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اإلرهاب يضرب مالعب العراق
تعتبر كرة القدم وسيلة حضارية تؤدي دورًا مهمًا في التقريب بين 

الشعوب، ولكن في العراق تحّولت المالعب إلى ساحة لإلرهاب. ]28ـ29[

دمشق ــ العربي الجديد

مــن  نــه 
ّ
تمك اســتثمار  الســوري  النظــام  يحــاول 

»الدولــة  تنظيــم  مــن  تدمــر  مدينــة  اســتعادة 
اإلســامية« قبــل أيام ومخططــه لنقل املعركة إلى 
مــدن ســورية أخــرى ضــد التنظيــم، سياســيًا إلى 
أبعــد مــدى، من خال الســعي إلــى محاولة فرض 
تصــوره ألي تســوية سياســية فــي الفترة املقبلة. 
وقــد انعكــس هــذا األمــر فــي تصريحــات رئيــس 
الثاثــاء،  أمــس  األســد،  بشــار  الســوري،  النظــام 
لوكالــة »إنترفاكــس« لألنبــاء، بتأكيــده أن »نجــاح 

الروســي  العســكري  والدعــم  الســوري  الجيــش 
لــن يعرقــا التســوية السياســية، بــل ســيعّجان 
مــن  الســوري  »املوقــف  أن  إلــى  مشــيرًا  بهــا«، 
 السياســي لــم يتغيــر قبــل وبعــد املشــاركة 

ّ
الحــل

العسكرية الروسية«.
وأضاف األسد للوكالة الروسية، أن وفد الحكومة 
»أظهــر مرونــة فــي محادثــات الســام فــي جنيــف 
واحــدة  فرصــة  نضيــع  ال  حتــى  املعارضــة،  مــع 
وتركيــا  الســعودية  راهنــت  حــن  فــي  للتســوية، 
وفرنسا وبريطانيا على هزيمة الجيش السوري 
لفرض شروطها على دمشق خال املحادثات«.

ويعتبــر النظــام الســوري أن أي تســوية سياســية 
ال يمكــن أن تشــمل األســد ومصيــره. في املقابل، 
يشــكل مصير األســد، من وجهة نظر املعارضة، 
بنــدًا أساســيًا يجــب طرحــه فــي جولــة املحادثــات 
املرتقبــة بــن النظــام الســوري واملعارضــة، بعدما 
تــم اختتــام الجولة املاضية مــن محادثات جنيف، 

بترحيل بند االنتقال السياسي. 
وفي السياق، نقلت وكالة »إنترفاكس« لألنباء عن 
عضــو الهيئــة العليــا للمفاوضــات فــي املعارضــة 
الســورية، ريــاض نعســان أغــا )الصــورة(، قولــه، 
أن  يجــب  األســد  مســتقبل  إن  الثاثــاء،  أمــس 

يكــون املوضــوع الرئيســي ملحادثــات الســام فــي 
جنيــف، وإن دعــوة موســكو إلــى عــدم مناقشــة 
ذلــك تهــدف إلى تقويــض املفاوضات. وكان نائب 
الروســي، ســيرغي ريابكــوف،  الخارجيــة  وزيــر 
قــال إن واشــنطن تفّهمــت موقــف موســكو بأنــه 
ينبغي عدم مناقشــة مســتقبل األســد اآلن. األمر 
الــذي اســتدعى ردًا مــن نعســان أغــا بالقــول »مــن 
الواضح أن هذا التصريح يهدف إلى وقف عملية 
املفاوضــات وحرمــان الهيئــة العليــا للمفاوضــات 
من أي أمل في مواصلة املحادثات«. وأضاف »ما 

الذي سنناقشه إذا لم نناقش مصير األسد؟«.

التسوية السورية: عودة إلى عقدة »مصير األسد«
الحدث
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أحمد حمزة

تــتــواصــل املـــعـــارك فــي ريـــف مــحــافــظــة حمص 
الــســوري وحلفائه  النظام  قــوات  بــن  الشرقي 
ضد تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(، بعد 
ثالثة أيام من استعادة قوات النظام السيطرة 
عــلــى مــديــنــة تــدمــر الــتــاريــخــيــة بــريــف حمص 
ــــارات  ــغـ ــ ــز االشـــتـــبـــاكـــات والـ ــركـ ــتـ الــــشــــرقــــي. وتـ
الــجــويــة فـــي مــحــيــط الــقــريــتــن جــنــوبــي شــرق 
حمص، وفــي مناطق صحراوية أخــرى حيث 
تشهد  بينما  للتنظيم.  جيوب  فيها  تتواجد 
الــبــالد هــــدوءًا نسبيًا ال يخلو  بــاقــي مــنــاطــق 
ــات لــلــهــدنــة الــقــائــمــة بن  ــروقـ مـــن بــعــض الـــخـ
املــعــارضــة املــســلــحــة والـــنـــظـــام، والـــتـــي دخــلــت 

شهرها الثاني.
ــــي ريــــــف حـــمـــص إلـــى  ــلــــومــــات فـ وتـــشـــيـــر املــــعــ
بشكل  تتركز  التي  الجوية  الــغــارات  استمرار 
رئـــيـــســـي عـــلـــى مـــديـــنـــة الـــقـــريـــتـــن الــخــاضــعــة 
لسيطرة »داعــش« منذ أغسطس/آب املاضي. 
ــدث بـــــاســـــم »مــــــركــــــز حــمــص  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ويــــــؤكــــــد املـ
»الـــعـــربـــي  اإلعـــــــالمـــــــي«، مـــحـــمـــد الـــســـبـــاعـــي لــــ

بغداد ـ أكثم سيف الدين

الــعــراق أقـــل مــن 24 ســاعــة عــن انتهاء  تفصل 
مهلة الــبــرملــان الــعــراقــي الــتــي حــّددهــا لرئيس 
الــحــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي لــتــقــديــم تشكيلته 
الوزارية الجديدة، األمر الذي تشير تسريبات 
»العربي الجديد« إلى أنه قد ال يحصل، على  لـ
عــكــس مـــا وعــــد بـــه الـــعـــبـــادي، غــــدًا الــخــمــيــس. 
املــصــادر فشل اجتماعات رئيس  وتؤكد هــذه 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــع قـــادة الــكــتــلــة الــكــرديــة 
آخــر،  اجتماع  االتــفــاق على  تــّم  كما  والسنية، 
أبــعــد تقدير. فيما  الــيــوم األربــعــاء على  يعقد 
حسم التحالف الوطني الحاكم أمره، بإقصاء 
وزارة،   11 أصــل  مــن  لــه  تابعن  وزراء  خمسة 
لتغيير  أولـــى  كمرحلة  حولها  النقاش  يـــدور 
حــكــومــة الــعــبــادي. ومـــن األســـمـــاء الــتــي حسم 
أمــرهــا، سيتم تغيير كل من وزيــر النقل باقر 
الــــزبــــيــــدي، ووزيــــــــرة الـــصـــحـــة عـــديـــلـــة حـــمـــود، 
ووزيـــر الــعــدل حــيــدر الــزامــلــي، ووزيـــر املـــوارد 

من  أكثر   
ّ
شــن الحربي  »الطيران  أن  الجديد«، 

25 غــــارة بــالــصــواريــخ الــفــراغــيــة عــلــى مدينة 
القريتن وما حولها. كما دارت اشتباكات بن 
قوات النظام والتنظيم في منطقة جبل جبيل 

بمحيط القريتن«، وفقًا للسباعي.
 »اشتباكات عنيفة تدور 

ّ
ويضيف السباعي أن

أيضًا بن التنظيم وقــوات النظام في منطقة 
الوادي األحمر شرقي مدينة تدمر، تزامنًا مع 
قصٍف للطيران املروحي على مدينة السخنة، 
الشرق  إلــى  كيلومترًا  نحو ستن  تبعد  التي 
مــن تــدمــر، على الطريق املـــؤدي إلــى محافظة 
ديــــر الــــــــزور«. وتــلــفــت املــعــطــيــات فـــي املــديــنــة 
الــســوري وحلفائها،  النظام  قــوات  إلــى توجه 
وتأمينها،  تدمر  على  سيطرتهم  إحكام  بعد 
نــحــو مــديــنــة الــســخــنــة، الـــتـــي تــتــمــّيــز بــمــوقــع 
استراتيجي على الطريق نحو دير الزور، وقد 
»داعــش«  مقاتلي  من  املئات  نحوها  انسحب 

بعد هزيمتهم في مدينة تدمر.
ــُســـخـــنـــة وســـــط مــنــطــقــة صـــحـــراويـــة  وتــــقــــع الـ
بــاألســاس مقاتلن من  واســعــة. كانت تحوي 
تنظيم »داعش« الذي سيطر عليها قبل نحو 
 عــن املــئــات الــذيــن وصلوا 

ً
عــام تقريبًا، فــضــال

ــام.  إلــيــهــا بــعــد انــســحــابــهــم مـــن تـــدمـــر قــبــل أيــ
ــيـــوم، بــمــثــابــة خـــط دفــــاٍع  وبـــاتـــت الــُســخــنــة، الـ
متقدم للتنظيم عن مناطق سيطرته في دير 
الــــــزور، وهــــو مـــا قـــد يــجــعــلــهــا مــيــدانــًا ملــعــارك 
ــدرك الــتــنــظــيــم أهــمــيــة احــتــفــاظــه  شـــرســـة، إذ يــ
السيطرة  النظام ضــرورة  يعي  كما  باملدينة، 

