؤســـســـات حـــكـــومـــيـــة، أو شـــركـــات  ــراســ حــ
رياضية. هذا هو  وجامعات، وحتى ماعب 
حال آالف األطفال املنحدرين من صنعاء، أو 
مــن محافظات مختلفة،  إليها  قــدمــوا  الــذيــن 
ــيـــطـــرة املـــيـــدانـــيـــة عــلــى  لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــسـ

العاصمة من قبل أنصار الله )الحوثيني(. 
يقف فارس حسني )15 عامًا( لساعات طويلة 
الرياضي«  أمــام بوابة ملعب »نــادي الشعب 
في منطقة مذبح غربي صنعاء. يحمل ساح 
الــكــاشــنــكــوف، ويــمــضــغ نــبــتــة الـــقـــات. قـــال لـ 
ــذ مــهــّمــة جليلة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه »يــنــف

ربحها مع الله، وكــان يتمنى وجــود شقيقه 
األصغر معه في صنعاء ليشاركه األجر«. ما 
زال فــي املرحلة اإلعــداديــة، وهــو فــي صنعاء 
الحوثيني«.  الله  أنصار  مع  »للجهاد  حاليًا 
ُيضيف: »جئنا من صعدة كي نزيل عن اليمن 

سيطرة أميركا«.
وعــــن تـــركـــه الــــدراســــة فـــي مــحــافــظــة صــعــدة، 
سأل: »هل أدرس لتقتلني أميركا وإسرائيل 
عــنــدمــا أكــــبــــر؟«. أضـــــاف: »عــنــدمــا أعــــود إلــى 
مدينتي سأتابع دراستي«، الفتًا إلى »أهمية 
ما يقوم به اليوم«، واصفًا إياها »بالتجارة 
األكــثــر ربحًا مــع الــلــه«. لــم يأبه لعدم قضائه 
الوحيد.  والــدتــه وشقيقه  مــع  عيد األضــحــى 
قال: »عيدنا هنا، ونحن نحارب الفاسدين«. 
ونفى الحصول على مقابل مادي لقتاله مع 
العمل  أنــه يقوم بهذا  إلــى  الحوثيني، مشيرًا 
عن قناعة تامة، وما زال يأخذ مصروفه من 

والده.

تجنيد
تجمعًا  استهدفت  التي  االنتحارية  العملية 
للحوثيني في ميدان التحرير في صنعاء في 
 ،

ً
التاسع من الشهر الجاري، أوقعت 53 قتيا

بينهم عــشــرة أطــفــال. وقـــال مــصــدر طبي في 
»العربي  لـ  في صنعاء  العسكري  املستشفى 
الجديد« إنه »في ذلك اليوم، تم إدخال خمس 
جثث ألطــفــال إلــى ثــاجــات املستشفى كانوا 
قـــد لــقــوا مــصــرعــهــم بــســبــب االنـــفـــجـــارات في 

امليدان«.
قــال أحــد املقاتلني في صفوف  في السياق، 
شرق  )شمال  الجوف  محافظة  في  القبائل 
الـــعـــاصـــمـــة( أبـــــو مــحــمــد إن »جـــــــزءًا كــبــيــرًا 
مــــن املـــقـــاتـــلـــني فــــي صـــفـــوف الـــحـــوثـــيـــني فــي 
الجوف أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا«، 
ــايـــا فــي  ــحـ ــيـــة الـــضـ ــشـــيـــرًا إلــــــى أن »غـــالـــبـ مـ
املــواجــهــات املسلحة هــم مــن األطــفــال الذين 

ــراك األطــفــال فــي الــنــزاعــات املسلحة في  وإشــ
والحوثيني  الحكومية  الــقــوات  وهــي  اليمن، 
والــقــاعــدة وبــعــض القبائل. وقـــال قــيــادي في 
الجيش إن »اليمن ما زال بحاجة إلى جهود 
كبيرة اليقاف الجرائم ضد األطفال«، مشيرًا 
إلى أن »الدولة التزمت بعدم تجنيد األطفال. 
لـــكـــن الـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة مـــثـــل الــحــوثــيــني 
األطفال  زالــت تعتدي على حق  ما  والقاعدة 
ــربـــي  ــعـ ــيـــش بـــــســـــام«. أضـــــــاف لـــــ »الـ ــعـ فــــي الـ
الجديد« أن »األسرة تتحمل مسؤولية كبيرة 
كــونــهــا تــســمــح ألطــفــالــهــا بــاالنــضــمــام لــهــذه 

الجماعات التي ترفع شعار العنف«.
ــمــــاع  ــتــ ــلــــم االجــ ــــل أســـــتـــــاذ عــ ـ

ّ
ــل ــ ــه، قـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ

الــســيــاســي فــي جــامــعــة صــنــعــاء عــبــد الباقي 
شــمــســان مـــن »إمــكــانــيــة تــطــبــيــق االتــفــاقــيــات 
بحقوق  واملتعلقة  الــيــمــن،  عليها  وقـــع  الــتــي 
الطفل، بسبب غياب سيادة القانون. بالتالي، 
بالقوانني  تلتزم  لن  املسلحة  الجماعات  فإن 

املحلية وال االتفاقيات الدولية«.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  أضــــــاف شـــمـــســـان لــ
يتم  ولــم  غــائــب،  اليمن  فــي  الطفولة  »مفهوم 
لــهــذا، يتم  الــطــفــولــة.  االعـــتـــراف بخصوصية 
ــن أجـــــل اســـتـــغـــالـــهـــم فــي  ــال مــ ــ ــفـ ــ تــعــبــئــة األطـ

الحروب أو العمل في وقت مبكر«. 

أمية األهل والفقر 
وقلة الوعي وعادات 

قديمة وراء تفاقم 
الظاهرة

األسرة تتحمل مسؤولية 
كونها تسمح ألطفالها 

باالنضمام لجماعات ترفع 
شعار العنف

أية  املعارك من دون  في  الحوثيون  يزجهم 
إنسانية«. أضاف أن »الحوثيني ال يهتمون 
 عــمــا »إذا كـــان لــهــؤالء 

ً
بــقــتــاهــم«، مــتــســائــا

إرسالهم  أمهات يخفن عليهم قبل  األطفال 
ملثل هذا املصير؟«.

بـــدوره، أكــد رئيس منظمة »ســيــاج« لحماية 
أن »عملية تجنيد  الــقــرشــي  أحــمــد  الــطــفــولــة 
األطفال واسعة، وال تقتصر على الجماعات 
املـــســـلـــحـــة. لـــكـــن الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي يــلــجــأ 
ــاف: »ال تــوجــد  ــ ــ ــــى تــجــنــيــد األطـــــفـــــال«. أضـ إلـ
إحــصــائــيــات مــحــددة حـــول تجنيد وإشــــراك 
األطــفــال فــي الــصــراعــات املسلحة فــي اليمن، 
الــشــديــد من  للتكتم  نــظــرًا  الضحايا  عــدد  أو 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة واملــلــيــشــيــات والــقــبــائــل، 
عدا عن صعوبة رصد األمــر بسبب التاعب 
ــفــــال، وخــصــوصــًا  فـــي أعـــمـــار املــجــنــديــن األطــ

امللتحقني بالجيش النظامي«.
وأوضـــــــح الـــقـــرشـــي أن »هــــــذه الــــظــــاهــــرة فــي 
تزايد مستمر، وقد تخطى املقاتلون األطفال 
عـــشـــرات اآلالف«، عـــازيـــًا األمــــر إلــــى »ضــعــف 
الـــدولـــة وغــيــاب بــرامــج واجــــــراءات الــتــصــدي 
الــحــقــيــقــي، وإفـــــات مــرتــكــبــيــهــا مـــن الــعــقــاب، 
ــاع الــفــقــر، وتــدنــي الــوعــي بــمــا يترتب  ــفـ وارتـ
على ذلك من انتهاكات وتأثيرات على الطفل 

واملجتمع«.
الــتــي تــهــدف إلــى  وعـــن األنــشــطــة املجتمعية 
مــواجــهــة هــــذه الـــظـــاهـــرة، يــقــول الــقــرشــي إن 
منذ  الجريمة  لهذه  »منظمة سياج تتصدى 
عام 2009، بالتعاون مع اليونيسيف وسفارة 
أملــانــيــا فـــي صــنــعــاء. كــمــا ضــاعــفــت املنظمة 
حماتها عامي 2011 و2012، نظرًا لتضاعف 
حجم املشكلة بسبب اتساع دائرة الصراعات 
املسلحة جغرافيًا وإيديولوجيا ومجتمعيًا، 
األمـــر الـــذي دفــع بــاألمــم املــتــحــدة إلــى إصــدار 
إعان يضم جهات وشخصيات يمنية على 
الئــحــة الــعــار الــخــاصــة بــمــن يــمــارســون هــذه 

الجرائم«.
ووصــــف الــقــرشــي تــجــنــيــد األطـــفـــال وزجــهــم 
فـــي املـــواجـــهـــات املــســلــحــة بــــ »جـــرائـــم حـــرب«، 
أنــه »يجب التوقف عن ممارستها  إلــى  الفتًا 
دمج  وإعـــادة  وتأهيل  مرتكبيها  ومحاسبة 

ضحاياها«.

التزام تاريخي
عام  مايو/أيار  في  اليمنية  الحكومة  عت 

ّ
وق

2014 خــطــة عــمــل مـــع األمــــم املــتــحــدة إلنــهــاء 
ــن قـــبـــل الـــقـــوات  ــــال مــ ــفـ ــ ــرة تــجــنــيــد األطـ ــاهــ ظــ
ــة، األمــــــــر الــــــــذي وصــفــتــه  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ ــة الـ ــلـــحـ املـــسـ
ــاريـــخـــي« بــاعــتــبــاره  ــتـ »الــيــونــيــســيــف« بــــ »الـ
الــوزراء  يهدف إلى »حمايتهم«. وقال رئيس 
ــنــــدوة: »نــلــتــزم  ــابـــق مــحــمــد ســـالـــم بــــاســ الـــسـ
بــالــخــطــة الــتــي وقــعــت لــضــمــان خــلــو الــقــوات 

املسلحة من األطفال«. 

املتحدة  لألمم  املقيم  املنسق  قــال  مــن جهته، 
في اليمن باولو ليمبو إن »هذا االلتزام الذي 
ل 

ّ
يمث نفسها  على  اليمنية  الحكومة  قطعته 

خــطــوة مهمة أخـــرى نــحــو بــنــاء قــطــاع أمني 
مهني ومسؤول أمام الشعب مع احترام كامل 

لسلطة القانون«.
درجت اليمن، إضافة إلى سبع دول أخرى، 

ُ
وأ

عــلــى قــائــمــة الـــــدول الـــتـــي تــجــنــد وتــســتــخــدم 
ــارس/آذار عــام 2014، أطلق  ــ األطــفــال. وفــي مـ
واليونيسف  املــتــحــدة  لــألمــم  الــخــاص  املمثل 
حملة »أطــفــال، ال جنود« من أجــل وضــع حد 

لهذه الظاهرة بحلول عام 2016.
وأصــدرت األمم املتحدة تقارير احتوت على 
قــائــمــة بــالــجــهــات الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تجنيد 

صنعاء
اليمن

الجوف

ابين
زنجبار

المهره

سقطرى

صعده

عدن
تعز

حضرموت

تتحّكم العادات المتوارثة 
في موريتانيا بمصير 

الفتيات، اللواتي يتركن 
الدراسة لدخول القفص 

الذهبي

نواكشوط ـ خديجة الطيب

ــي فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا،  ــ ــدراســ ــ ــدء الــــعــــام الــ ــ مــــع بــ
رفيقاتهن،  من  عدد  غياب  الطالبات  اكتشفت 
هو  الطالبات  غياب  سبب  أن  الحقا  ليتضح 
الصيف،  عطلة  في  الذهبي  القفص  دخولهن 
لتقضي زيــجــات الــصــغــيــرات عــلــى أحــامــهــن 
بمواصلة الدراسة، ويتحولن من طالبات علم 
على مقاعد الدراسة، إلى ربات بيوت في سن 

مبكرة.
فاطمة بنت الخرشي )14 عاما، طالبة( بحثت 
مـــطـــواًل عـــن رفــيــقــة دراســـتـــهـــا، الــغــالــيــة بنت 
الــهــيــبــة، بــني الــطــاب وعــلــى لــوائــح التسجيل 
للعام الجديد ولــم تعثر لها على أثــر، إلــى أن 
أخبرتها صديقة مشتركة أن زميلتهم تزوجت 
ــلـــت إلــــى مــديــنــة  فـــي الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، ورحـ
النعمة شرقي الباد. تقول فاطمة لـ »العربي 
العام  من صديقاتي  اثنتني  »فقدت  الجديد«: 
املـــاضـــي. وهـــا هـــي الــغــالــيــة تــرحــل بالطريقة 
بــأن  كــانــت مجتهدة وتــحــلــم  الــغــالــيــة  نفسها، 
تــصــبــح مــهــنــدســة لتعيد بــنــاء قــريــتــهــا، التي 

تهدمت بسبب السيول العام املاضي«.
ويشكل التسّرب املدرسي في صفوف البنات 
الذين  االجتماعيني،  الباحثني  تــؤرق  ظــاهــرة 
يلقون بالائمة على العادات واألعــراف، التي 
تشّجع الطالبات وعائاتهن على الزواج أكثر 

مما تشجعهن على االستمرار في الدراسة.
يــقــول مــــدرس الــلــغــة الــعــربــيــة، عــبــد الــلــه ولــد 
خــلــيــهــن: »املــجــتــمــع يــســأل الــفــتــاة وعــائــلــتــهــا 
عـــن الــخــطــيــب أكــثــر مــمــا يــســأل عـــن املــســتــوى 
الدراسي، الذي وصلت إليه. العادات املتوراثة 
الفتيات، وتحدد  فــي مصير  زالــت تتحكم  مــا 
مــســتــقــبــلــهــن بــشــكــل كــبــيــر، حــتــى أن الــطــالــبــة 
املوريتانية فقدت اإلحساس بأهمية املدرسة، 
بسبب الضغط االجتماعي، الذي يؤثر سلبا 
على طالبات واعدات بإمكانهن تحقيق الكثير 
قبل الزواج، واألطر التربوية تقف حائرة أمام 
هــذا الهدر املــدرســي، الــذي يرفع نسبة األمية 
والبطالة ويقضي على السياسات املتبعة في 
إصــاح قطاع التعليم ويفرغ املدرسة من كل 

محتوى«. 
ويشير املدرس، الذي عمل سنوات في املدارس 
الريفية، إلى أن »االنقطاع عن الدراسة منتشر 
فــي أوســــاط الــطــالــبــات فــي املــنــاطــق الشرقية 
الــذي تــتــذرع بــه العوائل  والجنوبية، والــعــذر 

عن  املنقطعات  نسبة  أن  تــؤكــد  املبكر  الـــزواج 
الدراسة مرتفعة.

وتعكس هذه األرقــام فشا ذريعا في تطبيق 
أنها  كما  األطــفــال،  تــمــدرس  إجبارية  سياسة 
املغاربية  الــدول  تضع موريتانيا في مؤخرة 
ــفــــال في  مـــن حــيــث الـــحـــرص عــلــى إبـــقـــاء األطــ
املــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة. ويـــعـــتـــبـــر األطــــفــــال 
الــقــرويــون أكــثــر ضــحــايــا االنــقــطــاع املــدرســي، 
حيث تبلغ نسبتهم 82 في املائة من مجموع 
تبلغ  املــدرســة، بينما  املنقطعني عن  التاميذ 
الـــزواج  املــائــة، ويشكل  فــي   74 الفتيات  نسبة 
لانقطاع  الرئيسية  واملغريات  األسباب  أحد 

عن الدراسة، يليه العمل.
وينتقد الباحث، محمد ولد معطى الله، إثارة 
موضوع انقطاع وتسرب التاميذ من النظام 
ــام الــــدراســــي،  ــعـ ــة الـ ــدايـ املــــدرســــي فــقــط عــنــد بـ
بــاتــت ضــرورة  املــوضــوع  أن مناقشة  ويعتبر 
أنفسهم  يجدون  الذين  األطفال،  إلنقاذ  ملّحة 
خــــــارج األقــــســــام الــتــعــلــيــمــيــة بــســبــب ســلــبــيــة 
الظروف  وتأثير  القديمة  والــعــادات  املجتمع 

االقتصادية.
اقتصادية  تكلفة  له  املدرسي  الهدر  أن  ويــرى 
واجتماعية وثقافية، على الجميع أن يساهم 
فــي وقـــف هـــذا الــنــزيــف املستمر واملــتــزايــد كل 

عام.
بداعي  املبكر،  املــدرســي  التسرب  أن  ويضيف 
ــردي، الـــذي  ــتــ ــو نــتــيــجــة لـــلـــواقـــع املــ الــــــــزواج، هـ
تعيشه النساء، خصوصًا في املناطق النائية، 
فالعوائل ال تدرك أهمية االستمرار في التعليم، 
أو ليست لديها القدرة على تحمل مصاريف 
الــدراســة، فتسلك أقصر الطرق بقبول تزويج 
املبكر،  الــــزواج  مطالبا بحمات ضــد  الــفــتــاة، 
ونشر التوعية بأهمية االستمرار في التعليم.

هو تقدم عريس لخطبة الفتاة، ويؤكد أنه ال 
العمر وال التفوق الدراسي يقفان مانعا ضد 
تنفيذ رغــبــة الــعــوائــل وتـــزويـــج الــطــالــبــة، ألن 
من  أفضل  الـــزواج  يعتبر  االجتماعي  الوسط 

الدراسة«.
ويطالب بقوانني توقف الهدر املدرسي وترفع 
إلــى توعية  لــلــزواج، إضــافــة  القانونية  الــســن 
عليهن  بناتهن  تعليم  وقــف  بخطورة  الناس 
وعــلــى املــجــتــمــع، مــعــتــبــرًا أن غــيــاب الــتــواصــل 
الطالبات يساعد على  وأولــيــاء  املــدرســة  بــني 
انــتــشــار الــظــاهــرة بشكل أكــبــر ويــقــف حــاجــزا 
الطالبات  الــتــي تواجهها  املــشــاكــل،   

ّ
حــل أمـــام 

داخل املدرسة وخارجها.
ــاءات رســــمــــيــــة صــــــــــادرة عــن  ــ ــ ــــصـ ــ وحــــســــب إحـ
املــدرســي  الــتــســرب  نسبة  فـــإن  التعليم  وزارة 
ــن الــجــنــســني تـــتـــرواح  فـــي صـــفـــوف الـــطـــاب مـ
مـــا بـــني 33 فـــي املـــائـــة إلــــى 50 فـــي املـــائـــة في 
املرحلة االبــتــدائــيــة، وتــصــل إلــى 40 فــي املائة 
فـــي اإلعــــداديــــة والـــثـــانـــويـــة. ويــرتــفــع الــغــيــاب 
والــتــســّرب فــي صفوف اإلنـــاث إلــى مستويات 
قــيــاســيــة مـــقـــارنـــة مـــع الــــذكــــور، بــيــنــمــا يــؤكــد 
الباحثون أن اإلحصاءات الرسمية ال تعكس 
الــــواقــــع، وأن شـــهـــادات املـــدرســـني والـــجـــوالت 
امليدانية التي تنظمها بعض الجمعيات ضد 
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أطفال اليمنتحقيق
»خلّي السالح صاحي«

مدارس ريف تونس 
بال مياه صالحة للشرب

أُصيب 121 تلميذًا 
بمرض التهاب الكبد 

الفيروسي في قفصة 
بسبب تلوث المياه

تونس ـ مريم الناصري

ــدارس فـــي تــونــس الــتــي تشكو  ــ  هـــي املــ
ٌ
كــثــيــرة

انــعــدام املــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب. ُيــقــارب عــدد 
هـــــذه املــــــــدارس الــــــــــ120، وتـــقـــع غــالــبــيــتــهــا فــي 
النائية،  واملناطق  والجبلية  الريفية  املناطق 
املختصة  لــلــكــوادر  إحصائيات  بحسب  وذلــك 
ــــي الــفــاحــة والــتــربــيــة. وبلغ  فــي كــل مــن وزارتـ
عدد املــدارس غير املــزودة باملياه النظيفة من 
قبل الشركة الوطنية الستغال وتوزيع املياه 
واملجامع املائية حوالى 300 مدرسة، من جملة 
2735 أخرى موجودة في مناطق ريفية، وفق 
اإلحــصــائــيــات عــيــنــهــا، الــتــي تتمتع بــآبــار أو 

صهاريج مياه كبيرة. 
محافظة  في  للتلميذ«  »فرحة  جمعية  وقالت 
ــــودة فــي  ــــوجـ قــفــصــة إن »غـــالـــبـــيـــة املــــــــدارس املـ
الشمال الغربي والجنوب التونسي، على غرار 
محافظة قفصة التي تضم 102 مدرسة ريفية، 
ــتـــزود بــاملــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب،  ــتـــي ال تـ والـ
ع فــي إحـــدى عــشــرة مــعــتــمــديــة«. ولفتت 

ّ
تـــتـــوز

إلــى أنــه عــادة مــا يتم »جلب مياه الــشــرب إلى 
تــلــك املـــــــدارس، بــاالعــتــمــاد عــلــى عـــربـــات لنقل 
املـــيـــاه فـــي صــهــاريــج حــديــديــة، ووضــعــهــا في 
أخـــــرى بــاســتــيــكــيــة، وســــط انــــعــــدام الـــظـــروف 
الصحية املائمة«. وال حيلة ملديري املــدارس، 
وفقًا لتقرير الجمعية، غير التذّمر جراء غياب 

االعتمادات الازمة لتأمني مياه الشرب.

أمراض
وعــمــد األهــالــي فــي عــدد مــن املــنــاطــق الريفية، 

مـــع بـــدء الـــعـــام الــــدراســــي، إلـــى تــنــفــيــذ وقــفــات 
ــام املــــــدارس االبـــتـــدائـــيـــة الــتــي  ــ احــتــجــاجــيــة أمـ
مطالبني  للشرب،  الصالحة  املــيــاه  إلــى  تفتقر 
بتوفير املــيــاه ألبــنــائــهــم، وخــصــوصــًا أن عدم 
ــــى ظـــهـــور إصــــابــــات بــمــرض  تـــوفـــرهـــا أدى إلـ
البوصفير، عدا عن إصابة 121 تلميذا بمرض 

التهاب الكبد الفيروسي في قفصة. 
ــقــت الــــدراســــة فـــي بعض 

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، ُعــل

صــيــب 11 
ُ
ــــراض. وأ املــــدارس جـــراء تفشي األمـ

تلميذا بمرض البوصفير في إحدى املدارس 
فـــي مــديــنــة املـــحـــرس فـــي مــحــافــظــة صــفــاقــس 
ــة،  ــالــــة حـــرجـ ــنــــوب الـــــبـــــاد، أحــــدهــــم فــــي حــ جــ
الطبية  للفحوصات  آخـــرون   12 خضع  فيما 
والـــتـــحـــالـــيـــل، وفــــق مـــصـــادر طــبــيــة. والــســبــب 
هــو شربهم مياهًا ملوثة مــن أحــد اآلبـــار في 
املدرسة، لم يخضع للرقابة الصحية منذ مّدة 
طويلة. وقــال أحــد التربويني فــي املــدرســة إن 
املياه الصالحة  ر 

ّ
املــرض هو عــدم توف »سبب 

للشرب، مما يدفع التاميذ إلى االعتماد على 
مــيــاه الــبــئــر الــتــابــعــة لــلــمــدرســة، علمًا أنــهــا ال 

يتم تنظيفها إال نــادرًا. عدا عن غياب الرقابة 
أن غياب  ُيذكر  للتاميذ«.  الطبية واللقاحات 
املــيــاه الصالحة للشرب فــي عــدد مــن املــدارس 
الــقــروّيــة أدى إلـــى إصــابــة مــا ال يــقــل عــن 560 
تلميذا خال الفترة املمتدة بني 16 سبتمبر/
 2013 عــام  األول  نوفمبر/تشرين  و29  أيــلــول 

الــجــرب  ــــراض، منها  بــأنــواع مختلفة مــن األمـ
الغذائي  والتسمم  الفيروسي  الكبد  والتهاب 

الجماعي. 
ووفقًا لخارطة اإلصابات التي أوردتها إدارة 
الصحة  وزارة  في  والجامعي  املدرسي  الطب 
ــة، فــــإن عــــدد اإلصــــابــــات خــــال الــفــتــرة  ــامـ ــعـ الـ

املذكورة تضاعف مئات املرات، مقارنة بالفترة 
نفسها خال عام 2012، الذي سّجل 76 إصابة. 
وبــنّي رئيس جمعية »فرحة« في قفصة، معز 
»العربي الجديد« أن »أكــثــر مــن 40  لـ الــزيــدي، 
في املائة من حاالت العدوى بالبوصفير تتم 
في املدارس الريفّية عبر املراحيض«، مؤكدًا أن 
القروّية  املـــدارس  الوضع الصحي في  »إنــقــاذ 
املالي،  والــّدعــم  اإلمكانيات  ــرت 

ّ
تــوف إن  ممكن، 

إضافة إلى توفير التجهيزات الخاصة لجلب 
وتوفير املياه الصالحة للشرب«.

دراسة
في السياق، أكد املدير العام للهندسة الريفية 
»الــعــربــي  فـــي وزارة الــفــاحــة، رضـــا قـــبـــوج، لـــ
الجديد« أنه »تم تشكيل لجنة إلعــداد دراسة 
املناطق  املــدارس في  كاملة لحاجات مختلف 
يوم  تقريبًا  وأضـــاف »سيخصص  الــريــفــيــة«. 
 مــدرســة مــن أجــل دراســـة حاجاتها 

ّ
كــامــل لــكــل

ومتطلباتها، على أن يتم العمل على حفر آبار 
لحل مشكلة مياه الشرب بصورة نهائية«.

ـــــه تــّم 
ّ
وأعـــلـــنـــت وزارتـــــــا الــتــربــيــة والـــفـــاحـــة أن

تزويد الـــ120 مدرسة التي تفتقر إلى شبكات 
تقليدية للتزود بمياه الشرب، باملياه النظيفة 
عــبــر صـــهـــاريـــج، مــمــا يــعــنــي أن تــامــيــذ تلك 
املدارس يتمتعون اآلن بمياه صالحة للشرب 
واستعماالت أخرى. وأوضح قبوج أن »وزارة 
ألف  يــقــارب 700  مــا  املالية عملت على تأمني 
ديـــنـــار القــتــنــاء الـــصـــهـــاريـــج«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
ــاه الــنــظــيــفــة  ــيــ ــاريـــج لــنــقــل املــ ــهـ ــر الـــصـ ــيـ ــوفـ »تـ
 فــي املــدى 

ً
 عــاجــا

ً
فــي هـــذه املــــدارس يــعــّد حـــا

 
ّ

لكل التفصيلية  الــدراســة  انتظار  في  القريب، 
مـــدرســـة، وصــيــاغــة بـــرامـــج وفـــق وضــعــيــة كل 

واحدة منها«. 
وتــــــــدرس الـــلـــجـــنـــة املـــكـــونـــة مــــن مــمــثــلــني عــن 
ــلـــول لــتــوفــيــر املـــيـــاه  الـــــــــــوزارات املـــعـــنـــيـــة، الـــحـ
الصالحة للشرب للمدارس، إما عبر الشبكات 
ــار االرتـــــوازيـــــة، خــاصــة  ــ الـــعـــامـــة، أو حــفــر اآلبــ
لــلــمــدارس الــواقــعــة فــي مــنــاطــق جبلية وعــرة 

يصعب الوصول إليها.

القاهرة ـ نسمة عبداهلل

ن عدد من الحركات 
ّ

في 17 الشهر الجاري، دش
السياسية ائتافًا داخل الجامعات حمل اسم 
»ائــتــاف طــاب مــصــر«، فــي مــحــاولــة للدفاع 
عن حقوق الطاب ومواجهة التدخل األمني 
فــي الــجــامــعــات. ويــضــم »طـــاب االشتراكيني 
الثوريني، حزب الدستور، حزب مصر القوية، 
الــديــمــوقــراطــي االجتماعي،  املــصــري  الــحــزب 
حــزب التيار الشعبي املصري، إضافة إلــى 6 

أبريل الجبهة الديموقراطية«.
ــدافــع 

ُ
ليس االئــتــاف الجهة الــوحــيــدة الــتــي ت

عن حرية الطاب. قبل عام، كان هناك حركة 
»طاب ضد االنقاب« )التي ينتمي أعضاؤها 
إلى جماعة اإلخوان املسلمني(، التي تصدرت 

املــشــهــد الــطــابــي بــمــفــردهــا، وواجـــهـــت عنف 
ــن طــيــلــة الـــعـــام الـــدراســـي املــاضــي،  ــوات األمــ قــ
الكثير من  عــدا  القتلى،  وسقط منها عشرات 
لقي القبض على العديد من 

ُ
اإلصابات، وقد أ

أعضائها.
ــداف الــطــرفــني ال تــخــتــلــف كــثــيــرًا. املــطــالــب  ــ أهـ
مشتركة تقريبًا بحسب املتحدث باسم حركة 
»طــاب ضد االنــقــاب« أحمد ناصف. ويقول 
لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا تــتــضــمــن »رفـــض 
الــعــنــف والــقــمــع داخـــل الــجــامــعــات، واملطالبة 
بـــاإلفـــراج عـــن املــعــتــقــلــني، واملــطــالــبــة بضمان 
ــل الــجــامــعــات، إضـــافـــة إلــى  ــرأي داخــ ــ حــريــة الـ
الئــحــة طــابــيــة تــمــثــل الـــطـــاب وتــكــفــل حــريــة 
ممارسة النشاط الطابي بشتى أشكاله، بما 

فيه العمل السياسي«. 

لــكــن إذا كــانــت األهـــــداف مــشــتــركــة، فــلــمــاذا ال 
الطرفان في كيان واحــد، يمثل جميع  يتحد 
الجامعة، ملواجهة  السياسية داخل  التيارات 
قــوات األمــن وتحقيق األهـــداف التي يسعون 
لها؟ في هذا السياق، يؤكد ناصف أن هناك 
 مــســتــمــرًا بــــني قــــيــــادات االئـــتـــاف 

ً
ــا ــ ــواصـ ــ »تـ

وحــركــة طـــاب ضــد االنـــقـــاب، لــلــوصــول إلــى 
صــيــغــة مــشــتــركــة بــيــنــهــمــا«. لــكــن فـــي الــوقــت 
نفسه، يشير إلى أنه »من أبرز أهداف الحركة، 
للشهداء،  والــقــصــاص  العسكر  حكم  إســقــاط 
وهما هدفان غائبان عن االئتاف الطابي«. 
معينة  يوجد صيغة  ال  اآلن،  »حتى  يضيف: 
املوقف  لكن  اإلعـــام.  لوسائل  إعانها  يمكن 
ــبـــدئـــي املـــعـــلـــن مــــن جــهــتــنــا هــــو الــتــرحــيــب  املـ
بــخــطــوة تــشــكــيــل االئـــتـــاف والـــتـــعـــاون مــعــه. 

ونوافق على املطالب التي تم إعانها في بيان 
التي تشكل جــزءًا أساسيًا  االئــتــاف،  تدشني 
من مطالب الحركة على مدار العام املاضي«. 
أمٌر يؤكده البيان الذي أعلنته الحركة، ويثّمن 
وجود كيانات طابية جديدة لتحقيق أهداف 

ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــــوضــــح بـــعـــض قــــيــــادات  ــ مـ
ــم يــتــم حــتــى الــتــنــســيــق بني  ــه »لــ االئــــتــــاف أنــ
الطرفني. ولم يكن هناك أي نوع من التواصل 
بــيــنــهــمــا. وبــحــســب مــصــدر داخــــل االئـــتـــاف، 
فـــإن الــســبــب وراء عـــدم الــرغــبــة فــي االنــضــمــام 
تحت كــيــان طــابــي واحـــد، هــو وجـــود بعض 
أهـــداف طــاب ضــد االنقاب  التحفظات على 
كاملطالبة  الــطــابــيــة،  املــطــالــب  عــن  املنفصلة 

بإسقاط النظام العسكري«.

