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»االعتدال« اإليراني يستعيد الثقة
استعاد اإلصالحيون و»المعتدلون« ثقة الشارع اإليراني، وتحديدًا طهران، عبر فوزهم 

بمعظم مقاعد العاصمة في انتخابات مجلَسي الشورى وخبراء القيادة. ]6[

أحمد حمزة

ال يتجرأ أي طرف سوري أو غير سوري على نعي 
الهدنة املؤقتة التي باتت في حالة نصف انهيار في 
يومها الثاني، بعدما اســتأنفت املقاتالت الروســية 
مهامهــا ضــد املدنيــن واملعارضــة الســورية، علــى 
وقــع عــودة براميــل النظــام أيضــا، وخصوصــا في 
ريفــي حمــاة وحلــب. وإن كان عنــوان اليــوم األول 
للهدنــة الســورية املؤقتــة فــي »املنطقــة الخضــراء«، 
التــي ال تتجــاوز مســاحتها عشــرة فــي املئــة مــن 
بخروقــات  حــذر  هــدوء  هــو  ســورية،  مســاحة 

محــدودة لقــوات النظام الســوري، فــإن اليوم الثاني، 
أمــس األحــد، كانــت ســمته صمــت لجــان مراقبــة 
الهدنــة فــي األردن وتركيــا ومطــار حميميــم، إزاء 
الخروقــات الروســية والســورية الحكوميــة. ال بــل 
حاولــت موســكو، علــى عادتهــا، قلــب التهمــة مــن 
بــاب اســتباقي، متهمــة تركيــا بقصــف تــل أبيــض 
التي سيطر تنظيم »داعش« على أجزاء منها، وهو 
مــا نفتــه أنقــرة بالكامــل. وبحســب مجريات تنفيذ 
»وقــف األعمــال العدائيــة« بموجــب القــرار الدولــي 
2268، تتجــه األمــور إلــى املزيــد مــن التصعيــد مــع 
االقتــراب مــن املوعــد املبدئي الســتئناف محادثات 

جنيف في السابع من مارس/آذار املقبل، إن صمد 
»الخطــة ب« مجهولــة  إلــى  املوعــد، وإال فاالنتقــال 
مــن  أول  األميركيــة  اإلدارة  كانــت  التــي  املعالــم، 
تحدث عنها، بمالمح عسكرية، ثم كررتها القيادة 
الســعودية الحقــا، قبــل أن ينطــق املبعــوث األممــي 
ســتيفان دي ميســتورا )الصــورة(، يــوم الســبت، 
بــأن الخيــار العســكري ســيكون الحــل األخيــر فــي 
حــال لــم يتــم االلتــزام بوقــف إطــالق النــار. وبــدا أن 

عــدم تحليــق املقاتــالت الروســية يــوم الســبت فــي 
األجواء الســورية لم يكن ســوى اســتراحة محارب، 
أو يــوم »إجــازة« للطياريــن. وعلــى الرغــم مــن عودة 
 بمثابة هدوء 

ّ
القتل، إال أن مستوى العنف أمس ظل

نســبي مقارنــة مــع أيام وســنوات اإلبادة املســتمرة 
منذ 4 ســنوات على األقل. وعلت التســاؤالٍت حول 
إمكانيــة صمــود الهدنــة لوقــٍت أطــول، إذ ســجلت 
املعارضة السورية خمسة عشر خرقا بحقها في 
اليوم األول وحده، مع استمرار الخروقات في اليوم 

الثاني على نطاق أوسع.
]التفاصيل ص. 2ـ3، 18ـ19[
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بيروت ـ نادر فوز

»عـــفـــويـــة«، ليل  ـــ ــزب الـــلـــه أنــــصــــاره بـ حـــــّرك حــ
بث  على  لالحتجاج  املــاضــي،  األحـــد  السبت 
مصّورًا  شريطًا  العربية  الفضائيات  إحــدى 
حسن  للحزب،  العام  لألمني  تقليدًا  يتضّمن 
نــصــر الـــلـــه، خـــالل أحـــد بــرامــجــهــا الــفــكــاهــيــة. 
مــن خالل  نفسها  األهــالــي  »عفوية«  ترجمت 
مئات الدراجات النارية الغاضبة التي جابت 

بيروت وعدة مناطق لبنانية.
ــالــــي  ــة أهــ ــويــ ــفــ ــديــــق عــ كـــــــان بـــــاإلمـــــكـــــان تــــصــ
الله  حــزب  قــيــادة  )مــقــّر  الجنوبية  الضاحية 
انه البشري عند مدخل 

ّ
ومرّبعه األمني وخز

الخطوة  الجنوبي(، لكن ما تال هــذه  بيروت 
 قــــرارًا مــا تـــّم اتــخــاذه مــن قبل 

ّ
جـــاء لــيــؤكــد أن

قياديني في الحزب، لتنفيذ تحركات في كل 
الضاحية،  أطــراف  مــؤثــرة، بعيدًا عن  منطقة 

حيث تّم حرق اإلطارات وقطع الطرقات.

تذكير بـ 7 أيار
ــرات مــــن أنــــصــــار الــــحــــزب إلـــى  ــشــ ــعــ ونـــــــزل الــ
ــــي املــــن،  مــنــطــقــة الـــصـــالـــومـــي ســــن الـــفـــيـــل )فـ
شـــرقـــي بــــيــــروت(، انـــطـــالقـــًا مـــن حــــّي الــنــبــعــة 
)إحــــــدى الـــضـــواحـــي املــخــتــلــطــة فـــي املــنــاطــق 
املــســيــحــيــة( وقـــطـــعـــوا الـــطـــريـــق. كــمــا تــحــّرك 
ــيـــروت(، التي  أهــالــي الــســعــديــات )جــنــوبــي بـ
سبق أن شهدت اشتباكات بني أنصار لحزب 
الله باسم »سرايا املقاومة« )أي املجموعات 
املــســلــحــة الـــتـــي يــدعــمــهــا حــــزب الـــلـــه وســبــق 
أن شــاركــت فــي اجتياح بــيــروت عسكريًا في 
مايو/أيار 2008(، فوقع اشتباك آخر من دون 
إعــــالن الــقــوى األمــنــيــة عــن أيـــة تــوقــيــفــات في 
ــار. وتــكــّرر املشهد نفسه فــي مدينة  هــذا اإلطـ
بعلبك )شرقي لبنان(، حيث تم قطع الطريق 
وتواصلت هذه  لبنان وسورية.  بني  الدولي 

عادل األحمدي

ــدن،  ــنـــي فـــي مــديــنــة عـ ــّول االنــــفــــالت األمـ ــحـ تـ
ــنـــوان  ــــى عـ ــنـــوبـــي الـــيـــمـــن، إلــ ومـــحـــيـــطـــهـــا جـ
يــومــي جـــراء الـــحـــوادث املــتــكــررة، ابــتــداء من 
االغـــتـــيـــاالت واملــــواجــــهــــات مـــع املــجــمــوعــات 
ــحــة وتــمــّدد تنظيم »الـــقـــاعـــدة«، وســط 

ّ
املــســل

ــذه املـــجـــمـــوعـــات، في  ــة مــعــقــدة مـــن هــ خـــارطـ
حــني جــرى تــراشــق االتــهــامــات بالفشل بني 
املــقــاومــة والــحــكــومــة، الــتــي غــــادرت املــديــنــة 
على إثــر الــتــرّدي األمــنــي فيها. وخــالل الـــ24 
الــســاعــة املــاضــيــة، شــهــدت عـــدن الــعــديــد من 
الــــحــــوادث األمـــنـــيـــة، أبـــرزهـــا اغــتــيــال داعــيــة 
العدني،  مرعي  عبدالله  الشيخ  هــو  سلفي، 
أحد شيوخ التيار السلفي املعروفني جنوبًا، 
حــيــث كـــان إمــامــًا ألحـــد املــراكــز الــتــي يــدرس 
فيها السلفيون، واغتيل برصاص مسلحني 
مجهولني بينما كان في مدينة عدن، في ظل 
اغتيال متصاعدة، طاولت ضباطًا  حــوادث 
املقاومة  فــي  واألمـــن وناشطني  الجيش  فــي 

الجنوبي.
ــــى مــنــطــقــة  ــــس إلـ ــنــــي أمـ ــتــــد الـــتـــوتـــر األمــ وامــ
الذي  الرئاسي  القصر  يقع  معاشيق، حيث 
أقـــام فــيــه الــرئــيــس عــبــدربــه مــنــصــور هـــادي، 
ألكثر من شهرين. ويعتبر من أكثر املناطق 
املحصنة من القوات األمنية وقوات التحالف 
 اشــتــبــاكــات 

ّ
املــنــتــشــرة فـــي املـــديـــنـــة، غــيــر أن

ــحــني 
ّ
ــــني مــســل ــر، بـ ــقــــصــ شـــهـــدهـــا مـــحـــيـــط الــ

الروايات األولية  وحــراس القصر، وتباينت 
حــول مالبسات املــواجــهــات، بــني مــن تحدث 
ــمــــوعــــات مــن  ــا خـــــالفـــــات بـــــني مــــجــ ــ ــهـ ــ عـــــن أنـ
الحراسة نفسها، وبني من تحدث عن هجوم 

ملسلحني مرتبطني بتنظيم »القاعدة«.
وفيما كــان حــي املــنــصــورة ال يـــزال الساحة 
األبـــرز لــلــحــوادث األمنية واالغــتــيــاالت، عاد 

التحركات ظهر أمس األحد، في مناطق عدة، 
الجنوبي(،  بيروت  )مدخل  الشوفيات  منها 
وفــــي قــــرى عــــدة فـــي الــبــقــاع )شـــرقـــي لــبــنــان( 
وأبزرها تعلبايا املختلطة مذهبيًا بني السنة 

والشيعة. 

على أبواب الحريري
كان باإلمكان تمرير كل ما سبق تحت غطاء 
»العفوية«، لكن الخطوة امليدانية األكثر داللة 
وتــعــبــيــرًا جــــاءت مـــن خـــالل مــســيــرة ســـّيـــارة، 
ــراف وســـط بـــيـــروت، تحديدًا  وصــلــت إلـــى أطــ
إلــى نقطة تقاطع بــرج املــر وشــارع بِلس، أي 
منطقة بـــاب دريــــس، عــلــى بــعــد أقـــل مــن مائة 
مــتــر مـــن مــنــزل زعــيــم تــيــار املــســتــقــبــل، سعد 

الحريري. 
ــي املــنــاطــق  ــا حـــصـــل فــ ــل مــ ويـــمـــكـــن وضـــــع كــ
األخرى في سياق، وما حصل في باب دريس 
فـــي ســـيـــاق آخــــر مــخــتــلــف تـــمـــامـــًا. فــقــد تــبــنّي 
املطلوب توجيه   

ّ
أن الخطوة،  مــن خــالل هــذه 

وعسكريًا،  وأمنيًا  سياسيًا  واضحة،  رسالة 
أنصار  »عــفــويــة«  كـــادت  إذ  املستقبل،  لزعيم 
 تؤدي بهؤالء »األنصار« إلى طرق 

ّ
الحزب أن

بـــاب آل الــحــريــري فـــي بـــيـــروت قــبــل دخــولــه، 
وهـــو تــمــامــًا مــا ســبــق وحــصــل بــقــوة الــســالح 
ــداث مـــايـــو/أيـــار 2008، حـــني وصــلــت  ــ فـــي أحـ
مجموعات لحزب الله وأخــرى لحركة »أمل« 
الــنــواب نبيه  )الــتــي يترأسها رئيس مجلس 
بـــري(، إلــى ســور حديقة مــنــزل الــحــريــري في 
بإطالق  واكتفوا  أيضًا(،  بيروت  )فــي  قريطم 
بــعــض الــقــذائــف الــتــحــذيــريــة تــاركــني قاطني 
املنزل كاألسرى املحاصرين بانتظار الحلول 

السياسية.

انتشار خارج مناطق الحزب
ــرّدد أي مــتــابــع فـــي وضــــع تــحــركــات  ــتــ وال يــ

الــتــوتــر أخــيــرًا إلـــى أحــيــاء كــانــت شــبــه آمــنــة، 
أبرزها حي خور مكسر، الذي شهد حادثي 
اغتيال على األقــل، في الفترة األخــيــرة، كما 
حني هاجموا أحد 

ّ
شهد مواجهات بني مسل

املقّرات األمنية وقوات تابعة للحكومة. األمر 
التوتر  رقعة  يعد مؤشرًا على توسع  الــذي 
األمني من جديد، بعدما كان الحديث يجري 
عــــن خـــطـــة أمـــنـــيـــة تـــهـــدف لـــتـــأمـــني مــخــتــلــف 

مناطق عدن الفترة املاضية.
ــــي جـــنـــوبـــًا اتـــهـــامـــات  ــنـ ــ وأثـــــــــار الـــفـــشـــل األمـ
الساحة؛  فــي  الفاعلة  األطـــراف  بــني  متبادلة 
فـــفـــي حــــني يــعــتــبــر الـــبـــعـــض أن مــــا تــشــهــده 
عـــدن مــؤشــر عــلــى فــشــل املــقــاومــة الجنوبية 
األمــن بعد تحريرها مــن جماعة  فــي ضبط 
»أنصار الله« )الحوثيني( واملوالني للرئيس 
املــخــلــوع عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح فــي يــولــيــو/

تموز املاضي، ودافع املتحدث باسم املقاومة 

أنصار حزب الله في سياق التوتر السياسي 
الــحــاصــل فـــي لــبــنــان، نــتــيــجــة الـــخـــالف على 
ــة والـــــخـــــطـــــوات الـــتـــي  ــيــ ــارجــ الـــســـيـــاســـة الــــخــ
احتجاجًا  لبنان  بحق  الــســعــوديــة  ــخــذتــهــا 

ّ
ات

على مواقف حزب الله والخارجية اللبنانية. 
ــاءت »عـــــفـــــويـــــة« األهــــــالــــــي لـــتـــعـــّبـــر عــن  ــ ــجــ ــ فــ
لبنان  فــي  بها  الــتــداول  يتم  الــتــي  املعلومات 
ر من قيام حزب الله 

ّ
منذ أسبوع، والتي تحذ

بمحاكاة أمنية معّينة بهدف وضع »الحدود 
الـــــالزمـــــة« لـــكـــل خـــصـــومـــه وتـــحـــديـــدًا حــلــفــاء 
الترفيهي  املصور  الشريط  السعودية؛ فجاء 

في وقت مناسب للحزب. 

ــــري، فــي  ــريـ ــ ــــحـ ــايــــف الـ ــلـــي شــ ــة، عـ ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ الـ
املقاومة.  الــجــديــد«، عــن  »الــعــربــي  لـــ تصريح 
وقال »إننا قادرون على  بسط األمن في عدن 
مدربة  قــوة  ولدينا  وتمشيطها شبرًا شبرًا 
في معسكرات الضالع ويافع، لكن ال توجد 
لدينا إمكانيات نقلها وعسكرتها في عدن، 

أو لدفع رواتب للضباط واألفراد«.
وأضاف الحريري أن »التقصير ليس سببه 
املــقــاومــة، وإنــمــا حــكــومــة الــشــرعــيــة الــتــي لم 
تـــحـــرك ســاكــنــًا مــنــذ الـــحـــرب وكــــل أعــمــالــهــا 
سلبية تجاه املقاومة، بحيث أهملت جرحى 
الحرب، ولم تقوم بتسليم رواتب املقاومة أو 
دعمها لتثبيت األمن وتركت رجال املقاومة 

منذ 10 أشهر بدون رواتب«.
وكــــان هــــادي قـــد عـــني فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
العام املاضي، محافظًا لعدن، ومديرًا  األول 
ألمــنــهــا، مــن قــيــادات املــقــاومــة الـــبـــارزة التي 

وبناًء على هذا املشهد امليداني، يمكن القول 
 حـــــزب الـــلـــه عـــــرف جـــيـــدًا كـــيـــف يــســتــفــيــد 

ّ
إن

ته 
ّ
مــن الــشــريــط املــصــور الــتــرفــيــهــي، الـــذي بث

ــــدى الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة الــســعــوديــة )إم  إحـ
هذه  وتوظيف  مناصريه  لتحريك  ســي(  بــي 
قادر  الحزب  أن  فتبنّي  يجب.  كما  التحركات 
التحرك  على  »الــعــفــويــة«،  بشعار  بلحظات، 
فــي كــل بــيــروت، بمناطقها املــفــروزة مذهبيًا 
ــتـــى املــخــتــلــطــة  واملـــخـــتـــطـــلـــة إســــالمــــيــــًا أو حـ
مسيحيًا وإسالميًا )سن الفيل(، بضواحيها 
التحركات  هــذه   كل 

ّ
بــأن العلم  ووسطها. مع 

ترافقت مع إطــالق نــار في الــهــواء وسيل من 
املسبوقة  غير  املذهبية  والــعــبــارات  الشتائم 
املــوجــهــة ضــد الــســعــوديــة والــطــائــفــة السنية. 
لتؤكد عكس  املذهبية  املمارسات  تأتي هذه 
 
ّ
مــا قــالــه نــصــر الــلــه فــي خــطــابــه األخـــيـــر، بــأن

ــة فــــي املـــنـــطـــقـــة ســـيـــاســـيـــة ولــيــســت  ــركــ ــعــ »املــ
مذهبية«، وتكّرس إعالنه الشهير عام 2009 
 يــوم السابع مــن مــايــو/أيــار 2008 »يــوم 

ّ
بـــأن

على  بــالــتــأكــيــد   2010 ــام  عـ ليلحقه  مــجــيــد«، 
 حــزب الله مستعد لفعل »سبعني 7 أيــار« 

ّ
أن

ــاع عن  ــدفـ لــلــدفــاع عـــن نــفــســه. انــطــالقــًا مـــن الـ
»هـــالـــة« نــصــر الــلــه، الــتــي كــّرســهــا حـــزب الله 
فــي أكــثــر مــن مــحــطــة ســيــاســيــة عــبــر الــشــارع 
وقطع الطرقات والتهديدات، وصلت الرسالة 
بـــــوضـــــوح إلـــــــى الـــســـيـــاســـيـــني الـــلـــبـــنـــانـــيـــني. 
ــل عـــدم الــتــعــلــيــق، واالكــتــفــاء 

ّ
مــعــظــمــهــم يــفــض

الله عن نفسه  أنتجها حــزب  التي  بالصورة 
بأنه قادر على »تحريك بلطجيته ومليشياته 
ساعة يشاء«، بحسب ما يقول أحد مسؤولي 
تيار املستقبل رافضًا الكشف عن اسمه. هذه 
العبارة تطوف في أكثر من مجلس سياسي 
مــعــارض لــلــحــزب، فــتــدفــع الــقــوى السياسية 
حساباتها  ــادة  إعــ إلـــى  جــديــد  مــن  اللبنانية 

.
ّ

بشكل دقيق في ظرف سياسي أدق

وهما  الضالع،  بتحرير  كبير  دور  لها  كــان 
عــيــدروس الزبيدي )مــحــافــظ(، وشــالل علي 
شائع )مدير األمــن(، وجــاء تعيينهما عقب 
سلسلة مــن الــحــوادث األمــنــيــة واالغــتــيــاالت 
واتــهــامــات بــني األطـــــراف بــالــفــشــل. وذهــبــت 
غالبية التعليقات على قرار تعيني الزبيدي 
ــن اخــتــبــار  ــع بـــأنـــه مـــرحـــلـــة جـــديـــة مــ ــائــ وشــ
ــة بــشــقــهــا املـــحـــســـوب عــلــى الـــحـــراك  ــاومـ ــقـ املـ
الجنوبي، غير أن استمرار التدهور األمني 
يــضــع قـــيـــادة مــحــافــظــة عــــدن مــثــلــمــا يضع 
بحرج  التحالف  وقــوات  الشرعية  الحكومة 

مستمر.
وغــادر هادي عدن منذ نحو أسبوعني، إلى 
العاصمة السعودية الرياض حيث تتواجد 
 للشرعية 

ً
الحكومة، األمر الذي يعتبر فشال

علنت العام املاضي 
ُ
في تأمني املدينة، التي أ

املليشيات  سيطرة  بسبب  مؤقتة،  عاصمة 
الحوثية على صنعاء.

ــلـــن وزيــــر  ــذا الـــتـــدهـــور األمــــنــــي، أعـ ــ ــم هـ ــ ورغــ
ــه مــن  ــ اإلعـــــــالم الــيــمــنــي مــحــمــد الـــقـــبـــطـــي، أنـ
املنتظر فتح مطار عدن بالكامل أمام رحالت 

الطيران التجارية خالل أسابيع.
اليمني  الوزير  »رويــتــرز« عن  ونقلت وكالة 
قـــولـــه إن املـــطـــار كــــان يـــقـــوم عــلــى حــراســتــه 
مــقــاتــلــون مــحــلــيــون تـــم دمــجــهــم فـــي الــفــتــرة 
األخيرة في جيش يمني جديد يعاد بناؤه 
ــانـــب قــــــوات مــن  ــــى جـ مـــنـــذ تـــمـــوز/يـــولـــيـــو إلـ
ــارات الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة. ونــفــى تــقــاريــر  ــ ــ اإلمـ
تــحــدثــت عـــن أن اإلمـــــــارات ســحــبــت قــواتــهــا 
 إنها كانت تجري تدويرًا 

ً
قــائــال املــطــار،  مــن 

لــلــقــوات. وأضــــاف أن »الـــقـــوات اإلمــاراتــيــة ال 
ــا حــصــل هـــو تــغــيــيــرات  ــزال فـــي املـــطـــار، ومـ تــ
ــة. املـــطـــار فـــي يـــد إدارة مــدنــيــة وتــتــم  ــاديــ عــ
حراسته من قبل قوات إمارتية ومن املقاومة 

التي يتم استيعابها في الجيش«.

أحمد حمزة

للهدنة  األول  اليوم  كــان عنوان  إن 
ــة املــــؤقــــتــــة فــــي »املــنــطــقــة  ــوريــ ــســ الــ
تــــتــــجــــاوز  الـــــتـــــي ال  ــراء«،  ــ ــ ــــضـ ــ ــخـ ــ ــ الـ
ـــن مــســاحــة  ــي املـــئـــة مـ مــســاحــتــهــا عـــشـــرة فــ
سورية، هو هدوء حذر بخروقات محدودة 
لــقــوات النظام الــســوري، فــإن الــيــوم الثاني، 
ــد، كـــانـــت ســمــتــه نــصــف انــهــيــار  ــ أمــــس األحــ
الروسية  املــقــاتــالت  يــد  الهدنة على  التــفــاق 
ــادت املــقــاتــالت  مــدعــومــة بـــقـــوات الــنــظــام. عــ
الروسية إلى األجواء لتدّك مناطق املعارضة 
السورية، على مرأى من لجان مراقبة الهدنة 
في األردن ومطار حميميم، من دون صدور 
إدانــــات دولــيــة لــلــخــروقــات الــروســيــة. ال بل 
حاولت موسكو، على عادتها، قلب التهمة 
مــن بـــاب اســتــبــاقــي، متهمة تــركــيــا بقصف 

الهدنة السورية تنازع
نصف انهيار لوقف النار 

على يد روسيا واألسد

أوًال بأول
مع مرور الساعات السورية، ترتفع وتيرة خروقات اتفاق وقف »األعمال العدائية« على يد القوات الروسية والسورية الحكومية. 

لكن الهدنة ال تزال صامدة، رسميًا، وإن كانت تنازع، في عّد عكسي مع استحقاق السابع من مارس

تركيا ال تتدخل بتل أبيض، 
والرياض تتهم موسكو 

ودمشق بالخرق
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التحركات »العفوية« ألنصار حزب اهلل: رسائل وتهديدات االنفالت األمني يتمّدد في عدن بوتيرة غير مسبوقة

ــل أبـــيـــض الـــتـــي ســيــطــر تــنــظــيــم »داعـــــش«   تـ
ــا نــفــتــه أنـــقـــرة  عـــلـــى أجـــــــزاء مـــنـــهـــا، وهـــــو مــ

بالكامل. 
وبــحــســب مــجــريــات تــنــفــيــذ »وقــــف األعــمــال 
الــعــدائــيــة« بــمــوجــب الـــقـــرار الـــدولـــي 2268، 
إلــى املــزيــد مــن التصعيد مع  تتجه األمـــور 
االقــــتــــراب مـــن املـــوعـــد املـــبـــدئـــي الســتــئــنــاف 
مــحــادثــات جنيف فــي الــســابــع مــن مـــارس/

آذار املقبل، إن صمد املوعد، وإال فاالنتقال 
إلــــى »الـــخـــطـــة ب« مــجــهــولــة املـــعـــالـــم، الــتــي 
تــحــدث  مـــن  أول  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  كـــانـــت 
عنها، بمالمح عسكرية، ثم كررتها القيادة 
الــســعــوديــة الحــقــًا، قــبــل أن يــنــطــق املــبــعــوث 
األممي ستيفان دي ميستورا، يوم السبت، 
بأن الخيار العسكري سيكون الحل األخير 
في حال لم يتم االلتزام بوقف إطالق النار. 

وبــــدا أن عـــدم تــحــلــيــق املــقــاتــالت الــروســيــة 
ــــواء الــســوريــة لــم يكن  يـــوم الــســبــت فــي األجـ
ســـوى اســتــراحــة مــحــارب، أو يـــوم »إجــــازة« 
للطيارين. وعلى الرغم من عودة القتل، إال 
 بمثابة هدوء 

ّ
أن مستوى العنف أمــس ظــل

ــنـــوات اإلبــــادة  نــســبــي مــقــارنــة مـــع أيــــام وسـ
األقــل. وعلت  املستمرة منذ 4 سنوات على 
الــتــســاؤالٍت حـــول إمــكــانــيــة صــمــود الهدنة 
لوقٍت أطــول، إذ سجلت املعارضة السورية 
الــيــوم األول  خمسة عشر خــرقــًا بحقها فــي 
ــده، مــع اســتــمــرار الــخــروقــات فــي الــيــوم  وحــ

الثاني على نطاق أوسع.
ــــوم أمـــــس هــــو قــصــف  ــان الــــخــــرق األبـــــــرز يـ ــ كـ
الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الــــروســــي مـــنـــذ ســـاعـــات 
الــصــبــاح، ملناطق ريــف حلب الــغــربــي، وهو 
ما أكده الناشط اإلعالمي منصور حسني لـ 

الذي تحدث عن »غارات  الجديد«،  »العربي 
روسية استهدفت بلدة دارة عزة بريف حلب 
الغربي وأدت لسقوط جرحى مدنيني«، كما 
قال مدير »شبكة سوريا مباشر«، علي باز، 
»العربي الجديد«، إن »شخصًا قتل وأصيب  لـ
آخــرون، جراء قصف الطيران الروسي بلدة 
الغربي«. وفي  ريــف حلب  الجبل في  قبتان 
ســـاعـــات الـــظـــهـــر، ارتـــفـــعـــت وتـــيـــرة الــقــصــف 
أدى بحسب »مركز  الجوي غربي حلب، ما 
حلب اإلعــالمــي«، ملقتل 12 شخصًا، »بغارٍة 
بالقرب من بلدة  الهادي  استهدفت جمعية 
بــابــيــص« بــريــف حــلــب الــغــربــي، بــاإلضــافــة 
ــــرى بــالــريــف  ــرى طــــاولــــت قـ ــ ــــى غــــــــاراٍت أخــ إلـ
الغربي لحلب، والريف الجنوبي للمحافظة. 
وشــهــد ريـــف حــمــاة الــجــنــوبــي أيــضــًا غـــاراٍت 
ومــحــاولــة تــقــدم لــقــوات الــنــظــام فــيــه، إذ ذكر 
ــــي،  ــــالمـ ــاة اإلعـ ــمــ ــز حــ ــركــ ــم مــ املــــتــــحــــدث بــــاســ
أن  الجديد«،  »العربي  لـ  أبــو خزيمة،  عبيدة 
»الــطــيــران الــحــربــي الــتــابــع للنظام الــســوري 
شن ثماني غــارات على بلدة حربنفسه في 
ريف حماة الجنوبي، وسط محاولة للتقدم 
من جهة حاجز املداجن، بالتزامن مع قصف 

باملدفعية الثقيلة على البلدة«.
ولم تسلم مناطق سيطرة املعارضة بريف 
حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي الـــقـــريـــب، مــــن خـــروقـــات 
بـ »إلقاء  أخــرى، تمثلت حسب ذات املصدر 
الطيران املروحي لبراميل متفجرة في قرية 
تير معلة«، وكذلك »قصف مدفعي استهدف 

األحياء السكنية في مدينة تلبيسة«.
ــورات، أكــــــدت املـــعـــارضـــة  ــطــ ــتــ ــذه الــ ــ ــــط هـ وسـ
الــســوريــة، الــتــزامــهــا بــالــهــدنــة املــؤقــتــة، رغــم 
الـــخـــروقـــات الـــتـــي حـــدثـــت، إذ نــقــلــت وكــالــة 
»رويترز«، عن املتحدث باسم الهيئة العليا 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات ســـالـــم املـــســـلـــط، أن الــهــيــئــة 
سترفع شــكــوى إلــى األمـــم املــتــحــدة والـــدول 
التي تدعم عملية السالم، بشأن االنتهاكات 
الــتــي تــم تسجيلها حــتــى اآلن، مــشــيــرًا إلــى 
طريقة  بشأن  إجــابــات  تنتظر  املعارضة  أن 

مراقبة الهدنة.
ويفتح تزايد االحتقان في مناطق املعارضة 
السورية، بسبب عدم التزام النظام والروس 
التساؤالت عما قد  بــاب  فيها بشكل كامل، 
تــشــهــده الــفــتــرة الــقــريــبــة املــقــبــلــة، مــع األخــذ 
بعني االعتبار، السجال الروسي ــ األميركي 
حـــــول »الـــخـــطـــة ب »، الــــــذي ســـبـــق ســـريـــان 
الهدنة بساعات. فقد سبق لوزير الخارجية 
األمــيــركــي جـــون كــيــري، أن أملـــح إلـــى وجــود 
»خطة ب« عند اإلدارة األميركية، في »حال 
لم يوضع اتفاق وقف النار موضع التنفيذ«. 
وعليه  فإن »احتمال تمزيق سورية سوف 
مــضــى،  وقـــــت  أي  ــن  مــ أكـــثـــر  واردًا  يــصــبــح 
إلى  اللجوء ســوف تفيض  أن مــوجــات  كما 
أوروبـــا أكثر مما هي عليه، وســوف تتغير 
ــاع بــصــورة قــد ال تــكــون في  ــ طبيعة األوضـ
الــحــســبــان، وقــد تعم االضــطــرابــات ويسود 
التفكك )فــي املــنــطــقــة(«، مــحــذرًا مــن أنــه »قد 
يكون متأخرًا جدًا الحفاظ على سورية بكل 

انطلق موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد تقسيم تركيا، 
الكردي«  »الخطر  تسميه  ما  إزاء  ألنقرة  المعروف  التشدد  من  انطالقًا 
في  أتاتورك  بمطار  صحافي  مؤتمر  في  أردوغان،  وقال  االنفصالي. 
جولته  محطات  أولــى  العاج،  ساحل  إلى  توجهه  قبيل  إسطنبول، 
تقسيم  حول  االدعاءات  هذه  إزاء  حاليًّا  قلق  »الجميع  إن  األفريقية، 
البعض  هناك  ألن  لماذا؟  قلقون،  أيًضا  ونحن  مناطق،   3 إلى  سورية 
المليشيات  يد  على  )سورية(  الشمال  في  ممر  إنشاء  يدعمون  ممن 
بإقامة مثل هذا  لن نسمح  إننا  أردوغان: »نحن قلنا  الكردية«. وأضاف 

الممر، وسنفعل ما يمليه الواجب علينا في هذا الخصوص«.

استهدفت  جوية  غــارات  سلسلة  أمــس،  العربي،  التحالف  طيران  شن 
مواقع مليشيات االنقالبيين في محافظة عمران، وسط اليمن. ونقلت 
مواقع محلية عن شهود أن طيران التحالف شن 14 غارة جوية على 
مواقع الحوثيين ومخازن السالح في المعهد التقني بمنطقة الورك، 
واصفين الغارات بأنها األعنف. وأشاروا إلى أن المليشيات حولت المعهد 
والمعدات  لألسلحة  ومخازن  لمسلحيها  تجمع  مقر  إلــى  التقني 
التحالف صورًا ُتظهر عملية  نشرت قوات  ثانية،  العسكرية. من جهة 

إنزال مواد إغاثية وطبية لها في مدينة تعز المحاصرة من االنقالبيين.

الخيار  على  المملكة  ــرار  إص ليكرر  أمــس،  السعودي،  التعليق  جــاء 
وجود  الجبير،  عــادل  الخارجية  وزيــر  أكــد  إذ  سورية،  في  العسكري 
األسد،  بشار  الروسي، ونظام  الجانب  للهدنة في سورية، من  خروقات 
داعيًا روسيا إلى »مساعدة األسد على احترام الهدنة إن كانت صادقة«. 
كان  ما  »إذا  ستظهر  المقبلة«  ــام  »األي أن  إلى  الجبير  أشــار  حين  وفي 
»بناء على  أنه  إلى  ألمح  أم ال«، فإنه  الحوار  النظام وروسيا جادين في 
األزمة  بشأن  المناسب  القرار  اتخاذ  سيتم  سورية،  في  األوضاع  تطورات 
في سورية«، مؤكدا على أن الحل في سورية لن يتم إال »أن يخرج األسد 
سلميا أو عسكريا واألمر له ليختار«، قبل أن يجدد الجبير استعداد بالده 

إلرسال قوات خاصة إلى سورية »ضمن التحالف الدولي«.

أنقرة قلقة من التقسيم

غارات للتحالف في عمران

الرياض متمسكة بالخيار العسكري

وليد التليلي

عاش التونسيون خالل 
األيام املاضية على وقع 

قضية متشعبة، ضاعت 
حقيقتها بني التصريحات 
والتصريحات املضادة، ولم 

يفهم أحد شيئًا برغم خطورة 
املوضوع. تتعلق القضية 

بحاوية دخلت من أحد 
موانئ البالد على ذمة مواطن 

بلجيكي مقيم في تونس، 
وأعلنت مصالح الجمارك أنها 

عثرت على جملة من 
األسلحة داخل الحاوية، 

ليقع القبض على البلجيكي 
ومعاونيه. 

وعقدت الجمارك ندوة 
صحافية لتعلن عن هذا 

االنتصار األمني، غير أن 
هلوا عندما وقع 

ُ
التونسيني ذ

إطالق سراح املوقوفني، لعدم 
وجود أدلة! وقال القضاء إن 
ما وقع اكتشافه هو مجرد 

تقليد لألسلحة، ليعود الجدل 
الذي يستمر منذ سنوات: 

األمن يقبض على اإلرهابيني... 
والقضاء يطلق سراحهم. 

غير أن ما كشفه وزير املالية، 
سليم شاكر، يوم الجمعة 
املاضي، أعاد الجدل إلى 

مربعه األول، عندما أكد أن 
مصالح الجمارك كانت على 

حق، وأن الحاوية كانت بالفعل 
تحتوي على أسلحة، ولم يكن 

شاكر يدافع عن الجمارك 
بوصفها إحدى مؤسسات 

الوزارة، وإنما كان يوجه 
اتهامًا صريحًا من مسؤول 

في الدولة إلى مؤسسات 
الدولة، وهو أمر على درجة 

كبيرة من الخطورة، رغم أن 
تصريحه مر مرور الكرام، 
ولم يتوقف عنده أحد بما 

ينبغي من اهتمام. في املقابل، 
قرر املواطن البلجيكي العودة 

إلى بالده، ومقاضاة أحد 
غوا عنه. بقي 

ّ
جيرانه الذين بل

التونسيون على تعّجبهم مما 
يحدث، فال أحد تأكد مما إذا 

كانت الحاوية تحتوي على 
أسلحة أم ال، وال أحد عرف من 
هي الجهة املسؤولة عن تغيير 
محتويات الحاوية حتى تضيع 

األدلة، وال أحد ساءل الوزير 
عن تصريحه الشجاع. وما 
زاد في غرابة املوضوع، هو 

ما أشارت إليه مواقع إخبارية 
غربية من كون األسلحة كانت 

متجهة إلى ليبيا، وتحديدًا 
إلى موالني للواء خليفة حفتر، 

مما يعني أن الحاوية موجودة، 
ومحتوياتها معلومة ومعروفة، 
ومسؤولون في الدولة يؤكدون 
ذلك. وعلى الرغم من كل هذا، 

يقفل امللف بسرعة غريبة، من 
دون تحديد املسؤوليات، مما 
يقود مرة أخرى و بالضرورة 
إلى نظرية »األيادي الخفية«، 
وينّبه بالخصوص إلى دقة 

هذه األيام الصعبة التي تمر 
بها تونس.

للحديث 
تتمة

عندما تتبّخر 
األسلحة

مع الحدث

تحليل الحدث

وأثــار  أطــــول«.  لفترة  انتظرنا  إذا  أجــزائــهــا 
عـــن »خـــطـــة ب« حفيظة  ــيـــركـــي  األمـ الـــكـــالم 
الــجــانــب الـــروســـي حــيــنــهــا، إذ ســــارع وزيــر 
للقول  الروسي سيرغي الفروف  الخارجية 
إنه ال توجد أي خطة بديلة للبيان الروسي 
النار  املشترك حــول وقــف إطــالق  األميركي 
فــي ســوريــة. بعد ذلـــك، صـــدرت تصريحات 
مــن املــبــعــوث األمــمــي الـــى ســوريــة ستيفان 
ــــرط صــمــود  دي مــيــســتــورا، ربــــط فــيــهــا »شـ
وقف األعمال العدائية بشكل شامل والتزام 

ــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة بــتــوجــيــه  ــال املــــســ إيــــصــ
الــدعــوة إلـــى جــولــة جــديــدة مــن املــفــاوضــات 
بـــني األطـــــراف الــســوريــة فـــي 7 مــــــارس/آذار 
املــقــبــل فــي جــنــيــف«، وهـــو مــا يشير إلـــى أن 
األوضــاع  بجدية  تترقب  الدولية،  األطـــراف 
على األرض، من أجل اتخاذ املوقف التالي 
أو الخطة البديلة، خاصة أن دي ميستورا 
كـــان أملـــح إلـــى أن الــلــجــوء لــلــقــوة العسكرية 
ــي حـــــال ســقــط  ــر، فــ ــ ــيـ ــ ــكـــون الـــحـــل األخـ »ســـيـ
االتــــــفــــــاق«. فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل بـــتـــطـــورات 

امليدان السوري، نفت مصادر رسمية تركية 
ــاء عـــن هـــجـــوم من  ــبـ ــد، صــحــة أنـ ــ أمــــس األحــ
ـــي الــتــركــيــة، عــلــى مــديــنــة تــل أبيض  األراضــ
الــســوريــة بــريــف الــرقــة الــشــمــالــي. جـــاء ذلــك 
إثر اعالن املركز الروسي في مطار حميميم 
ــة بــــأن فــصــائــل  ــة الـــســـوريـ ــيـ بــمــديــنــة الـــالذقـ
مسلحة هاجمت مدينة تل أبيض مسنودة 
التركي.  الجانب  مــن  ثقيل  مدفعي  بقصف 
الجديد«  »العربي  لـ تركية  مصادر  وذكــرت 
أن الــجــانــب الـــروســـي يــتــبــنــى بــشــكــل أعــمــى 
مزاعم كردية متكررة بشأن تركيا من دون 
أن يتحقق منها بشكل جدي. وكان الناطق 
ــة ريــــدور  ــرديـ ــكـ بـــاســـم وحــــــدات الــحــمــايــة الـ
خليل اتهم الجانب التركي بتسهيل دخول 
مــقــاتــلــي تــنــظــيــم »داعـــــــش« الــــى مــديــنــة تل 
أبيض السبت املاضي من الحدود التركية، 

مكررًا اتهامات بأن تركيا تدعم التنظيم. 
ــاء ذلـــك بــعــد اســتــعــادة »وحــــدات حماية  وجـ
تل  مدينة  على  السيطرة  الكردية،  الشعب« 
أبــيــض مــن تنظيم »داعــــش« مــســاء السبت، 
وذلـــــك إثــــر هـــجـــوم شــنــه عــنــاصــر الــتــنــظــيــم 
على املدينة في الساعات األولى من صباح 

السبت.
بني  االشتباكات  تتواصل  فيما  هــذا،  يأتي 
يهيمن  التي  الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات 
الــدولــة في  األكـــراد وعناصر تنظيم  عليها 
الجنوبي،  الحسكة  بريف  الشدادي  منطقة 
الديمقراطية«  »قــوات سورية  لـــ تقدم  وســط 
ــة جــــديــــدة جــنــوب  ــريــ ــلـــى قــ وســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
ــدادي، بـــالـــتـــزامـــن مـــع قــصــف طـــائـــرات  الـــــشـــ

التحالف الدولي ملحاور االشتباك.
جراء القصف الروسي والسوري الحكومي في دوما )عامر الموهباني/فرانس برس(

من أحداث 7 أيار 2008 )فرانس برس(
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وائل قنديل

أصّدق مشاعر النائب البرملاني 
املخضرم، كمال أحمد، حني ضرب 
زميله توفيق عكاشة بالحذاء، تحت 

قبة البرملان، تعبيرًا عن غضب شعبي 
فطري، يرفض ملوثات التطبيع، 

ويأبى أن تسقط مصر، حتى في 
أكثر عصورها انحطاطًا، في شرك 

العالقة الحرام مع الكيان الصهيوني. 
تاريخ النائب الناصري، كمال أحمد، 

يشهد بذلك، فقد فعلها حني كان 
شابًا بمواجهة أنور السادات، حني 

اتخذ قرارًا بقفزته املجنونة إلى 
الكنيست اإلسرائيلي. في الجلسة 

االفتتاحية لبرملان »الدولة العكاشية«، 
قلت »وهكذا تمخضت مصر فولدت 
برملانا عكاشيا، يشبهها تماما في 

طورها املبتذل، يجلس فيه النائب 
العريق العتيق، كمال أحمد، بجوار 
عكاشة وتانجو وبانجو ومانجو، 

وهو الذي كان في سبعينيات القرن 
املاضي، يقف هصورا، بمواجهة 

أنور السادات، فيصيح األخير غضبا 
من جسارته. وأردفت »ربما ينظر 

كمال أحمد إلى يمينه فيجد مرتضى 
منصور وولده، وعلى يساره فيرى 
عبد الرحيم علي، وسمير غطاس، 
وساعتها قد يتذكر أنه كان ضمن 
النواب الـ13 الذين رفضوا معاهدة 

»كامب ديفيد«، أيام برملان السادات، 
الذي جن جنونه وقرر حل مجلس 

الشعب، ثم اعتقل بعدها كمال أحمد 
في حملة سبتمبر 1981 ضمن 

رموز القوى الوطنية«. فيما بعد، ومع 
بضع جلسات، اكتشف كمال أحمد 
حجم الكارثة، فأعلن استقالته، فرارا 

من مسخرة قومية، ال تليق بسنه 
أو تاريخه، غير أنه سرعان ما رجع 
في استقالته، وواصل عضويته في 
برملان أرادوا له أن يكون غرفة تابعة 

لرئيس تريده وتدافع عنه وتحميه 
وتتحمس له إسرائيل، أكثر مما 

تتحمس لحكامها. قيل إن كمال أحمد 
كاد أن يسقط من شدة انفعاله، بعد 

»موقعة الحذاء« وهذا حقيقي، ويعبر 
عن أزمة وجودية تعصف بكل من 
يريد أن يبقى قابضا على احترامه 

لذاته، وسط منظومة سياسية تلتحف 
بإسرائيل وتتغذى على حليبها، غير 
أن السؤال هنا: أال يعلم كمال أحمد أن 
املشكلة ليست في »عكاشة الصغير« 

وإنما الكارثة الحقيقية تكمن في 
»عكاشة األكبر« الجالس في سدة 

الحكم، بقوة األمر الواقع اإلسرائيلي؟
أال يدرك كمال أحمد أن مصر باتت 

»دولة عكاشية« حتى النخاع؟ وأن في 
كل مفصل من مفاصلها »عكاشة« 

ليصبح وزير العدل فيها هو »عكاشة 
القضاء«، كما أن إلهام شاهني 

»عكاشة الفن التجاري«، باإلضافة 
طبعًا إلى »عكاشة اإلعالم« األصلي، 
وثالثتهم كانوا األوفر جهدًا واألكثر 

نشاطًا في خدمة مشروع الثورة 
املضادة لوضع »عكاشة عسكري« 

في سدة الحكم؟
لم تعد »العكاشية« شخصا أو لقبا، 

بل جعلها عبد الفتاح السيسي، 
منذ كان مديرا للمخابرات الحربية 

ووزيرا للدفاع، مشروعا للوصول إلى 
الحكم، يخاطب به الخارج، املتمكن، 

ويسيطر من خالله على الداخل، 
املنهك، بكل أشكال التخويف والتفزيع 

والتجويع، حتى دخلت مصر كلها، 
إال من استعصت ضمائرهم على 

املوت، حالة أطلقت عليها »العكشنة 
والتعاكش واالستعكاش«. واألكثر 

احتياجًا للعالج النفسي من 
»املتعكشنني أي الذين يتعاطون 

العكشنة« هم، هؤالء املذيعون والكتاب 
املتعاكشون »أي الذين يحاكون ما 
يصدر عن هذا الكائن وهم في قمة 

وعيه« وأخيرًا هناك »االستعكاشيون« 
أي الذين يتصنعون الجهل والغفلة 
لتبرير سقوطهم في هذا املستنقع«.

يؤدي عكاشة الصغير دورًا مرسومًا 
له في رواية، وضع فصولها ويتولى 

إخراجها، عكاشة أكبر، يفعل كما 
فعل أنور السادات وحسني مبارك، 

كلما انكشف وتعرى، مصريًا 
وعربيًا، اندفع مرتميًا في حضن 
الكيان الصهيوني، وبالتالي يقول 

املنطق إن الغضب يجب أن يوجه إلى 
مكانه الصحيح، وأظنها فرصة لن 
تتكرر للنائب كمال أحمد، أن ينأى 

بنفسه عن هذا املستنقع، ويستقيل، 
إن لم يستطع الجهر بها، في وجه 

»الرئيس عكاشة« كما فعلها أول مرة 
مع الرئيس السادات.

وماذا عن الرئيس 
عكاشة؟

مرور 
الكرام

أنس الكردي

لــهــويــة من  تقييمها  إزاء  عــلــنــًا  املــتــحــدة  الـــواليـــات  تعلنه  مــا ال 
يتجاهل قرار مجلس األمن الدولي الرقم 2268 الخاص بالهدنة 
السورية، تقوم بتسريبه عبر أطر غير رسمية. هذا هو مغزى 
التصريح الذي أدلى به أحد املوظفني في مكتب وزارة الخارجية 
األمـــيـــركـــيـــة، ملــتــحــدث بـــاســـم أحــــد فــصــائــل مــقــاتــلــي املــعــارضــة 
السورية، أمس األحد، ومغزاه إقرار الواليات املتحدة األميركية 
باقتراف النظام السوري لـ52 خرقًا منذ ساعات الصباح األولى 
األمم  قبل  من  فة 

ّ
تنظيمات مصن تستثني  التي  املؤقتة  للهدنة 

ــال املــتــحــدث الــرســمــي باسم  ــاب. وقــ ــ املــتــحــدة عــلــى قــائــمــة اإلرهــ
إنه  »العربي الجديد«،  لـ العلي،  »حركة تحرير حمص« صهيب 
»بعد قيام النظام السوري بمحاولة التقّدم على جبهة حربنفسه 
في ريف حماة الجنوبي، مع تغطية بالطيران الحربي الروسي، 
وأخبرتهم  األميركية  الخارجية  وزارة  بمكتب  باالتصال  قمت 
عن عدة خروقات حدثت صباح اليوم من قبل النظام، وعن نيته 
الــتــقــّدم فــي الــقــريــة«. وأضـــاف العلي بــأن رّد املكتب جــاء »بأننا 
ــراءات الــتــي تنوي  ــ نتابع عــن كثب مــا يــجــري، فسألته عــن اإلجـ
الواليات املتحدة القيام بها، على اعتبارها مسؤولة عن مراقبة 
الهدنة، فقال املكتب إن النظام قام بـ52 خرقًا في وقت قصير«، 
مشيرًا إلى أنه »لم يجد االهتمام املطلوب من وزارة الخارجية 
األميركية«. وكانت الخارجية األميركية قد أعلنت عن فتح مركز 
ملراقبة تنفيذ الهدنة، ودعت النشطاء السوريني املعارضني إلى 
إبالغها بأي خروقات مزودة بخرائط ومواعيد وصور، واضعة 

أرقامًا هاتفية لهذه الغاية.
العمليات  لــوقــف  التنسيق  »مــركــز  بـــ وأقــامــت روســيــا مــا سّمته 
بينما  الــالذقــيــة،  فــي  العسكرية  قــاعــدة حميميم  فــي  الــقــتــالــيــة« 
ــات املــتــحــدة مـــن جــهــتــهــا إلــــى »غـــرفـــة الــعــمــلــيــات  عـــهـــدت الــــواليــ
الــعــســكــريــة« )املــــوك( فــي كــل مــن تــركــيــا واألردن، والــتــي تشرف 
املراقبة  مهمة  األميركية،  املركزية  االســتــخــبــارات  وكــالــة  عليها 

للتحقق  األرض  العسكرية على  الفصائل  قــادة  مــع  والــتــواصــل 
الشكاوى بشأن خروقات  إلــى  التزامهم بالهدنة واإلصــغــاء  من 
الطرف اآلخر. وقال العلي إنه قام أواًل باالتصال على الرقم الذي 
حددته الخارجية األميركية، فتم تحويله إلى مدير مكتب مراقبة 
الهدنة في وزارة الخارجية واسمه حازم، حيث قام بإخباره بما 
جــرى، مشيرًا إلــى أنــه قــام بذلك يــوم أمــس وصباح الــيــوم، وفي 

املرتني رد املوظف نفسه.
وحــــول كــيــفــيــة اإلبـــــالغ عـــن الـــخـــرق إلــــى املــكــتــب، قــــال الــعــلــي إن 
تحديد  تتضمن طلب  بــنــدًا  أحــد عشر  تتضمن  التوصيل  آلــيــة 
املحافظة والبلدة أو القرية التي تم فيها الخرق، وتحديد الزمان 
بالخرق،  قامت  التي  والجهة  والدقيقة،  والــســاعــة  الــيــوم  بــدقــة، 
وعدد الطلعات في حال كان القصف جوًا، أو الرشقات والقذائف 
 عن طبيعة الهدف الذي تم استهدافه، 

ً
وغيرها إن كان برًا، فضال

وعدد الضحايا واملصابني ونوع السالح وعدد املنازل في حال 
حدوث أي تدمير، واملصدر األساسي للخبر.

ع 
ّ
وجاءت فكرة إقامة مكاتب الرصد بناًء على اتفاق الهدنة املوق

ــــذي نـــّص عــلــى تشكيل  بـــني الــطــرفــني الـــروســـي واألمـــيـــركـــي، والـ
»مجموعة عمل وقف إطالق النار، تشترك في رئاستها الواليات 
املتحدة وروسيا، تحت إشراف األمم املتحدة، وتضم مسؤولني 
املتحدة  األمـــم  مبعوث  مكتب  ويــتــولــى  وعــســكــريــني،  سياسيني 

الخاص )OSE( مهمة السكرتارية العامة«.
وتكون مهمة هذه املجموعة ضمان التواصل بني جميع األطراف 
لتعزيز االمتثال ونزع فتيل التوترات على وجه السرعة، وحل 
املزاعم املتعلقة بعدم االمتثال، وإحالة السلوك غير املمتثل إلى 
وزراء املجموعة الدولية لدعم سورية، لتحديد اإلجراء املناسب، 
ــراف مــن تــرتــيــبــات الــهــدنــة ومــا  بــمــا فــي ذلـــك اســتــثــنــاء هـــذه األطــ
تــوفــره لهم مــن حماية. كما نــّص االتــفــاق على أن تــقــوم كــل من 
روسيا والواليات املتحدة بإنشاء خط اتصاالت ساخن وفريق 
عــمــل لــتــبــادل املــعــلــومــات ذات الــصــلــة بــعــد أن تــكــون الــهــدنــة قد 

دخلت حّيز التنفيذ.

واشنطن ترصد خروقات النظام... بشكل غير رسمي



مــتــوافــقــة مـــع مــتــطــلــبــات اعـــتـــراض االتـــصـــاالت. 
ــل بــعــض مــــزّودي خــدمــات االتــصــاالت 

ّ
لـــذا يــفــض

الــتــعــامــل مــع شــركــات الــتــنــصــت عــلــى حسابها، 
ــتــــرونــــي فــي  ــكــ ــلــــول الـــتـــنـــصـــت اإللــ ــمـــن حــ وتـــضـ

شبكاتها، بحسب ما تفّسر املنظمة.
ــكـــومـــات حـــــول الـــعـــالـــم أن يــجــعــل  وتـــطـــلـــب الـــحـ
متطابقة  شبكاتهم  االتــصــاالت  مقّدمو خدمات 
مــع معايير »االعـــتـــراض املــشــروع لــاتــصــاالت« 
معيار  وهـــو   ،)LawfuL InterceptIon(
قـــانـــونـــي يــضــمــن أن كــــل شـــبـــكـــات االتــــصــــاالت 
عي معداتها ومقّدمي خدمات االتصاالت 

ّ
ومصن

لــاتــصــاالت بشكل  التحتية  الــبــنــيــة  يــصــّمــمــون 
يسمح للدول الوصول إليها. وتنص املادة 64 من 
قانون تنظيم االتصاالت لسنة 2003 في مصر 
الخاصة  الحياة  أنــه، »ومــع مــراعــاة حرمة  على 
لــلــمــواطــنــن الــتــي يحميها الــقــانــون، يــلــتــزم كل 
ل أو مقّدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل 

ّ
مشغ

شبكة االتصاالت، والتي تتيح للقوات املسلحة 
وأجــهــزة األمـــن الــقــومــي، مــمــارســة اختصاصها 
فــي حــــدود الـــقـــانـــون«. وال يــحــدد الــقــانــون على 
سبيل الحصر »أجهزة األمن القومي« التي يحق 
لها اعتراض االتصاالت. لذا فإن اعتراض إدارة 
البحوث التقنية لاتصاالت في األغلب قانوني 

باعتبار ذلك التعريف القانوني الغامض.
ــراء   شــ

ّ
وتـــلـــفـــت املــنــظــمــة فــــي تـــقـــريـــرهـــا إلـــــى أن

الــتــنــصــت  لــتــقــنــيــات  الــتــقــنــيــة  الـــبـــحـــوث  إدارة 
الواسع، كمراكز املراقبة وأنظمة إدارة اعتراض 

ــاالت، هـــو أمــــر مــقــلــق لــلــغــايــة. وتــتــحــّدث  ــ ــــصـ االتـ
املــنــظــمــة عـــن مــبــيــعــات شـــركـــة »تـــروڤـــيـــكـــور« من 
تلك التقنيات إلى البحرين وإيــران التي تسببت 
استخدمت سلطات  إذ  عــاملــيــة،  بــمــوجــات غضب 
الحكومة البحرينية هذه التقنيات للقبض على 
معارضن لها، وقــرأت عليهم محتوى رسائلهم 
ِعَم استخدام مراكز املراقبة 

ُ
النصية. وفي إيران، ز

لــلــتــقــنــيــات الــتــي بــاعــتــهــا إيـــاهـــا شــبــكــات نــوكــيــا 
ســيــمــنــز خــــال إضــــرابــــات وتـــظـــاهـــرات عــلــى 27 

محادثة هاتفية، بغرض قمع النشطاء.
ــــه بــاعــتــبــار أن ســجــل مصر 

ّ
وتــضــيــف املــنــظــمــة أن

حــافــل فـــي مــنــظــمــة حــقــوق اإلنـــســـان، فــمــن املثير 
ــإدارة الــبــحــوث  ــ لــلــقــلــق أن تــحــوز وحــــدة ســريــة كــ
ــــوع مــن  ــود أي نـ ــ الــتــقــنــيــة، والــــتــــي ال يــظــهــر وجــ
الرقابة عليها أو املهام املحددة قانونيًا لها، على 
االتصاالت  مراقبة  من  تمّكنها  تنصت  إمكانات 
الــهــاتــفــيــة واإلنـــتـــرنـــت لــكــل مـــن هـــو مـــوجـــود في 
 لـــدى مــصــر بالفعل تــاريــخ في 

ّ
مــصــر. وتــذكــر أن

استخدام التنصت كوسيلة لنشر الخوف. فبعد 
تلفزيوني محتوى   برنامج 

ّ
تظاهرات 2011، بث

ليقلل  29 محادثة هاتفية بن نشطاء معروفن 
التقرير  ويلفت  الجمهور.  أعن  في  مكانتهم  من 
ــه تــّم تمرير محادثات ودردشـــات ناشطة 

ّ
أن إلــى 

مــصــريــة عــبــر بــريــدهــا اإللــكــتــرونــي مــع شريكها 
ــــك قــبــل اســتــدعــائــهــا من  أســـفـــل بــــاب بــيــتــهــا، وذلـ
الــدولــة(  قبل جــهــاز مباحث األمـــن الوطني )أمـــن 

لاستجواب بفترة قصيرة.

عميل هاكينغ تيم الغامض
ــــه فـــي الـــعـــام 2015، اخــتــرقــت 

ّ
تــوضــح املــنــظــمــة أن

بريد  مليون رسالة  أكثر من  تيم  شركة هاكينغ 
نة 

ّ
إلــكــتــرونــي وأصــبــحــت الــوثــائــق اإلداريــــة املخز

على خوادمها متاحة للعامة. وكشفت، بعد ذلك، 
تـــورط الــشــركــة فــي بــيــع أنــظــمــة تجسس شــديــدة 
االقتحام إلــى حكومات قمعية. ومــن إحــدى هذه 
األنظمة، برنامج خبيث يدعى »ريموت كونترول 
 ،)remote controL SyStem( سيستم« 
كمبيوتر  فــي  الكامل  بالتحّكم  للمهاجم  يسمح 
أن   ،

ً
مثا عندها،  املهاجم  ويستطيع  املستهَدف. 

ن عــلــى الــحــاســوب، 
ّ
يــصــل إلـــى أي مــحــتــوى مــخــز

وأن يراقب استخدامه، ما يسمح له بمعرفة كلمة 
ــرور الــســريــة وكــــل خــصــوصــيــات املــســتــهــدف،  ــ املــ
 عن نسخ الصور املوجودة أو حتى يمكنه 

ً
فضا

تشغيل كاميرا الكمبيوتر.
ــــدى عــمــاء  وكـــانـــت إدارة الــبــحــوث الــتــقــنــيــة، إحـ
تــدفــع مليون  أن  اســتــعــداد  الــكــبــار، على  هاكينغ 
يورو ثمنًا لترخيص استخدام البرنامج الخبيث. 
ــي الـــتـــســـريـــبـــات الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا  وظـــهـــر فــ
املنظمة عقدان إلدارة البحوث التقنية؛ األول مع 
وســيــط ُيــعــرف بــاســم آي. ســكــس لــاســتــشــارات، 
وبــعــدهــا مــع ســولــڤ آي. تـــي. أمـــا الــعــقــد الــثــانــي، 
فكان مع مجموعة جي. أن. أس. آي، وهي شركة 
تابعة ملجموعة منصور لألعمال، التي تمتلكها 
ثــانــي أغــنــى الــعــائــات فــي مــصــر. وتــقــدم نفسها 
باعتبارها شركة توفر خدمات »تأمن املعلومات 
مع  الــعــقــد   

ّ
أن ويــبــدو  والــشــبــكــات«.  والتطبيقات 

انقضى  قــد  يكن  لــم  املنظمة،  آي. سكس، بحسب 
فـــفـــي وثــيــقــة  ــيـــو/ حــــزيــــران 2015.  يـــونـ بـــحـــلـــول 
استعراض عماء 2015، ال يزال اسم هذه الشركة 
يظهر تحت أسماء العماء املحتملن، وكان من 

املتوقع أن تدفع 750.000 يورو ذلك العام.
إلكتروني بتاريخ مارس/  وتكشف رسالة بريد 
آذار 2015، عــن نــوع الــقــدرات الــتــي تــحــاول إدارة 
الــبــحــوث الــتــقــنــيــة الــحــصــول عــلــيــهــا، وتــذكــرهــا 
البحوث  »إدارة  فيها:  بالتفصيل، وجــاء  املنظمة 
الــتــقــنــيــة ســتــقــود املـــفـــاوضـــات مـــع هــاكــيــنــغ تــيــم. 
كل  مختلفة.  أنظمة  لثاثة  عرضًا  اإلدارة  تطلب 
البحوث  إدارة  تـــوّد  رخــصــة.  بــــ200  مجّهز  منها 
الــتــقــنــيــة أن تــحــصــل عـــلـــى عـــــرض لــــشــــراء ثــاثــة 

ــد، وأن يـــكـــون لــكــل نــظــام،  ــ أنــظــمــة فـــي وقــــت واحــ
ويشمل  سابقًا.  نوقشت  كما  نفسها،  اإلعــــدادات 
ذلك، البرمجيات و200 رخصة، العتاد، الخدمات، 
 
ً
التدريب على املوقع وفي مقر هاكينغ تيم، فضا

بسعر  البرمجيات  لتحديث  لسنتن  ضمان  عن 
نــهــائــي 800 ألـــف يــــورو لــكــل نــظــام. يــمــكــن إتــمــام 
الثاثة في  بالعقود  أو  إمــا بعقد واحــد  الصفقة 
أعــاه،  بــالــشــروط  إذا قبلت هاكينغ تيم  مــعــًا.  آن 
يمكن إتــمــام الــصــفــقــة فــي غــضــون شــهــر واحـــد«. 
وكــان عقد مجموعة جــي. إن. أس. آي قــد انتهى 
عندما ُســّربــت هــذه املـــراســـات. وأظــهــرت وثيقة 
لشركة  مدينة  املجموعة  أن  العماء  اســتــعــراض 
 ،2105 عـــام  يـــورو   412.000 بمبلغ  تــيــم  هاكينغ 

وُدفع منها 15.000 يورو فقط.
خاصة  طــلــبــات  التقنية  الــبــحــوث  إلدارة  وكــانــت 
املــراســات مع جي.  من هاكينغ تيم. فقد كشفت 
أرادت  الــتــقــنــيــة  الــبــحــوث  إدارة   

ّ
أن آي،  أس.  أن. 

اســتــهــداف هــواتــف آيـــفـــون، وحــواســيــب مـــاك من 
ــانـــت تــخــطــط الســتــهــداف  ــل، وكـ ــ ــتـــاج شـــركـــة آبـ إنـ
مستخدمي ويندووز. وكان 90 في املائة من هؤالء 
املــســتــخــدمــن املــســتــهــدفــن، يــعــمــلــون عــبــر نسخ 
برامج غير قانونية من مايكروسوفت وويندووز. 
لذا رغبت اإلدارة أن تصمم شركة هاكينغ تيم لها 
سيستم«  كونترول  »ريــمــوت  الخبيث  البرنامج 
ــل. وبــهــذه  ــ ــذي ال يــســتــهــدف فــقــط مــنــتــجــات آبـ ــ الـ
املسّربة  العماء  قائمة  فــي  يظهر  كما  الطريقة، 
البحوث  إدارة  تستطيع  املنظمة،  ذكــرتــهــا  الــتــي 
الــتــقــنــيــة اســتــهــداف 25 نــظــامــًا إلــكــتــرونــيــًا، وهــو 
عــدد متوسط مقارنة بباد أخــرى مثل تاياند، 

واملكسيك وأوزبكستان.

التقاط األهداف بطعم »سري وخاص«
 أبحاثًا أجراها مركز 

ّ
أشار تقرير املنظمة إلى أن

جــامــعــة  فـــي   ،)cItIzen Lab( الب«  »ســتــيــزن 
تشرين  أكتوبر/  في  ونشرها  الكندية  تورونتو 
الــبــحــوث  إدارة  اســـتـــخـــدام  ــدت  ــ ــ أّكـ  ،2015 األول 
التقنية »فن فيشر«، وهي مجموعة برامج خبيثة 
تيم.  هاكينغ  ملنتجات  مماثلة  أخــرى  اقتحامية 
على عشرين  التعّرف  من  األبحاث  مركز  وتمّكن 
الــبــحــوث التقنية.  ــإدارة  بــ اســم نــطــاق ذوي صلة 
 )fIn fLy( »كما وجد الباحثون عّينة »فن فاي
على إحدى صفحات الويب، وهي صفحة أنشئت 
»فــن فيشر«  األهـــداف بعدوى برمجيات  إلصابة 
ــــاث، اســتــخــدمــت  ــــحـ الــخــبــيــثــة. ووفــــقــــًا ملـــركـــز األبـ
وهــي   ،)moLeratS( ــراتـــس«  ــولـ »مـ مــجــمــوعــة 
مجموعات  استهدفت  إجرامية  رقمية  مجموعة 
»اإلســــــــام الـــســـيـــاســـي« وإســــرائــــيــــل، بــرمــجــيــات 
خــبــيــثــة، يـــبـــدو أنـــهـــا مــرتــبــطــة بـــــــإدارة الــبــحــوث 
الــتــقــنــيــة، مـــا يــطــرح فــرضــيــة الــعــاقــة بـــن جــهــاز 
املخابرات العامة وهذه املجموعة. ويشير املركز 
 مــولــراتــس اســتــخــدمــت اللــتــقــاط أهــدافــهــا 

ّ
إلـــى أن

طعمًا عبارة عن ملف يحتوي صور طيار حربي 
أردنـــي ُحـــرق حــيــًا. وفــي ماحظة أخـــرى للمركز، 
ــّبــئــت بــرمــجــيــة فن 

ُ
بحسب مــا ذكـــرت املــنــظــمــة، خ

فيشر داخل وثيقة عنوانها »تقرير سري للغاية«.

إثبات وجود اإلدارة
األخــيــر »سعى  هــذا   

ّ
أن تــقــريــرهــا،  املنظمة  تختم 

التقنية، وهي  البحوث  إدارة  إظــهــار وجــود  إلــى 
ا من  وحـــدة بالغة الــســريــة يــرّجــح أن تــكــون جـــزء
الــبــحــوث  إدارة  تــخــضــع  ال  ــة.  ــامـ ــعـ الـ املـــخـــابـــرات 
ويبدو  الجمهورية،  رئــيــس  لــة  ملــســاء إال  التقنية 
ــبـــارات عن  ــتـــخـ أن مــهــمــتــهــا تــتــضــمــن جــمــع االسـ
ــريـــن داخـــــل فـــــروع الــحــكــومــة املــخــتــلــفــة  أفــــــراد آخـ
وسلطاتها. أظهرنا بعض تقنيات التنصت التي 
اشــتــرتــهــا الـــوحـــدة. فــمــن نــاحــيــة، اشــتــرت مــعــدات 
الــواســع على االتــصــاالت، ومــن ناحية  للتنصت 
ــتــــرت بـــرمـــجـــيـــات خــبــيــثــة لــلــتــجــســس  أخــــــرى اشــ
البحوث  إدارة  أن  نزعم  ال  وبينما  باالستهداف. 
التقنية تقوم بنفسها بالتنصت الواسع، إال أنها 
تمتلك حاليًا على األقل جزءًا من املعدات الازمة 
آلية  أن تخضع ألي  مــن دون  الــواســع،  للتنصت 

للرقابة أو نقاش برملاني«.

ال إجابات
وتــطــرح املنظمة عــددًا واســعــًا مــن األسئلة تلفت 
 ال إجابات لها، ومنها: »متى أنشئت هذه 

ّ
إلى أن

اإلدارة على وجه الدقة؟ ملاذا أنشئت؟ ما مهمتها؟ 
إلــى أي مــدى تــتــعــاون مــع أجــهــزة االســتــخــبــارات 
املخابرات  استخدمت  هــل  الــبــاد؟  فــي  الرئيسية 
البحوث  إدارة  اشترتها  الــتــي  التقنيات  الــعــامــة 
؟ 

ً
التقنية فعا البحوث  إدارة  يــرأس  التقنية؟ من 

مــن يــراقــب أداءهــــا؟ الشفافية فــي االســتــخــبــارات 
أمـــر ضــــروري فــي املــجــتــمــعــات الــديــمــقــراطــيــة. إن 
وجود وحدة سرية، مجهولة للرأي العام، يبدو 
رقــابــة ديمقراطية. وهي  أي  مــن دون  أنها تعمل 
قــــادرة عــلــى إنــفــاق مــايــن الـــيـــوروات لــغــرض قد 
يكون التنصت على اتصاالت كل مواطن مصري. 
وهي مشكلة حقوقية خطيرة. نأمل أن يشكل هذا 
واالستقصاء«،  البحث  مــن  ملزيد  حــافــزًا  التقرير 

بحسب املنظمة.

توصيات للحكومة المصرية
التقرير، تطلب منظمة الخصوصية  وفي نهاية 
الدولية من الحكومة املصرية أن تعلن بوضوح 
التقنية وأن تعلن دورهــا.  البحوث  إدارة  وجــود 
»ينبغي أن ُيشَرح للجمهور ماهية عملياتها وأن 
لإلذن  إجــراء  يوضع  أن  ينبغي  للرقابة.  تخضع 
القضائي لطلبات التنصت التي تقوم بها إدارة 
البحوث التقنية، وينبغي أن تتوافق الوحدة مع 
الــقــانــون الـــدولـــي. مــصــر مــن الــــدول املــوقــعــة على 
اإلعــــان الــعــاملــي لــحــقــوق اإلنـــســـان وعــلــى العهد 
وكاهما  والسياسية،  املــدنــيــة  للحقوق  الــدولــي 
يحمي بوضوح الحق في الخصوصية«. وتحث 
املنظمة مصر على أن تكون أكثر شفافية في ما 

يتعلق ببنيتها التحتية التي تتيح التنصت.
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الدولية  الخصوصية  تكشف منظمة 
 ،prIvacy InternatIonaL
أخــــيــــرًا، مـــعـــلـــومـــات مـــثـــيـــرة عــــن عــمــل 
أجهزة االستخبارات املصرية في التنّصت على 
املـــواطـــنـــن، مـــن خــــال تــأســيــس إدارة الــبــحــوث 
التقنية داخـــل جــهــاز املــخــابــرات الــعــامــة، خــال 
فــتــرة حــكــم الــرئــيــس املــصــري املــخــلــوع، حسني 
مــبــارك. وأعــــّدت املــنــظــمــة، الــتــي تتخذ مــن لندن 
ــّواًل بــالــلــغــتــن الــعــربــيــة  ــطــ مـــقـــرًا لـــهـــا، تـــقـــريـــرًا مــ
ــــال الــرئــيــس: داخـــل  واإلنــجــلــيــزيــة، عــنــوانــه »رجـ
فــي  الــــســــري  الــــاعــــب  الــتــقــنــيــة  ــبـــحـــوث  الـ إدارة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــاســـتـــخـــبـــارات فــــي مـــصـــر«، 
استنادًا  اإلدارة،  عمل  طريقة  تفاصيل  يتضمن 
إلى منظمة  عطيت بسرّية 

ُ
أ إلى »وثائق أصلية 

مبنيٌّ  التقرير  أن  كما  الــدولــيــة«.  الخصوصية 
ــة عـــلـــنـــًا عــن  ــاحـ ــتـ ــبـــحـــت مـ ــات أصـ ــومـ ــلـ ــعـ ــلـــى مـ عـ
جــريــت 

ُ
مبيعات وأنــشــطــة شــركــات الــتــنــصــت. وأ

إلتمامه »مقابات مع دارســن بارزين لوكاالت 
االستخبارات املصرية«، وفقًا للمنظمة.