عليها، إذا ما أراد التقدم إلى دير الزور.
ملواصلة  كبيرًا  انــدفــاعــًا  النظام  يــبــدي  وفيما 
مــعــاركــه مـــع الــتــنــظــيــم بــمــنــاطــق ريـــف حمص 
سياسيًا،  هناك  انجازاته  ليستثمر  تحديدًا، 
اإلرهــاب،  بمحاربة  فاعلة  كقوة  نفسه  مقّدمًا 

املائية محسن الشمري، ووزير التعليم حسن 
تـــدار  الــتــي  الـــتـــجـــارة  الــشــهــرســتــانــي، ووزارة 

حاليًا بالوكالة.
ووفــقــًا للمصادر ذاتــهــا، فــإن العبادي ال يــزال 
بهدف  والكردستانية  السنية  الكتل  يفاوض 
الــوصــول إلـــى اتــفــاق مـــرٍض قــبــل تــوجــهــه إلــى 
الصدر  مقتدى  الــصــدري،  التيار  زعيم  خيمة 
مع  تزامنًا  الخضراء،  املنطقة  داخــل  املعتصم 
اعــتــصــام اآلالف مـــن مــنــاصــريــه عــنــد مــداخــل 
الــرغــم مــن استباق  الــخــضــراء. وعــلــى  املنطقة 
ــــالن حــكــومــتــه  الـــصـــدر مــســاعــي الـــعـــبـــادي إلعـ
كتلته  بإعالن  الخميس،  الجديدة، صباح غد 
ها ستقاطع الحكومة الجديدة ولن تشارك 

ّ
أن

ــــالح غــيــر حقيقي«.   »اإلصـ
ّ
أن بــاعــتــبــار  فــيــهــا، 

وقـــال رئــيــس كتلة الــصــدر الــبــرملــانــيــة، ضياء 
ببغداد،  عــقــده  فــي مؤتمر صحافي  األســــدي، 
أمــــــس، إن الـــتـــغـــيـــيـــرات ال تــــــزال عـــلـــى أســــاس 
طائفي ومحاصصة حزبية وال يرتجى منها 

إصالح البالد.
صه الــقــيــادي فــي التحالف 

ّ
هــذا االرتــبــاك يلخ

»الــعــربــي   لـــ
ً
الـــكـــردســـتـــانـــي حــمــة أمـــــن، قـــائـــال

الجديد«، إن »الصراع داخل التحالف الوطني 
بن حزب الدعوة والصدرين، ويريد العبادي 
إرضاء الصدر على حساب استحقاقات الكتل 
األخــــرى«. ويضيف أن »اإلصــــالح املــنــشــود ال 
بالفساد«،   

ً
أصــال املتهمن  من  يأتي  أن  يمكن 

في إشارة إلى حزب الدعوة، على حّد تعبيره.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، دفـــعـــت خــشــيــة الــحــكــومــة 
العراقية من رّدة فعل أنصار التيار الصدري، 
فــي حـــال تــأخــر رئــيــســهــا حــيــدر الــعــبــادي عن 
تقديم كابينته الوزارية خالل املهلة املحّددة، 
إلــى اتخاذ إجـــراءات احترازّية  غــدًا الخميس، 
لتأمن السجون والــوزارات الحساسة خشية 

مصادر  ومــن  املتطابقة،  املعلومات  كافة   
ّ
فــإن

مــؤيــدة لــه، تؤكد خــســارة قــواتــه واملجموعات 
ــرات املـــقـــاتـــلـــن  ــعــــشــ ــه، لــ ــبــ ــانــ املـــقـــاتـــلـــة إلــــــى جــ
والــضــبــاط فــي معركة تــدمــر ومــا سبقها. وال 
أسهل  التنظيم،  مــع  املقبلة  املــواجــهــات  تــبــدو 
املعارك  اقــتــراب  مــع  مــن سابقاتها، خصوصًا 
من معاقل »داعش« األبرز في سورية، بحسب 

مراقبن.
ــطـــورات املـــيـــدانـــيـــة فـــي بــاقــي  ــتـ وفــــي ســـيـــاق الـ
ــزال الـــهـــدوء  ــ ــق الــــســــوريــــة، ال يــ ــاطـ ــنـ ــــدن واملـ املــ
الحذر مخّيمًا في معظم الجبهات التي كانت 
 كــــان بــعــضــهــا لم 

ْ
مــشــتــعــلــة قــبــل الـــهـــدنـــة، وإن

يشهد أي وقــٍف لألعمال العدائية، طــوال أيام 
السابع والعشرين من  بــدأت في  التي  الهدنة 
الجبهات  املــاضــي. وأبــرز هــذه  فبراير/شباط 
الــتــي لـــم تــتــوقــف فــيــهــا املــــعــــارك، هـــي منطقة 
الــغــوطــة الشرقية بــريــف دمشق،  املـــرج وســط 
املدعومة  النظام هجماتها  قــوات  تــواصــل  إذ 
بــغــاراٍت الــطــيــران الــحــربــي، فــي مسعى لفصل 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة املــــعــــارضــــة بـــالـــغـــوطـــة إلـــى 
ــا يــهــدد  قـــطـــاَعـــن جــنــوبــي وشـــمـــالـــي. وهــــو مـ
ــر  ـــن، وديــ ــديــ ــ ــقـــطـــاع الـــجـــنـــوبـــي )زبـ مـــنـــاطـــق الـ
سيطرة  من  بالخروج  خصوصًا(  العصافير 
عليه  تسيطر  بمحيٍط  عزل 

ُ
ست إذ  املــعــارضــة، 

قوات النظام بالكامل.

ــدريـــن. ويــقــول  ــن قــبــل الـــصـ ــن اقــتــحــامــهــا مـ مـ
»العربي  ضابط في قيادة العمليات املشتركة لـ
اجتماعًا  عقد  الحكومة  »رئيس   

ّ
إن الجديد«، 

هم على وضع 
ّ
طارئًا مع قــادة العمليات وحث

خــطــة عــاجــلــة لــحــمــايــة الــســجــون والـــــــوزارات 
ــه »تم االتفاق 

ّ
أن الحساسة في بغداد«، مبينًا 

محافظة  مــن  عسكرية  تــعــزيــزات  سحب  على 
األنبار، ونشرها في الدوائر املحّددة«. 

ــه »تــم تجهيز نحو 
ّ
ويضيف الضابط ذاتــه أن

800 عنصر لالنتشار في محيط سجن العدالة 
التاجي،  وسجن  سابقًا(،  الخامسة  )الشعبة 
»تلك   

ّ
أن والــنــفــط«، موضحًا  املالية  ــــي 

َ
ووزارت

فة في محيط 
ّ
القوات ستقيم نقاط حراسة مكث

تلك الدوائر ملواجهة أّي خطر قد يحدث. كما 
يتم حاليًا العمل على وضع حواجز إسمنتية 
في محيط تلك الدوائر وفقًا للخطة«، بحسب 

الضابط.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية العراقية، 
ــاء، بــيــانــًا دعــــت فــيــه عــنــاصــرهــا  ــثـــالثـ أمــــس الـ
إلــى االلــتــزام بقوانن  مــن ضــبــاط ومنتسبن 
بعقوبات شديدة  ولــّوحــت  الداخلية،  الـــوزارة 
تـــصـــل إلـــــى حـــــّد اإلعـــــــــدام لــلــمــتــمــرديــن أثـــنـــاء 
االضــطــرابــات، وإعــالن حالة الــطــوارئ. ودعت 
وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، »جميع 
العناصر األمنية إلى توخي الحيطة والحذر، 

في املقابل، تمّكنت فصائل املعارضة، أول من 
أمس االثنن، من استعادة بعض املواقع التي 
ــوات الــنــظــام  خــســرتــهــا بــمــعــارك ســابــقــة مـــع قــ
بمحيط قرية باال جنوبي الغوطة الشرقية، إذ 
يؤكد املتحدث باسم »جيش اإلسالم«، النقيب 
استعادة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ علوش  إســالم 
»السيطرة على مواقع كانت بيد قوات النظام 
في باال التابعة ملنطقة املرج«، على حّد قوله. 
ويشير إلى وقوع خسائر مادية وبشرية في 
ــــوات الـــنـــظـــام. كــمــا يـــؤكـــد املــتــحــدث  صـــفـــوف قـ
علوان  وائــل  الرحمن«،  »فيلق  باسم  الرسمي 
 مــقــاتــلــي »الــفــيــلــق 

ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن ـــ لـ

وجــيــش اإلســـالم وفــصــائــل أخـــرى، اســتــعــادوا 
معظم كتيبة باال االستراتيجية، وكتلة مزارع 
وا هجومًا مضادًا على 

ّ
بمحيطها، بعدما شن

مواقع تمركز قوات النظام فيها«. ويلفت إلى 
 »قوات النظام استجمعت قواها، وحاولت 

ّ
أن

لــم تتمكن من  اســتــرجــاع مــا خــســرتــه، لكنها 
ذلك، وفقًا لعلوان.

ــل فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة  بـــــمـــــوازاة ذلــــــك، تــــواصــ
السورية في درعا مواجهاتها، التي بدأت قبل 
نحو أسبوعن، مع فصائل مجموعاٍت مقّربة 
من »داعش«، إذ تتسع رقعة هذه االشتباكات 
ــيـــش الـــســـوري  ــجـ ــع إعــــــالن فـــصـــائـــل فــــي »الـ مــ
الــحــر«، وأبـــرزهـــا »جــيــش الــيــرمــوك«، تشكيل 
غــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة لــلــقــضــاء عــلــى »لـــواء 
شــهــداء الــيــرمــوك«، و»حــركــة املثنى« فــي مدن 
تــل شــهــاب، ومــزيــريــب، وجــلــن، وحــيــط، وفــي 
املواجهات،  هــذه  تواصلت  كما  أخــرى.  بلدات 
الثالثاء، وأسفرت عن  أقــل، أمس   بوتيرة 

ْ
وإن

ــواء شـــهـــداء الـــيـــرمـــوك«،  ــ ســـقـــوط قــتــلــى مـــن »لــ
وعدد من الجرحى في االشتباكات التي دامت 

ساعات عدة في محيط بلدة حيط.