ال اتّحاد 
طالبيًا 

في مصر

قــبــل 38 عــامــًا شـــارك بيتر بــيــوت في 
اكــتــشــاف الــفــيــروس الــقــاتــل »إيــبــوال«. 
كــان ذلــك عــام 1976، فــي مختبره في 

أنتويرب البلجيكية. 
ــة  ــبــ ــراهــ لــ دم  ــنــــة  ــيــ عــ ــقــــى  ــلــ تــ يــــومــــهــــا 
)الكونغو  زائــيــر  فــي  مــاتــت  بلجيكية 
ـــصـــت 

ّ
ــوم(. وشـــخ ــ ــيــ ــ ــ ــيـــة ال ــقـــراطـ الـــديـــمـ

إصابتها بالحّمى الصفراء. 
العينة،  الــفــيــروس مــن  عــزل  لكن بعد 
ــن قـــبـــل.  ــ ــهــــودًا مـ ــم يـــكـــن شـــيـــئـــًا مــــشــ ــ لـ
وتحت امليكروسكوب اإللكتروني بدا 

الفيروس كدودة.
يعمل  الــذي  بيوت،  البروفسور  يقول 
الــيــوم مــديــرًا ملــدرســة لــنــدن لــألمــراض 
ــيـــة، فـــي مــقــابــلــة مـــع مجلة  ــتـــوائـ االسـ
بــدا كحالة  مــا   

ّ
إن »نيو ساينتيست« 

مــحــدودة، بــات الــيــوم تــهــديــدًا رئيسًا 
للعالم.

ــلـــك الــــحــــادثــــة، تـــلـــقـــى مــخــتــبــر  بـــعـــد تـ
الصحة  منظمة  من  معلومات  بيوت 
العاملية، عن معدل وفيات مرتفع في 
 املختبر لم يكن مجهزًا 

ّ
زائير. وبما أن

ــات خـــطـــيـــرة،  ــروســ ــيــ لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع فــ
أرســـلـــت عــيــنــة الــفــيــروس إلـــى املــراكــز 
األمــيــركــيــة لــلــســيــطــرة عــلــى األمــــراض 
 الفيروس 

ّ
في أتلنتا. وأكدت املراكز أن

جديد.
مــضــى بــعــدهــا بــيــوت إلـــى زائـــيـــر، في 
ــقـــيـــا، وكــــــان فــي  ــه ألفـــريـ أول زيـــــــارة لــ
السابعة والعشرين وتنقصه الخبرة. 
وكـــانـــت الــــزيــــارة تـــهـــدف إلــــى مــعــرفــة 
كــيــفــيــة انــتــقــال الـــفـــيـــروس، ومــحــاولــة 
من  فريقه  مــع  بالفعل  وتمكن  كبحه. 

معرفة طرق انتشار املرض.
 الـــفـــيـــروس قــتــل في 

ّ
يـــقـــول بـــيـــوت إن

موجته األخيرة أكثر بكثير مما قتل 
 مــوجــاتــه الــســابــقــة. ويضيف 

ّ
ــل فـــي كـ

ــــه يختبئ فــي الــغــابــات، وبــخــاصــة 
ّ
أن

 ما يزيد 
ّ
بني الخفافيش. ويضيف أن

اإلصابات هو موت شخص باملرض 
بالذات، فمن العادات ملس امليت خال 
 
ّ
ــرب أفـــريـــقـــيـــا. كـــمـــا أن ــ تــأبــيــنــه فــــي غـ
معظم الناس هناك ال يؤمنون بالطّب 

الغربي.
بيوت،  يتساءل  العاج،  وبخصوص 
التجريبية  األدويـــــة  تــخــتــبــر  لـــم  ــاذا  ملــ
مبكرًا. فبعد حوادث الجمرة الخبيثة 
الــــدفــــاع  وزارة  ــــت  ــّولـ ــ مـ  ،2001 عــــــام 
لإلرهاب  مضادًا  برنامجًا  األميركية 
البيولوجي، أدى إلى تطوير لقاحات 
 
ّ
ـــ »إيــــبــــوال«. لــكــن وعــقــاقــيــر مـــضـــادة لـ
التمويل انتهى اليوم. ويطالب بيوت 
بتسريع تطوير اللقاحات التجريبية، 

وتوفير بعض العقاقير املسّكنة.
أّمـــــا عـــن الـــعـــاجـــات الــــواعــــدة األهـــــّم، 
 املطلوب الغوص أكثر في 

ّ
فيعتبر أن

التجارب، من أجل لقاح مقترح. وهو 
ما سيتطلب شهورًا قد ال تكون كافية 

لوقف موجة الفيروس. 
وفـــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر ال غـــنـــى عــن 
الدم من األشخاص  استخدام بازما 
 
ّ
املــتــعــافــني مــن »إيـــبـــوال«، بــخــاصــة أن
من يتعافون من مــرض معٍد، تتوافر 
فــي دمــهــم نــســب عــالــيــة مــن األجــســام 

املضادة.
)إعداد: عصام سحمراني(

ماذا يقول مكتشف »إيبوال«؟

رلى المصري

السيدة منال ضو في قصر  النائب نقوال فتوش  املشهد األول: صفع 
العدل. والسبب؟ ال يهم. 

الــشــركــات فــي بــيــروت إلى  الــثــانــي: عمد رب العمل فــي إحـــدى  املشهد 
تعنيف املديرة اإلدارية لفظيًا. السبب؟ ال يهم.

املشهد الثالث: تــحــّرش مــراهــق لفظيًا بــامــرأة فــي عمر والــدتــه فــي أحد 
شوارع بيروت. السبب؟ أيضًا ال يهم. فاألسباب تفصيلية، وتكاد تكون 

بال قيمة.  
مشاهد مختلفة. أماكن مختلفة. وضحايا مختلفني. يجمعهم السؤال 
ــال بــاخــتــالف أعــمــارهــم ومــواقــعــهــم  الــتــالــي: مـــا هـــو دافــــع مــعــظــم الـــرجـ
وخلفياتهم االجتماعية أو التعليمية، للتعّرض للنساء لفظيًا أو كالميًا 
أو نفسيًا أو جسديًا بغض النظر عن أعمارهن أو مواقعهن أو خلفياتهن 

االجتماعية أو التعليمية؟ 
الــعــوامــل، نجد أن املــحــرك الضمني هــو دينامية قــوى غير  لــدى رصــد 
مــتــكــافــئــة. واخــتــاللــهــا مــنــوط بــتــركــيــبــة اجــتــمــاعــيــة تتحكم بــالــعــالقــات 
وتتأثر بعوامل مثل الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الجنسية، أو املكانة 
االجتماعية واالقتصادية. يهمنا هنا تعميق النظر بالتركيبة االجتماعية 
التي تتحكم بها دينامية القوى بني النساء والرجال في مجتمعنا. قد 
الوحيدة  االجتماعية  املشكلة  هو  النساء  القائم ضد  التمييز  يكون  ال 
التي  التمييز  لكنها إحــدى أشكال  القوى،  الناتجة عن اختالل دينامية 

يجدر التوقف عندها.  
هي إذًا دينامية قوى غير متكافئة بني النساء والرجال. تجتمع عوامل 
عدة لتكريس اختالل هذه الدينامية. ترسخها املنظومة املجتمعية عبر 
تكريس التمييز القانوني واالجتماعي واالقتصادي بحق النساء اللواتي 
وقدراتهن.  ألنفسهن  إدراكهن  دونية  عبر  يترجمنها  يرسخنها حني 
يرسخها أيضًا الخطاب النسوي الذي يكرس صورة النساء الضحايا. 
القوى. لكن يحدث أن  تــوازن  العوامل تأثير ضمني على اختالل  لهذه 

يكرسها الرجال بصورة مباشرة وعلنية. 
الــعــنــف املـــمـــارس ضــد الــنــســاء يــنــبــع أســاســًا مــن اخــتــالل فــي مــوازيــن 
القوى. العنف بأبسط أشكاله هو ترجمة لشعور الغضب، وهو شعور 
التعبير عن  يتم  قــد يحدث حــني  مــا  نتساءل  بدائيًا.  كــان  وإن  طبيعي 
شعور الغضب لدى الرجال، مدعومًا بشعور ضمني ال واعي بالتفوق 

االجتماعي، وامتالك امتيازات مجتمعية؟ 
يغضب الرجل. يترجم غضبه بعدوانية. فيحدث العنف الجندري بأبرز 
ــرجــم بــصــورة عــدائــيــة، يوصمن 

ُ
ت الــنــســاء. فــي حــال  تجلياته. تغضب 

بالُعصابيات. وفي حال كبتنه، يحكم عليهن بامليل إلى االكتئاب. هي 
وتسعى  االجتماعية  البنى  فــي  الــتــفــاوت  تــكــرس  إذًا  مجتمعية  ثقافة 

جاهدة للحفاظ عليه من أجل تكريس التفاوت في ديناميات القوى. 
)ناشطة نسوية(

جندرة الغضب

تاء

بالتعاون  اليمنية  الدولي  التخطيط والتعاون  كشف تقرير أعدته وزارة 
أن  الماضي،  يونيو/حزيران  في  وأُطلق  »اليونيسيف«،  منظمة  مع 
»هناك 3 أطراف في اليمن تستخدم األطفال وتجندهم في الصراعات 
المسلحة، هي: جماعة الحوثي، أنصار الشريعة، والقوات الحكومية«. 
أضاف أنه »تم تسجيل 84 حالة بين يوليو/تموز 2011 ومارس/آذار 2013«.

3 أطراف ُتجنّد األطفال

مطبخ سعودي يجتاح تويتر
 من املشاركات 

ً
يكفي أن ينتشر هاشتاغ سعودي، حتى يحقق عددًا هائا

القبيل، انتشر هاشتاغ »اســم أكلة عمرك ما  في ساعات فقط. ومــن هــذا 
أكلتها«. حقق الهاشتاغ في أقل من 24 ساعة، أكثر من 10 آالف مشاركة. 
ه 

ّ
بدأه املغرد محمد الحمر الشمري اإلثنني املاضي، بتغريدة أعلن فيها أن

لم يأكل لحم الضّب في حياته. والضّب نوع من السحالي الصحراوية، 
يقبل البعض على صيده وأكله في السعودية.

وبعده تبارى املغّردون بأسماء غريبة ملأكوالت، كالذي ذكرته خوخة في 
قولها »دغابيس، مطازيز، مثلوثة«.

وتــداول  الشعوب.  بعض  تأكلها  »مقرفة«  مــأكــوالت  البعض  أورد  بينما 
آخرون مأكوالت مطابخ عربية، كاملصري واملغربي والشامي. فقال معاد 
وقالت رشا:  وقالت مياسة: »كسكسي«.  بــاألرانــب«.  »ملوخية  أحمد:  بن 

»فوارغ وكراعني، ولسانات، وكروش وروس، وغمة«.
فيما اتخذ آخـــرون منحى آخــر. فقال إبــراهــيــم: »جوليا روبــرتــس أشهى 
ه ملك املطابخ بقوله: »ال توجد 

ّ
فاكهة في أميركا«. أما مصطفى فأعلن أن

ذّكــر فيصل املسطح بالجائعني، في صــورة لطفل  آكلها«. بينما  لم  أكلة 
يأكل بقايا طعام، عن األرض.

هاشتاغ
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قضايا

ليست الحدود التي 
تحتاج، اليوم، إلى 
إعادة ترسيم، وإنما 
عقولنا وعقول 
حكامنا الذين 
أنهكونا بترهاٍت. 
وما نريده احترام 
عقولنا، ونشر مائدة 
الرؤى المستقبلية 
للشعبين، فهي 
أرحب من قناعاتكم 
ومن أفكار خربة 
مكرورة، بدليل 
أننا لم نسمع من 
هذه الزيارة غير ما 
هو مسموع منذ 
عقود

البشير في مصر... أي زيارة؟

انقالبيو مصر وشّد أطراف السودان

السودان 
ومصر

واليــوم، لــم تعــد املعرفــة تهــم ضفــاف النيــل، 
ردم  البلديــن  لفقــراء  الشــاغل  الشــغل  وبــات 
فجــوة البطــون، وهــوة تهــدد بالســقوط مــن 
فرط الفقر وقلة الحيلة. الثقافة، اليوم، سلعة 
ال وجود لها في قاموس املواطن العادي في 
وادي النيــل، وحلــت مكانهــا نعــرات ضيقــة 
مناطقيــة وقبليــة وشــوفينية. وبــات أفضــل 
مــا يقدمــه اإلعــالم فــي البلديــن وجبــة تافهــة 
فــي  ويغرقــون  فيهمــا،  النــاس  بهــا  ينشــغل 
تفاصيــل منحطــة حــول صــورة املــكان الــذي 
التقــى فيــه الرئيســان، وكيــف كانــت خارطــة 
وشــالتني  حاليــب  تقــدم  العتيقــة  مصــر 
العلــم الســوداني مــن  مصريــة، وكيــف غــاب 

الجلسة. 
بمــا  عابئــة  غيــر  الشــعبية  الخرطــوم  كانــت 
شــاغل  ألن  القاهــرة،  فــي  البشــير  ســيفعله 
إلدراك  واللهــاث  العيــش  لقمــة  النــاس 
متطلبــات الحيــاة اليوميــة، ومــا أصعبــه مــن 
طاملــا  ســيتغير  الــذي  فمــا  يومــي،  ماراثــون 
قــد راح  لــم يعــد علــى حالــه، ثلثــه  الســودان 
الحــرب،  ويــالت  مــن  يعانــي  الحالــي  وثلثــه 
الغــذاء  مســتودع  مناطقــه  أخصــب  وفــي 
مــن  مصــر  ســتجنيه  الــذي  ومــا  والــزرع؟ 
حاليب وشالتني »وزفت الطني«، طاملا كانت 
والغــذاء  بالحريــات  متعلقــة  األهــم  القضيــة 
يقــول  وكمــا  املنهــار؟  االقتصــادي  والوضــع 
نقرتــني«،  نقــرة ودي  »دي  فــي مصــر  أهلنــا 
وهــذه العبــارة هي األصدق في تصوير حال 

البلدين اليوم. 
الحريــات  بشــأن  الرئيســان  قــال  مــاذا  تــرى 
فــي  املضيعــة  اإلنســان  وحقــوق  املفقــودة 
ســرطان  إلــى  نظــرا  كيــف  تراهمــا  البلديــن؟ 
البشــر  يلــف  الــذي  الفقــر  وإلــى  الفســاد، 
واألرض واملاء والنيل على »قفا من يشيل«؟ 
تراهما كيف نظرا إلى الخيانة الحقيقية في 
التنميــة املزيفــة واألولويــات املعكوســة التــي 
ال خير فيها ســوى تضخيم جيوب األغنياء 
في البلدين، على حساب الغالبية املسحوقة 
عــار  املزيفــة  التنميــة  كانــت  الفقــراء؟  مــن 
ســبعينيات القرن املاضي، شــعارها املصنع 
األكبر في أفريقيا والعالم، وللبلدين من هذا 
اللحــن الصــادم نصيــب عظيــم مــن الفســاد. 
األطــول،  الطريــق  اليــوم،  الشــعار،  وأصبــح 
وعليــه تجتمــع كل أشــكال تماســيح الفســاد. 
تراهمــا كيــف نظــرا إلــى وضــع العربــة أمــام 
القضيــة  والغــذاء  الزراعــة  بجعــل  الحصــان 
يمــوت  النيــل  وادي  إنســان  ألن  املقدمــة، 
جوعــًا )ومــا مــن أمٍة جائعٍة وضعت قدمًا في 

التاريخ أبدًا(؟  
شعب وادي النيل، اليوم، في مصر والسودان 
علــى مفتــرق طرق وأزمــة خانقة. ويمكننا أن 
نتخلى عن كل مشاعر األلم والضيم والغنب، 
شــمااًل وجنوبًا، تجاه كل النخب السياســية 
واملثقفــة التــي صــادرت أعز ما لدى اإلنســان، 
حريتــه، وغيبــت حقوقــه، وأصبحــت تغذيــه 

بالروح الشوفينية والجهوية. 
يمكننا تناســي خيبات العقود املاضية، في 
مصــر والســودان، فــي مقابــل إعــادة عقولنــا 
إلينــا، وإشــراك شــعبي البلديــن فــي صياغــة 
حقيقية لطريق املســتقبل، والخروج من عار 

التخلف والفقر. 
فاإلنســان البســيط، فــي مصــر أو الســودان، 
للجــوار  الحقيقــي  للمعنــى  إدراكًا  أكثــر 
للمعادلــة  إدراكًا  وأكثــر  املنفعــة،  واقتســام 

معــًا  يمضيــان  البلديــن  لجعــل  البســيطة 
فــي جــوار ينفــع، ويســمو فــوق روح حاليــب 
عنهــا  تفتقــت  والتــي  القبيحــة،  وشــالتني 
. اإلنســان 

َ
 شــمااًل أو جنوبــا

ٌ
عقليــات مريضــة

البســيط فــي الســودان ومصــر يــدرك املعنــى 
النيــل،  علــى ضفــاف  كامنــة  لقــوة  الحقيقــي 
ســياقها  فــي  يضعهــا  مــن  إلــى  تحتــاج 
النيــل  ميــاه  انســياب  لتنســاب  الطبيعــي، 

العظيم. 
الســودان  تقــدم  مــا  أنــه  يعلمنــا  والتاريــخ 
ومصــر ضعيفــة، ومــا علــت مصــر بــني الدول 

بدون سودان موحد متطلع قوي.
إلــى  اليــوم،  تحتــاج،  التــي  الحــدود  ليســت 
وعقــول  عقولنــا  وإنمــا  ترســيم،  إعــادة 
حكامنــا الذيــن أنهكونــا بترهاٍت، وشــغلونا 
خائبــة،  بطموحــاٍت  الصــواب  جــادة  عــن 
الزائــف،  والتبويــس  الحفــالت  تتعــدى  ال 
وعبــارات العالقات التاريخيــة واألزلية إلخ.. 
فقــد هرمــوا،  عنــا،  الفاشــلة  النخــب  لتذهــب 
وهــم حكامنــا، ومــا جنينــا منهــم شــيئًا غيــر 

الخيبات املتتالية.. 
ليتهــم يرحلــون عنــا إلــى حاليــب وشــالتني، 
عســاهم يجــدون مــا فــي مخيلتهــم املتهالكــة 
الخربــة هنــاك، وليدعــوا شــعب وادي النيــل، 
عقلــه  يســتعيد  عســاه  بالحريــة،  لينعــم 
بطعــم  املنحــول  جســده  ويهنــأ  املســتلب، 
طمــي النيــل، ليشــق طريقــه ممتطيــًا صهــوة 
النيــل، وعــدًا وخضرة وحيــاة كريمة، وحتما 
ســينال مناه ومقصده. وليدرك من جعل من 
نكبــات البشــر فــي واديــي النيــل مطيــة ملزيــد 
من الغنى أنه من هنا كانت الحضارة تشرق 

على البشرية. 
ومــن هنــا، وفــي ظــل الحريــة ودولــة القانون، 
م البشــرية معنى االبداع 

ّ
كان اإلنســان من عل

املحرمــة  الثمــرة  اليــوم،  وهــي،  والتقــدم، 
وحلمنا املفقود. 

مائــدة  ونشــر  عقولنــا،  احتــرام  نريــده  مــا 
الرؤى املســتقبلية للشــعبني، فهي أرحب من 
قناعاتكــم ومــن أفــكار خربــة مكــرورة، بدليــل 
أننــا لــم نســمع مــن هــذه الزيــارة غيــر مــا هــو 
مســموع مــن عقود، وهو كــذب صراح. طابت 
لكــم حاليــب وشــالتني، هــي لكــم، ولنــا وادي 

النيل الجميل.
)كاتب وصحفي سوداني(

طارق الشيخ

الرئيــس  زيــارة  تخــرج  لــم 
البشــير، مصــر،  الســوداني، عمــر 
أخيــرًا، عــن ســياق رحالتــه خــارج 
املاضيــة. صاحبهــا  الســنوات  طــوال  بــالده، 
ضجيــج وصخــب كثيران، على ضفتي وادي 

النيل شماله وجنوبه. 
أصبــح  صخــٍب  عــن  األمــر  اختلــف  بالطبــع، 
الدوليــة،  الجنائيــة  املحكمــة  بشــأن  معتــادًا 
وبــات ســمة مصاحبــة للرئيــس البشــير، فــي 
كل مــرة، يخــرج فيهــا عــن حــدود الســودان، 
التاريــخ  وسيســجل  قصــر.  أم  وقتــه  طــال 
مــن مظاهــر  الزيــارة، بمــا صحبهــا  أن هــذه 
ســالبة جــدًا، علــى صعيــد اإلعــالم املصــري، 
علــى  بالبشــير،  احتفــى  الــذي  خصوصــًا 
 
ً
طريقته، وبصورة لم تشهد لها مصر مثيال

مــن قبــل، فــي احتفــاء بــأي رئيــس دولــة يزور 
مصر. هاجموه وســخروا منه أيما ســخرية، 
ورسمت صحف، ونشرت ما شاء لها تنكيتًا 

وتبكيتًا في شخص البشير. 
بالنســبة  حتــى  األمــر  يختلــف  ولــم 
للســودانيني، علــى صعيــد وســائط االعــالم 

الجديــدة، التــي هاجمــت بطريقتهــا البشــير، 
وزيارته مصر. ولكن، من منطلقات أخرى. 

الزيــارة تمــت فــي توقيــت غريــب، وفــي ظــرف 
ال  النيــل،  وادي  كل  فــي  مختلــف،  سياســي 
يشــبهه أي ظــرف آخــر فــي التاريــخ الحديــث 
بــني البلديــن أبــدًا. ظــرف تواضــع فيــه األداء 
الحكومــي فــي البلديــن، وبدرجــة تدعــو إلــى 
األحــالم بدرجــٍة،  فيــه  اإلشــفاق، وتواضعــت 
بات أقصى ما يتمناه مواطن شــمال الوادي 
األمــن والحريــة والخبــز، وتطبيــع األوضــاع 
علهــا تعــود إلــى نقطــة أقرب ممــا كانت عليه 

مصر قبل سنوات قريبة. 
بدرجــٍة،  الســودان  أوضــاع  فيــه  وتدهــورت 
أقــل مــا يقــال فيهــا »محزنــة«، ألنهــا تعــدت 
مقاييــس الســوء بدرجــٍة، يصعــب مقارنتهــا 
قبــل.  مــن  الســودان  علــى  مــرت  بــأي مرحلــة 
بلــدان متعبــان يعانيــان مــن ويــالت الفســاد 
الذي نخرهما، ومن الفقر الذي غرس أنيابه 
فــي أريافهمــا، والتدهــور االقتصــادي، الــذي 
أصبــح املعلــم األهــم لتوصيــف حــال البلدين 

التي تدعو إلى اإلشفاق على املصير.
في املاضي، كانت تستوقف املهتمني الفجوة 
البلديــن، وكيفيــة معالجتهــا.  بــني  املعرفيــة 
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ــي، عمر  ــســودان ــل الــرئــيــس ال وص
البشير، إلى القاهرة، يوم السبت 18 
أكتوبر/تشرين األول 2014 في زيارة 
االنقالب  منذ  األولــى  هي  رسمية 
وتباينت  مــصــر.  فــي  العسكري 
طابع  حول  السودان  في  اآلراء  
يومين،  استمرت  التي  الزيارة  هذه 
التباين  مالحظة  يمكن  وكذلك 
حول القضايا ذات األولوية بالنسبة 
خالل  البشير،  عمر  الــرئــيــس،  ــى  إل
هذه  وتعد  القاهرة،  إلى  زيارته 
عده  ما  وسط   له،  األولــى  الزيارة 
بين  العالقة  في  انفراجا  البعض 
التوتر، الذي  البلدين بعد عام من 
المنتخب  بالرئيس  اإلطاحة  خلّفته 

ديمقراطيا، محمد مرسي.

الزيارة األولى بعد 
االنقالب

معبر حدودي بين مصر 
والسودان )فرانس برس(

عصام عبد الشافي

األطــراف،  شــّد  سياســة  عــن  نتحــدث  عندمــا 
يكــون املقصــود بهــا، في أحــد جوانبها، إثارة 
األزمــات، أو خلقهــا حــول الطــرف املســتهدف، 
إلجبــاره علــى الخضــوع، أو تغيير سياســاته 
لــه  كدولــة،  الســودان،  كان  وإذا  وتوجهاتــه. 
الجغرافيــة  بحــدوده  ترتبــط  أطــراف،  أربعــة 
فــإن  والجنــوب(،  والشــمال  والغــرب  )الشــرق 
هناك »سياسة شّد أطراف«، مارسها االنقالب 
العســكري في مصر ومن يقف خلفه من قوى 
دولية وإقليمية في مواجهة السودان، والتي 
دفعــت الرئيــس الســوداني، عمــر البشــير، إلى 
زيــارة مصــر )19 و20 أكتوبر/تشــرين األول 
االنقــالب  قائــد  مــع  لقــاءات  وإجرائــه   )2014
سياســية  شــخصيات  ومــع  وحكومتــه، 
مصريــة، علــى الرغــم مــن الحمــالت اإلعالميــة 
الضارية والتشويه املتعّمد للبشير ونظامه، 

قبل زيارته وفي أثنائها.
وثانيًا، شّد األطراف من الغرب: وتمثلت أبرز 
مالمح هذا املستوى في تقديم سلطة االنقالب 
العســكري فــي مصــر الدعم السياســي واملالي 

مواجهتــم مــع حفتــر. ثالثــًا، شــّد األطــراف مــن 
ممتــدة  بحــدود  الســودان  يرتبــط  الشــمال: 
ولكــن،  كــم(.   1273( الشــمال  مــن  مصــر  مــع 
دائمــا مــا تثيــر هــذه الحــدود قضيــة حاليــب 
وشالتني املتنازع عليها بني الدولتني، والتي 
املوقعــة  الحــدود  ترســيم  اتفاقيــة  تنظمهــا 
بينهمــا )كانــت تحــت الســيطرة البريطانيــة( 
وزارتــي  بــني  إداريــة  اتفاقيــة  ثــم   ،1899 عــام 
الداخليــة فــي الدولتــني عــام 1902. ومــع مرور 
الســودان  اســتقالل  علــى  عامــًا   55 مــن  أكثــر 
عــن مصــر عــام 1956، إال أن القضيــة لــم تتــم 
تســويتها، وكانــت مثــارًا لتوتــرات متجــددة، 

خليفــة  املتقاعــد  الليبــي  للــواء  والعســكري 
حفتــر، قائــد مــا يســمى »عمليــة الكرامــة« فــي 
الشــرق الليبــي، والــذي يســعى إلى استنســاخ 
ليبيــا،  فــي  السيســي  الفتــاح  عبــد  نمــوذج 
علــى  والعمــل  للســودان،  بعدائــه  واملعــروف 
أن يكــون حجــر عثــرة فــي مواجهــة نجاحــات 
عملية ثوار بنغازي وفجر ليبيا، التي تشــير 
تقاريــر إلــى وجــود عالقــات ســودانية معهــا. 
ومــن ناحيــة ثانيــة، كانت أول زيــارة خارجية 
لرئيــس حكومــة االنقــالب فــي مصــر، إبراهيم 
محلــب، بعــد مســرحية االنتخابات الرئاســية 
 
ً
في مصر إلى دولة تشاد، والتي تملك سجال
كل  وتقديمهــا  للســودان،  العــداء  مــن   

ً
حافــال

قبــل  الســودان،  جنــوب  لدولــة  الدعــم  صــور 
االستقالل وبعده، بل إنها تمثل إحدى أدوات 
الدعــم املباشــر للحــركات والقــوى املعارضــة 
ســلطة  وتســعى  الســودانية.  دارفــور  فــي 
تشــاد،  اســتخدام  إلــى  مصــر  فــي  االنقــالب 
كذلــك، فــي ممارســة سياســة خنــق التيــارات 
فــي  اإلســالمية،  املرجعيــة  ذات  السياســية، 
الدعــم  أشــكال  كل  ووقــف  والســودان،  ليبيــا 
فــي  ليبيــا  ثــوار  إلــى  تصــل  أن  يمكــن  التــي 

مــع وجــود خالفــات سياســية بــني النظامــني 
مــن  إثارتهــا  تتــم  مــرة  السياســيني. وفــي كل 
النظــام  علــى  الضغــط  الهــدف  يكــون  مصــر، 
الســوداني فــي ملــف آخــر. ومــن ناحيــة ثانية، 
تمثــل مصــر، منــذ التســعينيات، املقــر الدائــم 
والحاضنــة  الســودانية،  املعارضــة  لحــركات 
لعديــد مــن فصائلهــا وتياراتهــا وفعالياتها، 
ضــد  ضغــط  ورقــة  كذلــك  اســتخدامها  ويتــم 
النظــام الســوداني. ومــن ناحيــة ثالثــة، جاءت 
الحملــة اإلعالميــة املمنهجــة التــي مارســتها 
وســائل اإلعــالم املؤيــدة لالنقــالب العســكري 
فــي مصــر، املصريــة والخليجيــة، ضــد نظــام 
البشير، بدعوى أنه حاضن لجماعة اإلخوان 
املســلمني وداعم لها، وأن الســودان كان معبرًا 
ملنتمني عديدين للجماعة، للخروج من مصر 
العدويــة  رابعــة  ميدانــي  مجــزرة  أعقــاب  فــي 
والنهضــة، التــي قامــت بهــا قــوات الجيش في 

مصر في 14 أغسطس/آب 2013.
رابعًا، شّد األطراف من الجنوب: وتمثلت أبرز 
املســتوى فيمــا تناقلتــه تقاريــر  مالمــح هــذا 
إعالميــة عديــدة عــن تعــاون ســلطة االنقــالب 
فــي مصــر مــع حكومة دولــة جنوب الســودان، 

لتشــديد الضغــط علــى الحكومــة الســودانية، 
ولتحميــل الخرطــوم مســؤولية فشــل ســلطة 
النهضــة  ســد  قضيــة  إدارة  فــي  االنقــالب 
اإلثيوبــي، وخصوصــًا مع املواقــف الصريحة 
عــن  الســودانية  الحكومــة  مــن  والواضحــة 
أهميــة الســد بالنســبة للســودان، وأنــه يعادل 

في أهميته أهمية السد العالي ملصر.
هكذا شــّدوا أطراف الســودان، فكانت النتيجة 
زيــارة قائــد انقــالب مصــر إلــى الســودان )27 
يونيو/حزيــران 2014(، وزيــارة قائــد انقــالب 
األول  أكتوبر/تشــرين   19( ملصــر  الســودان 
االســتمرار  هــو  املشــترك  وهدفهمــا   ،)2014
فــي الســلطة، ولــو علــى حســاب األمــن القومي 

للدولتني.
جــاء البشــير إلــى الســلطة فــي بــالده بانقــالب 
عســكري عام 1989، ويحكم منذ أكثر من ربع 
قــرن. وخــالل عهــده، تــم تقســيم الســودان إلــى 
دولتني )شــمال وجنوب(. املهم أن يســتمر في 
الســلطة، ولو أصبح الســودان عشــر دويالت؟ 
وكيف يستمر في السلطة، وهو مطلوب أمام 

املحكمة الجنائية الدولية؟
)كاتب مصري(

تسعى سلطة االنقالب 
في مصر إلى استخدام 

تشاد في حربها على 
بعض التيارات اإلسالمية

A

السبت 25 أكتوبر / تشرين األول 2014 م   1 محرّم 1435 هـ  ¶  العدد 54  السنة األولى
Saturday 25th October 2014

21

MEDIA

قّصة تلفزيون »روج« الكردي: فتّش عن تركيا
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

األربعــاء،   كوبنهاجــن،  محكمــة  افتتحــت 
أعــوام  ثالثــة  منــذ  املســتمرة  جلســاتها 
واملتعلقــة بقضيــة محطة التلفزيون الكردية 
مــن  بثهــا  تعليــق  تــم  التــي   ،ROJ »روج« 
كوبنهاجــن العــام 2011، بتهمــة دعــم حــزب 
اللــه  عبــد  بزعامــة  الكــردي  كــي«  كــي  »بــي 
العامــة  النيابــة  الــذي تتهــم  الدعــم  أوجــالن. 
»بي كي  الدنماركية 10رجال أكراد بتقديمه لـ
كــي«، ليــس فقط دعمــًا ماليًا للحركة الكردية 
املســلحة وقتالها في تركيا، بل أيضًا يشــمل 
»بــي كي  بشــكل مبطــن للقنــاة بأنهــا تابعــة لـ
كي« وبالتالي يجب محاكمتها وفق »قانون 
مكافحــة اإلرهــاب« املعمــول بــه فــي الدنمارك 
وعــدد مــن دول االتحــاد األوروبــي. لكــن قــرار 
املتهمــني  بتبرئــة  واضحــًا  كان  االنمــارك 

العشرة. فما هي حيثيات هذه القضية؟

تخبط في قضية إعالمية سياسية
قضية دعم »بي كي كي« اعتبرتها السلطات 
األمنيــة الدنماركيــة »قضيــة خطيــرة« كــون 
اإلرهــاب  لوائــح  »علــى  الكرديــة  املنظمــة 
النيابــة  تعتبــره  مــا  بحســب  األوروبيــة« 
لقانــون  »خرقــا  فيــه  تجــد  والــذي  العامــة، 
العقوبــات الدنماركــي ودعم اإلرهاب«. ومنذ 
اإلعالميــة  التســريبات  بعــض  ذهبــت   2010
مــن  هــي  املتحــدة  الواليــات  إن  القــول  إلــى 
الدنماركيــة  الشــرطة  علــى  تضغــط  كانــت 
بتهمــة  روج«  »قنــاة  تمويــل  فــي  للبحــث 
دعــم الحــزب. حيــث أثــارت الحكومــة التركيــة 
املوضــوع مــع الســلطات األميركيــة لتضغــط 
 2011 ففــي  البــث.  إليقــاف  كوبنهاجــن  علــى 
علــى  القنــاة  بحــق  اتهــام  الئحــة  تقديــم  تــم 
اعتبارهــا مســاندة ملنظمة إرهابية، في حني 
ذهــب محامــو الدفــاع حينها إلى دحض تلك 
االدعــاءات بالقــول »إن القنــاة بثــت 44 ألــف 
ســاعة وعلــى مــدار الســاعة خــالل 5 ســنوات 
قبــل تقديــم االتهام، فعــن أي دعم وأية برامج 
نتحــدث؟«. كان ذلــك قبــل أن يوســع االدعــاء 
الئحــة اتهامــه لتصبــح أيضــًا »تقديــم الدعــم 

املالي ملنظمة إرهابية«. 
وأصبحــت  توســعت  »روج«  قنــاة  قضيــة 
الشــرطة  أعلنــت  أن  منــذ  اإلرهــاب«  »دعــم 
فــي  وحققــت  بحثــت  بأنهــا  الدنماركيــة 
القضيــة علــى مــدار 5 ســنوات )2011-2006( 
مــن خــالل االدعــاء علــى 10أشــخاص بتهمــة 
استخدام الحساب البنكي للقناة في »البنك 
»بــي  الدنماركــي« لتمريــر دعــم مالــي كبيــر لـ
كــي كــي«. إذ يقــدر االدعــاء قيمــة املبلــغ الــذي 
مــرر للحــزب الكردي بـــ140 مليون كرونة، أي 
حوالــي 20 مليــون يــورو. وينفــي املتهمــون 
فــي قنــاة »روج« هــذه االتهامــات، معتبريــن 
تتوصــل  أن  قبــل  تحويلهــا  تــم  املبالــغ  بــأن 
املحكمــة االبتدائيــة إلى اســتنتاج بأن القناة 
تتبع الحزب، وبالتالي اعتبار ذلك التحويل 

»دعما لإلرهاب«. 