إدارة  دور  عــــلــــى  الــــــضــــــوء  ــة  ــمــ ــنــــظــ املــ ــــط 
ّ
تــــســــل

 technIcaL reSearch التقنية  الــبــحــوث 
مــقــّرهــا  ســـرّيـــة  وحــــدة  وهـــي   ،Department
غالبًا داخل »املخابرات العامة املصرية«. وتشير 
 »إدارة البحوث التقنية دخلت في 

ّ
املنظمة إلى أن

لشراء  الكبير  اهتمامنا بسبب طموحها  دائــرة 
عددًا  التقرير  هــذا  في  نكشف  التنصت.  معدات 
من شركات التنصت األوروبــيــة التي ما برحت 
إدارة  وهــي  التقنية،  البحوث  إدارة  مع  تتعامل 
 دورهـــا قابعًا فــي الــظــام عبر تــاريــخ الباد 

ّ
ظــل

من الحكم االستبدادي وثورتها أخيرًا«.
ُيصّور التقرير إدارة البحوث التقنية باعتبارها 
العــبــًا ســريــًا أســاســيــًا فـــي عــالــم االســتــخــبــارات 
ق املعلومات التي حصلت عليها 

ّ
املصري، ويوث

اإلدارة من شركات غربية، من ضمنها مجموعة 
 )noKIa Group/SIemenS( نوكيا/ سيمنز
الــلــتــن   ،)hacKInG team( تــيــم  وهــاكــيــنــغ 
مــتــطــورة، حتى  تــنــّصــت  تقنيات  اإلدارة  بــاعــتــا 
عندما كانت مصر ال تزال في مخاض مواجهات 

عنيفة.

أجهزة االستخبارات المصرية
كــــان ال بـــد لــلــمــنــظــمــة مـــن الــتــعــريــف عـــن أجــهــزة 
ــــخـــــوض فــي  ــبـــل الـ االســــتــــخــــبــــارات املــــصــــريــــة، قـ
 وكــاالت 

ّ
إلــى أن غمار تأسيس اإلدارة. وأشـــارت 

االســتــخــبــارات املــصــريــة تتشّكل مــن املــخــابــرات 
العامة، وإدارة املخابرات الحربية واالستطاع، 
الرقابة  وهيئة  الوطني،  األمــن  مباحث  وجــهــاز 
ر الرئيس الراحل 

ّ
اإلدارية. ووفقًا للتقرير، فقد أث

الــنــاصــر كــثــيــرًا فــي البنية التحتية  جــمــال عــبــد 
الناصر  عبد  »فخطط  لــاســتــخــبــارات،  الحالية 
لتقوم مصر بدور قائد في حركة عدم االنحياز 
الصاعدة بن الدول األفريقية واآلسيوية. ولهذا 
الهدف، قّرر تأسيس خدمة تسّهل هذه األجندة 
مــن خـــال الــعــمــلــيــات الــســريــة، وتــصــبــح بمثابة 
أعن مصر وآذانها. وكانت املخابرات العسكرية 
باعتبارها  إسرائيل  تركز على  الــوقــت  ذلــك  فــي 
الخطر العسكري الرئيسي، وكان ذلك هو الوقت 
سست فيه املخابرات العامة كي تنفذ تلك 

ُ
الذي أ

املهمة الجديدة، وهي القيام بعمليات سرية ذات 
طابع غير عسكري«، بحسب تقرير املنظمة.

تاريخ من القمع السياسي
ــه »عـــلـــى الــرغــم  ــ ـ

ّ
تـــقـــول املــنــظــمــة فـــي تــقــريــرهــا إن

 تــاريــخ إنــشــاء اإلدارة غــيــر واضــــح، ومــن 
ّ
مــن أن

خــال مقابات مــع أحــد دارســـي االستخبارات، 
أثــنــاء حكم  نــِشــئــت 

ُ
أ التقنية  البحوث  إدارة  فــإن 

مبارك باعتبارها وحدة داخل املخابرات العامة 
تخضع ملساءلته مباشرة. وترأس مبارك نظام 
1981 و2011.  الفترة بن  في  الفساد  بالغ  حكم 
وطبقًا ملــا هــو مــتــاح، أنشأ مــبــارك هــذه الوحدة 
السيطرة على  قــادرة على  أن حكومته  ليضمن 
نشئت كوحدة 

ُ
املعارضة السياسية. ويبدو أنها أ

ــل املـــخـــابـــرات  ــ تــتــمــتــع بــاالســتــقــال الـــكـــامـــل داخـ
العامة، وحدة يستطيع الرئيس االستعانة بها، 
فرضًا، عندما ترفض املخابرات القيام بأنشطة 
أنه  تــقــريــرهــا،  فــي  املنظمة،  وتــســتــدرك  معينة«. 
»من غير الواضح بالضبط التاريخ الذي أنشئت 
فيه إدارة البحوث التقنية. وتشير التواريخ في 
بعض الوثائق التي اطلعنا عليها إلى أن إدارة 
الــبــحــوث الــتــقــنــيــة كــانــت مــنــشــأة بــالــفــعــل أثــنــاء 

رئاسة أنور السادات، سلف مبارك«.
ــــه فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 2011، 

ّ
يــذكــر الــتــقــريــر أن

ــبــــارك  ــنـــي مــ ــكــــومــــة الــــرئــــيــــس حـــسـ ــعـــت حــ خـــضـ
»لــضــغــوط الــتــظــاهــرات الــتــي اجــتــاحــت املنطقة 
بــأســرهــا«، فــي إشـــارة إلــى الــثــورات العربية، إال 
ففي  بــذلــك.  تتأثر  لــم  التقنية  البحوث  إدارة  أن 
العام ذاته، اشترت إدارة البحوث التقنية مركزًا 
االتــصــاالت،  اعــتــراض  إلدارة  ونــظــامــًا  للمراقبة 
االتــصــاالت  وهــي بنى تحتية مهمة العــتــراض 

املنظمة  وتــرصــد  للتقرير.  وفــقــًا  الــشــبــكــات،  فــي 
عددًا كبيرًا من وقائع القمع، والقتل، والتعذيب، 
لتؤكد  اآلن،  حتى  العسكري  املجلس  حكم  منذ 
أن »تأسيس، ووجود وحدة استخبارات سرية 
نمط  مع  سقًا 

ّ
مت يأتي  التقنية،  البحوث  كـــإدارة 

ــــع مـــن الــقــمــع الــســيــاســي مـــن طــــرف جــهــات  أوسـ
أنــه يتعارض  للمحاسبة، كما  أمنية ال تخضع 

مع بلد يفترض أنه يمّر بتحّول ديمقراطي«.

مكتب داخل المخابرات العامة
فــي ضاحية  التقنية  الــبــحــوث  إدارة  مــقــر  »يــقــع 
الــقــاهــرة، وذلـــك طبقًا لوثائق  كــوبــري القبة فــي 
من شركة التنصت، التقنيات األملانية الحديثة 
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وشــركــة هــاكــيــنــغ تــيــم. كــوبــري الــقــبــة هــو أيضًا 
الحي الذي يقع فيه مقر املخابرات العام. ويأتي 
ــذا مــتــســقــًا مـــع املــعــلــومــات الـــتـــي قــّدمــهــا أحــد  هــ
دارسي االستخبارات الذي تحدثنا معه، والذي 
التقنية هي وحــدة داخل  البحوث  إدارة  أن  أكــد 

املخابرات العامة«، بحسب ما ورد في التقرير.

الجوع لمزيد من التقنيات
التقنية  الــبــحــوث  إدارة  تملك  املنظمة،  بحسب 
إمــكــانــات تــنــصــت واســـعـــة الــنــطــاق. يــشــمــل ذلــك 
مركزًا ملراقبة االتصاالت، ونظامًا إلدارة اعتراض 
ــات تـــجـــســـس شــــديــــدة  ــيــ ــجــ ــرمــ االتـــــــصـــــــاالت، وبــ
االقتحام. ويظل غير واضح ما إذا كانت موازنة 
إدارة الــبــحــوث الــتــقــنــيــة مــنــفــصــلــة عـــن مــوازنــة 
التي  التقنيات  العامة، وإذا ما كانت  املخابرات 
تستخدمها  التقنية  الــبــحــوث  إدارة  تشتريها 
أيضًا املخابرات العامة. ويبدو أن إدارة البحوث 
الــتــقــنــيــة تــتــمــتــع بــمــوازنــة كــبــيــرة. فــقــد توقعت 
شركة هاكينغ تيم أن تحصل على مليون يورو 
وذلــك  لــهــا،  اقتحامية  تنصت  تقنيات  بــيــع  مــن 
طبقًا لدراسة عماء هاكينغ تيم املسّربة، وهي 
وثــيــقــة إداريـــــة تــســرد املــبــالــغ الــتــي يــدفــعــهــا كل 
الشركة سنويًا. وطبقًا ملصدر  عميل من عماء 
مطلع في صناعة تقنيات التنصت، تتطلع إدارة 

البحوث التقنية دائمًا إلى تقنيات جديدة.

موازنة رئاسية
املخابرات  مثل  التقنية،  البحوث  إدارة  تتمتع 
ـــــي الــدفــاع 

َ
الــعــامــة، بــمــوازنــة مستقلة عــن وزارت

ــة، والــــتــــي تــــديــــر كــــل مــنــهــمــا وحــــدة  ــيــ ــلــ والــــداخــ
اســـتـــخـــبـــارات خـــاصـــة بـــهـــا. ومــــن خــــال رســائــل 
الــبــريــد اإللــكــتــرونــي الــتــي تــحــّدثــت عــن صفقات 
 17 التقنية، يوضح  البحوث  إدارة  مع  محتملة 
موظفًا من شركة هاكينغ تيم أن إدارة البحوث 
الــتــقــنــيــة ال يــحــاســبــهــا إال رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وهــو أيــضــًا مــن يخصص لها مــوازنــة مباشرة 
»أكبر  املــصــادر،  ألحــد  طبقًا  فإنها،  معلنة.  غير 
مــوازنــات وكـــاالت االســتــخــبــارات فــي مــا يتعلق 
بحلول األنظمة األمنية«، بحسب تقرير املنظمة.

استخبارات سرية جدًا
 »الـــــرأي الــعــام املــصــري 

ّ
وتــلــفــت املــنــظــمــة إلـــى أن

يعلم بوجود املخابرات العامة وإدارة املخابرات 
رؤساءها،  يعرفون  كما  واالستطاع،  الحربية 
لكن ال تظهر إدارة البحوث التقنية في الوثائق 
 تــلــمــيــحــًا، وقــــد يـــكـــون ســبــب هــذا 

ّ
الــرســمــيــة إال

تــبــدو، طبقًا ملصدر  هــو ســريــة مهمتها، والــتــي 
استخباراتي على علم بــإدارة البحوث التقنية، 
ــة اســـتـــخـــبـــارات شــخــصــيــة لــرئــيــس  ــالــ أنـــهـــا وكــ

الجمهورية. 
ويظهر أن غرض اإلدارة جزئيًا هو أن تتجسس 
عــلــى بــاقــي مــوظــفــي الــحــكــومــة وعــلــى الخصوم 
أو حتى  قانوني  أي نص  املحتملن. وال يظهر 
قرار لوجود إدارة البحوث التقنية، وعلى الرغم 

من ذلك، فإنها كيان حقيقي«.

من يدير اإلدارة؟
ــه يــظــهــر مـــن سير  ــ

ّ
يــلــفــت تــقــريــر املــنــظــمــة إلـــى أن

ها 
ّ
موظفن سابقن في إدارة البحوث التقنية أن

ــرادًا حــاصــلــن عــلــى شــهــادة الــدكــتــوراه  ــ تــعــّن أفـ
الحْوسبة.  فــي  أو  والهندسة  اإللكترونيات  فــي 
وأشار أحد موظفي هاكينغ تيم إلى مديرة إدارة 
قابلها، تدعى  أنه  اّدعــى  التي  التقنية،  البحوث 
»الــلــواء لــيــلــى«، وهــو أمــر الفــت للنظر باعتبار 
أن أغلبية جــيــش مــصــر مــن الـــذكـــور. يــشــار إلــى 
»الدكتورة  بـ عرف 

ُ
ت أخــرى  املديرة في وثائق   

ّ
أن

ليلى«، ما يلّمح إلى أنها تحوز أيضًا على إجازة 
الدكتوراه. 

االستخبارات  بهيكل  درايـــة  على  أفـــراد  ويشير 
إدارة  امــــرأة  تــــرؤس   

ّ
أن إلـــى  للمنظمة  املــصــريــة 

أمـــرًا مثيرًا  بــالــضــرورة  لــيــس  التقنية  الــبــحــوث 
أكاديمين  تــعــّن  أنــهــا  يــبــدو  فــــاإلدارة  للدهشة. 
ــرأة خــبــيــرة  ــ ــود امــ ــ ــا ال يــجــعــل وجـ ــاس، مـ ــاألســ بــ
بالهندسة، على سبيل املثال، أمرًا غريبًا. وطبقًا 
ملا توضح هذه املصادر املطلعة على املؤسسات 
ه »إذا كان جزء من مهام مدير إدارة 

ّ
املصرية، فإن

عسكرين،  ضباطًا  يـــرأس  أن  التقنية  الــبــحــوث 
ــمــنــح رتــبــة الــلــواء الــفــخــريــة«، 

ُ
فــمــن املــعــقــول أن ت

ــراء مــعــتــاد لــلــمــدنــيــن الـــذيـــن يــجــدون  ــ ــو إجــ وهــ
أنفسهم يقودون أفرادًا عسكرين.

دور نوكيا
تــوضــح وثـــائـــق غــيــر مــنــشــورة حــصــلــت عليها 

املنظمة، عن أعمال شبكات نوكيا/ سيمنز في 
مصر، أنه في العام 2011 باعت شبكات نوكيا/ 
الــبــحــوث  إدارة  ــى  ــ إلـ  25 ــــس  أكـ شــبــكــة  ســيــمــنــز 
بالوصول  تسمح  قديمة  تقنية  وهــي  التقنية، 
ــال الــهــاتــفــي.  إلــــى اإلنـــتـــرنـــت عـــن طـــريـــق االتــــصــ
كما تسمح هــذه التقنية بــالــوصــول إلــى إحــدى 
غـــلـــقـــت الــبــنــيــة 

ُ
أ  

ْ
شـــبـــكـــات اإلنـــتـــرنـــت حـــتـــى وإن

الـــبـــاد، كما  لــإلنــتــرنــت فــي  الــرئــيــســيــة  التحتية 
حدث في مصر أثناء الثورة.

كــمــا بـــاعـــت شــبــكــات نــوكــيــا ســيــمــنــز إلــــى إدارة 
البحوث التقنية، إما في 2011 أو قبلها، بحسب 
مـــا ذكـــــرت املــنــظــمــة فـــي تـــقـــريـــرهـــا، نـــظـــام إدارة 
اعـــتـــراض االتــــصــــاالت، ومـــركـــز مــراقــبــة شبكات 
الـــهـــواتـــف الــثــابــتــة واملـــحـــمـــولـــة. وتــتــيــح هــاتــان 
يمّكن  ما  الواسع،  للتنصت  إمكانات  التقنيتان 
ــراض االتــــصــــاالت  ــتــ الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة مــــن اعــ
الهاتفية ألي خط يمّر عبر نظام إدارة اعتراض 
 شــركــة 

ّ
ــظــهــر الــوثــائــق أيــضــًا أن

ُ
االتــــصــــاالت. وت

األنــظــمــة الــكــونــيــة املــتــقــدمــة، وهـــي شــركــة تــقــدم 
رائــد لألنظمة  »مــزّود حلول  باعتبارها  نفسها 
املنتجات.  هــذه  بيع  في  قد توسطت  املشروعة، 
وتزعم الشركة أنها »الوكيل الحصري ألكثر من 

عشر شركات دولية« )أميركية وأوروبية(.
وبحسب تقرير املنظمة، كانت شركة أخرى طرفًا 
في تعامات شبكة »أكس« هي »املصرية األملانية 
 eGyptIan German( »لصناعات االتصاالت
 ،)teLecommunIcatIon InDuStrIeS
اململوكة جزئيًا لشركة سيمنز واملعروفة بأنها 
»شـــراكـــة بـــن الــحــكــومــة املــصــريــة وســيــمــنــز آي. 
أملــانــيــا. لصناعة االتـــصـــاالت«. وهــي أيضًا  جيه 
الــشــركــة املــســؤولــة فــي مصر عــن تركيب مقاسم 
أنظمة  دبــلــيــو. أس. دي، وهـــي  آي.  )ســنــتــراالت( 

سنتراالت للهواتف األرضية والجّوالة.

اعتراض االتصاالت لغرض مشروع
تقنيات اعتراض االتصاالت هي أدوات تتطلب 
تركيبها داخل الشبكة للتنّصت على االتصاالت، 
وهي على النقيض من تقنيات تكتيكية كأدوات 
التنصت املحمولة والتي ال يلزم تركيبها داخل 
الــشــبــكــة، كـــي تــعــمــل. وتــتــلــقــى هــــذه الــتــقــنــيــات 
من  مــبــاشــرة  أو  الســلــكــيــًا  الــبــيــانــات  التكتيكية 
الــتــي تراقبها. عـــادة مــا يجمع تركيب  األجــهــزة 
تــقــنــيــات اعـــتـــراض االتـــصـــاالت ثــاثــة أنــــواع من 
الــشــركــاء الــتــجــاريــن، يــقــدم كــل منهم منتجًا أو 

الشركات »حــلــواًل« مصّممة  خدمة. وتوفر هــذه 
لتمكن اإلدارات الحكومية من اعتراض بيانات 
االتصاالت وتحليلها وتوزيعها. تبيع شركات 
تــقــنــيــات الــتــنــصــت حــلــولــهــا إّمـــــا مـــبـــاشـــرة إلــى 

الحكومات أو إلى مزّودي خدمات االتصاالت.
وتوجد شروط قانونية في عدد من البلدان تلزم 
مـــــزّودي خـــدمـــات االتـــصـــاالت بــجــعــل شبكاتها 

»رجال الرئيس«

تقرير  في  الدولية،  الخصوصية  منظمة  تكشف 
وجوده،  المصريون  يجهل  مخلوق  عن  »تقني«، 
واسمه »إدارة البحوث التقنية« التابعة لالستخبارات المصرية، 
اتصاالتهم  المواطنين،  على  بالتنّصت  المتخصص  الجهاز 

ــ  تقريرها  في  المنظمة،  تخلص  اإللكتروني.  ونشاطهم 
واسعة  تنصت  إمكانات  يملك  الجهاز  هذا  أّن  إلى  دراستها، 
الرئيس  عهد  في  تأسست  اإلدارة  هذه  أّن  يُعتقد  النطاق. 
للرئيس  مباشرة  تخضع  وهــي  مــبــارك،  حسني  المخلوع 

جعلها  ما  معلنة،  غير  موازنة  لها  خّصص  الذي  المصري 
لتوثيق  أسماءها  التقرير  فنّد  شركات  مع  عقودًا  ُتبرم 
معلوماته. وقد زّودت هذه الشركات اإلدارة االستخباراتية 
تستطيع  التي  والبرامج  التنّصت  وسائل  وأقــوى  بأفضل 

التحتية  البنية  اختراق كل أنواع الحواسيب، حتى وإْن كانت 
أّن  يّدعي  المذكورة  الشركات  إحــدى  موظف  معّطلة. 
يخضع  ال  كما  ليلى«.  »اللواء  واسمها  اإلدارة  تقود  امرأة 

هذا الجهاز  للرقابة وال حتى المحاسبة

حصلت منظمة 
الخصوصية 

الدولية على 
وثيقة تشير 
إلى أّن إدارة 

البحوث التقنية 
اشترت من شركة 
التقنيات األلمانية 
الحديثة تقنيات 
عدة في العام 

2006. وكانت 
شركة مصر 

للنُُّظم الهندسية 
مخّولة ببيع 

أنظمة التقنيات 
األلمانية الحديثة 

في مصر حينها. 
وتفخر شركة 

التقنيات األلمانية 
الحديثة بأنها 
باعت تقنيات 

لجهات حكومية 
عديدة، بما 

فيها جهات 
استخباراتية. 

وتلفت المنظمة 
إلى أنّه من غير 

الواضح نوع 
التقنيات التي 

بيعت وما إذا 
كانت تقنيات 

للتنّصت. وتشير 
الوثائق إلى 

تلك التقنيات 
بمسميات أس. 
جي. أس 1100 

ـ 1100، وأس. 
جي 1100 ـ 

1100. وتلفت 
المنظمة إلى 

أّن إدارة البحوث 
التقنية أنفقت ما 
يزيد على 50.000 

دوالر أميركي 
على منتجات 

اشترتها من 
شركة التقنيات 

األلمانية الحديثة، 
شاملة »الدعم 

األساسي«.

تلفت منظمة 
الخصوصية 

الدولية إلى أّن أكثر 
أجهزة االستخبارات 

المصرية ظهورًا 
عالميًا هو جهاز 

مباحث األمن 
الوطني المصري، 

وهو وحدة 
االستخبارات داخل 

وزارة الداخلية. 
وزُعم تفكيك 

هذا الجهاز في 
عام 2011 بعيْد 

ثورة 25 يناير/
كانون الثاني 

2011، والتي أنهت 
حكم الرئيس 

المخلوع حسني 
مبارك. اعتبر جهاز 

مباحث األمن 
الوطني مسؤوًال 

عن الكثير من 
القمع وانتهاكات 

حقوق اإلنسان 
تحت حكم 

مبارك. كما أّن 
حّل واحدة 
من وكاالت 
االستخبارات، 

بحسب المنظمة، 
يُعتبر عمًال نادرًا، 
وعادة ما يكون 
داًال على احتياج 

كبير للتغيير. 
وتؤكد المنظمة 
أّن »جهاز مباحث 
األمن الوطني ما 

لبث أن أعيد إلى 
الخدمة عام 2013 

أثناء الحكومة 
المؤقتة للرئيس 

عدلي منصور 
بعد اإلطاحة 

باإلخوان 
المسملين، وقبل 

أن تتولى حكومة 
الرئيس الحالي، 

عبد الفتاح 
السيسي الحكم«.

إدارة البحوث 
التقنيّة للتنّصت 
على المصريّين

عقد 
ألماني

الخوف 
من الثورة

)Getty/اخترق الجهاز مواقع التواصل لعدد من المواطنين )جون موري

اعتقل المئات من المعارضين للنظام من خالل التنصت على رسائلهم )فرانس برس(

)Getty( تعتبر جمعيات عالمية أّن التنصت يمّس حرية المواطن

تعاونت اإلدارة مع 
شركات عالمية لتزويدها 

بأقوى برامج التنّصت 

تشير المنظمة إلى أّن 
امرأة تدعى »اللواء ليلى« 

تدير »البحوث التقنية«

يقع مقر إدارة البحوث 
التقنية في ضاحية كوبري 

القبة في القاهرة

أُنِشئت اإلدارة أثناء 
حكم الرئيس المخلوع 

حسني مبارك

تعمل بأمر من الرئيس 
المصري مباشرة ولها 

ميزانية خاصة

تملك إمكانات تنّصت 
واسعة النطاق وبرمجيات 

تجّسس متنوعة

تقرير
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من غير المعلوم بعد ما سيحمله صباح هذا اليوم لبغداد، بعدما تمّكن عناصر »داعش« من تنفيذ هجوم محكم، 
ملّغم باالنتحاريين، مّكنهم من اختراق سور العاصمة، والسيطرة على منطقة أبو غريب

إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

لــطــاملــا كــانــت الــتــدخــات الــخــارجــيــة السبب 
تشهدها  التي  والحروب  للويات  األساسي 
أفغانستان منذ عقود. وهذا االعتقاد يسري 
كذلك على شريحة كبيرة من األفغان. ورغم 
أن االعــتــقــاد الــســائــد فــي أفــغــانــســتــان يتمثل 
في أن باكستان هي املمول والداعم الرئيسي 
الــبــاد،  أمــن  تــربــك  الــتــي  للجماعات املسلحة 
غـــيـــر أن املـــعـــطـــيـــات والــــتــــطــــورات املـــيـــدانـــيـــة 
األخـــيـــرة تــبــن أن الــعــديــد مـــن دول الـــجـــوار 
لــهــا الــيــد الــطــولــى فــي دعـــم تــلــك الــجــمــاعــات، 
وإشــغــالــهــا فــي حــــروب بــاإلنــابــة لــلــدفــاع عن 
مصالحها االستراتيجية واالقتصادية. وفي 
ــــران، الــتــي تملك  مــقــّدمــة هـــذه الــــدول تــأتــي إيـ
حـــــدودا مــتــرامــيــة األطــــــراف مـــع أفــغــانــســتــان 

تتجاوز 900 كيلومتر.
ويؤكد املتحدث باسم وزارة الدفاع األفغانية، 
الجنرال دولت وزيري، أن »جيراننا جميعهم 
يــتــدخــلــون فـــي شــؤونــنــا ألجــــل مــصــالــحــهــم. 
باكستان«. ويضيف  كما  ذلــك  تفعل  ــران  وإيـ
ــــرب داخـــلـــيـــة،  أن أفـــغـــانـــســـتـــان لــيــســت فــــي حـ
وإنما في حرب مع جماعات تدعمها العديد 
مــــن دول املــنــطــقــة والــــقــــوى الـــعـــاملـــيـــة، مــنــهــا 

االستخبارات اإليرانية.
يأتي موقف وزارة الدفاع األفغانية واضحًا 
إزاء دعم إيران لحركة »طالبان« والجماعات 
املسلحة، والـــذي أشـــارت إلــيــه وســائــل إعــام 
أفغانية، متحدثة عن خطورة الدعم اإليراني 
ــارة  ــ ــرى، فــــي إشـ ــ ــّد أخـــ ــ ــحــة ضـ

ّ
لــجــمــاعــة مــســل

ــّد تــنــظــيــم »الــــدولــــة  ــ ــــم »طــــالــــبــــان« ضـ ــــى دعـ إلـ
اإلسامية« )داعش(. 

ــار، نــقــلــت قــنــاة »يــــك« املحلية  ــ وفـــي هـــذا اإلطـ
عـــــن قـــــيـــــادي فـــــي »طـــــالـــــبـــــان« مـــعـــتـــقـــل لــــدى 
قوله  الله،  عبد  ويدعى  األفغانية،  السلطات 
إن االستخبارات اإليرانية توفر الدعم لحركة 
»طــالــبــان« فــي املـــال والــعــتــاد، بــاإلضــافــة إلى 
تــقــديــم رواتــــب شــهــريــة لبعض الــقــادة الــذيــن 
يــمــلــكــون نـــفـــوذًا فـــي املــنــاطــق الـــحـــدوديـــة مع 
أمــيــركــي. وكشفت  قــدرهــا 600 دوالر  ــــران،  إيـ
أن االســـتـــخـــبـــارات اإليـــرانـــيـــة فــتــحــت مــجــددًا 
مراكز تدريب في كل من طهران ومدن زاهدان 
»طــالــبــان«،  حي حركة 

ّ
ملسل ومشهد  وكــرمــان 

التي باتت ترغب في إيجاد موطئ قــدم لها 
ــوتـــرت عــاقــاتــهــا مع  فـــي املــنــطــقــة، بــعــدمــا تـ

باكستان أخيرًا.
ويــؤكــد املــحــلــل الــســيــاســي أحــمــد ســعــيــدي، 
ــران  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن إيـ فـــي حــديــث لـــ
ــا هـــــذه األيـــــــام لــقــتــال  تــســخــر جــمــيــع قــــواهــ
أفغانستان، وذلــك عبر حركة  »داعـــش« في 
الــذيــن يعادون  »طــالــبــان«، وتحديدًا أولــئــك 
أن حركة »طالبان« في  »داعـــش«. ويضيف 

طهران ـ فرح الزمان شوقي

لم يكن هناك أي مجال للحديث عن توقعات 
أو تــرجــيــحــات فـــي وقــــت كــــان املـــعـــنـــّيـــون في 
الداخلية  ووزارة  اإليرانية  االنتخابات  هيئة 
اإليــرانــيــة حــريــصــن بــاســتــمــرار عــلــى اإلعـــان 
عن النتائج الدقيقة للفرز التدريجي ألصوات 
ــتــــرعــــن فـــــي االنــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــقــ املــ
وانــتــخــابــات مــجــلــس خـــبـــراء الـــقـــيـــادة والــتــي 
واســتــمــرت عمليات  املــاضــي،  الجمعة  جـــرت، 
فرزها طيلة اليومن املاضين. انتظار النتائج 
الــنــهــائــيــة مــن قــبــل الــنــاخــبــن واملــرشــحــن في 
الــرغــم من  ، على 

ً
العاصمة طــهــران طــال قليا

أن النتائج األولية، التي بدأت بالصدور أمس 
األول السبت، وتم تحديثها أمس األحد، أّكدت 
بــوضــوح فـــوز »املــعــتــدلــن« واإلصـــاحـــن في 

معظم مقاعد العاصمة لكا املجلَسن.
وتــبــلــغ حــصــة طـــهـــران فـــي مــجــلــس الــشــورى 
اإلسامي 30 مقعدًا من أصل 290. سيطر على 
هــذه املقاعد خــال الـــدورات الــثــاث السابقة 
لكن  املحافظ،  التيار  على  محسوبون  نــواب 
هـــذه الـــــدورة االنــتــخــابــيــة لــلــبــرملــان الــعــاشــر، 
»املــعــتــدلــن« مــن املحافظن  شــهــدت تــقــدمــًا لـــ
أكـــثـــر مـــن املـــتـــشـــدديـــن. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
رئيس الئحة اإلصاحين محمد رضا عارف 
تصّدر قائمة النتائج عن دائرة طهران مرات 
عدة خال مراحل الفرز األولية، لكن الجدير 
»األمـــل«،  بائحة  املسماة  قائمته  أن  بالذكر 
ينتمون  مرشحن  مــن  غالبيتها  فــي  مكّونة 
لخط »االعتدال«، وهو الخط الذي يعد رئيس 
مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام، أكــبــر 
ويقوده  الروحي،  أبــاه  رفسنجاني،  هاشمي 

عمليًا الرئيس اإليراني حسن روحاني.
ــــل أهــــالــــي طــــهــــران الـــتـــصـــويـــت لـــلـــوائـــح 

ّ
فــــض

ــل«  ــ ــ ــدال« املــــتــــعــــددة، ولـــائـــحـــة »األمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »االعـ
ــم ضـــمـــت أســـمـــاء  ــ ــوائـ ــ ــًا، وكـــلـــهـــا قـ خــــصــــوصــ
مــشــتــركــة ومـــكـــّررة مـــن كـــا الــتــيــاَريــن. كــانــت 

املــقــابــل، تريد أن تعثر على ممول آخــر في 
املنطقة غير باكستان. وسبق أن أكد قيادي 
سابق في »طالبان«، واملتحدث حاليًا باسم 
ــــارة  الــجــمــاعــة املــنــشــقــة عــنــهــا »شـــــورى اإلمـ
ــولـــوي عــبــد املـــنـــان نــيــازي،  ــيـــة«، املـ اإلســـامـ
معلقًا على الحروب الداخلية بن »طالبان« 
والــجــمــاعــة املــنــشــقــة عــنــهــا، أن »مــلــيــشــيــات 
إيـــران تقاتل  شيعية تحصل على دعــم مــن 
ــّد املـــعـــارضـــن لــهــا،  إلــــى جــانــب طــالــبــان ضــ
ــران كـــانـــت والتـــــــزال تــســاعــد الــحــركــة  ــهــ وطــ

باملال والعتاد«، على حّد قوله.
وترى حركة »طالبان« في تنامي قوة ونفوذ 
»داعش« في أفغانستان خطرًا عليها، وعلى 
طــهــران فــي الــوقــت نفسه. وتــهــدف إيـــران إلى 
الوصول  قبل  أفغانستان  فــي  »داعـــش«  لجم 
إلى حدودها. لذا، كان التعاون مع »طالبان« 
السبيل  التنظيم  مــع  الــحــرب  فــي  املــنــخــرطــة 
األمــثــل لــلــوصــول إلــى هــذا الــهــدف. وبـــدأ هذا 
اشتدت  عندما  وتحديدًا  فترة،  قبل  التعاون 
املــعــارك بــن »طــالــبــان« و»داعــــش« فــي إقليم 

فراه ومناطق قريبة من الحدود اإليرانية.
تــــــطــــــورت الـــــعـــــاقـــــات الحــــــقــــــًا، وبـــــــــدأ وفــــــود 
اإليرانية.  العاصمة  »طالبان« بالتوافد على 
لــم تساهم في  »طــالــبــان«  لـــ الــزيــارة  لكن تلك 
تحسن العاقات بينها وبن إيران، بقدر ما 
ساهمت في فتح صفحة جديدة من العاقات 
بــن مــوســكــو و»طـــالـــبـــان«، بــواســطــة طــهــران. 
ورغم أن التقارب بن إيــران و»طالبان«، كان 
أحـــد أهـــم أســبــاب االنــشــقــاقــات الــداخــلــيــة في 
صـــفـــوف األخــــيــــرة، خــصــوصــًا الـــخـــاف بن 
زعــيــم الــحــركــة املـــا أخــتــر مــنــصــور ورئــيــس 
القيوم  عبد  املــا  السابق  العسكري  املجلس 

هـــذه االســتــراتــيــجــيــة هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
صنع  ملــراكــز  لإلصاحين  تدريجية  لــعــودة 
الدستور  أن لجنة صيانة  الــقــرار. وال سيما 
اســــتــــبــــعــــدت عــــــــددًا كــــبــــيــــرًا مـــــن مــرشــحــيــهــم 
عنها  غــابــوا  الــذيــن  التشريعية  لانتخابات 
ــام 2009، الـــتـــي أثـــارهـــا  مــنــذ احــتــجــاجــات عــ
ــــي مــيــرحــســن  ــــاحـ ــرشــــح اإلصـ ــرو املــ ــاصـ ــنـ مـ
ــة االنـــتـــخـــابـــات  ــزاهــ ــنــ ــوي تـــشـــكـــيـــكـــًا بــ ــ ــوسـ ــ مـ
الــرئــاســيــة فـــي ذاك الـــعـــام، والـــتـــي فــــاز فيها 
ــاد بــــــدورة  ــجــ ــــدي نــ ــمـ ــ ــافــــظ مـــحـــمـــود أحـ املــــحــ

رئاسية ثانية.
ونــــال »املـــعـــتـــدلـــون«، ومــعــهــم اإلصــاحــيــون، 
امــتــيــاز ثــقــة الــشــارع اإليـــرانـــي وال سيما في 
نسبة  فيها  لوحظت  التي  العاصمة طهران، 
مــشــاركــة جــيــدة مــن قــبــل الــنــاخــبــن. كـــان هــذا 
هو االختبار األول لكا التيارين السياسين 
ــذيـــن تـــفـــوقـــا مـــعـــًا فــــي دائـــــــرة الــعــاصــمــة،  ــلـ الـ
وهـــي الـــدائـــرة األضـــخـــم. تــوّجــه الــنــاخــب إلــى 
ــنـــدوق بــعــد أزمـــــة ثــقــة اعـــتـــرت الـــشـــارع  الـــصـ
بــعــودة قريبة قوية  لسنوات، وهــو مــا ينبئ 
التوقعات  ويــزيــد  عـــدة،  ملــراكــز  لإلصاحين 
بمشاركة أقوى لهم في انتخابات أخرى. كما 

يعني األمر أن »االعتدال« نجح في مهمته.
هـــذه املــهــمــة بــدأهــا الــرئــيــس حــســن روحــانــي 

ذاكــر، لكن الحركة صممت على املضي قدمًا 
ــهــا رأت أنها 

ّ
فــي عــاقــاتــهــا مــع طــهــران. إذ إن

إلى  املنطقة إضافة  إلى مساندة في  بحاجة 
باكستان، نظرًا للتطورات األخيرة، وتحديدًا 
حــول  الــربــاعــيــة  بــاالجــتــمــاعــات  يتعلق  فيما 
املــصــالــحــة األفــغــانــيــة بـــن واشــنــطــن وبــكــن 

وكابول وإسام آباد.
ــلـــى الـــرغـــم مـــن أن »داعـــــــش« هـــو الــســبــب  وعـ
األســـاســـي مــن وراء الــتــقــارب بــن »طــالــبــان« 
وطـــــهـــــران، ومـــــن ثــــم الـــتـــدخـــل اإليـــــرانـــــي فــي 
الـــشـــؤون األفــغــانــيــة، لــكــن هـــذا الــتــدخــل ليس 
وليد اليوم، بل ثمة مطامع متعددة إليران في 
أفغانستان تدفعها إلى التدخل، وفي املقّدمة 
قــضــيــة املـــيـــاه. وبــمــوجــب اتــفــاقــيــة عـــام 1979 
املوقعة بن إيران وأفغانستان، يحق لألولى 
أن تأخذ املياه من ثاث نقاط من نهر هلمند 
األفغاني. ولكن إيران استغلت الحروب التي 
مــن 115  كــي تستفيد  أفــغــانــســتــان،  شهدتها 
نقطة من مياه النهر، وفق تصريحات وزارة 

املياه والكهرباء األفغانية.
ــارة الــقــضــيــة فـــي املــنــابــر  ــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن إثـ
أن  إال  الــــســــيــــاســــيــــة،  واألروقـــــــــــــة  ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلعـ
الـــ13  مــدى  بالقضية على  تهتم  لم  الحكومة 
عــامــًا املــاضــيــة. ويــــرى مــراقــبــون أن الــعــاقــة 

خال فترة ترشحه لكرسي الرئاسة قبل أكثر 
مـــن عـــامـــن. أطــلــق حــيــنــهــا شـــعـــارات ووعـــود 
النووي،  امللف  أزمة  اقتصادية، وتعّهد بحل 
وإلــغــاء الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة الــتــي أثقلت 
كاهل املواطنن لسنوات. وهذا ما حدث منذ 
لتيار »االعتدال«  املوالون  فترة قريبة. ورّكــز 
ومعهم مرشحو اإلصــاح على هذا اإلنجاز. 
ــهـــم االنـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى  ــاراتـ وأكــــــــدوا فــــي شـــعـ

الوطيدة بن حكومة حامد قرضاي السابقة 
أن  القضية. غير  إثـــارة  وطــهــران، حالت دون 
الحكومة الحالية راحت تهتم بقضية املياه، 
ــمـــى« فــــي إقــلــيــم  ــلـ وكــــــان تــصــمــيــم جـــســـر »سـ
ــران فــي غـــرب أفغانستان  هـــرات املـــجـــاور إليــ
مـــن أهــــم مـــا أنــجــزتــه الــحــكــومــة الــحــالــيــة. إذ 
شــرعــت فــي جمع املــيــاه فيها قبل أشــهــر، ما 
سيوفر الكهرباء لألقاليم الواقعة في جنوب 
غــربــي أفــغــانــســتــان الــقــريــبــة مــن إيــــران. األمــر 
الــذي أغضب الحكومة اإليرانية، وأكــد وزير 
خارجيتها، جـــواد ظــريــف، فــي كلمة لــه أمــام 
أكتوبر/تشرين  مــن شهر  الــــ27  فــي  الــبــرملــان 
إيــران ستؤسس عاقاتها  املــاضــي، أن  األول 
ــع أفـــغـــانـــســـتـــان عـــلـــى أســــاس  املــســتــقــبــلــيــة مــ
موضوع املياه. في املقابل، تبدو كابول غير 
أن طهران  وتــرى  اإليــرانــي،  باملوقف  مكترثة 

ملزمة بالعمل بموجب اتفاقية عام 1979.
ــذا اإلطــــــار، أعـــلـــن الــرئــيــس األفــغــانــي  وفــــي هــ
ــرة، أن  ــ ــرف غــنــي أحـــمـــد زاي، أكـــثـــر مـــن مـ ــ أشـ
مختلف  فــي  جسرًا   17 بناء  تعتزم  حكومته 
ــــران.  أنـــحـــاء الـــبـــاد، بــعــضــهــا بــالــقــرب مـــن إيـ
ــاع الــحــكــومــة  ــنــ ــران إقــ ــهــ ــاول طــ ــحــ وبـــيـــنـــمـــا تــ
األفــغــانــيــة بــعــدم مــنــع املـــيـــاه عــنــهــا، تنشغل 
كــذلــك بــدعــم الــجــمــاعــات املــســلــحــة وتشكيل 
محليون،  قـــادة  يــقــودهــا  خــاصــة،  مليشيات 
بغرض الوقوف في وجه مثل هذه املشاريع 
التي تتعارض مع مصالحها. وكان مشروع 
جسر »سلمى« قد تعرض لهجمات مسلحة 
تــلــك  قـــبـــل مــســلــحــن مـــجـــهـــولـــن. وأدت  مــــن 
الهجمات إلــى مقتل 13 من حــراس املشروع، 
ولــكــن الــحــكــومــة األفــغــانــيــة أكــمــلــت املــشــروع، 

وهي تعتزم إجراء املزيد.

ضــــــرورة االنـــفـــتـــاح عــلــى اآلخــــريــــن لتحسن 
االقتصاد، وهو العنوان األول الذي يعني كل 
مواطن إيراني، وال سيما ذلك الذي يقطن في 

املدن الكبرى، وتحديدًا طهران.
نــجــاح »االعـــتـــدال واإلصـــــاح« فــي العاصمة 
طــهــران تــكــّرر فــي انــتــخــابــات مجلس خــبــراء 
الــقــيــادة. فحصة طــهــران فــي املجلس املخّول 
ــلـــى هـــي األكــبــر  بــتــعــيــن خــلــف لــلــمــرشــد األعـ

من بن كل املحافظات، وتبلغ 16 مقعدًا من 
النتائج  قائمة  رفسنجاني  تصّدر   .88 أصــل 
ــّدة مــنــذ بـــدء الــفــرز. اختلفت  ــرات عـ األولــيــة مـ
مرتبة روحاني من بعده بن الثاني والثالث. 
ــيـــس الـــخـــبـــراء  وكــــــان مــــن الــــافــــت تــــراجــــع رئـ
الــحــالــي مــحــمــد يــــزدي، وحــتــى رئــيــس لجنة 
 
ْ
إن هــذا  وكــل  أحمد جنتي.  الدستور  صيانة 
 على شيء، فهو يؤشر إلى وجود عوامل 

ّ
دل

م هؤالء. في طهران وحدها، ساعدت على تقدُّ
املحافظن  م  تــقــدُّ املقابل، ال يمكن تجاهل  فــي 
ــح 

ّ
فــي مــنــاطــق إيــرانــيــة أخــــرى، ســـواء مــن تــرش

ــراء، مـــثـــل عـــضـــو مــجــلــس  ــبـ ــلـــخـ لـــلـــبـــرملـــان أو لـ
الــخــبــراء الــحــالــي، رجـــل الــديــن املــحــافــظ أحمد 
 باملرتبة األولــى في كرمان، 

ّ
خاتمي، الــذي حل

باإلضافة إلى رئيس السلطة القضائية صادق 
آملي الريــجــانــي، الــذي تــصــّدر نتائج الخبراء 
في مــازنــدران. وفــي مناطق أخــرى، مثل دائــرة 
قــم، وصــل رئــيــس مجلس الــشــورى اإلســامــي 
الــحــالــي عــلــي الريــجــانــي بسهولة ملــقــعــده في 

البرملان على الرغم من ترشحه كمستقل.
على الرغم من تقدم »املعتدلن« واإلصاحين 
أن  أخـــرى، ال يمكن تجاهل  فــي مناطق دون 
بــعــض رجــــال الــديــن مــن املــحــافــظــن حــجــزوا 
مقاعدهم مبكرًا في مجلس الخبراء الجديد. 
ــك، نـــجـــح رفــســنــجــانــي بــاســتــحــقــاق  ــ ــــع ذلــ ومـ
آخر. فهذا األخير فشل في انتخابات رئاسة 
الــخــبــراء األخــيــرة الــتــي جـــرت الــعــام الــفــائــت، 
ونــجــح فــيــهــا مــحــمــد يــــزدي بــاقــتــراع داخــلــي 
لألعضاء، عقب وفاة رئيس الخبراء السابق، 
محمد رضا مهدوي كني. فأثبت رفسنجاني 
الــيــوم، أنـــه قـــادر عــلــى املــنــافــســة فــي الــشــارع. 
ــد فــي  ــديــ ــــن جــ ــوه مـ ــحــ وســـتـــتـــجـــه األنـــــظـــــار نــ
للرئاسة  ترشحه  حــال  في  القريب  املستقبل 
ــز الـــقـــوة  ــ ــراكـ ــ مـــــجـــــددًا. وحـــيـــنـــهـــا ســـتـــظـــهـــر مـ
مــا إن  املــجــلــس، وســيــعــرف  الحقيقية داخــــل 
كانت بيد »املعتدلن« أم املحافظن، بحسب 

بعض املراقبن.
أما في ما يخص مجلس الشورى اإلسامي، 
فــاخــتــاف تــركــيــبــتــه أصــبــح جــلــيــًا للجميع. 
فوز الئحة اإلصاحين ونجاح »املعتدلن« 
بـــاكـــتـــســـاح مـــقـــاعـــد طــــهــــران، يــعــنــي الــنــجــاح 
تـــدريـــجـــيـــة ملــمــثــلــي اإلصــــــــاح أواًل،  ــودة  ــعــ بــ
التغاضي  وبرملان مرّكب ثانيًا. كما ال يجب 
عن نقطتن أساسيتْن؛ األولى أن عددًا كبيرًا 
مّمن اتحدوا مع اإلصاحين، هم في األصل 
أن  والثانية،  املحافظ.  التيار  من  »معتدلن« 
التشكيلة النهائية ملجلس الشورى اإلسامي 
تعتمد على جولة إعادة سيتنافس فيها عدد 
من املرشحن بعد شهر تقريبًا، بسبب عدم 
على  املناطق  بعض  فــي  املتنافسن  حصول 
النسبة املطلوبة، وهي ربع أصوات الناخبن 

في مناطقهم.

عثمان المختار

بــشــكــل مـــفـــاجـــئ وغـــيـــر مــتــوقــع، 
ــن مــقــاتــلــي  ــ تـــمـــّكـــن الــــعــــشــــرات مـ
تـــنـــظـــيـــم »الـــــــدولـــــــة اإلســــامــــيــــة« 
)داعــــــــش(، فــجــر أمــــس األحــــــد، مـــن اخـــتـــراق 
بغداد،  العراقية،  للعاصمة  األمــنــي  الــســور 
والتوغل في مدينة أبو غريب، والتي تبعد 
نــحــو 20 كــيــلــومــتــرًا عـــن مـــركـــز الــعــاصــمــة، 
الــدولــي. استغل  املــطــار  و8 كيلومترات عــن 
ــــوء األحــــــــوال الـــجـــويـــة لــيــبــســطــوا  ــــؤالء سـ هــ
سيطرتهم على مباٍن حكومية، إضافة إلى 
مناطق عــّدة غــرب وشمال غــرب أبــو غريب، 
الجيش  كبيرة في صفوف  وإيقاع خسائر 
ــه، بــعــد  ــ ــدة لـ ــانـ ــسـ ــراقـــي واملـــلـــيـــشـــيـــات املـ ــعـ الـ
انــتــحــاريــة بواسطة  تــفــجــيــرات  تنفيذ ســتــة 
سيارات مفخخة، فتحت الطريق أمام باقي 

حن للدخول إلى أبو غريب.
ّ
املسل

وتعّد مدينة أبو غريب من املناطق الواقعة 
بناؤه حاليًا،  الجاري  األمني  السور  داخــل 
ــداد األمـــنـــي،  ــغــ ــزام بــ ــحــ ــا يـــعـــرف بــ ضـــمـــن مــ
ــراد  حــيــث يــتــواجــد اآلالف مـــن الــجــنــود وأفــ

املليشيات لتأمينه.
»داعــش«  لتنظيم  املفاجئ  الهجوم  وأظــهــر 
ســـــــــوء الــــتــــحــــصــــيــــنــــات واالســــــــتــــــــعــــــــدادات 
ــوات الـــعـــراقـــيـــة، وســهــولــة  ــقـ ــلـ الـــعـــســـكـــريـــة لـ
اخــتــراق الخطوط األمــامــيــة لها، فــي مقابل 
قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات »نوعية« 
ذات طابع استنزافي، تحقق نصرًا إعاميًا 
 
ً
يـــضـــرب مـــعـــنـــويـــات الــــطــــرف اآلخــــــر مــمــثــا
بالقوات العراقية وقوات »الحشد الشعبي« 
الــتــي أكـــدت قــبــل يـــوم واحـــد فــقــط أن بــغــداد 
ابتعد  بالكامل، وأن خطر »داعــش«  مؤمنة 
عــنــهــا، وفــقــًا لــوزيــر الــدفــاع خــالــد العبيدي 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة نــقــلــتــهــا مــواقــع 
ملعركة  الــعــام  التحضير  إطـــار  فــي  محلية، 
املــوصــل، والــتــي تــبــدو مــواعــيــد انطاقتها، 
قبل منتصف العام الحالي، غير مضمونة 

بعد هجوم يوم أمس.
تحدثت  عراقية  عسكرية  قــيــادات  وبحسب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــــإن مـــا بـــن 50 إلــى  لــــ
 مـــن تــنــظــيــم »داعـــــــش« تــمــّكــنــوا 

ً
60 مـــقـــاتـــا

فــي الــســاعــة الــرابــعــة مــن صــبــاح األحــــد، من 
بن  الــرابــطــة  النخيل  بساتن  عبر  التسلل 
منطقة الكرمة التابعة للفلوجة ومدينة أبو 
انتحارين  تفجيرين  بعد  غريب، ونجحوا 
ــة، في  ــيـ ــامـ اســتــهــدفــا خـــطـــوط الــجــيــش األمـ
الــتــوغــل إلـــى داخــــل أبـــو غـــريـــب، ومــهــاجــمــة 
ثكنات الجيش، والتي كان غالبية عناصرها 
غير مستعدين أو في حالة نــوم عميق، ما 

داعش 
على أبواب بغداد

خروقات أمنية تعيد خلط األوراق

»طالبان« تريد أن تعثر 
على ممّول آخر في 

المنطقة غير باكستان
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»تقارُب« إيران و»طالبان«... بفضل »الدولة اإلسالمية« »االعتدال« اإليراني يعيد الروح لحظوظ رفسنجاني رئاسيًا

مـــن مــنــاطــق املــديــنــة واملـــبـــانـــي الــحــكــومــيــة. 
عليه  أطلق  مــا  أو  أبــو غريب  وتثير عملية 
إعـــامـــيـــًا »كـــســـر الـــســـور الـــغـــربـــي لـــبـــغـــداد«، 
عامات استفهام عّدة حول مغزى الهجوم 
سيترتب  ومــا  »داعــــش«،  لتنظيم  بالنسبة 
العراقية  السلطات  لــدى  التزامات  من  عليه 
وزير  من جهته، كشف  األميركية.  والقوات 
»العربي الجديد«، أن »الجيش  عراقي بارز لـ
األميركي كان له الفضل في احتواء الهجوم 
حــلــقــت  ــا  ــمـ ــيـ فـ  ،»16 »أف  مــــقــــاتــــات  ــبــــر  عــ
بغداد  األبــاتــشــي لحماية مطار  مــروحــيــات 
من أي تهديد«. وأضــاف الوزير في اتصال 
هاتفي من بغداد أن »التهديد لم ينته بعد، 
وقد يتكرر الهجوم، وال نعلم عدد من دخل 
إلى املدينة من »داعش«، أو عدد من تم قتله، 

.»
ً
وعدد من انسحب فعا

أن  التي تؤكد  بالكارثة  مــا حصل  ووصــف 
بــغــداد عـــادت لـــدائـــرة الــخــطــر، وأن ســاعــات 
ــد تـــكـــون حــبــلــى  ــة( قــ ــيــ هـــــذه الــلــيــلــة )املــــاضــ
باملفاجآت، في حال أخطأ الجيش باإلعان 
عن تراجع »داعــش«، وخصوصًا أن القوات 
العراقية ال تزال ترفض دخول الصحافين 
لــلــمــنــاطــق الـــتـــي قـــالـــت إنـــهـــا اســتــرجــعــتــهــا 
ــذه الـــتـــطـــورات  ــريـــب. ونــتــيــجــة هــ ــي أبــــو غـ فـ
لصدري  التيار  زعيم  توّجه  الدراماتيكية، 
مــقــتــدى الــصــدر إلـــى املليشيات الــتــابــعــة له 

االتفاق النووي ال يزال الملف األهم الذي يعني طهران داخليًا وخارجيًا، 
وكان هناك شبه إجماع داخلي بين المسؤولين في مراكز صنع القرار 
العليا على تمريره. وعلى الرغم من االنتقادات التي وّجهها متشددون 
دون  من  جرى  عليه  التصويت  لكن  بنوده،  لبعض  البرلمان  داخل  من 
عثرات كبرى، كونه يصب لصالح الكل في النهاية. وقد تواجه حكومة 
روحاني مطبّات بسيطة مع البرلمان الجديد الذي سيبقى المحافظون 

جزءًا ال يتجزأ منه.

مدنيًا   70 بمقتل  األحــد  أمس  عراقية  وطبية  أمنية  مصادر  أفــادت 
يرتديهما  ناسفين  بواسطة حزامين  بتفجير مزدوج  آخرين  وجرح 100 
بغداد،  شرقي  الصدر،  مدينة  وسط  الشعبي  مريدي  بسوق  انتحاريان 
فيما أكدت مصادر طبية أن الحصيلة ليست إال أولية ومرشحة لالرتفاع. 
لـ»العربي الجديد إن »تفجيرًا  وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية 
مزدوجًا بواسطة اثنين من االنتحاريين وقع بسوق مريدي، ما أدى إلى 

فرض حظر تجوال وانتشار أمني كثيف«.

دماء في مدينة الصدر

ال أثر على »النووي«

القضية رصد

وأشــار الصدر إلى أن »الهجمات الداعشية 
لن تؤخر مشروعنا اإلصــاحــي«. وبــّن أنه 
ــذه الــهــجــمــات  ــأن تـــكـــون فـــي هــ لـــن يــســمــح بــ
منفعة للفاسدين. ودعا الحكومة إلى التنبه 
لألخطار بــداًل من جمع األمـــوال، معبرًا عن 
ثقته بقدرة القوات العراقية على الدفاع عن 

بغداد واملدن العراقية األخرى.
ورأى الخبير بالشأن األمني العراقي حسن 
الــفــاحــي، أن أحــــداث أبـــو غــريــب دلــيــل على 
التنظيم  بأن  الخطر لبغداد، وتأكيد  عــودة 
 عن خطأ 

ً
ال يــزال يحافظ على قوته، فضا

الــتــفــاؤل الــبــعــيــد الــــذي ذهــبــت إلــيــه الــقــوات 
فــــي حــديــث  والــــحــــكــــومــــة. ورأى  ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
الهجوم  مــن  الــهــدف  أن  الجديد«  »العربي  لـ
لــيــس تــخــفــيــف الــضــغــط عـــن الــفــلــوجــة، كما 
ــيـــة بــــل هــو  ذكــــــرت قــــيــــادات عــســكــريــة عـــراقـ
وعسكرية،  سياسية  رســائــل  عـــّدة  لتوجيه 
صّبت في مصلحة التنظيم، وكذلك الجيش 
والجيش  الحكومة  شعرت  الــذي  األميركي 
بأهميته في حسم مثل تلك الهجمات وعدم 
صحة ما تــرّوج له األحــزاب املوالية إليــران، 
األميركي، على  للدعم  الحاجة  انتفاء  حول 

حّد قوله. 
وشــهــدت مــنــاطــق أبـــو غــريــب عملية هجرة 
ــائـــات نــحــو مــركــز  ــعـ جــمــاعــيــة لـــعـــشـــرات الـ
بــغــداد بسبب املــعــارك، فيما فــرضــت قــوات 
الجيش حظرًا للتجول على األجزاء األخرى. 
ومـــنـــعـــت الـــحـــركـــة فــيــهــا بــحــســب مــــا أكــــدت 

مصادر محلية عراقية.

إن هـــدف »داعـــــش« لــم يــكــن الــســيــطــرة على 
كونها  ذلـــك،  استحالة  يـــدرك  فهو  املنطقة، 
ــل أريـــــــــاف مـــفـــتـــوحـــة، لـــذا  ــ ــًا، بـ ــ ــدنـ ــ لـــيـــســـت مـ
انــســحــب بــعــد مــقــتــل الــعــديــد مـــن عــنــاصــره 
بسبب القصف الجوي. وأشــار إلى سقوط 
واملليشيات،  الجيش  صــفــوف  فــي  خسائر 
الخرق  أن  وبـــّن  عــن حجمها.  الكشف  دون 
الكبير والــفــاضــح ألســـوار بــغــداد يستدعي 

التحقيق وإعــــادة الــنــظــر بــكــل الــخــطــط. من 
جهتها، أصدرت قيادة عمليات بغداد بيانًا 
مقتضبًا قالت فيه إن الوضع مسيطر عليه 
وتــــم تــكــبــيــد الـــعـــدو خــســائــر كــبــيــرة. ونــفــت 
تمكن »داعـــــش« مــن الــســيــطــرة عــلــى أي من 
مناطق أبو غريب. فيما نفى بيان لتنظيم 
ــــش« نــشــرتــه وكــالــة »أعـــمـــاق« التابعة  »داعـ
ــه ســيــطــر عــلــى عــدد  ــم أنـ ــر، وزعــ ــ ــذا األمـ لـــه هـ

أن  عراقية  عسكرية  مصادر  أكــدت 
من  بالكامل  ينسحب  لــم  »داعـــش« 
أمس،  ليل  حتى  غريب،  أبو  منطقة 
تزال  ال  مناطق  هناك  أن  إلى  وأشــارت 
القصف  رغم  بالفعل،  سيطرته  تحت 
يكون  أن  ويُحتمل  الكثيف.  الجوي 
إخراجه صعبًا منها في أوقات الليل، 
التي  الجوية  األحــوال  سوء  ظل  في 
المصادر  وأكــدت  المنطقة.  تضرب 
سقوط ما ال يقل عن 70 قتيًال وجريحًا 
في صفوف القوات لعراقية، إضافة 
أنهم  يعتقد  مفقودين،  آخرين  إلى 

سقطوا رهائن بيد »داعش«.

رهائن ومناطق 
رة غير مطهَّ

رغم تقدم 
»المعتدلين« 
و»اإلصالحيين« 
إال أن 
المحافظين 
يظلون رقمًا 
)Getty( صعبًا

سهل على أفراد التنظيم تصفيتهم جميعًا، 
ــتـــوغـــل بـــاتـــجـــاه مـــنـــاطـــق الــحــمــدانــيــة  ــم الـ ثــ
والــنــصــر والــســام الــعــبــادي وخـــان ضــاري، 
وتدمير عــدد مــن مــقــرات الجيش والهجوم 
ومركز  البلدية  ودائـــرة  للشرطة  مركز  على 
)القمح( واملصنع  الحبوب  اإلطفاء ومخزن 
الـــعـــراقـــي لـــلـــحـــديـــد. هـــجـــوم مــخــطــط جـــرى 
خــــــال وقــــــت قـــيـــاســـي بـــلـــغ ثــــــاث ســـاعـــات 
بواسطة  انتحارية  تفجيرات  تخللته  فقط، 
تمركز  نــقــاط  استهدفت  مفخخة،  ســيــارات 
ــيــــش، فـــيـــمـــا قـــطـــع عـــنـــاصـــر »داعــــــــش«  الــــجــ
ومدن  بغداد  بن  الــرابــط  الرئيسي  الطريق 

غرب أبو غريب.
ــمــــرت ســـيـــطـــرة الـــتـــنـــظـــيـــم حـــتـــى بــعــد  ــتــ اســ
بسبب  بالتراجع  يبدأ  أن  قبل  األحـــد،  ظهر 
تــدخــل ســـاح الــجــو األمــيــركــي الـــذي قصف 
الــتــنــظــيــم وتــجــمــعــاتــه بــشــكــل مــكــثــف. وقـــال 
العميد الــركــن كــريــم ســعــدي الــجــورانــي، إن 
بعدما سيطر  الخلف  إلــى  تــراجــع  التنظيم 
على قرية كاظم الــعــذاب وأجـــزاء من بلدتي 
 عن 

ً
الــحــمــدانــيــة والــنــصــر والـــســـام، فــضــا

واملصنع  للشرطة  ومركز  الحبوب  مخازن 
العراقي وثكنات للجيش، وذلك بعد وصول 
تــعــزيــزات مـــن الــجــيــش الــعــراقــي والــشــرطــة 

ومليشيات »الحشد الشعبي«.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــورانـــي لــــ ــجـ وأضــــــاف الـ

تمّكن اإلصالحيون 
و»المعتدلون« من 

استعادة ثقة الشارع 
اإليراني، أخيرًا، وهو ما 
من شأنه إعادة الروح 

للحظوظ الرئاسية للرجل 
القوي في النظام، أكبر 

هاشمي رفسنجاني

اتهامات لالستخبارات اإليرانية بفتح معسكرات لتدريب »طالبان« في أفغانستان )عطا كناريه/فرانس برس(

تزامن هجوم »داعش« مع تفجيرات دموية في مدينة الصدر )حيد حمداني/فرانس برس(
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دعوة أمير قطر 
إلى ختام فعاليات 

»رعد الشمال«

ــلـــك الـــســـعـــودي ســـلـــمـــان بــن  ــا املـ ــ دعـ
ــز )الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــس،  ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ عــ
ثاني،  آل  بــن حمد  أمــيــر قطر تميم 
لتمرين  الختامي  الحفل  لحضور 
»رعــــــــد الــــشــــمــــال« الــــــــذي يــــقــــام فــي 
ــة املـــلـــك خـــالـــد الــعــســكــريــة«  ــنـ »مـــديـ
شـــمـــالـــي الـــســـعـــوديـــة فــــي مـــــارس/

املقبل، بحسب ما نقلت وكالة  آذار 
األنباء القطرية. وجاءت الدعوة في 
رسالة خطية وّجهها امللك لألمير، 
ونــقــلــهــا الــســفــيــر الـــســـعـــودي لـــدى 

الدوحة عبدالله العيفان.
)قنا(

الغنوشي يحسم فصل 
الدعوي عن السياسي

ــنــــهــــضــــة«،  ــة »الــ ــ ــركـ ــ ــــم حـ ــيـ ــ ــــن زعـ ــلـ ــ أعـ
أن مشروع  أمــس،  الغنوشي،  راشــد 
الــحــركــة يــتــجــه نــحــو االهـــتـــمـــام في 
شـــؤون الـــدولـــة والــســيــاســة. وبـــدأت 
»الـــنـــهـــضـــة« مـــنـــذ الـــســـبـــت فــــي عــقــد 
مـــؤتـــمـــراتـــهـــا اســــتــــعــــدادًا ملــؤتــمــرهــا 
العاشر بعد شهرين من اآلن. وقال 
الــغــنــوشــي إن املـــشـــروع اإلســـامـــي 
مــتــرامــي األطـــــــراف، ولـــكـــن »لــــم تعد 
هــنــاك حــرب هــويــة فــي تــونــس. هذه 
املــعــركــة ُحــســمــت لــصــالــح أن الــبــلــد 
ــك  ــلــــى ذلــ ــد عــ ــ ــهـ ــ ــي مـــســـلـــم وشـ ــ ــربـ ــ عـ
الدستور، وبالتالي على الحزب أن 
يكون عصريًا متخصصًا في شؤون 
الدولة«. كام يحسم اتجاه الحركة 

للفصل بن الدعوي والسياسي.
)العربي الجديد(

نائب مصري يضرب 
عكاشة بالحذاء

املــصــري، كمال أحمد،  النائب  أقــدم 
خــــال جــلــســة الـــبـــرملـــان أمــــس، على 
ــة  ــاشـ ــكـ ــــق عـ ــيـ ــ ــــوفـ ــه تـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ضـــــــــرب زمـ
بالحذاء بمجرد دخوله  )الــصــورة( 
إلى قاعة مجلس النواب، احتجاجًا 

اإلسرائيلي  السفير  مقابلته،  على 
أربعة  قبل  بمنزله،  كــوريــن  حاييم 
أيـــــــام. وقــــــام رئـــيـــس املـــجـــلـــس عــلــي 
عبدالعال، على اإلثر بطرد النائبن 
من الجلسة. وقال أحمد، قبل دخوله 
جلسة البرملان، إنه جاء برسالة من 
الرئيس املصري الراحل جمال عبد 
العميل«،  »الخائن  للنائب  الناصر 
الذي  الحذاء  الرسالة هي  وأن هذه 
ــال الــبــرملــان  ــ رمــــى بـــه عــكــاشــة. وأحــ
املصري عكاشة، إلى لجنة خاصة، 
لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه بـــشـــأن اســتــقــبــالــه 
السفير اإلسرائيلي، وذلك بعد عدة 

طلبات نيابية بذلك.
)العربي الجديد(

مقتل ضابط مصري 
بهجوم بسيناء

قـــتـــل مــســلــحــون مـــجـــهـــولـــون، أمــــس، 
ضابطًا مصريًا، أمام منزله بمدينة 
سيناء.  شــمــال  بمحافظة  الــعــريــش، 
وقــــــال شـــهـــود عـــيـــان إن مــجــهــولــن 
النقيب،  الــضــابــط  فـــاجـــأوا  مــلــثــمــن، 
عــبــدالــلــه خــلــيــل عـــبـــدالـــجـــواد، أثــنــاء 
استعداده لركوب سيارته، متوجهًا 
إلـــى عــمــلــه، بــمــديــريــة األمــــن بشمال 
سيناء، بوابل من الرصاص، فسقط 
الجناة  الذ  بينما  الــحــال،  فــي   

ً
قتيا

بالفرار.
)العربي الجديد(

أنقرة تحبط 18 هجومًا 
انتحاريًا

أعلن وزير الداخلية التركي، إفكان 
التركية  األمــــن  قــــوات  أن  أمــــس،  آال، 
منذ  انتحاريًا  هجوما   18 أحبطت 
مطلع العام، بينها ثاثة عن طريق 
املخطط  كــان من  اعتراض سيارات 
إحـــــدى  إن  آال  وقـــــــــال  تـــفـــجـــيـــرهـــا. 
الــســيــارات الــثــاث عــثــر عليها هــذا 
األسبوع عند جامعة بوجازيك في 
اســطــنــبــول، الــتــي تـــم إخــــاء أجــــزاء 
مــنــهــا الـــخـــمـــيـــس نــتــيــجــة لــتــهــديــد 

بوجود قنبلة.
)رويترز(

ودعاها إلى االستعداد للدفاع عن العاصمة 
العراقية، ضّد خطر »داعش«.

ودعا الصدر املليشيات والفصائل املسلحة 
فــي »لـــواء بــغــداد وســرايــا الــســام«، التابعة 
عن  للدفاع  الــفــوري  االستعداد  إلــى  لتياره، 

بغداد بعد تعرض مناطق غربي العاصمة 
ــــاف فـــي بــيــان أنــه  ــابــــي«. وأضـ لــهــجــوم »إرهــ
حـــذر الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــــرارًا مــن الخطر 
املــحــدق بــالــعــاصــمــة، لكنها لــم تــكــن واعــيــة. 
وأشــار إلى أن »مشروع اإلصــاح الجهادي 

أن يستمر«،  وبــغــداد يجب  الــعــراق  لحماية 
مؤكدًا أن تدهور األوضاع األمنية لن يثني 
باإلصاحات  املطالبة  عن  الــصــدري  التيار 
الــحــكــومــيــة، والــتــغــيــيــرات الـــجـــذريـــة داخـــل 
األحزاب إلبعاد الشبح الطائفي عن العراق. 
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اقتصاد
إيران تُغري مستثمري كردستان

أربيل ـ العربي الجديد

أجــرى مســؤولون ومســتثمرون إيرانيــون لقاءات 
مكثفة مع رجال أعمال من إقليم كردستان العراق، 
في محاوالت إلقناعهم بنقل مشاريعهم إلى إيران 
وتصفيــة أعمالهــم فــي اإلقليــم الذي يشــهد ترديــا اقتصاديا، 
علــى خلفيــة انهيــار أســعار النفــط وكلفة الحرب ضــد تنظيم 
الدولــة اإلســامية. وقــال مــا ياســن، املتحــدث باســم اتحــاد 
املســتثمرين في كردســتان )شــمال العراق(: »إيران تعمل عن 
طريــق القنصليــات التابعــة لهــا في أربيل والســليمانية على 
جــذب رجــال األعمــال واملســتثمرين األكــراد«، مشــيرا إلــى أن 

عددًا منهم قبل بالفعل بالفكرة وقرر نقل أمواله.
وأضــاف ياســن فــي تصريحــات صحافيــة أمــس، أن األزمــة 
االقتصاديــة التــي تعصــف بإقليــم كردســتان، أدت إلــى إعان 
1500 شــركة ومســتثمر إفاســهم، وقــام عــدد منهــم بمغــادرة 

اإلقليم.
إلــى  وتابــع أن قســما مــن رجــال األعمــال نقلــوا مشــاريعهم 
وأوروبــا،  واإلمــارات  وجورجيــا  تركيــا  مثــل  العــراق  خــارج 

بينمــا قــام البعــض بنقلهــا إلى محافظــات عراقية أخرى، في 
محاولة للبقاء وإدامة أنشطتهم.

وبعــد طفــرة اقتصاديــة دامــت عشــر ســنوات، بــدأت حكومــة 
إقليــم كردســتان تعانــي منذ عــام 2014، عندما قلصت بغداد 
حصتها من امليزانية، بعد أن شّيد األكراد خط أنابيب يصل 
إلى تركيا ســعيًا لتحقيق االســتقال االقتصادي، ما تســبب 
في خفض رواتب موظفي القطاع العام بما يصل إلى %75.

العــراق مثقلــة بالديــون وعليهــا  وحكومــة إقليــم كردســتان 
متأخرات ألربعة أشهر وتضررت كثيرًا بتهاوي سعر النفط 
بنحو 70% منذ يونيو/ حزيران 2014، حيث تعتمد حكومة 

اإلقليم على عوائد النفط ملواصلة عملها.
تشــهد  الســليمانية  مثــل محافظــة  املناطــق  بعــض  وأخــذت 
توترات أمنية وتظاهرات للموظفن تطالب بصرف رواتبهم 
واجــراء إصاحــات، وهــو مــا دفــع العديــد مــن رجــال األعمــال 
لتصفية أعمالهم وبيع عقاراتهم واالنتقال من املحافظة إلى 

مدن أخرى أكثر استقرارًا.
وتحتــاج حكومــة اإلقليــم إلى مبلغ 730 مليون دوالر شــهريًا 
لصــرف رواتــب املوظفــن واملتقاعديــن، والذيــن يبلــغ عددهــم 

1.4 مليــون. وكان رئيــس الــوزراء العراقــي، حيــدر العبــادي، 
قــد ذكــر منتصــف فبراير/شــباط الجــاري، أن بغــداد ســتدفع 
أوقــف  إذا  وذلــك  كردســتان،  فــي  الحكومــة  موظفــي  رواتــب 
اإلقليم بيع النفط بشــكل مســتقل، ملمحًا إلى إمكانية إحياء 
إقليــم  ســلطات  وأبــدت  واإليــرادات.  النفــط  لتقاســم  اتفــاق 

كردستان موافقتها على مقترح العبادي.
إن  اإلقليــم،  فــي  املســتثمرين  اتحــاد  باســم  املتحــدث  وقــال 
اســتمرار األزمة ســيدفع بجميع رجال األعمال واملســتثمرين 
إلى االنتقال إلى إيران، مضيفًا: »عرضوا على رجال األعمال 
وفقــا   %100 بنســبة  مشــاريعهم  بامتــاك  الســماح  األكــراد 

للقوانن اإليرانية، وتسهيات أخرى مشجعة«.
وتابــع »الخطــر األكبر يقع على محافظة الســليمانية لقربها 
الحــدود  حيــث  االنتقــال،  وســهولة  إيــران  مــن  الجغرافــي 
االقتصاديــة  األزمــة  اســتمرار  أن  مــن  محــذرا  مفتوحــة«، 
فــي اإلقليــم ألربــع ســنوات مقبلــة ســيؤدي إلــى تفريغــه مــن 
زار  إيرانيــا  اقتصاديــًا  وفــدًا  أن  إلــى  وأشــار  املســتثمرين«. 
اتحــاد املســتثمرين مؤخــرا، وطلــب منــه التعــاون فــي مجــال 

إقناع املستثمرين األكراد بالعمل في إيران.