الواجب،  أثناء  العالية  الهّمة  على  واالعتماد 
التي  قـــوة وحـــزم للجماعات  بــكــل  والــتــصــدي 
ــقـــرار«، مــلــّوحــة  ــتـ تــحــاول زعــزعــة األمــــن واالسـ

بعقوبات صارمة للمخالفن.
 »قانون العقوبات العراقي 

ّ
وأضاف البيان أن

ــم للغير، 
ّ
يعاقب بــاإلعــدام كــل مــن تــرك أو ســل

أو أيــــة جــهــة مـــعـــاديـــة، مـــركـــز شـــرطـــة، أو بث 
القوات  التمرد والعصيان بن منتسبي  روح 
ــــالن حــالــة  ــات، وإعـ ــرابـ ــطـ األمــنــيــة، خـــالل االضـ
الـــطـــوارئ«، مــحــذرة الــضــبــاط واملنتسبن في 

أجهزة وزارة الداخلية من »االنتماء إلى حزب 
االشــتــراك في تظاهرة سياسية،  أو  سياسي، 

أو إلقاء خطاب سياسي«.
وجـــاء هـــذا الــبــيــان، بــعــد ســاعــات عــلــى تـــداول 
ــاء مــحــلــيــة، ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــبــ وكـــــــاالت أنــ
االجـــتـــمـــاعـــي، صـــــورًا لــضــابــط عـــراقـــي بــرتــبــة 
لـــــواء، وضـــبـــاط آخـــريـــن فـــي وزارة الــداخــلــيــة، 
ــيــــم الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري فــي  ــلـــون زعــ ــّبـ ــقـ ــم يـ ــ وهــ
املنطقة  داخــل  نصبها  التي  اعتصامه  خيمة 

الخضراء.

تــزيــد حــادثــة اختطاف  ويتوقع مــراقــبــون أن 
وإحجام  دوليًا،  املصرية  العزلة  من  الطائرة 
ــانـــت تــــــدرس عــــودة  ــتـــي كـ ــدد مــــن الـــــــدول الـ ــ عـ
حركات الطيران بن البلدين بشكل طبيعي، 

عن هذا القرار.
تأثير  إن  سابق  مصري  دبلوماسي  ويــقــول 
كــارثــة اخــتــطــاف الــطــائــرة املــصــريــة وتحويل 
مــســارهــا إلـــى قــبــرص ســيــدمــر الــســيــاحــة في 
مصر تمامًا. وانخفضت نسبة السياحة في 
مصر إلــى 43 فــي املــائــة فــي شهر ديسمبر/
كانون األول املاضي، متأثرة بسقوط الطائرة 

الروسية.
ويلفت الدبلوماسي إلى أن انعكاس الكارثة 
سيكون كبيرًا، وال سيما مع التشكك الكبير 
ــأمــــن املــــــطــــــارات والــــطــــائــــرات  ــــي عـــمـــلـــيـــة تــ فـ

املصرية، وهي أزمة كبيرة.
الصورة  تغيير  أن  إلى  الدبلوماسي  ويشير 
دولــيــًا بعد كــارثــة الــطــائــرة الــروســيــة يتطلب 
أشـــهـــرًا طــويــلــة، لــيــس بــالــحــديــث فــقــط ولــكــن 
 مــصــر أعلنت 

ّ
أن أيـــضـــًا، وال ســيــمــا  بــالــعــمــل 

مراجعة جميع إجراءات التأمن عقب تفجير 
الــطــائــرة الــروســيــة فـــي ســيــنــاء، ولــكــن األمـــر 

تكرر.  
ــإن عــمــلــيــات  وأمـــــام الــجــهــد الــدبــلــومــاســي، فــ
التأمن واالحتياطات هي األهم خالل الفترة 
يقول  السياق  وفــي  الــكــارثــة.  لــتــدارك  املقبلة، 
إن  قــطــري،  محمود  العميد  األمــنــي،  الخبير 
الــفــشــل األمـــنـــي يــتــســبــب فـــي كــــــوارث كــبــيــرة 
الــدولــي، وليس  املــســتــوى  تضر بمصر على 
»الــعــربــي  فــقــط داخـــلـــيـــًا. ويــضــيــف قـــطـــري، لـــ
الــجــديــد«، أن هــذا الفشل حــذرنــا منه مسبقًا 
فــي عـــدة أوجــــه، وال يمكن الــســكــوت عــنــه من 
الدولة حاليًا، ألن األمر يتعلق بسمعة مصر. 
ويــطــالــب بــمــحــاســبــة املــقــصــر واملــتــســبــب في 
هــذه األزمــة ســواء إقالة أي مسؤول أمني أو 
وزير الطيران نفسه، لعدم تدريب األطقم على 
الــتــأكــد مــن جــديــة تــهــديــدات أي راكـــب بحمل 

السالح أو حزام ناسف.

القاهرة ـ العربي الجديد

خــمــســة أشـــهـــر فـــقـــط فــصــلــت بــن 
تفجير طــائــرة ركــاب روســيــة فوق 
األول/ تـــشـــريـــن   31 ــــي  فـ ســـيـــنـــاء 
ــــاب  ركـ ــرة  ــ ــائـ ــ طـ واخــــتــــطــــاف   ،2014 ــتــــوبــــر  أكــ
للطيران«، صباح أمس  تابعة لشركة »مصر 
العرب  الثالثاء، كانت متجهة من مطار برج 
فـــي اإلســكــنــدريــة إلـــى الـــقـــاهـــرة، قــبــل تحويل 
مــســارهــا إلـــى قــبــرص، قــبــل أن تنتهي األزمـــة 
الخاطف،  بإطالق  ساعات  ثماني  قرابة  بعد 
الدين مصطفى، ســراح جميع  ويدعى سيف 
الـــركـــاب وتــســلــيــم نــفــســه ويــتــبــن عـــدم وجــود 
ــع الـــخـــاطـــف أو عـــلـــى الـــطـــائـــرة  مـــتـــفـــجـــرات مــ
املصرية على الرغم من تهديده بتفجير حزام 

ناسف لدى بدء عملية الخطف.
وتفتح الحادثة الباَب على مصراعيه للحديث 
عن الفشل األمني الكبير الذي يالحق الجهاز 
األمني ووزارة الداخلية بشأن تأمن املطارات 
الكبير  الــتــضــارب  بعد  املــصــريــة، وخصوصًا 
فــي الــروايــات األمنية حــول أســبــاب اختطاف 
الــطــائــرة وهــويــة الــخــاطــف، بعدما أبــلــغ قائد 
 هدد 

ً
الطائرة برج املراقبة في املطار أن رجال

نــاســف، وأرغــمــه على تحويل  بتفجير حـــزام 
مــســار الــطــائــرة إلـــى الرنــكــا بحسب الــطــيــران 

املدني املصري.
وســّرب البعض في مصر أن الخاطف يدعى 
إبراهيم سماحة، ليتبن الحقًا أنه أحد الركاب 
املختطفن وليس الخاطف على منت الطائرة. 
تأكيد  املصرية مربكة في  بــدت األجهزة  كما 
أو نــفــي إذا مـــا كـــان الــخــاطــف يــحــمــل حــزامــًا 
القبرصية  السلطات  تحسم  أن  قبل  نــاســفــًا، 
األمر بإشارتها إلى أن الحزام مزيف. وأعلنت 
السكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية، 
ــنـــدروس زيــــنــــون، أن »األمـــــــر ال عــالقــة  ــسـ ــكـ الـ
لـــه بــــاإلرهــــاب، إنـــه تــصــرف فــــردي مـــن جــانــب 
شخص مضطرب نفسيًا«. كما أشار مسؤول 
 الخاطف طلب 

ّ
في الحكومة القبرصية إلى أن

الطائرة المصرية
فشل أمني جديد وعزلة دولية متوقعة

الثالثاء، من دون أي  إلى قبرص، أمس  المصرية  الطائرة  اختطاف  انتهاء فصول  الرغم من  على 
ضحايا بعد تسليم الخاطف نفسه، إال أن ارتدادات عدة متوقعة بعدما عكست فشًال أمنيًا جديدًا 

داخل المطارات المصرية

تكشف فصول اليوم 
الطويل الوضع المصري 

المنهار على كافة الصعد

تم تجهيز نحو 800 
عنصر لالنتشار في محيط 

السجون والوزارت

باتت الُسخنة بمثابة خط 
دفاٍع متقدم للتنظيم 

عن مناطق سيطرته

جنينة أّول مسؤول 
رقابي تتخذ ضده هذه 

اإلجراءات االحترازية

23
سياسة

الحدث

متابعة

القضية

االستحقاق
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الطائرة،  اختطاف  بواقعة  المصري  البرلمان  ــواب  ن من  عــدد  ــّدد  ن
حزب  نائب  البرلمان،  وكيل  وقال  المقصرين.  محاسبة  بسرعة  مطالبين 
الوفد، سليمان وهدان، إن الواقعة تستدعي محاسبة كل المسؤولين 
إلى الطائرة، مشيرًا إلى تقدمه بطلب إحاطة  عن صعود المشتبه به 
عن الحادث. كما تقدم النائب السيد حجازي، بطلب سؤال إلى البرلمان 

موّجه إلى وزير الطيران شريف فتحي لمعرفة كافة التفاصيل.