محاكمة في لحظة 
تأزم دبلوماسي مع تركيا

مــن ناحيــة ثانيــة انعقــدت جلســات املحاكمة 
املتوتــرة  للعالقــات  حرجــة  لحظــات  فــي 
دبلوماسيًا بني أنقرة وكوبنهاجن. والسبب 
هــو  قضيــة اندلعــت قبــل أســبوع مــن خــالل 
مــن  أنقــرة ملتهــم دنماركــي  اكتشــاف إطــالق 
أصول لبنانية مطلوب تسليمه لكوبنهاجن 
أبريــل/ فــي  تركيــا  فــي  عليــه  القبــض  بعــد 

نيســان املاضــي وفــق مذكرة جلــب دنماركية 
مديــر  قتــل  ومحاولــة  النــار  إطــالق  بتهمــة 
»حريــة املطبوعــات« املؤلــف والكاتــب الناقــد 
لإلسالم الرس هيداغوورد في أواخر 2013. 
وقــد صــدرت دعــوات سياســية وشــعبية بأن 
تــرد الدنمــارك علــى إطــالق ســراح »املواطــن 
الدنماركــي املتهــم« بإلغــاء محاكمــة األكــراد 
والســماح ملحطــة »روج« بمزاولــة بثهــا مــن 

منوعات

تحقيق

ضمن سلسلة التعليقات على الوضع تغريد
السياسي والمعيشي في لبنان على »تويتر«، 

أطلق المغّردون اللبنانيون وسم »#اذا_
ما_عندك_واسطة«، وهي من أكثر أشكال 

الفساد تداوًال في البالد. 
وكتب المستخدمون تصوراتهم لشكل حياة 

المواطنين بال واسطة، وقالت مريم: »اذ ما 
عندك واسطة بتنضرب من نائب وبتطلع انت 

المتهم...«.

ينتشر بشكل كثيف شريط فيديو على 
»يوتيوب« يُظهر محاولة إخراج حشرة دخلت 

في أذن أميركي وعلقت داخلها. 
والفيديو ُمخيف نوعًا ما، وخصوصًا مع 

صراخ الشاب بسبب إحساسه بخلل في التوازن، 
فالحشرة التي ال تخرج من أذن الشاب بسهولة، 

يتبيّن أنّها فراشة في النهاية. وقد شاهد 
الفيديو أكثر من 4 ماليين و400 ألف مستخدم 

حتى اآلن.

أثار اقتراح عضو مجلس الشورى السعودي، 
حاتم المرزوقي، رفع أسعار البنزين غضب 

المستخدمين على مواقع التواصل. 
وأطلق المغرّدون على »تويتر« وسم 

»#عضو_شوري_يطالب_برفع_سعر_البنزين«، 
كتبوا عليه أكثر من 12 ألف تغريدة. وكتب 

أحد المستخدمين قائًال: »كل مقترحاتكم ضد 
المواطن البسيط... فقط ألنكم تعيشون في 

الرفاهية«.

تســليط  يجــري  القضيــة  هــذه  كوبنهاجــن. 
الغضــب  إثــر  عليهــا  كبيــر  إعالمــي  ضــوء 

اإلعالمي والسياسي والشعبي من أنقرة. 
تركيــا مــن ناحيتهــا تابعــت املحاكمــات عــن 
كثــب، كونهــا انطلقــت حــني كانــت العالقــات 
ممــا  أفضــل  حــال  فــي  الدنماركيــة  التركيــة 
تعتبــر  كانــت  التــي  وهــي  اليــوم،  عليــه  هــي 

قنــاة »روج«)ROJ( قنــاة تحريضيــة ضدهــا، 
حيث كانت ترسل السفارة التركية مندوبني 
عنها لحضور الجلسات. ويبدو أن املطلوب 
مــن هــذه القضيــة كان إرســال رســالة لتركيا، 
وهو ما عّول عليه األكراد في كوبنهاجن. إذ 
يقــول مديــر تحريــر صحيفة »هبــر« الكرديةـ 
التركيــة في كوبنهاجــن صادي تيكيلوجلو: 

القضيــة  يراقــب  التركــي  اإلعــالم  »بالتأكيــد 
ولســنوات  فاألتــراك  عنهــا،  يكتــب  وســوف 

يتهمون أكراد أوروبا بدعم بي كي كي«.
القنــاة  قضيــة  بــأن  هنــا  املراقبــون  ويعتبــر 
مــا تــزال تحــت رادار الحكومــة التركيــة. لكــن 
الرقابــة التركيــة ليســت باملســتوى املطلــوب 
الــذي  باملســتوى  ليســت  أي  دنماركيــًا، 
موضــوع  فــي  تركيــا  تجــاوب  إلــى  ســيؤدي 

إطالق سراح املتهم الدانماركي.

سخرية سياسية
يقــول أحــد محامــي الدفــاع عــن املتهمــني بأن 
القضيــة ال تتعلــق بدعــم »بــي كــي كــي« بــل 
القانــون  بهــا  يســمح  إنســانية  بمســاعدات 
الخلــط  »يجــري  وبأنــه  الدولــي،  اإلنســاني 
بــزج القنــاة وحــزب »بي كي كي« في القضية 
محاكمتهــم  حينهــا  يمكــن  موكلينــا  كــون 
وفــق قانــون مكافحــة اإلرهــاب. لكــن االتحــاد 
األوروبــي قــال إن مشــاركة قــوة مســلحة فــي 
صراعــات ونزاعــات داخليــة ال يمكن املعاقبة 

عليها وفق قوانني مكافحة اإلرهاب«.
يعتبــر البعــض بأن مالحقة قنــاة تلفزيونية 
دعــم  بتهــم  فيهــا  العاملــني  وتقديــم  كرديــة 
بحســب  للســخرية«  مثيــر  »أمــر  االرهــاب 
بعــض  الجديــد«  »العربــي  لـــ  يصــرح  مــا 
السياسيني من اليسار الدنماركي، ويضيف 
ندعــم  أننــا  والغريــب  العجيــب  »مــن  هــؤالء: 
اإلســالمية  الدولــة  محاربــة  فــي  األكــراد 
ونرســل بدايــة طائــرات ملشــاركة األميركيــني 
بإلقاء الســالح لهم ثم طائرات لدعم مقاتلني 
في شــمال ســورية، منهم من هم مع »بي كي 
كــي«، وبــذات الوقــت نقــدم هــؤالء ملحاكمــات 
نحــن  ندعــم  فمــن  االرهــاب،  دعــم  بتهمــة 

هناك؟«.

تاريخ من المالحقات وبدائل كردية
»روج«  قنــاة  قضيــة  تفجــر  ومنــذ  األكــراد 
كانــوا يســتعدون ملنــع بثهــا مــن كوبنهاجن، 
لــذا ومنــذ البدايــة بحثــوا عــن بدائــل أخــرى، 
فبعــد أن جــرت مصــادرة وثائــق مــن مكتــب 
عــن  كشــف   2011 عــام  بلجيــكا  فــي  اإلنتــاج 
مخطــط بديــل للبــث مــن ســتوكهولم، حيــث 
تبــني  فقــد  الكرديــة.  »نــوروز«  محطــة  مقــر 
بــأن األكراد اســتفادوا من تجاربهم الســابقة 
العمــل  مــن  قنواتهــم  ومنــع  األوروبيــني  مــع 
والبــث بتهــم دعــم منظمــات إرهابيــة. فنفــس 
لنــدن عــام  فــي  القنــاة، »روج«، كانــت تعمــل 
تــم وقــف  1999 تحــت مســمى »ميــد« حيــث 
الكراهيــة«.  علــى  »التحريــض  بتهمــة  بثهــا 
قنــاة »ميــد« ســرعان مــا تركــت لنــدن وبــدأت 
وهــي  »ميديــا«  بمســمى  فرنســا  مــن  تبــث 
أيضــًا تــم منــع بثهــا فــي عــام 2004 مــن قبــل 
تســمى  فأصبحــت  الفرنســية.  الســلطات 
مــن  ســريعًا  بثهــا  وانطلــق   ROJ »روج« 
كوبنهاجــن. ثــم لوحقــت منــذ عــام 2011 كمــا 
حصل مع القناة سابقًا في تلك الدول. جرى 
التحريــض علــى قناة »نوروز« التي تبث من 
ســتوكهولم مخافة أن يقوم األكراد بنقل بث 
قنــاة »روج« إلــى هنــاك، فقــد قامــت صحيفــة 
»زمــان« التركيــة فــي الســابع مــن أغســطس/

آب 2011 بنشــر تقريــر عــن املخطــط بانتقــال 
مــن ســتوكهولم، وراحــت تفصــل دور  البــث 
الــذي  ديشــلي  أحمــد  القنــاة  تحريــر  رئيــس 
كان يقــدم نفســه فــي كوبنهاغــن باســم فهــد 
الديــن طيفــور. وبالفعــل أصبــح اســم طيفــور 
املحاكــم  أمــام  املثــارة  القضيــة  فــي  مركزيــا 
كرديــة  مصــادر  وبحســب  الدنماركيــة، 
تحــدث »العربــي الجديــد« إليهــا، أفــادت بــأن 
»التعــاون األمنــي بــني كوبنهاغــن وعواصــم 
فــي ســعيه  أنقــرة واضــح  غربيــة أخــرى مــع 
لخنــق الصــوت الكــردي ومالحقــة أيــة بدائل، 
لكننــا نملــك مــن التجربــة ما يجعــل مهمتهم 
مستحيلة، ويمكننا االستفادة من املناخات 
ضــد  التحالــف  وتشــكيل  اآلن  املســتجدة 

الدولة اإلسالمية«.

هل أثّرت العالقات 
الدنماركية ـ التركية 

المتوترة على القضية؟

بدعم  فيه  المتهمين  وبرأت  الكردي  »روج«  تلفزيون  ملف  كوبنهاجن  فتحت  مجددًا 
اإلرهاب من خالل دعم حزب »بي كي كي«. أما سبب هذه البراءة فيبدو سياسيًا

انتصــار  أن  الغربيــة  الصحافــة  مــن  كبيــر  قســم  اعتبــر 
املتهمــني األكراد العشــرة فــي قضية تلفزيون »روج« في 
الدنمارك، هو جرعة معنوية إضافية للمقاتلني األكراد 

في كوباني ـ عني العرب في سورية. 
وبــدا مــن الصعــب جــدًا علــى هــذا اإلعــالم فصــل تبرئــة 
ـ  التركيــة  العالقــة  عــن  اإلرهــاب«  »دعــم  مــن  املتهمــني 
الدنماركيــة املتوتــرة. حتــى إن البعــض ذهــب إلــى حــد 

وصف ما حصل بالصفعة املؤذية لتركيا.
التركيــة منزعجــة مــن هــذا  بــدت الصحافــة  وفــي وقــت 
واعتبرتــه  عــّدة،  دنماركيــة  صحــف  بــه  رحبــت  القــرار، 
مرتبطــة  الدنمــارك  تاريــخ  فــي  قضيــة  »ألكبــر  إنصافــًا 

بقضية دعم منظمة إرهابية«. 

وبدا الغضب الصحافي الدنماركي على تركيا واضحًا 
القضيــة، مذكريــن بالضغــوط  مــن خــالل متابعــة هــذه 
التــي مارســتها تركيــا على بالدهم طيلــة فترة املحاكمة 

التي امتدت على مدى 68 جلسة.
الذيــن  الثالثــة  القضــاة  حكــم  حرفيــًا  الصحــف  ونقلــت 
حكمــوا ببــراءة املتهمــني العشــرة. وقــد قــال القضــاة فــي 
جمــع  علــى  حســي  دليــل  أي  يوجــد  »ال  البــراءة:  حكــم 
األمــوال وتحويلهــا إلــى حــزب »بــي كــي كي«. كمــا ذّكرت 
بــدأت  عندمــا  التركــي  الخارجيــة  وزيــر  بتصريحــات 
املحكمــة »نحــن متأكــدون مــن أن املحطــة جــزء مــن حــزب 
»بــي كــي كــي« اإلرهابــي، ونحــن نأمــل اتخــاذ اإلجراءات 

الالزمة بحقها«.

شماتة دنماركية
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أحد المتهمين العشرة بعد تبرئته )األناضول(



ما لون
الجمال؟   

الفاتحة،  البشرة  بــذوات  االرتباط  الرجال  من 
ــد يــخــلــق لـــــدی املـــــــرأة الـــســـمـــراء شـــعـــورًا  ــا قــ مــ

 .
ً
بالخوف من العنوسة مثال

يقول أحمد، وهو شاب قطري عمره 30 عامًا، 
 »الـــرجـــال فــي الــخــلــيــج يــبــحــثــون عــن املـــرأة 

ّ
إن

 السمراء هي أّمه وأخته وقريبته، 
ّ
البيضاء، ألن

فيبحثون عن البيضاء كنوع من االختالف«. 
ويشاطره خالد، وهو شاب مصري عمره 25 
عامًا، الرأي نفسه. ال يعرف خالد سبب هوسه 
ويقول  الفاتحة،  البشرة  وذوات  بالشقراوات 
العربي في لبنان والشام  ــه يحسد »الرجل 

ّ
إن

علی بياض املرأة هناك«. 
ــاب بــالــبــشــرة  ــجـ ثـــّمـــة جــــــذور تـــاريـــخـــيـــة لـــإعـ

العرب. ويمكن من خالل جولة  البيضاء عند 
صــغــيــرة فـــي ِشـــعـــِر الــعــصــر الــجــاهــلــي، وعــلــی 
املكانة  نالحظ  أن  الشعبية،  األغنيات  بعض 
الــتــي تــتــمــتــع بــهــا الــنــســاء الـــبـــيـــضـــاوات. فقد 

ماجدولين الشموري

 تــتــحــّدث ســــارة عـــن لــونــهــا 
ً
نــاقــمــة

ــهــا لــن تجد 
ّ
الـــذي تــكــرهــه. تــقــول إن

عــريــس أحــالمــهــا بــســبــب بشرتها 
السمراء. ال تغادر سارة املنزل من دون وضع 
الكثير من املبّيضات، وال تخلو حقيبتها من 
ذّكرها 

ُ
البودرة البيضاء أبدًا. إذا هي نسيت، ت

مــا مصاريف  يــومــًا  أن تتدّبر  والــدتــهــا. تحلم 
إجــراء عملية تبّيض بشرتها، إســوة بمايكل 
أحــالم.  اإلمــاراتــيــة  الفنانة  أو  مثال،  جاكسون 
الكثير   هــذا األمــر سيستلزم 

ّ
أن وهــي تعترف 

من الجهد والوقت واملال.
ســارة ليست الوحيدة التي تبحث عن بشرة 
الــنــســاء، في   الكثير مــن 

ّ
بــيــضــاء. إذ يــبــدو أن

لـــبـــنـــان والــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، يـــشـــاطـــرنـــهـــا هـــذا 
الــهــوس. فــاملــرأة الــعــربــيــة هــي مــن بــن األكــثــر 
إنفاقًا علی مستحضرات التجميل وكريمات 

التبييض. 
وقد صّرحت خبيرة التجميل املصرية، منی 
التلفزيونية،  مقابالتها  إحــدی  في  املسيري، 
 »معظم الفتيات املصريات مريضات بداء 

ّ
أن

 
ّ
تــقــشــيــر الــبــشــرة وتــبــيــيــضــهــا«، وأضـــافـــت أن
 إلـــی األســـوأ 

ّ
ــتــهــن

ّ
»مــعــظــم الــفــتــيــات تتغير طــل

 مـــغـــرمـــات بــالــبــشــرة 
ّ
ـــهـــن

ّ
بـــعـــد الــتــفــتــيــح، لـــكـــن

البيضاء«.
أما في السودان، فقد اتخذت ظاهرة تبييض 
أظهر  أكثر خطورة، بعدما  آخــر  ُبعدًا  البشرة 
 إمـــــرأة ســـودانـــيـــة أصــيــبــت 

ّ
تــقــريــر، أخـــيـــرًا، أن

بــالــفــشــل الـــكـــلـــوي جــــــّراء االســـتـــخـــدام املــفــرط 
لــــكــــريــــمــــات الـــتـــبـــيـــيـــض، مـــــا دفـــــــع نـــاشـــطـــات 
ــّدة حـــول  ــ ــدوات عــ ــ ــ ــــی تــنــظــيــم نـ ســــودانــــيــــات إلـ
»ظــــاهــــرة تــبــيــيــض الـــبـــشـــرة وأزمــــــة الـــهـــويـــة«. 
 هوس العديد من النساء العربيات 

ّ
ح أن ُيرجَّ

العديد  ل 
ّ

يفض الرجل.  األبيض سببه  باللون 

لم يكن هؤالء النجوم 
هم أّول من دخل لعبة 

تقديم البرامج

هوس العديد من 
النساء العربيات باللون 

األبيض سببه الرجل

2223
فنون وكوكتيلمنوعات

الجمال والحسن  آيــة  البياض  أن  الــعــرب  رأی 
خــصــوصــًا إذا مــازجــتــه الـــُصـــفـــَرة والـــُحـــمـــَرة، 
وقــــالــــوا: »الـــجـــاريـــة الــحــســنــاء بــلــون الــشــمــس 
فــهــي بــالــضــحــی بــيــضــاء وبــالــعــشــي صــفــراء«. 
ولم يقتصر األمــر علی إبــداء اإلعجاب باملرأة 
ــّداه الــــی إبــــــداء الـــنـــفـــور من  الـــبـــيـــضـــاء، بـــل تــــعــ

السمراء. 
فقد روی أبو علي القالي في كتابه »األمالي« 
ــرأة  ــل ابــنــتــه يــســتــشــيــرهــا فـــي امـ ــه »أتــــی رجـ ــ

ّ
أن

يــتــزّوجــهــا فــقــالــت: أنــظــْرهــا ركــمــاء جسيمة«، 
والّركماء هي السمراء. 

ــيــه يـــتـــزّوج يا 
ّ
 تــغــنــي »خــل

ً
لــيــلــی نــظــمــي مــثــال

بــهــيــة«، وخـــالل األغــنــيــة تــعــّدد كيف يمكن أن 
، وبغيرها 

ً
ب الزوجة عليها بالطول مثال

ّ
تتغل

من الصفات، من ضمنها البياض: »وإن كانت 
ـــي... حـــّج الـــبـــودرة يبّيضني«. 

ّ
هــي أبــيــض مـــن

وال ننسی أغنية الريس متقال »البّت بيضا« 
الــشــهــيــرة. كــذلــك تشير الــعــديــد مــن األغــنــيــات 
الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــی تــفــضــيــل املــــرأة 
ــّريـــت علی  الــبــيــضــاء عــلــی الـــســـمـــراء، مــثــل: »مـ
ي... مشيت مع السمر 

ّ
روض لقيت الخوخ متدل

مر عطر القناني  لقيت البيض أحسن لي... السُّ
ي... لكن البيض يا جميل 

ّ
عند التسالي بتسل

وقــــت الـــحـــّب أحـــســـن لـــــي«. وال نــنــســى أغــنــيــة 
يخاف  الـــذي  غــّســان صليبا  اللبناني  الــفــنــان 
علی بياض حبيبته، فينصحها: »ال تروحي 

عالبحر كتير... البحر بيحرقلك جسمك«.
لكن هل الجمال أسمر؟ 

ــّرات فــي األســبــوع إلی  تــتــوّجــه ســالم خمس مـ
مــجــمــع ABC الـــتـــجـــاري فـــي األشـــرفـــيـــة شــرق 

بــيــروت. تنتظر دورهـــا لــدخــول الــســوالريــوم. 
ــا تــنــتــظــر نــصــف ســـاعـــة أو أكـــثـــر في  غــالــبــًا مـ
ــأتــــي دورهـــــــا.  الــــطــــابــــور الــــطــــويــــل، إلــــــى أن يــ
تــمــضــي 20 دقــيــقــة، وأحــيــانــًا أكــثــر، فــي غرفة 
السوالريوم، كي تحافظ علی لونها البرونزي 
الصندوق وتدفع  إلــی  تتوّجه  صيفًا وشــتــاًء. 
 ســالم تــصــرف 400 

ّ
 مـــرة، أي أن

ّ
20 دوالرًا كــل

دوالر شهريًا علی تسمير بشرتها، ما يعادل 
نصف راتبها الشهري. وهــي واحــدة من 300 
شخص يتوّجهون يوميًا إلی مركز التسمير 

هذا، في املركز التجاري. 
 الــــلــــون الـــــــذي تـــحـــصـــل عــلــيــه 

ّ
ــــالم أن ــــری ســ تــ

 املــــبــــالــــغ« الـــتـــي تـــدفـــعـــهـــا. وتـــبـــّرر 
ّ

»يـــســـتـــحـــق
 اللون البرونزي 

ّ
لجوئها الدائم إلی املركز بأن

يـــزيـــد مـــن ثــقــتــهــا بــنــفــســهــا ويــجــعــلــهــا تــبــدو 
ــا تـــــری »الـــبـــشـــرة  ــهــ ــ

ّ
ــــر«. كـــمـــا أن ــثـ ــ »ســـكـــســـي أكـ

الــفــاتــحــة مــوضــة قــديــمــة. فــالــرجــال ينجذبون 
إلی السمراء أكثر«.

ــع ســـالم  ــ ــن الـــصـــبـــايـــا مـ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ ــارك الـ ــشــ ــتــ تــ
ــــوم« الــتــي  ــــوالريــ ــســ ــ هـــوســـهـــا فــــي مــــوضــــة »الــ
ــرار  ــمـ  لــلــحــفــاظ عـــلـــی اسـ

ّ
ــل  فــيــهــا الــــحــ

َ
وجـــــــدن

 فــــي الـــصـــيـــف والــــشــــتــــاء. وراحـــــت 
ّ
ــن ــهـ ــراتـ بـــشـ

تــنــتــشــر غـــرف الـــســـوالريـــوم بــشــكــل كــثــيــف في 
العاصمة بيروت، ويكاد ال يخلو أّي صالون 
حاجات  تلّبي  للسوالريوم  غرفة  من  تجميل 
الزبونات. وال يختلف األمر كثيرًا في املناطق 
الفتيات   

ّ
أن يــبــدو  إذ  الــعــاصــمــة،  عــن  البعيدة 

، حيث 
ً
فـــي الـــقـــری الــبــقــاعــيــة، الــبــعــيــدة مـــثـــال

 إلــی 
ّ
ال تــوجــد مــاكــيــنــات الــتــســمــيــر، يــتــوّجــهــن

البلدات القريبة، مثل زحلة وشتورا، فقط من 
»الغرفة  داخــل  دقيقة   20 الحصول علی  أجــل 

السحرية«.
 
ّ
»الـــرجـــال يفضلونهن فــيــلــم  نــظــريــة   

ّ
أن يــبــدو 

ــراوات« للنجمة الــشــقــراء مــارلــن مــونــرو  ــقـ شـ
ل العديد 

ّ
لم تعد صالحة هذه األيــام. إذ يفض

من الرجال املرأة السمراء علی املرأة البيضاء 
ــر جـــاذبـــيـــة  ــ ــثـ ــ والـــــشـــــقـــــراء، فـــيـــعـــتـــبـــرونـــهـــا »أكـ
 بعضهم 

ّ
وحـــضـــورًا وثــقــة بــالــنــفــس«. كــمــا أن

ــه يشعر »بــالــراحــة أكــثــر« مــع السمراء 
ّ
أقــّر بــأن

ويعتبرها »أكثر انفتاحًا«.
الـــحـــديـــث  ــربــــي  ــعــ الــ األدب  ــنـــا  ــتـــعـــرضـ اسـ إذا 
واألغـــنـــيـــات الــعــربــيــة فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة، 
 للمرأة السمراء حضورًا قويًا. إذ ُبنيت 

ّ
نجد أن

السمراء،  املـــرأة  علی  بأكملها  وأغـــاٍن  قصائد 
مثل أغنية الفنان عبد الحليم حافظ »أسمر يا 
اسمراني« و»سمراء يا حلم الطفولة« وأغنية 
ــمـــراء«، أو  الــفــنــان مــحــّرم فــــؤاد »أبــحــث عــن سـ
»الليلة يا سمرا« التي يغنيها الفنان املصري 
ــيـــة »ســـمـــرة  ــراقـ ــعـ مــحــمــد مـــنـــيـــر، واألغــــنــــيــــة الـ
ــة  ــــن« لــلــفــنــان جــمــيــل ســلــيــم، و»رقــ ســـمـــارك زيـ
حسنك وسمارك«، و»سمرا يا أم عيون وساع« 

و»سمرا حبيبتي سمرا« وغيرها الكثير.

I I

حرفجمال

نقدعمل

العربي الجديد

ــان الـــســـوري قــصــّي الــخــولــي، 
ّ
ــر الــفــن غــريــب أمـ

واألغــــــرب كــمــّيــة الــتــنــاقــضــات الـــتـــي يعيشها 
صـــاحـــب شــخــصــيــة »الـــخـــديـــوي إســمــاعــيــل«، 
عابدين«  »ســرايــا  فــي مسلسل  الــتــي جّسدها 
هــذا الــعــام.  هــذا الــذي لم يكن يحلم يومًا بأن 
يصبح نجمًا شهيرًا في عالم التمثيل، بحسب 
تـــقـــريـــر رافــــــق الــحــلــقــة األخــــيــــرة مــــن بــرنــامــج 
ت موهبته منذ 

ّ
»الحكم« على القناة التي تبن

الفائت  اإلثنن  ت 
َ

ُعِرض التي  الحلقة  سنوات. 
 عنه رغم 

ّ
على mbc. تلك املحطة التي لم تتخل

معاداته، علنًا، الثورة السورية. 
تــنــاقــض غــيــر مــفــهــوم مــن املــحــطــة الــســعــوديــة 
ما   

ّ
أقــل  

ً
ال

ّ
ممث ى 

ّ
تتبن التي  للثورة،  املناصرة 

يــوصــف بــه مــن قبل املــعــارضــن لنظام األســد 
ه »شّبيح«.