الرباط ـ مصطفى قماس

تقــود إســبانيا حربــا ضــد الطماطــم املغربيــة، ضمــن 
حملة أوروبية للضغط على السلع الزراعية املستوردة 
من اململكة، ال سيما بعد قرار محكمة العدل األوروبية 
القاضــي بإلغــاء االتفاقيــة الفاحية مع املغرب، والذي 
االتحــاد  مــع  االتصــاالت  بتعليــق  الربــاط  عليــه  ردت 
النائبــة  كارســيا،  هيرانــز  إســتر  وطالبــت  األوروبــي. 
عــن الحــزب الشــعبي اإلســباني في البرملــان األوروبي، 
بإجــراء حســاب أســبوعي لقيمــة الــواردات األوروبيــة 
مــن الخضــر والفاكهــة املغربيــة، رافضــة اللجــوء إلــى 

القيمــة الجزافيــة لتقديــر هــذه الــواردات، فيمــا اعتبــر 
مســؤولون فــي القطــاع الفاحــي )الزراعــي( املغربــي، 
أن هــذه املطالبــة تأتــي للتضييق على الســلع املغربية 
ال ســيما الطماطــم. وكانــت منظمــة املزارعــن ومربــي 
املواشــي فــي منطقــة األندلــس جنــوب إســبانيا، دعــت 
االتحــاد األوروبــي فــي يناير/كانــون الثانــي املاضــي، 
إلــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن أجــل مواجهــة ارتفاع 

واردات الطماطم املغربية.
كمــا قــال منتجــو الطماطــم في جزر الكنــاري الخاضعة 
لســيطرة إســبانيا، إن املنافســة املغربيــة ألحقــت بهــم 
ضــررًا كبيــرًا، بســبب انخفــاض كلفــة اليــد العاملــة فــي 

املغربيــة  الفيدراليــة  لكــن  بأوروبــا.  مقارنــة  املغــرب 
الخضــر والفواكــه )جمعيــة تضــم  ملنتجــي ومصــدري 
املنتجن واملصدرين(، قالت إن هذه الضغوط تأتي في 
ســياق الحــرب ضــد الطماطم املغربيــة بأوروبا، خاصة 
من قبل اإلسبان، مؤكدة أن الرباط ال تتجاوز الحصص 

املحددة لصادراتها بنحو 42 ألف طن شهريا.
»العربي  وقال أحد املصدرين في املغرب، في تصريح لـ
الجديــد«، »اعتدنــا علــى املنــاورات التــي يلجــأ إليهــا 
القطــاع  فــي  للمغــرب  منافســة  بلــدان  مــن  املصــدرون 
منتجــون  دعــا  أن  ســبق  أنــه  إلــى  وأشــار  الفاحــي«. 
إســبان إلــى ضــرورة منــع اســتيراد الزيتــون املغربــي، 

كمــا كانــت هنــاك محــاوالت خــال العام املاضــي 2015 
إلــى فــرض عقوبــات علــى اســتيراد الطماطــم املغربيــة 

في السوق األوروبي.
وجــاء املغــرب كأول مــزود غيــر أوروبــي لــدول االتحــاد 
بيانــات  حســب  املاضــي،  العالــم  والفواكــه  بالخضــر 
معهــد اإلحصــاء األوروبــي »أوروســتات«، بقيمــة 630 
مليــون يــورو، بزيــادة بلغــت نســبتها 15% عــن العــام 
2014. ووصلــت قيمــة الطماطــم املصــدرة إلــي االتحــاد 
أي  يــورو،  مليــون   295.7 إلــى   2015 فــي  األوروبــي 
مــا يمثــل نصــف الصــادرات املغربيــة، حيــث ارتفعــت 

مبيعات الطماطم بنسبة %25.

اإلسبان يقودون حربًا ضد طماطم المغرب

مصطفى عبد السالم

في خطابه األخير، طرح السيسي 
 هو: »َمن أنتم«، وكأنه ال 

ً
سؤاال

يعرف حال شعبه. وألنه سأل فمن 
حقه علينا أن نجيب عن سؤاله، وأن 

نقول له من نحن.
نحن فقراء مصر الذين منعتهم عزة 

أنفسهم من مد أيديهم ألحد، رغم 
فقرهم الشديد، وعدم وجود قوت 

يومهم. نحن الذين نعاني من أزمات 
معيشية حادة وارتفاعات متواصلة 
في األسعار، رغم أنك وعدت بالرفق 

بنا والحنو علينا.
نحن ماليني الشباب الذين انتظر 

منك توفير فرص عمل وحياه 
كريمة، فإذا به يجد نفسه داخل 

السجون، وتقفز نسبة البطالة 
بني صفوفه إلى 25%، بشهادة 

حكومتك.
نحن املوظفون الذين ال تكفيهم 

رواتبهم حتى األسبوع األول من 
الشهر، وتهددهم بالفصل عبر 

قانون الخدمة املدنية.
نحن دافعو ضرائب قيمتها 350 
مليار جنيه سنويًا، وبعدها تتم 
معايرتنا على توفير مياه ملوثة 

وتطالبنا بسداد توصيلها. 
نحن الذين لم نعرف بعد مصير 

أكثر من 50 مليار دوالر قيمة منح 
ومساعدات تلقاها نظامكم من دول 

الخليج وحدها منذ 3 يوليو 2013.
نحن املطالبون بالتبرع لتمويل شراء 

سجاد أحمر يسير عليه موكبك 
وأحدث املوتوسيكالت التي تزين 
بها املوكب. نحن الذين لم نعرف 

مصير الوفر الذي تحقق في فاتورة 
استيراد املشتقات البترولية خالل 
العامني األخيرين والبالغ 70 مليار 

جنيه، بشهادة حكومتك.
نحن املطالبون بالتبرع لصندوق 

عزف رجال األعمال عن التبرع 
له، رغم الضغوط الشديدة التي 

تعرضوا لها »وهتدفع يعني 
هتدفع«. نحن املزارعون الذين نواجه 

ارتفاعات مستمرة في السوالر 
ومشاكل كثيرة في بيع املحاصيل 

الزراعية. نحن الصناع الذين 
»اتخربت« بيوتهم وتم إغالق 5 آالف 
من مصانعهم بسبب أزمات الطاقة 
والكهرباء والدوالر، ولم يسألنا أحد 
عن سر اإلغالق أو يتحرك إلنقاذنا.

نحن املصّدرون الذين أغلقت أمامهم 
أسواق خارجية بسبب تدخل 

نظامك في شؤون بلدانهم الداخلية.
نحن العمال املغتربون الذين تمت 

إهانتنا وطردنا من بالد الغربة ولم 
نجد من يدافع عنا أو يحنو علينا.

نحن املرأة التي تدافع بيدها 
وأسنانها للحفاظ على أسرتها 

وتدبير احتياجاتها من مأكل 
ومشرب رغم غالء األسعار.

نحن األرامل واملطلقات الالتي 
تركتهن في العراء يواجهن حياه 

قاسية بدون تغطية مالية أو تأمينية 
أو صحية. نحن أصحاب املعاشات 
الذين ال نعرف مصير أموالنا، بعد 

أن نهبها نظام مبارك وضارب 
بها يوسف بطرس غالي ومحمود 

محيي الدين في البورصة؟
نحن الشعب الفقير املنهوب الذي 

ال يستطيع حتى أن يشكو، ألن 
الشكوى ليست ُمّرة فقط، بل قد 

تترجم شكوته إلى جريمة قلب نظام 
الحكم.

هل عرفت من نحن؟

نحن الفقراء 
أعزاء األنفس

الصين 
تخطط لرفع 

سن التقاعد
إعــام  وســائل  ذكــرت 
الصــن  أن  صينيــة، 
يواجــه صندوقهــا  التــي 
التقاعــد  ملعاشــات 
ضغوطــا مالية، ســتضع 
خطة في 2017 لرفع سن 
التقاعد الرسمي. ونقلت 
نيــوز  تشــاينا  وكالــة 
ســرفيس شــبه الرســمية 
أمــس، عن جــن وي قانغ 
فــي  البحــوث  رئيــس 
البشــرية  املــوارد  وزارة 
االجتماعــي  واألمــن 
تغييــر  إن  قولــه، 
سيســتغرق  السياســة 
ويبلــغ  5 ســنوات.  نحــو 
الرســمي  التقاعــد  ســن 
فــي  الرجــال  لغالبيــة 
عامــا   60 الحكومــة 
الشــركات  فــي  وللنســاء 
عامــا   55 الحكوميــة 
 50 األخــرى  وللفئــات 
عامــا. ويحــذر املحللــون 
مــن  طويــل  وقــت  منــذ 
التقاعــد  معاشــات  أن 
الحكوميــة تواجه نقصا 

حادا في التمويل.
بلــوغ  البعــض  ويتوقــع 
العجز نحو 11 تريليون 
عامــًا   20 الـــ  فــي  دوالر 
القادمــة، حيــث ســترتفع 
فــوق  الصينيــن  نســبة 
مــن   %39 إلــى  عامــا   60
الســكان مقابــل  إجمالــي 

15% اآلن.

الخطيب،  محمد  األردنية،  العمل  وزارة  باسم  الناطق 
أعلن أمس، المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة، الفتًا 
على  حرصًا  يأتي  إغالقها  وأن  مهنة،   19 تبلغ  أنها  إلى 

توفير فرص العمل للمواطنين األردنيين.

وزير الطاقة والصناعة القطري، الرئيس الحالي لمنظمة 
السادة،  للنفط )أوبك(، محمد بن صالح  الدول المصدرة 
قال في تصريحات لقناة »سي إن إن«، إنه يمكن أن تصل 
فبراير/ في  للبرميل  دوالرًا   50 مستوى  إلى  النفط  أسعار 

شباط 2017، وأن تتجاوز هذا الرقم.

الوزراء  بإقالة  التنزاني، جون ماجوفولي، هدد  الرئيس 
ال  أو  وممتلكاتهم،  أرصدتهم  عن  يعلنون  ال  الذين 

حملته  إطار  في  وذلك  بالنزاهة،  تعهد  على  يوقعون 
للقضاء على الفساد في البالد منذ فوزه في االنتخابات 

الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

سفير روسيا في المغرب، فاليري فوروبيوف، قال في 
المملكة  إن  »نوفوستي«،  الروسية  األنباء  لوكالة  حديث 
تعد  التي  العشرة،  البلدان  الئحة  ضمن  جاءت  المغربية 
إجمالي  أن  إلى  للروس، مشيرا  السياحية  الوجهات  أفضل 
الفصل  خالل  بلغ  المغرب  على  الوافدين  السياح  عدد 

األول من 2015 نحو 4.3 ماليين سائح.

قال  شومر،  تشارلز  األميركي  الشيوخ  مجلس  عضو 
قواعد  بوضع  االتــحــادي  الطيران  إدارة  ــزام  إل يريد  إنــه 

إلى  مشيرا  الطائرات،  في  المقاعد  لحجم  األدنــى  للحد 
ومساحة  المقاعد  حجم  تقلص  التجارية  الطائرات  أن 
األرجل في الطائرات، ما يجبر الركاب اآلن على الجلوس في 

الطائرات »مثل السردين«.

خالد  الــمــصــري،  الداخلية  والــتــجــارة  التموين  وزيـــر 
في  موقعا   79 في  حاليا  يجري  العمل  إن  قال  حنفي، 
 105 لتطوير  القومي  المشروع  ضمن  محافظة،   20
شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، وذلك 
الحصاد  موسم  قبل  الشون  كافة  تسليم  من  لالنتهاء 
الحالي. ويجري تحويل هذه الشون وفق خطة عمل بين 
الهندسية  والهيئة  والتخزين  للصوامع  القابضة  الشركة 

التابعة للجيش المصري وشركة بلومبرغ األميركية.

أسماء في األخبار
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االنتخابات الرئاسية األميركية

التنافس على دعم إسرائيل... يجمع المرشحين

تراجع فرص »المصالحة« اإلسرائيلية ـ التركية
ضغوط مصرية وروسية تكبح المفاوضات

أنابت هيالري كلينتون 
زوجها لزيارة  قادة 

المنظمات اليهودية

نظام السيسي يبدي 
حساسية إزاء تحسين 
الظروف االقتصادية 

في قطاع غزة

واشنطن ـ منير الماوري

للرئاســة  املرشــحون  يختلــف 
شــيء  كل  علــى  األميركيــة 
إســرائيل،  دعــم  باســتثناء 
الجمهوريــون  املتنافســون  فيتســابق 
والديمقراطيــون معــًا الســترضاء تــل أبيــب 
املؤيــدة  األميركيــة  واللوبيــات  والناخبــن 
الطرفــن  يجمــع  شــيء  ال  االحتــال.  لدولــة 
املعــروف  أو  اليهــودي  الصــوت  ســوى 
فــي  املؤثــر  الصهيونــي«  »املســيحي  بـ
الواليات املتحدة، والتبرعات الســخية التي 
يقّدمهــا رجــال األعمــال اليهــود للمرشــحن 

الحائزين على القدر األكبر من رضاهم.
الخارجيــة  أرســلت وزيــرة  فــي هــذا اإلطــار، 
الحــزب  عــن  املرشــحة  الســابقة،  األميركيــة 
األســبوع  كلينتــون،  هيــاري  الديمقراطــي 
املاضــي، زوجها، الرئيس األميركي األســبق 
إلــى جنــوب واليــة فلوريــدا،  بيــل كلينتــون 
حيــث يوجــد فيهــا أكثــر مــن 500 ألــف ناخب 
يهــودي، مــن املقــرر، أن يدلــوا بأصواتهم في 
بالحــزب  الخاصــة  التمهيديــة  التصفيــات 
مــارس/آذار  منتصــف  فــي  الديمقراطــي 

املقبل. 
وبحسب ما أكدته حملة كلينتون ومصادر 
بيــل  التقــى  أخيــرًا،  أميركيــة  صحافيــة 
كلينتــون بعــدد من قادة املنظمات اليهودية 
لهــم  وقــّدم  الواليــة،  جنــوب  فــي  األميركيــة 
مــع  التحالفيــة  العاقــة  بإيصــال  وعــودًا 
إســرائيل إلــى أوثــق ممــا كانــت عليــه فــي أي 

وقت مضى.
 اللقــاء تم في 

ّ
وقالــت املصــادر الصحافيــة إن

غرفــة جانبيــة مغلقــة علــى هامــش فعاليــة 
أوصــدت األبــواب أمــام الصحافيــن ملنعهــم 
تســربت  املعلومــات  لكــن  تغطيتهــا.  مــن 
 بيــل كلينتــون تعّهــد نيابــة عــن 

ّ
الحقــًا بــأن

ممــا  إســرائيل  مــع  العاقــة  بتنقيــة  زوجتــه 
شــابها فــي عهــد الرئيــس األميركــي الحالــي 
بــاراك أوبامــا مــن خافات مع رئيس الوزراء 
وكانــت  نتنياهــو.  بنيامــن  اإلســرائيلي 
كلينتــون قــد أعلنــت فــي وقــت ســابق أنهــا 
علــى  ســتعمل  بالرئاســة  فوزهــا  حــال  فــي 
ــم مخاوف إســرائيل مــن االتفاق النووي  تفهُّ

علــى عــدم ربطــه بيهــود أميــركا، لكــن وقوفه 
 شــك فــي أي وقت 

ّ
مــع إســرائيل لــم يكــن محــل

 نشبت خافات مع نتنياهو. 
ْ
حتى وإن

على الجانب الجمهوري، ترّدد ذكر إسرائيل 
أكثر من خمسن مرة خال املناظرة األخيرة 
ترشــيح  علــى  الخمســة  املتنافســن  بــن 
الحزب لهم. وعلى الرغم من هيمنة القضايا 
الداخليــة علــى وقائــع املناظــرة التــي جــرت، 
هيوســن  مدينــة  فــي  املاضــي،  الخميــس 
بواليــة تكســاس، حــرص جميــع املتنافســن 
إســرائيل.  مــع  القــوي  وقوفهــم  تأكيــد  علــى 
بشــأن  بينهــم  مــا  فــي  التهــم  تراشــقوا  كمــا 
مــدى صــدق االنحيــاز إلســرائيل مــن عدمــه. 
 أكثر من أبدى اعتدااًل بن 

ّ
ومن املفارقات، أن

املتنافسن، هو املرشح الثري املثير للجدل، 
دونالد ترامب.

زميلــه  روبيــو  ماركــو  الســيناتور  واتهــم 
االنحيــاز  فكــرة  يســتطيب  ال  بأنــه  ترامــب 
ينــوي  بــل  الفلســطينين  ضــد  إلســرائيل 
ي النزاع من مسافة واحدة. 

َ
التعامل مع طرف

الحيــاد مثيــر  هــذا  مثــل  أن  واعتبــر روبيــو 
، إنه 

ً
للقلــق. وســخر روبيــو مــن ترامــب قائــا

يظــن أن »توقيــع االتفــاق مــع الفلســطينين 
شــبيه بصفقــة عقاريــة«، مضيفــًا أن »ترامب 
لــم يجــرب التعامل مــع اإلرهابيــن«. ويظهر 
ــل 

ّ
املفض املرشــح  بأنــه  املعــروف  روبيــو، 

لدوائر القرار في تل أبيب، عداًء شــديدًا ضد 
، إنهم »يتصرفون دائمًا 

ً
الفلسطينين قائا

بســوء نيــة. والســلطة الفلســطينية أضاعــت 
ورفضــت  الســام  لتحقيــق  عديــدة  فرصــًا 

عروضًا ســخية جدًا من إســرائيل«. وأضاف 
منــذ  أطفالهــم  مــون 

ّ
»يعل الفلســطينين   

ّ
أن

 قتل 
ّ
أن يبلــغ الفــرد منهــم األربــع ســنوات، أن

اليهــود هــو الفعــل املجيــد. وحركــة حمــاس 
ذ الهجمات اإلرهابية 

ّ
تطلق الصواريخ وتنف

على إسرائيل بشكل متكرر«.
إن   ،

ً
قائــا نظــره  وجهــة  روبيــو  وينهــي 

والفلســطينين،  إســرائيل  بــن  »االتفــاق 
نظــرًا لوضــع األخيرين الحالي، غير ممكن«. 
واعتبــر روبيــو أن الرئيــس املقبــل للواليــات 
مثلــه  شــخص  يكــون  أن  يجــب  املتحــدة 
»ألنهــا  إســرائيل،  جانــب  إلــى  بحــزم  يقــف 
جميــع  بــن  الديمقراطيــة  الوحيــدة  الدولــة 
حلفــاء الواليــات املتحــدة فــي منطقة الشــرق 

األوسط«.
لكــن ترامــب بــّرر موقفــه بالقــول إن »إحــال 
الســام يتطلــب مــن الوســيط أال يعلــن هوية 
الطــرف الســيئ أو الجيــد«، موضحــًا أنــه ال 
أردنــا  إذا  الجيــران  »إذالل  مــن  فائــدة  يــرى 
لتحقيــق  فــي مفاوضــات صعبــة  االنخــراط 
الســام ملــا فيــه مصلحة إســرائيل ومصلحة 
ترامــب  واســتدرك  معــًا«.  آن  فــي  جيرانهــا 
أنــي لســت   إن »هــذا ال يعنــي 

ً
حديثــه قائــا

مــن املناصريــن جــدًا إلســرائيل«. ودلــل علــى 
ــى العديــد مــن 

ّ
ــه تلق

ّ
مناصرتــه لألخيــرة بأن

الجوائز من تل أبيب. 
واعتبــر أن العمــل علــى تحقيــق الســام بــن 
مــن  واحــدًا  ســيكون  وجيرانهــا،  إســرائيل 

أعظم إنجازات رئاسته.
ق السيناتور األكثر تطرفًا تيد 

ّ
من جانبه، عل

، إن »متصدر 
ً
كروز على ما قاله ترامب قائا

قائمــة الترشــيح الجمهوريــة يلتقــي في هذا 
هيــاري  الديمقراطيــة  املرشــحة  مــع  الــرأي 
مــع  يتفــق  ال  ــه 

ّ
أن إلــى  مشــيرًا  كلينتــون«، 

كليهمــا فــي ســعيهما للحيــاد بــن إســرائيل 
أكــون  »دعونــي  وتابــع:  والفلســطينين. 
واضحــًا، إذا أصبحــت رئيســًا، لــن أتــردد فــي 
االنحيــاز إلســرائيل فــي كل الظروف«. يشــار 
قــت هيئــة الطيــران 

ّ
هنــا، إلــى أنــه عندمــا عل

الفيدراليــة األميركيــة رحــات الطيــران إلــى 
مطــار اللــد فــي فلســطن املحتلــة عــام 1948 
لفتــرة وجيــزة أثنــاء حــرب 2014 علــى غــزة، 
هاجم كروز إدارة أوباما بشدة متهمًا إياها 

باتخاذ قرار مقاطعة إسرائيل.
بــدوره، تحــدث حاكــم واليــة أوهايــو، جــون 
كاســيك عن تأييده القوي إلســرائيل، مشيرًا 
الــذي يملكــه  أنــه ال يملــك مــااًل بالقــدر  إلــى 
فــي  ه 

ّ
ســجل  

ّ
لكــن إســرائيل،  ليعطــي  ترامــب 

الطبيــب  أمــا  إلــى جانبهــا طويــل.  الوقــوف 
الجراح املتقاعد بن كارسون، حاول إثبات 

تأييــده إلســرائيل عن طريــق إقحام الحديث 
ه 

ّ
عــن زيارتــه إليهــا قبــل أشــهر عــدة. وقــال إن

فــردًا  يجــد  ولــم  هنــاك  كثيريــن  مــع  تحــدث 
قــد  املتحــدة  الواليــات  أن  يعتقــد  ال  واحــدًا 
محــذرًا  وأضــاف  إلســرائيل.  ظهرهــا  أدارت 
 »آخــر شــيء يتعــن علينــا القيــام بــه هــو 

ّ
أن

رفض إسرائيل«، مستدركًا كامه، »لكن هذا 
ال يعنــي أننــا ال يمكــن أن نكــون عادلــن مــع 
واآلخريــن  إســرائيل  بــن  مفّرقــًا  اآلخريــن«، 
إعطــاؤه  يجــب  »طفــل  بـ األولــى  بتشــبيه 
اهتمامــًا خاصــًا مــع تحــري العدالــة مع بقية 

أطفال العالم«.

مــع إيــران. وتعّهــدت املرشــحة الديمقراطيــة 
بإبقــاء العاقــات مــع إيــران فــي حــدود منــع 
طهران من صنع الســاح النووي واســتمرار 
فــي  اإلســامية  الجمهوريــة  علــى  الضغــط 

املجاالت األخرى.
وجــاء تحــّرك كلينتون الداعــم لزوجته، وفقًا 
ملراقبــن، تحســبًا منــه علــى مــا يبــدو مــن أن 
تذهــب أصــوات يهــود أميــركا إلــى منافســها 
الديمقراطي، السيناتور اليهودي األميركي 
بيرني ســاندرز من باب التعاطف مع أصله 
العرقــي والدينــي. وتحــرص حملــة ســاندرز 
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عــادت إســرائيل، أخيــرًا، إلــى مهاجمــة تركيــا 
 

ّ
يــدل مــا  وهــو  »اإلرهــاب«،  بدعــم  واتهامهــا 
فــرص تحقيــق تســوية تفضــي  علــى تراجــع 
إلــى إنهــاء األزمــة بــن الطرفــن منــذ جريمــة 
تــل  أعطــت  فقــد   .2010 عــام  الحريــة  أســطول 
أبيــب االنطبــاع بأنهــا تصــّر علــى ربــط ملــف 
املصالحــة مــع أنقرة بقطــع تركيا عاقتها مع 
وقــال  »حمــاس«.  اإلســامية  املقاومــة  حركــة 
يعلــون،  موشــيه  اإلســرائيلي،  الدفــاع  وزيــر 
إن إســرائيل ال يمكنهــا اســتعادة عاقتهــا مع 
تركيــا فــي حــال حافظــت أنقــرة علــى عاقتهــا 
 ملف تخفيف 

ّ
بحركــة حمــاس. في املقابل، ظل

حاضــرًا  الفلســطيني  القطــاع  عــن  الحصــار 
بقوة على أجندة شروط تركيا لتطبيع كامل 
العاقــات مــع دولــة االحتــال، باإلضافــة إلــى 
شــرطي االعتذار الرســمي ودفع التعويضات 
فــي  اإلســرائيلية  الجريمــة  ضحايــا  ألهالــي 

املياه اإلقليمية.
الثانيــة،  اإلســرائيلية  التلفــزة  قنــاة  ونقلــت 
بــة 

َ
مطال تركيــا  إن  قولــه،  يعلــون  عــن  أخيــرًا، 

بــأن تختــار بــن العاقــة مــع »حمــاس« التــي 
هي منظمة »إرهابية« والعاقة مع إسرائيل. 
علــى  تصــّر  إســرائيل  فــإن  يعلــون،  وبحســب 
»مقــر قيــادة حمــاس فــي  إغــاق مــا وصفــه بـ
إســطنبول«. ليــس هــذا فحســب، بــل إن وزيــر 
الدفــاع اإلســرائيلي يشــّكك فــي الدوافــع التــي 
حــدت بتركيــا الســتئناف االتصــاالت الهادفة 
ــن، إذ أشــار إلــى 

َ
إلــى إنهــاء األزمــة بــن الطرف

أن الخطــوة التركيــة جــاءت فــي أعقاب تدهور 
إثــر إســقاط  أنقــرة وموســكو،  بــن  العاقــات 
الطائــرة الروســية مــن قبــل املقاتــات التركية. 
وحرص يعلون مجددًا على توجيه انتقاداته 
لشخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
مــن خــال االدعــاء بأنــه غيــر معنــي بإحــداث 

تغييــر علــى واقــع العاقة بــن الجانَبن. على 
 هناك 

ّ
صعيــد متصــل، تشــير املعطيات إلى أن

لشــطب  واســعًا  إســرائيليًا  رســميًا  تحــركًا 
ــد فــي أعقــاب التســريبات 

ّ
االنطبــاع الــذي تول

التــي تحدثــت، أخيــرًا، عــن تحقيــق تقــدم فــي 
االتصــاالت بــن أنقــرة وتــل أبيــب. فقــد نفــى 

منسق شؤون األراضي الفلسطينية
اإلســرائيلية،  الدفــاع  وزارة  فــي  املحتلــة 
الجنــرال بولــي مردخــاي، أن تكــون إســرائيل 
إقامــة  أنقــرة بشــأن  مــع  اتصــاالت  أجــرت  قــد 
ميناء قبالة ساحل غزة. ونقل موقع صحيفة 
مردخــاي  عــن  أخيــرًا،  أحرنــوت«،  »يديعــوت 
هــذا  مــن  اتصــاالت  أيــة  تحــدث  »لــم  قولــه: 
 
ّ
القبيــل. وفــي حــال حصلــت في املســتقبل، فإن
الطرف الذي ستفاوضه إسرائيل هو السلطة 

الفلسطينية«.
القومــي«  األمــن  »أبحــاث  مركــز  عــاد  بــدوره، 
اإلســرائيلي للتأكيــد علــى دور نظــام الرئيس 
إحبــاط  فــي  السيســي،  عبدالفتــاح  املصــري، 

فرصة التوصل إلى اتفاق مع أنقرة، من خال 
رفضه أن يتضمن هذا االتفاق أي بند يسمح 
بتحسن الظروف االقتصادية في قطاع غزة.
وفــي ورقــة تقديــر موقــف نشــرها املركــز علــى 
جيــا  الباحثــان  وأعدهــا  أخيــرًا،  موقعــه، 
نــّوه  غوزينســكي،  ويوئيــل  ليندشــتراوس 
املركز إلى أن نظام السيســي يبدي حساســية 
إزاء تحســن الظــروف االقتصاديــة فــي قطــاع 
غزة، خشية أن يعزز هذا التطور مكانة حركة 

 عــن أنــه يرفــض أن يتــم منــح 
ً
حمــاس، فضــا

أنقــرة أي دور فــي قطــاع غــزة، ألن هــذا الــدور 
ص مــن قدرة القاهــرة على التعاطي مع 

ّ
ســيقل

غزة.
ومــن الواضــح أن مــا يدفــع إســرائيل إلــى منح 
هــذا الثقــل ملوقف نظام السيســي هــو العوائد 
االســتراتيجية الهائلة التي تجنيها تل أبيب 
مــن العاقــة مــع هــذا النظــام، والتــي ال يمكــن 
للعاقــة مــع أنقــرة أن توفرهــا. مــن هنــا، أشــار 
املركــز إلــى أن إســرائيل تراهــن علــى إمكانيــة 
أن تنجح الســعودية في تحســن العاقة بن 
القاهــرة وأنقــرة، علــى اعتبــار أن إنهــاء األزمة 
في العاقات بن مصر وتركيا سيوفر الظرف 
الذي يســمح بتحســن العاقة بن أنقرة وتل 
أبيــب. كمــا تبــّن أن الحساســية إزاء تحســن 
تقتصــر  ال  وتركيــا  إســرائيل  بــن  العاقــة 
علــى مصــر. فقــد كشــفت صحيفــة »هآرتــس«، 
أخيــرًا، عــن أن روســيا نقلــت رســالة لحكومــة 
بنيامن نتنياهو مفادها بأنها تتحفظ على 
االتصــاالت التــي تجــري بــن تل أبيــب وأنقرة 
لتطبيع العاقات. صحيح أن املوقف الروسي 
ال يقوم بدور حاسم في تحديد وجهة املوقف 
 أنــه يمنــح املوقــف 

ّ
اإلســرائيلي مــن تركيــا، إال

لكــن  والتأثيــر.  الثقــل  مــن  مزيــدًا  املصــري 
إسرائيل قد تدفع ثمنًا اقتصاديًا باهظًا لقاء 
فــي  الثقــل  هــذا  السيســي كل  منحهــا موقــف 
تقريــر مســتقبل العاقــة مــع أنقرة. فاســتمرار 
األزمة في العاقات بن أنقرة وتل أبيب يهّدد 
فرص استفادة إسرائيل من احتياطات الغاز 

لديها.
ونظــرًا ألن مصــر ستســتخرج الغــاز مــن حقــل 
»ظهر« )قبل نهاية عام 2017(، أي قبل عامن 
حقــل  مــن  اإلســرائيلي  الغــاز  اســتخراج  مــن 
»ليفيتــان«، فهــذا قــد يدفــع الــدول األوروبيــة 
إلــى اســتيراد الغــاز املصــري، وهــو مــا يشــكل 

ضربة قوية تل أبيب.

شنّت المرشحة الديمقراطية المحتملة، هيالري كلينتون، أول من أمس، 
هجومًا على نظيرها الجمهوري دونالد ترامب؛ فانتقدت شعار حملته 
لبناء جدار على الحدود  »اجعلوا أميركا عظيمة مجددًا«، وخططه 
عظيمة  أميركا  لجعل  بحاجة  »لستم  ألنصارها  وقالت  المكسيك.  مع 
موحدة  جعلها  إلى  بحاجة  لكنكم  دائمًا.  عظيمة  أميركا  مجددًا. 

مجددًا«. وأضافت »بدًال من بناء الجدران نحتاج إلزالة الحواجز«.

أتراكًا  مسؤولين  أن  وإسرائيلية،  وفلسطينية  تركية  مصادر  أكــدت 
وإسرائيليين بحثوا بتوسع فكرة تدشين إقامة ميناء قبالة غزة. ليس هذا 
فحسب، بل إن جنراالت كبارا من زمالء الجنرال بولي مردخاي، في هيئة 
أركان الجيش اإلسرائيلي لم يترددوا في إحاطة وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
علمًا بموقفهم المتحمس لفكرة تدشين ميناء لغزة، على اعتبار أن 
هذا المشروع يمنع انفجار مواجهة جديدة مع حركة حماس، بسبب 

إسهامه في تحسين األوضاع االقتصادية.

جدران ترامب

ميناء غزة

يتسابق المرشحون 
المحتملون للرئاسة 

األميركية، السترضاء 
إسرائيل من خالل زيارة 

اليهود األميركيين 
والكتلة الناخبة المؤيدة 
لدولة االحتالل عمومًا، 

لمعرفتهم تمامًا بقوة 
تأثير اللوبي الصهيوني 

في الواليات المتحدة

تنافس على التبرعات السخية لرجال األعمال اليهود )نيكوالس كام/فرانس برس(

■ هل تعلم أن #الهدنة 
الوحيدة التي احترمها نظام 

#األسد كانت منذ خمسن 
سنة، وهي الهدنة مع 

إسرائيل؟

■ لم نعد نعلم من يراقب 
#الهدنة_املخروقة، ومن 

التزم بها ومن خرقها... يقود 
 مجهولون

ً
سورية جنود فعا

■ بعض الغارات، وسقوط 
قذائف، وسماع دوي 

انفجارات بأحياء #الزهراء 
و #حلب ال تعني خروق_

الهدنة. جميعهم يسخرون 
من السورين

■ عندما بدأت روسيا 
عدوانها على الشعب 

السوري، قامت بقصف مدن 
#تلبيسة اللطامنة، كفرزيتا، 

كفرنبودة #سهل_الغاب 
وملا عجزت عن اختراقهم، 

اخترعت الهدنة

■ درس اتفاق الهدنة؛ 
الجئون_باقون، ثّوار_

مستمرون، قتلة_عاجزون، 
»داعش« و«النصرة« 

يمرحون 

■ هدف هذه الهدنة املشينة 
تقييد الجيش السوري الحر، 

وربما دفع جماعاته لشق 
الصفوف
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1011
اقتصاد

القاهرة ـ محمد توفيق

في  بـــارزة  أعــمــال  أعلنت منظمات 
مصر رفضها مشروع قانون العمل 
القوى  وزارة  أعدته  الــذي  الجديد، 
العاملة، مؤخرًا، موضحة أنه ال يحقق التوازن 
في العالقة بني أصحاب العمل والعمال، ورفع 
كــفــاءة اإلنـــتـــاج، وال يشجع عــلــى االســتــثــمــار، 
القانون،  نقابات عمالية  انتقدت  املقابل  وفي 
مــــؤكــــدة أنـــــه تـــجـــاهـــل الـــحـــد األدنـــــــى لـــأجـــور 
ووضع قيودًا على حق اإلضراب. وكانت أكبر 
ــال املــصــريــني ممثلة  ــمـ تــجــمــعــات لـــرجـــال األعـ
فــي اتـــحـــادات الــصــنــاعــات والــغــرف التجارية 
ــيـــد والـــبـــنـــاء  ــيـ ــتـــشـ ــة والـ ــيـ ــيـــاحـ ــــرف الـــسـ ــغــ ــ والــ
وجمعيتي رجال وشباب األعمال، قد أصدرت 

بيانًا مشتركًا رفضت فيه القانون الجديد.
وركـــزت أبـــرز االعــتــراضــات، فــي الــبــيــان، الــذي 
صـــدر مــنــذ يــومــني، عــلــى بــنــود متعلقة بحق 
الــعــمــال فــي الــتــظــاهــر واإلضــــــراب وعــــدم ربــط 
األجـــــر بـــاإلنـــتـــاج، وحــــق صـــاحـــب الــعــمــل في 

الفصل.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال رئــيــس لــجــنــة العمل 
بــاتــحــاد الــصــنــاعــات املـــصـــري، ســمــيــر عـــالم، 

ــديـــد«، إن مــنــظــمــات األعـــمـــال  »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
اتــفــقــت أن مــشــروع قــانــون الــعــمــل الــجــديــد، ال 
ملــا فيه مــن مــواد  يصلح للعملية اإلنــتــاجــيــة، 

خالفية بني العامل وصاحب العمل.
وأشار عالم إلى أن االتحادات تقترح تشكيل 
لــجــنــة جــديــدة يــشــارك فــيــهــا أطــــراف العملية 
اإلنـــتـــاجـــيـــة، بــحــيــث يـــكـــون الـــقـــانـــون الــحــالــي 
لسنة 2003 هو القاعدة التي يتم البناء عليها 
إلعداد القانون الجديد. وأضاف أن االعتراف 
بــفــكــرة الــتــعــدديــة الــنــقــابــيــة يــكــرس للفوضى 
داخــل املنشآت، رافضا بشدة االعــتــراف بحق 
الـــعـــامـــل فــــي اإلضــــــــراب أو االعـــتـــصـــام داخــــل 
املنشأة. وأوضح أن مشروع القانون ال يحقق 
التوازن في عالقة العمل، مشيرا إلى أن الوزارة 
انحازت بشكل واضح للنقابات املستقلة، التي 

ظهرت في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011.
وانتقد عالم عدم وجود ضوابط صارمة لحق 
قــائــال »زمــن  التظاهر بــهــدف حماية اإلنــتــاج، 
الفوضى انتهى، والوضع االقتصادي للبالد 
قــد يــؤدي  ال يحتمل، وأي احتجاج فــوضــوي 

إلى غلق املنشأة وتسريح العمال«.
وشــدد على أن أصحاب األعمال لن يسمحوا 
ــذ بــمــالحــظــاتــهــم،  بــتــمــريــر الــقــانــون دون األخــ
ــواد تــــغــــرم صــــاحــــب الــعــمــل  ــ ــ خــــاصــــة أن بــــه مـ
وتــعــرضــه لــلــســجــن. كــمــا طـــالـــب بـــإقـــرار مــبــدأ 
ــوازن في  ــتــ ــر مــقــابــل الـــعـــمـــل، لــتــحــقــيــق الــ ــ األجـ
ــا  ــاهـ ــمـ ــة ووقــــــــف مـــــا أسـ ــيــ ــاجــ ــتــ ــيـــة اإلنــ ــلـ الـــعـــمـ
بـــــعــمــلــيــات الــبــلــطــجــة الـــتـــي يــمــارســهــا بعض 

العمال فــي املــنــشــآت. ومــن جانبه قــال رئيس 
اتـــحـــاد الــصــنــاعــات املـــصـــري وعــضــو مجلس 
»العربي الجديد«،  النواب، محمد السويدي، لـ
إن القانون يهدد  االستثمار في مصر، بسبب 
العامل، وعدم  مع  التعاقد  مــدة  عــدم تحديده 
ــر مــنــظــمــة لــــلــــدعــــوة لـــــإضـــــراب أو  ــ ــع أطــ ــ وضــ

االعتصام.
أرســــلــــت  األعـــــــمـــــــال  ــمــــات  ــنــــظــ مــ أن  وأضــــــــــــاف 
الــــــــوزارة، إال أن املـــســـودات  ــى  مــالحــظــاتــهــا إلــ
ــديـــالت أو  ــعـ ــم تــــــراع أيـــــة تـ الـــــصـــــادرة عــنــهــا لــ
ــار إلـــى أن  مــالحــظــات ألصـــحـــاب الــعــمــل. وأشـــ
الــقــانــون، الـــذي أعــدتــه الـــــوزارة، يــتــعــارض مع 

الدستور بشأن تقسيم األرباح.
ــرور،  ــقـــوى الــعــامــلــة، جـــمـــال ســ ــر الـ ــ ــان وزيـ ــ وكـ
قــد أكــد فــي تصريحات صحافية، مــؤخــرًا، أن 
وزارته على وشك االنتهاء من ضبط صياغة 
املسودة الثالثة ملشروع قانون العمل الجديد، 
وسترسله خالل أيام قليلة إلى لجنة اإلصالح 
النواب  الــوزراء ومجلس  التشريعي بمجلس 
استعدادا ملناقشته وإقراره، للعمل به بداًل من 

قانون العمل الحالي.
وأضاف سرور أن الوزارة استقبلت مالحظات 
منظمات الــعــمــال وأصــحــاب األعـــمـــال، مــؤكــدًا 
حرص وزارته على تحقيق التوازن بني طرفي 
إثــارة  األكثر  النقطة  وفــي  اإلنتاجية.  العملية 
لـــلـــجـــدل، حــــدد الـــقـــانـــون اإلضـــــــراب بــضــوابــط 
صارمة ووضع تعريفا دقيقا له، وهو »توقف 
جميع العمال أو فريق منهم عن أداء أعمالهم 
حث  بقصد  الــســابــق،  باتفاقهم  بــهــا  املكلفني 
صــاحــب الــعــمــل عــلــى اســتــئــنــاف املــفــاوضــات 
لــلــمــطــالــبــة بــمــطــالــب مــهــنــيــة ســبــق رفــضــهــا«. 
وحــظــر املــشــروع اإلضـــراب للعامل فــي جميع 

مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية.
وفــي املقابل ثــارت موجة اعــتــراضــات عمالية 
على القانون، وال سيما في ظل تفاقم األزمات 
املعيشية.  وقال رئيس دار الخدمات النقابية 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــــبــــدو أن مــــوعــــد جـــنـــي أربــــــــاح روســــيــــا مــن 
االقتصاد السوري قد حان، بعدما أعلن وزير 
سليمان  الــســوري،  املعدنية  والــثــروة  النفط 
»عمريت«  لعقد  روســيــا  تنفيذ  أن  الــعــبــاس، 
اإلقليمية  املــيــاه  فــي  النفط  عــن  التنقيب  فــي 

السورية سيبدأ في مارس/آذار املقبل.
ــبـــاس فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــعـ وقــــــال الـ
مـــؤخـــرًا: »عــقــد عــمــريــت يــســيــر وفـــق بــرنــامــج 
ــم إلــــى اآلن  الــعــمــل واملـــيـــزانـــيـــة املــعــتــمــدة، وتــ
االنتهاء من إعادة معالجة وتفسير البيانات 
ــاز مـــســـح ثــالثــي  الـــســـايـــزمـــيـــة وبــــصــــدد إنــــجــ
الربع األول  العقد، نهاية  األبعاد في منطقة 

من 2016«.
إفــصــاح الــوزيــر عــبــاس، جــاء بعد زيـــارة قام 
بها رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، 
املاضي،  األسبوع  إلى موسكو  قيس خضر، 
الــســوري، عرضا  الفني  قــدم خاللها والــوفــد 
 عــن واقـــع قــطــاع الــطــاقــة فــي ســوريــة 

ً
مــفــصــال

ــاق الـــواعـــدة الســتــثــمــاره، وخــاصــة  ــ وعـــن اآلفـ
فــي فــتــرة مــا بعد األزمـــة فــي ســوريــة وإعـــادة 

اإلعـــمـــار. وبـــنّي خــضــر بــعــد زيــارتــه ملوسكو، 
أن الوفد الفني السوري أودع لدى الشركات 
الروسية املهتمة باالستثمار في سورية، كل 

املقترحات االستثمارية.
وكانت وزارة النفط السورية قد وقعت اتفاقًا 
مــع شــركــة »ســيــوز نــفــتــاغــاز« الــروســيــة عــام 
2013 بهدف االستكشاف والتنقيب عن النفط 
والغاز في املياه اإلقليمية الخاصة السورية، 
بــعــد تقسيم املــيــاه اإلقــلــيــمــيــة الــســوريــة إلــى 
املتاحة  املــســاحــات  تغطي  قــطــاعــات،  خمسة 
النفط  وزيـــر  وقـــال  واالســتــكــشــاف.  للتنقيب 
العقود  إن  نــجــار،  ياسني  املؤقتة  بالحكومة 
التي يبرمها نظام بشار األسد مع الدول التي 
تسانده بالحرب، هي الغية من نظر االئتالف 

والحكومة املؤقتة، وخاصة مع روسيا ألنها 
دولـــة احــتــالل. ورأى الــوزيــر املــعــارض خالل 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــنــح نظام  حــديــثــه لـــ
ــــذي خــســر أكـــثـــر مـــن 90% مـــن آبـــار  ــد الـ ــ األسـ
ومواقع النفط على اليابسة، عقودا لروسيا 
للتنقيب في املياه اإلقليمية السورية، بمثابة 
رد جميل لوقوفها إلى جانبه للحيلولة دون 
ســـقـــوطـــه. وكـــانـــت دمـــشـــق قـــد أعــلــنــت بعيد 
الــثــورة عــام 2011 عــن طــرح مناقصة عاملية 
ألعــمــال الــتــنــقــيــب واالســتــكــشــاف واســتــغــالل 
موارد النفط والغاز في بعض مناطق البحر 
اإلقليمية  للمياه  التابعة  املتوسط  األبيض 
السورية، بعد املسح الجيولوجي األميركي، 
جـــري فــي حــوض شــرق املــتــوســط عام 

ُ
الـــذي أ

2010، وقّدر وجود احتياطي يصل إلى 3450 
مليار متر مكّعب من الغاز و1.7 مليار برميل 
نــفــط فــي املــيــاه اإلقــلــيــمــيــة الــســوريــة. وخسر 
قــطــاع الــنــفــط الــســوري نــحــو 60 مــلــيــار دوالر 
تــراجــع إنتاج  بحسب مــصــادر رســمــيــة، فيما 
النفط الذي يسيطر عليه النظام السوري من 
380 ألف برميل يوميا عام 2010 إلى أقل من 

10 آالف برميل يوميا في الوقت الراهن.

عمان ـ زيد الدبيسية

قــــال رئــيــس جــمــعــيــة املــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
»الـــعـــربـــي  ــوري، لــــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ األردنـــــــيـــــــة، فــــــــوزي الـ
الــــجــــديــــد«، إن مــشــكــلــة تــــأخــــر دفـــــع فـــواتـــيـــر 
في  اليمنية  الشعبية  املقاومة  جرحى  عــالج 
لم  قائمة، حيث  تــزال  مــا  األردن  مستشفيات 
تــقــم حــكــومــة بـــالدهـــم بــتــحــويــل املــســتــحــقــات 
املالية الخاصة بعالجهم بموجب اتفاق أبرم 
بني الحكومة اليمينة واملستشفيات والقطاع 

الصحي الخاص باألردن.
ــر مــع  ــ ــــى أن الــجــمــعــيــة تـــتـــابـــع األمــ وأشـــــــار إلـ
الجهات املختصة في اليمن لضمان تحويل 
ــت، مــشــيــرًا  ــ ــرب وقـ ــ االلـــتـــزامـــات املـــالـــيـــة فـــي أقـ
الـــدوالرات  تــقــّدر بماليني  إلــى أن املستحقات 
ــه لــم  ــ وتــخــتــلــف مــــن مــســتــشــفــى آلخــــــر، إال أنـ
اليمنية لدى  السفارة  يحدد قيمتها. وكانت 
األردن قــد وجــهــت مــذكــرة رســمــيــة إلـــى وزيــر 
فيها  تطالب  بــاعــوم،  ناصر  اليمني  الصحة 
للفنادق  املالية  املستحقات  تحويل  بسرعة 
واملستشفيات التي يتلقى بها الجرحى كافة 
أن  إلــى  اليمنية  السفارة  وأشـــارت  الخدمات. 
لم  حــال  في  بالطرد  باتوا مهددين  الجرحى 

تصل املستحقات املالية وبأسرع وقت.
الخاصة  املستشفيات  جمعية  رئــيــس  وكـــان 

ــة، قـــد قــــال ســابــقــا إن عــــدد املــرضــى  ــ ــيـ ــ األردنـ
الـــعـــرب واألجــــانــــب الـــذيـــن تــلــقــوا الـــعـــالج في 
الــبــالد الــعــام املــاضــي بــلــغ حــوالــي 250 ألــف 
مريض يرافقهم 500 ألف شخص، بمجموع 

750 ألف زائر للبالد.
الـــعـــالج  ــة  ــهـ وجـ يــعــتــبــر  األردن  أن  وأضـــــــاف 
دخل  بلغ  حيث  العربية  املنطقة  فــي  األولـــى 

السياحة العالجية عام 2015، ما يقارب 1.2 
مليار دوالر، والذي شكل ما نسبته 3.5% من 

الناتج اإلجمالي للبالد.
وتقوم دول عربية من بينها اليمن والسودان 
وليبيا، باالعتماد على األردن رسميًا، لعالج 
مرضاها واملصابني بحوادث أو حروب على 
أن تتحمل حكوماتهم كلف العالج، ما أسهم 
فـــي انـــتـــعـــاش الـــقـــطـــاع الــصــحــي فـــي الـــبـــالد؛ 
والذي يتميز بسمعة جيدة لتطوره في أكثر 
من مجال، إال ان إجــراءات حكومية أدت إلى 

تراجع اإلقبال الفترة األخيرة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق قـــال الــحــمــوري، إن قطاع 
السياحة العالجية تراجع بنسبة 95% خالل 
الشهرين األولــيــني مــن الــعــام الــحــالــي، وذلــك 
بــعــدمــا فــرضــت الــســلــطــات األردنـــيـــة تأشيرة 
دخول على اليمنيني والليبيني، ما ساهم في 
والــذي  كبير  القطاع بشكل  هــذا  أداء  تــراجــع 

سجل انخفاضا بنسبة 5% العام املاضي.
وأكد أن القطاع الصحي في البالد يفترض أن 
ترتفع مساهمته في الناتج املحلي اإلجمالي، 
فــي الــوقــت الــذي شهدت فيه قطاعات أخــرى 
تراجعا بسبب ظــروف املنطقة، مــشــّددًا على 
أهمية االنتباه إلى املشاكل التي يعاني منها 
القطاع الصحي والعمل على معالجتها في 

أقرب وقت.

عّمال مصر

جرحى يمنيون في األردن )فرانس برس(

روسيا تنقب عن الغاز بالمياه اإلقليمية السورية

تأخر المستحقات المالية يهّدد عالج اليمنيين

النقابات والمستثمرون 
يرفضون قانون العمل الجديد

دول الخليج تعتزم توحيد مؤشرات األسعار

شّن رجال أعمال مصريون 
حملة منظمة احتجاجًا 

على مشروع قانون 
العمل الجديد، بمبرر أنه 
يهّدد االستثمارات، فيما 
وجهت نقابات انتقادات 

حادة للقانون

طاقة مال وناس

استشفاء

%10
حماية  جمعية  رئيس  ذكر 
السعودية،  المستهلك 
ناصر آل تويم، أن الجمعية 
أسعار  في  ارتفاعًا  رصدت 
السلع بمتوسط 10%، فيما 
ارتفاع  ــى  إل البيانات  تشير 
ــي أغــلــب دول  ــار ف ــع األس

الخليج.

قضية

مطالب بوضع بنود 
تحفظ حقوق طرفي 

العملية اإلنتاجية

تهاوي النفط يدفع 
الحكومات إلى إلغاء 

دعم بعض السلع

أسعار األغذية 
تواصل االرتفاع رغم 

انخفاضها عالميًا

خسر قطاع النفط 
السوري نحو 60 مليار 

دوالر منذ عام 2011

الرياض ـ خالد الشايع

دول  فــي  الــتــجــارة  وزارات  تعكف 
على  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
وضــع خطة جــديــدة تــهــدف لكبح 
ــــالل وضـــع  ــار، مــــن خـ ــ ــعـ ــ جـــمـــاح ارتــــفــــاع األسـ
ــار فــــي الـــــــدول الــســت  ــعـ مـــؤشـــر جـــديـــد لـــأسـ
الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــنــفــط كــمــصــدر رئــيــســي 
إليــراداتــهــا، كخطوة أولـــى ملنع الــتــالعــب في 

األسعار عبر الحدود.
ــم الــقــيــاســي الــعــام  ــرقــ ويـــهـــدف مـــشـــروعـــا )الــ
ألسعار املستهلكني في دول مجلس التعاون( 
واللذان  اإلحصائي(،  املركز  بيانات  و)بوابة 
ــــدول مجلس  أطــلــقــهــمــا املـــركـــز اإلحـــصـــائـــي لـ
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، مــــؤخــــرًا، إلـــــى إيـــجـــاد 
وتصحيحية،  وإجرائية  تنسيقية  سياسات 
مــن شــأنــهــا أن تــســاعــد فــي الــحــد مــن ظــاهــرة 

الغالء في دول املجلس. 
املــــركــــز  إدارة  مــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس  وبــــحــــســــب 
الحالية،  دورتــــه  فــي  الخليجي،  اإلحــصــائــي 
ــإن مــؤشــر الــرقــم القياسي  فــهــد الــتــخــيــفــي، فـ
ســيــكــون أداة مــهــمــة تـــدعـــم مــتــخــذي الـــقـــرار 
والــخــاصــة  الحكومية  الــجــهــات  مختلف  فــي 
بدول الخليج في إعداد سياسات اقتصادية 
سهم فــي الحد مــن ظــاهــرة ارتــفــاع األسعار 

ُ
ت

فــي دول املــجــلــس كــونــهــا ظــاهــرة ذات أبــعــاد 
 املــؤشــر الــجــديــد 

َّ
 عــلــى أن

ً
اجــتــمــاعــيــة، فــضــال

سيوفر قــاعــدة مــوحــدة إلحــصــاءات األسعار 
املستخدمني  يساعد  مــا  تفاصيلها،  بشتى 
املــجــاالت  فــي مختلف  على االســتــفــادة منها 

ذات العالقة. 
فــــرديــــة  بــــخــــطــــوات  الـــخـــلـــيـــج  دول  وقـــــامـــــت 
السعودية  ففي  املرتفع،  للتضخم  للتصدي 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة، على أنها  أكـــدت وزارة 
ــي  ــ ــدأت بـــرنـــامـــجـــًا تـــتـــعـــاون فـــيـــه مــــع وزارتــ ــ بــ
الزراعة، واالقتصاد، لخفض األسعار، بعد أن 
أن  والتخطيط على  االقتصاد  وزارة  شــددت 
األسعار الغذائية املحلية ال تواكب املؤشرات 
الغذاء  الدولية، والتي توضح هبوط أسعار 

عامليًا.
ــــرف تـــقـــريـــر رســـمـــي لـــــــــوزارة الـــتـــجـــارة  ــتـ ــ واعـ
أن »مــســار أسعار  السعودية، صــدر مــؤخــرًا، 

ــاه  ــعـــد يـــتـــبـــع اتـــجـ الـــــغـــــذاء فــــي املـــمـــلـــكـــة لــــم يـ
أســعــار الـــغـــذاء الــعــاملــيــة ســــواًء بــاالرتــفــاع أو 
ــى أن مـــؤشـــر أســعــار  االنـــخـــفـــاض«، الفـــتـــة إلــ
الـــــغـــــذاء الـــعـــاملـــي يــــوضــــح تـــراجـــعـــهـــا، نــظــرًا 
ــــات الــضــخــمــة  ــــزونـ ــــخـ ــر واملـ ــ ــوافـ ــ لـــلـــحـــصـــاد الـ
للمحاصيل، إلى جانب قوة الدوالر وهبوط 
بمسح  التجارة  وزارة  وتقوم  النفط.  أسعار 
السوق املحلية من خــالل جمع تفاصيل عن 
األســعــار، فــي الــوقــت الــذي شــددت فيه وزارة 
تأمني  يقتصر على  أن دورهـــا  الــزراعــة على 
املــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة الــطــازجــة فـــي األســــواق 

بكميات تلبي الطلب في مختلف املناطق.
من جانبها خاطبت جمعية حماية املستهلك، 
ــة،  ــوديـ ــعـ الـــسـ والــــصــــنــــاعــــة  الــــتــــجــــارة  وزارة 
بخصوص ارتفاع أسعار الغذاء محليًا مقابل 
االنخفاض العاملي، وأكدت أن السوق املحلية 
ال تتجاوب مع االنخفاضات العاملية، ودللت 
الجمعية على ذلك بأن أسعار السكر العاملية 
انخفضت عامليًا بمقدار 21%، ولكنها محليًا 

لم تنخفض إال بمقدار 2% فقط.
وحـــســـب رئـــيـــس جــمــعــيــة حــمــايــة املــســتــهــلــك 

ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ ــر آل تــــويــــم،  ــة، نــــاصــ ــعــــوديــ الــــســ
ــديــــد«، رصــــــدت الــجــمــعــيــة ارتـــفـــاعـــًا فــي  الــــجــ
أسعار السلع بمتوسط 10%، الفترة املاضية.
وقال آل تويم إن السوق السعودية لم تستجب 
ــــذي  ــار، والـ ــ ــعـ ــ لـــالنـــخـــفـــاض الـــعـــاملـــي فــــي األسـ
الجمعية  أن  إلــى  وأشـــار  لنحو %20،  وصــل 
تخشى مــن ارتــفــاع األســعــار مــجــددًا، خاصة 

بــعــد أن وصــــل مـــعـــدل الــتــضــخــم فـــي الــبــالد 
إلى  املــاضــي،  الثاني  يناير/كانون  شهر  في 
بشهر  مقارنة   ،%4.3 وهــو  قياسي  مستوى 
ديسمبر/كانون األول الذي سبقه، خاصة مع 
تلميحات عدد من تجار املواد الغذائية الذين 
هـــددوا مــن أن رفــع أســعــار تأجير الحاويات 
املـــبـــردة فـــي املـــوانـــئ الــســعــوديــة ســيــرفــع من 

أسعار منتجاتهم. 
وبالتالي أكد هؤالء التجار أنهم سيحولون 
هذه الزيادة على فاتورة املستهلك، وطالبوا 
صراحة بتدخل وزارة التجارة لحل املشكلة، 
الزيادة  تلك  من  األكبر  املتضرر  ما سيجعل 
حماية  جمعية  رئيس  حسب  املستهلك،  هو 

املستهلك.  
ــارة املــــــواد  ــ ــــجـ ــيــــس لـــجـــنـــة تـ ــائــــب رئــ وكـــــــان نــ
الـــغـــذائـــيـــة فــــي غـــرفـــة تــــجــــارة جــــــدة، واصــــف 
ــريـــحـــات ســـابـــقـــة،  ــال فــــي تـــصـ ــ كــــابــــلــــي، قــــد قــ
إن املــســتــهــلــك يــســأل دومــــًا عـــن أســـبـــاب عــدم 
تراجع أسعار السلع الغذائية محليًا في ظل 
أن  العاملية وال يعرف  الشحن  تراجع أسعار 
الــشــركــات املــشــغــلــة تــزيــد فـــي رســومــهــا على 

ــاف »انــخــفــضــت أســعــار شحن  الــتــاجــر. وأضــ
الحاويات بنسبة تصل إلى 10% وأصبحت 
كلفة شحن الحاوية نحو 800 دوالر بداًل من 
الشركات  زادت  املقابل  في  ولكن  دوالر،   900
 %100 بنسبة  رسومها  من  للميناء  املشغلة 
مثل  متابعة  الــتــجــارة  لـــوزارة  ينبغي  وعليه 
املتضرر  ألن  أسبابها  ومعرفة  املشاكل  تلك 

منها في النهاية هو املستهلك«.
من  قللت  املستهلك  حــمــايــة  جمعية  أن  غــيــر 
أهمية هذه الزيادة التي ال تزيد عن 53 دوالرًا 
عـــن كـــل 200 كـــيـــلـــوغـــرام، مـــشـــددة عــلــى أنــهــا 
مجرد عذر سيستغله التجار لرفع األسعار، 
مطالبة وزارة التجارة بالتدخل ومنعهم من 

ذلك.
الــكــويــت، فقد  فــي  الــحــال كــثــيــرًا  وال يختلف 
أظــهــرت بــيــانــات اإلدارة املــركــزيــة لــإحــصــاء 
القياسية ألسعار  األرقـــام  ارتــفــاع  الحكومية 
املستهلكني في الكويت بمعدل 3.25% خالل 
يناير/ كانون الثاني املاضي مقارنة بالشهر 

ذاته من السنة املاضية.
الـــشـــهـــري عن  تــقــريــرهــا  فـــي  اإلدارة  وقـــالـــت 
ــام الــقــيــاســيــة  ــ ــــأرقـ ــائــــي لـ الــتــحــلــيــل اإلحــــصــ
في  التضخم  مــعــدل  إن  املستهلكني  ألســعــار 
الــكــويــت ارتــفــع خـــالل يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
املاضي عن مستوياته املسجلة في ديسمبر/
ــــاس شــهــري  ــانـــون األول املـــاضـــي عــلــى أسـ كـ
»ارتفعت  الــتــقــريــر:  وأضـــاف   ،%0.14 بنسبة 
فــي ســت مــن مــجــمــوعــاتــه الــرئــيــســيــة املــؤثــرة 
في حركة األرقام القياسية، وسجل استقرارا 
فـــي ســـت مــجــمــوعــات أيــضــا دون أن يسجل 

انخفاضا في أي من املجموعات الفرعية«.
العاملية بنسبة  النفط  تــهــاوي أســعــار  ودفــع 
وصــلــت إلـــى 70% خـــالل عـــام ونــصــف الــعــام، 
حكومات بعض دول الخليج إلى إلغاء دعم 
الــوقــود ملواجهة األزمــة  السلع ومنها  بعض 
املالية الــتــي تمر بــهــا، األمـــر الـــذي ســاهــم في 

تفاقم موجة الغالء.  
ــار املــــــــواد  ــ ــعــ ــ ــــت أســ ــعـ ــ ــفـ ــ ــن ارتـ ــريــ ــحــ ــبــ وفــــــــي الــ
قاربت  بنسبة  املــاضــي  الشهر  االستهالكية 
ــاع نــســبــة  ــ ــفـ ــ الــــــــــ5%، فــيــمــا بـــلـــغ مـــتـــوســـط ارتـ
التضخم في البالد لنحو 2.5%، وأكد مكتب 
الشهري  التغيير  أن  البحريني  اإلحــصــاءات 
الحكومة  بــرفــع  تــأثــر  التضخم  مــســتــوى  فــي 
ــع الـــدعـــم عـــن الــلــحــوم،  ــ ألســـعـــار الـــوقـــود ورفـ
لــيــصــل ملــســتــوى قــيــاســي فـــي شــهــر يــنــايــر/ 

كانون الثاني املاضي.
وفــــي قــطــر، اســتــمــر الــتــضــخــم مــرتــفــعــا، بعد 
أن معدل  الحكومي،  اإلحــصــاء  أكــد جهاز  أن 
الــتــضــخــم خـــالل الــشــهــر املــاضــي ارتـــفـــع  إلــى 
2.8%، بسبب زيادة تكاليف اإلسكان واملرافق 

التي تشكل 22% من سلة أسعار املستهلكني، 
بنسبة 6% عنها قبل عام.

ــارات، فقد سجل الــرقــم القياسي  أمــا فــي اإلمــ
يناير/كانون  في  ارتفاعًا،  املستهلك  ألسعار 
بالشهر  مقارنة   %3.2 بنسبة   2016 الثاني 
نفسه من 2015، في العاصمة أبوظبي، فيما 

ارتفعت لنحو 1.91% في دبي.
فــي املــقــابــل، كــانــت سلطنة ُعــمــان أقـــل الـــدول 
ــار، ولـــم  ــ ــعـ ــ ــرًا بـــارتـــفـــاع األسـ ــأثــ الــخــلــيــجــيــة تــ
يتجاوز ارتفاع معدل التضخم في السلطنة 
ُعمان خالل شهر يناير/كانون الثاني، نسبة 
عــام 2015  املماثل من  بالشهر  0.2% مقارنة 
وفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن 

املركز الوطني لإحصاء واملعلومات. خطة 
لكبح الغالء

بصورة  التعامل  أجل  من  عملية  إجراءات  اتخاذ  في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بدأت 
وضع  اعتزامها  وأعلنت  األسواق،  ضربت  التي  والخدمات،  السلع  غالء  موجة  مع  جماعية 
مؤشر موحد لألسعار في الدول الست، بهدف الوصول إلى خطط موحدة بناًء على بيانات

التوتر مع الخليج يعصف بالسياحة اللبنانية
دول  بإعالن خمس  جــديــدة،  أزمــة  اللبنانية،  السياحة  تدخل صناعة 
خليجية األسبوع املاضي، تعليق الرحالت إلى بيروت، وحث مواطنيها 

على مغادرة لبنان، باستثناء حاالت طارئة تستدعي وجودهم. 
يــأتــي هـــذا الـــقـــرار، فــي الــوقــت الـــذي كــانــت فــيــه الــحــكــومــة اللبنانية 
والعديد من مؤسسات القطاع الخاص، التي تعتمد على السياحة 
لزيارة  ترويجية  تنفذ خطوات وحمالت  لدخلها،  رئيس  كمصدر 
السياحية، تزامنًا مع توتر األوضاع  الوفود  بلدهم، بسبب تراجع 
إلى جانب اإلمــارات والبحرين  السعودية  األمنية اإلقليمية. ودعت 

والكويت وقطر، مواطنيها املتواجدين في لبنان إلى املغادرة وعدم 
الــقــصــوى«، بسبب مــواقــف لبنان من  الــضــرورة  زيــارتــه »إال عند 
بعض القضايا الخارجية، باإلشارة إلى سلوك حزب الله والعالقة 

مع إيران.
وحسب وكالة األناضول، قال الخبير االقتصادي اللبناني، جاسم 
وسيزداد   ،

ً
أصــال متضرر  اللبناني  السياحي  »القطاع  إن  عجاقة، 

ضررًا مع أزمة الخليج«، مشيرًا أن الوقت غير مناسب النتكاسة 
جديدة في صناعة السياحة.

والــعــمــالــيــة )مــنــظــمــة غــيــر حـــكـــومـــيـــة(، كــمــال 
»العربي الجديد«، إن مشروع قانون  عباس، لـ
العمل يــجــور على حــقــوق الــعــامــل، الـــذي يمر 
بظروف اقتصادية صعبة. وأضاف أن القانون 
لم ينص على الحد األدنى لأجور، مشيرًا إلى 

أنه لم يجّرم الفصل التعسفي للعامل. وقال إن 
القانون تضمن قيودًا كثيرة وعبارات مطاطة 
في ما يتعلق بــاإلضــراب، من بينها اإلضــرار 
ــقـــومـــي، وبـــالـــتـــالـــي ســتــكــون مــبــررًا  بـــاألمـــن الـ
كفلها  التي  السلمية  االحتجاجات  من  للحد 

مصر  في  العاملني  إجمالي  ويبلغ  الدستور. 
نحو 26 مليون شخص، منهم قرابة 7 ماليني 
موظف حكومي، في حني تبلغ نسبة البطالة 
نحو 12%، حسب إحصائيات رسمية ترتفع 

بني الشباب ألكثر من %25.

مخاوف 
عّمالية من 
قانون العمل 
الجديد )فرانس 
برس(

موجة 
غالء تضرب 
األسواق 
)فرانس برس(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ربـــمـــا كـــانـــت األســـــــواق تــتــوقــع من 
ورؤســــــــاء  املــــــــال  وزراء  اجــــتــــمــــاع 
البنوك املركزية في قمة العشرين، 
الـــذي اختتم أعــمــالــه يــوم السبت املــاضــي في 
إجــــراءات  اتــخــاذ  الصينية،  شنغهاي  مــديــنــة 
تنسيقية شبيهة باإلجراءات التي اتخذت في 
قمة بـــازا الــتــي عــقــدت بمدينة نــيــويــورك في 
عام 1985 ونجحت في إنقاذ االقتصاد العاملي 
مـــن الـــركـــود عــبــر إضـــعـــاف الـــــدوالر وتنشيط 

التجارة العاملية. 
لكن ما حدث في اجتماع شنغهاي كان عبارة 
العامة، ولــم يشتمل  النقاط  عن مجموعة من 
البيان الختامي على قواعد محددة، وهو ما 
لديها  ليست  املــركــزيــة  الــبــنــوك  أن  إلـــى  يشير 

املرعبة،  االخــتــاالت  ملعالجة  جــديــدة  أسلحة 
التي يعاني منها االقتصاد حاليًا.

ورغــم أن مسؤولي املــال بقمة العشرين قالوا 
في شنغهاي إن السياسات النقدية ستستمر 
ــم الـــنـــشـــاط االقــــتــــصــــادي واســـتـــقـــرار  ــ فــــي دعــ

الختامي  البيان  في  اعترفوا  لكنهم  االسعار، 
أن السيات نقدية وحدها لن تكون كافية في 
ــتــــوازن. وحــتــى اآلن، عملت  املــ الــنــمــو  إحـــــداث 
االقتصادي  النمو  دفــع  على  املركزية  البنوك 
الـــعـــاملـــي عــبــر تــبــنــي نـــوعـــن مـــن الــســيــاســات 
النقدية، وهما سياسة »التحفيز الكمي« عبر 
ضــخ الــبــنــوك املــركــزيــة األمــــوال بشكل مباشر 
فــي االقــتــصــاد، مــن خــال شــراء ســنــدات الدين 
مـــن الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة والـــشـــركـــات الــكــبــرى. 
الفائدة  نسبة  خفض  هي  الثانية  والسياسة 
تــحــت الـــصـــفـــر، أو مـــا يــطــلــق عــلــيــه« الــفــائــدة 
ــذه الــســيــاســة تـــرمـــي إلــــى دفــع  ــ الـــســـالـــبـــة«. وهـ
في  أموالهم  استثمار  إلــى  واملدخرين  البنوك 
األسواق والتجارة، بداًل من إيداعها مع البنك 
ــار.  ــ املـــركـــزي أو وضــعــهــا فـــي حــســابــات االدخـ
وتعني الفائدة السالبة التي طبقتها حتى اآلن 
التجارية ستدفع  البنوك  أن  دول،   6 أكثر من 
جـــزءًا مــن إيــداعــهــا مــع البنك املــركــزي، يعادل 
نسبة الفائدة السالبة بداًل من الحصول على 
عائد من إيداعاتها مع البنك املركزي، أي إذا 
كان البنك التجاري لدية مليار دوالر مع البنك 
املركزي والفائدة السالبة ناقص 0.15%، فإنه 

يخسر كميات تعادل هذه النسبة. 
وحـــتـــى اآلن طــبــق الـــفـــائـــدة كـــل مـــن »املـــركـــزي 
ــــي«، فــي منتصف عــام 2014، ثــم تاه  األوروبـ
املــركــزي الــســويــســري، ثــم تلته بــنــوك مركزية 
البنك  والسويد وأخيرًا  الدانمارك  في كل من 

املركزي الياباني »بنك اليابان«. 
الكمي«،  »التحفيز  سياسة  صعيد  على  أمــا 
ــقـــود بــشــكــل مــبــاشــر  والــــتــــي تــعــنــي طـــبـــاعـــة نـ

جانب من لقاءات 
مسؤولي المال 

في قمة العشرين 
في شنغهاي 

)Getty(

العالمي في  االقتصاد  تحفيز  المركزية في  البنوك  آليات  نفدت  هل 
السؤال  السالبة«؟  و»الفائدة  الكمي«  »التحفيز  سياسات  تبني  أعقاب 

بات يؤرق بال المستثمرين وخبراء المال في العالم

الفيدرالي األميركي 
ضخ 4.5 ترليونات دوالر 

في التحفيز لكنها لم 
تخلق النمو المطلوب

انتقاد صيني 
لسياسة رفع الفائدة 

والتحفيز الكمي

نيجيريا تواجه ضغوطًا 
مالية حادة وتبحث عن 

وسائل لرفع أسعار النفط

الحزب  ترشيح  والتي تخوض حاليًا معركة كسب  كلينتون،  واجهت هياري 
الديمقراطي للرئاسة األميركية، ضغوطًا من قبل الحزب الجمهوري وفعاليات 
ديــمــقــراطــيــة بــشــأن أمـــــوال جــنــتــهــا مـــن خــطــابــات ألــقــتــهــا أمــــام لــجــان مصرفية 
األميركية.  الخارجية  وجمعيات مالية، خاصة منذ تخليها عن منصب وزارة 
وكانت كلينتون، وحسب صحيفة نيويورك تايمز، قد ألقت 51 خطابًا في الفترة 
بن العام 2014 والربع األول من العام 2015، حصلت بموجبها على حوالى 11 
أن املرشحة كلينتون وعدت »املصارف وشركات  مليون دوالر. ويرى ناخبون 
األميركية  باالنتخابات  فـــازت  إذا  دعمها  على  ستعمل  بأنها  ســتــريــت«،  وول 
املقبلة، وتطالب هذه الجماعات املرشحة هياري كلينتون بإتاحة فيديوهات 
هذه الخطابات للعامة حتى تثبت أنها ليست مرشحة »وول ستريت«. ويذكر 
أن هياري كلينتون حصلت على تبرعات تفوق قيمتها 27 مليون دوالر من 

شركات وول ستريت لدعم حملتها االنتخابية.
)العربي الجديد( 

طالبت فعاليات سياسية في الحزب الديمقراطي األميركي وجماعات ضغط 
املرشح الجمهوري دونالد ترامب بنشر ملفه الضريبي، حيث يتهمه بعض 
ه 

ّ
تــجــاوزات بشأن سجل مـــرات، وأن هنالك  أربــع  إفــاســه  خصومه بأنه أعلن 

الضريبي. وقال امللياردير ترامب إنه لن يستطيع نشر ملفه الضريبي اآلن، 
ألن امللف يخضع للتدقيق الحسابي من قبل مصلحة الضرائب. 

