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كسارات الموت تخنق الغزيّين
ابتكر الغزّيون آالت إلنتاج »الحصمة« الالزمة لعمليات البناء، للتحايل على الحصار، 

غير أن ابتكارهم دمر صحتهم وبيئتهم. ]26[

القاهرة ـ العربي الجديد

مــأزق كبيــر تعيشــه الحكومــة املصريــة واألجهــزة 
املشــرفة علــى إدارة ملــف ســد النهضــة اإلثيوبــي، 
بعــد فشــل جولــة املحادثات األخيرة فــي الخرطوم 
ملناقشــة تقاريــر املكتــب الفنــي. وتكشــف مصادر 
»العربي الجديد«، عن تفاصيل  ســودانية مطلعة، لـ
املفاوضات التي اشــترطت فيها الخرطوم، اعتبار 
منطقــة مثلــث حايــب وشــاتني أرضــا ســودانية، 
خــال طــرح التقاريــر الفنيــة املتعلقــة بالتأثيــرات 
ي مصر والســودان. 

َ
املتوقعة لبناء الســد على دولت

وتوضــح هــذه املصــادر أن الســودان طــرح خريطــة 
تشــمل مثلث حايب وشــاتني كأراٍض ســودانية، 
وهــو مــا رفضه الجانب املصري، مقررًا إنهاء تلك 
الجولــة مــن النقاشــات. وانســحب الوفــد املصــري 
مــن دون االتفــاق علــى التفاصيــل املتعلقــة بتوقيع 
العقــود الخاصــة باملكتــب االستشــاري الفرنســي 
جولــة  خــال  عليــه  االتفــاق  تــم  الــذي  الجديــد، 
املفاوضــات نهايــة العــام املاضــي، بحضــور وزراء 
الخرطــوم،  فــي  الثــاث  للــدول  والــري  الخارجيــة 
بحســب املصــادر. وتؤكــد املصــادر الســودانية أّن 
اتصــاالت مصريــة رفيعــة املســتوى جــرت عقــب 

انســحاب الوفــد املصــري، بعــد االعتــراض على ما 
مثلــث  اعتبــار  الســوداني، بشــأن  الجانــب  طرحــه 
حايب أراضي سودانية. وطالب الجانب املصري، 
خــال اتصاالتــه، الخرطــوم بتأجيل البّت في ملف 
االنتهــاء  بعــد  ملــا  الســودانية  املصريــة  الحــدود 
مــن حــل أزمــة تبعــات ســد النهضــة اإلثيوبــي، ملــا 
للقضية من أبعاد تختلف تماما، وفقا للمصادر، 

أّن  الســد. وتضيــف املصــادر ذاتهــا،  عــن قضيــة 
الخرطــوم تــرى أنــه إذا لــم يتــم حســم ملــف حايب 
وشــاتني خــال تلــك األزمــة ســيعّد تمريــر األمــر 
خــال تلــك املفاوضــات اعترافــا رســميا ســودانيا 
بأنهــا أراٍض مصريــة.  ويأتــي اســتقبال الرئيــس 
أمــس  )الصــورة(،  السيســي  عبدالفتــاح  املصــري 
الخارجيــة اإلريتــري  القاهــرة، وزيــر  فــي  االثنــني، 
عثمــان صالــح، ليغلــق الباب أمام أي حلول مرتقبة 
ألزمــة »الســد«، علــى اعتبــار أّن إريتريــا الخصــم 
اإلقليمي األول إلثيوبيا. ووصف السيســي عاقة 
»األخوية واملميزة«. مصر وإريتريا، خال اللقاء، بـ
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إسطنبول ــ العربي الجديد

حــّددت تركيــا خطوطهــا الحمــراء إزاء املمنــوع 
غ محظورتان 

ّ
تجاوزه في شمال حلب. أعزاز ومن

علــى القــوات الكرديــة، بالتالــي علــى حليفهمــا 
الهجمــة  ســقف  وروســيا.  األســد  بشــار  نظــام 
التركيــة اللفظيــة ضد روســيا بلــغ ذروته، كذلك 

وتيــرة التســخني العســكري لخيــار الدخــول بــرًا 
وفــق ســيناريوهني يلوحــان في األفــق: أحدهما 
مشــابه للطريقة اإليرانية ــ الروســية في الحرب 
والقصــف  بالغــارات  االكتفــاء  أي  الســورية، 
وتأمــني املناطــق ناريًا ملصلحــة قوات املعارضة 
أقــرب  يبــدو  وثانيهمــا  األرض،  علــى  الســورية 
إلــى شــكل التدخــل الخليجــي فــي اليمــن، القائــم 

علــى دخــول بــري إلى بقــع جغرافية بما يســمح 
باملهمــة  تقــوم  محليــة  لقــوات  ســريع  بتدريــب 
أواًل،  الكرديــة  والقــوات  »داعــش«  تنظيــم  ضــد 
قبــل االنتقــال إلــى محاربــة قــوات النظام. وســط 
هــذا التســارع، باتــت مدينــة تــل رفعــت، إحــدى 
قــاع املعارضــة املســلحة، بيــد املقاتلــني األكــراد 
مــن حلفــاء موســكو ودمشــق، مما قد يســّرع في 

وتيــرة تطبيــق الــكام التركــي ــــ الســعودي إزاء 
وضــع حــد لنزيف املعارضة الســورية املســلحة. 
والنظــام  روســيا  مــن  كل  تســارع  لذلــك،  ربمــا 
الســوري إلــى التقــدم نحــو الرقــة، معقــل تنظيــم 
»داعــش«، ألن أي حــرب تركيــة ــــ ســعودية ضــد 
داعش، ال بّد أن تكون الرقة نقطة رئيسية فيها.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

مقاالت ذات صلة  
على الموقع األلكتروني



عبسي سميسم

يبدو أن رّد الفعل اإلقليمي من الدول الداعمة 
لــلــثــورة الــســوريــة على الــتــمــادي الــروســي في 
ســـوريـــة، قــد بـــدأ يــأتــي مفاعيله عــلــى الــنــظــام 
وحــلــفــائــه، الــذيــن راحــــوا يــحــذرون مــن انـــدالع 
حــرب عاملية، فــي حــال قــام الحلف اإلســامــي، 
الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة، بالتدخل الــبــري في 
ســوريــة. وكــانــت الــســعــوديــة قــد قـــررت إرســـال 
التركية،  إنجرليك  قاعدة  إلى  طائرات حربية 
استعدادًا ملحاربة تنظيم »الدولة اإلسامية« 
)داعش( في سورية، بالتزامن مع الحديث عن 
التحضير  بـــّري إســامــي يتم  تــدخــل عسكري 
لــه فــي الــســعــوديــة، على أن يــكــون انطاقًا من 
تــركــيــا. وتـــرافـــق ذلـــك مــع تصعيد تــركــي ضــّد 
»قوات سورية الديمقراطية« املدعومة روسيًا 
وأمـــيـــركـــيـــًا، والـــتـــي تــشــّكــل »وحـــــــدات حــمــايــة 
ــقــــوة األســـاســـيـــة فــيــهــا،  الـــشـــعـــب« الـــكـــرديـــة الــ
وتحذيرها من التوّجه نحو مدينة أعزاز على 

الحدود التركية.
وبعد هذه التطورات، بدأت روسيا تستشعر 
ــــي، خـــصـــوصـــًا  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــرك اإلقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ خــــــطــــــورة الـ
ــة  »قــــــــوات ســـوريـ ملــــواقــــع  ــا  ــيـ ــركـ تـ ــرب  ــ  ضــ

ّ
وأن

الديمقراطية« بواسطة املدفعية قد تكرر رغم 
الــطــلــب األمـــيـــركـــي مـــن األتــــــراك بــالــتــوقــف عن 
استهداف هذه القوات، مما يشير إلى رسالة 
لــن تحتمل  تــركــيــا  بـــأن  الــــروس، تفيد  تلقاها 
ــة، حـــن يصل  ــتـــمـــادي الــــروســــي فـــي ســــوريــ الـ
القومي، حتى  أمنها  إلى حــدود معينة تهّدد 
لو كــان بالتنسيق مع األميركين. ومــن جهة 
»العربي  ثانية، أكد مصدر في الجيش الحر لـ
الحر في  الجديد«، أن بعض فصائل الجيش 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي قــد حصلت عــبــر تركيا 
يوم أمس على شحنات من صواريخ »غراد«، 
من شأنها أن تقلب موازين القوى في املعارك 

رامي سويد

ــوات »حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب« الـــكـــرديـــة،  ــ ــددت قــ ــ جــ
مــدعــومــة بــمــجــمــوعــات صــغــيــرة مــن مليشيا 
»جــــيــــش الــــــثــــــوار«، املـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا ضــمــن 
»قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«،  مــا ُيــســّمــى بــــ
عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة ضـــد مــنــاطــق ســيــطــرة 
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي 
منذ مساء األحد. سيطرت »حماية الشعب«، 
على قرية عن دقنة، الواقعة إلى الشمال من 
أعـــزاز،  تــل رفــعــت، على طــريــق مدينة  مدينة 
ــــذي يــصــل بن  لــتــقــطــع الــطــريــق الــرئــيــســي الـ
املعارضة،  قــوات  تنسحب  أن  قبل  املدينتن، 
ــلــــدة كــفــرنــايــا  ــــن، مــــن بــ ــنـ ــ ــــس اإلثـ ــبــــاح أمــ صــ
وقرية الشيخ هال، جنوب تل رفعت، لتعزز 
أبناؤها  يتصّدى  التي  املدينة،  في  مواقعها 
ــة« و»لــــــواء  ــيـ ــامـ ــشـ مــــن مـــقـــاتـــلـــي »الـــجـــبـــهـــة الـ
الفتح«، التابعن للمعارضة، لهجمات »قوات 

سورية الديمقراطية«.
وحلفائها  الــكــرديــة  الــقــوات  هجمات  تتزامن 
على مثلث تل رفعت ومارع وأعزاز، الخاضع 
ــارات روســيــة غير  لــســيــطــرة املــعــارضــة مــع غــ
بدمار  تسببت  املنطقة،  هــذه  على  مسبوقة 
كامل وبتهجير  فيها بشكل  التحتية  البنية 

نسبة كبيرة من سكانها.
تؤكد مصادر »املجلس املحلي في تل رفعت«، 
ــد«، أن »غـــــــارات الــطــيــران  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
الروسي وهجمات القوات الكردية وحلفائها 
على املدينة، تسّببت خال األسبوع األخير، 
فـــي تــهــجــيــر أكـــثـــر مـــن خــمــســن ألـــفـــًا، كــانــوا 
يقطنون في املدينة، التي لم يبق فيها سوى 
قــوات  مــع مقاتلي  مــن سكانها،  مــئــات  بضع 

املعارضة، الذين ما زالوا يدافعون عنها«.
تــلــفــت املـــصـــادر إلــــى أن »حـــركـــة الـــنـــزوح من 
مــنــاطــق ســيــطــرة املـــعـــارضـــة فـــي ريــــف حلب 

الــدائــرة هــنــاك، مبينًا أن هــذه الــصــواريــخ هي 
ــم نــقــلــهــا عـــبـــر األراضــــــي  ــودي تــ ــعــ تـــمـــويـــل ســ

التركية.
وجــاء رد الفعل الروسي على هذه التحركات 
من خال تصريحات املسؤولن الروس، الذين 
حذروا من اندالع حرب إقليمية أو عاملية في 
حال حصل تدخل بري من قبل الدول املؤيدة 
للثورة السورية، معتبرين أن هذا التدخل من 
شأنه تأجيج الصراع، وأن الهدف من تدخلهم 
كــان الــوصــول إلــى وقــف إطـــاق الــنــار تمهيدًا 

لحل سياسي.
ــــاول الـــنـــظـــام  ــــحـ ــــي، يـ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــتــــوى املـ ــلـــى املــــســ عـ
وحليفاه روسيا وإيران، قطع الطريق على أي 
تدخل بري من قبل حلفاء املعارضة السورية، 
بـــاإلعـــان عـــن الــتــحــضــيــر لــعــمــلــيــات عسكرية 
بــاتــجــاه الـــرقـــة، الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا تنظيم 
»الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة« )داعــــــش(، كـــون الــقــوات 
الــبــريــة الـــتـــي تــقــودهــا الــســعــوديــة ســتــتــدخــل 
أيــضــًا تــحــت شــعــار مــحــاربــة »داعـــــش«، وذلــك 
مــن أجـــل ســحــب ذريــعــة الــتــدخــل الــبــري، الــذي 
اعتماد  فــي ظــل  أميركية،  إلــى موافقة  يحتاج 
الروس على املوافقة األميركية الضمنية على 

مخططاتهم في سورية .
وقال مصدر عسكري سوري في وقت سابق، 
التقدم  يــنــوي  الــســوري  )الــســبــت(، إن الجيش 
إلــــى مــحــافــظــة الـــرقـــة )شـــمـــال وســــط ســوريــة( 
الخاضعة لسيطرة تنظيم »داعش«، وذلك بعد 
املحافظة،  أطـــراف  على  مــواقــع  على  السيطرة 
مضيفًا أن العملية مستمرة منذ عدة أيام، وأن 
جيش النظام تمكن من نزع السيطرة عن عدة 
مواقع من تنظيم »داعـــش« بن حماة )وسط 

الباد( والرقة خال اليومن املاضين.
ــلـــى اتـــجـــاه  ــذا مــــؤشــــر عـ ــ ــــن املــــصــــدر أن هــ وبــ
ــة، الفــتــًا إلــــى أن  ــرقـ الــعــمــلــيــات املــقــبــلــة نــحــو الـ
جبهة الرقة مفتوحة في اتجاه الطبقة، وهي 

في  املعارضة  سيطرة  مناطق  إلــى  الشمالي 
بمنطقة عفرين،  مـــرورًا  الــغــربــي،  ريــف حلب 
الــكــرديــة شمال  الــقــوات  الــتــي تسيطر عليها 
غرب حلب، ما زالت مستمرة. يتواصل يوميًا 
تدفق ما بن 800 إلى ألف نازح، عبر عفرين 

إلى ريف حلب الغربي«.
ال يزال القصف الروسي الجوي مستمرًا على 
 الطائرات الحربية الروسية 

ّ
املثلث، بعد شن

ــارة جـــويـــة، أمـــــس، على  ــ أكـــثـــر مـــن عــشــريــن غـ
مــديــنــة تــل رفــعــت وضــواحــيــهــا، الــتــي تشهد 
االشــتــبــاكــات بــن قــــوات املــعــارضــة والــقــوات 
 
ّ
الــكــرديــة وحلفائها، بعد يــوم واحــد مــن شن
الطيران الروسي أكثر من 15 غارة جوية على 

املدينة، يوم األحد.
يتواصل القصف الروسي، أيضًا، في مدينة 
 الــطــائــرات 

ّ
أعــــــزاز، الــقــريــبــة أيـــضـــًا، بــعــد شــــن

الروسية خمس غــارات جوية، ومنها قصف 

مــنــطــقــة تــابــعــة ملــحــافــظــة الـــرقـــة تــضــم قــاعــدة 
عــام  اســتــولــى عليها تنظيم »داعــــش«  جــويــة 
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السياسي  واملــحــلــل  الــكــاتــب  رأى  مــن جهته، 
السوري، أحمد رياض غنام، أن إعان النظام 
عن عملية ضد »داعش« في هذا التوقيت ما 
هــو إال »مــحــاولــة لسحب البساط مــن تحت 
أقدام تركيا والسعودية وإعطاء انطباع بأن 
النظام معني بقتال تنظيم الدولة )داعش(«، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  مــضــيــفــًا فـــي تــصــريــح لـــ
لـــأوراق، وإعطاء روسيا  »هــي عملية خلط 
مــبــررًا لــرفــض الــدخــول الــســعــودي«، مشيرًا 

بــصــاروخ يعتقد أنـــه مــن نـــوع »كــــروز« على 
مستشفى األطفال في أعزاز، تسّبب في مقتل 
أربـــعـــة مـــن املـــوظـــفـــن واملـــراجـــعـــن وإصـــابـــة 
ـــفـــت الــــغــــارات 

ّ
آخــــريــــن بــــجــــراح. بـــالـــتـــالـــي خـــل

هم  قتلى،  ثمانية  أعــزاز نحو  على  الروسية 
من النازحن إلى املدينة.

التركي،  املدفعي  القصف  تــراجــع وتــيــرة  ومــع 
الكردية  الــقــوات  تمركز  نقاط  استهدف  الــذي 
في مطار منغ العسكري وفي بلدة منغ وقرية 
مرعناز القريبة منها، وهي مناطق استحوذت 
عليها الـــقـــوات الــكــرديــة مــن قــــوات املــعــارضــة 
أحمد  التركي،  الـــوزراء  رئيس  أعــاد  السورية، 
داود أوغلو، تأكيده على أن »تركيا لن تسمح 

للقوات الكردية بالسيطرة على أعزاز«.
أنها  أوغلو، ال يبدو  داود  أن تصريحات  إال 
ستكون ذات أثر، خصوصًا مع حالة اإلنهاك 
الــتــي أصــابــت قـــوات املــعــارضــة شــمــال حلب، 

أنــهــا »مــخــرج أيــضــًا للسعودية، والتي  إلــى 
ال تــريــد أي تـــورط فــي ســـوريـــة«. واعــتــبــر أن 
الــتــنــظــيــم يــنــســحــب بــاتــجــاه الـــعـــراق إلدارة 
مــعــركــتــه هــنــاك، وأن الــتــنــســيــق بــن الــنــظــام 

وبن التنظيم قائم.
وفي السياق نفسه، قال املحلل االستراتيجي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــال، لــــ ــ الــعــمــيــد أحـــمـــد رحــ
»علينا بداية أن نتساءل، ملاذا انزعجت روسيا 
ــران مـــن الــتــحــركــات الــســعــوديــة الــتــركــيــة  ــ ــ وإيـ
ملــحــاربــة )داعــــش( فــي ســوريــة؟ والـــجـــواب هو 
الــريــاض وأنقرة  أن محاربة اإلرهـــاب من قبل 
على  واإليرانية  الروسية  التوت  ورقــة  سقط 

ُ
ت

وبالتالي  اإلرهـــاب،  ملكافحة  في سورية  أنهم 
فإن التدخل السعودي التركي في هذا السياق 

يعري النظام وحلفاءه«.
وأضــــاف رحــــال: »الــنــظــام لــيــســت عــنــده قــوات 
)داعـــش(،  كافية ملحاربة  مليشيات  وال  بــريــة، 
وكل الكام الذي صدر عن إعامه أخيرًا، ليس 

إال مسرحية إعامية«.
ــا وإيـــــــران أيـــضـــًا غير  ــيــ وتـــابـــع رحــــــال: »روســ
جديتن بمحاربة )داعش(، وعلى العكس من 
وتسعيان  بل  التنظيم  تحاربان  ال  ذلــك، هما 
إلى تقويته، كي يقولوا للعالم إنه يشكل خطرًا 
في املنطقة وليس النظام«، مبينًا أنه في حال 
بدأت السعودية بمحاربة إرهاب »داعش« في 
سورية، فإن ذلك سيكون تحت مظلة التحالف 

الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة.
ولم يستبعد رحال أن تكون الواليات املتحدة 
قــد أوحــت للنظام وروســيــا بــضــرورة تحريك 
السعودية  فــإن  وإال  »داعــــش«،  قـــوات ملحاربة 
ــذا الـــــدور، مــوضــحــًا أن  وتــركــيــا قـــد تــلــعــبــان هـ
الواليات املتحدة لديها خطاب مزدوج في هذا 
السياق، وأنها محرجة من عدم تحقيقها أي 
قــد تشجع  التنظيم، ولــهــذا  فــي محاربة  تقدم 

قدم على حرب برية ضّد »داعش«.
ُ
أي جهة ت

إثر تعّرض مناطق سيطرتها ألكثر من ألفي 
غارة جوية بأقل من أسبوعن، مع قتال قوات 
املــعــارضــة فــي وقــت واحــد ضــد قــوات النظام 
الـــســـوري واملــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة والــعــراقــيــة 
الحليفة لها وضد القوات الكردية وحلفائها 
ــة  ــ ــــدولـ ــه وضــــــد تـــنـــظـــيـــم »الـ ــلــ وضــــــد حــــــزب الــ

اإلسامية« )داعش(.
يبدو أن قوات النظام اكتفت بالسيطرة على 
خط إمداد مؤمن من مناطق سيطرتها شمال 
نــّبــل والـــزهـــراء، عبر بلدات  إلــى بلدتي  حلب 
الخان  الــزيــتــون وتــل جبن ومعرستا  دويـــر 
عسكرية  عملية  فــي  تنطلق  أن  على  ومــايــر. 
جديدة من بلدة الزهراء وتسيطر على تال 
وقــريــة الـــطـــامـــورة، فــيــمــا يــبــدو أنـــه تحضير 
التي  النظام ملهاجمة بلدة عندان،  قــوات  من 
حلب،  غــرب  شمال  املعارضة  عليها  تسيطر 
في طريق قــوات النظام، لفرض حصار على 
مــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة فــي مــديــنــة حلب 
وربما التوجه نحو بلدة الدانة، بهدف قطع 
الطريق بن معبر باب الهوى، الذي تسيطر 
ومناطق سيطرة  تركيا  مــع  املــعــارضــة  عليه 

املعارضة في ريف إدلب.
في هذه الحالة، تبدو القوات الكردية املستفيد 
ــا يــــجــــري، فـــقـــد تــمــكــنــت مــن  ــبــــر مــــن كــــل مــ األكــ
اســتــغــال حــالــة اإلنـــهـــاك الــتــي أصــابــت قــوات 
املــعــارضــة بعد مــئــات الــغــارات الــروســيــة على 
مناطقها، التي دّمرت بناها التحتية وقطعت 
ــا، لـــتـــبـــدأ بـــعـــدهـــا بــتــوســيــع  ــ ــدادهــ ــ خـــطـــوط إمــ
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا. وبــعــد أن كــانــت الــقــوات 
وريفها  عفرين  منطقة  على  تسيطر  الكردية 
شمال غرب حلب، مطلع الشهر الجاري، باتت 
اليوم تسطير على بلدات دير جمال ومريمن 
واملالكية وكفرنايا ومنغ ومطارها العسكري، 
وتتحضر للقضاء على وجود قوات املعارضة 

في ريف حلب الشمالي بشكل كامل.

إسطنبول ـ باسم دباغ

كــمــا كـــان مــتــوقــعــًا، تشهد الــحــرب 
في سورية تصاعدًا غير مسبوق، 
فــي إثــر إفــشــال روســيــا ملحادثات 
جنيف 3، بعد تصعيد عملها العسكري في 
ســوريــة ضــد قـــوات املــعــارضــة الــســوريــة، في 
التركي   - الــســعــودي  التحالف  بــدأ فيه  وقـــٍت 
الــســوريــة، عبر  نشاطه عمليًا على األراضـــي 
قــيــام املــدفــعــيــة الــتــركــيــة بــصــّد الــحــمــلــة التي 
ها حزب »االتحاد الديمقراطي« )الجناح 

ّ
يشن

ــوري لــلــعــمــال الـــكـــردســـتـــانـــي( بــتــغــطــيــة  ــســ الــ
ــيـــة  ــة. كـــمـــا قــــامــــت الــــطــــائــــرات الـــروسـ ــ ــيـ ــ روسـ
بــاســتــهــداف عـــدد مــن املــســتــشــفــيــات التابعة 
ــدود«، وأيــضــًا قصف  ــ ملنظمة »أطـــبـــاء بــا حـ

أعزاز بصاروخ باليستي.
في غضون ذلك، بدأت الدبلوماسية التركية 

الخط األحمر التركي
القرار العسكري في سورية أمام احتمالين

أوًال بأول
أمام الخيار العسكري التركي ـ السعودي سيناريوهات ونماذج عدة. وترسم التصريحات التركية المتسارعة أخيرًا، كما النيران التركية 

المتواصلة ضد المقاتلين األكراد في سورية، خطًا تركيًا أحمر

داود أوغلو من 
أوكرانيا: ممنوع سيطرة 

األكراد على أعزاز ومنغ
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النظام يستبق الخيار السعودي التركي بجبهة الرّقة القوات الكردية تتحفز إلسقاط مثلث شمالي حلب

حملة كبيرة ضد الهجمة الروسية في ريف 
ــلــت فـــي زيــــــارة مــفــاجــئــة لــرئــيــس 

ّ
حـــلـــب، تــمــث

ــو، إلــى  ــلــ ــتـــركـــي، أحـــمـــد داود أوغــ الــــــــوزراء الـ
الــعــاصــمــة األوكــرانــيــة كــيــيــف، أبـــدى خالها 
تأييدًا غير مسبوق للحكومة األوكرانية في 
سعيها إلـــى اســتــعــادة ســيــادتــهــا عــلــى كامل 
أراضــيــهــا، بــمــا فــي ذلـــك شــبــه جــزيــرة الــقــرم، 

التي ضمتها موسكو ربيع عام 2014.
وكان الفتًا في ثالث أيام القصف التركي ملواقع 
املقاتلن األكـــراد داخـــل األراضـــي الــســوريــة، أن 
أنــقــرة تــعــّمــدت نشر صـــور عبر وســائــل إعــام 
تركية معروفة بقربها من الحكومة، نشر صور 
الساح الذي يتم استخدامه في قصف شمال 
حلب. ورغم أن عتاد الجيش األميركي هو عتاد 
أميركي الصنع، إال أن القوات املسلحة اعتمدت 
فــي ضــربــهــا ملــواقــع االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي في 
ريف حلب، على اإلمكانات واألسلحة املحلية 
الصنع، ما أتاح لها الحركة من دون االعتماد 
ــور الـــتـــي تــم  عـــلـــى واشــــنــــطــــن. وبـــحـــســـب الــــصــ
الطائرات من دون طيار،  الحصول عليها من 
ــــدة عــســكــريــة مـــن مـــدافـــع الــهــاوتــزر  قـــامـــت وحـ
التي تم تطويرها منذ 2004- الصنع  املحلية 

وتتمع  بــالــحــركــة.  تـــي 155  ــم  اســ تــحــت   2014
هذه املدافع بقدرات عالية على املناورة حيث 
عالية  بــمــرونــة  تــمــوضــعــهــا  تــغــيــيــر  تستطيع 
وكذلك السير ملسافة تبلغ 400 كيلومتر، كما 
وتمتلك دروع فوالذية تزن 20 طنًا، وتستطيع 
حــمــل ذخـــيـــرة يــصــل وزنـــهـــا إلــــى أربـــعـــن طــن. 
مما  كيلومترًا،   40 املدفعية  هــذه  مــدى  ويبلغ 
يرجح أن يبقى عمق التدخل العسكري التركي 
الــحــالــي فــي ريـــف حــلــب بــعــمــق 40 كيلومترًا، 
ــــادرة عــلــى حماية  وبــالــتــالــي ســتــكــون أنــقــرة قـ

فصائل املعارضة املوالية لها في حدود املنطقة 
اآلمنة الذي كانت قد دعت لها في وقت سابق، 
وتستطيع مدافع »تي 155« املتحركة أن تطلق 
8 قذائف في الدقيقة الواحدة، وأثناء الحركة، ال 
تحتاج إال إلى التوقف لنصف دقيقة إلطاق 3 

قذائف خال 15 ثانية.
فــــي مـــــــــوازاة ذلـــــــك، أوضـــــــح املـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، تـــانـــغـــو بــيــلــغــيــج، أنـــه 
»توجد بعض الطائرات السعودية في قاعدة 
قونيا في إطار التدريب على الدفاع الجوي، 
يومي  بــن  تدريبية  طلعات  تنظيم  وسيتم 
اإلثنن والجمعة املقبل، وهذا أمر تم ترتيبه 

في وقت سابق«.
ــتــــحــــول عــن  ــنــ ــة حـــــــرب وســ ــ ــالـ ــ ــا فـــــي حـ ــنــ »لــــســ
الــدفــاعــيــة، ولــن نسلم ســوريــة إلى  سياستنا 
روسيا وإيـــران«، هذا ما كان فحوى الرسالة 
التركية من تدخلها األخير لحماية املعارضة 
املعتدلة في ريف حلب، األمر الذي أشار إليه 
نائب رئيس الحكومة، يالجن أكدوغان، يوم 
: »لـــن نستمّر 

ً
قــائــا لـــه،  ــد، خـــال مقابلة  األحــ

أن  ذاتــهــا، خصوصًا  الدفاعية  الوضعية  فــي 
بــاتــا تحت  التركية  القومي واملــصــالــح  األمـــن 
نقم  لم  »إن   :

ً
قائا أكــدوغــان  التهديد«. وتابع 

اآلن بفعل ما هو ضروري، لن تكون لنا كلمة 
في تحديد جارنا في املستقبل، إن كان العمال 
الكردستاني أو )داعــش( أو النظام السوري، 

وهم جميعًا يشكلون خطرًا على تركيا«.
ق بالخيار العسكري التركي، 

ّ
أما في ما يتعل

ــل  وإمـــكـــانـــيـــة تـــدخـــل تــركــيــا فـــي الـــحـــرب داخـ
ســـــوريـــــة، حــــــدد أكــــــدوغــــــان حـــــــدود الـــتـــدخـــل 
: »نــحــن ال نــلــعــب هــنــا. نحن 

ً
ــا ــائـ الـــحـــالـــي، قـ

ــة. والــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة ليست  ــ نــحــكــم دولـ
عشيرة، وكذلك فهي ليست الدولة، التي من 
املمكن أن تبقى على الحياد تجاه ما يحصل 
حولها. كل شخص يعرف أن إيران وروسيا 
تمتلكان مليشيات في سورية، ولكن ال أحد 
يقول إن روسيا وإيران هما في حالة حرب«.

يــوحــي كـــام أكـــدوغـــان بـــأن الــتــدخــل الــتــركــي 
ــلــــى الـــطـــريـــقـــة  الـــــســـــعـــــودي، ســــيــــكــــون إمـــــــا عــ
الروسية اإليرانية في سورية، أو على طريقة 
السيناريو  وفــق  اليمن.  في  الخليجي  الــدور 
األول، سيتم تنفيذ الخيار العسكري بتدخل 
بــــري بــعــمــلــيــات مـــحـــدودة لــلــقــوات الــخــاصــة 
ــة والــــتــــركــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا ســتــتــولــى  ــعــــوديــ الــــســ
قــــوات ســـوريـــة ضــــرب »داعــــــش« تــحــت إدارة 

مستشارين عسكرين من البلدين.
أما إن صحت التقديرات التي ترجح بأن يتم 
اليمنية،  الحالة  من  ناجحة  أشكال  اقتباس 
بــرّيــًا مــحــدودًا لناحية   

ً
فذلك سيعني تــدخــا

الحدود، لتأمن منطقة ُيسمح بتدريب قوات 
عملياتها،  تنفيذ  هي  لتتولى  فيها،  سورية 
أكـــــان ضـــد »داعـــــــش« والــــقــــوات الـــكـــرديـــة في 
ـــى، أو ضــــد الـــنـــظـــام الـــســـوري  ـــ املـــرحـــلـــة األولــ

مباشرة في مرحلة الحقة.
فــي غــضــون ذلـــك، بـــدت األهــــداف الــتــركــيــة من 
فــي ريــف حلب واضــحــة، بل  الحالي  التدخل 
وحدودها مرسومة تمامًا في رأس املسؤولن 

دخل مقاتلو »وحدات حماية الشعب الكردية« إلى مدينة تل رفعت 
في ريف حلب الشمالي، مساء أمس اإلثنين، وسط أنباء عن سيطرتهم 
على القسم الغربي والجنوبي منها، مستفيدين من السيطرة على بلدة 
كفرنايا يوم األحد، في ظل قصف روسي هو األعنف من نوعه على 
الريف الشمالي. وقال الناشط الحقوقي في »المعهد السوري للعدالة 
والمساءلة«، أحمد محمد من حلب إن »القسم الغربي من المدينة قد 
حماية  ووحدات  المعارضة  مقاتلي  بين  تستمر  المعارك  لكن  سقط، 
إن  محمد  مصطفى  الصحافي  قال  بدوره،  المدينة«.  داخل  الشعب 

»20 مقاتًال من المدينة سقطوا خالل اليومين الفائتين«.

مدينة  درعــا  سورية(،  )جنوب  درعــا  لمدينة  المحلي  المجلس  أعلن 
منكوبة بسبب الهجمة التي يشنها النظام السوري بدعم من الطيران 
الروسي. وأوضح، في بيان صادر عنه، أن المدينة تعيش حالة طوارئ، 
وتعاني من نقص المواد الغذائية األساسية، مناشدًا المنظمات اإلنسانية 
مساعدة أهالي المدينة. بدوره، أوضح الناشط أحمد العمر أن »أهالي 
المحافظة ال يستطيعون الحصول على الخبز أو حليب األطفال«، الفتًا 
إلى أن »أسعار الطحين مرتفعة جدًا، ووصل سعر الطن إلى 450 دوالرًا 

أميركيًا«. كما نفدت كمية حليب األطفال في المدينة.

بمدينة  الوعر  حي  إلى  اإلثنين،  أمس  إنسانية،  مساعدات  قافلة  دخلت 
حمص السورية المحاصرة. وقال الناشط اإلعالمي محمد السباعي، في 
حديث لـ»العربي الجديد«، إن »الصليب األحمر أدخل 6 شاحنات محملة 
أن  وأوضــح  طبية«.  مواد  أي  تحتوي  ال  والغذائية،  اإلغاثية  بالمواد 
»المساعدات الغذائية، التي يتم إدخالها إلى الحي منذ أسابيع، ساهمت 
في خفض األسعار، التي وصلت في ظل الحصار الخانق األخير إلى أرقام 
البطالة  انتشار  من  الحي  أهالي  يعني  زال  ما  حين  في  جدًا،  مرتفعة 
بنسبة كبيرة، ما يجعل المحاصرين في الحي يعانون من فقر مدقع«. 
وعن الوضع الطبي، كشف السباعي أن »أهل الحي يعانون من عدم 

توفر أدوية االلتهاب واإلبر، في موسم انتشار اإلنفلونزا وااللتهابات«.

تل رفعت بيد القوات الكردية

درعا مدينة منكوبة

قافلة مساعدات إلى الوعر

بدر الراشد

ال يمكن التنبؤ بخطوات 
الرئيس الروسي فالديمير 

بوتني السياسية والعسكرية، 
خاصة في صراعات معقدة 
خاض 

ُ
ومتداخلة كتلك التي ت

في املنطقة العربية. موسكو، 
التي تتحرك بما يتجاوز 

مصالحها الدولية، تعاني من 
جرح في كبريائها، ال يمكن 

أن ُيجسد بشكل أكبر من 
تجسده في قرارات وشخصية 

رئيسها. روسيا، وريثة 
االتحاد السوفييتي، رفضت 

فجأة، مع تولي بوتني زمام 
السلطة والنفوذ في الكرملني 

قبل قرابة عقد ونصف، ما كان 
واقعًا عامليًا مرًا، بعد انهيار 
االتحاد السوفييتي، وإعالن 

الرئيس األميركي، جورج 
بوش األب، قيام نظام عاملي 

جديد، تهيمن عليه واشنطن. 
فقيام حلف شمال األطلسي 

كحاٍم ألوروبا من السوفييت، 
والحرب األميركية بالوكالة 

ضد موسكو في أفغانستان، 
وسباق التسلح النووي، وأزمة 
الصواريخ الكوبية، وتفاصيل 

أخرى كثيرة حملت عنوانًا 
 بالحرب 

ً
عريضًا متمثال

الباردة. كل هذا التاريخ الخطر 
واملعقد، يثقل كاهل بوتني، 

كقيصر ال يحكم إمبراطورية. 
بوتني ال يريد الخضوع لفكرة 
عدم قدرة موسكو على تأدية 
دور دولي فاعل، وال الخضوع 

لحقيقة نهاية حقبة القوى 
الدولية التي تفعل كل شيء 
في كل مكان. لكن القيصر، 
الذي يرتدي قناعًا فاشيًا، ال 
يستطيع أن يخفي ارتباكه، 

خاصة في سورية. فهو حليف 
لإليرانيني، وصديق للخليجيني، 
ويتعامل بندية مع األميركيني، 

وال يستطيع إخفاء توتر 
األوضاع مع تركيا. واشنطن 
 ملحاربة 

ً
تراه حليفًا محتمال

اإلرهاب، وال تريد حربًا معه، 
وإيران تراه جسرًا حقيقيًا 

لنفوذها في سورية، وتحارب 
معه، وتخشى أن يهمشها، 

والخليجيون يرون بيده مفاتيح 
رحيل األسد وإعادة االستقرار، 

وبذات اللحظة، الخصم الذي 
تعد سياساته رافعة لكل ما 
ال يرغبون به. كل الخيارات 
مرتبكة أمام القيصر، الذي 

يعرف ما يريد، لكنه ال يستطيع 
أن يناله. هو يخشى صدامًا 

مع الحلف األطلسي، واألخير 
يخشى أن يتفكك بفعل صدام 
أنقرة مع موسكو. الخليجيون 
يريدون فرض واقع لصالحهم 
في سورية، بأي ثمن، لكنهم ال 

يريدون مواجهة مع موسكو، 
تبدو وكأنها حتمية، ما دام 
بوتني متمسكًا باألسد. في 
النهاية، موسكو ستتفاوض 
على جثث السوريني، بفعل 

خيباتنا، واألقوى على األرض، 
هو من سيحدد سياق ونتائج 

هذه املفاوضات.

للحديث 
تتمة

بوتين مرتبكًا

على

مسؤوليتنا

مع الحدث

سيناريوهات الحدث

األتــــــراك، إذ إن الـــهـــدف األهــــم هـــو مــنــع حــزب 
مــن تشكيل شريط  الــديــمــقــراطــي«  »االتـــحـــاد 
على الحدود السورية التركية، بكل ما يعنيه 
ذلك من خطر على األمــن القومي التركي، قد 
يؤدي إلى امتداد املعارك مع حزب »العمال« 

الكردستاني نحو العمق التركي في الغرب.
العمق  مع  التركية  العاقة  أيضًا  يقطع  كما 
الحلبي، ويضرب فصائل املعارضة الحليفة 
والسعودية جميع  تركيا  تفقد  بالتالي  لها. 
بإيجاد  سيسمح  مما  سورية،  في  أوراقهما 

حل يضمن النفوذ الروسي اإليراني ويحافظ 
على النظام الحالي.

كــمــا يــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى الـــتـــدخـــل الــتــركــي 
ــــف حــلــب  الـــســـعـــودي ضــــد »داعـــــــــش«، ألن ريـ
التنظيم منذ  تقاتل  التي  الشرقي بفصائله، 
العمود  لتكوين  األول  املــرشــح  هــو  ســنــوات، 
الـــفـــقـــري لـــلـــقـــوات الـــســـوريـــة الـــتـــي ســتــحــارب 
»داعــــش« بــدعــم تــركــي ســعــودي، األمـــر الــذي 
 
ً
أشـــار إلــيــه داود أوغــلــو، أمــس اإلثــنــن، قائا
العمال   مــن حــزب 

ًّ
ُكـــا »إن روســيــا تستخدم 

ــتـــانـــي فــــي تـــركـــيـــا وحــــــزب االتـــحـــاد  الـــكـــردسـ
ـــأداة واضـــحـــة  ــ ــة، كــ الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي ســــوريــ
ــالــــذات  لــتــنــفــيــذ ســيــاســتــهــا الـــتـــوســـعـــيـــة، وبــ

للضغط على تركيا«.
ــلــــو: »لــــن ُيــســمــح لــاتــحــاد  وتـــابـــع داود أوغــ
الديمقراطي بالتوجه نحو غرب الفرات، كما 
لن نسمح له بالتوجه شرق عفرين، ففي هذه 
املعتدلة،  الــســوريــة  املــعــارضــة  هناك  املناطق 
ــــرط رئــيــســي  ــذه الــــقــــوات هــــو شـ ــ ــم هـ ــ وإن دعـ

لنجاح العملية السياسية«.
ــا عــلــى املــســتــوى الــعــســكــري فـــإن الطلبات  أمـ
الــتــركــيــة واضـــحـــة لــوقــف الــقــصــف املــدفــعــي، 
وتــتــمــثــل بــابــتــعــاد »االتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي« 
عــن ريــف حلب الشمالي، بما فــي ذلــك مطار 
عفرين،  فــي  قــواعــده  والــتــزام  العسكري  منغ 
ــلـــو خــال  ــّدد عــلــيــه داود أوغـ ــ ــــذي شـ ــر الـ ــ األمـ
الـــرئـــيـــس  ــالــــح مـــســـلـــم،  رده عـــلـــى رفــــــض صــ
»االتــحــاد الــديــمــقــراطــي« الــشــروط  املــشــارك لـــ
: »إن رفــضــه لــانــســحــاب هو 

ً
الــتــركــيــة، قـــائـــا

كام ال معنى له، لقد تم إبعاد قوات االتحاد 
ــزاز، وإن اقــتــربــوا منها  ــ الــديــمــقــراطــي عــن أعـ
مرة أخرى سيرون منا ردًا عنيفًا. لن نسمح 
بسقوط أعـــزاز«. تــابــع: »فــي مــا يخص مطار 
املطار  هــذا  باستخدام  لن نسمح  نحن  منغ، 
ــة  ــــد املــــعــــارضــــة الـــســـوريـ ــا أو ضـ ــيـ ــركـ ــــد تـ ضـ
املطار سيتم  من  ينسحبوا  لم  وإن  املعتدلة، 
تدميره. وأنا أبلغت نائب الرئيس األميركي، 
جو بايدن، بهذا«. وختم داود أوغلو: »لو لم 
ــزاز وتــل  نــحــذر ونــتــدخــل لسقطت كــل مــن أعــ
ــراب ملــســافــة 1.5  ــتـ رنــاهــم مــن االقـ

ّ
رفــعــت. حــذ

كيلومتر من أعزاز«. ارتأى داود أوغلو أن يشّن هجومه على روسيا من أوكرانيا )هاكان غوكتيبي/األناضول(

)دليل سليمان/فرانس برس(

أخضر
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الدوحة، الرياض ـ العربي الجديد

مع اقتراب بدء مناورات »رعد الشمال« في مدينة حفر الباطن، 
شمالي السعودية، بمشاركة 20 دولة، تناوب مسؤولون قطريون 
ل برًا في سورية ضد تنظيم الدولة 

ّ
على التمسك بضرورة »التدخ

اإلســامــيــة )داعــــــش(«. ورأى وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، الشيخ 
مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، خـــال مــشــاركــتــه فــي مؤتمر 
ل الــبــري فــي ســوريــة ضد 

ّ
ميونخ لــأمــن، »ضـــرورة ملحة للتدخ

داعش«، معيدًا التذكير بأن »قطر كانت قد أعلنت منذ أكتوبر/
مماثلة  عملية  في  للمشاركة  استعدادها  املاضي  األول  تشرين 
بقيادة التحالف الدولي«، الذي تتزعمه الواليات املتحدة. وأشار 
بــاء«،  إلــى وجــود »مــا تسميه واشنطن الخطة  وزيــر الخارجية 
الفتًا إلى أن »هــذه الخطة موضوعة مع الواليات املتحدة، التي 
تقود التحالف ضد داعــش، وقد جرى التوافق على أنه إذا كان 
هناك حاجة إلرسال قوات برية إلى سورية فيجب أن تكون تحت 
قيادة التحالف، والسعودية مستعدة للمشاركة وكذلك اإلمارات، 
ونحن في قطر قلنا منذ أكتوبر إنه إذا قرر التحالف التحرك ضد 

داعش فنحن على استعداد لذلك، فهذا أمر مقرر مسبقًا«.
بــاإلضــافــة لــوزيــر الــخــارجــيــة، أكــد وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــدفــاع 
خــالــد بــن محمد الــعــطــيــة، أن »بــــاده مــســتــعــدة لــلــتــدخــل الــبــري 
في سورية جنبًا إلى جنب مع السعودية واإلمــارات، إذا طلبت 
منها الرياض ذلــك«. من جانبها، أعلنت وكالة األنباء القطرية 
»قنا« أمس، عن توجه »قوات برية مكونة من كتيبة مشاة آلية« 
الصدد،  الشمال«. في هــذا  للمشاركة في »رعــد  السعودية،  إلــى 
أكـــد الــرائــد راشـــد الــهــاجــري، قــائــد الــقــوة الــقــطــريــة املــشــاركــة في 
في  قــطــاعــات مختلفة  القطرية تشمل  »املــشــاركــة  أن  املـــنـــاورات، 
التمارين امليدانية، باإلضافة لتمارين مراكز القيادة والتمارين 
التعبوية، عبر مشاركة القوات البرية والجوية التابعة للقوات 

املسلحة القطرية«.
ــوات درع  ــ ــى قـ ــة، بـــاإلضـــافـــة إلــ ــ ــ وتــــشــــارك فـــي املــــنــــاورات 20 دول

الجزيرة، وشملت قائمة الدول املشاركة: السعودية، واإلمارات، 
واألردن، والبحرين، والسنغال، والسودان، والكويت، واملالديف، 
واملغرب، وباكستان، وتشاد، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتي، 
وموريشيوس.  وموريتانيا،  ومصر،  وماليزيا،  وقطر،  وُعمان، 
ــد الــشــمــال« تــمــريــنــات لـــقـــوات جــويــة  ــاورات »رعــ ــنـ كــمــا تــشــمــل مـ
ودبــابــات بــاإلضــافــة إلــى ســاح املدفعية واملــشــاة، ومنظومات 
الــدفــاع الــجــوي، بــاإلضــافــة إلــى الــقــوات الــبــحــريــة. كما تتضمن 
أنظمة  مــع  التعامل  إلــى  بــاإلضــافــة  الحية،  بالذخيرة  تــدريــبــات 

عسكرية متطورة، وأسلحة نوعية. 
باعتبارها  للمناورات،  »الدفاعية«  بالطبيعة  التقديرات  وتفيد 
رسالة تؤكد أن كل الدول املشاركة تهدف إلى حفظ أمن املنطقة 
الرياض  مــع  تتقاسم  أنها  على  والتأكيد  استقرارها،  وضــمــان 

ذات الرؤية للمنطقة، عبر مناورات »رعد الشمال«. 
ويــصــف مــراقــبــون املـــنـــاورات بــأنــهــا »رســالــة قــويــة مــن الــريــاض 
إلــى طــهــران«، ويــرى آخـــرون أنها »قــد تكون اســتــعــدادًا للتدخل 
السعودي في سورية، ملحاربة داعش ضمن التحالف الدولي«. 
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي عــــادل الــجــبــيــر، قـــد أكـــد في 
لنشر  تهدف  »أي خطوة  أن  األحـــد،  يــوم  تصريحات صحافية، 
قـــوات خــاصــة ســعــوديــة فــي ســوريــة، تعتمد عــلــى قـــرار يتخذه 
التحالف الـــذي تــقــوده الــواليــات املــتــحــدة، الـــذي يقاتل داعـــش«. 
أضـــاف أن »اســتــعــداد اململكة إلرســـال قـــوات خــاصــة ألي عملية 
برية في سورية، يرتبط بقرار وجود عنصر بري لهذا التحالف 
ــة«. ولــفــت إلـــى أن »تــوقــيــت إرســــال هــذه  ضــد داعــــش فــي ســـوريـ
القوات ال يرجع للسعودية، وأن توقيت إرسال قوات أو حجمها 

أمران ما زاال قيد البحث«. 
وكـــانـــت الــســعــوديــة قـــد أرســـلـــت ســربــًا مـــن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
املقاتلة، إلى قاعدة إنجرليك التركية، وهي القاعدة التي تتواجد 
فــيــهــا أيــضــًا قـــوة جــويــة قــطــريــة، اســتــنــادًا إلـــى مــعــاهــدة الــدفــاع 
املشترك بن قطر وتركيا، كان العطية، قد قام بتفقدها، األسبوع 

املاضي خال زيارته إلى تركيا.

»رعد الشمال« وضرورة التدخل البّري

وائل قنديل

يخطئ من يتصور أن أخبارًا 
تنتمي إلى الغزل غير العفيف، 

تتعلق بعالقة عبد الفتاح السيسي 
والكيان الصهيوني، يمكن أن 

تغضب املهيمن على السلطة في 
مصر، بل إن هذا النوع من األخبار 
والتسريبات يجعل الجنرال يبتسم 
في رضا، بل ويكاد يرقص طربا. 
واقع الحال يقول إن هذه النوعية 

من الفضائح بات السيسي 
يتطلع إليها، ويتمناها، وينتظرها 

بشوق إن تأخرت، كونه مدركًا 
أن استمراره في مقعده مرهون 

بالرغبة اإلسرائيلية، ويمد بصره 
دائما ناحية الرأي العام اإلسرائيلي، 

وليس املصري، وينشغل أكثر 
بتنامي شعبيته بني املستوطنني 
الصهاينة، ال املواطنني املصريني. 

من هنا ال غرابة في أن تصمت 
القاهرة إزاء ما كشفه باألمس 

موقع صحيفة »ميكور ريشون« 
اليمينية الصهيونية، من أن السيسي 

تغزل في عظمة رئيس وزراء العدو 
الصهيوني بنيامني نتنياهو.

مراسل الصحيفة، تسفيكا كالين، 
ذكر أن قادة »لجنة رؤساء« املنظمات 

اليهودية أبلغوا نتنياهو خالل 
لقائهم به األحد، على هامش اجتماع 

نظمته اللجنة في القدس املحتلة، 
بأن السيسي أبلغهم خالل لقائه 
بهم الخميس املاضي في القاهرة 

بأن »نتنياهو قائد ذو قدرات قيادية 
عظيمة، وهذه القدرات ال تؤهله فقط 
لقيادة دولته وشعبه، بل إنها كفيلة 

بأن تضمن تطور املنطقة وتقدم العالم 
بأسره«. لم ولن تسمع أن سفير عبد 

الفتاح السيسي تصدى ملثل هذا النوع 
من األخبار، أو أن مذيعة مصرية أو 

مذيعًا اهتم بإجراء مداخلة معه ليتنزع 
منه نفيا أو تكذيبا، ذلك أن منظومة 

الحكم في مصر تدور في الفلك 
اإلسرائيلي، وتعرف جيدا أنها باقية، 
ما بقيت الرعاية اإلسرائيلية، رسميا 

وشعبيا، لها.
في هذا السياق أيضا، من كان 
يتخيل أن تصل وقاحة دوائر 

اإلعالم الصهيونية إلى حد أن تطالب 
»معاريف« عبد الفتاح السيسي 

بفتح أبواب التطبيع على مصاريعها، 
على نحو يقترب من إعالن التحالف 

الثنائي، وتتوجه إلى السيسي، 
شخصيا، بالعمل حثيثا إلقامة 

مباراة بني فريق األهلي املصري، و 
فريق »ماكابي تل أبيب« الصهيوني؟

ينقلنا هذا مباشرة إلى استغراب 
بعض املراقبني للموقف املصري/ 

السيسي من احتماالت تدخل 
عسكري سعودي في سورية، 

بمواجهة الحلف الروسي اإليراني، 
وهو املوقف الذي بدا صادما 

لدوائر سياسية سعودية، كانت 
تظن أن قائد سلطة االنقالب، التي 

أنفقت عليها »الرياض« بسخاء، 
ورعتها حتى اشتد عودها، لن 

يرفض طلبا للسعودية، خصوصا 
أن الصورة الشهيرة لعبد الفتاح 
السيسي، ممسكا بيد ولي ولي 

العهد السعودي، أثناء ذلك العرض 
العسكري في الكلية الحربية  
بالقاهرة، ال تزال في األذهان، 

مصحوبة بعبارة الجنرال الشهيرة 
»لن ترونا إال معا«.

إن كل يوم يمر يثبت أن حرص 
السيسي على »العسل اإلسرائيلي« 
أكبر بكثير من اعتماده على »األرز 

السعودي« وعلى ذلك فإن موقفه 
من املوضوع السوري يتحدد على 

ضوء القراءة اإلسرائيلية، وما دامت 
»تل أبيب« حريصة على عدم سقوط 

بشار األسد، وتريد الحفاظ عليه، 
مهانا كسيرا ذليال، فإن السيسي 

ال يملك أن يجدف بعيدا، في االتجاه 
اآلخر، حتى وإن كان قاربه بأموال 

السعودية.
وأزعم أن املوقف هذه املرة يختلف 
عن حالة التدخل باليمن، إذ كانت 

املناورة السيسية في »عاصفة 
الحزم« تقوم على إبداء التحفظ 
والتمنع، كنوع من االبتزاز حتى 
تستأنف السعودية ضخ كميات 
األرز، التي كانت قد توقفت بعد 
رحيل امللك عبد الله.. أما الحالة 
السورية فإنها كاشفة لعقيدة 

نظام، يستطيع أن يبدل تكتيكات 
الحصول على األرز، لكنه غير 

مستعد للتخلي عن ارتباطه 
الوجودي، االستراتيجي، بإسرائيل.

السيسي بين 
العسل واألرزّ

مرور 
الكرام



القاهرة ـ العربي الجديد

ــن املـــصـــريـــة، أخــــيــــرًا، شققًا  ــ ــوات األمـ ــ ــم قـ تـــداهـ
ي القاهرة والجيزة، 

َ
سكنية في إطار محافظت

إرهابية.  مسلحة  لعناصر  مــأوى  باعتبارها 
ويكمن الــعــامــل املــشــتــرك لــهــذه املــداهــمــات في 
عـــدم وجـــود صــلــة بــن تــلــك املــجــمــوعــات التي 
كشفت عنها وزارة الداخلية املصرية وتنظيم 
»الــدولــة اإلســامــيــة« )داعــــش(. تنفي الشرطة 
املصرية تواجد عناصر »داعش« في القاهرة 
اتــهــامــهــا بالتقصير األمــنــي  لــعــدم  والــجــيــزة، 
فــي الــســمــاح بتكوين تــلــك املــجــمــوعــات، وهــو 
ما بدا واضحًا في تصريحات وزير الداخلية 
ــلــــواء مـــجـــدي عــبــد الـــغـــفـــار، حــول  املــــصــــري، الــ
في  العناصر  تلك  عــن وجــود  الحديث  رفضه 

القاهرة بشكل تنظيمي، »وإنما فكرّي فقط«.
اها تنظيم 

ّ
تشير الوقائع والعمليات التي تبن

»داعـــــش« فـــي الــقــاهــرة الــكــبــرى، إلـــى خــطــورة 
ــن ألســــبــــاب عـــــــّدة، بــحــســب  ــ شــــديــــدة عـــلـــى األمــ
ت 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. تلق مـــصـــادر خــاصــة لـــ

قــــوات الــشــرطــة املـــصـــريـــة، ضـــربـــات متاحقة 

عادل األحمدي

العربي  التحالف  التوتر بن قوات  يتصاعد 
الداعم للشرعية في اليمن ومسلحي تنظيم 
الواقعة  »القاعدة«، إذ شهدت محافظة لحج 
شــمــال عــــدن، أخـــيـــرًا، غــــارات جــويــة ملــقــاتــات 
مــقــرات يسيطر عليها  اســتــهــدفــت  الــتــحــالــف 
مــســلــحــو الــتــنــظــيــم، فـــي خـــطـــوة هـــي األولــــى 
منذ بدء التدخل العسكري للتحالف في 26 
محلية  مـــصـــادر  وتــفــيــد   .2015 مــــــــارس/آذار 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  فــي مــحــافــظــة لــحــج لـــ
»مقاتات حربية ُيعتقد أنها تابعة للتحالف 
ذت غارات استهدفت مقر السنترال 

ّ
العربي نف

في مدينة الوهط. كما استهدفت مقر مؤسسة 
املــيــاه فــي مــديــنــة الــحــوطــة، مــركــز املــحــافــظــة. 
ويقع املقران تحت سيطرة التنظيم، في وقت 

لم يتسن التأكد فيه من وقوع ضحايا«.

استهداف مدرّعة إماراتية
ــارات فــي لــحــج بــعــد أقـــل مــن 24  ــغـ وجــــاءت الـ
ــداف مــــدرعــــة إمــــاراتــــيــــة  ــهــ ــتــ ــلـــى اســ ــاعــــة عـ ســ
كــانــت آتــيــة مـــن عــــدن بــاتــجــاه لــحــج، وجـــرى 

ــة التي  مــن عــنــاصــر مسلحة مــنــذ بــدايــة األزمــ
ــقــــاب الــعــســكــري،  تــشــهــدهــا مــصــر عــقــب االنــ
العشوائي  القتل  عمليات  فــي  األمـــن  وتــوســع 
والتعذيب  واالعتقاالت  القانون،  إطــار  خــارج 
داخـــل الــســجــون وأقــســام الــشــرطــة. لــم تتمكن 
في  العمليات ضدهم  الشرطة من منع  قــوات 
ــي الــقــاهــرة والـــجـــيـــزة، والـــتـــي كــانــت 

َ
مــحــافــظــت

ــاد مــصــر«،  ــنـ مــوجــهــة مـــن جــمــاعــة تــدعــى »أجـ
حتى مقتل قائدها العام همام عطية املعروف 

»همام املصري«. بـ
ظــهــر عــلــى الــســاحــة، مــنــذ أشــهــر عـــدة، تنظيم 
الــذي بــدأ عملياته بسيارة مفخخة  »داعـــش« 
فــّجــرهــا فــي مــقــر القنصلية اإليــطــالــيــة وســط 
الــبــلــد، وأعــقــبــهــا ســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات ضد 
قـــوات الــشــرطــة، أبــرزهــا اســتــهــداف مقر األمــن 
الوطني في شبرا الخيمة، وتفخيخ منزل في 
منطقة الهرم. وألصقت قــوات األمــن املصرية، 
املداهمة األخيرة ألوكــار اإلرهابين،  عمليات 
لجماعة  تابعن  بعناصر  وصفها،  حــّد  على 
التي  االتهامات  هــذه  وتطرح  »أجناد مصر«. 
تــطــلــقــهــا وزارة الــداخــلــيــة، بــحــســب مــراقــبــن، 
عــــامــــات اســـتـــفـــهـــام، لــنــاحــيــة الـــتـــركـــيـــز فــقــط 
بشكل  مــصــر«  »أجــنــاد  عناصر  ماحقة  على 
أخــــرى، خــصــوصــًا عناصر  كبير دون خــايــا 

»داعش«.
ــــن كـــيـــفـــيـــة املـــاحـــقـــة  ويــــتــــســــاءل مــــراقــــبــــون عـ
»أجــنــاد مصر«،  لـــ تابعة  لعناصر  والــوصــول 
عقب اختفاء وهدوء التنظيم تمامًا، وباألحرى 
غيابه عن الساحة، وبالتالي اختفاء أي خيوط 
يمكن من خالها تتبع عناصره، وعدم القيام 
التي مثلت نشاط  الفترة  الــدور خــال  بنفس 
»العربي  هذا التنظيم. وتقول مصادر أمنية لـ
 املــداهــمــات األخــيــرة هــي ضربة 

ّ
الــجــديــد«، إن

اســـتـــهـــدافـــهـــا بـــســـيـــارة مــفــخــخــة فــــي مــنــطــقــة 
»الحسيني« قرب مدينة الحوطة، ما أدى إلى 
مقتل جندي إماراتي وإصابة آخر، كان على 
منت املدرعة. وتعد املرة األولى التي تستهدف 
تابعة  ها 

ّ
أن إلــى  مقاتات حربية يشار  فيها 

لــلــتــحــالــف الـــعـــربـــي، أهـــدافـــًا يــســيــطــر عليها 
ــقــــاعــــدة«، بــعــدمــا كــانــت  مــســلــحــو تــنــظــيــم »الــ
سياسة التحالف منذ بدء عملياته ترّكز على 
الــحــوثــيــن واملـــوالـــن للرئيس املــخــلــوع علي 
التحالف  ــارات  غــ وتتجنب  عــبــدالــلــه صــالــح. 
ــدام بــــأطــــراف أخـــــرى بشكل  ــطــ الـــعـــربـــي االصــ
مباشر، على األقل، فيما كانت الضربات التي 
تــســتــهــدف »الـــقـــاعـــدة« حــكــرًا عــلــى الــطــائــرات 

األميركية من دون طيار.
وتـــــرافـــــق الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي لـــحـــج مــــع الـــتـــوتـــر 
املتصاعد في عدن، إذ شهد األسبوع املاضي 
اشـــتـــبـــاكـــات مــتــقــطــعــة بــــن الــــقــــوات األمــنــيــة 
الـــشـــرعـــيـــة مـــســـنـــودة بــــقــــوات مــــن الــتــحــالــف، 
وبــــن مــســلــحــن مــحــســوبــن عــلــى تنظيمي 
»القاعدة« و»داعــش« في حي املنصورة. كما 
العديد من حــوادث االغتيال،  املدينة  شهدت 
بــاإلضــافــة إلــى هــجــوم اســتــهــدف أحــد مراكز 
الشرطة. وينتشر مسلحو »القاعدة« في مدن 
عدة جنوب اليمن، أبرزها مدينة املكا، مركز 
سيطرة  تحت  الــواقــعــة  حضرموت  محافظة 
التنظيم منذ إبريل/نيسان 2015، باإلضافة 
إلى مدينة زنجبار في محافظة أبن )البوابة 
الــشــرقــيــة لــــعــــدن(، ومـــديـــنـــة الـــحـــوطـــة، مــركــز 

محافظة لحج )بوابة عدن الشمالية(.

عمليات تقليص النفوذ
ــتـــخـــصـــص فــــــي شــــــؤون  ــــع خـــبـــيـــر مـ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  »الــقــاعــدة«، فــي حــديــث لـــ

اســتــبــاقــيــة ألي عــمــلــيــات ضـــد الــشــرطــة خــال 
 الــخــايــا التي 

ّ
الــفــتــرة املــقــبــلــة، مــشــيــرة إلـــى أن

»داعــش«. وتضيف  لـــ تم كشفها ليست تابعة 
املصادر ذاتها، أن »عناصر األخير هم األخطر 
تــوجــد خيوط  ال  لكن  الحالية،  املرحلة  خــال 
لتتبع تــلــك الــعــنــاصــر لـــأســـف«، مــشــيــرة إلــى 
فت 

ّ
ــه عقب مقتل قائد »أجــنــاد مصر«، تكش

ّ
أن

بــعــض خــيــوط الــتــنــظــيــم بــشــكــل كــبــيــر، وتمت 
ماحقة عناصره وتتبع خطواتهم.

وتلفت هذه املصادر، إلى أن عمليات املداهمة 

نفوذ  لتقليص  لعمليات  التحالف  »يلجأ  أن 
التنظيم في بعض املناطق الجنوبية بعدما 
تمدد فــي العديد مــن املــنــاطــق«، مــشــددًا على 
أن »مــســلــحــي الــتــنــظــيــم يــتــمــتــعــون بــخــبــرة 
فــي الــتــعــامــل مــع الــضــربــات الــجــويــة، بسبب 
الغارات التي تنفذها الطائرات األميركية بن 
الحن واآلخــر، منذ سنوات«، معتبرًا أن »أي 

عمل عسكري قد يحتاج لعملية برية«.
ل انتشار املجموعات املسلحة املحسوبة 

ّ
ويمث

ــــش« تــحــديــًا حقيقيًا  عــلــى »الـــقـــاعـــدة« و»داعــ
للسلطة اليمنية املدعومة من التحالف، منذ 
تحرير مدينة عدن من الحوثين وحلفائهم 
أنباء عدة  في يوليو/تموز 2015. وانتشرت 
عن خطة أمنية تنفذها قوات محلية مدعومة 
من التحالف لتأمن مختلف أحياء عدن، إال 
ــزال يـــواجـــه تــحــديــات لغاية  أن الــتــنــفــيــذ ال يــ

اليوم«.
في غضون ذلك، تشهد املناطق الجنوبية في 
»املــقــاومــة« في  اليمن حــراكــًا لتجنيد رجـــال 
صــفــوف قـــوات الــجــيــش والــشــرطــة النظامية 
للحكومة، وضمن  قـــرارات سابقة  بــنــاًء على 
توّجه إلحال األمن في املحافظات الجنوبية 
الــتــي تــواجــه انــفــاتــًا عــقــب الــحــرب الــضــاربــة 

األخيرة جاءت من خال إباغ بعض األهالي 
عـــن تــجــمــعــات مــريــبــة لــشــبــاب فـــي الــجــيــزة أو 
القاهرة، ولم تكن نتيجة عمليات بحث وتحرٍّ 
ملــاحــقــة تــلــك الــعــنــاصــر. وتــســتــبــعــد املــصــادر 
وطيدة  عاقة  الخايا  لتلك  يكون  أن  األمنية 
»أجناد مصر«، مع احتمالية أن يكون هناك  بـ

تنسيق بشكل أو بآخر معه.
»العربي  لـ خاصة  مصادر  تقول  جانبها،  من 
انتهى  مــصــر«  »أجـــنـــاد  تنظيم   

ّ
إن الــجــديــد«، 

إلــى حــد كبير، ولــم يعد قائمًا بصورته، لكن 

الــتــي شــهــدتــهــا عـــدن ومــحــيــطــهــا ألشــهــر مع 
االنــقــابــيــن. وتــؤكــد مــصــادر فــي »املــقــاومــة« 
»العربي الجديد«، أن اآلالف تزاحموا  بعدن لـ
خال األيام املاضية أمام معسكر رأس عباس 
املجندين  من  للتجنيد، وسط شكاوى  طلبًا 

بعراقيل أمام قبولهم.

»داعش« وتكفير األمن
وبالتزامن مع هذه التحركات، أصدر تنظيم 
ر فيه من يلتحق 

ّ
»داعــش«، أخيرًا، بيانًا يكف

األخــــطــــر حـــالـــيـــًا هــــي عـــنـــاصـــر ومـــجـــمـــوعـــات 
تنظيم »الدولة اإلسامية«، ألنها مدربة على 
ــدن، ولــيــســوا  ــ ــل املــ ــ الـــحـــروب والــعــمــلــيــات داخـ
مجرد أشخاص ينفذون ما يتيّسر من عمليات 
انتقامية للرد على انتهاكات الشرطة. وتشير 
املــصــادر الــخــاصــة إلــى وجـــود قــيــادات كبيرة 
الكبرى،  القاهرة  في  املجموعات  ك  تحرُّ تدير 
التنظيم في سيناء، موضحة  فــرع  بعيدًا عن 
املـــدن أشــد صعوبة مــن تلك  أن العمليات فــي 
الــصــحــراء. وتكشف املصادر  فــي  التي تحدث 
 طبيعة العمليات مختلفة تمامًا 

ّ
ذاتها، عن أن

بــن ســيــنــاء وداخــــل املــــدن. واألخـــيـــرة تحتاج 
كبيرة ومدربة بشكل  لديها خبرات  لعناصر 
ي واالنسحاب التكتيكي، أما 

ّ
كبير على التخف

في الصحراء فاألمور مفتوحة إلى حّد كبير.
وتشدد هــذه املــصــادر على أن العناصر التي 
تنفذ عمليات في حروب املدن، يتم اختيارها 
ــل أال تــكــون معروفة 

ّ
بــعــنــايــة شـــديـــدة، وُيــفــض

ــد يـــكـــون تــلــقــى  ــزة األمــــــــن، وبـــعـــضـــهـــا قــ ــهــ ألجــ
تدريبات خارج مصر. 

 هؤالء األمنين هم رجال 
ّ
وتشرح املصادر أن

»الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة«،  مـــخـــابـــرات تـــابـــعـــن لـــــ
تـــدربـــوا عــلــى إدارة صــــراع املـــــدن، والــخــطــف، 
والــتــحــقــيــق مــع املــخــطــوف، وأســالــيــب انــتــزاع 
املــعــلــومــة، وهــم تــابــعــون لــديــوان األمـــن الــعــام، 
 
ّ
وهــو أحــد دواويـــن »داعــــش«. وتــشــدد على أن
عناصر هذا األخير أخطر من ستواجه الدولة 

املصرية وأجهزة مخابراتها.
عـــن تصفية  أعــلــنــت  الــداخــلــيــة  وكـــانـــت وزارة 
»أجناد مصر«،  لتنظيم  تابعتن  مجموعتن 
األولى في منطقة حدائق املعادي في محافظة 
الــقــاهــرة، والــثــانــيــة فــي منطقة الــكــريــمــات في 

محافظة الجيزة، مطلع األسبوع املاضي.

بالجيش والشرطة، ويعتبر أفرادهما حماة 
»القوانن الوضعية«، متوعدًا باستهدافهم  لـ
»املــفــخــخــات واألحـــزمـــة«. وتــبــنــى »داعـــش«  بـــ
ــي عــــــــدن، بــيــنــهــا  ــ ــن الـــهـــجـــمـــات فـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
اســتــهــداف مــقــر الــحــكــومــة واغــتــيــال محافظ 
ــر  عــــدن الـــســـابـــق، جــعــفــر مــحــمــد ســـعـــد، أواخــ
الـ2015. وعلى الرغم من ذلك، ال يزال مجهواًل 
ــبـــة انـــتـــشـــاره،  ــــدى وجـــــــود الـــتـــنـــظـــيـــم ونـــسـ مــ
بــاملــقــارنــة مــع »الــقــاعــدة« الــواضــح مــن حيث 

النفوذ والقيادات.

املــبــالــغــة أن يعتبر بعض  يــكــون مــن  وربــمــا 
املــوجــودة  الــيــورانــيــوم،  كــمــيــات  أن  الليبين 
فــي لــيــبــيــا، تــكــفــي إلنــتــاج الــطــاقــة لــكــل الــكــرة 
األرضية ملاين من السنن بدون انقطاع أو 

حتى نقص في كفاءتها.
 الــنــظــر عــن مــبــالــغــة هـــذه الــتــقــديــرات 

ّ
وبــغــض

ــود هـــذا  ــ ــ مــــن عـــدمـــهـــا، فـــــإن الـــثـــابـــت هــــو وجـ
لــيــبــيــا. وســـبـــق للمنظمة  ــي  الـــهـــام فـ املـــعـــدن 
إلى  فريقًا  أرسلت  أن  الذرية  للطاقة  الدولية 
براميل  للتحقق من سامة اآلالف من  ليبيا 
»الــكــعــكــة  الـــيـــورانـــيـــوم املــطــحــون املـــعـــروف بـــ
الــصــفــراء«، والــتــي كــانــت تشكل مــصــدر قلق 
نتيجة تدهور الوضع األمني في الباد. كما 
سبق للممثل األسبق لأمن العام في ليبيا، 
طارق متري، أن أبلغ مجلس األمن، بأن بعثة 
تشير  معلومات  تلقت  للدعم  املتحدة  األمــم 
ــود 6.400 بــرمــيــل مـــن الــيــورانــيــوم  ــ إلــــى وجـ
موجودة في موقع عسكري قريب من مدينة 
الذين يعرفون  أن  الباد. غير  سبها، جنوب 
أنها ليست  ليبيا جيدًا، يدركون بالضرورة 
فقط جملة من املناجم املترامية هنا وهناك، 
أراٍض شــاســعــة، بإمكانها  أيــضــًا  وإنــمــا هــي 
أفــريــقــيــا بإنتاجاتها  تــــزّود جــيــرانــهــا فــي  أن 
الزراعية املتعددة، على الرغم من تباين اآلراء 

بخصوص مقدراتها املائية.
وفـــي حــن يــتــحــدث خــبــراء لــيــبــيــون عــن شــّح 
املياه في بادهم، يشير آخرون الى أن املياه 
املخزونات  أكبر  من  الباد هي  في  الجوفية 
أن  إلــى  بريطانية  تقارير  وتشير  األفريقية. 
مـــخـــزون املـــيـــاه الــجــوفــيــة فـــي أفــريــقــيــا يــقــّدر 
ألــف كيلومتر مكعب، في حن  بحوالى 660 
ــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة فــــي لــيــبــيــا تــقــدر  أن كــمــيــة املــ
أي سدس  بحوالى 99.500 كيلومتر مكعب، 

الكمية االجمالية في أفريقيا.
الليبية  السواحل  ذلــك، تشّكل  الى  باإلضافة 
املــمــتــدة عــلــى حــوالــى ألــفــي كــيــلــومــتــر فــضــاًء 
ــمــــاك،  ــدة مــــن األســ ــ ــمــــرًا ألنـــــــواع عـ خــصــبــًا ومــ
ومــخــزونــًا ســيــاحــيــًا بــاإلمــكــان تــحــويــلــه إلــى 
األمن  استتب  ما  إذا  عاملية،  وجهة سياحية 

في الباد.