ّ
بأن

ضاعفت  الــتــي  السعودية  املحطة  حبيب  هــو 

ــرة.  يــشــهــد الــوســط  ــيـ ــة بــفــتــرة قـــصـ ــيـ اإلعـــالمـ
اإلعالمّي املصرّي، في اآلونة األخيرة، تزاحمًا 
البرامج  تقديم  على  الفنانن  بــن  ومنافسة 
الــذي تعاني منه  الكساد،  التلفزيونية، جــّراء 
املنتجن  تفضيل  وبسبب  املصرّية،  السينما 

تقديم أعمال حصرية في شهر رمضان.
ــان املـــســـرحـــّي، مــحــمــد صــبــحــي، هـــو آخــر 

ّ
الــفــن

الــفــنــانــن املــنــضــمــن إلــــى الــحــقــل اإلعـــالمـــي، 
»على  بــرنــامــج  تقديم  إلــى  قريبًا  سينتقل  إذ 
بالطة« عبر فضائية »النهار« املصرية. وهو 
صبحي  محمد  خالله  ينتقد  ساخر  برنامج 
أوضــاع مصر، عن طريق استعادة شخصية 
»عّم أيــوب«، التي سبق أن قّدمها صبحي في 

أحد عروضه املسرحية. 
 الفنانة، صابرين، من خالل برنامج 

ّ
كما تطل

»نهر الحياة«، الذي يتطّرق إلى بعض املشاكل 
املحلية االجتماعية محاواًل إيجاد حلول لها، 
عبر التواصل وعرض مختلف وجهات النظر 
أمــــام املــشــاهــديــن. أّمــــا الــفــنــانــة املــعــتــزلــة، آثــار 
تها، 

ّ
تلق عــــروض  فــي  حــالــيــًا  فتنظر  الــحــكــيــم، 

ــرامـــج ديــنــيــة،  بــعــدمــا رفـــضـــت فـــكـــرة تــقــديــم بـ

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

 والــفــنــانــن فـــي مــصــر، بن 
ّ
يــتــغــّيــر حـــال الـــفـــن

ــورة يــنــايــر/كــانــون  الــفــيــنــة واألخــــــرى، عــقــب ثــ
ــات إنتاجية  الــثــانــي خــصــوصــًا، وبــســبــب أزمــ
ــارة، أو تــوّجــهــات سياسية تـــارة أخــــرى، أو  تــ
فــنــانــن   

ّ
أن فــــي آن واحـــــــد. ويــــبــــدو  لــلــســبــبــن 

كــثــيــريــن فــي مــصــر ســيــتــحــّولــون إلـــى مــقــّدمــي 
بــــرامــــج ســـيـــاســـّيـــة واجـــتـــمـــاعـــّيـــة وتــرفــيــهــّيــة، 
وخبراتهم  وشهرتهم  مواهبهم  بذلك  ناقلن 
ألكثر  التلفزيون،  إلــى  واملــســرح  السينما  مــن 
مــن ســبــب.  كانت هناك تــجــارب سابقة ألكثر 
لة مصرية في الحقل 

ّ
ل مصري وممث

ّ
من ممث

اإلعـــالمـــي، ســــواء فــي مــحــطــات الــتــلــفــزيــون أو 
عبر أثــيــر اإلذاعــــة. بعض هــذه الــبــرامــج شهد 
ى 

ّ
نــجــاحــًا مــلــحــوظــًا، واســتــمــّر فــي الــعــمــل حت

بدايته  بعد  ــف 
ّ
تــوق اآلخـــر  البعض  فيما  اآلن، 

دعمه، وارتضت أن يظهر على شاشتها مؤّيدا 
عًا عن 

ّ
ار األســد. هو نفسه بدا متمن

ّ
نظام بش

دعم الجئي بالده املوجودين في لبنان خوفًا 
ي 

ّ
من أن ُيحسب على املعارضة. وحاول التغط

بيعلم  »الله  قوله:  مثل  تنقذه  قد  بكليشهات 
مــــاذا قــدمــت لـــهـــؤالء الـــالجـــئـــن؟«. ودون شــّك 
يــلــقــي هـــذا عــلــى خــولــي ســلــســلــة مـــن األســئــلــة 
أّولها وآخــرهــا: مــاذا فعل هو والنظام  ِلّحة 

ُ
امل

السوري من أجل هؤالء الذين هّجرهم النظام؟ 
يقولها  باملهّجرين.  الخولي  قصّي  يكترث  ال 
بــعــدمــا عــرضــت عــلــيــه مــقــّدمــة »الــحــكــم« أربـــع 
ــدم  زيــــارتــــه الــالجــئــن،  ــ إجــــابــــات عـــن ســبــب عـ
 أعلى نسبة ستكون »ال يكترث«. 

ّ
أن فأجابها 

فت األجــــواء لتعطيه إجــابــة: »ال 
ّ
 mbc لط

ّ
لــكــن

يتحّمل« بنسبة 64 في املئة. وهو تحايل على 
ان 

ّ
ِقَبل املحطة والفن املشاهد بدا واضحًا من 

معًا. 
 سورية »تعاني 

ّ
في املقابل اعترف الخولي أن

بــالــحــوار«. هي نفسها   
ّ

الفساد لكن ذلــك ُيحل
الحّجة الواهية التي يستعملها داعمو األسد، 
!mbc وها هو يقولها بفمه املآلن على شاشة

حــكــايــة قـــصـــّي واملــحــطــة الـــســـعـــوديـــة، وقــّصــة 
الــحــلــقــة كـــذلـــك، تــشــبــه فــيــلــمــًا بــنــهــايــة سعيدة 
ــًا، حــيــث الــجــمــيــع يــفــرحــون فـــي الــخــتــام.  دائـــمـ
ــا تـــريـــد تـــمـــريـــره، لـــرفـــع أســهــم  فـــتـــمـــّرر mbc مـ
مسلسل »الخديوي إسماعيل«، بعد انتقادات 
قـــوّيـــة تـــعـــّرض لـــهـــا، ويــمــتــدح الــخــولــي نــظــام 
األســــــد... فــنــشــهــد شـــتـــاًء وصــيــفــًا تــحــت سقف 

mbc الواحد.

ها ليست داعية، وأبدت انجذابها 
ّ
موضحة أن

إلى تقديم برامج سياسية. كما انضّمت أخيرًا 
البرامج،  الفنانن مقدمي  البحيري إلى  داليا 
إذ ســتــقــّدم عــلــى شــاشــة mbc مــصــر بــرنــامــج 
قــلــبــك«، يستضيف  »قـــّوي  بــعــنــوان  مسابقات 

مشاركن من دول عربية وأوروبية. 
لم يكن هــؤالء النجوم هم أّول من دخــل لعبة 
لهم  البرامج، فقد سبقهم غيرهم مّمن  تقديم 
ق النجاح، مثل تجربة الفنان، 

ّ
تجارب لم تحق

هشام سليم، حن قّدم لفترة قصيرة برنامج 
ه 

ّ
لكن  .sky news قــنــاة الــقــاهــرة«، على  »حـــوار 

قــّدمــت سمّية  اعــتــذر عــن عــدم استكماله، كما 
لم  ه 

ّ
لكن ات«، 

ّ
والست برنامج »سمّية  اب 

ّ
الخش

عًا له. 
َّ
يجد الصدى، الذي كان ُمتوق

ى 
ّ
انون، حت

ّ
على الجانب اآلخر، ال يزال هناك فن

اآلن، يتمّسكون بمقعد املذيع، مثل املمثلة، مها 
أحمد، التي تقّدم برنامج »ربع دستة ستات« 
انة 

ّ
الفن على قناة »املــحــور« املــصــريــة، وتــقــّدم 

واملــنــتــجــة، إســعــاد يــونــس، حــالــيــًا برنامجها 
»صــاحــبــة الــســعــادة« عــلــى قــنــاة »cbc2«. وقــد 
ــق نــجــاحــًا كــبــيــرًا لــلــغــايــة، خــصــوصــًا بعد 

ّ
حــق

الذين  الفنانن،  بــإعــادة بعض  إســعــاد  نجاح 
ــابـــوا عـــن جــمــاهــيــرهــم لـــســـنـــوات، مـــن خــالل  غـ
ــاجـــح. وكـــــان أبـــــرز الــعــائــديــن  ــنـ بــرنــامــجــهــا الـ
ــطــــرب مــحــمــد مــحــيــي،  املـــطـــربـــة ســـيـــمـــون، واملــ
ق ميرفت أمن ودالل عبد العزيز 

ّ
فيما لم تحق

ببرنامجهما »ميرفت ودالل« أّي نجاح يذكر، 
 لــفــتــرة غــيــر طــويــلــة عــلــى قناة 

َ
ــــِرض بــعــد أن ُعـ

ف.
ّ
»الحياة«، ثم توق

قصّي الخولي: صيف وشتاء تحت سقف mbcفنّانون عاطلون... وافدون على »صاحبة الجاللة«
يشهد الوسط اإلعالمي 

في مصر توافدًا من 
قبل الفنّانين، بعد كساد 

العمل في السينما، 
وتفضيل معظم 

المنتجين أعماًال حصريّة 
ُتعَرض في شهر رمضان

في تلك الزاوية تفوح 
رائحة الحرف القديمة، 
طقطقات مصحوبة 

بصوت عبد الحليم 
حافظ، وأنت تسير إلى 

عالم القباقيب والكراسي 
الخشبية

يناقض قصّي الخولي 
نفسه دائمًا بين تأييده 
نظام بّشار األسد وبين 

اعترافه بالفساد القائم 
في بالده، وmbc ما زالت 

تتبنّاه..

خليل العلي

ــة »الـــــكـــــراســـــي الــخــشــبــيــة  ــ ــرفـ ــ ــمــــر حـ ــــود عــ ــعـ ــ يـ
لبنان،  جنوب  صيدا،  مدينة  في  والقباقيب« 
ــــي داخــــل  ــلـــت. وفـ ــًا خـ ــامـ ــثـــر مــــن 150 عـ ــــى أكـ إلـ
السوق القديم باملدينة يقع سوق »النّجارين«، 
الــذي كــان مزدهرًا في أّيــام العثمانين مــرورًا 
بزمن االنتداب الفرنسي على لبنان، وبعدها 
وصواًل إلى نكبة فلسطن في العام 1948 وما 
لبنان  بــن  التجارية  املعابر  إقــفــال  مــن  تــالهــا 
وفلسطن. هــنــا، فــي تلك الــزاويــة مــن الــســوق، 
 زاوية تحكي 

ّ
تفوح رائحة الِحَرف القديمة. كل

قــّصــة حــرفــة عــبــرت مـــن هــنــا. بــعــضــهــا انــدثــر 
ّحاس، 

َ
د، الن جِّ

َ
ن

ُ
وبعض منها يقاوم االندثار: امل

الكثير. هي مجّرد  ض، وغيرها  بيِّ
ُ
امل اط،  الخيَّ

املصري  املطرب  طرطقات، مصحوبة بصوت 
عبد الحليم حافظ، تقطع عليك حبل التاريخ 
الذي يعبر وأنت تجتاز السوق ناحية »حرفة 

القباقيب والكراسي الخشبية القديمة«.
»طـــبـــلـــيـــات«  ـــر نـــظـــراتـــك بــــ

ّ
ســــرعــــان مــــا تـــتـــعـــث

الكراسي  بتلك  وبالطبع  و»مــنــاخــل«،  قديمة 
وجمال  لصغر حجمها  انتباهك  تسرق  التي 
أبو  أحمد  ستجد  هنا  وتطريزاتها.  نقوشها 

 أعباء الحياة 
ّ

ظهر يقف في محترفه يرمي بكل
َرقات »الشاكوش« املعطوفة 

َ
الخارجية بن ط

عــلــى »حــفــيــف« أوراق الــخــشــب، يــعــمــل بــكــّد، 
ها 

ّ
ُرُه، وبن طبلية يحف ل بن منخل يقوِّ

ّ
ويتنق

ُرهـــــا. ثـــم ســـرعـــان مـــا يــنــطــلــق فـــي نقش  وُيـــــدوِّ
إال  »التي ال تجدها  الخشبية  املعمول  قوالب 
أبــو ظهر  يقول  مــا  الحرفية«، على  بهذه  هنا 

في حديث لـ »العربي الجديد«. 
ــه ورث الـــحـــرفـــة عــــن والـــــــده الـــحـــاج  ــ ــ

ّ
ــروي أن ــ يــ

ه ال يفّكر أبدًا في توريثها ألبنائه، 
ّ
توفيق. لكن

مثله مثل معظم »آخر العمالقة« من العاملن 
في مهن آيلة إلى االنقراض. 

صيبت بالركود 
ُ
ها مهنة أ

ّ
ويرد السبب إلى  أن

بفعل التكنولوجيا والصناعات البالستيكية 
 شـــيء: »فبعدما 

ّ
ــع منها كـــل

َ
الــتــي صـــار ُيــصــن

كان الزبائن يزورون سوق صيدا من مختلف 
املـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، خــصــوصــًا مـــن بــيــروت 
أكثر  للفرجة  مصنوعاتنا  صــارت  والجنوب، 
مــن الــبــيــع. فــيــأتــي الـــســـّواح األجــانــب اللتقاط 
 هــنــاك من 

ّ
الـــصـــور فــقــط. وال أخــفــي عــلــيــَك أن

ــة بـــهـــدف  ــيـ ــبـ ــا الـــخـــشـ ــنـ ــاتـ ــنـــوعـ ــتــــري مـــصـ يــــشــ
التشجيع ليس أكثر«. 

يصنع أبو ظهر الكراسي الخشبية والقباقيب 

 هـــذه 
ّ
ــــى أن ــك. ويـــلـــفـــت إلـ ــوابــ واملـــنـــاخـــل والــــشــ

ستخَدم للزينة فقط ولم 
ُ
الصناعات صــارت ت

تــُعــد تــســتــعــمــل كــحــاجــة يــومــيــة فـــي الــبــيــوت، 
إال نــادرًا. ومــن يشترونها فمن بــاب »التراث« 
وليس من باب »الحاجة«: »وهــذا ما يجعلنا 
نصنع األدوات الخشبية نفسها لكن بأحجام 

صغيرة تصلح للزينة«.
جارة في سوق النّجارين 

ّ
بر الن

َ
عت

ُ
بشكل عام ت

بصيدا حرفة يدوية تعتمد على آالت بدائية 
إلى حّد ما: »منها القّدوم والشاكوش واملنشار 
هذه  وترتكز  والبيكار«.  والقلم  الــقــزاز  وورق 
األولى  بالدرجة  السرو  الصناعة على خشب 
ــكـــراســـي.   لــصــنــاعــة الـ

ّ
ــقــــش وعـــلـــى خـــيـــطـــان الــ

 يختلف 
ٌّ
 حــرفــتــهــم فـــن

ّ
ويــعــتــبــر الـــنـــّجـــارون أن

ــنــي حــن أحمل 
ّ
عــن الفنون األخـــرى: »يكفي أن

بيدي خشبة صنوبر وأقلبها رأسًا على عقب 
تصبح سريرًا ال مثيل له«، يقول أحدهم.

ه »سيأتي يوم على 
ّ
، إلى أن

ٌّ
ويلفت آخر، مسن

هـــذه األخــشــاب أن تــجــد نفسها وحــيــدة دون 
ــراٍس مــتــعــّددة  ــ ــّي يــجــمــعــهــا فـــي كــ ــّجـــار حـــرفـ نـ
مها ليكمل 

ّ
األشكال، لكن آمل أن أجد من يتعل

ــه ســيــأتــي يــوم  ـــ
ّ
ــَرف الـــيـــدويـــة ألن ــِحــ ــوار الــ مـــشـ

ونتحّسر عليها«.

سؤال األنوثة وأزمة الثقة والهويّة: 
أبيض أم أسمر؟

قصّي الخولي »شبّيح« على mbc؟ 

تری أخواتها أنّها األبشع بينهّن. حتّى أّمها اعترفت لها أنّها األبشع بين بناتها. البنت سمراء 
البشرة، بعكس أخواتها اللواتي يُضَرب المثل بهن في الجمال لبياض بشرتهن

مهٌن للُفرَجة
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حكواتي

زياد عيتاني

أن تقصد املحكمة الشرعية في بيروت، فال تتوقع أن تنتهي زيارتك في 
نصف ساعة أو أقل. 

على  الشرعية. ستطوف حولها  املحكمة  بهو  غرفة زجاجية  تتوّسط 
ها املعاملة التي تقصد 

ّ
املكاتب. ستدخل بورقة واحدة من املفترض أن

ك ستنهي سعيك هناك بعشرات األوراق والطوابع البريدية 
ّ
إنهاءها، لكن

فني واملشايخ. فأن تقصد املحكمة الشرعية في بيروت، 
ّ
وتواقيع املوظ

ك 
ّ
 جدًا. واعلم أن

ً
... طويال

ً
يعني أن تعلم مسبقًا أّن نهارك سيكون طويال

ستفقد شيئًا من خصوصيتك الشخصية.
ثم  شــرطــة.  يقف عنصرا  وعليه  املحكمة  بــوابــة  على  للتفتيش  حاجز 
الــزواج  معامالت  ومكاتب  الشرعيون  القضاة  يجلس  الثانية  بالطبقة 
والـــطـــالق وحــصــر اإلرث وغــيــرهــا. وتــطــالــعــَك خـــزانـــة تــحــوي »أغــطــيــة 

ع دخول املرأة السافرة إلى حرم املحكمة.
َ
للنساء«. إذ ُيمن

م بصوت منخفض، فينفعل 
ّ
يقترب رجل أنيق من موظف املحكمة. يتكل

مرتني  تــزّوجــت  التي  زوجته  مقاضاة  الرجل  »يريد  ويــصــرخ:  املوظف 
بيحت 

ُ
وهي على ذّمته بعدما تركته وغادرت البالد«. هو رجل آخر است

خصوصيته هنا.
املــّرة.  هــذه  البريدية  الطوابع  بوجود  األوراق  مع  العجوز رحلتها  تتابع 
منها  يطلب  الشرع.  التصويت عن قاضي  ماكينة  تسأل رجــال خلف 
قة في 

ّ
انتظار موعد قدومه في التاسعة والنصف. تنظر إلى الساعة املعل

منتصف بهو دائرة تخليص املعامالت في املحكمة. تشير الساعة إلى 
السادسة والنصف دائمًا. 

تتعالى األصــــوات خـــارج املــكــتــب رقـــم 6. إشــكــال بــني رجـــل وحــمــويــه. 
ق؟«. 

ّ
تصرخ امرأته: »متل ما إجوا أهلك يطلبوها ليش ما إجا وال حدا هل

ي!«. 
ّ
ق مش هن

ّ
فيجيب بحّدة: »أنا بّدي طل

امللفات  هــول   
ّ

كــل ــلــه...  ال إال  إلــه  »ال  ويــكــّرر جملة  املعني  الشيخ  يتمتم 
طالق؟«. تضحك محامية على الكنبة املجاورة: »شايف يا شيخنا؟ ما 

عاد حدا يتحّمل حدا«.
عند التاسعة والنصف وقف طابور من املنتظرين أمام الصندوق ولم 
يأِت القاضي بعد. قبل العاشرة بقليل دخل أحد الشّبان وتوّجه نحو 
أمــام  املنتظرين  جموع  الــشــاب  صــّد  وفتحه.  الشرعي  القاضي  مكتب 
أّن القاضي لم يصل بعد. تعّجب كهل وسأله: »كيف  الباب، وأخبرهم 
لم يصل القاضي الذي من املفترض أن يصل منذ الثامنة؟«. تقّدم أحد 
العظيم...  الله  أستغفر  العظيم...  الله  »أستغفر  وقــال:  متنّهدا  الشيوخ 

القاضي عندو مليون شغلة يا رجل«. 
هــنــا دخـــل عــنــصــر أمـــن أمــــام رجــلــني ضــخــمــني يــتــوّســطــهــمــا الــقــاضــي 
البشوش. ألقى القاضي التحية على الجميع خالل مروره باملكاتب. لم 
املنتظر خــارج مكتبه. خرج سكرتير  الحشد  التحية على  إلقاء  يفّوت 
ات الناس. عجزت العجوز عن اللحاق 

ّ
القاضي مسرعا وأخذ بتسلم ملف

 بسرعة«. فعال، 
ّ

به فطمأنها أحدهم: »دقيقة وبيرجع بيطلع.. عطيه امللف
ر السكرتير.

ّ
لم يتأخ

ــهــم قــيــد رحــلــة أخـــرى بــني املــكــاتــب. حــمــلــوا قضاياهم 
ّ
أن أدرك الجميع 

وساروا يطوفون مجّددا حول الغرفة الزجاجية. وطلب السكرتير من 
التوّجه نحو الغرفة رقم 2 فتقّدمت منه قائلة: »يا ابني،  املــرأة العجوز 
الله يرضى عليك بّس بّدي أستفسر من القاضي عن شي«. فنهرها 
قائال: »وّحدي الله يا حاجة شوعم تحكي؟ هيدا قاضي. والقاضي ال 

ار«. 
َ

ش
َ
ُيسأل وال ُيست

بقي رجل واحد خارج مكتب القاضي. انتظر خروج السكرتير ليتسلم 
أوراقه. قرأ ما دّونه القاضي عليها فصرخ: »معقول! معقول! زوجتي 
؟ يا أخي 

ّ
أخذت األطفال وغادرت البالد وأنت ترّد لي الطلب من دون حل

هناك رجــل آخــر في املــوضــوع«. هنا تقّدم منه شيخ وشــّدد: »إّيــاك أن 
م عن 

ّ
هم من دون دليل، وألجل أوالدك ال تتكل

ّ
ترمي أّي محّصنة أو تت

املوضوع هكذا«. 
ى من رقبته من 

ّ
ها ستتدل

ّ
أن لو  الرجل كما  بــدت شرايني رقبة  حينها 

شّدة الصراخ. وقف أمام الجمع مستغال العصبية املذهبية التي تضرب 
لبنان أخيرا، وصــرخ: »قول للقاضي رايح أعمل شيعي نكاية فيكن«. 
بــدت، وزوجــهــا الــذي أصبح قــاب قوسني من لقب »الــســابــق«، في غاية 

ر. نظر إليهما الشيخ مبتسما ثم: »ههههههههه...«.
ّ
التوت

يوم في محكمة شرعيّة



عــنــد  ــن وقـــفـــة ســـريـــعـــة  مــ ــد  بــ عـــــام 1980، ال 
سيرورة تطّور تجربته التشكيلية.

ــولــــود فـــي آزمــــور  بــــدأ مـــســـار الـــديـــبـــاجـــي )مــ
ــام 1952( بــتــخــّرجــه مـــن »مـــدرســـة الــفــنــون  عـ
الجميلة« في مدينة تطوان )شمال املغرب(، 
فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي. بــعــد ذلـــك، 
بلجيكا  إلــى  فتوّجه  دراســتــه،  قـــّرر مواصلة 
في  الجميلة«  الفنون  »أكاديمية  في  ودرس 
بلده  إلــى  بعد عودته  ليمتهن  لييج،  مدينة 
الوظيفة  الفنية، وهي  التربية  تدريس مادة 
التي تدّرج فيها إلى أن أصبح مفتشًا تربويًا 

للمادة نفسها في مدينة الجديدة.
ــة الـــفـــنـــون  ــ ــــدرسـ ــريــــجــــي مـ ــلــــب »خــ ــل أغــ ــثــ ومــ
ــاءت أولــــى أعــمــال  الــجــمــيــلــة« فـــي تـــطـــوان، جــ
رة بتلك اللمسة التشخيصية 

ّ
الديباجي متأث

الــســحــريــة، ذات الـــنـــزوع االحــتــفــائــي بــكــل ما 
وحــركــات  أمكنة  مــن  املعيش  الــواقــع  يعتمل 
 تــعــكــس، بجميع 

ٌ
ومــشــاهــد وأنـــفـــاس. أعــمــال

باليومي،  حميمًا  التصاقًا  الــعــنــاصــر؛  هــذه 
عبر مختلف مشاهده التي ال تعدم جمالية 

وشاعرية. 
ولعل هــذا االختيار، املشوب بغير قليل من 
الــحــس األكـــاديـــمـــي، شــّكــل تــمــريــنــًا ضــروريــًا 
كــّرســتــه هــــذه املـــدرســـة الــعــريــقــة فـــي نــفــوس 
وأســالــيــب خــّريــجــيــهــا، قــبــل أن يــتــاح لكثيٍر 
منهم، بعد ذلك، تجريب مدارَس واتجاهاٍت 
فنية أخرى، قادت بعضهم إلى النحت عميقًا 

في عوالم التجريد الفني. 
الــديــبــاجــي واحـــٌد مــن هــذه الفئة الــتــي جــّرب 
مراكبهم  تحط  أن  قبل  التشخيص  أفــرادهــا 

ــذي يــعــكــســه هــذا  عــنــد الــتــجــريــد، بــالــشــكــل الــ
ــتــــاء  ــــن االمــ االنــــتــــقــــال الـــخـــطـــر واملــــغــــامــــر مـ
ـــة، مـــن الــحــكــايــة 

ّ
ــل ــقـ والـــكـــثـــرة إلــــى الـــفـــراغ والـ

والسرد والقول، بما هي عناصر ومقومات 
ما يشبه  إلــى  قه، 

ّ
املعنى وتدعم تحق تصنع 

ــــارة والــلــمــعــة، كــي ال  الــبــوح الخفيض واإلشـ
نقول الامعنى الذي يخّبئ في ثناياه عددًا 
من األحاسيس واملشاعر واإلرهاصات التي 
ـــت تــمــاســك عـــّدة 

ّ
تـــــؤرق روح الـــفـــنـــان وتـــشـــت

مطبخه الفني والجمالي.
ــتـــوّجـــه، يــمــكــن إدراج مــعــرض  ــذا الـ ضــمــن هــ
ــــذي يــتــضــمــن أعـــمـــااًل  الـــديـــبـــاجـــي األخــــيــــر الــ
املغامر  التجريب  هــذا  مــامــح  فيها  تتجلى 
الـــذي اخــتــار الــديــبــاجــي أن يــدخــل متاهاته 
ص 

ّ
منذ سنوات، حني قرر االنتقال من املشخ

ــّرد واملـــرتـــفـــع، عــبــر ملسة  واملــجــّســد إلـــى املـــجـ
يشترك في صياغتها اللون واملادة والشكل 
ــى عــــالــــٍم يــحــتــفــي  ــ ــا يـــفـــضـــي إلــ ــمـ ــل، بـ ــتــ ــكــ والــ
ــذه الــعــنــاصــر الــتــي  بــديــنــامــيــكــيــة مــخــتــلــف هـ
تشارك معًا في إنتاج عمٍل فني يقبض على 
ها داخــل 

ّ
كــامــنــٍة ومــنــفــلــتــة، نستشف شــعــريــٍة 

في  الفنان  يتحّرك  التي  املدينية  الفضاءات 
أرجائها. 

ولـــعـــل هــــذا املــســعــى الــجــمــالــي املـــغـــامـــر هو 
مـــا ســبــق لــلــفــنــان والــكــاتــب املــغــربــي حــســان 
بــورقــيــة أن عــّبــر عنه فــي إحـــدى تــأمــاتــه في 

الرباط ـ عزيز أزغاي

األثـــر هــو مــوضــوع أعــمــال الفنان 
ــربــــي عـــبـــد الـــلـــه  ــغــ الـــتـــشـــكـــيـــلـــي املــ
الــديــبــاجــي، املــعــروضــة حاليًا في 
»رواق باب الرواح«، وسط العاصمة املغربية 
الـــربـــاط. أثـــر الـــجـــدران والــواجــهــات واملــنــازل 
الـــعـــتـــيـــقـــة واألســـــطـــــح والــــنــــوافــــذ واألبــــــــواب 
املتبقية من رسم قديم مندثر، وأثــر كائنات 
ــادات،  ــجــ ــة والــ ــ ــ ــذرع الـــطـــرق واألزقـ ــ هــامــيــة تـ
ــرورة بــحــٍث  ــيــ كـــمـــا لــــو أنـــهـــا تـــنـــخـــرط فــــي ســ
حثيٍث ومضٍن عن بوصلة تعيد ترتيب مآل 

الخطى، وتحّدد الوجهة.
ــعــــرض، الـــذي  ولــفــهــم خــصــوصــيــات هــــذا املــ
يــســتــمــر حــتــى 4 تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 
املعارض  املقبل، ويندرج في سياق سلسلة 
منذ  إقامتها،  على  الفنان  دأب  التي  الفنية 

باريس ـ عبد اإلله الصالحي

ــا ال يــتــذّكــر الـــصـــورة األيـــقـــونـــة لتشي 
ّ
مـــن مــن

غيفارا وهو يبتسم والسيجار الكوبي يتدلى 
مـــن فــمــه؟ الــتــقــطــت هـــذه الـــصـــورة فـــي هــافــانــا 
السويسري روني  املصّور  عــام 1963 بعدسة 

بوري، الذي توفي أول أمس عن 81 عامًا. 
يعّد بــوري )1933( أحــد أبــرز مصوري وكالة 
ــــاالت الــّصــور  ــــدة مـــن أهـــم وكـ »مـــاغـــنـــوم«، واحـ
الــعــاملــّيــة الــتــي ســطــع نــجــمــهــا فـــي ســتــيــنــّيــات 
ـــه 

ّ
وســبــعــيــنــّيــات الـــقـــرن املــــاضــــي. وُيـــحـــكـــى أن

الــوزراء  اجحة لرئيس 
ّ
الن التقط أولــى صــوره 

الــبــريــطــانــي الــــّراحــــل ويــنــســتــون تــشــيــرتــشــل 
ــان في  ــّيــــارة لــيــمــوزيــن عــنــدمــا كــ ــو فـــي ســ وهــ
ه درس الفنون 

ّ
زيارٍة عابرٍة لزيوريخ. ورغم أن

 
ّ
ـــه صـــّب اهــتــمــامــه عــلــى فــن

ّ
التشكيلية غــيــر أن

ــٍة جــــارفــــٍة لــلــّســفــر  ــبـ ــًا بـــرغـ ـــصـــويـــر مـــدفـــوعـ
ّ
الـــت

واكـــتـــشـــاف الــعــالــم عــبــر الــكــامــيــرا. وكــمــا قــال 
الــفــتــرة: »أتــاحــت لي  بنفسه متحدثًا عــن تلك 
آلة التصوير مبكرًا أن أضع أنفي بسهولة في 

قصص اآلخرين«.
جــال بـــوري الــقــارات الخمس بــا كلل ووضــع 
ــــي قـــصـــص اآلخــــــريــــــن، فــغــطــى  ــًا فـ قـــلـــبـــه أيــــضــ
ــات فــــي آســيــا  ــاعــ ــجــ ــورات واملــ ــ ــثــ ــ ــ ــــروب وال ــــحـ الـ
اتينية وأفريقيا واملنطقة العربية. 

ّ
وأميركا ال

وكانت لكوبا مكانة خاّصة في قلبه، فخصص 
لها مئات الصور في فترة الستينّيات ملتقطًا 
عــواملــهــا الــثــورّيــة ومــشــاهــد الــعــيــش الــيــومــّيــة 

املختلفة للكوبيني.
الّصدف  العام 1966 زار مصر، وشــاءت  وفــي 
أن يلتقي بجمال عبد الناصر أمام املصعد في 
أحد فنادق القاهرة فالتقط له الصّور. وتمّكن 
من إقناع أنور السادات وريشارد نيكسون مع 
زوجتيهما بالتقاط صورة لهم أمام أهرامات 
ــرّدد عــلــى مقهى  ــ الــجــيــزة فــي الــعــام 1974. وتـ
»ريــش« وقابل نجيب محفوظ وأدخله ألبوم 
صوره. قادته أسفاره إلى الصني، حيث عاش 

عبد اهلل الديباجي 
مشارف األثر

وضع قلبه في قصص 
اآلخرين، وصّور الحروب 

والثورات وصنّاع األحداث 
في آسيا وأميركا الالتينية 

وأفريقيا والمنطقة 
العربية. أمسك زمنًا 

بأكمله بعدسته

في معرضه األخير، 
يحتفي الفنان المغربي 
باألثر: أثر جدران وأبواب 

قديمة، وأثر كائنات 
هالمية تذرع الطرق 

واألزقة. مغامرة اللتقاط 
العابر الذي يواصل عبوره

في معرضها الذي 
يحتضنه »رواق سلمى 

فرياني« في ضاحية 
سيدي بوسعيد، تجمع 

التشكيلية التونسية بين 
تقنيات فنية متعددة 
لتحاكي هشاشة الكائن

توقف الزمن في حياة المصّور المهووس بحركة الزمن في الّصورة

نيسان القسنطيني باحثًة جدلية الفناء واالنبعاث

تجريد يخفي طبقات من اإليماءات واإلشارات

تجريب مغامر ينتقل 
فيه الفنان من المجّسد 

إلى المجّرد

أتاحت لي آلة 
التصوير مبكرًا أن أضع 

أنفي بسهولة في 
قصص اآلخرين

مقولة األعمال هي 
ما تكتنفه حياة الفراشة 

من تألّق وفجيعة

أعمال تقبض على 
الشعرية الكامنة 

والمنفلتة في األمكنة بموازاة المعرض الذي ينّظمه »معهد العالم العربي« في باريس بعنوان 
بالتعاون  الباريسية،  قطعًا«  »الفن  مجلة  أصدرت  المعاصر«،  »المغرب 
المغربية،  »ديبتيك«  مجلة  مــع 
عددًا خاصًا حول هذه التظاهرة، 
منّظَمي  مــع  ــوارًا  ــ ح فــيــه  نــقــرأ 
المعرض، جان أوبير مارتان وُمعلِم 
»الفن  حول  ومقاالت  العروسي، 
وضــٌع  الــمــغــرب،  فــي  المعاصر 
»الــمــغــرب،  مــتــغــيـّـرة«،  بهندسة 
واحد ومتعدد«، »صورٌ ملتبسة«، 
فاطمي«،  منير  على  »فــوكــس 

»الهندسة، إرٌث متعدد«...