دعوات برلمانية للمحاسبة

هيئة  لكن  القبرصية،  السابقة  زوجــتــه  رؤيــة 
الــخــاطــف طالب  إن  قــالــت  القبرصية  اإلذاعــــة 

باإلفراج عن سجينات في مصر .
أما في مصر، وبعد تضارب استمر لساعات 
فـــي الــــروايــــات، تــولــى وزيــــر الـــطـــيـــران املــدنــي 
املــصــري، شــريــف فتحي، اإلعـــالن عــن انتهاء 
التي كانت تضم 81  الــطــائــرة  أزمــة اختطاف 
شخصًا بينهم 21 أجنبيًا وطاقم من 15 فردًا 
كانوا على منت الطائرة إيرباص 320. واعتبر 
فتحي أن تــصــرف قــائــد الــطــائــرة كــان سليمًا 
طــوال  متماسكًا  الضيافة  طاقم  وكــان  تمامًا 

الفترة املاضية.
ــدة لــحــادثــة  ويـــتـــوقـــع مـــراقـــبـــون ارتــــــــدادات عــ

الثانية  أنها  وخصوصًا  الــطــائــرة،  اختطاف 
خالل أشهر. وعلى الرغم من التأكد أن الحزام 
الناسف كــان مزيفًا، فــإن هــذا األمـــر ال يمكن 
مــعــه رفــــع املــســؤولــيــة عـــن األجـــهـــزة األمــنــيــة 
املـــصـــريـــة، فـــي ظـــل عــــدم الــتــشــكــك فـــي وجـــود 
الناسفة،  بــاألحــزمــة  أشــبــه  أنـــه  حـــزام يعتقد 
الـــذي يفتح مــجــااًل للحديث عــن آليات  األمـــر 

وكيفية التفتيش في املطارات املصرية.
وكــانــت مــصــر قــد لــجــأت إلـــى شــركــات تأمن 
مــتــخــصــصــة دولـــيـــة فـــي أمــــن املــــطــــارات قبل 
بــضــعــة أشـــهـــر فـــي أعـــقـــاب تــفــجــيــر الــطــائــرة 
ــادات كـــبـــيـــرة لـــألمـــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة، بـــعـــد انـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
 عن وصول وفود رسمية من 

ً
املصري، فضال

عدة دول لتفقد تأمن املطارات من بريطانيا 
وروســـيـــا. ويــبــقــى الـــســـؤال هـــل بــاتــت شــركــة 
الحكومة  إليها  لــجــأت  الــتــي  األجنبية  األمـــن 
ــــي األخـــــــــرى فــي  ــل تـــقـــصـــيـــر هـ ــحـ املــــصــــريــــة مـ
مراجعة تأمن املطارات، وعمليات التفتيش 

للركاب.
ــاق يـــقـــول خــبــيــر أمـــنـــي مــصــري  ــيـ ــسـ وفـــــي الـ
متقاعد فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنه 
»لــألســف، ربما لــن تكون املــرة األخــيــرة التي 
يقع فيها إهمال جسيم، في اإلجراءات األمنية 
ــة، طـــاملـــا أنـــنـــا ال نــعــالــج  بـــاملـــطـــارات املـــصـــريـ
املشكلة من جذورها، وال يعترف املسؤولون 
بالتقصير، بل يسارعون بالتبرير. فكثيرون 
يعرفون أن رشوة صغيرة، ال تتجاوز عشرين 
بما  بكاملها،  حقيبة  بتمرير  كفيلة  دوالرًا، 
فيها من مواد ممنوعة، قد ال تكون متفجرات، 

لكنها يمكن أن تستخدم كأدوات في عمليات 
خطف طائرات، أو تهديد سالمة ركابها«. 

مـــن جــهــتــه، يــقــول رئــيــس الــهــيــئــة الــبــرملــانــيــة 
ــرار، عـــالء عــابــد، وهــو  ــ لــحــزب املــصــريــن األحـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  ضــابــط شــرطــة ســابــق، لـــ
إنه »ال بد من تشكيل لجنة تضم ممثلن عن 
مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والطيران 
املدني لتحديد املسؤوليات، وأوجه القصور 
األمني في الحادث، ومعاقبة كل املسؤولن، 
ألن مــا حــدث سيكون لــه مـــردود سلبي على 
الطيران  بخالف  والسياحة،  البالد،  اقتصاد 
ــــي املـــــصـــــري، والـــــــــذي ســـيـــكـــون مـــهـــددًا  ــدنـ ــ املـ

بالتوقف جراء تكرار مثل هذه الحوادثط.
وكان انفجار الطائرة الروسية ومقتل جميع 
أفـــراد طاقمها والــركــاب قــد تسبب فــي عزلة 
مــصــريــة كــبــيــرة، وال ســيــمــا بــعــد إعــــالن عــدد 
ــف الطيران بــن البلدين وعلى 

ْ
الـــدول وق مــن 

رأسها روسيا، فضال عن تحذيرات ملواطني 
تلك الدول من التوجه إلى مصر.

وعلى الرغم من اإلجراءات التي أعلنت عنها 
على  املــطــارات  تأمن  فــي  املصرية  السلطات 

اختالفها، إال أن كارثة جديدة حدثت.

ضربَتا جنينة والقضاة
إنهاء تيار »االستقالل« وتعميم الصمت
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وّجه النظام املصري، مساء اإلثنن، ضربتن 
متزامنتن ملعسكر تيار االستقالل القضائي. 
الضربة األولــى جــاءت عبر اإلطاحة برئيس 
الجهاز املركزي للمحاسبات القاضي السابق 
هــشــام جــنــيــنــة مـــن خــــالل عــزلــه مـــن منصبه 
للتحقيق  العليا  الدولة  أمن  لنيابة  وإحالته 
تــقــصــي الحقائق  لــجــنــة  إلــيــه  فــي مــا نسبته 
الــتــي شــكــلــهــا الــرئــيــس املـــصـــري عــبــدالــفــتــاح 
الــســيــســي نــهــايــة الـــعـــام املــــاضــــي، وبـــالغـــات 
مختلفة من تعمد اإلدالء بتصريحات كاذبة 
عن حجم الفساد وتكلفته في مصر لإلساءة 
املصري  االقتصاد  استقرار  وزعزعة  للدولة 

وتكدير األمن العام.
أما الضربة الثانية التي كانت أيضًا متوقعة 
فــهــي عــــزل 32 قــاضــيــًا بــتــهــمــة املـــشـــاركـــة في 
صــيــاغــة بــيــان ضــد االســتــيــالء عــلــى السلطة 
خالل أحداث 30 يونيو/ حزيران و3 يوليو/ 
تــمــوز 2013، فـــي مـــا يــعــرف بــقــضــيــة »بــيــان 
قضاة رابعة«. وهي القضية التي كان قاضي 
التحقيق املختص بها قد وجه أيضًا أصابع 
إلـــى هــشــام جنينة، بــاإلضــافــة  االتــهــام فيها 
وأحمد  أحمد مكي  السابقن  العدل  لوزيري 
األسبق  الجمهورية  رئيس  ونائب  سليمان، 

محمود مكي.
ــة لــتــؤكــد اســتــمــرار  وتــأتــي الــضــربــة املـــزدوجـ
الرقابية   - املخابراتية  الدائرة  بن  التحالف 
املـــشـــهـــد  إلدارة  الــــســــيــــســــي  ــا  ــهـ ــلـ ــكـ شـ ــــي  ــتـ ــ الـ
لالستقالل  املــنــاوئ  الــتــيــار  وبــن  السياسي، 
إقالة  الرغم من  القضاء املصري، على  داخــل 
وزير العدل السابق أحمد الزند، والــذي كان 
الـــتـــيـــار، وكــــان يعتبر  يــبــدو عــلــى رأس هــــذا 
املحرك األول للبالغات ضد جنينة ومالحقته 

سياسيًا وإعالميًا بأذرع النظام.
بالزند  التضحية  أن  األحــــداث  هـــذه  وتــثــبــت 
تـــحـــت وطــــــــأة تــــحــــذيــــرات مـــخـــابـــراتـــيـــة بـــأن 
تـــصـــرفـــاتـــه وتـــصـــريـــحـــاتـــه تــــعــــرض الـــنـــظـــام 
لــم تكن  لــإلحــراج، وتـــؤدي لتراجع شعبيته، 
أو تغير  الــنــظــام  أداء  فــي  تــطــورًا  أبـــدًا  تعني 
االستقالل  تيار  التصالح مع  إلــى  سياساته 
ــتــــدل داخــــــــل الـــوســـط  ــعــ ــار املــ ــيــ ــتــ أو حـــتـــى الــ
الـــقـــضـــائـــي، والــــــذي كــــان يــلــتــزم الـــحـــيـــاد في 
الزند وجماعته وهشام جنينة  املــعــارك بن 
منهما، ســواء  واملــقــربــن  عبدالعزيز  وزكــريــا 
األقاليم،  وأندية  العام  النادي  انتخابات  في 
مواقع  على  السنوية  املنافسة  فــي  حتى  أو 
التأثير بن مناصب ودوائــر القضاء، أو في 