تونس ـ وليد التليلي

تــــحــــل، غـــــــدًا األربــــــــعــــــــاء، الــــذكــــرى 
فـــبـــرايـــر/ ــــورة 17  ــثـ ــ لـ الـــخـــامـــســـة 
ــات  شـــبـــاط فـــي لــيــبــيــا، وســــط أزمــ
ــة واقـــتـــصـــاديـــة مــتــفــاقــمــة  ــيـ ــنـ ســيــاســيــة وأمـ
يــعــززهــا االنــقــســام الـــذي يــضــرب مؤسسات 
الدولة واتساع رقعة الفوضى، وهو ما جعل 
مــن الــتــدخــل الــعــســكــري األجــنــبــي فــي الــبــاد 
بـــذريـــعـــة مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم »داعـــــــش« خــيــارًا 
تسعى بعض الــدول إلــى املضي بــه، وتــزداد 
مؤشراته يومًا بعد اآلخــر. وعلى الرغم مما 
املاضية  القليلة  األسابيع  مجريات  أظهرته 
ــــدول  ــدد مــــن الـ ــ ــود تــــوافــــق بــــن عـ ــ لــجــهــة وجــ
ــرورة هــذا  ــ املــعــنــيــة بــاملــلــف الــلــيــبــي عــلــى ضــ
الــتــدخــل، إذ تــتــوالــى االجــتــمــاعــات الــدولــيــة 
لبحث هذا الخيار، إال أن توقيته وآلياته ال 
يزال يكتفنها الكثير من الغموض، وال سيما 
في ظل وجود تضارب في املصالح بن هذه 

الدول، إذ يمتلك كل منها حسابات خاصة.
ليبيا  عــلــى  الــــدولــــي  الــتــركــيــز  أن  يـــبـــدو  وال 
وجيو- معطيات سياسية  إلــى  فقط  يستند 
ــر هو  اســتــراتــيــجــيــة، وإنـــمـــا يــدخــل عــامــل آخـ
بالتدخل  العاملي  االستعجال  هــذا  في  األهــم 
في ليبيا، يتمثل في ثرواتها التي ال تحصى 

وال تعد.
يــشــيــر وزيـــــر الــعــمــل فـــي حــكــومــة اإلنـــقـــاذ، 
ــع »الــعــربــي  مــحــمــد بــالــخــيــر، فـــي حـــديـــث مـ
إلى  الغد(  عــدد  في   

ً
كاما )يصدر  الجديد« 

ومخزونها  الامتناهية،  ليبيا  ثـــروات  أن 
مـــن الــنــفــط والـــغـــاز والـــيـــورانـــيـــوم والــذهــب 
وغيرها  واألملنيوم،  والسيليكون  والحديد 
ــمـــاس  ــادن، هـــــي ســــبــــب هـــــــذا الـــحـ مـــــن املـــــــعـــــ
ــــود ليبيا  الــــدولــــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن وجـ
فــي قــلــب املــتــوســط، عــلــى بــعــد أمــيــال قليلة 
 مهمًا 

ً
ُيعّد أيضًا عاما أوروبـــا،  من جنوب 

فـــي لــعــبــة االســتــراتــيــجــيــة الــدولــيــة وســعــي 
القوى الكبرى إلى التنافس للسيطرة على 

الصراع على ليبيا
سباق على منجم الثروات في ذكرى الثورة

باألزمات. وبينما تتهافت دول  ليبيا، بعد 5 سنوات من انطالق ثورة 17 فبراير/شباط، مثقلة  تبدو 
عدة لإلعداد للتدخل العسكري فيها، بذريعة محاربة تنظيم »داعش«، يحضر السباق على »منجم 

الثروات« كعامل أساسي لكن غير معلن

تؤكد تقارير وجود 
منجم كبير لليورانيوم 

موجود في جنوب ليبيا

يمثّل انتشار المجموعات 
المحسوبة على 

»القاعدة« و»داعش« 
تحديًا للسلطة

السراج لـ»العربي 
الجديد«: المصلحة 
الوطنية تستوجب 

االعتراف بالحكومة

45
سياسة
من روزنامتنا

رصد

االستحقاق

الحدث

وجود »داعش« بالقاهرة الكبرى... نفي رسمي ال يلغي التساؤالت التحالف يضرب »القاعدة« في لحج... وتجنيد »المقاومة« يتكثَّف

ذكر تقرير لشبكة »سي إن إن« األميركية في عام 2012، أن ليبيا أنشأت في 
عام 2003 صندوقًا استثماريًا سياديًا، وذلك بعد رفع العقوبات الدولية 
عنها. ويعتقد أن هذا الصندوق يدير حوالى 60 مليار دوالر. وبحسب 
التقرير، فإنه وفقًا لوثائق سربها موقع »ويكيليكس«، فإن ليبيا أودعت 
أكثر من 32 مليار دوالر في مصارف أميركية، وقد جمدت وزارة الخزينة 

األميركية 30 مليارًا منها في 2011.

60 مليارًا

واالستفادة  ناحية،  مــن  البحري  املمر  هــذا 
مــن حــوالــى ألــفــي كيلومتر عــلــى املــتــوســط. 
الدولية،  األبحاث  مراكز  أن  بالخير  ويؤكد 
واألميركية تحديدًا، وضعت خارطة توزيع 
شخصيًا،  عليها  اطــلــع  ليبيا،  فــي  املــعــادن 
وتــؤكــد أن ال مــعــدن نفيسًا فــي الــعــالــم، إال 

ويتوفر في ليبيا وبكميات هائلة.
ــــروات لــيــبــيــا لــيــس  ــن ثــــ غـــيـــر أن الـــحـــديـــث عــ
بــجــديــد، فــقــد ســعــى الليبيون وغــيــرهــم منذ 
أيام الثورة األولى إلى كشف حقيقة مقدرات 
دار بسرية 

ُ
هذا البلد، بعدما كانت الثروات ت

مطلقة في عهد نظام معمر القذافي.
ــات ليبية  ــ وتــكــشــف تــقــاريــر إعــامــيــة ودراســ

 وكالة الطاقة األميركية تتوقع أن 
ّ
عدة عن أن

يرتفع احتياطي النفط الليبي من 48 مليار 
إلـــى 74 مــلــيــار بــرمــيــل، لتحتل ليبيا  بــرمــيــل 
النفط  احتياطات  في  عامليًا  الخامس  املركز 
الـــصـــخـــري، بــعــد روســـيـــا وأمـــيـــركـــا والــصــن 
واألرجــنــتــن، وفــقــًا ملــا ذكـــره املجلس الليبي 

للنفط والغاز على موقعه الرسمي.
اإللكتروني  الوكالة عبر موقعها  وأوضحت 
أن الكمية الجديدة سترفع العمر االفتراضي 
إلــى 112  الليبي مــن 70 عــامــًا  النفط  إلنــتــاج 
عامًا، بعد اإلعان عن أن االحتياطي الليبي 
مـــن الــنــفــط املـــخـــزون فـــي الــصــخــور، والــقــابــل 
لــاســتــخــراج بــالــتــقــنــيــات الــحــالــيــة، يــبــلــغ 26 

مليار برميل.
 احتياطات الغاز 

ّ
كذلك، كشفت الوكالة عن أن

الليبي سترتفع بدورها إلى ثاثة أضعاف؛ 
حيث بلغت 177 تريليون قدم مكعبة بعدما 
كانت 55 تريليون قدم مكعبة، وذلك بإضافة 
122 تــريــلــيــون قـــدم مــكــعــبــة مـــن االحــتــيــاطــي 
هذا  ويقع  الصخور.  من  لاستخراج  القابل 
النفط الصخري شمال  املخزون الضخم من 

غرب ليبيا وجنوبها الغربي.
ولــئــن كــــان إنـــتـــاج ومـــخـــزون الــنــفــط الــحــالــي 
موضوع  فــإن  للجميع،  معلومًا  واملستقبلي 
مسكوتًا  موضوعًا  بقي  الليبي  الــيــورانــيــوم 
القذافي  فــي عهد  وُيـــدار بسرية مطلقة  عنه، 

أو بعده.
ــم الـــحـــزب  ــيــ ــيــــاق نـــفـــســـه، كــــــان زعــ وفــــــي الــــســ
ــراكــــي الـــفـــرنـــســـي )الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي،  ــتــ االشــ

السابق،  الرئيس  اتهم  قد  هــوالنــد(،  فرنسوا 
اتفاق  نيكوال ســاركــوزي، في 2007، بتوقيع 
سّري مع القذافي بدون الرجوع إلى الجمعية 
لــلــشــارع  الــكــشــف عــن تفاصيله  أو  الــوطــنــيــة 
الفرنسي، بينما كانت فرنسا تفاوض لشراء 

1600 طن من اليورانيوم املخزن لدى ليبيا.
وتــؤكــد تــقــاريــر عـــدة أن هــنــاك منجمًا كبيرًا 
 
ّ
وأن ليبيا،  جنوب  فــي  مــوجــودًا  لليورانيوم 
املعطيات الجيولوجية للمنطقة هي نفسها 
ــهـــورة بــإنــتــاج  املــــوجــــودة فـــي الــنــيــجــر، املـــشـ
اليورانيوم، والتي تستغلها شركات فرنسية 

بشكل حصري تقريبًا.
كما أشارت التقارير إلى أن عددًا من الخبراء 
تهافتوا من دول عربية عديدة على ليبيا، في 
السنوات األخيرة، للتأكد من صحة البحوث 
ضخم  احتياطي  اكتشاف  عــن  تتحدث  التي 
من اليورانيوم النقي في ليبيا بنسبة 63 إلى 
74 في املائة. ويلفت خبراء إلى أن يورانيومًا 
بــهــذا الــنــقــاء يــعــتــبــر أمــــرًا نـــــادرًا فـــي الــعــالــم، 
سّجل إال أربع حاالت مشابهة فقط 

ُ
حيث لم ت

وبكمّيات قليلة لم تصل إلى 3 كيلوغرامات 
في مجموعها.

حكومة األزمة 
موافقة برلمان طبرق غير محسومة

تتجه أنظار الليبين والــدول الغربية ودول 
الجوار إلى مجلس نواب طبرق، ملعرفة ما إذا 
الليبية،  الوفاق  كان سيصادق على حكومة 
الثاثاء،  اليوم  املصغرة،  الثانية  بنسختها 
أم سيرفضها معيدًا حكومة الوفاق الوطني 

إلى نقطة الصفر.
وكـــــان مــجــلــس نـــــواب طـــبـــرق قـــد أرجـــــأ قــــراره 
بـــشـــأن املـــصـــادقـــة عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة مــــن أمـــس 
اإلثـــنـــن إلــــى الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، طــالــبــًا حــضــور 
عمل  بــرنــامــج  لتقديم  الــســراج  فــائــز  رئيسها 
لذلك، فيما  الحكومة وتشكيل لجان برملانية 
»الــعــربــي  أكـــد الـــســـراج، فــي تــصــريــح خـــاص بـــ
الجديد« بأنه يعتزم السفر إلى طبرق من أجل 
املجلس  معايير  عن  والدفاع  تقديم حكومته 
ــراء عــمــلــيــة  ـــ ــ ــوزراء، قـــبـــل إجـ ــ ــلــ ــ ــ ــتــــيــــاره ل ــي اخــ فــ
ــتـــصـــويـــت. وبـــخـــصـــوص الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  الـ
املــحــتــمــلــة أمــــام الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة الــجــديــدة، 
أكــد السراج بــأن املجلس الرئاسي وصــل إلى 
بعد مشاورات  املقترحة  الحكومية  التشكيلة 
معتبرًا  الصخيرات،  مدينة  في  وجــادة  شاقة 
ــراف  ــ ــتـ ــ ــــاد تـــســـتـــوجـــب االعـ ــبـ ــ الـ أن مـــصـــلـــحـــة 
بالحكومة في أقرب وقت، واالنتقال بعد ذلك 
إلى االشتغال وتنفيذ املهام املوكلة للحكومة. 
وعلى الرغم من تكثيف املجتمع الدولي خال 
األيام األخيرة من ضغوطه لتشكيل الحكومة، 
ــنـــن، قــبــل دقــائــق  الــتــي ولــــدت لــيــل األحــــد اإلثـ
معدودة من انقضاء املهلة التي حددها برملان 
لــتــقــدم تشكيلته  الــرئــاســي  لــلــمــجــلــس  طــبــرق 
الـــجـــديـــدة، فــــإن مــصــيــر الــحــكــومــة يـــبـــدو غير 
مــحــســومــًا فـــي ظـــل االعـــتـــراضـــات والــخــافــات 
الــتــي ســبــقــت وأعــقــبــت إعــانــهــا، بــمــا فــي ذلــك 
مــا تـــردد بــشــأن اعــتــذار فــاخــر مفتاح بوفرنة 
عن منصب وزارة املالية بعدما كان قد رفض 
تولي أي منصب بهذه الحكومة لكن تم ضم 
بــدون موافقته،  الـــوزاري  التشكيل  إلــى  اسمه 
ــاء  ــا بــــن أعـــضـ ــهـ ــولـ ــام حـ ــســ ــقــ  عــــن االنــ

ً
فــــضــــا

بـــرملـــان طـــبـــرق. وتــتــألــف الــتــشــكــيــلــة الــجــديــدة 
من 18 وزيــرًا بينهم 5 وزراء دولة على عكس 
التي كانت تضم 32 وزيــرًا.  التشكيلة األولــى 
وبينما أوضـــح رئــيــس بــرملــان طــبــرق، عقيلة 
صالح، في تصريحات لقناة ليبية، أن التأخير 
ــيــــوم ملــنــاقــشــة  ــوة الــــســــراج الــ ــان بــســبــب دعــــ ــ كـ
وجه  الحكومة،  وبرنامج  الــوزاريــة  التشكيلة 
بقوله  للسراج  مباشرة  غير  انتقادات  صالح 
املكلف »لم يستشرنا في  الحكومة  إن رئيس 
الــتــشــكــيــلــة، مــع األســــف، وســنــلــتــقــي بـــالـــوزراء 
سيرهم  فــي  ونتمعن  ــدًا،  غـ أو  الــيــوم  أنفسهم 
الذاتية، وبعد ذلك نقرر«. وأضاف »إذا تبينت 
كفاءة الوزراء للنواب فسنصادق عليها، وإذا 
لــم يــتــم ذلـــك فطبعًا لــن نــصــوت لــصــالــحــهــا«، 
الحكومة ستتم  »املصادقة على  أن  إلــى  الفتًا 
فـــردًا، وبــاإلمــكــان قانونيًا أن يتم رفض  فـــردًا 

اسم من األسماء«.
ــبــــدو تـــصـــريـــحـــات صـــالـــح فــــي خــصــوص  وتــ
الحكومة، مؤشرًا  على  فــردًا  فــردًا  التصويت 
 هناك 

ّ
إلسقاط بعض األسماء وخصوصًا أن

الشخصيات.  بعض  تطاول  كثيرة  اتهامات 
ــبــــرق فــي  بــــرملــــان طــ أعــــضــــاء  آراء  ــبـــايـــن  ــتـ وتـ
ــا عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــــدمـ ــن عـ ــ ــ ــــوص املــــــصــــــادقــــــة مـ ــــصــ خــ
التشكيلة الحكومية، إذ استبعد عضو لجنة 
ــنــــواب، طـــارق  الـــدفـــاع واألمـــــن فـــي مــجــلــس الــ
الجروشي، في تصريحات صحافية حصول 
الــســراج على عــدد األصـــوات الكافي  حكومة 

الثقة  »مــنــح  الــنــواب، ألن  ثقة مجلس  لكسب 
واللوائح  السياسي  االتــفــاق  وفــق  للحكومة 
البرملان  بها يحتاج 120 صوتًا في  املعمول 
وهذا صعب«. غير أن هناك تأويات قانونية 
تشير إلى أنه يمكن املصادقة على الحكومة 
فقط بأغلبية النصف زائد واحد، فيما يشير 
أعــضــاء آخـــرون مــن املجلس فــي تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة كـــثـــيـــرة إلـــــى أن غـــالـــبـــيـــة أعـــضـــاء 
للتشكيلة  أصـــواتـــهـــم  ســيــمــنــحــون  الـــبـــرملـــان 

الوزارية الجديدة.
ــرى نـــاشـــطـــون لـــيـــبـــيـــون تـــحـــدثـــت إلــيــهــم  ــ ــ ويـ
»العربي الجديد«، أن هناك عددًا من الحقائب 
ــراب، بـــــدءًا بــوزيــر  ــغــ ــتــ املـــثـــيـــرة لــلــجــدل واالســ
الدفاع الجديد العقيد املهدي البرغثي، الذي 
يــلــقــى رفــضــًا مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة، وهــــو ما 
أدى إلى عدم توقيع عضو املجلس الرئاسي 
الليبي، علي القطراني،على الحكومة. وتعود 
أســبــاب ذلــك إلــى أن البرغثي كــان أحــد قــادة 
لكنه  حــفــتــر،  خليفة  بــقــيــادة  الــكــرامــة  عملية 
انشق عن حفتر أخيرًا. وربما يكون هذا األمر 
ــاب الــتــي قـــد تــقــود إلــــى اســقــاطــه  ــبـ أحــــد األسـ
الــجــدل حول  الجديدة وإعـــادة  التشكيلة  مــن 
إلــــــى املــــربــــع األول،  الـــــدفـــــاع  مـــنـــصـــب وزيـــــــر 
وخصوصًا أن هوية من يشغل الوزارة أخرت 

تأليف الحكومة أليام.
وكان البرغثي قد شغل منصب آمر الكتيبة 
204 دبـــابـــات الــتــي قــاتــلــت إلـــى جــانــب قــوات 
ــم انـــضـــم ملا  عــمــلــيــة الـــكـــرامـــة فـــي بـــنـــغـــازي، ثـ
نفسه  ووضــع  أكتوبر،   15 بانتفاضة  يعرف 
الليبي ورئــاســة األركــان  تحت إمــرة الجيش 
من  مقربن  وبحسب  طبرق.  لبرملان  املوالية 
بــرملــان طــبــرق فــإن عـــددًا مــن أعــضــائــه هــددوا 
بـــعـــدم املـــوافـــقـــة عــلــى الــحــكــومــة إذا أســنــدت 
حقيبة الدفاع للبرغثي، منذ بدء تردد اسمه 

قبل أيام.

ليبيون  ناشطون  ذلــك، يستغرب  فــي غضون 
يقيمون في تونس من تعين بعض األسماء 
املــعــروفــة بــوالئــهــا الــشــديــد لــلــنــظــام الــســابــق. 

ويشير هؤالء في أحاديث مع »العربي الجديد« 
إلى أن »املشكلة ليست في املصالحة ككل مع 
مستعدون  فنحن  القذافي،  معمر  نظام  بقايا 
للتصالح مع نظيفي االيــادي منهم، ولكن أن 
يــتــم تعين هــــؤالء فــهــذا أمـــر غـــريـــب«. وتشير 
الجديد«  »العربي  لـ تونس  في  ليبية  مصادر 
إلى أن املقصودين بالذات هما وزير التخطيط 
نفسها  الحقيبة  تولى  الــذي  الجهمي  الطاهر 
إبــــان نــظــام الـــقـــذافـــي، وكــــان اســمــهــا »الــلــجــنــة 
الجهمي  للتخطيط«. وشغل  العامة  الشعبية 
ــًا مــنــصــب ســفــيــر لـــلـــقـــذافـــي فــــي الـــصـــن،  أيـــضـ
ولــم ينشق عن النظام إال في آخــر لحظة. كما 
يبرز أيضًا مهند يونس، الذي اختير ملنصب 
وزيــر الشهداء والجرحى، على الرغم من عدم 
امــتــاكــه أي مـــؤهـــات. ويــتــهــم  يـــونـــس، الـــذي 
ــردد أنـــبـــاء أمـــس عـــن انــســحــابــه، بــأنــه يعمل  تــ
فــي اســتــقــدام الــعــمــالــة املــصــريــة بــطــريــقــة غير 
قــانــونــيــة. كــمــا يــواجــه اتــهــامــات بــالــتــورط في 
العديد من قضايا الفساد. كذلك تبدي املصادر 
استغرابها من تولي محمد سيالة ملهام وزير 
الخارجية، ألنه شغل لغاية أغسطس/آب من 
املــســاعــد للجنة  ــــن  األمـ مــنــصــب  الـــعـــام 2011 
الشعبية العامة لاتصال الخارجي والتعاون 

الدولي في عهد نظام القذافي.
وفي محاولة ملنع تكرار سيناريو التشكيلة 
الحكومية األولى، سارع املبعوث األممي إلى 
املصادقة  إلــى  للدعوة  كوبلر،  مــارتــن  ليبيا، 
على الحكومة ألنــهــا »فــرصــة فــريــدة إلحــال 
السام في ليبيا ويجب عدم إضاعتها«. كما 
الــذي عقد على  ليبيا،  االجتماع حــول  شكل 
هــامــش مــؤتــمــر مــيــونــخ، فــرصــة أمــــام وزراء 
خــارجــيــة الــــدول الــغــربــيــة األســاســيــة املعنية 
مجلس  رئيس  أمــام  للتأكيد  الليبي،  بامللف 
نـــــواب طـــبـــرق عــقــيــلــة صـــالـــح، عــلــى ضــــرورة 
تأمن »وجود حكومة وفاق وطني في أسرع 
النواب من  وقت ممكن وإقرارها في مجلس 
أجل معالجة التحديات التي تواجهها ليبيا 
وإنـــهـــاء مــعــانــاة الــشــعــب الــلــيــبــي ومــواجــهــة 

تمدد داعش«.
وليد...

التشكيلة  إلى  اتهامات  األســود،  عمر  الرئاسي،  المجلس  عضو  وّجه 
الجديدة التي رفض التوقيع عليها. وبحسب األسود، فإنه كان حاضرًا 
المجلس  مـــع  االجــتــمــاع  فـــي 
من  أول  صباح  من  التاسعة  منذ 
ليًال  الثامنة  غاية  إلى  األحــد  أمس 
قائمة  بها  ورقـــة  وصلتنا  ــم  »ث
الحكومة وعلينا القبول بها، ولم 
للوزراء،  الذاتية  السير  على  نطلع 
أن  إلى  بشأنها«. وأشار  نتداول  ولم 
»الحكومة شكلت بطريقة غريبة، 
وضعت  الخمسة  الدولة  ووزراء 

أسماؤهم في دقيقتين«.

ال يهتم األمن المصري بمالحقة تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( بالقدر 
ذاته الذي كان يتّبعه مع »أجناد مصر«. كما أن تنظيم »أجناد مصر« لم 
ينّفذ أي عملية ضد قوات الشرطة، 
منذ أشهر طويلة، وهو ما يطرح 
بعد  التنظيم  تفّكك  حول  تساؤًال 
عطية.  همام  العام  قائده  مقتل 
إلى  الترجيحات  بعض  وتــذهــب 
تشكيل  ــادة  إع سببه  االختفاء  أن 
أخرى  اتجاهات  وتظهر  التنظيم. 
في األوساط الجهادية تتحدث عن 
القبض على عدد كبير من عناصر 

»أجناد مصر«.

كواليس فرض األسماء

تراجع »أجناد مصر«

ليبيا  إعمار  إعادة  فإن  خبراء،  بحسب 
بما  دوالر،  مليار   200 نحو  ستتطلب 
للشركات  شهية  من  األمر  هذا  يثيره 
لــدول  األجنبية  وللعمالة  الكبرى، 
وتقدر  واألفريقية.  العربية  الجوار 
الموجودة في  الليبية  المالية  الثروة 
 100 بنحو  أجنبية  ودول  مــصــارف 
على  موزعة  دوالر،  مليار   160 إلى 
األكبر(  )النسبة  المتحدة  ــات  ــوالي ال
إلى  وهولندا،  وبريطانيا،  وألمانيا، 
فرنسا  في  واستثمارات  أموال  جانب 
عربية  ــلــدان  وب وإسبانيا  والبرتغال 

وأفريقية عديدة أخرى.

إعادة اإلعمار

تنفي وزارة الداخلية 
المصرية وجود تنظيم 

»داعش« في القاهرة 
والجيزة، على الرغم من 

تبني التنظيم عمليات 
عدة فيهما، وذلك 

لعدم اتهامها بالتقصير

يبدو أّن التحالف العربي 
بدأ بتنويع أهدافه التي 

كانت ترّكز على االنقالبيين 
في اليمن، لتطاول، أخيرًا، 

تنظيم »القاعدة« في 
محافظة لحج الجنوبية

من احتفاالت ذكرى الثورة العام الماضي )حازم تركية/األناضول(

تزاحم 
اآلالف 
من رجال 
المقاومة 
طلبًا 
للتجنيد 
)علي 
حمد 
عويضة/
األناضول(

ألمح رئيس مجلس نواب طبرق إلمكانية إسقاط أسماء من تشكيلة السراج )فرانس برس(

  شرق
      غرب

تونس تحّذر من التدخل 
في ليبيا

التونسي فرحات  الدفاع  أفاد وزير 
الــحــرشــانــي فــي تــصــريــح صحافي، 
أمــس االثــنــن، عقب جلسة استماع 
مـــغـــلـــقـــة لـــلـــجـــنـــة شــــــــــؤون الـــــقـــــوات 
ــان،  ــرملــ ــبــ الــــحــــامــــلــــة لــــلــــســــاح فـــــي الــ
 تـــونـــس تــــعــــارض مــبــدئــيــًا قــــرار 

ّ
أن

ــي لـــيـــبـــيـــا،  ــ ــري فــ ــكــ ــســ ــعــ ــــل الــ ــــدخـ ــتـ ــ الـ
للتأثير  الجزائر  وجارتها  وتسعى 
على  إلثنائه  الــدولــي  املجتمع  على 
ــي لــيــبــيــا  ــ ــع فـ ــ ــــوضـ ــع الـ ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
»العربي  عسكريًا. وقال الحرشاني لـ
الجديد«، إن »تونس ترفض اعتبار 
التدخل الحل األوحــد للتعاطي مع 
تونس   

ّ
أن مبرزًا  ليبيا،  في  الوضع 
تعّول على الحل السياسي«.

)العربي الجديد(

البحرين تعتقل 4 
أميركيين بتهم أمنية

أعـــلـــنـــت مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الــقــبــض 
أحدهم  اتهم  أميركين،  أربعة  على 
بـــاملـــشـــاركـــة فــــي أعــــمــــال شـــغـــب فــي 
مدينة سترة، بينما تم اتهام الثاثة 
اآلخـــريـــن بــمــزاولــة أعـــمـــال إعــامــيــة 
غــيــر مــرخــصــة، وتــقــديــم مــعــلــومــات 
الــبــاد.  فــي  السلطات  إلــى  مغلوطة 
بأن  البحرينية  السلطات  وأضافت 
األميركين »ادعوا بأنهم قدموا إلى 

مملكة بغرض السياحة«.
)العربي الجديد(

العراق: دعوات 
النتخابات مبكرة 

ــة الــــعــــراقــــي،  ــيـ ــنـ قــــــال ائــــتــــاف الـــوطـ
ــــي بـــيـــان  ــة إيـــــــاد عـــــــــاوي، فـ ــامــ بــــزعــ
 »رئيس 

ّ
إن االثنن،  أمــس  صحافي، 

الـــــــــــوزراء طـــالـــعـــنـــا أخــــيــــرًا بــمــوقــف 
ــبــــدال  ــتــ ــلـــب اســ ــطـ ــــب بـ ــــريـ ــيـــب غـ عـــجـ
ــة  ــيـ ــالـ ــة الــــتــــكــــنــــوقــــراط الـــحـ ــومــ ــكــ حــ
الــتــكــنــوقــراط«،  أخـــرى مــن  بحكومة 
 »العبادي يتناسى مأساة 

ّ
مؤّكدًا أن

ــاب. وطــالــب  ــ الــعــراق وانــتــشــار اإلرهـ
»تــشــكــيــل هــيــئــة قــيــاديــة  االئـــتـــاف بـــ
الــذيــن خدموا  الكتل ومــن  عليا مــن 
الــعــراق واإلعــــداد النــتــخــابــات عامة 

في الباد بأسرع ما يمكن«.
)العربي الجديد(

هادي: التدخل اإليراني 
في اليمن قديم

ــنــــي، عـــبـــدربـــه  ــمــ ــيــ قـــــــال الــــرئــــيــــس الــ
منصور هادي أن »التدخل اإليراني 
اليمن ليس وليد األمــس، وجاء  في 
مـــن خــــال شــحــنــات األســلــحــة الــتــي 
عــبــر سفينة جــيــهــان 1  تــم ضبطها 
وجيهان 2 ». وأضـــاف هــادي خال 
لقائه، أمس، في العاصمة السعودية 
الــريــاض، سفراء الــدول الخمس في 
 »ســفــراء 

ّ
ــدولـــي، إن مــجــلــس األمــــن الـ

الــدول الخمس واألمــم املتحدة على 
إطاع بسفينة جيهان 1 وجيهان 2  
وما تاها من عمليات انقاب على 

الشرعية واإلجماع الوطني«.
)العربي الجديد(

الثالثاء 16 فبراير / شباط 2016 م   7 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 533  السنة الثانيةالثالثاء 16 فبراير / شباط 2016 م   7 جمادى األول 1437 هـ  ¶  العدد 533  السنة الثانية
Tuesday 16th February 2016 Tuesday 16th February 2016



نجحت الخرطوم، من خالل تحركات دبلوماسية مكثفة، في منع صدور قرار من مجلس األمن الدولي بحظر استيراد 
الذهب، سّوقت له واشنطن، وقّدمت في مقابل ذلك حزمة إجراءات داخلية وإقليمية

واشنطن ـ جو معكرون

ــة املــحــتــمــلــة لــانــتــخــابــات  ــحـ تـــتـــبـــاهـــى املـــرشـ
 
ّ
الرئاسية، هياري كلينتون، خال حملتها أن

وزير الخارجية األسبق، هنري كيسنجر، قال 
إنها أفضل من أدار وزارة الخارجية األميركية. 
ــذا انــــتــــقــــاد مــنــافــســهــا  ــ ــ اســــــتــــــدرج كــــامــــهــــا هـ
الديمقراطي السيناتور، بيرني ساندرز، الذي 
مع كيسنجر  العاقة  هــذه  الضوء على  ط 

ّ
سل

فــي مــحــاولــة لتصوير هــيــاري أمـــام الــقــاعــدة 
اليسارية أنها من صقور السياسة األميركية 

التي تهوى التدخات الخارجية.
خــطــوة ســانــدرز كــانــت ناقصة ألنــه لــم يشرح 
الــغــايــة الــنــهــائــيــة مــن هـــذا االنــتــقــاد، لــكــن هــذا 
املشروعة حول  التساؤالت  بــاب  فتح  النقاش 
مــاهــيــة عــقــيــدة كلينتون الــخــارجــيــة فــي حــال 

فوزها باالنتخابات الرئاسية.
الــفــتــاة الــصــغــيــرة الــتــي كــانــت تحلم أن تكون 
رائــــــدة فـــضـــاء بـــــدأت حــيــاتــهــا الــجــامــعــيــة في 
واليــــة مــاســاســوشــتــس كــجــمــهــوريــة، قــبــل أن 
ــوقـــت،  ــك الـ ــ ــالـــهـــوى الـــيـــســـاري فــــي ذلـ تـــتـــأثـــر بـ
وتذهب  فيتنام  حــرب  ضــّد  بتظاهرة  وتسير 

بغداد ـ آدم محمود

كبار  عبر  العراقية،  الحكومة  تأكيد  يمنع  ال 
ــن فــــي الــتــعــبــيــر  ــ ــــواطـ مـــســـؤولـــيـــهـــا، حـــريـــة املـ
ــــن رأيـــــــه والــــــخــــــروج بــــتــــظــــاهــــرات عـــلـــى أال  عـ
تــخــل بــاألمــن، وفــقــا ملــا نــص عليه الــدســتــور، 
األجــهــزة األمــنــيــة مــن مــمــارســة عمليات قمع 

للمتظاهرين، وفق تأكيدات شهود عيان. 
ويــــواصــــل الــــعــــراقــــيــــون، مـــنـــذ يــولــيــو/تــمــوز 
املـــاضـــي، الـــخـــروج فـــي تـــظـــاهـــرات أســبــوعــيــة 
للمطالبة بإصاحات وايصال صوت الشارع 
العراقي للحكومة مما يعانيه املواطنون من 
أزمــــات ومــشــاكــل. وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه تمت 
املوافقة على هذه التظاهرات من قبل األجهزة 
األمنية، وُحدد لها يوم الجمعة في العاصمة 
بغداد وعدد من املحافظات، يرى مواطنون، 
ــبــــوعــــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  أن صـــراخـــهـــم األســ
خــروجــهــم الــســلــمــي، صـــار يــزعــج املــســؤولــن. 
وهو ما أدى إلى لجوء األجهزة األمنية إلى 
ضرب املتظاهرين واالعتداء عليهم، في وقت 
على  صــراعــات  السياسية  الكتل  فيه  تشهد 
العبادي  الـــوزراء حيدر  رئيس  خلفية توجه 
إلى إجراء تعديل وزاري فيما تزيد التظاهرات 

أربيل ـ العربي الجديد

ال يزال الصراع الحزبي طاغيا على املشهد 
الــعــام املــتــأزم فــي إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق، 
ولم تخف حّدته منذ أن تفّجر في النصف 
ــام املــــاضــــي، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــعــ ــانـــي مــــن الــ ــثـ الـ
انــتــخــابــات دورة جــديــدة لــرئــاســة اإلقــلــيــم. 
لكن آليات الصراع باتت متنّوعة، ليتحّول، 
خال العام الحالي، إلى التنافس في إطاق 
لكل حزب  بات  املشاريع اإلصاحية، حتى 
مشروعه اإلصاحي وقــراءة خاصة ملجمل 
ــــي حــــن تـــذهـــب بــعــض  ــات اإلقـــلـــيـــم. وفـ أزمـــــ
األحــــــزاب إلــــى الـــدعـــوة إلجـــــراء إصـــاحـــات، 
جوهرها »إزالة املخالفات وتصحيح مسار 
ــــادي« كـــمـــدخـــل إلصــــاح  ــــصـ ــتـ ــ الـــقـــطـــاع االقـ
ــل، تـــدعـــو  ــ ــراحــ ــ ــم وعــــلــــى مــ ــيــ ــلــ أوضـــــــــاع اإلقــ
أحزاب أخرى إلى إلغاء العملية السياسية 
 الحكومة والرئاسة والبرملان 

ّ
الراهنة وحل

كــّم كبير من  ــراء  والــتــأســيــس لغيرها، وإجــ
املراجعات والتعديات القانونية.

عــلــن 
ُ
ــيـــة الـــتـــي أ أحـــــدث املـــشـــاريـــع اإلصـــاحـ

عنها، صدرت عن »حركة التغيير«، املتهمة 
من الحزب الحاكم في اإلقليم، وهو الحزب 
»الديمقراطي الكردستاني« بقيادة مسعود 
السياسية  بـــاألزمـــة  بـــ»الــتــســّبــب  الــبــرزانــي، 

الراهنة في اإلقليم«.
ــتـــحـــدث بــاســم  فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، خـــــرج املـ
»حركة التغيير«، البرملاني السابق، شورش 
حــاجــي، فــي مؤتمر صحافي، مــســاء األحــد 
املـــاضـــي، فـــي مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة، لــيــقــول 
أعـــّدت مــشــروعــا يهدف  التغيير  إن »حــركــة 
واالقتصادية  السياسية  األزمـــات  ملعالجة 
أحد  الحكومة  وأمـــام  كــردســتــان.  إقليم  فــي 
 

ّ
ــل ــروع أو حـ ــشــ ــاملــ ــا األخـــــــذ بــ ــ ــن، إمــ ــاريــ ــيــ خــ

الحكومة وإنهاؤها«.
ــيــــس بـــرملـــان  ــودة رئــ ــ ـــ»عــ ــ ــالـــب حــــاجــــي بــ يـــطـ
)يــوســف محمد( ملنصبه،  كــردســتــان  إقليم 
اإلقليم،  دســتــور  كتابة  عملية  واســتــئــنــاف 
ــبــــل الـــــبـــــرملـــــان، وتـــحـــقـــيـــق  ــفــــة مـــــن قــ ــتــــوقــ املــ

الى واشنطن عام 1974 لتكون جزءًا من فريق 
املــحــامــن الــديــمــقــراطــيــن فـــي دعــــوى إســقــاط 

الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون.
كــان انــتــخــاب هــيــاري عــام 2000 سيناتورًا 
عن والية نيويورك الحد الفاصل في نظرتها 
اعتداءات  الخارجية. جعلتها  السياسة  الى 
11 سبتمبر/أيلول 2001 تتشدد في مواقفها 
وتــؤيــد غـــزو الـــعـــراق عـــام 2003، هـــذا الــقــرار 
الـــــذي دفـــعـــت ثــمــنــه غــالــيــا فـــي االنــتــخــابــات 
كلينتون  هاجس  كــان   .2008 عــام  الرئاسية 
الدائم عدم تصويرها على أنها ضعيفة في 

قضايا األمن القومي.
الــصــفــقــة الــتــي عــقــدتــهــا مــع الــرئــيــس الــحــالــي، 
ــا، فـــي صــيــف عــــام 2008 مــهــدت  بـــــاراك أوبــــامــ
 2009 عــام  الخارجية  وزارة  منصب  لتوليها 
مـــا أدخــلــهــا نــــادي الــكــبــار فـــي صــيــاغــة نــظــرة 
ظهر أسرار بريد هياري 

ُ
واشنطن الى العالم. ت

الخارجية  وزارة  تنشرها  الــتــي  اإللــكــتــرونــي 
ظهر 

ُ
تباعا تواصلها الدائم مع كيسنجر، كما ت

نفاذها املحدود الى الدائرة الصغرى املحيطة 
في  التباين  ظهر  بالفعل،  أوبــامــا.  بالرئيس 
مع  ووزيـــرة خارجيته  الرئيس  بن  السياسة 

من الضغط على الحكومة إلجراء التعديات. 
يــقــول أحــمــد املـــوســـوي، وهـــو نــاشــط مــدنــي، 
لـ»العربي الجديد« إن »الحكومة صارت على 
ما يبدو تنزعج كثيرًا من هتافاتنا ومطالبنا 
في انصاف املواطنن ومحاسبة اللصوص«. 
ويــلــفــت املـــوســـوي، الــــذي دأب عــلــى الــخــروج 
بالتظاهرات التي تقام كل أسبوع في ساحة 
التحرير وسط بغداد، إلى أن »القوات األمنية 
تتعامل  املتظاهرين، صــارت  املكلفة بحماية 
بقسوة معنا، وتهددنا في حــال تطرقنا في 

هتافاتنا إلى بعض املسؤولن«.
بــــــدوره، يــــروي نــبــيــل ســـعـــدي، الــــذي يــشــارك 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ ـــ»الـ فــــي الـــتـــظـــاهـــرات، لـ
أحـــد أصــدقــائــه ضـــرب مــن قــبــل عنصر أمني 
بالهراوات ملجرد هتافه ضد أحد املسؤولن، 
مؤكدًا أن »العنصر األمني حذره من الهتاف 
ضـــد هــــذه الــشــخــصــيــة«. ويــضــيــف ســعــدي: 
ــــوزراء  ــان يــهــتــف ضـــد )رئـــيـــس الـ »صــديــقــي كـ
السابق( نــوري املالكي الــذي تسبب بالكثير 
مــن الـــخـــراب الــــذي نعيشه الـــيـــوم. ويــبــدو أن 
التغيير الذي نطمح إليه لن يتحقق، بوجود 
قـــــوات أمــنــيــة تـــدافـــع عـــن األشــــخــــاص الــذيــن 
تــلــطــخــت أيـــديـــهـــم بــــدمــــاء الـــشـــعـــب، وســلــبــت 

اإلدارة  نظام  وتطبيق  السياسية،  الشراكة 
الــامــركــزيــة ملــحــافــظــات اإلقـــلـــيـــم، وتــحــويــل 
غير  إلــى مؤسسة وطنية  األمنية  األجــهــزة 
مرتبطة باألحزاب«. كما يدعو إلى »تغيير 
اختيار  ليصبح  لإلقليم،  السياسي  النظام 
رئــيــس اإلقــلــيــم بــيــد الــبــرملــان، وُيــنــتــخــب من 
النواب ال عبر االقــتــراع املباشر، كما ينّص 
الحركة،  طالب 

ُ
ت للرئاسة«.  الحالي  القانون 

الطبيعية  الــــثــــروات  بــــ«إقـــالـــة وزيــــر  أيـــضـــا، 
)عــبــدالــســتــار مــجــيــد( وســـحـــب مــلــف إدارة 
قطاع النفط والغاز منه ومن الفريق املساعد 
ـــ«اتــــبــــاع أســـلـــوب  ــه«، مــتــهــمــة الـــحـــكـــومـــة بــ ــ لــ
ف في اإلدارة، وهو ما أدى إلى تفشي 

ّ
متخل

السلطة«. كما تدعو  الفساد بكافة مفاصل 
إلــى »مــصــادرة األمـــوال والــشــركــات التابعة 
لــلــســيــاســيــن وقــــــادة األحـــــــزاب وتــســلــيــمــهــا 

لوزارة املالية«.
ــان، مــســعــود  ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ ــيــــس إقـــلـــيـــم كـ كــــــان رئــ
الــبــرزانــي، قــد أعــلــن فــي الــعــاشــر مــن الشهر 
الحالي، ورقة إصاحية وّجهها للحكومة، 
ـــرّكـــز عــلــى إجـــراء 

ُ
ــدة، ت تــتــألــف مـــن فـــقـــرات عــ

ب الخوض 
ّ
إصاحات إداريــة ومالية وتجن

ــة  ــيـــاســـي. تـــضـــّمـــنـــت ورقــ ــي الـــجـــانـــب الـــسـ فــ
مراجعة  إلى  »الدعوة  اإلصاحية  البرزاني 

أراد  أوباما  العربي«.  »الربيع  شــرارة  انطاق 
االستماع الى هواجس املتظاهرين في مصر 
ودفــــع الــرئــيــس املــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك الــى 
االســتــقــالــة، فيما هــيــاري كــانــت مــع االنتقال 
ــان الــبــيــت  الــتــدريــجــي لــلــســلــطــة. وفــــي وقــــت كــ
ل البقاء بعيدًا عما يجري داخل 

ّ
األبيض يفض

الدفع نحو تسليح  سورية، حاولت كلينتون 
بالتنسيق مع  الــســوريــة  لــلــمــعــارضــة  مــبــاشــر 
وكالة االستخبارات املركزية »سي آي إيه«. في 
تلك الفترة كانت سياسة كلينتون الخارجية 
أقرب الى الجمهورين، مثل السيناتور جون 

ماكن، أكثر مما هي الى أوباما.
في كتابها »خيارات صعبة«، أشادت كلينتون 
بــقــرار كيسنجر االنــفــتــاح عــلــى الــصــن. وفــي 

الصحافي  يقول  من جهته  وقوتهم«.  أمنهم 
خالد سلمان، إنه شاهد وجود عناصر، أكد 
أنهم يتبعون للمليشيات، »كانوا يرتدون زيا 
املتظاهرين،  صفوف  بن  وانخرطوا  مدنيا، 
وكـــــانـــــوا يـــلـــتـــقـــطـــون صـــــــورًا ألشــــخــــاص فــي 
الــــتــــظــــاهــــرات«. ويـــلـــفـــت ســـلـــمـــان فــــي حــديــثــه 
الناشطن  »أغلب  أن  إلى  الجديد«  لـ»العربي 
املــعــروفــن تــوقــفــوا عــن الــحــضــور إلـــى موقع 
التظاهرات بسبب الخوف من القتل. بعضهم 
تــم تحذيرهم من  تــهــديــدات، وآخــــرون  تلقوا 
ــبـــة«. ووفـــقـــا لــســلــمــان، فــإن  أنــهــم تــحــت املـــراقـ
هــــذه هـــي »أهــــم أســـبـــاب تــمــيــيــع الــتــظــاهــرات 
التي كانت ستتسبب بإحداث تغييرات منذ 
الــتــهــديــدات وعمليات  لــوال  املــاضــي  الصيف 

تصفية لبعض الناشطن«.

هــيــكــل حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان وتنظيمه 
بشكل يناسب متطلبات الحكومة، ومراجعة 
املــالــي للحكومة وتــنــظــيــم وحـــدات  الــهــيــكــل 
املــحــاســبــة فــي كــافــة املــؤســســات الحكومية 
الحكومي  املـــاك  املــالــيــة، ومــراجــعــة  ووزارة 
ــل عـــلـــى إنـــشـــاء  ــمــ ــعــ بــــهــــدف تــنــظــيــمــهــا والــ
قوات  مــاك  كذلك مراجعة  الخدمة،  مجلس 
البشمركة ووحداتها ومنشآتها بغية إعادة 

مــقــال فـــي صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« قبل 
عامن وصفته بأنه صديق شخصي تستمع 
الــــى نــصــائــحــه. ســـانـــدرز فـــي املـــقـــابـــل، وصــف 
كيسنجر بأنه »أكثر وزراء الخارجية تدميرًا«، 
 حرب على كمبوديا قتل 

ّ
مشيرًا الى قراره شن

بقصف  وتــفــويــضــه  شــخــص،   100.000 فــيــهــا 
الوس خال حرب فيتنام، مما أدى الى مقتل 
أكثر من 50.000 شخص. هناك تساؤالت حول 
إصرار هياري على استخدام ورقة كيسنجر 
بحقد  علمها  مــع  التمهيدية  االنتخابات  فــي 
أدواره خــــال عهد  عــلــى  الــيــســاريــة  الـــقـــاعـــدة 

نيكسون.
تــؤكــد هــيــاري أنــهــا ستكون امــتــدادًا لوالية 
ــذا األمـــــــر مــــرجــــح بـــالـــنـــســـبـــة الـــى  ــ ــا. هــ ــ ــامــ ــ أوبــ
للسياسة  هــو  مما  أكــثــر  الداخلية  السياسة 
الــخــارجــيــة. عــنــوان عــهــد بــيــل كلينتون كــان 
ــــرب الــــــبــــــاردة وفـــــــرص الـــســـام  ــــحـ ــاوز الـ ــ ــــجـ تـ
ــــوش االبـــــــن كـــان  الـــضـــائـــعـــة. عـــهـــد جـــــــورج بــ
الحرب على تنظيم »القاعدة« وعودة التورط 
ــاراك أوبــامــا  األمــيــركــي فــي الـــخـــارج. وعــهــد بــ
هو انكفاء التدخل األميركي وصعود تنظيم 

»الدولة اإلسامية« )داعش(.

ولــــــــم تــــغــــب هــــــــذه املــــــمــــــارســــــات عــــــن تـــقـــريـــر 
ــان، الــــذي  ــ ــسـ ــ ــد الـــعـــراقـــي لـــحـــقـــوق اإلنـ املــــرصــ
ــق »اعــتــداءات بشعة تعرض لها عــدد من 

ّ
وث

املـــتـــظـــاهـــريـــن« فـــي تـــظـــاهـــرات يــــوم الــجــمــعــة 
املاضي في بغداد ومحافظة ذي قار )جنوب 
الـــعـــراق(. ووفــقــا ملــا نقله املــرصــد عــن شهود 
عــيــان، تــعــامــل عميد مــكــي، وهـــو ضــابــط في 
قار  ذي  مدينة  فــي  املتظاهرين  مــع  الــشــرطــة 
بزجرهم  مكي  بقيام  الــشــهــود  ــاد  وأفـ بعنف. 
ومنعهم من الهتاف وتحطيم مكبر الصوت، 
ــر لــعــنــاصــر الــشــرطــة   عــن إعــطــائــه األمــ

ً
فــضــا

باالعتداء على املتظاهرين. وبحسب ما وثقه 
 عن املتظاهرين، لجأ مكي أيضا 

ً
املرصد، نقا

إلى »فتح الطريق ملجموعات مسلحة ملثمة، 
يــحــمــل عــنــاصــرهــا املـــســـدســـات والــســكــاكــن 
والــعــصــي الــكــهــربــائــيــة والـــهـــراوات وغــيــرهــا، 

لضرب املتظاهرين«.
 »مــجــمــوعــة من 

ّ
كــذلــك أشــــار املـــرصـــد إلـــى أن

األشـــخـــاص اعــتــدت عــلــى املــتــظــاهــريــن الــذيــن 
كانوا يتوافدون على ساحة التحرير، وسط 
ــداد، فـــي الــســاعــة الــثــانــيــة والـــنـــصـــف، من  ــغـ بـ
ظهر يوم الجمعة املاضي، وذلك قبل انطاق 

التظاهرة في الساعة الثالثة«.

تنظيمها«. بعد 24 ساعة على طرح مشروع 
البرزاني، ُولد مشروع إصاحي ثاٍن، أطلقه 
حزب »االتحاد الوطني الكردستاني«، الذي 
يــقــوده جــال الطالباني، وأطــلــق عليه اسم 

مشروع »اإلصاح واملساءلة«.
ُوضـــع املــشــروع مــن قــيــادة الــحــزب الفرعية 
ــيـــة، وجــــــــاء فــــيــــه، إن  ــانـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة الـــسـ ــافـــظـ ملـــحـ
»املشروع يأتي ردًا على التقارير التي تتهم 

الــحــزبــيــن والحكومين  املــســؤولــن  بــعــض 
بممارسة أعمال تجارية وصناعية ومالية 
الحزبي، وهــو يستدعي إصــدار  مع عملهم 
الحكومة بعض القرارات«. ويدعو املشروع 
إلى »تأسيس هيئة ذات سلطة وصاحيات 
قــانــونــيــة، تــضــّم نــوابــا فــي الــبــرملــان وهيئة 
الرقابة والنزاهة، وخبراء نزهاء وُمخلصن، 
ــوال واملمتلكات  ــ بــدقــة األمـ تــحــقــق وتـــراجـــع 
عّد 

ُ
ت التي  والــشــركــات،  لألشخاص  العائدة 

ــجــري الهيئة 
ُ
أصــولــهــا مــوضــع شـــك. كــمــا ت

الوظيفي  فــي حــاالت االســتــغــال  تحقيقات 
في الحكومة، إلجراء عمليات غير قانونية 

ف كونها فسادًا ماليا وإداريا«.
ّ
صن

ُ
ت

بـــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــــّدم »االتـــــــــــحـــــــــــاد اإلســـــــامـــــــي 
ــلــــمــــون(،  الــــكــــردســــتــــانــــي« )اإلخـــــــــــــوان املــــســ
ــأن اإلصــــــــــاح، وهــــــو يـــدعـــو  ــشــ ــه بــ مــــشــــروعــ
إلــــى وقــــف رواتــــــب املـــوظـــفـــن واملــتــقــاعــديــن 
)الــــفــــضــــائــــيــــن(، وزيـــــــــادة إيـــــــــــرادات الــنــفــط 
وتــنــظــيــم اإليــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، وإعــــادة 
النظر بقطاع االستثمار، وتقليص اإلنفاق 
الحكومي وتحقيق اتفاق جديد حول النفط 
والتعاون مع الحكومة االتحادية العراقية. 
كــمــا يــتــمــســك الـــحـــزب بـــمـــوضـــوع مــعــالــجــة 
العاقات  وتطبيع  الرئاسة  ألزمــة  قانونية 

بن األحزاب وتفعيل البرملان أيضا.
ــا، إلـــى  يـــدعـــو »االتـــــحـــــاد اإلســـــامـــــي« أيــــضــ
املرحلة  هــذه  فــي  التسامح«،  بــروح  »العمل 
بيئة  بغية خلق  بـ»الخطرة«،  التي وصفها 
تحقيق  على  تساعد  واجتماعية  سياسية 
تحالف وطني، يؤدي إلى معالجة املشاكل 
العالقة ووضع استراتيجية وطنية موحدة 

نحو تحقيق األهداف التاريخية للشعب.
تبرز مشاريع  الثاثة،  األحـــزاب  إلــى جانب 
ولـ«الحركة  اإلســامــيــة«،  لـ»الجماعة  أخــرى 
اإلســـــــــامـــــــــيـــــــــة«، بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلــــــــــى ورقــــــــة 
إصــاحــيــة داخــلــيــة لـــ»الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ما  أن  كما  البرزاني.  بقيادة  الكردستاني«، 
يــؤكــد طــغــيــان الـــصـــراع حــتــى فــي مــوضــوع 
اإلصاحية  املشاريع  إطــاق  على  التنافس 
مـــن األحــــــزاب، هـــو تــصــريــحــات املــســؤولــن، 
تلك  قيمة بعض  تنتقد وتنتقص من  التي 

املشاريع.
ُيــذكــر أن إقليم كردستان قــد دخــل فــي أزمــة 
ســيــاســيــة بــعــد انـــتـــهـــاء الـــــــدورة الــرئــاســيــة 
ــــي 20 أغــــســــطــــس/آب  الـــحـــالـــيـــة لـــإلقـــلـــيـــم فـ
املاضي، وإعــان الحكومة عدم القدرة على 
إجراء انتخابات جديدة لعدم توفر األموال 
الــازمــة لــذلــك. بــمــوازاة ذلـــك، رفــضــت بعض 
الحالية وطالبت  لــلــدورة  التمديد  األحـــزاب 
بــإعــفــاء الــرئــيــس وتــغــيــيــر قــانــون الــرئــاســة، 
ــيـــاره من  ــتـ ــراء انــتــخــابــات واخـ ــ ــب إجــ

ّ
لــتــجــن

البرملان.

الخرطوم ـ العربي الجديد

خـــاضـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
معركة ساخنة إلجهاض مشروع 
بريطانيا،  مــدعــوم  أميركي  قـــرار 
ــذهـــــب املــنــتــج   يـــقـــضـــي بـــحـــظـــر تـــصـــديـــر الـــ
الخرطوم  تحركات  فنجحت  الــســودان،  فــي 
داخل مجلس األمن الدولي في إرجاء القرار 

لعام آخر. 
وكانت واشنطن قد سّوقت ملشروع قرار خاص 
بــتــمــديــد واليـــــة لــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات املــفــروضــة 
على الــســودان ملــدة 13 شــهــرًا، وضمنته أربــع 
فقرات تتصل بحظر تصدير الذهب، إال أنها 
قبيل  بالحظر  الخاصة  الفقرات  عن  تراجعت 
تقديم مشروع القرار ملجلس األمن بسبب عدم 
الحصول على إجماع حولها، واكتفت بتقديم 
العقوبات،  لجنة  واليـــة  تمديد  قـــرار  مــشــروع 
جــــيــــز بـــإجـــمـــاع مـــجـــلـــس األمــــــــن، مــع 

ُ
والــــــــذي أ

إقــرار الحظر  اإلشـــارة إلــى إمكانية النظر في 
فـــي فــبــرايــر/شــبــاط مـــن الـــعـــام املــقــبــل. ووجـــد 
مقترح حظر الذهب السوداني معارضة قوية 
 عـــن دول 

ً
مـــن دولـــتـــي الــصــن وروســـيـــا فــضــا

فنزويا ومصر وماليزيا والسنغال وأنغوال.
وقضى مــشــروع الــقــرار األمــيــركــي، إلــى جانب 
حــظــر الــــذهــــب، بـــفـــرض حــظــر عــلــى اســتــيــراد 
الــســاح مــن الــســودان، وتقييد حركة الجيش 
ــي دارفـــــــــــور بــــــــإذن مـــســـبـــق مــن  ــ ــي فـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
فــريــق الــخــبــراء، وذلـــك فــي حــالــة نــقــل املــعــدات 
والــتــجــهــيــزات والـــتـــدريـــب وحـــركـــة الــطــائــرات 
 عـــن مــنــح الــفــريــق الــحــق في 

ً
الــحــربــيــة، فــضــا

التقصي عن أي مساعدات مالية أو لوجستية 
يتلقاها السودان يمكن أن تؤجج الحرب في 
اإلقليم. ويشهد إقليم دارفور حربا أهلية، منذ 
اثني عشر عاما، قتل خالها اآلالف وشرد ما 

يزيد عن مليوني شخص. 
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ــب مــــــصــــــادر حــــكــــومــــيــــة ل ــســ ــحــ وبــ
ــــذت حـــزمـــة  ــخـ ــ ــد«، فــــــإن الــــخــــرطــــوم اتـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
إجـــــراءات احــتــرازيــة بــغــرض إجــهــاض الــقــرار 
األمــيــركــي بحظر الــذهــب. وقــالــت املــصــادر إن 
هذه الحزمة من اإلجراءات، التي سبقت تقديم 
الـــقـــرار ملــجــلــس األمــــن، تمثلت بــفــتــح الــحــدود 
مع دولــة جنوب الــســودان، إلى جانب تسريع 
عــمــلــيــة تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــام فــــي جــنــوب 
الــفــرقــاء الجنوبيون  الــتــي وقــعــهــا  الـــســـودان، 
فــي أغــســطــس/آب املــاضــي، عبر الضغط على 
الطرفن الجنوبين للمضي قدما في تشكيل 
الــحــكــومــة االنـــتـــقـــالـــيـــة. كـــل ذلــــك إضـــافـــة إلــى 
االستمرار في تأييد الجانب األثيوبي في ما 
يتعلق بسّد النهضة، باعتبار أن أديس أبابا 
تمثل حليفا قويا لواشنطن في املنطقة. ومن 

إجهاض حظر 
الذهب

الخرطوم تنجو من العقوبات 
مقابل التزامات داخلية وإقليمية

كيسنجر قال إن هيالري 
أفضل من أدار وزارة 

الخارجية األميركية

القوات األمنية المكلفة 
بحماية المتظاهرين صارت 

تتعامل بقسوة معنا
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كلينتون واإلطراءات المتبادلة مع كيسنجر

العراق: عودة قمع المتظاهرين برعاية األمن والمليشيات كردستان العراق... سباق حزبي على »المشاريع اإلصالحية«

الروسي  الدبلوماسي  الوزير  واطلع  الفقيرة. 
أن 85 فــي املــائــة مــن الــذهــب املــنــتــج يــأتــي من 
الــذي يعمل فيه ما يزيد عن  التعدين األهلي 
نــحــو خمسة  عليه  مــلــيــون شــخــص، ويعتمد 
مشيرًا  اليومية،  حياتهم  في  شخص  ماين 
له إلى أهمية ذلك في تخفيض نسب البطالة.

هــنــاك عقوبات  فــإن  الــخــبــراء،  وبحسب لجنة 
ــلــــى الـــــــســـــــودان تـــتـــعـــلـــق بــحــظــر  مــــفــــروضــــة عــ
املتورطن  أصــول  وتجميد  والسفر  األسلحة 
فــي الـــصـــراع الـــدائـــر فــي إقــلــيــم دارفـــــور. وعبر 
مجلس األمن في القرارعن أسفه إزاء استمرار 
ــمـــاعـــات  ــابـــعـــن لـــلـــحـــكـــومـــة والـــجـ ــتـ األفـــــــــراد الـ
املسلحة فــي دارفـــور فــي ارتــكــاب أعــمــال عنف 
ضــّد املــدنــيــن وإعــاقــة عملية الــســام. وانتقد 
املــجــلــس اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات عــلــى مــوظــفــي 
ــاد  الــبــعــثــة املــشــتــركــة لـــألمـــم املـــتـــحـــدة واالتـــحـ
األفـــريـــقـــي فــــي دارفــــور«يــــونــــامــــيــــد«، وطـــالـــب 
ــة بـــــإجـــــراء تــحــقــيــق فـــــــوري حــولــهــا  ــكـــومـ الـــحـ

وتقديم الجناة للمحاكمة.
ورأى األســـتـــاذ فـــي جــامــعــة »هــــارفــــرد« لــوكــا 
على  عقوبات  لفرض  محاولة  أّي  أن  بيونق، 
الـــســـودان فــي هـــذا الــتــوقــيــت، ســيــكــون صعبا، 
باعتبار أن الخرطوم بدأت في تقديم نفسها 
كبديل للغرب في الشرق األوسط، عبر اقتراح 
دور  تــأديــة  عــن   

ً
للمنطقة، فضا أمنية  حلول 

فاعل فيها. وتابع بيونق: »أعتقد أن الخرطوم 
نــجــحــت فـــي ســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة فـــي ظل 
وجــــودهــــا ضــمــن الــتــحــالــف الـــعـــربـــي بــالــيــمــن 
مواقفها  في  وأيضا  للسعودية،  ومساندتها 
من إيــران. كما تبنت وجهة نظر متقاربة مع 
الـــرؤيـــة األمــيــركــيــة فــيــمــا يــتــصــل بـــاألزمـــة في 
ليبيا، إلى جانب تحسن عاقاتها مع كمباال 
وزيارة الرئيس اليوغندي، يوري موسفيني، 
للخرطوم وقيامها بدور أساسي في استقرار 
 عن موقفها من 

ً
دولــة جنوب الــســودان، فضا

سّد النهضة وميله للجانب األثيوبي«.
لـــكـــن مــــراقــــبــــون يــــــرون أن الــــخــــرطــــوم كــســبــت 
جــولــة واحــــدة مــن مــعــركــة طــويــلــة، خصوصا 
ما  في  داخلية،  بضغوط  تواجه  واشنطن  أن 

العراق  كردستان  إقليم  أخذ  عالميًا  الخام  النفط  أسعار  تراجع  مع 
يواجه أزمة اقتصادية خانقة زادت من تعقيد الوضع.

من جهة ثانية، يتخّوف اإلقليم من تأثر قدراته في مواجهة تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« )داعش(، الذي يقاتله منذ صيف 2014 على جبهة 
طولها 1000 كيلومتر، بفعل األزمات السياسية واالقتصادية التي يمرّ 
وبالسالح  ماليًا  بدعمه  الغربية  الدول  إقناع  إلى  بالتالي  ويسعى  بها، 

خالل الفترة الحالية.

قمة  في  المشارك  بالده  وفد  البشير،  عمر  السوداني،  الرئيس  يترأس 
المقرر  أفريقيا(،  وجنوب  لشرق  المشتركة  )السوق  الكوميسا  دول 
انعقادها في شرم الشيخ، السبت المقبل. وأشار وزير خارجية السودان، 
هامش  على  ثالثية  قمة  انعقاد  إلى  االثنين،  أمس  غندور،  إبراهيم 
والسودان  مصر  دول  رؤساء  بين  شرم  في  الكوميسا  دول  ملتقى 
وإثيوبيا، الفتًا إلى أّن تلك القمة ستبحث الملفات العالقة بسد النهضة 

اإلثيوبي، والمصالح المشتركة بين الدول الثالث.

قمة ثالثية في شرم

أزمة اقتصادية خانقة

تحليل

تقرير بعيوننا

أن  الــذهــب، كما يمكنها  إنــتــاج  يتصل بحظر 
تــلــتــف عــلــى الـــقـــرار مــن خـــال قــــرار الــعــقــوبــات 
ــــادي املـــفـــروض عــلــى الــســودان  األمــيــركــي األحـ
منذ العام 1997. ما يعني أن الخرطوم ستكون 
في معركة متواصلة، قد تتطلب منها تقديم 
السياسية  بالتسوية  مــا يتعلق  فــي  تــنــازالت 
في  القتال  بمناطق  الــحــرب  وإنــهــاء  الداخلية 
 
ً
كردفان، فضا األزرق وجنوب  النيل  واليتي 

اإلنسان  عن تحسن سجلها بقضايا حقوق 
السوداني  املعادن  نقل وزيــر  والحريات. وقــد 
أحمد الكاروي هذا التخوف للسفير الروسي، 
إذ لفت نظره ملساعي واشنطن لالتفاف حول 
قرار مجلس األمن بكافة السبل إلقرار الحظر. 
السياق تحركات ملجموعات  بهذا  بــدأت  وقــد 
ضــغــط أمــيــركــيــة، يــقــف فـــي مــقــّدمــتــهــا املــمــثــل 
األمـــيـــركـــي جــــورج كــلــونــي ومــنــظــمــة )كــفــايــة( 
األمـــيـــركـــيـــة، لــلــضــغــط بــاتــجــاه وقــــف تــصــديــر 
الذهب السوداني للحد من استخدام إيراداته 
في تغذية الحرب في واليات دارفور وواليتي 

النيل األزرق وجنوب كردفان.
وكــانــت وزراة املــعــادن الــســودانــيــة قــد أعلنت 
شركة  على  سيطرتها  أشــهــر  ستة  نحو  قبل 
»أريــاب« للمعادن بنسبة 100 في املائة، بعد 
تنازل رجل األعمال املصري، نجيب ساويرس، 
عــن أســهــمــه فــي الــشــركــة والــتــي تــمــثــل 44 في 
إلى  يــرجــع  أن انسحابه  املــائــة. وعـــّد بعضهم 
مجموعات  بها  قــامــت  الــتــي  الشرسة  الحملة 

الضغط األميركية.

انعاكاسات ما يمكن أن يحدث في حال إحداث 
هزة في السودان، األمر الذي سينعكس على 

املنطقة برمتها.
ــر املـــعـــادن الـــســـودانـــي،  ــ فـــي املـــقـــابـــل، عــقــد وزيـ
ــاء بــالــســفــيــر  ــقـ ــاروري، لـ ــ ــكــ ــ ــ ــد الــــصــــادق ال ــمـ أحـ

الــــروســــي مـــيـــراجـــاث شــيــربــنــســكــي، ونـــقـــل له 
رفض الخرطوم التام التبريرات التي تسوقها 
مشيرًا  الــذهــب،  على  الحظر  لفرض  واشنطن 
إلــــى أن الــحــظــر يــمــكــن أن يــشــعــل الـــحـــرب في 
الذهب يساعد املاين من األسر  الــبــاد، وأن 

ــر الــخــارجــيــة الــســودانــي،  وصـــل وزيـ
إلى  اإلثنين،  أمــس  غــنــدور،  إبراهيم 
مؤسسات  ــى  إل ــارة  زيـ فــي  بروكسل 
من  ــدد  ع لبحث  ــي  ــ األوروب االتــحــاد 
السوداني  بالشأن  تعنى  التي  القضايا 
ــا.  ــســودان وأوروبـ ال بين  والــعــالقــات 
األوروبــي  االتحاد  بعثة  رئيس  واعتبر 
زيارة  يوليشني  توماس  السودان  في 
الصحيح  االتجاه  في  خطوة  غندور 
كما  السودانية،  األوروبية  للعالقات 
أفضل  لفهم  ــاب  ــب ال ستفتح  أنــهــا 
ــدًا دعـــم االتــحــاد  ــؤك ــودان، م ــس ــل ل

األوروبي للسالم في الخرطوم.

االتحاد األوروبي 
يدعم السالم 

إصالحات 
كردستان سبب 
في الخالف 
)سافين حامد/
فرانس برس(

هــذه اإلجـــــراءات أيــضــا، إبـــداء اســتــعــداد كامل 
»الــدولــة  تنظيم  مكافحة  عملية  فــي  لــلــدخــول 
اإلسامية« )داعــش(، إلى جانب التأثير على 
األطــــــراف الـــســـوريـــة والــلــيــبــيــة فـــي مـــا يتعلق 

بعملية الحوار والتفاوض في حرَبيهما.
ولو تم تنفيذ هذا الحظر، لكان النظام الحالي 
يشهد نهايته، بحسب مراقبن، إذ أقّر النائب 
األول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، 
ب الــبــاد االنــزالق 

ّ
أن التنقيب عــن الــذهــب جن

نحو ثورات الربيع العربي، ألنه استوعب ما 
يزيد عن مليون شاب عاطل عن العمل. 

وقبيل إقـــرار مــشــروع الــقــرار الــخــاص بتمديد 
قـــــــــّرت فــي 

ُ
ــتــــي أ الـــعـــمـــل لــلــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات الــ

الخاص   1591 للقرار  وفقا   2005 مــــارس/آذار 
بالحرب في إقليم دارفور، استدعت الخارجية 
جيري  األميركي،  باألعمال  القائم  السودانية 
النـــيـــر، لــاحــتــجــاج عــلــى تــحــركــات واشــنــطــن 
لــفــرض حــظــر عــلــى إنــتــاج الــذهــب الــســودانــي، 
وعّدت التحرك مخيبا لآلمال بالنظر للتعاون 
بقضايا  يتعلق  فيما  الــخــرطــوم  تبديه  الـــذي 
اإلقــلــيــم الـــدولـــي. وبــحــســب مــصــادر »الــعــربــي 
ــإن الــحــكــومــة كــانــت صــارمــة جــدًا  الــجــديــد«، فـ
مــع الدبلوماسي األمــيــركــي، الــذي حــذرتــه من 

تتسابق األحزاب في 
إقليم كردستان بطرح 

المشاريع اإلصالحية، في 
سياق التنافس الذي يطبع 
المشهد السياسي المأزوم 

في اإلقليم بفعل عدم 
إتمام االنتخابات الرئاسية
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  شرق
      غرب

»داعش« يتبنّى اغتيال 
ضابط سعودي متقاعد

ــلــــطــــات الــــســــعــــوديــــة،  ــنــــت الــــســ ــلــ أعــ
ــنــــن، عــــن مــقــتــل ضــابــط  أمـــــس االثــ
ــازان،  ــ ــن مــتــقــاعــد فـــي مــنــطــقــة جـ أمــ
فـــي مــحــافــظــة أبـــو عـــريـــش، جــنــوب 
املـــمـــلـــكـــة«. وكـــــان تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
ــد أعـــلـــن  ــ ــة« )داعــــــــــش( قـ ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
الــجــريــمــة. وذكــرت  عــن  مسؤوليته 
وكالة »أعماق« التابعة للتنظيم أن 
العميد أحمد  ى مقتل 

ّ
»داعــش تبن

يأتي  اغتياله  وأن  عــســيــري،  فــايــع 
السعودية  للقوات  كمنّسق  لعمله 
الــعــامــلــة خـــارج الــبــاد، مــمــا جعله 

هدفا ملقاتلي الدولة اإلسامية«.
)العربي الجديد(

... ويستخدم غاز الخردل 
في العراق

أعـــلـــن دبـــلـــومـــاســـي أجـــنـــبـــي، أمــس 
االثنن، أن »عناصر تنظيم الدولة 
اإلســـــامـــــيـــــة )داعـــــــــــــش( هـــاجـــمـــوا 
قــــوات كــرديــة بــغــاز الـــخـــردل الــعــام 
اســــتــــخــــدام  أول  فــــــي  املــــــــاضــــــــي«، 
الــكــيــمــاويــة في  مــعــروف لألسلحة 
الرئيس  الــعــراق منذ سقوط نظام 
الــــراحــــل صــــــدام حـــســـن، اســـتـــنـــادًا 
ــبــــارات أجـــرتـــهـــا مــنــظــمــة  ــتــ ــــى اخــ إلـ
حظر األسلحة الكيماوية. كما أكد 
أن االختبارات  املنظمة  مصدر في 
جـــــاءت إيــجــابــيــة الســـتـــخـــدام غــاز 
الــخــردل بــعــد إصــابــة نــحــو 35 من 
املقاتلن األكراد في ميدان املعركة 

في أغسطس/آب املاضي.
)رويترز(

أولمرت يبدأ حكمًا 
بالسجن 18 شهرًا

بـــدأ رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 
األســبــق، إيــهــود أوملـــرت )الــصــورة(، 
ــنــــن، قـــضـــاء مــحــكــومــيــتــه  أمــــس االثــ
بالسجن الفعلي ملدة 18 شهرًا، بعد 
إدانــتــه بــارتــكــاب سلسل جــرائــم من 
الــفــســاد وتــلــقــي الــــرشــــاوى وعــرقــلــة 
املقرر أن يقضي  العدالة. ومــن  سير 
ــــي ســجــن  ــرة ســـجـــنـــه فــ ــ ــتـ ــ أوملـــــــــــرت فـ
»مـــعـــســـيـــاهـــو« فــــي مـــديـــنـــة الـــرمـــلـــة. 
ــر عــــــام 2009  ــطــ وكــــــــان أوملـــــــــرت اضــ
إلـــى االســتــقــالــة مـــن مــنــصــب رئــيــس 
الــحــكــومــة بــعــد تــقــديــم الئــحــة اتــهــام 
بحقه بتهم الفساد وتلقي الرشاوى. 
)العربي الجديد(

 
كوريا الشمالية تحتفي

بصاروخ 7 فبراير
أثــنــى زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة كيم 
االثــــنــــن، عــلــى  ــــس  أمـ جـــونـــغ أون، 
في عملية  الذين ساهموا  العلماء 
اإلطاق األخير لصاروخ باليستي 
ووصــفــهــا بــأنــهــا ضــربــة لـــألعـــداء، 
وأمرهم باملضي قدما في عمليات 
إطــاق الــصــواريــخ، وفقا ملا أفــادت 
بــه وســائــل إعـــام رســمــيــة. وذكــرت 
ــة األنــــبــــاء املــــركــــزيــــة لــكــوريــا  ــالــ وكــ
الـــعـــمـــال  »حـــــــــزب  أن  ــة،  ــيــ ــالــ ــمــ الــــشــ
الــحــاكــم أقـــام حــفــل عــشــاء للعلماء 
ــذيـــن ســـاهـــمـــوا في  واملـــســـؤولـــن الـ
عـــمـــلـــيـــة إطــــــــــاق الــــــــصــــــــاروخ فــي 
السابع من فبراير/شباط الحالي، 

بحضور كيم«.
)أسوشيتد برس(

الحريري: ملتزمون 
بفرنجية

تشهد الساحة السياسية في لبنان، 
زخما إضافيا، مع وصول زعيم تيار 
املستقبل، سعد الحريري )الصورة(، 
ــّرق  ــطـ ــوم األحـــــــد. وتـ ــ ــى بــــيــــروت، يـ ــ إلـ
ــاء زيــــارتــــه الـــســـراي  ــنــ ــريــــري، أثــ الــــحــ
الــحــكــومــي، لــلــقــاء رئــيــس الــحــكــومــة 
تـــمـــام ســــــام، إلـــــى املـــلـــف الـــرئـــاســـي 
ــداده ملـــّد  ــعــ ــتــ الـــلـــبـــنـــانـــي، مـــبـــديـــا »اســ
الــيــد لــلــجــمــيــع، لــكــنــنــي لـــن أزور أيــا 
مـــن املــرشــحــن لــلــرئــاســة، ومـــن أراد 
«. بعدها التقى 

ً
 وسها

ً
زيارتي فأها

ــزب الــكــتــائــب  ــ ــيــــس حــ ــري رئــ ــريــ ــحــ الــ
أن  وأكــد  الجميل،  سامي  اللبنانية، 
»التزامنا برئيس تيار املردة، النائب 

سليمان فرنجية واضح«.
)العربي الجديد(

مليون شخص يعملون بالتنقيب عن الذهب في السودان )أشرف الشاذلي/فرانس برس(



تحّول إسرائيلي من »الحياد« إلى الترويج لـ»سورية المفيدة«

تل أبيب تفّضل مناطق »هادئة« مؤقتًا

عملية القدس... ضربة 
جديدة للتنسيق األمني

لندن لتجريم مقاطعة المستوطنات رغم المعارضة

بقاء النظام السوري 
الحالي، في ظل البدائل 

المختلفة، أفضل إلسرائيل

حققت حركة المقاطعة 
العديد من االنتصارات في 

السنوات األخيرة

القدس المحتلة  ـ نضال محمد وتد

لثالثة  تصريحات  ثالثة  تكشف 
رسميني،  إسرائيليني  مسؤولني 
صدرت كلها مساء األحد، بوادر 
تــــحــــّول جــــوهــــري فــــي املــــوقــــف اإلســـرائـــيـــلـــي 
املــعــلــن )لـــيـــس بـــالـــضـــرورة الــفــعــلــي( تــجــاه 
الثورة السورية. تصريحات تعكس انتقااًل 
الذي  والحياد  املتفرج  بموقف  التشدق  من 
الــســوري، لصالح موقف  بالشأن  ال يتدخل 
ى على مــا يبدو 

ّ
أكــثــر فاعلية. مــوقــف يــتــغــذ

مـــن الــتــفــاهــمــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة - الــروســيــة 
مــن جــهــة، وانــســحــاب الــواليــات املــتــحــدة من 
املــلــف الـــســـوري، مـــن جــهــة ثــانــيــة، ويــتــعــّداه 
إلى موقف يطرح أفكارا وتــصــورات، ترجح 
انسداد األفق في الصراع السوري. بالتالي 
فإن البحث بدأ عن حلول أخــرى، تصب في 
خــانــة الــتــقــســيــم وإقـــامـــة »ســـوريـــة املــفــيــدة«، 
كــمــرحــلــة مــتــأخــرة يــســبــقــهــا تــأمــني مــنــاطــق 
»هــادئــة« لــفــتــرات مــحــدودة، ال تصل ألسنة 
)فلسطني  اإلسرائيلية  الــحــدود  إلــى  لهبها 
ــة( الـــســـوريـــة عــنــد الـــجـــوالن املــحــتــل، 

ّ
املــحــتــل

وتــحــيــيــد الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
ة( كليًا، ولو مرحليًا.