ولكن مصلحة الضرائب ردت على مزاعم ترامب بقولها »ال توجد نصوص 
قانونية تمنع املواطن األميركي من نشر معلومات حول سجله الضريبي«. 
وفي اإلطار ذاته، يواجه دونالد ترامب انتقادات بشأن سياسة منع الهجرة. 
ويقول منتقدون، حسب موقع »زيرو هيدج« األميركي، إنه يستغل املهاجرين 
كعمالة رخيصة في شركاته. ومعلوم أن دونالد ترامب يملك عدة كازينوهات 
في الس فيغاس، كما أنه يملك أكثر من بناية تجارية في حي مانهاتن الفاخر 

بنيويورك. 
)العربي الجديد(

أول  عــن توجه  اإليــرانــيــة، محمد سعيدي،  املــاحــة  التنفيذي لشركة  املــديــر  أعلن 
سفينة حاويات تحمل منتجات بتروكيماوية إلى أوروبا بعد توقف دام لخمس 

سنوات بسبب الحظر. 
وأوضح سعيدي، على هامش امللتقى التجاري اإليراني السنغافوري في طهران، 
املــوانــئ  فــي  اإليــرانــيــة سترسو  املــاحــة  التابعة لشركة  السفينة  أن  ــد،  أمــس االحـ
األوروبية خال األيام املقبلة. مضيفًا أن إبحار السفينة نحو أوروبا جاء نتيجة 

لاتفاق النووي ورفع الحظر وبعد توقف دام خمس سنوات. 
في  املاحية  للخدمات  الكاملة  التغطية  وبغية  اإليرانية  املاحة  أن شركة  وبــّن 
أوروبا، حددت بعض البرامج، وعلى ضوء ذلك قامت بإجراء مباحثات مع أملانيا 
إطــار  فــي  ألوروبــــا  والجنوبية  الشمالية  باملناطق  الــخــدمــات  لتغطية  وإيطاليا 
لتنفيذ  اإلمكانيات  من  القصوى  اإلفــادة  بغية  تأسيس شركة ماحية مشتركة، 

عمليات الشحن والنقل. 
)فارس(

أخبار في صور

كلينتون وأموال وول ستريت 

دونالد ترامب وأزمة الضرائب

أول شحنة بتروكيماويات إيرانية ألوروبا 

)Getty(  جاك ليو  ونائب رئيس وزراء الصين وانغ يانغ)Getty( التخمة النفطية تمأل خزانات النفط في دول االستهالك

قال وزير الخزانة األميركي، جاك ليو، أمس 
األحــــد، إن مــن املــهــم أن تــتــحــرك الــصــن نحو 
أســعــار صــرف أكــثــر اتــســاقــًا مــع الــســوق، وأن 

تطلع السوق على هذه الخطوات بوضوح. 
وجــــاءت تــصــريــحــات »لــيــو« خـــال اجتماعه 
ــــغ يــانــغ  مـــع نـــائـــب رئـــيـــس وزراء الـــصـــن وانـ
فــي بــكــن، عــقــب قــمــة وزراء مــالــيــة مجموعة 
العشرين في شنغهاي. وحسب رويترز، قال 
الكثير  العاملي  االقــتــصــاد  مواجهة  »مــع  ليو 
مـــن الــتــحــديــات تــكــتــســب االتـــصـــاالت بيننا، 
ذي  مــن  أكبر  أهمية  بالصراحة،  تتسم  التي 
قبل وينبغي أن نستمر في العمل سويًا من 

أجل مصلحة بلدينا.«
وتــــابــــع: »نــــرحــــب بـــجـــهـــود الـــصـــن لــلــتــحــول 
االســتــهــاك بشكل  على  يعتمد  اقتصاد  إلــى 
أكبر، عن طريق سياسات تشمل دعم الطلب 
االســتــهــاكــي وخـــطـــوات لــتــقــلــيــص الــفــائــض 
فـــي الــطــاقــة الــصــنــاعــيــة«. وأضـــــاف »نتطلع 
الســتــمــرار إصـــاح الــقــطــاع املــالــي بــمــا يعزز 
االســـتـــقـــرار املـــالـــي«. ولــكــن هــنــالــك انــتــقــادات 
صينية لسياسة االحتياط الفدرالي الخاصة 
األميركية، وانعكاساتها  الفائدة  برفع سعر 

على أسواق املال. 
ــات الــنــقــديــة  ــاسـ ــيـ ــسـ وقـــــد حـــّمـــلـــت الـــصـــن الـ
أســواق  األميركية، مسؤولية االضــطــراب في 

املال. وهو ما يتفق مع آراء خبراء غربين. 
الــدولــة الصيني لي كه  وكــان رئيس مجلس 
أمــس على هامش اجتماع  تشيانغ، قد حث 
قمة العشرين، على تنسيق أوثق لسياسات 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــيـــس الـــنـــيـــجـــيـــري مــحــمــد بـــخـــاري،  ــرئـ قـــــال الـ
ــّدرة  أمــــس األحــــــد، إن مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان املـــصـ
للنفط )أوبك( بحاجة إلى أخذ إجراء إلحال 
ــقـــرار فـــي ســــوق الــنــفــط نـــظـــرًا لــتــراجــع  ــتـ االسـ
إلــى مستويات »غــيــر مقبولة  الــخــام  أســعــار 
على اإلطاق«. وقال مكتب بخاري، في بيان، 
الشيخ  قــطــر  أمــيــر  أبــلــغ  رئــيــس نيجيريا  إن 
تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي، خـــال اجــتــمــاع في 
النفط  الــدوحــة، أن »موقف السوق في قطاع 
ــيـــر مـــقـــبـــول عــلــى  غـــيـــر قـــابـــل لـــاســـتـــمـــرار وغـ
اإلطاق«. وأكد بخاري على الحاجة للتعاون 
بن منظمة »أوبك« واملنتجن اآلخرين. وقال 
»يجب أن نتعاون داخل منظماتنا وخارجها 
إليجاد أرضية مشتركة إلحال االستقرار في 

السوق«. 
يــذكــر أن نــيــجــيــريــا اضـــطـــرت لــخــفــض قيمة 
مالية  ظــــروف  مـــن  وتــعــانــي  »نـــيـــرا«  عملتها 

ضــاغــطــة. وكــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي قد 
جديد  بخفض  النيجيرية  الــحــكــومــة  نــصــح 

للعملة والضغط أكثر على النفقات. 
وصــــعــــدت الـــعـــقـــود اآلجــــلــــة ملــــزيــــج »بــــرنــــت« 
العاملي متجاوزة مستوى 36 دوالرا للبرميل، 
وذلك للمرة األولى منذ مطلع شهر فبراير/ 
ــرنــــت«، بــحــلــول  ــاري. وســـجـــل »بــ ــجــ شـــبـــاط الــ
عند  قــراءة  موسكو،  بتوقيت   12:58 الساعة 
 75 بــمــقــدار  مرتفعا  للبرميل،  دوالرا   36.04
سنتا عن سعر اإلغاق السابق، بعد أن هبط 
السعر في وقت سابق من الجلسة إلى 34.73 

ذكــرت  قــد  فــنــزويــا  وكــانــت  للبرميل.  دوالرا 
خـــال عــطــلــة األســـبـــوع، أن هــنــالــك تــرتــيــبــات 
ــارس/ آذار املــقــبــل بن  ــ لــعــقــد اجــتــمــاع فـــي مـ
ــــك« ومــنــتــجــن خـــارج  أعـــضـــاء كــبــار مـــن »أوبــ
املــنــظــمــة، عــلــى رأســهــم روســـيـــا. ولــكــن اتــفــاق 
إلــيــه اجتماع  الـــذي تــوصــل  اإلنـــتـــاج  تجميد 
رباعي نظمته الدوحة قبل أسبوعن وجمع 
بن السعودية وروسيا، قد فشل بسبب عدم 

انضمام إيران والعراق إلى التجميد. 
ــوع عــلــى  ــ ــبـ ــ واخـــتـــتـــمـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط األسـ
البنزين  تــراجــع مخزونات  ارتــفــاع بدعم مــن 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة. وصــعــدت عــقــود خــام 
الــوســيــط األمــيــركــي 68 سنتًا  غــرب تكساس 
إلى 33.75 دوالرا للبرميل بعد أن نزلت إلى 

32.76 دوالرا.
ــى تــغــطــيــة  ــ ــلـــون الــــصــــعــــود إلــ ــامـ ــعـ ــتـ وعـــــــزا املـ
أجل  قبل حلول  املالية  ملراكزهم  املستثمرين 
عقد برنت األسبوع املقبل وإلى الطلب القوي 

على البنزين في الواليات املتحدة.
النفط في  فياني اليـــن، محللة ســوق  وقــالــت 
بــنــك أســتــرالــيــا الـــوطـــنـــي، لــتــلــفــزيــون روســيــا 
ينبئ  البنزين  على  الطلب  »ارتــفــاع  فــي:  تــي 
الخام  أســعــار  انخفاض  يشجع  أن  بإمكانية 
على زيادة استهاك هذا املنتج«، كما أن ثمة 
الطائرات  وقــود  الطلب على  بزيادة  توقعات 
في آســيــا«. ومــا تــزال ســوق النفط تعاني من 
تخمة املعروض وتكهنات بتباطؤ نمو الطلب 
التي تحيط  الشكوك  إلى  الخام، إضافة  على 
بــاتــفــاق تــجــمــيــد اإلنـــتـــاج. ورغــــم االنــخــفــاض 
األميركي،  الصخري  النفط  إنتاج  في  الكبير 
والذي من املتوقع أن يصل إلى نصف مليون 
برميل في العام الجاري، فإن التخمة النفطية 
تقّدر بأكثر من مليوني برميل. ويرى خبراء 
أن انضمام إيران والعراق إلى إي اتفاق نفطي 
الــســوق، سيكون مهّمًا  مــن  الــفــائــض  بسحب 
الدولتان  ببساطة  ألنهما  األســعــار،  الرتــفــاع 
النفط  إنتاج  لرفع كبير في  اللتان تخططان 

خال العام الجاري.

االقتصاد الكلي بن مجموعة العشرين ضد 
الرياح املعاكسة االقتصادية العاملية. 

ــــى وزراء  ــــي« فــــى رســــالــــة فـــيـــديـــو إلـ ــال »لــ ــ وقــ
املــالــيــة ومــحــافــظــي الــبــنــوك املـــركـــزيـــة، يجب 
ليس  اعتبارها  فــي  أن تضع  املجموعة  على 
فقط نموها الخاص، فهي تحتاج أيضًا إلى 
وذلــك  املــمــتــد«،  بتأثير سياساتها  االهــتــمــام 
في إشارة إلى سياسة رفع الفائدة األميركية. 
كما انتقد سياسات التيسير الكمي بقوله:« 
العقبات  إزالـــة  السياسات  هــذه  لــن تستطيع 
الهيكلية أمام النمو، وبداًل من ذلك قد تؤدي 

إلى مزيد من التوابع السلبية«. 
ــرأي مع  ــ ــذا الــ ــه تــشــيــانــغ فـــي هــ ويــتــفــق لـــي كـ
العديد من خبراء األسواق في »وول ستريت«، 
الــذيــن قــالــوا إن رفــع الــفــائــدة األمــيــركــيــة أدى 
إلى مجموعة من االضطرابات داخل السوق 
العاملية، حيث أدى  الصينية، وفــي األســواق 
داخــل الصن إلــى قيام األثــريــاء بتنفيذ بيع 
في  الصينية،  املـــال  بــســوق  ضخمة  صفقات 
محاولة لحماية ثرواتهم املقومة باليوان من 
الهبوط، وتحويل جزء منها إلى الحسابات 

الدوالرية.
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــــخــــارجــــي عـــمـــدت الـــــدول 
ــى الـــتـــدخـــل فـــي ســــوق الــصــرف  اآلســـيـــويـــة إلــ
ــتــــى ال تــفــقــد  ــا، حــ ــهــ ــمــــاتــ لـــخـــفـــض قـــيـــمـــة عــ
العاملية  الــســوق  فــي  تنافسيتها  بضائعها 
حدثت  وبالتالي  الصينية،  الــصــادرات  أمــام 
فـــي أســــــواق الـــصـــرف الــعــاملــيــة مـــخـــاوف من 
حدوث »حرب عمات« شبيهة بما حدث في 

أعــقــاب أزمــة املــال العاملية. ويــذكــر أن خطوة 
ــدة األمـــيـــركـــيـــة وجـــــدت مــعــارضــة  ــائـ ــفـ رفــــع الـ
مــن كــل مــن رئــيــســة صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
األميركي  الخزانة  ووزيـــر  الغـــارد،  كريستن 
األســبــق، الري ســمــرز، الـــذي يــحــاضــر حاليًا 
في جامعة هارفارد، وكذا من بنك التسويات 
الــدولــيــة الـــذي يــوجــد مــقــره فــي مــديــنــة بــازل 
الــســويــســريــة. ويــذكــر أن مــصــرف االحــتــيــاط 
نشرها  التي  بياناته،  في  اعترف  الفيدرالي 
الشهر املاضي، بأن رفع الفائدة في ديسمبر/
كــانــون األول املــاضــي، كــانــت لــه آثـــار سالبة 
عــلــى الــنــمــو االقـــتـــصـــادي فـــي أمـــيـــركـــا. وقـــال 
املركزي األميركي في بياناته إن رفع الفائدة 
األمــيــركــي،  لاقتصاد  النمو  مــعــدل  على  أثــر 
الــصــادرات واالستثمارات ال يزال  وإن قطاع 
ــــدث فــــي عـــدد  ــــذي حـ ــم الـــنـــمـــو، الــ ــ ضــعــيــفــًا رغـ

الوظائف األميركية.
الصينية،  الــنــقــديــة  الــســيــاســة  وعــلــى صعيد 
قال تشو شياو تشوان، محافظ بنك الشعب 
الـــصـــيـــنـــي، الـــبـــنـــك املـــــركـــــزي، يـــــوم الــجــمــعــة، 
حــســب مـــا نــقــلــت وكـــالـــة شــيــنــخــوا الصينية 
تطبيق  الصن ستواصل  إن  الرسمية،  شبه 

السياسات النقدية املستقرة. 
وأضاف تشو أن الصن ال تخطط سياساتها 
ــــرط« عــلــى  ــفـ ــ االقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــلـــيـــة بــشــكــل »مـ
تدفق  أو  الخارجي  االقتصادي  األداء  أســاس 
الرأسمال. وأكد تشو معارضة الصن الدائمة 
لتخفيض العملة التنافسي، الذي استخدمته 
الـــدول مــن أجــل تحفيز قــوة التصدير.  بعض 
وشـــهـــدت الـــصـــن صــــــادرات كــبــيــرة مـــع بــلــوغ 
فائض تجارتها للبضائع حوالي 600 مليار 
دوالر في العام املاضي حسبما قال تشو، الذي 
تــســتــخــدم »التخفيض  لــن  الــصــن  أن  أضــــاف 
التنافسي« بهدف تحفيز قوتها التصديرية. 

ــات الــصــن  ــاسـ ــيـ ولـــكـــن الــــيــــابــــان تـــــرى أن سـ
ــال في  ــعـ الــنــقــديــة ســتــقــود تــلــقــائــيــًا ردود أفـ

عمات الدول اآلسيوية. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

نيجيريا تطلب تعاون منتجي النفطأميركا تطالب الصين بوضوح السياسة النقدية

أول  السندات، فقد طبقها  وضخها في شــراء 
مرة »املركزي الياباني« في عام 2001، إلخراج 
الــركــود، واستمر في  الياباني مــن  االقــتــصــاد 
إلى اآلن ولكنها لم تفلح في إحراز  تطبيقها 
ما كانت تهدف إليه. وذلك بدليل أن االقتصاد 
الياباني لم يتمكن من النمو منذ  عام 2001 

طــبــق مــصــرف االحــتــيــاط الــفــدرالــي »املــركــزي 
الــكــمــي، والــتــي  األمــيــركــي« ســيــاســة التحفيز 
ضـــــخ بـــمـــوجـــبـــهـــا خـــــــال ســـــت ســـــنـــــوات 4.5 
الفاسدة  السندات  شــراء  في  دوالر  ترليونات 

من البنوك التجارية والشركات الكبرى. 
ونجحت السياسة في إنقاذ البنوك والشركات 

مــن تحقيق نــمــو يــذكــر فـــوق الــصــفــر. وأفــضــل 
ــان كــــان فـــي الــعــام  ــابـ ــيـ مـــعـــدل نــمــو حــقــقــتــه الـ
املــــاضــــي، حــيــث تــمــكــن االقـــتـــصـــاد الــيــابــانــي، 
وحسب اإلحصائيات الرسمية اليابانية، من 

النمو بنسبة %0.7. 
وفي أعقاب أزمــة املــال العاملية في عام 2008، 

األميركية الكبرى، مثل »فريدي ماك« و»فاني 
مــاي« و»جــنــرال مــوتــورز« مــن الــوقــوع فــي فخ 
اإلفـــــاس، لــكــن هـــذا الــنــجــاح لــم ينعكس على 
النمو االقتصادي كما كانت اإلدارة األميركية 
ــادي  ــتــــصــ تـــتـــوقـــع . وحــــســــب انـــــتـــــقـــــادات االقــ
الــحــائــز جــائــزة  الــعــاملــي، جــوزيــف ستيغلتز، 

نوبل لاقتصاد، فإنه يرى أن أموال التحفيز 
الكمي الــتــي ضخت فــي الــبــنــوك، كــانــت خطأ، 
ــــذه األمــــــــوال فــي  ألن الـــبـــنـــوك لــــم تــســتــخــدم هـ
ولكنها  األميركية،  التجارية  األعمال  إقــراض 
ــتـــاجـــرة عــلــى الـــســـلـــع، مثل  اســتــغــلــتــهــا فـــي املـ
شــراء الــذهــب واملــعــادن، وإقــراضــهــا فــي الــدول 
الكبير  الفارق  الناشئة مستفيدة في ذلك من 
بن الفائدة الصفرية في أميركا وبن الفائدة 
املــرتــفــعــة فــي الــــدول اآلســيــويــة ودول أمــيــركــا 
السالبة  الــفــائــدة  صبت  وبــالــتــالــي  الاتينية. 
األميركية،  للبنوك  عالية  ربحية  تحقيق  في 
ولكنها لم تخلق فرص العمل املطلوبة للنم،و 
التجارية  املتاح لألعمال  التمويل  زيــادة  عبر 
ــادرات. وأخـــيـــرًا، لــجــأ املــركــزي  ــادة الــــصــ ــ أو زيـ
األوروبي وفي أعقاب أزمة اليورو، التي كادت 
ــا، إلــى  ــ ــس عــــددًا مــن اقــتــصــادات أوروبــ

ّ
أن تــفــل

استخدام آلية« التحفيز الكمي«، رغم معارضة 
املركزي  األملاني »بندسبانك«. وضخ  املركزي 
األوروبــي بموجبها ترليون يورو. ولكن منذ 
تطبيقها لم تحقق نجاحًا يذكر، حيث ال تزال 
إحصائيات »اليورو ستات«، تشير إلى النمو 
الـــيـــورو وســـط متاعب  فــي منطقة  الــضــعــيــف 
يــواجــهــهــا قــطــاع الــبــنــوك فــي كــل مــن إيطاليا 
والــــيــــونــــان. وحـــســـب صــحــيــفــة« فــايــنــانــشــال 
تايمز«، في تغطيتها الجتماع مسؤولي املال 
بــقــمــة الــعــشــريــن، فــــإن الــنــقــاشــات الــتــي دارت 
بشأن سياسات  املركزية  البنوك  رؤســـاء  بــن 
التحفيز و»الفائدة السالبة«، أظهرت خافات 
كبيرة في وجهات النظر. حيث انتقد محافظ 
الــبــنــك املــركــزي الــبــريــطــانــي، »بــنــك إنــجــلــتــرا«، 
الــفــائــدة السالبة وقــال  مـــارك كــارنــي، سياسة 
املالية  انتقد وزيـــر  فيما  ــار،  االدخــ تقتل  إنــهــا 
األملاني، فولفغانغ شويبلة، سياسة التحفيز 
الكمي.  رغم تأكيد قمة العشرين على ضرورة 
تــبــنــي ســيــاســات نــقــديــة ال تــقــود الــعــالــم إلــى 
»حـــــرب عــــمــــات«، فــــإن تــبــايــن نــســب الــفــائــدة 
ــادة  بـــن االقـــتـــصـــادات الـــكـــبـــرى ومـــحـــاولـــة زيــ
الــصــادرات عبر خفض سعر صرف العمات، 

سيقود، تلقائيًا، إلى »حرب عمات«. 
وياحظ محللون أن خطوات الصن األخيرة 
قـــادت تلقائيًا  الــيــوان  لخفض ســعــر صـــرف 
إلـــى رفـــع ســعــر صـــرف الـــن الــيــابــانــي، وهــو 
الفائدة  لسياسة  اليابان  تبني  إلــى  أدى  مــا 
الفدرالي  االحتياط  خطوة  أن  كما  السالبة. 
رفـــع الــفــائــدة بــنــســبــة  0.25 % فــي أكــتــوبــر/

تشرين األول  املاضي تسببت في اضطراب 
أســــواق املـــال فــي أنــحــاء الــعــالــم، بــعــد خفض 

الصن سعر صرف اليوان.

قال خبراء صينيون إن بنك الشعب الصيني رفع احتياطاته من الذهب خالل 
العام الماضي بحوالى 600 طن إلى 3510 أطنان. وفي لندن، قال تجار إن 
الصين نشطت خالل الفترة األخيرة في 
حصة  باعت  أن  بعد  الذهب،  شــراء 
الخزانة  ســنــدات  فــي  حيازتها  مــن 
على  مؤشرات  في  وذلك  األميركية. 
الذهب  احتياطات  ترفع  الصين  أن 
فك  ربــمــا  أو  ــوان،  ــي ال تحرير  لــدعــم 
خبراء  ولكن  بالدوالر.  نهائيا  ارتباطه 
بحاجة  الصين  أن  يعتقدون  صينيين 
حتى  ــذهــب  ال مــن  طــن   8500 إلــى 

تتمكن من تعويم اليوان.

3510 أطنان من الذهب

مال وسياسة

حث وزير الخزانة 
األميركي، جاك ليو، الصين 

على تنسيق سياساتها 
النقدية وتحريرها بما 

يتماشى وأسس السوق
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معضلة 
قمة الـ 20

أسلحة 
البنوك المركزية 

في التحفيز تتراجع

)Getty( منصة توتال في معرض النفط والغاز األخير بطهران

)Getty( هيالري كلينتون وسط الجماهير في جوالتها االنتخابية

)Getty( دونالد ترامب في والية تينسي



ماجد عزام

اإللكتروني،  هآرتس  صحيفة  موقع  أورد 
ــرايـــر/ شـــبـــاط، أن وزيـــر  ــبـ فـ الــخــمــيــس 18 
الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، أبلغ 
املدير العام للخارجية اإلسرائيلية، دوري 
غولد، الذي زار موسكو األسبوع املاضي، 
تحفظ بـــاده عــلــى املــســاعــي الــجــاريــة اآلن 
مـــن أجـــل تــطــبــيــع الــعــاقــات بـــن إســرائــيــل 
بيع  رفــض  التحفظات  وتتضمن  وتــركــيــا، 
الــغــاز اإلســرائــيــلــي لتركيا، ورفـــض إعطاء 
أنــقــرة مــوطــئ قـــدم فــي غـــزة. وفـــي الــعــمــوم، 
تــحــســن  بــمــثــابــة  تــطــبــيــع  أي  ــار  ــبـ ــتـ اعـ إن 
فــي وضــع أنــقــرة اإلقليمي أمــر ال تقبل به 
بينهما  املحتدم  الصراع  ظل  في  موسكو، 

في الفترة األخيرة.
ــــف الــــروســــي  ــــوقـ يـــمـــكـــن قـــــــــراءة تـــحـــلـــيـــل املـ
أو محاولة تحليله، شكليًا فقط،  املفاجئ، 
اندراجه  أّولها  عــدة سياقات،  في  بوضعه 
ضــمــن املــــواقــــف املــتــعــجــرفــة واملــتــغــطــرســة 
ــــي تـــتـــمـــاشـــى مــع  ــتـ ــ لــــروســــيــــا، أخـــــيـــــرًا، والـ
الــطــبــيــعــة الــشــخــصــيــة لــلــرئــيــس فــاديــمــيــر 
بـــوتـــن، أو تــنــســجــم مــعــهــا، وتــنــعــكــس في 
السياسات أو املقاربات الروسية للقضايا 

واملستجدات في املنطقة.
ــر يــتــعــلــق بــــنــــزوع روســـيـــا  ــ ــيـــاق آخـ ثـــمـــة سـ
ــى اعــتــبــارهــا  ــ إلـ لــنــفــســهــا(  ــا  )أو تـــصـــورهـ
قــوة عظمى عــاملــيــة، مــا يعطيها الــحــق في 
التطورات  رأيها في  إبــداء  أو  أنفها،  حشر 
املستجدات والخافات في املنطقة والعالم، 
وهــــــذا لــــم يــحــصــل فـــقـــط نــتــيــجــة تــدخــلــهــا 

منى عبد الفتاح

ــرة  ــ ال تـــخـــرج عــمــلــيــة بـــيـــع الـــبـــشـــر عــــن دائـ
 فــــي حـــالـــتـــن، قــد 

ّ
ــيـــتـــة، إال ــقـ الـــجـــريـــمـــة املـ

يـــكـــون فــيــهــا الــفــعــل مـــرغـــوبـــًا، والــفــاعــلــون 
بالتجريم في حالة  ذين، ســواء 

َ
غير مؤاخ

الــبــائــع، أو الــتــعــاطــف والــشــفــقــة فــي حالة 
املبيع. األولى، بيع العبي كرة القدم، والتي 
تــتــّم بــهــذه الــعــبــارات الــصــريــحــة، مــن غير 
الــذهــبــي  أن تنتقص مــن قــدرهــم ووزنـــهـــم 
هي  الثانية  الحالة  الخرافية.  وأسعارهم 
اتفاق  الحسبان، ونتج عن  لم يكن في  ما 
رئيسهم   

ّ
أن على  املــصــري  الشعب  غالبية 

الذي جاء على ظهر دبابة، داهسًا تجربة 
ــدة، ال يـــصـــلـــح لــلــحــكــم.  ــ ــيـ ــ ديـــمـــقـــراطـــيـــة ولـ
وتـــزداد هــذه القناعة يومًا بعد يــوم، بعد 
أن ُدّكت البنية التحتية للدولة، كما أجهزة 
الحكم، ووصل األمر إلى أن تحّول الشعب 
الباسم الرضي واملتغلب على كل الظروف، 
منذ قهر الفرعون األول، إلى شعٍب عابس، 
انة، ينافح 

ّ
ت دمعته مكان الضحكة الرن

ّ
حل

لإلبقاء على صورته، بجهٍد ُيحسد عليه.
 ومن ضمن أنــواع هذا النضال، أن عرض 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ ــنـــاشـــطـــن الــــرئــــيــــس عـ ــد الـ ــ أحــ
األخير  ي 

ّ
تجل على  بــنــاًء  للبيع،  السيسي 

الـــتـــي زادت عن  فـــي لــحــظــات اســتــعــطــافــه 
حــّدهــا أخــيــرًا. بلغت هــذه الــحــالــة ذروتــهــا 
في الكلمة التي ألقاها الرئيس، في مؤتمر 
إطاق مبادرة »مصر 2030«، ووصل فيها 
الــجــنــرال إلــى درجـــٍة مــن االســتــثــارة، حتى 
املتراصة  الــحــشــود   

ّ
بـــأن ظــان   معها 

ّ
ليظن

كـــانـــت ســتــدخــل فـــي نـــوبـــة بـــكـــاء جــمــاعــي، 
جــبــر عليه شــعــب كــوريــا 

ُ
يشبه كــثــيــرًا مــا أ

الشمالية أمام زعيمهم في وفاة والده. 
 الــرئــيــس 

ّ
 الــقــهــر بــالــقــهــر ُيـــذكـــر، فــــإن

ّ
وألن

للقوات  األعــلــى  والقائد  الشمالي  الــكــوري 
ــّرة  ــ مـ ظـــهـــر  أون،  ــغ  ــونــ كـــيـــم جــ املـــســـلـــحـــة، 
ــــور، أصـــدرتـــهـــا الــوكــالــة  فـــي مــجــمــوعــة صـ
ــاء الــــكــــوريــــة الــشــمــالــيــة،  ــبـ الـــرســـمـــيـــة لـــأنـ
التخصصات.  من مختلف  بنساٍء  محاطًا 
ــذه الــــصــــور، فــــي وحــــدة  ــ مــــا يــجــمــع بــــن هـ
 النساء في جميعها 

ّ
موضوعيٍة وثيقة، أن

حمزة المصطفى

السورية، في األسابيع  دارت على األرض 
املاضية، رحى معارك طاحنة، تعد األشد 
كلفة بمقاييس الخسائر البشرية واملادية، 
مــنــذ تــحــول الـــثـــورة الــســوريــة إلـــى الكفاح 
ــارج الــصــورة  املــســلــح بــداّيــة عـــام 2012. خـ
الــبــانــورامــيــة للقتال، والــتــي تــرســم حــدود 
النفوذ وموازين القوى، تبرز حالة إنهاك 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، تــصــيــب غــالــبــيــة أطـــــراف 
الصراع، وتلقي بتداعياتها على تفكيرهم 
وقــنــاعــاتــهــم بــفــكــرة الــحــســم الــعــســكــرّي، أو 
إلــى زمــن غير معلوم.  الصراع  استمرارية 
يــظــهــر الــنــظــام الـــســـوري فـــي أعــلــى قــائــمــة 
املــنــهــكــن عـــســـكـــرّيـــًا، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
جيشه لــم يــتــعــّرض النــشــقــاقــاٍت عــمــوديــٍة، 
من شأنها أن تؤثر على تماسك هيكليته، 
ــــردي )عـــلـــى مــســتــوى  ــفـ ــ ــقــــاق الـ فـــــإن االنــــشــ
األفراد، وصف الضباط(، وعزوف الشباب 
أحدث  العسكرّية،  بالخدمة  االلتحاق  عن 
 كبيرًا في أدائه العملياتي، ولم تجِد 

ً
خلا

املتخلفن  عــن  بالعفو  املتتالية  املــراســيــم 
مؤيدي  إقــنــاع  فــي  العسكرية  الخدمة  عــن 
الــنــظــام بــاالســتــجــابــة لـــنـــداءات االلــتــحــاق 
ــاملــــعــــارضــــن أو  ــوع، فـــمـــا بــــالــــك بــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ والـ
الحيادين. كما لم تنفع الحمات األمنية، 
ورفــع سن االحتياط إلى سن 45 عامًا في 
سد هذه الفجوة، وتحولت املدن السورية 
يشبه  مــا  إلــى  النظام  لسيطرة  الخاضعة 
حال مدن القارة األوروبية العجوز، حيث 
ويــغــلــب عليها كبار  الــشــبــاب،  فيها  يــنــدر 
الــســن والـــنـــســـاء، فـــي حـــن شــكــلــت مناطق 
للشباب  إجبارّيًا  املعارضة ملجأ  سيطرة 
صغير السن الــذي لم تمكنه الــظــروف من 
ركوب البحر نحو الخاص املبتغى غرب 

أوروبا. 
 االزديـــاد املضطرد في 

ً
ومــا زاد الطن بلة

عــــدد قــتــلــى الــجــيــش والــشــبــيــحــة، بــشــكــٍل 
أرعب عائات املؤيدين، خصوصًا بعد أن 
عاينوا، بأم العن، مقاطع مهولة ألوالدهم 
أكثر من مــرة، ملصيرهم  الذين تركوا، في 
ــام مـــبـــادلـــتـــهـــم  ــظــ ــنــ املــــجــــهــــول، ورفــــــــض الــ
ــفـــاوض عــلــى إطـــــاق ســـراحـــهـــم أو  ــتـ أو الـ
اســتــعــادة جثثهم، وذلـــك بــخــاف األســرى 
والقتلى اإليرانين. ولعل لوحات »الشرف 
ــلــــى مـــــداخـــــل قـــــــرى الـــســـاحـــل  واملــــــجــــــد« عــ
الــــســــورّي، والـــتـــي تــضــج بــأســمــاء القتلى 
وصورهم، أكثر األمثلة الشارحة عن حالة 
اإلنهاك واالستنزاف التي يعانيها النظام، 
والــتــي دفــعــتــه، بــاضــطــراد، إلـــى االعــتــمــاد 
عــلــى املــلــيــشــيــات األجـــنـــبـــيـــة، بــحــيــث غــدا 
جيشه قــوة إســنــاد ثــانــوّيــة ال أكــثــر. وكــان 
مـــن املــضــحــك املــبــكــي، عــلــى ســبــيــل املــثــال، 
مصورة  مقاطع  الــرســمــي  التلفزيون  بــث 
لــلــقــوات الــتــي دخــلــت نبل والـــزهـــراء حيث  
بــــدا »الـــجـــنـــود الـــســـوريـــون« ذوو املــامــح 
األفــغــانــيــة الـــواضـــحـــة عـــاجـــزيـــن عـــن فهم 
هتافات ترحيب األهالي بهم، أو التفاعل 
مــعــهــا بــصــريــًا. وإذا كـــان جــيــش الــنــظــام، 
ــتــــاده، قـــد تـــعـــّرض الســتــنــزاٍف  بـــعـــدده وعــ
كبيٍر، فإن حزب الله هو اآلخر عانى، أخيرًا، 
مــشــكــاٍت كــبــيــرة، انعكست مــبــاشــرة على 
القتالّية،  ومساهماته  امليداني  حــضــوره 
فقد أحصى تقرير نشر في موقع »جنوب 
غربية،  أبــحــاث  مــراكــز  وتناقلته  لــبــنــان«، 
جــنــائــز حــــزب الـــلـــه الـــعـــائـــدة مـــن ســـوريـــة، 
 فــي الــفــتــرة 

ً
حــيــث بــلــغــت نــحــو 865 قــتــيــا

بن سبتمبر/أيلول 2012 وفبراير/شباط 
2016. ومع أن هذه اإلحصائية تمثل الحد 
 ،

ٌ
كبيرة أرقامها  فــإن  عنه،  واملعلن  األدنــى 

حسن شاهين

ُعثر على املناضل الفلسطيني عمر النايف 
السفارة  ملبنى  الخلفي  الــفــنــاء  فــي  مــقــتــواًل 
إليها  التجأ  التي  الفلسطينية في صوفيا 
االستجابة  البلغارية  السلطات  قــرار  بعد 
تعلو  وكــانــت  بتسليمه،  إســرائــيــلــي  لطلب 
جسَده كدمات وجــروح، تشي بأنه تعّرض 
للضرب بأدوات حادة، ما أفضى إلى وفاته.
االحــتــال  اعتقله  فلسطيني،  بطل  الــنــايــف 
مستوطن،  تصفية  بتهمة   ،1986 عـــام  فــي 
وتــمــّكــن مــن الــهــرب فــي عـــام 1990، بــعــد أن 
ــل إلــــى مــســتــشــفــى فـــي بــيــت لـــحـــم، إثــر  ــ دخــ

ُ
أ

ــن الـــطـــعـــام، فـــي عملية  خـــوضـــه إضــــرابــــًا عـ
ــة إلســــرائــــيــــل، ثــم  ــ ــذلـ ــ ــئـــة ونـــــــــــادرة، وُمـ جـــريـ
استطاع أن يصل إلــى أوروبــا ويستقر في 
بلغاريا التي تــزّوج وأنجب فيها. وكم هو 
 

ٌ
مــثــيــر لــلــغــضــب والــســخــط أن يــقــضــي بــطــل
ـــل ســفــارة  مــثــل عــمــر، بــهــذه الــطــريــقــة، وداخـ
فــلــســطــن، بـــعـــد أن مــــــارس عــلــيــه الــســفــيــر 
أحمد املذبوح ضغوطًا كبيرة ليسلم نفسه 
عنه  نقل  مــا  بحسب  البلغارية،  للسلطات 
أفراد أسرته وأصدقاؤه والجبهة الشعبية 

 فيها.
ً
التي كان مناضا

ــهــت مباشرة  ومـــع أن أصــابــع االتــهــام ُوجِّ
األولــى  املصلحة  إســرائــيــل، صاحبة  نحو 
في التخلص من املناضلن الفلسطينين، 
خــصــوصــًا الـــذيـــن آملـــوهـــا وأذلــــوهــــا، وكـــان 
لـــهـــذه  أن  إاّل  مـــنـــهـــم؛  ــدور  ــ ــغــ ــ املــ ــد  ــيـ ــهـ الـــشـ
اغتيال  عمليات  عــن  يمّيزها  مــا  الجريمة 
مابسات  فــأواًل  إسرائيل.  نفذتها  سابقٍة 
الــــحــــادث وظــــروفــــه غـــامـــضـــة، فـــلـــم يــســبــق 
باستخدام  شخصًا  إســرائــيــل  اغــتــالــت  أن 
ــتـــى املــــــوت،  ــًا حـ ــربــ ــيـــــض، أو ضــ ــ ســـــــاٍح أبـ
كــمــا حــصــل مــع الــنــايــف. وبــحــســب حـــاالٍت 
ــادة مــا تــحــرص إســرائــيــل على  ســابــقــة، عــ
تــــرك بــصــمــاتــهــا، حــتــى وإن لـــم تــعــلــن عن 
عملياتها في الخارج، لتصل الرسالة من 
العملية، وهي رسالة مزدوجة، تهدف إلى 
ومــقــاومــتــه،  الفلسطيني  الــشــعــب  ــاب  ــ إرهـ
ــــع  ــونـــي، ورفـ ــيـ ــهـ وطــــمــــأنــــة املـــجـــتـــمـــع الـــصـ
الحادث  بعد  الــروايــات  أن  كما  معنوياته. 
مباشرة جــاءت متضاربة، ففي وقــٍت زعم 
فيه السفير أن النايف كان حيًا، حن َعثر 
عليه طاقم السفارة ُملقى في فناء مبناها 
الخلفي، قبل أن يفارق الحياة في الطريق 
إلى املستشفى؛ أّكد أقارب الشهيد أن أحد 
، حن 

ً
ــة ــثـ مــوظــفــي الـــســـفـــارة عــثــر عــلــيــه جـ

وصل صباحًا إلى مبنى السفارة الذي كان 
خاليًا من أي موظف أو رجال أمن وحماية. 

نتيجة  وإنما  في سورية،  والهمجي  الفظ 
إقــرار واشنطن بتداعيات هذا التدخل، بل 
واالعـــتـــراف بـــه، والــعــمــل مــع مــوســكــو على 
حــل ســيــاســي للقضية الــســوريــة، وهـــو ما 
بــاراك  الــرئــيــس األمــيــركــي،  لــم تفعله إدارة 

 .
ً
أوباما، في أوكرانيا مثا

وفيما يخص التحفظات الروسية املباشرة 
على مساعي التطبيع التركي اإلسرائيلي، 
أن  تـــعـــتـــقـــد  أو  تـــفـــهـــم  مـــوســـكـــو  أن  ــدو  ــبــ يــ
الــتــطــبــيــع، فــي حـــال حـــدوثـــه، ســيــؤدي إلــى 
وبالتالي،  اإلقليمي،  أنقرة  وضــع  تحسن 
فـــي مــواجــهــة  يـــديـــهـــا،  فـــي  زيــــــادة األوراق 
خافهما املــتــصــاعــد، فــي الــفــتــرة األخــيــرة. 
ومــن هــذه الــزاويــة، يمكن النظر أيضًا إلى 
الرفض أو الطلب من تل أبيب عدم تزويد 
تــركــيــا بــالــغــاز، لــكــي تــحــافــظ روســيــا على 
التركية.  الغاز  املركزية في سوق  مكانتها 
في  ساحًا  استخدامه  إمكانية  وبالتالي، 
حال احتدام الصراع بن البلدين. كما قطع 
الطريق على فكرة مّد أنبوب تصدير الغاز 
ــــي  اإلســـرائـــيـــلـــي إلــــى أوروبـــــــا، عــبــر األراضـ
التركية، ما يكسر أيضًا االحتكار الروسي 
أن  العجوز، علما   الــقــارة  الغاز في  لسوق 
إلــى  األذري  الـــغـــاز  تـــانـــاب-لـــنـــقـــل  مـــشـــروع 
أوروبا، عبر األراضي التركية، يمضي على 
قــدم وســـاق، وسيكون جــاهــزًا للعمل، بعد 

ثاث سنوات تقريبًا.
بـــدا غــريــبــًا أيــضــًا الــتــحــفــظ الـــروســـي تجاه 
اســتــعــداد أنـــقـــرة  للعب دور مــهــم فــي رفــع 
ــا بــمــا تحتاجه  ــّدهـ الــحــصــار عـــن غــــزة، ومـ
مـــن مـــــواد، إلعـــمـــار مـــا دمـــرتـــه الـــحـــرب، بل 

وتـــعـــزف عـــن فــكــرة الــتــقــرب والــتــطــبــيــع مع 
أنها،  بــالــضــرورة، خصوصًا  ليس  تــركــيــا؟ 
أي تل أبيب، تتصرف أيضًا بحسبة نفسها 
 إقليمية عظمى، وتعرف أن موسكو في 

ً
قوة

حاجة إليها، لتخفيف التصعيد في املوقف 
األميركي ضدها، وربما حتى املساعدة في 
إمكانية تخفيف العقوبات الغربية ضدها. 
إلــى ذلــك، تبدو واشنطن الحليفة  وإضافة 
األقـــرب واألوثـــق لتل أبــيــب، على الــرغــم من 
كل الخافات، متحمسة جّدًا لفكرة إصاح 
الــعــاقــات مــع أنــقــرة، عبر جــهــوٍد، يتوالها 

نائب الرئيس، جو بايدن، شخصيًا.
ــى تــجــاهــل  ــل أبـــيـــب إلــ ــد يـــدفـــع تـ ــر قـ ــر آخــ أمــ
التحفظات الروسية، ويتعلق باملستجدات 
األخــيــرة فــي ســوريــة، ونــــزوع مــوســكــو إلــى 
التي دفعت تل  القاعدة  الــتــذاكــي، وتــجــاوز 
للتغاضي  نفسها،  واشنطن  وحتى  أبيب، 
عن تدخلها العسكري في سورية، واملتمثلة 

على تسويٍة  والعمل  النظام،  بمنع سقوط 
سياسيٍة، تحفظ مصالح روسيا، وتحمي 
ــا، ولــــكــــن مـــــن دون  ــهــ ــاتــ ــة ومــــؤســــســ ــ ــدولــ ــ الــ
األســــد، وهـــي الــقــاعــدة الــتــي تــم تــجــاوزهــا، 
ــدام الـــخـــيـــار الــشــيــشــانــي ضد   ــتـــخـ عــبــر اسـ
اللعبة،  قــواعــد  وكــســر  املسلحة،  املــعــارضــة 
بــمــا يـــؤدي إلـــى فــوضــى غــيــر مــنــظــمــة، بــدل 
الـــذي كــان قــائــمــًا، وربــمــا حتى  الستاتيكو 
زيـــادة الــتــطــّرف، مــع شعور شــرائــح واسعة 
من الشعب السوري بالغنب والظلم والتمرد 

على الوضع، بإطاق النار على الجميع. 
معطى ثالث قــد ال يكون أيضًا فــي صالح 
مــوســكــو وتــحــفــظــاتــهــا، يــتــمــثــل بــالــحــديــث 
أكثر مما  اقــتــراب موسكو  اإلسرائيلي عن 
يــنــبــغــي مـــن طـــهـــران وحــلــفــائــهــا، واعــتــبــار 
انتصارات بقايا جيش األســد ومليشيات 
طـــهـــران الــشــيــعــيــة بــمــثــابــة خــطــٍر مــحــتــمــٍل، 
وتقويٍة ال داعي لها للمحور املعادي، ولو 
شكليًا إلســرائــيــل الــتــي ســعــت، دومـــًا، ملنع 
املعارضة، إلبقاء  وانتصار  النظام  سقوط 
، إلى 

ً
معركة االستنزاف  السورية مفتوحة

أبعد مدى زمني ممكن.
ــعـــودي  إلــــــى ذلـــــــك، ال يـــلـــعـــب الـــــــــدور الـــسـ
املتنامي في املنطقة في صالح موسكو، 
حيث تعتقد تــل أبيب أن الــريــاض جــادة 
وتبجح  اإليــرانــيــة،  الهيمنة  فــي مجابهة 
األخــيــرة بــاحــتــال أربـــع عــواصــم عربية، 
وتل أبيب تفهم طبعًا أن الرياض دخلت 
فـــي طــــور الــتــنــســيــق، بـــل الـــتـــحـــالـــف، مع 
أنــقــرة، وال تــرفــض ضمنيًا أي إنــجــاز أو 

تحسن لوضعها اإلقليمي.

اإلسرائيلي  املــوقــف  فــي  أخــيــر  معطى مهم 
يتعلق بتصدير الغاز إلى تركيا، وهو األمر 
الذي تحدث عنه رئيس الحكومة، بنيامن 
نــتــنــيــاهــو، مــبــاشــرة أمــــام املــحــكــمــة العليا، 
فــي أثــنــاء مــرافــعــتــه غــيــر املــســبــوقــة، دفــاعــا 
عن خطة الغاز الحكومية أو البعد األمني 
االســتــراتــيــجــي لــهــا، واملــتــمــثــل فــي تحسن 
ــنــــي، عبر  وضــــع إســـرائـــيـــل الــســيــاســي األمــ
تصدير الغاز إلى دول عربية إسامية، مثل 
األردن ومــصــر وتــركــيــا. ومــعــلــوم طبعًا أن 
السوق التركي هو األكثر اتساعًا وجدوى، 
ــن إمـــكـــانـــيـــة اســــتــــخــــدام الــبــنــي  ــ نـــاهـــيـــك عـ
الغاز إلى  التحتية املمتازة فيها، لتصدير 
أوروبا، بدال من الخط القبرصى اليوناني 

الباهظ التكلفة واملحفوف باملخاطر.
عمومًا، وعلى الرغم من مسارعة موسكو، 
إلــى تأجيل آخر  بعد زيــارة دوري غولد، 
فيما  إليــــران،   300 أس  لصفقة صــواريــخ 
أبــيــب، إال أن  إيــمــاءة لتل  يعتبر غمزة أو 
مصلحتها،  أن  قــــّررت  مــا  وإذا  ــيـــرة،  األخـ
ــلـــيـــة، تــقــتــضــي الــتــطــبــيــع مــع  ولـــــو املـــرحـ
اقتصادية،  استراتيجية  لــدوافــع  تركيا، 
وســـيـــاســـيـــة تــتــعــلــق بــاملــشــهــد الــــعــــام فــي 
غــزة،  قنبلة  فتيل  لنزع  حتى  أو  املنطقة، 
ــــي وجـــه  ــع النــــفــــجــــارهــــا املـــحـــتـــمـــل فـ ــنــ ومــ
إســـرائـــيـــل والـــجـــيـــران اآلخــــريــــن، كــمــا قــال 
أمــان،  العسكرية  املــخــابــرات  تقدير جهاز 
فــســتــمــضــي فـــي الــصــفــقــة حــتــى الــنــهــايــة. 
ومن ثم إقناع، وحتى إجبار اآلخرين على 

االقتناع بها.
)رئيس تحرير نشرة املشهد التركي اإللكترونية(

 يــبــكــن بــطــريــقــة 
ّ
ــن ــ يــحــطــن بـــالـــزعـــيـــم، وهــ

ــنــــافــــًا أخـــــــرى مــن  ــعــــرف أصــ هـــســـتـــيـــريـــة. نــ
الرؤساء بحب شعوبهم، حتى لو  تباهي 
كــان على سبيل النفاق. ولكن، ما جــاء به 
امللهم،  القائد  الشمالي،  الــكــوري  الرئيس 
ــم قــلــوب الــنــســاء شــــيٌء ال يــخــلــو من 

ّ
مــحــط

ابتكار. ولكن، عند العودة إلى الوعي بما 
يفعله الطغاة، قد تفارق الغرابة وتتاشى 

الدهشة.
 كيم االبن، على الرغم من حداثة 

ّ
معلوم أن

ــار،  ــنــ  أنـــــه يــحــكــم بـــالـــحـــديـــد والــ
ّ

ســـنـــه، إال
فــكــيــف يــمــكــن أن يــقــف شــخــص فــي كــوريــا 
على غير رغبته فــي إظــهــار اإلعــجــاب إلى 
اإلعــام، ومن ذا الذي يمتلك الجرأة ليقف 
ما عليهم 

ّ
متفرجًا؟ ليس هذا فحسب، وإن

الـــدخـــول فــي حــالــة هــســتــيــريــة مــن الــبــكــاء، 
هم أمام الزعيم مباشرة. 

ّ
لعدم التصديق أن

وبــذا، يعكس الزعيم للعالم صــورة زاهية 
ــه يحصل 

ّ
ـــه مــع شعبه، ولــتــواضــعــه، فــإن

ّ
أن

ــه 
ّ
على الحّب والتبجيل في آٍن واحــد. وألن

 
ّ
غالبًا ما ينبت الديكتاتور من ال شيء، فإن
ديكتاتور كوريا أحاطته املؤسسات املهمة 
في الباد بهالٍة من الغموض والسرية، ال 
يعرف أحد عمره بالضبط، ولم يكن يدري 
ــه لم يكن 

ّ
عنه أحد قبل وفــاة والــده، كما أن

 في سبتمبر/ 
ّ

معروفًا لوسائل اإلعام، إال
أيلول 2010، حيث ظهر للمرة األولى، وهو 
ــده، مـــع شــخــصــيــات  ــ ــ يــقــف إلــــى جـــانـــب والـ

بارزة في النظام.
 مــــرة أخــــرى عــلــى أرض 

ُّ
 وهــــا نــحــن نــحــط

ه دخلها 
ّ
الكنانة، وفي الذاكرة التاريخية أن

كـــافـــور عــبــدًا لــُيــبــاع فـــي ســـوق الــنــخــاســة، 
وبينما هو كذلك، سأل رفيقًا له عن أمنيته، 
الــــرق، فقال   

ّ
الــظــرف نفسه وذل وهــمــا فــي 

رفيقه: أتمنى أن أبــاع إلــى طــبــاٍخ آلكــل ما 
أمنية متواضعة،  شئت متى شئت، وهــي 
ومتوافقة   

ً
منطقية يــراهــا  صاحبها  لــكــن 

مع ظروفه. أما كافور فقال: أتمنى أن أملك 
ــوٍق من  ــه فـــي ســ ــ

ّ
هـــذه الـــبـــاد، مــتــنــاســيــًا أن

معه،  الــعــصــا  ســيــشــتــري  فيها  سيشتريه 
 
ّ
الــذي ظن  بتطلعه لحلمه 

ّ
وهــو ال يأبه إال

السنون  املــنــال. ومـــرت  ـــه بعيد 
ّ
أن صاحبه 

الله  حــزب  مقاتلي  عــدد  بإجمالي  مقارنة 
في سورّية، ومقارنة بخسائره في حروبه 
السابقة. أضــف إلــى ذلــك، فــإن عجز قوات 
النظام عن االحتفاظ باملناطق املستعادة 
يــزيــد مـــن أعـــبـــاء الـــحـــزب، ويــرهــقــه مــاديــًا 
في  االنتشار  على  مجبر  إنــه  إذ  وبشريًا، 
مــســاحــاٍت تــعــادل ضعفي مــســاحــة لبنان 
عــلــى أكـــبـــر تـــقـــديـــر، والـــتـــمـــركـــز فـــي نــقــاٍط 
ثابتٍة، تجعله عرضة للهجمات الخاطفة، 
كما يحصل في القلمون، وقد تنبه النظام 
السوري إلى حالة الوهن املستفحلة عند 
مقاتلي الــحــزب، وســـارع بــإرســال ممثليه 
الحشد  مليشيات  لــيــفــاوض  بـــغـــداد،  إلـــى 
ــادة عـــدد مــقــاتــلــيــهــا في  ــ الــشــعــبــي عــلــى زيـ
ســــــورّيــــــة، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد قــــــــرار رئـــيـــس 
العبادي، تسريح  العراقي، حيدر  الــوزراء 
نــحــو 30% مـــن مــقــاتــلــي الـــحـــشـــد، وقــطــع 
ــران، الــتــي اعــتــرفــت  ــ رواتـــبـــهـــم. ولــيــســت إيــ
فــي ســوريــة،  بــانــتــشــار مقاتليها  رســمــيــًا 
بمنأى عن دفع ثمن باهظ مادّيًا وبشرّيًا 
تــجــاوزنــا  مــا  وإذا  فــي ســـوريـــة.  لتدخلها 
مــلــيــارات الــدعــم االقــتــصــادي والــعــســكــري 
تحصد  السورية  الحرب  فــإن  )التسليح(، 
الـــحـــرس  ــاط  ــبــ ــتــــى ضــ أعــ رؤوس  يـــومـــيـــًا 
الــثــوري، في مشهد لم يتكّرر منذ الحرب 
العراقية اإليرانّية. وما ينطبق على إيران 
يصح، بشكل جزئي، على روسيا، والتي 
بخسائر  االعــتــراف  استحياء  على  بـــدأت 
بــشــريــة مــحــدودة تــحــت عــنــاويــن مختلفة 
)انتحار بسبب خاف مع عشيقة، ذبحة 
قــــلــــبــــيــــة،...(، وبــــــــدأت أصــــــــوات تـــعـــلـــو فــي 
الحرب االقتصادية، في  داخلها عن كلفة 

وبــعــيــدًا عـــّمـــن ارتـــكـــب الــجــريــمــة الــبــشــعــة، 
وبــعــيــدًا عـــن ظــروفــهــا، ال يــجــوز تــنــاولــهــا 
بمعزل عــّمــا سبقها مــن ســلــوك مشن من 
وسفارتها  املتنفذة  الفلسطينية  القيادة 
فـــي صــوفــيــا تــجــاه الــشــهــيــد، وهـــو ســلــوك 
يــحــمــل داللــــة كــبــيــرة. أظــهــر إلــــى أي مــدى 
الفلسطينية،  السياسية  الطبقة  أضــحــت 
أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، مــنــفــصــلــة عن 
قــضــيــة فــلــســطــن الـــتـــي نــعــرفــهــا، ونــاضــل 
مــن فلسطينين  مــئــات اآلالف  لها  ــْصــَرة 

ُ
ن

 منهم شهداء. 
ٌ

َمِمين، وقضى آالف
ُ
وعرب وأ

قضية فلسطن التي نعرفها هي غير التي 
الفلسطينية  السياسية  الطبقة  ــَهــا 

ْ
ــت

َ
زّيــف

ذة منذ دخولها في مسيرة التسوية، 
ّ
املتنف

واختزلتها إلى مجرد إقامة دولة، صديقة 
إلسرائيل ومندمجة في املنظومة الدولية 

األميركية، ضمن حدود 1967.
ــــف يـــســـتـــحـــق الـــتـــكـــريـــم  ــايـ ــ ــنـ ــ كــــــــان عــــمــــر الـ
ــة بـــكـــل الــــُســــبــــل، مــن  ــايـ ــمـ والـــتـــمـــجـــيـــد والـــحـ
أي قــــيــــادٍة تـــحـــتـــرم شــعــبــهــا، وتــضــحــيــات 
مـــنـــاضـــلـــيـــه، ومـــــا زالــــــت تـــؤمـــن بــــاألهــــداف 
الوطنية التي حملتها الثورة الفلسطينية 
املــعــاصــرة، ال أن ُيــحــاَصــر داخـــل الــســفــارة. 
 
ً
فعا لــه  كانت  إن  السفير،  بذلك  كــان حريًا 
مرجعية وطنية، ال أن يفتح أبواب سفارته 
ــتـــي ُيـــفـــتـــرض أن تـــكـــون ســــفــــارة الــشــعــب  الـ
الــفــلــســطــيــنــي، لــعــمــر الـــنـــايـــف وحـــســـب؛ بل 
يــعــمــل، هو  وأن  داخــلــهــا،  مــعــه  أن يعتصم 
الــذي  الفلسطيني  الــدبــلــومــاســي  والــجــهــاز 
يتبعه، على تحويل قضية عمر إلى ساحة 
ــام فـــي بــلــغــاريــا  لــلــنــضــال، وقــضــيــة رأي عــ

وأوروبا كلها، مهما كانت التبعات.
ــاد مــقــبــواًل  ــ ــا عـ ــكــــراء، مــ ــنــ بـــعـــد الـــجـــريـــمـــة الــ
ــذه الــطــبــقــة  ــدًا الــصــمــت عــلــى انـــحـــراف هــ ــ أبـ
نّسق أمنيًا مع 

ُ
ذة، والتي ت

ّ
تنف

ُ
السياسية امل

االحتال، وتقف موقف املتفرج من جرائمه 
بحق الشعب الفلسطيني، وال تستحي من 
التصّدي النتفاضة هذا الشعب ومقاومته 
ــل،  ــيــ ــــروع وأصــ ــــشـ ــــق مـ االحــــــتــــــال، وهــــــو حـ
والبائن  الــذريــع  الفشل  ظــل  فــي  خصوصًا 

ملشروعها السياسي الهابط.
على محمود عباس الرحيل، هو وكل الطبقة 
 لم يفعلوا فقد 

ْ
السياسية التي يمثلها، وإن

ل هـــذه الــقــيــادة وفــضــحــهــا واجــبــًا 
ْ
ــز ــ بـــات َعـ

وطــنــيــًا، ومـــا عـــاد مــقــبــواًل مــن أحـــد إســبــاغ 
شرعية عليها، وقــد أضحت، بكل وضــوح، 
إلى  الفلسطيني  الشعب  كاهل  ُيثقل  عبئًا 
جانب االحتال، ال معينًا له، وبالتأكيد ال 

تمثله، وال تمثل قضيته. 
)كاتب فلسطيني(

 
ً
الــحــروب األخــيــرة، وال يقل عن ذلــك أهمية

الكهربائية  الطاقة  مشكلة  حــل  أنــقــرة  نية 
املزمنة، وبشكل جــذري، كما إعــادة تأهيل 
الــبــنــى التحتية املــنــهــارة مــن مــيــاه وطــرق 
ومواصات، والتأكيد على أنها ال تحتاج 
إلــى أكــثــر مــن ستة أشــهــر، أو ســنــة، بالحّد 
األقصى، لجعل غزة كأي منطقة أو حّي من 

أحياء اسطنبول املزدهرة واملتطورة.
في هذا السياق، وبعيدًا عن تحسن وضع 
أنـــقـــرة اإلقــلــيــمــي، عــبــر لــعــب دور مــهــم في 
غزة، وامللف الفلسطيني بشكل عام، تبدو 
ــظ 

ّ
مـــوســـكـــو حـــريـــصـــة عـــلـــى تـــفـــّهـــم الــتــحــف

املصري على التطبيع التركي اإلسرائيلي، 
أو مجاراته، كما إعطاء تركيا موطئ قدم 
 
ً
 خــاضــعــة

ً
فــي املــنــطــقــة، بــاعــتــبــارهــا ســاحــة

لــلــوصــايــة أو الــرعــايــة املــصــريــة، والــتــقــرب 
أو اســتــغــال روســـيـــا املـــوقـــف املـــصـــري، ال 
يــهــدف فــقــط إلـــى الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل، 
للتوقف عــن مــســاعــيــهــا، وإنــمــا أيــضــًا إلــى 
إبــعــاد الــقــاهــرة عــن أنــقــرة، كما عــن الحلف 
الـــجـــديـــد املــتــبــلــور بــيــنــهــا وبــــن الـــريـــاض، 
ــاوئ ملــوســكــو فـــي ســـوريـــة واملــنــطــقــة،  ــنــ املــ
ــام، عــلــمــًا أن روســيــا تــفــهــم الثقل  بــشــكــل عــ
الــســيــاســي لــلــقــاهــرة، ومــغــزى أو تــداعــيــات 
االنـــخـــراط فـــي الــحــلــف الــســعــودي الــتــركــي 
والـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي اإلســــامــــي ملــحــاربــة 
ــاعـــي إلــــى إســقــاط  ــّر، والـــسـ اإلرهـــــــاب املــــصــ
األسد، خطوة ضرورية والزمة على طريق 
التنظيمات  هزيمة »داعـــش« وأخــواتــه من 

اإلرهابية في املنطقة.
هل ستأخذ إسرائيل بالتحفظات الروسية، 

وِبيع كافور لقائد في الجيش، علمه أصول 
ــغـــوارًا، ثم  ــار فــارســًا مـ الــجــنــديــة، حــتــى صـ
قائدًا عظيمًا، ثم أصبح ملكًا وأحــد حكام 
الدولة اإلخشيدية، لينال ما تمنى. وعلى 
الــرغــم مــن التمني الــذي شغل بــال كافور، 
ــه لــم ينقلب على مــن قبله بــحــرٍب أو 

ّ
 أن

ّ
إال

ما تولى الحكم في مصر، بعد 
ّ
مؤامرة، وإن

وفاة محمد بن طغج اإلخشيدي. وفي أول 
يــوم تسلم فيه كافور الحكم، حــدث زلــزال 
متملقًا:  املتنبي  مــدحــه  مــصــر. عندها  فــي 
ــزلـــت مــصــر مـــن خــــوٍف ُيـــــراد بــهــا،  لـ

ُ
»فــمــا ز

ولكن، رقصت من عدلكم طربا«.
 ،

َ
ه عندنا من الحكام ما لم يتمن

ّ
والفرق أن

ما وضعتهم أقدار الثقة الخطأ في املكان 
ّ
إن

 كافورًا 
ّ
أن الفرق يكمن في   

ّ
أن الخطأ. كما 

امتلك حسن التدبير والحزم، ما مّكنه من 
الــحــفــاظ عــلــى الـــدولـــة اإلخــشــيــديــة. وعلى 
 التاريخ 

ّ
 أن

ّ
الرغم من قصر مدة حكمه، إال

الفطامين عندما عزموا   
ّ
أن يحفظ له من 

عــلــى غـــزو مــصــر وصــفــوا كـــافـــورًا، فــقــالــوا: 
»لن نستطيع فتح مصر قبل زوال الحجر 
األســود«. وبعد وفاته، حكم أبو الفوارس 
اإلخـــشـــيـــدي عـــامـــًا واحــــــدًا قــبــل أن تسقط 
مــصــر فـــي يـــد الــفــاطــمــيــن. وإذا اســتــغــرب 
املــرء من درجــة نفاق املتنبي التي ألبست 
 من أول يوم في حكمه، أو من 

ً
كافورًا عدالة

ه ال مجال 
ّ
عويل شعب كوريا املصطنع، فإن

للتعجب مــن خيبة أمــل الــجــنــرال فــي فتح 
قلب مصر الكبير ملناحة أبدية.

)كاتبة سودانية(

ظــل انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط والــعــقــوبــات 
األوروبية وانخفاض سعر العملة املحلية 
الــــدوالر. ويمكن،  أمـــام العمات  )الــروبــل( 
ــــاق، فــــهــــم الـــتـــصـــريـــحـــات  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
ــــى بــشــار  الـــروســـيـــة األخــــيــــرة املـــوجـــهـــة إلـ
األسد، ومطالبته بالتزام نصائح روسيا 
وهجر أحاديث الحسم العسكري الخلبّية، 
كونها ستسهم في استمرار الصراع فترة 

طويلة، وتزيد من أعبائه عليها.
ــل، لــــم تــــعــــاِن فــصــائــل  ــابـ ــقـ عـــلـــى الــــطــــرف املـ
املـــعـــارضـــة ســابــقــًا مـــن اســـتـــنـــزاٍف بــشــري 
حــــاد، بـــل عــلــى الــعــكــس، عــانــت نــقــصــًا في 
الـــســـاح الـــكـــافـــي لــتــغــطــيــة عــــدد الــراغــبــن 
تشير  ما  على  أن خسائرها،  كما  بحمله، 
تكن  لــم  الحقوقية،  املنظمات  إحصائيات 
الذين  املدنين  بالضحايا  مقارنة   ،

ً
كثيرة

عدد  إجمالي  مــن   %85-80 نحو  يشكلون 
القتلى، لكن هذا الواقع تغير، أخيرًا، بعد 
فتكتيك  الــروســيــة،  الجوية  الضربات  بــدء 
 )Carpet bombing( الـــســـجـــادي  الــقــصــف 
ضــاعــف خــســائــرهــا الــبــشــرّيــة بــشــكــل غير 
ــٍة وصــلــت فــيــه خــســارة  مــســبــوق، إلـــى درجــ
أحــــد الــفــصــائــل الــعــامــلــة فـــي الــشــمــال إلــى 
الستة  األشهر  نحو 40% من مقاتليه في 
ــادرة على  ــ ــع أن الــفــصــائــل قــ ــرة. ومــ ــيــ األخــ
تــعــويــض الــنــقــص الـــبـــشـــرّي، فــإنــهــا تفقد 
ــلـــى الـــقـــتـــال  ــًا مـــقـــاتـــلـــن تـــمـــرســـوا عـ ــيـ يـــومـ
الصعب، وخبروا ساحاته املختلفة، بشكل 
يــعــجــز املــنــتــســبــون الـــجـــدد عــلــى تعويض 
ــــى الـــجـــانـــب الــنــفــســي  غـــيـــابـــهـــم، إضــــافــــة إلـ

املعنوي، وهو األهم بالنسبة إليها.
إنـــهـــاك األطـــــــراف املـــتـــحـــاربـــة مـــن الـــصـــراع 
بشرط  لكن،  التسوّية.  أولــى خطوات  يعد 
ــنـــاع جــمــيــع  ــتـ الزم وكــــــــاٍف، يــتــمــثــل فــــي اقـ
األطــــراف بــذلــك، وهـــو مــا لــم يتحقق بعد. 
ملواجهة  املــعــارضــة  لــذلــك، تحتاج فصائل 
الــخــلــل بــمــوازيــن الـــقـــوى إلـــى الـــعـــودة إلــى 
خيار حرب العصابات في التفوق الجوي 
لــروســيــا، وعــجــزهــا عــن تثبيت )وتــأمــن( 
خـــطـــوط دفـــاعـــهـــا فـــي الـــجـــبـــهـــات، لــتــافــي 
قوات  وإنهاك  الكبيرة،  البشرية  الخسائر 
النظام واملليشيات املرتبطة بها، من جهة، 
وإفراغ القصف الروسي من مضمونه، من 

جهة أخرى.
)كاتب سوري(

عندما تتحفظ روسيا على التطبيع بين  تركيا وإسرائيل

ليلة بيع الجنرال

المنهكون في الصراع السوري

بعد اغتيال عمر النايف

ليس بالضرورة 
أن تأخذ إسرائيل 

بالتحفظات الروسية

خاب أمل الجنرال في 
فتح قلب مصر الكبير 

لمناحة أبدية

ليس بالضرورة 
أن تأخذ إسرائيل 

بالتحفظات الروسية

آراء

معن البياري

مــن وجـــود ســفــارٍة  الفلسطيني  الشعب  يــعــود على  الـــذي  النفع  بالضبط  هــو  مــا 
ق 

َ
نف

ُ
فلسطينيٍة في صوفيا، بل ومن وجود عشراٍت مثلها في عواصم عديدة، ت

 مهولة؟ 
ُ

عليها وعلى موظفيها )كم أعداد املرافقني والسائقني بينهم؟( مصاريف
إْن كانت الجدوى في رفع علم فلسطني على مباني هذه السفارات، ملا في األمر من 
رمزيٍة معنويٍة، فإن هذا ال يعني شيئًا أمام بؤٍس ظاهٍر في أداء القائمني على كثيٍر 
النايف،  السابق، عمر  السفارات، وأمــام ما أظهرته واقعة اغتيال األسير  من هذه 
في داخل سفارة »دولة فلسطني« في بلغاريا، من كارثيٍة مريعٍة في أداء الجهاز 
الدبلوماسي الفلسطيني، البالغ الرداءة والعديم الكفاءة، منذ التجأ النايف إلى مقر 
السفارة املذكورة، قبل ثالثة أشهر. وُيضاعف من بؤس القائمني على هذا الجهاز 
 معالي 

ّ
لم يطل الحياء تكاد تكون سمَت مسؤولني نافذين فيه.  م أن قلة 

ّ
املتضخ

التحرير، فاروق  السياسية في منظمة  الدائرة  أخبار رئيس  )ما  الخارجية  وزير 
ه، يقول 

ّ
القدومي؟(، أمام الصحافة، ويعلن استقالته، أمام الشعب الفلسطيني، أو أقل

الحقيقة بشأن  الفلسطينية على كشف كل  القيادة  إّياها، عن »إصــرار«  الرطانة 
الجريمة غير املسبوقة في العالم، وغير املفاجئة ملن يحّدق في القاع الفلسطيني 
صف بنزٍر من الشجاعة، ويعترف بأن 

ّ
املكشوف. أما السفير في صوفيا، فلم يت

 حدثت، وهو الذي يعد أحد أسبابها. واملعلوم أن »سعادته« ال خبرة وال 
ً
فضيحة

دراية سابقة له في الدبلوماسية، وقد أعطي وظيفته الرفيعة هذه استحقاقًا لحّصة 
فصيٍل سياسٍي من تعيينات السفراء )!(.