فنون المغرب في مجلة

2425
ثقافة

تشكيل

فوتوغراف

معرض

معارض

الفنان  أن هذا  اعتبر  الديباجي، حني  أعمال 
يحاول أن يقبض، ال على املدينة بأشكالها 
ــهــــار، بــــل عــلــى  ــنــ وأنــــــوارهــــــا، آنــــــاء الـــلـــيـــل والــ
انطباع مباشر، هارب، في لحظة من لحظات 
تلك الحيوات واألقدار املعيشة، كما يحس به 
هو في داخــلــه. بعبارٍة أخــرى، يرسم الفنان 

ر.
ّ

ما يستشعره، بسرعة، مخافة أن يتبخ
من  واملــتــبــّرمــة  املطمئنة  غير  الخلفية  بــهــذه 
إلى صياغة  الديباجي  الزمن، يذهب  عوائد 
جــمــلــتــه الـــفـــنـــيـــة، مــســكــونــًا بــغــيــر قــلــيــل مــن 
ــيـــاع: ضــيــاع  ذلــــك اإلحـــســـاس بــالــفــقــد والـــضـ
ــرة  ــذاكـ ــا يـــؤســـس لـ ــاع الــــعــــني، وفــــقــــدان مــ ــتـ مـ

فيها شــهــورًا وجـــال مــدنــهــا وقـــراهـــا الــنــائــيــة.  
في تحقيق مصّور عنها ملجلة  الّصني  وقــّدم 

»لوك« األميركّية.   
الفوتوغرافية  وتحقيقاته  صـــوره  لــوقــع  كــان 
املتفرد، مّما جعل  أثــر خــاص بفضل أسلوبه 
ت تــتــهــافــت على 

ّ
ــا ــجــ كـــبـــريـــات الـــّصـــحـــف واملــ

نشرها. فقد كان بوري فنانًا مهووسًا بعمله، 
وحـــــرص دائـــمـــًا عــلــى فــهــم الـــعـــالـــم وتــقــديــمــه 
وكـــادٍر  مناسبٍة  مسافٍة  عــن  باحثًا  لــآخــريــن، 
التقاط  مائٍم ودقيق، تفاصيل ساعدته على 

الشرارة التي تمنح الصورة الخلود.
باألبيض  بالتصوير  اكــتــفــى  طـــوال  لــســنــواٍت 
التصوير باأللوان.  بدأ  ه الحقًا 

ّ
لكن واألســود، 

كــــان مــولــعــًا بــالــفــن الـــتـــجـــريـــدي وتـــعـــامـــل مع 
ــورة فـــي بــعــض تــحــقــيــقــاتــه بــاعــتــبــارهــا  ــّصــ الــ

تمارين تجريدّية.
حظة الحاسمة« 

ّ
لم يكن بوري يبحث عن »الل

اللتقاط الــّصــورة، بل كــان يسعى إلــى التقاط 
»سلسلة لحظات متاحقة«. كأنه  ما وصفه بـ
 
ً
بذلك يكشف حركة الزمن في الصورة، جاعا

منها قّصة وليست لقطة.  
الطريق الذي سلكه بوري في فن الفوتوغراف 
ــــان يــســعــى لــتــرمــيــم الـــحـــركـــة فــــي الــــصــــورة،  كـ
ــيــة 

ّ
 لــلــحــفــاظ عــلــى الــذبــذبــة اإلنــســان

ً
ووســيــلــة

فيها. وهنا يكمن الجانب اآلخر من شخصّية 
ــان.  فإلى جانب الــقــدرات والخصال 

ّ
هــذا الــفــن

املهنّية كان بوري معروفًا بمزاٍج رهٍف وحسٍّ 
إنسانّي عميق يدفعه بشكل غريزي إلى الّدنو 
ماهي 

ّ
مــّمــا يــريــد الــتــقــاطــه بــالــكــامــيــرا، حـــّد الت

أحيانًا مع موضوع الّصورة.

هذا  والهش.  والــزائــل  بالعابر  مرتبطة   
ّ

تظل
اإلحساس املؤلم واملضاعف بالخسران، وفي 
 عليه، 

ّ
 ودل

ّ
الوقت نفسه، هذا االحتفاء بما قل

فناننا صعبة وملئية  مهّمة  ما يجعل  هما 
ــاس بــأنــه  ــ ــسـ ــ بـــاملـــخـــاطـــر؛ مــــا يــمــنــحــنــا اإلحـ
يــخــوض حــربــًا يــومــيــة ضـــروســـًا فـــي سبيل 
وراء   

ً
متخفية املاضية  على بصمته  اإلبــقــاء 

طبقات من اإليماءات واإلشــارات، التي تقف 
على مشارف األثر املجرد، من دون االكتراث 

ملا قد يعتبر ثرثرات سردية زائدة. 
ومـــن أجـــل هـــذا االســتــثــمــار فــي الــقــبــض على 
الكامن،  سحرها  وماحقة  األمكنة  شعرية 
ــبـــاجـــي، مـــنـــذ ســــنــــوات طــويــلــة،  يــخــطــو الـــديـ
خطوات جبارة في اتجاه ترجمة نبض وقوة 
املـــفـــرد، مستعينًا  الــجــســد، جــســده  وحـــركـــة 
تمّيز  الــتــي  التشكيلية  املـــفـــردات  مـــن  بــعــدد 
ــواء عــلــى مــســتــوى الــلــون  بــقــوة تــجــربــتــه؛ ســ
فة وغير مفرطة، أو 

ّ
الذي يحضر بغنائية مكث

التي تنّم  على مستوى الحركة وإيقاعاتها، 
عن عنف وعن حالة جذب متعالية، أو على 
مستوى التعامل مع الفضاء بحس متوازن 
ال يــمــيــل إلــــى املــبــالــغــة أو املــجــانــيــة؛ وكــلــهــا 
عــنــاويــن تــدعــم أصـــالـــة هــــذه الــتــجــربــة، كما 
تؤكد، في الوقت نفسه، اجتهاد صاحبها في 
إضافة جملته الخاصة في مدونة التشكيل 

املغربي املعاصر.

تصويب

منذر جوابرة

ــداث »فنية  ــراءة ســريــعــة ألحــ فــي قــ
معاصرة« كبيرة وممولة بسخاء، 
يــتــبــّن حــجــم الــضــحــالــة الــفــكــريــة 
واألسلوبية. مغازلة املمول األوروبي 
تــكــاد تــصــبــح تــقــلــيــدًا أدبــيــا يشبه 
وصف الناقة في الشعر الجاهلي. 
إلى جانب كليشيهات »الحوار مع 
ــدم طــرح  ــر« و»الـــاعـــنـــف« وعــ ــ اآلخـ
قضايا سياسية مباشرة، وتحويل 
فلسطن من قضية حق سياسي 
إلى مسألة »إنسانية« استعطافية.

بــعــد االنــتــفــاضــات الــعــربــيــة تــحــّول 
جــزء كبير مــن الــدعــم الــغــربــي في 
إلــى دول  البصرية  الــفــنــون  مــجــال 
وسوريا،  وتونس  واليمن  كمصر 
الفلسطينية  الــســاحــة  وأصــبــحــت 
التاعب  مــبــدأ  يــؤكــد  مــا  هامشية، 
ـــي الـــســـابـــق، الـــذي 

ّ
ــم الـــفـــن ــدعـ ــي الـ فـ

ــي تــمــيــيــع املـــنـــتـــج الــفــنــي  أســـهـــم فــ
والثقافي وخلق جيٍل مغترب عن 
قضاياه الجوهرية. الساحة الفنية 
 للتجارب، 

ً
الفلسطينية كانت حقا

وســرعــان مــا ذهــب الــداعــمــون إلى 
دول »النزاعات« لتأصيل تجاربهم.
ســتــتــواصــل الــفــوضــى وســيــدخــل 
املحلية«  »املــؤســســات  بــن  الـــنـــزاع 
عـــلـــى الـــحـــصـــص - تـــحـــت ذريـــعـــة 
ــج 

َ
ــنــت

ُ
ــبـــاب، وســيــغــيــب امل دعــــم الـــشـ

الــــذي يــعــالــج قــضــايــا جــوهــريــة أو 
الفن  تــســاؤالت حــول ماهية  يفتح 
ل الحلم العربي  واملجتمع، وسيؤجَّ
ومــشــاريــع الــتــحــرر. ســيــفــّرغ الفن 
القيمي والوطني على  من محتواه 
حـــســـاب الــتــمــاهــي مـــع »الــعــاملــيــة«، 
وطــــــرح مـــشـــكـــات مــنــفــصــلــة عــن 
الــــواقــــع، تـــغـــازل فــكــر املــؤســســات 
الشعب  لفكر  اعتبار  دون  الداعمة 

وتطلعاته. 
ــنــقــاش »بــيــنــالــي  ــا ســبــق عــتــبــة ل مـ
قلنديا الدولي« الجاري اآلن في رام 
للوصول  منها  بــد  ال  ومقّدمة  الله 
ية.

ّ
إلى أرشيف أصدق لحياتنا الفن

)فنان من فلسطن(  

روني بوري رحيل مخلّد غيفارا

قراءة الزمن بعيَنْي فراشة

تحت عنوان ارتحال، يعرض الفنان أحمد فريد، في »غاليري المسار للفن المعاصر« 
الثاني/  الذي يستمر حتى 17 تشرين  المعرض  األخيرة. يعالج  القاهرة، أعماله  في 
نوفمبر المقبل، موضوع الهوية المكانية عبر لوحات تعبّر عن تصّورات خيالية 

حول إمكانية انتقال قرى ومدن مصرية إلى أمكنة ذات ثقافات مختلفة.

أعلن »غاليري P12« في لندن، عن تمديد المعرض التشكيلي Crudification حتّى 
15 تشرين الثاني/ نوفمبر. يرمي المعرض إلى كشف تأثير النفط في زيادة معاناة 
البشر، خصوصًا الذين يعيشون في مناطق وجوده. يشارك في المعرض تسعة 

فنانين من العراق وفنانان من المملكة المتحّدة.

أعلن »مركز بيروت للفن« عن أسماء الفنانين التسعة الشباب المشاركين في النسخة 
يناير و13 شباط/ فبراير  عتبات )بين 12 كانون األول/  السادسة من معرضه السنوي 
2015(. موضوع النسخة هذه السنة سيكون »قيد اإلنشاء«، وتشارك فيها أعمال 
في حالة تحّول، كإشارة إلى مدينة بيروت التي ال يتوقف تغيّرها العمراني، وأيضًا 

إلى حال المعرض بعد ست سنوات من انطالقه.

تنّظم »جمعية الثقافة العربية« في »المركز الثقافي العربي« في حيفا، معرضًا 
جماعيًا تحت عنوان منام )1-14 تشرين الثاني/ نوفمبر(، بمشاركة 30 فنانًا فلسطينيًا 
يعتمدون في أعمالهم على وسائط فنية مختلفة، بين تشكيل وأعمال تركيبية 

وفيديو وفوتوغرافيا. »منامات« هي فلسطين بين الذاكرة والتطلّع.

تونس ـ رشيد الحسني

في روايته »كائن التحتمل خفته«، يتحدث 
ــن إمــكــانــيــة اخــتــصــار  مـــيـــان كـــونـــديـــرا عـ
مأساة حياة ما باستعارة الثقل. يضيف 
الـــكـــاتـــب الــتــشــيــكــي، فــــي مـــفـــاصـــل أخــــرى 
مــن هــذه الـــروايـــة، أنــه ربــمــا للسبب ذاتــه، 
يوضع على قبر امليت حجٌر ثقيل ليبقى 
الفنانة  وقريرًا.  حيث هو مسّجًى، هامدًا 
التشكيلية التونسية نيسان القسنطيني 
الــصــورة  هــــذه  ــب 

ّ
تــقــل أن  تـــحـــاول   )1976(

وتحّرر األرواح الحبيسة تحت الصخور، 
في معرضها »طيران الفراشة أو أسطورة 
«، املستمر حتى 28 

ً
إيــكــاروس مــســتــعــادة

»رواق سلمى  األول/ ديسمبر في  كانون 
فــريــانــي« فــي ضــاحــيــة ســيــدي بوسعيد، 

قرب العاصمة التونسية. 
ــــع الـــــفـــــنـــــانـــــة فــــــــي أعـــــمـــــالـــــهـــــا بـــني  ــمـ ــ ــــجـ تـ
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا والـــفـــيـــديـــو واملــجــســمــات 
النحتية. تنويع املتعة البصرية مقصود، 
ألن املنطلق األساسي لهذه األعمال هو ما 
ٍق وفجيعٍة؛ 

ّ
تكتنفه حياة الفراشة من تأل

تها 
ّ
الفراشة قصير، وهــي، رغــم خف فعمر 

وجمالها وبهاء ألوانها، ال مهرب لها من 
قها 

ّ
يمز ومــأســاويــة، حيث  سريعة  نهاية 

با  وتصبح  وتتاشى حيويتها  الضوء 
حراك.

ــــودي والــفــلــســفــي  ــــوجـ ــر الـ ـ
ّ
ــوت ــتـ ــذا الـ ــ مــــن هـ

تـــصـــوغ نــيــســان الــقــســنــطــيــنــي مــفــرداتــهــا 
ــى فــــهــــم جـــدلـــيـــة  ــ ــ ــًا إلـ ــيـ الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة، ســـعـ
االنـــــبـــــعـــــاث واالمـــــــــحـــــــــاء. كــــــــأن الــــفــــراشــــة 
الصغيرة الدبقة، متناهية الخفة، تلخص 
التي  الثقيلة«  »الفراشة  حياة  من  بعضًا 
هـــي اإلنــــســــان، وفــــق مــبــالــغــات مــجــازيــة. 
سمّو اإلنسان وتطلعه إلى الطيران ماثل، 
هنا، بكثافة في سرديات األســطــورة، من 
إيكاروس وأجنحته الشمعية، إلى عباس 
بن فرناس وأذرعه االصطناعية الضخمة.

فــراشــة بيضاء  الــعــرض تتوسطها  قــاعــة 
عــمــاقــة مــن عــجــني »الـــريـــزيـــن« الطبيعي 
ــذا الــعــمــل عــنــوانــًا،  الـــشـــفـــاف. ال يــحــمــل هــ
لــكــونــه نــمــوذجــًا أصــلــيــًا ملــا هــو مــكــرر، أي 
فــنــاء الــفــراشــة وانـــدحـــار حــيــاة الــكــائــنــات 
هــذه  مـــن  الــقــســنــطــيــنــي  أرادت  الــلــطــيــفــة. 
»الــتــنــصــيــبــة« أن تـــكـــون نــقــطــة االرتـــكـــاز 
فــــي املــــعــــرض، أو الـــخـــيـــط الــــهــــادي الــــذي 
ــزوار، مــن عــالــم الــنــحــت إلـــى عالم  ــ يــقــود الـ

الفوتوغرافيا في القاعة املجاورة. 
غائصة  تبدو  التي  القسنطيني  فراشات 
في السديم والغبار والغيوم تكاد تتفّسخ 

في شعره، فإن الفنانة التشكيلية نيسان 
ــتـــقـــاط صـــور  ــى الـ ــ الــقــســنــطــيــنــي تــعــمــد إلـ
ــدة لــلــبــنــايــات ونــاطــحــات  ــريـ مـــن زاويــــــة فـ
السحاب في بعض مدن الخليج العربي، 
فــتــبــدو وكــأنــهــا حـــي صــنــاعــي يــطــيــر في 
ــن ثــقــلــه  ــ ــــق مـــتـــخـــلـــصـــًا مـ

ّ
ــل ــحــ ــاء ويــ ــفــــضــ الــ

ــفـــراشـــات  ــور الـ ــ الـــحـــجـــري. وتـــتـــطـــابـــق صـ
اكتفت  التي  الحديثة  والبنايات  املحلقة 
اللونني األبيض  الفنانة باستخدام  فيها 

ــبـــة اإلبــــهــــار  ــًا مـــــع لـــعـ ــيـ ــاشـ ــمـ واألســـــــــــود تـ
والعتمة. 

الفيديو يسّجل حضوره في املعرض  فن 
من خال نموذجني فيلميني؛ صامت وآخر 
الفنانة  ناطق. األول )5 دقائق( تركز فيه 
عـــلـــى عـــنـــصـــر الــــحــــروفــــيــــة، واســـتـــعـــراض 
تــشــكــيــلــيــِة الـــخـــطـــوط وتـــعـــرجـــاتـــهـــا. أمـــا 
مقطع  فهو  ثانية(  و40  دقائق   3( الثاني 
صفحة  على  الشمس  أشــعــة  بــريــق  ل 

ّ
يمث

مــــوجــــة بـــحـــريـــة تـــصـــطـــخـــب. ومــــــن شـــأن 
تــنــصــيــبــة الـــفـــيـــديـــو كـــفـــن مـــعـــاصـــر، نــقــل 
األداء الحركي بجاٍء، والتعبير بالصوت 
ــقـــي لــفــهــم  ــلـ ــتـ ــورة لــــأخــــذ بــــيــــد املـ ــ ــ ــــصـ ــ والـ
الــفــكــرة.  وبــريــق  الــخــاطــفــة  اللحظة  معنى 
يــكــاد رفــيــف أجــنــحــة الـــفـــراشـــات، فــي هــذا 
املعرض، أن يكون موضوعًا بصريًا وفي 
لفهم جدلية  روحــيــًا  تمرينًا  الــوقــن  نفس 

االنبعاث والفناء.

ــا الــضــبــابــيــة والــشــفــافــيــة  ــعـــني. أمــ ــام الـ ــ أمـ
فــي الــصــورة فتأتي مــن تــاعــٍب دقــيــٍق في 
للمعالجة  مخّصصة  عــدســات  اســتــخــدام 
جسم  إن  للصورة.  الرقمية  بالبرمجيات 
الــفــراشــة مــعــدٌّ ســلــفــًا، وفـــق هـــذه التقنية، 
تدرجات  وتنهض  والفناء.  التاشي  إلــى 
اللون األبيض بوظيفة اإلحالة إلى الحلم 
 
ٌ
والتذكر والتخييل. فإقامة الفراشة ماثلة

فــي الــغــيــاب أكــثــر مــمــا هــي فــي الــحــضــور، 
 
ً
ق قليا

ّ
الشرنقة وتحل أن تخرج من  وما 

حتى يفنيها الضوء.
تتحول الفراشة في معيار والتر بنيامني 
إلـــى »إلــيــغــوريــا« لــلــفــن. فــمــقــدار حياتها 
ورفــــيــــف جــنــاحــيــهــا الـــخـــاطـــف هــــو مــثــل 
بريق فكرٍة تتداعى كالهواجس واألحام 
لتمضي با توقف. وإذا كان شارل بودلير 
قد استنبط »إليغوريا« مفعمة بالجمالية 

أرشيف أصدق

من أعمال المعرض

تصوير: ساندرو كامباردو
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مسلمو فرنسا: العلمانية في االختبار

تكريم لمناصري فلسطين في كوبنهاجن

إن المسلمين 
الفرنسيين ال يعارضون 

العلمانية وال يُعادونها

جاليات

اعتــذار لهــا. ال يرفــض الفرنســيون مــن أصول 
فهــم  القانــون؛  تطبيــق  فرنســا  فــي  إســالمية 
لــه  باالمتثــال  ملزمــون  املواطنــني،  كبقيــة 
حتــى ولــو كان مؤملــا فــي أحيــان كثيــرة. ولكن 
املسلمني ُيطلب منهم ما ال يطلب من غيرهم. 
إذ كيــف ُيعقــل أن تقــوم الدولــة الفرنســية، مــن 
رجاالتهــا  باختيــار  الداخليــة،  وزارة  خــالل 
وتعيينهــم فــي مــا يســمى »املجلس الفرنســي 
تقــوم  أن   

ُ
ــل

َ
ُيعق كيــف  اإلســالمية«؟  للديانــة 

الدولــة الفرنســية التــي تطالــب بتكويــن أئمــة 
فرنســيني، تــارة بتعيــني أئمــة وصلــوا حديثــا 
من دول إســالمية في أماكن حساســة في هذه 

الناطــق  وقــال  غــزة.   علــى  العدوانيــة  الحــرب 
حســني  الفلســطينية،  التنســيق  لجــان  باســم 
الحســني، فــي حديثــه مع »العربــي الجديد« إن 
حفــل التكريــم »لــم ترغــب بعــض الجهــات فــي 
املنظمــات الصهيونيــة أن يمــر بدون تنغيص، 
إذ حاولــت مــع صحــف مؤيــدة إلســرائيل إثارة 
لألصدقــاء  تكريمنــا  حفــل  ضــد  العــام  الــرأي 

التمثيليــة، وأخــرى بتكريــس آخريــن رؤســاء 
مــدى الحيــاة؟ أليــس مثال حســن الشــلغومي، 
الــذي ال يعــرف أبجديــة اللغــة الفرنســية، مــن 
الدالئــل علــى أن فرنســا غيــر جــاّدة فــي تــرك 
غــرار  علــى  ممثليهــم،  ينتخبــون  املســلمني 
الطوائــف األخرى، كاليهود والبوذيني، مثال؟ 
التــي  املســلمني  وصــم  عمليــات  كشــفت  لقــد 
قامت بها صحيفة لوفيغارو ووســائل إعالم 
فرنسية أخرى، ُبَعْيَد مقتل الرهينة الفرنسية 
هيرفي غورديل في الجزائر، وانقياد مســجد 
الفرنســي  بـ«املجلــس  يســمى  ومــا  باريــس 
الضغــوط،  مــن  لكثيــر  اإلســالمية«  للديانــة 
شــؤونهم  تســيير  عــن  املســلمني  عجــز  عــن 
بأنفســهم، وهو ما يعتبر في حد ذاته إخالال 

بالعلمانية الفرنسية.
بعــض  إليهــا  دعــت  التــي  الوقفــة  تمــّر  ولــم 
املســاجد بســالم؛ إذ تحــرك كثيــٌر مــن الشــباب 
املنضويــن تحــت تجمــع »الكرامة اإلســالمية« 
للمطالبــة بتغيير الصورة النمطية، واحترام 

مقتضيات مبادئ الجمهورية.

الدنماركيــني«. واســتمع الحضــور، مــن خــالل 
النائــب  لكلمــة  الفيديــو كونفرنــس،  نقــل عبــر 
جمــال الخضــري مــن قطــاع غــزة عــن األوضــاع 
هناك، شارحا حالة الدمار التي أصابت البنية 
التحتية للقطاع، شاكرا في ذات الوقت جهود 
املنظمــات األهليــة والشــخصيات الدنماركيــة 
على دورها في مجتمعها، لتوضيح ما يجري 
للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وضرورة 

مقاطعة البضائع اإلسرائيلية.
بينما ألقى كينيث اوكيف، الناشط اإليرلندي 
فــي حفــل  كلمــة  الســابق،  األميركــي  واملجنــد 

التكريم، هاجم فيها سياسة االحتالل.
 كان حضــور ممثلــي الجمعيــات الدنماركيــة 
الفتا، خصوصا الشبابية، حيث جرى تكريم 
»حملــة مقاطعــة إســرائيل« و«مبــادرة العمــل 
وشــابات  شــباب  فــي  املتمثلــة  لفلســطني«، 
قامــوا بأعمــال احتجاجية الفتة ومؤثرة على 
السياسيني أثناء العدوان على غزة. كما جرى 
منــذ  ينشــطون  يســاريني  صحافيــني  تكريــم 
ســنوات في شــرح أبعاد القضية الفلسطينية 
وتخصيــص حيــز لهــا فــي عملهــم، بحضــور 
إيرلنــدا وبريطانيــا وحشــد  مــن  شــخصيات 

كبير من الجاليتني العربية والفلسطينية.

باريس ـ محمد المزديوي

علــى عكــس الفكــرة الرائجــة لدى قطــاع عريض 
الفرنســيني  املســلمني  فــإن  الفرنســيني،  مــن 
وال  ُيعادونهــا،  وال  العلمانيــة  يعارضــون  ال 
كمــا  اعتبارهــم  يتــم  أن  شــيء  فــي  َيضيُرُهــم 
اآلخريــن، ال أقــل وال أكثــر. ولكــن الوقائــع تثبــت 
العكس، وهو أنه ُيطلب منهم أكثر من اآلخرين.
مثــال النائبــة ناديــن مورانــو، صاحبــة القولة 
الشــهيرة: »لــدّي صديقــات عربيــات كثيــرات، 
وأقربهــن إلــّي مــن تشــاد«، التــي لــم تجــد مــا 
التهجــم  غيــر  القطــارات  فــي محطــات  تفعلــه 
علــى امــرأة منقبــة، وتوجهت، فــي وقاحة، إلى 
الشــرطة تطلــب منهــم أن يوقفوا الســيدة، فما 
كان منهــم إال أن طلبــوا منهــا إبــراز أوراقهــا 

الثبوتية، فرفضت، في تجاوز للقانون.
جامعــة  فــي  املحجبــة  الطالبــة  مثــال  وقبلــه 
الســوربون، التــي تعرضــت لهجــوم عنصــري 
الجغرافيــا،  مــادة  فــي  أســتاذتها  قبــل  مــن 
تقديــم  إلــى  واألســتاذة  الجامعــة  واضطــرت 

العربي الجديد

الجاليــة  فــي  التنســيق«  »لجــان  أقامــت 
تكريــم  حفــل  الدنمــارك  فــي  الفلســطينية 
والصحافيــني  والجمعيــات  للنشــطاء 
الدنماركيــني املؤيديــن للقضيــة الفلســطينية، 
خــالل  مؤخــرا  دورهــم  بــرز  الذيــن  خصوصــا 

كشف »العربي الجديد« 
عن رسائل تهديد 

للفلسطينيين بالتصفية 
 الجسدية، منطلقة 

من دولة االحتالل 
وموجهة لجاليات 

فلسطينية في أوروبا، 
مما يذكر بممارسات 

صهيونية سابقة

الفلسطينيون في أوروبا  استهداف معلن
 ستوكهولم، كوبنهاجن 

العربي الجديد

الشــعب  علــى  جديــدا  األمــر  ليــس 
تلــك  جــرب  فقــد  الفلســطيني، 
املعلنــة  وغيــر  املعلنــة  الحــروب 
منــذ عقــود، واســتطاع أن يتصــدى لها ويفكك 
صورتــه  ويحســن  مناعتــه،  ويبنــي  آلياتهــا، 

ويصححها في العالم األوروبي.
ينتشــر  أن  لهــا  يــروق  ال  االحتــالل  دولــة 
بحقهــم  العالــم  مذكريــن  الفلســطينيون، 
التاريخــي، ووجودهــم كشــعب أصيــل، بينمــا 
األرض  الصهيونــي  االحتــالل  يســتوطن 
لــم  لكــن  الجغرافيــا،  معالــم  تغييــر  ويحــاول 
الفلســطيني،  فــي تغييــر اإلنســان  أبــدا  يفلــح 
وال فــي دفعــه إلــى التخلــي عــن مشــروعه فــي 
مهمــا  فلســطني،  كل  يشــمل  املســتقل،  وطنــه 
التخلــي  أو  الوطــن  بيــع  السياســيون  حــاول 
عــن جــزء مــن األرض فــي اتفاقيــات ســالم، مــا 
زالت تثمر الكثير من الدمار، آخره ما شهدته 
غــزة مــن مجازر وحشــية يندى جبني الضمير 
العاملــي لهــا. وال ينســى اللوبــي الفلســطيني 
الــذي بــدأ  فــي أوروبــا، هــذا التاريــخ الدمــوي 
منــذ حادثــة »ليالهامــر« فــي النرويــج؛ حيــث 
تــم قتــل نادل مغربــي، وقبلها، وحتى التهديد 
األخيــر املرســل مــن دولــة االحتــالل لســفارات 
فلســطينية متضمنــا »حكمــا باإلعــدام« علــى 

وقاحــة، صــادرة عــن عناويــن ليســت مجهولــة، 
وال يشــابهه »انتفاض« سياســي وإعالمي من 
ليصــار  فلســطيني،  لشــخص  انفعالــي  تفــوه 
وصــم كل الفلســطينيني بمــا صــدر عنــه. فكــم 
مــن مــرة يراقــب هؤالء، إعالميا وسياســيا، زلة 
لسان أو تعبيرا فيه نوع من الصراخ، ليستغل 

وكأن كارثة حلت على اليهود في أوروبا؟
غــزة،  علــى  العدوانيــة  الحــرب  أثنــاء  فــي 
كوبنهاجــن  فــي  يهوديــة  مدرســة  تعرضــت 
لكتابــة شــعارات علــى جدرانهــا، فثارت ضجة 
صهيونيــة تتهــم الفلســطينيني بذلــك. وبــكل 
بســاطة يــراد مــن الفلســطينيني ومؤيديهم أن 
يكونــوا مــن ذلــك النــوع الذي يمــارس الصراخ 
بالصــوت العالــي فقــط، ليعــاد إنتاجــه كدليــل 
آخــر علــى أن »الفلســطينيني ليس في عقولهم 

سوى إبادة اليهود أينما كانوا«.
 بينمــا إبــادة الفلســطينيني فــي غــزة، ووصــم 
عــن  خــارج  كبشــر  الشــتات  فــي  الالجئــني 
عليهــم،  والتحريــض  اإلنســانية،  الســياقات 
يمــر وكأن قــدر الفلســطينيني أن يكونوا تحت 

رحمة مقصلة التحكم اإلعالمي الصهيوني.
جيــل  مــن  الشــتات  فــي  التحديــات  مواجهــة 
فلسطيني شاب، وبعقول متزنة، هو ما  تعبر 
عنه رســائل الحــركات اإلرهابية اإلســرائيلية، 
برعايــة سياســية، وبعقليــة عصابــات تســمي 
إذ  الوحيــدة«،  الديمقراطيــة  »الدولــة  نفســها 
تنهار خرافاتها، حتى في الدوائر السياســية 
التــي كانــت حتــى األمــس القريــب مؤيــدة لهــا 
ولرواياتهــا. وال يــروق لهــؤالء أن يكــون هنــاك 
جيل شــاب يوازن بني فلســطينيته ومواطنته 

في دول غربية.
إن التصدي الفلسطيني في الشتات األوروبي 
ملثــل هــذا اإلرهــاب، ال يتــم ســوى بمزيــد مــن 
التنســيق والتالحــم بــني الجاليــات، وتخطــي 
عليــه  يراهــن  الــذي  العمــل  فــي  التشــقق  هــذا 
مــن يحاولــون اغتيالهــم سياســيا ومعنويــا.  
وربما، اليوم، يتســنى للفلســطينيني وللعرب 
جميعــا، أن يكســبوا جــوالت حاســمة، فــي ظــل 
بــات  مــا  وتحــت  التقليــدي،  اإلعــالم  انهيــار 
يوفــره اإلعــالم الجديــد، مــن إمكانــات إلســماع 
الصــوت، وإبــالغ الرســائل فــي التــو واللحظة، 

مهما كانت كثافة التضليل.