ّ
)فلسطني املحتل

وقد استبق املدير العام لوزارة االستخبارات 
اإلســرائــيــلــيــة، رام بـــن بـــــراك، مــســاء الــســبــت، 
خـــطـــاب وزيــــــر األمــــــن اإلســـرائـــيـــلـــي مــوشــيــه 
ليعلن  لــأمــن،  ميونيخ  مؤتمر  أمــام  يعالون 
خالل مشاركته في املؤتمر أيضًا، أن »تقسيم 
 الوحيد املمكن، وأنه يجب 

ّ
سورية هو الحل

أن تــتــحــّول ســـوريـــة فـــي نــهــايــة املـــطـــاف إلــى 
أقـــالـــيـــم، تــخــضــع لــســيــطــرة الـــطـــوائـــف الــتــي 

تسكن كل منطقة جغرافية فيها«.
ــذي كـــان  ــ ــ تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة أقــــــــوال بــــن بــــــــراك، الـ
مرشحًا لرئاسة »املوساد«، في كونها تصدر 
عـــن مــوظــف رســمــي رفــيــع املــســتــوى، ولــيــس 

التدخل  عــدم  من  املعلن،  اإلسرائيلي  املوقف 
فــي ســوريــة، باستثناء منع وصـــول أسلحة 
ــائـــل قــتــالــيــة مــتــطــورة لــحــزب الــلــه عبر  ووسـ

سورية من إيران أو من روسيا.
وقــد أعــلــن يعالون صــراحــة، أن »الــوضــع في 
الصعب  ومن  للغاية،  ومرّكب  سورية شائك 
أن نــــرى كــيــف يــمــكــن لــلــحــرب هـــنـــاك والــقــتــل 
الجماعي أن يتوقف. سورية التي نعرفها لن 
حد مجددًا في املستقبل املنظور، وأفترض 

ّ
تت

أنـــنـــا ســـنـــرى فـــي مــرحــلــة مـــا ظـــهـــور جــيــوب، 
ســــواء كــانــت مــنــظــمــة )أي مــتــفــق عــلــيــهــا( أو 
تلقائية للتيارات املختلفة التي تعيش فيها 

وتقاتل بعضها البعض«.
الحكومة  لسياسة  وتــبــعــًا  يــعــالــون،  أن  ومـــع 
ـــل إبــــــراز إيــــــران وتــنــظــيــم 

ّ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــض

باعتبارهما  ــــش(  )داعـ اإلســالمــيــة«  »الـــدولـــة 
خيارين سيئني، إال أنه سعى لتكريس املوقف 
اإلسرائيلي الرسمي، القائل إنه »طاملا بقيت 
إيران في سورية، فإنها لن تعود إلى ما كانت 
عليه، وستواجه حتى في صورتها كجيوب 
منفصلة، صعوبة في تثبيت استقرار معني، 
ألن القوى السنية املحلية لن تتمّكن من فعل 

ذلك«.
 خــطــورة 

ّ
أمـــا الــتــصــريــح الــثــالــث الـــذي ال يــقــل

في هذا السياق، فهو تصريح رئيس شعبة 
هرتسل  الــجــنــرال  العسكرية،  االســتــخــبــارات 
هليفي، الذي اعتبر في كلمة له أمام رؤساء 
املــنــظــمــات الــيــهــوديــة األمــيــركــيــة، األحـــــد، أن 
 األمــثــل إلســرائــيــل هــو وجـــود مناطق 

ّ
»الــحــل

مــحــددة هــادئــة لــفــتــرات مــحــدودة مــن الــوقــت 
وليس اتفاق سالم شامل«.

وصدورها  الثالثة،  التصريحات  هــذه  تمثل 
في توقيت محدد تقريبًا، في غضون 24 ساعة 
تقريبًا، من الجهات األمنية واالستخباراتية 
التوجه  يمثل  يعالون  )باعتبار  والسياسية 
الــســائــد فــي الحكومة اإلســرائــيــلــيــة(، تــحــّواًل 
ــلـــي الـــرســـمـــي،  ــيـ نـــوعـــيـــًا فــــي املــــوقــــف اإلســـرائـ
ــال الزمــــة »عــــدم الــتــدخــل فـــي ســوريــة«  ــمـ وإهـ
إسرائيلية  مصالح  لتأمني  »السعي  لصالح 

في ترتيبات محتملة في سورية«.
التنظير والترويج لتقسيم سورية،  ويلتقي 
سواء عبر الدعوة لذلك صراحة، أو كما فعل 
يــعــالــون عــبــر الـــقـــول بـــوجـــود هــــذا التقسيم 
الواقع، عمليًا مع  الرسمي( على أرض  )غير 
طروحات أساسية في الفكر واالستراتيجية 
الخارجية  اإلسرائيلية، وسياسات إسرائيل 
لـــحـــكـــومـــاتـــهـــا املـــخـــتـــلـــفـــة، بـــتـــقـــديـــس »حــلــف 
العربي  القومي  الــرابــط  وتفتيت  األقــلــيــات«، 

إلى طوائف دينية أو أقليات قومية.

عــن رجــل سياسة إســرائــيــلــي. تعكس أقــوالــه 
ــبــنــى عــادة 

ُ
مــواقــف وتــقــديــرات إســرائــيــلــيــة، ت

عــلــى رصـــد لــلــمــصــالــح اإلســرائــيــلــيــة، وســبــل 
خــدمــة هـــذه املــصــالــح وفـــق الــســيــنــاريــوهــات 

املختلفة املقترحة.
لــكــن تــصــريــح بـــن بــــراك لـــم يــكــن يــتــيــمــًا، فقد 
تبعته تصريحات يعالون، التي أبدى فيها، 
ــل اإلعــــــالم اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، عن  ــائـ بــحــســب وسـ
اتفاق  نجاح  وفــرص  احتماالت  من  تشاؤمه 
وقــف إطــالق الــنــار. يعكس توصيف يعالون 
ــّواًل فــي  ــ ــحـ ــ لـــلـــوضـــع الـــــســـــوري، هــــو اآلخـــــــر تـ
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قليلة منذ تعهد حزب  أشــهــر  لــم تمر ســوى 
ــــالل مـــؤتـــمـــره  ــ ــانــــي، خـ ــريــــطــ ــبــ املــــحــــافــــظــــني الــ
ــام فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول  ــعـ الـــســـنـــوي الـ
املاضي، بمنع الهيئات العامة من االنضمام 
العاملية ملقاطعة إسرائيل، حتى  إلى الحملة 
شــرعــت حــكــومــة املــحــافــظــني بــزعــامــة ديفيد 
كـــامـــيـــرون بـــوضـــع الــخــطــوط الـــعـــام ملــشــروع 
ــرار ُيـــجـــّرم مــقــاطــعــة بــضــائــع املــســتــوطــنــات  قــ

اإلسرائيلية.
وذكرت صحيفة »ذا اندبندنت«، أن املشروع 
املقبلة،  القليلة  األيـــام  ــراره خــالل  إقــ ــرتــقــب 

ُ
امل

سيحظر عــلــى املــجــالــس املــحــلــيــة والــهــيــئــات 
العامة واالتحادات الطالبية مقاطعة بضائع 
 
ّ
املستوطنات اإلسرائيلية. وعلى الرغم من أن
مــشــروع الــقــرار يتطرق بــوضــوح الــى تجريم 
الشركات  أو  املستوطنات  بضائع  مقاطعة 
اإلســرائــيــلــيــة الــعــامــلــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــم ُيـــشـــر الـــــى جــــوانــــب أخــــــرى تــركــز  إال أنـــــه لــ
العاملية مثل املقاطعة  عليها حركة املقاطعة 
األكاديمية والفنية وغيرها من األنشطة التي 
تمارسها هيئات ومؤسسات إسرائيلية في 
األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة مــنــذ الــعــام 
1967. لكن تقارير إعالمية أفادت أن التشريع 
في  الطعن  الحكومة  على  سيسهل  الــجــديــد 
إسرائيل.   مقاطعة  إلى  تدعو  التي  املنظمات 
والهيئات  املؤسسات  تفقد  للقانون،  وطبقًا 
الحكومية حقها باالعتراض على مقتضيات 
تتلقى  طاملا  إسرائيل«  مقاطعة  »حظر  قــرار 
 حــكــومــيــًا. وبــحــســب 

ً
ــذه الــهــيــئــات تــمــويــال هــ

 الــهــيــئــات الــتــي تــســتــمــر في 
ّ
الــصــحــيــفــة، فــــإن

إذ  تــواجــه عقوبات شــديــدة،  املقاطعة ســوف 
البريطانية مقاطعة إسرائيل  الحكومة  ترى 
توقع أن يكشف وزير 

ُ
»غير أخالقية«. ومن امل

ــة مــاثــيــو هـــانـــكـــوك تــفــاصــيــل الــخــطــط  الــــدولــ
 »BDS« املقاطعة  حــركــة  ملواجهة  الحكومية 
املناهضة إلســرائــيــل خــالل زيـــارة يــقــوم بها 

إلى إسرائيل هذا األسبوع.
وبــيــنــمــا رحــــب رئـــيـــس مــجــمــوعــة »أصـــدقـــاء 
ــة لــحــزب  ــيـ ــانـ ــبـــرملـ إســــرائــــيــــل« فــــي الـــكـــتـــلـــة الـ
بــاإلجــراءات  بيكلز،  إريــك  السير  املحافظني، 
ــة الــــــجــــــديــــــدة، وجـــــهـــــت أوســــــــاط  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
الفلسطينية  لــلــحــقــوق  مــنــاصــرة  بــريــطــانــيــة 
وُمـــدافـــعـــة عـــن الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة، انــتــقــادات 
ــــراء الـــحـــكـــومـــي الــــــذي رأت فــيــه  حــــــادة لـــــإجـ
ضــربــة لــلــحــريــات الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــبــالد، 
عــلــى حــد تعبير مــتــحــدث بــاســم زعــيــم حــزب 
كــوربــن. كما دانـــت منظمة  الــعــمــال جيريمي 
فرانكنتال  لــســان بيتر  عــلــى  الــدولــيــة  الــعــفــو 
ــن أنـــهـــا قــد  الــــخــــطــــوة. وحــــــذر فـــرانـــكـــنـــتـــال مــ

تــشــجــع انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنـــســـان، ُمتهمًا 
حزب املحافظني بغض الطرف عن انتهاكات 

إسرائيل لحقوق اإلنسان. 
مــن جــهــتــه، وصـــف رئــيــس »حــمــلــة التضامن 
مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي« فــــي بــريــطــانــيــا، 
هيو الننغ، القرار بأنه هجوم على الحريات 
الديمقراطية واستقالل الهيئات العامة. كما 
اعتبره ُمناقضًا ملوقف الحكومة البريطانية 

ــان ال  ــطــ ــيــ ــتــ ــتــــي تــــــرى أن االحـــــتـــــالل واالســ الــ
يتوافقان مع القانون الدولي ويتناقضان مع 

حقوق اإلنسان.
وكــانــت حــركــة املــقــاطــعــة إلســرائــيــل انطلقت 
فـــي بــريــطــانــيــا فـــي الـــعـــام 2005 عــنــدمــا دعــا 
ــــي الـــجـــامـــعـــات  ــاد املـــعـــلـــمـــني فـ ــ ــــحـ مـــجـــلـــس اتـ
أبــريــل/ نيسان   22 فــي   )AUT( الــبــريــطــانــيــة
و«بــارإيــالن«  إلــى مقاطعة جامعتي »حيفا« 
قــراره  االتــحــاد  اإلسرائيليتني. وبــرر مجلس 
الجامعة  بــأن  »بـــارإيـــالن«  جامعة  بمقاطعة 
تدير كليات وبرامج تعليمية في مستوطنة 
»أرئيل« املقامة على أراضــي الضفة الغربية 
مباشر  بشكل  متورطة  بذلك  وهــي  املحتلة، 
بــاحــتــالل مــنــاطــق فــلــســطــيــنــيــة، فـــي مخالفة 
أمــا جامعة  املتحدة.  األمــم  لــقــرارات  صريحة 
»حيفا«، فقد قرر مجلس االتحاد مقاطعتها 
ــيـــر عــــادلــــة عــلــى  ــا أوقــــعــــت عـــقـــوبـــات غـ ألنــــهــ
محاضرين بحجة دفاعهم عن طالب كتب عن 
الفلسطينيني  على  اإلسرائيليني  اعــتــداءات 
ــل. ومـــنـــذ ذلــك  ــيـ ــرائـ فـــي مــرحــلــة تــأســيــس إسـ
ــة املـــقـــاطـــعـــة تــتــوســع  ــركـ ــذت حـ ــ ــتــــاريــــخ، أخــ الــ
داخل األوساط األكاديمية البريطانية، إذ لم 
املــدرســني بــل وصــلــت إلى  تعد تقتصر على 

اإلداريني والطلبة.
من  العديد  العاملية  املقاطعة  حركة  وحققت 
االنتصارات في السنوات األخيرة، وال سيما 
قطاع  املتكررة على  إسرائيل  اعــتــداءات  بعد 
غـــزة. وقــبــل ذلــك بنحو 5 ســنــوات، وتحديدًا 
في العام 2000، دعا اتحاد النقابات العمالية 
في اسكتلندا إلى فرض مقاطعة مؤقتة على 
الــبــضــائــع والـــخـــدمـــات اإلســرائــيــلــيــة إلــــى أن 
تمتثل إسرائيل لقرارات األمــم املتحدة. وفي 
القطاعني  موظفي  اتحاد  تبنى  نفسه،  العام 
 ،)Unison( بــريــطــانــيــا  فـــي  والـــخـــاص  الـــعـــام 

سلسلة من القرارات ملقاطعة إسرائيل.

في  النظام  يتبعها  التي  التطهير  سياسة  استمرار  مع  التصريحات  تأتي 
سورية، في مناطق »سورية المفيدة«، أو الدولة العلوية بحسب كالم 
الـ«سورية«  البريطاني فيليب هاموند أخيرًا. وتمتد هذه  الخارجية  وزير 
غربًا من الساحل السوري على طوله، ليصل إلى حدود لبنان مع جنوب 
المدينة  وحمص  بدمشق  مرورًا  والزبداني،  القصير  وتشمل  سورية، 

وحماة المدينة )من دون األرياف(.

سياسة التطهير

تسعى إسرائيل إلى حماية الحدود في الجوالن المحتل )أحمد غربلي/فرانس برس(

ال شيء يخمد غضب الشباب )جعفر اشتية/فرانس برس(

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

الــتــي وقــعــت، أمس  الــقــدس  ط عملية 
ّ
تسل

عــلــى  ــد  ــديــ ــــن جــ مـ ــــوء  ــــضـ الـ األحـــــــــد،  األول 
االنــخــراط املتزايد مــن قبل عناصر األمــن 
الفلسطينية  االنتفاضة  فــي  الفلسطيني 
ــتــــى اآلن،  ــــت حــ ــــضـ أفـ ــي  ــ ــتــ ــ ــ الــــحــــالــــيــــة، وال
فــلــســطــيــنــيــًا غــالــبــيــتــهــم  الســتــشــهــاد 180 
مراهقون قضوا بعمليات إعدام وتصفية 
ـــذهـــا جـــنـــود ومــســتــوطــنــون 

ّ
ــف مـــيـــدانـــيـــة نـ

ذ عملية القدس الشابان 
ّ
إسرائيليون. ونف

ــــد عــنــاصــر األمـــن  عــمــر مــحــمــد عـــمـــرو )أحـ
الــفــلــســطــيــنــي(، وصــديــقــه مــنــصــور يــاســر 
شوامرة، اللذان أطلقا الرصاص على جنود 
االحــتــالل عــنــدمــا وصـــال إلـــى منطقة بــاب 
القوات  لترد  الــقــدس،  مدينة  فــي  العامود 
اإلسرائيلية بــإطــالق وابـــل مــن الــرصــاص 
في  استشهادهما،  إلــى  أدى  مــا  عليهما، 
حــــني لــــم تـــســـجـــل إصـــــابـــــات فــــي صــفــوف 
جـــنـــود االحـــــتـــــالل. وكـــــال الـــشـــهـــيـــديـــن مــن 
الــقــدس. وعقب  غــرب  القبية شمالي  بلدة 
عملية إطالق النار أغلقت قوات االحتالل 
العديد من  مكان الحادث، فيما احتجزت 
الــشــبــان مــمــن تـــواجـــدوا فــي املــكــان، وســط 
انـــدفـــاع عــشــرات املــســتــوطــنــني إلـــى املــكــان 
املنادية  العنصرية  الــهــتــافــات  وإطــالقــهــم 
بــاملــوت للعرب. ويــأتــي ذلــك، بعد ساعات 
العارمة،  الفلسطينيني  غضب  موجة  من 
ــدام لثالثة  ــ الــذيــن صــدمــتــهــم مــشــاهــد اإلعـ
ــة. أعـــــادت  ــفـ فــتــيــة فــلــســطــيــنــيــني فــــي الـــضـ
عــمــلــيــة الـــقـــدس ومـــشـــاركـــة أحــــد عــنــاصــر 
األمـــــن الــفــلــســطــيــنــي بـــهـــا، الــفــلــســطــيــنــيــني 
بالذاكرة إلى تنفيذ الضابط الفلسطيني 
أمجد جاسر  الشخصية،  الــحــراســات  فــي 
ــــن بـــلـــدة  ــًا( مـ ــ ــامـ ــ ــر )35 عـ ــمـ عــــــوض أبــــــو عـ
جــمــاعــني فـــي مــحــافــظــة نــابــلــس شــمــالــي 
الغربية، عملية إطالق نار، نهاية  الضفة 
الشهر املاضي، على مجموعة من الجنود 
اإلســرائــيــلــيــني قـــرب مــســتــوطــنــة بــيــت إيــل 
املقامة على أراضي الفلسطينيني شمالي 
في  وقتل  الغربية.  الضفة  وســط  الله  رام 
هــــذه الــعــمــلــيــة الـــتـــي اســتــشــهــد فــيــهــا أبــو 
اثنان  عمر، أحد جنود االحتالل وأصيب 
آخـــــــران. يـــوضـــح مـــســـؤول مـــوقـــع »حــركــة 
فايز حمودة، في  القبيبة،  بلدة  فتح« في 

»الشهيد  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
نـــشـــطـــاء  أحـــــــد  هـــــو  عــــــامــــــًا(،  ــــرو )21  ــمـ ــ عـ
وأحــد  القبيبة،  فــي  امليدانيني  فتح  حركة 
قــوات األمن  الكتيبة األولــى في  منتسبي 
لحظة  حتى  وكـــان  الفلسطيني.  الوطني 
اســتــشــهــاده يــخــدم فـــي هـــذه الــكــتــيــبــة في 
مــحــافــظــة الــخــلــيــل«. »انــتــســب عــمــرو قبل 
الفلسطيني،  األمــــن  لـــقـــوات  عــامــني  نــحــو 
واشــتــهــر بــوطــنــيــتــه ودمـــاثـــة خــلــقــه. كــان 
ــده فـــي إعـــالـــة أســـرتـــه املــكــونــة  ــ يـــشـــارك والـ
مـــن خــمــســة أشـــقـــاء وشــقــيــقــات«، وفـــق ما 
يــقــول الــقــيــادي فــي حــركــة »فــتــح«، سعيد 
»الــعــربــي الــجــديــد«. ويــشــيــر يقني  يــقــني لـــ
الشهيد منصور شــوامــرة أصيب   

ّ
أن إلــى 

قبل أكثر من شهرين برصاص االحتالل 
خالل مواجهات اندلعت قرب سجن عوفر 
غربي رام الله، وسبق أن تعرض لالعتقال 
املــذكــور. شوامرة  السجن  في  واالحتجاز 
الــــــــذي كــــــان يـــعـــمـــل فـــــي مـــهـــنـــة الـــنـــجـــارة 
ألمــه  رئيسيًا   

ً
مــعــيــال ويعتبر  بــاملــيــاومــة، 

ــرك فـــعـــالـــيـــة ملـــقـــاومـــة  ــتــ ــم يــ ــ وشـــقـــيـــقـــيـــه، لـ
االحتالل، إال وشارك فيها. ُعرف بوطنيته 

وحماسته في املواجهات مع االحتالل.

أمس  االحتالل،  قوات  اعتقلت 
تبلغ  فلسطينية  فتاة  االثنين، 
من العمر 15 عامًا في منطقة 
المحتلة،  بالقدس  العمود  باب 
أحد  طعن  محاولتها  بزعم 
وأفــاد  هناك.  االحــتــالل  جنود 
شهود عيان، أن جنودًا انقضوا 
أرضًا  وطرحوها  الفتاة  على 
يتم  أن  قبل  ضربًا  أوسعوها  ثم 

اعتقالها.

اعتقال فتاة 
وضربها

ترجع األستاذة المتخصصة في السياسات 
ــك«،  »واري جامعة  في  أوسطية  الشرق 
نجاح  برات،  نيكوال  إلسرائيل،  والمناهضة 
لكونها  العالمية  المقاطعة  حملة 
على  للتأثير  فرصة  المواطنين  »تعطي 
السياسة الدولية، وتدعو األفراد العاديين 
فشلت  الدولية  السياسة  ألن  التدخل  إلى 
في  ــســالم  ال ــالل  إحـ فــي  ــح  واضـ بشكل 

إسرائيل وفلسطين«.

سبب نجاح الحملة

دعا الرئيس 
الفلسطيني محمود 
عباس، أمس االثنين، 

إلى تشكيل آلية 
جماعية دولية 
إلنهاء االحتالل 

اإلسرائيلي لألراضي 
الفلسطينية وفق 

جدول زمني محدد، 
وعقد مؤتمر دولي 

للسالم. ورفض 
عباس، خالل مؤتمر 

صحافي، من 
العاصمة اليابانية، 
طوكيو، »القبول 

بحلول انتقالية 
أو جزئية«.

ال حلول انتقالية
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اقتصاد
السيسي لحكومته: خفض الدعم

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــرجـــمـــت الـــحـــكـــومـــة املــــصــــريــــة، بـــرئـــاســـة شــريــف 
إســمــاعــيــل حــديــث الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح السيسي 
عن اتخاذ خطوات تقشفية لتخفيض الدعم على 
مــرافــق املــيــاه، وبالتالي زيـــادة أســعــار املــيــاه، بنشر الصحف 
الـــصـــادرة أمـــس تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا إســمــاعــيــل لــعــدد من 
ــــراءات مــؤملــة وعــاجــلــة لدفع  رؤســــاء الــتــحــريــر عــن »اتــخــاذ إجـ
عجلة االقــتــصــاد إلـــى األمـــــام«. ولـــم يــحــدد إســمــاعــيــل مالمح 
اإلجراءات، إاّل أن مصادر حكومية نافذة بوزارتي االستثمار 
واملالية كشفت لـ«العربي الجديد« أن السيسي أمر الحكومة 
املرافق  الدولة تجاه  التزامات  بإعداد خطة متكاملة لخفض 
األســاســيــة وبــنــود األجــــور خـــالل الــعــام املــالــي املــقــبــل، خــالل 
شهر واحد، وصياغتها بصورة ترضي البرملان، وإاّل فسوف 
 وزاريًا داخل املجموعة االقتصادية بالحكومة، 

ً
يجري تعديال

والتجارة  والتخطيط  واالستثمار  املالية  وزراء  تشمل  التي 
والصناعة والتموين والكهرباء واإلسكان واملرافق والبترول. 
وأشارت املصادر إلى أن وزراء املجموعة يعقدون اجتماعات 

مكثفة للبحث عــن طــرق جــديــدة لتمويل خــزانــة الــدولــة، وأن 
»مسألة خفض الــدعــم عــن الــوقــود والكهرباء واملــيــاه لــم تعد 
محل شك، واملشكلة اآلن هي تحديد نسبة الخفض وتوقيت 
اتخاذ الــقــرار«. وأكــدت أن »جهات سيادية حــذرت من اتخاذ 
التوقيت  اختيار  دون  بــصــورة عشوائية  الــدعــم  قــرار خفض 
املناسب، خشية حدوث قالقل وانتفاضات شعبية، قد تؤثر 
سلبًا على قــوة ووجــود نظام السيسي« خاصة مع رصدها 
األســعــار  ــادة  زيـ الــشــارع بسبب  فــي  السيسي  لتدني شعبية 
وضـــعـــف أداء املـــرافـــق وعـــــودة املـــمـــارســـات الــســلــبــيــة لــجــهــاز 
املتداولة  املقترحات  أن  وكشفت  الــحــريــات.  وتــراجــع  الشرطة 
مــلــيــار جنيه في  إلـــى 25  الــكــهــربــاء  دعـــم  تستهدف تخفيض 
املوازنة الجديدة مقابل 31 مليار باملوازنة الحالية وخفض 
دعم توصيل الغاز للمنازل إلى مليار جنيه بداًل من 1.2 مليار، 
ودعــم املياه إلــى مليار جنيه بــداًل من 1.750 مليار، وخفض 
مصروفات األجور إلى 200 مليار جنيه، بداًل من 218 مليار 
الخدمة  قــانــون  بتطبيق  الحكومة  تمسك  يفسر  مما  جنيه، 
املدنية رغم إسقاطه رسميًا من قبل مجلس النواب، وذلك ألن 
 47 بالقانون  املــعــروف  العامة  الوظيفة  قانون  تطبيق  عــودة 

سيؤدي إلى زيادة مصروفات األجور إلى 230 مليار جنيه. 
وتستهدف املجموعة االقتصادية أيضًا خفض دعم املزارعني 
إلى 3 مليارات جنيه، بتراجع 700 مليون عن املوازنة الحالية. 
الـــذي يحقق  الــوحــيــد  ويعتبر قــطــاع اإلســكــان الحكومي هــو 
إيـــــرادات ثــابــتــة لــلــدولــة، خــاصــة مــع زيــــادة أســعــار الــوحــدات 
املتوسط،  اإلســكــان  لفئات  الحكومة  باعتها  الــتــي  السكنية 
لفئات  اإلســكــان  مــشــروعــات  لتمويل  السيسي  يخطط  حيث 
املوازنة  في  اإلسكان  الدخل، بحيث ينخفض دعم  محدودي 

الجديدة إلى 20 مليار جنيه بداًل من 25.3 مليارا.
ولم تحدد املجموعة االقتصادية حتى اآلن النسبة املطلوب 
خــفــضــهــا مـــن دعــــم الــــوقــــود، لــكــن املـــصـــادر تــوقــعــت أال يــزيــد 
انعكاس أي قرار جديد بخفض الدعم عما أحدثه قرار خفض 

الدعم السابق في بداية عهد السيسي.
وإلى جانب خطط املرافق والوقود، تعول الحكومة كثيرًا على 
التي  املــضــافــة، وهــي  القيمة  قــانــون ضريبة  الــبــرملــان لتمرير 
اشترط البنك الدولي تطبيقها في اتفاقية إقراض مصر مليار 
دوالر، إاّل أن عددًا من نواب البرملان يعارضون فرض الضريبة 

لتشكيلها عبئًا أكبر على الفئات االجتماعية األضعف.

عمان ـ زيد الدبيسية

ــــي إعــــالن بــــالده رســمــيــًا عـــن إلــغــاء  رجـــح مـــســـؤول أردنـ
اإلسرائيلي  االحــتــالل  الغاز من  اتفاقية شــراء  مشروع 
على  األسبوعية،  البرملان  الثالثاء، خالل جلسة  اليوم 

خلفية غضب برملاني وشعبي من االتفاقية.
وأوضـــح املــســؤول، الـــذي رفــض ذكــر اســمــه، لـ»العربي 
الــجــديــد«، أن الــحــكــومــة تــعــتــزم حــســم القضية بــإعــالن 
ــنـــواب الــــذي طــالــب فـــي وقــت  ذلـــك مـــن خـــالل مــجــلــس الـ
سابق بعدم إتمام االتفاقية والبحث عن مصادر أخرى 

للتزود بالغاز الطبيعي لسد احتياجات البالد.

بنيامني  اإلســـرائـــيـــلـــي،  ــتـــالل  االحـ وزراء  رئــيــس  وكــــان 
اتفاقية  ألغى  األردن  أن  أمــس،  أول  أعلن  قــد  نتنياهو، 
الــغــاز الــتــي وقــعــهــا مــع إســرائــيــل، وجــــاء ذلـــك دون رد 

رسمي من الحكومة األردنية على هذه التصريحات.
وأشــار نتنياهو، إلى أن كل شيء كان جاهزًا للمضي 
قــدمــًا فـــي اتـــفـــاق الـــغـــاز مـــع األردن لــكــن املــفــاجــأة الــتــي 
حدثت أن النقاش املحتدم حول االتفاقية جاء ليلغيها. 
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الطاقة في مجلس 
إنه  الجديد«  لـ»العربي  قــمــوة،  األردنـــي، جمال  الــنــواب 
الــتــي وقعتها  الــنــوايــا  إلــغــاء رســالــة  لــم يكن مستبعدا 
للحكومة  بالكامل  اململوكة  الوطنية  الكهرباء  شركة 

األردنــــيــــة مـــع إســـرائـــيـــل لـــشـــراء الـــغـــاز وذلــــك فـــي ضــوء 
للتعاون  الرافضة  والشعبية  البرملانية  االحتجاجات 
االقتصادي مع االحتالل وشراء الغاز منه. وأضاف أنه 
أجــرى اتــصــاالت، أمــس، مع وزراء في الحكومة للتأكد 
من صحة التصريحات التي جاءت على لسان رئيس 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي، إال أنه لم يحصل على رد 
إلــى أن رسالة النوايا لم يتم تنفيذ أي  حاسم، مشيرًا 

بنود منها منذ توقيعها بسبب االحتجاجات.
وأشــار إلــى أنــه ليس هناك خيار أمــام الحكومة سوى 
ــاء االتــــفــــاق مــــع االحــــتــــالل وبـــخـــاصـــة بـــعـــد تــأمــني  ــغــ إلــ
ــراد  ــيـ ــتـ ــة االسـ ــطـ ــاز بـــواسـ ــغــ ــن الــ ــبــــالد مــ ــيـــاجـــات الــ ــتـ احـ

بالبواخر واالنتهاء من بناء ميناءين للغاز في مدينة 
الــعــقــبــة الــبــحــريــة )جــــنــــوب(.  وحــســب رســـالـــة الــنــوايــا، 
كــان األردن يخطط لــشــراء الــغــاز مــن إســرائــيــل ملــدة 15 
عــامــا وبقيمة 15 مــلــيــار دوالر. وقــبــل أســبــوعــني دعــت 
مع  الــغــاز  اتفاقية  إلســقــاط  األردنــيــة  الوطنية  الحملة 
االحتالل اإلسرائيلي، مجددًا، رضوخًا لإرادة الشعبية 
والنيابية الرافضة لهذه الصفقة. ووصف رئيس لجنة 
مقاومة التطبيع في األردن مناف مجلي، في تصريح 
صح،  إن  االتفاقية،  مــشــروع  إلــغــاء  الجديد«  لـ»العربي 
بأنه انتصار إلرادة الشعب األردني الذي يرفض كافة 

أشكال التطبيع مع االحتالل.

األردن يتجه إللغاء اتفاقية شراء الغاز اإلسرائيلي رسميًا

مصطفى عبد السالم

يتعرض سوق الصرف املصري 
لضغوط شديدة لم يتعرض لها 

منذ سنوات، وأدت هذه الضغوط 
الى ارتفاع سعر صرف الدوالر 
في السوق السوداء للعملة أمس 

ليصل إلى تسعة جنيهات 
وذلك ألول مرة في تاريخ البالد، 

وامللفت للنظر هنا أن القفزة 
املتواصلة في سعر الدوالر أمام 

الجنيه املصري تحدث رغم توافر 
6 عوامل من املفروض أن تساهم 

كلها في كبح هذا االرتفاع 
التاريخي واملجنون لسعر العملة 

األميركية، وهذه العوامل يمكن 
رصدها في اآلتي: 

- الحديث املستمر عن مواصلة 
احتياطي البالد األجنبي الذي 

تجاوز 16.4 مليار دوالر حسب 
أحدث بيانات للبنك املركزي 

املصري، وقبل أيام أعلن البنك 
املركزي عن ارتفاع االحتياطي 

للشهر الثالث على التوالي، بنحو 
329 مليون دوالر خالل يناير 

املاضي، ليبلغ مستوى 16.774 
مليار دوالر، مقابل 16.445 
مليار دوالر خالل ديسمبر 

املاضي.
- استالم مصر قرضًا بقيمة 

مليار دوالر من الصني لتعزيز 
االحتياطي األجنبي وهو ما 

كشف عنه محافظ البنك املركزي 
املصري، طارق عامر قبل أيام.

- استالم مصر 900 مليون 
دوالر أيضًا من البنك الدولي 

ضمن مجموعة قروض تعهد 
البنك بتقديمها للبالد نهاية 
يناير/كانون الثاني بإجمالي 

3 مليارات دوالر ترتفع إلى 8 
مليارات خالل 5 سنوات.

- هناك حديث داخل دوائر صنع 
القرار السياسي عن استالم 

مصر مليار دوالر من السعودية، 
لكن الحكومة تتكتم على هذه 

املعلومات، وأنا شخصيا لست 
متأكدا من هذه املعلومة التي يتم 

تداولها على نطاق واسع.
 - قيام البنوك املصرية بإيداع 
3.6 مليارات دوالر من ودائع 

العمالء بالبنك املركزي، 
إلخفاء تراجع حاد في أرصدة 

االحتياطي األجنبي حسبما 
قالت شركة بلتون القابضة 

لالستثمارات املالية، وبدون هذه 
اإليداعات ينخفض االحتياطي 

إلى 13.1 مليار دوالر.
- تكثيف الحمالت الرسمية 

املشددة ضد شركات صرافة 
ومضاربني تعتقد السلطات 

أنهم يقومون بعمليات مضاربة 
شديدة على الدوالر، بهدف رفع 
سعره إلى مستويات مبالغ فيها.

القروض تتدفق على مصر، 
ومع ذلك قفز الدوالر أمس إلى 9 

جنيهات في السوق السوداء.
إذن ما املشكلة؟

املشكلة ببساطة أن هناك عجزا 
حادا في النقد األجنبي داخل 

البالد، وهذا العجز ناتج عن 
تراجع إيرادات السياحة وقناة 

السويس واالستثمارات األجنبية 
املباشرة والصادرات وتحويالت 

املغتربني الدوالرية، كما ينجم 
عن الفشل الذريع للحكومة في 

إدارة امللف االقتصادي.

الدوالر يستأسد 
في مصر

أكبر شركة 
سيارات روسية 

تقلص أعمالها

إدارة  مـــــجـــــلـــــس  قــــــــــــرر 
ــاز، أكـــبـــر  ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــة أفـ ــركــ شــ
ـــع لـــلـــســـيـــارات فــي 

ّ
ُمـــصـــن

ــا، تــقــلــيــص عـــدد  ــ ــيـ ــ روسـ
ــام الــعــمــل إلــــى 4 أيـــام  ــ أيـ
ــــي األســــــبــــــوع، نــتــيــجــة  فـ
الـــضـــائـــقـــة االقـــتـــصـــاديـــة 

التي تعصف بروسيا.
وحـــــســـــب بـــــيـــــان صــــــادر 
ــــي  ــــالمـ ــتــــب اإلعـ ــكــ ــن املــ ــ عــ
ــرار  ــ ــقـ ــ  الـ

ّ
ــة، فـــــــــإن ــركــ ــلــــشــ لــ

ــبـــح ســــاري  الـــجـــديـــد أصـ
ــــول اعـــــتـــــبـــــارًا مــن  ــعـ ــ ــفـ ــ املـ
أمــــس. وأضـــــاف الــبــيــان، 
ــه ســيــتــم حــســم قــرابــة  ــ ـ

ّ
أن

20% من رواتب العاملني 
ــة، نــتــيــجــة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ فــــــي الــ
تقليص عدد أيام العمل.
وأوضــــــــــــــــــــح مــــــســــــؤولــــــو 
 القرار يهدف 

ّ
الشركة، أن

إلــــــــى تــــقــــويــــة الــــشــــركــــة، 
التكيف  مــســتــوى  ــع  ورفــ
مـــــع ظـــــــــروف األســــــــــواق، 
الدعم  إضافة إلى تأمني 
االجــــتــــمــــاعــــي لـــبـــرنـــامـــج 
التقاعد الطوعي. وأشار 
املـــســـؤولـــون فـــي الــوقــت 
ــرار  ــ ــقـ ــ الـ  

ّ
أن إلـــــــى  ذاتـــــــــــه، 

الحيلولة  فــي  سيساهم 
إلـــــى  االضـــــــــطـــــــــرار  دون 
لعًمال  جماعي  تسريح 

الشركة.

37 مليار دوالر صفقات عقارية بدبي 
قال تقرير اقتصادي أمس، إن إجمالي قيمة الصفقات 
العقارية التي نفذها المستثمرون األجانب في إمارة دبي 
)ما يعادل  بلغ حوالي 135 مليار درهم  الماضي  العام 
)820 مليون  ثالثة مليارات درهم  37 مليار دوالر( منها 
الصادر  التقرير  وأضاف  كويتيين.  لمستثمرين  دوالر( 
المستثمر  أن  اإلماراتية،  االقتصادي(  )البيان  مجلة  عن 
واألمالك  األراضي  دائرة  إحصائية  وفق  جاء  الكويتي 
اإلماراتية في المرتبة الثانية خليجيا بعد السعودية في 
االستثمار داخل دبي. وذكر التقرير أن أكبر خمس شركات 
أرباحا  دوالر  مليارات   3.7 حققت  اإلمارات  في  عقارية 

صافية في 2015.

المركزي السعودي يرفع القروض
النقد  مؤسسة  رفع  أمس،  مصرفيان،  مصدران  أكد 
األقصى  الحد  المركزي(  )المصرف  السعودي  العربي 
 %85 كانت  أن  بعد   %90 إلى  للودائع،  القروض  لنسبة 
للودائع  القروض  نسبة  تبلغ  األناضول،  وحسب  سابقًا. 
بيانات  أحدث  بحسب  السعودية  المصارف  لدى 
)ديسمبر/كانون الثاني 2015(، 84.8% بما يعني وصولها 
إلى الحد األقصى المسموح به تقريبًا، وبلغت الودائع 
1.604.6 تريليون ريال )427.9 مليار دوالر(، فيما القروض 

1.361.6 تريليون ريال )363.1 مليار دوالر(.
النفط،  ألسعار  الحاد  التراجع  من  السعودية  وتعاني 
الذي تعتمد عليه بنسبة 73% في آخر ميزانياتها 2015.

921 مليون دوالر عقود عقارية في ُعمان
العمانية،  اإلسكان  بوزارة  العقاري  السجل  أمين  أكد 
العقود  قيمة  أن  أمس،  المخيني،  سالم  بن  عبداهلل 
في  الماضي  الثاني  يناير/كانون  شهر  خالل  المتداولة 
بالده، بلغت 349 مليونًا و773 ألفا و548 رياًال عمانيا )921 
مليون دوالر( في حين بلغت الرسوم المحصلة 5 ماليين 
و881 ألفا و882 رياال عمانيا، مشيرًا إلى أن إجمالي أعمال 
النشاط العقاري بلغ 40635 تصرفا شملت تصرفات البيع 
باإلضافة  واالنتفاع  والرهن  والمبادلة  واإلرث  والهبة 
إجمالي  إن  العقاري،  السجل  أمين  وقال  التأشيرات.  إلى 
 119 بلغ  الباطنة  شمال  بمحافظة  البيع  عقود  قيمة 

مليونًا و951 ألفًا و874 رياال عمانيا.

أسواق
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1011
اقتصاد

بغداد ـ آدم محمود

لـــم تــســعــفــه خــبــرتــه الــطــويــلــة في 
ــــاح املــكــائــن الــصــنــاعــيــة، في  إصـ
فعبدالعزيز  البطالة،  يتجنب  أن 
الدوري رجل معروف بني مصانع بغداد؛ ملا 
املكائن واآلالت،  يملك من خبرة في إصــاح 
ــتـــوددون إليه  مــا جــعــل أصــحــاب املــصــانــع يـ

باستمرار. 
كــثــيــر مـــن فـــرص الــعــمــل كــانــت تــعــرض على 
الــــــدوري دون غـــيـــره مـــن أصـــحـــاب املــصــانــع 
ــــان يــفــضــل أال  ــم، لــكــنــه كـ ــ ــ لــلــعــمــل بــشــكــل دائـ
يستوفي  فــهــو  غــيــره،  دون  بمصنع  يــرتــبــط 
أجورًا أعلى من دون ارتباط، لكن تلك الفرص 
لم تعد موجودة اليوم، ليس ذلك فقط، بل إن 
لــم يعد يجدها فــي هــذا املجال،  فرصة عمل 
ــن الــعــمــل  بــعــد تـــوقـــف املـــصـــانـــع الــعــراقــيــة عـ
لـ«العربي  حديثه  بحسب  منها،  القليل  إال 
الــعــراق من  الــجــديــد«. وتعاني الصناعة فــي 
املعامل  غالبية  توقفت  حيث  كبير،  تــدهــور 
واملــصــانــع الــحــكــومــيــة واألهــلــيــة عــن العمل. 
وكانت حتى عام 2003، الذي شهد االحتال 
ــــي لــلــمــنــتــجــات  ــاسـ ــ األمــــيــــركــــي، املــــــــزود األسـ
املحلية باملصنوعات املختلفة، وكانت أيضًا 

توفر مئات اآلالف من فرص العمل.
كثير من أصحاب املصانع األهلية لجأوا إلى 
أن  بعد  عمالهم،  وتــســريــح  مصانعهم  غلق 
توقف العمل على إثر فتح الدولة الباب أمام 
االســتــيــراد عــلــى مــصــراعــيــه، وهـــو مــا تطرق 
 

َ
إليه عيسى الحمادي، الذي كان يدير معمل

منتجات األملنيوم.  وقال الحمادي لـ«العربي 
ــــص أســــعــــار املــنــتــجــات  الــــجــــديــــد«، إن »رخـــ
ــواب الــعــمــل، ما  املــســتــوردة أغلقت أمــامــنــا أبـ
 
ً
عاما  23 وتسريح  املعمل  بيع  إلــى  دعــانــي 

عراقيون  سياسيون  مــنــه«.  ينتفعون  كــانــوا 

رام اهلل ـ محمد الرجوب

الفلسطينية  الــشــعــبــيــة  الــهــبــة  تـــدخـــل  فــيــمــا 
شـــــهـــــرهـــــا الـــــــخـــــــامـــــــس، قـــــــــــــررت الــــحــــكــــومــــة 
اإلسرائيلية، خال اجتماع ملجلسها الوزاري 
فلسطيني  ألــــف   30 مــنــح  ــرا،  مــــؤخــ املــصــغــر 
ضاف إلى نحو 

ُ
تصاريح عمل في إسرائيل ت

ــــرى ســــاريــــة املــفــعــول  100 ألـــــف تـــصـــريـــح أخــ
حــالــيــًا، تماشيًا مــع ســيــاســة االحــتــال التي 
تـــرمـــي إلـــــى اســـتـــغـــال عـــــوز الــفــلــســطــيــنــيــني 

للتخلي عن مقاومته.
بمحافظات  القاطنون  الفلسطينيون  ويجد 
العمل اإلسرائيلي  الغربية في سوق  الضفة 
والبطالة  الفقر  اســتــشــراء  بسبب  لهم  مـــاذا 
السوق املحلية، في حني  وتدني األجــور في 

الفساد  هذا  وإن  بالفساد،  الحكومة  اتهموا 
وراء تــدهــور الــصــنــاعــة الــعــراقــيــة، مــؤكــديــن 
غياب الحلول الجذرية والفعلية للحكومات 
السابقة، ال سيما في السنوات التي توالها 
رئيس الوزراء السابق نوري املالكي السلطة، 
في 2006 - 2014، هي السبب الرئيسي وراء 
زيــادة معدالت البطالة، وهو ما ذهبت إليه 
نجيبة  العراقي  الــنــواب  فــي مجلس  النائبة 

نجيب. 
ــفـــق عـــلـــيـــه، أيــــضــــًا، عـــضـــو لــجــنــة  ــــو مــــا اتـ وهـ
االقـــتـــصـــاد واالســـتـــثـــمـــار الــنــيــابــيــة، بــرهــان 
ــــى وجــــود  ــًا إلــ ــتــ املــــعــــمــــوري، فــــي بـــيـــانـــه، الفــ
تــــدخــــات ســيــاســيــة تــعــيــق تــنــفــيــذ الــخــطــط 
الــصــنــاعــيــة الــحــقــيــقــيــة، مــضــيــفــًا أن تــدهــور 
الصناعة سببه »الفساد املستشري، نتيجة 
السياسات االقتصادية الخاطئة في املراحل 

السابقة«. 
 مـــن غلق 

ً
الــبــحــث عـــن مـــشـــروع مــربــح بـــديـــا

ــر الــيــســيــر  ــ ــاألمـ ــ ــل األهــــلــــيــــة، لـــيـــس بـ ــامــ ــعــ املــ
ــــن تــــــوارث  ــذيـ ــ ــــي الــــــعــــــراق، الـ لـــلـــصـــنـــاعـــيـــني فـ
بعضهم املــعــامــل عــن آبــائــهــم، وكــثــيــر منهم 
مــشــاريــع صغيرة تحولت بمرور  فــي  ــدأوا  بـ
الـــســـنـــوات إلــــى مــعــامــل حــيــويــة تــســاهــم في 
دعم السوق املحلية، والقضاء على البطالة، 

تحظر إسرائيل دخول العمال من قطاع غزة 
منذ أكثر من 10 سنوات. 

ويرى مراقبون أن حكومة بنيامني نتنياهو 
مــاضــيــة فـــي مــشــروعــهــا الــقــائــم عــلــى توفير 
للفلسطينيني على حساب  اقتصادية  بدائل 
ــة  مــشــروعــهــم الـــوطـــنـــي املــتــمــثــل بـــإقـــامـــة دولـ

ــــذي ورث  ــ بـــحـــســـب ضــــيــــاء الــــديــــن الــــعــــزي الـ
الباستيكية  للصناعات   

ً
معما والـــده  عــن 

املنزلية. 
وأشار العزي في حديثه لـ«العربي الجديد« 
ــــي مـــعـــمـــلـــي كـــان  إلــــــى أن » عــــــدد الــــعــــمــــال فـ
، ويــعــتــمــد 

ً
ــــى 70 عــــامــــا يــــتــــراوح بــــني 50 إلـ

ذلـــك عــلــى ارتـــفـــاع طــلــبــيــات تجهيز الــتــجــار. 
املحافظات،  مختلف  إلــى  بضاعتنا  وتصل 

وتدريجيًا توقف العمل«. 
وُيــرجــع الــعــزي ســبــب الــتــوقــف إلـــى عـــدد من 
العوامل »منها الوضع األمني املتردي الذي 
العمل  إيقاف  إلى  أعقب 2003، ما اضطرني 
نحو 6 أشهر، ثم عدت من جديد وتعرضت 
إلــــى الــســرقــة حــيــث داهــــم مــســلــحــون املــعــمــل 
وسرقوا الخزينة وبعض اآلالت الخفيفة، ثم 
مــن مليشيات وكنت  االبــتــزاز  إلــى  تعرضت 

أدفع باستمرار إتاوات لهم«. 
مــنــذ 2003 مليشيات  الـــعـــراق  فـــي  وتــنــتــشــر 
مسلحة، صارت صاحبة سطوة في الشارع 
العراقي؛ كونها مدعومة من أحزاب السلطة 
فــي الــعــراق، واتــهــمــت بــارتــكــاب أعــمــال عنف 
ــــرض إتــــــاوات عــلــى الــتــجــار  واعـــــتـــــداءات، وفـ

وأصحاب املصانع واملحال التجارية. 
لكن والحديث للعزي: »كل ذلك وعلى الرغم 
مـــن تــأثــيــراتــه الــســلــبــيــة عــلــى الــعــمــل لـــم يكن 
إلــى إغاق  إن ما اضطرني  عائقًا كبيرًا، بل 
املعمل هو االستيراد العشوائي من التجار، 
بفعل عدم وجــود تخطيط حكومي صحيح 
يحافظ على الصناعة الوطنية، لتزيح بذلك 
املصنوعات اإليرانية والصينية املستوردة، 
كونها األرخــص سعرًا، اإلنتاج املحلي، وما 

عاد لصناعتنا أي رواج«. 
ــعـــزي وكــثــيــر مـــن الــصــنــاعــيــني وأصـــحـــاب  الـ
رؤوس األمــوال لم يعد أمامهم سوى أبواب 
الــعــراق، منها مجال  مــحــدودة للعمل داخـــل 
 مربحًا جــدًا، أو 

ً
االستيراد، الــذي صــار عما

إلــى بلدان أخــرى والــبــدء بمشاريع  االنتقال 
صناعية من جديد. 

وهـــو مــا أكــــده جــاســم الــحــمــدانــي، الــــذي كــان 
يملك مطبعة وسط بغداد، تدر عليه أرباحًا 
كبيرة، ولم يعد مهتمًا بخسارته حني باعها 
بسعر بخس بالقياس إلى قيمتها الحقيقية، 
وفــــق قـــولـــه لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــؤكـــدًا أنــه 

خطط ليبدأ مشروعًا جديدًا خارج بلده.
»أصــحــاب رؤوس األمــــوال ال خـــوف عليهم، 
لــكــن مــا الــــذي نفعله نــحــن الــذيــن ال رؤوس 
ت الصناعة العراقية« 

ّ
ل

ُ
أموال لدينا بعد أن ش

ذلــــك مـــا طـــرحـــه عــبــدالــعــزيــز الـــــــدوري، الـــذي 
قضى أكثر من عشرين عامًا من عمره أجيرًا.

عـــام 1967.  املــحــتــلــة  ــي  ــ األراضـ عــلــى  مستقلة 
وبــاإلضــافــة لــحــاجــة االقــتــصــاد اإلســرائــيــلــي 
منخفضة  املــاهــرة  الفلسطينية  العمالة  إلــى 
الــتــكــالــيــف، تـــحـــاول الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 

االستفادة أمنيًا من منح تصاريح العمل.
العبرية تصريحات لوزير  ونقلت الصحافة 
الــجــيــش اإلســرائــيــلــي مــوشــيــه يــعــالــون جــاء 
فيها أن »استمرار عمل العمال الفلسطينيني 
في إسرائيل، هو خطوة يمكنها املساعدة في 
القضاء على اإلرهاب )أعمال املقاومة( ومنع 
انضمام آالف آخرين إلى دائرة العنف«، على 

حد تعبيره. 
ويرى يعالون أن السماح لـ 30 ألف فلسطيني 
قانوني(  )بشكل  إسرائيل  فــي  بالعمل  جــدد 

فكرة جيدة وقابلة للتنفيذ. 

ويجتاز كل فلسطيني يقدم طلبا للحصول 
أمنيا شاما من  على تصريح عمل، فحصا 
)الشاباك(  املخابرات اإلسرائيلية  قبل جهاز 
للتأكد من عــدم وجــود نية لديه بأنه يهدف 
ــر الـــذي  لتنفيذ عــمــل مـــقـــاوم لــاحــتــال، األمــ
يضطر بعض العمال للمغامرة والذهاب إلى 
إسرائيل بحثا عن فرصة عمل في حال رفض 

منحهم تصاريح بذرائع أمنية. 
ــا لـــتـــقـــديـــرات مــتــخــصــصــة، يــعــمــل فــي  ــقــ ووفــ
إسرائيل حاليا قرابة 30 ألف فلسطيني من 
دون تــصــريــح، ويــصــلــون إلـــى أمــاكــن عملهم 
تسلا عبر التسلق على الجدار الفاصل الذي 
أقــامــتــه ســلــطــات االحـــتـــال فــي عــمــق أراضـــي 

الضفة الغربية. 
ــررت فــي  ــ وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة قــ
الــغــرامــات على أي  ــادة  اجتماعها األخــيــر زيـ
فلسطينيني  عمال  بتشغيل  يقوم  إسرائيلي 
دون حصولهم على تصاريح بما يصل إلى 
40 ألف شيكل )نحو 10 آالف دوالر(، في حني 
يتقاضى كل عامل أجرا شهريا يقدر ما بني 

ألف وألفي دوالر.

أبعاد القرار 
ــز  ــركــ ويـــــــــرى الــــبــــاحــــث االقـــــتـــــصـــــادي فـــــي املــ
عــاص  اإلســرائــيــلــيــة  لــلــدراســات  الفلسطيني 
االقــتــصــاد  أداء  عــلــى  ــرات  املــــؤشــ أن  ــــرش،  أطــ
اإلســرائــيــلــي خــال الــعــام 2015 »ال تــدل على 

أنه بحاجة إلى كل هذا القدر من العمالة«.
ورجــــح أطــــرش أن يــكــون قــــرار مــنــح 30 ألــف 
إلــى »رغبة  يــعــود  تــصــاريــح عمل  فلسطيني 
إســرائــيــل فــي إعــــادة تــرتــيــب األوراق فــي ظل 
ــــود قـــرابـــة 30 ألــــف فــلــســطــيــنــي يــدخــلــون  وجـ
ــل بــــهــــدف الــــعــــمــــل )تــــســــلــــا( نـــظـــرا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
املطلوبة،  الــتــصــاريــح  عــلــى  حصولهم  لــعــدم 
بحيث يجري منح جــزء من هــؤالء تصاريح 
واستبدالهم  فيهم  املــرغــوب  غير  واستبعاد 
بعمال جدد تنطبق عليهم معايير الحصول 

على تصاريح«. 
ومــنــذ انــطــاق الــهــبــة الشعبية فــي أكــتــوبــر/

تشرين األول من العام املاضي، تشن الشرطة 
دهــم بحثا عن عمال ال  اإلسرائيلية حمات 
يــحــمــلــون تــراخــيــص وتـــقـــوم بــالــتــنــكــيــل بهم 
وسجن بعضهم وإبــعــاد آخــريــن إلــى الضفة 
ــــرش »يــنــســجــم  ــــاص أطــ الـــغـــربـــيـــة. وبـــنـــظـــر عـ
الرؤية اإلسرائيلية  قرار منح التصاريح مع 
بعيدة املدى القائمة على السام االقتصادي 
األمني، والتي تعتبر أن وجود بطالة عالية 
ومشاكل اجتماعية لدى الفلسطينيني يؤدي 

إلى مخاطر أمنية على إسرائيل«. 
الفلسطينية  الــعــمــل  وزارة  ملعطيات  ووفــقــا 
يــلــتــحــق 60% مـــن الـــعـــمـــال الــحــاصــلــني على 
في  اإلسرائيلي  اإلنــشــاءات  بقطاع  تصاريح 
حني يعمل 30 % في القطاع الزراعي و%10 

في قطاع الخدمات.

انتهاكات
ويـــتـــجـــنـــب الـــعـــمـــال أنـــفـــســـهـــم الـــحـــديـــث إلـــى 
وسائل اإلعام خشية إقدام سلطات االحتال 
عــلــى ســحــب تــصــاريــحــهــم، إال أن »الــعــربــي 
الجديد« جمعت شهادات عن قيام املخابرات 
اإلسرائيلية بسحب تصاريح من عمال بزعم 
»قيام أبنائهم بكتابة شعارات تحرض على 
االجتماعي«،  التواصل  وسائل  على  العنف 
ــم »يـــتـــعـــرضـــون  ــهــ ــــني قــــــال آخـــــــــرون إنــ ــــي حـ فـ

لتفتيش مذل لدى اجتيازهم الحواجز«. 
االتحاد  في  التنفيذية  اللجنة  ويقول عضو 
ــلـــســـطـــني مــحــمــد  ــال فـ ــ ــمـ ــ ــابــــات عـ ــقــ ــنــ ــام لــ ــ ــعــ ــ الــ
الــعــطــاونــة، إن حــكــومــة االحـــتـــال تــتــخــذ من 
الـــعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــني فــيــمــا وصـــفـــه ســوق 
أداة البـــتـــزاز  الــعــمــل األســــــود اإلســـرائـــيـــلـــي، 
في  االستثمار  من  املحرومني  الفلسطينيني 

أراضيهم واستغال مواردهم. 
والقانون  الــدولــي  اإلنساني  للقانون  ووفــقــًا 
الــدولــي لحقوق اإلنــســان، فــإن الــقــوة القائمة 
بــاالحــتــال مــلــزمــة بــضــمــان املــعــيــشــة لسكان 
األراضــــــــي املــحــتــلــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرتــهــا 
الفعلية، كما أن عليها أن تضمن لهم حقوقهم 
في العمل واالستمتاع بمستوى حياة الئق.

تونس ـ فرح سليم

من  قــرض  على  للحصول  مــجــّددًا  التونسية  الحكومة  تتجه 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، ملــواجــهــة أزمــتــهــا املــالــيــة املــتــفــاقــمــة. 
النقد جولة جديدة في  ومــن املقرر أن يبدأ وفــد من صندوق 
تونس بعد غد الخميس، عبر زيارة تستمر عدة أيام ملناقشة 
برنامج ائتمان ال تقل قيمته عن 1.7 مليار دوالر وفق تصريح 
مسؤولني حكوميني، حسب رويترز أمس. ويأتي هذا القرض 
فــي االنتقال  التي تعتبر قصة نجاح  تــونــس،  فــي ظــل جهود 
الديمقراطي في املنطقة املضطربة، من أجل إنعاش اقتصادها 
العليل منذ اندالع الثورة عام 2011، والتي أطاحت بالرئيس 
الــســابــق زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي. ووفــقــًا ملــحــلــلــني، يستهدف 
بـــرنـــامـــج الــــقــــروض ضــــخ تـــمـــويـــات جــــديــــدة فــــي االقـــتـــصـــاد، 
ه جزء منها نحو االستثمار إلى جانب سداد جزء من  وسيوجَّ
موازنة الدولة. وفي هذا اإلطار، يعتبر الخبير االقتصادي عز 
الدين سعيدان، في حديثه لـ«العربي الجديد«، أن الحكومات 
الــتــونــســيــة املــتــعــاقــبــة فــشــلــت عــلــى امـــتـــداد الــســنــوات الخمس 
املاضية في تشخيص املشاكل الحقيقية لاقتصاد والحلول 
النقد  إلــى طلب نجدة صندوق  ما يجعلها تسارع  املطلوبة، 
الدولي في ظل وضع متعكر يمنعها من االقتراض من السوق 
ــار ســعــيــدان، إلـــى أن صــنــدوق الــنــقــد لــن يحمل  الــعــاملــيــة. وأشــ
االقتصادي،  العاج  أن وصفة  إلــى  لتونس أي حلول، مشيرا 
أغلب  بــمــوافــقــة وإجــمــاع  تــكــون محلية وأن تحظى  أن  يــجــب 
تمريرها  يمكن  املدنية، حتى  واملنظمات  السياسية  األطــراف 

واملرور إلى مرحلة إصاحات حقيقية.
الحكومة  الصندوق سيطالب  إن  االقتصادي،  الخبير  وقــال 
التي  التعهدات  قائمات  تقدم  مــدى  عــن  بالكشف  التونسية 
القرض  أقــســاط  املحلية قبل صــرف  املالية  الــدوائــر  حددتها 
االئتماني الجديد، معتبرا أن تقدم اإلصاحات االقتصادية 
ســيــكــون شــرطــا أســاســيــا فــي مــواصــلــة دعـــم صــنــدوق النقد 
لــتــونــس. وتــمــهــد تــونــس مــنــذ فــتــرة لــلــحــصــول عــلــى الــقــرض 

2019 حيث  إلــى   2016 مــن  الـــذي سيمتد  الجديد  االئتماني 
الخطة  على  باملوافقة  الــبــرملــان  إقــنــاع  مــن  الحكومة  تمكنت 
التمويلية الجديدة ضمن قانون املالية للعام الحالي. وكانت 
تونس قد اتفقت مع الصندوق في 2013 على برنامج ائتمان 
عــلــى تطبيق  تــونــس  مــلــيــار دوالر. ووافـــقـــت  بــحــوالــي 1.74 
سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز تحت السيطرة 

وزيادة مرونة سوق الصرف األجنبي.
ــر، فـــي تــصــريــح  ــاكـ ــر املـــالـــيـــة الــتــونــســي، ســلــيــم شـ ــ ــال وزيـ ــ وقـ
األسبوع قبل املاضي، لوكالة تونس أفريقيا لألنباء »وات«، 
إن الــحــكــومــة تــخــطــط القـــتـــراض 6.6 مــلــيــارات ديــنــار أي ما 
يعادل 3.3 مليارات دوالر من أسواق محلية وأجنبية، الفتًا 
إلى أن االقتراض لتغطية عجز املوازنة العام الحالي سيكون 
موزعًا ما بني 4.4 مليارات دينار من السوق الخارجية )2.2 

مليار دوالر( و2.2 مليار دينار من السوق املحلية.
واضـــطـــرت الــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة مــنــذ انـــــدالع الـــثـــورة إلــى 
ــداد أصـــل  ــن مـــــــوارد املـــــوازنـــــة لــــســ تــخــصــيــص جـــــزء كــبــيــر مــ
وخدمة الديون، فيما يخصص الباقي ملصاريف االستهاك 
ــاق، مـــع شــبــه غــيــاب ملــخــصــصــات االســتــثــمــار وخــلــق  ــفــ واإلنــ
املعقدة  التنظيمية  القواعد  النقد  صندوق  وينتقد  الــثــروة. 
 %50 أن  معتبرا  التونسية  اإلدارة  تعتمدها  التي  واملرهقة 
سوق  وتشكو  االستثمار.  على  قيودًا  تواجه  القطاعات  من 
االستثمارات في تونس من منافسة شرسة مع جيرانها، ما 
أدى إلى تغيير عدد هام من املستثمرين األجانب لوجهاتهم 
نــحــو الـــــدول األكـــثـــر جــاذبــيــة فـــي املــحــيــط املـــغـــاربـــي، حسب 
محللني. وكان موفد صندوق النقد الدولي قد أكد في زيارته 
إلى تونس بداية ديسمبر/كانون األول املاضي، أنه يتوقع أن 
يبدأ االقتصاد التونسي في تحسن ملحوظ مع بداية 2017.

وأوضح الصندوق في التقرير السنوي لآلفاق االقتصادية 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام 2015، أن نسبة 
ــر 2016،  ــ ــدود 2.5% أواخـ الــنــمــو فـــي تــونــس ســتــكــون فـــي حــ

وستقفز في 2017 ملستوى %4.

الفساد الحكومي يقتل 
الصناعة ويُفقر العّمال

تحفيزات مالية لجذب منتجي تصاريح العمل... ورقة االحتالل لكبح الهبّة الشعبية
األفالم األجنبية

)Getty( انعدام األمن ساهم في تعزيز الفساد)Getty( التونسيون يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة

)Getty( عمال فلسطينيون ينتظرون السماح لهم بدخول األراضي المحتلة

الحكومة تستنجد بصندوق النقد

تعاني الصناعة في 
العراق من تدهور كبير، 

حيث توقفت غالبية 
المعامل والمصانع 

الحكومية واألهلية عن 
العمل، بينما كانت توفر 

مئات اآلالف من فرص 
العمل في البالد

شركات مياه 
بين الجزائر وإيران

أعلن وزير الطاقة اإليراني، حمید 
جیت جیان، عن تأسیس أربع شرکات 

متخصصة في قطاع املیاه باالشتراك مع 
الجزائر. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية 

اإلسالمیة »ارنا« عن جیان قوله فی 
حديث مع الصحافینی أمس، علی هامش 

لقائه وزير املوارد املائیة والبیئة الجزائري 
عبدالوهاب نوري، في مقر وزارة الطاقة 

اإليرانیة، إن هذه الشرکات الجديدة ستبدأ 
نشاطاتها مع القطاع الخاص  لتنظیم 

املوارد املائیة وإجراء الدراسات.

لجنة لمكافحة الفساد 
بالزراعة المصرية

أصدر عصام فايد، وزير الزراعة 
واستصالح األراضي املصري أمس، قرارًا 

وزاريًا بتشكیل لجنة برئاسته ملكافحة 
الفساد بقطاعات الوزارة املختلفة.

وتختص اللجنة وفق وكالة أنباء الشرق 
األوسط الرسمیة، بوضع خطة تنفیذية 

موحدة ملكافحة الفساد بكافة أنظمة العمل 
بقطاعات الوزارة والهیئات التابعة لها.

كانت تقارير رقابیة قد أشارت إلى وجود 
قضايا فساد تتعلق بأراضي الدولة 

املطروحة لالستصالح الزراعي تقدر 
بعشرات ملیارات الدوالرات.

منتدى أعمال في تونس
يبدأ بالعاصمة التونسیة الیوم الثالثاء، 
منتدى األعمال التونسي األردني، الذي 

 يستمر على مدى يومنی بمشاركة 
أكثر من 50 رجل أعمال أردني. ويضم 

برنامج املنتدى تنظیم يوم شراكة وتعاون 
تونسي أردني، إلى جانب عقد لقاءات 

مهنیة ثنائیة بنی رجال األعمال األردنینی 
 ونظرائهم التونسینی، وكذا تنظیم 

زيارات میدانیة إلى عدد من املؤسسات 
التونسیة.

اجتماع لصندوق النقد 
العربي

تعقد اللجنة العربیة لنظم الدفع والتسوية 
اجتماعها السنوي الثاني عشر الیوم 
الثالثاء في أبوظبي باإلمارات العربیة 

املتحدة. وتناقش اللجنة في اجتماعها الذي 
يستمر يومنی عددا من املوضوعات، منها 
قضايا نظم املدفوعات عبر الهواتف النقالة 
وتقییم مخاطر السیولة وتجارب اختبارات 

التحمل املصرفي الدولیة.

النفط يتراجع 
مع ارتفاع الدوالر 

تراجعت أسعار النفط، أمس، مع صعود 
الدوالر وصدور بیانات تجارية صینیة 

ضعیفة، أججت املخاوف بشأن الطلب، في 
أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

وهبط سعر خام القیاس العاملي مزيج 
برنت في العقود اآلجلة 14 سنتا إلى 32.22 

دوالرا للبرمیل، بینما جرى تداول الخام 
األمیركي في التعامالت اآلجلة عند 29.4 

دوالرا للبرمیل من دون تغییر تقريبا عن 
سعر اإلغالق يوم الجمعة. وارتفع الدوالر 

0.4%، مقابل سلة من العمالت، بعد أن هبط 
إلى أقل مستوى له في نحو أربعة أشهر. 

كييف تتهم موسكو 
بقطع الكهرباء

قالت وزارة الطاقة األوكرانیة، إن متسللنی 
استخدموا شركة إنترنت مقرها روسیا 

وأجروا اتصاالت من داخل روسیا، في إطار 
هجوم إلكتروني منسق على شبكة الكهرباء 

األوكرانیة، في ديسمبر/كانون األول 
برت هذه الواقعة على نطاق 

ُ
املاضي. واعت

واسع أول انقطاع للكهرباء ناجم عن هجوم 
إلكتروني، وأذكى مخاوف داخل أوكرانیا 

وخارجها من تعرض منشآت أخرى للبنیة 
التحتیة للخطر. وتسبب هذا الهجوم في 

قطع الكهرباء عن عشرات اآلالف من الزبائن 
في وسط وغرب أوكرانیا، مما دفع كییف 

إلى مراجعة دفاعاتها اإللكترونیة.

... وتحظر الشاحنات الروسية 
قررت الحكومة األوكرانیة حظر دخول 

الشاحنات الروسیة إلى أراضیها، ردا على 
حظر وزارة املواصالت الروسیة، يوم األحد 

املاضي، دخول الشاحنات األوكرانیة إلى 
أراضیها. ونشرت الحكومة األوكرانیة، 

على حسابها في شبكة »تويتر« للتواصل 
االجتماعي، أمس، بیانا جاء فیه: »لقد 

اتخذ قرار بتعلیق حركة سیارات الشحن 
الروسیة على أراضي أوكرانیا«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

3460
النزاهة  محكمة  ــدرت  أص
ــة خـــــالل عـــام  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
مذكرة   3460 نحو   ،2015
مسؤولين  بحق  اعتقال 
التهامهم  حــكــومــيــيــن، 
بعضها،  نــفــذ  بــالــفــســاد، 
يناير/ في  المحكمة  وفق 

كانون الثاني الماضي.

الرباط ـ مصطفى قماس

يــتــجــه املـــغـــرب نــحــو تــقــديــم تــحــفــيــزات 
الذين  األجــانــب،  األفـــام  ملنتجي  مالية 
التصوير،  أجـــل  مــن  اململكة  يــخــتــارون 
فــي تفعيل هذا  أن يشرع  حيث ينتظر 
االتـــجـــاه، اعــتــبــارا مــن الــنــصــف الــثــانــي 
الــجــاري. وفــي العام املاضي،  من العام 
شهد املغرب 37 إنتاجا أجنبيا، تتوزع 
بني أفام سينمائية ومسلسات، وكان 
يطلق  الــتــي  ورزازات،  مــديــنــة  نــصــيــب 
عــلــيــهــا هــولــيــود املـــغـــرب جــنــوب شــرق 

الباد نحو 19 إنتاجا.
وقامت املغرب بالترويج ملقاصدها في 
أملانيا نهاية األسبوع املاضي، كوجهة 
لـــتـــصـــويـــر األفــــــــام الـــعـــاملـــيـــة، بــحــســب 
صــــارم الــفــاســي الــفــهــري، مــديــر املــركــز 
يقدم  لــم  أنــه  غير  املغربي،  السينمائي 
التي  املالية  التحفيزات  تفاصيل حول 

ينتظر توفيرها للمنتجني األجانب.
وقال الفهري في تصريحات صحافية، 
إن املــغــرب تــوجــه إلــى بــرلــني للترويج، 
الــذي  السينمائي  املــهــرجــان  بمناسبة 
مشيرا  األملــانــيــة،  العاصمة  احتضنته 
إلـــى أن هـــذا الــتــرويــج يــأتــي فــي سياق 
منافسة بني الــدول من أجــل استقطاب 
األفـــــــام األجـــنـــبـــيـــة، خـــاصـــة جــورجــيــا 
ــا  ــيـ ــانـ وإيــــطــــالــــيــــا وإســــبــــانــــيــــا وبـــريـــطـ
املغرب  أن  مــراقــبــون  ويعتبر  وفــرنــســا. 
تــــجــــاوزت الـــتـــخـــوفـــات الـــتـــي مــــرت بها 
خـــال الــربــيــع الــعــربــي، حــني شـــاع بــأن 
شــركــات إنــتــاج عــاملــيــة تــعــتــزم تحويل 
ــن املــنــطــقــة الــعــربــيــة إلــى  اهــتــمــامــهــم مـ
املكسيك وتركيا، غير أن اململكة تمكنت 
أفــامــا كان  الــصــمــود، واستقطبت  مــن 
مخططا تصويرها في تونس أو مصر.
املركز  يوفرها  التي  املعطيات  وحسب 

السينمائي، فإن املغرب شهدت في عام 
2014، تصوير 38 فيلما أجنبيا، حيث 
وصــلــت مـــوازنـــة تــلــك األعـــمـــال إلــــى 44 

مليون دوالر.
فــقــد تــم فــي ذلـــك الــعــام تــصــويــر الــجــزء 
الـــخـــامـــس مـــن » املــهــمــة املــســتــحــيــلــة«، 
الذي يقوم ببطولته طوم كروز، وفيلم 
ــيــــركــــي«، كــمــا احــتــضــن  ــنـــاص األمــ ــقـ »الـ

تصوير جزء من فيلم جيمس بوند.
و2015،   2010 بني  املمتدة  الفترة  وفــي 
فــيــلــمــا   150 تــــصــــويــــر  املـــــغـــــرب  شــــهــــد 
أجنبيا، حسب ما جاء في حديث أدلى 
بــه عبد الـــرزاق الــزيــتــونــي، مــديــر لجنة 
الفيلم بورزازات، لوكالة املغرب العربي 
ــبــــوع  ــة األســ ــايـ ــهـ ــة نـ ــيـ ــمـ ــبــــاء الـــرسـ لــــألنــ
املاضي، مؤكدا أن قيمة تلك اإلنتاجات 

بلغت 281 مليون دوالر.
من   %45 ورزازات  مــديــنــة  واســتــقــبــلــت 
تلك اإلنــتــاجــات، وهــو ما يــرد إلــى كون 
استديوهات  املدينة تحتوي على  تلك 
تتاح  حيث  تتوفر،  عاملية  بمواصفات 
أمام صناع السينما جميع التجهيزات 
واملوارد البشرية التي يمكن تصورها.

وتــعــتــبــر الـــصـــنـــاعـــة الــســيــنــمــائــيــة مــن 
مدينة  فــي  املهمة  االقتصادية  الــروافــد 
إلـــى وضــعــهــا ضمن  ورزازات، مــا دفـــع 
أولـــويـــات االســتــراتــيــجــيــة االقــتــصــاديــة 
املغربية. وبعدما كان املغرب يستقطب 
املــاضــي ما  الــقــرن  الثمانينات مــن  فــي 
بــــني فــيــلــمــني وثــــاثــــة أفـــــــام أجــنــبــيــة، 
ــــوم مـــقـــصـــدا لــلــكــثــيــر مــن  ــيـ ــ ــى الـ ــحــ أضــ
املــنــتــجــني، وهــــو مـــا يـــرجـــع إلــــى كــونــه 
سعى في األعوام األخيرة إلى االنفتاح 

على مدارس سينمائية مختلفة.
ويـــعـــتـــبـــر اإلعـــــامـــــي املـــتـــخـــصـــص فــي 
فــريــات،  املــحــجــوب  السينمائي،  الــشــأن 
ــه بــيــنــمــا ظـــن املـــســـؤولـــون أن املــغــرب  أنـ

سيصبح أحــد مــاذات تصوير األفــام 
الـــعـــربـــي، إال أن عـــائـــدات  الـــربـــيـــع  بــعــد 
االستثمارات، لم ترتفع سوى في 2014.