أنه  بــدعــوى  الــنــايــف،  عمر  بتسليمها  البلغارية  السلطات  إســرائــيــل  طالبت  منذ 
»سجني جنائي هارب«، ثم مطالبة االدعاء العام البلغاري به، ولجوء الشهيد إلى 
 أو إجرامية، 

ً
، سياسية

ً
السفارة، كان محسومًا أن حكومة االحتالل لن تعدم وسيلة

ن الــنــايــف مــن الــهــرب مــن األســر، 
ّ
لتحقيق مــا تــريــد، وهــي الــتــي ال تنسى أن تمك

قبل أكثر من خمسة وعشرين عامًا، يهّز صورتها عن نفسها. كانت إسرائيل 
ر خطف ضرار أبو سيسي في أوكرانيا؟(، أو تغتاله، 

ّ
ستخطف النايف )هل نتذك

إذا لم تسلمه بلغاريا التي ال يشتمل أرشيفها على احترام وازن لحقوق الناس، 
، ومن غير املستبعد أن »تقّرر« أن الشهيد 

ً
الجئني فلسطينيني أو سوريني مثال

مع  الصفة؟(  هــذه  تستحق  )هــل  الفلسطينية  القيادة  تتعامل  لم  انتحارًا.  قضى 
ذينك االحتمالني في مسألة النايف باملسؤولية العالية، وطنيًا وسياسيًا وإعالميًا. 
لم تنشط في تهيئة شبكة أمان  له.  الالزمة والكافية  الحماية  إلى تأمني  لم تبادر 
لــم يــشــّرف محمود عباس  لــه فــي بلغاريا وأوروبــــا.  قانوني وإعــالمــي وسياسي 
فلسطني  تتواصل سفارات  لم  النايف.  املناضل  معنويات  لدعم  بــزيــارة،  بلغاريا 
ة، مع تشكيالٍت عريضٍة من املجتمع املدني والحقوقي واإلنساني في أوروبا، 

ّ
الرث

 في محاكم دولة االحتالل التي تطالب النايف بالعودة 
ٌ
لتظهير أن العدالة منقوصة

إلى سجونها. 
بدل أيٍّ من هذه الواجبات، وثّمة كثيٌر غيرها، تجاه مواطن فلسطيني مناضل، 
الــذي يحميه، عمد السفير في صوفيا إلى  الفلسطينيني  إلــى بيت  أنــه لجأ  ظــنَّ 
الــضــغــط عــلــيــه، مــن أجـــل تسليم نفسه إلـــى الــســلــطــات الــبــلــغــاريــة، وتــعــاطــى مع 
احتمال تهديد حياته باستخفاٍف غير مسؤول. أما وزير الخارجية الفلسطيني 
ينتسب  التي  الشعبية  الجبهة  مع  باشتباك كالمي  االنشغال  فآثر  الله  رام  في 
إليها النايف، والتي اتهمته، وسفيره، بضعف إحساسهما العالي بشأن قضية 
الرجل، وانصرف إلى انتظار ما سيكون، وما ستأتي به الوقائع. ثم كانت جريمة 
بيان  السفير  وســعــادة  الــوزيــر  ومعالي  الرئيس  فخامة  عند  وكلفتها  االغتيال، 
دفء  في  الوقت  بعض  تنفق  تحقيق  لجنة  بتشكيل  متبوعًا  للحادثة،  يتأسف 
بلغاريا وشمسها الوديعة، واالزورار عن مطالعة مقاالٍت غاضبٍة في الجرائد، ثم 
تذهب القضية إلى النسيان، كما سابقاٌت غيرها. هذا هو املعهود الذي تحترفه 
مع  التحرير،  منظمة  الوطنية، وفصائل  السلطة  الفلسطينية، وحكومة  الرئاسة 
ما يتطلبه الحال من بالدٍة ومن جلد سميك .. وال غضاضة في لعن سنسفيل 
إسرائيل في غير فضائيٍة، مع الترّحم على الشهيد عمر النايف، حتى يخطف 

 فلسطينيًا آخر. 
ً
املوساد أو يقتل مناضال

حكيم عنكر

هل يمضي رئيس الحكومة املغربية، عبد اإلله بن كيران، ما تبقى من رئاسته الحكومة 
نصف اإلسالمية دفاعًا عن تجربة حزبه، العدالة والتنمية، في تسيير الشأن العام، 
والشأن الحكومي خصوصًا؟ أم أن الزمن لن يسعفه في صياغة ورقة دفاع قوية، ال 
تجد متحّمسني لها ومناصرين لخطوطها العريضة، حتى من شركائه في التدبير 
الحكومي، أما أحزاب املعارضة فقد أسرجت خيولها منذ اآلن، وعيونها على نهاية 
خط السباق، خصوصًا أن الحصان الرابح، حزب األصالة واملعاصرة، يتقدم الحلبة 
 كل أشكال الضرب 

ً
بوثوق، وجعل بن كيران يوجه مدفعيته الثقيلة نحوه، مستعمال

 عن حزبه هجومًا كاسحًا، بدأ بإضراب عام حقق 
ّ

املشروع وغير املشروع، حتى يكف
نجاحًا، صار مثار جدال، وتّوج ببيان تنسيقي بني حزبني على رأس املعارضة، هما 

األصالة واملعاصرة واالتحاد االشتراكي، يحضران فيه للمرحلة االنتخابية املقبلة.
 نشب حول حقيقة لقاء »ســري«، جمع بني زعيم »العدالة والتنمية« عبد 

ً
لكن جــدال

اإلله بن كيران، وقائد »األصالة واملعاصرة«، إلياس العماري، جعل بن كيران يخرج 
الفاقدة  اللقاء، معتبرًا أن من يروج مثل هذه األخبار  سريعًا لنفي حدوث مثل هذا 
للصحة، إنما يريد أن يصنع خريطة سياسية على املقاس، في إشارة إلى ما يسميه 
بن كيران »أطرافًا في الدولة العميقة«، ال يتعب من التشهير بها، كلما ضاقت حوله 
الحديث عن ثنائية حزبية، تمثلها  العماري أن  اللعب. من ناحيته، صّرح  مساحات 
»الــعــدالــة والتنمية« و»األصــالــة واملــعــاصــرة«، لــن يــكــون أبـــدًا فــي صــالــح الديمقراطية 

املغربية، وسيشكل خطرًا على التعددية الحزبية في البالد.
لو جــرى تأمل ما وقــع ومــا سيقع في األيــام املقبلة من منظور الــحــراك االجتماعي 
والحزبي، لجاز وصفه بأنه »صراع اللحظة األخيرة«، سيدفع إلى نوع من »الفرجة 
اإلعالمية«، بدأت معاملها األولى تظهر اآلن، في اإلعالمني، الورقي واإللكتروني، وفي 

الصفحات االجتماعية لألحزاب الرئيسية.
عالية  الناخبون فرجة  ينتظر  للتأويل، وربما   

ً
السياسي مجاال السلوك  فقد أصبح 

األداء، تسبق الذهاب إلى صناديق 7 أكتوبر/ تشرين األول. فاألداء الخطابي لحزب 
العدالة والتنمية أصبح نغمة مألوفة، وبّينت املناسبات أن بن كيران هو عّرابه الوحيد، 
ولن يكون في مقدور شخصية سياسية بديلة داخل الحزب اإلسالمي لعب الدور 
نفسه، ربما ألن الوجه اإلسالمي املعروف في الداخل والخارج لم يترك املجال رحبًا، 
لبروز شخصية بديلة، تستطيع أن تقدم نفسها حاملة االستمرارية والتجاوز، في 
املؤتمر الوطني الذي ينعقد في السنة االنتخابية نفسها، بالنظر إلى أن بن كيران لن 

يكون أمامه حظ للترشح، ما لم يحدث تعديل في القوانني.
غير أن غريمه »األصالة واملعاصرة« مشغول تمامًا بترتيب بيته الداخلي، بعد مؤتمره 
أخيرًا، فإلياس العماري يريد أداة حزبية قوية مكونة من يساريني سابقني، لهم مراس 
العمل العام، ومن شخصيات جديدة وافدة من أحزاب أخرى، تطلب فرصة أفضل، 
الذي  الحزب  أن يجد تعبيراته داخــل  لم يقنعه ما هو موجود، وينتظر  ومن شباٍب 
يضم فسيفساء كاملة من املجتمع املغربي بكل أطيافه وانتماءاته الطبقية والجهوية 

واللغوية: عرب وأمازيغ وصحراويون ويهود.
لكن، بالنسبة لألصالة واملعاصرة، العملية االنتخابية معركة ال هوادة فيها، وسيعطي 

كسبها مفتاح التفاوض لهذا الحزب، الذي برز كآلة انتخابية.
كان مّما سربته وسائل اإلعالم املغربية، صدقًا أو اختالقًا، أن اللقاء السري بني بن 
كيران والعماري تمحور حول تشكيل الحكومة املقبلة، فقد قدم بن كيران عرضًا 
للعماري، مــفــاده الــدخــول فــي تحالف مــع الــحــزب اإلســالمــي فــي حكومة مــا بعد 7 
أكتوبر، لكن زعيم »األصالة واملعاصرة« تعامل بدهاء مع العرض، وقال إنه سيفكر 
الحكومة من  تــصــّدر، فسيبحث عن تشكيل  إذا  أمــا  ثانيًا،  إذا حل حزبه  األمــر  في 

األقرب إليه سياسيًا وإيديولوجيًا.
نــعــرف أن بــن كــيــران ســـارع إلــى نفي حـــدوث هــذا الــلــقــاء الــســري مــع الــعــمــاري، لكن 

»املصادر العليمة« تؤكد غير ذلك، وأما املتابع فيفهم أنه »صراع اللحظات األخيرة«.

سامح راشد

إثر وفاة محمد حسنني هيكل وبطرس غالي، بدا واضحًا أن ثمة اختالفًا كبيرًا 
الحكم  أثــر وتأثير. وال يستقيم  الرجلني، ومــا تركه كل منهما من  حــول تقييم 
أو  الصحافة  يمتهن  فمن  فقط.  املهنية  الكفاءة  بمعيار  كهذه،  على شخصياٍت 
 إلى مراتب عليا، بل عاملية، ال يكون 

ً
الكتابة أو الدبلوماسية والعمل العام، وصوال

الحكم عليه بجدارته أو مهارته في مباشرة عمله األصلي، إذ يكون قد تجاوز 
النطاق املباشر لذلك العمل، وربما ارتقى أو طّور نفسه ليمارس مستوى أعلى 
في املجال نفسه. وهذا ما فعله هيكل على وجه الخصوص، فقد استغل سنوات 
الستينيات التي قضاها في مطبخ السياسة املصرية والعربية، ليحصل على قدر 
من الوثائق، ويبني شبكة من العالقات، كفلت له الحقًا االنتقال من دائرة املخبر 
الباحث )االستقصائي(، ثم الحقًا إلى مستوى  الكاتب  الصحافي إلى مساحة 
املراقب واملحلل الذي يستخدم خبراته املتراكمة في تفسير األحداث، واستقراء 
داخـــل مجاله  تــطــور  فقد  تنوعًا،  أقــل  غــالــي  مــســار  كــان  املستقبلية.  اتجاهاتها 
بشكل تدرجي منطقي، حتى وصل إلى أعلى منصب دبلوماسي في العالم. لذا، 
اكتسب قيمته ومكانته من انفراده بتولي منصب أمني عام األمم املتحدة، وتاريخ 
طويل في العمل الدبلوماسي جعله مشاركًا وشاهدًا على أحداٍث جسام. وليس 

إلنجازاٍت كبيرٍة حققها، أو نقالت نوعية في مسار حياته.
تستند معظم االنتقادات املوجهة لهيكل إلى انحيازه السياسي الفج لعبد الناصر 
أثناء عهده وبعده. إضافة إلى شكوٍك، لها ما يبّررها، في صدقية ما كان  في 
يكتبه من قصص ووقائع ينسبها إلى زعماء وساسٍة، مات معظمهم. وكثيرًا 
الــذي لعبه هيكل مستشارًا لعبد  ما حــدث خلط بني رفــض دور املنظر واملبرر 
األمر  ويبدو  املهني، في كتاباته وسردياته.  أدائــه  والتحفظ عن بعض  الناصر، 
أوضح بالنسبة لغالي، فالهجوم الذي شنه بعضهم عليه ينبع من نوازع محض 
مسلمي  تجاه  الصرب  ارتكبها  التي  املــجــازر  من  بموقفه   ،

ً
مثال تتعلق،  دينية. 

املتحدة.  األمـــم  عــام  أمــني  منصب  توليه  أثــنــاء  فــي  التسعينيات،  مطلع  البوسنة 
يتجاوز الخطأ الذي وقع فيه منتقدو هيكل وغالي النقد املباشر ألداء الرجلني، 
كل في مجاله. فلكل منهما بالتأكيد أخطاؤه، بل ربما خطاياه. لكن، ليس من 
اإلنصاف خلط األوراق بمحاسبة الكاتب بمعايير السياسي، أو مطالبة موظف 
دولي يعمل سكرتيرًا عن حكومات العالم، أن يبادر إلى تحرٍك أو إعالن موقٍف، 

يخرج عن نطاق صالحياته. 
إذا كانت مشكلة هيكل أنه طرح نفسه عاملًا ببواطن أمــور لم يلم بها، وأســرار 
زمن غير زمانه، فإن غالي لم يّدع يومًا أنه قام بعمل خارق في أيٍّ من مناصبه. 
ولكن، أحيانًا يكون التعويل على شخص، وتعليق كل اآلمال عليه، أمرًا مبالغًا 

فيه، ويتجاوز قدراته الذاتية، وليست فقط الوظيفية أو املهنية. 
نموذج آخر يقدمه محمد البرادعي، فقد تعّرض لحملٍة ضاريٍة، كونه خذل الثورة 
أن  فــي  أحــد  ر 

ّ
يفك لــم  منه.  املصريني  توقعات  ولــم يكن على مستوى  املصرية، 

الرجل لم يطرح نفسه يومًا زعيمًا سياسيًا أو قائدًا ثوريًا. ولم يكن في ذهنه، 
وهو يعود إلى مصر عام 2010، أن بلده في أمّس الحاجة إلى منقٍذ، ليس مطلوبًا 
منه سوى أن يمد يده ويرفع صوته، وسيتكفل املصريون بالباقي، ويتوجونه 

عليهم. لم ير أحٌد، وقتئٍذ، أن البرادعي ال يصلح زعيمًا، وال يريد أن يكون. 
أمر صادم ومخٍز أن ترتكب شخصيات عامة أخطاء فادحة، أو أن يكذب سياسي 
على الشعب، أو ُيدلس كاتٌب على قرائه. وال يقل عنه خزيًا ومأساوية أن تضع 

ق مستقبلها بمن ال يستحق.
ّ
الشعوب رهاناتها على من ال يستطيع، وتعل
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العدل هو قلب القيم األخالقية والدينية، وأساس امللك، 
وفــي معنــاه البســيط هــو أن يتم التعامــل مع كل الناس 
بطريقــة عادلــة، وهــو ضــد الجــور، وهــو هــدف تنشــده 
اإلنســانية، ودعــا لــه األنبيــاء والحكمــاء واملصلحــون، 
ودولــة القانــون فــي الفكر السياســي الحديــث هي دولة 
العــدل. عندمــا يغيــب العدل يغيب الســالم واالســتقرار 
واألمــن واألمــان االجتماعيــان. إحســاس أملانيــا بعــدم 
العامليــة  الحــرب  بعــد  نتيجــة ملعاهــدة فرســاي  العــدل 
األولى كان أحد األســباب، التي أدت لســقوط ما يقارب 
الخمســن مليــون قتيــل فــي الحــرب العامليــة الثانية، لذا 
عندمــا قامــت األمــم املتحــدة في عــام 1945، كان إقرار 
نصــا،  باملقاصــد  الخاصــة  األولــى  املــادة  فــي  العــدل 
وفــي بقيــة املــواد واملبــادئ روحــا. أمــا اإلعــالن العاملــي 
لحقوق اإلنســان فإن ديباجته تبدأ في ســطرها األول 
أعضــاء  جميــع  فــي  املتأصلــة  بالكرامــة  باالعتــراف 
هــو  الثابتــة،  املتســاوية  البشــرية وبحقوقهــم  األســرة 
أساس الحرية والعدل والسالم، وهو ما يعني أن جوهر 
اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان يكمــن فــي الدعــوة 
للعــدل والكرامــة، فعندمــا أشــعل البوعزيــزي النــار فــي 
عــام 2011 اشــتعلت أشــواق املالين فــي العالم العربي 
للحريــة والكرامــة واالنعتــاق، فــكان أن امتألت امليادين 
بمئات اآلالف من البشر، فكانت ثورات الربيع العربي، 
التي قهرت الخوف والظالم، ونشدت العدل الذي ضاع 
وبضياعــه ضــاع االقتصاد واألمن والســالم والتنمية.   
فــي الواقــع السياســي الســوداني الحديــث، فــإن مطلــب 
العدل السياسي واالجتماعي واالقتصادي، كان على 
أســنة الرمــاح فــي كل الحــروب التي دارت في الســودان 
 أي إعالن ألية 

ُ
خالل الخمسن عاما املاضية، فلم يخل

حركــة حملــت الســالح مــن الدعــوة للعــدل، منــذ حركــة 

التمــرد األولــى، مــرورا بجوزيــف القــو، وجــون قرنــق، 
وسلفاكير ميارديت، وفيليب عباس غبوش، ويوسف 
كــوه، وانتهــاء بمالك عقار، وعبد العزيز الحلو، وخليل 
إبراهيم، وعبدالواحد محمد نور.  والعدل كقيمة ومبدأ 
موجــود فــي الذهنيــة السياســية لألحــزاب الســودانية، 
فأكثــر مــن ســتة أحــزاب مســجلة فــي الســودان ترفــع 
)حــزب  الرســمي  اســمها  فــي  والعدالــة  العــدل  شــعار 
العدالة، حزب التقدم والعدالة االجتماعية، حزب العدالة 
االجتماعية، منبر السالم العادل، حزب الشرق للعدالة 
والتنميــة.. الــخ(، أما الحركات املســلحة، فإنها تتســمى 
بالعدل وتعلنه هدفا لها، ولعل حركة العدل واملســاواة 
وحركــة جيــش تحريــر الســودان للعدالــة، خيــر مثــال 

وغيرهما العشرات من الحركات.
إخفــاق الحكومــات الوطنيــة املختلفــة منــذ االســتقالل 
في بســط العدل االجتماعي والسياســي، قاد إلى أزمة 
الســودان الحديــث، وتجلــت قمــة هــذه األزمــة بفقــدان 
 ،2011 عــام   فــي  املعروفــة  مســاحته  ثلــث  الســودان 
وذلــك بانفصــال الجنــوب، واشــتعال النــار فــي مناطــق 
وبشــرية  وماديــة  اقتصاديــة  خســائر  وإلــى  أخــرى، 
كبيــرة، تكبدهــا الوطن واملواطن خالل الخمســن عاما 
املاضيــة. رغــم الجهود التي بذلتها هذه الحكومات من 
أجل إقرار السالم، وفض النزاعات في السودان، ابتداء 
مــن مؤتمــر املائدة املســتديرة في عــام 1965 والخاص 
بقضيــة الجنــوب، وانتهــاء باتفاقيــة الدوحــة والخاصة 
بقضية دارفور في عام 2011، إال أن تنزيل قيم العدل 
واقعــا  ذلــك  التنــوع، وجعــل  إدارة  واملســاواة، وحســن 
معاشــا، ســيكون هــو التحــدي واملحــك الــذي سيرســم 

شكل السودان في املستقبل القريب.
لؤي عبد الرحمن )السودان(

لــم تكتــف الحكومة اإليرانيــة بتدخالتها في 
شــؤون الــدول العربيــة، إن كانــت سياســيًا 
بدعمهــا  أو  مســؤوليها،  بتصريحــات 
باملــال  مســلحة  ومجاميــع  مليشــيات 
جيــش  بصناعــة  رافقتهــا  بــل  والســالح، 
إلكترونــي إيراني، ُيدمر املجتمعات العربية، 

ويهيئ العقول لتقبل السياسة اإليرانية.
لكــي يكــون تأثيــر هــذا الجيــش قويــًا، تحدث 
بلســان عربــي، واختــار أســماء عربية، حتى 
ُيؤيــد   العربــي  املجتمــع  أن  الجميــع  ُيقنــع 
إيــران ويدعمهــا فــي أفعالهــا، وقد حــدد هذا 
الجيــش ثالثــة أهــداف لتحقيقهــا، أولها ربط 
بــن العائلــة املالكة في الســعودية وإســرائيل 
تفعلــة  مــا  بــأن كل  ذهنيــة  إليجــاد صــورة 
وثانيهــا  إســرائيل،  لصالــح  هــو  الريــاض 
زرع الفتنــة الطائفيــة فــي املجتمــع، لتدميــره 
مــن الداخل، فحســابات الجيــش اإللكتروني 
عربيــة،  بأســماء  الُســنة  تهاجــم  اإليرانــي 
الجيــش  ويهاجــم  شــيعة.  أنهــم  وبادعــاء 
الشــيعة بادعــاء إنهــم ُســنة، ومــا ينتــج عــن 
تجعــل  داخليــة وضغينــة،  أحقــاد  هــو  هــذا 
املجتمــع يحمــل روح االنتقــام من بعضه، ما 
يســهل تحطيمه، وثالثها إثارة الكراهية بن 
املجتمعــات العربيــة، لكي تســتمر الخالفات 
هــذه  ســتنتقل  حيــث  بينهــم،  واألزمــات 
الكراهيــة مــن جيــل الكبــار والشــباب الذيــن 
يســتخدمون شــبكات التواصل األجتماعي 
إلــى املراهقــن واألطفــال، لكــي يكبــروا علــى 
الكــره وعــدم الثقــة بالجــار العربــي واإليمــان 
اإللكترونــي  الجيــش  ويعمــل  أعــداء.  بأنهــم 

ــز 
ّ
يترك لكنــه  أمكنــة،  عــدة  مــن  اإليرانــي 

حــدود  هنــاك  األول:  لســببن،  العــراق،  فــي 
مشتركة مع السعودية )العدو األول إليران( 
والكويــت واألردن، أي ثــالث دول عربيــة، ال 
تملــك إيــران نفــوذًا قويــًا فيهــا. والثانــي، إن 
الفقــر والتخلــف املنتشــر في جنــوب العراق 
الحكوميــة لألحــزاب  السياســات  أثــر علــى 
 ،

ً
الحاكمة، تجعل تجنيد الشباب أمرًا سهال

خصوصًا إذا تم تعبئتهم طائفيًا، فمكاتب 
الجيش اإللكتروني اإليراني غرف رخيصة 
مــن بيــوت أو محــالت نائيــة، مــع عــدد مــن 
الحســابات  مئــات  ُيديــرون  األشــخاص 
علــى  ويوجــدون  التواصــل،  شــبكات  فــي 
ُينفــذون  وهنــاك،  اإلخباريــة.  الصفحــات 
األهــداف املطلوبــة عــن طريــق الدخــول فــي 
صــور  ويســتخدمون  وجــدل،  نقاشــات 
التحريــض  ويمارســون  إيرانيــن،  لقــادة 
الطائفــي، وذلــك كلــه بأجــور زهيــدة جــدا ال 
ســرق 

ُ
تكلــف الخزينــة اإليرانية، إن لم تكن ت

العــراق أصــال. يســهل كشــف  مــن خزينــة 
اإليرانــي  اإللكترونــي  الجيــش  حســابات 
جميعهــا  ألن  التواصــل،  شــبكات  علــى 
يــدور  واحــد  وموضــوع  بلســان  تتحــدث 
إســرائيل،  أجنــدة  تنفــذ  )الســعودية  حــول 
السنة يكرهون ويظلمون الشيعة ويؤيدون 
الســعودية، الــدول العربيــة فاشــلة وحاقــدة 
وتصدر اإلرهاب، ندعم السياسة اإليرانية(، 
كذلك في حال االطالع على هذه الحسابات 
نجدها التملك سوى صورة واحدة لسيارة 
أو شــجرة وضعــت عنــد تفعيــل الحســاب 

قبــل أعــوام، ومــن دون وجــود أي تفاصيــل 
عــن صاحــب الحســاب، كمواليده ودراســته 
وحالتــه اإلجتماعيــة، فقــط يتــم ذكــر اســمة 

العربي وبلده، وعادة ما يكون في العراق.
الجيشــن  بــن  كبيــر  فــرق  هنــاك  أيضــا 
فــاألول  واإليرانــي،  الســوري  اإللكترونيــن، 
لدعــم بشــار األســد علــى وســائل التواصــل 
وتلميع صورته الدموية وإغالق الحســابات 
املعارضــة، مــع مهاجمــة املواقــع اإللكترونيــة 
للمعارضة الســورية، أو الدول التي تدعمها، 
وســرقة بيانــات قــادة املعارضــة وتعقبهــم. 
أمــا اإليرانــي فهو لتحقيق نتائج أكبر مبنية 
علــى األهــداف الثالثــة، فالنتيجــة األولــى هي 
الوالء إليران، وسياستها في املنطقة، وإنها 
»حامــي الشــيعة مــن الظلــم الُســني«، وهــي 
ضــد املشــروع الطائفــي الــذي تدعمــه الــدول 
دائــم  ــره 

ُ
ك زرع  الثانيــة  والنتيجــة  العربيــة، 

لشــق املجتمعــات العربيــة، وإحــداث تصــور 
أن الســعودي والقطــري وكل الخليــج يكــره 
يدعمــان  واللبنانــي  والســوري  العراقــي، 
ومصــر  الخليــج  دول  يكــره  الــذي  اليمنــي 
علــى  الحــرب  فــي  املشــاركة  والســودان 
الحوثــي، والبحرينــي مظلــوم مــن حكومتــه، 

وهكذا تستمر التصورات.
شــق الصــف العربي يضمــن إليران الدخول 
وفــي  واملشــكالت،  األزمــات  إلثــارة  دائمــًا 
الوقــت نفســه، بــأن تكون الحكم بــن الفرقاء 
مــع  بالتعــاون  يبــدأون  الذيــن  املتخاصمــن 

إيران ضد الجار العربي.
حسام الطائي )العراق(

فضاء مفتوح

آراء

محمد صالح المسفر

وقيــادة  العليــا  اليمنيــة  القيــادة  أدركــت 
التحالــف، ولــو متأخــرًا، أهميــة إشــراك اللــواء/ 
الفريــق علــي محســن األحمــر، أو تكليفــه، فــي 
اليمــن،  فــي  العســكرية  املعــارك  ســير  إدارة 
وهــو  فريــق،  رتبــة  إلــى  بترقيتــه  وكرمتــه 
يســتحقها عــن جــدارة، وتعيينــه نائبــا للقائــد 

األعلى للقوات املسلحة اليمنية.

ـ2ـ
إلــى  الكاتــب  مــن  العربــي  القــارئ  يحتــاج  ال 
أن يقــدم ســيرة ذاتيــة للجنــرال، علــي محســن 
األحمر، ففي تقديري أن كل املعاهد العسكرية 
فــي الــدول الكبــرى، وذات التقاليــد العســكرية 
تصفحــت  وقــد  الكثيــر.  عنــه  تعــرف  العريقــة، 
األجنبيــة،  العســكرية  الدراســات  مواقــع  أحــد 
أبحث عن اسم األحمر، فوجدت سيرته الذاتية 
الناصعــة واملشــرفة، ليــس لــه فحســب، وإنمــا 

للعسكرية اليمنية أيضا.
يعتبــر الفريــق األحمــر أحــد أهــم األســماء فــي 
تاريــخ اليمــن املعاصــر إثــارة للجــدل، ويــدور 
وكاره  وغيــور  وحاســد  حاقــد  بــن  الجــدل 
للنجاح، ولكل منهم رأي فيه، لكنهم يجمعون 
على أنه عســكري رفيع املســتوى. كان من أبرز 
رجــال تثبيــت الوحدة اليمنية عام 1994، وقاد 
خمس حروب ضد الحركة الحوثية، ولم يهزم 
في كل معاركه العسكرية، اال في واحدة وكانت 
بمؤامــرة مــن الرئيــس الســابق، علــي عبــد اللــه 

بدر اإلبراهيم

ربمــا تكــون االنتخابــات الرئاســية األميركيــة 
هذا العام مليئة باملفاجآت، أكثر من سابقاتها، 
الجمهــوري  الحزبــن،  فــي  املرشــحون  قــّدم  إذ 
مختلــف  نــوع  مــن  مشــهدًا  والديمقراطــي، 
 بشــأن أوزان 

ً
، فلــم تكن التوقعات صائبة

ً
قليــا

الرئاســي،  الســباق  انطــاق  قبــل  املرشــحن، 
وتحديدًا في صفوف املرشــحن الجمهورين. 
تحــدث مراقبــون كثيــرون عــن أن رجل األعمال، 
دونالد ترامب، مرشٌح هامشي، وأن مرشحن، 
مثــل جيــب بوش وســكوت ووكــر، قادرون على 
هــو  رأينــاه  مــا  لكــن  ممتــازة،  نتائــج  تحقيــق 
كــروز  قــوي ومفاجــئ لترامــب ولتيــد  صعــود 
داخــل  متطرفــا  يمينــا  يمثــان  وهمــا  أيضــا، 
الحــزب الجمهــوري، ويقدمــان خطابــا عدائيــا 
تجــاه املهاجريــن، يحظــى بقبــول كبيــر داخــل 

أوساط الناخبن الجمهورين.
جديــا،  مرشــحا  بــات  ترامــب  أن  املؤكــد 
خصوصــا مــع فــوزه فــي أكثــر مــن واليــة خــال 
االنتخابــات التمهيديــة، ومهمــا كانت نتائجه 
النهائيــة، فقــد أوضــح صعــوده الكبيــر حجمــا 
الِبيــض  الناخبــن  عنــد  الســخط  مــن   

ً
هائــا

الجمهوريــن علــى مؤسســة الحــزب، إذ تلعــب 
الطبقــة العاملــة البيضــاء داخــل قواعد الحزب 
ترامــب، بســبب  فــي تعزيــز موقــع  دورًا مهمــا 

صالــح. ناصــر ثورة الشــباب اليمني املطالبن 
ر ذلك، لطغيان صالح 

ّ
باإلصاح، وعندما تعذ

وغروره، انضم إلى حركة الشباب.
الحــرس  هجمــة  اشــتّدت  الظــروف،  تلــك  فــي 
فــي  املتجمعــن  الشــباب  علــى  الجمهــوري 
ميــدان التغييــر، مردديــن هتافاتهــم »الشــعب 
الفريــق  اندفــع  وهنــا،  النظــام«.  إســقاط  يريــد 
عــن  للدفــاع  مــدرع،  األولــى  الفرقــة  بقــوات 
واشــتبكت  بالتغييــر،  املطالبــن  الشــباب 
الحــرس  مــع  عســكريٍة  مواجهــٍة  فــي  قواتــه 
الجمهــوري، بقيــادة أحمد علي،  نجل الرئيس 
الثــورة  بأنصــار  عــرف  مــا  وتــرأس  صالــح. 
الشــبابية،  ونشــر قواته الفرقة األولى لحماية 
الفريــق  لــم يقــف  لــو  أنــه  املتظاهريــن. والحــق 
علــي محســن إلى جانــب املتظاهرين املطالبن 
بالتغييــر عــام 2011 وحمايتهــم، لبطــش بهــم 
، لم يعرف 

ً
الحــرس الجمهــوري محدثــا مجــزرة

، لكــن  الجنــرال علي كان 
ً
أهــل اليمــن لهــا مثيــا

القــوة الرادعــة، إلــى أن أســقط صالــح، بموجــب 
املبادرة الخليجية املعروفة. 
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 ،1994 عــام   الوحــدة  حــرب  أن  فــي  جــدال  ال 
محســن،  علــي  الفريــق  عملياتهــا  قــاد  والتــي 
جنــوب  فــي  أهلنــا  مــن  كثيريــن  عنــد  أحدثــت 
الرافضــن للوحــدة، بقيــادة علــي عبــد  اليمــن 
فــي  كرهــا  ليــس  عميقــا،  جرحــا  صالــح،  اللــه 
بــه،  تمــت  الــذي  األســلوب  فــي  الوحــدة، ولكــن 
واملمارســات التــي مارســها نظــام صالــح الذي 

األجانــب  املهاجريــن  اســتياء  مــن  غضبهــا 
املصالــح  أصحــاب  وتواطــؤ  وظائفهــم،  علــى 
رؤوس مؤسســة  ومنهــم  الكبــرى،  والشــركات 
الحــزب الجمهــوري، مــع املهاجريــن الشــرعين 
وغير الشــرعين، واالســتفادة منهم، بوصفهم 
لذلــك،  األربــاح.  لتوســيع  يــدًا عاملــة رخيصــة 
علــى  ردًا  ترامــب  املليارديــر  فــي  هــؤالء  يــرى 
خداعهــم، بوصفــه شــخصا ال ينتمــي تقليديــا 
للمؤسســة، يقــدم خطابــا معاديــا للمهاجرين، 
كمــا حــال تيــد كروز أيضــا. في مقابــل الجنوح 
نحــو أقصــى اليمــن عنــد الجمهوريــن، تبــرز 
ظاهــرة »يســارية« عنــد الديمقراطيــن، ممثلــة 
باملرشح بيرني ساندرز، الذي، على الرغم من 
كبر سنه، تمّكن من منافسة هياري كلينتون، 
لكن الحزب الجمهوري هو من يعاني، بســبب 
يحــاول  وهــو  املتواليــة،  ترامــب  انتصــارات 
االعتمــاد علــى ماركــو روبيــو، املرشــح األكثــر 
معقوليــة بالنســبة للمؤسســة، واألوفــر حظــا 
من غيره ملنافســة ترامب وكروز، مع أن الفارق 
بينه وبن ترامب في انتخابات والية كارولينا 
الجنوبية وصل إلى عشــرة نقاط مئوية. هنا، 
يبرز الصراع بن املؤسسة واملرشح »املتمرد«، 
فقــادة املؤسســة يحاولون إعــادة ضبط اللعبة 
داخــل الحــزب، وعــدم الســماح لترامــب بالفــوز 
بترشــيح الجمهوريــن، خصوصا وأنه صّوب 
سهامه في كل اتجاه، وتحّدث بشكل عشوائي 

نحمــل الكراهيــة والثأر، أم نعمل جميعنا على 
الداخليــة  الجبهــة  وتوحيــد  الصفــوف،  رص 
وعلــي  الحوثــي  ســلطة  وإنهــاء  والخارجيــة،  
عبــد اللــه صالح، وإنهــاء الحرب املدمرة لليمن 
كان  أيــا  الفتنــة،  جيــوب  علــى  والقضــاء  كلــه، 

نوعها؟

ـ5ـ 
علينــا أن نتعلــم مــن تاريخ الســلف الصالح، 
 625 عــام  أحــد  معركــة  مــن  العبــر  ونأخــذ 
يثــرب،  فــي  املســلمن  بــن جيــش  وقعــت  م، 
بقيــادة الرســول محمــد عليــه الســام، وأهــل 
مكــة مــن قريــش وغيرهــم. وفي هــذه املعركة، 
كان النصــر فيهــا لجيــش قريــش وحلفائهــم 
النصــر  ذلــك  وكان  العربيــة،  القبائــل  مــن 
الوليــد  بــن  القرشــي خالــد  القائــد  يــد  علــى 
الــذي شــارك فــي معركــة األحــزاب/ الخنــدق 
إلــى جانــب قريــش، ملقاتلــة جيش املســلمن، 

بقيادة الرسول عليه السام.

محــدود مــن القــوات األميركيــة، مــع دعمــه قتــل 
عائات مقاتلي التنظيم، لوضع حد للتجنيد. 
كمــا  إســرائيل،  دعــم  علــى  املرشــحون  يجمــع 
جرت العادة، ويختلفون حول االتفاق النووي 
مــع إيــران، لكن املاحظ في خطاباتهم التأكيد 
علــى دعــم الحلفــاء في مواجهة تنظيــم الدولة، 
واملعــارك فــي املنطقــة، وتشــجيعهم علــى بــذل 
مزيــد مــن الجهــود، أي أن السياســة األميركيــة 
القائمــة علــى دفــع الحلفــاء للعــب أدواٍر أكبــر، 
املقاتلــة  املحليــة  واالعتمــاد علــى املجموعــات 
 للقــوات األميركيــة، فــي تطويــٍر لحــروب 

ً
بديــا

مــزاج  مــع  تماشــيا  قائمــة،  ســتبقى  الوكالــة، 
فــي  االنخــراط  مــن  يتحّســس  عــام،  أميركــي 
العــراق،  حــرب  بعــد  مباشــر،  بشــكل  الحــروب 
وإن كان بعــض املرشــحن الجمهوريــن يعــد 
بمســاهمة عســكرية أميركيــة أكبــر. فــي قضيــة 

وحلفائهــم  لقريــش  االنتصــارات  تلــك  بعــد 
علــى جيــش املســلمن، يعتنق خالــد بن الوليد 
اإلســام،  ويقــود املعــارك ضــد املرتديــن، وفــي 
معركة اليرموك وفي مواجهة الروم، ولم ُيهزم 
فــي أيــة معركة من معاركه، ســواء قبل اإلســام 
أو بعد إســامه، وســمي »ســيف الله املسلول«. 
لم يحقد عليه املســلمون، ولم يثأر منه رســول 
حــد بقيادة 

ُ
اللــه الــذي ُهــزم جيشــه فــي معركــة أ

ابن الوليد، فهل نعتبر؟

ـ6ـ
أصبح الفريق علي محسن في منصبه الجديد 
الرجــل األول لقيــادة معركــة تحريــر اليمــن مــن 
قبضــة البغــاة )صالــح والحوثــي(، ونــال ثقــة 
الجميــع فــي قيادة »عاصفة الحزم«. واملطلوب 
اليــوم مــن قيــادة العاصفة تزويــد الفريق، علي 
محســن، بالســاح النوعي، والذخيرة املطورة، 
لتحقيــق  الازمــة  العســكرية  املعــدات  وكامــل 
بالتجزئــة،  أو  تقســيط  دون  مــن  االنتصــار، 
وتزويــده باملــال ليتمكــن مــن اســتقطاب رجــال 
القبائل والعسكرين غير املوالن لانقابين، 
ومنحــه الثقــة والحرية فــي إدارة املعركة، فتلك 

العوامل هي أداة النصر في أية معركٍة كانت.
فــي  العليــا  القيــادة  علــى  أتمنــى  القــول:  آخــر 
مطالــب  لــكل  االســتجابة  الحــزم«   »عاصفــة 
الفريــق علــي،  مــن دون إبطاء أو تردد، من أجل 
ولــي  واللــه  فتــرة،  أقصــر  فــي  النصــر  تحقيــق 

التوفيق. 
)أستاذ جامعي قطري( 

الهجرة، تتشابك املسألة الداخلية بالخارجية، 
فالحديث عن الاجئن السورين واستقبالهم 
أخذ حيزًا ال بأس به من النقاش، وفيما يرّحب 
بعــض  باســتقبال  الديمقراطيــون  املرشــحون 
علــى  األخــرى  الــدول  تشــجيع  مــع  الاجئــن، 
الجمهــورون  املرشــحون  يرفــض  اســتقبالهم، 
بشــدة اســتقبال الاجئــن، وخصوصــا كــروز 
املعــادي  خطابهمــا  مــع  املتســقن  وترامــب، 
الــدول  علــى  يعتمــدون  وهــم  للمهاجريــن، 
املجــاورة فــي اســتقبال الاجئــن. هــذا املوقــف 
جــزء مــن موقــٍف بــات يطــاول املســلمن جميعا 
في خطابات املرشحن الجمهورين، ويعكس 
الحــزب  داخــل  املتطــرف  اليمــن  لقــوة  تناميــا 
الــذي تتشــكل قواعــده مــن الناخبــن البيــض، 
األخرى.علــى  اإلثنيــة  املجموعــات  مــن  أكثــر 
مســتوى املنطقــة، ربمــا ال نشــهد تغييــرًا كبيرًا 
الخطابــات  وحتــى  األميركيــة،  السياســة  فــي 
املتطرفة واملغالية قد ال نشهد تطبيقا لها في 
حــال وصــول أصحابهــا إلــى البيــت األبيــض، 
للحيــاة  هنــاك  املؤسســات  ضبــط  إطــار  فــي 
لــن  األحــوال،  كل  وفــي  وثوابتهــا.  السياســية 
يأتــي منقــذ أميركــي، كمــا يتمنــى بعــض أهــل 
منطقتنــا، لكــن مشــهد املتمرديــن الصاعديــن، 
فــي ظــل البحــث عن بطل داخل أميركا نفســها، 

 النظر عن النتائج.
ّ

يبدو مسليا، بغض
)كاتب سعودي(

، راح يوزع 
ً
 محتلة

ً
اعتبــر جنــوب اليمن منطقــة

أراضيهــا، ومــا تحــت األرض، مغانــم ألنصــاره 
في الشــمال، وحل اإلدارة املدنية، ذات التقالبد 
البيروقراطية البريطانية في الجنوب، وسرح 
مدربــا  كان  الــذي  الجيــش  )وجنــود(  ضبــاط 
خيــر تدريــب، بواســطة مدربــن ســوفييت، ألن 
النظــام الــذي كان قائمــا فــي جنــوب اليمــن قبل 
الوحــدة كان يــدور فــي فلــك النظــم الشــيوعية 
بقيــادة االتحــاد الســوفييتي، وبقيــت الجــراح 

لم تندمل، حتى يومنا الحالي.
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حتمــا، لــم يكــن تعيــن الفريق علي محســن في 
منصبــه الجديــد أمــرًا مرحبــا بــه فــي أوســاط 
جنوبيــة معروفــة، ألنهــم مــا برحــوا يجتــرون 
القــرن  مــن تســعينيات  األول  النصــف  تجربــة 
املاضــي. ومــن هنــا، يجــب التذكيــر بــأن الفريق 
قائــدًا  كان  الزمــان،  ذلــك  فــي  محســن،  علــي 
إلخمــاد  العســكري،  واجبــه  يــؤدي  عســكريا، 
نيــران االنفصــال، بموجــب أوامــر قيادية عليا، 
جوبه بقوٍة عسكريٍة، فا بد من التعامل معها 
باألســلوب نفســه. بعــد اثنــن وعشــرين عامــا 
مــن حــرب الوحــدة، تغيــرت األحــوال، وأســقط 
صالــح الــذي أعلــن الحــرب لفــرض الوحــدة بن 
شــطري اليمــن، ووقــف الجنــرال علــي محســن 
إلــى جانــب الشــباب اليمنــي، مــن الشــمال إلــى 
الجنوب، املطالبن بالتغيير، وناصر الشــباب 
فــي كل مياديــن التغييــر، وحماهــم مــن بطــش 
نبقــى  فهــل  الجمهــوري،  والحــرس  النظــام 

وفــج فــي أكثــر مــن موضــوٍع ومناســبة. وعلــى 
واليــة.  مــن  أكثــر  فــي  يتقــدم  ذلــك،  مــن  الرغــم 
ال يقتصــر البحــث عــن بطــل ومنقــذ فــي هــذه 
بــل  الســاخطن،  الناخبــن  علــى  االنتخابــات 
يتعّداهم إلى املراقبن من الخارج، وخصوصا 
بعض القوى السياســية والفاعلن اإلقليمين 
فــي منطقتنــا، الذيــن يشــعرون باالنزعــاج مــن 
أميركيــا  موقفــا  ويريــدون  أوبامــا،  سياســات 
أزمــات  معالجــة  فــي  أكبــر  وانخراطــا  أقــوى، 
العســكري  االنخــراط  ذلــك  فــي  بمــا  املنطقــة، 
املباشــر. هــؤالء ال يجــدون ضالتهــم فــي أيٍّ من 
املرشــحن، فمعظمهــم ال يندفــع نحــو التدخــل 
العســكري املباشــر، علــى طريقــة جــورج بــوش 
دعــم  حــول  أوبامــا  فكــرة  ويعتمــدون  االبــن، 
املجموعــات املحليــة في قتــال األعداء، وبالذات 

تنظيم الدولة اإلسامية.
يندفعــون  ال  الجمهوريــون  املرشــحون  حتــى 
يــرى  وربمــا  العســكري،  التدخــل  نحــو  كثيــرًا 
مزيــد  إرســال  روبيــو،  ماركــو  مثــل  بعضهــم، 
فــي  يعتمــد،  لكنــه  الخاصــة،  القــوات  مــن 
استراتيجيته، ملواجهة التنظيم على العشائر 
»السنية« املحلية واألكراد. وحتى في سورية، 
املعتدلــة  املعارضــة  دعــم  عــن  روبيــو  يتحــدث 
ترامــب  أمــا  األســد.  نظــام  وتدريبهــا ملواجهــة 
فهــو يتأرجــح بــن تــرك روســيا تقــوم بمهمــة 
عــدد  واســتخدام  الدولــة  تنظيــم  محاربــة 
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صنعاء ـ العربي الجديد

يبحــث  مــا  دائمــا  الحالــي،  الوقــت  فــي 
تمكنهــم  مختلفــة  آليــات  عــن  اليمنّيــون 
مــن التكّيــف مــع األزمــة املعيشــية الحــادة، 
وال ســيما بعــد انخفــاض مســتويات الدخــل بشــكل 
ملحــوظ، وتســريح نحــو 60 فــي املائــة مــن املوظفــن 
لجــأ  محــدودة،  الخيــارات   

ّ
وألن الحــرب.  بســبب 

البعــض إلــى االســتدانة مــن املتاجــر الصغيــرة فــي 
هــذا  ويعــّد  واألصدقــاء.  األقــارب  مــن  أو  الحــارات، 

مــن األقــارب أو األصدقــاء. ولــم يعــد بعــض الدائنــن 
يطالبون بأموالهم بســبب ســوء الظروف املعيشــية 

الصعبة.
الــذي  الســعواني،  املنعــم  عبــد  يوضــح  جهتــه،  مــن 
صنعــاء،  فــي  شــيراتون  منطقــة  فــي  متجــرًا  يملــك 
املتاجــر،  مــن  يســتدينون  املواطنــن  معظــم  أن 
وخصوصــا تلــك التــي تبيــع املــواد الغذائيــة. ويقول 
لـــ »العربــي الجديــد«: »لــم يحــدث وأن فــرغ الــدكان. 
لكننــي صــرت أبيع معظم البضاعــة بالدين«، مبينا 
أن كثيريــن يلجــؤون إلى بيع مقتنياتهم الثمينة أو 
رهنهــا. ويوضــح أنــه ال يســتطيع االمتنــاع عــن بيــع 
عــن  بــدوره  يتوقــف  أو  بالديــن،  للزبائــن  بضاعتــه 
العمــل. يضيــف: »أخســر كثيــرًا هــذه األيــام بســبب 
عدم قدرتي على شراء بضاعة بدل تلك التي بعتها 
بالديــن. لذلــك، لــم أعد قادرًا علــى تأمن بعض املواد 

الغذائية األساسية«.
كذلــك، فــإن إحــدى املشــاكل التــي يواجههــا أصحــاب 
املتاجــر تتمثــل فــي عــدم ثبــات أســعار الســلع جــراء 
التدهــور املســتمر لقيمــة العملــة الوطنيــة، بحســب 
السعواني. ويشير إلى أنه في بعض األحيان، يبيع 
للزبــون ســلعا بالديــن ليرتفع ســعرها بعد أســابيع 
بشــكل كبيــر. لكــن الزبــون فــي النهايــة ال يدفــع إال 
بــه الســلعة ســابقا، مــا يزيــد  الــذي اشــترى  الســعر 
مــن خســارته، ويصبــح عاجــزًا عــن تأمــن املــال الذي 

يساعده على شراء بضاعة أخرى.
في الســياق، تشــير دراسة للبرنامج اإلنمائي لألمم 
املتحــدة فــي اليمــن إلــى أن 50 فــي املائــة مــن األســر 
أنفقــت  قــد  أســرة(  مايــن   3.5 نحــو  )أي  اليمنيــة 
جميــع مدخراتهــا خــال الحــرب، مــا أدى بمعظمهــا 
إلــى اللجــوء إلــى خيار االســتدانة. ويأمــل اليمنيون 
هــم يعــودون إلــى مــا كانوا 

ّ
أال تطــول األزمــة أكثــر، عل

عليه سابقا.

أمــرًا طبيعيــا نتيجــة فقــدان عدد كبيــر من املواطنن 
ملصادر دخلهم على مدى األشهر الـ 11 األخيرة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نائــب رئيــس االتحــاد العام 
لعمــال اليمــن جمــال الســنبانيكان كان قــد أعلــن أن 
ثاثة ماين عامل من أصل خمسة ماين، سرحوا 
نتيجــة اســتمرار الحــرب منــذ مــارس/آذار املاضــي. 
وقد أدت الحرب إلى تدمير وسائل اإلنتاج واملرافق 
اإلنتاجية وتعطيل االستثمار في ظل انعدام األمن.

ويعــّد غالبيــة اليمنّيــن مــن ذوي الدخــل املحــدود. 
علــى  الحالــي  الوقــت  فــي  كثيــرون  يعتمــد  لذلــك، 
االقتــراض مــن مصــادر مختلفة لشــراء احتياجاتهم 
اليومية من غذاء ومتطلبات أخرى، وخصوصا من 

املتاجر املنتشرة في الشوارع واألحياء. 
خليــل الدبعــي )44 عامــا( هــو أحــد الذيــن اســتغنت 
عنهــم الشــركة التــي كان يعمــل فيهــا فــي ســبتمبر/

عــن تأمــن رواتــب  املاضــي، بســبب عجزهــا  أيلــول 
موظفيهــا. هكــذا فقــد مصــدر دخلــه الوحيــد، الــذي 
كان يصــل إلــى 130 ألــف ريــال يمنــي )أقــل مــن 700 
دوالر أميركــي( شــهريا. وبعــد مــرور بعــض الوقــت، 
اضطــر إلــى االســتدانة مــن بقالة مجــاورة ملنزله. في 
البدايــة، كان يســّدد مــا عليــه نهايــة كل شــهر، إال أن 
ديونــه تراكمــت أخيــرًا بعدمــا عجــز عــن تســديدها. 
يقول: »يعرف صاحب الدكان أنني زبون أمن. عادة 
مــا أشــتري احتياجــات منزلــي منــه بالديــن، وأســدد 
املــال فــي نهايــة كل شــهر. إال أننــي عاجــز عــن األمــر 

اليوم، وهو يتفهم ظروفي«. 
أي خنجــره  »الجنبيــة«  عــرض  أنــه  الدبعــي  يتابــع 
الشــخصي للبيــع لاســتفادة مــن ثمنــه وتســديد ما 
عليــه مــن ديــون. ويلفــت إلى أنه اســتدان حتى اليوم 
أربعــة آالف  ألــف ريــال يمنــي )نحــو  مــن 400  أكثــر 
دوالر أميركــي(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه عــادة مــا 
ال يســتدين الفقــراء مــن املتاجــر فحســب، بــل أيضــا 

مجتمع
وصلــت آخــر دفعــة مــن طالبــي اللجوء الســورين إلى كندا، من بــن 25 ألفا وعدت الحكومة الكندية، 
بزعامة جاســن ترودو، باســتقبالهم العام املاضي. وأشــارت وزارة املواطنة والهجرة الكندية، في 
 طالبــي اللجــوء وصلــوا إلــى مطــار مونتريــال بيــار تــرودو، مــن دون تحديــد عددهــم. 

ّ
بيــان، إلــى أن

ــع أن تواصــل كنــدا اســتقبالها طالبي اللجوء الســورين، بحســب وزير املواطنة 
ّ
إلــى ذلــك، مــن املتوق

والهجرة، جون مالكون، الذي صّرح بأنهم ســوف يعملون على اســتقبال ما بن 35 و50 ألفا حتى 
)األناضول( نهاية العام الجاري.  

أعربــت اليونــان عــن خشــيتها مــن ارتفــاع عــدد الاجئــن واملهاجريــن علــى أراضيها ثاثــة أضعاف 
الشــهر املقبل، ليصل إلى 70 ألفا بعدما علق املهاجرون على أراضيها عقب إغاق دول من البلقان 
حدودهــا فــي وجههــم. وصــّرح وزيــر شــؤون الهجــرة يانيــس مــوزاالس بــأن »ثّمــة 22 ألــف مهاجــر 
والجــئ فــي اليونــان اليــوم«. وكانــت قــد تقطعت الســبل بنحو 6500 من املهاجريــن أمس األحد على 
معبــر إيدومينــي فــي شــمال اليونــان مــع الحــدود املقدونيــة، بعــد قــرار أربــع دول فــي البلقــان فرض 
)فرانس برس( حصص جديدة بغية وقف تدفق املهاجرين. 

اليونان تخشى بقاء 70 ألف الجئ على أراضيهاآخر دفعة مهاجرين سوريين تصل إلى مونتريال

الجزائر ـ جازية سليماني

الصحــة  وزارة  قدمتهــا  مخيفــة  أرقــام 
األمــراض  ضحايــا  عــدد  حــول  الجزائريــة 
وقــد  الضالــة.  الحيوانــات  عبــر  املنتقلــة 
وجهــت الــوزارة كتابــا إلــى إدارات الصحــة 
مختلــف  فــي  االستشــفائية  واملؤسســات 
 

ّ
كل باســتغال  فيــه  تطالبهــم  الواليــات، 

داء  ملواجهــة  والبشــرية  املاديــة  اإلمكانــات 
ــب تحديــدًا، بعدمــا شــهد فــي الســنوات 

َ
الكل

األخيــرة انتشــارًا بالترافق مع عزوف مربي 
الكاب عن تلقيحها.

 املرض يطاول اليوم أكثر 
ّ
وتؤكــد الــوزارة أن

بــدوره  ألــف شــخص، مــا يتســبب  مــن 120 
فــي زيــادة نســبة الوفيــات املرتبطــة بــه. فقد 
ب.

َ
سجلت نحو 15 حالة وفاة سنويا بالكل

الواســع  باالنتشــار  األرقــام  هــذه  تقتــرن 
للحيوانات الضالة، ال سيما الكاب، والتي 
تغــزو الشــوارع واألحيــاء، حتــى فــي النهار. 
وهو ما يزيد من احتمال مهاجمتها البشر، 
املســجلة  العضــات  عــدد  ارتفــاع  يفســر  مــا 
الحيوانــات  مربــو  يعمــد  ال  كذلــك،  يوميــا. 
األليفــة إلــى تلقيــح الــكاب والقطــط دوريــا، 

ويتركونها تجوب وحدها الشوارع.

مــن جهتــه، يؤكــد الطبيب البيطــري بوعام 
»العربــي الجديــد« ضــرورة تطهير  محمــد لـ
والخــدوش  الجــروح  مواضــع  جميــع 
تكــون  قــد  والتــي   ،

ّ
العــض عــن  الناجمــة 

ب في 
َ
ملّوثــة بالفيــروس املســّبب ملــرض الكل

. ينصــح 
ّ

أســرع وقــت يلــي التعــرض للعــض
فــة لتطهير الجروح، 

ّ
باســتخدام املــواد املنظ

وإعطــاء  اليــودي،  البوفيــدون  مــادة  أو 
الناجعــة  اللقاحــات  مــن  دورة  املصــاب 
والفعالة خال الساعات األولى بعد العض، 

مع الغلوبولن املناعي.
ه ال توجد أّي اختبارات لتشخيص 

ّ
يتابع أن

ظهــور  قبــل  الكلــب  بــداء  اإلنســان  عــدوى 
أعراضــه الســريرية. وتــراوح فتــرة حضانــة 
وثاثــة  واحــد  شــهر  بــن  عــادة  الكلــب  داء 
ل األعراض األولى في الحمى 

ّ
أشــهر. وتتمث

فــي  الحــرق  أو  بالوخــز  الشــعور  أو  واأللــم 
 الفيــروس ينتشــر 

ّ
موضــع الجــرح. وبمــا أن

في الجهاز العصبي املركزي، يلتهب الدماغ 
تدريجيا ما يؤدي إلى وفاة املصاب.

املواطــن  وعــي  أهميــة  علــى  بوعــام  يشــدد 
ضــال.  حيــوان  أّي  مــن  االقتــراب  بخطــورة 
كذلــك يدعــو إلــى تنظيــم أيــام توعويــة علــى 
مدار الســنة، خصوصا في املناطق النائية، 

مــن أجــل دعــوة املواطنــن الذيــن يتعرضون 
املراكــز  إلــى  الذهــاب  ضــرورة  إلــى   

ّ
للعــض

ــب الــذي ال 
َ
الصحيــة قبــل اإلصابــة بــداء الكل

يظهر فورًا.
العاملــن  نقابــة  تشــدد  نفســه،  اإلطــار  فــي 
الطبيــن علــى أهميــة الجانــب الوقائــي، إذ 
 الحــل ينطلــق مــن نظافــة املحيــط 

ّ
تقــول إن

والتخطيــط الجيــد للتخلــص مــن النفايــات 
تطعيــم  بضــرورة  التوعيــة  مــع  املتراكمــة، 
ــب 

َ
الكل مــرض  ضــد  األليفــة  الحيوانــات 

الحيوانــات  ظاهــرة  ومحاربــة  خصوصــا 
الضالة املنتشرة في كثير من األحياء.

120 ألف جزائري مصاب بداء الكَلب

ــات واإلعـــالم  ــدراسـ ــيــس مــركــز الـ يــقــول رئ
»العربي  ـــ  ل نصر  مصطفى  االقــتــصــادي 
تجاوزوا  قد  اليمنيين  غالبية  إن  الجديد« 
يبيعون  وصـــــاروا  ــدانـــة،  ــتـ االسـ مــرحــلــة 
احتياجاتهم  لتوفير  الثمينة  مقتنياتهم 
في   15 من  أكثر  أن  إلــى  ويلفت  اليومية. 
اضطرت  اليمنية  األســر  إجمالي  من  المائة 
ممتلكاتها  وبيع  سابقًا  ادخرته  ما  إلنفاق 
نسبة  أن  موضحًا  والــدواء،  الغذاء  لتوفير 

الفقر تجاوزت الـ 80 في المائة.

بيع مقتنيات ثمينة

يوسف حاج علي

 رفضَت التوقف عند إشارة السير 
ً
كم مرة

فتجاهلت الضوء األحمر وتجاوزت اإلشارة 
، أو ألنه لم تكن هناك 

ً
ألن الوقت كان ليال

سيارات أخرى في الجهات املقابلة لك؟ وربما 
كانت هناك سيارات أخرى، لكنك قّررت 

ي اإلشارة عمدًا ألنك كنت 
ّ
تجاهلها، وتخط

 أو ألن صبرك املحدود ال يسمح 
ً
مستعجال

لك بانتظار ثواٍن إضافية.
. فهذا تفصيل لم 

ً
إنَس أن الدنيا كانت ليال

يكن ليهّمك.
 ضربَت يدك على محفظتك 

ً
كم مرة

الشخصية وسحبت منها ورقة نقدية، من 
فئة محّددة، لتدّسها في درج موظف رسمي، 

أو في جيبه، من أجل التسريع في مسار 
معاملة تمّر من عنده؟

ر جيدًا. فربما كانت »الهدية« شيئًا غير 
ّ
تذك

املال.
 ركنَت سيارتك بالقرب من الفتة 

ً
كم مرة

»ممنوع الوقوف« غير آبٍه بالعمود املرتفع 
ك ضحكت 

ّ
قت عليه الالفتة؟ بل لعل

ّ
الذي ُعل

من الالفتة نفسها، فأنَت قوي وال أحد 
يستطيع منعك عن شيء. 

 تنقلَت في السيارة من دون أن تضع 
ً
كم مرة

حزام األمان؟ تعال نعيد صياغة السؤال: كم 
 تنقلَت في السيارة بعدما وضعت حزام 

ً
مرة

األمان؟
ر جيدًا قبل أن تجيب.

ّ
فك

 في الشارع 
ً
 شاهدَت حادثًا أو إشكاال

ً
كم مرة

فتابعَت طريقَك وقّررَت أن الحفاظ على 
رأسَك خير من التوّرط بما ال يعنيك؟

 أو صديقًا أو أحد 
ً
 قصدَت مسؤوال

ً
كم مرة

 في نفسك أن 
ُ

املعارف من أجل خدمة تعرف
»الواسطة« فيها أجدى من أي شيء آخر؟

 سمعتهم يتحدثون عن املوظف 
ً
كم مرة

الرسمي »األهبل« الذي ال يقبل »الهدايا«، 
 قالوا إنه 

ً
الكلمة املهذبة للرشاوى؟ كم مرة

شخص ال يعرف »تحسن وضعه«؟ ما 
يعني أنه ال يحسن اإلفادة من مركزه، رفيعًا 

كان أم بسيطًا، مللء جيبه باملال الحرام. 
 سمعتهم يقولون بلغة العارفن إن 

ً
كم مرة

املوظف الرسمي يجب أال يعتمد على راتب 
الوظيفة بل على »مسالكها« األخرى؟ 

حتى لقد ظننَت في نفسك أن معظم ما 
سمعت هو من البديهيات.

حسنًا. ليس األمُر كذلك. فالفساد الذي 
يأكل رؤوسنا ليس من البديهيات. الفساد 

منظومة موجودة، وأنا وأنَت مسؤوالن عنها، 
حتى لو لم نرتض بها ورفضناها. 

الفساد هو أن نصّدق كل ما سبق وأن 
 أخرى للوصول إلى حقوقي 

ً
ال حلوال

وحقوقك. الفساد هو أن نقبل بالواقع 
السيئ كما هو وأن نصّدق أننا لسنا 

قادرين على تغيير اتجاهه أبدًا. الفساد هو 
ها 

ّ
ما حك

ّ
أن تثار حساسيتنا املذهبية كل

لنا املسؤول. الفساد هو أن نبحث دومًا 
عن بدائل لحقوق وخدمات ندفع ثمنها 

ألننا نؤمن بالقانون والنظام. الفساد هو 
عندما نفقد األمل. أما الفساد األكبر فهو 
س رائحة النفايات صباح كل يوم 

ّ
أن نتنف

ونحن نخرج إلى العمل.. مبتسمن.

الفساد الذي 
يأكل رؤوسنا

مزاج
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التي تعّد أشــرس فــرق جيش  الــرابــعــة  الفرقة 
الــنــظــام الــتــي حــاولــت اقــتــحــام املعضمية إثــر 

فصل املدينة عن جارتها داريا.
»العربي  لـــ  قباني  دانــي  الناشط  ويــقــول هنا 
الجديد« إن »الحال باتت أفضل في املعضمية 
ر املواد الغذائية، على الرغم من أن 

ّ
لجهة توف

املدينة ما زالت محاصرة وال أحد يخرج منها 
ال  إذ  مغلقة  األســـواق شبه  فيما  يدخلها،  أو 
للبيع«. من جهة أخــرى،  بضائع في املحالت 
يوضح أن »ثّمة حركة جيدة للمدنيني ُسّجلت 
في الشوارع بعد سريان الهدنة«، مشيرًا إلى 
»عدم قدرتهم على الوصول إلى أحياء املدينة 
استهداف  بسبب  منازلهم،  لتفقد  الجنوبية 
ــك.  ــ ــاول ذلـ ــ ــحـ ــ ــن يـ ــ ــام مـ ــظــ ــنــ قـــنـــاصـــي قــــــــوات الــ
وبالفعل أصيب شاب في يده من جّراء قنص 

بعد سريان الهدنة«.
إلى ذلك، تبدو الحال أفضل في بلدات جنوب 
الــعــاصــمــة دمــشــق الــتــي أجــبــرت عــلــى توقيع 
ــــدن تـــحـــت ضـــغـــط الـــحـــصـــار املـــحـــكـــم، قــبــل  هــ
سريان الهدنة األخيرة. ويشير الناشط رائد 
الــدمــشــقــي إلـــى أن »وفــــدًا مــن اللجنة الــدولــيــة 
)أّول من  الــســبــت  ــر اجــتــمــع  ــمـ لــلــصــلــيــب األحـ
أمــس( مــع وجــهــاء بــلــدات حجيرة والبويضة 
وعــقــربــا والــذيــابــيــة والــحــســيــنــيــة الــتــي ُهــّجــر 
أكثر سكانها أواخــر عام 2013، وبحث معهم 

موضوع إدخال املساعدات إلى هذه البلدات. 
يــضــيــف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن هـــذه »املـــرة 
ــــى الــتــي يــدخــل فــيــهــا وفـــد مـــن الصليب  األولـ
األحمر بهذا املستوى«. ومن شمال العاصمة 
دمـــشـــق، حــيــث مــديــنــة تـــل مــنــني املـــحـــاصـــرة، 
البيانوني إن »شيئًا لم  الناشط أحمد  يقول 
يتغير، باستثناء تراجع حركة الطيران فوق 
املــديــنــة إلـــى حـــّد كبير بــعــد ســريــان الــهــدنــة«. 
يضيف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »حــالــنــا في 
مدينة التل بعد الهدنة هو نفسه قبل الهدنة. 
نــحــن مـــا زلـــنـــا مــحــاصــريــن مـــن قــبــل حــواجــز 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ ــــول املــ الــنــظــام الـــتـــي تــمــنــع دخـ
املدينة،  الــى  والطحني  واملــحــروقــات  والطبية 
الحواجز باعتقال مدنيني  فيما تستمر هذه 
البيانوني  الشباب«. ويوضح  من  خصوصًا 
أن »املحاصرين في التل يريدون فّك الحصار 
عن مدينتهم بشكل نهائي، وليس فقط إدخال 
مــســاعــدات إنــســانــيــة تــكــفــي لــفــتــرة قــصــيــرة«، 
مشيرًا إلى أن أحوال املدنيني في املدينة تزداد 

سوءًا يوما بعد يوم.

حلب الشهباء
ــنـــة ســــوريــــة بـــأهـــلـــهـــا مــثــلــمــا  ــفـــجـــع مـــديـ ـ

ُ
لــــم ت

ــجــعــت حــلــب الــشــهــبــاء الــتــي تــعــرضــت على 
ُ
ف

ت عليها 
ّ
ن

ُ
مدى سنوات لـ »حرب إبــادة« إذ ش

أمين محمد

»الـــنـــاس بــــدأوا يــشــعــرون بــاألمــان 
الــنــســبــي«.. بــهــذه الــكــلــمــات يصف 
ــال  ــد الـــعـــكـــلـــة حـ ــمــ ــافـــي أحــ ــحـ الـــصـ
املدنيني فــي ريــف إدلــب شمال غــرب سورية، 
فــي الــيــوم الــثــانــي )أمــــس( مــن »الــهــدنــة« بني 
املــعــارضــة الــســوريــة املسلحة مــن جــهــة وبــني 

قوات النظام وحلفائها من جهة أخرى.
ويــقــول العكلة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »بعد 
وقــــف إطــــالق الـــنـــار، عــــادت الــحــيــاة طبيعية 
فــي مختلف مــدن وبــلــدات وقـــرى هــذا الريف 
الذي كان من أكثر املناطق السورية اشتعااًل، 
والــذي نال النصيب األكبر من قصف طيران 
النظام خالل سنوات، ومن ثم قصف الطيران 
ــيـــرة«. ويــشــيــر إلــى  الــروســي فــي األشــهــر األخـ
- حيث يوجد  املدنيني في مدينة كفرنبل  أن 
بــدأوا يقصدون األســـواق من دون  مدنيون - 
العبدالله  الصحافي هاشم  أما  خوف ظاهر. 
املوجود في مدينة جسر الشغور القريبة من 
»العربي  لـ  فيؤكد  التركية،  السورية  الحدود 
الـــجـــديـــد« أن »الـــخـــوف مـــا زال ســّيــد املــوقــف 
ــة، إذ لـــم تــســتــطــع الـــهـــدنـــة تــبــديــد  ــنـ ــديـ فـــي املـ
لقصفه.  الطيران  معاودة  من  أهلها  مخاوف 
النظام  طيران  ارتكبها  التي  املجازر  مشاهد 
واملـــقـــاتـــالت الـــروســـيـــة مـــا زالــــت حـــاضـــرة في 
األذهــــــــان«. لــكــنــه يــلــفــت إلــــى أن ريــــف املــديــنــة 

الغربي تعّرض للقصف بعد سريان الهدنة.
مـــن جــهــتــه، يــفــيــد الــصــحــافــي خـــالـــد الــخــلــف 
بـــأن الــحــيــاة بـــدأت تــعــود إلـــى مــديــنــة ســراقــب 
)حيث هو موجود( شرق إدلــب على الطريق 
ــــذي يـــربـــط دمـــشـــق بــمــديــنــة حــلــب.  الـــدولـــي الـ
التي  »سراقب  إن  الجديد«  »العربي  لـ ويقول 
قصف بشكل شبه يومي، بدأت تشهد 

ُ
كانت ت

الحياة تدريجيًا، إذ عاد األهالي إلى بيوتهم 
عّد خطرة. ولم تعد 

ُ
ت التي كانت  املناطق  في 

العائالت تنزح نهارًا إلى ريف املدينة خشية 
مشيرًا  بيوتها«،  إلــى  مساء  لتعود  القصف، 
إلــى أن الحركة عــادت إلــى أســواق املدينة إثر 

سريان اتفاق وقف إطالق النار.
 