وُيقــرأ  فلســطني.  وممثلــي  الجاليــات  نشــطاء 
إليــه  الــذي وصلــت  اإلفــالس  ســياق  فــي  ذلــك 
عقــول جيــل مايــك هــراري وجســده كلــه ملطــخ 
فــي  محتــرف  كقاتــل  الفلســطينيني  بدمــاء 

املوساد. 
املوســاد  رجــال  فيــه  يــركل  كان  زمــٍن  أفــول 
صــورة  مســوقني  أوروبــا،  بوابــات  بأقدامهــم 
»التوحــش الفلســطيني« وضــرورة التصفيــة 
الجســدية واملعنويــة لهــم، يثيــر َمــن فّرختهــم 

تلك العقليات. 
فتكفــي عمليــة واحــدة مــن نشــر إشــاعات عــن 
الفلســطينيني لتجــد صداهــا، ولألســف، حتى 
بني بعض من يتحدثون العربية ممن يجدون 
أنفســهم فــي غربــة واحــدة مــع الفلســطينيني، 
يعيــدون تــالوة ذات روايــات الديكتاتوريــات، 
والتــي  الفلســطينية،  القضيــة  وراء  املتلطيــة 

غالبا ما يكون مصدرها مشتركا.
لفــض  مــن محــاوالت صهيونيــة  هــي واحــدة 
العادلــة، عربيــا  فلســطني  عــن قضيــة  الجمــع 

وغربيا وفلسطينيا.
فــي  الشــتات  فلســطينيي  ســمعة  تشــويه  إن 
أوروبا ال يتوقف، خصوصا مع ازدياد نشاط 
الكــذب  روايــة  وانهيــار  والشــابات،  الشــباب 
يهــود  يكتشــفها  أيضــا  بــات  التــي  والخــداع، 

تركوا فلسطني بعد سنوات من االحتيال.
التهديــدات،  هــذه  علــى  مجــٍد  غيــر  الصمــت 
وبــكل  بريديــة،  رســائل  بمظاريــف  املوجهــة 
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الفلسطينيين  هـــؤالء  مــن  كثير 
واجهوا في دول الغرب معضلة 
ــيــن«  ــى »مــغــتــرب ــ تــحــويــلــهــم إل
التخويف  ــري  ــج ي ــوش«  ــ ــ و»وح
قضية،  أصــحــاب  وليس  منهم، 
القرار  صناع  لبعض  يرق  لم  وربما 
الفلسطينية  للجاليات  يكون  أن 
على  الــضــوء  تسليط  فــي  دور 
يتعرض  فحين  الحكاية«.  »أصــل 
لخدش  فلسطين،  فــي  المركز، 

ــؤالء مــدافــعــيــن عن  ــ يــهــب ه
شعبهم وقضيتهم.

التخويف من »الوحش«

الجاليات 
التونسية تنتخب

فــي  التونســية  الجاليــات  بــدأت 
أوروبــا يوم أمس الجمعة، التوجه 
إلــى صناديــق االقتــراع بعــد حملة 
انتخابــات ونــدوات نقاشــية حــول 
الديمقراطــي،  البــالد  مســتقبل 
األحــزاب  مرشــحو  ويعتبــر 
يهــدف  ترشــحهم  بــأن  التونســية، 
واملهاجريــن  بلدهــم  خدمــة  إلــى 

التونسيني. 
األوروبيــة  البلــدان  بعــض  وفــي 
كبيــر  إعالمــي  اهتمــام  لوحــظ 
الديمقراطــي  باالســتحقاق 
التســامح  وطريقــة  التونســي، 
الحضــاري بــني مختلــف األحــزاب 
التونسية في الساحات األوروبية.

ازدياد 
في طلبات اللجوء

اللجــوء  طالبــي  أعــداد  تــزداد 
بــات  بمــا  أملانيــا،  إلــى  القادمــني 
يشكل معضلة أمام واليات معينة 
كبفاريــا، حيــث وصــل إلــى ميونــخ 
العــام،  هــذا  الجــئ  ألــف   17 نحــو 
ودراســة  بحــث  معظمهــم  ينتظــر 
أوضاعهــم وســط ظــروف صعبــة. 
ويشــكل الســوريون النســبة األكبر 
يتلوهــم  ثــم  هــؤالء  أعــداد  مــن 
العراقيون. وتقول السلطات هناك 
أماكــن  إيجــاد  مــن  تعانــي  بأنهــا 

إيواء لهذه األعداد املتزايدة.

لم يحالفه الحظ
لــم يحصــل املرشــح البرلينــي مــن 
ســوى  صالــح،  رائــد  عربــي  أصــل 
أصــوات  مــن  املائــة  فــي   18 علــى 
للترشــح  الديمقراطــي  االشــتراكي 
وجــاءت  برلــني،  عمــدة  ملنصــب 
النتيجــة ملصلحــة ميكائيــل موللر 
مــن  املائــة  فــي  بحصولــه علــى 59 
أصــوات 11 ألــف عضــوا. النتيجــة 
بــأن موللــر ســيكون عمــدة  تعنــي 
فوفرايــت  لــكالوس  خلفــا  برلــني، 
فــي  منصبــه  ســيترك  الــذي 

ديسمبر/كانون األول القادم.

على هامش

محمد المزديوي

ال يمكن للجالية العربية في أوروبا 
نفســها،  علــى  منطويــة  تعيــش  أن 
يؤازرهــا  ملــن  تديــر ظهرهــا  أن  وال 
فــي ظروفهــا الصعبة. وهي ظروف 
وكل  واإلســالموفوبيا  العنصريــة 
التــي  والوصــم،  التمييــز  أنــواع 
كثيــرة  ألســباب  وتســتعر  تــزداد، 
منها حرب إسرائيل التي ال تتوقف 
وكــذا  الفلســطيني  الشــعب  علــى 
الحــرب »غريبــة املالمــح والنوايــا« 

التي تخاض في العراق وسورية.
العربيــة ســوى أن  ليــس للجاليــة 
أمــام  الواضحــة  رؤيتهــا  تحــدد 
مواقفهــا  تكــون  أن  مســتجد.  كل 
مصالحهــا،  تراعــي  وأن  شــفافة، 
 
ٌ
إذ غالبــا مــا يســود خطــاٌب ُمحِبط

ال  العربيــة  الجاليــة  إن   يقــول 
تعرف مصالحها. 

تجــارب  مــن  نســتفيد  ال  ملــاذا 
أوروبــا.  فــي  الســابقة  الجاليــات 
األرمنيــة،  الجاليــة  مثــال  لنأخــذ 
لكنهــا  كثيــرة  مــآٍس  عاشــت  التــي 
اســتطاعت أن تفــرض االحتــرام فــي 
الغرب. اســتطاعت خلق لوبي قادر 
البرملــان  إلــى  نــواب  إيصــال  علــى 
وفــرض تعيــني وزراء. أليــس مثــال 
دليــال  أزنافــور،  شــارل  املغنــي 
األرمنيــة  الجاليــة  حيويــة  علــى 
الفرنســي  املغنــي  وأصالتهــا؟ هــذا 
األصلــي،  بلــده  ينســى  ال  العاملــي 
أرمينيــا، فــي الشــدة، )زلــزال، إبادة، 

حرب ضد أذرييجان(.
فــي  العربيــة،  الجاليــة  اســتطاعت 
وصــل 

ُ
ت أن  األخيريــن،  العقديــن 

إلــى مناصــب  العديــد مــن أفرادهــا 
 شــيئًا 

ّ
وزارية أوروبية مهمة، ولكن

الشــيء  وهــذا  ناقصــا.  يــزال  ال  َمــا 
الكفــاءات  هــذه  الكفيــل بجعــل  هــو 
العربيــة من مختلف املشــارب قيمة 
 بني ضفتني.

ً
مضافة وِجْسرا فاعال

بريد
الهجرة

بين ضفتين

االنتخابــات  هيئــة  تقــدر 
املقترعــن  عــدد  التونســية 
التونســين فــي أملانيــا بنحو 
ويتنافــس  ناخــب،  ألــف   25
األحــزاب  مــن  مرشــحا   13
علــى  املختلفــة   التونســية 
للفــوز  هــؤالء  أصــوات  نيــل 
فــي  واحــد  نيابــي  بمقعــد 

البرملان املقبل.
الجاليــة التونســية فــي أملانيــا 
التــي  االنتقــادات  ورغــم 
الفرعيــة  للهيئــة  وجهتهــا 
لانتخابــات، وجــدت نفســها 
ديمقراطــي  اســتحقاق  أمــام 
عنــه،  راضيــة  انتخابــي 
ولقــاءات  نــدوات  خــال  مــن 
مباشرة مع بعض املرشحن 
رؤيتهــم  قدمــوا  الذيــن 
واعديــن  املســتقبل،  لتونــس 
بــأن  التونســين  املهاجريــن 
بظروفهــم  االهتمــام  يكــون 
وعاقتهــم بوطنهــم األم على 

غير ما كان سابقا.
الجاليــة التونســية فــي أملانيــا 
أمــس  يــوم  منــذ  توجهــت 
غــد  يــوم  وحتــى  الجمعــة، 
أكتوبر/تشــرين   26 األحــد 
األول إلى 10 مكاتب ومراكز 
انتخابية تغطي معظم أماكن 

تواجدهم في عموم أملانيا.

A

)Getty( حراك في الشارع الدنماركي تضامنا مع غزة

من الحفل في كوبنهاجن )العربي الجديد(
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D

قطر 
  بطل آسيا

رياضة

نصــب النجم األرجنتيني ليونيل ميســي، 
أيقونة برشــلونة، نفســه كأكثر العب »مؤثر« 

فــي بطولة الدوري اإلســباني متفوقًا على 
كوكــي واألملانــي توني كــروس، نجمي أتلتيكو 

وريال مدريد. وصنع ميســي هذا املوســم ســبعة 
أهداف، وله 28 فرصة على املرمى، بحســب 

ات االتحاد اإلســباني لكرة القدم،   إحصاء
علمــًا بأنــه صنع في املوســم املاضي بأكمله 12 

هدفًا لزمالئه.

وضع كارلوس دونجا، املدير الفني للمنتخب 
البرازيلي، الئحة لالنضباط والسلوك في 

معسكر »السيليساو«. وكشفت صحيفة »فولها 
دي ساو باولو« املحلية وجود الئحة تحظر 

على الالعبني إظهار الشعارات السياسية 
والدينية، وهو األمر الشائع بني العبي الكرة 

البرازيليني، كما يحظر تسريب األنباء الخاصة 
باملنتخب إلى الصحافة أو حتى إلى وكالء 

أعمال الالعبني ألي سبب كان.

املهاجــم  أن  إخباريــة  تقاريــر  ذكــرت 
اإلسباني البرازيلي دييجو كوستا العب 
تشيلســي دخــل املستشــفى فــي لنــدن بعــد 
عودتــه مــن املباريــات الدوليــة مع منتخب 
إســبانيا بســبب فيــروس في املعــدة، األمر 

الذي أزعج مورينيو.

من املتوقع أن يتابع 400 مليون مشاهد في أكثر 
من مئة دولة حول العالم مباراة الكالسيكو 

املرتقبة في الدوري اإلسباني لكرة القدم بني ريال 
مدريد وغريمه التقليدي برشلونة اليوم. وأفاد 
بيان ملجموعة »ميديا أوديوفيسوال« اإلعالمية 
أن موعد اقامة املباراة سيسمح ببثها في قارتي 
آسيا وأميركا الالتينية على الهواء مباشرة، في 

وقت حصلت فيه الكثير من القنوات التلفزيونية 
على حقوق بث املباراة.

كوستا في المستشفى

ميسي 
أكثر العب »مؤثر« 

في »الليجا«

الشعارات السياسية 
والدينية ممنوعة 
في معسكر البرازيل

400 مليون 
مشاهد ينتظرون 
»كالسيكو« إسبانيا

حقق المنتخب القطري للشــباب تحت عشــرين عامًا إنجازًا تاريخيًا، بعد 
الفوز ببطولة كأس األمم اآلســيوية تحت 19 عاما ألول مرة، وذلك بعد 
االنتصار على كوريا الشــمالية بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي 

أقيمت في مدينة يانجون بمينامار.

)Getty( العبا المنتخب القطري يحتفالن بالفوز
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صــــراع مـــدن وثــقــافــة وعــقــائــد قــبــل التفكير 
ــديــــد« يــســتــعــرض  ــربــــي الــــجــ ــعــ ــرة. »الــ ــكــ ــالــ بــ
اإلحـــصـــائـــيـــات الــتــاريــخــيــة املــتــعــلــقــة بــهــذا 

الكالسيكو الشهير.

األكثر فوزًا وملك الشباك
خـــــــــاض ريـــــــــــال مـــــــدريـــــــد وبـــــرشـــــلـــــونـــــة فـــي 
ــــالل  خـ مــــــواجــــــهــــــة،   254 »الـــــكـــــالســـــيـــــكـــــو« 
تاريخهما، على الصعيد املحلي واألوروبي، 
 تــواجــه أعــتــى فريقني 

ُ
وديـــا ورســمــيــا، حــيــث

فــــي إســـبـــانـــيـــا فــــي الــــــــدوري اإلســـبـــانـــي فــي 
»ملك  كـــأس  فــي  التقيا  بينما  مـــبـــاراة،   168

رياض الترك

ُيعتبر يوم الكالسيكو في إسبانيا 
مــنــاســبــة تختلف عــن بــاقــي األيـــام 
الــكــرويــة الــعــاديــة، ففي هــذا الــيــوم، 
ــــى مــنــصــات  تـــتـــحـــّول املـــــــدن اإلســـبـــانـــيـــة إلــ
جــمــاهــيــريــة فـــي كـــل ســـاحـــاتـــهـــا، وتــتــحــول 
ــــوى وأغــلــى  ــاكـــن ملــتــابــعــة أقـ ــى أمـ املــــنــــازل إلــ

مباريات كرة القدم في العالم.
إنه »كالسيكو األرض« الذي ليس له مثيل 
فــي كــل الــبــطــوالت األوروبـــيـــة، إذ إن مــبــاراة 
بـــني ريــــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة تــتــحــول إلــى 

إنــــه كــالســيــكــو األرض، كــالســيــكــو إســبــانــيــا 
الـــذي فـــّرق املـــدن عــن بعضها وصــنــع شعبا 
ــر بـــســـبـــب قـــمـــيـــص كـــتـــالـــونـــي أو  ــ ــ يــــكــــره األخـ
لعب املباراة 

ُ
قميص أبيض »ملكي«. فعندما ت

بــني ريـــال مــدريــد وبــرشــلــونــة، يفقد الشعب 
اإلسباني وطنيته وينقل انتماءه إلى الفريق 
»البالوجرانا«   كان قميص 

ْ
إن الــذي يعشقه، 

اإلسبانية،  الكرة  ملك  األبــيــض،  القميص  أو 
لكن ملباراة »الكالسيكو« طابعا خاصا شهد 
على أعنف املشاهد واملشاجرات والبطاقات 

الحمراء واملشاكسات.
لذلك سيتم عــرض شريط تاريخي ألبــرز ما 
حصل في »الجانب الوسخ« من »الكالسيكو« 
 ضرب َمن 

ُ
بني برشلونة وريال مدريد، حيث

ــــرب، وتـــصـــادم هــــذا مع  ــــرب َمــــن هـ ضــــرب وهـ
ذاك واعتدى املدافع على املهاجم، في مباراة 
عنوانها الرئيسي هو الغضب واالستبسال 
الفريق  يــقــوم  أال  أجــل  مــن  امللعب  على أرض 
الــخــصــم بــاســتــعــمــال أســـلـــوب اإلهـــانـــة الــتــي 
تنتج عن الخسارة، في وقت أن الذي يخسر 
إلــى منبوذ  يــتــحــّول  األرض  فــي »كالسيكو« 

ومستضعف.
مــــن إنـــــــزالق رامـــــــوس الـــعـــنـــيـــف، الــــــذي أبــعــد 
ميسي أكثر من مترين من مكانه، إلى ضربة 
ماركيز،  لرافايل  راؤول  وجهها  التي  الظهر 
كلها حــكــايــات يــرويــهــا »كــالســيــكــو« األرض 
وما زال التاريخ يتحدث عنها. وَمــن ينسى 

الكالسيكو اإلسباني
إحصائيات فنيّة وتاريخيّة 

قبل النزال الكروي

تتجه األنظار الليلة 
إلى ملعب »سانتياجو 

برنابيو« في مدريد، حيُث 
سيشهد لقاء »الجبابرة« 

بين برشلونة وريال مدريد 
في اللقاء الشهير 

بـ«كالسيكو األرض«، أو 
كالسيكو إسبانيا، ورغم 

أن المباراة هي في 
الدوري اإلسباني وليست 

حاسمة، إال أن مباريات 
الفريقين لها طابعًا 

خاصًا. »العربي الجديد« 
يستعرض إحصائيات هذا 

»الكالسيكو«

»الوجه القذر« للكالسيكو: إن لم تكن  ذئبًا أكلتك الذئاب

كالسيكو 2014 
هو اللقاء رقم 169 

بين الفريقين

ميسي يتفّوق على 
رونالدو بعدد األهداف 

والمشاركة

إن  إذ  »الكالسيكو«،  عن  منفصل  لقاء  في  ورونالدو  ميسي  يتواجه 
لذلك  بأكمله،  الالعبين يملكان موهبة كروية ال يملكها فريق  هذين 
أكثر في  الشباك  الذي سيهزّ  الالعب  المواجهة مشتعلة على  ستكون 
»الكالسيكو« اإلسباني، في وقت أن الالعب الذي يُسجل في ليلة كروية 

مثل هذه،  سيدخل اسمه السجل الذهبي للكالسيكو اإلسباني.

مواجهة خاصة لميسي ورونالدو

2829
رياضة

راموس يقترب 
من المشاركة في الكالسيكو

الكالسيكو  اللحاق بمباراة  رامــوس في  املدافع سرخيو  تضاعفت فرص 
بعد مشاركته في املران الجماعي لفريق ريال مدريد استعدادًا الستضافة 
بــرشــلــونــة فــي كالسيكو الــكــرة اإلســبــانــيــة فــي قــمــة الــجــولــة الــتــاســعــة من 
الليجا. وكان راموس قد تغيب عن اللعب منذ بداية الشهر، بالتحديد منذ 
مباراة أثلتيك بلباو، بسبب إصابة بالساق اليمنى، في وقت استبعد فيه 
راموس من مباراتي سلوفاكيا ولوكسمبورج مع املنتخب اإلسباني في 
تصفيات يورو 2016، إلى جانب مباراتي ليفانتي في »الليجا« وليفربول 

اإلنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

دونجا يخوض وديتي تركيا والنمسا 
بقائمة مليئة بـ»المفاجآت«

أعـــــلـــــن كـــــــارلـــــــوس دونـــــجـــــا، 
مــــدرب املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي، 
الــقــائــمــة الــتــي يــخــوض بها 
ــا،  ــنـــمـــسـ ــي تـــركـــيـــا والـ ــ ــتـ ــ وديـ
والــتــي شملت عــدة مفاجآت 
باستدعاء العبني محترفني 
خــارج الــبــرازيــل، وذلــك لعدم 
اإلضــــــرار بــمــصــالــح األنـــديـــة 

املحلية في نهاية املوسم.
وأخذ دونجا في قراره بعني 

االعتبار الطلب الذي تقدمت به أندية برازيلية بعدم اضعافها في الوقت 
الذي تتنافس فيه في األدوار النهائية من الكأس والجوالت األخيرة من 
دونجا  قائمة  شملتها  التي  املفاجآت  بني  من  وتبرز  البرازيلي.  الـــدوري 
في مواجهة تركيا في 12 من الشهر املقبل في اسطنبول والنمسا بعدها 
بستة أيام في فيينا، استدعاء كاسيميرو )بورتو البرتغالي(، ودوجالس 
كوستا )شاختار األوكراني( ولويز أدريانو )شاختار األوكراني( وروبرتو 

فيرمينو )هوفنهايم األملاني(.

ألمانيا تواصل 
صدارة تصنيف »الفيفا«

الثالثة  املــراكــز  على  وكولومبيا  واألرجــنــتــني  أملــانــيــا  منتخبات  حافظت 
األولــــى فــي التصنيف الــشــهــري لــالتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا( في 
نسخته الــجــديــدة، والــتــي شــهــدت الــعــديــد مــن الــتــغــيــيــرات أبـــرزهـــا عــودة 
الجزائر خمسة مراكز ومصر  وارتــقــاء  األولــى،  العشرة  للمراكز  البرتغال 
23 مركزًا. وتقدمت بلجيكا مركزًا منتزعة املرتبة الرابعة من هولندا التي 
الــبــرازيــل مــواصــلــة احتاللها  الــخــامــس، تليها  للمركز  بــدورهــا  تــراجــعــت 

املرتبة السادسة، ثم فرنسا التي تقدمت مركزين.
وعلى املستوى العربي، تواصل الجزائر احتالل الصدارة متقدمة خمسة 
مراكز )15(، تليها تونس التي حافظت على مركزها )31( ثم مصر متقدمة 
23 مـــركـــزًا )38(، وهـــو نــفــس عـــدد املـــراكـــز الــــذي كــانــت قـــد تــراجــعــتــهــا في 

التصنيف السابق.

كريستيانو واثق 
من تحطيمه لرقم راؤول

أعرب البرتغالي كريستيانو 
ــال مــدريــد  ــالـــدو نــجــم ريــ رونـ
اإلســـبـــانـــي ثــقــتــه فـــي قــدرتــه 
عــلــى تــحــطــيــم رقــــم املــهــاجــم 
جونزاليس  راؤول  الــســابــق 
لــدوري  التاريخي  كــالــهــداف 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل رونالدو، في املباراة 
ــا »الـــــــريـــــــال«  ــهــ الـــــتـــــي فــــــــاز بــ
عــلــى لــيــفــربــول اإلنــجــلــيــزي 

بثالثية نظيفة في الجولة الثالثة من دوري األبطال، الهدف رقم 70 له في 
مشاركاته بالبطولة ليصبح على بعد هدف واحد من الرقم املسجل باسم 
راؤول. وقال رونالدو عقب املباراة »لست قلقا بخصوص الرقم القياسي 
لهدافي دوري األبــطــال، أعــرف أنني سأحطم هــذا الــرقــم، أنــا وليو ميسي 

قريبان للغاية منه، أهم شيء اليوم هو وصول الفريق للنقطة التاسعة«.

مدرب فياريال: عدم استدعاء 
برونو لمنتخب إسبانيا فيه ظلم كبير

ــــورال، مـــدرب فــيــاريــال اإلســبــانــي، أن عــدم  اعــتــبــر مارسيلينو جــارســيــا تـ
استدعاء العبه برونو سوريانو ملنتخب إسبانيا فيه ظلم كبير خصوصا، 
بعدما قاد سوريانو فريق »الغواصات الصفراء« لفوز كبير على زيوريخ 
السويسري بأربعة أهداف مقابل واحد في ثالث جوالت دور املجموعات 
من بطولة الــدوري أوروبــا، وساهم فيه بهدف. وصــرح مارسيلينو عقب 
الــفــوز الـــذي وضــعــه فــي صـــدارة املجموعة األولـــى »عـــدم اســتــدعــاء برونو 
للمنتخب فيه ظلم كبير، فكرت في ذلك قبل املونديال، اآلن يجري تجديد 

للدماء وتغييرات بالقائمة«.

أخبار مختصرة

تحقيق

ــا »الـــســـوبـــر«  ــ إســـبـــانـــيـــا« فــــي 34 لــــقــــاء. أمــ
اإلســبــانــي، فجمع »الــريــال« و«الــبــرســا« في 
12 مباراة تاريخية، في وقت شهدت بطولة 
دوري أبطال أوروبــا على ثمانية مباريات 
مثيرة بني الفريقني، في حني أن 33 مباراة 

ودية كانت بلون »الكالسيكو« أيضا.
 مـــن مـــواجـــهـــات الــــــدوري اإلســبــانــي، 

ً
بـــدايـــة

امللعب  أرض  على  والــحــمــاس  الندية   
ُ
حيث

ال يمكن مقارنتها بــأي مــبــاراة أخــرى على 
ــال مــدريــد  ــ  لــعــب ريـ

ُ
ــة، حـــيـــث ــيــ ــكـــرة األرضــ الـ

وبــرشــلــونــة 168 مـــبـــاراة، وتــمــكــن »الـــريـــال« 
من الفوز في 70 مباراة منها 51 على أرضه 
لقاء  و19  برنابيو«  ملعب »سانتياجو  في 
خـــارج الــقــواعــد، بينما فـــاز بــرشــلــونــة بـــ66 
مباراة على غريمه التقليدي وعدوه اللدود. 
ومـــن بــني الـــــ66 انــتــصــارًا، تــمــكــن »الــبــرســا« 
من الفوز في 48 لقاء على أرضه في ملعب 
»الــكــامــب نـــو«، فــي وقـــت حــقــق 18 انــتــصــارًا 

خارج إقليم »كتالونيا«.
حصلت  فــقــد  الــتــعــادل،  لنتيجة  وبالنسبة 
فــــي 32 مـــواجـــهـــة فــــي الــــــــدوري اإلســـبـــانـــي، 
مــنــهــا 15 تـــعـــاداًل عــلــى أرض ريــــال مــدريــد 
و17 لقاء على أرض برشلونة. وتبدو نسبة 
ال  الفريقني  ألن  نظرًا  جــدًا  قليلة  التعادالت 
»يـــرحـــمـــان« شـــبـــاك الــخــصــم مــطــلــقــا، إذ إن 
الهدف الرئيسي هو إذالل العدو األزلي منذ 
أجيال وقرون، وهذا األمر الذي جعل نسبة 
ــداف مــتــقــاربــة فـــي »كــالســيــكــو« الـــدور  ــ األهــ
 سجل »الريال« 274 هدفا، 

ُ
اإلسباني، حيث

 بينما هز برشلونة شباك ريــال مدريد في
265 مناسبة.

وباالنتقال إلى بطولة كأس ملك »إسبانيا«، 
فــــإن املـــواجـــهـــات لـــم تــكــن كــثــيــرة تــاريــخــيــا 
على  واملنافسة  مباراة،   34 على  واقتصرت 

إذ  جـــدًا،  وقــريــبــة  األسبقية مشتعلة  خطف 
إن الــفــارق بــني ريــال مــدريــد وبرشلونة هو 
فــي فــوزيــن فــقــط، وذلـــك بسبب فــوز الــنــادي 
»املــلــكــي« بــــ12 مــبــاراة فــي الــكــأس، فــي وقت 
متفوقا  لقاء،   14 في  بالفوز  برشلونة  ظفر 
عــلــى الــغــريــم الــتــقــلــيــدي فــي هـــذه الــبــطــولــة، 
بينما ساد التعادل في سبعة لقاءات فقط 

ــدريــــدي« 65  تــاريــخــيــا. وســجــل الـــنـــادي »املــ
هدفا في مرمى برشلونة في هذه البطولة، 
بينما سجل النادي »الكتالوني« 66 هدفا. 

أما مباريات »السوبر« اإلسباني، فكانت 12 
الذي  »الــريــال«  يتفّوق  مواجهة فقط، وهنا 
تــمــكــن مــن الــفــوز بــســت مــبــاريــات مــن أصــل 
االنتصار  حقق  برشلونة  أن  حــني  فــي   ،12
التعادل في  أربــع مباريات، بينما خّيم  في 
مباراتني فقط، ليحتكم الفريقان إلى ركالت 
الترجيح. وبالنسبة لألهداف التي سجلها 
الفريقان فــي الــشــبــاك، فــإن ريــال مــدريــد هز 
فــي وقت  فــي 25 مناسبة،  شــبــاك برشلونة 

اكتفى برشلونة بتسجيل 17 هدفا فقط.
ــابـــل، وعـــلـــى الــصــعــيــد الــــقــــاري، أي  ــقـ فـــي املـ
ــإن ريـــال  دوري أبـــطـــال أوروبــــــا تـــحـــديـــدًا، فــ
مــدريــد يــتــفــّوق فــي مــبــاريــات »الكالسيكو« 
بثالث حاالت فوز مقابل فوزين لبرشلونة، 
البطولة  فــي  وذلــك خــالل ثماني مواجهات 
األوروبية، في حني أن التعادل حرم الفريقني 
الفوز في ثالث مباريات رسمية.  من متعة 
ــا عـــدد األهـــــداف الــتــي سجلها »الـــريـــال«  أمـ
 فـــي دوري األبــــطــــال فـــي مـــرمـــى بــرشــلــونــة، 
»البرسا«  وقــت سجل  في  13 هدفا،  فكانت 

عشرة أهداف.
ــــي وقـــــت خـــــاض الـــفـــريـــقـــان اإلســـبـــانـــيـــان  وفـ
ــاز فــي  ــ ــإن »الـــــريـــــال« فـ ــ 33 مــــبــــاراة وديـــــــة، فـ
ــاز بــرشــلــونــة  أربـــعـــة لـــقـــاءات فــقــط، بــيــنــمــا فـ
فــي 19 مـــبـــاراة، فــي وقـــت ســـاد الــتــعــادل في 
ــبـــاريـــات. وعــــن نــســبــة األهــــــداف في  عــشــر مـ
ــإن بــرشــلــونــة هز  ــــودي، فــ ــ »الــكــالســيــكــو« الـ
الشباك املدريدية في 83 مرة، بينما »الريال« 

هز الشباك الكتالونية في 42 مرة فقط.
ــات،  ــاريـ ــبـ ــــي املـــجـــمـــوع الــــعــــام لــجــمــيــع املـ وفـ
ــا، فــــإن بــرشــلــونــة يــتــفــّوق  ــ ــيـ ــ مــحــلــيــا وأوروبـ
بــفــوزه فــي 107 مــبــاريــات تــاريــخــيــا، بينما 
الـــنـــادي »املـــلـــكـــي« تــمــكــن مـــن الـــفـــوز فـــي 95 
لــقــاًء، في وقــت سجل التعادل حضوره في 
سجلة فهي 

ُ
58 مــبــاراة. أمــا عــدد األهــداف امل

الــنــادي »الــكــتــالــونــي«، بينما   451 لــصــالــح 
ــادي  ــ نـ ــد،  ــ ــدريــ ــ ــــي 426 ملـــصـــلـــحـــة ريــــــــال مــ هـ

العاصمة اإلسبانية.

هدافو »الكالسيكو« عبر التاريخ
تشهد مباريات »الكالسيكو« في كل موسم 
كروي جديد، إثارة وندية على أرض امللعب 
ال يمكن تخّيلها أو احتواؤها، إذ إن الحرب 
ــدأت مــنــذ  ــ ــة بــــني هـــذيـــن الـــفـــريـــقـــني بــ ــعـ ــواقـ الـ
ســنــوات طــويــلــة، والــيــوم وصــلــت إلــى العام 
2014، ولـــكـــل »كــالســيــكــو« حــكــايــة جــديــدة 
وهدافا جديدًا ُيسجل هدفا ويضع بصمته 
ــتـــي ُيــشــاهــدهــا  ــاراة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ ــ ــبـ ــ فــــي املـ
املاليني حول العالم، لذلك سيتُم استعراض 
الهدافني لهذه املباراة من املركز األول حتى 

املركز الخامس الذي يحتله رونالدو.
تــــفــــّوق األرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي فــي 
السنوات األخيرة على أبرز الالعبني الذين 
 سجل حتى 

ُ
مــروا على »الكالسيكو«، حيث

اآلن 21 هدفا فــي شباك ريــال مــدريــد، وهو 
ُيعد صاحب القدم الذهبية في »كالسيكو« 
الدوري اإلسباني، إذ سجل 14 هدفا، بينما 
مناسبات  خمس  في  املدريدية  الشباك  هز 
فـــي »الـــســـوبـــر« اإلســبــانــي ومــنــاســبــتــني في 
دوري األبـــطـــال، لــيــدخــل »كــالســيــكــو« 2014 

متزعما للهدافني.
فــي املــركــز الــثــانــي يــأتــي الــهــداف التاريخي 
لريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو برصيد 
 14 إذ سجل  فــي مرمى برشلونة،  18 هدفا 
هــدفــا خــــالل مـــبـــاريـــات الــــــدوري اإلســبــانــي، 
ــلـــك، وهــدفــني  ــأس املـ ــدفـــني فـــي بــطــولــة كــ وهـ
في »السوبر« اإلسباني، أما صاحب املركز 
الــثــالــث فــهــو راؤول جــونــزالــيــز، العـــب ريــال 
مـــدريـــد الــســابــق، الــــذي ســجــل 15 هــدفــا في 
مــبــاريــات »الــكــالســيــكــو«، كـــان منها 11 في 
ــد في  ــــدوري وثــالثــة فــي »الــســوبــر« وواحــ الـ

دوري األبطال.
وبــالــنــســبــة لــلــمــركــز الــــرابــــع، فــهــنــاك ثــالثــة 
العـــبـــني مــتــســاويــن بـــعـــدد األهــــــــداف، إذ إن 
اإلسبانيان سيزار رودريجيز وفرانسيسكو 
العام،  جينتو سجال 14 هدفا في املجموع 
فــي وقــت سجل العــب »الـــريـــال« التاريخي، 
املــجــري فيرنك بــوشــكــاش، 14 هــدفــا أيضا، 
املركز  فــي  فيأتي  رونــالــدو  أمــا كريستيانو 
الــخــامــس عــمــلــيــا، لــكــن عــلــى الـــــورق ونــظــرًا 
لوجود ثالثة العبني في املركز الرابع، فهو 
13 هدفا  الــعــام برصيد  الترتيب  فــي  سابع 
في جميع مباريات الكالسيكو التي لعبها 

مع »الريال«.