ويرى فريات أن االنتعاش الذي تعرفه 
ــمـــارات يــبــقــى نــســبــيــا في  ــثـ ــتـ تــلــك االسـ
داعش  تنظيم  بتهديدات  سياق متسم 
اإلرهابي في املنطقة، وهي التهديدات 
الــتــي تــدفــع الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات إلــى 
الــــتــــردد قـــبـــل الـــتـــصـــويـــر فــــي بـــلـــد مــثــل 
ــرب، رغــــم عـــامـــل االســـتـــقـــرار الـــذي  ــغــ املــ

يتميز به.
ويعتبر أن ارتفاع اإليرادات في العامني 
الـــســـابـــقـــني، لـــه عـــاقـــة بــتــصــويــر أفـــام 
كبيرة في املغرب، مشيرا إلى أن األفام 
املهمة التي تصور في اململكة تأتي من 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، إضــافــة 
إلـــى أفــــام فــرنــســيــة مــتــوســطــة وبعض 
يجرى  بينما  البريطانية،  املسلسات 
الترويج من أجل جلب منتجي األفام 

األملانية والهندية.
وكــانــت تــونــس مــن الــوجــهــات العربية 
أفــام سينمائية  التي شهدت تصوير 
»حــرب  فيلم  أجـــزاء  أغلب  منها  عاملية، 
األمنية  املخاوف  أدت  بينما  النجوم«، 
إلى عزوف منتجني عامليني عن القدوم 

إلى الباد خال األعوام األخيرة.
الــراغــبــة  ــدول  الــ وال تقتصر طــمــوحــات 
في جذب صناعة السينما العاملية على 
إدخال موارد مالية عبر هذه الصناعة، 
إلى  التصوير  وجــهــات  تحويل  وإنــمــا 
لجذب  سياحية  ومهرجانات  مقاصد 
ــن الــــوافــــديــــن، مــثــلــمــا تــطــمــح  ــد مــ ــزيــ املــ
تونس إلى تحويل منطقة عنق الجمل 
الـــصـــحـــراويـــة، الـــتـــي تـــم فــيــهــا تــصــويــر 
مــشــاهــد مــن »حـــرب الــنــجــوم« للمخرج 
األمــيــركــي جـــورج لــوكــاس، إلــى منطقة 

جذب سياحي عاملية.

تقارير عربية

العراق

المغربفلسطين

تونس

تحظر إسرائيل دخول 
العمال من قطاع غزة 

منذ 10 سنوات

ــري،  ــزائـ ــجـ ــر الـــطـــاقـــة الـ ــ ــ ــلـــن وزي أعـ
صــالــح خـــبـــري، أن بــــالده تــجــري 
مباحثات مع الدول املنتجة للنفط، 
ســـواء أكــانــت أعــضــاء فــي منظمة 
ــك«  ــبــلــدان املـــصـــدرة لــلــنــفــط »أوبــ ال
يتیح  اتـــفـــاق  إلـــى  لــلــتــوصــل  أم ال، 
ورفع  البترولیة  السوق  »استقرار 

أسعار الخام«.
ونــقــلــت وكــالــة األنـــبـــاء الــجــزائــريــة 
ــذه  ــ هـ إن  قـــــــولـــــــه،  الــــــــوزيــــــــر  عـــــــن 
املــبــاحــثــات تــرمــي إلـــى »الــتــوصــل 
ــــى تـــوافـــق بـــنی الـــبـــلـــدان املــنــتــجــة  إل
بــغــیــة الــتــخــفــیــض مـــن إنــتــاجــهــا«. 
»اتــــصــــاالت  ــاك  ــنــ هــ أن  وأضــــــــاف 
السوق  استقرار  أجــل  من  جارية 
الــتــي تــعــرف فائضا فــي الــعــرض، 
مــقــابــل انــخــفــاض الــطــلــب وغــیــاب 
إلى  اقــتــصــادي«. وأشـــار  انتعاش 
أن »هــذه املساعي قــد شــرع فیها 
األســعــار في 2014«،  تراجع  منذ 
معتبرا أن »عدم اتخاذ أوبك قرارا 
نــوفــمــبــر/ فـــي  اإلنـــتـــاج  بتخفیض 

تشرين الثاني 2014 قد أدى إلى 
استمرار تراجع األسعار«.

اتفاق 
لرفع أسعار 

النفط
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اقتصاد

القاهرة ـ محمد عطية

حــســم املــلــيــارديــر املـــصـــري نجيب 
على  االستحواذ  صفقة  ساويرس 
كابيتال،  آي  االســتــثــمــار ســي  بنك 
املــمــلــوك للبنك الــتــجــاري الـــدولـــي، فــي صفقة 
وهــي  دوالر،  مــلــيــون   118 قــيــمــتــهــا  تـــتـــجـــاوز 
ــن ثـــاثـــة أشـــهـــر،  ــي أقـــــل مــ ــه فــ ثـــانـــي صــفــقــة لــ
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  استحواذه،  عقب 
 83 بلغت  بقيمة  املالية  بلتون  على  املــاضــي، 

مليون دوالر.
وقال خبراء اقتصاديون ومسؤولون في سوق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هدف  املـــال املــصــري، لـــ
ســاويــرس مــن هــذه االســتــحــواذات، السيطرة 
على هذا القطاع الخدمي األكثر حساسية في 
االقــتــصــاد املــصــري، نــظــرًا لــقــدرة ذلــك القطاع 
ــراق كـــافـــة الـــبـــيـــانـــات االقـــتـــصـــاديـــة  ــتــ عـــلـــى اخــ
واالطــــاع عــلــى الــصــفــقــات الــتــي تــجــري داخــل 
الـــدولـــة، مــا يتيح فــرصــة أكــبــر لــرجــل األعــمــال 
األكــثــر جــدال فــي مصر أن يــكــون أكــثــر اطاعا 

على الكثير من أسرار االقتصاد.
املـــال محمد دشــنــاوي،  أســـواق  واعتبر خبير 
أن استحواذ ساويرس على بلتون املالية ثم 
سي آي كابيتال ومن قبلهما دايناميك لتداول 
األوراق املالية، يضع يــده على أكثر من %25 
مـــن ســـوق الــخــدمــات املــالــيــة فـــي مــصــر، وهــو 
القطاع املطلع على  ما يظهر نيته تجاه هــذا 

كواليس االقتصاد املصري.
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ ــال فــــي مـــحـــادثـــة مــــع »الـ ــ وقــ
ــــات  ــــدمـ ــاع خـ ــ ــطــ ــ ــن قــ ــ ــ »ســـــــــاويـــــــــرس يــــنــــتــــقــــل مـ
ــان يـــراقـــب فــيــه مــكــاملــات  ــــذي كــ االتــــصــــاالت، الـ
املــصــريــن مـــن مــســؤولــن فـــي كــافــة مــراكــزهــم 
وأفراد عادين، إلى قطاع يراقب فيه االقتصاد 
ككل وكواليسه وأسراره، وهو ما يتناسب مع 
طبيعة رجل األعمال الذي يعد صديقا ألنظمة 
دولية، فهو شريك الروس وحليف األميركان، 
وربـــمـــا يــمــلــك عـــاقـــات وطـــيـــدة مـــع إســرائــيــل، 
فيها شركته  متهمة  هناك قضايا  أن  خاصة 

السابقة موبينيل بالتجسس مع االحتال«.
ولفت إلى أن ساويرس يعد الرجل األول األكثر 
تأثيرا في الحياة السياسية بعد الجيش، من 
خــــال تــمــلــكــه حــــزب املــصــريــن األحــــــرار الـــذي 
حصل على أكبر عدد مقاعد لحزب واحد في 
البرملان املصري في انتخابات 2015، بعدد 65 

مقعدا.
وأشــــار إلـــى أن رجـــل األعـــمـــال يــريــد أن يكون 
نافذا وذا سطوة اقتصادية تماما، إلى جانب 
نفوذه السياسي، الفتا إلى أن شركتي بلتون 
تديران صناديق حكومية  كابيتال  آي  وســي 
وأخرى مملوكة للبنوك الحكومية، فضا عن 
الصناديق األجنبية، ليصل إجمالي ما تديره 
مــن أصـــول إلـــى أكــثــر مــن 45 مــلــيــار جــنــيــه، ما 
سيمكن ساويرس من أن يكون أكثر تأثيرا في 

حركة االقتصاد وتوجهاته.
وحـــذر مــن نــجــاح هــذا املخطط على مستقبل 
سيتمكن  حيث  واقــتــصــاديــا،  سياسيا  مصر 
رجــل واحـــد مــن اســتــخــدام الــبــرملــان فــي تمرير 
قوانن تخدم مصالحه فقط، كما سيعترض 
على تشريعات يرى أنها قد تضر بمصالحه 
تخلق  الصفقات  هــذه  أن  مؤكدا  االقتصادية، 
لوبيا جديدا ضد الدولة سياسيا واقتصاديا، 
إعــامــيــة  أدوات  يــمــلــك  أن ســـاويـــرس  خــاصــة 
نــافــذة أيــضــا مــن قــنــوات تلفزيونية وصحف 
مـــؤثـــرة ومـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة ذائـــعـــة الــصــيــت. 
أن ساويرس بعد استحواذه على  إلــى  ولفت 
بــلــتــون املــالــيــة، فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
السابقة  الحكومة  أتــى بوزيرين في  املــاضــي، 
كأعضاء مجلس إدارة بها، هما وزير التجارة 
والــصــنــاعــة الــســابــق مــنــيــر فــخــري عــبــدالــنــور 
ووزيـــر املــالــيــة األســبــق الــدكــتــور أحــمــد جــال، 
باإلضافة إلى رئيس غرفة التجارية األميركية 
جمال محرم، وهو ما يؤكد نوايا رجل األعمال 
في السيطرة على مفاصل االقتصاد املصري.

وقــال مــســؤول مصرفي بــارز فــي مصر، طلب 
عدم ذكر اسمه، إن اهتمامات ساويرس بقطاع 
الخدمات املالية في مصر ليست وليدة اليوم، 
بل تعود إلى أكثر من 10 سنوات، عندما حاول 
تكوين تحالف من شركات خدمات مالية تضم 
القابضة  وبرايم  ودايناميك  كابيتال  آي  سي 

لندن ـ العربي الجديد

أعلن بنك »إتــش اس بي ســي« أنــه قــرر إبقاء 
خيار  رافــضــا  بريطانيا  فــي  الرئيسي  مــقــره 
عــــودة مــقــره إلـــى هــونــغ كــونــغ بــعــد مــراجــعــة 
الــذي  الــقــرار  استمرت عشرة أشــهــر. ويعطي 
اتــخــذه مجلس إدارة بنك إتــش إس بــي سي 
مالي  كمركز  لندن  لوضع  تعزيزا  باإلجماع 
عــاملــي والـــــذي واجــــه مــنــذ األزمـــــة املــالــيــة في 
قــواعــد  فـــرض  بــســبــب  تــحــديــات   2009-2008

أكثر صرامة وزيادة التكاليف.
ــال أكـــبـــر بــنــك فـــي أوروبــــــا فـــي بـــيـــان بعد  ــ وقـ
إن  أمــس،  البريطانية  العاصمة  فــي  اجتماع 

وشركات أخرى أقل حجما، لخلق كيان واحد 
هيرميس.  املالية  املجموعة  شركة  به  يواجه 
لكن محاوالته باءت بالفشل، ليعود في 2014 
من جديد هذه املرة مستهدفا شركة هيرميس 
ــزال تستحوذ عــلــى النصيب  تـ الــتــي ال  ذاتــهــا 
األكــبــر مــن ســـوق الــخــدمــات املــالــيــة فــي مصر 
بأكثر من 35%، حيث قدم عرضا لاستحواذ 
مــع شــركــة بلتون  بــالــتــعــاون  على 20% منها 
املالية، لكن العرض كان أيضا مصيره الفشل.
وأضاف املصدر أن طارق عامر، محافظ البنك 
املــركــزي املــصــري، فطن إلــى نــوايــا ســاويــرس، 
لـــكـــن بــشــكــل مـــتـــأخـــر، لـــيـــدفـــع الـــبـــنـــك األهـــلـــي 
املصري إلى تقديم عرض استحواذ على »سي 
آي كابيتال«، في محاولة لقطع الطريق على 
ســاويــرس لتكوين هــذا الــلــوبــي االقــتــصــادي. 

لكن يبدو أن هناك ترتيبات جرت بن مجلس 
إدارة البنك التجاري الدولي وساويرس دفعت 
عليه صناديق  تسيطر  الــذي  التجاري  البنك 
ــام اســتــحــواذ  ــع عــراقــيــل أمــ أمــيــركــيــة إلـــى وضـ
البنك الحكومي املصري على سي آي كابيتال 

قبل أن ينسحب رسميا من الصفقة.
 ،»CIB« الــدولــي- مصر الــتــجــاري  البنك  وقـــال 
أمـــس االثـــنـــن، إنـــه وافــــق عــلــى عـــرض الــشــراء 
أوراسكوم لاتصاالت  املقدم من شركة  امللزم 
واإلعام والتكنولوجيا القابضة لاستحواذ 
على 100% من أسهم شركة »سي آي كابيتال 
الــقــابــضــة«، بــقــيــمــة 924 مــلــيــون جــنــيــه )118 

مليون دوالر(.
وأوضــــــــــــــح كـــــــل مـــــــن »الـــــــتـــــــجـــــــاري الـــــــدولـــــــي« 
و»أوراســكــوم لــاتــصــاالت«، فــي بيان مشترك 

»لــنــدن أحـــد املـــراكـــز املــالــيــة الــدولــيــة الــبــارزة 
ومقر عدد كبير من الكفاءات الدولية«.

ــــت )لــــنــــدن( مــكــانــا مــثــالــيــا  ــن ثـــم فــمــا زالـ ــ »ومـ
كـــي تـــكـــون املـــقـــر الــرئــيــســي ملــؤســســة مــالــيــة 
عاملية مثل إتــش إس بي ســي«. وأنشئ بنك 
إتــش إس بــي ســي فــي هونغ كونغ قبل 150 
عــامــا ثـــم انــتــقــل الــبــنــك إلـــى لــنــدن عـــام 1993 
عندما اشترى بنك ميدالند قبل تسليم تلك 

املستعمرة البريطانية السابقة إلى الصن.
ــعــتــبــر أقـــــوى املـــراكـــز 

ُ
وكـــانـــت هـــونـــغ كـــونـــغ ت

املــرشــحــة الحــتــمــال انــتــقــال الــبــنــك إلــيــهــا من 
لــنــدن فــي ضــوء أنــهــا تسهم بنحو 50% من 
أربــــــاح بــنــك إتــــش إس بـــي ســـي قــبــل خصم 
أصبح  األخــيــرة  األشهر  في  ولكن  الضرائب. 
البنك  أن يتمسك  املحتمل بشكل متزايد  من 
بأن يكون مقره الرئيسي في لندن في ضوء 
بــاإلضــافــة  الصينية  األســــواق  فــي  التقلبات 
ــــادة نــفــوذ الــصــن على  إلـــى املـــخـــاوف مـــن زيـ

هونغ كونغ ووضعها املستقل.
ــــش إس بــــي ســــي قــد  ــانــــت أســـهـــم بـــنـــك إتـ وكــ
العام وهبطت  بداية  منذ   %18 نحو  هبطت 
أكـــثـــر مـــن 30% عـــن أبـــريـــل/نـــيـــســـان املــاضــي 
ــدأ الــبــنــك فـــي مــراجــعــة املـــكـــان الـــذي  عــنــدمــا بـ
سيتخذه مقرا رئيسيا له. وكان املستثمرون 
في بنك إتش إس بي سي قد شجعوا البنك 
على التفكير في مغادرة بريطانيا وذلك إلى 
رضت على املوازنات 

ُ
حد ما بسبب ضريبة ف

العمومية العاملية للبنوك بعد األزمة املالية.
ولـــكـــن فـــي يــولــيــو/تــمــوز قــلــصــت بــريــطــانــيــا 
الضريبة في إطار جهود وزير املالية جورج 
أوزبورن للمساعدة في إبقاء بريطانيا مكانا 

»جذابا للغاية« للبنوك.

شـــركـــة ســــى آى كـــابـــيـــتـــال لـــتـــرويـــج وتــغــطــيــة 
حكومية  أصــوال  بلتون  تدير  فيما  االكتتاب، 
وغـــيـــر حــكــومــيــة تــصــل إلــــى 35 مــلــيــار جنيه 

)4.47 مليارات دوالر(.
ــال مـــســـؤول بــأحــد الــبــنــوك الــحــكــومــيــة في  وقــ
مصر إن ساويرس لديه معلومات استباقية 
بتوجهات الدولة، خاصة فيما يتعلق بطرح 

الشركات الحكومية والبنوك، ويسعى جاهدا 
ــكـــون مــســتــعــدا لــلــفــوز  مــســابــقــا الــــزمــــن ألن يـ

بنصيب األسد من هذه الطروحات.
وأضــاف أن الحكومة أعلنت بالفعل عن طرح 
بنكن حكومين، باإلضافة إلى شركات أخرى 
فــي قطاعات الــبــتــرول واألغــذيــة والــتــأمــن في 
ــذه الـــطـــروحـــات تــتــم مـــن خــال  الـــبـــورصـــة، وهــ

شركات الخدمات املالية.
ــقـــوي، قــال  ــواق املــــال مــحــمــد عــبــد الـ ــ خــبــيــر أسـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »صـــفـــقـــات ســـاويـــرس  ــعـ »الـ ـــ لـ
هــي اســتــثــمــار ســيــاســي فــي صـــورة استثمار 
استحواذه  مع  تزامنا  يأتي  اقتصادي، حيث 
على مقاعد مؤثرة في البرملان ونسبة كبيرة 
مــن حــجــم اإلعــــام املــرئــي واملـــقـــروء فــي مصر، 
واآلن هو يريد العودة كرجل اقتصادي أكثر 

تأثيرا من خال قطاع الخدمات الذي سيتيح 
له مراقبة كل ما يجري في الدولة من النواحي 

االقتصادية«.
وأشــــــار إلــــى أن الــكــثــيــريــن مــخــطــئــون فـــي أن 
ساويرس يدفع نقودا لتنفيذ هذه الصفقات، 
مشيرا إلى أن جميعها من جيوب املصرين، 
ــيـــات ائـــتـــمـــانـــيـــة  ــهـ حـــيـــث يـــحـــصـــل عـــلـــى تـــسـ
وقـــــروض مـــن الــبــنــوك يــنــفــذ مـــن خــالــهــا تلك 
االستحواذات، ويكون الدفع على سنوات من 

عوائد تلك الشركات.
وتــعــمــل فــي مــصــر 21 شــركــة خــدمــات مــالــيــة، 
آي  املالية هيرميس وســي  املجموعة  أبــرزهــا 
كــابــيــتــال وبــلــتــون واتـــش ســي واتـــش اس بي 
ســـي وبـــرايـــم وبــايــونــيــرز الــقــابــضــة والــنــعــيــم 

القابضة.

العربي الجديد

أظـــهـــرت بــيــانــات مــكــتــب مــجــلــس الـــــــوزراء الــيــابــانــي أمــس 
الربع  1.4% خــال  الباد بنحو  اقتصاد  انكماش  اإلثنن، 
األخــيــر مــن الــعــام املــاضــي، مــع تــراجــع إنــفــاق املستهلكن، 
مما يزيد من املشكات التي تواجه صناع السياسة الذين 
يشعرون بقلق بالفعل من أضرار يمكن أن يسببها هبوط 

األسواق املالية.
وتؤكد هذه البيانات التحديات التي تواجه رئيس الوزراء 
الــيــابــانــي شــيــنــزو آبــــي، فـــي انــتــشــال االقــتــصــاد مـــن حــالــة 
الــركــود فــي الــوقــت الـــذي أخفقت فيه الــصــادرات لــأســواق 
الناشئة في منح زخم كاف لتعويض تراجع الطلب املحلي.
فــي إجمالي  االنــكــمــاش  أن  الحكومية  الــبــيــانــات  وأظــهــرت 
الناتج املحلي كان أكبر من متوسط توقع السوق بأن يكون 
االنكماش 1.2 % ويأتي عقب زيادة معدلة بلغت 1.3% في 

الربع السابق.

الــذي يشكل 60% مــن إجمالي  الــخــاص  وهبط االستهاك 
الــســوق بأن  الناتج املحلي 0.8% وهــو مــا يزيد عــن توقع 
يــكــون الــهــبــوط 0.6%، فـــي عــامــة عــلــى أن ســيــاســات آبــي 
التحفيزية أخفقت حتى اآلن في دفع املستهلكن إلى زيادة 
ارتفع  السياسة،  أمــل لصناع  فــي بصيص  اإلنــفــاق. ولــكــن 
بهبوطه  السوق  توقعات  مربكا   %1.4 الرأسمالي  اإلنفاق 
بنهاية  حـــادة  مكاسب  اليابانية  األســهــم  وسجلت   .%0.2
جلسة تداوالت أمس، مع تكهنات بضخ مزيد من التدابير 
املستثمرون  ويتوقع  البيانات.  تلك  أعقاب  في  التحفيزية 
اتجاه البنك املركزي الياباني لزيادة وتيرة التيسير الكمي.
كما تلقت البورصة اليابانية دعما من تراجع الن، عقب 
تسجيله أكــبــر مــكــاســب خـــال أســبــوعــن مــتــتــالــيــن منذ 
عام 1998. وصعد مؤشر »نيكي« الياباني بنسبة %7.2 
إلــى 16022 نقطة، فيما تــراجــع الــن أمــام الـــدوالر بنسبة 
0.6%، لترتفع العملة األميركية ملستوى 113.9 ين خال 

تعامات أمس.

صفقات 
مشبوهة

»إتش اس بي سي« 
يحسم بقاءه في بريطانيا

تستحوذ سي آي كابيتال على 12% من سوق الخدمات المالية المصرية )فرانس برس(

)Getty( تلقت البورصة اليابانية دعما من تراجع الين

)Getty( فقد الين 0.6% من قميته أمام الدوالرأمس

)Getty( تراجع إنفاق المستهلكين في اليابان )Getty( %1.2 قفز اليوان أمام الدوالر بنسبة)Getty( 1993 انتقل البنك إلى لندن عام

مصرف يونيكريديت في روما )فرانس برس(

شركتا بلتون وسي 
آي كابيتال تديران أصوًال 

بـ 45 مليار جنيه

ــار اتـــخـــاذ الــخــطــوات  ــه جــ لــبــورصــة مـــصـــر، أنــ
الازمة إلتمام الصفقة، على أن يتم االستحواذ 
مـــن خــــال شـــركـــة أوراســــكــــوم لـــاتـــصـــاالت أو 

إحدى شركاتها التابعة.
وتستحوذ شركة سي آي كابيتال على نحو 
12% مـــن ســــوق الـــخـــدمـــات املـــالـــيـــة املــصــريــة، 
إدارة  أنــشــطــة  فــي  تعمل  شــركــات   4 ويتبعها 
ومن  االستثمار،  وبنوك  والسمسرة  األصــول 
التابعة شركتان للسمسرة في  الشركات  بن 
للسمسرة،  الدولي«  »التجاري  املالية  األوراق 

و»دايناميك« للسمسرة.
كما يتبعها شركة »سي آي استس مانجمنت« 
إلدارة األصــول، والتي تدير أصــواًل بقيمة 10 
يبلغ حجم  8 صناديق  منها  مليارات جنيه، 
6 مليارات جنيه. وتمتلك  استثماراتها نحو 

خطة ساويرس للسيطرة على االقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

اإليـــطـــالـــيـــة  الــــخــــزانــــة  وزارة  صـــرحـــت 
ــأن الــبــنــك املـــركـــزي األوروبــــــي يجري  بـ
مـــحـــادثـــات مـــع الــحــكــومــة حــــول شـــراء 
ــقــــروض الـــرديـــئـــة، وذلـــك  حـــزمـــة مـــن الــ
ضمن بــرنــامــج  البنك لــشــراء األصــول 
وقبولها كضمان لتوفير السيولة من 

البنوك.
املــمــكــن أن تعطي هـــذه الخطوة   ومـــن 
دفعة قوية ملخطط إيطاليا الذي تمت 
ــة األخـــيـــرة  ــ املـــوافـــقـــة عــلــيــه خــــال اآلونــ
والـــذي يــهــدف إلــى مــســاعــدة املــصــارف 
ائتمانها  مــن  جــزء  مــن  التخلص  على 
املــتــعــثــر الــــذي يــبــلــغ 200 مــلــيــار يــورو 
بعض  وتـــحـــريـــر  دوالر(  مــلــيــار   225(

املوارد لقروض جديدة.
ــة  ــزانــ الــــخــ وزارة  مـــــســـــؤول  وصـــــــــرح   

اإليطالية بأن البنك املركزي األوروبي 
قـــد يــقــوم بـــشـــراء هـــذه األوراق املــالــيــة 
ــراء الــســنــدات الـــذي  ضــمــن بــرنــامــج شــ
ــقـــدر بــنــحــو 1.5 تـــرلـــيـــون يـــــــورو، أو  يـ
تم  الــتــي  للديون  املالية  األوراق  قــبــول 
التخلف عــن ســدادهــا ألكــثــر مــن ثاثة 
أشــهــر كــضــمــان لــتــوفــيــر الــســيــولــة من 
اتفاقات  مــا يسمى  فــي  املــصــارف  قبل 

إعادة الشراء.
ــركـــزي  ــــي املـــقـــابـــل، رفـــــض الـــبـــنـــك املـ وفـ
األوروبـــــــــي الــتــعــلــيــق عـــلـــى األمـــــــر، مــع 
ــــي نـــوفـــمـــبـــر/ ــد أعـــــــرب فـ ــ الـــعـــلـــم أنــــــه قـ

أن شــراء حزم  املــاضــي  الثاني  تشرين 
الــقــروض غــيــر املنتظمة قــد يكون  مــن 
إجراء متطرفا يمكن اتخاذه إذا وصل 
االقتصاد األوروبــي إلى وضع »سيئ 
حقًا«، ويأتي ذلــك وســط جهود البنك 

إلحياء التضخم.

العربي الجديد

سجل اليوان الصيني أعلى مستوياته 
منذ بداية العام الجاري خال تعامات 
أمس اإلثنن، ليقفز بأعلى وتيرة منذ 
أكـــثـــر مـــن 10 ســـنـــوات، مــدعــومــا بــرفــع 

البنك املركزي السعر املرجعي للعملة.
وحدد بنك الشعب )البنك املركزي( في 
الــصــن الــســعــر املــرجــعــي لــلــيــوان أمـــام 
الدوالر عند مستوى 6.4975 يوان أعلى 
بنحو 0.3% عن سعر إغاق العملة في 

يوم 5 فبراير/شباط املاضي.
وقفز اليوان أمام الدوالر بنسبة %1.2، 
لــتــتــراجــع الــعــمــلــة األمــيــركــيــة ملــســتــوى 
6.4970 يـــوان أمـــس، وهــو أعــلــى معدل 
يوليو/ منذ  الصينية  العملة  لصعود 

تموز 2005.
ــت الـــــــــصـــــــــادرات الـــصـــيـــنـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــراجــ ــ وتــ

ــام 2016 بــــصــــورة فــاقــت  ــ فــــي مــطــلــع عـ
الــتــوقــعــات مــع ضــعــف الــطــلــب وتباطؤ 
ــاج قـــبـــل عــطــلــة الـــســـنـــة الــقــمــريــة  ــ ــتـ ــ اإلنـ
ــدار  ــمـــرت عـــلـــى مــ ــتـ الــــجــــديــــدة الـــتـــي اسـ

األسبوع املاضي.
لــلــجــمــارك  الـــعـــامـــة  اإلدارة  وأعـــلـــنـــت   
الصينية أمس، أن الصادرات انخفضت 
الـــســـنـــوي خــال  املـــســـتـــوى  ــن  عـ  %11.2
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، عــقــب تراجعها 
األول  ــون  ــانــ ــر/كــ ــبــ ــمــ ــســ ديــ فـــــي   %1.4

املاضي. 
ومـــع تـــراجـــع الـــــــواردات بـــصـــورة فــاقــت 
تـــــراجـــــع الـــــــصـــــــادرات فـــــي ثــــانــــي أكـــبـــر 
في  الفائض  اتسع  العالم،  في  اقتصاد 
امليزان التجاري الصيني بصورة فاقت 
التوقعات إلى 63.3 مليار دوالر مقارنة 
في  دوالر  مــلــيــار   60.1 قيمته  بــفــائــض 

ديسمبر/كانون األول.

المركزي األوروبي يتجه 
لشراء قروض إيطالية رديئة

اليوان الصيني يرتفع بأكبر 
وتيرة في 10 سنوات

أسواق مال

بعد حسمه صفقة االستحواذ على بنك االستثمار »سي آي كابيتال«، 
 %25 على  سيطرته  أحكم  قد  ساويرس  نجيب  األعمال  رجل  يكون 
من قطاع الخدمات المالية في مصر، ما يؤهله لمراقبة أدق تفاصيل 
االقتصاد المصري، ما اعتبره مراقبون خطرًا على األمن القومي، في 

ظل اتهامات لشركته السابقة »موبينيل« بالتجسس مع إسرائيل

صفقة  على  تعليقًا  )الصورة(،  عمران  محمد  مصر  بورصة  رئيس  قال 
استحواذ رجل األعمال نجيب ساويرس، على »سي أي كابيتال«، إن المنافسة 
السوق  اقتصاد  في  للجميع  متاحة 
ــاب رفــض  ــب الــمــفــتــوح. وحـــول أس
الحكومة لصفقة مشابهه في 2012 
تقدم بها بنك »كيو انفست« القطري 
أوضح  هيرميس،  على  لالستحواذ 
أن  صحافية،  تصريحات  في  عمران 
»فالبنك  المرة،  هــذه  مختلف  األمــر 
أكبر  على  لالستحواذ  جاء  القطري 
ولم  مصر  في  مالية  خدمات  شركة 

يكن يملك الخبرة الكافية«.

السوق مفتوحة للجميع

االقتصاد في صور

اليابان تزيد مخاوف العالم لتباطؤ النمو
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ميساء شجاع الدين

في  فبراير  لثورة  الخامسة  الذكرى  جــاءت 
2011 في اليمن ثقيلة الظل، غارقة بالحنني 
لكل من راوده أمل حينها، وهو يرى البلد 
تـــتـــراجـــع، بــعــيــدًا حــتــى عـــن الــلــحــظــة الــتــي 
 .

ً
انــتــفــض ضـــدهـــا، فـــي لــحــظــة تــبــدو قــديــمــة

كــانــت الــحــشــود تــنــزل إلــى الــشــارع موحدة 
الـــوجـــدان والـــهـــدف، حــاملــة فــي صــعــود بلٍد 
ســقــطــت اآلن فــــي هـــــوة عــمــيــقــة، وتــمــزقــت 
هـــذه الــحــشــود وتـــوزعـــت بــني أطــــراف قتال 
مــتــعــددة. يــخــتــلــف هـــذا الــتــمــزق تــمــامــا عن 
ــان حينها  كــ  ،2011 فـــي  املــجــتــمــع  انـــقـــســـام 
انقساما سياسيا واضح املالمح، لكنه اآلن 
تمزق هوياتي، بال مالمح سياسية ظاهره.
نــمــوذج  تــقــديــم  فــي 2011  اليمنيون  حـــاول 
الـــعـــمـــل الـــســـلـــمـــي، داعـــــــني إلــــــى مــطــالــبــهــم 
املرتبطة بلقمة العيش والحرمان من أبسط 
مقومات الحياة الكريمة، مؤمنني بالعدالة 
واملساواة طريقا وحيدًا لهذه الحياة. اآلن، 
تــغــرق الــبــلــد فـــي الـــحـــرب، وبــعــد أن تخلى 
ــام 2011 مــنــتــهــجــا  ــ الــقــبــلــي عــــن ســـالحـــه عـ
مسلكا مختلفا، يأتي اليوم الذي يحمل فيه 
وتلميذ ومهندس،  أستاذ جامعي  السالح 

في حرب شاملة تغرق بها البلد.
ليس غريبا أن يكون مسؤواًل عن هــذا كله 
الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذي 
لم يكف عن ترديد جملته الشهيرة »اليمن 
صارت قنبلة موقوتة«، في تلخيص مكثف 
ومــعــبــر عـــن نـــتـــاج مــرحــلــة حــكــمــه املـــــأزوم 
ــزاب الــتــي  ــ والـــفـــاســـد، لــكــن الــغــريــب أن األحــ

مالك ونوس

هــي حــمــص، وكــأنــهــا ليست حــمــص. بقي 
االسم واختلف كل شيء. بدت مثل صبيٍة 
ــراق ســــنــــني، فــال  ــ ــ تــــعــــود إلـــــى أمــــهــــا بـــعـــد فـ
املدينة  أبناء  قــال  تعرفان بعضهما. وكــذا 
عــــن أمـــهـــم حـــمـــص، »هــــــذه لــيــســت أمـــنـــا«، 
خنجٍر   

ُ
طعن الجو،  من  مدينتهم  فصورة 

فــي الــظــهــر، وهـــي الــخــطــوط الــتــي ال يريد 
األبــنــاء رؤيــتــهــا فــي الــوجــه الجميل الــذي 
أحــبــوه. وحــني تقترب الــصــورة أكثر، يرى 
األبــنــاء أن الحفر واألخــاديــد، ال الخطوط 
وحدها، هي نصيب ذلك الوجه من حرب 
الـــســـنـــني الـــخـــمـــس. وصــــــــورة املـــديـــنـــة مــن 
الجو، على صفحات الجريدة، قصة تزيد 
دمعا.  العيون، ال  من  دمــا  الغّصة، وتهرق 
والــشــوارع  املهدمة  البيوت  تحكيها  قصة 
املــفــرغــة. صـــورة مــن تبقى مــن ِصــبــيــٍة بني 
ــر ألـــعـــابـــهـــم قــبــل  ــ ــذّك الـــــركـــــام، يـــحـــاولـــون تــ
الــــحــــرب. صـــــورة تــبــحــث عـــن حـــمـــام هجر 
سماء املدينة، حني استوطنتها القاذفات.

ــلـــت الـــــجـــــريـــــدة، اإلنــــدبــــنــــدنــــت  ــعـ ــا فـ ــنـ حـــسـ
الــبــريــطــانــيــة، حــني عــرضــت شــريــط فيديو 
جديدا مأخوذا من الجو، يصور الدمار في 
»فيسبوك«،  على  صفحتها  على  حمص، 
ــبـــالد تــحــتــاجــان إلــــى شــريــط  فــاملــديــنــة والـ
كــــهــــذا لـــيـــصـــّدق الــــنــــاس الـــقـــصـــة. وكـــذلـــك 
وربما  أحــيــانــا،  الغربي  الجمهور  يحتاج 
غالبا، إلى أحد من أبناء جلدته، ليضع له 
القصة اإلخبارية على طاولته، أو يسردها 
له كي يصدقها. وفي أحيان كثيرة، يحتاج 
الــقــراءة، فتكون القصة أكثر  إلــى أكثر من 
 وضعتها 

ْ
صدقا وأقرب إلى التصديق، إن

أمــام عينيه،  الثامنة  الساعة  أخبار  نشرة 
فــال تنال  بـــه.  وعــلــى مسمع مــن املحيطني 
الدول  قصص كثيرة، وخصوصا قصص 
االهتمام  بــالــحــروب،  املنكوبة  أو  الفقيرة 
بـــني الــجــمــهــور الـــغـــربـــي ســــوى عــبــر هــذه 
قناة  تتنطع  لم  إن  الطريقة. وربما تهمل، 
مشهود  جريدة  أو  بها،  معتد  تلفزيونية 
لـــهـــا لـــعـــرض الـــقـــصـــة، فـــتـــنـــال عـــنـــدهـــا مــا 

خيري عمر

ملكافحة  ليبيا  فــي  الــدولــي  الــتــدخــل  يثير 
اإلرهاب نقاشا كثيرًا حول فرص حدوثه، 
ــة  ــبـ ــالـ ــطـ ــا فــــــي ظــــــل تــــــكــــــرار املـ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
بالتدخل العسكري واألزمــات التي تواجه 
ــة، وهــــــذا مــا  ــبـ ــقـ ــرتـ ــة املـ ــومـ ــكـ ــحـ ــة والـ ــ ــدولـ ــ الـ
يشير إلــى وجــود توجهاٍت إلعـــادة تقييم 
الوضع السياسي في ليبيا، بعد املشكالت 
املحيطة بالحكومة وتزايد الخالفات حول 
»االتفاق السياسي«، ما يشكل تحديا لشن 

حرب على الجماعات املسلحة.
ــة فـــي 16  ــرئـــاسـ ومـــنـــذ تــشــكــيــل مــجــلــس الـ
تستطع  لــم   ،2015 األول  ديسمبر/كانون 
ــات  ــ حـــكـــومـــة الـــتـــوافـــق الــــخــــروج مــــن األزمــ
ــر تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيـــطـــة، فـــقـــد مـ ــبـــسـ الـ
الداخلية  التناقضات  بمراحل، كشفت عن 
ــــي املـــجـــلـــس الـــــــذي تـــشـــكـــل عـــلـــى قـــاعـــدة  فـ
املحاصصة املناطقية والجهوية. ولم تعد 
هـــذه الــجــزئــيــة مشكلة بــحــد ذاتـــهـــا، حيث 
كشفت محاوالت »مجلس الرئاسة« إلعادة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وفــــق رؤيـــــة »مــجــلــس 
الـــنـــواب« عــن أن الــخــالف األســـاســـي يــدور 
حـــول غــيــاب خــلــيــفــة حــفــتــر عـــن التشكيلة 
األولى، وليس فقط تقليص عدد الوزارات، 
وثــمــة احــتــمــال أن تشكل هـــذه املــمــارســات 
لن  الــســيــاســي«،  »االتــفــاق  ضغوطا تطيح 
تتوقف عند تعطيل املادة )8( من األحكام 
اإلضافية، لكنها تتجاوزه، العتباره نصا 
تفاوضيا وال يمثل وضعا دستوريا، ولعل 
الجوانب تضع  بهذه  املحيطة  اإلشــكــاالت 
يظهر  تشريعية،  سيولة  حــالــة  فــي  ليبيا 

فيها النزاع حول املرجعية الدستورية.
تواجه حكومة فايز السراج تحديات، في 
مــقــدمــتــهــا تــحــدي الــســيــطــرة عــلــى الــدولــة، 
الــجــدل حول  مــا يثير  وتسيير شــؤونــهــا، 
لــأطــراف  واستيعابها  الحكومة  شرعية 
الليبية، ويزداد تفاقم مشكلة الشرعية مع 
دعــاوى مواجهة  الدولية، تحت  الضغوط 
في  اإلسالمية  »الــدولــة  لـــ السريع  التنامي 
منظمة  أكـــبـــر  بــاعــتــبــارهــا  )دال(،  لــيــبــيــا« 
جــهــاديــة بعد االســتــيــالء على ســـرت. وإذا 
الدولي منصبا على مخاطر  التركيز  كان 
فإن وجود  ليبيا،  اإلسالمية« في  »الدولة 
ــاق  ــفــ ــــي االتــ ــم تـــنـــدمـــج فـ ــ أطـــــــــراف أخـــــــرى لـ
الـــســـيـــاســـي ســـــوف تــــكــــون ضـــمـــن أهـــــداف 
التدخل الدولي، ليس فقط الفئات املصنفة 
وفق قرار مجلس األمن 2213. ولكن، أيضا 
الـــتـــشـــكـــيـــالت املـــســـلـــحـــة املـــنـــضـــويـــة تــحــت 
املــؤتــمــر الــوطــنــي والــتــحــالــفــات املــوالــيــة لـ 
»فجر ليبيا«، ما يجعل خريطة الصراعات 
مــعــقــدة، ويــشــكــل حــالــة مـــن غــيــاب الــدولــة 

والسلطة.
وتركز املواقف األوروبية واألميركية على 
الشرعية،  غير  والهجرة  اإلرهـــاب  مخاطر 
أن وجــود حكومة موحدة يشكل  وتعتبر 
واحـــــــدًا مــــن مــــســــارات مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب، 
حــيــث إن حــالــة االنــقــســام فــي ليبيا توفر 
ــا خـــصـــبـــا لـــتـــنـــامـــي الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــاخــ ــنــ مــ
املسلحة واإلرهابية. ولذلك، يدعم االتحاد 
األوروبي تشكيل حكومة الوفاق الوطني، 
لكن ثمة قلقا من تباطؤ مسار تشكيلها، 
هــذه  وإزاء  الــســالح.  فــوضــى  تتفاقم  فيما 
املــشــكــلــة، تــظــهــر دوافـــــع الــتــدخــل ملــحــاربــة 

التطرف واإلرهاب.
ــرارات مــجــلــس األمــــن حــول  ــ وقـــد اتــســمــت قـ
ليبيا بمنح فــرصــة لــدعــم الــســالم ورفــض 
الـــتـــوجـــهـــات الـــتـــدخـــلـــيـــة لـــجـــامـــعـــة الـــــدول 
العربية، وقــد ارتكزت هــذه الــقــرارات، على 
اخـــتـــالف مــصــالــح األعـــضـــاء الــدائــمــني في 

محمد الصادق

خــبــر جـــّر رجـــال مــن هيئة األمـــر بــاملــعــروف 
والــنــهــي عـــن املــنــكــر فـــي الـــريـــاض فــتــاة في 
ــاّرة، ليس  الــشــارع، وكــشــف سترها أمـــام املــ
غريبا. هذا أمٌر طبيعي لجهاز ديني رسمي، 
يملك حق مالحقة أفراد املجتمع، والتطفل 
عــلــى خــصــوصــيــاتــهــم. كــيــف يلبسون ومــع 
من يتحدثون وفــي مــاذا يفكرون. حتى لو 
املهم  اللبس، ال يهم،  األمــر فيه بعض  كــان 
أن يبقى املجتمع، على مستوى املمارسات 
االجــتــمــاعــيــة، تــحــت ســيــطــرة رجــــال الــديــن. 

هكذا صيغ االتفاق التاريخي. 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي،  ــتـــواصـ اشــتــعــلــت مــــواقــــع الـ
ــبــــوع املــــاضــــي، بــمــقــطــٍع تـــم تــصــويــره  األســ
أمام مجمع النخيل التجاري، في الرياض، 
ألحد أعضاء الهيئة، وهو يهم بسحب فتاة 
وســحــلــهــا فــي الـــشـــارع أمــــام الـــنـــاس. ولــوال 
تدخل رجل من أمن املجمع، خالد الدوسري، 
 فــــي نـــظـــر كــثــيــريــن، 

ً
والـــــــذي أضـــحـــى بـــطـــال

ملــا نــجــت الــفــتــاة. لــيــس هـــذا املــوقــف جــديــدًا 
فـــي املــمــلــكــة، فــطــاملــا كـــانـــت هـــنـــاك قصص 
مــشــابــهــة، يــكــون بــطــلــهــا أحـــد رجــــال هيئة 
األمر بالعروف والنهي عن املنكر، يمارس 
العنف تجاه مواطن أو مواطنة؛ ألنه اعتبر 
أن الشرع تم تــجــاوزه، بحسب فهمه، وهو 
فهم مختزل، ناتج، غالبا عن مدرسٍة سلفيٍة 
مــتــطــرفــة. وألن الـــشـــرع ضــخــم جــــدًا، وغــيــر 
مـــوحـــد، وغـــيـــر مــتــرجــم لــقــوانــني واضـــحـــة، 
يــتــم االعــتــمــاد عــلــى االجــتــهــاد الشخصي، 
في معظم الحاالت، غير املنصوص عليها 
بنص صريح. لذا، أصبح مثل هذا االنتهاك 
ــنـــاس شـــائـــعـــا، فــالــجــهــاز  لــخــصــوصــيــات الـ
الــســلــوكــيــات  ــيـــب عـــلـــى  ــرقـ الـ ــمــــارس دور  يــ
معا؛  والــديــن  القانون  بسلطة  االجتماعية 
الدينية  األيديولوجية  األذرع  أحــد  لكونه 
الــرســمــيــة فـــي الــــدولــــة الـــتـــي تـــقـــوم بضبط 

حركة املجتمع وتوجيه سلوكه.
انــفــجــر مــوقــع »تـــويـــتـــر«، األكـــثـــر إقـــبـــااًل من 
الــــســــعــــوديــــني، بـــعـــد تـــســـريـــب مـــقـــطـــع فــتــاة 
النخيل. وشن التيار الديني املتطرف حملة 
عــلــى الــفــتــاة وحــّمــلــهــا مــســؤولــيــة مــا جــرى 
عليها؛ وهـــو يــظــن فــي نفسه أنـــه املــســؤول 
األول عــن حماية أعـــراض املــواطــنــني، وأنــه 
ــلـــف شــــرعــــا« بـــمـــنـــع حــــصــــول مــفــاســد  ــكـ »مـ
اجــتــمــاعــيــة، ويــعــتــبــر مــجــرد خــــروج املــــرأة 
 »ُمحرما 

ً
الــضــرورة، فعال من منزلها، لغير 

ركبت جناح الــثــورة، ومــن خاللها، وصلت 
ــم يـــكـــن ســقــفــهــا  ــي وقـــــت لــ إلـــــى الـــســـلـــطـــة، فــ
التفاوضي مع صالح قبل الثورة يرتفع عن 
وقوانني  العليا  االنتخابية  اللجنة  تغيير 
االنتخابات، هذه األحزاب ال تشعر بأي ذرة 
إحساس باملسؤولية عما آلت إليه البلد من 
أوضاع كارثية. ال تشعر هذه األحزاب بأي 
أحــالم  على  االلتفافية  سياستها  مــن  نــدم 
الــنــاس. وعوضا عن االرتــفــاع إلــى مستوى 
تــطــلــعــات الــشــعــب، هــبــطــت بـــأحـــالم الــنــاس 
مـــن تــغــيــيــر شــامــل لــلــمــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
إلى مجرد إسقاط شخص صالح، والبقاء 
على منظومته. لم تكن هذه األحزاب تطمح 
االســتــبــداد والفساد  آللــيــات  كــامــل  بتغيير 
التي تحكم تلقائيا، حتى لو تغيب شخص 
ــا، وكـــــان طــمــوحــهــا ال يــتــعــّدى  مـــن يـــديـــرهـ
وراثـــة هــذه اآللــيــات، مــع بعض التغييرات 
ــذا، تـــعـــامـــلـــت مــع  ــهــ الــشــكــلــيــة الـــبـــســـيـــطـــة. لــ
الــثــورة بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة ضــغــط جــديــدة 
في مفاوضاتها السياسية، وليس كلحظة 
عدالة  أكثر  مرحلة  مختلفة،  ملرحلة  خالقة 
تــضــمــن تـــوزيـــع الـــثـــروة، لــكــي يــكــون هــنــاك 
تــكــافــؤ أفـــضـــل فـــي الـــوصـــول إلــــى الــتــعــلــيــم 
والــعــمــل، وكــذلــك االنــتــخــاب والــوصــول إلى 

السلطة.
يدفع اليوم جميع امللتفني على ثورة 2011 
الثمن غاليا، صحف األحــزاب مغلقة كلها، 
ومــســؤولــوهــا مـــطـــاردون، وبــعــضــهــم صــار 
فــي املــنــفــى. ودول الــخــلــيــج الــتــي تــخــوض، 
اآلن، حربا ضد تحالف داخلي ركيزته علي 
الــذي اندفعت لحمايته في  عبدالله صالح 

الــعــدوانــي.  للفعل  وانــعــاكــاســات  عشوائية 
فــقــد تــشــكــلــت املــقــاومــة كـــرد فــعــل فـــي دفـــاع 
كرامة  من  بديهية  إنسانية  قيم  عن  بدائي 
فعل، فهي مقاومة غير  رد  وحرية، وألنها 
منظمة وعشوائية، كما يفترض برد الفعل، 
وكــــذلــــك تـــأخـــذ مـــوقـــفـــا مــعــاكــســا لـــعـــدوهـــا، 
وليس مناقضا له، أي أنها تواجه العصبية 
التي يمثلها  املناطقية والقبلية واملذهبية 
معاكسة  بأخرى  وصالح  الحوثي  تحالف 

من عصبيات مناطقية وقبلية ومذهبية.
الفعل  الــيــمــن عــن  فــي  النخبة  وكــمــا تخلت 
ــنـــحـــازه  مـ  ،2011 فـــــي  الــــــثــــــوري  ــعـــبـــي  الـــشـ
لــصــراعــات السلطة ومــتــوزعــة بــني أطــرافــه، 

علي عبدالله صالح من جهة وغريمه علي 
محسن من جهة أخرى، وكانت تتحجج هذه 
النخبة بغياب التنظيم والوعي، متناسية 
أن هــــذه كــانــت وظــيــفــتــهــا املــطــلــوبــة مــنــهــا. 
بمناطقية  نفسها  النخبة  تتبجح  والــيــوم، 
املــقــاومــة وتــطــرفــهــا وعــشــوائــيــتــهــا، عوضا 
أن تحاول تنظيم هذه املقاومة، على الرغم 
أطياف  أنها مقاومة تشكلت من شتى  من 
املجتمع اليمني، أي تملك تركيبة متنوعة، 
تكوينات  تشكل  بــدايــة  تصبح  أن  ويــمــكــن 
ســيــاســيــة وطــنــيــة، خــصــوصــا أن كـــل هــذه 
النزعات املتعصبة داخلها ليست سوى رد 
فعل، وليست فكرة أصيلة في املقاومة، كما 
العنصري  الفكر  يتبنى  الــذي  الحوثي  هو 
التي  الفكرية  الوثيقة  فــي  بجالء  املتطرف 
رموزها  الحركة وبعض  زعيم  عليها  وقــع 
الــديــنــيــة.  املـــشـــاريـــع الــتــســلــطــيــة الــتــي كــان 
ــا، وحـــلـــمـــت  ــهــ ــادتــ ــعــ ــتــ ــــح بــــاســ ــالـ ــ يـــحـــلـــم صـ
األحــزاب بوراثتها، ثم جــاء الحوثي وحلم 
عليه  كانت  مما  أســوأ  فــي شكل  بإحيائها 
ــان الــرئــيــس  مــحــكــومــة بــالــســقــوط، فــلــقــد كــ
هادي يحلم بوراثة دور سلفه، لكن ضعف 
الجيش  الــدولــة، خصوصا  والء مؤسسات 
ــقـــواء بــالــخــارج،  ــتـ واألمــــــن، دفـــعـــه إلــــى االسـ
حيث كان يقضي جل وقته في لقاء السفراء 
العشرة، وفي مناسبات قليلة ظهر للشعب 
الذي يفتقد  الباهته، وحضوره  بخطاباته 
أي كاريزما. تالشى هذا كله، ولم يعد هناك 
انــقــســامــات  فــــرد أن يــســتــوعــب  مـــكـــان ألي 
املجتمع اليمني، ويحكمه مستبدًا. كذلك ال 
تحاول القوى السياسية، وال أفراد النخبة 

فهم واقع املجتمع اليمني، من خالل قراءة 
دوافــع حراكه، بعيدًا عن صراعات السلطة 
أو اإلقليم، دوافعه االقتصادية واإلنسانية، 
وال حــتــى مــحــاولــة الــوجــود فــي وســـط هــذا 
الحراك، لتطويره واالستفادة منه في بناء 
نظام ديمقراطي عادل. بعد خمس سنوات 
الذي  الطريق  الجميع في  من 2011، يتجه 
رسمه علي عبدالله صالح بعناية، عندما 
قال »أنا أو الفوضى«. واآلن، يقول تحالفه 
ــل قـــدر  ــدائـ ــبـ ــــذه الـ ــــش. لــيــســت هـ ــ ــا أو داعـ ــ أنـ
اإلقليمية  املنظومة  خــيــارات  بل  اليمنيني، 
الفاسدين  اليمنيني  البائسة، والسياسيني 
أو الـــعـــاجـــزيـــن، لــكــي يــضــمــنــوا وجـــودهـــم، 
الـــفـــوضـــى وداعــــــــش والــــحــــوثــــي وكـــــل هـــذه 
بقاء  تضمن  والــكــارثــيــة  العنيفة  املـــفـــردات 
مــمــارســات الفساد وســيــاســات االســتــبــداد، 
ولـــــو عـــلـــى أجـــــــزاء ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
مــتــقــطــعــة. يـــتـــحـــدث بــعــضــهــم، الــــيــــوم، عــن 
ربــمــا  أو  بـــحـــســـرة،  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2011 
بــنــدم، وغــالــبــيــة كــبــيــرة مــن الــشــعــب تعيش 
شــظــف حــيــاة أفــقــدتــهــا األمـــل فــي السياسة 
أمل  وبـــدون  بلهفة  وتنتظر  والسياسيني، 
الــحــرب. فقدان األمــل بكل ما يحمله  نهاية 
مــن ال مــبــاالة حزينة هــي الضامن الوحيد 
لــبــقــاء الــحــرب وبــأشــكــال مــخــتــلــفــة، وكــذلــك 
استمرار الظلم بشكل أعتى. ال شيء يضع 
هذه  ويفقد  ومظاملهم،  الناس  ملعاناة  حــدًا 
الـــحـــرب ســطــوتــهــا، مــثــل إحـــيـــاء األمـــــل، من 
خـــالل الــعــمــل الــســيــاســي املــرتــبــط بــالــنــاس، 

ليبعث فيهم اإلرادة والحلم مجددًا. 
)كاتبة يمنية(

ــمـــام أو الــتــعــاطــف أو  ــتـ تــســتــحــق مـــن االهـ
االستنكار، وفقا لطبيعة هذه القصة.

ولــلــشــريــط حساسية كــبــيــرة لـــدى فــئــة من 
إذ  األملــانــي خصوصا،  الــغــربــي،  الجمهور 
يــقــارب الــدمــار الــذي يعرضه الــدمــار الــذي 
عرضه شريط قديم عن برلني املدمرة، بعد 
انــتــهــاء الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة. وتتلقى 
فــئــة مـــن الــجــمــهــور الـــغـــربـــي، هـــم مـــن بقي 
مــمــن عـــاصـــروا تــلــك الـــحـــرب أو أبــنــاؤهــم، 
ــذّكـــروا  ــتـ ــرب، ويـ ــحــ الـــشـــريـــط لـــيـــتـــذّكـــروا الــ
ــؤولــــني عـــنـــهـــا. ويـــوقـــظ  ــســ مــســبــبــيــهــا واملــ
لديهم حــس الــنــدم الــذي تبني أنــه مــا يــزال 
مرافقا لهم ولذريتهم بسبب ما فعلوه، أو 
وربما  الــحــرب.  تلك  فــي  مواطنوهم،  فعله 
الحرب  تجاه  مسؤولياتهم  عند  يضعهم 
وضرورة بذل مزيد من الجهود إليقافها، 
ــيـــل إجـــــــــراءات  ــئــــني وتـــســـهـ ــاه الــــالجــ ــ ــجـ ــ وتـ
من  عليه  اتفقوا  مــا  وتطبيق  استقبالهم، 
األوروبــيــة،  البلدان  على  الالجئني  تــوزيــع 

وفق حصٍص توافقوا عليها. 
من هنا، جاء عرض الجريدة الشريط على 
صفحتها فـــي وقـــتـــه، فــقــد جـــاء مـــع مــوجــة 
الـــهـــجـــرة الـــجـــديـــدة مـــن حــلــب ومــحــيــطــهــا، 
واحتماالت ازديادها مع اشتداد الهجمات 
ــثــــر. وتـــنـــاقـــل الـــشـــريـــط كــثــيــرون،  أكـــثـــر وأكــ
غــربــا وشــرقــا، وشــاركــوه على صفحاتهم، 
ــاة فــي  ــ ــأســ ــ ــلـــيـــقـــاٍت تـــصـــف املــ  بـــتـــعـ

َ
ــــــــــــل يِّ

ُ
وذ

ــرب وفـــظـــاعـــاتـــهـــا، وتــحــكــي  ــحــ ســــوريــــة والــ
ــــدم الــشــعــب  ــقـــامـــريـــن بـ عــــن املـــتـــدخـــلـــني واملـ
الـــســـوري. وربــمــا أعــطــى مــفــعــواًل عــكــس ما 
الذين صــّوروه وأطلقوه، وعكس  أراد منه 
ــه، حــني  ــلــ ــن أجــ ــغــــرض الــــــذي صـــــــــّوروه مــ الــ
 بتعليق: 

َ
الــشــريــط الــجــريــدة  ذيــلــت صفحة 

ــرة الـــقـــادمـــة، عــنــدمــا يــتــســاءل أحــد  »فـــي املــ
بكل شيء  الالجئني  ما عن سبب مجازفة 
ــــى أوروبـــــــــــا، اعـــــرضـــــوا لــــه هـــذا  لـــلـــقـــدوم إلــ
الــشــريــط«. وجـــاء أيــضــا فــي وقـــٍت، قــال فيه 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، جـــون كــيــري،  وزيــ
مؤتمر  هامش  على  سوريتني  لناشطتنْي 
فبراير/ من  الثالث  في  لندن  في  املانحني 

ــاري، حــــني تـــحـــدث عــــن ثــالثــة  ــ ــجـ ــ ــاط الـ ــبـ شـ

ــقــــارب روســـيـــا  مــجــلــس األمـــــــن، لـــكـــن مــــع تــ
والـــواليـــات املــتــحــدة فــي األزمــــة الــســوريــة، 
تتزايد فرص التفاهم على تعاون مشترك 
املــعــضــلــة  لـــكـــن  ــيـــة،  ــبـ ــيـ ــلـ الـ األزمـــــــــة  إلدارة 
ــدول الـــكـــبـــرى تــكــمــن فــي  ـــ ـــ ــه ال ــواجــ الـــتـــي تــ
املسار  عن   

ً
بديال العسكري  املسار  اعتبار 

الــســيــاســي، خــصــوصــا بــعــد االقـــتـــراب من 
الوطني، وتأرجح  الوفاق  تشكيل حكومة 
الــخــالفــات حــولــهــا، كــمــا أن فــشــل العملية 
الــســيــاســيــة ســــوف يــجــعــل تــحــالــف »فــجــر 

ليبيا« أقل تأثيرًا في املشهد السياسي.
 وعلى الرغم من حديث االتحاد األوروبي 
والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة عــــن تـــهـــديـــد تــنــظــيــم 
الدولة، يتصاعد الجدل حول فرص نجاح 
ــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري ملـــســـاعـــدة الــحــكــومــة  الـ
تشير خبرة  وهــنــا،  بــســط سيطرتها.  فــي 
املاضية،  السنوات  خــالل  املسلح،  الصراع 
قـــــوة صــلــبــة عـــلـــى األرض  إلـــــى أن غـــيـــاب 
ــتـــوجـــه نـــحـــو الــتــدخــل  يــضــعــف جــــــدوى الـ
ــا فــــي ظــــل تــشــتــت  الـــعـــســـكـــري، وخـــصـــوصـ
الـــجـــهـــات األمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة، مـــا يقلل 
فــــرص الــتــأثــيــر فــــي  مـــجـــريـــات الــســيــاســة 

الليبية.
ولعل القيد األساسي على اإلعالن املتكرر 
للتدخل ضد »الدولة اإلسالمية في ليبيا« 
من  منبثقة  حكومة  بوجود  يرتبط  )دال( 
بالشرعية،  وتــحــظــى  الــســيــاســي،  االتـــفـــاق 
وقــــــادرة عــلــى االضـــطـــالع بــمــهــامــهــا، غير 
املـــؤشـــرات األولـــيـــة تــوضــح أن حكومة  أن 
التوافق صارت جزءًا من األزمة، وال يتوقع 

أن تحقق إنجازًا في املدى القريب.
وعــلــى املــســتــوى اإلقــلــيــمــي، يــمــكــن اعــتــبــار 
رفض البلدان املغاربية واالتحاد اإلفريقي 
مـــن كـــوابـــح الــتــدخــل الــعــســكــري، فــقــد كــان 
ــا فـــي دعــم  ــذه املــجــمــوعــة واضـــحـ تــأثــيــر هــ
ــوال فــــتــــرة الــــحــــوار  ــ ــ املــــســــار الـــســـيـــاســـي طـ
الحوار  الوطني، ولعل احتضانها أطراف 
يكشف عــن عــوامــل جــوهــريــة فــي التعامل 
 في 

ً
مع األزمــة الليبية، كان أهمها متمثال

الــعــربــي تــحــظــى بــتــوافــق  أن دول املـــغـــرب 
ليبي، ساهم في جعل تهدئة الخالف حول 
 عن انعقاده 

ً
 بديال

ً
مقر انعقاد الحوار حال

داخـــــل لــيــبــيــا أو فـــي أوروبــــــــا. كــمــا تــتــأثــر 
تنافس  بــوجــود  ليبيا  تــجــاه  الــســيــاســات 
واختالف في املواقف بني مصر والجزائر، 
يـــفـــرض قـــيـــودًا عــلــى الـــتـــدخـــل الــعــســكــري. 
وبغض النظر عن موقف مصر من األزمة 
في ليبيا، ال يتوقع أن تلعب دورًا مباشرًا، 
على  الــحــفــاظ  على  تعمل  أن  يمكن  لكنها 
حيث  ليبيا،  داخـــل  وتحالفاتها  تأثيرها 
أي تدخل ســوف يكون في إطــار ترتيبات 
إقليمية ودولية، ما زالت تواجه تعقيدات 

كثيرة.
ــان لــعــمــلــيــة  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــكــــل انــــحــــيــــاز الـ وقـــــــد شــ
ــة، وطــلــبــه الـــتـــدخـــل الــــدولــــي نقطة  ــرامـ ــكـ الـ

لها سوى  ملــا حصل  شــرعــا«. وعليه، ليس 
عــاقــبــة لــســوء فعلتها )الـــخـــروج مــن املــنــزل 
بدون محرم(. وبذلك، هي تستحق تعنيفها 
من عضو هيئة األمر باملعروف والنهي عن 
املدافع عن  الليبرالي  التيار  واعتبر  املنكر. 
الحريات االجتماعية هذا التصرف تجاوزًا 
في  الطبيعية، وجــريــمــة  اإلنـــســـان  لــحــقــوق 
حــق فــتــاة بــريــئــة لــم تــرتــكــب أي جــــرم، غير 
مشيها فــي الــشــارع، وأنـــه ال بــد مــن إيقاف 
هذا الجهاز املتسلط عند حده، فقد تجاوز 
بسحله  كثيرة،  اجتماعية  وأعــرافــا  قوانني 
ــارع، كـــمـــا ســـبـــق لــــه أن قــتــل  ــ ــشـ ــ ــاة فــــي الـ ــتـ فـ
مــواطــنــني أبــريــاء فــي أثــنــاء مــطــاردة بعض 
املــشــتــبــه بــهــم. وبـــذلـــك، فــإنــه أصــبــح مــهــددًا 

للسلم االجتماعي.
ــقـــارب  يـــتـــضـــح، مــــن الـــســـيـــاق أعــــــــاله، أن عـ
 
ً
الساعة تخالف نواميس الكون، وهي فعال
تعود إلى الوراء، وإن متابعة الصراع داخل 
املجتمع السعودي، هذه األيام، كمن توقف 
به الزمن عند عصر »الصحوة اإلسالمية«، 
رجــل  ثنائية  بــني  مــكــانــه  يــــراوح  فاملجتمع 
الـــديـــن املــتــســلــط واملــــواطــــن املـــتـــحـــّرر. شــيء 
يشبه صراعات القرون الوسطى، أو أوروبا 
ــان »املــطــاوعــة«  ــوار، حــني كـ ــ قــبــل عــصــر األنــ
يمارسون  العظمى،  بريطانيا  في  األوائــل، 
ــواق والـــشـــوارع. لكن  الــــدور نفسه فــي األســ
التيارات السعودية حافظت على صورتها، 
ــانـــت فــــي ريــــعــــان شـــبـــابـــهـــا، عــبــر  كـــمـــا لــــو كـ
تجديد صورة الصراع األزلــي بني تيارين، 
إلــى عصر  الــعــودة بالناس  يقاوم أحدهما 
الــتــمــدن والتعليم واالنــفــتــاح على  قــبــل  مــا 
ــم، وتــــيــــار آخـــــــر، يـــقـــبـــع فــــي املـــاضـــي  ــالــ ــعــ الــ
قدم  مــوطــئ  عــن  لنفسه  ويبحث  السحيق، 
في زمــٍن، ال وجــود للصحوة فيه في عقول 

سعوديني كثيرين وقلوبهم.
ــن اثــنــتــني:  يــســتــقــي جـــهـــاز الــهــيــئــة قـــوتـــه مـ
فالسلطة  والــديــنــيــة.  القانونية  السلطتني 
ــه الـــدولـــة الــحــديــثــة،  الــقــانــونــيــة وهــبــتــهــا لـ
تملك  التي  الرسمية  أجهزتها  أحــد  لكونه 
إلى  املواطنني وإحالتهم  القبض على  حق 
املــحــاكــمــة، مــتــى مـــا تـــجـــاوزوا املــحــظــورات 
ــر بــهــا »الــــشــــرع«، وألن  األخـــالقـــيـــة الـــتـــي أقــ
أحد  وهــي  املقدسات،  من  الشريعة  تطبيق 
مرتكزات الشرعية السياسية، منذ تأسيس 
الدولة، فإن هذا الجهاز ال يمكن إيقافه، إال 

بقرار من السلطة السياسية في البلد.
)كاتب سعودي(

الخليجية،  ــبـــادرة  املـ وصــاغــت   ،2011 عـــام 
مــؤكــدة أنــهــا لــيــســت ســـوى أزمــــة سياسية 
داخــل النظام اليمني، وليس ثــورة شعبية 
ضد نظام الحكم. تنفق هذه الــدول نفسها 
مـــلـــيـــارات عــلــى حـــــرٍب، كــلــفــتــهــا الــســيــاســيــة 
لتتسع  اليمن  عــن  وتفيض  تثقل  واملــاديــة 
البشرية  الــكــارثــة  عــن  ناهيك  إلــى محيطه، 

التي تعيشها اليمن.
فـــي كــلــتــا الـــحـــالـــتـــني، يــظــل املـــفـــقـــود األكــبــر 
ــان الــوهــم فــي املــرة  هــو الــشــعــب الــيــمــنــي. كـ
األولـــى أن املــســألــة ليست أكــثــر مــن انقسام 
داخــل بنية النظام، بسبب مشروع توريث 
صالح نجله السلطة. واآلن، صارت املشكلة 
إقــلــيــمــيــة بـــني الــســعــوديــة وإيـــــــران، أو بني 
انــقــالبــيــني وشـــرعـــيـــة. فـــي املــــرة األولــــــى، لم 
يروا من الثورة سوى علي صالح وغريمه 
واألحــــزاب، وتجاهلوا وجــود  علي محسن 
الشعب، ولم يهتموا ملعرفة أسباب ثورته. 
ــروا مــــن الـــحـــرب  ــ ــرة الـــثـــانـــيـــة، لــــم يــ ــ ــــي املــ وفـ
ســـوى الــحــوثــي والــتــحــالــف، وتــعــامــوا عن 
وجود مقاومٍة، تسبق تدخل التحالف، ولم 
يدركوا األسباب الداخلية للمقاومة، والتي 
ــه مــنــصــور  ال تــمــت بــصــلــة بـــعـــودة عــبــد ربــ

هادي رئيسا، كما يطمح التحالف.
ــقـــت، بــعــد  ــلـ ــطـ ــتــــي انـ املــــقــــاومــــة الـــعـــنـــيـــفـــة الــ
اســـــتـــــيـــــالء الـــــحـــــوثـــــي عــــلــــى صــــنــــعــــاء فــي 
مناطق،  عــدة  ومــن   ،2015 سبتمبر/أيلول 
كرد فعل على اجتياح الحوثي املحافظات 
 
ً
تــلــو األخــــرى، كــانــت فعال اليمنية، واحــــدة 

طــبــيــعــيــا وحــتــمــيــا لــغــيــاب الـــدولـــة، واألهـــم 
إنها رد فعل بكل ما تعنيه هذه الكلمة من 

في  القصف  فيها  سيستمر  مقبلة،  أشهر 
سورية، وستباد خاللها املعارضة. تحذير 
ال يـــقـــرأه الـــغـــرب ســـوى مــزيــد مـــن مــوجــات 
الالجئني. وتبنّي أن الذين صّوروا الشريط 
مــن الـــروس الــذيــن دخــلــوا الــبــالد على منت 
كاميراتهم  ثّبتوا  وقد  الحربية،  طائراتهم 
وأطلقوا  بعد،  عن  املسّيرة  طائراتهم  على 
الشريط على صفحات مواقع روسية، ربما 
ليظهروا إنجازاتهم ألبناء بلدهم، ويثيروا 
ليدفعوهم  مــنــهــم،  الــتــدمــيــر  محبي  شهية 
إلــى املشاركة في حفلة الرقص على جثث 
الــســوريــني. لــكــن، يــبــدو أن الــشــريــط أعطى 
مفعواًل عكس ما رغب هؤالء، عندما أحدث 
انتشاره  مع  ترافقت  التعاطف،  من  موجة 
على صفحات مواقع التواصل االجتماعي 
فــي الــغــرب. وربــمــا سيوقف أصـــداء عملية 
لــيــلــة رأس السنة  الــجــنــســي فـــي  الــتــحــرش 
الــجــديــدة فــي مــديــنــة كــولــونــيــا فــي أملــانــيــا، 
والتي يزيد الــروس من نارها، ويختلقون 
ــن تــقــريــر  ــ ــا، كـــمـــا تـــبـــني مـ ــرهــ ــيــ قـــصـــصـــا غــ
نشرته مجلة ديرشبيغل األملانية قبل أيام 
بــعــنــوان: »الــقــصــة الــكــامــلــة لــحــرب روســيــا 

ضد الالجئني العرب في أملانيا«.
)كاتب سوري( 

مـــحـــوريـــة فــــي الـــســـيـــاســـة الــلــيــبــيــة، وكــمــا 
ــقـــاريـــر كـــثـــيـــرة عــــن تـــلـــك الـــفـــتـــرة،  ذهـــبـــت تـ
ومنها تقرير »املنظمة الليبية للسياسات 
 ،2015 لعام   )LOOPS( واالستراتيجيات« 
ــــى أن ابـــتـــعـــاد »مــجــلــس  وخـــلـــصـــت فـــيـــه إلـ
الــنــواب« عــن االتــجــاه التوافقي ساهم في 
ــا يــمــكــن  ــنـ ــة الـــســـيـــاســـيـــة. وهـ ــ ــ تـــعـــزيـــز األزمـ
الـــقـــول إن رفــــض تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة هو 
امتداد للتقارب مع عملية الكرامة، ورفض 
اســتــبــعــاد حــفــتــر مـــن املــشــهــد الــســيــاســي، 
فحجة كثرة عدد الــوزراء ال تفسر وحدها 
الرئاسة في  إدخـــال مجلس  الــدوافــع وراء 
أزمـــة داخــلــيــة، ســوف تظل آثــارهــا مالزمة 

للحكومة.
ظـــهـــرت خــالفــات  مــنــتــصــف 2013،  ومـــنـــذ 
املـــســـار االنـــتـــقـــالـــي، كـــانـــت نتيجته  حــــول 
ــراء  الــدخــول فــي تــعــديــالت دســتــوريــة وإجـ
يونيو/حزيران  فــي  تشريعية  انتخابات 
املسلح،  الــصــراع  تفاقم  مع  ترافقت   ،2014
وهـــي تـــطـــورات كــشــفــت عـــن الـــوصـــول إلــى 
املؤسسات،  وهشاشة  السلطة  فــراغ  حالة 
الدولة،  تنظيم  إلــى تصاعد  وأدت، الحقا، 
هــنــا تتمثل في  األســاســيــة  املشكلة  ولــعــل 
تــــســــارع الـــعـــنـــف، فــيــمــا تــنــحــســر الــحــلــول 
واملسارات السلمية، ما يشكل واقعا معقدًا 
أمــام »االتــفــاق السياسي«، وهــو مــا يفسر 
جزئيا أبــعــاد الــخــالف حــول تسمية وزيــر 
الدفاع، وأيضا وزارتي الخارجية واملالية، 
فهذه الخالفات تعكس، في أحد جوانبها، 
تـــــعـــــارض األولــــــــويــــــــات بـــــــني؛ الـــعـــســـكـــريـــة 
واملدنية، املؤسسية والفوضوية، املركزية 
ــائــــل يــصــعــب  والــــفــــيــــدرالــــيــــة، وهـــــــذه املــــســ
حسمها في غياب الدستور، ومن ثم، فإن 
السباق الــراهــن هو ألجــل بناء واقــع يقيد 

الدستور.
وهناك جدل بأن ظهور حفتر، منذ بداية 
الــثــورة وصـــدور قــانــون الــعــزل السياسي، 
ــــع مــن  شـــكـــل أرضــــيــــة االنــــقــــســــام، حـــيـــث دفـ
كــانــوا جـــزءًا مــن نــظــام الــقــذافــي للعمل من 
أدى  االنتقالية، وبشكل  املؤسسات  خارج 
ــان انـــدالع  إلـــى إضــعــافــهــا وانــقــســامــهــا، وكـ
على  املترتبة  النتائج  من  املسلح  الصراع 
تبلور الخالفات بني فريقني، لم يشعر أي 
مــنــهــمــا بــاالطــمــئــنــان لــلــمــســار الــســيــاســي. 
ــنـــع الـــتـــحـــول  لــــذلــــك، تـــــزايـــــدت عـــمـــلـــيـــات مـ
بالتخطيط النقالب عسكري  الديمقراطي 
ــــي، كــــــان املــظــهــر  ــارجــ ــ ــنـــدة لــــدعــــم خــ ــتـ مـــسـ
فــي تحالف  األســاســي فيها دخـــول حفتر 
ــتـــائـــب املـــســـلـــحـــة لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــكـ مــــع الـ
الــجــيــش بــعــد ســقــوط الــقــذافــي، وتوسعت 
الــســيــطــرة على  الــتــحــالــفــات، لتشمل  هـــذه 

مطار طرابلس بعد سقوط القذافي.
ويرجع تكرار طرح فكرة التدخل العسكري 
إلى ضعف الدولة وسيطرة العشائر على 
الــحــدود، ما أحــدث أوضــاعــا غير قانونية 
عـــديـــدة؛ ســــواء فــي األنــشــطــة االقــتــصــاديــة 
ــراع  الــــصــ أدى  ــا  ــمـ كـ وتـــــجـــــارة األســــلــــحــــة، 
الــســيــاســي والــعــســكــري إلــــى وقــــف خطط 
األمنية، وصــارت  واألجــهــزة  الجيش  بناء 
الـــحـــكـــومـــة رهـــيـــنـــة خــــيــــار تــســلــيــم املـــهـــام 
والكتائب  املليشيات  بــعــض  إلـــى  األمــنــيــة 
ــار وجـــــــود الــحــكــومــة  ــســ ــحــ ــة، وانــ ــلـــحـ املـــسـ
فــي الــجــنــوب. قــوضــت االنــقــســامــات داخــل 
الجيش فرص وجود قيادة موحدة تجمع 
مختلف املقاتلني، وهي انقساماٌت تتفاقم 
عــلــى الــخــلــفــيــات الــجــهــويــة والــســيــاســيــة. 
ــار الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة مــن  ــبـ ــتـ ويـــمـــكـــن اعـ
أوهــام القضاء على »دال«، أو املجموعات 

املصنفة إرهابية. 
)باحث مصري(

ظالل الحرب على ذكرى ثورة اليمن

حمص جوًا، حسنًا فعلت الجريدة

التدخل في ليبيا بين اإلرهاب والسياسة

»فتاة النخيل«... صراع 
في السعودية

بعد خمس 
سنوات من 2011، 
يتجه الجميع في 

الطريق الذي رسمه 
صالح بعناية: »أنا 

أو الفوضى«

حسنًا فعلت 
»اإلندبندنت« 

حين عرضت شريط 
فيديو يصور الدمار 

في حمص 
على  »فيسبوك«

يرجع تكرار طرح 
فكرة التدخل 

العسكري إلى ضعف 
الدولة وسيطرة 

العشائر على الحدود

آراء

صالح الدين الجورشي

فالتسوية  اقتصادية واجتماعية عميقة وهيكلية،  دمة على تحوالت 
ْ
إيــران مق تبدو 

التي تمت مع الغرب حول ملفها النووي ستمكنها من التصرف في ثروتها بشكل 
يسعى  السبب،  ولهذا  املالية.  مدخراتها  الحظر عن  رفــع  تم  أن  بعد  ومتنوع،  واســع 
الصفقات في  أكبر  الحصول على  أجــل  اإليرانيني، من  اآلن نحو كسب ود  الجميع 
كبيرة من  الرئيس حسن روحاني بحفاوة  استقبل  واملــجــاالت.  القطاعات  مختلف 
الجهورية اإليرانية، وبعد أن  الرؤساء لدول كبرى، كانت تقف بشراسة ضد  عديد 
النووي اإليراني، أصبحت  الخطر  العالم مما كانت تسميه  الــدول تخيف  كانت هذه 

تعتبر اليوم من أفضل الزبائن لطهران. 
من جهة اإليرانيني، هناك حالة من الزهو العام، حيث نجح النظام في تسويق االتفاق 
مع الدول الغربية على كونه نصرًا سياسيًا ودبلوماسيًا على »أعداء الثورة«. ويصر 
املسؤولون في طهران، بمناسبة الذكرى السابعة والثالثني للثورة، على القول إنهم لم 
يتنازلوا عن أي حق من حقوقهم تجاه أعدائهم. وقد ترّددت في االحتفاالت الشعبية 
التي نظمت إلحياء هذه الذكرى شعارات عديدة معادية للغرب، ومنها »املوت ألميركا«. 
املتشددون منهم، بهدف  الحال، كان يقف وراء ذلك املحافظون، والسيما  وبطبيعة 
توجيه رسائل عديدة لجهات داخلية وخارجية. فهم من جهة يريدون إقناع اإليرانيني 
بأن التيار املحافظ هو الحارس الحقيقي و»الدائم« للثورة والدولة، وأن تسوية امللف 
 على تغيرات كبرى، من شأنها أن تمس من جوهر 

ٌ
النووي ال تعني أن البالد مقدمة

النمط املجتمعي والسياسي للحكم. كما يريد املحافظون إشعار الغربيني بأن تسوية 
 البتزاز إيران، ومحاولة تركيعها واملس بسيادتها. 