ديوان وزارة العدل.
كــمــا تــؤكــد الــضــربــة الــنــيــة املــبــيــتــة مــن نظام 
السيسي للتنكيل بجنينة سياسيًا وإعالميًا 
وقــضــائــيــًا، واتـــهـــامـــه وحــبــســه، ولــيــس فقط 
إقـــالـــتـــه أو الــتــخــلــص مـــنـــه. وتـــؤكـــد مــصــادر 
قــضــائــيــة مــقــربــة مـــن جــنــيــنــة )تــنــتــمــي لتيار 
أنه تقدم باستقالته من منصبه  االستقالل( 
للسيسي ثالث مرات، مرة عند توليه رئاسة 
ــرة ثـــانـــيـــة عـــنـــدمـــا تــفــاقــم  ــ ــ ــة، ومـ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
الهجوم اإلعــالمــي ضــده عندما هاجم وزيــر 
الـــعـــدل الــجــديــد آنـــــذاك أحــمــد الـــزنـــد لــوجــود 
ــي ســـجـــالتـــه كـــرئـــيـــس لـــنـــادي  ــ مـــخـــالـــفـــات فـ
القضاة، ومــرة ثالثة بعدما أصــدر السيسي 
الـــقـــانـــون الــــذي يــســمــح لـــه بــعــزل جــنــيــنــة في 
مــنــتــصــف يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي. وتــوضــح 

ــل مــــرة كــان  املــــصــــادر أن رد الــســيــســي فـــي كـ
شخص  إلــى  ويحتاج  لجنينة،  »يحتاج  أنــه 
املديح  يكيل  كان  وأنــه  بنزاهته واستقالله«، 
له، ثم ما يلبث جنينة ويجد حملة مستعرة 

أخرى ضده في الصحف املقربة من النظام.
ــر مـــن الــقــضــاة خلف  ــدد آخــ ــ ــان الـــزنـــد وعـ ــ وكـ
إصـــدار قــانــون إقــالــة جنينة. كما كــان الزند، 
بــالــتــعــاون مــع دائــــرة الــســيــســي، خــلــف الــدفــع 
بمساعده هشام بدوي، املعروف بالخصومة 
في  له  كنائب   - الشديدة مع جنينة تحديدًا 
الــجــهــاز املـــركـــزي لــلــمــحــاســبــات. كــذلــك كانت 
دائــــــــرة الـــســـيـــســـي خـــلـــف تـــحـــريـــك الـــبـــالغـــات 
ــة بــعــد  ــنـ ــيـ ــنـ ــلــــى جـ ــي عــ ــ ــ ــالمـ ــ ــ والـــــهـــــجـــــوم اإلعـ
الدولة 600  الفساد في  بــأن تكلفة  تصريحه 
هذا  بعد  السيسي  هــرع  حيث  جنيه،  مليار 
الهجوم لتشكيل لجنة تقصي الحقائق التي 

دانت جنينة.
كل هذه األحداث املتعاقبة واملتسارعة تؤكد 
لــم يكن محض  أن املخطط كــان مبيتًا، وأنــه 
صدفة، أو وليد تصريحات عرضية لجنينة، 
ــبـــق لــلــجــهــاز املـــركـــزي  ــان الـــرئـــيـــس األسـ إذ كــ
بأمثالها  يصرح  امللط  جــودت  للمحاسبات 
مــرارًا وتكرارًا في مجلس الشعب على مرأى 
ومسمع من وسائل اإلعالم في عهد الرئيس 
املـــخـــلـــوع حــســنــي مــــبــــارك. غـــيـــر أن مــعــاقــبــة 
ــذا الــتــصــريــح، ووصـــول  جنينة عــلــى مــثــل هـ
األمــــر إلـــى حــد اســتــدعــائــه للنيابة وتــوجــيــه 
»االحــتــفــاظ بـــــأوراق ومــســتــنــدات  اتــهــام لــه بـــ
تخص جهة عمله« وبأنه »يقدر حجم الفساد 
رغــم أنــه ليس الجهة املــنــوطــة بــذلــك«، تمثل 
السيسي لجميع  دائــرة  جميعها رسائل من 
املــســؤولــن، بـــأن الــصــمــت هــو الــحــل الوحيد 

لالستمرار في املنصب.
وتربط مصادر حكومية بمجلس الوزراء بن 
عزل جنينة وبن توجيهات السيسي للوزراء 

بــأخــذ إذن للحديث فــي وســائــل اإلعــــالم من 
رئيس الــوزراء شخصيًا، وبن تشكيل لجنة 
مركزية تابعة للدائرة املخابراتية - الرقابية 
لــلــتــحــكــم فـــي مـــا تــبــلــغــه الــجــهــات الــحــكــومــيــة 

مــن معلومات لــوســائــل اإلعــــالم، وبــن تولي 
مناصب  النظام  على  محسوبن  صحافين 
ــذه الــجــهــات،  املــتــحــدثــن الــرســمــيــن بــاســم هـ
ــك بـــن تــعــيــن مـــديـــر جـــديـــد لــصــنــدوق  ــذلـ وكـ
تـــبـــرعـــات نـــظـــام الـــســـيـــســـي املـــســـمـــى »تــحــيــا 
مصر« ملجرد أن تصريحات املدير السابق لم 

ترق ملدير مكتب السيسي.
ــة الـــصـــمـــت وصـــلـــت لــجــهــاز  ــالــ يـــبـــدو أن رســ
عــــزل  بــــعــــد  األول  الـــــيـــــوم  فـــــي  املــــحــــاســــبــــات 
هشام  أمــر  بالجهاز،  ملــصــادر  فوفقًا  جنينة. 
ــيــــس الـــجـــهـــاز،  ــال رئــ ــمــ ــأعــ ــم بــ ــائــ ــقــ بـــــــــدوي، الــ
التي  والوثائق  املستندات  جميع  بمصادرة 
كــانــت بــحــوزة مــكــتــب جنينة ومــديــر مكتبه 
واملــســؤولــن املــقــربــن مــنــه وكــذلــك الــقــيــادات 
وتــم  بجنينة،  الــوطــيــدة  بعالقتها  املــعــروفــة 

تشكيل لجنة لجردها والتحفظ عليها.
بــقــرار عـــزل جنينة  ويــوصــد نــظــام السيسي 
خزانة تقارير الفساد واملخالفات بغير رجعة، 
مــحــواًل بــذلــك الــجــهــاز املــركــزي للمحاسبات 
إلى جهاز رقابي ذي طابع سيادي، باعتباره 

يتبع رئيس الجمهورية مباشرة. 
بتوجيه  احــتــمــاالت  حــالــيــًا  ويـــواجـــه جنينة 
ــا الــســابــق  اتــهــامــات عـــدة خــطــيــرة لـــه، أبـــرزهـ
ذكره عن التعامل بوثائق رسمية مع جهات 
أجنبية، وهو ما اتهمته به الرقابة اإلداريــة، 
وتصل عقوبته إلى السجن املؤبد. يضاف إلى 
ذلــك، االتــهــام املــعــروف بـــاإلدالء بتصريحات 
تــعــرض الـــدولـــة واقــتــصــادهــا لــلــخــطــر، وهــي 
تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات. 
ومن بن االحتماالت أيضًا اتهامات بالتعدي 
قواًل وسب وقذف وزير العدل السابق أحمد 
الـــزنـــد وأنــــديــــة الـــقـــضـــاة وجـــهـــات حــكــومــيــة، 
وتـــصـــل عــقــوبــتــهــا إلــــى الــســجــن 5 ســـنـــوات. 
واتساقًا مع بدء التحقيق معه، قــررت نيابة 
أمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا مــنــع جنينة مــن الــســفــر، 
ليصبح بذلك أول مسؤول رقابي تتخذ ضده 
مثل هــذه اإلجـــراءات االحــتــرازيــة، على الرغم 
من عدم اتهامه رسميًا في أي قضية، وكون 
جميع البالغات والدعاوى املقدمة ضده رهن 

التحقيق املبدئي حتى اآلن.

الحاكم في مصر ال ينسى أن هشام جنينة هو  الحالي  النظام  أن  يبدو 
المسؤول الوحيد الذي عينه الرئيس المعزول محمد مرسي )الصورة( 
وبقي بحكم الدستور. فلم يتمكن 
منصور  عدلي  سلفه  أو  السيسي 
الشعبية  إلى  باإلضافة  إقالته،  من 
بهما  يتمتع  الذي  الكبير  والقبول 
العالية  مصداقيته  نتيجة  الرجل 
ونــزاهــتــه الــمــشــهــودة، وجــرأتــه 
الفساد وانتقاد أجهزة  في فضح 
على  عصية  طويلة  فترة  ظلت 
القضاة والمحاكم  االنتقاد كأندية 

ووزارة الداخلية.

إرث مرسي

مراقبين،  بحسب  الــمــتــوقــع،  ــن  م
حملة  إلــى  الخارجية  وزارة  تلجأ  أن 
الدول  بعض  مع  موسعة  اتصاالت 
موقف  لها  يكون  أن  يتوقع  التي 
في  المصرية،  الطائرة  اختطاف  من 
ــادة  وإع الــصــورة  لتحسين  محاولة 
المطارات  تأمين  عمليات  في  الثقة 
دبلوماسي  ــدد  ــش وي والـــطـــائـــرات. 
مصري على أن الدبلوماسية المصرية 
محاولة  فــي  بالتأكيد  دور  عليها 
تحسين الصورة، لكن من دون اتخاذ 
خطوات فعلية لمحاسبة المقصرين 
المطارات  ألمن  حقيقية  ومراجعة 

العواقب ستكون وخيمة.