ريف دمشق 
املــحــاصــرة غرب  الــشــام  فــي مدينة معضمية 
العاصمة دمشق، يبدو وعد البالغ من العمر 
خمسة أعــــوام، فــِرحــًا. وفـــي خـــالل حــديــث مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــبــر مـــوقـــع »ســـكـــايـــب«، 
يتحدث عن ذهابه األحد )أمس( إلى الروضة 
من دون خوف من املروحيات التي دّمرت أكثر 
أحياء املدينة. تجدر اإلشــارة إلى أن كثيرين 
املدينة عّبروا عن شعورهم باألمان  أهــل  من 
بــعــد شــهــور مـــن الــقــصــف املــتــواصــل مـــن قبل 
الــطــيــران واملــدفــعــيــة، إذ دارت مــعــارك طاحنة 
بني فصائل الجيش السوري الحّر وبني قوات 

السوريّون 
يتنّفسون

هدنة وسط حذر 
في المناطق 

المحاصرة

النار  إطالق  وقف  اتفاق  سريان  من  الثاني  اليوم  في 
بحسب  خروقات  بعض  تخللته  الذي  سورية  في 
المناطق  من  بعض  في  األجواء  بدت  كيف  مراقبين، 
المحاصرون  عاش  وكيف  األساس؟  في  المستهدفة 

هذه الهدنة؟

عادة ما ال تستطيع 
الموريتانيّات السفر 

إلى الخارج للدراسة. 
ما إن يحالفهن الحظ 

حتى يصطدمن بالبيئة 
المحافظة التي ترفض 
األمر، خشية عليهن من 

الغربة أو التأثر بثقافات 
الغير، ما يؤدي إلى تغيير 

مسار حياتهن

»فيتو« على سفر الموريتانيّات إلى الخارج
الحياة في مجتمع غريب 

تدفع العائلة إلى رفض 
فكرة ابتعاث الطالبة

حتى وقت قريب، ظلت 
التخصصات العلمية غير 

متوفرة في موريتانيا

لم تعد العائالت تنزح نهارًا 
إلى ريف المدينة خشية 

القصف، لتعود مساء

أكثر العائالت قصدت 
المالجئ في اليوم الثاني 
من الهدنة بسبب الطيران

1819
مجتمع

نواكشوط ـ خديجة الطيب

رّبما تشعر الحاصالت على شهادة الثانوية 
ــام مــفــتــرق  ــ الــعــامــة فـــي مــوريــتــانــيــا بــأنــهــن أمـ
طرق، وخصوصًا أنهن يواجهن واقعًا صعبًا 
الدراسة  إلكمال  السفر  بني  حائرات  يجعلهن 
ابتعاث  يرفض  الخارج ومواجهة محيط  في 
ــة فـــي جــامــعــات  ــدراســ الـــطـــالـــبـــات، أو قـــبـــول الــ
الــتــخــصــصــات، علمًا  تــؤمــن جــمــيــع  محلية ال 
وظائف  يــجــدون  ال  الجامعيني  الخريجني  أن 

بسهولة.
ــالـــب عــلــى  ــطـ ــا تــشــجــع الــــعــــائــــالت الـ وعـــــــادة مــ
االبتعاث والحصول على منحة دراسية في أية 
دولة، من دون أن يسري األمر على  الطالبات 
مــهــمــا بــلــغــت درجــــــة تـــفـــوقـــهـــن أو حــاجــتــهــن 
كثير من  الجامعية. ويعزو  إلكمال دراستهن 
املوريتانيني رفضهم سفر الفتاة للدراسة في 
االجتماعية وضــرورة  »التقاليد  إلــى  الــخــارج 
ــانـــب،  حـــمـــايـــة املـــــــرأة ومـــنـــع االخــــتــــالط بـــاألجـ
وخصوصًا إذا كانت في عمر صغير وتنتمي 

قــد يؤثر  مــا  مــحــافــظــة«،  اجتماعية  بيئة  إلـــى 
اللواتي  الفتيات  على مستقبل عدد كبير من 
يــحــرمــن مـــن تــحــقــيــق أحـــالمـــهـــن، وقــــد اخــتــرن 

تخصصًا مختلفًا.  
هــــذا »الــفــيــتــو« عــانــت مــنــه الــفــتــيــات الــلــواتــي 
ــهـــني الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة فــــي الــثــمــانــيــنــيــات  أنـ
والــتــســعــيــنــيــات، عــلــمــًا أن أعـــــداد الــنــاجــحــات 
كبيرة،  وبنسب  العامة  الثانوية  في  ارتفعت 
فــيــمــا املــعــاهــد والــجــامــعــات قــلــيــلــة وال تــؤمــن 
جــمــيــع الــتــخــصــصــات، مـــا حــــرم كـــثـــيـــرات من 
دخـــــول الــجــامــعــة ودفـــعـــهـــن إلــــى الــبــحــث عن 

وظيفة أو الزواج. 
سعاد بنت محمد بوبكر )39 عامًا( حصلت 
عــلــى شـــهـــادة الــبــاكــالــوريــا بــمــجــمــوع جــيــد، 
أطفال،  أن تصبح طبيبة  فــي  ترغب  وكــانــت 
إلى  السفر  تقاليد عائلتها منعتها من  لكن 
الــخــارج لــلــدراســة، على الــرغــم مــن حصولها 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــول لـ ــقــ عـــلـــى مـــنـــحـــة دراســــــيــــــة. تــ
أعلنت  الجديد«: »كانت فرحتي كبيرة حني 
ــة، وخـــصـــوصـــًا أن  ــامـ ــعـ نــتــيــجــة الـــثـــانـــويـــة الـ

املجموع الذي حصلت عليه يتيح لي دخول 
ــا. وبـــالـــفـــعـــل، بــــدأت  ــ ــدهـ ــ الـــجـــامـــعـــة الـــتـــي أريـ
توافق  أن  أمــل  على  للسفر،  أمـــوري  بترتيب 
الــعــائــلــة، وخــصــوصــًا أن تخصص الــطــب لم 
يــكــن مــتــوفــرًا فــي جــامــعــات مــوريــتــانــيــا. لكن 

ــــى فـــرنـــســـا وإســبــانــيــا  وإرســــــــال املـــتـــفـــوقـــني إلـ
أن موريتانيا  إلى  اإلشــارة  وبلجيكا. وتجدر 
التعليم  فــي مؤسسات  كبير  مــن شــح  تعاني 
ــــالث جـــامـــعـــات  ــه يــــوجــــد ثــ ــ ــي، عـــلـــمـــًا أنــ ــالــ ــعــ الــ
ــالـــي. وخــــالل  حــكــومــيــة فـــقـــط فــــي الــــوقــــت الـــحـ
الــســنــوات املــاضــيــة، أنــشــئــت خــمــس جامعات 
خاصة، باإلضافة إلى سبعة معاهد ومدارس 
عـــلـــيـــا مـــتـــخـــصـــصـــة، يـــــــدرس فـــيـــهـــا نـــحـــو 20 
تيح معظم هــذه املؤسسات 

ُ
ت ألــف طــالــب. وال 
الدراسات العليا. 

فــي ظــل هـــذا الــوضــع، تبقى نسبة كــبــيــرة من 
الــطــالــبــات خــــارج الــجــامــعــات، بــاإلضــافــة إلــى 
الــظــروف العائلية من  الــذيــن تمنعهم  الــذكــور 
إكمال مشوارهم الدراسي بسبب حاجة العائلة 
إلــــى وجــــودهــــم. يـــقـــول الـــبـــاحـــث االجــتــمــاعــي 
مــحــمــد أحــمــد ولـــد أعـــل إن »أحــــالم الــطــالــبــات 
ــــع صــعــب  ــــواقـ ــدم بـ بــمــســتــقــبــل مـــهـــنـــي تـــصـــطـ
التخصصات،  وغــيــاب  الجامعات  قلة  بسبب 
وخصوصًا تلك العلمية، ورفض العائلة سفر 
الــطــالــبــات إلـــى الـــخـــارج«. يضيف أن الــســؤال 

طــوال سنوات  التلميذ  يرافق  املستقبل  حــول 
دراســـتـــه. ومـــع تــقــدمــه فــي املــراحــل الــدراســيــة، 
تــكــبــر أحـــالمـــه ويــجــتــهــد لــتــحــقــيــقــهــا، لكنها 
حياة  لتتغير  مقنعة،  غير  ألســبــاب  تتالشى 

الطالب الذي يخسر طموحه ومستقبله. 
الــعــادات والتقاليد  الــبــاحــث  ذلـــك، ينتقد  إلــى 
التي تمنع األسر من ابتعاث الفتيات للدراسة 
الــخــارج، ويرفض سياسة الدولة التي لم  في 
والتخصصات  الجامعات  تأمني  على  تعمل 
ــقـــول: »حــتــى وقـــت قـــريـــب، ظلت  املــطــلــوبــة. ويـ
التخصصات العلمية كالطب والهندسة غير 
املوريتانية،  واملعاهد  الجامعات  في  متوفرة 
إلــــى أن أنــشــئــت جــامــعــة عــلــمــيــة قــبــل خمس 
سنوات فقط، علمًا أنها تفتقر إلى تخصصات 
أخرى، ما يعكس حجم املشاكل املوجودة في 
هــذا الــقــطــاع«. ويـــرى أن »رفـــض بعض األســر 
الخارج إلكمال  إلى  بالسفر  للفتيات  السماح 
السلطات  داعيًا  كبيرًا«،  ظلمًا  يعد  تعليمهن 
الطالبة  تستطيع  حتى  املجتمع،  توعية  إلــى 

اختيار املستقبل الذي تريده لنفسها.  

عــائــلــتــي أصـــــرت عــلــى أن الـــفـــتـــاة ال تــســافــر 
ــارج«. رفــــضــــت ســـعـــاد  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــا إلــــــى الـ ــردهـ ــفـ ــمـ بـ
االنتساب إلى جامعات محلية. وبعد عامني، 
حصلت على وظيفة حكومية وتزوجت. وإذا 
قــد رفضت دراســـة تخصص ال  كانت سعاد 
يعجبها، فإن خديجة بنت سيديبا )30 عامًا( 
الــتــحــقــت بــمــدرســة تــكــويــن املــعــلــمــني بعدما 
تــبــدد حــلــمــهــا بــالــســفــر لـــلـــدراســـة فـــي إحـــدى 
الجديد«  »العربي  لـــ  تقول  الهندسة.  كليات 
إن »الــحــيــاة فــي مجتمع جــديــد وغــريــب عن 
املجتمع املوريتاني يدفع العائلة إلى رفض 
فكرة ابتعاث الطالبة، خوفًا عليها من التأثر 
به. ومهما بلغت درجــة الوعي لدى العائلة،  

يبقى القبول بفكرة االبتعاث مسألة حظ«.
ــد فــي  ــ ــاهــ ــ ــعــ ــ ــات واملــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ وبــــســــبــــب قــــلــــة الـ
موريتانيا، يصبح السفر إلى الخارج خيارًا ال 
بديل عنه. حتى أن الحكومات ما زالــت تضع 
الحاصلني  الطالب  البتعاث  ضخمة  ميزانية 
عــلــى الــثــانــويــة الــعــامــة إلــــى الـــــدول املـــجـــاورة 
ــر وتــــونــــس والـــســـيـــنـــغـــال،  ــزائــ ــغـــرب والــــجــ ــاملـ كـ

غــارات وحشية بالبراميل املتفجرة. أكثر من 
عّد ثاني أكبر مدن 

ُ
ت التي  ذلــك، قصفت حلب 

املدى  بعيدة  البالستية  بالصواريخ  سورية 
فــي عــام 2012، فــنــزح أكــثــر أهــلــهــا، خصوصًا 
قاطني األحياء التي سيطرت عليها فصائل 

املعارضة.
وبعد سريان وقف إطالق النار، بدأت املدينة 
تتنفس الصعداء، ليشير الناشط عمر عرب لـ 
»العربي الجديد« إلى أن »الحركة عادت إلى 
األسواق والحدائق. الطيران اختفى من سماء 
ــقــصــف يــومــيــًا، وتخسر 

ُ
املــديــنــة الــتــي كــانــت ت

أبناءها من جراء ذلك القصف«. ويؤكد عرب 

أن »شــعــورًا حـــذرًا بــاألمــان يــســود املــديــنــة، إذ 
ما زال املدنيون يتخوفون من عودة الطيران 
لــلــقــصــف، عـــلـــى الــــرغــــم ســــريــــان اتــــفــــاق وقـــف 

إطالق النار«.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر الــصــحــافــي عــمــار الــبــكــور 
ــًا عـــامـــًا انــعــكــس على  ــاحـ ــيـ إلــــى أن »ثـــّمـــة ارتـ
وجــوه الناس وعــاد االزدحـــام إلــى األســواق«. 
في  »املدنيني  إن  الجديد«  »العربي  لـــ  ويــقــول 
إطالق  وقــف  استمرار  يأملون  سورية  عموم 
الــنــار ألن الــحــزن صــار داخــل كــل بيت نتيجة 
القصف الجوي والــصــاروخــي، وهــم يريدون 
 ســيــاســيــًا«. ويـــؤكـــد الــبــكــور الــــذي سبق 

ً
حـــال

وجــال في عــدد من مــدن وبــلــدات إدلــب وريف 
حــلــب الــغــربــي، عــلــى أن »ثــّمــة حــالــة عـــدم ثقة 
لـــدى عـــدد كــبــيــر مـــن املــدنــيــني مـــن اخــتــراقــات 
لــلــهــدنــة مــن قــبــل الــطــيــران الـــروســـي، كــمــا في 
بلدة الناجية في ريف إدلــب وبلدة دارة عزة 
فـــي ريـــف حــلــب الـــغـــربـــي«. يــضــيــف أن »حــالــة 
خوف تسيطر على أكثر املدنيني، من تصعيد 
انتهاء  بعد  الجوي  الــروســي قصفه  الطيران 

مهلة الهدنة املحّددة بأسبوعني«.   

ريف حماة
فـــي ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي الــــذي تـــعـــّرض هو 
مــدى سنوات  كامل على  لتدمير شبه  اآلخــر 
ــى بـــعـــض املــــدن  ــ ــورة، عـــــــادت الــــحــــركــــة إلــ ــ ــثــ ــ ــ ال
الناشط شحود  يقول  مــا  والــبــلــدات، بحسب 
جـــدوع. لكنه يلفت لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلى 

زالت  الذين ما  املدنيني  أن حــذرًا يمّيز حركة 
»قبضات املراصد« في أيديهم، إذ يتخّوفون 
»مــن غــدر« الطيران الــروســي وقـــوات النظام، 
ـــقـــت فــي 

ّ
ــرات عــــديــــدة حـــل ــ ــائـ ــ خـــصـــوصـــًا أن طـ

سماء املنطقة أمــس األحــد. ويؤكد جــدوع أن 
ــى من 

ّ
 لـــدى عــمــوم مــن تــبــق

ً
»ال ارتـــيـــاح كــامــال

سكان ريف حماة الشمالي، خصوصًا أن أبرز 
مدينتني فيه - اللطامنة وكفرزيتا - استثنيتا 
مــن الــهــدنــة، بــنــاء على الــخــرائــط الــتــي ظهرت 
وأوضحت املناطق التي شملها وقف إطالق 

النار في سورية«.

ريف حمص  
مــن جــهــة أخــــرى، ُســّجــل اخـــتـــراق لــلــهــدنــة في 
ريــــف حــمــص الـــشـــمـــالـــي، أمــــس األحــــــد، وفــق 
ــك عــلــى جــبــهــة بــلــدة  مـــا يــفــيــد نــاشــطــون، وذلــ
لسهل  امــتــدادًا جغرافيًا  عّد 

ُ
ت التي  حربنفسه 

الحولة الــذي يضّم بلدات وقــرى عــّدة، والذي 
تــحــاصــره قـــوات الــنــظــام وحــلــفــاؤهــا. ويــقــول 
الناشط أحمد أبو محمد لـ »العربي الجديد« 
إن »املــنــطــقــة تــعــّرضــت إلـــى 16 غــــارة طــيــران، 
وأكـــثـــر مـــن ســبــعــني صــــــاروخ غــــــراد، ومــئــات 
ــاون فــي مــحــاولــة مــن قـــوات النظام  قــذائــف هـ

للتقدم باءت بالفشل«. 
ويـــؤكـــد أبــــو مــحــمــد أن »اتـــفـــاق وقــــف إطـــالق 
الــنــار لــم ينعكس إيــجــابــًا عــلــى حــيــاة الــنــاس 
فــي عــمــوم ســهــل الــحــولــة، إذ إن املــدنــيــني في 
ــرًا مــــن الـــهـــدنـــة،  ــيـ الـــحـــولـــة كــــانــــوا يـــأمـــلـــون خـ

أي  لكن  اإلنــســانــي،  الصعيد  على  خصوصًا 
طريق لم ُيفتح بعد يومني من الهدنة. تجدر 
اإلشــارة إلى أن ثّمة ندرة في املــواد الغذائية، 
أن تتحرك أي جهات معنية لتدارك  من دون 
ــنــــذر بـــمـــأســـاة تــــطــــاول آالف  ــ املــــوقــــف الــــــذي ُي
املــدنــيــني املــحــاصــريــن«. كــذلــك، يشير إلـــى أن 
»اتفاق الهدنة لم ينعكس على حياة املدنيني 
العائالت  أكثر  منهم، ألن  األطــفــال  خصوصًا 
قـــصـــدت املـــالجـــئ فـــي صـــبـــاح الـــيـــوم الــثــانــي 
مــن الــهــدنــة )أمـــس األحـــد( مــن جـــّراء الطيران 
ق فوق بلدات الحولة على 

ّ
الروسي الذي يحل

ارتـــفـــاعـــات مــنــخــفــضــة لــيــقــصــف جــبــهــة بــلــدة 
حربنفسه شرق السهل«.
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حلب
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فؤاد هاشم

كانت أضواء خافتة تنير بعض األماكن وإن في فترات متباعدة. 
ال أذكر الوقت، لكنها أنستني الضوء الذي لطاملا رأيته، ومنذ زمن 
ما 

ّ
طــويــل، فــي آخــر النفق، وقــد حــاولــت جــاهــدًا الــوصــول إلــيــه. وكل

اقتربت بضع خطوات منه، ابتعد عني أكثر. وأذكر أنه في أسفل 
كل ضوء خافت، كانت هناك أشياء وخربشات وصور مرتبطة 
بتجارب مررت بها. ومع الوقت، حّولت هذا النفق املظلم إلى متحف 

خاص، وقد بّت زائره الوحيد وحارسه وصانع الفوضى فيه.
ما تسنى لي الوقت، هربت من واقعي إلى أضوائي االفتراضية 

ّ
وكل

أخــرى.  وأطفئ  فأكثر  أكثر  أشعل بعضها  أن  أمــل  على  الخافتة، 
في لحظات كهذه، كنت أحــاول تأملها والعبث بها. وقبل أن تبدأ 
التي أملسها مجرد  بإنارة كل ما حولها، كانت األشياء  األضــواء 
اآلخــر جارح  أملس وبعضها  نــتــوءات على حائط مظلم بعضها 
كزجاج مكسور، أو مجوف كجحر أفعى مهجور. والضوء الوحيد 

الذي كنت أراه، هو ذلك القابع في نهاية النفق.
ملاذا أعتبره نهاية النفق؟ ربما هو بدايته وأنا من يسير في االتجاه 
 أربعينيًا يبحث عن مراهقته ليعيدها ويعيد 

ً
املعاكس، كوني رجال

نزواتها وخيباتها وانتصاراتها والكثير من الوجوه الجميلة.
البداية من  بــدأت رحلة جديدة. وكانت  الخافتة،  مع هــذه األضــواء 
خالل خربشات مبعثرة بني الوجوه وبعض الكلمات والكثير من 

الصور واألصنام الباردة. كانت تلك الخربشات عبارة عن كلمات 
وخطوط متداخلة غير مفهومة كمؤشرات البورصة، التي حاولت 
مرارًا تعلمها من دون جدوى. ومع مرور الوقت، صرت قادرًا على 
فك رموزها مثل بصارة تعرف خبايا األمور. وكلما حللت عقدة 
أو رمزا، يتوهج ضوء في مكان ما على حائط النفق، أو متحفي 

الخاص كما أسّميه. 
رأيت فيلمًا صامتًا بألوان خافتة ألطفال يلعبون عند طرف النهر. 
وفــي مشهد آخـــر، كــان هــنــاك اجــتــيــاح وحــواجــز وحـــروب تافهة. 
بــاردة متراصة، والقليل  املتحف أصنام  الطرف اآلخــر من  وعلى 
مـــن األشـــخـــاص الــنــابــضــني بــالــحــيــاة. وكــــان هــــؤالء يــالحــقــونــنــي 
بنظراتهم ويحاولون التحدث إلي. أما أنا، فأبحث عن الجحور التي 
كنت أملسها. الحقًا، أغمضت عيني علني أعود إلى الحالة األولى 
البحث من جديد علني أجــد تلك  بــدأت رحلة  قبل ظهور الضوء. 
أعدت  اللمس.  عــدة وجدتها عن طريق  مــحــاوالت  وبعد  الجحور. 
البصر إلى عيني، فكانت عبارة عن فتحات صغيرة للتهوئة في 
حائط املتحف. وضعت يدي في داخلها، وكان في داخلها مواعظ 

ونوتات موسيقية وأوراق فارغة ولوحات رسمتها في صغري.
لت الكثير من الرموز، وتوّهج جزء ال بأس به من النفق. صارت 

ّ
حل

الــرؤيــة أوضــح، وتراجعت عن فكرة الــوصــول إلــى ضــوء في آخر 
النفق أو أولــه. هذا ال يهم. عدت إلى واقعي بكل تفاصيله، ألعود 

مجددًا إلى متحفي وأنير ما تبقى من أضواء. 

الخرطوم ـ العربي الجديد

»جزيرة ناوا« أو »جزيرة السحاحير«، 
كـــــمـــــا يــــحــــلــــو لــــبــــعــــض الـــــســـــودانـــــيـــــني 
تقول  مــخــيــفــة.  منطقة  تــعــّد  تسميتها، 
األساطير إنه سكنها أناس اعتمدوا في 
غذائهم على أكل لحوم البشر، من أجل 
الصحة والــقــوة وطــول العمر. وهــذا ما 
جعل منها منطقة مخيفة، وخصوصًا 

للذين آمنوا بهذه األساطير.
الــســودان، على  الجزيرة في شمال  تقُع 
طلق عليها 

ُ
الضفة الشرقية لنهر النيل. أ

جزيرة علمًا أنها ال تتوسط نهر النيل، 
وقـــد اشــتــهــرت بــزراعــة النخيل وإنــتــاج 
الــتــمــر. وعـــنـــد الـــحـــصـــاد، يـــبـــدأ الــســكــان 
بتبادل قصص السحرة. تاريخيًا، عرف 
السحر  بــمــمــارســة  الــنــيــل  وادي  ســكــان 
أيام الفراعنة، كجزء من ثقافتهم. ويقول 
نـــاوا كــانــت بمثابة  بــاحــثــون إن منطقة 
مكان لتدريب وتعليم الفراعنة القدامى 
ــــول  ــًا، يـــــؤكـــــدون أن أصـ ــ ــــضـ الــــســــحــــر. أيـ

فرعون مصر هي من تلك املنطقة.
ويـــقـــال إن الــســحــرة قـــد يــتــحــولــون إلــى 
حيوانات بأذيال ويأكلون لحوم البشر. 
وكثيرًا ما يتداول الناس هذه القصص 
ــم الــــحــــصــــاد لـــــــردع الــصــبــيــة  فــــي مــــوســ
النخيل.  ببساتني  الــعــبــث  عــن  الــصــغــار 
ــــن عـــريـــس  إحـــــــدى الـــقـــصـــص تـــحـــكـــي عـ
الــتــهــم زوجـــتـــه لــيــلــة زفــافــهــمــا، وأخــــرى 
وبعد  النهر.  عند  تمساحًا  طعن  لرجل 
أيــــام، طـــرق أحـــد األبــــواب طلبًا لــلــراحــة، 
الـــذي ضــربــه ما  الــتــمــســاح  فاكتشف أن 

هو إال صاحب املنزل.
مـــن جــهــتــه، يـــؤكـــد الــبــاحــث فـــي الـــتـــراث 
النوبي محمد عوض أن صاحب القصة 
ــه. يـــضـــيـــف أن »نـــــــــاوا مــنــطــقــة  ــمــ ــــو عــ هـ
روحــانــيــة، وهــنــاك روايـــات كثيرة حول 
وجميعها  األجـــيـــال،  تتناقلها  املنطقة 
ــا تــتــنــاقــل  تــتــصــل بـــالـــســـحـــرة. وعــــــادة مـ
ــد يــصــدقــهــا  ــذه الــقــصــص وقــ الـــنـــســـاء هــ
البعض. وفي املناسبات، يرمون اللحوم 
من أجل محبوبتهم، ظنًا منهم أنهن قد 

يأكلنها، ويعتقدون أن هذا فأل خير«.
وعلى الــرغــم مــن مــرور ســنــوات طويلة، 
ما زال هناك جــدال حول منطقة »نــاوا« 
وعــالقــتــهــا بــالــســحــر والـــســـحـــرة. يــؤمــن 
فيما  السحر،  وجـــود  بحقيقة  باحثون 

ينفي آخــــرون األمـــر تــمــامــًا، الفــتــني إلــى 
أن القصص هي مجرد أساطير. أيضًا، 
يـــرى بــاحــثــون أن املــهــديــة ســاهــمــت في 
نــشــر هـــذه األســاطــيــر. ويــقــال إنـــه خــالل 
لــأراضــي السودانية  املــهــدي  فــتــوحــات 
ومــحــاولــة نــشــر فــكــر املــهــديــة، عــمــد أهــل 
أبناء  إلــى تعليق وتقطيع أحــد  املنطقة 
محاولة  في  حديثًا،  توفوا  ممن  القرية 
إليـــهـــام جــيــش املـــهـــدي بــأنــهــم مـــن آكــلــي 
ــم إلـــى  ــعـ ــذي دفـ ــ ــر الــ ــ لـــحـــوم الـــبـــشـــر، األمــ
 
ّ
الـــهـــرب. ويــــروي آخــــرون أن الــنــســاء كــن
ــيـــل وال يــجــفــفــن  ــنـ ــيــــاه الـ ــــى مــ ــنـــزلـــن إلــ يـ
أنفسهن بعد الــخــروج مــن املــيــاه،  وقد 

أخاف مشهد النساء جيش املهدي. 
ــرى مــــؤرخــــون أن األمــــر  ــ فــــي املـــقـــابـــل، يـ
على  قبيلتني  بني  بنزاع  مرتبط  برمته 
املنطقة، مــا دفــع أحــدهــم إلشــعــال النار 
مقربة  على  بهلوانية  بحركات  والقيام 
منها إليهام الطرف اآلخر بأن الجزيرة 
 60( زينب  تقول  بالشياطني.  مسكونة 
عـــامـــًا(، الـــتـــي تــقــطــن فـــي مــنــطــقــة دنــقــال 
القريبة مــن جــزيــرة نـــاوا، إنها مــا زالــت 
عــلــى قــنــاعــة بــأنــه فـــي املــنــطــقــة ســحــرة، 
ر أبناءها من االلتقاء أو 

ّ
وعادة ما تحذ

التعّرف على أهالي تلك املنطقة. 
أما فاطمة )34 عامًا(، فتقول إنها سمعت 
الكثير عن ناوا من دون أن تصدق يومًا 

كثر  أصدقاء  »لــدّي  حكاياتها. تضيف: 
من املنطقة، وعادة ما نتبادل القصص 
على سبيل املــزاح«. من جهتها، توضح 
ــرام )26 عــامــًا( أن والــدتــهــا، وهــي من  إكـ
منطقة نــاوا، كانت تؤكد على ما يروى 
زواج  مناسبات  فــي مختلف  وتــحــرص 
إخوانها أن تلقي في النيل ذات الكميات 
الــتــي تطبخ فــي املــنــاســبــة وتــقــول إنها 
»لحبوبتنا الساحرة كما أنها نوع من 

الفأل الحسن«.
من جهته، يعزو أستاذ علم النفس علي 
النفسية في  »التركيبة  إلــى  األمــر  بلدو 
من  تجعل  والــتــي  الــســودانــي،  املجتمع 
الــســحــر واألمــــــور الــغــيــبــيــة والـــخـــرافـــات 
ذات مكانة عــالــيــة، وخــصــوصــًا فــي ظل 
األمية  وانتشار  والثقافة  الوعي  غياب 
 عن 

ً
والــفــقــر وانــحــســار الــتــعــلــيــم، فــضــال

ــر املــــعــــرفــــي«.  ــويـ ــنـ ــتـ انـــــعـــــدام وســــائــــل الـ
يــضــيــف: »عــــــادة مـــا تــصــبــح مــثــل هــذه 
الـــحـــكـــايـــات مــخــيــفــة، وخـــصـــوصـــًا حني 
ــان«. ويــؤكــد أن األمــر  ــ تترسخ فــي األذهـ
املجتمع  إلى إشكاالت عميقة في  يقود 
واضــطــرابــات أسرية وخــالفــات زوجية، 
مــضــيــفــًا أنـــنـــا »قـــــد نـــصـــل إلـــــى مــرحــلــة 
ارتكاب الجرائم واالعتداءات«. يضيف: 
ــن الــتــغــيــيــر  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ ــتــــاج إلــــــى سـ »نــــحــ

للقضاء على األمر«. 

مجرّد أضواء

جزيرة »سحاحير« في السودان

يؤمن البعض بأن األساطير حقيقة )ألبير غونزاليس فران/فرانس برس(

ربما تغير 
مسار حياتهما 

)Getty(

ال غارات... هلّموا لنلعب )فرانس برس(

100.000
سوري، من المتوّقع أن يحصلوا على 

مساعدات خالل وقف إطالق النار 
الذي انطلق قبل ثالثة أيام
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قضايا

عصام عبد الشافي

ألــقــى، فــي الــرابــع والــعــشــريــن من 
الــرئــيــس   ،2016 فــبــرايــر/شــبــاط 
املــصــري، عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
»إطــاق  مــا سماه  مــطــواًل بمناسبة  خطابًا 
استراتيجية مصر للتنمية املستدامة، رؤية 
مصر 2030«. وفي الوقت الذي كان كثيرون 
مــن مــؤيــدي الــنــظــام الــســيــاســي الــحــاكــم في 
مصر يتوقعون أن يعكس الخطاب مضامني 
هذه الرؤية وأبعادها، جاء الخطاب يعكس 
مــؤشــرات وأبــعــادًا عــديــدة شــديــدة األهمية، 
ــتـــصـــاديـــة  ــن الــــنــــواحــــي الـــســـيـــاســـيـــة واالقـ مــ
واالســتــراتــيــجــيــة، وهـــو مـــا يــمــكــن الــوقــوف 

على بعضها، على النحو التالي:

أوًال: األبعاد السياسية:
الــخــطــاب والـــحـــالـــة النفسية  نــبــرة  عــكــســت 
التي ظهر عليها قائد االنقاب  والعصبية 
وجــــود أزمـــــات ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة، يــعــانــي 
في هذه  في مصر،  السياسي  النظام  منها 

املرحلة، وما يترتب على ذلك من تداعيات:
الداخلية: يعكس الخطاب عمق  1ـ األزمــات 
األزمات الداخلية، ولعل أهمها، ما تناولته 
تقارير عــديــدة مــن وجــود حالة مــن التذمر 
العسكرية  األجهزة  داخــل بعض  السياسي 
واألمنية من األداء السياسي لقائد االنقاب 
وممارساته في السلطة، ترتقي هذه الحالة، 
الحديث عن  إلــى  التذمر  مــن  عند بعضهم، 
انـــشـــقـــاقـــات وصــــراعــــات داخـــلـــيـــة حــقــيــقــيــة، 
رئيس  لقاءات  منها  لعل  أكدتها مؤشرات، 
األركان، الفريق محمود حجازي، مع سفراء 
دول أجنبية وعــربــيــة فــي مــصــر، وهــو دور 

ليس منوطًا به، أو مسؤواًل عنه.
كــذلــك تــعــدد الــلــقــاءات واملــقــابــات الخاصة 
التي يقوم بها وزير دفاع االنقاب، الفريق 
أول صدقي صبحي، وكبار رجال املؤسسة 
الــعــســكــريــة مـــع أســلــحــة الــجــيــش املــخــتــلــفــة، 
الحــتــواء حـــاالت عـــدم االســتــقــرار ومــحــاولــة 
واحتواء  لديهم،  الداخلية  األزمـــات  تسوية 
ــــؤدي إلــى  صـــراعـــاتـــهـــم، قــبــل أن تــنــفــجــر وتــ
إسقاط النظام، خصوصًا وأن هذه املؤسسة 
هي الركيزة الرئيسة الستمرار هذا النظام 

أو انهياره.
2ـ املعارضة السياسية: كشف الخطاب عن 
وجـــود نــزعــة إللــغــاء، ولــيــس فقط تهميش، 
املـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة لــلــنــظــام، 
وهــــو مـــا بــــرز فـــي دعـــوتـــه إلــــى األخـــــذ عنه 
فــقــط، وســمــاع كــامــه هــو فــقــط. وهــنــا أقــول 
مــعــارضــة، قــاصــدًا بــذلــك الــتــيــارات والــقــوى 
التي قبلت بمسار »30  والنخب السياسية 
يــونــيــو«، وتــعــاطــت مــع خــطــواتــه ومــراحــلــه، 
وارتضت أن تعمل من داخل نظام »3 يوليو« 
العسكري، وال تتضمن هذه التيارات القوى 
هذا  لبقاء  والرافضة  املقاومة  أو  املناهضة 
النظام، وتعمل على إسقاطه. فإذا كان هذا 
هــو تــوجــه رأس الــنــظــام نــحــو مــن شــاركــوه 
ومــنــحــوه نــوعــًا مــن الــشــرعــيــة، فـــإن الــوضــع 
كــارثــيــًة وتــشــددًا وقمعًا ضد  سيكون أشــد 
إلى  ويسعون  ويقاومونه،  يناهضونه  من 

إسقاطه.
ــيـــاســـي: عـــنـــد حـــديـــثـــه عــن  3ـ الــتــقــيــيــم الـــسـ
الحكومة، قال قائد العسكر: »إنتو هتعرفوا 
أكــتــر مــنــي .. الــحــكــومــة دي كــويــســة وال ال.. 
وأنا بقعد معاهم كل يوم.. وأنا مش بدافع 
عن حد.. وهو مسؤول الحكومة بياخد إيه 
علشان يستحملك وتضرب فيه ليل ونهار 
ــاف: »لـــو في  ــ وفـــي الــجــرائــد وغـــيـــره«. وأضــ
حاجة عايزة تتعدل هنعدلها، وأرجو إننا 
نوفر مناخ جيد وحافظوا عليه وشجعوه«.
وهـــــــذه الـــنـــصـــوص وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر مــمــا 
تــضــمــنــه الـــخـــطـــاب تــــرســــخ الـــتـــوجـــه نــحــو 
تغييب، إن لم يكن تدمير، أية أطر قانونية 
السياسي  والتقييم  لــلــرقــابــة  تنظيمية  أو 
لــعــمــل الـــحـــكـــومـــة، ويـــكـــفـــي أن يـــقـــول قــائــد 
ــيـــدة، حــتــى تـــكـــون جــيــدة،  الــعــســكــر إنـــهـــا جـ

والعكس.
والــديــكــتــاتــوريــة: وهــي  الهيمنة  تــرســيــخ  4ـ 
السياسية،  الحياة  لتدمير  طبيعية  نتائج 
للمؤسسات  العسكر  قــائــد  رؤيـــة  وطبيعة 
السياسية وكيفية التعاطي معها، وموقفه 
مــن الــقــوى والــتــيــارات الــســيــاســيــة الــداعــمــة 
له. وهذه النزعة إذا كانت اآلن في مواجهة 
مع  فإنها،  واملدنية،  السياسية  املؤسسات 
مــزيــٍد مــن التمكني الــســيــاســي، ســتــكــون في 
مواجهة كل املؤسسات العسكرية واألمنية، 
والتي ستتحول تدريجيًا إلى مجرد أدواٍت 

لفرض القمع والهيمنة. 
تـــؤكـــد ذلـــــك تـــصـــريـــحـــاتـــه االرتـــجـــالـــيـــة فــي 
ــتـــي جـــــاءت بــلــهــجــٍة غــاضــبــٍة  الـــخـــطـــاب، والـ
وحـــادة، حيث أعلن صــراحــة للجميع: »إمــا 
البلد، كونه  السكوت وتركه يعمل من أجل 
الوحيد الذي يعرف ذلك، أو اإلبادة من على 
وجــــه األرض نــهــائــيــًا، مــعــلــنــًا صـــراحـــًة إنــه 
لن يترك حكم الباد في أي ظــرف، إال على 

جّثته ميتًا أو أن تنتهي واليته«.

ثانيًا: األبعاد االقتصادية:
ــن أبـــعـــاد  ــقـــــاب عــ ــ كـــشـــف خـــطـــاب قـــائـــد االنـ
ــدٍة، مــــن شـــأنـــهـــا أن تــفــرز  ــ ــــديـ ــٍة عـ اقـــتـــصـــاديـ
لعل  عــديــدة،  أخــطــارًا وتهديدات مستقبلية 

في مقدمتها:
االستراتيجية  الرؤية  املصداقية:   غياب  1ـ 
2030، التي تم الحديث عنها، وكانت محورًا 
ــرام  األهـ فــي صحيفة  نــشــرهــا  تــم  للمؤتمر، 
الحكومية املصرية في 22 مايو/أيار 2011، 
ــر، وبـــالـــتـــالـــي، ال  ــهـ ــد نــشــرهــا قــبــل أشـ ــيـ وأعـ
النظام، وهــو ما يعكس  جديد يقدمه رأس 
مــــا يــمــكــن تــســمــيــتــه »نــــوعــــًا مــــن الــتــضــلــيــل 
السياسي«، وهذا ليس جديدًا على النظام 
الــحــاكــم فـــي مـــصـــر، بـــل ســبــق وتــــم اإلعــــان 
عن خطط ورؤى وتصورات عديدة، ثم يتم 

الكشف أنها كانت لنظم سابقة.
2ـ املـــشـــروعـــات الــوهــمــيــة: يـــدفـــع املــضــمــون 
باتجاه  واملرتجل،  املكتوب  للخطاب،  العام 
التي  الوهمية  املشروعات  فرضية  ترسيخ 
يتم ترويجها بني حني وآخر، سواًء بإطاق 
مــشــروعــاٍت، ال تتفق والـــواقـــع االقــتــصــادي 
ــلــــة، ومـــــا يــشــهــده  ــري فــــي هـــــذه املــــرحــ املــــصــ
مــن انــهــيــاراٍت وأزمـــات، أو بالقول إن هناك 
إنجازات تحققت بالفعل على أرض الواقع. 
اإلعــان عنها خوفًا، كما قال  ولكن، ال يتم 

قائد االنقاب، في خطابه من »األشرار«.
ــلـــيـــجـــي(: كــشــف  ــم الــــخــــارجــــي )الـــخـ ــدعــ 3ـ الــ
ــــن وجـــــــود أزمـــــــة حــقــيــقــيــة فــي  الــــخــــطــــاب عـ
الــعــاقــة بــني الــنــظــام العسكري الــحــاكــم في 
مــصــر وداعـــمـــيـــه الـــخـــارجـــيـــني، وهــــو مـــا تم 
الوقوف عليه من إشــارة قائد االنقاب إلى 
وجود »من ُيعاير مصر بفقرها«، ثم تأكدت 
األزمـــة بعد أقــل مــن 48 ســاعــة مــن االنتهاء 
اإلعامية  التقارير  تــعــّدد  مــع  الخطاب،  مــن 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــربـ ــعـ عــــن رفــــــض املـــمـــلـــكـــة الـ
تمويل مشروعاٍت قدمتها حكومة االنقاب 
لحكومة اململكة، في إطار املجلس التنسيقي 
املـــصـــري ـ الـــســـعـــودي، لــلــحــصــول عــلــى ما 
ســبــق وأعــلــنــت عــنــه املــمــلــكــة مـــن رفـــع قيمة 

املــشــروعــات، خصوصًا  هـــذه  مــن  تحقيقها 
ــة االقــتــصــاديــة الــكــبــيــرة الــتــي تمر  مــع األزمــ
بها السعودية، جراء االنخفاض الكبير في 
غير  السياسي  البعد  أن  إال  النفط،  أســعــار 
غائب على خلفية موقف النظام العسكري 
ـــــان الــســعــوديــة  الـــحـــاكـــم فــــي مـــصـــر مــــن إعـ

رغبتها في تدخل عسكري في سورية.
4ـ االستنزاف االقتصادي للمصريني: رسخ 
خـــطـــاب عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي تــوجــهــات 
القدرات  كل  استنزاف  في  يوليو«   3« نظام 
االقــتــصــاديــة واملـــاديـــة لــلــمــواطــنــني، والــتــي 
ظهرت بقوة في توجيه املواطنني مدخراتهم 
في مشروع تفريعة قناة السويس، ثم ظهور 
دعـــوات إلــى التبرع بفوائد هــذه املــدخــرات، 
بـــل ومــطــالــبــة بــعــضــهــم بــالــتــبــرع بــأصــول 
هــــذه املـــــّدخـــــرات، ثـــم جـــــاءت خـــطـــوة أخـــرى 
أو محاسبة،  رقــابــة  مــن دون  لــاســتــنــزاف، 
تــحــت مــســّمــى »صـــنـــدوق تــحــيــا مــصــر«، ثم 
جـــاءت الــخــطــوة الــجــديــدة فــي خــطــاب قائد 
الــعــســكــر، مــحــل الــتــحــلــيــل، وتــمــثــلــت فيما 
أسماها إعامه »مــبــادرة صّبح على مصر 
سابقة  لتصريحات  امــتــداد  وهــي  بجنيه«، 
للدفاع،  وزيـــرًا  كــان  عندما  العسكر،  لقائد 
وأعـــلـــن فــيــهــا أنــــه ســيــفــرض عــلــى شــبــكــات 

املحمول تعريفة للمرسل واملستقبل.

ثالثًا: األبعاد االستراتيجية:
الخطاب كاشفًا عن تحديات وأخطار  جــاء 
اســتــراتــيــجــيــة عــــديــــدة، تــرتــبــط لــيــس فقط 
ــــري، ولـــكـــن بـــاألمـــن  ــــصـ ــومـــي املـ ــن الـــقـ ــاألمــ بــ

القومي للمنطقة، ومن ذلك:
1ـ قضية اإلرهاب: كشف خطاب قائد النظام 
العسكري عن دور فاعل في تنامي ظواهر 
العنف في شبه جزيرة سيناء، فقد قال إنه 
خال عمله مديرًا للمخابرات الحربية، كان 
ــاع فـــي ســيــنــاء،  ــ يــعــلــم جــيــدًا طــبــيــعــة األوضــ
الحقيقية  اإلرهـــاب  مجابهة  أن  إلــى  مشيرًا 
لم تبدأ إال بعد 30 يونيو. وقال: »هما اللى 
بدأوا مش إحنا«، وأضاف »كان باإلمكان أن 
نعيش جميعًا سويًا، وكل فئة بمعتقداتها 

وأفكارها، ولكنهم رفضوا«.
وفــي إطــار هــذه النصوص، يمكن الــقــول إن 
دور العسكر وقــائــدهــم، فــي تغذية اإلرهــاب 
والعنف في سيناء، ال يخرج بــأي حــال عن 
مستويني رئيسيني. األول: املشاركة في دعم 
حركات العنف، تمويًا وتوجيهًا وتخطيطًا 
وتـــدريـــبـــًا وتـــأهـــيـــًا. الـــثـــانـــي، الـــتـــواطـــؤ مع 
عديدة  دعــم  صــور  وتوفير  عليها  القائمني 
لها، حتى تتمدد وتكون من وسائل االبتزاز 
السياسي والعسكري، بل ومبررًا ملمارسات 
ــنــــني املـــدنـــيـــني  ــواطــ قــمــعــيــة عــــديــــدة ضــــد املــ
فـــي ســـيـــنـــاء، ومـــقـــدمـــة لــتــفــتــيــت املــنــطــقــة أو 
تدميرها، أو التنازل عنها مستقبًا لصالح 
الكيان الصهيوني، في ظل هذه الحالة من 
التماهي الكبير بني نظام العسكر في مصر 

والكيان الصهيوني املحتل في فلسطني.
2ـ أزمــة سد النهضة: جــاء تعاطي السيسي 

ــًا، لـــيـــس فـــقـــط فــيــمــا  ــيــ ــارثــ مــــع هـــــذا املــــلــــف كــ
يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة إدارتــــــــه، ولـــكـــن فـــي وجـــود 
خفايا وأســراٍر عديدة، لم يتم الكشف عنها 
فــي الــتــعــاطــي مــعــه مــســتــقــبــًا. فــقــد جـــاء في 
»الخطاب املرتجل«: »هقول الكام ده بالرغم 
إنه من منظور األمن القومي غير صحيح.. 
الــنــاس على  فــي ســد بيتعمل، وهنتفق مــع 
عـــدد ســنــني مــعــيــنــة، لــكــي يــبــنــوا الــســد، طب 
املــيــه أعــّوضــهــا مــنــني، أســيــب الــفــاحــني من 
ــاف: »لـــو سمحتوا  غــيــر مــيــه وال إيــــه«. وأضــ
أو  اللى يتكلم في موضوع يدرسه كويس، 
تعالى وأنا أقول لك الحكاية أيه.. ال يوجد 
تـــواصـــل حــقــيــقــي بـــني الــــدولــــة ومــؤســســات 
اإلعـــــــام، ومــفــيــش تـــواصـــل حــقــيــقــي بشكل 
ــد أن هــنــاك صـــراعـــًا يــتــم معه  مــنــتــظــم«، وأكــ

ومحاولة إليقاف البناء والسعي«.
وهذه النصوص مع وجود تقارير منشورة 
العسكري في  النظام  فــي  لــســان رمـــوٍز  على 
مــصــر، عــن إمــكــانــيــة نــقــل املــيــاه إلـــى الــكــيــان 
مكعب  متر  )مليار  سيناء  عبر  الصهيوني 
التفسيرات  أحــد  أولــى(، هي  مبدئيًا مرحلة 
للتصعيد الكبير في أزمة النيل، بمعنى أن 
يتم تعقيد األزمة، والوصول بها إلى نقطة 
الــاعــودة وعــدم الــقــدرة على الحسم. وهنا، 
في  مصر  حصة  ضــمــان  عبر  التسوية  تتم 
والكهرباء  املياه  نقل  مقابل  في  النيل  مياه 

عبر مصر إلى الكيان الصهيوني.
قائد  حــديــث  يكن  لــم  الصهيوني:  الكيان  3ـ 
العسكر عن استعداده لبيع نفسه نوعًا من 
العبث السياسي، أو الخطاب فقط العاطفي 
الــــذي يــخــاطــب بـــه الــبــســطــاء مـــن املــواطــنــني 
تــؤثــر فيهم مثل  أن  الــذيــن يمكن  املــصــريــني 
هــــذه الــلــغــة، لــكــنــه يــعــكــس تــوجــهــًا حقيقيًا 
لــدى قــائــد العسكر ونــظــامــه لبيع كــل شيء 
والتضحية  قيمته  كــانــت  مهما  مــصــر،  فــي 
بثروات مصر ومقّدراتها، من أجل البقاء في 
في  البيع  وسيكون  الــثــروة.  ونهب  السلطة 
املرات املقبلة، ليس فقط لصالح دول عربية 
والسعودية.  اإلمـــارات  مثل  للعسكر،  داعمة 
ولكن، سيتم التوسع في البيع ملن يدفع وقد 
تظهر في الصورة روسيا والصني وإيــران، 
إال أن األخـــطـــر هـــو الــبــيــع لــصــالــح الــكــيــان 
في  تاريخية  أطماع  لديه  الــذي  الصهيوني 

مصر وغيرها من الدول العربية.
وبعد ... هذا بعض من فيض، وهذا ما دفع 
إلـــى تــقــديــم هـــذه الـــقـــراءة فــي هـــذا الــخــطــاب 
تحديدًا، ألنه جاء كاشفًا لتوجهاٍت كثيرة، 
تشارك فيها كل مؤسسات نظام »3 يوليو«، 
واألجهزة  العسكرية  املؤسسة  وخصوصًا 
ــات الــحــكــومــيــة،  ــة، وكــــذلــــك املـــؤســـسـ ــيـ ــنـ األمـ
والبرملان. ويأتي دور اإلعام املوالي للنظام 
الجميع  لشغل  اإللـــهـــاء،  تبني ســيــاســة  فــي 
عــن مــثــل هـــذه الــتــحــديــات الــكــبــرى بقضايا 
فرعية وهامشية، في وقٍت تسير فيه أجهزة 
ــــوزه، في  الــنــظــام الــحــاكــم، ومــؤســســاتــه ورمـ

تنفيذ مخططاتها بدقة وتركيز.
)أستاذ جامعي مصري(

مؤشرات على إخفاق واسع على مستويات سياسية واقتصادية واستراتيجية

خطاب السيسي في »رؤية مصر«:

انكشاف الفشل العام

يدفع المضمون 
العام للخطاب، 

المكتوب والمرتجل، 
باتجاه ترسيخ فرضية 

المشروعات الوهمية 
التي يتم ترويجها بين 

حين وآخر

عكست نبرة الخطاب 
والحالة النفسية 

والعصبية التي ظهر 
عليها قائد االنقالب 

وجود أزمات سياسية 
حقيقية، يعاني منها 
النظام السياسي في 

مصر

تقــدم المطالعة التالية إضاءة على أوجه اإلخفاق وســوء األداء العام لدى النظام الحاكم في مصر، من خالل تحليل خطاب 
الرئيس عبد الفتاح السيســي في الرابع والعشــرين من فبراير/ شــباط الجاري، والذي حمل مؤشرات شــديدة األهمية، من نواح 

سياسية واقتصادية واستراتيجية على صعيد الفشل العام

السيسي... أزمات سياسية حقيقية أشار إليها خطابه في 24 فبراير 2016 )فرانس برس(

من مؤشرات ترسيخ التوجه الجديد، كما بدا في خطاب السيسي، إلى 
البيع وللمشترين الجدد، إشارته إلى أن »هناك من يعايره بفقره«، هذا 
إعالن  من  الخطاب  بعد  المصرية  السلطات  به  قامت  وما  ناحية،  من 
للعقارات  سيناء،  جزيرة  شبه  في  للتملك  الجنسية  إثبات  شرط  إلغاء 
في  الصهاينة  تملك  عمليات  لتوسع  خلفيًا  بابًا  يفتح  ما  األراضــي،  أو 
يتم  ومدروسٍة،  ومحددٍة  واضحٍة  مخططاٍت  إطار  في  المنطقة، 

تنفيذها بدقة، وفق توقيتات محددة.

يحدث في سيناء
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إلــى 30 مليار ريال  استثماراتها في مصر 
ســـعـــودي.  وذهـــب بعضهم إلـــى أن أســبــاب 
الـــرفـــض قـــد تـــكـــون اقـــتـــصـــاديـــة بـــاألســـاس، 
ــيـــة الــــتــــي يــمــكــن  وتـــتـــعـــلـــق بـــمـــعـــيـــار الـــربـــحـ
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محمد القيق منتصرًا للصحافيين
رام اهلل ـ محمود السعدي

يتماثل الصحافي الفلسطيني محمد القيق 
للشــفاء فــي مستشــفى العفولــة اإلســرائيلي 
فــي الداخــل الفلســطيني املحتــل عــام 1948، 
بعــد التوصــل التفــاق يوم الجمعــة املاضي، 
ينهــي إضرابــه عــن الطعــام الــذي اســتمر 94 
يوًمــا، مقابــل اإلفــراج عنه فــي 21 من مايو/ 
أيــار املقبــل وعــدم تجديــد اعتقالــه اإلداري، 
للصحافيــني،  انتصــار  مرحلــة  ا 

ً
مدشــن

بعدمــا رفــض إدانتــه بالتحريــض اإلعامي 
ضد االحتال.

»العربــي  توضــح عائلــة القيــق فــي حديــث لـ
الجديد«، أن حالة محمد الصحية مطمئنة، 
بعد فحصه من قبل األطباء الفلســطينيني، 
مــن جســده ألذى،  ولــم يتعــرض أي عضــو 
نتيجــة إضرابــه عــن الطعــام وعــدم تناولــه 
وإجــراء  املدعمــات  تنــاول  ورفــض  املــاء  إال 
ألمــاح  يحتــاج  لكنــه  الطبيــة،  الفحــوص 
مــن  أســبوعني  ملــدة  ومعــادن وفيتامينــات، 
أجــل الســماح لــه بتنــاول األطعمــة، ومــن ثــم 
إكمال رحلة عاجه، ونقله إلى ســجن نفحة 
اإلســرائيلي، إن اســتلزم األمــر، حتــى يفــرج 

عنه في 21 مايو/أيار املقبل.
مــن  القيــق  عانــى  اإلضــراب،  فتــرة  طيلــة 
مشــاكل صحيــة عــدة أبرزهــا النقــص الحاد 
فــي الــوزن، ونوبــات وتشــنجات حــادة فــي 
تعرضــه  يخشــون  األطبــاء  جعلــت  صــدره 
لجلطــة ومــوت فجائــي فــي املراحــل األخيرة 
مــن إضرابــه، في حني تعرض لعاج قســري 
مرتــني فــي فبرايــر/ كانــون الثانــي املاضــي، 

نظًرا لتدهور حالته الصحية.

معاملة سيئة في التحقيق
الصحافــي  االحتــال  قــوات  اعتقلــت 
الــذي يعمــل مراســا لقنــاة »املجــد«  القيــق 
الســعودية، مــن منزلــه بــرام اللــه فــي 21 مــن 
نوفمبــر/ تشــرين الثاني مــن العام املاضي، 
وتعرض ملعاملة سيئة جدًا خال التحقيق 

معه بمركز تحقيق الجلمة اإلسرائيلي.
شــلش،  فيحــاء  القيــق،  زوجــة  توضــح 
املحققــني  »أحــد  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
اإلســرائيليني بصــق فــي وجــه محمــد، فكان 
ذلــك شــرارة بدء محمــد إضرابه، عاوة على 
بتهمــة  إدانتــه  املحققــني  ملحاولــة  رفضــه 
التحريــض اإلعامــي، فأضــرب بعــد أربعــة 

أيام من اعتقاله«.
معــه،  التحقيــق  فتــرة  انتهــاء  ورغــم  القيــق 
والتــي تــم تهديــده فيها بتحويلــه لاعتقال 
دون  االعتقــال  ويجــدد  تهمــة  )بــا  اإلداري 
وجــود ســقف زمنــي واضــح(، رفــض إنهــاء 
حــول  بعدمــا  إضرابــه  واســتكمل  إضرابــه، 
قــرار  أن  يعلــم  ألنــه  اإلداري،  لاعتقــال 
اعتقالــه غيــر منطقــي، فعبر عن رفضه لذلك 
زوجتــه  تقــول  كمــا  اإلضــراب،  بمواصلــة 

فيحاء.

محاوالت االحتالل لكسر اإلضراب
تعرض القيق ملحاوالت عدة لكســر إضرابه 
عــدم  منهــا  االحتــال،  مخابــرات  قبــل  مــن 
يوًمــا،   11 مــدة  بإضرابــه  املحامــني  إخبــار 
إضرابــه  جــدوى  بعــدم  يبتزونــه  وكانــوا 
ويدعونــه لفكــه. وحينمــا ُســِمح للمحامــني 
بزيارته بعد أسبوعني من اعتقاله، حاولوا 
رفــض،  لكنــه  إضرابــه  كســر  أخــرى  مــرة 
العــزل  سياســة  برغــم  اإلضــراب  وواصــل 

االنفرادي التي تعرض لها.
وحينما نقل محمد إلى مستشــفى العفولة 
هائلــة،  ضغــوط  مــع  موعــد  علــى  كان 
أشــهى  يأكلــون  إســرائيليون  أمــن  »حــراس 
األطعمــة أمامــه ويصرخــون بوجهــه«، فيما 
يتهــم القيــق، وعلــى لســان زوجتــه فيحــاء، 
بأنهــم  اإلســرائيليني  واملمرضــني  األطبــاء 
كانــوا يصرخــون عليــه، بدايــة تواجــده فــي 
للضغــط  منهــم  محاولــة  فــي  املستشــفى، 

منوعات

حريات

فيحــاء  اإلضراب.كانــت  عــن  للعــدول  عليــه 
وزوجهــا  درســت  التــي  الصحافيــة  شــلش، 
فــي ذات كليــة اإلعــام فــي جامعــة بيرزيــت 
مراســلة  حالًيــا  وتعمــل  اللــه،  رام  شــمالي 
معركــة  تديــر  غــزة،  فــي  األقصــى  لصــوت 
إضــراب زوجها اإلعاميــة، تجري املقابات 
بــا كلــل وتخاطــب الجميــع فــي املؤتمــرات 

تنتهــي  ملرحلــة  تصــل  علهــا  والفعاليــات 
والعمــل،  الدراســة  وزميــل  الــزوج  معانــاة 

ويعود لها ساملا.
تدرك فيحاء أن خطاباتها الصحافية يجب 
أن تكــون مدروســة وممنهجــة فهــي تقصــد 
كل كلمــة تقولهــا، كمــا تــدرك أهميــة اإلعــام 
الشــعبي  والتفاعــل  القانونــي  والجانــب 

لــكل الضغــوط،  وصمــود زوجهــا وتحديــه 
فــي إدارة هــذه املعركــة. ,وبرغــم القلــق الــذي 
ابنهــا  مصيــر  حــول  القيــق،  عائلــة  يلــف 
محمد، ســواء الخشــية على حالته الصحية 
وربمــا استشــهاده، أو حرمانهــا مــن عــودة 
ابتســامته وممارســة حياتــه كمــا كان قبــل 
االعتقــال، وأي ضــرر قــد يحصــل لــه نتيجــة 
اإلضــراب، إال أن فيحــاء تؤكــد أنــه ال بــد أن 
االعتقــال  ظلــم  تحــت  يقــع  أحــد  أي  يرفــض 

لهذا الظلم بأي طريقه يراها مناسبة.
يكــن  لــم  الـــ40 إلضــراب محمــد،  اليــوم  قبــل 
بــدأ  والــذي  بقضيتــه،  كبيــًرا  االهتمــام 
وخاصــة  ومؤسســاتًيا،  شــعبًيا  يتصاعــد 
فــي الفتــرة األخيــرة مــن اإلضــراب، إذ برغــم 
األراضــي  تعيشــها  التــي  األحــداث  كل 
تأخــذ  أن  اســتطاعت قضيتــه  الفلســطينية 

تفاعا كبيًرا، خاصة في الفترة األخيرة.
من املراحل التي واجهتها فيحاء صابتها 
بكبــت مشــاعر الفرحــة لديهــا بقــرب إنجــاز 
اتفــاق ينهــي اعتقــال زوجهــا وفــك إضرابــه، 
ورغــم علمهــا عــن االتفــاق قبــل أربعــة أيــام 
أهميــة  تــدرك  كانــت  أنهــا  إال  إنجــازه،  مــن 
بهــذه  واحتفظــت  املرحلــة  وحساســية 
املعلومــة حتــى أعلــن عــن ذلــك يــوم الجمعــة 
املاضي، نظرا للخشــية من تراجع االحتال 

وتنصله من االتفاق.

بنود االتفاق وجدل االنتصار
إضــراب  إنهــاء  حــول  االتفــاق  بنــود  تنــص 
القيــق، علــى أن يبقــى محمــد فــي مستشــفى 
طبيــة  لجنــة  قبــل  مــن  ويعالــج  العفولــة 
عربيــة مــن فلســطينيي الداخــل املحتــل عــام 
1948، وتحديــد ســقف اعتقالــه اإلداري فــي 
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بزيارته.
»العربي  يقــول شــقيق محمد، همــام القيق لـ
ا عالًيا 

ً
الجديــد« إن »محمــد كان يضــع ســقف

فــي اإلضــراب )حــرا أو  فــي إدارتــه ملعركتــه 
شــهيدا( كــي يحصــل علــى مــا يريــد، لكنــه 
يعــرف أنــه يتعامل مع خصم محتل يتعنت 
إلــى  وأشــار  قضيتــه«.  فــي  يتجــاوب  وال 
فــي  إســرائيلية  عروضــًا  رفــض  محمــد  أن 
مجملهــا تحــاول تأســيس »مرحلــة جديــدة 

في إدانة الصحافيني بهذه التهمة«.
قــدورة  الفلســطيني  األســير  نــادي  رئيــس 
»العربــي الجديد«، في تعقيبه  فــارس، أكــد لـ
إلــى وصــول القيق إلــى 94 يوما في إضرابه 
األســرى  بقيــة  علــى  ذلــك  تأثيــر  ومــدى 
الذيــن ربمــا يفكــرون باإلضــراب الحقــا، أن 
النــادي »ليــس مــع فكرة اإلضرابــات الفردية 

لألسرى، بل مع اإلضرابات الجماعية«.
وقــال فــارس إن »القيــق انتصر فــي إضرابه، 
التــي  التحقيــق  عمليــة  تجــاوز  أنــه  بدليــل 
االحتــال  مخابــرات  وأجبــر  لهــا،  تعــرض 
بعــدم تجديــد اعتقالــه اإلداري مــرة أخــرى، 
وتحديــد موعــد لإلفــراج عنــه، وهــو عمليــا 
اســتطاع إحــداث موقف جوهــري في قضية 

اعتقاله اإلداري«.
األســرى  شــؤون  هيئــة  محامــي  وشــدد 
واملحررين الفلسطينية، أشرف أبو سنينة، 
أن  علــى  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديثــه  فــي 
»القيــق أجبــر االحتــال علــى تحديــد فتــرة 
برفضــه  نصــرا  وحقــق  اإلداري،  اعتقالــه 
التحريــض  بتهمــة  كصحافــي  ملحاكمتــه 

اإلعامي«.
ورفــض أبــو ســنينة التعقيــب حــول وجــود 
مــن  القيــق  بإمــكان  كان  أخــرى  عــروض 
وإنهــاء  اإلداري  اعتقالــه  ينهــي  أن  خالهــا 
إضرابــه بوقــت مبكــر أكثــر، لكنــه لفــت إلــى 
فــي  التفاصيــل  مــن  مزيــًدا  ســيوضح  أنــه 
املســتقبل. ولفــت إلــى أن ســلطات االحتــال 
الفلســطينية  الجهــود  تشــتيت  حاولــت 
بشأن قضية القيق، حيث حاولت التفاوض 
مــع أكثــر مــن محــام، وكذلــك قيــادة األســرى 

الفلسطينيني في سجون االحتال.

زوجة القيق فيحاء 
شلش أدارت المعركة 
اإلعالمية لإلفراج عنه

الصحافي محمد  الفلسطيني  األسير  الخاوية دّشنها  األمعاء  انتصار  مرحلة جديدة من 
القيق.. فبعد 94 يومًا من اإلضراب عن الطعام، رضخ االحتالل

رفــع الصحافــي األســير الفلســطيني محمــد القيــق رفــع 
ســقف اإلضــراب الفــردي عــن الطعــام ألكثــر مــن 94 يومًا، 
 املدة األطول التي يســتطيع اإلنســان أن 

ّ
بينما ُيعتقد أن

يكــون فيهــا مضربــًا عــن الطعــام ويشــرب املــاء فقــط هــي 
ثمانون يومًا. وكان القيق في أيام إضرابه األخيرة، كان 
ــب ويصــرخ مــن شــدة األلــم، ولــم يُكن 

ّ
األســير القيــق يتقل

يقــوى علــى الحركــة، وأكثــر مــا كان يســتطيع حملــه هــو 
ورقة. 

العفولــة،  مستشــفى  مــن  خرجــت  التــي  الصــور   
ّ

ولعــل
لألســير القيــق، بعــد يومــه الثمانــني، وشــريط الفيديــو 
الذي ُيظهر وجعه، كان محّركًا كبيرًا لزيادة التفاعل مع 
قضيتــه علــى مواقــع التواصــل تحديــدًا. وبعــد الوصــول 
إلى اتفاق ُينهي اعتقال األسير القيق، أطلق مستخدمو 

مواقــع التواصــل وســم »#انتصر_القيــق«، حيــث عّبــروا 
عــن فرحتهــم بالخبــر. ونشــرت صورة للقيــق وهو يرفع 
إشــارة النصــر مبتســمًا، باإلضافــة إلــى صــور زوجتــه 
إلــى  باإلضافــة  انتصــاره،  علــن 

ُ
ت وهــي  شــلش  فيحــاء 

تغريــدات تفخــر بالقيــق وانتصــاره. وكانــت مشــاركات 
مــن ســعوديني، أثنــوا علــى »وقــوف قنــاة »املجــد«، التــي 
 لهــا، إلــى جانبــه فــي فتــرة اعتقاله 

ً
يعمــل القيــق مراســا

وإضرابه عن الطعام«.
البطــون  »معركــة  »تويتــر«:  علــى  عبداللطيــف  وكتــب 
هانــي:  ودون  املســتكبرة!«،  األنــوف  أرغمــت  الخاويــة 
»البطــل محمــد القيــق يبرهــن علــى قــوة وثبــات شــباب 
األمــة ضــد مكــر الصهاينــة.. هنيئــًا لنــا بــك أيهــا البطــل.. 

أرغم أنوفهم و#انتصر_القيق«.

#انتصر_القيق
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لليوم الثاني على التوالي، ظهر وسم تغريد
»#أبو_تريكه_خط_أحمر«، بعد إحالة 

الالعب المصري الشهير محمد أبو تريكة 
إلى النيابة العامة بتهمة »تمويل جماعة 
محظورة«. وتوالت التغريدات على الوسم 

من مصريين وعرب، حيث أعربوا عن 
استنكارهم لما يحصل، مشيرين إلى أن »أبو 

تريكة مشهور أكثر من رؤساء بعض الدول«.

على وسم »#جملة_حق_اللي_يراقبك«، 
غّرد مستخدمون خليجيون ليصل الوسم 

إلى قمة الئحة األكثر تداوًال عالميًا. فقالت 
غرام: »خد راحتك«. وقال عبداهلل »من 

تابع الناس مات هّمًا«، وكتب آخر: »تحية 
طيبة لك أيها الجاسوس الجميل. ال أعلم 

سر مراقبتك ولكن يسعدني أن أكون محل 
اهتمامك. بالمناسبة يا صديقي أنا جائع«.

في لبنان، وتزامنًا مع نزول أنصار »حزب 
اهلل« إلى الشارع احتجاجًا على عرض قناة 

MBC لمقطع ساخر عن خطاب األمين 
العام للحزب حسن نصراهلل، أطلق مغردون 

معارضون للحزب، وسم »#غرد_كحسن«، 
وكتبت كنده: »سنحرر القدس... عبارة 

استعملها آالف المرات، ولم نر سوى تحرير 
الدول العربية األخرى من سكانها«.

)Getty( زوجة األسير القيق وابنه خالل اعتصام للمطالبة باإلفراج عنه



زيارة الحّمامات الشعبية بانتظام، بوصفها 
إحدى العادات املتوارثة منذ أجيال، والتي لم 
تندثر في عصر العوملة رغم انتشار أحواض 
الــغــســل داخـــــل الـــبـــيـــوت، إلــــى جـــانـــب انــتــشــار 
الثمن  إلى  هذا  ويرجع  والساونا،  الجاكوزي 
الزهيد لهذه الحّمامات، كما تلعب الحّمامات 
دورا اجــتــمــاعــيــا هــامــا كــفــضــاء يــســاعــد على 
ــر  ــوفــ ــــن األشــــــخــــــاص ويــ نــــســــج الـــــعـــــاقـــــات بــ
الــراغــبــات فــي تجاذب  املــجــال لتجمع النسوة 
األحـــاديـــث ومــعــرفــة تــفــاصــيــل مـــا يــجــد خــال 

األسبوع من أحداث ووقائع.
زيــــــارة الـــحـــمـــام فـــرصـــة لــلــتــرويــح عـــن الــنــفــس 
وتغيير إيقاع الحياة السريعة خاصة بالنسبة 

واملتوسط  املحدود  الدخل  ذوات  أو  للفقيرات 
للبعض  بالنسبة  الــتــردد عليه  ، وقـــد أصــبــح 
بــمــثــابــة جـــرعـــة املـــخـــدر الـــتـــي لــيــس بــاإلمــكــان 
االستغناء عنها، فهو بمثابة العالم املنفصل 

راضية عبد العاطي

قبل أن تنتشر أحواض االستحمام 
في كثير من البيوت الخاصة، كان 
كــــل حــــي صـــغـــيـــر فــــي تــــونــــس فــيــه 
ــل. إذ لــعــب الــحــمــام  ــ حـــمـــام لــلــعــمــوم عــلــى األقــ
عدة  أدوارًا  اإلسامية  العربية  الحضارة  فــي 
عــلــى املــســتــويــن االجــتــمــاعــي والـــديـــنـــي، وقــد 
مــثــل الـــجـــامـــع والــــســــوق إلــــى جـــانـــب الــحــّمــام 
مـــراكـــز أســاســيــة لــبــلــورة الــتــوجــهــات والــقــيــم 
االجــتــمــاعــيــة. واملـــتـــأمـــل فـــي خــريــطــة املــديــنــة 
الــعــتــيــقــة فـــي تــونــس الــعــاصــمــة ســيــاحــظ أن 
أغـــلـــب حـــّمـــامـــات املــديــنــة الــعــتــيــقــة يــجــاورهــا 
ا مهما من موروثها  مسجد، وهي تعكس جزء
و»حمام  الذهب«  »حمام  أبرزها  من  الثقافي، 
صاحب الطابع« و»حمام الصيودة« و »حمام 

سيدي محرز« والقائمة طويلة.
لقد تغيرت على مر األزمــان العقلية الشعبية 
فــي تــعــامــل الــنــســاء مــع الــحــمــام، الــــذي اعتبر 
فــضــاء لــلــعــبــور مـــن الـــدنـــس إلـــى الـــطـــهـــارة، إذ 
اتــســمــت فــتــرة بـــدايـــات الــحــضــارة اإلســامــيــة 
عن  ونهيهن  الــنــســاء  على  خــاصــة  بالتشديد 
زيارة الحمام خشية الوقوع في املحرم، حتى 
ذهـــب بــعــض الــفــقــهــاء إلـــى تــحــريــمــه واعــتــبــار 
االغتسال فيه من الكبائر، نظرًا ملا يرتبط به 
من »كشف العورات«. لكننا ناحظ، رغم ذلك 
 الحّمامات كانت عنصًرا هاًما في 

ّ
التحريم، أن

العمارة اإلسامية، األمر الذي أكسبها رمزية 
كبيرة ووهبها دورا دينيا يجنب الوقوع في 

الذنب وارتكاب املعاصي.
ـــي تـــونـــس حـــتـــى الـــيـــوم،  تـــحـــرص الـــنـــســـوة فـ
على  والفقيرة،  املتوسطة  الفئات  مــن  خاصة 

تخضع الفيال إلصالحات 
بغية تحويلها إلى مزار 

تاريخي ـ سياحي

يمكن أن يمثل الحمام 
النسائي فضاء لتصفية 

الحسابات االجتماعية

2223
منوعات

عـــن املــحــيــط الــخــارجــي الــــذي تــجــد فــيــه املـــرأة 
حريتها وتمارس فيه كامل أشكال التعبير عن 
الذات بحرية من خال تعرية الجسد والصراخ 
فالحمام فضاء يعج  اآلخــريــن.  أخبار  وتنسم 

باملشاهد الفرجوية والغريبة . 
ــأن عــالــم  ــ ــزال بـــعـــض الـــنـــســـوة يــعــتــقــدن بـ ــ ال تــ
غــارق  أســطــوريــة،  بأبعاد  محكوم  الحمامات 

في موج من األبخرة والضباب الكثيف.
الحمام باألسطورة عريق جــدا قدم  وارتــبــاط 
ذهنية  بــمــضــامــن  الشعبية  الـــذاكـــرة  ارتـــبـــاط 
غــيــر عــقــانــيــة، فــبــالــرغــم مــن الــتــطــور العلمي 
بقي  عقانية،  حــضــارة  وســط  والتكنولوجي 
ا  اإلنــســان أســيــرا لــأســطــورة الــتــي تمثل جــزء
أســاســيــا مــن الــهــويــة الــثــقــافــيــة يــتــجــاوز مــدى 
تــأثــيــرهــا وقــدســيــتــهــا حـــد املــعــتــقــد. ورد في 
األســــطــــورة الــشــعــبــيــة عـــن » حـــمـــام الـــذهـــب » 
أو ملتهم  أنه »بــاع الصبايا« بمعنى مبتلع 
أعـــرق الحمامات  ، وهـــو يعتبر مــن  الــصــبــايــا 
ويـــقـــع فــــي ضـــاحـــيـــة بـــــاب ســـويـــقـــة الــشــعــبــيــة 
قــرب جــامــع الــولــي الــصــالــح ســيــدي مــحــرز بن 
خـــلـــف. لــقــد قــيــل بـــأنـــه كــــان مــســرحــا الخــتــفــاء 
فاتن  أســـود  طــويــل  شــعــر  ذات  صبية جميلة 
فـــي ظـــــروف غــامــضــة ومـــريـــبـــة. وقــــد تـــواتـــرت 
عــدة روايـــات داخـــل األســطــورة عــن سبب ذلك 
االخــتــفــاء أكــثــرهــا إثـــارة أن أمــا حمقاء أنزلت 
ــاع حــمــام  ــيـــة فـــي قــ ــل فــتــحــة أرضـ ــ ابــنــتــهــا داخـ
لــتــبــحــث لــهــا عـــن كــنــز، وكـــانـــت الــصــبــّيــة كلما 
الــذهــب تطلب منها هذه  أمــهــا بسبائك  مــدت 
 الحّمام 

ّ
األخيرة املزيد رغم إخبارها إياها بأن

 الجان األحمر سيخطفها 
ّ
سيطبق عليها وأن

ويــبــقــيــهــا عــنــده تــحــت األرض، واســتــمــر ذلــك 
إلى أن أطبق الحّمام على جسد الصبّية ولم 
يترك منها سوى شعرها الذي ينبت كل يوم 

ــــذي يـــصـــادف يــــوم ابــتــاعــهــا  فـــي األســـبـــوع الـ
بــأن شابا  القائلة  الثانية فهي  الــروايــة  أمــا   ..
ثريا أغرم بابنة عم له فائقة الجمال وخطبها 
من أهلها وقرر الــزواج بها، وفي يوم العرس 
طلب منها التنكر في حلة صبيانية في طريق 
ال  وحتى  جمالها  لشدة  الحمام  إلــى  ذهابها 
يتعرض لها أي كــان من الرجال في الطريق، 
إلـــى الحمام  ثــم تــوجــهــت  واســتــجــابــت لطلبه 
واختلت بنفسها داخل املطهرة وأخذت تسرح 
الفتيات  بقية  قدمت  وحــن  الساحر،  شعرها 
إلــيــهــا لــم يجدنها وكــأنــهــا تــبــخــرت، وتــصــور 
فابتلعها  بها  أعجب  أحمر  أن جنيا  الجميع 
ترتدي  كانت  ألنها  منها  ربما غضب  أنــه  أو 
فقد حّرمت  كــان فحواها  زيــا رجاليا. ومهما 

األسطورة على النساء ارتياد الحمام.
يمكن أن يــتــم داخـــل الــحــمــام الــفــصــل فــي عــدة 
ــة  كــاخــتــيــار زوجـــــة أو شــريــك  ــيـ أمـــــور أســـاسـ
العمر، ففي هذا الفضاء كانت األمهات يبحثن 
عن زوجــات ألبنائهن أو أزواج لبناتهن. كما 
يمكن أن يكون املكان مجااًل لفض إشكاليات 
اجــتــمــاعــيــة والــفــصــل فـــي مــســائــل استعصى 

حلها خارج حدود الحمام. 
لتصفية  فــضــاء  الــحــمــام  يمثل  أن  يمكن  كــمــا 
ــك الــشــجــار الــشــهــيــر الـــذي  الــحــســابــات، مـــن ذلـ
بالحلفاوين،  مقهى  صاحب  ابنة  بــن  حصل 
وهـــو أشــهــر حــي شــعــبــي بــتــونــس الــعــاصــمــة، 
ــدة مـــن بـــن الـــراقـــصـــات املــنــتــمــيــات إلــى  ــ وواحــ
فـــريـــق مـــطـــرب شــعــبــي مــشــهــور مــكــتــبــه ليس 
كسر  الراقصة  قصدت  إذ  الحمام،  عن  ببعيد 
ــنـــة صـــاحـــب املـــقـــهـــى املــتــســلــطــة فــي  ــة ابـ شـــوكـ
الحي، وهي فتاة وحيدة وأخت لخمسة أوالد 
ذكور، استفزتها بتعاملها املتعالي على الكل 
داخـــل الــحــمــام، فـــإذا بــالــراقــصــة تعنفها أمــام 
إلـــى خــارج  عــاريــة  قــصــدا  الجميع وتسحبها 
ــادف أن كـــان مــقــابــا ملقهى  الــحــمــام الــــذي صــ
القائل »ال يزيح  الشعبي  والدها عما باملثل 

الرطل إال الكيلوغرام«.
كما يبقى » حمام العروس« من أجمل التقاليد 
ــتـــي تــتــمــســك بـــهـــا مــعــظــم الــــعــــائــــات، حــيــث  الـ
تذهب العروسة في أول أيام أسبوع االحتفال 
وأقاربها،  رفيقاتها  مع  الحمام  إلى  بالعرس 
فيقع كراء فضاء الحمام واحتكاره بالكامل من 
قبلهن، وتتم خال ذلك الوقت ممارسة طقوس 
خـــاصـــة مـــن بــيــنــهــا إشـــعـــال الـــشـــمـــوع وطـــاء 
الــحــيــطــان بــالــحــنــاء ورســــم الــحــرفــن األولـــن 
من اسمي العريس والعروس داخــل إطــار في 
للذكرى،  »املــقــصــورة«  حــائــط  قلب على  شكل 
حتى وإن حصل وزارتــه نفس العروس وهي 
نفساء، في إطار ما يسمى »بحمام النفيسة« 
الذي يقع في غضون حوالي شهر من الوالدة، 
تقوم بإضافة الحرف األول من اسم مولودها 

الجديد مع تاريخ مياده.