الالعبون األكثر ظهورًا
»كالسيكو  فــي  يلعب  الـــذي  الــالعــب  يتمّيز 
وكروية  عاملية  شهرة  يربح  بأنه  األرض«، 
كبيرة، نظرًا ألنه يلعب في مباراة ال يتركها 
ــــروي مـــن كـــل أقـــطـــاب األرض وال  مــشــجــع كـ
ُيـــتـــابـــع كــــل تــفــاصــيــلــهــا الـــحـــمـــاســـيـــة، لــذلــك 
هناك بعض الالعبني الذين خاضوا لقاءات 
وتــركــوا بصمة  الــتــاريــخ«  عبر  »الكالسيكو 
يغفلها  ولـــن  »الـــريـــال«  ينساها مشجع  لــن 

مشجع »البرسا«.
وُيعتبر مانويل سانشيز، العب ريال مدريد، 
»الكالسيكو«  مباريات  في  املشاركني  أكثر 
 خاض 43 مباراة مع فريقه، 

ُ
تاريخيا، حيث

لــقــاًء   42 جينتو  فــرانــســيــســكــو  لــعــب  بينما 
تاريخيا ضد برشلونة، في وقــت يأتي في 
املركز الثالث العب برشلونة املوهوب الذي 
الــنــادي  الــيــوم يلعب لقميص  يـــزال حتى  ال 
»الكتالوني« وهو تشافي هيرنانديز الذي 

خاض 40 مباراة في »الكالسيكو«.
فــي وقـــت يــحــل فــي املــركــز الــثــالــث فــرنــانــدو 
ــل 

ّ
ــد، الـــــــذي مــث ــدريـــ ــ ــــب ريـــــــال مـ هـــيـــيـــرو، العــ

مــــبــــاراة، مثله  فـــي 37  ــكـــي«  ــلـ الــقــمــيــص »املـ
مــثــل راؤول جــونــزالــيــز الــــذي خـــاض أيــضــا 
ــبــــاريــــات نـــفـــســـه. أمـــا  ــدد املــ ــ مــــع »الـــــريـــــال« عـ
الــحــارس العتيد إيــكــر كــاســيــاس، فقد لعب 
ضد برشلونة 34 مباراة، ومدافع برشلونة 
بــويــول، فلعب 32 مباراة  ــعــتــزل، كارليس 

ُ
امل

في »الكالسيكو« اإلسباني.
وبــالــنــســبــة لــلــيــونــيــل مــيــســي األرجــنــتــيــنــي، 
 
ُ
ــر، حــيــث ــيـ فــيــدخــل الــقــائــمــة فـــي املـــركـــز األخـ

ــبــــاراة ضد  لــعــب بــقــمــيــص بــرشــلــونــة 28 مــ
ــال مـــدريـــد،  ــ الــغــريــم الــتــقــلــيــدي واألزلـــــــي، ريـ
ويــمــلــك فـــرصـــة فـــي مـــبـــاراة الـــيـــوم مـــن أجــل 
ــاراة تـــاريـــخـــيـــة. في  ــبــ رفــــع الـــرقـــم إلــــى 29 مــ
املقابل خاض أفضل العب في العالم، النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 21 مباراة 
فـــي »الــكــالســيــكــو«، ومــــا زال بــعــيــدًا بسبع 

مباريات عن االرجنتيني ميسي.
ــى لــقــاء  ــ لــــذلــــك، ســتــتــجــه األنــــظــــار الــلــيــلــة إلـ
»الجبابرة« بني ريال مدريد وبرشلونة في 
الذي  املسرح  برنابيو«،  ملعب »سانتياجو 
الــغــريــمــني في  لــقــاء بــني  سيشهد عــلــى أول 
املــوســم الــكــروي الــجــديــد، وَمـــن ســيــفــوز هو 
َمن يحكم الكرة اإلسبانية ما بعد اللقاء إلى 

حني حلول مباراة اإلياب.

E E

حسام أسامة

د تصدره 
ّ
واصل منتخب الجزائر تحقيق اإلنجازات على مختلف الصعد، ليؤك

بل  )فيفا(،  القدم  لكرة  الــدولــي  االتــحــاد  في تصنيف  العربية  املنتخبات  قائمة 
ويصعد للمركز الخامس عشر في التصنيف العاملي، وهي املرة األولى له في 
التاريخ التي يصل فيها إلى هذا املركز، حيث كان أفضل مركز له هو التاسع 
عشر. وسار »محاربو الصحراء« على نهج الكبار، بعد أداء مبهر في بطولة 
املتأهلني إلى نهائيات  العالم 2014 املاضية، باإلضافة إلى كونهم أول  كأس 
الفريق ألن يحصد  أهــل  بـــأداء  باملغرب،  األفريقية 2015  األمــم  كــأس  بطولة 
املركز الخامس عشر عن جدارة واستحقاق، بعد مجهود راقي من املسؤولني 

والالعبني على حد سواء.
نوفمبر/تشرين  في  التاسع عشر وحققته  هو  للجزائر  مركز  أفضل  وكــان 
الثاني 2012، ولكن بالنظر للفترة املاضية، نجد أن املنتخب العربي سيواصل 
في  األوروبــيــة  الطريقة  تعمل على  إدارتـــه  أن  فــي رحلته، وخصوصًا  التقدم 
في  الــكــروي  واملستقبل  الــحــاضــر  لنجوم  اختياراتها  وفــي  العبيها  تجهيز 

البالد. وهنا يكمن سر النجاح.
املنتخب  تفيد  قد  التي  املواهب  الجزائري تبحث عن  املنتخب  إدارة  أصبحت 
خالل الفترة املقبلة، وتحصر أسماء املحترفني في الخارج والذين لم يشاركوا 
املنتخبات  لــيــنــافــســوا  جــزائــريــة،  جنسية  ولــديــهــم  بــعــد  أول  منتخب  أي  مــع 
قــادر على مناطحة  بناء منتخب  ليبدأ في  النجوم،  أبــرز  األوروبــيــة في ضم 
الكبار وحصد األلقاب، وهو ما كان ينقص الكرة العربية طوال الفترة املاضية 
بعد ضياع الكثير من النجوم بسبب عدم سعي ومكافحة إدارات منتخباتها 

لضمها قبل كبار العالم.
وبهذا املركز التاريخي في ترتيب املنتخبات الذي يصدره االتحاد الدولي لكرة 

القدم، فإن الجزائر أصبحت دولة ُمتميزة في عالم كرة القدم قاريًا وعامليًا.

الجزائر التاريخي

مجرّد رأي

)Getty( نيمار في مواجهة راموس في إحدى مباريات الكالسيكو في الموسم الماضي

)Getty( لقطة من مباراة شهدت عنفًا ومشاكل على أرض الملعب بين برشلونة وريال مدريد

قــام رونــالــدو بدفع مــدرب برشلونة،  عندما 
جــــــوارديــــــوال، لــيــتــحــول املـــلـــعـــب إلـــــى »هــــرج 
ــرج«، ويــتــصــادم الــالعــبــون بعد عمليات  ومــ
اســتــفــزاز رافــقــت كــل لقطة فــي املــبــاراة، حتى 
يدافع  فالديز  دار  عقر  فــي  كاسياس  أصبح 
عن العبيه، وتحّول فالديز إلى »جرانديزير« 
بــرشــلــونــة يــهــاجــم كـــل َمــــن يــقــف فـــي وجــهــه 

دفاعا عن جوارديوال.
وعــنــد مــحــاولــة إيــقــاف ميسي، مــن الصعب 

صــراعــات والتحامات وغضب، كل ذلــك في 
تعّرض  إذا  فكيف  »الكالسيكو«،  مباريات 
ــفــــرد لــضــربــة  ــنــ كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو املــ
أخــرج  أو عندما  إيــقــافــه،  أجــل  مــن  متعّمدة 
ميسي الكرة وركلها في وجه جمهور ريال 
بــاألوراق  الجماهير  رمته  مــدريــد، وعندها 
يتم نسيان مجرم  املياه، وكيف  وزجاجات 
 

ّ
»الكالسيكو«، البرتغالي بيبي، الذي انقض

على داني ألفيش وضربه، ليطير األخير في 

اإلســبــانــي، فــإن نـــزول 11 العــبــا »مــدريــديــا« 
مــن أجـــل مــواجــهــة 11 العــبــا »بــرشــلــونــيــا«، 
سُيحّول املــبــاراة إلــى مواجهة الــنــار واملــاء، 
لكن َمن منهما سيكون النار وَمــن سيكون 
املــاء؟ السؤال سيجيب عليه الالعبون الـ22 
 الــصــراع الــكــروي 

ُ
عــلــى أرض املــلــعــب، حــيــث

التي  الدقيقة 90،  إال بحلول  ه 
ّ

ال يمكن فض
مباريات  في مسلسل   جديدًا 

ً
بطال علن 

ُ
ست

مشاهدة  عــدم  الغريب  ومــن  »الكالسيكو«، 
ــبـــني عــلــى  مـــشـــاجـــرات ومـــشـــاكـــل بــــني الـــالعـ
 أرض املــلــعــب، إذ إن الــحــمــاس والــرغــبــة في 
كــســر هــيــبــة الـــعـــدو الـــلـــدود تــتــعــدى حـــدود 

املستطيل األخضر. 
ســلــســلــة  ــي  ــ فــ االول  ــعــــب  الــــصــ ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ إنــــــــه 
»كالسيكو« 2014، ولن يمر مرور الكرام ولن 
يكون مجرد لقاٍء كــروي، إنه األقــوى واألبــرز 
على الكرة األرضية. ورغم أنها مجرد مباراة 
كرة قدم، لكنها أكثر بكثير بالنسبة لالعبي 
إنــهــا مسألة كرامة  مــدريــد،  برشلونة وريـــال 
وكــبــريــاء مــن أجـــل زعــامــة الــكــرة اإلســبــانــيــة، 
إنها ليلة ال تعرف إال الــذئــاب، وإن »لــم تكن 
ليلة »الكالسيكو«  الذئاب«، ففي  أكلتك  ذئبا 
يـــتـــحـــّول الـــخـــصـــم إلـــــى عــــــدو، والــــــــذي يــفــوز 
الــشــعــب،  ســيــحــتــل األرض و«يـــســـفـــك« دمـــــاء 
أنــه سيحتل قلوب إسبانيا بأكملها  واألهــم 

ألنه كان األقوى.
رياض...

راموس وبيبي 
من أكثر الالعبين الُمنَذرين 

في الكالسيكو

ميسي ورونالدو 
أكثر العبين يُعرقالن 

على أرض الملعب

قطع الكرة منه بدون اعتداء وعنف جسدي 
الــكــروي، فكيف إذا  إلــى املــســتــوى  ال يرتقي 
 
ُ
كانت الحكاية بني ميسي وكارفاليو، حيث

حــــاول كــارفــالــيــو فـــي أكــثــر مـــن ثــــالث مـــرات 
قــطــع الـــكـــرة مـــن مــيــســي مـــن دون فـــائـــدة، إذ 
في كل مرة يحصل األرجنتيني على خطأ، 
لــكــن فــي املــــرة األخـــيـــرة قـــام كــارفــالــيــو برفع 
صوته في وجه ميسي، وعندها قام ميسي 
بــوضــع يـــده عــلــى خــصــر كــارفــالــيــو والسير 

الهواء ويسقط  أرضا، وليلة الغضب الكبرى 
عندما قام مارسيلو بفقدان أعصابه وركل 
فابريجاس عن تعّمد، وعندها خرج البدالء 
من مقاعدهم وتحّول امللعب إلى »مزرعة«، 
الأخالقية  بحركة  يومها  مورينيو  ليقوم 

عبر شد جفن الراحل تيتو فيالنوفا.
وفــــي »كــالســيــكــو« الـــعـــام 2014، لـــن تــكــون 
األمور مختلفة كثيرًا، وحتى لو كانت املباراة 
مجرد لقاء ذهــاب ضمن منافسات الــدوري 

مـــعـــه، وحــــني رفــــع األول يــــده ارتـــطـــم كــوعــه 
 أنه 

ً
بوجه األرجنتيني ليسقط ميسي ممثال

تعّرض لضربة كوع.
وبعد هذه اللقطة، هاجت مدرجات »الكامب 
نـــو« وثــــارت الــجــمــاهــيــر، حــتــى جـــوارديـــوال 
قــواعــدهــا،  خـــارج  احتياطه أصبحت  ودكـــة 
فـــي وقــــت تـــصـــادم الـــبـــدالء مـــع بــعــا ونــســوا 
 ،

ً
ــال ــارج الــتــشــكــيــلــة األســـاســـيـــة أصــ ــ أنـــهـــم خـ

إن »مسرحيات  قــال  كــان مورينيو  ويومها 
برشلونة« ال تنتهي. لكن اللقطة التي أثارت 
الـــرعـــب وفـــّجـــرت غــضــب الـــالعـــبـــني، هـــي ما 
حصل بــني رامـــوس وميسي، عندما حــاول 
الــكــرة، وعندما  لقطع  األول مالحقة ميسي 
 إال ضربه على قدمه عن 

ً
فشل، لم يجد حال

سابق إصرار وترّصد.
وهذا املشهد أظهر »الوجه القذر« للكالسيكو، 
إذ إن املشاعر لم تحتمل رؤية ميسي يتعرض 
في  الجميع  فدخل  عمد،  عــن  قاسية  لضربة 
صدام واألرجنتيني يتألم على أرض امللعب، 
ــبــــو خــــط الـــوســـط  ــعــــون والعــ ــدافــ لـــيـــركـــض املــ
واملــهــاجــمــون ويـــحـــدث الــتــشــابــك بـــاأليـــادي. 
وعندها قام مدافع »الريال«، راموس، بضرب 
على  آنــذاك  اإلسباني  املنتخب  وقائد  زميله 
وجهه في لحظة غضب، وعندما حاول الحكم 
رفـــع الــبــطــاقــة الــحــمــراء فــي وجـــه رامــــوس، لم 
يجد طريقة لرفعها بسبب التوتر والغضب 

املوجود بني الالعبني.
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قال الطبيب املعالج ملايكل شوماخر، إن بطل 
العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات، سبع 
مــــرات، حــقــق تــقــدمــا جــيــدًا، إال أن تعافيه قد 

يستغرق عدة سنوات.
العالج في قصره  يــزال شوماخر يتلقى  وال 
ــا الـــغـــيـــبـــوبـــة، حـــيـــث تــتــم  ــقـــاومـ بـــســـويـــســـرا مـ
رعــايــتــه فــي جــنــاح طــبــي أعــــّد لــهــذا الــغــرض. 
وكــان بطل العالم سبع مــرات عــاد ملنزله مع 
زوجته وأوالده قبل شهرين بعد خروجه من 

عيادة إلعادة التأهيل في لوزان بسويسرا. 
وقال جان فرانسوا بايان، الذي تولى االشراف 
ــــادث الــــذي  ــــحـ ــر عـــقـــب الـ ــاخـ ــومـ عـــلـــى عـــــالج شـ
تعّرض له خالل تزلجه على الجليد في جبال 
الفرنسية:  ــــي.أل« االذاعــيــة  االلـــب، ملحطة »آر.تـ
»الحظُت حدوث بعض التقدم، إال أنني يجب 

أن أقول إن علينا منحه بعض الوقت«.
ــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى ســائــر  ــ ــاف: »االمـ ــ وأضــ
املــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن الــحــالــة نفسها.. 
ــار زمــنــي يــــراوح مــا بــن عــام  نــمــضــي فــي إطــ
ــســم 

ّ
ــذا فـــإنـــنـــا يـــجـــب أن نــت ــ وثــــالثــــة أعــــــــوام، لـ

بالصبر«. وعانى شوماخر، البالغ من العمر 
45 عـــامـــا، مـــن إصـــابـــات خــطــيــرة فـــي منطقة 
ــراء ســقــوطــه الـــقـــوي أثـــنـــاء تزلجه  الـــــرأس، جــ
الفرنسية  األلـــب  بــجــبــال  مــريــبــل  فــي منتجع 

املاضي، وخضع  االول  كانون  في ديسمبر/ 
البداية.  في  في مستشفى جرينوبل  للعالج 
ــــى مــســتــشــفــى فــي  ــرى نـــقـــل شـــومـــاخـــر إلـ ــ وجــ
مدينة لوزان السويسرية، قبل أن يخرج منها 
في  التأهيل  عملية  ملواصلة  املــاضــي  الشهر 

منزله في بلدة جالن السويسرية.
ــــالج ســائــق  ــه ســـيـــواصـــل عــ ــ وقـــــــال بــــايــــان إنــ
فـــيـــراري ومـــرســـيـــدس ســابــقــا فـــي ســويــســرا، 
إال أنــه لم يكشف حتى اآلن عن أيــة تفاصيل 
طبية أخرى، سوى القول إن السائق األملاني 
الشهير ال يعاني من غيبوبة، كما أنه ليس 
في حالة »فقدان للوعي«. وأضــاف: »هو في 
حالة جيدة، كما تملك زوجته مجموعة من 
ـــرت لــه كــل ما 

ّ
املستشارين الــرائــعــن، وقــد وف
يحتاجه لكي تتحّسن حالته«.

وكان ميك، ابن األسطورة شوماخر، قد صرح 

بأن والــده يسترّد وعيه ببطء من الغيبوبة. 
ــاء تــصــريــح مــيــك شــومــاخــر عــلــى لــســان  ــ وجـ
ملحطة  مونست،  لــوي  جــان  الفرنسي  املعلق 
أوروبــا 1 اإلذاعية، ونشرته صحيفة »دايلي 
ــال: »الــتــقــيــُت ابــن  مــيــل« الــبــريــطــانــيــة، حــيــث قـ
شوماخر، البالغ من العمر 15 عاما، وأكد لي 
أن شومي يتحّسن ويسترد وعيه، لكن ببطء 
شديد«. وأضاف مونست: »على الرغم من أن 
ب 

ّ
وتتطل جــدًا،  بطيئة  بوتيرة  تسير  األمـــور 

الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت، لــكــنــنــي أعــتــقــد أن أمــامــه 
فرصة كبيرة للعودة إلى الحياة الطبيعية«.

وألـــقـــى مــونــســت الـــضـــوء عــلــى الــطــريــقــة الــتــي 
أصيب بها بطل العالم في سباقات الفوموال 1 
سابقا، شوماخر، عندما ضرب رأسه بصخرة 
أكــد أن ارتطام  املــاضــي، حيث  خــالل الخريف 
ــرأس لــيــس هـــو املــشــكــلــة اآلن، إنــمــا السبب  ــ الـ
الرئيسي هو الكاميرا املثبتة في الخوذة التي 
كان يرتديها، والتي أصابت املخ بشكل خطير 
ــام. واعـــتـــمـــد وصـــيـــف بــطــولــة  ــ ــطـ ــ نــتــيــجــة االرتـ
شوماخر،  ميك  للناشئن،  للكارتينج  العالم 
الـــذي كـــان يتسابق تــحــت اســـم عــائــلــة والــدتــه 
اســم ميك جونيور، وفاز  املوسم  هــذا  بيتش، 

بأربعة سباقات، وحل ثانيا في ثمانية.
)العربي الجديد، رويترز(

الدوحة ـ العربي الجديد

ــة، يــاســن  ــريـ ــطـ ــقـ وضـــــع نـــجـــم كـــــرة الـــســـلـــة الـ
األول،  املنتخب  مــع  ملسيرته  حــدًا  إسماعيل، 
بعد إعالنه اعتزال اللعب الدولي بعد مشوار 
حافل من النجاح واإلنــجــازات استمر لنحو 
واحد وعشرين عاما، حيث شارك خاللها في 
عدد كبير من البطوالت الخليجية والعربية 
واآلسيوية والدولية، سواء بقميص العنابي 
أو نادي الريان، واختتمها باللقب الخليجي 
الرابع على التوالي في تاريخه على حساب 
مــنــتــخــبــات عـــريـــقـــة كـــالـــبـــحـــريـــن واإلمـــــــــارات 
العربية املتحدة والكويت، إضافة الى اململكة 

العربية السعودية، البلد املستضيف.
وقال قائد املنتخب القطري، في تصريحات 
تلفزيونية: »إن التتويج ببطولة الخليج يعّد 
مسك ختام ملشواري الطويل مع العنابي الذي 
حققت معه أكثر من 15 بطولة في املسابقات 
املختلفة. وأتمنى التوفيق للعنابي الوطني 

في ما تبقى من االستحقاقات املقبلة«.
بالبطولة  التتويج  أن  إلــى  وأشــار إسماعيل 
اللعب  اعتزاله  الخليجية يعّد فرصة إلعالن 
الــــدولــــي، رغــــم أن هــــذه الــخــطــوة مـــن أصــعــب 
لُت أن أنهي 

ّ
ي فض

ّ
القرارات على الالعب، »ولكن

مــشــواري مــع العنابي وأنــا فــي قمة العطاء. 
وحــان الــوقــت إلعــطــاء فرصة للجيل الجديد 
مــن أجـــل اســتــكــمــال مــســيــرة إنـــجـــازات السلة 
القطرية«. وأكد نجم املنتخب القطري أن كرة 
تملكه  ملــا  واعــد  لها مستقبل  السلة سيكون 
مـــن العــبــن مــمــّيــزيــن حــصــلــوا عــلــى الــخــبــرة 
الــكــافــيــة لــلــمــنــافــســة فـــي أي بـــطـــولـــة، أمــثــال 
الدرويش  وأحمد  املعطي  عبد  حسن  محمد 
وعـــبـــد الـــلـــه املــطــالــقــة ومـــنـــصـــور الــحــضــري، 
وغيرهم. وعن مباراة البحرين األخيرة، قال: 
»لقد نجحنا في الظفر باللقب بفضل خبرة 

مانشستر ـ العربي الجديد

أكد مانشستر يونايتد االنجليزي لكرة القدم 
اإلسباني  انضمام حــارس برشلونة  إمكانية 
السابق، فيكتور فالديز، إلى صفوف الفريق، 
ــكـــن فـــقـــط حـــتـــى يــــتــــدرب مــــع »الـــشـــيـــاطـــن«  ولـ
الحمر بعد التعافي من اإلصابة التي تعّرض 

لها وأبعدته عن املالعب لستة أشهر. 
وترك الحارس، البالغ من العمر اثنن وثالثن 
املاضي  املوسم  عاما، فريق برشلونة بنهاية 
بــعــدمــا أمـــضـــى كـــامـــل مــســيــرتــه فـــي صــفــوفــه، 
ــا عـــــن تـــجـــربـــة  ــثـ ــــل الــــرحــــيــــل بـــحـ

ّ
ولــــكــــنــــه فــــض

احترافية جديدة. وال يزال فالديز يتعافى من 

تــشــهــد مــبــاريــات املــرحــلــة الــتــاســعــة من 
مــنــافــســات الـــــدوري اإلنــجــلــيــزي املــمــتــاز 
لكرة القدم، قمة من العيار الثقيل تجمع 
بــــن تــشــيــلــســي املـــتـــصـــدر ومــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الــطــامــح لــلــعــودة إلـــى وضــعــه 
املقبلة ومحاولة  الفترة  الطبيعي خالل 

اللحاق بالركب قبل فوات األوان.
فان  الهولندي املخضرم، لويس  ويــدرك 
خال، مدرب الشياطن الحمر، أن خطورة 
ــلــــوز« تــكــمــن فــــي خــــط الــــوســــط ذي  ــبــ »الــ
النزعة الهجومية لدى تشيلسي، بوجود 
وويليان  وأوســكــار  فابريجاس  سيسك 
وغــيــرهــم، ولـــذلـــك كـــان ال بـــد مـــن إيــجــاد 
حــل لسد ثــغــرة خــط الــوســط الــواضــحــة، 

ــبــــدو أن الـــصـــحـــافـــة االنـــجـــلـــيـــزيـــة قــد  ويــ
التي تحدث عن عودة  استغلت األخبار 
البلجيكي مــروان فياليني من اإلصابة، 
الـــتـــي أبـــعـــدتـــه ملــــدة طــويــلــة عـــن الــلــعــب، 
للمناداة بحل هذه املشكلة، وقد يخاطر 
بالفعل بالدفع به حتي يساهم في غلق 
املــســاحــات وإيـــجـــاد الــحــلــول فــي العمق 
لدى فريقه. وسيحاول فان خال جاهدًا 
أن يــســتــغــل أســلــحــتــه كـــامـــلـــة، عــســى أن 
يــحــقــق االنــتــصــار عــلــى أرضــــه، ليضرب 
أكثر مــن عصفور بحجر واحـــد، إرضــاء 
جمهوره على أرضه، والتقدم أكثر على 

سلم الترتيب على حساب »البلوز«.
)العربي الجديد(

محمد ملص

تــعــتــبــر أكــاديــمــيــة أســبــايــر إحـــدى 
ــارب الـــتـــي أثــبــتــت نــجــاحــهــا  ــتـــجـ الـ
ــر، وأضــــحــــت املــنــبــع  ــطـ فــــي دولــــــة قـ
األساسي للمواهب، وكنزًا ثمينا تستفيد منه 
الفرق واملنتخبات في رياضات  حاليا معظم 
مختلفة، وأهــمــهــا كــرة الــقــدم وألــعــاب الــقــوى. 
 اإلنجاز األخير ملنتخب تحت 19 عاما، 

ّ
ولعل

املستحق  تتويجه  بعد  ذلــك،  على  دليل  أكبر 
بــلــقــب بــطــولــة آســـيـــا لــلــشــبــاب، الـــتـــي أقــيــمــت 
فــي مــيــانــمــار، عــلــى حــســاب كــوريــا الشمالية 
الدقيقة  أكــرم عفيف في  بهدف نظيف سجله 
السادسة واألربعن. وتأتي إشادة مدرب هذا 
بدور  سانشيز،  فيليكس  اإلسباني  املنتخب، 
أسباير في تطوير قدرات العبيه، كدليل قاطع 
املنشأة،  إليه هــذه  الــذي وصلت  النجاح  على 
ــى أعــلــى  ــ ــة لــــلــــوصــــول إلــ ــمـــوحـ وخـــطـــتـــهـــا الـــطـ
قـــادر على تشريف  املــراتــب، وتــأمــن منتخب 
العربي بمونديال قطر 2022، عدا عن  العالم 
النجاحات األخرى لنجوم الرياضات األخرى، 
الطويل معتز عيسى  الــوثــب  بطل  غـــرار  على 

برشم وغيرهم.

منشأة عمالقة
ــة أســــبــــايــــر، الــــتــــي جـــرى  ــيــ ــمــ ــاديــ ــألــــف أكــ ــتــ وتــ
مــا توصلت  أحـــدث  مــن  عــام 2005،  افتتاحها 
على  الحديثة،  والتكنولوجيا  التقنيات  إليه 
صعيد مختبرات العلوم الرياضية، وصاالت 
املستوى  عالي  طبي  ومركز  البدنية،  اللياقة 
تحت مسمى »أسبيتار«، ومالعب لكرة القدم 
مــغــطــاة وخـــارجـــيـــة، ومــضــمــار عــاملــي أللــعــاب 
الـــقـــوى بــمــســاحــة 200 مــتــر مـــربـــع، وحـــوض 
ســبــاحــة أوملـــبـــي وآخــــر لــلــغــطــس بــمــواصــفــات 
ــالــــة جـــمـــبـــاز عـــمـــالقـــة، وقــاعــتــن  دولــــيــــة، وصــ
لأللعاب الرياضية املتعددة ككرة السلة واليد 
والــطــائــرة، وصــــاالت لــكــرة الــطــاولــة والــريــشــة 
الطائرة، وملعب خاص بكرة القدم الخماسية، 

وصالة للعبة املبارزة، وساحتي اسكواش.

أبعاد عالمية
وصـــلـــت أبـــعـــاد الــنــجــاح الــهــائــل لــألكــاديــمــيــة 
ــة اإلســــبــــانــــي، الــــذي  ــلـــونـ ــى بـــرشـ ــ ــدة إلــ ــيــ ــولــ الــ
ــا  اســتــفــاد مـــن مــوهــبــة الـــالعـــب الــصــاعــد آدامــ
تـــراوري، الــذي تعاقد معه منذ بــدايــة املوسم 
أن  أخـــرى  مـــرة  ليثبت   ،2015 ـ   2014 الــجــاري 
الــعــمــل املــؤســســي والــتــنــظــيــمــي، الـــذي يعتني 
ــه الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى املـــنـــشـــأة، أثـــبـــت نــجــاحــا  بــ
باهرًا. ولم تصل األمور الى هذا فحسب، فقد 
العديد من  مــن خــبــرات  األكاديمية  اســتــفــادت 
نــجــوم اللعبة، أمــثــال إيــكــر كــاســيــاس، حــارس 

مــرمــى ريــــال مـــدريـــد، الــــذي وقــعــت مؤسسته 
عــلــى عــقــد رعـــايـــة لـــحـــراس املـــرمـــى الــواعــديــن، 
ــبـــادل الـــخـــبـــرات وتـــأمـــن مــدربــن  مـــن خــــالل تـ
العمالقة في هــذا املركز  قــادريــن على تخريج 
الحساس. كما استثمر األسطورة اإلسبانية، 
راؤول جــونــزالــيــز، وجـــوده فــي دولـــة قطر من 
خـــالل لعبه مــع نـــادي الــســد ومـــن ثــم وجـــوده 
إثــراء  في  للمساهمة  القطرية،  املنتخبات  في 
مهارة األطفال ومساعدة املدربن على السبل 
املثلى لتطوير أداء وفكر الالعبن الصاعدين. 
نخبة  أيـــضـــا  األكـــاديـــمـــيـــة  إدارة  واســتــقــدمــت 
ــم نجما  ــرزهــ مـــن نـــجـــوم الـــكـــرة الـــحـــالـــيـــن، أبــ
ويحرص  ونــيــمــار.  ميسي  ليونيل  برشلونة 
ــذه املــنــشــأة الــضــخــمــة على  الــقــائــمــون عــلــى هـ
إقامة البطوالت الدولية الكبرى بكافة الفئات 
الكروية،  املــدارس  أقــوى  العمرية، واستقطاب 
كما فعلت مــع أنــديــة ريــال مــدريــد وبرشلونة 
وباريس سان جيرمان وســاو باولو وبايرن 

ميونيخ وريفر بليت وغيرها.