ً
امللف النووي لن تكون مدخال

املرتفعة بقوة في قلب طهران، فــإن مؤشرات عديدة  الرغم من هــذه األصــوات  على 
تشير إلى أن تفكيك اللغم النووي ستكون له تداعيات واسعة على مستقبل العالقات 
الغرب  اقتنع املسؤولون املحليون بأن االستمرار في مواجهة  لقد  الغربية.  اإليرانية 
من أجل التوصل إلى اكتساب السالح النووي لن يكون مفيدًا، وأن ذلك سيؤدي إلى 
انهيار االقتصاد اإليراني، خصوصًا بعد التراجع الدراماتيكي ألسعار النفط. ولهذا، 
الرغم من ذكاء  أن يتراجعوا عن حلمهم. وعلى  الهدف  لهذا  اضطر األكثر حماسة 
املفاوض اإليراني خالل املسلسل الطويل واملضني للمفاوضات، إال أن من شأن ما 
تم التوصل إليه أن يؤدي إلى انفتاح إيراني واسع وسريع على القوى الغربية، بغرض 
تدارك ما خسر اقتصاد هذا البلد طوال فترات الحصار الدولي. وإذ حقق اإليرانيون 
مكاسب عديدة خالل هذا الصراع، إال أن العوملة ستفعل فعلها بشكل أوسع وأسرع 
الــثــورة إلــى ذكـــرى، واستبدلت بــإيــران الــدولــة. هذا  فــي الفترة املقبلة.  تحولت إيـــران 
التحول الجذري املتواصل فجر تناقضات مهمة وعديدة، ومهد الطريق أمام تحوالت 

أخرى، لن يكون في الوسع تجاهلها أو إيقافها. 
من هذه التحوالت التي ستحصل، ارتفاع نسق ارتباط االقتصاد اإليراني باالقتصاد 
التقليل من حجمه وتأثيراته املتعددة. كما أن  العاملي، وسيكون لذلك ثمن ال يمكن 
اعتمدها  التي  الحمائية«  »السياسات  فعالية  من  يقلص  أن  االنفتاح  هــذا  شــأن  من 
النظام اإليراني طوال املرحلة السابقة ليعزل مجتمعه عن الغرب، في حني أن من يزور 
إيران حاليًا يالحظ النسق املتزايد المتدادات العوملة، وهو ما يتجلى في تأثر الشباب 
اإليراني باملنتجات الغربية، وحتى بطرائق التفكير واللباس، وغيرها من التعبيرات 

الثقافية، وذلك على الرغم من استمرار الشحن األيديولوجي.
األكيد أن النفوذ اإليراني زاد وتعّزز. كما أن هذا البلد قد تحول إلى قوة إقليميٍة ال 
يغير  األميركية،  املتحدة  الــواليــات  املقدمة  وفــي  الغرب،  بها، وهــو ما جعل  ُيستهان 
يمكن فصل  ال  لــكــن،  الــعــزل.  بــدل  االحــتــواء  منهج  على  ويعمل  السابقة،  سياساته 
تقوم على تحقيق  بناء خطة جــديــدة،  إلــى  فــإيــران مدعوة  السياسة،  االقتصاد عن 
مصالحة جدية مع محيطها اإلقليمي، إلى جانب رفع سقف الحريات والعمل على 
بناء الشخصية الوطنية املبدعة واملؤمنة، في سياق عالقة جدلية مع اآلخرين، وليس 

بمعزل عنهم، أو بصراع مفتوح ودائم ضدهم.

سالم الكواكبي

صبيحة ما ُيتعارف على تسميته يوم الحب أو عيده، يحلو لبعض أتباع النوستالجيا 
الغربة  ومــع  الــصــور.  مــن  الــقــديــم  على  وذكــريــاتــهــم  بنظراتهم  يــجــولــوا  أن  التقليدية 
الــتــي حملتها حقائب السفر ضئيال. في  الــورقــيــة  الــصــور  يــكــون عــدد  واالغـــتـــراب، 
املقابل، ما أكثر ما تحمله وسائط التواصل االجتماعية منها بتنويعاتها وتالوينها 
وشخوصها. من املتعة، أحيانًا، زيارة صفحات األصدقاء والصديقات القدامى، بعد 
التي أصابها الصدأ. من  الذاكرة  النجاح في استعادة أسمائهم، إثر طول عــراٍك مع 
خاللها، ُيمكن متابعة تقدم اآلخرين بالسن، كي ال يشعر املتلصص بفردانيته في 
هذا التطور البيولوجي، فيرتاح أحيانًا ويغار، في أحايني عدة، إن كانت كهولة اآلخر 
ن هذه الزيارة االفتراضية من معرفة تطورات 

ّ
مك

ُ
أقل بروزًا أو أضعف ظهورًا. كما ت

العالقات االجتماعية، بحلوها وبمّرها. فترى صور غالبها باألبيض واألسود، تحمل 
تعليقاتها عبارات الترّحم على شخٍص ما، وامللّون منها غالبًا يحمل انطباعات أفراح 

من أعراس ووالدات. 
هي سلسلة الشيطان التي ال تنتهي، فمن صورٍة واحدٍة، يمكنك االنتقال إلى عشرات، 
بل مئات، الصور لصاحب الصفحة نفسه، أو ملن يلوذ به، وتبدأ الذكريات املشتركة 
ر سنوات 

ّ
باملرور في مخيلتك، كالقطار البطيء الصاعد إلى قمة جبل شاهق. فتتذك

املدرسة والجامعة، بجميلها وقبيحها، وتتطفل على صور ال تعنيك نظريًا، لكنك ال 
، ولو سريعة، على ما تحتويه 

ً
تستطيع منع نفسك، األّمارة بالتطفل، من أن تلقي نظرة

صفحات أصدقاء األصدقاء، أو من كانوا بأصدقاء.
فت بعض الدموع، أو أثارت شجونًا. ويكاد 

ّ
 الوقع، ولو كل

ُ
املمارسة حتى اآلن محمودة

الزائر )املتطفل دائمًا( أن يبعث طلب صداقة في محاولة إلحياء عالقٍة، طوتها سنون 
من البعد الجغرافي، كما املهني أو العائلي. في املقابل، عندما تقع عني املمارس على 
تعليقاٍت سياسية، أو دينية، لهذا »الصديق« أو تلك »الصديقة«، يبدأ في إعمال العقل، 
بعد أن اعتمد على العاطفة برهة.  وفي الحالة السورية، يبدأ التصنيف بني معارض 
اعتماد علٍم يختلف عليه  املوقف من اآلخــر. فبمجرد  الطرق لتحديد  ومــواٍل أسهل 
طرفان أو أكثر، تبدأ الئحة العزل باالمتالء. كما تبدأ عملية »تحليل الخطاب«، كما 
يحلو للعلوم االجتماعية أن تسميها، بقراءة التعليقات ومحاولة التعّرف على املوقع 
واملوقف. فينتقل الشخص من زر اإلضافة إلى زر الحظر، في أحياٍن كثيرة، نادمًا 
 معممة في الحياة 

ٌ
على صحبٍة قديمٍة وملقيًا بتهم شتى على اآلخر. التسرع سمة

الطبيعية، وهي أكثر تطرفًا في الحياة االفتراضية، لضآلة نسبة الحرج. ومن نافل 
القول إن أي عملية إعادة بناء معنوي للمجتمع )املجتمعات( السوري تحتاج، في أول 
خطوة، إلى حظر وسائل التواصل االجتماعية فترة محّددة، درءًا لألحكام السريعة، 
والقاتلة أحيانًا، بني األفراد كما املجموعات.  أْن يعتبر كل طرٍف أن الصواب والحق 
هما في جانبه األغّر، فهذا يمكن أن يجد تبريراٍت سياسية وعقائدية ونفسية عدة، 
 يصل 

ٍّ
ال مجال لتطوير الخوض فيها. أما أن تقع األعني على صور وعبارات تشف

 من الطرف اآلخر، وغالب من يسرد ذلك من حقٍد 
ً
إلى درجة النشوة بمن يقع ضحية

اليوم  وكراهية لفظية مصحوبة بصور ضوئية هم ممن يبّرر قتل السوريني، منذ 
التشفي  »يرتكب« جــرم  األول لخروج جــزء منهم في تظاهراٍت سلمية. وغالب من 
 إال انتقائيًا، والــذي يحلو له أن يترّحم على 

ّ
منهم هو من لم يفجع للدمار الذي حل

نعيمه السابق في ظالل الزيزفون االستبدادي، ويقول: »كنا عايشني«. 
ترى  انقضت، فال  أن تستذكر حـــواراٍت  وتــحــاول  النفس سنوات مضت،  تسترجع 
فيها أي مؤشرات على تحوالت »جرمية« أو »سادية« لدى من كانوا أصدقاء. يرتفع 
معدل األسف ملا وصلت بهم الحال، وتتساءل عن حالك أنت، وما وصلَت إليه أيضًا. 
حمة يحتاج سنوات 

ُ
فاالستقطاب حصل، والقطيعة جرت، وإعادة التواصل وتعزيز الل

طويلة. ومصطلح العدالة االنتقالية الذي ُيرعب بعضهم، ويبعث على السخرية لدى 
آخرين، هو الباب الوحيد الذي يمكن ولوجه لطي صفحات املاضي/ الحاضر األغبر. 

ومن أهم بنود تنفيذ هذه العدالة معرفة الحقيقة. 

فاطمة ياسين

ــهــا إلـــى مــركــز جـــذب عــســكــري وإعـــالمـــي، فــعــلــى أرض هــذه 
ُ
تــحــولــت حــلــب ومــحــيــط

الــســوريــة.. بعد  الــحــرب  فــي  املــشــاركــة  الــقــوى  تــتــصــارع جميع  الصناعية  العاصمة 
التطورات العسكرية التي أنبتت، أخيرًا، أسنانًا جديدة لجيش النظام، ومهدت لقوات 
صالح مسلم الكردية اتخاذ هوية قومية، تخوض الحرب على أساسها، على الرغم 
الديمقراطية«، تحّسست  من أنها منضوية تحت عنوان عاطفي هو »قــوات سورية 
تركيا حدودها الجنوبية، وقد كادت تقع بالكامل بيد القوات الكردية وجيش النظام، 
»انفعلت«  وكعادتها،  الشمال.  فــي  حلفائها  قبضة  تــراخــي  السعودية  وتحّسست 
أميركا، وهي ترى اختالل امليزان، في غير صالح الجانب الذي تصرح، مرارًا، بأنها 
تقف معه. ذلك كله أدى إلى حراك إعالمي نشط، انتهى إلى إعالن السعودية إرسالها 
طــائــرات إلــى قــاعــدة فــي جنوب تركيا، وتعالي نبرتها فــي مــا يخص إرســـال قــوات 
التقدم  تحاول  كــرديــة،  قــوات  مدفعيته  التركي عن قصف  اإلعــالن  مع  تزامنًا  برية، 
الــحــدوديــة. يبدو التنسيق أكثر وضــوحــًا مــن التنافس بــني قــوات  إلــى منطقة أعـــزاز 
فالقوتان تعمالن  الديمقراطية،  قــوات سورية  وَمــْن معه من مليشيات، وبني  النظام 
سورية  فقوات  مترابطة،  عسكرية  خططًا  تخدمان  لكنهما  منفصلٍة،  جبهات  على 
الديمقراطية تقدمت، حتى وصلت إلى مشارف نبل والزهراء. وبالضبط، إلى قريتي 
الزيارة والخربة، وتركت مهمة الدخول إلى نبل والزهراء لجيش النظام. وفي املقابل، 
السيطرة  لها  الــذي مهد  الروسي  القصف  الديمقراطية من  قــوات سورية  استفادت 
الــواصــل بــني حلب وتركيا )طريق  الــطــريــق،  أعـــزاز، وتــركــت مهمة قطع  على طــريــق 
وقــوات  الحكومية  القوات  تعمل  حيث  مقروءًا  التكتيك  أصبح  للنظام..  الكاستيلو(، 
 
ً
سورية الديمقراطية بتناغم مضبوط روسيًا، والتمادي في سياسة الخنق، وصوال

إلى استسالم القسم املحاصر كليًا، وتكبيله باتفاقية ما، أو ترحيله الكامل، يعني 
أن جانب النظام، وَمن في صفه، قد اختارت الحرب في مناطق مكشوفة ومفتوحة، 
تفضي إلى، أو تحيط بـ، الطرق الخارجية، حيث كان خيار إرسال صواريخ غراد إلى 
قوات املعارضة مناسبًا ملثل هذا النوع من الحروب. منذ بدء الحرب، حاولت تركيا، 
وبكل الجهد الدبلوماسي والسياسي املتاح،  اقتطاع منطقة من األراضــي السورية 
تحظر فيها الطيران، وكانت تعّول عليها إليواء املهجرين، ومنع قيام أي سلطة أو قوة 
كردية مؤثرة، تهدد حدودها، لكن جهودها فشلت نتيجة املوقف األميركي الرافض 
الــذي لخصه الجنرال بول سيلفا، رئيس هيئة األركــان املشتركة، في شهادته أمام 
مجلس الشيوخ، إذ قال »لدينا القدرة العسكرية لفرض منطقة حظر جوي. ولكن، هل 
لدينا سياسات للقيام بذلك؟«، فكانت النتيجة هي املشهد الحالي بالغ التعقيد. ويبدو 
أن أميركا ستكون مضطرة إلى املوافقة على اقتراحاٍت، يكون أحدها دخول قوات 
التلويح به يجبر  الحالي، لكن  الوقت  القرار املؤجل، في  برية تركية وسعودية، وهو 
الطرف اآلخر على تغيير تكتيكاته، ففي يد السعودية وتركيا خياراٌت قد تغنيها عن 
إدخال قوات برية، منها إيجاد منظومات دفاع جوي فعالة، تخفض من تفوق الطيران 
الروسي، أو القصف من داخــل األراضــي التركية، وهو ما  قامت به تركيا بالفعل، 
طاملا أن الهدف هو إبعاد القوات الكردية وقوات النظام عن الحدود، وإبقاء طريق حلب 

مفتوحًا، وهو أمر يمكن التحكم فيه بدون إرسال القوات البرية.
 
ً
 عسكرية

ً
التنسيق الروسي بني قوات النظام وقوات سورية الديمقراطية يخلق جبهة

قوية تتطلب ملواجهتها جهودًا تفوق بكثير اإلمكانات التي أوجدت جيش الفتح الذي 
الالذقية، وبدأ بالتفتت، حيث ظهر صراع بني جبهة  توقفت عملياته على مشارف 
النصرة وأحرار الشام بعد مؤتمر الرياض، وهي املكونات األساسية لجيش الفتح، 
وهذا الصراع مؤهل ليزداد حدة. بحسب اإلعالم السعودي املتصاعد، فإن التدخل 
املباشر هو الحل اآلن، وهي خطوة قد ال تجد طريقًا إلى النور، ألسباب كثيرة. لكن، 
يبقى خيار االعتماد على القصف الجوي ضعيفًا، يحتاج، حتى يعطي نتائج فاصلة، 

إلى زخم ناري يفوق القصف الروسي... بكثير.

انفتاح إيران على العالم عيد الحقيقة

يحدث في حلب
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رائــــد صــــاح، كــمــال الــخــطــيــب، أيــمــن عـــودة، 
زحالقة،  جمال  غطاس،  باسل  زعبي،  حنني 
أسماء باتت معروفة ومشهورة في املنافحة 

عن الحق الفلسطيني.
الحق الفلسطيني ال يتجزأ، فهم كما غيرهم 
ــبــون  ــن قــــــادة الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي يــطــال مــ
ــــقــــدس، وإنـــهـــاء  ــداء ال ــهـ بــتــســلــيــم جــثــامــني شـ
حصار غزة، تماما كما يطالبون بوقف هدم 
منازل الفلسطينيني في الطيبة وشفا عمرو، 
لباحات  الصهاينة  القــتــحــامــات  ويــتــصــّدون 
األقصى تماما كما يتصدون إلخراج الحركة 

اإلسامية في الداخل عن القانون.
فلسطينيي  على  الصهيونية  الهجمة  باتت 
ــيــــب وطــــرق  ــ ــال ــل تــــأخــــذ وســــائــــل وأســ ــ ــداخـ ــ الـ
املــعــقــول، بحيث باتت  تــجــاوزت كــل خــطــوط 
ــرب، يــقــود لــواءهــا  تــوصــف بــأنــهــا إعــــان حــ
بــإخــراج  الــحــرب  تــبــدأ  بــنــفــســه، ولـــم  نتنياهو 
الـــحـــركـــة اإلســــامــــيــــة، بـــقـــيـــادة الـــشـــيـــخ رائــــد 
الــقــانــون ومنعه وكــمــال الخطيب  صــاح عــن 

وآخرين من السفر، إضافة إلى منع نحو 20 
مؤسسة خدمية تابعة لها من أداء رسالتها 

الداخل. للفلسطينيني في  املجتمعية 
فها هــو يــحــاول إخـــراج نــواب حــزب التجمع، 
زحالقة  جمال  غــطــاس،  باسل  زعــبــي،  حنني 
عــن الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة، األمـــر الـــذي يعيه 
رأيناهم صفا واحدًا ضد  لهذا  الداخل،  قادة 
على  القانون،  عن  اإلسامية  الحركة  إخــراج 

كل الثور األبيض.
ُ
كلت يوم أ

ً
قاعدة أ

تترافق الحملة على قادة الداخل الفلسطيني 
ــع حــمــلــة مــوســعــة لـــهـــدم الـــبـــيـــوت واملــبــانــي  مـ
ــعــربــيــة، بــحــجــة عــدم  واملـــســـاجـــد فـــي املــــدن ال
ــا نــحــو 50  ــارهـ الــتــرخــيــص، ســيــهــدم فـــي إطـ
ألـــف مــبــنــى عـــربـــي، ضــمــن ســيــاســة الــعــقــاب 
الــجــمــاعــي، لــعــدم انـــخـــراط أبــنــاء شــعــبــنــا في 
التي  ومؤسساته  العدو  صفوف  في  الداخل 

توغل في دماء شعبنا الفلسطيني املحتل.
في الواقع، بات الفلسطينيون في الداخل في 
ظل هذه الهجمة أمام واقع جديد، األمر الذي 

سياق  فــي  جــديــدة  أدوات  اســتــخــدام  يتطلب 
ــود فــي  ــمـ الـــنـــضـــال فــــي حــــرب الـــبـــقـــاء والـــصـ
تستهدف  باتت  التي  الصهيونية  اآللــة  وجــه 
يقودها  الــتــي  الحملة  أن  وال شــك  وجــودهــم. 

نتنياهو بنفسه لها أبعاد أخرى، منها:
سحب الشرعية عن العمل السياسي العربي في 
الداخل، خصوصًا العمل الذي يخترق السقف 
الفلسطينيني  منه حشر  إسرائيل  تريد  الــذي 
النضال  ترويض  التدجني.  وهــو  وطــأتــه،  تحت 
ــــداخــــل،  الــشــعــبــي والـــشـــرعـــي لــفــلــســطــيــنــيــي ال
ــم الــطــبــيــعــي  ــتـــدادهـ ومـــحـــاولـــة لــقــطــعــهــم عـــن امـ

وعمقهم العروبي الفلسطيني. 
مـــحـــاولـــة عــقــيــمــة لـــرســـم وتــخــفــيــض ســقــف 
الـــنـــضـــال وتــوجــيــهــه نــحــو قــضــايــا مــطــلــبــيــة 
الحـــتـــيـــاجـــات املــعــيــشــة بــعــيــدا عـــن الــنــضــال 
الــوطــنــي املــرتــبــط بــبــعــده وعــمــقــه الــســيــاســي. 
للعرب،  بالعداء  الصهيوني  للجمهور  التقرب 
والــعــمــل ضـــدهـــم بــشــتــى الـــطـــرق الــعــســكــريــة 
والسياسية، لحصد مزيد من األصــوات في 

عواقب  السياسة  لهذه  أنــه  غير  االنتخابات. 
وخيمة، فتجريف املجتمع العربي في الداخل 
من القيادات السياسية وقادة الرأي والحجر 
عــلــيــهــم ســيــؤدي حــتــمــا إلـــى إحــيــاء احــتــمــال 
بكليته  املؤجل، مجتمع عربي  الصدام  وقوع 
الصهيونية،  املــؤســســة  فاشية  مــواجــهــة  فــي 
واتخاذ أساليب أخرى للصدام مع املؤسسة 
الــصــهــيــونــيــة، فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق حــقــوقــهــم 
عن  التعبير  حــتــى  أو  والــســيــاســيــة،  املطلبية 
عمقهم وانتمائهم لفلسطني الوطن والشعب. 
ولن تجد من قادتهم السياسيني أي ردع أو 
توجيه باالتجاه العقاني في مواجهة موجة 
الــتــطــرف الــتــي تــجــتــاح املــجــتــمــع الــصــهــيــونــي 
الــذي  األمــر  الــداخــل،  فــي  الفلسطينيني  تــجــاه 
بات يتطلب من كل العقاء في الداخل املحتل 
لتوظيف  وطني،  برنامج  وضــع  إلــى  التداعي 
للحملة  التصدي  في  الشعبي  اإلجماع  حالة 
الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف فــلــســطــيــنــيــي 
طرف  بكل  االستفراد  دون  للحيلولة  الداخل 

عــلــى حـــده. أســـوأ مــا فــي األمـــر أن يبقى كل 
وبني  بينه  االحتال  فلسطيني فصل  تجمع 
الدنيا  حقوقه  لتحصيل  يقاتل  شعبه،  بقية 
ينافحون  الشتات  فلسطينيو  فترك  وحــده، 
الغوث  ووكالة  تستضيفهم  التي  الحكومات 
ــهــــم، وفــلــســطــيــنــيــو  ــ ــتــــي تــتــنــكــر ل ــ ــة ال ــيــ ــ ــدول ــ ال
بضع  كــل  ينتفضون،  الــذيــن  املحتلة  األرض 
ــه املــحــتــل مـــن دون نــصــيــر،  ســـنـــني، فـــي وجــ
وفــلــســطــيــنــيــو الــــداخــــل املـــحـــتـــل يــخــضــعــون 
الترويض  حرب  ضمن  الصهيوني  لابتزاز 
ــد الـــســـكـــني  ــديــ ــهــ والـــــتـــــدجـــــني، وهـــــــم تــــحــــت تــ
ــنــفــي  الــصــهــيــونــي املــســتــمــر بــالــتــرحــيــل وال

واإلبعاد واإللحاق.
جامعة،  قيادة  للفلسطينيني  سيصبح  متى 
ـــي مــنــافــي  ـــئ فـ ـــاجـ تـــهـــتـــم بــالــفــلــســطــيــنــي الـ
املرابط فوق  بالفلسطيني  األرض، كما تهتم 
أرضه في أم الفحم، وتستعد للصدام املؤجل 

منذ 65 عاما.
عماد توفيق )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

ال يــخــتــلــف حــــال فـــــروع جــمــاعــة »اإلخــــــوان 
املــســلــمــن« فـــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة عـــن حــال 
الجماعة »األم« في مصر، حيث تمر الفروع 
الداخلي، وصل  التأزم والخالف  بحالة من 
إلى درجة االنشقاق العميق، كما هي الحال 
مع إخوان األردن. وإذا كان ال يوجد ارتباط 
الـــجـــمـــاعـــة »األم« والـــتـــي  أزمــــــة  بــــن  فــعــلــي 
الثالث  انقالب  بعد  كبير،  بشكل  اتضحت، 
من يوليو 2013، وأزمات الفروع، إال أن ثمة 
املــأزق  تقاطعات وتــشــابــهــات الفــتــة تعكس 
الراهن الذي يواجه املشروع اإلخواني ككل، 
أيديولوجيًا، وتنظيميًا، وسياسيًا، فقد قرر 
أيــام  قبل  األردن«،  »إخــــوان  مجلس شـــورى 
قليلة، تعديل الئحة الجماعة الداخلية، من 
أجل إعالن فك االرتباط مع الجماعة »األم« 
في مصر. وهو القرار الذي جاء محاولة من 
قيادة الجماعة الحالية المتصاص الغضب 
املتراكم داخليًا، والذي أدى إلى انشقاق عدد 
من القيادات املعروفة، سواء داخل الجماعة 
العمل اإلســالمــي(.  أو داخــل حزبها )جبهة 
واقعيًا، فــإن قــرار فك االرتــبــاط بن »إخــوان 
ال  مـــصـــر  فــــي  »األم«  والـــجـــمـــاعـــة  األردن« 
ــرًا. فـــالـــجـــمـــاعـــتـــان مــتــمــايــزتــان  ــيـ ــثـ يــعــنــي كـ
الجغرافي،  الــواقــع  بحكم  إن  ومنفصلتان، 
أو بحكم املمارسة العملية، وهو ما ينطبق 
ــــوان، ســـواء في  عــلــى كــل فـــروع جــمــاعــة اإلخـ
املنطقة أو خــارجــهــا. حــيــث ال يــوجــد رابــط 

سيّار الجميل

األساسية  ة 
ّ
العل  

ّ
أن العراقين  كل  يــدرك  متى 

في إخفاق بلدهم وتدهوره وتمزقه وتقهقره 
ــو الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــحـــاكـــم الـــــذي طــاملــا  هـ
التجربة  بــدا من عمق   ،

ْ
ولكن العقالء.  انتقده 

املأساوية أن املعارضن ال يعارضون النظام 
الــســيــاســي نــفــســه، بـــل يــعــارضــون ســيــاســات 
وانتقاد  وزراء،  رئيس  وتصريحات  حكومة 
.. إلخ.  فاسدين، ورداءة وزراء وتهافت نــّواب 
املــشــكــلــة األســاســّيــة فــي نــظــام الــحــكــم نفسه، 
ـــة، ودســـتـــوره 

ّ
وخــصــوصــًا فـــي مــبــادئــه الـــهـــش

القوى  ومــراكــز  الــبــلــيــدة،  وتحالفاته  الــضــال، 
الدينية والحزبية العابثة بمصيره، وما أنتج 
ذلك كله من سياسات منحرفة، ومحاصصات 
مع  وعشائرّية وشوفينّية،  طائفّية وجهوّية 
نزعة  بدلها  ت 

ّ
حل إذ  الوطنّية،  النزعة  إلــغــاء 

شعوبّية مقيتة، تستشري يومًا بعد آخر ضّد 
 ما هو عربي..  

ّ
كل

ــقـــوط الـــنـــظـــام الـــســـابـــق،  ــــراق، مـــنـــذ سـ ــعـ ــ ــّر الـ ــ مـ
بــمــراحــل وأزمــنــة مــأســاوّيــة، ســـواء على عهد 
ــــي، أم بـــتـــأســـيـــس نـــظـــام  ــركـ ــ ــيـ ــ االحـــــتـــــالل األمـ
ــلــــقــــوا عـــلـــيـــه تـــســـمـــيـــاٍت  ــــي، أطــ ــالـ ــ ــاســـي حـ ــيـ سـ
ــى، واســتــخــدمــوا توصيفات مــاكــرة، بــدءًا 

ّ
شــت

بــالــتــوافــقــّيــة والــفــيــدرالــيــة، بـــإصـــدار دســتــور 
مــخــل بــشــرف الـــعـــراق، ومــضــت عــشــر ســنــوات 
عــلــى عــهــد نــــوري املــالــكــي، رئــيــســًا للحكومة 
الــعــبــادي  )8 ســـنـــوات( وعــهــد خليفته حــيــدر 
ــّر بـــأســـوأ األحــــــوال،  )ســـنـــتـــان(، والــــعــــراق يـــمـ
حيث انتشر الفساد انتشارًا رهيبًا، وأفرغت 
الخزينة العراقية من أموالها باملليارات جّراء 
ــتـــبـــاح تــنــظــيــمــا الــقــاعــدة  االخــــتــــالســــات، واسـ
وداعـــــــش وبـــقـــيـــة املــلــيــشــيــات املــتــّهــتــكــة أهـــل 
العراق، وأقيم كيان دولة إسالمية في املوصل 

وتوابعها. 
كانت األحوال مضطربة مع تّدخالت اآلخرين، 

الرابط  بن الجماعة »األم« والــفــروع ســوى 
الفكري أو األيديولوجي. بل إن بعض هذه 
الــفــروع، كما هــي الــحــال مــع حركة النهضة 
في تونس، قد تجاوز الجماعة »األم« فكريًا 
وأيــديــولــوجــيــا، مــن خــالل تبني أطــروحــات 
فــقــهــيــة وفـــكـــريـــة وســيــاســيــة مــتــقــدمــة على 
»إخوان مصر«، ولعل ذلك كان أحد أسباب 
ــيــــة فــــي تـــونـــس،  نـــجـــاح الـــتـــجـــربـــة اإلســــالمــ

مقارنة بنظيرتيها في مصر واألردن.
ليست أزمة »إخوان األردن« األخيرة وليدة 
اليوم، وإنما هي نتاج حراك وصراع داخلي 
طــويــل بـــدأ قــبــل ســـنـــوات، وإن ظــهــر بشكل 
ــــح، بــعــد تــولــي املـــراقـــب الـــعـــام الــحــالــي  واضـ
لــلــجــمــاعــة، هــمــام ســعــيــد، قـــيـــادة الــجــمــاعــة 
عــام 2008. وقــد سعى همام ومعه زكــي بن 
إرشــيــد، األمــن الــعــام السابق لحزب جبهة 
العمل اإلسالمي، والنائب الحالي للمراقب 
العام، إلى فرض سيطرتهما على الجماعة 
والــحــزب، بشكل أثـــار اســتــيــاء مــن ُيعرفون 

بتيار »الحمائم« داخل الجماعة. 
في الوقت نفسه، انعكس فشل الجماعة في 
والشبابي،  الشعبي  الحراك  من  االستفادة 
فــي 2011 على  العربي  الربيع  مــوجــة  إّبـــان 
ــيـــادات  ــع قـ ــ ــــو مــــا دفـ ــلــــي. وهـ الــــوضــــع الــــداخــ
عــديــدة إلـــى املــطــالــبــة بـــاإلصـــالح الــداخــلــي، 
وتــغــيــيــر الـــخـــطـــاب الــســيــاســي واإلعـــالمـــي 
ــرجــمــت هـــذه املــطــالــب في 

ُ
لــلــجــمــاعــة. وقـــد ت

ــادات الــجــمــاعــة  إطـــــــالق مـــجـــمـــوعـــة مــــن قـــــيـــ
مــبــادرة لــإصــالح، أطلقوا عليها »املــبــادرة 

مع  العراقين..  املسؤولن  تنصيب  في  ى 
ّ
حت

رجـــوع الــعــراق إلـــى حــيــاة الــعــصــور البدائية 
املظلمة، مــع غــيــاب الــقــانــون والــنــظــام واألمــن 
واألمــــــان. فــهــل هــنــاك مـــن عــاقــل فـــي مــثــل هــذا 
متهالكًا  سياسيًا  نظامًا  يــعــارض  ال  العصر 
كهذا؟ وهــل هناك عراقي شريف واحــد يقبل 
ــعـــراق كــمــا هـــو عليه  عــلــى نــفــســه أن يــغــدو الـ
اليوم؟ وهل هناك من وطني غيور يرضى أن 
بــأفــواه اآلخرين،  الــعــراق لقمة سائغة  يمسي 

وهو عرضة اليوم للتقسيم والتشرذم؟ 
قبل أكثر من ثالثة أعــوام، تظاهر الناس في 
ــعــــراق، يــطــالــبــون بــحــقــوٍق  أمـــاكـــن عــــدة مـــن الــ
ى االتّهامات. 

ّ
 املتظاهرين بشت

ّ
لهم، فاتّهم كل

وقبل عــام، تظاهرت قوى سياسّية معارضة 
 

ّ
لــلــحــكــومــة والـــفـــســـاد، ولـــم تـــزل تــتــظــاهــر، كــل
ــل اإلصــــــــالح. وســتــبــقــى  ــ ــوم جـــمـــعـــة، مــــن أجـ ــ يـ
من  ولكن،  تعلن صيحاتها.  التظاهرات  هــذه 
 أّس 

ّ
تـــع أن لـــم  ـــذكـــر، كــونــهــا 

ُ
ت فـــائـــدٍة  أّي  دون 

الحاكم،  السياسي  النظام  في  يكمن  الــخــراب 
 الــفــســاَد والــحــكــومــة واملــالــكــي والــعــبــادي 

ّ
وأن

وســـــقـــــوط املـــــوصـــــل ونــــهــــب الـــــبـــــالد وخـــــــواء 
الخزينة.. إلخ كلها نتائج تطبيق ذلك النظام، 
ومــا عّبر عنه أنــاس يعتبرون جميعًا بيادق 
لـــذلـــك الــنــظــام الــســيــاســي، وهــــم رؤســـــاء كتل 
 أغلبهم ال يعرف ألف باء 

ّ
وأحزاب، إذ تبّن أن

الــقــرار،  أو طــريــقــة صــنــع  الــســيــاســة واإلدارة، 
أو أســـلـــوب بـــنـــاء الـــعـــالقـــات. وعــــد الــعــبــادي 
ــــات  الــــشــــعــــب بــــــاإلصــــــالحــــــات، فـــــــــأّي إصـــــالحـ
مــن  مـــجـــلـــس وزراء  يـــــــرأس  ــا، وهــــــو  ــهــ بــ قــــــام 
ممن  التعيسة،  نماذجهم  وأمامنا  الفاشلن؟ 
تــحــاصــصــوا عــلــى تــوزيــرهــم، واتــفــق رؤســـاء 
الكتل واألحــزاب على تنصيبهم.. فمن بيادق 
الــعــراق ضمن  بحكم  أمسكت  طبقة سياسّية 
أكذوبة الديمقراطية واالنتخابات التي تبّن 
تــزويــرهــا وتــدخــالت اآلخــريــن فــيــهــا.. وفــرض 

أسماء معينة لقيادة البالد.

»مبادرة الشراكة واإلنقاذ«، لكنهم فشلوا في 
ذلـــك، مــا اضطرهم إلــى االســتــقــالــة، اعتراضًا 

على عدم االستجابة ملطالبهم.
وانــقــســامــاتــهــم  األردن«  ــوان  »إخـــــ خـــالفـــات 
تــعــود إلـــى أســبــاب عـــديـــدة، أولــهــا التكلس 
والـــجـــمـــود الــتــنــظــيــمــي لـــلـــجـــمـــاعـــة، والـــتـــي 
الــصــقــور«،  »تــيــار  قيادتها، ومعها  رفــضــت 
السماح  أجل  الداخلية، من  الالئحة  تعديل 
والسماح  التنظيم،  في  دمــاء جديدة  بضخ 
بمشاركة أكبر للشباب والنساء في صناعة 
قرارات الجماعة. وهي املشكلة نفسها التي 
تواجه »إخــوان مصر«، وخرجت للعلن في 
الشهور القليلة املاضية. ثانيًا، الخالف بن 
ــطــري أو املحلي 

ُ
الــطــرح األمــمــي والــطــرح الــق

للجماعة، حيث يتهم تيار »الحمائم«، تيار 
الــصــقــور بــأنــه يــحــمــل أجــنــدة غــيــر أردنــيــة، 
ويسعى إلى ربط الجماعة بالخارج، سواء 
بــالــجــمــاعــة األم أو بــحــركــة حـــمـــاس، ولــعــل 
هـــذا االتـــهـــام هـــو مـــا يــقــف فـــي خــلــفــيــة قـــرار 

هم. طالبنا مرارًا وتكرارًا 
ّ
حساب هالك أهله كل

الــعــراق أّي حـــزب طــائــفــي ديــنــي،  أن ال يحكم 
وأن ال تتّدخل أّي مرجعّية دينية في شؤون 
الــحــكــم، وأن ال تــكــون وصـــّيـــة عــلــى أّي نــظــام 
العراقي،  الجيش  على  ُيحافظ  وأن  سياسي، 
، مــن دون 

ً
 واحــــدة

ً
 دفــاعــّيــة

ً
 عــســكــرّيــة

ً
منظومة

أن تشاركها أّي مليشيات أوليغارية بأعمال 
لة 

ّ
عسكرّية، وأن تكون للعراق سياسة مستق

الجوار، وأن يتساوى وزن املشاركة  عن دول 
في حكم البالد بن األغلبّيات وأبناء الطيف 
الـــعـــراقـــي كــلــهــم. وأن يــعــيــش الــــعــــراق نــظــامــًا 
ســيــاســّيــًا مــدنــيــًا بــدســتــور مــدنــي، ال يخضع 
 العراقين.. 

ّ
إلى أّي إرادة أخرى، غير إرادة كل

 
ّ

 الـــصـــفـــر؟ مــتــى يـــثـــور كــل
ُ
مــتــى تــحــن ســـاعـــة

الــعــراقــيــن ضـــّد هـــذا الــنــظــام الــفــاســد؟ ومتى 
الحقيقّية،  الــثــورة  الــعــراق معنى  أهـــل  يـــدرك 
 بالثورات، والتي كانت 

ً
وا طويال

ّ
بعد أن تشدق

مجّرد انقالبات عسكرية؟ وإذا كانوا قد آمنوا 
ًا بالثورات.. أليَس اآلن هو أوانها، والعراق 

ّ
حق

يغرق، يومًا بعد آخر؟  ألم يحن زمن الثورة، 
ــّيـــة الـــحـــاكـــمـــة مــجــمــوعــة  والـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاسـ
اليوم  لهم بعد  الدين، فال حياة  تحكم باسم 
ــعــــراق؟ إلــــى مــتــى تــبــقــى املــحــاصــصــات  فـــي الــ
وتوزيع املسؤولّيات حكرًا على زعماء للكتل؟ 
ــف املــرجــعــّيــة فــي الــنــجــف األشـــرف 

ّ
مــتــى تــتــوق

عـــن نــصــائــحــهــا، بــعــد أن كـــانـــت قـــد ســاهــمــت 
فـــي تــأيــيــد هــــذه الــطــبــقــة الــحــاكــمــة، وبـــاركـــت 

الجماعة  االرتباط عن  فك  أخيرًا،  الجماعة، 
بن  العالقة  مسألة  ثالثًا،  مصر.  في  »األم« 
الجماعة والحزب. فعلى الرغم من الفصلن، 
إال  الـــكـــيـــانـــن،  بــــن  واإلداري،  الــتــنــظــيــمــي 
ــيـــادات الــجــمــاعــة، خــصــوصــًا مـــن تــيــار  أن قـ
الصقور، تمارس دورًا مهيمنًا على الحزب، 
بشكل جعله يقف عاجزًا عن الحركة ككيان 
للصراعات  رهينة  جعله  مــا  وهــو  مستقل، 
تذكية  فــي  وســاهــم  الجماعة،  فــي  الداخلية 
حـــالـــة الـــخـــالف الـــتـــي يــمــر بـــهـــا، وأدت إلــى 
تــصــّدعــات كــمــا أشــرنــا آنــفــا. رابــعــًا، طبيعة 
األردنــيــة، والتي وصلت  الدولة  العالقة مع 
إلــــى درجــــة عــالــيــة مـــن الــتــوتــر واالحـــتـــقـــان، 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، وزادت بــعــد موجة 
»الــربــيــع الــعــربــي« الــتــي حـــاولـــت الــجــمــاعــة 
ركوبها، وتحقيق مكاسب خاصة بها، وهو 
ما أثار غضب النظام ودوائره املتنفذة التي 
سعت، بدورها، لتذكية الخالفات الداخلية 

في الجماعة، وإضعافها داخليًا. 
ال تنفصل أزمــة »إخــوان األردن« عن األزمــة 
الـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا تــــيــــار اإلســــــالم 
والتي  املنطقة،  في  األرثوذكسي  السياسي 
تــبــدو بــشــكــل أوضــــح فـــي الــحــالــة املــصــريــة، 
ويــبــدو أن »الــنــمــوذج اإلخـــوانـــي« قــد وصل 
إلى مرحلٍة من الشيخوخة، لن ينقذها منه 
سوى إعــادة النظر في كثير من أطروحاته 
الفكرية والتنظيمية والسياسية، وهو أمر 

ال يزال بعيدًا على األقل في األمد املنظور.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

بــعــضــهــم فــــي مــنــاصــبــهــم، فـــكـــانـــوا مــــن أكــبــر 
الفاسدين؟ وستتحّمل مسؤوليتها الشرعّية 
ــام الـــلـــه والـــتـــاريـــخ. صفقتم  ــ والـــتـــاريـــخـــّيـــة أمـ
للفدرالية واألقاليم قبل سنن، وكّرستم ذلك 
في دستور عقيم، من دون سماع من نصحكم 
 مشروعكم هو تمزيق للعراق والعراقين. 

ّ
أن

ــراق كــلــه  ــ ــعـ ــ والـــــيـــــوم، تـــتـــبـــاكـــون كــــي يــبــقــى الـ
سياسيًا  نظامًا  تؤسسون  وكأنكم  بأيديكم، 

سيحيا إلى األبد. 
الــــثــــورة والــتــغــيــيــر الــــجــــذري البـــــّد أن يــكــونــا 
الشرفاء،  العراقين   

ّ
لكل واألخير  األول   

ّ
الحل

العمل  تجميد  عــلــى  مطالبهم  تنحصر  وأن 
حكومة  وتشكيل  الــبــرملــان،   

ّ
وحــل بالدستور، 

طـــــوارئ انــتــقــالــيــة، واالعـــتـــمـــاد عــلــى الجيش 
الفصائل   

ّ
وحـــل األم،  على  للحفاظ  دعــم  قــوة 

املــلــيــشــيــاويــة املــســلــحــة املــرتــبــطــة بــالــحــركــات 
الــحــزبــيــة والــطــائــفــيــة.. ولــكــن، مــن طـــرف آخــر، 
يقرأ نفسه بطريقة  الــواقــع   

ّ
إن يقول بعضهم 

املعارضة  السياسية  القوى  بغياب  معاكسة 
ــور اإلصــــالحــــات،  الــحــقــيــقــيــة، والـــبـــقـــاء فـــي طــ
ــحــــق مـــعـــه، إن تــقــديــم  ــقــــول بـــعـــضـــهـــم، والــ ويــ
العبادي استقالته أمنّية ال يمكننا قبولها، إذ 
يعني ذلك وضع البالد في حالة من الفوضى. 
لذلك البد من تشجيعه، التخاذ قراره الحاسم 
ــه، حـــزب  ــ ــزبـ ــ ــــن حـ ــــي اإلصــــــــــالح، والــــتــــبــــرؤ مـ فـ
الدعوة. وهذا ال يمكن قبوله أبدًا، إذ ستبقى 
النظام  فــي األعـــمـــاق، وسيبقى  كــامــنــة  ــة 

ّ
الــعــل

الــســيــاســي مـــع رمــــــوزه جــاثــمــًا عــلــى أنــفــاس 
العراقين.. وستبقى الطبقة السياسّية تعبث 
بشأن العراق وأهله إلى ما شاء الله.. الثورة 
ــن مــخــاضــهــا ســـتـــولـــد طــبــقــة  ــ ، ومـ

ّ
هــــي الــــحــــل

حــاكــمــة جــديــدة، وســتــكــون أفــضــل بكثير من 
الطبقة السياسية الحالية، الفاقدة شرعيتها 
ووطنيتها، فمتى تعلنوا ساعة الصفر، أيها 

العراقيون؟ 
)مؤرخ عراقي(

اإلعــالم  عرف في 
ُ
ت للبناء«، والتي  األردنــيــة 

بــمــبــادرة »زمــــزم«، وقــادهــا الــدكــتــور إرحيل 
غــــرابــــيــــة، رئـــيـــس الـــــدائـــــرة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
جــمــاعــة اإلخــــــوان، ومــعــه الــقــيــاديــان، نبيل 
الرغم  وعــلــى  دهــيــســات.  وجميل  الكوفحي 
من أن هؤالء القادة لم يعلنوا انشقاقهم عن 
الــجــمــاعــة عــقــدت محاكمة  الــجــمــاعــة، إال أن 

داخلية لهم، وفصلتهم.
ثم جــاءت األزمــة األكبر في تاريخ الجماعة، 
العام األسبق للجماعة،  عندما أنشأ املراقب 
مــوازيــة،  أخـــرى  ذنــيــبــات، جماعة  عبداملجيد 
تـــحـــت مــســمــى جــمــعــيــة اإلخــــــــوان املــســلــمــن، 
بــحــجــة أن الــجــمــاعــة األصــلــيــة غــيــر مــرخــص 
ــًا، كـــمـــا أنـــهـــا تـــابـــعـــة لــلــتــنــظــيــم  ــيـ ــونـ ــانـ لـــهـــا قـ
جماعة  وليست  املسلمن،  لــإخــوان  الــدولــي 
وتر  على  األردنـــي  النظام  لعب  وقــد  محلية. 
هــذه الــخــالفــات الــداخــلــيــة، فــقــام بالترخيص 
لجمعية ذنيبات، في مارس/ آذار املاضي، ما 
أدى إلى حالة من الفزع والتوتر داخل »إخوان 
الــوقــت، والــجــمــاعــة تمر  األردن«. ومــنــذ ذلـــك 
بــأزمــات عــديــدة، والــتــي انتقلت بــدورهــا إلى 
حزب »الجبهة« الذي استقال منه، في نهاية 
الـــعـــام، عـــدد كــبــيــر مـــن الـــقـــيـــادات الــتــاريــخــيــة 
ــيــــخ حـــمـــزة  ، الــــشــ

ً
ــنــــهــــم، مـــــثـــــال لـــلـــجـــمـــاعـــة، مــ

منصور، األمن العام السابق للحزب، وسالم 
الــفــالحــات، املــراقــب الــعــام األســبــق للجماعة، 
أبو  جميل  والقيادي  القضاة،  وعبدالحميد 
ــاع في  ــ بــكــر، والـــذيـــن حـــاولـــوا إصــــالح األوضـ
الحزب، من خالل مبادرة طرحوها، وسميت 

كشفت مصادر سياسّية، أخيرًا، عن تغييرات 
وزارّية مرتقبة في الحكومة الحالية، برئاسة 
ــــت، فــــي تــصــريــحــات  ــالـ ــ حـــيـــدر الــــعــــبــــادي. وقـ
»العبادي،  إن  األميركية،  الحرة  قناة  نقلتها 
فقوا 

ّ
ات وبعد اجتماعه، أمس، برؤساء الكتل، 

أبــرز  »مــن  أن   
ً
ة

ّ
مبين وزاريــــة«،  تغييرات  على 

التغييرات هي تغيير وزير الداخلية برئيس 
الشباب  وزارة  وإلــغــاء  الــنــيــابــيــة«،  بـــدر  كتلة 
والرياضة وتحويلها إلى هيئة، ودمج وزارة 
النفط والكهرباء بواحدة، ودمج وزارة النقل 
بوزارة االتصاالت، ويتولى رئيس كتلة الحل 
مرتقب  واســـتـــبـــدال  الـــتـــجـــارة.  وزارة  مــنــصــب 
الــكــردي.  الـــوزراء  املالية بنائب رئيس  لــوزيــر 
إلــى تولي وزير  إلــى تسريباٍت تشير  ولفتت 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي منصب 

وزارة الخارجية، بداًل من الوزير الحالي«.
ــيـــرًا، وهـــي عــمــلــيــة إللــهــاء  هـــذا مـــا قـــرأنـــاه، أخـ
 
ً
 وذكّية

ً
الناس، وكأن الحكومة ستغدو طاهرة

ي أخيه املسؤولّية! 
ّ
بخروج شهاب الدين وتول

ــهــا فـــاســـدة، ال تصلح 
ّ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة كــل

ــدًا لــلــحــكــم بــمــعــّيــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء نــفــســه  ــ أبــ
ــذي يــنــبــغــي أن تــكــثــر مــطــالــبــات الــعــراقــيــن  الــ
باستقالته أو تنحيته. ولكن، حتى إن تنّحى 
عن الحكم، وتغيّرت الــوزارة، وجيء بحكومة 
أخرى، فستبقى حليمة على عادتها القديمة، 
، فـــي صــلــب الــنــظــام 

ً
ــــال إذ تــكــمــن املــشــكــلــة، أصـ

 الــعــراقــيــن 
ّ

الــســيــاســي الــــذي ينبغي عــلــى كـــل
آخــر،  سياسي  بنظام  وتغييره  منه  الــتــجــّرد 
ــلـــة كــــانــــت. ال تـــنـــفـــع الـــعـــالجـــات  وبــــــــأّي وســـيـ
املطروحة أبدًا، سواء كانت بأسلوب املطالبات 
أو اإلصالحات أو التبديالت، ما لم يتّم تغيير 
جذري وحقيقي لهذا النظام السياسي الذي 
يعتبره بعضهم مثاليًا، كونه البديل الوحيد 
لزوال النظام السابق، وهذه خدعة ُيراد منها 
إبقاء هذا النظام، مهما عانى العراق، ومهما 
ــك على  ــان ذلــ ــو كــ ـــى لـ

ّ
ــــاب الـــعـــراقـــيـــن، حـــت أصـ

أزمة »اإلخوان المسلمين« في األردن

من أجل ساعة صفر عراقيّة

يبدو أن »النموذج 
اإلخواني« قد وصل 

إلى مرحلٍة من 
الشيخوخة

الثورة والتغيير الجذري 
الحّل األول واألخير لكّل 

العراقيين الشرفاء
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غزة ـ يامن سلمان

ــوءًا فـــي قــطــاع  ــ ــوال الــنــفــســيــة سـ ــ ــ ــزداد األحـ ــ تــ
غـــزة مــع تــــرّدي الـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة أكثر 
االنتحار،  على  الغزين  إقـــدام   

ّ
ولــعــل فأكثر. 

لحظ حــاالت انتحار أو 
ُ
مــن تبعات ذلــك الــتــدهــور. وت

العام  بداية  منذ  أسبوعيًا،  الحياة،  إلنهاء  محاوالت 
الجاري، من دون أن يعني ذلك أن األمر مستجّد.

الثاني املاضي، وضع  في بداية شهر يناير/ كانون 
شــــاب مـــن حــــّي الـــزيـــتـــون، جـــنـــوب مــديــنــة غـــــزة، حــدًا 
لحياته وقـــد تــنــاول مــبــيــدات زراعـــيـــة. وكــشــف تقرير 
تــنــاول كمية كبير وقــاتــلــة من  أنـــه  الــشــرعــي  الطبيب 
املبيدات. ُيذكر أن عائلته أبلغت الشرطة أنه تناولها 
عن طريق الخطأ. وبّينت التحقيقات أن الشاب البالغ 

من العمر 23 عامًا، انتحر بسبب خالفات عائلية.
كذلك أقدم شاب من مدينة خان يونس على االنتحار، 
بشنق نفسه بحبل في حقل زراعي في دير البلح في 
الحادثة،  حــول  شكوكًا  ثّمة  لكن  الوسطى.  املحافظة 
إذ يعتقد بعضهم أنه كان ضحية جريمة قتل، على 
الــرغــم مــن أن املــعــايــنــات األولــيــة أشــــارت إلـــى أنـــه من 

وضع حدًا لحياته.
ــبـــوع، عند  مـــن جــهــة أخـــــرى، شــهــد الـــغـــزيـــون قــبــل أسـ
الجاري، محاولة  فبراير/ شباط  التاسع من  ظهيرة 
ق 

ّ
انتحار لشاب ثالثيني في مدينة غزة. وكان قد تسل

فـــوق عــمــارة سكنية، مــهــددًا باالنتحار  ــال  بـــرج إرســ
أمام الجميع. تجّمع املئات من حوله، فراح يخاطبهم 
إلــى معاناته  إنــهــاء حياته  قــرار  بصوت عــاٍل ويعيد 
الــشــديــد، خصوصًا أنــه معيل أســرتــه، وما  مــن الفقر 
من دخــل شهري لــه. لكن، قبل أن يلقي بنفسه، تلقى 
وعودًا بتحسن وضعه، فيما أنزلته طواقم من الدفاع 
املــدنــي. وقــد أثـــارت قضيته ضجة لــدى الـــرأي الــعــام، 
إذ دفــع ســوء الوضع املعيشي هــذا األب إلــى محاولة 

ــّم تـــجـــاري بــكــمــيــات  نــســتــقــبــلــهــا تــنــتــج عـــن تـــنـــاول ســ
كــبــيــرة، أو جــرعــات أدويـــة بكمية كــبــيــرة. أمــا آخــرون 
األقل  النسبة  اليد، فيما  إلــى قطع شراين  فيعمدون 
تلجأ إلــى الشنق«. ويشير إلــى أن »الــحــاالت تزايدت 

باملقارنة مع الفترة نفسها من العام املاضي«.
وفــي هــذا اإلطـــار، يشرح املتخصص فــي علم النفس 
ــار فـــي غـــزة،  ــتـــحـ مـــدحـــت شــعــت انـــتـــشـــار ظـــاهـــرة االنـ
لــدى الشباب فــي غزة  اغــتــراب نفسي  بأنها »حـــاالت 
بشكل كبير. خاللها يفقد الشباب الثقة بمن حولهم، 
ــن الــــوحــــدة بــشــكــل كــبــيــر«.  لــتــســيــطــر عــلــيــهــم حـــالـــة مـ
الــســيــئ وعــدم  الـــواقـــع  يــضــيــف: »وخــــالل معايشتهم 
حدوث أي تغير، يضطرون إما إلى الهجرة أو اإلدمان 
أو االنتحار. وألنهم ال يستطيعون الهجرة من غزة، 
وعدد منهم ال ُيقبل على اإلدمان، فإن نسبة األمل في 
الحياة تكون ضعيفة، وهو ما يدفع عــددًا منهم إلى 

التفكير باالنتحار«.
تحّمل حرمانه  اإلنــســان  »بإمكان  أن  ويوضح شعت 
من املاء والغذاء لفترة زمنية، لكنه ال يستطيع العيش 
لدقائق من غير أمل. وفي غزة، األمل مفقود ومقّومات 
م جلسات عّدة 

ّ
قد نظ الحياة معدومة«. وكــان شعت 

مع شباب في بعض املناطق املهمشة، وجد خاللها أن 
الشباب من مناطق وسط القطاع وجنوبه هم »األكثر 
النفسي، ويفتقدون األمان  تعرضًا لحاالت االكتئاب 

الحياتي«.
من جهته، يلفت رئيس قسم تطوير خدمات الصحة 
الــنــفــســيــة فـــي وزارة الــصــحــة هـــشـــام املــــدلــــل، إلــــى أن 
النفسية  الحياة  ــر في جميع مناحي 

ّ
أث »حصار غزة 

والصحية واالقتصادية، ولم يستثِن أي فئة«. يضيف 
ــــادة عـــدد مــراجــعــي  أن »ثـــّمـــة مـــؤشـــرات تــشــيــر إلـــى زيـ
الخدمات النفسية في جميع مراكز الصحة النفسية«، 
 إن »الــقــلــق واالكــتــئــاب، خصوصًا بــن األطــفــال 

ً
قــائــال

والشباب، هما من املؤشرات الخطيرة«.

االنتحار لعدم مقدرته توفير لقمة عيش ألبنائه.
قبل ذلك، كان الشاب عزمي يونس البريم )32 عامًا( 
مــن خــان يــونــس، قــد أقــدم على إحـــراق نفسه بالقرب 
ــام  مـــن دوار بــنــي ســهــيــال جـــنـــوب الـــقـــطـــاع، فـــجـــأة أمـ
ــنـــن عــلــى إطــفــاء  الـــســـائـــقـــن. وعـــمـــل عــــدد مـــن املـــواطـ
الــنــار الــتــي اشتعلت فــي جــســمــه، إلـــى حــن نقله إلــى 
املائة.  الــحــروق بسبعن في  ـــّدرت نسبة 

ُ
ق املستشفى. 

ر النتحاره 
ّ

تجدر اإلشارة إلى أن البريم كان قد حض
بشكل كامل، ونشر على حسابه الشخصي على موقع 
»فيسبوك« تدوينة تداولها أصدقاؤه قبل ساعة من 
إحراقه نفسه. كتب: »عشت حياتي كلها وأنا ِنفسي 
أنهي حياتي واآلن أنا سأنهي حياتي آخر أمنياتي«. 
ويشير أحد أقارب البريم لـ »العربي الجديد« إلى أن 
»محاولة عزمي ليست األولى في شرق خان يونس، 
ر عليها األهل. وعزمي وصل 

ّ
لكن حاالت كثيرة يتست

إذ عجز عن  التحمل،  قـــادرًا على  لــم يعد  إلــى مرحلة 
تلبية احتياجات أطفاله«.

ــارة إلـــى أن مــحــاولــة الــبــريــم أتـــت الثالثة  ــ تــجــدر اإلشـ
خــالل أربــعــة أيــام فــي خــان يــونــس، لتتبعها محاولة 
شاب قطع شرايينه أمام بوابة مستشفى الشفاء، كأن 
في ذلك طلبًا للنجدة. وقد ُمنع من ذلك في اللحظات 

األخيرة.
دقيق  رقــم  على  الحصول  الجديد«  »العربي  حاولت 
لــــحــــاالت االنـــتـــحـــار فــــي غــــــزة، مــــن الـــجـــهـــات األمــنــيــة 
املختصة والصحية، إال أنها لم تحصل على رد. لكن 
مصدرًا طبيًا من داخل قسم االستقبال في مستشفى 
الــشــفــاء، كــشــف لــنــا أن »عــشــرات مــحــاوالت االنــتــحــار 
الــجــاري. لكن مــن يقدمون  الــعــام  بــدايــة  سّجلت منذ 
عــلــى ذلــــك، غــالــبــًا مــا يــدخــلــون الـــطـــوارئ وهـــم فــاقــدو 
الــوعــي، فــي حــن أن عائلته ال تــجــرؤ على االعــتــراف 
بأنها محاولة انتحار، بسبب تخوفها من تحقيقات 
الــشــرطــة«. يــضــيــف أن »أكــثــر حــــاالت االنــتــحــار التي 

مجتمع
بوعود   

ً
عمال وفــرزهــم،  اللجوء  وطالبي  للمهاجرين  تسجيل  مراكز  غــدًا،  رسميًا  اليونان  تفتح 

قطعتها لالتحاد األوروبي، قبل انعقاد القمة األوروبية نهاية األسبوع الجاري، بحسب مصدر 
الــتــي اصطدمت  الــبــنــاء  الــجــاري، بسبب تأخير أعــمــال  حــكــومــي. وقــد تــأّجــل فتحها إلــى الشهر 
بمعارضة البلديات املحلية وعدد من السكان الذين رأوا في تدفق املهاجرين خطرًا على السياحة 
املحلية. وتفتح املــراكــز فــي جــزر ليسبوس وكــيــوس ولــيــروس وســامــوس فــي بحر إيــجــه، حيث 
)فرانس برس( املحطة األولى للمهاجرين الوافدين من سواحل تركيا في طريقهم إلى أوروبا.  

سجلت روسيا إصابة أول شخص لديها بفيروس »زيكا«، أمس االثنن. وقد أعلنت دائرة حماية 
إلــى حجرة صحية  قلت 

ُ
ن املصابة في »حالة جيدة«، وقــد  املواطنة  أن  الروسية  املستهلك  حقوق 

ملراقبة حالتها، مشيرة إلى أن أفراد أسرتها ال يعانون من أعراض »زيكا«. وأشارت إلى احتمال 
انتقال الفيروس إليها في جمهورية الدومينيكان، حيث كانت تقضي عطلتها، مؤكدة أن السلطات 
مت الطائرة التي حملتها إلى بالدها، تحسبًا من احتمال انتقال الفيروس. أضافت أن 

ّ
الروسية عق

)األناضول( طبيعة املناخ في روسيا ال تساعد على انتشاره، مؤكدة أن األوضاع تحت السيطرة.  

أول إصابة بفيروس »زيكا« في روسيااليونان تفتح غدًا مراكز تسجيل للمهاجرين

صيدا ـ انتصار الدنان

احـــتـــفـــلـــت بـــعـــيـــد مــــيــــالدهــــا الــــثــــالــــث عــشــر 
بــعــد زواجــهــا بنحو شــهــريــن. وهـــي كانت 
ــزواج بــاكــرًا بــعــد وفــاة  ــ قــد اضــطــرت إلـــى الـ
ــهــا تتخلص مــن الــفــقــر. تــقــول: 

ّ
والـــدهـــا، عــل

أمي  كانت  وصبيان.  فتيات  خمس  »نحن 
تبيع مالبس اعتادت شراءها من سورية، 
الــذي نسكنه. ومع  إلى جيرانها في الحي 
الـــوقـــت، ازداد عـــدد الــزبــائــن الـــذيـــن كــانــوا 
يــــرتــــادون بــيــتــنــا لـــشـــراء مـــا يــحــتــاجــونــه«. 
ــــك، كـــانـــت عـــاجـــزة عن  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـ

تأمن جميع احتياجات عائلتها. لذلك، لم 
تتردد في تزويجهن باكرًا، شرط أن يكون 

الشاب حسن السمعة. 
ولــــدت أســـيـــرة خــلــيــل إبــراهــيــم عـــام 1982. 
السابعة من  وفي والــدهــا حن كانت في 

ُ
ت

ــظــــروف الــصــعــبــة، لم  عـــمـــرهـــا. وبــســبــب الــ
هو  ــذا  »وهــ تعليمها،  مــتــابــعــة  مــن  تتمكن 
سبب شــقــائــي«، على حــد قــولــهــا. تضيف: 
»لم أعش طفولة عادية مثل بقية األطفال. 
بــعــد وفــــاة والــــــدي، اضـــطـــرت أمــــي للعمل. 
وبــســبــب وضــعــنــا املــــادي الــصــعــب، عمدت 
والــدتــي إلــى تزويجنا. هــكــذا، تــزوجــت في 

الثالثة عشرة من عمري. لم نكن نملك قرار 
الزواج. هذا القرار يصدره األهل وما علينا 

إال االلتزام«. 
تتابع إبراهيم: »أنجبُت أربعة صبيان. كان 
راتب زوجي متواضعًا، مما اضطرني إلى 

البحث عن عمل للمساعدة في تأمن 
مصاريف البيت«. اليوم، تعمل في تنظيف 
الشاي  إعـــداد  إلــى  املكاتب، باإلضافة  أحــد 
والـــقـــهـــوة لــلــضــيــوف. وتـــبـــدو راضـــيـــة عن 
حــيــاتــهــا، وال يــهــمــهــا إال تــعــلــيــم أوالدهـــــا 
وتأمن كل ما يحتاجون إليه، فقد رسمت 
. في الوقت 

ً
 جميال

ً
لهم في خيالها مستقبال

نفسه، تشير إلى أنها لو أكملت تعليمها، 
لعملت في مجال آخر. 

وعـــن والـــدهـــا، تــقــول إنـــه »كـــان عــنــصــرًا في 
حــركــة )فـــتـــح( لــكــنــه اعــتــقــل وضــــرب ضــربــًا 
إلــى وفــاتــه. لذلك، حولت  مبرحًا، مما أدى 
ــــرة الـــشـــؤون، إذ لم  الــحــركــة راتـــبـــه إلـــى دائـ
ذلك  بل مدنيًا. في  يعتبر شهيدًا عسكريًا 
ــوقــــت، لـــم يــكــن راتـــبـــه يـــتـــجـــاوز األربـــعـــة  الــ
ــو 15  ــرة لــبــنــانــيــة )نـــحـ ــيـ ــــف لـ وعـــشـــريـــن ألـ
دوالرًا(. واليوم، وصل إلى ثالثن ألف ليرة 
لــبــنــانــيــة. كـــان أهــلــي يــعــيــشــون فــي منطقة 
الــبــركــســات فــي مــنــزل مــتــواضــع، ولـــم يكن 

العمل بسبب صغر  شقيقاي قادرين على 
ســنــهــمــا. تــذكــر أن حــيــاتــهــم كــانــت صعبة 
ــق، بـــعـــدمـــا تـــزوجـــت  ــ ــــت الحــ ــــي وقـ ــدًا. وفـ ــ جــ
ــطــف أخــي عــام 2004، و«لــم 

ُ
وشقيقاتي، خ

نعرف عنه أي شيء حتى اليوم«. 
ــيــــم  ــيـــش إبــــراهــ ــعـ ــي، تـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ فـــــي الـــــوقـــــت الـ
مــــع زوجــــهــــا وأوالدهــــــــــا فــــي بـــيـــت صــغــيــر 
ومــــتــــواضــــع، ســـقـــفـــه مـــصـــنـــوع مــــن ألـــــواح 
ــو«، وهـــــــو مــــؤلــــف مـــــن غـــرفـــتـــن  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ »الـ
صـــغـــيـــرتـــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة حـــــي الـــــطـــــوارئ 
املــــحــــاذي ملــخــيــم عـــن الـــحـــلـــوة فـــي مــديــنــة 

صيدا )جنوب لبنان(.

الفقر أجبرها على الزواج باكرًا

عصام سحمراني

تحمل الطفلة ورودها الحمراء في جعبتها. 
تدور فيها على املتنزهني على كورنيش 

الروشة قبالة الصخرة الشهيرة في 
العاصمة اللبنانية بيروت. من يشتري الحّب 
منها؟ من يقدم لها ورقتني ماليتني أو ثاثًا 

ال تتجاوز قيمتها دوالرين أميركيني؟
ربما تنجز مهمتها سريعًا، وربما تتأخر 
 وأخيرًا أن تنهي ما 

ً
في ذلك. فاملطلوب أوال

معها من »بضاعة« وتعود من حيث أتت. 
حيث ال أحد يعرف أين أو يهتم حتى.

يلتقط أحدهم صورتها بهاتفه املحمول. 
ينشر الصورة بسرعة لطفلة يندب هو 

 ما 
ّ

نفسه حظها فكأنه يتقمصها ويعلم كل
مرت به من مآس، ويتباكى على حالها. يبث 

أصدقاؤه عواطفهم إعجابات وتعليقات 
متعاطفة، وأخرى تشتم من يشّغلها 

وتطالب بمعاقبته.
لكّن هؤالء ال يقدمون البديل أبدًا. فلو 

 واعتقلت 
ً
افترضنا أّن الدولة تحركت فعا

مشّغل الفتاة، وهم أهلها في الغالب، فما 
الذي سيحدث لها؟ هل ستؤويها الدولة في 

مركز متخصص يؤّمن لها أسلوب حياة 
صحيًا فيه من التعليم والترفيه واملعاملة 
الحسنة ما يغنيها عن أهلها الذين كانوا 

 بأطفال 
ً
ونها؟ هل الدولة تهتم فعا

ّ
يستغل

الشوارع؟ هل الجمعيات، ال الدولة، تبادر 
بدورها إلى ضّم هؤالء إلى برامجها املكثفة 

التي تستدرج من أجلها الدعم الخارجي؟ 
ذلك الدعم الذي يظهر عادة في جيوب 
مسؤولي تلك الجمعيات وحساباتهم 

املصرفية وحفاتهم وسياراتهم 
ومساكنهم. هل ستكون الطفلة في مأمن 

من االستغال هناك؟
املسألة هي في انساخ عن الواقع يتحكم 

بهؤالء »املهوبرين« خصوصًا في وسائل 
التواصل االجتماعي. يجدها البعض 

موضة شعبية أن يقدم مثل هذه الصور مع 
البكائيات املعهودة ألصدقائه. هي تجارة 

من نوع آخر.. تجارة إعجابات ومشاركات 
وتعليقات وربما يكون من بعدها لقاء مع 

أحد برامج ليلة اإلثنني الفضائحية، تلك 
التي تحسب نفسها وهي تتحكم بعقول 

املشاهدين وتثير غرائزهم، تصنع الرأي أو 
تصنع التغيير. وما هي كذلك أبدًا، فالعقل 

هو األساس مهما أطلق الناس العنان 
لغرائزهم. 

يمكن أن نتخيل األمر بشكل آخر واقعي 
تمامًا. أن يشتري منها املصور تلك الورود. 

هو يعلم أّن املال قد يصل إلى يد من 
يستغل الطفلة. لكّن املطلوب منها هو إنهاء 
بضاعتها. عندها ربما يكون لها املزيد من 
وقت الراحة، الذي يمكن أن تمضيه في أّي 

شيء خاص بها ولو عند الرصيف، أو عند 
الشاطئ، أو حتى تختبئ فيه بني القصب.. 

ربما تنام، أو تأكل سندويشًا اشترته خطفًا 
من مطعم مأكوالت سريعة لطاملا حلمت به.
الواقع نفسه يشير إلى أّن تشغيل األطفال 
في لبنان سيبقى، فا الدولة ستتحرك وال 

الجمعيات. إذًا، وببساطة، ال تزيدوا إلى 
النفاق نفاقًا. تعاطفكم لن ينقذ الطفلة أو 

ينصفها.