خيارات تحسين 
الصورة

تحاول قوات النظام 
السوري التمّدد ميدانيًا 

لحصد استثمار سياسي عبر 
التقدم في ريف حمص 

الشرقي، وتحديدًا 
مدينَتي القريتين والُسخنة 
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وائل قنديل

كل مرة يبدو فيها نظام السيسي 
مكشوفًا مفضوحًا، تميل الذهنية 

الغارقة في نظرية املؤامرة إلى اعتبار 
ما يجري سيناريو شيطانيًا لإللهاء 

والتعتيم والتغطية على ملفات أهم 
وأخطر. أقرب مثال حادث الطائرة 

املخطوفة إلى مطار الرناكا بقبرص 
أمس، إذ اندلعت تحليالت وقراءات 

تمنح هذا النظام البليد شهادات 
بالنبوغ والعبقرية في صناعة 

امللهيات واملشهيات، وخطف الناس 
مما ال يريد التركيز عليه، إلى ما 
يريد الثرثرة حوله، فقيل ضمن 

ما قيل إنها محاولة للتغطية على 
واقعة إعفاء املستشار هشام جنينة، 
رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات، 

ومنعه من السفر.. وأيضًا التفلت 
من فضيحة اختراع عصابة جوليو 

ريجيني، باصطناع حدث هائل 
يخطف األنظار ويحبس األنفاس.

يثير الدهشة هنا أن الذين يسبغون 
على النظام هذه القدرات الرهيبة 

في الشر، هم أنفسهم الذين كانوا 
حتى ساعات مضت يعتبرون أن 

إثارة موضوع املستشار جنينة، بعد 
حديثه املروع عن حجم الفساد في 

املؤسسات الحكومية، كان يعتبرونه 
فقرة من فقرات إلهاء الناس وحرفهم 

عن القضايا األهم، وبلغ الشطط 
ببعضهم أن رأوا في املستشار 

جنينة عنصرا أساسيا في لعبة 
النظام بالعقول واألبصار، وأنه يؤدي 

دورًا مرسومًا، إلشعال حرائق الكالم، 
للتغطية على األهم. عن الدهشة من 

هذا التسليم املجاني الكامل بشطارة 
النظام أكرر استغرابي من أال يجد 
بعضهم في مآساة هشام جنينة، 

سوى أن السلطة الحالية تستخدمه 
إللهاء الناس عن ذكرى الثورة، 

واصطناع الحكايات والحواديت 
املسلية لخطف األبصار عن املوعد 
املضروب في الخامس والعشرين 

من يناير/ كانون الثاني املاضي، من 
دون االنتباه إلى أن موضوع التربص 

برئيس جهاز املحاسبات، لكونه 
تحدث عن فساد النظام الحالي، 

يكفي لحشد الجموع من الذين حلموا 
يوما بوطن بال فساد، وبال ظلم، وبال 
إقطاع غشوم، وغشيم، يمتص أرزاق 
البالد والعباد، ويعيد ثنائية األسياد 

والعبيد. أريد أن أسأل هؤالء اآلن: 
ماذا بعد أن رأوا رأس هشام جنينة 

طائرا، ألنه تجرأ ووضع يده في عش 
الزنابير؟ ما رأيكم وأنتم تشاهدون 
من اعتبرتموه مشاركا في جريمة 

إلهاء، ضحية لجريمة ضد كل شيء 
محترم في مصر؟

نعم، حاول النظام استثمار واقعتي 
التخلص من توفيق عكاشة، وأحمد 

الزند، في إيهام الناس بأنه ليس 
سليل التطبيع والفساد، فبدت عملية 

»شلح« األول، برملانيا، والثاني، 
وزاريا، وكأن عبد الفتاح السيسي 
يقود الحرب ضد رجال إسرائيل، 
ورجال االستبداد القضائي، غير 
أنك لو دققت جيدا ستكتشف أن 
املحصلة أنه أطاح بمطبع ضئيل 

لكي يحافظ على حرارة التطبيع في 
معدالتها التي يريدها، كما ضحى 

بالزند لكي يحتفظ بنظام الزند 
القضائي. ليس عليك إال أن تنظر 

في الثمن الفادح الذي دفعه القضاء 
املحترم، مقابل إنزال الزند من حافلة 

السلطة، مذبحة أطاحت بعشرات 
القضاة، وعزلت رئيس الجهاز املعني 
بمكافحة الفساد، املستشار جنينة، 
كي تستمر منظومة الزند القضائية 
فاعلة وحاكمة. ليس بعيدا عن ذلك 
الذهاب في موضوع خطف الطائرة 

إلى أن النظام بلغ من املهارة والتفوق 
ما يجعله يفتعل أمرا بهذا الحجم 

والخطورة، لكي يضحك على الداخل 
والخارج، معا، ويسحب االهتمام 

والتركيز إلى مساحات أخرى، وهو 
ما يعطي النظام عالمات نجاح 

وتفرد، هو نفسه ال يراها فيه، وال 
يدركها، لتتحول القصة من فساد 

وإهمال ضاربني بجذورها في العمق 
األمني واإلداري لدولة السيسي، إلى 

مهارات العب حريف في الخداع 
واملراوغة. ال أدري إلى متى سوف 
تستمر هذه املعادلة: كلما سجل 
النظام هدفا في مرماه، رد بعض 

معارضيه بهدفني في مرمى الثورة، 
أو على األقل ال يعترفون بصحة 

األهداف التي يسجلها النظام البليد 
في نفسه؟!

عن صناعة 
المالهي في مصر

مرور 
الكرام



مصطفى
كبها

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

والتجريف  الــهــدم  عمليات  مــن  كمثيالتها 
الــجــاريــة، استيقظ أطــفــال املــواطــن املقدسي 
البلدة  الــزيــر، من بلدة سلوان جنوب  خالد 
الــقــديــمــة مـــن الـــقـــدس املــحــتــلــة، واملــتــاخــمــة 
لــلــمــســجــد األقــــصــــى، فـــي ســـاعـــة مــبــكــرة من 

صباح أمس الثالثاء، على هدير جرافات 
ــتـــالل اإلســرائــيــلــي وآلــيــاتــه الــعــســكــريــة  االحـ
الــتــي طــّوقــت بــعــشــرات الــجــنــود مسكنًا من 
إلى  الزير  والــطــوب، وملعبًا حّوله  الصفيح 
املــحــرومــن  الـــحـــي  ســـاحـــة ألطـــفـــالـــه وأوالد 
مــن وســائــل الترفيه. لكن الــالفــت هــذه املــّرة، 
مـــصـــادفـــة حـــضـــور طــــواقــــم الــــهــــدم الــتــابــعــة 
الـــ40  الذكرى  إحياء  االحتالل عشية  لبلدية 
الزير  اليوم األربعاء. يخوض  ليوم األرض، 
منذ نحو عشر سنوات صراعًا يوميًا على 

ما تبقى من أرضه.
أن ما  الجديد«  »العربي  لـ الزير  يؤّكد خالد 
جـــرى، أمـــس، واحــــدة مــن مــعــارك يخوضها 
للدفاع عن أرضــه ومسكنه ومــأوى أطفاله، 
ــة فــــي مــديــنــة  ــ ــامـ ــ وحـــقـــهـــم فــــي الـــحـــيـــاة واإلقـ
: »هم يهدمون ونحن نبني. لن 

ً
القدس، قائال

يزحزحنا أحد من هذه األرض«. 
ــا تـــبـــقـــى مــــن أراضـــيـــهـــا،  ــمـ ــاتــــت ســــلــــوان بـ بــ
وكــهــوفــهــا، ومــالعــبــهــا بــيــتــًا لــخــالــد ووطــنــه 
مسكنًا  أو  خيمة  هــدمــوا  كلما  إذ  الصغير، 
مـــن صــفــيــح وطـــــوب، أو جـــرفـــوا أرضــــًا أقـــام 
فــي عرائها الــزيــر، انتقل إلــى مــكــان آخـــر. لم 
 وحّولت سلطات 

ّ
يوطن عائلته في مكان إال

االحتالل املسكن الجديد إلى ردم، وتتحول 
ــت، قـــبـــل خــمــس  ــدمــ ــراب. هــ ــ ــــخـ مـــعـــه أرضــــــه لـ
الزير  قــوات االحــتــالل منزل عائلة  ســنــوات، 
في العباسية بسلوان، فانتقل بأطفاله إلى 

كــهــف قــديــم فــي الــبــلــدة ذاتـــهـــا. يــقــول الــزيــر، 
»حتى املغارة التي سكنتها لم تسلم منهم. 
أنــهــا كهف  بــالــقــوة بحجة  أخــرجــونــا منها 
أثري. واتهموني بتخريب اآلثار وباالعتداء 
عــلــى اآلثـــــار فــيــهــا. خـــربـــوا كـــل مــحــتــويــاتــنــا 
ودمــروهــا. وفــي كل مــرة كانوا يعتقلونني، 

 عن مخالفات البلدية والضرائب«.
ً
فضال

أهــالــي  لــلــزيــر، هــو يجسد صــمــود  بالنسبة 
البلدة في ذكــرى يــوم األرض، وال يكاد يمر 
 وله مع االحتالل ومستوطنيه حكاية 

ّ
عام إال

من املواجهة والصمود والثبات. كانت ذروة 
املـــواجـــهـــات عــــام 2013، حـــن هــدمــوا  هــــذه 
مــغــارة،  فــي  للعيش  ينتقل  أن  قبل  مسكنه، 
وحــيــنــهــا الحــقــتــه ســلــطــة الــطــبــيــعــة بــدعــوى 
ــار يــهــوديــة فــيــهــا«. انــتــقــل الــزيــر  ــــود آثــ »وجـ
بمعركته إلـــى أروقــــة املــحــاكــم اإلســرائــيــلــيــة، 
ــا قـــالـــه فـــي املــحــكــمــة  ــا يـــؤكـــده الـــزيـــر، ومــ ومــ
تعود  عليها  الــقــائــمــة  واملـــغـــارة  »األرض   

ّ
أن

ــر. جــــدي ُولـــــد فــيــهــا، ونــعــيــش  ــزيــ لــعــائــلــة الــ
فــيــهــا مــنــذ مــئــات الــســنــن«، نــافــيــًا ادعــــاءات 
سلطة اآلثار بوجود معالم أثرية باملنطقة، 
ــه لم ُيغير معالم الكهف، بل 

ّ
أن ومشيرًا إلــى 

أجرى ترميمات بسيطة داخله، بعد تساقط 
الحجارة واألتربة على أفراد عائلته. 