اهتمام كبير
تـــولـــي قــطــر اهــتــمــامــا بـــالـــغـــا، وعـــلـــى أعــلــى 
تقدمه  الــذي  الكبير  بــاملــشــروع  املستويات، 
أكـــاديـــمـــيـــة أســـبـــايـــر لــلــعــالــم. ويـــتـــولـــى هــذا 
ــيـــر تــمــيــم بـــن حــمــد آل  ــر شــخــصــيــا األمـ ــ األمـ
ــغـــرم بـــالـــريـــاضـــة، وال ســيــمــا كــرة  ــانـــي، املـ ثـ
األمــوال بهدف  الكثير من  القدم، ويستثمر 
مــجــاراة املــســتــوى الــريــاضــي الــعــاملــي.  كما 
املــحــاوالت  مــن خــالل  البالغ  االهتمام  يأتي 
ــب الــريــاضــيــة  ــواهــ ــة الســـتـــقـــطـــاب املــ ــمـ ــدائـ الـ
الــعــالــم، ومنافسة كبريات  أنــحــاء  مــن كــافــة 
ــرة  األكــــاديــــمــــيــــات الــــدولــــيــــة، فــــي ألــــعــــاب كـ
القوى والسباحة  اليد وألــعــاب  القدم وكــرة 
واالسكواش، وغيرها. ويتكّون فريق العمل 
الـــدولـــي، املــتــعــدد الــجــنــســيــات، مــن أكــثــر من 
ألـــف مــوظــف أســاســي مــن خــمــس وخمسن 
دولـــة، مــن بينهم أطــبــاء وعلماء فــي املجال 
الرياضي ومدربون متخصصون في تربية 

األجيال، ورموز رياضية سابقة. 

البحث عن المواهب
ـــم أكـــاديـــمـــيـــة اســـبـــايـــر، بــشــكــل ســـنـــوي، 

ّ
تـــنـــظ

لـــقـــاءات ورحــــالت خــاصــة مــن أجـــل اكــتــشــاف 
ــع عــشــرة  املـــواهـــب الــكــرويــة فـــي أكــثــر مـــن أربــ
دولة مختلفة في العالم، حيث تختبر لجنة 
ألــف طفل  إلــى ستمئة  مــا يصل  متخصصة 
فــي بعض األحــيــان مــن أكثر مــن 950 منطقة 
ــيــــا وأفــريــقــيــا  ــة قـــطـــر وآســ ــ ــ مــخــتــلــفــة فــــي دول
ــطـــى. ويــحــصــل  وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة والـــوسـ
العديد من املواهب الناشئة على حلم حياتهم 

من خالل منح دراسية في األكاديمية،.

الــالعــبــن، بــعــدمــا لعبنا مــبــاراة كــبــيــرة أمــام 
ناحية  من  مقنعا  مـــردودًا  وقدمنا  البحرين، 
األداء الجماعي والتنويع في اللعب وتوزيع 
البطولة.  فرق  أفضليتنا على  لنؤكد  األدوار 
في  القطرية  للسلة  دائــمــا  التوفيق  ونتمنى 
وأشاد  والقارية«.  الخليجية  املحافل  جميع 

الصليبي، حرمته  الــربــاط  في  بقطع  إصابته 
مــن االنــضــمــام إلـــى مــونــاكــو الــفــرنــســي مطلع 
ــاري، بـــعـــدمـــا فـــشـــل فــــي اجــتــيــاز  ــ ــــجـ املــــوســــم الـ
الكشف الطبي.  وتعّرض حــارس البرسا الى 
إصــابــة فــي مـــارس/ آذار املــاضــي أبــعــدتــه عن 

نهائيات كأس العالم في البرازيل.
وجاء في بيان ملانشستر يونايتد: »إن مدرب 
الفريق، لويس فان جال، منح فالديس فرصة 
إكــمــال تعافيه مــن إصــابــة فــي الركبة والعمل 

الستعادة لياقته البدنية مع النادي«.
الفريق  مراقبة  فالديز تحت  وتابع: »سيكون 
الطبي ملانشستر يونايتد قبل أن يتدرب مع 
الفريق االول خالل الفترة املقبلة، حيث يسعى 

للعنابي،  الجديد  املـــدرب  بــقــدرات  إسماعيل 
ــــذي  ــاس، الـ ــ ــيـ ــ ــراجـ ــ ــانــــي فـــاســـيـــلـــيـــس فـ ــيــــونــ الــ
للفريق،  املطلوبة  التوليفة  إيــجــاد  فــي  نجح 
وادخاله عناصر جديدة أبقت على مسلسل 
الصعيد  على  القطرية  السلة  لــكــرة  الــنــجــاح 
ــفـــاق األخـــيـــر فـــي دورة  الــخــلــيــجــي، رغـــم اإلخـ

األلعاب اآلسيوية بكوريا الجنوية.
وكان إسماعيل قد أعلن، في وقت سابق، أنه 
اللعب على هذا الصعيد في  سيتجه صوب 
مسابقة »3 على 3«، خاصة بعد النجاح في 
هذه اللعبة بعد التتويج بلقب بطولة العالم 
وية 

ّ
قبل عدة أشهر، متفوقا على مدارس سل

كـــبـــيـــرة، كــســلــوفــيــنــيــا وصـــربـــيـــا ولــيــتــوانــيــا 
وتونس وإسبانيا.

فــان جال  الــى استعادة كامل لياقته«.  وكــان 
لبرشلونة،  مــدربــا  كــان  عندما  فالديس،  منح 
الكاتالوني  الفريق  اللعب أساسيا مع  فرصة 
في 2002، وهو في العشرين من العمر، لكنه 

ترك كامب نو بعد ستة أشهر فقط.
ــاز فــالــديــس بــلــقــب الـــــدوري االســبــانــي مع  وفــ
بــرشــلــونــة ســـت مـــــرات، وبــلــقــب دوري أبــطــال 
أوروبــــا ثـــالث مــــرات، وقـــد يــوافــق عــلــى عــرض 
املدير الفني الهولندي، بفضل العالقة الجيدة 
التي تجمعهما، وخاصة أنه لم يجد بعد أي 
فريق لالنضمام إليه، بالرغم من وجود أكثر 
بالكامل  في 

ُ
إذا ش فريق يرغب في ضمه،  من 

من اإلصابة.

شوماخر
النجم األلماني يحتاج ألعوام للتعافي

نجم السلّة القطريّة يعتزل اللعب دوليًا مانشستر يعرض على فالديز التدرُّب في صفوفه

يونايتد يجهز فياليني لتشيلسي

حّقق ياسين 
إسماعيل 15 لقبًا إقليميًا 

وقاريًا مع العنابي

3031
رياضة

موراي يحقق فوزه رقم 100 
على المالعب المغطاة

تأهل البريطاني آندي موراي، املصنف العاشر عامليا، إلى ربع نهائي بطولة 
فالنسيا بعد تغلبه على اإليطالي فابيو فونيني، وتمكن موراي من التغلب 
مباراة  فــي   ،)4  – 2( و)6   –  6( بــواقــع  فونيني بمجموعتن نظيفتن،  على 
بلغت فيها نسبة الفوز باإلرسال األول 92%، ما حرم منافسه من أي فرصة 
لكسر اإلرسال. وبهذا يحقق موراي فوزه رقم 100 على املالعب املغطاة خالل 
مسيرته االحترافية التي بدأها في 2005، ومن املقرر أن يواجه مــوراي في 

الدور املقبل الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، املرشح السابع لنيل اللقب.

كوبي برايانت جاهز 
للموسم الجديد مع ليكرز

أصـــبـــح الــنــجــم كـــوبـــي بـــرايـــانـــت جـــاهـــزًا لــخــوض 
الــدور  فــي  ليكرز  أنجليس  لــوس  فريقه  مباريات 
ــركـــي  ــيـ األمـ ــة  ــلـ ــسـ الـ كــــــرة  ــــن دوري  مـ الـــتـــمـــهـــيـــدي 
ــايــــرون  ــه بــ ــ ــــدربـ ــقــــول مـ لـــلـــمـــحـــتـــرفـــن، حـــســـبـــمـــا يــ
سكوت الذي أراح العبه البارز في آخر مباراتن 
ــم يــشــارك  تــجــريــبــيــتــن قــبــل انـــطـــالق املـــوســـم. ولــ
بــرايــانــت الــبــالــغ مــن العمر 36 عــامــا فــي انتصار 
 –  94( بــواقــع  بليزرز  تريل  بورتالند  على  ليكرز 

84( في أونتاريو بوالية كاليفورنيا.

فوزنياكي تحقق فوزها الثاني 
في البطولة الختامية 

ــا الـــثـــانـــي فـــي املــجــمــوعــة  حــقــقــت الــدنــمــاركــيــة كــــارولــــن فــوزنــيــاكــي فـــوزهـ
بفوزها  بسنغافورة،  السيدات  تنس  ملوسم  الختامية  بالبطولة  البيضاء 
الرغم من فوزها بمجموعتن  رادفانسكا. وعلى  أنييسكا  البولندية  على 
نظيفتن بواقع )7 – 5( و)6 – 3(، في ما يعد ثاني انتصار لها بالبطولة، لم 
تضمن فوزنياكي بعد مقعدًا في نصف النهائي رغم اقترابها، حيث يعتمد 
هذا على فوز الروسية ماريا شارابوفا اليوم على التشيكية بترا كفيتوفا.

اعتبار صربيا فائزة أمام ألبانيا 
وخصم ثالث نقاط لها

أعــلــن االتـــحـــاد األوروبـــــي لــكــرة الــقــدم أن صربيا 
اعتبرت فائزة بثالثة أهداف نظيفة على ألبانيا 
ــيــــرة بــالــتــصــفــيــات املــؤهــلــة  فـــي مــبــاراتــهــمــا األخــ
لبطولة أوروبا 2016، وهو اللقاء الذي تم إيقافه 
تم  لكن  ــم، 

َ
َعــل الالعبن بسبب  بــن  بعد مشاجرة 

خصم ثالث نقاط من رصيد املنتخب الصربي.
ــال االتـــحـــاد الــصــربــي لــكــرة الـــقـــدم إن صربيا  وقــ
أرضها  على  التاليتن  مباراتيها  أيضا  ستلعب 
بدون جمهور، بينما تم تغريم صربيا وألبانيا 
ــــورو بـــعـــد املـــشـــاهـــد الـــفـــوضـــويـــة فــي  100 ألـــــف يــ

املباراة التي جرت في بلجراد.

سوق المراهنات: 
ريال مدريد سيفوز بهدف لكريستيانو

مــدريــد سيفوز على غريمه برشلونة في  ريـــال  أن  املــراهــنــات  كشف ســوق 
التاسعة  الجولة  إطــار  فــي  الفريقن  بــن  التي ستجمع  الكالسيكو  مــبــاراة 
اللقاء وهــو في  الريال  القدم. ويخوض  لكرة  الــدوري اإلسباني  من بطولة 
املركز الثالث في »الليجا« برصيد 18 نقطة، بينما يحتل برشلونة صدارة 
 )Betfair(و )Sportium.es( البطولة برصيد 22 نقطة. وتشير دارا املراهنات
إلى أن نسبة فوز ريال مدريد في الكالسيكو تصل إلى 43%، مقابل 34 % 
لبرشلونة، أما النسبة املتبقية )23%( فهي الحتمالية التعادل بن الفريقن.

أخبار مختصرة

تقرير

والــتــزام ورغبة في  أمــام برشلونة بهدوء  أنــا مستعّد ألول مباراة كالسيكو 
املساهمة من أجل صناعة الفوز. نشعر كالعبني بأننا في حالة جيدة للغاية، 

ولقد وّحدنا أذهاننا استعدادًا للمباراة.
جيمس رودريجيز )العب ريال مدريد(

¶  ¶  ¶
حقيقة، االثنان بحالة جيدة. ميسي بدأ بأرقام جيدة ربما كصانع ألعاب أكثر 
منه كهداف، ولكن كريستيانو في أفضل لحظات مسيرته الرياضية، يسجل 
أهدافًا بسهولة شديدة، وبدنيًا في حالة جيدة للغاية. ومن الواضح أن الالعبني 
الكبار ال يكونون سعداء باستبدالهم، مثلما خرج كريستيانو خالل مواجهة 

ليفربول في دوري األبطال.
كارلوس ريكساش )املدير الفني السابق لبرشلونة(

¶  ¶  ¶
عندما تلعب على أرضك تكون لك األفضلية. يخوض الفريقان اللقاء بمستوى 
»البرنابيو«.  على  جيدة  مباريات  األخــيــرة  املــواســم  فــي  قــّدم  برشلونة  جيد. 
الريال سيفوز بأقل نتيجة. هذا ال يعني شيئًا، هو فقط اعتقادي  أعتقد أن 
لديه أفضلية  أن  أعتقد  املرتفعة،  املستوى واملعنويات  اآلن وبهذا  الشخصي. 
بسيطة في ظل وجود كريستيانو، الذي يمر بأفضل حاالته، وبوسط ملعب 

ممّيز يضم إيسكو وكروس ومودريتش وجيمس من الجانب األيمن.
األملاني برند شوستر )نجم ريال مدريد وبرشلونة(

¶  ¶  ¶
وسط امللعب سيكون معركة إضافية في لقاء الكالسيكو، ولكن في النهاية إذا 
أردت الفوز على ريال مدريد يجب أن تهيمن في كافة املراكز وليس فقط في 
وسط امللعب. في هذا النوع من املباريات، من الصعب دومًا أن تتنبأ بما يمكن 
ز في الفريقني، وألن التفاصيل هي التي  أن تواجهه، ألن هناك الكثير من التميُّ

تحدث الفارق دائمًا في ما يتعلق بمسار املباراة.
اندريس إينييستا )العب برشلونة(

¶  ¶  ¶
هناك حملة ضد األندية البرتغالية. توّزع البطاقات الصفراء بوفرة لكي يصبح 
من السهل طرد أي العب. هذه سياسة، لكن يجب أن نقاتل في امللعب. هناك 
ظلم تحكيمي خالل املباراة االخيرة في دوري األبطال أمام موناكو الفرنسي. 

هناك مؤامرة من املافيا الروسية.
جورجي جيسوس )مدرب بنفيكا البرتغالي(

¶  ¶  ¶
بما  بالسعادة، ونحن جميعًا سعداء  وهــو يشعر  رونــالــدو هدفًا  لقد سجل 
يقدمه. لقد استبدلته دون الحاجة لسؤاله. سيخوض برشلونة وريال مدريد 
املــبــاراة وهما في أفضل حــال. سيكون عرضًا رائعًا. من حسن الحظ أنني 

أمتلك تذكرة ملشاهدة اللقاء.
كارلو أنشيلوتي )مدرب ريال مدريد(

E E

ال يزال شوماخر 
يتلقى العالج في قصره 

مقاومًا الغيبوبة

تولي دولة قطر اهتمامًا بالغًا من أعلى مستوى ألكاديمية أسباير، التي وصلت إلى العالمية من خالل العمل الدؤوب 
والدعم الالمحدود، حتى أصبحت تنافس األكاديميات الرياضية الكبرى واألندية العالمية

أكاديميّة أسباير
فكرة قطريّة أثبتت نجاحها على الصعيد العالمي

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( االكاديميا تشهد تطور كبير من عام الى آخر

النجم الدولي المعتزل ياسين إسماعيل )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( الالعب البلجيكي مروان فياليني

)Getty/أسطورة الفورموال وان األلماني مايكل شوماخر )مارك تومبسون

فالديز 
لحظة 
اإلصابة 
)فرانس برس(
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جميـرا
أخشاب وأقواس وأرابيسك مع حداثة دبي

دبي ـ شاكر نوري

هل هي سوق أم منتجع أم مدينة 
ــكـــان لــاحــتــفــاالت  ســيــاحــيــة أم مـ
واملـــــؤتـــــمـــــرات وعـــــــــروض األزيـــــــاء 
كــلــهــا مجتمعة في  أم هـــذه  واملــســرحــيــات، 
ــيـــرا« في  مـــكـــان واحــــــد؟ إنـــهـــا مــديــنــة »جـــمـ
دبي، التي تعيد حكاية القرن الثامن عشر، 
عــنــدمــا كــانــت دبـــي مــديــنــة صــغــيــرة، تغفو 
مــثــل صـــدفـــة نــائــمــة عــلــى شـــاطـــئ الــخــلــيــج 
وصيد  البحرية  التجارة  تمارس  العربي، 
البضائع  ــغـــوص، وتــســتــقــبــل  األســـمـــاك والـ
اآلتية على القوارب من باد الشام والهند 
ــقـــاع جـــديـــد في  ــارس والـــصـــن. إيـ ــ ــــاد فـ وبـ
املــكــان سجلته مدينة »جــمــيــرا« فــي 2004، 

مازجة املاضي بالحاضر.
ومــــن الــعــجــيــب أن مــديــنــة »جـــمـــيـــرا« الــتــي 
رًا من املنتجات والعاقات 

ّ
تمثل عاملًا مصغ

ــع تــصــامــيــمــهــا مــهــنــدس  ــ ــة، وضـ ــيـ ــانـ اإلنـــسـ
 رحــــالــــه فــــي دبـــــــي، وأشـــــاد 

ّ
ــركــــي، حـــــط ــيــ أمــ

من  إلــى  مفاتيحها  أعطى  ثــم  مملكته هنا، 
يزورها. هذا ما يقوله املهندس اإلماراتي، 
رشاد بوخش، مدير إدارة التراث العمراني: 
»أعطينا جميع تصاميم دبي القديمة، بما 
والــزخــارف،  التراثي  املعماري  الطراز  فيها 

يوحي المكان لزواره بالحكايات القديمة ذات الطابع الشرقي )العربي الجديد(

C

إلى املهندس األميركي، ميراج ميل، وطلبنا 
منه أن يشّيدها على الطريقة الحديثة، من 
أجل بناء مدينة تحافظ على تراثنا العربي 
األصيل. وقد اجتهد املصّمم في بناء عمل 
فني رائع، يجمع بن القديم والحديث، من 

دون أن يشّوه أحدهما اآلخر«. 
شــــّيــــد املــــهــــنــــدس مـــــيـــــراج مــــيــــل، مــديــنــتــه 
عــلــى شــكــل مــنــتــجــع، مـــرّكـــزًا عــلــى الــزخــرفــة 
وحفر  التقليدية،  والبراجيل  واألرابــيــســك 
املــائــيــة، واتــخــذ مــن القلعة  الــقــنــوات  فيها 
 مــعــمــاريــًا، وهــي 

ً
الــعــربــيــة الــقــديــمــة شـــكـــا

تمتد على 40 هكتارًا وفيها نحو 29 بيتًا 
املصيف،  دار  سمى 

ُ
ت »شــالــيــهــات«  صيفيًا 

 تجاريًا، و40 مطعمًا تقدم أنواع 
ً
و80 محا

املأكوالت العاملية.
يـــزور »جــمــيــرا« ســيــاٌح وفــضــولــيــون، زائــر 
بــريــطــانــي يــجــيــب عـــن ســؤالــنــا عـــن سبب 
ــــى املــــكــــان: »يــعــجــبــنــي الــطــابــع  قــــدومــــه إلـ
املنتجات  وكذلك  املدينة،  لهذه  التقليدي 
ــــارات  ــــذكـ ــتـ ــ ــتـــحـــف والـ ــع الـ ــطــ الــــتــــراثــــيــــة وقــ
الــقــديــمــة الــخــاصــة بــــاإلمــــارات، وأكــثــر من 
ذلـــــــك، تـــجـــذبـــنـــي الـــتـــفـــاصـــيـــل املـــعـــمـــاريـــة 
الـــتـــي تــخــتــلــف عـــن طــريــقــة بـــنـــاء املــــوالت 
الحديثة، هنا نشاهد األخشاب واألقواس 
واألرابــيــســك والـــزخـــارف، ألنــنــا جئنا إلى 

اإلمارات كي نشاهد ذلك«. 
زائر عربي يقول: »أزور املكان، ألن الحياة 
فـــي مــديــنــة »جــمــيــرا« تــشــبــه الــحــيــاة الــتــي 
عــاشــهــا آبـــاؤنـــا وأجــــدادنــــا، ونــفــتــقــد إليها 
املــاضــي، لكن االختاف  إلــى  بفعل الحنن 
هـــو الــتــنــظــيــم والــنــظــافــة الـــتـــي تــمــّيــز هــذه 
املدينة«.  وزائر آخر قال: »وجود البحيرة 
والــقــنــوات املــائــيــة أعــطــى مــديــنــة »جــمــيــرا« 
بـــعـــدًا جــمــالــيــًا خـــاصـــًا، وهــــو مـــا يــجــذبــنــا 
إليها، وخصوصًا إطالة املطاعم واملقاهي 

على املنظر املائي«. 
وتــمــتــد املـــمـــرات إلـــى ســاحــة املـــســـرح الــتــي 
يفضي إليها السوق، واملطلة على بحيرة، 
تحيط بجميع جوانبه. واإلضاءة الشرقية 
املــمــرات مصنوعة على شكل فوانيس  في 
ــك األقـــــــــواس الــخــشــبــيــة  ــذلــ كـــهـــربـــائـــيـــة، وكــ
ــور الـــحـــجـــريـــة. كــلــهــا  ــســ ــجــ املــــزخــــرفــــة، والــ
تــجــتــذب الــــزوار مــن أنــحــاء الــعــالــم، إضــافــة 
الزكية،  الــروائــح  الفنية، وعبق  الــفــرق  إلــى 
التي  والــعــود  واملسك  والعنبر  البخور  من 

ر هذه املدينة املتمّيزة في دبي.  
ّ
تعط

مدنًا  تشبه  الــتــي  »جــمــيــرا«،  مدينة  معالم 
السبب  هي  وفينيسيا،  فــاس  مثل  تراثية، 
ــزوار إلــيــهــا، بمزيج  األســاســي فــي جــذب الــ
ــي الــعــصــريــة والـــضـــيـــافـــة الــعــربــيــة  بـــن دبــ

والتصميم األوروبي، إذ يمكن للزوار ركوب 
فــي قنوات  الــتــي تبحر  الخشبية  الــقــوارب 
مـــائـــيـــة، فـــي رحـــلـــة رومـــانـــســـيـــة. ويــتــبــضــع 
الزوار من سوقها التقليدي ودكاكينها في 
ممراتها املضاءة باملصابيح، والتي تقدم 

مختلف أنواع املنتجات. 
عـــبـــر أزقــــــة ضـــيـــقـــة، مـــشـــيـــدة عـــلـــى الـــطـــراز 
العطور  الــقــديــم، تنبعث روائــــح  املــعــمــاري 
والـــبـــخـــور الـــتـــي تــعــيــد الــــزائــــر قـــرونـــًا إلــى 
الـــــوراء، حــيــث أنــــواع الــبــضــائــع املــعــروضــة 
املــنــتــجــات،  مختلف  مــن  تقليدية  بــطــريــقــة 
ــــابـــــس واملــــجــــوهــــرات  ــارات واملـ ــهــ ــبــ مـــثـــل الــ
والــتــحــف واملـــشـــغـــوالت الــتــراثــيــة الــيــدويــة 
ــعـــاب  واألقـــمـــشـــة والـــعـــطـــور والـــبـــخـــور وألـ
األطـــفـــال واإلكـــســـســـوارات. ويــوحــي املــكــان 
القديمة  بــالــحــكــايــات  لـــلـــزوار  وتــصــامــيــمــه 
ذات الــطــابــع الــشــرقــي وبــأحــجــارهــا البنية 
الزخرفة  طابع  عليها  يتجّسد  التي  اللون 
العربية. وما يجتذب الزوار، أيضًا، التنقل 
بـــن نــشــاطــات مــتــنــوعــة، مـــا بـــن الــتــســّوق 
والـــجـــلـــوس فــــي املـــقـــاهـــي وتــــنــــاول أشــهــى 
ــقـــوارب الــخــشــبــيــة في  ــــوب الـ ــاق، وركـ ــبـ األطـ

جولة مائية ساحرة. 
وال تقتصر شــهــرة مــديــنــة »جــمــيــرا« على 
عتبر مكانًا نخبويًا إلقامة 

ُ
ت السياحة، بل 

املعارض والحفات واملؤتمرات، وهي من 
أكــثــر األمـــاكـــن الــتــي يــرتــادهــا الـــــزوار على 
ومستوياتهم،  وفئاتهم  أنواعهم  اختاف 
ألنـــهـــا تــقــع ضــمــن مــنــطــقــة فـــنـــادق مــهــمــة، 
املــصــيــف«  و«دار  الــــســــام«  ــاء  ــنـ ــيـ »مـ مـــثـــل 
ــيـــرا« إضـــافـــة  و«الــــقــــصــــر«، »وشــــاطــــئ جـــمـ
إلـــى »مــركــز املــؤتــمــرات« و«تــالــيــس ســبــا«، 

وأجوائها الشرقية وطابعها املعماري.

مدينة »جميرا« تعيد 
حكاية القرن الثامن 

عشر، عندما كانت دبي 
مدينة صغيرة تستقبل 

البضائع اآلتية على 
القوارب من بالد الشام 

والهند وبالد فارس 
والصني

■ ■ ■
شّيد املهندس ميراج 

ميل، مدينته على شكل 
زًا على 

ّ
منتجع، مرك

الزخرفة واألرابيسك 
والبراجيل التقليدية، 
وحفر فيها القنوات 

املائية، واتخذ من القلعة 
 
ً
العربية القديمة شكال

معماريًا

باختصار

على شواطئ  »جميرا«  مدينة  الساحرة  مملكته  وشيّد  أميركي،  أطلقها مهندس  تصاميم قديمة،  على  لمسات عصرية 
الخليج في 36 شهرًا 

هوامش

بسمة النسور

لـــّوحـــت الــشــمــس وجــهــه األســـمـــر الـــغـــض، فــأظــهــرت 
خطوط رجولٍة قسريٍة قاسيٍة مبكرة، أتت على بقايا 
 أولـــى لــروحــه الــتــي لــم تعد 

ً
بـــراءٍة وفـــرح، كــانــت هــويــة

صافية، كما يجدر بها أن تكون. هجمت الخشونة 
والــفــظــاظــة والــجــالفــة عــلــى ســنــوات طفولته الــتــي لم 
التسع في أحسن تقدير. يتطلع في وجوه  تتجاوز 
الناس غير املقبلني على الشراء بنفاد صبر، يتأمل 
الــصــغــار بــمــالبــســهــم املــكــويــة الــنــظــيــفــة، ووجــنــاتــهــم 
ببهجٍة  األلــعــاب  مــن  مشترياتهم  حاملني  املــتــوردة، 
قــصــوى، مــصــاحــبــني آبـــاءهـــم املــكــتــرثــني، وأمــهــاتــهــم 
الخائفات عليهم من قطع الشارع، مستقرين آمنني 
ــٍد تشي  ــقـ ــيـــرٍة وحـ مــحــمــيــني، يــخــّصــهــم بــنــظــرات غـ
بمرارٍة، تنمو على  مهلها، وقد غزا همٌّ وغمٌّ وتعٌب 
التي كبرت، قبل  وأســى وغضٌب مالمحه الصغيرة 
املبحوح  صــوتــه  بأعلى  يــصــرخ  كــان  بكثير،  األوان 
 
ً
ــّرح املــتــوتــر، مــنــاديــًا عــلــى  بــضــاعــتــه، مــحــاوال املـــجـ
فرض حضوره في صخب السوق املتوحش العابق 
واألرانـــب  الحمام  وأقــفــاص  ــاذة، 

ّ
الــنــف السمك  برائحة 

 
ً
ــاورًا ســيــدة والــســالحــف والــعــصــافــيــر املــلــونــة، مـــجـ

كومة  أمــام  األرض  تفترش  التعب،  هّدها   ،
ً
سبعينية

إلى  الصباح، مطمئنة  بندى  عــروق بقدونس، مبتلة 
نفاد »البقدونسات« قبل انتصاف النهار، مستعينًا 
بأوتار حنجرة غضٍة، أرهقها النداء، سعيًا إلى لفت 
انتباه املارة املنهمكني في شؤونهم الخاصة، مغريًا 
التجار،  املتهاودة، مؤكدًا، بصالفة   إياهم بأسعاره 

جودة بضاعته غير الجيدة على اإلطالق.
احــتــيــال، حني  عملية  أي  نفسي ضحية  أعــتــبــر  لــم 
ــرار وتصميم  وترصد  عــن ســابــق إصـ منه  ابتعت 
كمية من املعجون امللون الخاص بلعب األطفال، كريه 
الرائحة عجيب البنية، الله وحده يعلم من أين يأتون 
بمثلها من كراكيب بالغة الضرر. كنت على يقني أن 
مصير هذه الصفقة البائسة سوف يكون، في أول 
حاويٍة تصادفني، وذلك حرصًا على سالمة أطفال 

العائلة. 
البائع الصغير أن املعجون  الرغم من تأكيدات  على 
أصلي ونخب أول، وهو الــذي اّدعــى أن اسمه أحمد، 
ورفـــض اإلفــصــاح عــن اســم الــعــائــلــة، مــؤكــدًا أن ذلك 
املزعجة،  أسئلتي  الضيق من  مبديًا  »مش شغلي«، 

وقد حــذره من مغبة اإلجابة معلمه الــذي ال يتعدى 
 بحدة: 

ً
عمره بدوره ستة عشر عامًا، حدًا أعلى، قائال

»ديــــر بــالــك شــكــلــهــا صــحــافــيــة«، وأضـــــاف مــوجــهــا 
الحديث لي، بحزم وثقة الخبير ابن السوق املتمرس: 
ممنوع التصوير. علمًا أنه لم يكن بحوزتي، حينها، 
أي كاميرا أو موبايل من أي نوع. رّد املعلم الصغير، 
بسخريٍة مريرة، على سؤالي عن املدرسة: املدرسة 
الواثقة  بالنبرة  وأردف  خالتي«،  يا  ألشكالنا  »مــش 
ذاتها أن مستخدمه أحمد »مش نافع« في املدرسة، 

قرر  لذلك  »بالغصب«.  الخامس  الصف  إلــى  وصــل 
والده الذي يعمل »بنشرجي« أن يخرجه من املدرسة، 
أفـــاد الصغير  الــثــمــانــيــة.  ليساعد فــي إعــالــة إخــوتــه 
ــه  ــيــــني، وأنـ ــأن يــومــيــتــه تــبــلــغ ديـــنـــاريـــن أردنــ أحـــمـــد بــ
تقلب فــي العمل فــي بسطات عــدة، وتــعــرض للغش 
واالحتيال من أصحاب البسطات الذين اعتادوا أكل 
عرقه، قبل أن يستقر به الحال، في تلك الزاوية، تحت 
قرابة  يمت بصلة  الــذي  الصبي  الحالي  املعلم  إمــرة 
تتزاحم  نــهــاراٍت، حيث  هناك  يقبعون  ألبــيــه،  بعيدة 
األقــدام. أصر أحمد على أنه ال يشتاق إلى املدرسة، 
وال يرغب في العودة إليها، تحت أي ظرف، ألنه على 
حد قوله »شبع ضرب ومسّبات!«، وهو املتيقن من 
أنه كسالن وخائب، ولن يفلح، أبدًا، كما لقنه معلموه 
فإنه  لذلك،  أكثر منه.  الذين يفهمون  األجيال!  مربو 
الــدرس،  الوحيد املتاح هو نبذ قاعة  الخيار  يــرى أن 
بحزٍن  مناكبها.  فــي  الطفلة،  بخطوته  يسعى،  لكي 
كــثــيــر، وّدعــــت الصغير أحــمــد الـــذي تــنــاســى اســمــه، 
وأنكره. من يدري؟ لعل االسم ضاع حقًا في غمرة 
النبش عن أسباب الحياة هناك في قعر املدينة غير 

الرحيمة!  

ممنوع التصوير

وأخيرًا

يرى أن الخيار الوحيد 
المتاح هو نبذ قاعة الدرس، 

لكي يسعى، بخطوته الطفلة، 
في مناكبها
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