تعاطف كاذب

مزاج
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األمل في الحياة ضعيف )فرانس برس(



الـــضـــبـــاط يـــعـــتـــبـــرون أنــفــســهــم مـــائـــكـــة فـــوق 
البشر. هددونا بالسجن إن لم نصمت. بقينا 
التالي عندما  الــيــوم  املــطــار حتى  على أرض 
قبلت شركة عائدة أن تأخذنا معها من دون 
ما  إاّل  العربية،  الضيافة  كــرم  على  أن نشهد 

رأيناه من األمن!«.
شــكــاوى هـــؤالء الــشــبــان والــشــابــات مــن أصل 
مـــهـــاجـــر ال تـــخـــص فـــقـــط ســـلـــطـــات الــــواليــــات 
حني  تستنفر  التي  العربية  والـــدول  املتحدة 
تــســأل عــن »األصــــل واالســــم الــربــاعــي بالرغم 
من أننا ال نستخدمه«. بل كذلك هنالك غضب 
من سلطات بادهم التي يحملون جنسيتها 
والتي ال تحرك ساكنًا وال تسأل عن قضيتهم.
يـــقـــارن يــحــيــى ومــثــلــه تــفــعــل يــســرا وغــيــرهــم 
ــل الــعــربــي، مــمــن تــحــدثــوا إلــى  مــن ذوي األصـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــيــنــهــم وبــــني مــواطــنــني 
 أوروبيًا أبيض 

ّ
آخرين: »ماذا سيحدث لو أن

ــم آخـــــــر، احـــتـــجـــز وأهـــــــني فــي  ــ ــاسـ ــ الـــــلـــــون، وبـ
مــطــار عــربــي؟ بالتأكيد لــن تــنــام الــخــارجــيــة. 
قــصــتــه...  عــن  ستتحدث  املحلية  والــصــحــافــة 
ــا بــالــفــعــل مـــواطـــنـــون  ــنـ مــــن هـــنـــا نــكــتــشــف أنـ
الثانية...« يقول  الــدرجــة  أوروبــيــون، لكن من 

يحيى.
فـــي هـــذا اإلطـــــار، تــبــرز قــصــة الـــشـــاب سعيد، 
وهو من أصول فلسطينية. سافر قبل أشهر 

فــي رحلة سياحية إلــى مصر، وتــعــرض إلى 
ضــرب مــبــرح، مــن دون أن يعرف كيف يسأل 
بلغة عربية ال يجيدها، عن سبب  ضاربيه، 
ـــه قــال 

ّ
 مــا فعله يــومــهــا أن

ّ
االعـــتـــداء عــلــيــه. كـــل

ه ولد في أوروبا ومن 
ّ
ملجموعة من العمال إن

 أصله فلسطيني. قطع 
ّ
جنسية أوروبية لكن

رحــلــتــه وأخـــبـــر شـــركـــة الــســيــاحــة بــمــا حــدث 
على أمــل الــتــحــرك. لــكــن، لــم يــحــدث شــيء في 
القضية سوى مساعدته على املغادرة وتلقي 
أما  الـــذي يحمل جنسيته.  البلد  فــي  الــعــاج 
بخصوص الشرطة املصرية فيقول لـ«العربي 
الجديد«: »هؤالء فاسدون ولست معتادًا على 
ذلك النوع من الشرطة. قلت لهم باإلنجليزية: 
انسوا املوضوع ال أريد شيئًا منكم.. دعوني 
أذهب إلى الفندق. كانوا يقهقهون بالرغم من 

أنهم يعرفون املعتدين«.
ــبـــاب لـــيـــســـوا مــــن الـــبـــاحـــثـــني عــن  هــــــؤالء الـــشـ
ــــي شــــــيء مــــــا. هــم  مـــشـــاكـــل أو املــــتــــورطــــني فـ
مــوظــفــون أو طـــاب فــي بــلــدانــهــم األوروبـــيـــة. 
 مـــا رغـــبـــوا فــيــه الــســفــر بـــهـــدف بــحــث أو 

ّ
كــــل

عــمــل مــا أو حــضــور دورة أو حــتــى مــن أجــل 
 األصل املهاجر يلعب 

ّ
السياحة. لكن، يبدو أن

دورًا كبيرًا وحاسمًا، في كيفية التعاطي مع 
قضايا هؤالء املواطنني، ولو كان بعضهم من 
الجيل الثاني والثالث للمهاجرين. أخيرًا، لم 

استوكهولم ـ ناصر السهلي

وشيرين  وميرفت  ومحمد  يسرا 
ــنــــون أوروبــــــيــــــون بـــاملـــولـــد،  مــــواطــ
هم من أصول عربية وإيرانية. 

ّ
لكن

األوروبـــيـــة  جنسيتهم  مــن  املـــــرارة  تجمعهم 
التي أثبتت لهم بعد بلوغهم الثامنة عشرة 
ــــهــــا ال تــحــمــل الــــدرجــــة نــفــســهــا لــزمــائــهــم 

ّ
أن

الغربيني.
تــســتــغــرب يــســرا، الــتــي تــعــرضــت ملشكلة في 
دولـــة غــيــر أوروبـــيـــة وهـــي فــي بــحــث ميداني 
 سلطات بلدها التي 

ّ
ضمن دراستها، كيف أن

ال تــحــمــل جــنــســيــة غــيــر جــنــســيــتــهــا وتــعــرف 
لغتها ولــغــات أوروبــيــة أخــرى فقط، لــم تأبه 
كــثــيــرًا لــحــالــتــهــا. تــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: 
»بصدق، أصبت بصدمة وإحباط كبيرين. لم 
أكن أصدق ما كان يقوله غيري بل أواجه ذلك 
با مباالة. لم ينفع جواز سفري األحمر ولم 
تتدخل وزارة خارجية البلد الذي أنتمي إليه 

في قضيتي كما ينبغي«.
أنـــه يحمل  مــن  مــن ناحيته وبــالــرغــم  محمد 
جــنــســيــة بــلــد أوروبــــــي وال يــعــرف مـــا معنى 
كــلــمــة انــــدمــــاج، ألنــــه فـــي األســــــاس يــتــصــرف 
كــــمــــواطــــن أوروبـــــــــــي، فــــوجــــئ بـــعـــد وصـــولـــه 
إلــى املــطــار فــي الــواليــات املــتــحــدة األميركية 
ــقـــول:  ــه. يـ ــعــ ــلـــطـــات األمــــنــــيــــة مــ بـــتـــعـــامـــل الـــسـ
 أوراقـــــي 

ّ
»أخــــذونــــي جـــانـــبـــًا، بـــالـــرغـــم مـــن أن

واضــحــة. وتــدخــل مــوظــفــو الــهــجــرة ليسألوا 
عن جنسيتي، وحني أخبرتهم بأنهم يعرفون 
من جــواز سفري، راحــوا يسألون عن أصلي 
وعما إذا كنت أحمل جنسية أخــرى... وأنا ال 
أملك جنسية أخرى فوالدي ووالدتي الجئان 
من عكا )فلسطني املحتلة( ومن دون جنسية 
أســاســًا.. وجــدت نفسي مــطــرودًا على طائرة 
أعادتني إلى بلدي األوروبي عبر بلد ثالث«.

شيرين ال تختلف قصتها كثيرًا، فقد أعيدت 
ــي قــبــل فــتــرة بــالــطــريــقــة  ــ ــ إلــــى بــلــدهــا األوروبـ
الجديد«  لـ«العربي  الشباب  يتحدث  نفسها. 
ــه. ســافــر  ــ عــــن »تــمــيــيــز إثــــنــــي« يـــتـــعـــرضـــون لـ
مع  عربي كسائحني  بلد  إلــى  ياسر ويحيى 
ــيـــني. يقول  الــســائــحــني األوروبـ مــن  مجموعة 
مناطق  أيضًا  للعرب   

ّ
أن أفاخر  »كنت  ياسر: 

سياحية، وأقــول للسائحني على الطائرة: ال 
العرب.  ضيافة  بكرم  ستستمتعون  أنكم  بــّد 
بعضهم كان في مثل عمري ومن ذات املدينة 
التي أعيش فيها. حني حطت الطائرة تناول 
ضابط في املطار جوازي سفرنا أنا ويحيى. 
مـــــّر الــــفــــوج الـــســـيـــاحـــي بـــكـــل انـــســـيـــاب وهـــم 
يــنــظــرون إلـــى الــخــلــف وكــأنــهــم يــســتــهــزؤون 

بكامي عن كرم الضيافة...«.
إلــى بلدهما بعد موجة غضب  أعيد االثنان 
في املطار وصلت إلى حد انتقادهما الفساد 
 هـــؤالء 

ّ
والــبــيــروقــراطــيــة. يـــقـــول: »نــســيــت أن

أوروبيون 
درجة ثانية

تمييز سلبي 
في مقابل 

»الرجل األبيض«

جواز السفر األوروبي لم يعد امتيازًا لمن ولدوا أوروبيين، 
في  للتمييز  هؤالء  يتعرض  مهاجرة.  أصول  من  لكن 
من  بلدانهم  تتحرّك  وال  والعربية  األميركية  المطارات 

أجلهم حتى يحسبوا أنفسهم مواطنين درجة ثانية

يشكو أئمة المساجد 
المغربية والعاملون 
فيها من ظروفهم 
االجتماعية الصعبة، 
خصوصًا أّن الرواتب 

المخصصة لهم ال 
تكفيهم. يأتي ذلك 

على الرغم من أّن وزارة 
األوقاف تعتبر من أغنى 

الوزارات في البالد

وزارة األوقاف غنيّة واألئمة فقراء في المغرب

تسمح القوانين في 
بعض دول شمال أوروبا 

بالجنسية المزدوجة

ال تبدي حكومات أوروبية 
اهتمامًا كبيرًا بمعاناة 

هؤالء المواطنين

تبلغ ميزانية وزارة 
األوقاف لعام 2016 نحو 

300 مليون دوالر أميركي

يتلقى إمام المسجد 
راتبًا شهريًا هزيًال يتراوح ما 

بين 113 و175 دوالرًا

1819
مجتمع

الرباط  ـ حسن األشرف

وزارة األوقـــاف والــشــؤون اإلســامــيــة إحــدى 
أغنى الوزارات في املغرب بميزانية تتجاوز 
مـــلـــيـــاَري درهـــــــم. مــــع ذلــــــك، ال يــحــظــى أئــمــة 
املساجد واملؤذنون واملنظفون العاملون في 
بيوت الله سوى بـ«فتات« من هذه امليزانية 
الــضــخــمــة، مــا يدفعهم إلـــى االحــتــجــاج على 
ــة مــــرة بعد  ــزريــ أوضـــاعـــهـــم االجــتــمــاعــيــة املــ

أخرى.
لــعــام 2016  األوقــــــاف  مــيــزانــيــة وزارة  تــبــلــغ 
درهـــم  ألــــف  و716  مــلــيــونــًا  و896  مــلــيــاريــن 
مــغــربــي )نــحــو 300 مــلــيــون دوالر أمــيــركــي( 
فــقــط ملساعدة  دوالر  مــلــيــون   15 نــحــو  منها 

أئمة املساجد واملؤذنني واملنظفني.
املــغــربــيــة  األوقـــــــاف  كـــذلـــك خــصــصــت وزارة 
مــبــلــغــًا فـــي مــيــزانــيــة هــــذا الـــعـــام كــمــســاعــدة 
لــــ«مـــؤســـســـة مـــحـــمـــد الـــــســـــادس« لــلــنــهــوض 
ــد،  ــاجـ ــسـ ــة املـ ــمــ ــة ألئــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ بــــاألعــــمــــال االجـ
واملــــؤذنــــني، والــخــطــبــاء، وغــيــرهــم مـــن عــمــال 

بــيــوت الــلــه. وهــو مبلغ وصــل إلــى 9 مايني 
ــر  وزيــ بـــــرح  ــا  مــ تـــقـــريـــبـــًا،  دوالر  ألـــــف  و200 
 سؤال 

ّ
األوقــاف يشيد به في البرملان مع كــل

لنائب بشأن أوضاع أئمة املساجد.
 تــخــصــيــص هــذه 

ّ
ــإن بــالــنــســبــة إلـــى الـــــــوزارة، فــ

األموال لتحسني أوضاع أئمة املساجد، وباقي 
ــلـــه، يـــدخـــل فـــي ســيــاق  الــعــامــلــني فـــي بـــيـــوت الـ
»تــنــمــيــة الــخــطــاب والـــوعـــي الــديــنــي، وتــأهــيــل 
الحقل، واالرتــقــاء بمستوى  الفاعلني في هــذا 
الــعــبــادة ووســائــل تدبيرها، وتحسني  أمــاكــن 
أوضـــــــاع الـــقـــائـــمـــني عــلــيــهــا. وكــــذلــــك تــحــديــث 

وسائل التدبير، وتأهيل املوارد البشرية«.
إنها  الــــوزارة  تقول  التي  املالية  املبالغ  هــذه 
ــهــــدف إلــــــى تـــحـــســـني ظــــــــروف عـــيـــش أئـــمـــة  تــ
مـــا يصلهم   

ّ
أن املــعــنــيــون  يـــؤكـــد  ــد،  املـــســـاجـ

 
ّ
ــزر يــســيــر فـــحـــســـب. ويـــــــرون أن ــ مــنــهــا هــــو نـ

تبقى  يتلقونها  الــتــي  املــالــيــة  الــتــعــويــضــات 
باملشروعة  يصفونها  التي  تطلعاتهم  دون 

واملنطقية.
يتلقى إمام املسجد في املغرب راتبًا شهريًا 

بـــني 1100 درهـــــم )113  مـــا  ــتــــراوح  يــ  
ً
هـــزيـــا

وهــو  دوالرًا(.   175( درهــــم  و1700  دوالرًا(، 
إلــى مــزاولــة مهن  مــا يدفع بالكثيرين منهم 
ــرف مـــوازيـــة، مـــن أجـــل تــلــبــيــة متطلبات  وحــ
الحياة اليومية املتزايدة، خصوصًا بالنسبة 

ــم  ــهـ ــائـ ــبـ االجــــتــــمــــاعــــيــــة ومــــســــؤولــــيــــاتــــهــــم وأعـ
العائلية. مــا يــأخــذه اإلمـــام كــل شهر ال يكفي 
أحيانًا حتى لسداد إيجار البيت الذي يقطن 

فيه«. 
بــــــــدوره، يـــقـــول إمــــــام مــســجــد فــــي ضـــواحـــي 
الرباط، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ«العربي 
ت إلى 

َ
ف

َ
 اإلمـــام هــو آخــر مــن ُيلت

ّ
الــجــديــد« إن

القطاع  القائمني على تدبير  متطلباته لدى 
 بــعــض 

ّ
ــى أن ــ ــنـــي فــــي الــــبــــاد. يــشــيــر إلـ الـــديـ

»يضطرون  املساجد  في  الدينيني  العاملني 
أخــرى كالخياطة وغيرها،  إلى مزاولة مهن 

ليلبوا أدنى شروط العيش بكرامة«.
مــن جهته، يــرى الــبــاحــث فــي الــشــأن الديني 
 الدولة عملت 

ّ
والسياسي محمد الزهراوي أن

ــام 2014 عــلــى خــلــق آلـــيـــة جـــديـــدة إلنــتــاج  عــ
وتوجيه األئمة واملرشدين، من خال إصدار 
قـــانـــون إنـــشـــاء »مـــؤســـســـة مــحــمــد الـــســـادس 
لتكوين األئمة واملرشدين واملرشدات«. يقول 
من  الرئيسي  الهدف   

ّ
إن الجديد«  لـ«العربي 

األئمة واملرشدين  تأهيل  املؤسسة هو  هــذه 

واملرشدات بما يمّكنهم من أداء مهمة تبليغ 
أحكام الشريعة اإلسامية، وبيان مقاصدها، 
واعــتــدالــهــا،  ووسطيتها  سماحتها  وإبــــراز 
واملساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية 

للمجتمع وتماسكه ضمن ثوابت األمة.
 األوضـــــاع االجــتــمــاعــيــة 

ّ
ــه يــشــيــر إلـــى أن

ّ
لــكــن

ــة املــــســــاجــــد تــشــكــل  ــمــ واملــــــاديــــــة املـــــزريـــــة ألئــ
وحاجزًا  الخطة،  فــي  أساسية  ضعف  نقطة 
ــداف املــحــددة  ــ قـــد يــمــنــعــهــم مـــن تــحــقــيــق األهــ
واملـــهـــام املــوكــلــة إلــيــهــم، خــصــوصــًا فـــي ظل 
عـــدم وجـــود أي عــاقــة تــعــاقــديــة أو وظيفية 
ويشدد  واملالية.  اإلداريـــة  وضعيتهم  تحدد 
تعّد  الــتــي  الدينية  املــقــاربــة  »نــجــاح   

ّ
أن على 

شــريــحــة األئـــمـــة مـــحـــورهـــا، يــبــقــى مــشــروطــًا 
بمدى قدرة الوزارة املعنية على إحداث إطار 
قانوني يضمن حقوق تلك الفئات اجتماعيًا 
وماديًا، ويصون كرامتها، لتكون قادرة على 
إلى  الــرامــيــة  الدينية  الــدولــة  سياسة  تنفيذ 
للمغاربة ووحدتهم  الــروحــي  األمـــن  ضــمــان 

املذهبية«.

ــرًا وأطـــفـــااًل.  ــ إلــــى األئـــمـــة الـــذيـــن يــعــيــلــون أسـ
بــعــد احــتــجــاجــات ســابــقــة لــلــمــئــات مـــن أئــمــة 
كانوا  حيث   ،2011 عــام  خصوصًا  املــســاجــد 
يــخــرجــون جــمــاعــات إلـــى شــــوارع العاصمة 
الرباط للمطالبة بتحسني أوضاعهم املادية 
واالجتماعية، عاد األئمة منذ ذلك الحني إلى 
الــســكــون والــقــبــول عــلــى مــضــض بــأحــوالــهــم 
املزرية، باستثناء رفع بعضهم أصواتهم بني 
الفينة واألخــرى لاحتجاج. في هذا اإلطــار، 
املــغــرب الحسن  يــقــول عضو رابــطــة مساجد 
أبــــو أيــــــوب، وهــــو مـــن األصـــــــوات املــنــاهــضــة 
املساجد،  أئمة  إزاء  األوقـــاف  وزارة  لسياسة 
لـ«العربي الجديد« إن »الوزارة على الرغم من 
ثرائها، ترفض تحسني أوضاع أئمة املساجد 
والــخــطــبــاء والــــوّعــــاظ، وتــصــّر عــلــى منحهم 

تعويضات ال تسمن وال تغني من جوع«.
 »هـــــذه الــــــــوزارة الــغــنــيــة تــعــمــد إلــى 

ّ
يـــؤكـــد أن

ــّدون  ــ ــعـ ــ ــن ُيـ ــ ــذيـ ــ ــاء الـ ــبــ ــة والــــخــــطــ ــ ــمـ ــ تـــفـــقـــيـــر األئـ
الــحــلــقــة األضـــعـــف فـــي الــقــطــاع الـــديـــنـــي، إذ ال 
الحتياجاتهم  أحــد  ينتبه  وال  برأيهم،  ُيــؤخــذ 

تتردد الواليات املتحدة في اإلعان بصراحة 
عن تشديد القوانني الخاصة بدخول الشبان 
والــشــابــات األوروبـــيـــني مــن أصـــول مهاجرة، 
خصوصًا من يحمل أهاليهم جنسية أخرى 
غير األوروبية، وبالذات من العراق أو إيران 

أو السودان أو سورية.
ــة  ــيــ ــبـــدي كــثــيــر مــــن الـــحـــكـــومـــات األوروبــ ال تـ
اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا بــمــعــانــاة هــــؤالء املــواطــنــني. 
وتجري معاملة املئات من حاملي الجنسيات 
وآخــريــن،  ياسر  األوروبــيــة، بحسب  الغربية 
بشيء من االستهتار »وباعتبارنا مواطنني 
 
ّ
ــن أن ــة«.   وبــــالــــرغــــم مــ ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــــدرجـ ــن الـ مــ

إلى  الوصول  يمكنهم  األوروبــيــني  املواطنني 
املطارات  املتحدة، وبعض  الواليات  مطارات 
العربية، والحصول على التأشيرة فيها، إاّل 
تفكير  على  تسيطر  باتت  كبيرة  شكوكًا   

ّ
أن

ذوي األصـــول املــهــاجــرة. فــالــواليــات املتحدة 
تطالبهم بالتقدم بطلبات قبل سفرهم إليها، 
إعــادة  كما تجري  وترفض طلبات بعضهم، 
بعضهم إلى موطنه بالرغم من حصوله على 

التأشيرة مسبقًا.
السويد، من  املولودة في  الشابة مريم  قصة 
أصل إيراني، والتي ذكرتها الصحف املحلية 
قــبــل أيــــام، تــمــثــل نــمــوذجــًا لــطــريــقــة التعامل 
األمـــيـــركـــي الــــذي يــســتــهــتــر بــالــجــنــســيــة الــتــي 
يحملها الــشــبــاب األوروبـــيـــون مــن أصــحــاب 
املهاجر. حني تقدمت مريم بتأشيرة  األصــل 
الواليات املتحدة وانتظرت ثاثة  إلى  زيــارة 
أشــهــر للحصول عــلــى جـــواب الــعــام املــاضــي 
طالتها اإلجـــــراءات األمــيــركــيــة. وبــالــرغــم من 
أنـــهـــا كـــانـــت فـــي زيـــــارة ســابــقــة إلــــى أمــيــركــا، 
فإنها كأوروبية وجدت نفسها معرضة لتلك 
امــتــاك والــديــهــا جنسية  اإلجـــــراءات بسبب 
مزدوجة سويدية وإيرانية. وهو ما ينطبق 
على أردنيني ومصريني وغيرهم حيث تسمح 
الــقــوانــني الــجــديــدة فــي عـــدد مــن دول شمال 
ــة. رفــــض طلب  ــزدوجــ أوروبــــــا بــالــجــنــســيــة املــ
 ما مــورس ضدها وضد 

ّ
مريم. هي تؤمن أن

غيرها يعد تمييزًا بحق شباب يريدون ربما 
املتحدة،  الواليات  الدراسة وأخــذ دورات في 

بينما تتصرف السلطات األميركية »بعكس 
ما تدعيه من مبادئ«.

مــا يــقــولــه هــــؤالء الــشــبــان والـــشـــابـــات، ســواء 
أي  مــن  أو  لــبــنــانــيــني،  أم  فلسطينيني  كــانــوا 
ــر، عــمــا يــلــقــونــه مـــن معاملة  أصـــل عــربــي آخــ
العربية »يجعلك تشعر  املــطــارات  في بعض 
بــإحــبــاط شـــديـــد وكــأنــنــا مــشــبــوهــون وغــيــر 
ما  أحــدهــم. واملثير هــو  بنا« بحسب  مرحب 
يتحدث به سعيد إلى »العربي الجديد«: »كنا 
مــن ضــمــن مجموعات  إلـــى فلسطني  نــســافــر 
التضامن. أوقفنا في املطار وجرى التحقيق 
معنا، ومــنــع االحــتــال اإلســرائــيــلــي دخولنا 
إلى فلسطني املحتلة. بعد فترة سافرنا إلى 
بلد عربي فوجدنا أنفسنا أمام نفس طريقة 
وتــاريــخ  األصـــل  عــن  معك  يحققون  التعامل. 
العائلة بينما ال أحد يوقف جون وبريجيتا 
في مطار عربي ليسألهما األسئلة نفسها«. 
فبعد  مهزلة تحدث.   

ّ
أن نشعر  »نحن  يتابع: 

آمـــااًل مــن أجــل التعرف على بادنا  أن نبني 
وربــمــا الــدراســة فــي بلد عــربــي والــعــمــل فيه، 
نواجه بمثل هــذا األســلــوب«. يضيف: »حني 
تتصل بوزارة الخارجية في بلدك األوروبي 
تشعر بطعنة حني يقولون لك: أنت من اصل 

عربي وذلك بلد عربي«.
يشعر الــشــبــاب بــأزمــة هــويــة ومــواطــنــة إزاء 
هـــذه الــتــصــرفــات. فــيــحــســبــون أنــفــســهــم غير 
كاملي املواطنة في بلدهم األوروبي، ويجري 
ــتـــصـــرف مــعــهــم كــمــشــبــوهــني فــــي بـــادهـــم  الـ

أحــد عنهم. يقول  أن يدافع  العربية من دون 
إذا كنت  الـــذي سأفتعله  الــضــرر  »مــا  سعيد: 
شابًا من أصل فلسطيني، ورغبت في زيارة 
بــلــد عـــربـــي؟ كــنــت أســـمـــع مـــن والـــــدي ســابــقــًا 
ذلك  أختبر  واآلن  ــاردة،  طـ العربية  الــبــاد   

ّ
أن

بنفسي كأوروبي«.
ال يقتصر األمر على أميركا والدول العربية، 
 تركيا أيضًا 

ّ
فبعض الشباب يشيرون إلى أن

باتت تطبق بحقهم »تشديدات، حتى لو كنا 
مع أسرتنا. ال نفهم ما معنى هذه التصرفات 
تحديدًا بحقنا بينما نحاول أن نتعلم شيئا 
الــتــي ينحدر منها  املــنــاطــق  عــن ثقافتنا مــن 

أجدادنا«.

تحقيق

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

ــــوك« فــي  ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ســــخــــر مــــســــتــــخــــدمــــو »فـ
الـــجـــزائـــر مـــن الـــغـــاء الــنــاتــج عـــن قــانــون 
املراهقة  ســن   

ّ
إن بالقول  الجديد،  املالية 

ارتــفــع إلـــى عتبة ثـــاث ســـنـــوات، وعتبة 
ــــى ســــن الـــخـــمـــســـني. يــشــتــكــي  الـــــــــزواج إلــ
هؤالء من غاء املهور بالذات، ما يساهم 
 الــــزواج. أحــدهــم كتب أنه 

ّ
فــي تــأخــر ســن

سيباشر، بنفس مبلغ املهر إذا توفر له، 
بالفائدة  عليه  يــعــود  تــجــاريــًا  مــشــروعــًا 
ــه في 

ّ
 يــوم. وكتب آخــر أنــه يشعر كــأن

ّ
كــل

ســـوق ســـيـــارات، كلما حــضــر حــفــل قــران 
أحد معارفه.

الـــغـــرب وقسنطينة  فـــي  تــلــمــســان  تــأتــي 
ــة فــي  ــمـ ــعـــاصـ فــــي الــــشــــرق والــــجــــزائــــر الـ
الوسط، في طليعة املدن الجزائرية التي 
ارتفاعًا كبيرًا. يشير  تعرف فيها املهور 
اإلعامي، نجم الدين سيدي عثمان، إلى 
عــن ثاثة  فــي قسنطينة   

ّ
يقل املهر ال   

ّ
أن

تكاليف  احــتــســاب  غــيــر  مــن  آالف دوالر، 
العرس. 

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول املـــمـــثـــل، عــبــد الـــــرزاق 
يقل عن  تلمسان ال  املهر في   

ّ
إن مليكي، 

نقدًا،  ُيعطى  بعضها  دوالر،  آالف  أربعة 
 
ّ
وبعضها ذهبًا ومابس. ويلّمح إلى أن

بعض الشباب في املنطقة، باتوا يفكرون 
الــزواج  إلــى  التقاليد، والتوجه  في كسر 
من منطقة األمازيغ في الوسط، حيث ال 

يزيد املهر عن حفنة من النقود.
املناطق  الــرمــزي في بعض  املهر  ظاهرة 
 
ّ
األمــازيــغــيــة، تمتد إلــى قــرون خلت، لكن
الغاء الذي بات مهيمنًا على اليوميات 
ــرز، وتــصــبــح  ــ ــبـ ــ الــــجــــزائــــريــــة، جـــعـــلـــهـــا تـ
متداولة على ألسنة الشباب املقيمني في 

املناطق األخرى. 
يــقــول عـــز الـــديـــن مـــيـــســـاوي، الــــذي يقيم 
الـــشـــرق، ويعمل  فــي مــديــنــة سطيف فــي 
فـــي مــجــال الــتــصــمــيــم الــفــنــي، لـــ«الــعــربــي 
 
ّ
الجديد«، إنــه قــرر الـــزواج قبل مــدة، لكن
تكاليف املهر والزواج في مدينته جعلته 
ي 

ّ
 مرة. ويردف: »لكن، وألن

ّ
يؤخر األمر كل

سمعت عن املهور في القرى األمازيغية، 
فسيكون عرسي قريبًا«.

بدوره، يقول الباحث في جامعة بجاية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  لــونــيــس بــن عــلــي، لـــ
إنــه تــزوج عــام 2009 بما يقل عن عشرة 
دوالرات، وهو مبلغ ينقص غرب بجاية، 
ويــزيــد كلما جــرى الــتــوغــل شــرقــًا. يعيد 
ــى الــطــبــيــعــة الـــزراعـــيـــة  ــذه الـــظـــاهـــرة إلــ هــ
تــقــوم على  الــتــي  األمـــازيـــغـــي،  للمجتمع 
»تنتشر  ويضيف:  االجتماعي.  التكافل 
الــزواج  األمازيغية ظاهرة  األوســـاط  في 
 ابن العم يخطب 

ّ
من األسرة نفسها. أي أن

بنت عمه، وهو من العوامل التي أسست 
لظاهرة املهور الرمزية«.

في هذا اإلطــار، ينقل اإلعامي، بلقاسم 
قالها  عبارة  الجديد«،  »العربي  لـ بوكر، 
جــــده لــخــطــيــب حــفــيــدتــه فـــي مــنــطــقــة آث 
يعلى: »ال ثمن البنتي، ثمنها أن تجعلها 
 هــنــاك 

ّ
ــك«. ويــضــيــف أن ــ تــاجــًا فـــوق رأســ

»الهنا  األمـــازيـــغ:  يــتــداولــه   شعبيًا 
ً
مــثــا

يسبق الــغــنــى«. وهـــو املــنــطــق الـــذي دفــع 
بكثير من جماعات األعيان في املناطق 
األمازيغية، التي تملك سلطة معنوية ال 
إلى  آقبو،  يمكن تجاهلها، منها منطقة 
جعل دينار جزائري وخمسة سنتيمات، 
أي ما يقل عن الدوالر بعشر مرات، عتبة 
قصوى للمهر، يفرض تجاوزها العقوبة 
الجماعية. ثم سمحوا بأن يقدم العريس 
اختياريًا مبلغًا في حدود 30 دوالرًا لوالد 

العروس، وتقضي العادة بأن يعيد منه 
لإلمام  العريس، وشطرًا  أهل  إلى  شطرًا 
املشرف على قراءة الفاتحة. يعلق بوكر: 
»الــــزواج ربـــاط مــقــدس، وحــاجــة الشباب 
إليه ملحة، لذا يجب أن يكون خاليًا من 
الحب  ملنطق  املــالــي، وخاضعًا  التعسف 

واقتناع كل طرف باآلخر«.
في منطقة واضية، بحسب املسؤول في 
دحماني،  حكيم  الــعــالــي،  التعليم  قطاع 
ما زالــت إحــدى قريباته تحتفظ بقطعة 
عشرة دنانير )ُعشر دوالر( تلقتها مهرًا 
مـــن زوجـــهـــا قــبــل عـــدة عـــقـــود. وكــتــجــربــة 
»الــعــربــي  شــخــصــيــة، يــقــول دحـــمـــانـــي، لـــ
ــاه تـــلـــقـــى مــــن خــطــيــب  ــ ــ  أبـ

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

شقيقته عام 2009 مجموعة من األوراق 
ألــف  الــنــقــديــة، أمــســك منها ورقـــة بقيمة 
دوالرات،  ســتــة  يـــســـاوي  مـــا  أي  ــنــــار،  ديــ
ــن املـــهـــر، مـــع خــاتــم  مـــن بــــاب تــحــقــيــق ركــ

الخطوبة ال غير.
هذا املبلغ، يكاد يكون ضخمًا، باملقارنة 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــتـــمـــد فـ ــع مـــبـــلـــغ املــــهــــر املـــعـ ــ مـ

شرشال غرب الجزائر العاصمة، واملقدر 
سنتًا  يــعــادل  مــا  أي  سنتيمًا،  بعشرين 
أميركيًا واحـــدًا، فــي إطـــار مــا يسمى في 
ـــ«عـــرف ســيــدي مــعــمــر« الــولــي  املــنــطــقــة بـ
الصالح املنتمي إلى منطقة الشلف. وقد 
ُجلب الــعــرف إلــى شــرشــال وجبل شنوة 
دينية،  طــرف شخصيات  من  األمازيغي 
ــنـــه أخــــذت  مــنــهــا ســـيـــد عـــلـــي الـــفـــكـــي. ومـ

منارة ميناء املدينة تسميتها.
ــــي،  ــروبــ ــ ــان خــ ــ ــســ ــ ــــول اإلعـــــــــامـــــــــي، حــ ــقــ ــ يــ
الـــزواج فــي هذه   

ّ
»العربي الــجــديــد«، إن لـ

املـــنـــطـــقـــة، يـــتـــمـــيـــز، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى هـــذا 
ــعــــروس حــافــيــة  املـــهـــر الــــرمــــزي، بــنــقــل الــ
الــقــدمــني، عــلــى ظــهــر الــفــرس إلـــى بيتها 
ــة تـــوحـــي  ــيـ ــوفـ ــــي أجـــــــــواء صـ الــــجــــديــــد، فـ
بــقــداســة الـــربـــاط. يــبــدي أســفــه عــلــى بــدء 
هذه الطقوس بالتراجع. يقول: »لقد بدأ 
الــنــســيــج االجــتــمــاعــي يــتــمــزق، ويخضع 
بتوجهه  عليه،  الجديد  الجيل  لتمردات 
 ما هو موروث، بما هو 

ّ
إلى استبدال كل

مكتسب«.

مهر الجزائر.. »الهنا يسبق الغنى«

المهور المرتفعة تؤخر سّن الزواج )فرانس برس(

تنتشر ظاهرة المهر الرمزي في المناطق األمازيغية  )العربي الجديد(

نفذ األئمة احتجاجات 
عديدة خصوصًا عام 

2011 )فرانس برس(

هؤالء الشباب ليسوا من الباحثين عن مشاكل )العربي الجديد(

5
ماليين عربي، من غير الالجئين، 

يعيشون في أوروبا، معظمهم في 
فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا.

الدوالر الواحد ال 
يكفي لشراء فنجان 

قهوة أحيانًا، فما 
بالك بصالحيته كمهر 

لعروس؟ هذا هو 
الواقع لدى كثير من 

األمازيغ
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قضايا

أحمد فرحات

ُيـــســـّمـــي رئـــيـــس املـــركـــز الـــعـــربـــي – 
األمــيــركــي فــي نــيــويــورك، جيمس 
زغـــبـــي، املــنــافــســة املــحــمــومــة على 
كرسي الرئاسة األميركية، والجارية حاليًا بني 
»االنتخابات  بـ والديمقراطيني  الجمهوريني 
الهرمجدونية«، نظرًا ألن نتيجتها ستحسم 
بالسياسة  تتعلق  األهــمــيــة،  شــديــدة  مــلــفــات 
في  املــتــحــدة، خصوصًا  لــلــواليــات  الخارجية 
الـــشـــرق األوســـــــط. وتـــبـــدو هــــذه االنــتــخــابــات 
حــاســمــة بــالــنــســبــة إلــــى إنــجــيــلــيــني كــثــيــريــن، 
ممن لديهم رغبة في »االنتقام« من سياسات 
الديمقراطي،  أوبــامــا، وحــزبــه  بـــاراك  الرئيس 
طــــوال ســنــوات واليــتــيــه فــي الــبــيــت األبــيــض. 
التمهيدية  املــنــافــســات  وقـــائـــع  نــجــد  ولـــذلـــك، 
فيها حـــادة وســاخــنــة، داخـــل صــفــوف كــل من 
الحزبني األميركيني املتصارعني على كرسي 
ــيـــض، حيث  الـــرئـــاســـة املــقــبــلــة فـــي الــبــيــت األبـ
األقـــوى على درب  ينتخب كــل فريق مرشحه 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  الكبرى  املنازلة 
إلى  العتيد  الــدخــول  ستحسم  والــتــي  املقبل، 
ــيـــت الـــبـــيـــضـــاوي« لــــواليــــة أو لــواليــتــني  ــبـ »الـ
امُلــلــّح على  الــســؤال  مقبلتني. وعــلــيــه، ينطرح 
الــفــور: ملــن ســتــؤول الــرئــاســة هـــذه املــــرة.. إلــى 

رئيس »جمهوري« أو رئيس »ديمقراطي«؟.
 تـــذهـــب الــتــرجــيــحــات بــالــنــســبــة إلــــى الــحــزب 
الديمقراطي إلى أن هيالري كلينتون هي التي 
املنافسة  إطــار  فــي  »فــارســة« حزبها  ستكون 
الــنــهــائــيــة املــقــبــلــة مـــع املـــرشـــح الــجــمــهــوري. 
ومما يقّوي فرص وصولها إلى االستحقاق 
»الــفــايــنــال« داخــــل حــزبــهــا، واســـتـــطـــرادًا على 
مستوى املنازلة الكبرى نحو البيت األبيض، 
ليست سياسات حزبها التي ال تفترق باألمر 
الــكــبــيــر عـــن ســـيـــاســـات الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
وإنـــمـــا ألنـــهـــا امــــــرأة فـــقـــط، أي أنـــــه، فـــي حــال 
نجاحها، ستكون مثاًل، أول امــرأة في تاريخ 
الـــواليـــات املــتــحــدة تــصــل إلـــى ســـدة الــرئــاســة، 
وهــــذه رمـــزيـــة كــبــيــرة تــحــتــشــد لــهــا األغــلــبــيــة 
الــســاحــقــة مـــن جــمــاعــات »نــــون الــنــســوة« في 
الواليات املتحدة، فضاًل عن نسبة عالية من 
على جماعات  املحسوبني  الــذكــور،  الناخبني 
البلد. ومثل  هــذا  املــرأة وحقوقها في  أنصار 
هذه  املفاجآت »الفانتازيا املفارقة«، على أية 
الديمقراطيني  من  األميركيون  تعّودها  حال، 
فمثاًل  »الــجــمــهــوريــني«،  مــن خصومهم  أكــثــر 
كان حظ باراك أوباما الديمقراطي، باإلضافة 
السياسية  الشخصية وثقافته  إلى مؤهالته 
املتجاوزة بأشواط مؤهالت سلفه الجمهوري 
جورج بوش االبن وقدراته، كونه أيضًا يحمل 
أســود،  رئيس  أول  بأنه  تتمثل  عالية،  رمزية 

يدخل أكناف البيت األبيض.
أن فرصة  الــجــمــهــوريــون  املــقــابــل، يعتبر  فــي 
األبــيــض باتت  البيت  إلــى  وصـــول مرشحهم 
ــل مــا  ــن قــبــيــل تــحــصــيــل الــــحــــاصــــل، وأن كــ مــ
يتطلبه األمر بالنسبة إليهم اآلن هو تنظيم 
ومن  العظيم.  النصر  ليوم  ناخبيهم  حشود 
اليوم:  لهذا  املنظمة وأقواها  الجماعات  أكبر 
اإلنــجــيــلــيــون، الــحــلــفــاء الــطــبــيــعــيــون للحزب 
األيديولوجيا  يمثل  من  كونهم  الجمهوري، 
ــًا مــنــذ  ــزب، وخــــصــــوصــ ــ ــحــ ــ الـــفـــعـــلـــيـــة لــــهــــذا الــ
رونــالــد  مرشحهم  وصـــول  مــع  الثمانينيات، 
ــيـــض. والـــســـؤال اآلن،  ريـــغـــان إلـــى الــبــيــت األبـ
من سيختار اإلنجيليون من بني مرشحيهم 
الحزب  تمثيل  على  املتنافسني  التمهيديني 
للترشح للرئاسة األميركية، والتي يبدو أنها 
انــحــصــرت بــني »الـــفـــرســـان« الــثــالثــة: دونــالــد 

ترامب، تيد كروز وماركو روبيو؟

بوابة والية آيوا
ــذا مــــا حـــصـــل فــــعــــاًل، وجـــــــرت جــــوالت  ــ إذًا، هــ
ــوا ذات  ــ ــة آيـ ــ ــان أهــمــهــا فـــي واليـ انــتــخــابــيــة، كــ
املسيحيني  الناخبني  مــن  الساحقة  األغلبية 
اإلنجيليني، والتي انهزم فيها دونالد ترامب 
الذي كان قد صرح، قبيل االنتخابات، إن »الله 
اختاره إلنقاذ األمة من العابثني بها«. وُيقال، 
إن من يخسر فرصة ترشحه من  أميركا،  في 
يخسرها  أواًل،  آيـــوا،  واليـــة  فــي  الجمهوريني 
غــالــبــًا فــي الــيــوم األخـــيـــر؛ ذلـــك أن ســكــان هــذه 
الـــواليـــة، بــحــســب اإلعـــالمـــي األمـــيـــركـــي، جــون 
ديكي، والذين يشكلون %1 من سكان الواليات 
نتيجة  أواًل،  بالتصويت  »يــقــومــون  املــتــحــدة 
لطفرة في القواعد الحزبية، حيث حازت والية 
آيوا على شرف التصويت أواًل في االنتخابات 
الــحــزبــيــة مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، مـــا أعــطــى هــذه 
الوالية الزراعية في وسط أميركا أهمية تزيد 
عـــن حــجــمــهــا، فـــاملـــرشـــحـــون يــقــضــون أشــهــرا 
بالتصويت  الوالية، إلقناعهم  هنا مع سكان 
فــي باقي  الحصول على دفعة  أمــل  لهم، على 
الواليات«. ومن هنا، يتوقع املراقبون هزيمة 
دونالد ترامب، املرشح الفانتازي، الفضائحي 
ليس  والحقد،  بالعنصرية  واململوء  الشّتام، 
ضد العرب واملسلمني األميركيني فقط، وإنما 

العالم، ومعهم  العرب واملسلمني في  ضد كل 
سائر مؤيديهم من امللونني األميركيني وغير 

األميركيني.
واملــؤشــرات التي بــدأت تتجّمع لــدى الخبراء 
املــتــابــعــني النــتــخــابــات الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
تــفــيــد بـــــأن املــــرشــــح تـــيـــد كــــــروز )ســـيـــنـــاتـــور 
محافظ من والية تكساس( هو من سيتصدر 
الرئاسة  إلى  الجمهوريني  املترشحني  قائمة 
في نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل، إذ حصل  
فــــي واليــــــة آيــــــوا عـــلـــى %28 مــــن األصــــــــوات، 
العقارات  وتاجر  األعــمــال  لرجل  مقابل 24% 
ــــب. وأن شــعــبــيــة  ــرامـ ــ تـ ــد  ــ ــالـ ــ الـــبـــلـــيـــونـــيـــر دونـ
كـــــــروز تـــحـــقـــقـــت، بـــحـــســـب وكــــــــاالت األنــــبــــاء، 
كــونــه »يـــســـّوق نــفــســه مــتــمــردًا عــلــى الــقــيــادة 
تغيير  ويريد  الجمهوري،  للحزب  التقليدية 
نــهــج واشــنــطــن بــحــكــومــة صــغــيــرة وضــرائــب 
بـــاراك  الــرئــيــس  ــرارات  ــ قـ منخفضة، وبــإلــغــاء 
أوبـــامـــا، مــن قـــرار إصـــالح الــضــمــان الصحي 
)يــســمــيــه األمــيــركــيــون مـــشـــروع أوبــامــاكــيــر( 
إلــى االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي؛ لكنه يستمد 
املحافظني  اإلنجيليني  مــن  األســاســيــة  قــوتــه 
املثليني،  وزواج  اإلجهاض  يعارضون  الذين 

ويريدون التشديد على قوانني الهجرة«.
ويـــجـــد اإلنــجــيــلــيــون فـــي تــيــد كـــــروز املــرشــح 
األنسب لهم، إذ ال ُيظهرهم على أنهم يؤيدون 
مــــرشــــحــــًا جــــمــــهــــوريــــًا رقــــيــــعــــًا وفـــضـــائـــحـــيـــًا، 
ــــورة كنيستهم  يـــشـــّوه صـ تـــرامـــب،  كـــدونـــالـــد 
ــــل  وأصـــــــــول دعــــــاواهــــــم املــــقــــدســــة، لـــيـــس داخـ
وإنــمــا على مستوى  فقط،  املتحدة  الــواليــات 
وجــودهــم الكنسي والــتــبــشــيــري فــي الــقــارات 
ــن أن الـــفـــضـــائـــحـــيـــات  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــة، عـــلـــى الـ ــ ــافـ ــ كـ
تستقطب  بــاتــت  الفّجة  العنصرية  واملــواقــف 
األمــيــركــيــني. وتيد  الناخبني  مــن  كبيرًا  جـــزءًا 
كروز، بحسب أحد الناطقني باسم اإلنجيليني 
»سيحمي الدستور وسيحل قرارات الرئيس 
ــم مـــن هـــذا كــلــه أنــه  ــ أوبـــامـــا الــتــنــفــيــذيــة، واألهـ
ســيــضــع اإلنــجــيــل والــدســتــور فــي مــقــدمــة أي 
قرار سياسي؛ فاإلنجيل هو العصب األساس 
والروح الوّثابة للنهوض بالوطن واإلنسان«.

اإلنجيل إذّا هو شعار الجمهوريني املحافظني 
الــدائــم فــي بــلــد عــلــمــانــي، كــالــواليــات املــتــحــدة، 
يــشــّكــل فــيــه الــبــروتــســتــانــت %52 فـــي مــقــابــل 
أن  يعني  مــا   ،27% يمثلون  الــذيــن  الكاثوليك 
الــواليــات املتحدة هي البلد الــذي يضم العدد 
األكبر من املسيحيني في العالم.. حوالى 224 
مــلــيــون مــواطــن مــســيــحــي؛ ومـــع ذلــــك، يتمسك 
دون  ويحول  بالعلمانية،  األميركي  الدستور 
قيام حكم ديني في البالد، على الرغم من أن 
ــان  ــذا الــدســتــور يــكــفــل حــريــة مــمــارســة األديــ هـ
ارتــدت الحركة  العموم،  على اختالفها. وعلى 
اإلنــجــيــلــيــة الـــديـــنـــيـــة، مــنــذ ثــلــث قـــــرن، أهــمــيــة 
ال جــــدال فــيــهــا، مــن حــيــث الــحــضــور والــتــأثــيــر 
الــجــيــو/ ســيــاســي. لــكــن، كلما تـــطـــورت، تبدو 
أنــهــا تسلك طــرقــًا غــيــر مــتــوقــعــة؛ فوجهها لم 
ــع األنــــمــــاط الــتــي  ــالـــضـــرورة مـ يــعــد يــــتــــزاوج بـ
ارتبطت بها. وغالبًا ما ُشبهت باأليديولوجية 
املحافظة املتشددة، بحيث قد نندهش، أيضًا، 
من رؤيتها تتناوب أكثر فأكثر مع نشوء وعي 
بيئي كوني، تحت مسمى »الواجب اإللهي« في 
»احــتــرام الخلق«. لكن هــذا التطور لم يفاجئ 
حــقــيــقــة إال املــثــقــفــني وعــلــمــاء الــبــشــريــة الــذيــن 
طاملا نظروا إلى الظاهرة اإلنجيلية بوصفها 
كــذلــك بالنسبة  لــيــســت  قــديــمــًا، لكنها  تــقــلــيــدًا 
إلى الشعوب املتعلقة بها: تبني رؤية خيالية 
تتكيف مع العوملة، مطواعة للغاية، والتي قد 

تتنوع ثمارها السياسية كثيرًا.

ردة ضد الليبرالية الالهوتية
وحتى اآلن، ال يــزال عــدم الــوضــوح هــو الــذي 
يــطــغــى عـــلـــى مــصــطــلــح »اإلنـــجـــيـــلـــي« الــــذي 
يــشــمــل، فــي جـــزٍء مــنــه، ثـــالث فــئــات مختلفة: 
ثــورة اإلصالح  املتحّدرين من  البروتستانت 
فــــي الــــقــــرن الـــــســـــادس عــــشــــر، والــــــــذي يــمــكــن 
أن نــضــيــف إلــيــهــم، حــســب املــفــهــوم الــســائــد، 
الواليات  في  يعادلهم  ما  )أو  اإلنغليكانيني 
ــة »عـــيـــد  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــدة األســـــقـــــفـــــيـــــني(؛ وجـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ
الجديدة  املــوجــة  يشّكلون  الــذيــن  العنصرة« 
فـــي الــبــروتــســتــانــتــيــة الـــتـــي يـــعـــود تــاريــخــهــا 
إلــــى بـــدايـــة الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، حــيــث تعتبر 
ــل الــبــروتــســتــانــتــيــة ردة فــعــل عــقــائــديــة  ــ داخـ
منذ  تــدعــو،  الــتــي  الالهوتية  الليبرالية  ضــد 
القرن العشرين، إلى تبّني اإليمان بالدنيوية 
ــا تــحــتــشــد ملــرشــح  ــراهــ ــــك، نــ ــذلـ ــ ــدة. ولـ ــائــ ــســ الــ
الــذي يتخذ من إنجيلية  للحزب الجمهوري 
إيــديــولــوجــيــتــه الــتــي عــلــى أســاســهــا ينتخبه 
اإلنــجــيــلــيــون فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، وبـــات 

تعدادهم يتجاوز الـ80 مليونًا.
ــرى الــبــاحــث الــفــرنــســي، أنـــدريـــه كـــورتـــن،  ــ ويـ
وهو مختص بالعلوم السياسة وأطروحات 
التدّين السياسي، أنه ابتداء من الثمانينيات 
اإلنجيلية،  الحركة  كانت  الــفــائــت،  الــقــرن  مــن 
املعروفة بقدمها، قد شهدت توسعًا ال مثيل 
له، وأن هذا التوسع جري في أميركا الالتينية 
الــكــنــائــس في  وإفــريــقــيــا، بشكل مستقل عــن 
أميركا الشمالية التي كانت مهد هذا التيار. 
مــــع ذلــــــك، فـــــإن تـــطـــور الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة 
لــلــواليــات املــتــحــدة هــو الــــذي يــلــفــت االنــتــبــاه 
إلى الصعود القوي لهذه الحركة. ففي 1980 
فـــاز رونـــالـــد ريــغــان فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 

األمــيــركــيــة، بــدعــم مــن »األغــلــبــيــة املــعــنــويــة«، 
يقوده  الــذي  املحافظ  املسيحي  التحالف  أي 
الــــــراعــــــي، جــــيــــري فــــالــــويــــل، وهــــــو إنــجــيــلــي 
»األغلبية  هذه  تحولت   ،1989 في  معمداني. 
ــــى تـــحـــالـــف مــســيــحــي، يــدعــمــه  املـــعـــنـــويـــة« إلـ
آخـــر، هــو بيت روبــرتــســون، مرشح  إنجيلي 
لم يحالفه الحظ في االنتخابات الجمهورية 
للتيار  الــذي أعطى  األولية لعام 1988. وهــو 
مهّيئًا  املتشددة،  املحافظة  سمته  اإلنجيلي 
دبليو  جــورج  النتصار  أيديولوجيًا،  بــذلــك، 
بــــوش. وهـــكـــذا، فـــإن بــيــت روبـــرتـــســـون يعلن 
الــنــســاء على  الــنــســائــيــة تشجع  الــحــركــة  »أن 
ــن، وقــتــل أوالدهـــــــن، ومــمــارســة  ــهــ تــــرك أزواجــ
إلى  وتحولهن  الرأسمالية،  وتدمير  السحر 
سحاقيات«. وفي السياسة الدولية، الخطاب 
ال يــخــتــلــف أبـــــدًا؛ ألــــم يــــدع بــيــت روبــرتــســون 
الفنزويلي  الرئيس  قتل  إلــى  العام 2005  في 

)الراحل( هوغو تشافيز؟
أكثر من ثلثي الـ 70 مليون إنجيلي أميركي قد 
اقترعوا ملصلحة جورج بوش في العام 2004. 
لــكــن، لــم يــتــكــرر األمــــر فــي الــعــام 2008، طاملا 
املعطيات تتطور؛ فالتحالف املسمى »املبادرة 
النازا  اإلنجيلية« حصل بني علماء  املناخية 
بإنقاذ  املنهمكة  اإلنــجــيــلــيــة  املــحــافــل  وأعــلــى 
أخـــرى، أصبحت حرب  مــن ناحية  »الــخــلــق«. 
أنها »عادلة«، واملدعومة  أعلنت  التي  العراق 
مـــن »الـــتـــوافـــق املــعــمــدانــي الــجــنــوبــي« الــقــوي 
جدًا ومن 78 % من اإلنجيليني، تتعّرض أكثر 
فأكثر للشجب من بعض التحالفات الكنسية، 
مثل »التحالف املعمداني الجديد«، وقد حكم 
عليها أحد الزعماء اإلنجيليني سياسيًا بأنها 
»غــيــر شــرعــيــة، غــيــر مــحــقــة وغــيــر أخــالقــيــة«، 

وتتناقض دينيًا مع الكتابات التوراتية.
خالفًا للرأي السائد، فإن قوة التيار اإلنجيلي 
إلــى حيويته  ترجع  باتت  اآلن  مــن  األميركي 
الــديــنــيــة، حــيــث أن إنــجــيــلــيــًا واحـــــدًا مـــن بني 
ثالثة يرتاد مكان العبادة يوم األحد. ويعمل 
اإلنــجــيــلــيــون األمـــيـــركـــيـــون عــلــى نــشــر مــبــدأ 
مفاده بأن الحرية هي هدية من الله، وعليهم 

نشرها في أرجاء العالم.

نصف مليار إنجيلي مؤمن
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، نـــالحـــظ، وبـــقـــوة الـــيـــوم، 
انــتــشــار هــــذه الــنــزعــة فـــي كـــنـــدا. ومــــا يشهد 
ــــول املــحــافــظ ســتــيــفــن هــاربــر  عــلــى ذلــــك وصـ
إلــى الحكومة في العام 2006، وهــو إنجيلي 
مؤمن، ومدعوم بشكل نشط من ثالثة ماليني 
ونصف املليون من املؤمنني، وقد نّوع كثيرًا 
في خطابه الديني؛ وناخبوه هم في الحقيقة 
»القيم األميركية« من تعلقهم  أكثر التصاقًا بـ

بانتشار العقيدة.
ــالـــم، يــرتــدي  ــاء األخــــــرى مـــن الـــعـ وفــــي األنــــحــ
ــًا. فــالــتــيــار  ــامـ ــمـ الـــتـــغـــيـــر طــبــيــعــة مــخــتــلــفــة تـ
اإلنجيلي يقود فيها، أواًل، إلى تحّول حقيقي 
نــحــو الــديــنــي. وفـــي الــجــنــوب، وفـــي أوســـاط 
العنصرة«  »عيد  جماعة  حملت  املهاجرين، 
راية املوجة البروتستنتية. ومنذ بداية القرن 
العشرين، ديــن االنفعال هــذا، ظهرت والدتــه 
تـــحـــديـــدًا فـــي كــنــائــس األمــيــركــيــتــني الـــســـود، 
وانــتــشــر فــي الــعــالــم، فــي إفــريــقــيــا الجنوبية 
والبرازيل وتشيلي واألرجنتني واألوروغواي 
والـــبـــاراغـــواي...إلـــخ. واتــخــذ مــبــاشــرة هياكل 
ــه« فــي  ــ ــلـ ــ مـــســـتـــقـــلـــة. وتــــأســــســــت »جـــمـــعـــيـــة الـ
البرازيل، قبل أن توجد في الواليات املتحدة. 
وتأخذ هذه الحركة اسمها من اعتقادها أن 
هــّبــات الـــروح الــقــدس، تلك الــتــي يــرمــز إليها 
بــالــشــعــلــة املـــوضـــوعـــيـــة عـــلـــى رأس تــالمــيــذ 
تحديدًا  وتظهر  العنصرة،  عيد  يــوم  املسيح 
»بالتحدث بلغات عدة« )على شاكلة الرسل 
الذين عّبروا آنذاك بأشكال عدة أمام مجموعة 
من الناس في مناطق متعددة( أو ترمز إلى 
أمــور قائمة دائمًا. وكما يقول  الشفاء، وهي 
هــارفــي كــوكــس، أســتــاذ الــالهــوت فــي جامعة 
ــارفــــرد، إن االعـــتـــقـــاد بــعــيــد الــعــنــصــرة هو  هــ
أصولية؛  هو  مما  أكثر  التجريبية«  »فلسفة 
ألنــاٍس  معنًى  إلعطاء  املؤمنون  ويستخدمه 
من  عميق  بشكل  مضطربة  حــيــاة  يعيشون 
امــتــداد اإلنجيليني، عبر  العوملة. ومــن خــالل 
تــأتــي حــمــاســتــهــم للسيطرة  الـــعـــالـــم،  قـــــارات 
من جديد على البيت األبيض، فهذه تفضي 
إلى تلك.. وبالعكس تمامًا. فالرئاسة القوية 
لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة، والـــتـــي يــمــثــلــهــا رئــيــس 
مــن صــفــوف الــحــزب الــجــمــهــوري، كــمــا يقول 
بجعل  الكفيلة  هي  املحافظون،  اإلنجيليون 
واشــنــطــن الــقــوة الــوحــيــدة فــي الــعــالــم املهابة 

الجانب باستمرار. 
إننا، إذن، أمام ظاهرة توسع كنسي إنجيلي 
العالم، جوهره سياسي  هائل ومستدام في 
بــالــطــبــع، وأهـــدافـــه أيــضــًا. وألجــــل ذلــــك، نجد 
سياق هذا »التدّين السياسي« يفرض نفسه، 
ــة فـــي الـــعـــالـــم، تظل  ــ ــــوى دولـ وبـــقـــوة، عــلــى أقـ
تجهر بدستورها العلماني املدني، ليل نهار. 
)كاتب لبناني(

يدعمون تيد كروز ويرون الحرية هدية من اهلل وعليهم نشرها في العالم

اإلنجيليون
وانتخابات الرئاسة األميركية

تيد كروز، بحسب 
أحد الناطقين باسم 
اإلنجيليين »سيحمي 

الدستور وسيحل 
قرارات الرئيس أوباما 

التنفيذية، واألهم 
أنه سيضع اإلنجيل 

والدستور في مقدمة 
أي قرار سياسي«

قوة التيار اإلنجيلي 
األميركي من اآلن باتت 

ترجع إلى حيويته 
الدينية، حيث أن إنجيليًا 

واحدًا من بين ثالثة 
يرتاد مكان العبادة 

يوم األحد

ثمة ظاهرة توسع كنسي إنجيلي هائل ومستدام في العالم، جوهره سياسي بالطبع، وأهدافه أيضًا. وألجل ذلك، نجد سياق 
هذا »التديّن السياسي« يفرض نفسه، وبقوة، على أقوى دولة في العالم، وهي الواليات المتحدة، حيث يتطلع التيار اإلنجيلي 

فيها إلى إيصال مرشح مناسب إلى البيت األبيض في انتخابات الرئاسة األميركية المقبلة

تيد كروز في ساوث كارولينا في 13 فبراير 2016 .. المرشح الجمهوري األنسب لإلنجيليين  )فرانس برس(

اإلنجيلية  المسيحية  تنتشر  الالتينية،  وأميركا  أفريقيا  في  انتشارها  بعد 
وميانمار  الجنوبية  وكوريا  والصين  الهند  في  متزايد  وبشكل  اليوم، 
بصعودها،  قوية  متوسطة  فئات  تطاول  حيث  والوس،  وتايالند 
حتى أنها شكلت، ومنذ أقل من عقدين، حيوية فاعلة، ومن الدرجة 
األولى، على المستوى السياسي، حيث وصل بعض اإلنجيليين، مثًال، إلى 
الرئيس السابق للجماعة العسكرية في  أعلى مراتب في السلطة: من 
جوزيه  البرازيل،  في  السابق  الرئيس  نائب  إلى  مونث،  اريوس  غواتيماال، 
أالنكار، ومن السيدة األولى في ساحل العاج، سيمون كباكبو، إلى رئيس 

جمهورية بنين السابق، ماثيو كيريكو.

انتشار واسع في العالم
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MEDIA

صفة »العار« 
تالحق اإلعالم

تأميم يميني للمشهد 
اإلعالمي اإلسرائيلي

43 صحافيًا قتلوا في 
العالم العربي

تونس ـ خولة العشي

تــعــتــبــر حـــريـــة الــصــحــافــة مـــن أهــــم مــطــالــب 
الثورة التونسية. هذا املطلب تحقق نسبيًا 
التشريعية  الــنــصــوص  مــن  بجملة  وتــعــزز 
وبــتــأســيــس هــيــئــة دســـتـــوريـــة هـــي الــهــيــئــة 
البصري  السمعي  لإلعالم  املستقلة  العليا 
التي شرعت فعال في تنفيذ دورها الرقابي 
ضــد الــتــجــاوزات واألخـــطـــاء الــتــي يرتكبها 
الخطوات  هذه   

ّ
كل وصحافيون.  إعالميون 

اإليجابية لتأسيس إعالم مستقل وحيادي 
ــــرور خــمــس ســنــوات  ــم مـ لـــم تــكــن كــافــيــة رغــ
على الثورة لتصنع إعالما يلبي انتظارات 
ــار« الــتــي  ــعــ الــتــونــســيــني، فــصــفــة »إعــــــالم الــ
أطلقت على وسائل اإلعــالم التونسية منذ 
ســنــوات مــا زالــــت تــالحــقــه بــســبــب األخــطــاء 
املتكررة. عن ذلــك، تقول الصحافية  املهنية 
ــاء  ــمـ بــــجــــريــــدة »الــــــشــــــروق« الـــتـــونـــســـيـــة أسـ
»العربي الجديد« إن »صفة إعالم  سحبون، لـ
اثنني وفقا  يمكن فهمها من جانبني  العار 
سياسية  جهات  عــن  فصدورها  ملصدرها؛ 
أو جهات ذات خلفيات إيديولوجية يعكس 
رغبة في السيطرة على اإلعالم وإخضاعه. 
أمـــا صـــدورهـــا عــن جــمــهــور املــتــابــعــني على 
فـــانـــتـــقـــادات حقيقية  االجــتــمــاعــيــة  املـــواقـــع 
يــجــب أن يـــأخـــذهـــا اإلعـــالمـــيـــون املــعــنــيــون 
غّيب أصواتهم فمن 

ُ
بعني االعتبار. وحني ت

الــعــار  كــإعــالم  نــعــوتــا  يطلقوا  أن  الطبيعي 
واإلعالم التائه وغيرها من األوصاف التي 

تنم عن غضب وانتقاد شديد«.
الكاتب الصحافي شكري بن عيسى، اعتبر 
»اإلعــالم   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ في حديث 

التونسي حتى الساعة لم يخضع للتغيير 
ــلـــوب لـــيـــكـــون حـــــرا مــتــحــمــال لــقــضــايــا  ــطـ املـ
ــــداف  ــلـــى رأســــهــــا تــحــقــيــق أهـ مــجــتــمــعــه وعـ
ومكافحة  والتشغيل  التنمية  فــي  الــثــورة 
واستقالل  الديمقراطية  وتحقيق  الــفــســاد 
 »القطاع اإلعالمي 

ّ
القضاء«. وأشــار إلى أن

فــي جــزء كبير منه لنفس شبكات  يخضع 
بــنــظــام بن  املتصلة  الــقــديــمــة منها  الــنــفــوذ 
علي ولوبيات املال والفساد وأيضا شبكات 
نقص  أن  كما  أو العتبارات حزبية.  دولية 
التمكن  املهنية لدى إعالميني، سواء بعدم 
مـــن املــعــايــيــر املــهــنــيــة أو بــضــعــف االطــــالع 
والثقافة السياسية واالقتصادية والدولية 
أو ضـــعـــف املـــواكـــبـــة والـــتـــمـــكـــن مــــن الــخــبــر 
الذي تهيمن عليه شبكات محددة، زاد في 
ارتهان إرادة الصحافي الــذي فقد إلــى حد 
في  وحريته  الــضــروريــة  استقالليته  كبير 
ظل واقع مهني هش وظروف عمل صعبة. 
هــذه األســبــاب الــجــوهــريــة أسقطت اإلعــالم 
في فخ البحث عن املال عبر إعالم »اإلثارة« 
ــــذي هــيــمــن بــشــكــل كــبــيــر لــتــحــقــيــق نسب  الـ

املشاهدة أو االستماع »األوديمات«.
»روز  فــي  الصحافي  رأى  أخـــرى،  مــن جهة 
الــــيــــوســــف« بـــاســـل تــــرجــــمــــان، أن »هــنــالــك 
الكثير من األخطاء في أداء وسائل اإلعالم، 
ولـــكـــن تــقــيــيــم الــتــجــربــة الــتــونــســيــة الــيــوم 
التي تشكل بكل املقاييس استثناء في كل 
بآخر  أو  بشكل  يجعلها  الــعــربــي،  اإلعــــالم 
في  اإلعـــالم  ببقية وســائــل  مقارنة  متقدمة 
العربي، ووصــفــه بأنه »إعـــالم عــار«  العالم 
تعبير عــن فشل بعض األطــــراف فــي قبول 

حرية التعبير والنقد«.
ــافــــي أنـــــــه »خـــــــــالل فـــتـــرة  وأوضــــــــــح الــــصــــحــ
الـــتـــرويـــكـــا تــعــاظــم نــقــد الــفــشــل الــســيــاســي 
الحكم  ألطــراف  واالقتصادي  واالجتماعي 
من قبل وسائل اإلعــالم التي راقبت انعدام 
ــة واعــــتــــمــــاد خـــطـــاب  ــيــ ــداقــ املـــهـــنـــيـــة واملــــصــ
شعبوي فوضوي من أطراف الحكم يحاول 

منوعات

السياسية،  واملراهقة  الفشل  على  التغطية 
مما رفع وتيرة الصدام بينها وبني وسائل 
اإلعــــالم، وهـــذا دفــعــهــا إلعـــالن الــحــرب على 
اإلعــــالم ومــحــاولــة تشويهه واتــهــامــه بأنه 
ــارت عـــبـــارة  ــ ــ يـــخـــدم أجــــنــــدات مــعــيــنــة، وصـ
»إعــالم العار« هي لغة األطــراف السياسية 

الفاشلة في إدارة الحكم«.

صالح النعامي

مما يشير إلى الحد الذي وصل إليه تغول 
ــنـــي والـــعـــلـــمـــانـــي الــتــي  نـــخـــب الـــيـــمـــني الـــديـ
تحتكر الحكم على النخب اليسارية، قامت 
الدنيا في )إسرائيل( ولم تقعد بعد تشبيه 
رازي بـــركـــائـــي، مــقــدم أحــــد أهــــم الــبــرنــامــج 

الحوارية في »إذاعة الجيش«، مشاعر ذوي 
جــنــود االحــتــالل الــذيــن قــتــلــوا فــي عمليات 
املـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــشــاعــر عــائــالت 
جيش  بــنــيــران  قتلوا  الــذيــن  الفلسطينيني 

االحتالل.
ــــوع  ــبـ ــ وخـــــــــالل حـــــــــوار أجـــــــــــراه مـــطـــلـــع األسـ
املـــاضـــي مــــع  والـــــد الـــجـــنـــدي اإلســرائــيــلــي 
هـــدار غــولــديــن، تــســاءل بــركــائــي عــن سبب 
تجاهل ذوي الجنود اإلسرائيليني مشاعر 
جيش  قتلهم  الذين  الفلسطينيني  عائالت 
االحــتــالل. وإلــى جانب احتجاج والــد هدار 
املباشر على املقارنة، صب وزراء ونواب من 
االئتالف الحاكم جام غضبهم على بركائي 
مطالبني بطرده من اإلذاعة العسكرية، على 
الــرغــم مــن أن بــركــائــي، الـــذي خــدم كضابط 
في وحدة مختارة خالل خدمته العسكرية 
اإلجبارية، قد أمضى أكثر من 20 عامًا في 
العمل في هذه اإلذاعة التي يقبل الجمهور 

اإلسرائيلي على متابعتها.
ــان مــن املــفــاجــئ أن قــائــد إذاعــــة الجيش  وكـ
يـــرون ديــكــل، الـــذي يــعــد صــديــقــًا شخصيا 
الدفاع عنه، وأصــدر بيانًا  لبركائي، رفض 
اإلسرائيليني  الجنود  لعائالت  فيه  اعتذر 
الــقــتــلــى عـــن »جــــــرأة بـــركـــائـــي عــلــى تشبيه 
الفلسطينيني  الـــشـــهـــداء  ــائـــالت  عـ مــشــاعــر 

بمشاعر هذه العائالت«.
وكـــان واضــحــًا مــن خـــالل ردة فــعــل ممثلي 
الحكومة  أن  اليمينية،  والنخب  الحكومة 
الحالية، والتي تعد األكثر يمينية وتطرفًا 
الجدل  بتأميم  معنية  إسرائيل،  تاريخ  في 
الــعــام فــي إســرائــيــل بحيث ال يتناقض مع 
اإلعالمي  والخطاب  األيدلوجية  املنطلقات 
لــلــيــمــني. فــلــم يــشــفــع لــبــركــائــي لــــدى نخب 
اليمني الحاكم دعوته، عند اندالع انتفاضة 
ــال األعـــــضـــــاء  ــ ــــصـ ــئـ ــ ــتـ ــ األقـــــــصـــــــى، إلــــــــى »اسـ
الــتــنــاســلــيــة ملـــنـــفـــذي عــمــلــيــات املـــقـــاومـــة«. 
وسارعت إدارة إذاعــة الجيش إلى محاولة 
قرار  اليمينية من خــالل  النخب  استرضاء 
اليومي  اإلذاعـــي  البرنامج  بتقليص  ديكل 
الذي يقدمه بركائي من ساعتني إلى ساعة 
واحـــدة، واســتــحــداث برنامج إذاعـــي جديد 
عــلــى حــســابــه يــقــدمــه الــصــحــافــي اليميني 
املــشــهــور بمواقفه  أرئــيــل سيغل،  املــتــطــرف 
إلـــى حد  املــتــطــرفــة، والــتــي تــصــل  اليمينية 

الهذيان.
وفي افتتاحيتها الخميس املاضي، اعتبرت 
 تــقــلــيــص بــرنــامــج 

ّ
صــحــيــفــة »هــــارتــــس« أن

 
ً
مــحــاولــة بــركــائــي واســتــقــدام سيغل يمثل 
مـــن قــبــل »إذاعــــــة الــجــيــش« لــضــبــط وتــيــرة 
البث بما يتوافق مع توجهات  واتجاهات 
ولفتت  الحاكم.  الديني  اليميني  االئــتــالف 
الـــذي مــضــى على  إلـــى أن ديــكــل  الصحيفة 
قيادته إلذاعــة الجيش أربع سنوات يطمع 
الــحــرب مــوشــيــه يعلون  بـــأن يمنحه وزيـــر 
ــة. وحسب  ــ عــامــًا إضــافــيــًا فــي قــيــادة اإلذاعــ
 ديــكــل مــعــنــي بــاســتــرضــاء 

ّ
ــإن الــصــحــيــفــة، فــ

يعلون ألن رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو 
الذي يشغل أيضًا منصب وزير االتصاالت 
يرفض أن يتم التجديد لبركائي عامًا آخر. 
ومن أجل ضمان استرضاء نتنياهو، أقدم 
الليكودي  السياسي  استيعاب  على  ديكل 
يــعــكــوف بـــردوغـــو، لــكــي يــشــارك فــي تقديم 
بــرنــامــج حــــواري يــقــدمــه الــصــحــافــي بــرون 
برنامج  تقليص  أن  والــالفــت  فيلينسكي. 
بركائي واســتــقــدام سيغل وبــردوغــو يأتي 
في ظل هيمنة متصاعدة إلعالميي اليمني 
عــلــى اإلذاعـــــة الــعــســكــريــة، حــيــث أن خمسة 
بـــرامـــج إذاعـــيـــة مــهــمــة يــقــدمــهــا إعــالمــيــون 
محسوبون على اليمني الديني، مثل عميت 

سيغل، ألون بن، وأمنون لورد.

سالم داود

»توضح لنا قائمة الخسائر في الجسم اإلعالمي لعام 2015 
ا رئيسية في حرب التطّرف 

ً
 الصحافيني أصبحوا أهداف

ّ
أن

ــداء الــوحــشــي على  ــتـ عــلــى حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر. مــن االعـ
شارلي إيبدو في بداية العام إلى قتل الصحافيني املواطنني 
قتل  فــي  نظرتها  املتطّرفة  الجماعات  أظــهــرت  فــي ســوريــة، 
الصحافيني بهدف نشر رسالتها التخويفية والسعي إلى 
 الحدود 

ّ
أن الــصــادرة من سورية، وأّكــدت  التحّكم باألخبار 

ا في وجه انتقال عنفها«.
ً
الوطنية ليست حاجز

هــكــذا يفتتح ريــتــشــارد ســامــبــروك تــقــريــر »قــتــل الــرســول« 
يسّجل  الــذي   2015 للعام  السنوي   Killing the messenger
ــــول الـــعـــالـــم، ويــــحــــدد بــلــد  ــدد الــصــحــافــيــني املـــقـــتـــولـــني حـ ــ عـ
ــتــلــوا فــيــه، بــاإلضــافــة إلـــى طبيعة 

ُ
منشئهم والــبــلــد الــــذي ق

عملهم والطريقة التي قضوا حياتهم فيها. ويصدر التقرير 
م 

ّ
تنظ التي   INSI اإلخبارية  للسالمة  العاملية  املؤسسة  عن 

التي من  اإلجرائية  املعلومات  ر 
ّ
والتدريبات وتوف األبحاث 

لــيــؤّدوا عملهم  العالم  شأنها أن تساعد الصحافيني حــول 
تحت شروط محكمة من األمان واالستقرار.

حــصــيــلــة عــمــلــيــات الــقــتــل 111 صــحــافــًيــا، لــلــعــالــم الــعــربــي 

 
ّ

ــتــل 10 صحافيني فــي ســوريــة، و7 فــي كــل
ُ
حــّصــتــه، حــيــث ق

دولة من العراق واليمن وجنوب السودان، و6 صحافيني في 
ليبيا، و6 آخرون في الصومال، ليكون مجموع الصحافيني 
املــقــتــولــني عــلــى أراٍض عــربــيــة 43 صــحــافــًيــا، أي نــســبــة 38 
الــعــدد اإلجــمــالــي. وسجلت فرنسا أكبر عــدد من  باملئة مــن 
ويبلغ  ســوريــة،  بعد  أراضــيــهــا  على  املقتولني  الصحافيني 
 من البرازيل والفيليبني 

ّ
ثمانية صحافيني، بينما سجلت كل

الهند،  في  وخمسة  املكسيك،  في  وستة  صحافيني،  سبعة 
وأربـــعـــة فــي كــولــومــبــيــا وتــركــيــا وبــاكــســتــان والــهــنــدوراس. 
ــاة ثــالثــة صحافيني على  وفـــي حــني ســّجــلــت غــواتــيــمــاال وفـ
 مــن 

ّ
ــل ــ ــــدد الــصــحــافــيــني املـــقـــتـــولـــني فــــي كـ ــــل عـ ــا، وصـ ــهــ أرضــ

الــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة وأوكــرانــيــا وغــانــا إلــى اثنني، 
 من الدول: اندونيسيا، 

ّ
بينما أبقت على حالة قتل واحدة كل

أزربيجان،  املوزامبيق، بولندا،  الكونغو، بوروندي،  كينيا، 
كـــازاخـــســـتـــان، أوزبـــكـــســـتـــان، وأفــغــانــســتــان. يـــذكـــر الــتــقــريــر 
املاضي، ويحصل  العام  تلوا 

ُ
ق الــذي  الصحافيني  جنسيات 

ا. إذ إن أحد عشر 
ً

العالم العربي على جزء وافر منهم أيض
صحافًيا كان يحمل الجنسية السورية، وسبعة صحافيني 
كانوا عراقيني، وسبعة من جنوب السودان، وسبعة آخرين 

يمنيون، يضاف إليهم خمسة ليبيني ومصرّي.