البلدة بالنسبة ألهلها،  ما يجري في هــذه 
ها »معركة بقاء وصمود 

ّ
كما يقول الزير، إن

عنوانها األرض والدفاع عنها«، ألن الدفاع 
عن سلوان وما تبقى من أراضيها دفاع عن 
جميعها،  مقدساتها  وعــن  القديمة  البلدة 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا املـــســـجـــد األقــــصــــى. لـــذلـــك، 
الــعــام مختلف تمامًا   يــوم األرض هــذا 

ّ
فـــإن

الــذيــن يــواجــهــون  الــبــلــدة  بالنسبة ألهــالــي 
ــم الــــعــــاريــــة«، عــلــى  ــدورهــ ــات »بــــصــ ــرافــ ــجــ  الــ

حّد تعبيره.

الـــقـــضـــائـــي، فـــإنـــنـــا لــــن نـــتـــوانـــى عــــن الـــخـــروج 
إلـــى الـــشـــوارع. وكــمــا أســقــطــنــا مــخــطــط بــرافــر 
النقب  فــي  العربية  األراضــــي  يستهدف  الـــذي 
سنسقط مخطط طنطور«. يشير العريض إلى 
أنــه »لألسف 75 في املئة من أراضــي طنطور 
البالغة مساحتها 2700 دونم تمت مبادلتها 
من قبل أصحابها أو وافقوا على تعويضات 
اليوم  نضالنا  ولــذلــك  املــصــادرة،  بعد  معينة 
هو من أجل 25 في املئة مما تبقى من أراض 

يرفض أصحابها اية صفقات«.
قامت  اإلسرائيلية  »املؤسسة  أن  الــى  ويلفت 
ــيــــدة فــي  ــادرة بــــإيــــداع مـــبـــالـــغ زهــ ــ ــــصـ بـــعـــد املـ
ــاب األراضـــــي  الـــحـــســـابـــات املــصــرفــيــة ألصـــحـ
كــفــرض ألمـــر واقــــع بـــأن هـــذه املــبــالــغ املــالــيــة 
ــاع الــنــاس الصعبة  بـــدل مــن األراضـــــي. أوضــ
جــعــلــت الـــجـــزء األكـــبـــر مــنــهــم يـــوافـــقـــون على 
ســحــب هــــذه األمــــــوال مــمــا يــعــنــي مــوافــقــتــهــم 
أن  اعتبار  التعويضات مضطرين على  على 

املصادرة باتت أمرًا مفروغًا منه«.

عكا ـ نايف زيداني

باستمرار  عباس  سهيل  يحرص 
عــلــى زيـــــارة أرضــــه املــــصــــادرة في 
مــنــطــقــة طــنــطــور املـــحـــاذيـــة لــقــريــة 
جديدة - املكر قرب عكا، التي كان يفترض أن 
يرثها هو وإخوته عن والدهم، وصودرت في 
العام 1976. لكن تكتسب هذه الزيارات معنى 

خاصًا عشية يوم األرض.
ينظر عباس بحزن إلى املقبرة اليهودية التي 
استوطنت أرضــه قبل أن يقول: »هــذه املقبرة 
تقوم على أراضينا. هنا لدينا 100 دونم ملك 
ــا عـــن جــدنــا،  ــابـــو( ورثـــهـــا والـــدنـ شــخــصــي )طـ
لــكــن املــخــطــط الــشــيــطــانــي مـــن قــبــل املــؤســســة 
اإلسرائيلية قبل نحو 30 عامًا، أدى إلى زرع 
قبور فيها لكي ال نتمكن من استرجاعها على 
 املــصــادرة فــي الــعــام 1976 كانت 

ّ
الــرغــم مــن أن

بــحــجــة إقـــامـــة مــعــســكــر لــلــجــيــش«. ويــضــيــف 
ــتـــه مــــن الـــوقـــوف  ــــم نــتــمــكــن فــــي وقـ عــــبــــاس: »لـ
بوجه املؤسسة اإلسرائيلية، ثم فوجئنا بعد 
فكل  املقبرة،  بإقامة  قليلة  بسنوات  املصادرة 
من يموت من يهود عكا واملنطقة يدفنونه هنا 

في أرضنا في حن نمنع نحن من زيارتها«.
ــد« عــن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ يــــــــروي عــــبــــاس لـــــ
مـــحـــاوالت االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي مساومته 
يسعى  في طنطور حيث  عائلته  أرض  على 
ــدة عــلــى  ــ ــديـ ــ ــة بــــلــــدة جـ ــ ــامـ ــ ــــالل إلــــــى إقـ ــتــ ــ االحــ
ــي املــنــطــقــة، الفــتــًا إلـــى أنـــه »فـــي مرحلة  أراضــ
علينا  اإلسرائيلية  املؤسسة  عرضت  معينة 
الحصول على خمس دونــمــات من األراضــي 
ــا، عـــلـــى أن  ــنـ ــة دونــــــم الـــخـــاصـــة بـ ــئـ مـــقـــابـــل املـ
بشيء  نطالب  ال  وأن  صمتنا  بــذلــك  تشتري 
الــعــرض ونــصــّر على  بــعــدهــا، لكننا رفضنا 
أن هذه األرض لنا وألبنائنا من بعدنا، وال 
يمكن املوافقة على 5 دونمات من األرض فقط 
مــقــابــل 100 دونــــم تــمــت ســرقــتــهــا مــنــا«. كما 
اإلسرائيلية  »املؤسسة  أن  إلــى  يشير عباس 
على الــرغــم مــن وضــع يــدهــا على أرضــنــا إال 
ــزال تـــحـــاول الــحــصــول عــلــى تــنــازل  أنــهــا ال تــ
ــادرة قــانــونــيــة، وقــبــل  ــمـــي، لــتــكــون املــــصــ رسـ
بــضــعــة أشــهــر أرســـلـــت لــنــا ســمــاســرة أراض 

لهذا الغرض لكننا أعدناهم خائبن«.
ــا الـــقـــديـــمـــة،  ــكـ ــدان فــــي عـ ــمــ ــعــ ــان الــ ــ ــلــــى خــ أعــ
وقـــف عـــالء حــــاج، مــن الـــحـــراك الــشــعــبــي من 
»العربي  لـ فــي حديثه  رابــطــًا  أجــل طنطور، 
الجديد« بن مخطط إخــالء عكا من العرب 
وإقــامــة بــلــدة جــديــدة على أراضـــي طنطور 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن املــــصــــادرة. يـــقـــول لــــ
»الــكــثــيــر مــن هـــذه املــبــانــي الــعــريــقــة مــهــددة 
باإلخالء، وهنا تمارس الكثير من سياسات 
التضييق على العرب«، مشيرًا بيده بحركة 
دائــريــة الـــى الــبــيــوت الــقــائــمــة. ويــلــفــت حــاج 
ــلـــيـــة مــطــلــع  ــيـ ــة اإلســـرائـ إلـــــى قـــيـــام املـــؤســـسـ
على  بالضغط  املــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات 
أهــالــي عــكــا الـــعـــرب، وأجـــبـــرت قــســمــًا كبيرًا 

مسمار في نعش طنطور

فلسطينيو 48 يواجهون مخطط مستوطنة حريشالصمود خيار خربة طانا الوحيد
ال أحد يستطيع أخذ أرضنا

نضالنا هو من أجل 
25% مما تبقى من أراض 

يتمسك أصحابها بها

45
سياسة

نموذج مقاومة مقدسيّة

نابلس ــ سامي الشامي

اإلسرائيلية  العسكرية  اآلليات  تكاد  ال 
تـــتـــوارى عــن أنــظــار أهــالــي خــربــة طانا 
ــات الــعــســكــريــة  ــ ــرافـ ــ ــجـ ــ ـــي ســــــــاوت الـ ــتـ الــ
بيوتهم وخيمهم مع األرض، حتى يبدأ 
أصــحــابــهــا بـــإعـــادة نصبها مــن جــديــد، 
وتـــرتـــيـــب بــيــوتــهــم الــبــالســتــيــكــيــة مـــرة 
أخرى، دون االلتفات لآلليات العسكرية 
إن كانت ستعود لتهدمها مرة جديدة، 
محاوالت  كل  الحائط  بعرض  ضاربن 
ــتــــــالل اإلســــرائــــيــــلــــي لـــقـــلـــعـــهـــم مــن  االحــــ
نهوض  ومــع  منها.  وترحيلهم  األرض 
أول خــيــمــة فــي خــربــة طــانــا مــن جــديــد، 
فــي أرضهم  بــاقــون  أنهم   يعلن سكانها 