تراثتقاليد

على الشبكةأمكنة

بيروت ـ العربي الجديد

احتفلت قبل أيام الفنانة اللبنانية نجوى كرم 
بذكرى ميادها الخمسن، نجوى استطاعت 
متتالين  ليومن  »تــويــتــر«  مــحــرك  تشغل  أن 
عبر األمنيات الكثيرة التي وصلتها من قبل 
معجبيها في لبنان والعالم وتبادل التهاني.

شكل 
ُ
ت مــيــاد املشاهير  أعــيــاد  هــكــذا اصبحت 

مـــادة دســمــة فــي اإلعـــام بــدايــة، وتبني عاقة 
كانت مستحيلة سابقًا مع املعجبن، تبدأ قبل 
أيام من تاريخ املناسبة وتنتهي بعدها بقليل. 
ويــبــدو أن هــذه هــي الطريقة األســلــم لتعريف 
املشاهير بأنفسهم على جمهورهم من خال 
»كبسة زر« أو إعادة تغريدة »ريتويت«.  وإذا 
كــانــت نــجــوى كـــرم ســيــطــرت قــبــل يــومــن على 
جزء كبير من صفحات »تويتر«، فإن زميلتها 
سيرين عبد النور كانت أيضًا األسبوع املاضي 
مهيأة ملجموعة كبيرة من التغريدات ملناسبة 

تـــعـــّددت الـــروايـــات نتيجة لــلــطــابــع الــشــفــوي 
الذي تناقلته الرواية، روايــة أخــرى، تقول إن 
اليونان  مــن  هاجر  بيرديكاريس  غريغوري 
إلـــى واليـــة كــارولــيــنــا الــجــنــوبــيــة سعيًا وراء 
الثروة والسمعة، ثم عاد إلى اليونان وأصبح 
بابنه  ورزق  فيها،  معتمًدا  أميركًيا   

ً
قنصا

»إيون« عام 1840م. بعد مرور سنوات، عادت 
عــائــلــة بــيــرديــكــاريــس مـــن جـــديـــد إلــــى واليـــة 
املــزيــد  وراء  سعيًا  أمــيــركــا،  فــي  نيوجيرسي 
مــن املـــال، لكن ارتــفــاع الــضــرائــب واملحاسبة 
ــه، وبـــات  الحــقــت غـــريـــغـــوري، وأفــقــدتــه ثـــروتـ
به  لتهرُّ األمــيــركــّيــة،  جنسّيته  بفقدان  مــهــدًدا 
من الضرائب، وبداًل من العودة إلى اليونان، 
حـــّول مــســار رحلته إلــى طنجة. وهــنــاك، في 
حالًيا،  عليها  ق 

َ
ل

ْ
ُيط كما  »الــرمــيــات«،  غابة 

بــنــى بــيــريــكــاريــس فــيــاتــه وأحــاطــهــا بــأنــواع 
مــن األشـــجـــار والــنــبــاتــات الــتــي جـــاء بــهــا من 
مختلف مــنــاطــق الــعــالــم، كــمــا بــنــى لــزوجــتــه 

ا من األسماك. 
ً

أحواض
ــقـــت أشــــهــــر قــصــص  ــلـ ــيــــا، انـــطـ ــفــ ــن تـــلـــك الــ ــ مـ
االختطاف، إذ قام املتمّرد، أحمد الريسوني، 

وصال الشيخ

تشبه حكاية فيا »بيرديكاريس« التاريخية 
ــهــا 

ّ
حـــكـــايـــة »تـــــــاج مــــحــــل« فــــي الـــهـــنـــد، ولــكــن

بــنــســخــة أمـــيـــركـــّيـــة لــقــصــة حـــب جــمــعــت بن 
أميركي وزوجته، فقاما ببناء الفيا ألسباب 
تــخــتــلــف عـــن قــصــة الــحــب الــتــي جــمــعــت بن 
امللك شاه جهان اإلمبراطور املغولي وزوجته 
وسط  في  محل(.  )ممتاز  بانوبيكم  أرجمند 
غابة من األوكالبتوس والبلوط واألرز، وفي 
اذ ال حّد فيه للبصر، يلتقي 

ّ
وسط طبيعي أخ

ــع املــحــيــط األطـــلـــســـي، ومــن  فــيــه املـــتـــوســـط مـ
خلفهما جبال طريفة والبرتغال، قام يوناني 
األصل، غريغوري بيرديكاريس، ببناء شرفة 
لزوجته املريضة على هذا املنظر البانورامي 
فى مــن مرضها 

ْ
ش

ُ
الــهــادئ والــســاحــر، حتى ت

إيــاهــا  ليمنحها  أو  األولـــــى،  الـــروايـــة  حــســب 
كهدّية حسب الرواية الثانية.

ــًا. األمـــــر ال يــقــتــصــر على  عــيــد مـــيـــادهـــا أيـــضـ
تغريدات »معايدة« بل يعرض بعض الفنانن 
للمناسبة  التي تصلهم  الهدايا  مجموعة من 
أو ملناسبة أخــــرى، كــمــا هــو حـــال نــجــوى كــرم 
 مـــع هـــدايـــا رأس الــســنــة املـــيـــاديـــة الــتــي 

ً
مـــثـــا

تحاول أن تشكر من أرسلها عبر هذه الطريقة 
بعد تصويرها وتنزيلها على صفحتها ما قد 

يضيف ردود الفعل التفاعل في ذلك.
ــم يــســلــم  ــبــــوع لــ راغــــــب عـــامـــة أيـــضـــًا قـــبـــل أســ
مـــن انـــتـــقـــادات الذعــــة طــاولــتــه بــعــدمــا اعــتــمــد 
أسلوبًا جــديــدًا فــي شكر أصــدقــائــه ومــن زاره 
وقـــدم لــه الـــعـــزاء بــوفــاة والـــدتـــه، فنشر معظم 
لبنانين  سياسين  مع  جمعته  التي  الصور 
وعــــرب وزمـــائـــه مــن الــفــنــانــن، لــكــن ابتسامة 
راغب أثناء التقاط الصورة جعلت من بعض 
املتابعن ينتقد الطريقة الخاصة التي حملها 
للتعبير عن حزنه،  البديلة  املواقع  إلى  راغــب 
فيما علق آخرون أن ذلك يعتبر غير مسموح 
بعد أيام قليلة من الوفاة، وقرروا عن راغب ما 
يجب أن يفعله في مثل هذه املناسبة األليمة.

ــع، أصــبــح فـــي حــكــم املـــؤكـــد أن  ــواقـ لــكــن فـــي الـ
الفضاء  أو  جمهورهم  مع  املشاهير  تواصل 
االفتراضي املفتوح يعتبر جزءًا ال يتجزأ من 
الفني واإلنساني لهؤالء، وبالتالي  الترويج 
يصبح مــحــط أنــظــار كــثــيــريــن مهما كـــان رد 
الفعل مع أو ضد وهذا بدوره يعتبر تواجدًا 
ضــروريــًا ملتابعة الــفــنــان ألعــمــالــه والــوقــوف 
إلــــى جـــانـــب جـــمـــهـــوره فـــي بــعــض الــلــحــظــات 

الفنية واإلنسانية.

بـــيـــرديـــكـــاريـــس عـــــام 1904،  بــخــطــف زوجــــــة 
بسبب حاجته للمال لدعم حركته التمردّية، 
وطــلــب مــقــابــل إرجــاعــهــا سبعن ألـــف قطعة 
ــل الــــقــــنــــصــــل يــســتــنــجــد  ــعــ ــا جــ ــمــ ـــــة، مــ ذهـــــبـــــيَّ
بــالــســلــطــان، مـــوالي عــبــد الــعــزيــز، بــالــواليــات 
املتحدة في عهد روزفيلت وفرانكلن إلنقاذ 
 إثارة لبعض 

ّ
زوجته. وظلت تلك القصة محل

مخرجي األفام، وتحّولت فيما بعد إلى فيلم 
بــعــنــوان »الــعــاصــفــة واألســـــد«، الــتــي أظــهــرت 
الريسوني،  بيرديكاريس مع  تعاطف زوجــة 
ــه، وقـــت  ــ ــرمـ ــ ــلـــه وكـ وحـــبـــهـــا لــــه ألخــــاقــــه ونـــبـ

اختطافها مع ابنها »إيون«. 
ــًا إلصـــــاحـــــات بــغــيــة  ــيـ ــالـ ــيـــا حـ ــفـ تـــخـــضـــع الـ
تــاريــخــي- سياحي، بعد  مــزار  إلــى  تحويلها 
فيها مظاهر  اختفت  إلــى خــربــة  تــحــّولــت  أن 
الـــعـــمـــارة اإلســبــانــيــة فـــي األبــــــواب والــنــوافــذ 
ــــت عـــمـــلـــيـــات اإلصـــــاح  ــهـ ــ والــــشــــرفــــات، وواجـ
انتقادات واسعة من قبل مؤسسات املجتمع 
 إنــســانــّيــًا كبيرًا 

ً
ــا

ّ
املــدنــي، الــتــي وجـــدت تــدخ

ــلـــى نـــحـــو أســـــــاء لــطــبــيــعــة املــــكــــان نــتــيــجــة  عـ
ــوارع واإلصـــــاحـــــات اإلســمــنــتــيــة الــتــي  ــ ــشـ ــ الـ

دخلت الغابة. 
بعد أسبوعن من اآلن، سيبدأ تصوير فيلم 
»The house of the frontier« في أنحاء الفيا، 
ــراج خــافــيــيــر رول، وســيــنــاريــو ملــاريــا  مــن إخــ
كــوســتــا. وتــنــتــِجــُه الــشــركــتــان اإلســبــانــّيــتــان 
ــتـــرو إنــتــرتــايــنــمــنــت«، و»نــوكــتــامــبــلــو  »مـــونـ
ح املخرج رول بأن »الفيلم  سينما«. وقد صرَّ

سيكون مرعبا إلى أقصى حد«.

المشاهير يحتفلون على الميديا البديلةبيرديكاريس: فيال تاريخية لصناعة أفالم الرعب
قام  اليوناني األصل، 

غريغوري بيرديكاريس، 
ببناء فيال لزوجته المريضة 

على منظر بانورامي 
وساحر على المحيط 

األطلسي

قام عاطف سالمة، 
فلسطيني من قطاع 

غزّة، بشراء وترميم منزل 
قديم يعود إلى الحقبة 

العثمانية، وذلك في 
محاولة إلحياء التراث 

الفلسطيني

تحولت المناسبات الخاصة 
بالمشاهير في العالم 

العربي إلى »هاشتاغات« 
خاصة، وخصوصًا عبر 
موقع »تويتر« ليصبح 

األمر موضة شبه يومية

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يجلس الفلسطيني، عاطف سامة، كل صباح 
بن أروقة منزله القديم في غزة، والذي يعود 
بشرائه  قــام  أن  بعد  العثمانية،  الحقبة  إلــى 
وتحويله من مجرد أكوام من الحجارة الرثة، 
إلى قصر من القصور القديمة، الشاهدة على 
مـــدار  عــلــى  املــمــتــدة  الفلسطينية  الــحــضــارة 

التاريخ.
املحفورة  فلسطن  وخــارطــة  قديمة،  حــجــارة 
على أســوار املنزل الخارجية، ولوحات فنية 
ص حكاية 

ّ
تزاوج بن املاضي والحاضر، تلخ

املــنــزل الــــذي مــر عــلــى بــنــائــه أكــثــر مــن أربــعــة 
ــلــت مــلــكــّيــتــه خــالــهــا بـــن أيـــدي 

ّ
ــرون، وتــنــق ــ قـ

أصــحــابــه، الــذيــن أبــقــوا عليه لــلــشــهــادة على 
حقهم في أرضهم.

ويتكون املنزل من طابقن، فالطابق السفلي 
ــة  ــافـ الـــــديـــــار والــــبــــحــــرة واملـــضـ ــم أرض  يـــضـ
ــتـــي مــعــيــشــة  ــرفـ ــيـــة والـــخـــارجـــيـــة وغـ ــلـ الـــداخـ
ــق الـــعـــلـــوي،  ــابــ ــطــ ــبـــة خـــــاصـــــة. أمــــــا الــ ــتـ ــكـ ومـ
فيتكّون من غرفتي معيشة ومطبخ واإليوان 
استخدم  والــذي  الخاص،  للموقد  باإلضافة 
 جمالّيًا 

ً
فيه األحجار الطينية، ليعطي شكا

ــام الــــخــــارجــــي. ويـــقـــول  ــعــ ــًا لــلــشــكــل الــ ــيـ مـــواتـ
 الــرغــبــة في 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن ســامــة لـــ

الفلسطيني،  اآلثــــار والـــتـــراث  عــلــى  الــحــفــاظ 
والحاضر  املــاضــي  بــن  للمزاوجة  والــســعــي 
شــراء  وراء  األبــــرز  الــدافــع  كـــان  الفلسطيني، 
مــنــزلــه الـــجـــديـــد، وإعـــــــادة تــرمــيــمــه ليصبح 

صالحًا للسكن مجددًا.
ويلفت سامة إلى قيامه ببيع منزله الذي 
كـــان يــقــيــم بــه ســابــقــًا مــن أجـــل شــــراء املــنــزل 
الــجــديــد، وإعـــــادة تــرمــيــمــه، وفــقــًا لــلــتــصــّور 
الذي أعده مسبقًا وعائلته لشكل املنزل، كي 
يخرج بصورته النهائية التي تظهر جمال 

العمارة العربية في البناء.
وخال مرحلة ترميم املنزل، عثر العاملون به 
على الكثير من الصخور والحجارة القديمة 
الــتــي تــجــاوز عــمــرهــا مــئــات الــســنــن، والــتــي 
جــــرى اســتــخــدامــهــا بــشــكــل فــنــي فـــي الــبــيــت 
للخروج بمظهر جمالي يحاكي طابع البيوت 
الــعــربــيــة الـــقـــديـــمـــة. ويــلــفــت إلــــى أنــــه تحمل 
املــاديــة في مراحل ترميم  الكثير من األعــبــاء 
املــنــزل األثـــري، وذلــك مــن أجــل املحافظة على 
التي  القديمة،  الفلسطينية  والعمارة  التراث 
تعاني بشكل كبير منذ االحتال اإلسرائيلي 

لفلسطن عام 1948، واملحاوالت الدائمة لنزع 
أي إثبات للفلسطينين في أراضيهم. ويشير 
 فكرة العيش في منزل يحمل 

ّ
سامة، إلى أن

في  والعربي  الفلسطيني  الــتــراث  طابعه  في 
العمارة، بدأت تراوده قبل أربع سنوات، وقرر 
البدء بالبحث عن منزل قديم مشيد من أجل 
إليه برفقة عائلته  إعادة ترميمه، ولانتقال 
املــكــونــة مــن ســتــة أفــــراد. ويــأخــذ املــنــزل الــذي 
تبلغ مساحته نحو 180 مترًا الطابع العربي 
القديم في العمارة من خال أسواره املرتفعة 
وثقيلة  الحجم  كبيرة  الــحــجــارة  مــن  املبنية 
الــوزن، وذلــك من أجــل إكسابه عــازاًل طبيعيًا 
الــبــرودة فــي فصل الصيف، والــدفء  يمنحه 

في فصل الشتاء.
ــة، أنــــــه أشــــــــرف بـــشـــكـــل كـــامـــل  ــ ــامـ ــ ويــــبــــن سـ
وتصميمه  املــنــزل  ترميم  ــادة  إعـ عملية  على 
بالشكل الفني والهندسي، للخروج بالشكل 
الـــذي يــريــده. ويشير إلــى وجـــود الــعــديــد من 
الصعوبات التي واجهته خال عملية إعادة 
ترميم املــنــزل األثـــري، كنقص املـــواد الــازمــة، 
وعــدم توفرها في األســواق الغزية، واللجوء 
ومصر،  الغربية  الضفة  مــن  استيرادها  إلــى 

وارتفاع التكلفة املادية لعملّية الترميم.

أساطير ووظائف 
اجتماعية متعددة

)Getty( راغب عالمة

رغم أن دوره تراجع بشكل كبير في العقود األخيرة لكن يبقى للحمام العمومي في 
تونس قصص تروى وتخلد مواقف اجتماعية شهدتها البالد

الحّمام 
التونسي

البيت الفلسطيني

حكواتي

محمد التميمي، لبنى سالم

نــزل محمد  األملــانــي«.  »الكامب  املنتظر في  الــغــداء  الثالثة ظهرًا وقــت  إنها 
أن  أحدهما من  املــعــدة، يتوجس  فارغي  املــحــدد،  الوقت  السلم في  وعامر 
يسمع اآلخر قرقعة معدته، نّبههما أحد الشبان بإيماءة غامضة أال يذهبا 

إلى املطعم، لم يصغيا طبعًا.
يفتحان البوابة الزجاجية للمطعم كمن يفتح األندلس، يتقدمان بخطوات 
القامة،  الــطــعــام. سمينة، قصيرة  الــتــي تــقــدم  الــســيــدة األملــانــيــة  إلــى  واثــقــة 
يلقبها محمد »بهمتي دمــتــي«  نــاشــفــة،  مــحــمــر، ومــامــح  صــاحــبــة وجـــه 
كر نفسه في كل مرة يراها بأنها 

ّ
القادم من باد العجائب، أما عامر فيذ

استثناء عن الفتيات األملانيات اللواتي يعد نفسه بلقائهن. خيرتهما بني 
األرز وشيء آخر اعتقدا بأنه زالبية فاختاروها، وضعت لكل منهما ثاث 
قطع، وصّبت معها مرقة شديدة الحمرة مع حبات من الكرز. حاوال إقناع 
نفسيهما بأنها تشبه اللحمة بالكرز. حما أطباقهما وتوّجها إلى الطاولة، 
تغيرت  األولـــى،  القطعة  التهم  عندما  يــصــارع جوعه  محمد  كــان فضول 
مامحه وأخرجها من فمه مع كلمات غير مفهومة، اعتبرها عامر شتائم.

بخيبة أمل وغضب لم يشأ الشابان إظهاره أعادا الصينّيتني، وضعاها إلى 
جانب عشرات الصواني التي بقيت مليئة على غير عادة، وبالرغم من أن 
هذا الكامب يضم العديد من الثقافات، سوريني وعراقيني وألبان وأفارقة 

وأفغان، إال أن الطعام لم يعجب أحدًا ذلك اليوم.

في الساحة يتكىء محمد على حائط املبنى، يبدأ بلف سيجارته، يتساءل 
الله!   النمط ال سمح  هــذا  األملــانــي على  املطبخ  أن يكون  أيعقل  فــي نفسه: 
تخرج  التي  الناس  يراقب  بقوة،  ينفثه  ثم  لرئتيه  بشراهة  الدخان  يشفط 
خائبة من املطعم. مشاركة الخيبة مع اآلخرين تشعره بشيء من املواساة، 
هو الذي اعتاد النظر في وجوه من حوله كلما سمع أصوات القذائف تدق 

حيه في حلب.
ينهر ولد في وجه والده مرددًا »تحّملوا تحّملوا... ستحظون بأفضل طعام 
وأفضل سكن، أهذا ما وعدتنا به! بالله رد علّي ملاذا نعيش هكذا!« فيرد 
التي كنا بها  أملانيا  الفخ، هــذه ليست  لقد وقعنا في   : عليه األب بحسرة 

موعودين. يتمتم محمد »وعلى األرائك متكئني«. 
لــم يــمــض أســبــوع، حــتــى وجـــد الــاجــئــون نــفــس الــطــبــق فــي املــطــعــم، كــانــوا 
لم  املفقوش،  الكرز  مع  والبيض  العجني  اتفقوا على تسميته مخفوق  قد 
يحاول أحد تذوقه هذه املــرة، لكن األمــر لم يمض على خير، قال البعض 
إنه مقصود وإنها محاولة لتكسير العظام، وأشار آخرون إلى أنها طريقة 

إدارة الكامب إلدماجهم باملجتمع األملاني.  
للوجبة، كان ردها  لها صورة  أرسل  األملانية،  استعان أحدهم بصديقته 
األملانية  للثقافة  يمت  ال  الــطــعــام  هــذا  أن  بــحــزم  أجــابــتــه  للجميع.  مفاجئًا 
بصلة. انشغل الشبان بالبحث عن السبب،  اتفقوا على أن الطاهي يحاول 

التجريب بهم وهم لن يقبلوا بذلك حتمًا!  
الــدم في عروقه كلما تحدث، يتنقل  ياسر شــاب ذو حماس ظاهر يدفق 
أمــام املطعم عند السادسة، وقت  بني غرف السوريني داعيًا إلى اعتصام 
العشاء. يسخر أحدهم: أتريدها مظاهرة طيارة!  يسأل آخر: هل سنبدأها 
بالتكبير! فصاح آخر من بعيد »ال دخل لنا!« فنعتوه باملتخاذل. انشغل 
آخرون بالتخطيط جهزوا الكاميرا للتوثيق. نّبه البعض إلى عدم ضرورة 

ذكر التاريخ أو عبارة »أين ميركل مما يحدث!«. يريدونها صامتة.
جــاء مــوعــد الــعــشــاء ولــم يحصل شـــيء، أخــبــر محمد عــامــر أنــه كــان من 
إليه، فرد  قــال متفاجئًا، لكن من دعــا  أن يكون هناك اعتصام،  املفترض 

محمد »ذاك الذي يأكل بنهٍم هناك«.

مؤامرة اللحمة بالكرز
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الــحــداثــة.  على  السابقة  املجتمعات  ســـادت 
لكن الفوبوقراطية ليست حكرًا على الدولة، 
فـــقـــد مـــارســـهـــا الــــفــــوضــــويــــون فــــي روســـيـــا 
القيصرية، بل وكتب فوضوي أملاني كتابًا 
يحتفي فيه باإلرهاب، حمل عنوانا معّبرًا: 

»فلسفة القنبلة«. 
ـــل في 

ّ
يــــرى ســـلـــوتـــردايـــك بــــأن اإلرهـــــــاب مـــث

ــة، وقــد  ــ ــاب دولـ ــ الـــقـــرن الــعــشــريــن غــالــبــًا إرهـ
إلى  وصلت  التي  التوتاليتاريات  مارسته 
الحكم في كل من أملانيا وإيطاليا واالتحاد 
كانت  األنــظــمــة  تــلــك  أن  ورغـــم  السوفييتي، 
غير دينية، إال أنها أرادت، في رأيه، تحقيق 

جهنم على األرض بوسائلها الخاصة. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، يــــرى صـــاحـــب »اإلنــجــيــل 
الخامس لنيتشه« أن العالم بدءًا من الحادي 
عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، بات يواجه 
إرهابًا غير مرتبط بدولة معينة، وبالتوازي 
ــي الــجــديــد  ــابــ ــذا الــشــكــل اإلرهــ مـــع ظـــهـــور هــ
يــرصــد ســلــوتــردايــك ظــهــور شــكــل منحرف 
في  قنبلة  تنفجر  أن  يكفي  إذ  ــــام،  اإلعـ مــن 
مــكــان مــا مــن الــعــالــم، حــتــى تــســارع وســائــل 
اإلعام الغربية لنقل أخبارها وبث صورها، 
فتخلق بذلك أجـــواًء شبيهة بــاألجــواء التي 
ذلك  األملــانــي  املفكر  يفّسر  الــحــروب.  تسبق 
ــام يــقــوم الـــيـــوم على  ــ بــأنــه يــحــدث ألن اإلعـ

اإلثارة. 
ــن اإلشـــــــــارة إلـــــى أن كــتــابــات  ــد مــ هـــنـــا، ال بــ
ــه،  ســـلـــوتـــردايـــك نــفــســه تــنــهــج األســـلـــوب ذاتــ
وتــســتــغــل إمــكــانــيــات اإلثـــــارة إلـــى حــدودهــا 

الــقــصــوى، ســـواء مــن نــاحــيــة املــفــاهــيــم التي 
يــبــرع فــي ابــتــداعــهــا، والــتــي، مــثــل كــل منتج 
إعامي، يطويها النسيان بعد فترة قصيرة، 
أو تلك األفكار املتطّرفة التي ما برح يرّددها 

وينشرها. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــخــدم الــفــكــرة املــفــهــوم، 
د 

ّ
بدل أن يخدمها املفهوم، إذ كثيرًا ما يتول

يخلق  بأنه  انطباع  سلوتردايك  قــارئ  عند 
املفاهيم قبل أن يجد الفكرة، وهذا شأن كل 
أشكال اإلثارة، التي تعلي من قيمة الواجهة 

على حساب املضمون. 
ــة فــي  ــيـ ــــي مــــا يــتــعــلــق بـــاملـــســـألـــة اإلســـامـ وفـ
ــل ســلــوتــردايــك الــحــديــث عن 

ّ
أوروبــــــا، يــفــض

اإلســــــــــام، مـــثـــل أي مـــســـتـــشـــرق صـــغـــيـــر أو 
مــبــتــدئ، غــيــر مــفــّرق بــن ســيــاســات الــبــلــدان 
اإلسامية. وعاوة على ذلك، يرى أن العودة 
السلفية إلى مفهوم حربي للجهاد، يرتبط 
ــة، وذلـــك  ــ ــــام عـــن أن يـــكـــون دولــ بــعــجــز اإلســ
على  الصعب  مــن  الــداخــلــي.  تكوينه  بسبب 
متابع أفكار سلوتردايك فهم ما الذي يعنيه 
هـــذا األخـــيـــر بــالــتــكــويــن الــداخــلــي لــإســام، 
خصوصًا حن يؤكد املفكر األملاني في أكثر 
من مناسبة أن اإلســام عاجز عن أن يكون 
مجتمعًا، ويرى أنه مع اإلسام ال يمكن بناء 

مجتمع مدني!
ــــى تــقــالــيــد  لــعــلــه يــنــبــغــي عــلــيــنــا الــــعــــودة إلـ
التفكير الفلسفي األملاني كي نفهم ما يأتي 
به سلوتردايك في هذا املجال، فحديثه عن 

برلين ـ رشيد بوطيب

ــانـــي بيتر  يــعــتــقــد الــفــيــلــســوف األملـ
الــشــهــيــر   ،)1947( ســــلــــوتــــردايــــك 
املناهضة  النيوليبرالية،  بمواقفه 
األملانية  السياسة  بأن  االجتماعية،  للدولة 
ميركل  املستشارة  تنهجها  التي  الحالية، 
تجاه األزمات التي تواجهها أملانيا خاصة، 
وأوروبا عمومًا، تنزع إلى نوع من الهروب 
ــام. ويـــرى فــي الــســيــاق نــفــســه، بــأن  ــ إلـــى األمـ
ــا أيــضــًا  ــهــ املــجــتــمــعــات الــحــديــثــة تــتــم إدارتــ
وضــمــنــيــًا، عــبــر الـــخـــوف، رغــــم أنـــهـــا تــدعــي 
تحّررها مّما يسميه »الفوبوقراطية«، التي 
التي  القديمة  السياسة  مضمون  يعتبرها 

الدار البيضاء ـ عبد الحق ميفراني

تــــزامــــن انـــعـــقـــاد »مــــعــــرض الـــــــدار الــبــيــضــاء 
الـــذي اختتم مــؤخــرًا، مع  للكتاب«،  الــدولــي 
صــــدور األعـــمـــال الــكــامــلــة لــلــبــاحــث والــنــاقــد 
فــي خمسة  كيليطو،  عــبــدالــفــتــاح  املــغــربــي، 
ــمـــل أعــــمــــالــــه الــــتــــي صـــــدرت  مــــجــــلــــدات تـــشـ
بالفرنسية والعربية. كان اإلصدار مناسبة 
للباحثن واملهتمن بمنجز كيليطو إلى أن 
التراثية  العربية  السرديات  قراءة  يعاودوا 
ــدة، خــصــوصــًا عــنــدمــا يتعلق  ــديـ بـــرؤيـــة جـ
األمر بباحث خلخل بنية قراءة هذا التراث 
مـــن الــــداخــــل ســـــواء فـــي بـــعـــده الـــشـــعـــري أو 

السردي. 
و»حــــصــــان  ــة«  ــ ــرابــ ــ ــغــ ــ والــ »األدب  صــــاحــــب 

نيتشه« و»خصومة الصور«، يتذكر حينما 
ــان فـــي ســـن الـــرابـــعـــة عـــشـــرة عــنــدمــا نشر  كــ
قصته األولى باسم مستعار، وكان حينها 
طــريــق عوالم  عــن  األدب حديثًا  اكتشف  قــد 
املــنــفــلــوطــي، فـــي حـــن اقـــتـــرب كــيــلــيــطــو من 
األدبن  الغربي من خال  األدب  جغرافيات 
انخراطه  يتذكر  إذ  واإلنجليزي،  األميركي 
اتــه  الــربــاط وقــراء فــي املكتبة األميركية فــي 

املتعّددة ألمهات وروائع النصوص. 
ظل كيليطو مسافرًا بن الثقافات واللغات، 
مقيمًا فيهما. فهو لم يفقد الصلة بالعربية، 
حن اختار الفرنسية لغة كتابة إلى جانبها. 
ـــت الــكــتــابــة لـــديـــه مــتــعــلــقــة بــمــزاجــه 

ّ
كــمــا ظـــل

الــشــخــصــي مــع أنـــه يــؤكــد ارتــبــاطــه الــشــديــد 
ــه ال  بــالــلــغــة الــعــربــيــة. ويــعــتــبــر كــيــلــيــطــو أنــ
يمكن دراسة التراث ما لم تكن ملمًا باألدب 
الــحــديــث، والــعــكــس صحيح. ولــعــل حضور 
»الصبغة  تلك  يفسر  »القرائي«  التعدد  هذا 
ــه عن  ــاتــ األدبـــيـــة« ألبـــحـــاث كــيــلــيــطــو ودراســ
»الــتــنــظــيــريــة«  الــصــبــغــة  وبـــاملـــقـــابـــل  األدب، 
عاقتنا  أن  كيليطو  يعتبر  إبـــداعـــاتـــه.  فــي 

سلوتردايك 
مثل مستشرق مبتدئ

مع إصدار األعمال 
الكاملة للناقد المغربي 
يمكن العودة مجددًا 
إلى كتابات خلخلت بنية 

قراءة التراث، وعرّفت 
متتبعها إلى خصوصيات 

جديدة في األدب 
والغرابة

كعادته، لم يبق 
الفيلسوف األلماني بعيدًا 
عن المواضيع التي تتجه 

لها األضواء. لألسف، 
تظل مواقفه من 

اإلسالم محكومة بتقاليد 
فكرية غربية لم يسع إلى 

مراجعتها

13 فنانًا مصريًا تحضر 
أعمالهم في الكويت 

لترسم مشهد الفن 
التشكيلي في مصر 

اليوم بمختلف أجياله 
وتياراته. مشهد 

يقف بين تراث بصري 
وتطلعات حداثية

العربية في النهار والفرنسية في الليل

مختارات مصرية على بوابة األلفية الثالثة

شطحات عن اإلسالم والالجئين وأوروبا

التعّدد القرائي يفسر 
الصبغة األدبية ألبحاثه 

والتنظيرية ألدبه

خطاب الفن المصري 
الحديث موّجه في 

غالبه إلى الخارج

يعادي استقبال الالجئين 
ويرى أن ازديادهم 

يضعف أوروبا

تستغل كتاباته 
إمكانيات اإلثارة إلى 
حدودها القصوى

أن  إال  الخامس«،  نيتشه  »إنجيل  كتابه  ترجمة  بفضل  عربيًا  شهرته  رغم 
لتظل مواقفه غريبة بعض  األخرى لم تصل بعد،  كتابات سلوتردايك 
الشيء عن المتابع العربي. ولعله، 
األول  كــتــابــه  ــاءة  ــ إض دون  ــن  م
ال  الساخر«،  العقل  »نقد  واألشهر، 
يمكن فهم المرجعيات التي تفرز 
األلماني.  الفيلسوف  مواقف  كل 
إنه ناقد لفكر األنوار من باب الترويج 
فيه  بد  ال  زمن  زمنه،  غير  في  له 
التلفزيون  إلى  الفلسفة  نقل  من 
إلى  والوصول  الجديدة(  )األغــورا 

الناس بأي ثمن.

الوصول بأي ثمن

2425
ثقافة

جدل

متابعة

معرض

فعاليات

الــشــريــعــة اإلســـامـــيـــة قـــريـــب ومــنــســجــم مع 
األحكام املسّبقة ألسافه من فاسفة املثالية 
األملــانــيــة حــن تــنــاولــوا الــشــريــعــة اليهودية 
اعتبروها  والتي  األوروبــيــة،  الثقافة  ضمن 
ــرة تــجــد  ــ ــيـ ــ ــذه األخـ ــ ــ مـــنـــاقـــضـــة لـــلـــحـــريـــة، وهـ
فضاءها في املجتمع املدني. هكذا نفهم ملاذا 
اإلسامية  الشريعة  أن  األملــانــي  املفكر  يــرى 
نفهم  كما  مدني،  تكوين مجتمع  تقف ضد 
كــيــف يــحــصــر اإلســــام فــي بــعــده الــقــانــونــي 
بناء مجتمع يحكمه  يريد  أنــه  ويــرى  فقط، 
سلوتردايك  يتجاوز  أحيانًا  الــقــانــون.  قهر 
ذلك بالقول إن املسلمن ال يمكنهم الخروج 
مـــــن وضــــعــــهــــم مـــــا لـــــم يـــســـتـــبـــدلـــوا ديـــنـــهـــم 

بــالــتــرجــمــة تــغــّيــرت الـــيـــوم، عــكــس نــظــرتــنــا 
إليها في املــاضــي.  سبق لكيليطو، وضمن 
إحـــدى حــواراتــه، أن قــال »خـــال الــنــهــار أقــرأ 
ــرى  كــتــبــًا بـــالـــعـــربـــيـــة، وفـــــي الـــلـــيـــل أقــــــرأ أخــ
ال  رغــم صرامته،  النظام،  وهــذا  بالفرنسية، 
يمكن لي تفسيره منطقيًا. فهل قراءة النهار 
هــي قـــراءة العقل وقـــراءة الليل هــي الحلم«. 
هذا الفعل املعرفي الذي يحّدده كيليطو في 
السفر بن لغتن، بن ابن حزم والتوحيدي 
واملعري وروالن بارت وكافكا وكونديرا، هو 
القراءة  لفعل  ال  مضاعفة«  »ريبة  يشكل  ما 

بل لفعل الكتابة نفسها.
كيليطو  يستحضر  آدم«  »لــســان  كــتــابــه  فــي 
ــة الــلــغــويــة«، إذ ال يمكن  ــيــ مــســألــة »االزدواجــ
ــا لـــم يجر  الــقــيــام بـــدراســـة ظـــاهـــرة قــديــمــة مـ
التفكير في الحاضر. سبق لكيليطو أن نشر 
جميع  »أتــكــلــم  ملتبسًا  عــنــوانــًا  يحمل  كتابًا 
مسار  ضمن  ويقع  بالعربية«،  لكن  الــلــغــات، 
أنه  التي تسكننا رغم  اللغات  بحثه عن تلك 
كـــان »مـــوضـــوع تــفــكــيــر مــنــذ عــشــريــن ســنــة«. 
يسأل كيليطو »كيف يمكن أن نكون أحاديي 
أنكون كذلك بالفعل حن نتكلم لغة  اللغة؟« 
ــا أن 

ّ
ــدة؟«، أحــيــانــًا يــرغــب »الــــواحــــد مــن ــيــ وحــ

يــهــرب مـــن لــغــتــه حــتــى يــقــتــرب مــنــهــا أكــثــر«، 
إشكاالت  تنبع  والغيرية،  الهوية  أسئلة  بن 
مــرتــبــطــة بــالــلــغــة كــالــتــرجــمــة. يــقــول كيليطو 
»يحدث أحيانًا أن نكتب كلمة أو جملة دون 
نتساءل  أو  مدلولها،  اإلدراك  تمام  نــدرك  أن 
عن صحة مضمونها. ال يتعدى األمر حينئد 

فهمًا غامضًا، تصورًا ملتبسًا، حدسًا ما«.

بدستور مدني، معتبرًا أن ثقافة اإلسام ال 
تعرف دســتــورًا. ال غــرو أننا نقف هنا عند 
تــجــلــيــات الــعــاقــة بـــن الــفــكــر الــديــنــي وفــكــر 
الــحــداثــة الــيــعــقــوبــي. فــســلــوتــردايــك ال يعيد 
ــيــــات اإلســــام  عــلــيــنــا إال مـــا نــعــرفــه مـــن أدبــ
تمثل  األدبــيــات  تلك  أن  املــتــطــّرف، متناسيًا 
املجتمعات  داخـــل  جــزء صغير  وجــهــة نظر 
ــل الــخــطــاب اإلســـامـــي  ــ اإلســـامـــيـــة، بـــل داخـ
السياسي.  اإلســـام  خــطــاب  فيه  بما  نفسه، 
كــمــا أنــــه يــغــفــل، فـــي شــطــحــه الــثــقــافــوي، أن 
اإلسام السياسي املتطرف هو نتاج ظروف 
نفسها،  الحداثة  ساهمت  معينة،  تاريخية 
على  أو  خلقها  فــي  اإلمــبــريــالــيــة،  بنزعاتها 

األقل في خلق الظروف التي أنتجتها.
أمـــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة الــاجــئــن، فــإن 
سلوتردايك يعتبر أن الدولة األملانية فقدت 
ســيــادتــهــا، حـــن ســمــحــت بــعــبــور الــاجــئــن 
لــلــحــدود األوروبــــيــــة، مــعــتــبــرًا أن الــاجــئــن 
يستغلون ضعف دولة ما بعد الحداثة، التي 
أن  ومعتبرًا  مفتوحة،  بحدود  دائمًا  حلمت 
ســيــاســة الـــحـــدود املــفــتــوحــة الــتــي تنهجها 
نهاية جيدة.  تعرف  لن  األملانية  املستشارة 
وال عجب في هذا السياق أن يجّدد الحديث 
عن عدائه للمشروع األوروبــي، إذ إن العداء 
يدًا في  لإسام ولألجانب عمومًا، يمضي 
يد مع العداء للمشروع األوروبي، فهو يؤكد 
بــأن ازديــــاد عــدد الــاجــئــن، سيزيد أوروبـــا 

ضعفًا.

تصويب

فراس سليمان

 أحّدق به
ً
طويال

التمثال الذي صنعته لنفسي
لكن

يضحكني كم هو حزين. 
¶

سأفكر بي
أنا حارسي العجوز األعمى

سأتذكرني
الــذي ينسى اسمي  أنــا صديقي 

وهو يطري علّي
سأحّبني

أنا أمي في قارة أخرى تقول:
ماذا يأكل فتاي النحيل اآلن؟

وتبكي
سأثق بي

م 
ّ
الـــذي لــم يتعل أنــا أجــيــُر نفسي 

شيئًا؟
سأضحك علّي

أنا ضيفي املتأخر الذي لن يفوته 
شيء

سأشفق علّي
أنا عدوّي الذي يخسر

سأقتلني
كلما أعرتهم انتباهًا

سأحلم بي
ً
حقيقيًا هائال
ككوكب أجرب

طردته كل املجرات.
¶

مثل ولد يجيء من أفالم الكرتون
يجلس في مطبخ األم

يخربط املالعق والسكاكني
يــنــفــخ عــلــى خــصــلــة مــتــدلــيــة من 

شعره
ويغادر

مثله.. لكن ليس تمامًا
أدخل.. إلى القصائد

أعبث باملوت لزجًا يقطر
من الكلمات

ــلــــف نـــفـــســـي مــثــل  وأخــــتــــبــــئ خــ
جندي يرتجف.

)شاعر سوري مقيم في أميركا(

كيليطو مسافرًا بين قراءتين

محاكاة التاريخ واآلخر

للفنان  معرضًا  الــدوحــة  في  كــتــارا(  الثقافي  )الحي  »المرخية«  غاليري  يقيم 
الفلسطيني عبد الرحمن قطناني من 2 آذار/ مارس حتى 18 نيسان/ آذار المقبل. 
مواد  الفنان  فيها  ويستعمل  الزيتون،  قطاف  موسم  حول  األعمال  تتمحور 
الشائكة من  المخيمات واألسالك  الزينكو من  الفلسطينية؛ مثل  بالذاكرة  مرتبطة 

الحواجز. 

الملتقى  من  األولى  الــدورة  فعاليات  المقبل  الشهر  من  الخامس  في  تنطلق 
العربي للفيلم القصير في بنزرت التونسية وتستمرّ حتى السابع من الشهر نفسه. 
تشمل التظاهرة عروض أفالم وورش؛ من بينها ورشة كيف نعّد شريطًا قصيرًا 
اإلضاءة واأللوان ودالالتها  بعنوان  الجزائر وأخرى  من تقديم أحمد خامل من 

للمصّور عبد اللطيف العكرمي.

جّدة  في  مايو  أيار/  من  الخامس  حتى  تتواصل  بعدها،  وما  األرض  شعار  تحت 
السعودية وخارجها  بمشاركة 38 فنانًا من  »21,39 فن جدة«،  فعاليات معرض 
يعرضون رؤاهم حول موضوع الفن واألرض ضمن أربعة محاور؛ هي: عطاء 
طيفًا  التظاهرة  تضّم  األرض.  بعد  ما  و  الجميلة  أرضنا  و  األرض  حالة  و  األرض 

متنوعًا من والمناسبات واللقاءات والورش.

فعاليات  المقبل،  مارس  آذار/  من  و12   10 بين  الجزائرية،  وهران  مدينة  تستضيف 
)الصورة(، بمشاركة سبعة عروض  القادر علّولة  ملتقى عبد  الثانية من  الدورة 
مسرحية مستلَهمة من أعمال الكاتب والمخرج الجزائري الراحل. وينّظم الملتقى 
والموسيقى  المسرح  في  أخرى  عروض  ثالثة  عن  ستسفر  إبداعية  إقامات  ثالث 

والرقص.

الكويت ـ محمد األسعد

على امتداد شهر شباط/ فبراير الحالي 
عـــرضـــت »قـــاعـــة بــوشــهــري لــلــفــنــون« في 
ــفــــن املـــصـــري  ــارات مــــن الــ ــتــ ــخــ الــــكــــويــــت مــ
املــعــاصــر. األعـــمـــال املــخــتــارة هـــي لثاثة 
عشر فنانًا وفنانة من جيل ولدت غالبية 
أفـــــراده فـــي ســـنـــوات الــنــصــف الــثــانــي من 

القرن العشرين. 
الــافــت فــي أعــمــال هــذا الــجــيــل، بمختلف 
الهندسية  النزعة  بن  املتنوعة  أساليبه 
ــاة الــــجــــداريــــات املــصــريــة  ــاكـ ــة مـــحـ ــزعــ ونــ
الــقــديــمــة ونـــزعـــة الــتــنــقــيــط االنــطــبــاعــيــة 
تــتــواصــل  مـــوضـــوعـــاتـــه ال  أن  وغـــيـــرهـــا، 
ــال،  ــيـ مــــع مـــوضـــوعـــات مــــا ســبــقــه مــــن أجـ
وبخاصة موضوعة التشديد على النزعة 
املحلية الوطنية، كما برزت لدى محمود 
ــتــــار، أو الـــنـــزعـــة  ســـعـــيـــد ومــــحــــمــــود مــــخــ
االجتماعية الثورية، كما برزت في أعمال 

جمال السجيني وعبد الهادي الجزار.
ــــذا الـــجـــيـــل بـــمـــا يــمــكــن  تــحــتــفــي أعــــمــــال هـ
أن نسميه نــزعــة نحو االنــفــراد والــتــفــّرد، 
ونحو ترسيخها بكل طريقة ممكنة، ولو 
بالعودة إلى أساليب التشكيل األوروبي، 
واألملــانــي منه خصوصًا، ذلــك الــذي ظهر 
بــن الــحــربــن، ونــجــده أســاســًا فــي أعمال 
عمر الظاهر، أو تكوينات الفنون الشعبية 
الفطرية التي تصادف العابر على جدران 
الــبــيــوت الــريــفــيــة، وجـــــدران املــقــابــر، كما 
الــتــوقــف عند  فــي أعــمــال محمد عبلة، أو 
إيــقــاعــات مـــونـــدريـــان الــهــنــدســيــة، مثلما 

نجد ذلك في أعمال هويدا السباعي. 
لــدى هــذا الجيل،  بــهــذا أن ليس  ال نعني 
الخمسة  فنانيه  أصــغــر  عمر  يبلغ  الـــذي 
والــعــشــريــن عـــامـــًا، ويـــتـــجـــاوز عــمــر أكــبــر 
فــنــانــيــه الــســتــن عــامــًا، ســـوى مــصــادفــات 
الغربية،  الــحــداثــة  تــيــارات  ببعض  لقائه 
وأنـــه عــَبــر إلـــى األلــفــيــة الــثــالــثــة مــن بــوابــة 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ نــــصــــف قــــــــرن طـــبـــعـــتـــه هــــــــذه الـ
 أن 

ً
بــطــوابــعــهــا، فحملها مــعــه، مــتــجــاهــا

مــدارس تشكيلية عربية بــارزة )العراقية 
املــثــال،  سبيل  على  واملغربية  والــســوريــة 
ومــنــهــا املـــدرســـة املــصــريــة ذات األولـــويـــة 
فــي هـــذا املـــجـــال(، قــد ابــتــكــرت أساليبها 
ولغاتها وموضوعاتها الدالة على هوية 
لم يعد يخطئها نظر الناقد والعابر، بل 
ترسم  املختارة  املجموعة  هــذه  أن  نعني 
)زيت  صافية  خامات  مستخدمة  وتلّون 

الــنــاس مــن حــولــه، مــصــّوٌب نحو تقديس 
ــذّوق  ــ ــيـــاة وتـ الـــفـــرديـــة كــأســلــوب فــكــر وحـ
جـــمـــالـــي.  ال نــلــمــس فـــي هــــذه املــخــتــارات 
تقديرًا للجماعية التي كانت ثيمة شائعة 
فــي الــقــرن املــاضــي، بــل وظــهــرت كعنوان 
ــعــــرض الـــفـــنـــان  ــا، مـــنـــهـــا مــ ــنــ ــــارض هــ ــعـ ــ ملـ
املـــصـــري أحـــمـــد غـــانـــم فـــي الــثــمــانــيــنــيــات 
الذي حمل عنوان »الجموع« على سبيل 
املــثــال. وهــذا ما جعلنا نستدرك ونقول، 

مــن املــؤكــد أن هــنــاك تــوّجــهــات تشكيلية 
مـــصـــريـــة مــخــتــلــفــة، وربــــمــــا تــــكــــون عــلــى 
النقيض من كل هذا الذي اختارت »قاعة 
رأيناه  ما  يظل  لهذا  تقديمه.  بوشهري« 
هــنــا خــاصــًا بــثــاثــة عــشــر فــنــانــًا مصريًا 
مــن الحاضرين فــي قــاعــة، ولــيــس خاصًا 
 .

ً
بالفن املصري املعاصر جملة وتفصيا

القاعة حن  املسؤولون عن  وحسنًا فعل 
وضعوا العنوان الدال »مختارات من الفن 

املصري املعاصر«. 
الفنانون املشاركون هم: أسماء النواوي، 
ــا عــبــد الــرحــمــن،  ــ وأيـــمـــن الـــســـمـــري، ورضـ
وريـــــهـــــام الــــســــعــــدن، وصـــــــاح املـــلـــيـــجـــي، 
الــفــيــومــي، وعمر  ريــــاض، وعــمــر  وعقيلة 
ــر، وفــــاطــــمــــة عـــبـــدالـــرحـــمـــن،  ــاهــ ــظــ ــبـــد الــ عـ
وهند  عبلة،  ومحمد  الـــطـــراوي،  ومحمد 

الفافلي، وهويدا السباعي.

أو أكريليك( أو خليطًا من الخامات تدخل 
فــيــه األحــبــار واملــــواد الــصــلــبــة، وعيونها 
ــفـــن الــتــشــكــيــلــي  مــثــبــتــة عـــلـــى مــــعــــارض الـ
الغربي وروادهــا، وعلى تفضيات أمناء 
الطرائف  جمع  وهـــواة  الغربية  املتاحف 
في املقام األول.  بهذا املعنى، فإن خطابها 
الــتــشــكــيــلــي، عــلــى عــكــس خـــطـــاب أجــيــال 
املــاضــي، مــوّجــه إلــى الــخــارج ولــيــس إلى 
الداخل املصري. وحن يكون الخارج هو 
قاعات املعارض والصاالت الغربية، نفهم 
هذا التعلق بنزعة االنفراد والتفّرد، ليس 
كموقف فني بل كموقف اجتماعي - فكري 
أّواًل.  صــحــيــح أن هــنــاك نــزوعــًا ظــاهــريــًا 
نــحــو تــقــديــم الــفــنــي عــلــى غـــيـــره، ونــحــو 
الوقت  في  وغاية  وسيلة  التقانة  اعتبار 
نفسه، إال أن املوضوعات تشي بأن موقف 
الفنان من بيئته ومحيطه، ومن مشاغل 
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ثالثة أسباب جعلت من قبرص البلد األسوأ، في خيارات بحث السوريين عن وطن بديل، أهمها مشاكل اإلعانات المالية، 
وصعوبة وجود عمل مناسب لالجئين، والتأخر في الحصول على قرار اللجوء أو رفضه، كما توثق »العربي الجديد«

محاوالت التعايش مع الخيار األسوأ للجوء

السوريون 
في قبرص

نيقوسيا ـ عمر الشيح

أبــو  أحمــد  الســوري  الشــاب  دفــن 
الخير، بندقيته الروسية في تراب 
الدمشــقي،  األســود  الحجــر  حــي 
ها بشــاله الــذي رافقه أثناء املظاهرات، 

ّ
بعــد لف

بمحاولــة  إقناعــه  فــي  العائلــة  نجحــت  إذ 
اللجوء إلى قبرص.

عبــر ضابــط فــي جيــش النظــام مــن أقربائــه، 
ســافر أحمــد إلــى مدينة القامشــلي تهريبًا ثم 
إلــى تركيــا، ليصــل أخيــرًا الجئــًا إلــى قبــرص، 
الســوري  الالذقيــة  ســاحل  عــن  تبعــد  التــي 
110كــم، لينتهــي بــه الحــال فــي قبــرص، إلــى 
بطلبــات  تقدمــوا  آخــر  ســوري   5000 جانــب 
لجــوء إلــى ســلطات الجزيــرة منــذ عــام 2011، 
موزعــن بــن مقيم والجئ في ظروف شــديدة 

السوء، كما يقول. 

خارطة توزيع الالجئين في قبرص
تتوزع النســبة األكبر من الالجئن السورين 
فــي مدينة ليماســول، بينمــا تعتبر العاصمة 
نيقوســيا املدينــة الثانيــة لكثافــة الســورين 
ثــم  بافــوس  منطقــة  بعدهــا  وتأتــي  فيهــا، 
مدينــة الرنــكا، حســب ما يقــول يانيس يوانو 
القبرصيــة  بولتيــس  فــي جريــدة  الصحافــي 
والسياســة  الالجئــن  بشــؤون  واملتخصــص 

الدولية. 
علــى  الحاصلــن  نســبة  »أن  يوانــو  يؤكــد 
اللجوء الكامل من الســورين ضعيفة للغاية، 
ألن الجزيــرة خــارج منطقة شــنغن، وال توجد 
تشــريعات تنظــم ذلــك، كمــا يحــدث فــي باقــي 

دول االتحاد األوروبي«.
ويستحق اللجوء الكامل كل من ترى الحكومة 
القبرصيــة أن حياتــه فــي خطر كبير في بلده، 
ســنوية  إقامــة  علــى  للحصــول  يؤهلــه  مــا 
وجــواز ســفر خــاص بالالجئــن، كمــا يحق له 
السفر خارج قبرص إلى دول أوروبا واإلقامة 
يوضــح  كمــا  أشــهر،  تســعة  تتجــاوز  ال  ملــدة 
املحامــي يورغوس جــورج، املختص بقضايا 
اللجــوء فــي الجزيــرة، وفســر يورغــوس الفرق 
بن اللجوء الكامل والحماية الثانوية، في أن 
الالجئ الحاصل على اللجوء الكامل يحصل 
على هوية ووثيقة ســفر تخوله الســفر خارج 

راتبــًا شــهريًا )40( يــورو، وجبات طعام ثالث. 
لم يحصل الشاب حتى اآلن على قرار في طلب 

اللجوء حتى ينطلق في الحياة العملية«.
هــو  والغضــب  بالضيــق  يشــعر  مهــاب  لكــن 
وزمــالؤه مــن تأخر الرد علــى طلبات لجوئهم 
الجيــش  عــن  فــي حــن حصــل عميــد منشــق 
الســوري علــى اللجــوء الكامــل، »لكنــه مــا زال 
مقيمــًا فــي الكامــب، رغــم أنــه وصل منــذ ثالثة 
أشــهر فقــط، ونحــن ال يــرد أحــد علــى طلبنــا 

حتى اآلن« كما يقول. 

الطريق إلى قبرص 
يؤكــد الالجئــون الســوريون فــي قبــرص أنهــم 
وصلــوا إلــى الجزيــرة عــن طريــق البحــر، إّمــا 
بطلــب للدراســة الجامعيــة فــي القســم التركي 
اليونانــي  القســم  إلــى  العبــور  ثــم  للجزيــرة 
وتقديــم علــى طلــب اللجــوء، أو عبــر تأشــيرة 
زيــارة ألحــد األقربــاء مــن الدرجــة األولى جوًا، 
أو تهريبــًا عبــر قــوارب صغيــرة مــن ســواحل 

لبنان.
من بن هؤالء الطالب الســوري حســان غالب، 
القســم  قبــرص عبــر  إلــى مينــاء  الــذي وصــل 
التركــي  ســليفكي  مينــاء  مــن  قادمــًا  التركــي 
للقائمــن  دفــع  تركيــة  باخــرة  علــى  بتذكــرة 
بأخيــه  اتصــل  ثــم  تركيــة،  ليــرة   90 عليهــا 
املقيــم أساســًا فــي القســم اليونانــي للجزيــرة، 
ليــذرا  ويقــول غالــب: »جــاء أخــي عبــر معبــر 
فــي العاصمــة نيقوســيا ليدخلنــي من القســم 
اعترضــت  اليونانــي،  القســم  إلــى  التركــي 
الشــرطة القبرصيــة عند املعبــر، حتى وصلنا 
لحــل هــو تقديــم اللجــوء بــدل دخولــي كزائــر، 

ألني ال أمتلك تأشيرة على جواز سفري«.
)اســم  اإلدلبــي  أدهــم  الســوري  وصــل  بينمــا 
مســتعار( إلــى شــواطئ الجزيــرة، بعدمــا تــاه 
قاربــه فــي امليــاه اإلقليميــة في رحلــة بدأت من 
ســاحل طرابلــس اللبنانيــة برفقة 120 مهجرا 
ســوريا وفلســطينيا كانــوا فــي طريقهــم إلــى 
املخصــص  غيــر  القــارب  مــن  علــى  اليونــان 
آالف  أربعــة  مبلــغ  دفعــوا  أن  بعــد  للســفر، 
فــي حديثــه  اإلدلبــي  ويقــول  للمهــرب،  دوالر 
هائــل  بفــزع  »مررنــا  الجديــد«:  »العربــي  مــع 
بعــد البقــاء مــدة يــوم كامــل فــي عــرض البحر، 
األميركيــة،  للبحريــة  تابعــة  ســفينة  جــاءت 
وهــذه األخيــرة أجــرت اتصــاالت مــع البحريــة 
القبرصيــة لتتولــى مهــام إيصالنــا إلى كامب 

كافينو«.
إلــى  فوصلــت  الحمصــي  أويــس  عائلــة  أّمــا 
مســجلة  زيــارة  تأشــيرة  عبــر  الرنــكا  مدينــة 
فــي الســفارة القبرصيــة فــي لبنــان، وكان ذلــك 
منتصــف عــام 2012 قبــل أن تمنــع تأشــيرات 
قبــرص  إلــى  للســورين  والزيــارة  الســياحة 

مطلع عام 2013 حسب ما ذكر الحمصي. 

البحث عن حياة 
مقهــى  باســم  العربــي  كلمــة  تلتصــق  »حــن 
أن  بــد  فــال  الرنــكا،  فــي  بقالــة  أو  مطعــم  أو 
تجــد عمــااًل ســورين مهــرة هنــاك« كمــا يقول 
صاحــب  مســتعار(  )اســم  كســرواني  مهــران 
أحــد املطاعــم العربيــة فــي الرنــكا. لكــن فــؤاد 
حاليــًا  املقيــم  درعــا  مدينــة  ابــن  اللــه  العبــد 
للعمــل  يطمــح  والــذي  كافينــو،  كامــب  فــي 
فــي مهنتــه كمعلــم فــي صناعــة املعجنــات، ال 
تجــاري  مشــروع  الفتتــاح  بالحمــاس  يشــعر 
ويفســر العبداللــه األمــر قائــال: »حصلــت على 
اللجوء كامال، لكني أبحث عن شريك ثري في 
االســتثمار، لــدي الخبرة ولــدى الكثيرين هنا 

املال واملكان املناسبن، لكن ال بد من االعتماد 
علــى أحــد مــن أهــل البلــد«، بينمــا الصيدالني 
اآلن  يجلــس  مســتعار(  )اســم  محمــد  أمجــد 
عــن  غوغــل  فــي  يبحــث  كافينــو،  كامــب  فــي 
طــرق تقليــب األرض، قطــف الزيتون، تشــذيب 
ألن  املزروعــات،  ســقاية  توقيــت  األشــجار، 
املهنــة الجديــدة التــي منحهــا لــه مكتب العمل 

هي مساعد مزارع.

الحل السحري
» العمــل أو الــزواج هما حالن مثاليان لالجئ 
الســوري فــي قبــرص حتــى يصبــح مواطنــًا« 
كمــا يقــول املحامــي الســوري عدنــان الغزالــي 
املقيم في قبرص منذ عشرين عامًا واملختص 
واإلقامــات،  للــزواج  القانونيــة  بالشــؤون 
»العربــي  ويضيــف الغزالــي فــي تصريحــات لـ
الجديــد«: »يحــق التقــدم لطلــب الجنســية فــي 
حال أتم الالجئ سبع سنوات إقامة مستمرة 
فــي قبــرص، ويســتثنى كل مــن دخــل الجزيــرة 
بتأشــيرة دراســية، كمــا يحــق لكل متــزوج من 
امــرأة قبرصيــة أو مــن دول االتحــاد األوربــي 
بطلــب  التقــدم  تمامــًا  ســنوات  ثــالث  ملــدة 
أم   

ً
طفــال منهــا  أنجــب  إن  يهــم  وال  الجنســية 

لــم ينجــب، ولكــن املشــكلة هنــا في مدة دراســة 
طلب الجنسية«.

علــى  الحصــول  أمــر  أن  الغزالــي  يعتبــر 
الجنســية القبرصيــة ليــس باألمــر الســهل، إذ 
يجــب أن توقــع زوجة صاحب طلب الجنســية 
علــى موافقتهــا حتــى تقــّر موافقــة الســلطات 
على طلبه وفي حال لم توقع، يرجح أن يلغى 

الطلب نهائيًا.
امــرأة  مــن  الالجــئ  الــزوج  أنجــب  إذا  أّمــا 
اإلقامــة  منحــه  ابنــه  فيســتطيع  قبرصيــة، 
الدائمــة فقــط، ويعنــي ذلــك منحه وثيقة ســفر 
ويجــب علــى مــن يتقــدم للحصــول عليهــا أن 
يكــون قــد أقــام مــدة ســبع ســنوات فــي البلــد، 
ويعمــل بهــا ولديــه رصيد فــي البنــك، والقيام 

بدفع التأمن الالزم، بحسب  قول الغزالي.
الســورين  الالجئــن  أحــد  هــو  زهيــر  محمــد 
قبــرص،  فــي  التحقيــق  معــد  التقاهــم  الذيــن 
جــاء مــن أوكرانيــا إلــى قبــرص للجــوء، يقــول: 
»دخلــت تهريبــًا من القســم التركي إلى القســم 
اليونانــي بمبلــغ 400 يــورو ملهــرب قبرصــي، 
لــم أنتظــر مســاعدات الالجئــن، كنــت أنــام في 
متجــر صديقــي، وأتواصل مع شــركات العمل 
عبــر اإلنترنــت، بانتظــار وثيقــة ســفر إلكمــال 
الهجــرة إلــى روســيا أو بريطانيا«. لكن زهير 
لقائــه »بفتــاة بريطانيــة  بعــد  ذلــك  عــن  عــدل 
مســلمة، تعمــل فــي تصميــم مواقــع اإلنترنت« 
عقــد قرانــه عليهــا فــي الرنــكا، وقريبــًا يســقط 
عنه اللجوء ليتحول إلى مقيم أجنبي شرعي 

ضمن أراضي الجزيرة.
ربمــا ال يناســب هــذا الحــل الســحري الالجــئ 
الســوري معــاذ كــرم، فاللغــة التــي يتقنهــا هي 
العربيــة فقــط، لكــن امــرأة قبرصيــة تجــاوزت 
األربعــن كانــت علــى عالقــة بــه، وهــو يعيــش 
حصلــت  الســورية  خطيبتــه  بينمــا  عندهــا، 
علــى اإلقامــة فــي الســويد مــن دون زواج، وال 
يمكنــه التوفيــق بــن هــذه وتلــك، يقــول كرمــل: 
»إذا رفضــت أي تواصــل مــع املــرأة القبرصيــة 
فسأخســر أوراقــي هنــا، لقــد تزوجتهــا لثــالث 
سنوات، أنتظر حتى السنة الثالثة حتى أقدم 
على الجنســية، وأهاجر إلى الســويد« يبتسم 
معــاذ ألن زوجتــه القبرصيــة ال تنجــب فهــو 
ينتظر ابنًا سوريًا فقط من خطيبته السورية 

االسكندنافية كما يقول.

قبــرص، مــع اإلمضــاء علــى تعهــد العــودة إلى 
املشــكالت  توقفــت  حــال  فــي  األصلــي  بلــده 
اللجــوء  علــى  الحاصلــن  وكال  األمنيــة، 
والحماية الثانوية يحق له العمل في قبرص.
أي  ترحيــل  أو  قبــول  قبــرص  وتســتطيع 
شــخص وفقــًا لقوانينهــا، كمــا يقــول املحامي 
يورغــوس لذلــك لــم يبــق ســوى مخيــم لجــوء 
واحــد فــي منطقــة كافينــو البعيدة عــن مدينة 
مــن  شــخص   400 ويقطنــه  كلــم،   23 الرنــكا 
جنسيات مختلفة أبرزها فلسطيني لبناني، 
الســورين  وبعــض  ســوري،  فلســطيني 

وعشرات الجنسيات األخرى.  

الخيار األسوأ
معــد  التقاهــم  الذيــن  الالجئــون  يلخــص 
التحقيــق، ثالثــة أســباب جعلــت مــن قبــرص 
عــن  للبحــث  خياراتهــم  فــي  األســوأ،  البلــد 
وطــن بديــل، أهمهــا مشــاكل اإلعانــات املاليــة، 
وصعوبة وجود عمل مناسب ملهن الالجئن، 
أو  اللجــوء  قــرار  علــى  بالحصــول  التأخــر 

الرفض. 
بامتيــاز،  ماليــة  هنــا  الســورين  »معانــاة 
فاألزمــة املاليــة التــي عصفــت بالجزيــرة عــام 
2013 أثــرت فــي بنيــة االقتصــاد وامليزانيــات 
كمــا  والالجئــن«  للمهاجريــن  املخصصــة 
يوافقــه  مــا  وهــو  يورغــوس،  املحامــي  يؤكــد 
عليــه الالجــئ أبــو الخير الــذي ال يكفيه، مبلغ 
)الويلفــر(  دائــرة  تمنحــه  الــذي  يــورو   )680(
املسؤولة عن إعانة الالجئن في الرنكا، حتى 
أن الدفــع املالــي غيــر منتظــم، وقــد يتوقــف في 

أية لحظة.
أمــا الالجــئ أويــس الحمصــي فأكــد أن مكتــب 
عــروض  الســورين،  لالجئــن  يقــدم  العمــل 
عمــل فــي مهــن متواضعــة، أهمهــا الزراعــة في 
مناطــق نائيــة، وإن كان الحــظ حليفــًا جــاءت 
الضواحــي.  فــي  زراعيــة  مناطــق  فــي  مهمتــه 
أجــرة  أو  ســيارة  أملــك  ال   « الحمصــي  يقــول 

طريق تكفي، ماذا أفعل؟«.
علــى عكــس الحمصــي يحاول مهــاب املحلول، 
إدارة  ليســانس  علــى  الحاصــل  الجامعــي 
فــي  يعيــش  إذ  عمــل،  أي  عــن  البحــث  أعمــال، 
ســبتمبر/أيلول  »شــهر  منــذ  كافينــو  كامــب 
الفائــت، ويأخــذ كمــا كل املقيمــن فــي الكامــب، 

النسبة األكبر من 
الالجئين السوريين 

في قبرص يعيشون 
في ليماسول

عروض عمل 
متواضعة يقدمها 

مكتب العمل 
لالجئين السوريين
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طفلتان سوريتان في كامب كافينو )العربي 
الجديد(

سوري يبيع مالبس مستعملة في الرنكا )العربي الجديد(

27

رياضة

أشعلت الجماهير 
المصرية 
والعربية وعدد 
كبير من محبي 
النجم المصري 
السابق، محمد 
أبو تريكة 
مواقع التواصل 
االجتماعي، 
وذلك بعدما 
صدر بحقه 
قرار يقضي 
بإحالته للنيابة 
العامة المصرية، 
وذلك من أجل 
التحقيق معه 
بتهمة تمويل 
جماعة اإلخوان 
المسلمين 
واالنضمام 
إليها.

)Getty( تضامن واسع مع أبو تريكة رفضًا إلحالته للنيابة المصرية

أبو تريكة خط أحمر
قال املهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العب 

ريال مدريد اإلسباني إنه لم يقصد توجيه أي 
إهانة لزمالئه بتصريحاته التي أعقبت دربي 

مدريد أمام أتلتيكو الذي انتهى بخسارة امللكي 
بهدف نظيف في الليغا. وأوضح الالعب في 

تصريحات الحقة لوسائل اإلعالم الرياضية »لقد 
تم تفسير تصريحاتي عقب نهاية املباراة بشكل 
خاطئ. كنت أشير للجانب البدني ولإلصابات. 

كنت أشير إلى املستوى البدني وليس الفني. فأنا 
لست أفضل من أي من زمالئي«.

أكد االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم أنه يدرس 
التقدم الستضافة نسخة بطولة كأس العالم لكرة 

القدم في عام 2030.
وقال رئيس االتحاد جريج ديكي في تصريحات 

صحافية »سنحاول املنافسة والفوز ببعض 
البطوالت. نظرًا ألنه من املرجح أن تنظم الواليات 

املتحدة مونديال 2026، لذا ربما نحاول مع 
2030«. وأبدى املسؤول املخضرم )68 عاما( 
سعادته بانتخاب جياني إنفانتينو رئيسا 

لالتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.

ذكر مدرب مانشستر يونايتد اإلنجليزي 
لكرة القدم، الهولندي لويس فان غال، أن قائد 
منتخب إنجلترا وصاحب الرقم القياسي في 

عدد األهداف، واين روني، سيغيب عن املباراتن 
الدوليتن الوديتن ضد أملانيا وهولندا، الشهر 
املقبل. وأرجع فان غال سبب غياب روني، قائد 

مانشستر يونايتد أيضا، إلى إصابة في الركبة 
تعرض لها خالل املباراة التي خسرها فريقه أمام 
سندرالند 1-2، في وقت سابق من الشهر الحالي 

في الدوري املحلي.