عبارة »إعالم العار« 
صارت لغة األطراف 

السياسية

هيمنة متصاعدة 
إلعالميي اليمين على 

إذاعة جيش االحتالل
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تونس

بدم بارد، ترك جنود االحتالل اإلسرائيلي، تغريد
الفلسطينية ياسمين الزرو لتنزف دماءها 

ألكثر من ساعة على الطريق، بعدما 
أطلقوا النار عليها في الخليل. وبعد انتشار 

األخبار، ساد غضب كبير على مواقع التواصل 
االجتماعي، فنشر الفلسطينيون مقاطع 

الفيديو وتوعدوا بالثأر للفتاة ياسمين، فيما 
طلب البعض اآلخر السماح منها.

علق مغردون على إيقاف برنامج »ممكن« 
لإلعالمي المصري خيري رمضان على 

فضائية »سي بي سي«، عقب الضجة التي 
أثارتها تصريحات تيمور السبكي، أدمن 

صفحة »يوميات زوج مطحون«، التي اتهم 
فيها نساء الصعيد بخيانة أزواجهن. وقال 

أحدهم: غرفة صناعة اإلعالم لم توقف 
برامج موسى وعكاشة وريهام سعيد«.

بعد انتشار خبر إيقاف الكاتب السعودي 
قنينان الغامدي عن الكتابة، أطلق 

ناشطون على »تويتر« وسم »#ايقاف_
قينان_الغامدي«، حيث انقسم المغردون 

بين معارض للقرار، معتبرين أن الغامدي من 
أفضل كتاب الرأي، وبين مؤيد للقرار ومطالب 

بمحاكمته على مقاالته األخيرة التي انتقد 
فيها الهيئة.

رصد

حريات

)Getty( يتمتع اإلعالم التونسي اليوم بحرية أكبر



حكواتي

محمد حاج حسين

بدأ فهمنا له في تلك القطعة من األرض، الحب، حني عرفنا الفرق بني 
ألف قطعة خبز غير معروفة مصادر دفئها، وقطعة خبز تعدها األم 
الخمس  يغطي  الطني  اتساخنا،  بكامل  والزعتر، ونحن  بالزيت  لنا، 
ألــف زاويــة،  ألــف حكاية فــي  ، لنا  البنطال  سنتيمترات األخــيــرة مــن 
وخوف وحب، الحب يغطي كامل القلب كرغيف، ال حب موزع، الحب 

ال يقسم، 
كــان الــحــب صــراخــا تحت الــجــســور، فــي أنــفــاق الــصــرف املــهــجــورة، 
في البيادر، كان أحجارا لصنع مرمى، أحجارًا لنرسم حدود قالع، 
أحــجــارًا لنضرب الــســمــاء الصــطــيــاد ســحــاب، أو قتل غـــراب وبــوم، 

 من اللحن، حيث الصدى دائما نفحة حب ال تتركك وحدك.
ً
مجاال

كنا نعلم في قرارة أنفسنا أنه سيكبر، سيصبح طريق بلوغ، دربا 
من النظرات لفتيات ال يعرفن معانيه، في شوارع مدارسنا املتباعدة، 
و  لحى  بــدايــات  ويصبح  سيكبر  تنتهي،  ال  لغرائز  يفضي  طريقا 
مثبت شــعــر، وابــنــة عــم فــي عــرس تمسك يــدك فــي الــدبــكــة، سيكبر 

ويبقى يرقص على صوت الطبلة وأصوات العجائز.
حني كانت السماء أبعد من سقف حانة، أوسع من شوارع املدن التي 
ال تكسوها السماء، كان الحب أبسط من كأس، أعظم من نبوءة ، هذه 
األرض كانت وما زالت برزخ األماني والتيه، وكنت بال ذات، محض 
 وشاعرًا 

ً
قاتال داخلها،  الخلية،  تحمل كل شــيء في  فكرة وحيدة 

ورساما وحائرًا وضحية، وأحيانا نبيا مرجوما ومصلوبا، وأحيانا 
جالدًا صامتا، يكتم الضحك والحقد!!!

ذاتا خاوية، كنت، أراقب قومي والقمر، األواني بأيديهم يضرمون نار 
الضجة، كي ال يبتلع الوحش هذه الكرة املشمشية، وكنت ابتلع الليل 
بصمتي وما زلت، يراقبني قومي من قوقعتي، بكل حب، وكل هذا 

الحب، كان مجرد قمر في الكف بال ضياء.
لك هّم   كتلة ال تتغير مالمحها، 

ً
ُحبا كامال أنــت  وبعد هــذا، تصير 

محدث، وعيون أوسع من يد ابنة عم في حب مضى، تصير حبا له 
أحالم وأماٍن، وأصوات أخرى من أجيال أخرى،  تصيره وأنت تبتعد 
أكثر عن البيادر، تصرخ وال صدى، تلتحف الصمت أحيانا، وأحيانا 

يطوقك .
تراقبه  التي تكدسه،  املــدن  أزقــة  فــي  تبحث عنه  الــحــب،  نهما،  يغدو 
أحد  يــراقــب جــوعــك، وتخمتك، ال  بينما  وأقــــداح وشــمــوع،  بفناجني 
بــه، ال حــب في  أكثر معرفة  البحث يجعلك  الــحــب، مثل هــذا  يتخمه 
هذه األزقة، حني توقن بأنه ال طائل من كل هذه الصباحات املتكررة، 
يصبح  مجرد دمامل ما تلبث أن يفقأها الزمن، وتتحول أنت لعجينة 

خبز قادم، تحكي انكسارك وخساراتك، وال حب.
أكثر مما نمت  يــوٍم  كــل  ينمو  تــراب صغيرة،  تلة  الحب عرفته  هــذا 
ــــذي نــصــطــاد،  األشـــجـــار الــتــي تــظــلــنــا، وأكـــثـــر مــمــا يــحــلــق الـــــدوري ال
الحجارة لضرب  نملك، وبعض  ما  كل  كان  والحالوش«  »الفاقوسة 
امللل ومحاولة كسره، كبر حتى صار بركانا، أشعل حزنا في القلب 

ورحل.
ال حــب اذًا، مــجــرد تــهــيــؤات وفــجــوة فــي الــقــلــب، اخــتــالل فــي مــعــان ٍ 
متراكمة، كل هذا مجرد بحث عنه، كلنا في سبيل هذا املجد، ننظر 
للماء بعني وللسعير بقلب، مجرد موجة حر أو زوبعة رمل، ما تلبث 

أن تنطفأ، أو يقتلها حزن.
بالفقد  تصاب  الصمت، حني  تعلمك  األيــام مصانع حزنك،  تصبح 
بــالدًا،  بيوتا،  ، شخصا، شخصني، 

ً
كــامــال ، تخسر حبا  مــرة  ألول 

غرفا، تنتابك موجه كراهية أكبر من هذا الحب، أكبر من قلبك املثقل 
أن تبتعد عــن هــذه األرض، لتخسر حــروبــك كلها،  بــالــفــراغ، يكفيك 
مهما جملت مالمحك انتصارات بال طائل، انتصارات بال دفء خبز 

أمك، أو صوت دفوف ال تعرف القمر املشمشي .

)الفاقوسة والحالوش : الفخ والدودة املستخدمة الصطياد الطيور .(

بيادر الحب

25 عـــاًمـــا عــلــى درجــــة الــنــجــومــيــة،  يــحــاول 
مــن خـــال تــواصــلــه مــع الــجــمــهــور والــنــاس 
ــورة  مــثــالــيــة عـــن نــفــســه، فـــا يــوفــر  ــ نــقــل صـ
إاّل  أوعربية  لبنانية  سياسية  مناسبة  أي 
ويــعــطــي رأيــــه فــيــهــا، وهـــي فــي كــل األحــــوال 
 
ً
بــعــيــدة عـــن الـــتـــطـــرف، فــيــمــدح عـــامـــة مــثــا
حــــاكــــم دبـــــي الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل 
مــكــتــوم، ويــشــيــد بــجــهــود تــقــوم فــيــهــا دولــة 
اإلمارات العربية املتحدة بشأن مواطنيها، 
البحث عن »وزيــر للسعادة«،   وكــان آخرها 
لــكــن عـــامـــة نــفــســه يــغــيــب عـــن مــنــاســبــة أو 
إعــطــاء رأيـــه بــإعــدام الشيخ الــســعــودي نمر 
باقر النمر نظرًا لتقاطع مصالحه وأعماله 

الــفــنــيــة داخــــل املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
راغــــــــب عــــامــــة نـــفـــســـه يــــؤيــــد عــــــــودة ســعــد 
الـــحـــريـــري إلــــى بـــيـــروت بــعــد غــيــاب طــويــل، 
ويكتب أجمل الكام في ذكرى اغتيال رفيق 

ربيع فران

فــــــــرضــــــــت مـــــــــواقـــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
االجــــتــــمــــاعــــي واقـــــًعـــــا آخــــــر عــلــى 
الفنانني في العالم العربي يحمل 
وجوًها عدة، لم يعتدها الناس من قبل، هذا 
الواقع ينقل صورة مناقضة للواقع ويكاد 

يكون أقرب إلى التزلف والتملق.
عــلــى مــوقــع »تــويــتــر« تــحــديــدًا، ينشط عــدد 
كــبــيــر مــــن املـــغـــنـــني واملـــمـــثـــلـــني فــــي الـــعـــالـــم، 
ــذه الــصــفــحــات بــمــجــمــوعــة من  وتــحــظــى هــ
النجوم إلى  املتابعني قد تصل عند بعض 
عــشــرات املــايــني، وعــلــى الــرغــم مــن الشكوك 
الــتــي تـــدور حــول وجـــود هــذا الــعــدد الكبير 
مــن املــعــجــبــني عــلــى صــفــحــة واحــــدة للفنان 
التوقف عند محتوى  من  بد  ال  الفنانة،  أو 
الـــتـــغـــريـــدات الـــتـــي تــظــهــر لــلــعــمــوم وهــــي ال 
تــحــمــل ســــوى الــتــبــجــيــل مـــن قــبــل الــفــنــانــني 
هم  املــأخــوذون  املعجبون  ويليها  أنفسهم 

أيضًا بالتطبيل. 
»تويتر«  صفحات  على  سريعة  جــولــة  فــي 
يحكم  أنفسهم،  الفنانني  أخبار  تنقل  التي 
ــريــــدات يــكــتــبــهــا الـــفـــنـــانـــون  ــغــ الـــتـــنـــاقـــض تــ
أنفسهم ال بل يتجه بعضهم إلى النقل عن 
اآلخـــر أن كـــان ثــمــة مــواقــف يــجــب إعــطــاء أو 
تبادل الرأي بها، وهي في كثير من األحيان 

تشغل أو تثير الرأي العام.

راغب عالمة 
الفنان راغب عامة ُيعتبر من أكثر الفنانني 
ــا واضـــــًحـــــا فــي  ـ

ً
ــاقـــض ــنـ ــــن يـــعـــيـــشـــون تـ ــــذيـ الـ

من  الــذي صمد ألكثر  »تغريداتهم«، عامة 

الفيلمان اللذان حققا 
هذا اإلنجاز هما »تايتانيك« 

و»أفاتار«

ال يقبل الفنانون النقد 
وغالبًا يستخدمون »تويتر« 

لخدمة مصالحهم

2223
منوعات

الــحــريــري، وينشر فــي املقابل صــورًا لــه مع 
مــعــارضــي ســيــاســة رفــيــق الــحــريــري وولـــده 
ســعــد الــحــريــري.  هـــذه الــســيــاســة تنبع في 
ــالـــح بــــني عــامــة  ــن تـــقـــاطـــع املـــصـ ــل مــ ــابـ ــقـ املـ
إلــى ذلــك ذكاء  نفسه والسياسيني، وتحمل 
استثنائيا في محافظة عامة على الروابط 
الــتــي تــبــقــيــه عــلــى صـــداقـــة مـــع السياسيني 
من  ولــو  كسلطة  نفسه  وفـــرض  اللبنانيني 
خال الغناء في الشارع اللبناني والعربي.

أحالم 
أما الفنانة أحام فتتخذ من موقع »تويتر« 
الفعل  كــل ردود  مــن  بــهــا  »جــبــهــة« تحتمي 
السلبية التي تتعرض لها، فصاحبة »والله 
احــتــاجــك« غـــّيـــرت نــظــرتــهــا إلـــى واقــــع الــفــن 
بعد سلسلة من املواجهات تلت مشاركتها 
أيــــــدول« ومــكــوثــهــا في  فـــي بــرنــامــج »آراب 
»حرب  لبنان، فاستمدت املواجهة األشبه بـ
مـــفـــتـــوحـــة« تـــدخـــلـــهـــا بــمــنــاســبــة او بــــدون 
الدفاع عن نفسها، حتى  بــاب  مناسبة، من 
لــو كانت أســبــاب هــذه املــواجــهــات »واهــيــة« 
كأن تستفز املتابعني بوضع صورة لقدمها 
ــه سبق   ــك عــلــى أنــ ــكـــســـورة، وتـــصـــويـــر ذلــ املـ
أو تكابر  ملجرد  تعرضها لحادث عرضي، 
بــأنــهــا أألجــــّمــــل  بـــني املــغــنــيــات فتستعيد 
أساطير خيالية أقــرب إلى روايــات األطفال 
في مخاطبة أحام للمرايا وسؤالها »أجمل 
دون  األجــمــل  بأنها  نفسها  وتجيب  مــنــي« 

منازع.
اخترعتها  تكريس معادلة  تــحــاول  أحـــام  

أنها »ملكة«،  بنفسها أو حلمت بها، وهــي 
كما اّدعت يوًما على »تويتر« وبدأت تعيش 
الــحــالــة بــكــل تــفــاصــيــلــهــا، مــقــولــة تـــؤازرهـــا 
أهمية  مــن  يقلل  الـــذي  الــحــاد  الطبع  بغلبة 
املواجهة أو صورة »امللكة« الحلم  بالنسبة 
 املبارزة 

ّ
 ال يقعن في فخ

ً
لها، فامللكات مثا

مــع املــــرآة ملــجــرد أن أحـــام تــجــد فــي طريقة 
وضـــع »مــاكــيــاجــهــا« »بــعــدًا كــونــيــا« تنفرد 
به هي لوحدها، تحاول اإليحاء أن أحدًا ال 
يستطيع أن يسبقها إلى التماهي بشكلها 
أو أزيــائــهــا، رغــم أن مــا تــقــوم بــه أحـــام ينم 
عن »هذيان ». ونجد الخافات تطفو على 
صفحتها »تويتر« في ردود الفعل الشاجبة 
الــردود  ملــا تفعله أحــام حتى تصل بعض 
أحيانًا إلى القدح والذم  واستنكار ما تقوم 
به والذي يبعدها عن الجمهور وال يقربها 
منه بــل يــزيــد الــهــوة والــتــنــافــر بــني جمهور 
ــا تــفــعــلــه في  ــذي أصـــبـــح مــــدرًكــــا ملـ ــ ــــام الـ أحـ
سبيل بقائها األولى خليجيًا بعد سقطات 

كثيرة في فخ اإلعام.

إليسا
وتــعــتــبــر إلــيــســا مــن الــفــنــانــات األكــثــر إثـــارة 
على »تويتر« أيضًا، إليسا ال توفر مناسبة 
إال وتــبــدي رأيــهــا أو تنقل تغريدة مــن قبل 
في  وأحــوالــهــا  حالها  عــن  تعبر  أصدقائها 
الشق السياسي الذي يتناسب مع أهوائها 
الذي  اللبنانية  القوات  إلــى حــزب  وميولها 
يــتــزعــمــه ســمــيــر جــعــجــع. وال تــفــرط إلــيــســا 
فـــي ذلــــك أبـــــدًا، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن املــصــالــحــة 
الــتــاريــخــيــة بـــني حــزبــي الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة 
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، ظــلــت إلــيــســا تكيل 
اللبناني  »البرتقالي«  للتيار  الــاذع  االنقد 
ــا« في 

ّ
وتــحــاول فــي كــل مــرة أن تــكــون »طــرف

الـــنـــزاع الــقــائــم بــني حــزبــني لــبــنــانــيــني. وفــي 
املنحى اآلخــر تبتعد إليسا كما غيرها من 
الــذي يؤدي  ي 

ّ
الفن النقد  زمائها عن واقــع 

أو أخــطــاء فنية تقيها  إلــى تصحيح مسار 
ـــاء، تــتــغــاضــى إلــيــســا عـــن النقد 

ّ
الــنــقــد الـــبـــن

وتتخذ من خال جمهورها جبهة مشابهة 
لزميلتها أحام في رد أي نقد قد تتعرض 
ــي كما هــو الــحــال بعدما 

ّ
لــه فــي أي عمل فــن

أعادت تسجيل نشيد »موطني« فهزأت جدًا 
من منتقديها ولم تحاول الرد أو التصريح 
بــشــأن ذلــــك، حــتــى أن الـــدعـــوى الــتــي ُرفــعــت 
ضــدهــا مــن قبل فــنــان فلسطيني  ادعـــى أن 
موسيقًيا  النشيد  »تــوزيــع«  ســرقــت  إليسا 
من الشاب الفلسطيني ُسحبت من التداول 

في اإلعام.

صحةرصد

كليبفيلم

مــا الــــذي دفـــع املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة إلــيــســا إلــى 
تــصــويــر أغــنــيــتــهــا »حـــالـــة حـــب« بــعــد عــامــني 
مــن صـــدور ألبومها؟ وهــل كــانــت هــديــة عيد 

العشاق تليق بجمهور ملكة اإلحساس؟
ــنـــادق بـــيـــروت،  ــد فـ فـــي غــــرف ضــيــقــة، فـــي أحــ
صــورت إليسا أغنيتها »حالة حب« بأجواء 
تـــبـــدو بـــدائـــيـــة  قــيــاًســا إلــــى عـــالـــم الــكــلــيــبــات 

ذهل الذي نشاهده اليوم.
ُ
امل

مــشــاهــد بــاهــتــة،  كــانــت إلــيــســا الــتــي تــحــاول 
البقاء على قمة املبيعات بأعمالها، ومنّصات 
االســــتــــمــــاع بــغــنــى عــنــهــا لــســبــب بــســيــط أن 
متواضعة  بــدت  حــب  حالة  »كليب«  ميزانية 
ــاتـــف« الــراعــيــة  ــهـ ــبـــدو أن شـــركـــة »الـ ــدًا، ويـ ــ جـ
أيضًا  خفضت  ـــصـــورة 

ُ
امل لألغنية  الــتــجــاريــة 

السعودية  الشركة  املــال في خزينة  من ضخ 
اع الكليب املفترض أنه »حدث« مفاجئ 

ّ
وصن

التوقعات..   خيب  لكنه  إليسا،  ملتابعي  أقله 
وظهر في تفاصيله أقــرب إلــى صــور بدائية 

صاحب الـ632 مليون دوالر(، قبل أن يصبح 
في أيام عرضه الـ10 األولى أعلى أفام 2015 
الــذي حقق   Jurassic World إيـــرادًا.. متجاوزًا

650 مليون دوالر في قرابة الـ90 يومًا!
وفــي األخــيــر كــان Star Wars هــو أســرع فيلم 
في تاريخ السينما يحقق مليار دوالر حول 
العالم.. حيث حققها في 12 يوما فقط، قبل أن 
يكون رقمه املحلي األهم هو أنه )أعلى األفام 
إيــــرادًا فــي تــاريــخ شــبــاك الــتــذاكــر األمــيــركــي( 
لــــ905 مليون دوالر  إيــراداتــه  بعد أن وصلت 
فـــي أمــيــركــا وحـــدهـــا، وبـــفـــارق 150 مــلــيــونــًا 

!Avatar تقريبًا عن وصيفه
اللذان حققا ذلك اإلنجاز من  الفيلمان  وكان 
كــامــيــرون، حيث حقق  للمخرج جيمس  قبل 
 ،Titanic عائدات قياسية عام 1997 مع فيلم
الذي كان أول فيلم يكسر حاجز املليار دوالر، 
وظـــل 12 عــامــًا هــو »أعــلــى األفــــام إيــــرادًا في 
تـــاريـــخ الــســيــنــمــا«، وحــكــى فــيــه »كــامــيــرون« 
ــلـــى مــــن ســفــيــنــة »تـــيـــتـــانـــيـــك«  قـــصـــة حــــب عـ

الغارقة عام 1912.

محمد جابر

التاريخية  للعائدات  نظرًا  متوقعًا،  كان  كما 
الــتــي حــقــقــهــا الــفــيــلــم مــنــذ بـــدايـــة عــرضــه في 
 Star أواخـــــر الـــعـــام املـــاضـــي، اســتــطــاع فــيــلــم
أن يصبح ثالث   Wars: The Force Awakens
عــمــل فــي تــاريــخ السينما يــتــجــاوز املــلــيــاري 

دوالر كعائدات في شباك التذاكر.
يــأتــي ذلـــك بــعــد حفنة مــن األرقــــام القياسية 
التي حققها وكسرها الفيلم منذ بدء عرضه، 
ــراد محلي  ــ ــه كــــان صـــاحـــب أعـــلـــى إيــ حــيــث أنــ
يحققه فيلم في يوم واحد )119 مليون دوالر 
فــي يــوم عرضه األول( وصــاحــب أعلى إيــراد 
محلي يحققه فيلم في أسبوع عرضه األول 
أقــل من أسبوعني  )248 مليون دوالر(، وفــي 
أصبح صاحب أعلى إيرادات في تاريخ شركة 
 The Avengers فيلم  )متجاوزًا  ديزني  والــت 

التقطت بكاميرا يدوية، دون مؤثرات صوتية 
او تقنية  من املفترض أن يلم بها فريق عمل 

اليسا، املأخوذة بالعاملية ..!
»كليب« حالة حــب،  ال يحمل جــديــدًا، إليسا 
إلى  بها  متيًما  جـــدًا،  وسيًما  حبيًبا  تــواجــه 
حد الجنون، تختار ليلة زفافها تحت شتاء 
ــروت.. مــشــهــديــة دأبــــــت صــاحــبــة  ــ ــيـ ــ مـــديـــنـــة بـ
في  جمهورها  إلــى  نقلها  حبيبي«   »عبالي 
ـــصـــورة، 

ُ
مــعــظــم ســيــنــاريــوهــات أغــنــيــاتــهــا امل

ــعــــروس الـــحـــاملـــة والــعــريــس  تــجــســد رؤيـــــة الــ
ــرهـــون بــســاعــة يــــّد وهـــاتـــف خــلــوي »لــــزوم  املـ
باللون  أمــام عيون كاميرا مغطاة  الدعاية«  
كمل في 

ُ
وأجــواء زهرية تتصل بوضوح او ت

خرج  CONCEPT غاف األلبوم الذي 
ُ
ذهن امل

ــون األغــنــيــة، مــــرورًا بــاملــرايــا الــتــي طبعت 
ّ
عــن

الــصــور الــخــاصــة  فــي األلــبــوم نفسه وصــواًل 
فذ فيه الكليب.

ُ
إلى املكان ذاته الذي ن

حجم  تملك  لفنانة  جــديــدة  تعتبر  ال  حكاية 
وجـــمـــهـــور إلـــيـــســـا، وهـــــو  يـــزيـــد عـــن ثــمــانــيــة 
ــتـــر«  ــلـــى صــفــحــتــهــا »تـــويـ ــابـــع عـ ــتـ مــــايــــني مـ
فــاشــل جــدًا لحكاية سئمها حتى  وتــصــويــر 
جمهور إليسا نفسها في الداللة على الحب 
والـــعـــشـــق،  أبــعــد إلــيــســا عـــن نــجــاح األغــنــيــة 
على  مليون مستمع   45 التي حققت حوالي 
الــيــوم، ربــمــا استحقت  مــوقــع يوتيوب حتى 
هــــذا املـــركـــز نـــظـــرا لــتــقــنــيــات الــلــحــن الــتــركــي 
الــذي ُصبغ بكلمات مصرية جيدة وكــان من 
صور بطريقة الكليب الضعيف.

ُ
األجدى أال ت

ربيع...

قبل أن يعود الرجل بعدها بـ12 عاما ليكسر 
أرقامه التي سبق أن حققها، حني أنجز عام 
الــذي أصبح أول فيلم   ،Avatar 2009 فيلمه
بعيد  وبرقم  عامليًا،  املليارين  يكسر حاجز 
عــن الــكــســر كــذلــك حــيــث حــقــق حينها »2.7 
إلــــى جـــانـــب كـــونـــه »األعـــلـــى  مــلــيــار دوالر«، 
ــًا«، وكــــــان مــنــجــز  ــيـــونـ ــلـ »760 مـ مـــحـــلـــيـــًا« بــــــــــ
الفيلم حينها هو اإلضافة التي حققها في 
استخدام تقنية األبعاد الثاثية، الـ3D، ورغم 
استخدمها  مــن  أول  أبـــدًا  يكن  لــم  الفيلم  أن 
ــر األفـــــــام اســـتـــغـــااًل لــهــا  ــثـ ــا أكـ ــمـ ولـــكـــنـــه ربـ
وتحقيق إنجاز بصري بها، وهو ما سبب 
شعبية عاملية للفيلم تمت ترجمتها ألرقام 
بدا أنها لن تكسر، Star Wars 7 كسر أغلبها 
هـــذا الـــعـــام.. ويــتــبــقــى رقـــم واحــــد مستحيل 
الـــ2.7  الكسر اآلن وسيحتاج لسنوات وهو 
الــعــالــم، حيث يقف وراءه فقط  مليار حــول 
Titanic بـ2.1 ثم ملحمة حرب النجوم بـ2.0، 
فهل ُيكسر رقم Avatar الباقي على يد الجزء 
الجديدة؟  النجوم  حــرب  ثاثية  من  الثاني 
ــاتــــار« الــثــانــي نــفــســه –الـــذي  أم أن جـــزء »أفــ
أعــوام 2017  سيفتتح ثاثية ستعرض في 
و2018 و2019- سيعيد كسر تلك األرقام من 
ستخوضان  السلسلتني  أن  املــؤكــد  جــديــد؟ 
صــراعــًا على األرقـــام خــال األعـــوام األربــعــة 
 Star Wars املــقــبــلــة.. حــيــث ســيــعــرض جـــزء
الــثــانــي )الــثــامــن فــي السلسلة كــامــلــة( عــام 
عام  السلسلة(  فــي  )التاسع  والثالث   2018
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»حالة حب«: ميزانية بسيطة لكليب ُمكررصراع Star Wars وAvatar في أرقام شباك التذاكر
أصبح »ستار وورز« في 
جزئه األخير، ثالث فيلم 

في تاريخ السينما 
تتخطى عائداته حاجز 

الملياري دوالر

ما هي المأكوالت التي 
يجب تناولها لتفادي 

أوجاع الدورة الشهرية 
عند النساء؟ هنا بعض 

النصائح المفيدة

ما الذي دفع المغنية 
اللبنانية إليسا إلى تصوير 

أغنيتها »حالة حب« بعد 
عامين من صدور األلبوم، 

وهل كانت هدية تليق 
بجمهورها؟

عتاب شمس الدين

الــــدورة الشهرية  كــل ســيــدة تعاني مــن آالم 
وأحيانًا تكون مؤملة جــدًا. لكن ما ال تعرفه 
 معظم املأكوالت التي تتناولها 

ّ
 النساء أن

ّ
كل

ها قد 
ّ
قد تساهم في ازدياد هذه اآلالم، كما أن

تساعد على الحّد منها وتخفيفها.
تقول اختصاصية التغذية هبة زين الدين 
الـــدورة الشهرية تتفاوت بني   »عـــوارض 

ّ
إن

 هــنــاك بعض األمــور 
ّ
امـــرأة وأخـــرى، غير أن

التي تحصل لجميع السيدات كالتقلصات، 
وبــعــض أوجـــاع أســفــل الــبــطــن، وأوجــــاع في 
أسفل الظهر كذلك، تتشاركها جميع النساء 

دون استثناء«.
»العربي  ــضــيــف زيــن الــديــن فــي حــديــث لـ

ُ
وت

 »هناك بعض األطعمة التي قد 
ّ
الجديد« أن

خفف منها، بعض 
ُ
تزيد هــذه الــحــاالت أو ت

 prostaglandins البروستاغاندينز  أنـــواع 
التي قد تؤدي إلى تقلصات مؤملة في الرحم 
ل كمية تدفق الــدم إلــيــه، مــا يزيد 

ّ
ــهــا تقل

ّ
ألن

من األوجاع«.
ــواد فـــي الـــزيـــوت،  ــ وتـــوضـــح: »نـــجـــد هــــذه املــ
ــي الــســمــنــة  ــا، وفــــ ــهـ ــنـ ــا املـــقـــلـــيـــة مـ خـــصـــوصـ

والــــزبــــدة، الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة عــلــى حــّد 
ــواء، لــذلــك يــجــب عــلــى الــفــتــيــات والــنــســاء  ســ
ب هذه املواد قبل فترة الدورة الشهرية، 

ّ
تجن

بها 
ّ
 بعض الخبراء ينصحون بتجن

ّ
ى أن

ّ
حت

طوال أيام الشهر«.
وتـــتـــابـــع: »الــكــافــيــني ُيــســاعــد عــلــى تــضــّيــق 
ــم لــــذا يجب  ــ ــّوة األلـ ــ الـــشـــرايـــني ويـــزيـــد مـــن قـ
ــه املـــوجـــود فـــي الــقــهــوة  تــجــنــبــه عــلــى أنـــواعـ
ــات الــــغــــازيــــة، أمـــا  ــروبــ ــشــ والــنــســكــافــيــه واملــ
الــكــافــيــني املــوجــود فــي الــشــوكــوال فــا بــأس 
يحتوي  ــه  ـ

ّ
ألن قليلة  بكميات  لــكــن  بــتــنــاولــه 

على املاغنيزيوم ومواد أخرى تساعد على 
تهدئة األعصاب واألوجاع«.

ــــوالت الــغــنــيــة  ــأكـ ــ كـــذلـــك تــنــصــح بـــتـــنـــاول املـ
باملاغنيزيوم كاألفوكادو واملكسرات النيئة 
خــبــراء  املــجــفــفــة، ومثلها ينصح  والــفــاكــهــة 
 الـــصـــّحـــة بـــتـــنـــاول الـــوجـــبـــات عــلــى دفـــعـــات، 
ــنــــاول  ــمـــني، وتــ ــة قـــسـ ــبــ أي تــقــســيــم كــــل وجــ
ــّرة كـــل ثــاث  ــ الـــطـــعـــام، أو وجـــبـــة خــفــيــفــة، مـ
 هذا من شأنه أن ُيساعد املرأة 

ّ
ساعات: »ألن

في الحفاظ على معدل السكر في الــدم، وال 
ضــيــر فـــي تـــنـــاول األومــيــغــا 3 املـــوجـــود في 
املكسرات. والحليب الخالي  من الدسم، أو 

على  إيجابية  تأثيرات  له  الــدســم،  الخفيف 
صات«.

ّ
تهدئة األعصاب وتخفيف التقل

 
ّ
أن الـــــتـــــغـــــذيـــــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ اخـ وتــــعــــتــــبــــر 

تتوقع  مــا  عكس  على  مفعوال  »للسكريات 
معظم السيدات«. 

تناول  إلــى  النساء  معظم  »تلجأ  وتضيف: 
ــا، كـــالـــشـــوكـــوال  ــ ــهـ ــ ــــواعـ ــلـــى أنـ الــــســــكــــريــــات عـ
ف من اآلالم 

ّ
خف

ُ
ها ت

ّ
 أن

ّ
والحلويات، ظنا منهن

املــزاج، لكن العكس هو الصحيح،  حّسن 
ُ
وت

فــارتــفــاع مـــعـــّدل الــســكــر فـــي الــــدم وهــبــوطــه 
الــدم،  السكر في  التاعب بنسبة  أي  الحقا، 
يــؤدي إلــى تغييرات حــادة في املـــزاج، منها 
ــادة األوجــــــاع، لــذلــك  ــ االكــتــئــاب والــقــلــق وزيــ
يجب على السيدات خال أيام الشهر كلها، 
وقبل الدورة الشهرية تحديدًا، التخفيف، أو 
التوقف إذا أمكن، عن تناول السكريات، على 
املعقدة،  بالسكريات  واستبدالها  أنواعها 
الــشــوفــان والــخــبــز األســمــر والفاكهة  كخبز 

والخضار«.
ونـــصـــيـــحـــتـــهـــا األخــــــيــــــرة هـــــــي: »مــــمــــارســــة 
ريــــاضــــات خــفــيــفــة ومـــهـــدئـــة، مـــثـــل الــيــوغــا 
ــة، مــع  ــاحـ ــبـ ــكــــن، والـــسـ والـــبـــيـــاتـــيـــس إذا أمــ

ضرورة الحصول على حمام ساخن«.

واقع ال يحتمل النقد

ثمة واقع جديد، تفرضه مواقع التواصل على مشاهير العالم العربي في البقاء على 
تواصل مع الناس في عملية أشبه بعمليات التجميل، تنقل صورة عن النجم الذي ال يخطئ

تغريدات 
     الفنانين

اآلالم الشهرية

فنون وكوكتيل
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خالل أسفاري الدائمة والتي ال نهاية لها. 
ــبــــاب حــامــيــة  ــة شــ ــلـ ــُت مـــرحـ ــد ذلــــــك عــــشــ ــعـ بـ
وجامحة، اصطبغْت بالحياة الصاخبة في 
م األبدي 

ّ
الليالي املتوّهجة باملغامرة والتعل

بما  للحياة  وأنــا ممنت  اليوم،   
َ
للشعر غاية

يرة، 
ّ
كانت تقودني إليه عبر طرق العالم الن

أيضًا،  والكئيبة  العميقة  ــرّيــة  الــسِّ والــطــرق 
والــتــي كــانــت دومـــًا تــفــاجــئــنــي، فــي األخــيــر، 

بكونها طريقًا واحدًا.
ُت 

ْ
ُكن عامًا  ثمانية وعشرين  كــان عمري  ملــا 

أخي  برفقة  الالتينية  أميركا   
َّ

كــل ُجــْبــُت  قــد 
ها، قادني االنقالب العسكري 

َ
غابرييل. وقت

الزمن،  مــرور  ومــع  املنفى،  إلــى  باألرجنتني 
مـــنـــذ ذلـــــك الــــتــــاريــــخ وإلــــــى الــــيــــوم، شـــرعـــُت 
ُع في  ًبا غــدْت، إلــى حد مــا، تتجمَّ

ُ
ْصـــِدُر ُكت

ُ
أ

ها 
ُ

 في عملي، بعض
َ بنيَّ

َ
ت

ُ
خطوط ُيمكن أن ت

 تعثَر على فيزياِء واقع خبيء، 
ْ
سعْت إلى أن

وأخرى كانت كتبًا حميمة يطَبُعها اإلشهاد 
ــَبــَعــهــا طــمــوٌح 

َ
ــاك كــتــب ط ــنـ والـــشـــهـــادة، وهـ

ــحــاول أن 
ُ
بــســيــط، وحـــاولـــْت وهـــي ال تـــزال ت

التي رأيُت  ث عن العجائب واألحــزان  تتحدَّ

العالم. ال أعــرف ما يكون الشعر، لكني  في 
ــه يـــدعـــم أمــــل اإلنـــســـان والــطــبــيــعــة  ــــرف أنــ أعـ
والكون ألجل االستمرار. وهو أيضًا الدرجة 
الــعــلــيــا لــلــهــويــة الــكــلــّيــة الـــتـــي لــكــل مـــا هو 

موجود. 
إيــاه  لــه ومطيعًا  الــشــعــر مستسلمًا  أعــيــش 
ومفتتنًا به؛ فأنا ال أكتفي بأن أخصص له 
به فيها، وإنما أسعى 

ُ
ساعات من الحياة أكت

ى  ــَحـــرَّ ـ
َ
فـــي بــحــث حــثــيــث عــنــه، وبــالــطــبــع، أت

أن ألـــتـــزم - فـــي مــســعــاي هــــذا - بــالــتــواضــع 
 
ْ
ْدُت أن ــم دومـــــًا. وتــــعــــوَّ

َّ
ومــعــرفــة أنــنــي أتــعــل

القصيدة  مع  اليومي  املعيش  يقودني هذا 
َعْبَر طرق عديدة إلى قصيدة جديدة. أعرف 
 الــشــعــر يــرعــانــي بــعــنــايــتــه، ويــســمــح لي 

َّ
أن

 
َّ
بأن ـــَر نفسي؛  أذكِّ أن  أنسى  لكنني ال  بذلك. 

يــتــوافــر عليها  الــتــي  العجيبة  مــن األشــيــاء 
الشعر أنه درس بليغ في عدم الطاعة أمام 
ــيــاتــهــا املــتــنــوعــة 

ِّ
كـــل أشـــكـــال الــســلــطــة وتــجــل

مهما كان نوعها. 
ر  م، وهو يتطوَّ

َ
ا في العال عر قوّيً

ِّ
ال يزال الش

عفًا في االنتشار 
َ

ه يْعِرف ض
ّ
باستمرار، لكن

 السبَب 
َّ

الــذيــوِع، ولعل  في 
ً
ة

َّ
قل بــاألْحــرى  أو 

ـــبـــْت فــيــه  ــى الـــتـــشـــويـــش الــــــذي تـــســـبَّ ــ ُيــــــــَردُّ إلـ
استراتيجية السوق ومناهج التدريس.

تمتلك األرجنتني حاليًا، مثلما كانت دْومًا، 
هــم وأشــعــاَرهــم   أســمــاَء

َّ
شـــعـــراَء كـــبـــارًا، لــكــن

أنه  ف بها بعد في الخارج، وأعتقد  لم ُيعرَّ
الشعرية  العوالم  وتشبيك  تضفير  ينقص 
ل 

ّ
التمث فــضــاءات  والــغــرب بتوسيع  للشرق 

الــثــقــافــات  عــلــيــنــا  ــهــا 
ُ

تــعــرض الــتــي  واإلدراك 
األخرى. 

ــل األب، ولــــم ُيـــِقـــّر من 
ْ
لـــم يــؤمــن جــيــلــي بــقــت

يدعون إلى ذلك، لهذا كانت هنالك له عالقة 
وكان  السابقة،  األجيال  مع  وصداقة  زمالة 
 هذا الجيل -أي جيلي- 

ّ
ها، لكن ُيثّمن عطاَء

 تكون له صلة مماثلة باألجيال 
ْ
ُحِرَم من أن

 إراديـــــًا، بل 
ً
الــتــي تــلــتــه، ولـــم يــكــن ذلـــك ِفــعــال

ه مجيء الديكتاتورية، التي 
َ

َدرًا فرض
َ
 ق

َ
كان

ــعــِت الــعــالقــة بيننا وبـــني األجــيــال التي 
َ
ــط

َ
ق

أجهز  املثقفني  مــن  كبيرة  طبقة  ألن  نا، 
ْ
تلت

أو  َرها  ــرى هجَّ
ُ

وأخ بالقتل،  العسكر  عليها 
الصلة  فانقطعت  تهاجر،   

ْ
أن إلــى  ْت  ــرَّ

ُ
ــط

ْ
اض

بني األجيال. 
لقد كــان فــي األرجنتني شــعــراء كــبــار، فبعد 
جـــيـــل بــــورخــــيــــس، جــــــــاءت أجـــــيـــــال أخـــــرى 

التقاه: مزوار اإلدريسي

بــــــعــــــفــــــويــــــة اســـــــتـــــــهـــــــل الــــــشــــــاعــــــر 
ــدو كــاســِتــّيــا 

ْ
األرجــنــتــيــنــي لــيــوبــول

 :
ً
ه مع »العربي الجديد« قائال

َ
حديث

 مــحــظــوظ حـــقـــًا، لــقــد وهــبــتــنــي 
ٌ
ــان أنــــا إنــــســ

ره؛ ويكفيني  الحياة فوق ما ُيمكن أن أتصوَّ
ــْعــر حقيقة 

ِّ
الــش أنــي ولـــدُت فــي بيت يْسُكنه 

بالدواوين،  كانت تغص  فجنباته  ومجازًا، 
ــاب واملثقفون عمومًا 

ّ
الــشــعــراء والــُكــت وكــان 

ُد  يـــِفـــدون إلــيــه وعــلــيــه، فــكــان الــشــعــر يـــتـــردَّ
ُس في 

َّ
أصـــداًء وأصــواتــًا بني أركــانــه، وُيتنف

 أبي 
َّ
 هــذا أن

ِّ
كــل لحظة ودقــيــقــة، وســَبــُب كــل

ــرًا، ومــــن ثــــمَّ كــــان هــــذا االحــتــفــاء  ــاعــ كــــان شــ
بالشعر يوميًا في ذلك البيت. 

أبــــي هـــو مـــانـــويـــل خـــوســـي كـــاســـتـــّيـــا، ومــن 
ـــعـــَر قـــبـــل كــلــمــاتــه، 

ِّ
حـــيـــاتـــه اســـتـــقـــطـــرُت الـــش

ــمــُت كـــل مـــا أعـــرفـــه ومــا 
َّ
فـــي بــيــت أبــــي تــعــل

بالشعر  معرفتي  وأغــنــْيــُت  الحــقــًا،  مته 
َّ
تعل

مــن أصــدقــائــي الــشــعــراء، ومــن قـــراءة الشعر 
أجوُبها  التي  الطرق  من  وبالطبع  العاملي، 

ليوبولدو كاسِتيّا

عن الحّب
 الحب

ّ
ال تعتقْد أن

معقوٌد بك أو بها
مان به

ُ
حّساِنه أو تريانه أو تحل

ُ
بما ت

هنالك معادن، وحركاٌت 
مجاالٌت للقّوة

ها أبدًا
ُ
ال يبدأ عمل

 افتراضية
ٌ

هي أفعال
َك

ُّ
ت

ُ
ف

َ
ت

تلك املعادن
وتلك اللحظات التي تحوي املعكوس

هي في مكاٍن ما
 حربًا

ُّ
تشن

َمن يتحاّبان
هما على قيد الحياة.

الصحراء
في الصحراء

ً ّ
يكون املرُء ظال

ا 
ًّ
شق

يُمرُّ املوُت َعْبَره
أو اليوُم الالحق

 املرء قبَره
ُ

يعيش
في عتمة

داخل جَسِده،
ُمْصِغًيا كيف تمضي الريح بالنهار

 ، َبرِّ
ْ
غ

ُ
والبحِر امل

هذا أنا 
وهذه سيرتي

الطاعة أمام كل أشكال السلطة«، هذه واحدة من  بليغ في عدم  »الشعر درس 
الجمل الجوهرية في لقاء »العربي الجديد« مع الشاعر األرجنتيني ليوبولْدو كاسِتيّا 

الذي آثرنا أن نترك إجاباته على هيئة شهادة. حوارٌ أردناه أقرب لإلصغاء لصوت عميق 
م هنا للمرة األولى في اللغة العربية مع مختارات من قصائده من أصوات زماننا، يُقدَّ

رْ أّن المطر يهطُل  لِنتصوَّ
في اتجاه ُمعاكس 

للفضاء، وذلك أنه تخلّى 
عن كونه مثل عيْنِك أْن 

يكوَن عيْنًا، فصار حصانًا 
عند رؤيتِه حصانًا

الكارثة سابقٌة على األجساد

ليوبولدو كاسِتيّا هكذا أصغينا للشاعر

ما ينقص هو تضفير 
وتشبيك العوالم الشعرية 

للشرق والغرب 

ال أعرف ما يكون الشعر، 
لكني أعرف أنه 

يدعم أمل اإلنسان

 ،1946 عام  كاْستِيَّا  لِيُوبولدو  ُولـِـد 
في سالْتا األرجنتينية، وَعَرَف المنفى 
ابتداء من 1976، حين كان شابًا في 
الثالثين، بعد أْن الحقته الديكتاتورية 
عشرين  مــن  أكثر  نشر  العسكرية. 
ديوانًا شعريًّا، إلى جانب كتابات في 
والنقد،  القصيرة  والقصة  الرواية 
الجائزة  آخرها  عديدة  جوائز  وحاز 
الدولية فيكتور فاليرا في فينيزويال، 
البارزة  ــوات  األص من  اليوم  ويعتبر 
األرجنتيني  ــي  األدبـ المشهد  فــي 

المعاصر.

الديكتاتورية والترحال

2425
ثقافة

فّواز حداد

هل اإلنسان شرير بالفطرة، أم بحكم االعتياد؟ سؤال كان ُيتداول بصيغة 
أن  لكننا سنعول على  بالفطرة.  كــان خــّيــرًا  ربــمــا  أنــه  إلــى  أخـــرى، يحيلنا 
الجشع. بعد فترة من  الــذي يركبه فبحكم  الشر  أمــا  اإلنــســان يولد بريئًا، 
وجــوده على األرض، هبطت األديـــان، دعــت إلــى وحدانية اإللــه، وأكــدت على 
ت اإلنسان على فعل الخير، واالمتناع عن القتل 

ّ
النواهي األخالقية، وحض

رأس الجرائم كلها. 
وكانت الوصايا العشر التي اتفقت األديان واألخالق عليها تحذيرًا صارمًا 
من اقتراف الشرور مهما كان نوعها. وصايا من فرط وضوحها ال تقبل 
مراجعة، وال تفسيرًا معاكسًا. كان إلزامها مطلقًا بسبب مصدرها اإللهي 

بغية الحفاظ على استمرار الحياة اإلنسانية. 
ولقد كان ملؤازرة الحضارة للممنوعات الدينية الفضل أيضًا في قمع النوايا 

السيئة للبشر. 
خاضت الــدول حروبًا دموية ســواء عن حــق، أو عن باطل. انتصار بعض 
الــدول دفع إلى وضع نهاية لها بمعاقبة املسؤولني عنها، بمحاكمتهم عن 
التسبب بها، لئال تمّر جرائمهم من دون حساب. خالل املحاكمات، ترّددت 
ذ األوامــر«. ما يحّول املسؤولية من 

ّ
نف

ُ
مرارًا جملة أصبحت مشهورة: »أنا أ

منفذي الجرائم إلى املشرفني عليها: الحاكم، الديكتاتور، جنراالت الحرب... 
هـــذا مــا تــــردد فــي مــحــاكــمــات نــورمــبــرغ الــشــهــيــرة حـــول جــرائــم الــنــازيــني، 
بني  تــراوحــت  التي  القاسية  األحــكــام  وأعقبتها.  التي سبقتها  واملحاكمات 
اإلعدام والسجن ملدد طويلة، لم تفلح في منع الحروب والجرائم، وكان في 
م من تجاربها وآالمها 

ّ
تكرارها وبوتائر عالية، داللة على أن البشرية ال تتعل

وعذاباتها.
 نوعيًا في ما 

ً
 في السنوات األخيرة، أحدثت الحرب في املنطقة العربية تحّوال

ِكب من مجازر رهيبة، بتنادي أحزاب املذهبيات اإلسالمية إلى سورية 
ُ
ارت

ها 
ّ
ملباشرة القتل الحالل في الدين الواحد، ترافقًا مع الحصار والتجويع، وكل

ترقى إلى جرائم ضد اإلنسانية. الالفت أنها ضد اإلسالم الذي هّبوا للدفاع 
عنه، مع أنهم ال ينقطعون عن أداء الصلوات الخمس ويصومون رمضان. 
الُحرم، ويعتبرون إفناء تابعي  القتل في األشهر  باملقابل ال يمتنعون عن 
أربعة  أكثر من  ثــأرًا لحدث مضى عليه  ملــاذا؟  دينيًا.  اآلخــر واجبًا  املذهب 
عشر قرنًا، من دون إخضاع ما يرتكبونه إلى أية مناقشة عقالنية. حسب 
قناعاتهم، كانوا يقاتلون كفرة ومرتّدين تنفيذًا ألوامر إلهية، مع أنها أوامر 

قادة ميدانيني. 
تزّج سياسات الهيمنة اإلقليمية اإلسالَم في حرب دينية، وتستغل تاريخه 
في صراعاتها، وتجّير طموحاتها إلى ما ُيزعم أنها إرادة الله توكلها إلى 
إلى عالم  أنهم يسعون  القتلة  يّدعي  بالتالي،  بالنيابة عنه.  مليشيات تقتل 
أشّد  إلــى  يــؤدي  لكنه  كــان هــذا صحيحًا،  تدّينًا، وربما  أفضل دينًا وأكثر 

الجرائم دموية. 
ى بالبراءة، ويعتقد أن القتل عمل صالح، يتقّرب به إلى 

ّ
إذا كان الفاعل يتحل

الله، فالبراءة ال تسّوغ القتل، إذ هي نتاج تعطيل العقل عن التفكير: براءة 
الشر، ذروة الغباء الذي ال يغتفر.

براءة الشر

لقاء

فعاليات

ــــذي بــــرز مـــن بينهم   مــثــل جــيــل األربـــعـــني الـ
ــا، 

َ
ـــِريـــِكـــي ُمــوِلــيــن

ْ
ــزون، مــثــل: ِإن ــعــراء مــتــمــيِّ

ُ
ش

 ،
ْ

ــــال
َ

ش ـــُدو َمــــاِرْ
ْ
ــــُكــــو، وِلـــُيـــوُبـــول

ْ
وُروث

ُ
ـــا أ

َ
ـــغ

ْ
ول

ُ
وأ

 
ْ

اِئيل
َ
وَرف  ،

ْ
َماْرِتيِنيث اْرُدو 

َ
ِلُيون جيلي  ومن 

ـــاُدو، وَمـــاْرُكـــو 
َ
ـــغ

ْ
ــُيــو َســـال

ْ
ــول

ُ
ــيــو، وخ

ْ
وِطــريــن

ُ
أ

ِإْسُكوِديُروـ  ِلُيوِنيَداْس  وْرِخي 
ُ

وخ ِبيْر، 
ْ
ِسيل

 ،
ْ
ــــو ِريــــِخــــني ــاُكــــوُب ــ

َ
ــاْردي، وخ ــ ـ

َ
ــــون ــُيـ ــ ا ِلـ

َ
ــِرز ــ ــيـ ــ وِتـ

ــعــراء 
ُّ

 الــش
ْ
ـــن ــِفــطــتــري، وِمـ

ْ
ــو ِســيــل

ُ
ــَيــاغ ــِت

ْ
وَســان

باب هناك كثيرون وهم جيدون، خاصة 
َّ

الش
الشواعر.

عــشــت 21 ســنــة فــي املــهــجــر، وفـــي إسبانيا 
تحديدًا، التي أحمل جنسيتها؛ ثمانية أعواٍم 
ــحــَســُب عــلــى الــُحــكــم الــديــكــتــاتــوري. 

ُ
مــنــهــا ت

أسرة  أقيم  إسبانيا  في  إقامتي  وجعلتني 
 إلى 

َ
َب عليَّ العودة هناك، الشيء الذي صعَّ

ـــد قــولــي مـــا يـــذهـــُب إلــيــه  األرجـــنـــتـــني. ويـــؤكِّ
 من املنفى 

َ
ه »ال عودة

ّ
هم في قولهم إن

ُ
بعض

أبدًا«. لكنني ُعدُت، واملرء عندما يعود، بعد 
الــوطــن، َيِجد  مــدة مثل التي قضْيُت خــارج 

الذي يقرع دون هواٍء
بالهواء

ه السوداء.
َ
ت

َ
فراش

هنا
تْحِمل مجموعاُت النجوِم

على العقرب
ُ
ويتسّمُم اإلنسان

.
ً
ْيال

َ
لو ينطق، على انفراد، اسَمُه الخاصَّ ل

وفقط عندما ُيفِزُع الكثيُب 
األحمُر القمَر،

ِهَم،
ُ
 الفضاُء قِد الت

َ
 يكون

ْ
بعد أن

يكون حديثا إذن
ى من املْرِء

ّ
ما تبق

ُم الِجراح.
َ ْ
َيل

طائر
كي تكفَر بالطيور

 تلمس طائرًا
ْ
اًل أن ينبغي أوَّ

ه 
ُ
صوت

هو طيٌر أكثُر منه
:
ً
ُر حقيقة

َ
ه أكث

َ
ت  قصَّ

َّ
ًلكن

 هيئة
َ
ذ

َ
خ

َّ
ًات

لحظة
ُمّسُه:

سّميه أبدًا
ُ
ما ال ن

هو الّسطُح األّول
)ترجمة عن اإلسبانية: مزوار اإلدريسي(

ــب انــدمــاجــه  ــرة مــشــلــولــة، مــمــا ُيــصــعِّ ــذاكــ الــ
دًا.  مجدَّ

لي في السرد تجارب حصلْت على التقدير 
 كــنــُت أغــطــي بها 

ٌ
ــراف، وهـــي كــتــابــة ــتــ واالعــ

ر فــيــهــا عـــلـــيَّ أن 
َّ
الـــفـــتـــرات الـــتـــي كــــان يـــتـــعـــذ

إبداعيًا  التجربة  ل هذه 
َّ
أكتب شعرًا. وتتمث

ــة ومــجــمــوعــة قــصــصــيــة، وبــعــض  ــ فـــي روايــ
ــنــــاك، وهـــنـــاك،  الــقــصــص املــبــثــوثــة هــنــا وهــ
ــهــا 

ُ
أيــضــًا، الـــدراســـات الــنــقــديــة الــتــي أصــْدرت

دات ومجالت، وآمل أن أجمعها في 
ّ
في مجل

كتاب. 
أعتقد أن الشعر ارتحال دائب، وأن الشاعر 
تسافر  الــلــتــني  نفسيهما  بالعينني  يــســافــر 
يــكــون جــالــســًا ومستقرًا.  بهما روُحــــه حــني 
 قــنــص، بــل إنــي 

َ
ُره بــاألحــرى رحــلــة وأتـــصـــوَّ

فر ُيستعَمل إلغناء هذا البحث.   السَّ
َّ
أرى أن

ِم 
َ
فْت عن العال

ِّ
لدّي دزينة دواوين شعرية أل

أيــاٍم قليلة، ودون  برمته، وقــد انتهيُت قبل 
وعـــي مــن كــتــاٍب عــن الـــكـــون. وبـــوْســـِع قــارئ 

د من أني أسعى في كتاباتي   يتأكَّ
ْ
بي أن

ُ
ُكت

م، 
َ
العال بثقافات  االعتراف  إلى  عن رحالتي 

م 
َ
بالعال ُيلحقه  الـــذي  بــالــضــرر  ُد  أنــــدِّ وأنـــي 

التدمير  األقــويــاُء واإلمــبــراطــوريــاُت بمداِفِع 
والبؤس. 

كــنــت أمــضــي إلــــى بـــــوادي آســيــا وأفــريــقــيــا، 
لتسلية  القصب  عرائس  معي  أحمل  وكنُت 
أبــواب  لي  ِتحْت 

ُ
ف البالد، وهكذا  تلك  أطفال 

فــت على أشــيــاء لم  كثير مــن الــبــلــدان، وتــعــرَّ
تكن لتخطر على بالي. 

ــــرى كـــانـــْت  ــى قـ ــ ــلــــدان وإلــ ــــى بــ  إلـ
ُ

ــُت أِصـــــــل ــنـ كـ
ر عنهم أنهم  تــرتــاب فــي الــغــربــاء، وتــتــصــوَّ
أصل كثير من الفظاعات، لكني كنُت أحظى 
والكريمة،  الالئقة  بالضيافة  أبنائها  لــدى 
ألنــهــم كــانــوا يكتشفون فـــيَّ أنـــي لــم أحضر 
َيهم فقط، 

ِّ
هم وأخَدعهم، وإنما ألسل

َّ
ألستغل

فــونــنــي عــلــى خــبــايــا لــديــهــم، ال  فــكــانــوا ُيــعــرِّ
لع عليها.

َّ
 يط

ْ
يمكن أليٍّ كان أن

هذا أنا وهذه سيرتي.

إطاللة
تصويب

إبراهيم اليعيشي

يقال إن الجملة األولى في األعمال 
األدبية -إضافة إلى كونها املدخل 
والبوابة التي تجذب القارئ لقراءة 
الـــكـــتـــاب- هـــي مــكــمــن قــــوة الــعــمــل 
السردي. ولهذا نجد في إسبانيا 
لحفظ  تقليدًا  املــثــال  سبيل  عــلــى 
الجمل األولى ألهم الروايات، لهذا 
لــن يــبــدو غــريــبــًا أن يــســأل مقدم 
ــقـــات ضـــيـــفـــه عــن  ــابـ بــــرامــــج مـــسـ
الجملة التي تبدأ بها روايــة »دون 
ثيربانتس  دي  مليغيل  كيخوتي« 
الــعــزلــة« ملاركيز  أو »مئة عــام مــن 
بـــاســـكـــوال دوارتـــــــي«  أو »عـــائـــلـــة 

لكاميلو خوسيه ثيال. 
ــى فـــي هـــذه األعــمــال  ــ الــجــمــل األولـ
الفـــتـــة واســتــثــنــائــيــة. فـــي روايـــتـــه 
يــبــدأ ثــيــال بجملة على  املـــذكـــورة، 
لـــســـان بـــاســـكـــوال يــعــتــرف فيها 
ــذي ســيــقــتــل فـــي خضم  ــ الــبــطــل ال
الـــروايـــة عـــدة شخصيات  أحــــداث 
ــا لست  ــه: »ســـيـــدي، أنــ ــ ومــنــهــم أمـ
 سيئًا ومع ذلك ال تنقصني 

ً
رجال

ــك. نــحــن  ــ ــذلـ ــ األســـــبـــــاب ألكــــــــون كـ
مكسوين  ولدنا  الفانون جميعنا 
الــقــدر يــروق  بالجلد ذاتــه غير أن 
ــزداد عــمــرًا أن يبدلنا  ــه، ونــحــن نـ ل
ا مصنوعني من شمع 

ّ
كما لو كن

ويقودنا في طرق مختلفة صوب 
املقابل  املـــوت«. في  النهاية ذاتــهــا: 
كـــم شــخــصــا يــتــذكــر بــــأي جملة 
العربية؟ وكم  الــروايــات  أهــم  تــبــدأ 
أن نجد  التي يمكن  عــدد األعمال 

 أولى قوية؟ 
ً
فيها جمال

ــى مــن  ــ ــ الــجــمــلــة األولـ أتــــذكــــر اآلن 
الالتيني« لسهيل إدريس:  »الحي 
»ال، مــا أنـــت بــالــحــالــم، وقـــد آن لك 
ق عــيــنــيــك. أَومــــا تشعر  أن تــصــدِّ
 هذه 

ّ
باهتزاز الباخرة، وهي تشق

 بك عن الشاطئ، 
ً
األمــواج، مبتعدة

ــجــهــة صـــوب تــلــك املــديــنــة التي 
َّ
مــت

 
ً
خياال خيالك،  فــي  تمّر  فتئْت  مــا 

ه املستحيل؟«. 
َّ
 كأن

َ
غامضا

عند الثامنة من مساء اليوم، تقيم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، ينبغي أوًال أن تلمس طائرًا
أغنيات  من  مجموعًة  فيه  تقّدم  حفًال  القاهرة،  في  المصرية«  األوبــرا  »دار  في 
الحب«.  »عيد  بـ  واحتفاًء  رحيلها  على  عامًا   41 مرور  بمناسبة  كلثوم،  أم  السيّدة 
من  لمجموعة  واآلخر  الحكيم،  عبد  ريهام  للفنانة  األول  فاصلين،  الفرقة  تقّدم 

أصوات الفرقة.

ربيز«  تشارلز خوري في غاليري »جانين  اللبناني  الفنان  ينطلق، غدًا األربعاء، معرض 
فيها  يواصل  األعمال  آخر  بعنوان  جديدة  مجموعة  المعرض  يضّم  البيروتي. 
الفنان تجريبه في استخدام تقنية الطباعة الحجرية »الليثيوغراف«، ُمستلهمًا رسوم 

الكهوف من العصر الحجري، حيث يرسم أشكاًال بدائية بتقنيات حديثة.

تتواصل في الدار البيضاء المغربية اليوم، فعاليات »المعرض الدولي للكتاب والنشر« 
محمد  ذاكــرة  بعنوان  واحــدة  أولها  واألمسيات،  الندوات  من  مجموعة  مع 
الداهي  ومحمد  جربيل  طلحة  الكتّاب  من  كل  فيها  يقّدم  )الصورة(،  الفيتوري 
الباحث  يوّقع  كما  الراحل.  السوداني  الشاعر  تجربة  في  قراءات  العويف،  ونجيب 

واألكاديمي فؤاد بوعلي كتابه »مقاربات في المسألة اللغوية بالمغرب«.

في  لألفالم«  األردنية  الملكية  »الهيئة  تنّظمها  التي  السينمائية«  »األيام  سلسلة  تبدأ 
أفالم  أربعة  الخميس.  بعد غد،  التي تستمر حتى  اإليرانية  السينما  أيام  عّمان مع 
ُتعرض خالل هذه األيام، تسلّط الضوء على العائلة والقضايا االجتماعية في إيران. 

يُعرض اليوم ناهد )الصورة( للمخرجة إيدا باناهانديه.
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الجملة األولى

ليوبولدو 
كاسِتيّا

»الخيول ال تكذب«، 
عمل تنصيبي أدائي 
لـ إدواردو نافارّو، 
األرجنتين
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وسط الغبار األبيض يعيشون، يصرون على مقاومة حصار العدو والشقيق، يصنعون آالت إلنتاج »الحصمة«، الالزمة 
لعمليات البناء في قطاع غزة، المحروم من إدخالها منذ تسع أعوام، غير أن ابتكارهم دمر صحتهم وبيئتهم كما 

يكشف التحقيق

الغبار األبيض يخنق الغزيين ويدّمر بيئتهم

كّسارات 
الموت    

غزة ـ محمد الجمل

تغيرت مالمح رب العائلة الغزي، 
ــاد الــــلــــه، بـــعـــد أن ســمــع  ــ ــالــــد جــ خــ
املجاور  الحجارة  كسارة  ضجيج 
بــعــد تغير  بــالــقــلــق،  انــتــابــه شــعــور  لبيته، إذ 
ــــوت صــفــيــر مــن  ــفــــاس طـــفـــلـــه، وصـــــــدور صـ أنــ
وأحــضــر جهازا  مــســرعــا،  األب  قفز  حنجرته. 
التنفس  طبيا خاصا، ملساعدة صغيره على 

بشكل أفضل، وتوسيع الشعب الهوائية.
دوالرا   284( شــيــكــل   1100 الـــلـــه  جــــاد  يــنــفــق 
أمــيــركــيــا(، مـــن راتـــبـــه الــشــهــري املـــقـــدر بألفي 
شــيــكــل، عــلــى مـــصـــاريـــف عــــالج ابـــنـــه املــعــوق 
مصعب، الذي زادت مشاكله الصحية بسبب 
غبار الكسارة، خاصة أن قدرته على مقاومة 

األمراض ضعيفة.

انتشار الكسارات في غزة
وفق جولة ملعد التحقيق، في مناطق متفرقة 
جــنــوب قــطــاع غـــزة، مــن بينها بــلــدة الشوكة 
التي يبلغ مساحتها 22 ألف دونم ويقطنها 
6 آالف شخص، تبني وجــود 5 كسارات على 
أراضيها تعمل في إنتاج الحصمة )الحجارة 
الـــصـــغـــيـــرة( مــــن مــخــلــفــات املـــبـــانـــي، لــتــوفــيــر 
البناء، يمنعها االحتالل  سلعة مهمة لقطاع 

اإلسرائيلي من الدخول للقطاع املحاصر.
التقرير ومــن خــالل سلسلة من  أن معد  غير 
الــزيــارات وجــد أن مــا بــني 50% إلــى 60% من 
ســكــان املــنــاطــق الــتــي تــقــع فـــي مــحــيــط دائـــرة 
قــطــرهــا مــئــة مــتــر مـــن وجــــود كـــل كـــســـارة في 
مــخــتــلــف مــنــاطــق جــنــوب الــقــطــاع )مــســاحــتــه 
120 كيلومترا مربعا وعدد السكان 600 ألف 
نسمة ويشمل محافظتي رفح وخان يونس(، 
يــعــانــون مـــن مــشــاكــل فـــي الــجــهــاز التنفسي، 
ــا الــتــهــابــات الــجــيــوب األنــفــيــة املــزمــن،  أبـــرزهـ
والسعال، وحساسية الصدر، بموجب تقارير 
ــيـــادات طــبــيــة ومــراكــز  صــحــيــة صـــــادرة عـــن عـ
ــة الـــغـــوث  ــالـ ــوكـ ــة لـ ــعـ ــابـ صــحــيــة حــكــومــيــة وتـ

)األنروا(.

ال تصلح للخرسانة
على بعد أقــل مــن 20 مــتــرا مــن كــســارة تعمل 
مــا ال يــقــل عــن 10 ســاعــات يــومــيــا، يــقــع منزل 
األربــعــيــنــي أحــمــد ســالــم، الـــذي يــحــرص على 
إغالق نوافذ منزله بإحكام، ورشها باملياه من 
الخارج، في محاولة ملنع نفاذ غبار الحجارة 

فـــي مــنــطــقــة الـــنـــصـــر، جـــنـــوب خــــان يــونــس، 
بينما  عماله،  يــراقــب  طبية،  كمامة  مرتديا 
يرمون الحجارة في قمع الكسارة. ال يتوقف 
الكمامات  إحــكــام وضـــع  عــن طــلــب  العبسي 
العمال، بينما يطلب من عامل  على وجــوه 
آخر عدم التوقف عن رش املياه على الطوب، 

للحد من تصاعد الغبار.
تــكــن يوما  لــم  الــكــســارات  يــؤكــد العبسي أن 
محليا،  صناعتها  تمت  إذ  الــغــزيــني،  خــيــار 
لــتــوفــيــر بــديــل ملــــواد مــمــنــوعــة )الــحــصــمــة(، 
قـــائـــال »يــتــمــنــى أصـــحـــاب مــصــانــع الـــطـــوب، 
اســـتـــبـــدال الــحــصــمــة املــصــنــعــة بــالــجــاهــزة 
إدخالها،  إسرائيل  تمنع  التي  النموذجية، 
ألن كــل كمية مــن اإلســمــنــت، يحصل عليها 
وزارة  مــــــن  الـــــــطـــــــوب،  مــــصــــانــــع  أصــــــحــــــاب 
االقــــتــــصــــاد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــعـــد تــســجــيــل 
إلــى خمس أو ست  وانتظار طويل، تحتاج 
استخدامها  ليتم  الحصمة،  مــن  أضعافها 
ــــالزم لــلــبــنــاء«. وقـــال  فـــي تــصــنــيــع الـــطـــوب الـ
ــــدرة  ــد« إن قـ ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ لــ الـــعـــبـــســـي 
تتراوح  الحصمة  مــن  اإلنتاجية  الــكــســارات 
يوميا ما بني 20-50 طنا، بحسب حجمها، 
املقصوفة،  املــبــانــي  مخلفات  تــوفــر  وحــســب 
مؤكدا أنهم يحاولون تقليل أضرارها برش 
ناعمة، تحيط  أســوار شبكية  وإقــامــة  املياه 

بمناطق عمل الكسارات.

غير قانونية 
الشوكة،  يشعر منصور بريك رئيس بلدية 
بخطورة الكسارات الخمسة التي تقع على 
أراضي بلدته، لكنه ال يرى بديال لها في ظل 
منع مـــواد الــبــنــاء، وحــاجــة الــقــطــاع لكميات 
الــكــســارات غير  أن  بريك  كبيرة منها. يؤكد 
يسمح  لكن  تــراخــيــص،  تمنح  ولــم  قانونية 
لــهــا بــالــعــمــل كــحــالــة مــؤقــتــة، إلـــى حـــني رفــع 
الحصار، وللمساعدة في التخلص من آالف 
التي تم تدميرها،  املنازل  األطنان من ركــام 

بتحويلها إلى مادة يمكن االستفادة منها.
»العربي الجديد«، أن البلدية  وكشف بريك لـ
والجهات املعنية حاولت وقف الكسارات عن 
تزايد  كانت  النتيجة  لكن  وإغالقها،  العمل 
وتعمق أزمـــة مـــواد الــبــنــاء، وارتــفــاع أسعار 
الطوب. وأكد أن البلدية بدأت بالتعامل مع 
الكسارات وتنظيم عملها، وفرضت شروطا 
عــلــى مــالكــهــا لتخفيف ضــررهــا، مــن بينها 
منع العمل في الليل، وإقامة سياج معدني 
ــارج حـــدود  ــ مــرتــفــع، ملــنــع تــطــايــر الــغــبــار خـ
ــاه، وإلـــبـــاس  ــيــ املـــصـــنـــع، واســـتـــمـــرار رش املــ
الـــعـــمـــال كـــمـــامـــات، وتــغــيــيــرهــا كــــل ثــمــانــي 
ساعات. وأوضح أن البلدية تتعامل بجدية 
مع كل شكوى تقدم، وتلزم صاحب الكسارة 
بتوفير حلول مرضية للسكان، وهي تدرس 
األمــان، منها  لزيادة  بجدية عدة مقترحات 
زراعــة حــزام من األشجار التي تمنع تطاير 

الغبار وانتشاره.

مهنة شاقة
يتجول الشاب محمد أبو جــزر، في شوارع 
خــان يونس جنوب غــزة، باحثا عن الطوب 
والــــحــــجــــارة لــجــمــعــهــا، وبــيــعــهــا ألصـــحـــاب 
الكسارات. أبو جزر )21 عاما(، أكد أنه عمل 
لعام كامل في الكسارة، لكنه أصيب بالربو 
وحــســاســيــة الــصــدر مــن شـــدة الــغــبــار، وقــرر 
التوقف عن العمل، واتفق مع مالك الكسارة 
عــلــى جــلــب الــطــوب وبــيــعــه لـــه. وأوضــــح أنــه 
يستقل عربته في الصباح، ويتجول باحثا 

ــطـــوب والـــحـــجـــارة، وكــلــمــا مـــأ عــربــة  ــن الـ عـ
للمصنع وباعها مقابل عشرين  بها  توجه 
يــعــود  ثـــم  شــيــكــال )خــمــســة دوالرات(، ومــــن 
لتعبئة غيرها، وفي اليوم الواحد ينجح في 

تعبئة ما بني 2-3 عربات.

تقليل الخطر
يــجــزم الــدكــتــور خــالــد الــهــور، مــســؤول الطب 
الكسارات  رفــح، بخطورة  الوقائي في مدينة 
على صحة الغزيني، خاصة أن الغبار الناجم 
مـــواد خــطــرة وربــمــا مسرطنة،  عنها يــحــوي 
بعضها يــبــقــى عــالــقــا فــي الـــصـــدور عــلــى حد 
قوله، لكن التكدس العمراني وصغر مساحة 
غــزة ال يجعل مــن أي منطقة فــي غــزة بعيدة 

عنها.
الــجــديــد«، أن قسم  »العربي  لـ الــهــور  وأوضـــح 
الطب الوقائي، التابع لوزارة الصحة، يتحرك 
بــنــاء على شــكــاوى املــواطــنــني، ويــفــرض على 
أصحاب الكسارات وضع أسوار ال يقل طولها 
عن ستة أمتار، ورش مياه، قائال »قد نوصي 
بنقل بعض الكسارات إلى أماكن بعيدة إذا ما 

وجدناها مالصقة ملناطق مكتظة«.
وفي ما يتعلق بأعداد املرضى ممن يصابون 
ــراء الـــكـــســـارات، أكــد  ــ بــمــشــاكــل صــحــيــة مـــن جـ
الـــهـــور انـــتـــشـــار أمــــــراض الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي، 
والــعــيــون، فــي محيط الــكــســارات، لكن حصر 
الحالي،  الوقت  املرضى غير متاح في  أعــداد 
ــامـــل، مـــن قــبــل وزارة  ــراء مــســح شـ ــ »لـــعـــدم إجــ

الصحة حول آثارها«.

مخلفات المباني تنتج »حصمة« رديئة
يــرفــض املــهــنــدس فـــادي جــمــعــة، مــديــر شركة 
مـــقـــاوالت فـــي جــنــوب قــطــاع غــــزة، اســتــخــدام 
الحصمة التي تنتج عن الكسارات في إنشاء 
الـــجـــديـــدة، أو إدخــالــهــا فـــي عمليات  املــبــانــي 
تصنيع الخرسانة املسلحة، ألنها عبارة عن 
مــخــلــفــات مــبــانــي مليئة بــالــجــيــر واإلســمــنــت 
املتفاعل، وبعضها هش، وال تصلح هندسيا، 
مــقــارنــا بـــني الــحــصــمــة املــخــصــصــة لتصنيع 
والتي  املسلح(  )الباطون  املسلحة  الخرسانة 
هي صخرية، يتم في الغالب استخراجها من 
جبال الضفة الغربية املحتلة، وتصل القطاع 
من خالل املعابر، قائال »أثبتت كل الفحوصات 
عناصر  عــدة  تضم  كونها  صالحيتها،  عــدم 
االلتصاق  لخاصية  وتفتقد  وتفاعلت،  سبق 
املـــطـــلـــوبـــة، وبــعــضــهــا جـــيـــري يــمــتــص املــيــاه 
بسرعة من الخرسانة، وهذا يؤدي لضعفها«، 
وبني أنها من املمكن أن تستخدم في تصنيع 
الطوب تجاوزا، إذا ما تم رفع نسبة اإلسمنت 

في الطوب.

الزراعة لم تسلم
ولم يسلم قطاع الزراعة في جنوب القطاع من 
أضرار الكسارات، كما وثق املهندس الزراعي 
كمال أبو شمالة، مدير الزراعة في خان يونس، 
الفــتــا إلــــى أن الــغــبــار الــكــثــيــف الــنــاتــج عنها 
عمليات  ويعيق  النباتات،  أوراق  على  يعلق 
اإلنتاج،  يقلل  ما  الضرورية،  الضوئي  البناء 
ويضعف نمو الشجرة، ويصيبها باألمراض. 
»العربي الجديد«، مشاكل  لـ وقال أبو شمالة 
الغبار تقل في الشتاء عن الصيف، نظرًا ألن 
الصيف  فــي  بينما  األوراق،  تغسل  األمـــطـــار 
ورش  غسل  عليه  املـــزارع  عالقا،  الغبار  يظل 
األشجار، لكن ذلك يبدو صعبا مع البساتني 
ــار الــكــبــيــرة، إال أن  الــتــي تــضــم مــئــات األشـــجـ

خطر الكسارات يستدعي ذلك.

أنهم منذ  الــداخــل. يؤكد سالم  إلــى  املتكسرة 
عرفوا الكسارات، وبدأت إحداها بالعمل على 
بعد 20 مترا فقط من منزله وحياتهم باتت 
قاسية، واألمراض سكنت أجسادهم، فالتهاب 
الــجــيــوب األنــفــيــة املـــزمـــن، والـــســـعـــال الـــدائـــم، 
وحــســاســيــة الـــعـــني، يــعــانــي مــنــهــا كـــل أفــــراد 
األســــرة تــقــريــبــا. وتــوجــد فــي منطقة الشوكة 
التي يقطنها سالم أربع كسارات أخرى، تقدر 
أحجامها ما بني الكبيرة واملتوسطة، وتعمل 
معظم فــتــرات الــنــهــار، خــاصــة فــي حــال كانت 

الكهرباء موصولة.
وأدويــة وعقاقير  أشعة،  يمسك سالم بصور 
ــه، ويـــقـــول  ــ ــرتــ ــ ــا أفـــــــــراد أســ ــهـ ــاولـ ــنـ ــتـ طـــبـــيـــة، يـ
ومهدئات   ،zinnat مثل  الحيوية  »املــضــادات 
لأنف  وبــخــاخــات   ،»Chlorohistol« ســعــال  
سببها  الــتــي  األمـــراض  تعالج   ،»Nose care«
غــبــار الـــكـــســـارات، وبــعــضــهــا يــصــرف مــجــانــا 
ــم املــتــحــدة  ــ مــــن عــــيــــادات تـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة األمــ
ــئـــني )أنـــــــــــروا(، وأنــــــــواع أخــــرى  ــة الـــالجـ ــاثــ إلغــ
يــتــم شـــراؤهـــا مــن الــصــيــدلــيــات مــثــل الــبــخــاخ 
واملضاد الحيوي، ويتراوح أسعارها ما بني 
متابعا  دوالرات(«،   8-5( مــن  شــيــكــال   30-20
التلوث  عن  ناهيك  ببطء،  تقتلنا  »الكسارات 

الضوضائي الذي تسببه«.

الموت الصامت
تــصــف زوجــــة مــريــض الـــربـــو فــتــحــي جــبــارة، 
ــارة املــــجــــاورة  ــكــــســ ــا، مــــن الــ ــهــ ــرتــ مـــعـــانـــاة أســ
ملــنــزلــهــم، بـــاملـــوت الــصــامــت، وتـــقـــول »الــغــبــار 
يـــالحـــقـــنـــا فــــي كــــل مــــكــــان، املــــالبــــس مــمــتــلــئــة 
ــاث ننظفه  ــ بـــه، والــطــعــام ال يــخــلــو مــنــه، واألثـ
مــرتــني كــل يــوم دون فــائــدة، نخشى أن تكون 
ناتجة عن  يــجــري تكسيرها  الــتــي  الــحــجــارة 
مباٍن تم قصفها، فقد تحوي مواد مشعة من 
ثالث  وهــنــاك  اإلسرائيلية،  الــصــواريــخ  بقايا 
إصابات بمرض السرطان، ظهرت في املنطقة 
ــي 

ّ
ــيـــرة، أحـــد املــصــابــني تــوف بــعــد الــحــرب األخـ

واآلخران يصارعان املوت«.
»العربي الجديد«، بحسرة: »زوجي  تضيف لـ
منذ أسبوعني في الفراش بسبب هذا الغبار 
الصحي  ووضعه  يفارقه،  ال  السعال  اللعني، 

مترّد«.

مالك الكسارات
وسط الضجيج وبني ثنايا الغبار األبيض، 
الكسارات  إحــدى  مالك  العبسي،  علي  يقف 

»الحصمة« 
المصنعة في 

الكسارات الغزية ال 
تستوفي المعايير 

الهندسية في البناء

انتشار أمراض الجهاز 
التنفسي في 

محيط الكسارات 
نتيجة الغبار 

المتطاير
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أحمد سالم وعائلته يعانون أمراضًا صدرية بسبب الكسارات )العربي الجديد(

عاملون يجهزون مخلفات البناء إلنتاج 
»الحصمة« داخل كسارة جنوبي غزة 

)العربي الجديد(

27

رياضة

خاض الالعب 
األميركي 
المخضرم 
كوبي براينت 
مباراته الثامنة 
عشرة واألخيرة 
في لقاء كل 
النجوم، الذي 
أقيم في مدينة 
تورنتو، وجمع 
بين نجوم 
المنطقتين 
الغربية 
والشرقية، 
والذي انتهى 
لصالح الغرب 
بنتيجة 173-196، 
وسجل براينت 
عشر نقاط في 
هذا الحدث، 
وهو الذي 
سيعتزل نهاية 
الموسم الحالي.

)Getty( براينت شارك 18 مرة في مباراة كل النجوم

اقتربت لحظة الوداع

حقق النمساوي دومينيك تيم لقب بطولة بوينس 
آيرس للتنس بتغلبه في النهائي على اإلسباني 

نيكوالس أملاغرو، بمجموعتني لواحدة بواقع 
7-6 )7-2( و3-6 و7-6 )7-4( في مباراة استغرقت 

نحو ساعتني ونصف. وقال تيم عقب الفوز: »هو 
اللقب األفضل في مسيرتي، لقد كان أسبوعا 

رائعا بالنسبة لي. هذه البطولة كانت قوية بشكل 
مفاجئ«. ويرى النمساوي أن الحظ حالفه ليتوج 

برابع ألقابه على املستوى الفردي.

مدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عقد 
العب وسطه اإليطالي، ماركو فيراتي، لعام 

إضافي لينتهي في 2020. ويعتبر الالعب الدولي 
صاحب الـ23 عاما، واحدًا من نجوم كرة القدم 
الصاعدين، ويتردد اسمه كثيرًا في الصفقات 

املحتملة ألكبر أندية أوروبا. وهو الذي انضم إلى 
النادي الباريسي في عام 2012 قادما من بيسكارا 

اإليطالي، وخاض منذ ذلك الحني 155 مباراة، 
منها 28 بدوري أبطال أوروبا.

وصف يورغن كلوب مدرب ليفربول، فوز فريقه 
على مضيفه أستون فيال بنتيجة 6 – صفر، 

في الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم، بأنه 
»جيد للروح املعنوية« وذلك في لقاء شهد خروج 

جماهير أستون فيال قبل النهاية في مشهد 
مماثل ملا قامت به جماهير ليفربول األسبوع 

املاضي بسبب رفع أسعار التذاكر بداية من املوسم 
املقبل، وتقدم ليفربول للمركز الثامن في الترتيب 

بفارق نقطتني فقط عن املراكز الستة األولى.

دومينيك تيم 
يتوج بلقب بطولة 

بوينس آيرس للتنس

اإليطالي فيراتي 
يمدد عقده حتى 2020 

مع سان جيرمان

كلوب: فوز 
ليفربول يرفع روح 

الفريق المعنوية
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بيروت ـ العربي الجديد

تدمير »الفيفا«، نشر الدمار داخل 
العالم.  في  رياضية  أكبر مؤسسة 
حــرمــان قــطــر مــن مــونــديــال 2022. 
إقــصــاء رئــيــس االتــحــاد اآلســيــوي سلمان بن 
آل خليفة، من سباق رئاسة االتحاد  إبراهيم 
ــقــــدم. كــلــهــا عـــنـــاويـــن لحملة  الــــدولــــي لـــكـــرة الــ
أسترالية سرية حيكت ضد الفيفا منذ 27 أيار 
/ مايو 2015 قبل االنتخابات الرئاسية بـ 12 
يومًا. حملة سرية كان هدفها األول واألخير 

القضاء على »الفيفا« وتدمير كل ركائزه.
السويسرية  فيشيه«  »فيلت  صحيفة  نشرت 
ــًا، كـــشـــفـــت فـــيـــه عـــــن تـــــورط  ــفــــصــ تـــحـــقـــيـــقـــًا مــ
شــخــصــيــات أســتــرالــيــة بــمــؤامــرة حــيــكــت ضد 
»الــفــيــفــا«، ومــن أبـــرز أهــدافــهــا تدمير االتــحــاد 
الــــــدولــــــي لــــكــــرة الــــــقــــــدم، وحــــــرمــــــان قــــطــــر مــن 
استضافة مونديال 2022، ثم بعد ذلك إقصاء 

سلمان من سباق الرئاسة.
السويسرية  الصحيفة  نــشــرتــه  مــا  وبــحــســب 
ــــذه الــحــمــلــة أو املـــــؤامـــــرة، هــم  ــإن أعــــضــــاء هـ ــ فـ
شـــخـــصـــيـــات غـــيـــر مـــكـــشـــوفـــة وال عــــاقــــة لــهــا 
بالفيفا ال من بعيد أو قريب. كانوا يخططون 

2829
رياضة

قضية

اإللكتروني  البريد  عبر  ويتواصلون  بسرية، 
و»ســـــكـــــايـــــب«. كـــيـــف بــــــــدأت الـــحـــكـــايـــة وأيـــــن 

أصبحت اليوم، ومن كان وراء زلزال الفيفا؟

البداية وعناصر المجموعة
بــــدأت شــــاران بـــــاروو، األمــيــنــة الــعــام للنقابة 
املدعومة  الحملة   ،»ITUC« للتجارة  الدولية 
مــالــيــًا ضــد الــفــيــفــا، وهـــي كــانــت أول مــن لفت 
األنـــظـــار نــحــو مــشــكــلــة الـــعـــّمـــال األجـــانـــب في 
مــنــشــآت قــطــر املــونــديــالــيــة، ومــنــذ ذلـــك الــوقــت 
انــطــلــقــت هــــذه الــحــمــلــة امُلــمــنــهــجــة ضـــد قطر 
ومـــونـــديـــال 2022، لــتــتــوســع بــعــد ذلـــك دائـــرة 
االســـتـــهـــداف بــغــيــة ضـــرب الــفــيــفــا فـــي الــعــمــق، 
ومن ثم الهجوم على مرشح الرئاسة سلمان 
بن إبراهيم. وعندما بدأت الحملة تأخذ حيزًا 
كبيرًا في الصحافة واملواقع الرياضية، دخل 
مسؤول التواصل في »ITUC« تيم نونان على 
الـــخـــط، وهـــو أســتــرالــي أيـــضـــًا، لــُيــعــن نــونــان 
 »EMC« أسترالية وهــي عامة  عــاقــات  شركة 
املختصة في العاقات اإلعامية، ومهمة هذه 
الشركة هي إطــاق حملة مدروسة ضد قطر. 
لــتــبــدأ مــديــرة شــركــة »EMC« جيما ســـوارت، 
العمل في منصب املــســؤول اإلعــامــي لشارام 
بوروو ونونان. بعد أن اجتمع الثاثة، قرروا 
ضــم مــســؤول فــي االتــحــاد األســتــرالــي سابقًا 
وأحـــــد مـــســـؤولـــي مــلــف أســـتـــرالـــيـــا الـــــذي كــان 
مرشحًا ملونديال 2018 و2022، السيدة بونيتا 
معارضي  أحــد  إلــى  باإلضافة  ميرسياديس، 
الفيفا جيمي فوللر، وهو أسترالي الجنسية 
ــاســـي مــجــمــوعــة  ــمـ أيــــضــــًا، لــيــشــكــل هــــــذا الـــخـ
ــي لــــكــــرة الــــقــــدم،  ــ ــدولــ ــ ــاد الــ ــحــ ــة لــــاتــ ــارضــ ــعــ مــ
بالتعاون مع أحد أعضاء البرملان البريطاني 
بدأت  املجموعة  اكتمال  ومــع  كولينز.  داميان 

عملية التخطيط لزلزال الفيفا وما بعده.

الزلزال والعمل السري
يــــوم زلــــزال  أيــــــار/ مـــايـــو 2015،  يــــوم 27  إنــــه 
سبعة  تعتقل  السويسرية  السلطات  الفيفا، 
مـــســـؤولـــن مـــن الــفــيــفــا بــطــلــب مـــن الــســلــطــات 
األميركية بسبب تورطهم في عمليات فساد 
يـــومـــن من  قــبــل  ــك  ذلــ ــدث  ــ مـــالـــي وإداري. وحـ
ــادة انـــتـــخـــاب بـــاتـــر رئـــيـــســـًا لــلــفــيــفــا، كـــان  ــ ــ إعـ
ــى زعــزعــة اســتــقــرار أكبر  هـــدف الــضــربــة األولــ

مؤسسات كرة القدم في العالم.
الجديدة  املــســؤولــة اإلعــامــيــة  جيما ســـوارت 
لشارام بوروو ونونان، كانت متحمسة لضرب 
باتر وإبــعــاده عن رئاسة الفيفا، وفــي مساء 

27 أيار/ مايو 2015، بعثت رسالة عبر البريد 
اإللكتروني إلى تيم نونان مدير التواصل في 
وروســيــا  قطر  »ملفات  فيها:  كتبت   ،»ITUC«
اليوم أصبحا تحت دائرة االتهام، لدينا مهمة 

جديدة اآلن«.
إنه صباح 15 حزيران/ يونيو 2015، سوارت 
تبعث رســالــة عــبــر الــبــريــد إلـــى نــونــان، تسأل 
الفيفا بعد  عــاملــيــة ضــد  بـــدأ حملة  عــن كيفية 
ــفــــســــاد، لــتــطــلــب ســــــــوارت إيـــجـــاد  فــضــيــحــة الــ
العملية  لكي تصبح  املجموعة  متعاونن مع 
دولية. وفي 29 حزيران/ يونيو 2015، وصل 
بريد إلكتروني إلى الجميع بعنوان »اجتماع 
الذي  االجتماع  وهــو  الفيفا«،  حملة  لتنسيق 
ُخــطــط فــيــه لكيفية ضـــرب املــرشــح فــي سباق 

رئاسة الفيفا، سلمان وإطاق حملة ضده.
وفــي 9 أيــلــول/ سبتمبر 2015 بعثت ســوارت 
بــريــدًا إلــكــتــرونــيــًا إلـــى الــجــمــيــع، ُتــطــلــعــهــم من 
الحسن  األمير علي بن  نية  خاله على خبر 
الترشح مجددًا لرئاسة الفيفا وكتبت: »يمكننا 
البدء بتحويل مبالغ مالية لتمويل حملة ضد 
ســلــمــان ومــلــف تــرشــحــه«، وذلـــك حسبما ورد 
في  السويسرية.  فيشيه«  »فيلت  في صحيفة 
7 أكتوبر/ تشرين األول 2015، اجتمع كل من 
ميرسياديس، نونان، سوارت، فوللر، واتفقوا 
على أن الضغط على شركات رعاية الفيفا مثل 
»كوكا كوال« و»أديداس« يجب أن ترتفع حدته 

أكثر وأكثر، وذلك لضرب موارد الفيفا املالية 
والضغط أكثر وأكثر على االتحاد بأكمله لكي 
يــســقــط، فـــي وقـــت نــتــج عـــن االجــتــمــاع اقــتــراح 
إعامية  ملــنــاظــرة  للرئاسة  املــرشــحــن  بــدعــوة 

على الهواء مباشرًة.
فوللر رد: »يجب إبقاء هذه املعلومات سرية، 
ودعـــوة املــرشــحــن الجــتــمــاع خـــاص«، واملثير 
أن هـــدف املــنــاظــرة الــتــلــفــزيــونــيــة كـــان صعود 
املـــرشـــحـــن ومـــواجـــهـــة بــعــضــهــم بــعــضــًا على 
الهواء مباشرًة، وبعد ذلك يقرر أحد املرشحن 
املــتــفــق عــلــيــه االنـــســـحـــاب مـــن الـــســـبـــاق، بسب 
املنتشر  والفساد  الفيفا  على  الكبير  الضغط 

في كل أروقة االتحاد الدولي لكرة القدم.

ماذا بعد بالتيني وبالتر؟
إنه يوم 8 أكتوبر/ تشرين األول 2015، اليوم 
الذي أوقف فيه باتر وباتيني رسميًا، انتقل 
تــركــيــز املــجــمــوعــة عــلــى مــلــف تــرشــيــح سلمان 

جيما سوارت: ملفات 
قطر وروسيا أصبحا 

تحت دائرة االتهام

السد يتراجع 
للمركز الخامس في 

الدوري القطري

الــهــدف ضــرب صــورة  وكيفية إقصائه. وكــان 
رئيسة االتحاد اآلسيوي وتغيير وجهة نظر 
املـــصـــوتـــن الـــذيـــن يــــريــــدون دعــــم ســلــمــان في 

االنتخابات املقررة بعد 12 يومًا. 
ــذه املـــجـــمـــوعـــة فــــي 20  ــ ــوة هـ ــ ــدى قـ ــ واتــــضــــح مـ
اجتمع  األول 2015، حــيــُث  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
ــع بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي تــعــمــل  أفـــــرادهـــــا مــ
داخــــل الــحــكــومــة الــســويــســريــة، لــيــؤكــد هــؤالء 
األشخاص السريون، أن الحكومة السويسرية 
قــــد تـــســـاهـــم فــــي حــــل اتــــحــــاد الــفــيــفــا وإبـــطـــال 
قد  السويسري  البرملان  لكن  سلمان،  ترشيح 
االنتخابات  وقبل  املعارضن.  أشــد  من  يكون 
ــقــــررة فـــي 21 فـــبـــرايـــر / شــبــاط  الـــرئـــاســـيـــة املــ
االتحاد  املنظمة ضد  الحملة  2016، تعرضت 
الدولي كرة لانتقادات، خصوصًا من ممثلي 
»ITUC« في آسيا. حيُث أشار سانجيفا ريدي 
رئــيــس أكــبــر شــركــة تصدير عــمــال فــي الهند، 
العمال،  البداية كــان املهم حماية  أنــه في  إلــى 
العمال،  القضية أصبحت حول مستقبل  لكن 

الذين سيخسرون وظائفهم.
عملت هذه املجموعة منذ اليوم األول إلحداث 
زلــــــزال الــفــيــفــا خــلــف الـــكـــوالـــيـــس كـــل يــــوم من 
أجـــل نــشــر أخــبــار جــديــدة فــي قــضــيــة الــفــســاد 
الرياضي، كما أنها كانت ترسم خططا لضرب 
الفيفا وتشويه صورته، واألهم مهاجمة ملف 

مونديال قطر وإبطال ترشيح سلمان.

فيورنتينا يهزم إنتر وينتزع المركز الثالث
حقق نادي فيورنتينا فوزًا مستحقًا بنتيجة 2-1 على نادي إنتر ميالن، في 
القدم،  لكرة  اإليطالي  الــدوري  من مسابقة  والعشرين  الخامسة  الجولة  ختام 
الثالث  املركز  إلــى  الفيوال  ليتقدم  فرانكي،  أرتيميو  ملعب  استضافها  والتي 
برصيد 49 نقطة. ونجحت كتيبة املدرب اإليطالي روبرتو مانشيني في صدم 
جماهير ملعب أرتيميو فرانكي، حني صنع املهاجم األرجنتيني باالسيو الكرة 
الشوط  الفيوال في   شباك 

ّ
والــذي نجح في هز الكرواتي بروزوفيتش،  لزميله 

األول.
انتفض أصــحــاب األرض  امللعب بعد االســتــراحــة  الفريقني أرض  ومــع دخــول 
الكفة  تعديل  الضيوف، ونجحوا في  كبيرة على  والجمهور وشكلوا خطورة 
ــــذي ســـدد الــكــرة بــرأســه فــي شباك  عــن طــريــق اإلســبــانــي بــورخــا فــالــيــرو، وال
مــرور  مــع  بدنيًا  انــهــار  الــنــيــراتــزوري  املــتــفــرج،  لعب دور  الـــذي  هاندانوفيتش 
الــدقــائــق وطـــرد تيليس، ومــع دخـــول الــوقــت بــدل ضــائــع، صنع الــبــديــل مــاورو 
زاراتي الخطورة، حني سدد كرة خاطفة من داخل املنطقة املحرمة، فتصدى لها 
هاندانوفيتش، لكن السنغالي كوما باباكار تدخل في الوقت املناسب، ليفرح 
الجماهير ومــدربــه بــاولــو ســـوزا، وحــدثــت بعض اإلشــكــاالت فــي آخــر لحظات 

املباراة، فأقدم الحكم باولو مازوليني على طرد زاراتي ومن ثم غوندومبيا.

بوكا جونيورز يتابع نتائجه السلبية
تابع بوكا جونيورز عروضه السلبية، منذ بداية العام بخسارته بهدف نظيف 
أمام ضيفه أتلتيكو توكومان في الجولة الثانية من الدوري األرجنتيني لكرة 
القدم. وكان بوكا قد استهل رحلة دفاعه عن لقب البطولة بالتعادل السلبي أمام 
تيمبرلي في الجولة االفتتاحية، لكنه تلقى الهزيمة في مباراته بالجولة الثانية 
الليلة املاضية بمعقله »ال بومبونيرا« بهدف دون رد أحرزه لياندرو غونزاليز 
أما  الثانية.  الـــ12 في املجموعة  املرتبة  )د.23( ليتجمد رصيده عند نقطة في 
أتلتيكو توكومان فقفز لوصافة املجموعة الثانية بست نقاط بفارق األهداف 

خلف ألدوسيفي املتصدر.

... وسقوط القطب األرجنتيني اآلخر ريفر
وشهدت هذه الجولة خسارة ريفر، قطب الكرة األرجنتينية اآلخر، أمام مضيفه 
بلغرانو 3-2 ضمن منافسات املجموعة األولى. وجاءت أهداف اللقاء عن طريق 
إيفان إتيفينو )د.14 و45( وخورخي فيالزكيز )د.24(، بينما أحرز هدفا ريفر 

من خالل نيكوالس دومينغو )د.26( واألوروغوياني إيفان ألونسو )د.70(.

توريس يساهم بعودة أتلتيكو للمركز الثاني

عاد أتلتيكو مدريد إلى املركز الثاني في الدوري اإلسباني لكرة القدم، بالفوز 
على مضيفه خيتافي بهدف نظيف في الجولة الـ24 من املسابقة باملباراة التي 
الوحيد  املــبــاراة  هــدف  وسجل  بيريز.  ألفونسو  كوليسيوم  ملعب  احتضنها 
املــبــاراة والــذي يعد رقــم 101  الثانية من  الدقيقة  الالعب فرناندو توريس في 
»روخيبالنكوس«. وفي لقاء آخر حقق ايبار أول انتصار له بعد  له بقميص الـ
ثالث هزائم متتالية في الليغا حيث فاز على ضيفه ليفانتي بهدفني نظيفني. 
غارسيا  وأنطونيو  )د.37(  باسطون  بــورخــا  الباسكي  الفريق  هدفي  سجل 

أراندا في مرماه )58(.

ليفاندوفيسكي يقود بايرن لفوز مهم
تمكن بايرن ميونخ من تحقيق ثالث نقاط هامة في مشواره نحو الحفاظ على 
لقب الــدوري األملاني لكرة القدم، بعدما انتصر خارج ملعبه على أوغسبورغ 
بنتيجة )1-3( فــي خــتــام الــجــولــة الــــ21 لــلــدوري األملــانــي لــكــرة الــقــدم. وسجل 
ثالثية الفريق البافاري في اللقاء البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، هدفني في 
الدقيقتني 16 و62، وتوماس موللر في الدقيقة 78. بينما أحرز هدف الشرف 

ألصحاب األرض األرجنتيني راؤول بوباديا قبل النهاية بثالث دقائق.

 القاهرة، الدوحة، الرباط 
العربي الجديد

الــلــقــب – إال أن يبقى  الـــزمـــالـــك – حــامــل  أبــــى 
ــفـــارق مـــع األهـــلـــي ســبــع نــقــاط بــتــعــادلــه مع  الـ
وادي دجلة بهدف لكل منهما في املباراة التي 
في  بتروسبورت  إستاد  على  بينهما  أقيمت 
املصري  للدوري  الثامنة عشرة  املرحلة  إطــار 
لـــكـــرة الـــقـــدم لــيــرتــفــع رصـــيـــده إلــــى 32 نقطة 
مــقــابــل 22 نقطة لــــوادي دجــلــة. جـــاء الــهــدفــان 
في  دجـــلـــة  لــــــوادي  األول  رأس،  مـــن ضــربــتــي 
الدقيقة 13 عن طريق محمود عــاء، والثاني 
الزمالك  وكــان   .62 الدقيقة  فــي  لباسم مرسي 
تــحــت قـــيـــادة الــبــرتــغــالــي جــيــســوالــدو فــيــريــرا 
ــــدور  ــقـــاء الـ ــاز فــــي لـ ــ ــق، فـ ــبــ املــــديــــر الـــفـــنـــي األســ
تــعــادل  بــهــدفــن دون رد، وكـــان األهــلــي  األول 

السد في الشوط األول خاصة. وبهذه النتيجة 
إلـــى 14 نقطة فيما توقف  رفـــع قــطــر رصــيــده 
الــســد عــنــد 29 نقطة وتــراجــع للمركز  رصــيــد 
الخامس فيما بقي فريق قطر باملركز الثالث 

عشر.
ــاراة بــــدايــــة هـــجـــومـــيـــة مــــن قــبــل  ــ ــبــ ــ شــــهــــدت املــ
الفريقن وكــان فريق نــادي قطر أول من هدد 
املـــرمـــى بــفــرصــة ثــمــيــنــة عـــن طــريــق إمــيــلــيــانــو 
ــل املــنــطــقــة في  الــــذي ســـدد كـــرة قــويــة مـــن داخــ
الــدقــيــقــة الــثــانــيــة تــصــدى لــهــا حــــارس املــرمــى 
ســـعـــد الـــــدوســـــري، ورد عــلــيــه الـــســـد بــهــجــمــة 
ــر  ــهـ ــيــــة. وأظـ ــنــ ــة ركــ ــربــ ــلـــى ضــ ــل مـــنـــهـــا عـ حـــصـ
الفريقان خال الدقائق األولى من زمن املباراة 
أداء هــجــومــيــا تــبــادال مــن خــالــهــا املــحــاوالت 
الهجومية، إال أن فريق نادي قطر كان األكثر 
خــطــورة عــلــى مــرمــى ســعــد الـــدوســـري خاصة 
عن طريق األرجنتيني إميليانو الذي كان في 

مزاج طيب جدا.
ومع نهاية الدقيقة العاشرة تراجعت النزعة 
الهجومية لفريق نادي قطر، وجاء دور السد 
جــزاء  منطقة  فــي  لــلــمــنــاورة  للهجوم  للتقدم 
منافسه في محاولة لرد الفعل بصورة فورية 
مما يعكس مدى قوة النزعة الهجومية التي 
أظــهــرهــا الــفــريــقــان حـــال فــتــرة ربـــع الــســاعــة 
اللقاء والتي تضمنت هدفا  األولــى من زمــن 
أبيض أحــرزه عبد الكريم حسن في الدقيقة  
23 ألغاه حكام املباراة بقيادة خميس املري 
بــســبــب تــســلــل واضـــــــح. وبـــعـــد دقـــيـــقـــة ســـدد 
تــشــافــي ضـــربـــة حــــرة مـــبـــاشـــرة تـــصـــدى لها 

مع طائع الجيش بــدون أهــداف في أول لقاء 
بعد مباراة برج العرب. أعلنت الدقيقة األولى 
فرنسي من صناعة  تكتيك  األول عن  للشوط 
املدير الفني لفريق وادي دجلة كارتيرون ظهر 
فــي الــحــرص الــشــديــد مــن الــاعــبــن وااللــتــزام 
ــــز المــتــصــاص  ــراكـ ــ الـــكـــامـــل بــالــتــعــلــيــمــات واملـ
الحماسة املتوقعة لاعبي الزمالك الذين كان 
مـــن املــفــتــرض أن يــعــلــنــوا عــلــى أنــفــســهــم بعد 
الهزيمة أمــام األهلي صفر/ 2 في القمة 111، 
وما كان ليتأتى لهم ذلك إال بهدف مبكر ليس 
هـــذا فــقــط بــل حـــرص الــفــريــق الـــدجـــاوي على 
شن هجوم مرتد سريع، وأهــدر كريم ممدوح 
فــرصــة قبل أن ينظم الــزمــالــك عــدة مــحــاوالت 
ضمت بعض أشباه الفرص، وأعلن الفرنسي 
فلوران مالودا عن نفسه في الدقيقة 13 عندما 
لعب كرة من ضربة ركنية استقبلها محمود 
هــــــدف وادي دجـــلـــة،  مـــســـجـــا  ــه  ــ ــرأسـ ــ بـ عــــــاء 
وبعدها واصــل تألقه، وصنع عــدة فــرص من 
كرات مرتدة كان أخطرها لكريم ممدوح، فيما 
بــاســم  مرسي وشيكاباال، لكن عصام  حــاول 
الحضري حارس دجلة واملدافعن حالوا دون 

املــرمــى محمد مــبــارك بمهارة كبيرة  حــارس 
وألغى هدفا مؤكدا كان السد يريد أن يتوج 
بـــه فـــتـــرة ضــغــطــه الــهــجــومــي قــبــل أن يــهــدد 
ــــرى قبل  تــشــافــي املـــرمـــى بــفــرصــة ثــمــيــنــة أخـ
نــهــايــة الـــشـــوط األول بـــأربـــع دقـــائـــق. وحــقــق 
فريق قطر انتفاضة مكنته من تحقيق تفوق 
هــجــومــي عــلــى مــنــافــســه أجـــبـــر بـــه مــنــافــســه 
على التراجع للدفاع، لكن نذير بلحاج تقدم 
للهجوم وأهدر فرصة ذهبية في الدقيقة 66 
عــنــدمــا ســـدد بــجــانــب املــرمــى بقليل بــعــد أن 
دانت األفضلية لفريق قطر خال ربع الساعة 

األولى من زمن الشوط الثاني.
ــهــــوده الـــهـــجـــومـــيـــة فــي  وتــــــوج فـــريـــق قـــطـــر جــ
الدقيقة 80 بهدف أحرزه إميليانو من ضربة 
جــزاء بعد عرقلة في منطقة الجزاء من سالم 
الــهــاجــري لــاعــب قــطــر إبــراهــيــم جــمــال، وفــي 
ــــل فـــريـــق قــطــر هــجــمــاتــه  الــفــتــرة الــتــالــيــة واصـ
وقطع بذلك الطريق على السد للتقدم للهجوم 
لــتــعــديــل الــنــتــيــجــة وانـــتـــهـــت املــــبــــاراة بــتــفــوق 

قطري مستحق.

دوري النشامى
استعاد الوحدات حامل اللقب صدارة الدوري 
ــقـــدم بــعــد اكــتــســاحــه ضيفه  األردنـــــــي لـــكـــرة الـ
الثالثة عشرة  كفرسوم 5-1 في ختام املرحلة 

من الدوري األردني لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل أهداف الوحدات كل من 
فرنسيسكو  والــبــرازيــلــيــن   )22( فيصل  بــهــاء 
محمود  واملخضرم   )63( هيلدر  و58(   45+2(

تــعــادل األبــيــض لينتهي الــشــوط األول بتقدم 
واستمرت  رد.  دون  بهدف  دجلة  وادي  فريق 
الثاني  الــشــوط  فــي  الحالة على مــا هــي عليه 
الــــذي بـــدأ بــركــلــة جــــزاء لــــوادي دجــلــة أهــدرهــا 
مالودا، وزاد محمد صاح املدير الفني املؤقت 
بــإشــراك أيمن  الــقــوة الهجومية  لــلــزمــالــك مــن 
وشن  دجلة  ودافـــع  فتحي،  ومصطفى  حفني 
هجمات مرتدة، ولكن الزمالك نجح عن طريق 
باسم مرسي في الدقيقة 62 في تسجيل هدف 
التعادل بضربة رأس ليفك صيامه منذ نهائي 
ــارك فـــي وادي  ــ ــلـــي. وشـ ــام األهـ كـــأس مــصــر أمــ
بــدال من كريم ممدوح، واهتز  دجلة جونيور 
األداء وارتبك العبو خط الوسط والدفاع، في 
الوقت الذي نشط فيه الزمالك وكثف هجماته 
باسم  وانــفــرد  الــلــعــب،  مــجــريــات  وسيطرعلى 
الحضري  ببراعة عصام  لــه  وتــصــدى  مرسي 
الــذي أنقذ فريقه مــن عــدة فــرص خطيرة قبل 
لــكــرة من  للزمالك  األيــســر  الــقــائــم  أن يتصدى 

جونيور لتنتهي املباراة بالتعادل 1/1.

الدوري القطري 
حقق فريق قطرفوزا ثمينا على حساب السد 
بهدف با رد أحرزه األرجنتيني إميليانو في 
الدقيقة 80 مــن ضربة جــزاء فــي املــبــاراة التي 
عــلــى ملعب سحيم بن  الــفــريــقــن  بــن  جمعت 
حمد بنادي قطر في ختام مباريات األسبوع 
الـــثـــامـــن عــشــر مـــن دوري نـــجـــوم قـــطـــر، وقـــدم 
رائــعــا واستحق قطر  كــرويــا  عــرض  الفريقان 
الــذي قدمه  القوي  الرغم من األداء  فــوزه على 

الــــذي حـــل بــديــا )83(، فــيــمــا سجل  شــلــبــايــة 
مروان عبيدات هدف كفرسوم )32(.

ورفــع الــوحــدات، الــذي خسر الثاثاء املاضي 
ــعـــودي 1-2 فــي  ــاد الـــسـ ــحــ ــام االتــ ــ ــــدة أمــ فــــي جـ
أبطال آسيا،  لــدوري  املؤهل  التمهيدي  الــدور 
من  املجموعات  دور  إلــى  بانتقاله  تسبب  مــا 
كأس االتحاد اآلسيوي، رصيده إلى 25 نقطة 
فــي الــصــدارة بــفــارق نقطة واحـــدة عــن 3 فرق 
فيما  واألهــلــي،  والفيصلي  األردن  هي شباب 
تجمد رصيد كفرسوم عند 13 نقطة في املركز 

التاسع.

دوري اإلمارات
فوزه  بعد  الخطر  منطقة  عن  الجزيرة  ابتعد 
فــي ختام  الــشــبــاب 1-2  الــثــمــن عــلــى مضيفه 
اإلمــاراتــي  الـــدوري  الثامنة عشرة من  املرحلة 

لكرة القدم.
وسجل علي مبخوت )59( والبرازيلي تياغو 
عايض  ومحمد  الــجــزيــرة،  هدفي   )79( نيفيز 

)44( هدف الشباب.
وتــقــدم الــجــزيــرة مــن املــركــز الــحــادي عشر إلى 
ــان على  الــثــامــن بــرصــيــد 22 نــقــطــة بــعــدمــا كــ
بــعــد نــقــطــتــن فــقــط مـــن الــظــفــرة الــثــالــث عشر 

إلى  قبل األخير )17 نقطة( واملهدد بالهبوط 
الدرجة الثانية.

أمــا الشباب الــذي حقق فــوزا وحــيــدا فــي آخر 
سبع مباريات، فبقي في املركز السابع وله 23 

نقطة.
وفي مباراة ثانية، تعادل بني ياس مع ضيفه 
لــيــوســف جــابــر )52( مقابل  اإلمـــــارات بــهــدف 

هدف لجمال إبراهيم )18(.
وبــقــي بــنــي يـــاس ســـادســـا بــرصــيــد 26 نقطة 

واإلمارات عاشرا وله 20 نقطة.

الدوري المغربي
فــي تحقيق أي فوز  التطواني  املــغــرب  وفــشــل 
تعادل  بعدما  التوالي  على  الرابعة  للمباراة 
دون أهــــــداف مـــع ضــيــفــه أوملـــبـــيـــك أســـفـــي في 

دوري املحترفن املغربي لكرة القدم.
ــانــــت األفـــضـــلـــيـــة بــســيــطــة لـــلـــتـــطـــوانـــي فــي  وكــ
الكرة لكنه  الشوط األول في االستحواذ على 
فشل في هز شباك الفريق الزائر بقيادة عزيز 
العامري مدرب التطواني السابق والذي قاده 

للتتويج باللقب في 2012 و2014.
وتــحــســن األداء فــي الــشــوط الــثــانــي لــكــن دون 
تغيير في النتيجة بينما أنقذ الحارس حمزة 
العظيم خضروف  مــن عبد  فــرصــة  حــيــمــودي 

مهاجم التطواني.
ولــــدى الــتــطــوانــي 22 نــقــطــة بــاملــركــز الــســابــع 
بــيــنــمــا صــعــد أوملــبــيــك أســـفـــي إلــــى املـــركـــز 11 
بــرصــيــد 18 نــقــطــة بــعــد رابــــع تــعــادل فــي آخــر 

خمس مباريات.

عثرة جديدة للزمالك والهزائم تالحق السد

عبد  العراقي  االتــحــاد  رئيس  أكــد 
الخالق مسعود أن بالده ستصوت 
بن  علي  األردنـــي  األمير  لمصلحة 
»الفيفا«  انتخابات  فــي  الحسين 
المقررة في 26 الشهر الحالي. وقال 
مسعود إن األمير علي سيكون من 
المساندين لحملة رفع الحظر عن 
فوزه.  حال  في  العراقية  المالعب 
انتخابات  في  مرشحين   5 ويتنافس 
األمــيــر علي،  فــيــفــا هــم  رئــاســة 
وجيروم  إينفانتينو  سلمان،  الشيخ 

شامبانيي وطوكيو سيكسوايل.

العراق يصوت 
لألمير علي

في جولتنا عبر الدوريات 
العربية سجلنا هزيمة 
جديدة للسد وعثرة 
أخرى للزمالك مقابل 

استعادة الوحدات 
للصدارة وغياب الفوز 
عن المغرب التطواني

)Getty( عملية ُممنهجة لضرب بالتر والفيفا

)Getty( اختراق كبير لالتحاد الدولي لكرة القدم

)Getty( بالتيني أيضًا تعرض للهجوم في الحملة

)Getty( المجموعة حاولت ضرب ملف روسيا وقطر

)Getty( حيرة المدرب فيريرا أمام عثرات السد)وادي دجلة وسعادة بالتعادل )العربي الجديد

الحملة 
السريّة

أسترالية،  جهات  تقودها  عالمية  حملة 
عملت على زعزعة الفيفا، وحاولت التأثير سلبا 
المونديال  تنظيم  في  قطر  دولة  حق  على 
من  إبراهيم  بن  سلمان  إقصاء  وتستهدف 

المنافسة على رئاسة االتحاد

شبكة أسترالية 
وراء زلزال »الفيفا«

مباريـات
      األسبـوع
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نبيل التليلي

ــــام  ــل وســــائــــل اإلعـ ــ ال حـــديـــث داخــ
األوروبــيــة، هذه  الفرنسية، وحتى 
الفضيحة  الفيديو  عــن  إال  ــام،  األيــ
 أركـــان نـــادي بــاريــس ســان جيرمان 

ّ
الـــذي هــز

الـــفـــرنـــســـي، بـــعـــد تــهــجــم مـــدافـــعـــه االيــــفــــواري 
ــريــــق، وفـــي  ــفــ ــلـــى ركــــائــــز الــ ســـــــارج أوريـــــيـــــه عـ
مقدمتهم مدربه لوران بان، واملهاجم زالتان 
الــتــي عرفت  القضية  إبــراهــيــمــوفــيــتــش، وهـــي 

باسم »أورييه غيت«.
ــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  ــواقـ انــتــشــر عــلــى مـ
صــبــاح يـــوم األحــــد، فــيــديــو لــحــوار جــمــع بني 
كــال خاله  الفرنسي وأحــد أصدقائه،  املــدافــع 
ــفــــواري الــشــتــائــم لــلــعــديــد مـــن زمـــائـــه في  اإليــ
لــــوران بــان،  الــفــريــق، وفـــي مقدمتهم املــــدرب 
الـــــذي اعـــتـــبـــره مــنــفــذا لــتــعــلــيــمــات الــســويــدي 

زالتان إبراهيموفيتش.
بــادر صديق  الحوار،  وبالعودة إلى تفاصيل 
أورييه بتوجيه سؤال ملدافع متصدر الدوري 
الفريق لوران  الفرنسي، فسأله إن كان مــدرب 
رد  فـــجـــاء  أم ال؟  املــجــنــونــة  يــلــعــب دور  بــــان 
أورييه: »إنه شاذ«، وذلك قبل أن تظهر صورته 
بشكل رسمي في الفيديو. ثم تواصل الحوار 
بشكل خرج عن النص، واعتبر خاله الاعب 

باريس 
و»أورييه غيت«

فيه  وصف  للجدل،  مثيرا  فيديو  أورييه  سيرج  اإليفواري  الظهير  أطلق 
مدربه لوران بالن بـ»الشاذ« وهاجم بعض زمالئه، ليهز أركان ناديه الفرنسي 
باريس سان جيرمان، وذلك في وقت يستعد خالله فريقه لمواجة تشيلسي 

اإلنجليزي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

3031
رياضة

قضية

الفرنسي مدربه بان منفذا لتعليمات زالتان 
ويــريــد أن يــرضــيــه بـــأي شــكــل. ســألــه صديقه 
فانتقده  مــاريــا،  دي  األرجنتيني  املهاجم  عــن 
شاغبه  ثم  »الدمية«.  بـ وشبهه  بشدة  أوريــيــه 
زالتــان  صديقه عندما سأله: هل يضع عليك 
االيفواري:  املدافع  رد  فجاء  الضغوط؟  بعض 
لزالتان  إلــى وجهي، هل يمكن  تنظر  »عندما 

أن يسلط عليه ضغوطًا؟«.
ــتـــشـــار الـــفـــيـــديـــو، الــــــذي شـــكـــل مــحــور  ــع انـ ــ ومـ
الفرنسي، سارعت  الرياضي  أحاديث الشارع 
إدارة نادي باريس سان جيرمان، إلى اتخاذ 
املجموعة،  االيفواري عن  الاعب  بإبعاد  قرار 
وإيقافه بشكل مؤقت، حتى إنه لم يشارك في 
تدريبات الفريق، بداية من صباح يوم األحد.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، كــــشــــف جــــــــــورج مـــيـــنـــيـــز، 
الصحافي في قناة كنال بلوس الفرنسية، من 
خال تغريدة نشرها على صفحته الرسمية 

بموقع تويتر، أكــد خالها أن الاعب كــان قد 
نفى جملة وتفصيا ما ورد على لسانه، وقال 
مينيز: »كنت فــي اتــصــال مــع أوريــيــه، سيقوم 
لــســانــه، وسيتقدم  بتكذيب كــل مــا نــشــر عــلــى 
بــشــكــوى لـــدى الــقــضــاء يــتــهــم فــيــهــا أشــخــاصــا 
بتسريب فيديو مفبرك، إنها معلومة وليست 
خــرج بتصريح  الــاعــب  لكن  رأيـــا شخصيا«. 
اعــــتــــرف خــــالــــه بـــكـــل مــــا جـــــاء فــــي الـــفـــيـــديـــو، 
وأنــا هنا ألقدم  كبرى،  »ارتكبت حماقة  قائًا 
اعتذاراتي ملدربي وللنادي، ولزمائي وكذلك 
بأنهم  اليوم  أعتقد  لكل جماهير فريقي ألني 
ــى بـــــأن أعــــتــــذر مـــنـــهـــم« وأضــــــــاف املــــدافــــع  ــ ــ أولـ
االيــفــواري: »أصــر بشكل خــاص على االعتذار 
أتقدم  أن  إال  اليوم ليس بوسعي  مــدربــي،  من 
إليه بالشكر، أمام كل ما قدمه لي منذ قدومي 
الفريق،  مــع  كــان وراء تعاقدي  بــبــاريــس،  هنا 

وكان كل شيء يسير على أحسن ما يرام«.
وتابع أورييه قائا: »لهذه األسباب أنا مدين 
لهذا املدرب، ولهذه األسباب التي ذكرتها فأنا 
ال يخجلني أن أتقدم باعتذاري عن كل ما صدر 
مني وكل ما قلته، وحقا أنا أعتذر مجددا لهذا 
اإليفواري حديثه:  املدافع  الشخص«. واختتم 
»أتــقــبــل بــصــدر رحـــب كــل الــعــقــوبــات الــتــي من 
املنتظر أن يسلطها علي النادي في شأن هذه 
وبالتالي  تغتفر،  ال  حماقة  ارتكبت  القضية، 

أنا على استعداد لتقبل كل العواقب«.
ــفـــت بــــعــــض الـــتـــقـــاريـــر  مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى كـــشـ
بصدد  كــانــت  الــتــي  الشخصية  عــن  الفرنسية 
الحديث مــع الــاعــب اإليــفــواري، وأكـــدت كونه 
العــبــا دون فــريــق، وهـــو أحـــد أصــدقــاء املــدافــع 
اإليــفــواري عندما كانا معا في صفوف نادي 
الــفــرنــســي، وأنـــه ســبــب الفضيحة التي  النـــس 
حـــلـــت بـــصـــديـــقـــه ســـيـــرجـــي أوريـــــيـــــه، ويـــدعـــى 
العمر 22  مــامــادو دوكــوريــه، بينما يبلغ مــن 
بفريق  اإليــفــواري  للمدافع  زميا  وكــان  سنة، 
النس تحت 17 سنة، وتعاقد سابقا مع نادي 
أتلتيكو مدريد اإلسباني ملدة سنتني ونصف 
عام  الثاني  كانون  يناير/  السنة، حتى شهر 
2015. وعلى الرغم من أن هذه السيرة الذاتية 
واعـــدة، فــإن مــامــادو دوكــوريــه يعد غريبا عن 
عالم كــرة الــقــدم. هــذا، ومــن املتوقع أن يسجل 
املـــدافـــع اإليـــفـــواري غــيــابــه عــن تشكيلة نــادي 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــتــي ســتــواجــه، مساء 
الــيــوم الــثــاثــاء، نـــادي تشيلسي اإلنــجــلــيــزي، 
ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وهذا في 
منافسات بطولة  تعود  فالليلة  أولــى.  مرحلة 
دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم بعد فترة من 
الــتــوقــف بسبب الــعــطــلــة الــشــتــويــة بــمــبــاريــات 
قوية في ذهاب دور الـ16 وهي الجولة التي قد 
يكلف الخطأ فيها الكثير، وستشهد مواجهة 

جديدة بني تشيلسي وباريس سان جيرمان.
وتــقــام مــبــاريــات هــذا الـــدور خــال األسبوعني 
الثاثاء  الجاري واملقبل، حيث ستنطلق يوم 
باريس  بــني  ــراء«  األمــ »حديقة  بموقعة  املقبل 
طابعا  تحمل  التي  وتشيلسي  ســان جيرمان 

أورييه: عندما تنظر إلى 
وجهي، هل يمكن لزالتان 

أن يسلط عليه ضغوطًا؟

نيمار: ركلة الجزاء كانت مخصصة لي
ــي نـــيـــمـــار دا  ــلـ ــرازيـ ــبـ ــتــــرف الـــنـــجـــم الـ اعــ
في  زمالئه  تمرن صحبة  بأنه  سيلفا، 
خــط املــقــدمــة على تنفيذ ركــلــة الــجــزاء، 
األوروغواياني  التي سجل منها زميله 
ــاًل، بــعــد  ــيـ ــمـ لـــويـــس ســــواريــــز هـــدفـــا جـ
تمريرة من األرجنتيني ليونيل ميسي، 
خالل فوز الفريق يوم أمس على نادي 
ســيــلــتــا فــيــغــو فـــي مــلــعــب الـــكـــامـــب نو 

بنتيجة 1-6.
»لقد كانت  البرسا:  لتلفزيون  اللقاء،  األخير في  الهدف  البرازيلي صاحب  الالعب  وأكد 
هذه الركلة مخصصة لي، لقد تدربنا عليها معا«، ويبدو أن سواريز انطلق وسجلها بداًل 
من نيمار. وشغلت هذه اللقطة وسائل اإلعالم قاطبة، فيما قلل مدرب برشلونة لويس 
إنريكي من أهميتها، حيث أشار إلى أن هذه اللقطة حدثت في املاضي، عن طريق الثنائي 

يوهان كرويف وجيسبر أولسن في واقعة مشابهة مع أياكس الهولندي عام 1982.

االتحاد الهولندي يعلن عن محاولة تالعب بالنتائج
مباراة  نتيجة  في  للتالعب  اكتشف محاوالت  أنه  القدم  لكرة  الهولندي  االتحاد  اعترف 
بيان رسمي:  الهولندي في  االتحاد  املحلي جرت قبل سبع سنوات. وأضــاف  بالدوري 
املــحــاوالت في هولندا«، وتابع  التي يتم فيها اكتشاف مثل هــذه  املــرة األولــى  »هــذه هي 
االتحاد التحقيق حول كشف محاولة إبراهيم كارغبو، الذي كان العبا في فيليم تيلبورغ 
في ذلك الوقت، إذ ربما حاول التالعب بنتيجة مباراة أمام أوتريخت في أغسطس/ آب 

2009، بالتعاون مع السنغافوري ويلسون راج بيرومال الذي أدين باالحتيال.

المرض يحرم سباحًا سنغافوريًا من حلم األولمبياد
 منع املرض سباحا سنغافوريا من التأهل ألوملبياد ريو دي جانيرو هذا العام، بسبب 
حــمــى الــضــنــك، وأصــيــب دانـــي يــيــو )25 عــامــا(، وهـــو متخصص فــي الــســبــاحــة الــحــرة، 
للتصفيات  املئة  في  بنسبة 100  يكون جاهزًا  لن  إنــه  وقــال  أسبوعني  قبل  بالفيروس 
األخيرة املؤهلة لألوملبياد، واملتمثلة في البطولة الوطنية في سنغافورة في الفترة من 16 
وحتى 20 مارس/آذار املقبل. ونقل عن ييو قوله لصحيفة ذا ستريت تايمز السنغافورية: 

»إذا ما قلت ان املرض لن يؤثر علي فإنني سأكون كاذبا«.

نيشيكوري يحقق لقب 
بطولة ممفيس

نيشيكوري،  كــي  الياباني،  التنس  العــب  حقق 
لقب بطولة ممفيس األميركية ذات الـ250 نقطة 
للمرة الــرابــعــة تــوالــيــا، وذلـــك بــفــوزه فــي املــبــاراة 
النهائية على األميركي الشاب تيلور فريتز 4-6 
املصنف  نيشيكوري،  خــبــرة  ورجــحــت  و4-6. 
الــســابــع عــاملــيــا، كفته عــلــى املــنــافــس األمــيــركــي 
البالغ من العمر 18 عاما واملصنف 145 عامليا، 
والـــــذي لـــم يــحــصــد بــعــد أي لــقــب فـــي مــشــواره 
استغرقت  نهائية  مباراة  في  وذلــك  االحترافي، 
ساعة و19 دقيقة. واللقب هو األول للياباني في 
2016 والـــ11 في مشواره من أصل 16 نهائيا 

خاضه.

برناردي يستقيل من تدريب نيوويلز أولد بويز
بات لوكاس برناردي أول مدرب يفقد منصبه في الــدوري األرجنتيني لكرة القدم هذا 
الوسط  الجديد. واستقال العــب  املوسم  انطالق  مــرور جولتني على  بعد  وذلــك  املوسم؛ 
السابق ملوناكو من أول مناصبه التدريبية عقب خسارة فريقه نيويلز أولد بويز 2-صفر 
أمام روساريو سنترال، وقال برناردي للصحافيني: »أشكركم على هذه األشهر الثمانية 
ومن منطلق االحترام فإن هذا كل ما أريد قوله«. ويقترب رودلفو أروابارينا مدرب بوكا 
جونيورز من خسارة منصبه عقب حصول فريقه على نقطة واحدة فقط وفشله في 
تسجيل أي أهداف في أول مباراتني له هذا املوسم. وكان أروابارينا قاد بوكا للفوز بلقبي 

الدوري وكأس األرجنتني قبل نحو ثالثة أشهر.

وفاز بالسيريا أي ثالث مرات أعوام )1997-1996-1994(، 
وكــذلــك رفــع الــكــأس اإليــطــالــيــة فــي مناسبة وحــيــدة موسم 
1994-1995، ثم السوبر املحلي 1995، 1997، وكان اللقب 
األهم في مسيرته آنذاك الفوز بلقب دوري األبطال األوروبي 
الــنــهــائــي بــالــتــعــادل أمــام  مــوســم 1995-1996 حــني انــتــهــى 
أياكس، قبل أن تحسم ركالت الجزاء املوقف، وفي ذات العام 

ظفر بالسوبر األوروبي، وكأس العالم لألندية.
انتقل بعد ذلك بيرتوزي للعب لصالح نادي إنتر ميالن، وقدم 
موسما طيبا تحت قيادة مدربه السابق في البيانكونيري 
اإلنــجــازات  هــذه  وبعد   ،2000 وفــي سنة  ليبي،  مارتشيلو 
معه،  للتعاقد  كــبــيــرا  مبلغا  اإليــطــالــي  التــســيــو  نــــادي  دفـــع 
حيث بلغت الصفقة 17,9 مليون يورو. بيروتزي بقي في 
صفوف الفريق العاصمي سبع سنوات، وخاض العديد من 
الكبيرة، وفاز بلقب السوبر اإليطالي مرة واحدة  املباريات 

وأعلن   ،2004-2003 مــوســم  إيطاليا  وكـــأس   ،2000 عــام 
مع   0-0 تعادل التسيو  بعد  انتهت،  أن مسيرته  بيروتزي 
كالياري في 16 أكتوبر/تشرين األول 2006، وقال يومها: 
واملشجعني  التسيو  رئيس  أن  أعلم  قريبا،  أعتزل  »ســوف 
سيشعرون بالحزن، لكن اتخذت القرار«، إال أنه عاد وتراجع 
عن القرار مدعيا أن تصريحاته مجرد مزحة، ومن السابق 

ألوانه الحديث عن توقف ممارسة كرة القدم.
أمام  التعادل  بعد  العام 2007،  من  إبريل/نيسان   29 وفــي 
رومـــا فــي الـــدربـــي، أكـــد بــيــروتــزي بــالــفــعــل نــهــايــة مسيرته 
بسبب اإلحــبــاط: »قـــراري نهائي، ولــم يقتصر هــذا على أن 
تكون مباراتي األخيرة في الدربي، ولكن ال أستطيع متابعة 
الكسر،  لقد تلقيت ثالث حقن في أصابعي بسبب  اللعب، 
وال يمكنني االستمرار بهذه الطريقة«. على الصعيد الدولي 

حقق بيروتزي لقب كأس العالم 2006 مع منتخب بالده.

حسين غازي

لــطــاملــا كــانــت إيــطــالــيــا مــصــدرًا لــلــحــراس الــكــبــار، فــمــن أيــام 
دينوزف إلى جاليوكا باليوكا، ولد الكثير من الحراس بعدها، 
تلك  وفي  تولدو،  وفرانشيسكو  بوفون  جانلويجي  ومنهم 
الحقبة خرج للعالم حارس يدعى أنجيلو بيروتزي، يوم 16 
فبراير/ شباط من العام الـ1970، وهو اليوم بلغ عامه الـ46، 

فمن منطقة بليرا، فيتربو اإليطالية، بدأ عشقه لكرة القدم.
بدأ بيرتوزي مسيرته الكروية صحبة نادي روما اإليطالي 
موسم 1987، وأعير في تلك الفترة لنادي فيرونا ولعب له 
30 مباراة، لكنه لم يجد الفرصة مع نادي العاصمة اإليطالية، 
فانتقل إلى نادي يوفنتوس العمالق في العام 1992-1991، 
ومن هناك انطلقت قصة التألق، فمع السيدة العجوز حقق 
الــدوري اإليطالي،  عديد األلقاب، وخاض 208 مباريات في 

أنجيلو بيروتـزي

على هامش الحدث

ترتيب الدويات األوروبية

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
حارس مرمى 

إيطالي، فاز بألقاب 
كثيرة صحبة 

يوفنتوس تحديدًا، 
ورفع كأس العالم 

مع بالده

أورييه يفجر 
قنبلة قبل 
مواجهة 
تشيلسي 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

سان  باريس  نادي  العب  إبراهيموفيتش،  زالتــان  السويدي  النجم  طلب 
جيرمان الفرنسي، من زمالئه في فريق عاصمة النور، ترجمة الفيديو 
الذي انتشر في الفترة األخيرة، من قبل الالعب اإليفواري سيرغي أورييه، 
فهم  أجــل  من  وذلــك  الفرنسية،  ليكيب  صحيفة  ــارت  أش ما  بحسب 
على  اإلجابة  من  يتمكن  لكي  وحرفيًا،  بالضبط  قالها  التي  الكلمات 
الصحافيين فيما لو سأله أحدهم عن رأيه هذا الموضوع، وتطورت 

هذه األزمة كثيرًا في األيام األخيرة.

زالتان يطلب ترجمة الفيديو حرفيًا

وجه رياضي

ثــأريــا لــلــبــلــوز، عــنــدمــا خـــرج عــلــى يــد الــفــريــق 
ذاته  الــدور  املاضي من  املوسم  الباريسي في 
بأفضلية  )1-1 و2-2(  وإيابا  بالتعادل ذهابا 
اللندني  الفريق  الهدف خــارج األرض. ويأمل 
ــي الـــبـــطـــولـــة  ــ ــاجــــح فـ ــنــ ــواره الــ ــ ــشــ ــ ــة مــ ــلــ مــــواصــ
عن  بابتعاده  املحلية  األمــل  خيبة  لتعويض 
املنافسة على لقب البريميير ليغ، الذي يحمل 

عـــن أقــــرب مــنــافــســيــهــم واملـــضـــي قــدمــا بثبات 
نحو اللقب املحلي الرابع على التوالي.

منذ  ملعبه  على  العاصمة  فريق  يخسر  ولــم 
37 مباراة عندما خسر في العام املاضي أمام 

الباوغرانا في دور الـ8 بنتيجة )3-1(.
ــان جـــيـــرمـــان ســيــدخــل  ــاريـــس ســ لــكــن فـــريـــق بـ
املـــواجـــهـــة وهــــو مــثــقــل بــكــل تــأكــيــد بفضيحة 

لقبه، هــذا املــوســم وهــو مــا دفــع اإلدارة إلقالة 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو واالســتــعــانــة 

بخدمات الهولندي جوس هيدينك.
فــي املــقــابــل، يبحث رجـــال املـــدرب لـــوران بان 
عــن تــواجــدهــم الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي فــي دور 
عــالــيــة بعد  بــمــعــنــويــات  الــثــمــانــيــة متسلحني 
انفرادهم بصدارة ترتيب الليغ آ وبفارق كبير 

الصحافة  أطلقت عليها  »أوريــيــه غايت« كما 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي خــصــصــت مـــســـاحـــات هــامــة 
ــان  لــتــنــاول فــضــيــحــة الــفــيــديــو الــتــي هـــزت أركـ
في  جــاءت  والــتــي  الباريسية  العاصمة  فريق 
توقيت صعب يستعد خاله الفريق ملواجهة 
ــدوري  ــ ــ ــادي تــشــيــلــســي وبــــعــــد عــــثــــرة فــــي الـ ـــ نــ

الفرنسي أمام نادي ليل.
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المنسف األردني
طبق تاريخي في األفراح واألتراح

عمان ـ العربي الجديد

بــخــاف أن املــنــســف هـــو الــوجــبــة 
ــتـــي  والـ األردن،  فــــي  ــة  ــيــ ــاســ األســ
ــحــضــر إكـــرامـــا لــلــضــيــف، كونها 

ُ
ت

عبر عن اهتمام كبير ممن أحب الضيافة 
ُ
ت

جامعا  املنسف  ُيعد  لــه،  وتكريما  تقديرا 
وأتراحهم،  بأفراحهم  لألردنيني  رئيسيا 
لكونه عادة لصيقة في غداء العرس الذي 
واألصدقاء،  لألقارب  العريس  أهل  يقيمه 
لنقيض  األول  الـــخـــيـــار  كـــونـــه  عـــن  فــضــا 

يحوي قيمًا غذائية عالية )فيسبوك(

الفرح وهو الحزن، حيث يرتبط بتقديمه 
في مناسبات العزاء.

الحتوائه  عالية  غذائية  قيمة  وللمنسف 
على البروتينات واملعادن والفيتامينات، 
مــن  املـــنـــســـف  ــــن  لـ مـــحـــتـــوى  أن  إذ وجــــــد 
البروتينات يزداد بعد طهوه مع اللحوم، 
اللحوم الحتوائه  قائمة  فــي  يــوضــع  وقــد 
لتلك  مــقــاربــة  البروتينات  مــن  كمية  على 

التي في اللحوم.
كــمــا أن لـــن املــنــســف غــنــي بــالــكــالــســيــوم 
وفيتامينات ب )ب1 و ب3 و ب6 و ب12(، 

وللكركم الـــذي يــضــاف إلــى الــلــن أو األرز 
ــائـــدة كــبــيــرة فـــي الــتــخــفــيــف مـــن حـــدوث  فـ
ــنـــي  أمـــــــراض الـــكـــبـــد وقــــرحــــة املــــعــــدة واإلثـ
عشر، وتخفيض نسبة الكوليسترول في 
الدم ومنع التخثر، كما أنه يعمل كمضاد 
لألكسدة وااللتهابات ويمنع تكّون خايا 

سرطانية. 
وهــنــاك عـــادات أصيلة فــي تــنــاول املنسف 
األردنــــــي، يــلــتــزم بــهــا املـــدعـــوون لــتــنــاولــه، 
ومن أهم هذه اآلداب: أن يأكل املدعو مما 
يليه، وال يــجــوز أن تــمــّد يــدك أمـــام جــارك 

ــائــــدة )املـــنـــســـف(، واســـتـــخـــدام يد  عــلــى املــ
وإذا استعصى  الــطــعــام،  لــتــنــاول  واحــــدة 
أحد  يساعدك  أن  يمكن  اللحم  قطع  عليك 

املوجودين بمد يده لك لقطعها. 
استخدام  يــجــوز  ال  اللقمة  تجهيز   وعــنــد 
أصــابــع  ثـــاث  لبلعها، تستخدم  الــيــد  كــل 
على  تنفخ  أن  العيب  ومــن  اليمنى.  باليد 
لــو كانت ساخنة جــدا، ومن  اللقمة حتى 
الــعــيــب أن تــكــشــف أرضـــيـــة ســـدر املنسف 

وأنت تأكل.
ومــن اآلداب أيــضــا أنــه مــن العيب أن تمد 
يدك على الرأس لتأكل اللسان أو أي جزء 
مــنــه مـــا دام هــنــاك رجـــل كــبــيــر وذو شــأن 
إذا كنت  ل 

ّ
املفض املنسف. ومــن  معك على 

مــدعــوا أن تــســرع فــي تــنــاول الــطــعــام )كــل 
أكل الجمال وقوم قبل الرجال(. ال تتحدث 
وفــــي فــمــك طـــعـــام بـــل انــتــظــر حــتــى تبلع 

الطعام ثم تحّدث. 
وكـــل قطعة الــلــحــم املــوالــيــة لــك كــامــلــة وال 
تــحــاول أن تعبث بأكثر مــن قطعة فــي آن 
واحد، واخلط معها الرز واللن. وإذا رأيت 
أن جــارك أو أحــدا من الذين على املنسف 
كان مظلوما؛ أي أن اللحم املتواجد أمامه 
قــلــيــل أو تــكــثــر بـــه الــعــطــام وأنــــت تــوالــيــك 
كمية كبيرة من اللحم فيجب عليك تقديم 
ما تراه مناسبا من اللحم له... وعدم ملس 

أصابعك لفمك أثناء األكل.
حاول أن تترك كمية من الطعام وراءك ألن 
هناك من ينتظر تناول الطعام بعدك. وإذا 
كــنــت أنـــت األكــبــر شــأنــا عــلــى املــنــســف فا 
تقم عن الطعام أول واحد منهم بل انتظر 
حتى يكمل الجميع. وال تنثر الطعام على 
مابسك  على  أو  األرض  على  أو  الطاولة 
وأنت تأكل، وجّهز اللقمة بشكل جيد قبل 

أن تتناولها. 
واطلب ما تحتاج من ماء أو لن من املعزب 
 تــلــوث ذقــنــك وشــاربــك 

ّ
ــأدب. وعليك أال وبــ

ولحيتك بالطعام واللن. 
وبـــاإلضـــافـــة لــلــمــنــســف الــتــقــلــيــدي يمكن 
إيجاد أنواع مختلفة أخرى حسب طبيعة 
املـــنـــاطـــق املــخــتــلــفــة، فــفــي مــديــنــة الــعــقــبــة 
املنسف  يشتهر  األردن  جنوب  الساحلية 

بالسمك. 
ــر مـــن املــنــســف يــتــكــون مـــن الــلــن  نــــوع آخــ
ــاج  ــ ــدجـ ــ ــن الـــجـــمـــيـــد، والـ ــ ــادي بــــــدال مـ ــ ــعــ ــ  الــ
أنه  اللحم ويسمى الشاكرية، إال  بــدال من 
قــلــيــل االنــتــشــار وال يــقــدم فــي املــنــاســبــات 

الكبيرة.
مناطق  في بعض  املنسف  إيجاد  ويمكن 
نظرا  لــألردن  املحاذية  وفلسطني  سورية 

لامتداد العشائري بني هذه البلدان.
ولــلــمــنــســف عــراقــة فــي الــتــاريــخ، إذ يعيد 
ــه األولــــــــى إلـــى  ــاتــ ــدايــ بـــعـــض املـــــؤرخـــــني بــ
العرب األنباط من حيث املكونات وطريقة 
حوله.  يلتفون  الــذيــن  واملـــدعـــوون  الطهو 
ومــن أهــم مامح املنسف النبطي أن عدد 
وأشــار  شخصا،  عشر  ثاثة  يتناوله  مــن 
بــعــض الــبــاحــثــني إلـــى أن عـــدد الــحــواريــني 
املسيح  السيد  مــائــدة  الــذيــن جلسوا على 
كان ثاثة عشر، وهي متزامنة مع الفترة 

النبطية.

هناك عادات في تناول 
املنسف األردني، يلتزم 
بها املدعوون لتناوله، 

ومن أهم هذه اآلداب: أن 
يأكل املدعو مما يليه 

■ ■ ■
للمنسف قيمة غذائية 
عالية الحتوائه على 
البروتينات واملعادن 

والفيتامينات، إذ وجد 
أن محتوى لنب املنسف 
من البروتينات يزداد 
بعد طهوه مع اللحوم

■ ■ ■
للمنسف عراقة في 

التاريخ إذ يعيد بعض 
املؤرخني بداياته إلى 

العرب األنباط من حيث 
املكونات وطريقة الطهو

باختصار

المنسف  تعتبر مكونات  والزراعة، حيث  الرعي  القائمة على  األردنية  بالثقافة  ويرتبط  األردن  الرسمي في  الطبق  المنسف  يعتبر 
متوفرة باستمرار

هوامش

نجوى بركات

العنوان لفيلم وثائقي عرضته، أخيرًا، القناة الخاصة 
»تاريخ«، وُيري أن الطاغية ُيعامل النساء تمامًا كما 
 كــنــمــاذج، الــطــغــاة األشــهــر 

ً
يــعــامــل شــعــبــه، مــتــنــاوال

عامليًا، وهم بنيتو موسوليني، أدولف هيتلر، جوزف 
ستالني، وماو تسي تونغ. كان موسوليني زير نساء 
كالسيكيًا ومنحرفًا في آن، عالقته بالنساء ال تخلو 
من نزعٍة تهكمية، يستهلك العالقات بسرعة وكثرة، 
أيـــة أهــمــيــة للمرتبة  ــالء  اتـــفـــق، مـــن دون إيــ وكــيــفــمــا 
بمبالغاته في  ُعـــرف  لــقــد  لــلــجــمــال.  أو  االجــتــمــاعــيــة 
املفرطني.  الجنسيني  ونشاطه  وبقابليته  كل شــيء، 
ــدد »فـــريـــســـاتـــه« ازداد إحــســاســه  ــع عــ ــفـ فــكــلــمــا ارتـ
بــفــحــولــتــه، ومـــن ثــم قــنــاعــتــه بــقــدرتــه عــلــى مــمــارســة 
السلطة. كان جشعًا من دون أن يكون ذّواقة، وكان 
صيادًا ال يتوانى عن ركوب سيارته الرياضية إلى 
الــشــاطــئ، مثيرًا مــن حــولــه زوبــعــة معجبني، بهدف 

اختيار واحدة من املعجبات.
ــده، وكـــأنـــه  عـــمـــل مـــوســـولـــيـــنـــي عـــلـــى تــمــجــيــد جــــســ
التجسيد األقــــرب لــســيــاســتــه، فــكــان يــظــهــره دائــمــًا، 
سابحًا، أو فوق حصان، وحتى عاري الصدر، ملقيًا 

خطابًا على الجماهير. وجسده هذا هو الذي هوجم، 
انتقامًا  بالحجارة،  وُرجـــم  الــرصــاص،  عليه  طــلــق 

ُ
وأ

وتبخيسًا، بعد أن جرى تمجيده ثالثني عاما. 
عن حياة هتلر الجنسية وعالقته بجسده، لم ُيعرف 
ــذي كـــان يــرفــض خــلــع مــالبــســه حتى  الــكــثــيــر، هــو الـ
أمام طبيبه الخاص. لم ُيحسب له أكثر من عالقتني 
ابــنــة أخــتــه، ويــقــال إن العالقة  غراميتني. األولـــى مــع 
والثانية  الفتاة.  بانتحار  وانتهت  أفالطونية،  بقيت 
أربــعــني ساعة  لــم يتزوجها إال  التي  بـــراون  مــع إيفا 
قبيل انتحارهما. ويرى املحللون النفسيون أن هتلر 
النساء، على  كان معّوقًا عاطفيًا، ألنه كان يخشى 
أنه كان مكبوتًا،  إليهن، إال   

ً
أنه كان مياال الرغم من 

أن  بمعنى  غــيــر ذي طبيعة جــنــســيــة،  وربــمــا حــتــى 
ُيــرّجــح حتى  لــديــه.   

ً
لــم تكن حــاجــة ممارسة الجنس 

بالسّرية  العجز، وهــو ما أحيط  أنــه كــان يعاني من 
التامة، كونه املرادف لعدم قابلية القائد على ممارسة 

السلطة. 
ن األخير 

ّ
وبما أن جسد هتلر غير موجود، فقد تمك

بالكالم، وبحس  واستثارتها  الجماهير،  تهييج  من 
 

ّ
لــديــه، وهـــذا مــا اعتبر كــاريــزمــا قل الــعــالــي  الخطابة 

نظيرها. جدير بالذكر أن النازية كانت تمّجد الجسد 

ستالني،  أيديولوجيتها.   أركـــان  مــن  اعتبرته  الـــذي 
الفصام  مــن  يعاني  كــان  املطلقة،  السلطة  صــاحــب 
أحــد. منحرفا نرجسيا،  بــأيٍّ  والــبــارانــويــا، وال يثق 
تزّوج  تثيره جنسيًا.  اآلخرين  السيطرة على  كانت 
امرأتني، األولى توفيت والثانية، ناديا، انتحرت، وقد 
أحبها جدًا، ولم يفهم قط »لم فعلت ذلك به«. كسواه 
الطغاة، كــان ستالني قاسيًا جــدًا في ما يخص  من 
اآلخـــريـــن، حــســاســًا جـــدًا فــي مــا يتعلق بشخصه، 
إغــواء  يــحــّب  املحللني، مريضًا نفسيًا  بـــرأي  وكـــان، 
م 

ّ
ــه وضــبــاطــه ومــعــاونــيــه، لكي يتحك زوجـــات وزرائــ

ويتالعب بهم. فالجنس بالنسبة إليه سالح سيطرة 
 طيبًا 

ً
ونـــفـــوذ. أمـــا الــبــروبــاغــنــدا فــقــد أظــهــرتــه رجـــال

حنونًا، يرفع بني ذراعيه طفلة صغيرة يقبلها، هو 
الذي أطلق عليه لقب »الوالد الصغير للشعب«.

ــات، عدة  الــزعــيــم مــاو كــان مــزواجــا، لــديــه أربـــع زوجــ
املغامرات  مــن  وعـــدد ال يحصى  ثــابــتــات،  عشيقات 
ثم  الــنــســاء، يستعملهن،  مــعــامــلــة  يــســيء  الــعــابــرة. 
فهي:  الجنسية  لحياته  املفتاح  الكلمة  أمــا  يرميهن. 
االســتــغــالل. ألــم تقل زوجــتــه األخــيــرة عنه فــي أثناء 
ــاو، يــقــول لــي أن أعـــّض،  مــحــاكــمــتــهــا: »كــنــت كــلــب مــ

فأعّض. كان يترك لي املهام القذرة«.
وقد شاع عن ماو أنه، كلما تقدم في العمر، تناقصت 
الخامسة  إلى سن  أن وصلت  إلى  أعمار عشيقاته، 
ــه يــســتــمــد الـــفـــتـــّوة من  ــان يــعــتــقــد أنــ عـــشـــرة، فــقــد كــ
الجنسي  الفعل  إيــصــال  عــن  يمتنع  وكــان  أنوثتهن، 
البالد، من  أنه كان يرسل، عبر  إلى خواتيمه. حتى 
يعود إليه بالفتيات، فأطلق عليه معاونوه، سّرًا، لقب 
»األمبراطور ذو الثالثة آالف عذراء«. كل هذا في حني 
التزّين،  تمنع  آنــذاك طهرانية،  الصني  كانت سياسة 
ــزّي، وتــمــنــع حــتــى الــحــيــاة الــخــاصــة، ألنها  ــ تــوّحــد الـ

مضّرة باإلنتاجية.

الطغاة وحياتهم الجنسية

وأخيرًا

وقد شاع عن ماو أنه، كلما 
تقدم في العمر، تناقصت 

أعمار عشيقاته، إلى أن وصلت 
إلى سن الخامسة عشرة

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 0.9 دينــار، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 2.0, USA $ 2.00
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