كريستيانو يتراجع: لست 
أفضل من أي زميل بالريال

إنجلترا تدرس الترشح 
الستضافة مونديال 2030

فان غال: روني سيغيب 
عن وديتي إنجلترا
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طه محمد

ــل مــع  ــامــ ــعــ ــتــ ــة الــ ــاســ ــيــ ــد ســ ــعــ ــم تــ ــ لــ
ــــوض مــــبــــاراة تلو  ــبـــطـــوالت، وخـ الـ
أتلتيكو  ينتهجها  مثلما  األخـــرى 
مـــدريـــد بــقــيــادة مـــدربـــه األرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
ــرًا يـــريـــد »الــروخــيــبــانــكــوس«  ــ ســيــمــيــونــي أمـ
احــتــكــاره وقــصــره عــلــى العــبــيــه فــي إسبانيا 
فـــقـــط، وإنـــمـــا يــمــثــل فــلــســفــة لــعــب مــمــيــزة لــه، 
بــات يــصــدرهــا الــنــادي املــدريــدي املشيد قرب 
نهر مــانــزانــاريــس، إلــى مـــدارس الناشئني في 

الخارج، كما هو الحال في مصر النيل.
املقامة  مدريد  أتلتيكو  خــال مؤسسة  فمن 
ــزرع فــي  ــ الـــقـــاهـــرة مـــنـــذ الــــعــــام 2013، تــ فــــي 
نــفــوس 400 طــفــلــة وطــفــل مــصــري تــتــراوح 
أعمارهم بني 4 و16 عامًا فكر سيميوني في 
العاصمة  على  مــوزعــة  مختلفة  مقار  ثاثة 
املـــصـــريـــة. وفــيــهــا، يــبــث 40 مـــدربـــًا مــصــريــًا 
أسلوبًا خاصًا للغاية للعب وفهم ومعايشة 
يــد ثاثة  الــقــدم، تعلموها على  كــرة  فلسفة 
مــديــريــن فنيني إســبــان تــم إرســالــهــم بشكل 

خاص إلى البلد العربي.
ــبـــاء  ويــــقــــول أنـــطـــونـــيـــو رومــــيــــرو لـــوكـــالـــة األنـ
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اإلســـبـــانـــيـــة، أحـــــد املــــدربــــني اإلســــبــــان الـــذيـــن 
الــقــاهــرة، »نعلم  إلـــى  تــم إرســالــهــم خصيصًا 
األطفال التحلي بااللتزام والشعور بمسؤولية 
املنافسة وروح الفريق، وأال يكونوا أنانيني«. 
ومنذ نحو عشرة أشــهــر، يــحــاول هــذا الشاب 
كرة  فكرة  ينقل  أن  عامًا   33 العمر  مــن  البالغ 
ــى الــاعــبــني،  ــقـــدم اإلســبــانــيــة لــيــس فــقــط إلــ الـ

وانما كذلك إلى املدربني املصريني.
في وقت أبرز روميرو »هنا هم أكثر عشوائية 
في التدريب، كما لو كــان األمــر أشبه باللعب 
في باحة املدرسة، في إسبانيا هناك قدر أكبر 
من االنتظام وااللتزام«، مشيرًا إلى أن املدربني 
املـــصـــريـــني »ال يــتــمــتــعــون بــالــتــأهــيــل الــجــيــد 
ألن الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا 
املـــفـــاهـــيـــم  بــــعــــض  أســـــاســـــيـــــة«. وأوضــــــــــح أن 
معكوسة فــي الــكــرة املــصــريــة، مشيرًا إلــى أنه 
»ال يزال أمامهم الكثير ليتعلموه، إنها أشبه 

بكرة قدم السبعينيات«.
مدريد  أتلتيكو  مؤسسة  ترسل  الهدف،  بهذا 
مدربيها إلى مصر لنشر طريقة لعب الفريق 
اإلسباني. وأوضــح »الهدف هو أننا نريد أن 
السبب  فــي  ــران  املــ عــنــدمــا ينهي  الــطــفــل  يفكر 

فيما حدث«.
وفي هذا الصدد، يشدد كبير مدربي أكاديمية 
الــجــزيــرة بــحــي الــزمــالــك فــي الــقــاهــرة، محمد 
أبـــو الــعــا عــلــى أنــهــا »تــهــدف فــي املــقــام األول 
كما  مهاراتهم«.  عــن  الذهني  مستواهم  لرفع 
يــحــرص الــقــائــمــون على األكــاديــمــيــة أال تبعد 

كرة القدم األطفال عن باقي جوانب حياتهم.
ويضيف أبو العا »نكمل ما تقوم به املدرسة 
دراستهم  وفــي  نــركــز على سلوكهم،  واآلبــــاء. 
وفي حياتهم األسرية واالجتماعية. نعمل كي 
بالجوانب  ملمًا على نحو جيد  الطفل  يكون 
الــفــنــيــة والــبــدنــيــة والــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة، 
وهذا ما يجعل مؤسسة أتلتيكو مدريد فريدة 

بني كل األكاديميات«.
وعلى الرغم من وجود 100 طفلة يتدربن، مثل 
األطـــفـــال الـــذكـــور، ثـــاث مــــرات أســبــوعــيــًا، فــإن 
الهدف األساسي ليس واحدًا في حالة اإلناث 
الــذكــور، وهــنــا يوضح  مــن  بزمائهن  مقارنة 
املـــــــدرب املــــصــــري »فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــفــتــيــات، 
نؤهل رياضيات أكثر منهن العبات كرة قدم. 
فــي مــصــر كـــرة الــقــدم مــفــهــوم جــديــد بالنسبة 
لـــهـــن، اعـــتـــدن االشــــتــــراك بـــدافـــع االســتــمــتــاع« 

بالتدريبات.
ــإن األكـــاديـــمـــيـــة تـــقـــدم لــهــن تــأهــيــًا في  ــذا، فــ ــ لـ
مـــهـــارات وأســـاســـيـــات كــــرة الـــقـــدم وتــدريــبــات 

تــتــنــاول كــذلــك الــجــانــب الــبــدنــي، ولــكــنــهــن في 
الوقت الحالي ال ينافسن، ولكن هذه اإلمكانية 
»ربــمــا نستطيع  ــاف  مــســتــبــعــدة، وأضــ ليست 
االخــتــيــار مــن بــني أفــضــل الــاعــبــات وتشكيل 

فريق ينافس اعتبارًا من املوسم املقبل«.
التي تقوم به،  التأهيل  في املقابل وفــي إطــار 
في  صيفية  معسكرات  كذلك  املؤسسة  تنظم 
إسبانيا، حيث يمكن لألطفال التعرف بصورة 
أقرب على الثقافة وكرة القدم اإلسبانية، إلى 

جانب خوض تجربة ممتعة.
وأوضــــح املــــدرب املــصــري أن العــبــني ســافــروا 
إلى منطقة سالو الكتالونية، حيث »تحسنوا 
كــثــيــرًا بــدنــيــًا وفــنــيــًا واجــتــمــاعــيــًا«، مــعــربــًا عن 
امتنانه للدور الذي يقوم به زماؤه اإلسبان، 
حيث إنهم يتعلمون كثيرًا منهم و»وجودهم 
هام للغاية هنا«. وإلى جانب األهداف البدنية 
واالجتماعية، تسعى املؤسسة لتقديم العبني 
محترفني للسوق املصري أو املنتخب الوطني، 
بعيدًا عن إمكانية انتقالهم إلى فرق أوروبية.

ــال اثــــنــــني مــــن الـــصـــغـــار الـــذيـــن  ــ وهـــــــذا هــــو حــ
يتنافسان  مــدريــد حيث  فــي  يــتــدربــون حاليًا 
عــلــى إمــكــانــيــة االنــضــمــام إلـــى فـــرق الناشئني 
بــأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد. ويــــرى رومـــيـــرو أن هــنــاك 
العبني واعدين للغاية في مصر لديهم الرغبة 
ويــمــكــنــهــم الــلــعــب فــي دوريـــــات كــبــيــرة. وأحــد 
هـــؤالء الــاعــبــني الــذيــن يتحدث عنهم املــدرب 

أو »11 عــامــًا  الــعــشــر ســـنـــوات  عـــلـــي، ذو  هـــو 
تقريبًا«، كما يؤكد الصغير.

فـــي حـــني يــؤكــد عــلــي »أريـــــد أن أكــــون العــب 
أنــنــي أود أن  كـــان، رغــم  كــرة محترفًا، أينما 
يكون في إسبانيا أو إنجلترا، أحلم باللعب 
إلــى أن طموحه  املكانني«، مشيرًا  في هذين 
األكبر هو اللعب في برشلونة ألنه »مشجع 

كبير« للنادي.
فحسب،  علي  على  يقتصر  ال  الحلم  وهـــذا 
بل إنه يراود الفتاة حياة، البالغة من العمر 
15 عــامــًا، والــتــي تــود أن تلعب فــي صفوف 
الفريق الكتالوني أو أتلتيكو مدريد. ورغم 
ــك، فـــإن رومـــيـــرو يــؤكــد أنــهــم يــحــتــاجــون  ذلــ
لـــــ »الـــــخـــــروج مــــن مـــصـــر والــــحــــصــــول عــلــى 
التأهيل، ألن كرة القدم هنا ال تزال متأخرة 
للغاية«، مضيفًا »بالقدرات التي يتمتعون 
بــهــا عــلــى املــســتــوى الــبــدنــي والــفــنــي أعتقد 
ودون شك،  مشكلة«.  أي  يواجهوا  لــن  أنهم 

B

بعد الفوز على الريال 
أتلتيكو مدريد زعيمًا 

للعاصمة اإلسبانية

فافرينكا فاز 
ببطولة دبي بعد نهائي 

سهل إلى حد كبير

تــســاعــد الــنــجــاحــات الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــفــرق 
ــة  ــ ــــى إذاعـ واملـــنـــتـــخـــب بــإســبــانــيــا إضــــافــــة إلـ
الكثير مــن مــبــاريــات دوري الــدرجــة األولــى 
في املقاهي كل جولة على أن تكون صورة 

الكرة اإلسبانية إيجابية للغاية في مصر.
ــلــــك الــســمــعــة  ــر مـــــن تــ ــيـ ــبـ ويـــــعـــــود جــــانــــب كـ
لــــألداء الــجــيــد الـــذي يــقــدمــه أتلتيكو مــدريــد 
خــال الــســنــوات املــاضــيــة والــنــتــائــج الطيبة 
ــفـــضـــل أســـــلـــــوب الـــلـــعـــب  ــقـــهـــا، بـ ــقـ الــــتــــي يـــحـ
سيميوني.  ينتهجها  التي  واالستراتيجية 
ثــم الفوز  لـــ »الــفــوز  الــدائــم  وبالطبع السعي 
ثــم الــفــوز«، الــتــي أكــد عليها الــراحــل لويس 

أراجونيس، أحد رموز الروخيبانكوس.
جعل هذا النظام أتلتيكو مدريد مجددًا في 
مصاف األندية الكبيرة، ومن خال مدارسه، 
ليس فقط في مصر، وإنما في جميع أنحاء 
ــه لــتــصــديــره بعيدًا  ــ الــعــالــم، وتــســعــى إدارتــ
عــن شــواطــئ نهر مــانــزانــاريــس فــي مــدريــد. 
وكان أتلتيكو مدريد حسم »ديربي« مدينة 
مـــدريـــد بــعــد تــفــوقــه عــلــى الـــنـــادي »املــلــكــي« 
بـــهـــدف نــظــيــف، لــيــتــابــع تــألــقــه ومــاحــقــتــه 
للمتصدر برشلونة، في وقت يبدو أن ريال 
ــارج املــنــافــســة عــلــى لقب  ــ مـــدريـــد أصـــبـــح خـ
يبتعد  أصــبــح  أن  املــوســم بعد  لــهــذا  الليغا 
بفارق كبير من النقاط عن »البرسا« وأربع 

نقاط عن »األتلتي«.

بايرن يواصل االبتعاد بصدارة الدوري األلماني
ــر على  ــفـ ــيــفــوز 2-صـ ــق ل ــائـ ــي ثــمــانــي دقـ ــايـــرن مــيــونــيــخ هـــدفـــن فـ ســجــل بـ
فولفسبورج ويبتعد بصدارة دوري الدرجة األولى األملاني لكرة القدم بفارق 
11 نقطة عن أقرب مالحقيه ويقترب من تحقيق إنجاز ال سابق له بالتتويج 
باللقب أربع مرات متتالية. وافتتح كينجسلي كومان التسجيل في الدقيقة 
66 ثم أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه رقم 23 في املسابقة ليرفع بايرن 

رصيده إلى 62 نقطة.

ليستر سيتي يتمسك بحلم »البريميير ليغ« بفوز جديد
استغل ليستر سيتي املتصدر فرصته الذهبية قرب النهاية لزيادة الضغط 
ليغ«  »البريميير  القدم  لكرة  املمتاز  اإلنجليزي  الـــدوري  في  مالحقيه  على 
الــفــوز املتأخر ليفوز 1-صــفــر على  لــيــونــاردو اويـــوا هــدف  لــه  بعدما سجل 
نوريتش سيتي املتعثر باستاد كينج بــاور. ورغم أنه قدم واحــدًا من أسوأ 
عروضه هذا املوسم كان هدف اويوا في الدقيقة 89 - عندما حول تمريرة 

مارك اولبرايتون العرضية في الشباك من مدى قريب - حاسمًا.

دي يونغ يقود أيندهوفن لتعزيز صدارته
عاد املهاجم لوك دي يونغ من اإليقاف ليقود أيندهوفن حامل اللقب للفوز 
2-صفر على أدو دن هاج وتعزيز موقعه في صدارة دوري الدرجة األولى 
ثم  أليندهوفن  التسجيل  فان جينكل  ماركو  وافتتح  القدم.  لكرة  الهولندي 

ضاعف دي يونغ هداف الدوري املوسم الحالي النتيجة بهدف ثان.

روما يتقدم للمركز الثالث في الدوري اإليطالي

أحرز ستيفان الشعراوي هدفن ليقود روما للفوز 3-1 على مضيفه إمبولي 
والتقدم إلى املركز الثالث في دوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم. وتقدم 
الشعراوي لروما بتسديدة هائلة بعد مرور خمس دقائق ثم أدرك إمبولي 
الخطأ في مرمى  املدافع إرفن زوكانوفيتش بطريق  التعادل عندما سجل 
فريقه في الدقيقة 22. وبعد خمس دقائق استعاد روما املقدمة بعدما تابع 
ميراليم بيانيتش ركلة حرة سددها بنفسه وأطلق تسديدة قوية ليضيف 

الهدف الثاني، قبل أن يضيف الشعراوي الهدف الثالث.

أولمبيك خريبكة يواجه النجم بدوري األبطال
فــوزه على مضيفه  املغربي  املحترفن  أوملبيك خريبكة متذيل دوري  جدد 
جامتل الغامبي بعدما تغلب عليه 2-1 في بانجول ليتأهل للدور الثاني في 
النتيجة اإلجمالية  القدم. وفاز خريبكة 4-2 في  أفريقيا لكرة  أبطال  دوري 
املدافع  ومنح  أسبوعن.  قبل  أرضــه  على  الــذهــاب  لقاء  فــي   1-2 تفوقه  بعد 
نجيب كوميا التقدم للفريق املغربي في الشوط األول ثم أهدر سلسلة من 
الفرص الخطيرة قبل أن يدرك جامتل التعادل في منتصف الشوط الثاني، 
الــدور  في  خريبكة  وسيلتقي  الثاني.  الشوط  في  النتيجة  خريبكة  وحسم 

الثاني مع النجم الساحلي التونسي بطل كأس االتحاد األفريقي.

استويزن يفوز ببطولة بيرث الدولية للجولف
للجولف  الدولية  بيرث  بطولة  بلقب  اوستويزن  لويس  أفريقي  الجنوب  فــاز 
متفوقًا بفارق ضربة واحدة على أقرب مطارديه يوم األحد وهو ثامن ألقابه 
فــي الجولة األوروبــيــة فــي أول زيـــارة لــه على اإلطـــالق إلــى أســتــرالــيــا. ودخــل 
األخــيــرة  الجولة   2010 املفتوحة  بريطانيا  بطولة  بلقب  الفائز  اوســتــويــزن 
وهو يتفوق بثالث ضربات على أقرب منافسيه لكنه سرعان ما شاهد هذا 
الفارق يتقلص إلى ضربة واحدة. وتساوى األسترالي جيسون سكريفنر مع 
الالعب الجنوب أفريقي البالغ من العمر 33 عامًا لفترة وجيزة لكن اوستويزن 

استعاد انفراده بالصدارة بعد تألقه في الحفرتن السابعة والثامنة.

دبي، الدوحة ـ العربي الجديد

توج العب التنس السويسري ستانيساس 
فافرينكا، املرشح الثاني للقب، بلقب بطولة 
دبي املفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، وذلك 
بعد تغلبه في املباراة النهائية على منافسه 
القبرصي ماركوس باجداتيس بمجموعتني 

نظيفتني بواقع 6-4 و6-7 )13-15(.
واستفاد الاعب السويسري، املصنف الرابع 
عامليا، من األداء الضعيف ملنافسه القبرصي 
اإلرســـال  مستوى  على  عامليا(   57 )املصنف 
املــــزدوجــــة  األخــــطــــاء  ــــى  إلـ بـــاإلضـــافـــة  األول، 
الــعــديــدة الــتــي ارتــكــبــهــا، 6 أخـــطـــاء، ليحسم 

املجموعة األولى لصالحه بنتيجة 4-6.
التي  الثانية  املجموعة  فــي  الــحــال  واخــتــلــف 
اشـــتـــدت فــيــهــا املــنــافــســة وحـــافـــظ كـــل منهما 
املجموعة لشوط  لتمتد  إرســالــه  على شــوط 
كسر التعادل الذي جاء مثيرا للغاية، ليتمكن 
فــافــريــنــكــا مــن حــســمــه فــي الــنــهــايــة واملـــبـــاراة 

التي امتدت لنحو ساعتني.
وحصد فافرينكا بهذا التتويج اللقب الثالث 

بات غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب أول 
فــي دوري كرة  »الــبــاي أوف«  إلــى  املتأهلني 
أن حقق  بــعــد  للمحترفني،  األمــيــركــي  الــســلــة 
فــــوزه الــثــالــث والــخــمــســني )مــقــابــل 5 هــزائــم( 
بــصــعــوبــة بــالــغــة عــلــى مــضــيــفــه اوكــاهــومــا 

سيتي ثاندر 121-118 بعد التمديد.
ويدين غولدن ستايت بفضل كبير الى نجمه 
القاتل  الــفــوز  كـــوري صــاحــب ثاثية  ستيفن 
في الثواني األخيرة من الوقت املضاف والذي 
ســجــل رقــمــا قــيــاســيــا فـــي الــرمــيــات الــثــاثــيــة 
حــيــث نــجــح فـــي 12 مــحــاولــة و36 نــقــطــة من 
اللقاء. وتخطى كوري  ال48 في  اصــل نقاطه 
بتسجيله 12 ثــاثــيــة فــي مــبــاراة واحــــدة ما 
حققه املــعــتــزل دونــيــيــل مـــارشـــال الـــذي دافــع 
آخرها فيادلفيا سفنتي  أندية   8 ألــوان  عن 
بــرانــيــت  ــوبـــي  وكـ  ،)2009-2008( ســيــكــســرز 
نجم لــوس أنجليس ليكرز الــذي قــرر بــدوره 
االعتزال في نهاية املوسم. ولم يكتف كوري 
برقم قياسي واحد، وإنما أضاف رقما ثانيا 
الـــدور  فـــي  نــقــطــة   288 االن  حــتــى  بتسجيله 
التمهيدي قبل 24 من نهايته متخطيا بذلك 

ــيــــة، والـــثـــانـــي  ــتــــرافــ عـــشـــر فــــي مـــســـيـــرتـــه االحــ
ــم بــعــد لــقــب بــطــولــة تــشــيــنــاي  ــذا املـــوسـ ــه هــ لـ
ــلــــى حـــســـاب  ــتــــوحــــة الــــشــــهــــر املـــــاضـــــي عــ ــفــ املــ
فافرينكا  وتمكن  كوريتش.  بورنا  الكرواتي 
تغلب  بعدما  النهائية  للمباراة  التأهل  مــن 
فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى األســــتــــرالــــي نــيــك 
كيريوس بمجموعتني نظيفتني، فيما تأهل 
بــاجــداتــيــس لــلــدور ذاتــــه بــعــدمــا تــغــلــب على 
بمجموعتني  لــوبــيــز  فــيــلــيــثــيــانــو  اإلســبــانــي 

لواحدة.
ــفـــوز على  يـــذكـــر أن بــاجــداتــيــس فــشــل فـــي الـ
السابقة  الخمس  املواجهات  خال  فافرينكا 
ــى مــواجــهــة  ــ الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا بـــاإلضـــافـــة إلـ

النهائي.
وعــلــى صعيد آخــر أحـــرزت اإلســبــانــيــة كــارال 
ســـواريـــز نـــافـــارو لــقــب بــطــلــة دورة الـــدوحـــة 
ــة لـــكـــرة املـــضـــرب الــبــالــغــة جــوائــزهــا  ــيـ الـــدولـ
الاتفية  على  بفوزها  دوالر،  مليون   2  .818
يلينا اوستابنكو 1- 6 و6-4 و6-4 في املباراة 
النهائية. واللقب هو الثاني في مسيرة كارال 
ســواريــز نــافــارو )27 عــامــا( فــي 10 مباريات 

إنجازه في املوسم املاضي، حيث سجل 286 
نقطة في كامل هذا الدور.

وأضــاف كــاي طومسون 32 نقطة، وأندريه 
ايغوداال 12 نقطة، فيما قام درايموند غرين 
بالواجب الدفاعي ودور صانع األلعاب على 
أكمل وجه )14 متابعة و14 تمريرة حاسمة(.
وعلى الجانب االخر، كان كيفن دورانــت )37 
 30( وســتــبــروك  وراســـل  متابعة(  و12  نقطة 
نقطة و13 تــمــريــرة حــاســمــة( والــكــونــغــولــي-
نــقــطــة و20  ــا )15  ــاكـ ــبـ ايـ اإلســـبـــانـــي ســـيـــرج 
متصدر  سيتي،  اوكــاهــومــا  نجوم  متابعة( 
فـــــوزا و18  الـــغـــربـــي )41  الـــشـــمـــال  مــجــمــوعــة 
الغربية عموما، في  املنطقة  خسارة( وثالث 

هذه املباراة.
ــلـــى الــــشــــوط األول  ــر اوكــــاهــــومــــا عـ ــيـــطـ وسـ
)الربع األول 30-20 والثاني 27-26(، وغولدن 
ستايت على الــثــانــي مــدركــا الــتــعــادل )الــربــع 
حسم  ثـــم   )20-25 ــر  ــيــ واألخــ  26-32 الـــثـــالـــث 
النتيجة في الوقت اإلضافي 18-15. بوسطن 
يقلب الــطــاولــة عــلــى مــيــامــي وقــلــب بوسطن 
هيت  ميامي  ضيفه  على  الطاولة  سلتيكس 
الــــذي أنــهــى الــشــوط األول مــتــقــدمــا بــفــارق 8 
 )28-23 والــثــانــي   18-26 األول  )الــربــع  نــقــاط 
لــيــنــهــي املـــبـــاراة بـــفـــارق كــبــيــر وصـــل الـــى 12 
واألخير   21-26 الثالث  )الربع   89-101 نقطة 

.)19-29
وحــقــق بــوســطــن ثــانــي مــجــمــوعــة األطــلــســي 
الــشــرقــيــة فــــوزه الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي على 
أرضــه والــــ35 مقابل 25 خــســارة بفضل أداء 

عام  األول  بعد  اآلن  حتى  خاضتها  نهائية 
اللقب  ســواريــز  وحققت  البرتغال.  فــي   2014
في ساعة و51 دقيقة وثــأرت لخسارتها 6-2 
الاتفية  الوحيدة مع  املواجهة  في  وصفر-6 
ويمبلدون،  بطولة  في  املاضي  العام  الشابة 

ثالث البطوالت األربع الكبرى.
 18( اوستابنكو  مغامرة  انتهت  املقابل،  في 
عـــامـــا( الـــتـــي حــقــقــت ســلــســلــة مـــن املــفــاجــآت 
وعـــبـــرت عـــن رضـــاهـــا عــمــا قــدمــتــه فـــي هــذه 
الـــدورة، رغــم أنها لــم تستطع إحـــراز باكورة 
ألــقــابــهــا. وحــصــلــت اوســتــابــنــكــو عــلــى شيك 
تقريبا  يــعــادل  مــا  أي  دوالر،   259300 بقيمة 
 290( السابقة  مشاركاتها  فــي  جنته  مــا  كــل 
ألــــف دوالر(، فــيــمــا كــــان نــصــيــب اإلســبــانــيــة 
518500 دوالر والتي ستكسب 5 مرتبات في 
التصنيف الجديد، حيث ستصبح في املركز 

السادس عامليًا.
زوجــي  بلقب  التتويج  فــي  ســواريــز  وفشلت 
ــــدات بــــبــــطــــولــــة، بــــعــــد خــــســــارتــــهــــا مــع  ــيـ ــ ــــسـ الـ
زميلتها اإليطالية سارا إيراني أمام الزوجي 
الـــتـــايـــوانـــي املـــكـــون مـــن هــــوا تــشــيــنــج تــشــان 

ويونج جان تشان 3-6 و6-3.
ــارال ســواريــز إن فــوزهــا  وقــالــت اإلســبــانــيــة كـ
البطولة كان »مثيرا للغاية« بعدما  بنهائي 
حــولــت تــأخــرهــا فـــي املــجــمــوعــة األولـــــى إلــى 
فوز. وأضافت في تصريحات من امللعب بعد 
فوزها أن »خسارة املجموعة األولــى لم تكن 
سهلة لكن دائما ما يكون هناك وقت للعودة 

واكتساب الثقة والفوز«.

جماعي سجل خاله 6 مــن العبيه مــا يزيد 
عــلــى 12 نــقــطــة أبـــرزهـــم مـــاركـــوس ســمــارت 
)15(، وألـــحـــق بــوســطــن الــهــزيــمــة الــســادســة 
ــدر مــجــمــوعــة  ــتـــصـ والــــعــــشــــريــــن بـــمـــيـــامـــي مـ
الــجــنــوب الــشــرقــي )مــقــابــل 32 فــــوزا(، والــذي 

بــرز منه السلوفيني غـــوران دراغــيــتــش )21 
نقطة( ودوايـــن وايــد )19( ولــوول دينغ )11 

نقطة و12 متابعة(.
وواصل سان أنطونيو سبيرز ثاني املنطقة 
الغربية والبطولة عموما انتصاراته وحقق 

ــات عــلــى  ــ ــوزه الــــــــ50 )مـــقـــابـــل 9 هــــزائــــم( وبــ ــ فــ
مـــشـــارف الـــتـــأهـــل إلــــى الـــبـــاي اوف، عــنــدمــا 
-104 روكــتــس  على مضيفه هيوسنت  تغلب 
94. وحسم سان أنطونيو النتيجة في الربع 
املجريات  )26-11( وظــل مسيطرا على  األول 
حتى نهاية الشوط األول الذي أوصل الفارق 
في بعض مراحله الى 31 نقطة )الربع الثاني 
الثاني  فــي  يــتــهــاون العــبــوه  أن  قــبــل   )20-25
 .)37-28 واألخــــيــــر   ،26-26 ــالـــث  ــثـ الـ )الــــربــــع 
الجنوب  مجموعة  أنطونيو  ســان  ويتصدر 
الرابع  املــركــز  فيما يحتل هيوسنت  الــغــربــي، 
قبل األخير فيها )29 فوزا مقابل 30 خسارة(. 
وحقق سان أنطونيو الفوز السابع عشر على 
التوالي )رقم قياسي( بفضل الثاثي كاهوي 
مــتــابــعــات جميعها  و8  نــقــطــة   27( لــيــونــارد 
دفاعية( والماركوس الدريدج )26 نقطة و16 
والفرنسي طوني  دفاعية(  منها   12 متابعة 
بــاركــر )15 نــقــطــة(. فــي املــقــابــل، كـــان جيمس 
)27 نقطة(،  افضل مسجل لهيوسنت  هــاردن 
ــــوري  ــيـــري وكـ وأضـــــــاف كــــل مــــن جـــايـــســـون تـ

بروير )15 نقطة(.
وتــغــلــب مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز عــلــى نيو 
وبــورتــانــد   ،110-112 بــيــلــيــكــانــز  اورلـــيـــانـــز 
 ،95-103 بولز  بــايــزرز على شيكاغو  تــرايــل 
باكس  ميلووكي  على  بيستونز  وديترويت 
مــمــفــيــس  عـــلـــى  صـــنـــز  وفــيــنــيــكــس   ،91-102
غريزليز 111-106، وبروكلني نتس على يوتا 

جاز 96-98.
)رويترز، فرانس برس(

غولدن ستيت أول المتأهلين لـ»البالي أوف«فافرينكا يفوز ببطولة دبي وكارال تتوج بالدوحة

ــة  ــي ــان ــب ــف اإلس ــح ــص ــت ال ــون ــن ع
بــانــتــهــاء  الــرئــيــســيــة  صفحتها 
الليغا،  فــي  مــدريــد  ريـــال  رحــلــة 
حلم،  مجرد  أصبح  اللقب  ــأن  وب
اإلسبانية  »أس«  صحيفة  وعنوت 
يحكم  »جريزمان  المباراة،  بعد 
وكتبت  مـــدريـــد«.  الــعــاصــمــة 
صحيفة »سبورت« اإلسبانية، »ريال 
في  رسميًا«،  الليغا  يودع  مدريد 
وقت كتبت فيه صحيفة »ماركا« 
رسميًا  استقال  الريال  أن  اإلسبانية، 

من المنافسة على لقب »الليغا«.

وداعًا 
ريال مدريد

اختتمت اليوم منافسات 
بطولة دبي لتنس 

الرجال، بفوز السويسري 
ستانيسالس فافرينكا

حقق غولدن ستيت 
فوزه الـ53 هذا الموسم 

ليكون أول المتأهلين 
لمرحلة »البالي أوف«

أحد أطفال األكاديمية يتدرب )إفي(

أنطونيو روميرو، المدير الفني المسؤول عن األكاديمية في مصر )إفي(

أنطونيو روميرو يتحدث مع اثنين من الملتحقين بأكاديمية أتلتيكو مدريد في القاهرة )إفي(

أنطونيو روميرو إلى جانب أحد الالعبين بملعب التدريب في القاهرة )إفي(

لقطة من مباراة سابقة لغولدن ستيت )روب فولدي/Getty(فافرينكا مع كأس البطولة  )كريم صاحب/فرانس برس(

فلسفة 
أتلتيكو

بعد الفوز المهم على ريال مدريد، 
يبدو أن أتلتيكو مدريد ليس مجرد فريق 

كرة قدم فقط، بل أصبح مؤسسة كروية 
تبحث عن النجوم في كل مكان من أجل 

صناعة األحالم

من نهر مانزاناريس إلى النيل

مباريـات
      األسبـوع
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الدوحة ـ العربي الجديد

الكثير  الــعــربــيــة  املـــاعـــب  شــهــدت 
تأجل  حيث  الكبيرة،  النتائج  من 
تتويج الريان في الدوري القطري، 
واألهلي سقط للمرة األولى منذ فترة طويلة.

الدوري السعودي
اشتعل الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما 
انتصر االتحاد 1-صفر على الهال، وتعرض 
األهلي لخسارته األولــى بعد 51 مــبــاراة با 
هزيمة في املسابقة وسقوطه على أرضه 1-2  
أمــام نجران. وكــرر االتحاد تفوقه بذلك على 
الهال عقب الفوز 4-3 في مباراة الذهاب في 

أكتوبر/تشرين األول املاضي.
مــنــذ انــطــاق الــلــقــاء، دخـــل االتـــحـــاد الضيف 
بــقــوة فــي أجـــواء املــبــاراة، وخــالــف التوقعات 
الــتــي رشــحــت ســيــطــرة الــهــال مــنــذ الــبــدايــة، 
ومع بعض املناوشات في البداية، لم يتأخر 
اللقاء، حني حصل االتحاد  الهدف األول في 
عــلــى خــطــأ قــريــب مــن منطقة الـــجـــزاء، وبعد 
تنفيذ الضربة الحرة، ارتطمت الكرة بالسد، 
ووصــلــت إلــى الــاعــب زيــاد الصحفي القادم 
مـــن الــخــلــف، فــأطــلــق تــســديــدة صــاروخــيــة ال 
تصد وال ترد، في مرمى حارس الهال خارد 

اشتعال الدوري 
السعودي

قمة السعودية بين االتحاد والهالل انتهت لمصلحة األول، واشتعل الدوري 
بشكل كبير، وفي قطر سيتوجب على الريان االنتظار لتحقيق لقب الدوري 

لجولة أخرى

3031
رياضة
استحقاق

شراحيلي، والذي طار في الهواء، لكنه عجز 
عن التصدي لها، حيث استقرت في الزاوية 
املستحيلة. في الشوط الثاني، تبادل الطرفان 
الــفــرص، وحـــاول االتــحــاد أن يباغت خصمه 
لتعزيز النتيجة بهدف ثاٍن، لكن الهال بقي 
متيقظًا، ولم تتبدل األمور لينتصر االتحاد 
بهدف نظيف. وفي لقاء آخر، تعرض األهلي 
ــدوري مــنــذ أكــثــر من  لــخــســارتــه األولــــى فــي الــ
عامني بتعثره في جــدة أمــام نــجــران. وبذلك 
تعرض األهلي ألول هزيمة في الــدوري بعد 
51 مــبــاراة دون خــســارة، مــنــذ ســقــوطــه أمــام 
الهال بنتيجة 1-0 في يناير/كانون الثاني 

من عام 2014.
الثاني  واستطاع نجران بذلك تحقيق فوزه 
فــي ثــاث مــبــاريــات، بعدما تــفــوق أيــضــًا 3-4 
على النصر حامل اللقب، في وقت سابق من 
الشهر الجاري، ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة 

ويخرج من منطقة الهبوط ويقفز إلى املركز 
ــبــــاراة اســتــطــاع بــيــســمــارك  الـــعـــاشـــر. وفــــي املــ
تمريرة  تلقى  بــعــدمــا  األول  الــهــدف  تسجيل 
مــمــيــزة مـــن مــواطــنــه إيـــريـــك بــيــريــرا، وانــفــرد 
معيوف  عــبــدالــلــه  الـــحـــارس  وراوغ  بــاملــرمــى 
بــــهــــدوء قـــبـــل أن يـــســـجـــل الــــهــــدف بــســهــولــة. 
بتسديدة  لــأهــلــي  الــتــعــادل  الــحــربــي  وأدرك 
قوية من خــارج املنطقة قبل أربــع دقائق من 
في  فريقه  آمــال  ليحيي  األول  الــشــوط  نهاية 
تحقيق الــفــوز الــثــانــي فــي خــمــس مــبــاريــات. 
لـــكـــن بـــيـــســـمـــارك فـــاجـــأ الــجــمــيــع حــــني هـــرب 
مــن الــرقــابــة الــدفــاعــيــة، واســتــغــل تــمــريــرة من 
مواطنه ويلتون توزين، وسدد الكرة بمهارة 
في مرمى الــحــارس معيوف. وحــاول األهلي 
كثيرًا لتجنب الخسارة األولى بالدوري هذا 
املـــوســـم، لــكــن الـــحـــارس عــبــدالــعــزيــز تكروني 

وقف سدًا منيعًا أمام الكثير من الكرات.

الدوري القطري
الــتــتــويــج بلقب دوري  الــريــان مــن  لــم يتمكن 
نــجــوم قــطــر لــكــرة الـــقـــدم، وذلــــك بــســبــب فــوز 
الجيش على الوكرة 1-صفر. وأحرز املغربي 
عـــبـــدالـــرزاق حــمــدالــلــه هـــدف الــلــقــاء مـــن ركــلــة 
الجيش  ليرفع رصــيــد   73 الدقيقة  فــي  جـــزاء 
إلى 39 نقطة باملركز الثاني ويقلص الفارق 
مــع الــريــان املــتــصــدر إلــى 18 نقطة قبل ست 
الــريــان قريبًا  النهاية. وًأصــبــح  جــوالت على 
مـــن تــحــقــيــق الـــلـــقـــب؛ إذ عــلــيــه حــصــد نقطة 
التتويج ألول  أعلى منصة  واحــدة للصعود 
مرة منذ 1995. وسيكون بوسع الريان حسم 
اللقب أمـــام الــوكــرة يــوم السبت املــقــبــل. وفي 
مباراة رائعة، أحرز املغربي منير الحمداوي 
ثاثة أهــداف ألم صال في التعادل 4-4  مع 
ليفتتح  أم صــال 14 دقيقة  الغرافة. وانتظر 
إسماعيل محمود الرباعية، وعزز الحمداوي 
تـــقـــدم فــريــقــه فـــي الــدقــيــقــة 42، لــكــن بــعــدهــا 
بدقيقتني فقط قلص تامر جمال النتيجة إلى 
2-1. لكن الحمداوي عاد ليسجل بعد خمس 

دقائق من بداية الشوط الثاني.
لكن الــغــرافــة فجر عـــودة قــويــة وســجــل ثاثة 
ــر اإليــــــرانــــــي مــســعــود  ــبـ أهـــــــــداف مـــتـــتـــالـــيـــة عـ
شجاعي في الدقيقة 54، واملجري كريستيان 
والـــســـلـــوفـــاكـــي   ،71 الــــدقــــيــــقــــة  فـــــي  نـــيـــمـــيـــث 
فــاديــمــيــر فــايــس بــعــدهــا بــســت دقـــائـــق. لكن 
الثالث  الــحــمــداوي نــجــح فــي تسجيل هــدفــه 
ــــدف فـــريـــقـــه الــــرابــــع قـــبـــل نـــهـــايـــة املــــبــــاراة  وهــ
بثماني دقــائــق. ورفــع أم صــال رصــيــده إلى 
الــخــامــس، بينما أصبح  31 نقطة فــي املــركــز 
رصيد الغرافة 26 نقطة باملركز الثامن. وفي 
الترتيب  مباراة أخــرى سقط مسيمير متذيل 
أمام نادي قطر بنتيجة 3-صفر، ليتعثر للمرة 
18 فــي 20 مــبــاراة بــاملــوســم الــجــاري، وتجمد 
رصيد مسيمير عند أربــع نــقــاط، وهــو قريب 
جدًا من توديع دوري األضواء، والسقوط إلى 
إلى  رفــع قطر رصيده  بينما  الثانية،  الدرجة 

القادسية الكويتي 
ينفرد بالصدارة بعد فوزه 

على السالمية

الفرنسيون يؤيدون مواصلة استبعاد بنزيمة عن المنتخب
كشف استطالع رأي أن سبعة من كل عشرة فرنسيني ال يريدون استدعاء مهاجم 
ريال مدريد كريم بنزيمة ملنتخب فرنسا لكرة القدم، بسبب تورطه في قضية ابتزاز 
زميله في منتخب »الديوك« ماتيو فالبوينا بفيديو إباحي. وأشار االستبيان إلى أنه 
القدم أقل قسوة مع بنزيمة، إذ يعتقد %60  من بني املستطلعني كان مشجعو كرة 
.)RTL( منهم فقط أنه يجب اإلبقاء على استبعاده من املنتخب، وفقا ملا ذكرته إذاعة

تأجيل تطبيق النظام الجديد للتجارب التأهيلية 
في فورموال 1

الحقوق  عــن  املــســؤول  ايكلستون  بيرني  قــال 
لــلــســيــارات إن  الــتــجــاريــة لسباقات فــورمــوال 1 
التأهيلية  التجارب  فــي  الجديد  النظام  تطبيق 
ســيــؤجــل حــتــى الــســبــاق الــخــامــس مــن املــوســم 
بسبب مسائل فنية. ويبدأ املوسم في أستراليا 
يـــــوم 20 مــــــــــــارس/آذار لـــكـــن نـــظـــام الـــتـــجـــارب 
الدولي  االتحاد  أعلنه  الــذي   - الجديد  التأهيلية 
اجراء  - سيتطلب  املاضي  األسبوع  للسيارات 
تغييرات على برامج الحاسب التي تتحكم في 
اإلذاعــة  هيئة  ايكلستون  وأبــلــغ  التوقيت.  نظام 
البريطانية )بي.بي.سي( »رجالي الذين يعملون 
ــوا: ال نـــريـــد تطبيق  ــ ــال الــتــوقــيــت قــ عــلــى نـــظـــام 
القيام  بوسعنا  أنــه  نعتقد  ال  ألنــنــا  التغييرات 

بذلك على نحو صحيح في الوقت املناسب«.

الجزيري يفوز بالجولة األولى 
في كأس العالم للخماسي الحديث

الــرجــال فــي الجولة األولـــى من  تــوج املــصــري عمرو الجزيري بطاًل ملنافسات فــردي 
القاهرة، ليعزز فرصته في  العالم للخماسي الحديث »البنتاثلون« في  سلسلة كأس 
التأهل لأللعاب االوملبية للمرة الثالثة على التوالي. وجمع الجزيري 1478 نقطة متفوقا 
بثماني نقاط على املجري آدم ماروسي صاحب برونزية اوملبياد لندن 2012 والذي 

جاء في املركز الثاني.

وسلون ستيفينز 
تفوز ببطولة السيدات

املصنفة  األمــريــكــيــة ســلــون ستيفنز  أحـــرزت 
أكابولكو.  السيدات ببطولة  لقب فردي  الثانية 
في  أقيمت  التي  للبطولة  النهائية  املباراة  وفي 
السلوفاكية  عــلــى  ستيفنز  فــــازت  املــكــســيــك، 
مقابل  بمجموعتني  سيبولكوفا  دومــيــنــيــكــا 

مجموعة واحدة بنتيجة 6-4 و4-6 و6-7.

مكليش: أتمنى أن يمتلك العبو الزمالك 
نفس حماس الرئيس

يأمل أليكس مكليش املدرب الجديد للزمالك حامل لقب الدوري املصري املمتاز لكرة 
القدم أن يكون لدى فريقه نفس حماس رئيسه مرتضى منصور بعد تقديمه لوسائل 
اإلعالم. وقال املدرب االسكتلندي البالغ عمره 57 عاما »أود أن أقول بعد سماع رئيس 
النادي.. ال أفهم الكثير مما يقوله لكن حماسه لناديه واضح للغاية«. وأضاف مكليش 
أنا  »إذا نجحت  املمتاز مرتني  االسكتلندي  الـــدوري  لقب  رينجرز إلحـــراز  قــاد  الــذي 
و)الطاقم التدريبي( في أن نجعل الالعبني يملكون نفس حماس الرئيس.. فأعتقد أن 

فرصتنا ستكون كبيرة للغاية في النجاح«.

النمساوي تيم يتوج ببطولة أكابولكو للرجال
فاز النمساوي دومينيك تيم املصنف الرابع بلقب فردي الرجال في بطولة أكابولكو 
للتنس. ففي املباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في املكسيك فاز تيم على األسترالي 
برنارد توميتش املصنف الخامس بمجموعتني مقابل مجموعة واحدة بنتيجة 6-7 

و4-6 و3-6.

مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. خالل مسيرته الطويلة 
لم يشرف على الكثير من األندية بل كانت مهمة تدريب 
العالم شغله الشاغل،  املنتخبات الوطنية في كافة أقطار 
بل لنقل كانت شغفًا لديه، حيث جاب الكثير من البلدان، 
إلــى أوروبـــا وأفــريــقــيــا، وكــذلــك في  مــن أميركا الالتينية، 
املنطقة العربية في الشرق األوسط، إذ خاض العديد من 
للكثير  وقادها  تحديدًا،  منتخبات خليجية  مع  التجارب 

من النتائج اإليجابية.
نادي  ثم  عــام 1967،  الغاني في  املنتخب  مع  كانت  البداية 
في  الــكــويــت  منتخب  تــدريــب  يــتــولــى  أن  قــبــل  فلومينيزي، 
عام 1978 وبقي معه حتى 1982، حقق خالل هذه الفترة 
فــي 1982،  الخليج  كــأس آسيا سنة 1980، وكــذلــك كــأس 
ثم  واحــدة،  البرازيلي سنة  املنتخب  لتدريب  غــادر  وبعدها 
التي  املتحدة،  العربية  اإلمــارات  وأشــرف على  فلومينيزي، 

قادها في كأس العالم آنذاك، ومن ثم السعودية التي انتصر 
تــســّلــم مهمة  وفـــي ســنــة 1991،  آســيــا.  كـــأس  بلقب  معها 
لتحقيق  جــاهــزًا  ــان حينها  وكـ ــبــرازيــل،  ال منتخب  تــدريــب 

املطلوب في كأس العالم 1994.
في تلك البطولة وصل املنتخب البرازيلي إلى النهائي بقيادة 
ثّلة من النجوم، على رأسهم روماريو بيتيو وكثر غيرهم، 
وجاء االنتصار الصعب على حساب املنتخب اإليطالي في 
النهائي بركالت الجزاء، بعد أن أضاع روبرتو باجيو الركلة 
أندية ومنتخبات،  الفترة بني 10  الحاسمة. تنّقل بعد هذه 
ومن ثم عاد إلى منتخب السامبا مساعدًا لسكوالري، ففاز 
البرازيلية  الظاهرة  أيضًا، حني سجل  العالم 2002  بكأس 
رونالدو هدفي املباراة أمام أملانيا. وبعد رحيل سكوالري 
لــقــب كوبا  املــهــمــة مــن 2003 حــتــى 2006، فــحــقــق  تــســّلــم 

أميركا وكأس القارات أيضًا.

حسين غازي

ــاء الــالمــعــة.  ــمـ كــــرة الـــقـــدم دائـــمـــًا تــنــجــب الــكــثــيــر مـــن األسـ
العــبــون كــبــار يـــولـــدون داخــــل مــيــاديــن هـــذه الــلــعــبــة، ومــن 
كبار، على غرار  إلــى مدربني  ذلــك  بعد  يتحولون  رحمها 
بيب غوارديوال مثاًل، زين الدين زيدان، كارلو أنشيلوتي، 
وتطول القائمة. بعضهم قد يفشل وآخرون قد يحققون 
البعد عن هذه  نجاحات باهرة، لكن هناك فئة بعيدة كل 
املــجــمــوعــة، أشــخــاصــًا يـــقـــررون شـــق طــريــقــهــم فـــي عــالــم 
، ودون أن تطأ  التدريب دون أن يكونوا العبي كرة أصــالً
البرتغالي  غــرار  على  األخــضــر،  امُلعِشب  أرضية  أقدامهم 
برازيلي، ويدعى  اليوم  لكن بطلنا  جوزيه مورينيو مثاًل، 

كارلوس ألبيرتو بيريرا.
ألبيرتو غوميز بيريرا، في  في عام 1943، ولد كارلوس 

كارلوس ألبيرتـو بيريرا

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات العربية

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
مدرب برازيلي 

حقق الكثير 
من األلقاب في 
مسيرته الكروية

الريان القطري 
يتصدر الدوري 
بفارق كبير عن 
منافسيه 
)Getty(

انتصار مهم على حساب  القسنطيني من تحقيق  الرياضي  النادي  نجح 
شباب رياضي بلوزداد في إطار منافسات الدوري الجزائري ، فيما تعادل 
شبيبة القبائل أمام دفاع تاجناتت بنتيجة 1-1 على ملعب 1 نوفمبر 1954، 
وكذلك انتهت مباراة مولودية وهران وسريع غليزان بالتعادل اإليجابي، 
والتي لعبت بدون جماهير على ملعب أحمد زبانة، بهدف لمثله، فيما 
فاز أمل األربعاء 2-1 على جمعية وهران على ملعب إسماعيل مخلوف، 

وكذلك نصر حسين داي بهدفين نظيفين على اتحاد البليدة.

المنافسات الجزائرية

وجه رياضي

20 نقطة وبــقــي بــاملــركــز قبل األخــيــر. وسجل 
الــشــوط الثاني بفضل  قطر ثاثة أهـــداف فــي 
هدفني من الكوري الجنوبي هــان كــوك يونغ 

وهدف من علي عوض.

الدوري الكويتي
االنــفــراد  فــي  الكويتي  القادسية  نـــادي  نجح 

في  وتحديدًا  اللقاء،  في  الثاني  الهدف  ذاتــه 
فــي األنــفــاس  اللقاء  الدقيقة 66، ومــع دخـــول 
األخــيــرة أحـــرز الــنــجــم الــكــويــتــي بـــدر املــطــوع 
ــاري  ــم فـــهـــد األنــــصــ ــتـ ــتـ ــهــــدف الـــثـــالـــث، واخـ الــ
املهرجان التهديفي في الوقت املحتسب بدال 

عن ضائع.
وفـــي لــقــاٍء آخـــر انــتــصــر كــاظــمــة عــلــى نظيره 

ــاز لــكــرة  ــتـ ــمـ ــــدارة الـــــــــدوري الـــكـــويـــتـــي املـ بـــــصـ
الـــقـــدم، بــعــدمــا حــقــق انــتــصــارًا مــهــمــًا للغاية 
بنتيجة  الساملية  األول واألخير  على غريمه 

4-صفر.
وتقدم محمد الفهد ملصلحة القادسية بعدما 
أطلق تسديدة قوية للغاية من خارج منطقة 
الجزاء في الدقيقة 41، ومن ثم أضاف الاعب 

الجهراء 5-1 بنتيجة كبيرة، ليصبح رصيده 
الــخــامــس، بينما توقف  املــركــز  فــي  28 نقطة 
ـــ17 نقطة في  رصــيــد الــخــاســر عــنــد حــاجــز الــ
املـــركـــز الــتــاســع. ورفــــع خــيــطــان رصـــيـــده إلــى 
27 نقطة في املركز السادس بعد تغلبه على 
ــز 11  ــركـ ــر فـــي املـ ــيـ الـــشـــبـــاب 3-2 لــيــبــقــى األخـ

برصيد 11 نقطة من 17 مباراة.
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ضد الجوع
مبادرات أوروبية لوقف هدر الطعام

ناصر السهلي

العاصمة  في  مجتمعية  بمبادرة 
توجهت  كوبنهاغن،  الدنماركية 
بافتتاح  شعبية  كنسية  منظمة 
أول مــتــجــر )ســــوبــــر مــــاركــــت( مــتــخــصــص 
ــا  ــتــــي يــــجــــري هـــدرهـ بـــــاملـــــواد الـــغـــذائـــيـــة الــ
ورميها كنفايات من قبل املتاجر وشركات 

اإلنتاج في البالد.
وبعد جدل استمر ألكثر من عام، استطاعت 
املــبــادرة أن تجذب األنظار إليها من خالل 
املتجر األول من نوعه في منطقة جسر آما 
في كوبنهاغن، والذي يعتبر موقعا مكتظًا 
بــــاملــــارة واملـــتـــســـوقـــن، ويـــتـــوقـــع الــقــائــمــون 
شبيهة.  متاجر  بافتتاح  تتسع  أن  عليها 
وتــخــتــص هـــذه املــتــاجــر بــمــواد غــذائــيــة من 
ضمن 700 ألف طن يجري هدرها ورميها 
ونصف  مليار  وبــمــقــدار  سنويًا،  كنفايات 
اإلغــاثــيــة  املــنــظــمــة  وتـــقـــول  املـــلـــيـــار دوالر. 
الــكــنــســيــة إنـــه »بــيــنــمــا يــعــيــش يــومــيــا 800 
مــلــيــون إنــســان فــي الــجــوع فـــإن وقـــف هــدر 
الــطــعــام مـــن خــــالل هــــذه املــتــاجــر يــمــكــن أن 
يساعد بأرباح عائدات املبيع الفقراء حول 
العالم«. املنظمة الكنسية الشعبية لإلغاثة 
في الدنمارك تنشط حول العالم في مجال 
الــفــقــراء واملــحــتــاجــن وبمشاريع  مــســاعــدة 
ــبـــرعـــات  ــتـ يــــجــــري تـــمـــويـــلـــهـــا مـــــن خــــــالل الـ
واملساعدات الشعبية وسلسلة متاجر بيع 

املالبس واألدوات املستعملة. 
فـــوود« ستكون أســعــار مــواده  متجر »وي 
املتاجر  إلــى 50 باملائة عــن  أقــل بنسبة 30 
ــيــــوم، اإلثـــنـــن 22  األخـــــــرى، وبــافــتــتــاحــه الــ
في  عليه  القائمون  يــرغــب  فــبــرايــر/شــبــاط، 
افـــتـــتـــاح فـــــروع أخـــــرى فـــي مــــدن الـــدنـــمـــارك 
بحسب بيان صحافي ترافق مع االفتتاح. 
املــبــادرة مــن خالل  القائمون على  ويــهــدف 
الــشــركــات  يـــجـــذبـــوا  أن  إلــــى  األول  املــتــجــر 
التي تنتج وتوزع املواد الغذائية ومحالت 
من  يزيلونه  بما  التبرع  إلــى  التجزئة  بيع 
بسبب  ومــحــالتــهــم،  رفـــوف شركاتهم  على 
ــا فـــي الــتــغــلــيــف أو اقــــتــــراب تــاريــخ  عــيــب مـ
انتهاء االستهالك. ووفق تصريحات ملدير 
املشروع، باسل حميدان، فإن »الهدر يعتبر 
الــبــالد وهــو طعام يمكن للناس  كبيرا فــي 
ــفــــادة مـــنـــه بــحــيــث نــخــفــف مــــن هـــذه  ــتــ االســ
املستهلكن  بـــدعـــوة  املــســتــفــحــلــة  الــظــاهــرة 
لشراء تلك املواد«. وتتحمل متاجر التجزئة 
الــغــذائــيــة الــصــغــيــرة مــســؤولــيــة إهــــدار 163 
ألف طن سنويًا بحسب أرقام وزارة البيئة 
ــواد الــغــذائــيــة، وهــــو أمــــر تــنــبــهــت إلــيــه  ــ واملــ
ــي تـــوقـــفـــت عــــن عـــرض  ــتـ ــتـــاجـــر الـ بـــعـــض املـ
البيع بأسعار رخيصة للفواكه انطالقا من 
نظرية أن »شراء 20  تفاحة بسعر رخيص، 
ــًا، يــعــنــي أن املــســتــهــلــك ســيــرمــي  ــرونــ 20 كــ
»ريما  املسماة  املتاجر  أحــد  وفــق  نصفها« 

1000« في الدنمارك.
ويعتبر اتفاق وزيرة البيئة في كوبنهاغن، 
ألقت  التي  املــبــادرة،  تلك  مــع  إيفا هانسن، 
ــام، أحــد  ــعـ الـــضـــوء عــلــى مــســألــة هــــدر الـــطـ
القائمن على  الــتــي منحت  األســبــاب  أهــم 
املبادرة رخصة للبدء في افتتاح متاجرهم 

ا مــــن كـــوبـــنـــهـــاغـــن.  وكــــان  ــة بـــــــدء ــيـــريـ الـــخـ
الـــعـــام املـــاضـــي قـــد شــهــد طــفــرة فـــي تــوجــه 
بدل  غذائية،  بمواد  للتبرع  املتاجر  بعض 
إتالفها، ملنظمة خيرية أخرى تسمى »بنك 
املــواد الغذائية« والتي ال تبيع املــواد إنما 
تــســتــخــدمــهــا لــطــهــي الـــطـــعـــام لــلــمــشــرديــن 
واملدمنن، وتمنع القوانن التبرع من قبل 
فـــوود«  الــجــديــد »وي  للمتجر  األشــخــاص 
املتاجر  بــه  مــا تتبرع  األمــر على  ويقتصر 
فقط. وعلى الرغم من التشكك الذي يبديه 
خبراء في التصرفات االستهالكية، ومنهم 
ــة آرهــــــــــوس، جـــون  ــعـ ــامـ الـــبـــرفـــســـور فــــي جـ
ثوغريرسن، حول »ما إذا كان يمكن لهذه 
ــادات  ــعـ املــــبــــادرة أن تــســاهــم فـــي تــغــيــيــر الـ
فــي املجتمع«،  واملــمــارســات االســتــهــالكــيــة 
إال أن هــؤالء يــؤكــدون أنها »فكرة صائبة، 
املستهلكون  كـــان  إذا  مــا  لــنــرى  وسننتظر 
ــر مـــــــواد غــــذائــــيــــة كــمــا  ــاجـ ــتـ ــلـــون مـ ــيـــدخـ سـ
ــة املــســتــعــمــلــة  ــســ ــبــ ــلــــون مـــتـــاجـــر األلــ ــدخــ يــ

للمنظمة الخيرية نفسها«. 
الدنماركية،  املــدن  فــي  املهاجرة  البيئة  فــي 
ــبـــازار«، وهــو ســوق كبير  كما فــي حــالــة »الـ
يــالحــظ املستهلكون  آرهـــــوس،  مــديــنــة  فـــي 

الدنماركيون كيف أن املهاجرين »يقومون 
ــي املـــــــواد الــغــذائــيــة  ــ ــدم رمـ ــعـ بــعــمــل جـــيـــد بـ
وخـــــصـــــوصـــــا الــــــفــــــواكــــــه والـــــــخـــــــضـــــــروات، 
ــار  ــعــ ــأســ ــــات بــ ــــطـ ــــسـ ــــى بـ ــلـ ــ فــــيــــضــــعــــونــــهــــا عـ
إذا ما رغــب في  منخفضة ليقرر املستهلك 
استهالكها في ذات اليوم أو اليوم التالي«، 
وهو ما تؤكده لـ »العربي الجديد« الباحثة 
فــــي »الـــتـــصـــرفـــات االســـتـــهـــالكـــيـــة لــلــبــشــر«، 

بريتا أندرسن، من آرهوس.
مبادرة ديرامبارش وفي فرنسا وبمبادرة 
أراش  من عضو مجلس بلدي في باريس، 
ديــرامــبــارش، الـــذي عـــاش الــجــوع فــي فترة 
الوطنية  الجمعية  أو  البرملان  أقر  دراسته، 
باإلجماع قانونًا يجرم رمي أو هدر املواد 
الغذائية من قبل املتاجر وبدء العمل به في 

12 سبتمبر/ أيلول املاضي.
ــدر أي متجر  الـــقـــانـــون الــفــرنــســي يــمــنــع هــ
مساحته فوق 400 متر مربع برمي الطعام 
فــي حــاويــات الــقــمــامــة. ومـــا أقـــر فــي فرنسا 
هو إلزام املتاجر بأن تذهب املواد الغذائية 
إلـــى جمعيات خــيــريــة. وبحسب  الــفــائــضــة 
قــال أراش فإنه في املتوسط »يرمي كل  ما 
يوميا  الطعام  مــن  كيلو   50 حــوالــى  متجر 

وهـــو مــا يمكن أن يــســد رمـــق 100 شخص 
محتاج للطعام«.

ألــف متجر،  فــي فرنسا يوجد حــوالــى 300 
وبــهــذا الــقــانــون يــمــكــن إطــعــام املــاليــن من 
ــوم بـــرمـــيـــه فــــي الـــنـــفـــايـــات،  الـــبـــشـــر مـــمـــا تـــقـ
ــإن أكــثــر  ــ وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »لــــومــــونــــد« فـ
مــن ثــالثــة مــاليــن ونــصــف مــلــيــون فرنسي 

يحتاجون إلى مساعدة غذائية. 
ووفــــق بــاحــثــن فـــإن أكــثــر مــن ســتــة مالين 
عــدم يقن غذائي  فرنسي يعيشون »حــالــة 
بــســبــب األوضـــــاع االقـــتـــصـــاديـــة«، كــمــا كــان 
املــبــادرة  ألراش صــاحــب  بالنسبة  الــوضــع 

في أثناء فترة دراسته الجامعية.
املالية  بالعقوبة  يــجــرم  الفرنسي  الــقــانــون 
وحـــتـــى بــالــســجــن مـــن يــشــمــلــه قـــانـــون منع 
ــدار الــطــعــام مـــن املــتــاجــر إلــــى حـــاويـــات  ــ إهــ
الــقــمــامــة، تــتــذرع الــعــديــد مــن املــتــاجــر حــول 
أوروبــــا بــعــبــارة »األفــضــل قــبــل« الستخدام 
املنتج وحتى الفواكه ألجل رميها كنفايات 
بينما األمر ال يتعلق بجملة عن »صالحية 

املنتج لألكل«.
ــون فــي  ــ ــيــ ــ مــــا يــــحــــاول الـــنـــاشـــطـــون األوروبــ
مجال وقف هدر الطعام هو تعميم التجربة 
الفرنسية عبر حملة تواقيع،  شــارك فيها 
حتى اآلن أكثر من 758 ألف إنسان، ويطالب 
هؤالء بالضغط على دول االتحاد األوروبي 
املجّرم  الفرنسي  القانون  يشبه  مــا  لفرض 
لــرمــي الــطــعــام فـــي حـــاويـــات الــقــمــامــة، من 
خــالل مشاركة مليون توقيع من ربــع دول 
االتحاد، لتقديم مقترح القانون إلى رئيس 
ليتخذ موقفًا  يونكر  كلود  املفوضية جــان 
بالنسبة إلــى مــبــادرة مــواطــنــن أوروبــيــن 

يطالبون بتجريم الهدر.
البرملان األوروبي طالب يونكر بالبحث في 
ما يمكن عمله في هذه القضية، وهو أيضا 
ما فعله الصليب األحمر الفرنسي ومنظمة 
»الــعــمــل ضــد الـــجـــوع« لــفــرض ضــغــط على 
مفوضية االتحاد األوروبي. وبحسب أرقام 
ــيـــة، فـــإن الــهــدر السنوي  املــفــوضــيــة األوروبـ
االتــحــاد يتجاوز 100 مليون طن  فــي دول 
مــن الــغــذاء وخــصــوصــا مــن شــركــات إنــتــاج 
عــمــالقــة بــيــنــمــا مــتــاجــر الــتــجــزئــة ال تحتل 

قائمة األكثر إهدارا للغذاء.
فـــي الـــدنـــمـــارك والــعــديــد مـــن دول الــشــمــال، 
يعارض الساسة واملشرعون تبني التقليد 
أن »الطريقة الطوعية«  الفرنسي معتبرين 
هي األكثر إثمارا في وقف الهدر. ويرفض 
الــحــزب الــحــاكــم فــي كــوبــنــهــاغــن الــضــغــوط 
ــانــــون يـــجـــرم تــصــرف  ــدة لـــفـــرض قــ ــزايــ ــتــ املــ
يعتبر  بينما  واملتاجر،  الغذائية  الشركات 
املنظمة  الطعام«،  »بنك  إنغمان من  ياسبر 
الــخــيــريــة ملــســاعــدة الــجــوعــى، أن »الــقــانــون 
الــفــرنــســي يمكن أن يــكــون رســالــة واضــحــة 
بأن رمي الغذاء يجب أن يؤخذ بشكل جدي 
في املجتمعات األوروبية الغربية، والوعي 
في  كثيرا  مثمر  الــدنــمــارك  فــي  االجتماعي 

هذا االتجاه«.
وتبن بعد يوم واحد من افتتاح أول متجر 
في كوبنهاغن أن الظاهرة ستتسع أكثر، إذ 
فرغ تمامًا من 

ُ
إن سوبرماركت »وي فوود« أ

قبل الزبائن خالل ساعات من افتتاحه.

محاوالت توعية مجتمعية لوقف هدر 700 ألف طن سنويًا من الغذاء )العربي الجديد(

تنتشر في أوروبا مؤخرًا مبادرات مجتمعية عدة لوقف هدر الطعام، عبر تثقيف المستهلك وتغيير عاداته الشرائية، ولخلق 
الوعي بحاجات توفير الطعام للفقراء حول العالم

هوامش

أمجد ناصر

ال أخـــبـــار جــيــدة مـــن الــعــالــم الــعــربــي اآلن. هــنــاك من 
يــواصــلــون حــيــاتــهــم كــاملــعــتــاد، وهــنــاك مــن تبتلعهم 
الحروب  الــبــاردة، إن نجوا طبعا من  البحار واملنافي 
ــا. الــصــور التي  الــتــي تــمــّزق مجتمعاتهم ودولــهــم إربـ
تـــنـــا، مـــن األعــــمــــاق، وجــعــلــتــنــا نــشــك أنــنــا ننتمي  هـــزَّ
وهــؤالء الذين يقتلون بــدم بــارد إلــى بــاد واحــدة، بل 
َحِركة. 

ُ
حتى إلى جنس واحد، كلحت. نفدت طاقتها امل

صـــارت مــصــدر إزعـــاج مــن نـــوٍع آخـــر. الــتــعــّود أخطر 
ما يهدد الصور. لإلنسان قدرة عجيبة على اعتياد 
السيئ حتى يجيئه األسوأ، ثم ما يلبث أن ُيْدَرج، هذا 
األخير، في خانة »التطبيع«. أي تحويل غير العادي، 
إلى  والاطبيعي  إلــى شيوع،  واالستثناء  عــادي،  إلــى 
يــحــّرك مشاعر.  يــديــر رأســـا وال  مــعــتــاد، ال  طبيعي، 
الشكاني  الــروســي  ر 

ّ
نظ

ُ
امل يقوله  بما  رنا 

ِّ
يذك شــيء 

يــلــتــهــم، عــلــى حد  الــــذي  شكلوفسكي عــن »الـــتـــعـــّود« 
والزوجة! ومثلما  األعمال واملابس واألثــاث  تعبيره، 
الكثير  الطبيعي، فإن  التعّود إلى تطبيع غير  يفضي 

يفضي إلى القليل. 
ــيـــس الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــصــــور واألصـــــــــــوات والـــــروائـــــح  لـ
كــنــا، بــل القليل. هــذا مــا حــدث.  واملــامــســات مــا يــحــرِّ
فــاضــت الــكــامــيــرات بــالــصــور واالســتــغــاثــات. انزلقت 

هــذه مــن الــشــاشــات، ونــزلــت بيننا. فزعنا أول األمــر، 
ثم ما لبثنا أن اعتدناها، وأخيرًا طردناها من بيوتنا 
ماذا  مكانها.  ليس  هــذا  بيننا؟  تفعل  فما  ومكاتبنا. 
بوسعنا أن نفعل لها. لننصرف إلى مسابقات الغناء 
ــاء واإلســفــاف  ــ والــرقــص ومــهــرجــانــات الــطــعــام واألزيـ
منقطع النظير الذي يسمونه كوميديا. أظن أن هذا ما 
يحدث، اليوم، للعربي الناجي من العصف، إلى حني، 
قــادٌم، ما لم تكن  الجميل«  بالطبع، ألن »الخراب غير 
والوطني  بالخارجي،  املحلي  ربــط  تعيد   

ٌ
وقــفــة هناك 

يــزال  ال  الــقــديــم  الــيــســاري  التشخيص  هــذا  بالعربي. 
ســـاري املــفــعــول. لــم تـــزده األحــــداث إال وجــاهــة. رأينا 
ريــاح  مــن  ر نفسه  ــَســوِّ ُي أن  املحلي  لــم يستطع  كيف 
الـــخـــارج. هــا هــو الــشــأن الــعــراقــي يختلط بــالــســوري، 
مثلما يختلط اليمني بالخليجي، واملصري والتونسي 
الفلسطيني  الشأن  كــان  مثلما  بالليبي.  والــجــزائــري 
)وال يــزال( مختلطا بما هو أردنــي ولبناني وسوري 

ومصري، مباشرة. 
الـــعـــربـــي اآلن. هــنــاك  الـــعـــالـــم  مــــن  أخــــبــــار جـــيـــدة  ال 
استحقاقاٌت قديمة تعود. هناك أراشيف تفتح. وهناك 
 توضع على الخرائط التي تفرد على 

ٌ
مشارط جديدة

الطاوالت. أكاد أقول إن عاملا جديدًا )في منطقتنا على 
الخارج  القادمة من  أمامنا بالطائرات  األقل( يتشكل 
وجنود الطوائف وامللل والنحل التي تخرج من بطون 

خرائط  وضــعــوا  الــذيــن  األرض.  على  وتسير  الكتب، 
جــديــدة.  تقسيم  خــرائــط  يضعون  القديمة  التقسيم 
 أن تــعــود إلـــى الــواجــهــة االتــفــاقــات 

ً
ــيــس مــصــادفــة ول

فا شيء  طويت.  التي  وامللفات  ألغيت،  التي  القديمة 
ُيرمى من أدراج املتربول القديم الجديد. 

¶ ¶ ¶
كتبت مــرة، في هذا املنبر، باستفاضة عن »معاهدة 
ــــدول املــنــتــصــرة في  الـ ســيــفــر« )1920( املــبــرمــة بـــني 
العثمانية، واستبعد  األولى والسلطنة  العاملية  الحرب 
األميركيون الذين كانوا يحُبون على مسرح السياسة 
الضابط  رفضها  التي  االتفاقية  تلك  منها.  الــعــاملــي، 

الصاعد في الحياة التركية، كمال أتاتورك، واستبدلت 
بمعاهدة لوزان )1923( كانت تلحظ خارطة مختلفة 
التي نعرفها  للشرق األوســط )وتركيا تحديدًا( غير 
ة للسلطنة املنهارة، تناهش 

ّ
اليوم. فغير شروطها املذل

 
ً
الفرنسيون واإليطاليون والبريطانيون أجزاء واسعة
مما يكّون الجمهورية التركية الحالية. كما أنها كانت 
ــر أن 

َّ
ــٍة لـــأكـــراد. وربــمــا يــجــدر الــتــذك ــ تلحظ نـــواة دول

مملكة الحجاز نالت اعترافا دوليا وفق تلك املعاهدة. 
نسي العالم »سيفر« بعد عام من توقيعها، لكّن هناك 
تعيد فرد خريطتها  أميركية مؤثرة،  إعامية  منابر 
التركية والعربية مرة أخرى. إْن لم يتحدث مسؤولون 
سياسيون وعسكريون غربيون عن معاهدة سيفر 
صراحة، فهم يتحدثون، على نحو صريح ومتواصل، 
التي كانت عليها منذ نحو  عن منطقٍة جــديــدٍة غير 
خمس سنني. وهذا يحدث، اآلن، على األرض. الحظوا 
استشعار حلفاء أميركا، العرب واإلقليميني، بالخطر 
ــقــادم مـــن  جــهــة حلفائهم الــقــدامــى. فــأمــيــركــا التي  ال
األطلسي  وال  أميركا،  تعد  لم   

ً
طويا عليها  اعتمدوا 

ــلــني. لــن تنجو 
َّ
هــو األطــلــســي الــذيــن كــانــوا أبــنــاءه املــدل

مــنــطــقــتــنــا مـــن هــــذا الــعــصــف. لـــن تــعــود كــمــا كــانــت. 
اآلخــــرون يــعــرفــون مـــاذا يــريــدون مــنــا. نحن الــذيــن ال 
نعرف ماذا نريد. ربما يصحُّ أن نقلب قولة القذافي: 

من نحن اآلن؟

أخبار سيئة

وأخيرًا

لن تنجو منطقتنا من هذا 
العصف. لن تعود كما كانت. 
اآلخرون يعرفون ماذا يريدون 

منا. نحن ال نعرف ماذا نريد

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

باختصار

تقدر قيمة املواد الغذائية التي 
يتم إهدارها سنويا بنحو مليار 

ونصف مليار دوالر، في ما 
يكابد 800 مليون شخص من 

الجوع. 

■ ■ ■
بادر متجر »وي فوود« في 
الدنمارك إلى عرض أغذية 

معرضة للهدر، بأسعار بنسبة 
 من 

ّ
30 إلى 50 في املائة أقل
املتاجر األخرى. 

■ ■ ■
البرملاني الفرنسي، أراش 
ديرامبارش، دفع الجمعية 

الوطنية إلى إقرار قانون يجّرم 
رمي أو هدر الطعام من قبل 

املتاجر واملطاعم.
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