ولن يرحلوا.
ــام  ــعـ ــذ بــــدايــــة الـ ــنـ ــكــــرر مـ ــد تــ ــهـ ــذا املـــشـ ــ هــ
الحالي ثالث مرات في خربة طانا شرق 
بــلــدة بــيــت فـــوريـــك جــنــوب شـــرق مدينة 
الغربية  إلى الشمال من الضفة  نابلس، 
ــا بـــاســـتـــمـــرار  ــهـ ــمـ ــيـــث يـــداهـ ــة، حـ ــلـ ــتـ املـــحـ
جــيــش االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي بــرفــقــة ما 
»االرتـــبـــاط الــعــســكــري واملــدنــي  يسمى بــــ
ــــات عــســكــريــة،  ــرافـ ــ ــع جـ ــلــــي« مــ ــيــ اإلســــرائــ
ــهــــدم فــــي الــخــربــة  ــدأون بــعــمــلــيــة الــ ــ ــبـ ــ ويـ
املحاصرة من مستوطنتن إسرائيليتن 
تـــمـــتـــدان بــشــكــل مــســتــمــر عـــلـــى حــســاب 

أراضي الفلسطينين في تلك املنطقة.
قــرب حظيرة صغيرة تخلو من األغنام، 
عامًا(   61( السعود  أبــو  واصـــف  ينشغل 
فـــي عــمــلــه، حــيــث يــجــّهــز طـــعـــام الــعــشــاء 
للمواشي التي خرجت للرعي في محيط 

الخربة، فيما تساعده زوجته في توزيع 
هدم  بعدما  متفرقة  أقــســام  على  الطعام 
ــام الـــتـــي كــانــت  ــنــ ــتــــالل حــظــيــرة األغــ االحــ
ــدي دمـــرتـــه  ــديــ ــــل« حــ ــأكـ ــ تـــحـــوي عـــلـــى »مـ
جـــرافـــات االحـــتـــالل. اعـــتـــاد أبـــو الــســعــود 
بتجهيز  الــصــبــاح  منذ  يــومــه  يقضي  أن 
ــور خــيــمــتــه الـــتـــي يــســكــنــهــا،  ــ وتـــرتـــيـــب أمـ
وإعــــــــــــداد الـــــجـــــن، وتـــصـــفـــيـــة الـــحـــلـــيـــب، 
وتــجــهــيــز الــطــعــام لــألغــنــام، بــعــد خـــروج 
ــنـــام إلـــى حــقــول  ابـــن عــمــه مـــع قــطــيــع األغـ
الرعي. لكن هذا األمر تغير بعد عمليات 
جرافات  هدمت  وبعدما  املتكررة.  الهدم 
مرتن، صار  ومنشأته  االحتالل خيمته 
اليومي،  إلــى عمله  أبــو السعود، إضــافــة 
يــعــمــل عــلــى إعــــــادة تــرتــيــب شــكــل بــيــتــه، 
ــة الــدمــار والــحــجــارة الــتــي خلفتها  وإزالــ

قوات االحتالل.
 جميع 

ّ
وعلى غرار عائلة أبو السعود، فإن

ــلـــدة بــيــت  ــا هــــم مــــن بـ ــانـ أهــــالــــي خـــربـــة طـ
داخــل  مــا جعلهم يعيشون  لكن  فــوريــك، 
من  الــرغــم  على  بها  ويتمسكون  الخربة 
لتهجيرهم،  الكثيرة  االحتالل  محاوالت 
أنــــهــــم يـــعـــتـــمـــدون بـــشـــكـــل أســـــاســـــي فــي 
وتربية  الحيوانية  الثروة  على  حياتهم 
املــواشــي، وال يمكن لهم أن يظلوا داخــل 
فمنذ  والسكان.  باملنازل  املكتظة  البلدة 
عـــشـــرات الــســنــن، يــعــيــش املــــزارعــــون في 
هـــذه الــخــربــة الــغــنــيــة بــاألعــشــاب والــتــي 
دائـــم. وتعيش  املــيــاه بشكل  فيها  تتوفر 
في خربة طانا، 35 عائلة أي أكثر من 300 
فــلــســطــيــنــي، تـــحـــاول ســلــطــات االحـــتـــالل 
أن تبعدهم عن أرضهم ومصدر  جاهدة 

رزقهم، دون أن تتمكن من تحقيق ذلك. 
»الــعــربــي الــجــديــد«  يــقــول أبـــو الــســعــود لـــ
»نحن هنا نعيش منذ كنا صغارًا، ومنذ 
تفتحت عيوننا وجدنا آباءنا وأجدادنا 
بن  وتربينا  البقعة،  هــذه  فــي  يعيشون 
هــذه الحقول ولنا ذكــريــات في كل مكان 
فيها«. ويضيف: »هذا االحتالل البغيض 
يحاول أن يطردنا ليستولي على خيرات 
ــذه األرض الـــتـــي هـــي مـــن حــقــنــا، وكــل  هــ
ــو مــوثــق  ــا وهــ ــهـ عــائــلــة تــعــيــش فـــي أرضـ
ومــتــفــق عــلــيــه بــن أهــالــي الــقــريــة، كــل له 
حــدود، ومــن ال يملك أرضــًا يستأجر من 
ــك مــثــبــت وال أحــد  ــل ذلـ ــد املـــالكـــن، وكـ أحـ
يستطيع أن يأخذ أرضنًا منا«. ويرفض 
أبـــو الــســعــود فــكــرة الــتــخــلــي عـــن األرض 
ــا... ســـتـــخـــرج لــهــم  ــلـــونـ ــتـ ــقـ ــه: »لـــــو يـ ــولـ ــقـ بـ

أرواحنا وتالحقهم«.
التي  وفــي محاولة للحد من املضايقات 
يتعرضون لها، قّدم األهالي أكثر من مرة 
للمحكمة العليا اإلسرائيلية الستصدار 
بــالــبــنــاء والعيش  لــهــم  تــصــاريــح تسمح 
أن  إال  ــــالل،  ــتـ ــ االحـ ــوات  ــ قــ مــضــايــقــة  دون 
املــحــاكــم تماطل كــثــيــرًا. وقــبــل صـــدور أي 
أحـــكـــام، تــهــدم الــجــرافــات وتــعــيــث فــســادًا 
الـــســـعـــود.  أبـــــو  يـــقـــول  كـــمـــا  فــــي األرض، 
تمامًا  ينطبق  مــثــل شعبي  إلـــى  ويــشــيــر 
ــتـــالل »إذا كـــان عـــدوك  عــلــى مــحــاكــم االحـ
ــة عــلــى أن  الــقــاضــي ملــن تــشــكــي« فــي داللـ
والحكومة  وقضاءها  االحتالل  سلطات 
اإلسرائيلية كلهم يحبكون خطة مجهزة 
لطرد الفلسطينين من أرضهم في خربة 

طانا وأماكن أخرى.

االحتالل يسيطر على %80 
من الضفة الغربية

ــة الـــضـــفـــة  ــاحــ ــســ ــــي مــ ــالـ ــ ــمـ ــ يـــبـــلـــغ إجـ
كــيــلــومــتــرًا  املــحــتــلــة 5960  الــغــربــيــة 
مربعًا. سيطر االحتالل على نحو 80 
فــي املــائــة منها عبر ذرائـــع مختلفة 
مـــن  بــنــاء املــســتــعــمــرات، والـــشـــوارع 
الطبيعية،  واملــحــمــّيــات  االلــتــفــافــيــة، 
ومـــــنـــــاطـــــق نــــــفــــــوذ املــــســــتــــعــــمــــرات، 
ومعسكرات لتدريب جيش االحتالل 
الــتــي تــبــلــغ وحـــدهـــا حـــوالـــى 18 في 

املائة من مساحة الضفة الغربية.

600 ألف مستعمر
يصل عدد املستعمرين اإلسرائيلين 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املــحــتــلــة إلـــى 
حوالى 600 ألف مستعمر. وبنسبة 
زيــــــادة ســـنـــويـــة، تــصــل إلــــى حــوالــى 
غالبيتها  تــأتــي  إذ  املـــائـــة،  فـــي   4.5
من أعــداد املستعمرين الجدد الذين 
يـــتـــم اســـتـــقـــدامـــهـــم لــلــســكــن فــــي تــلــك 
مخططات  ترمي  فيما  املستعمرات. 
إلى نقل  وزارة اإلسكان اإلسرائيلي 
ربع مليون مستعمر إسرائيلي إلى 
الضفة الغربية، بحسب ما صرح به 
ــان، فــي حينه،  ــكـ وزيـــر الــبــنــاء واإلسـ
أرئيل،  أوري  الحالي،  الــزراعــة  وزيــر 
في مايو/أيار 2014، عن زيادة عدد 
نسبته  مــا  الضفة،  فــي  املستعمرين 

50 في املائة مع حلول عام 2019.

1200 عائلة مهّددة 
بالطرد

في الوقت الذي تنشط فيه الفصائل 
الــبــيــانــات  إصــــدار  فــي  الفلسطينية 
نحو  تــنــشــغــل  األرض،  يــــوم  عــشــيــة 

1200 عائلة فلسطينية في إجراءات 
قــانــونــيــة غــيــر مــجــديــة الــهــدف منها 
تــأجــيــل أوامــــر هـــدم بــيــوتــهــا، بعدما 
ــــالل فــعــلــيــًا 535 مـــنـــزاًل  ــتـ ــ هـــــدم االحـ
 .2015 ــام  ــ عــ فــلــســطــيــنــيــة  ومـــنـــشـــأة 
وحصد شهر فبراير/شباط املاضي 
املثال، 193 عملية هدم،  على سبيل 
فــي مختلف  بــالــهــدم  إخـــطـــارًا  و173 

أنحاء الضفة الغربية.

أراٍض غير صالحة للحياة
ــول خـــبـــيـــر األراضـــــــــــــي وشــــــــؤون  ــ ــقـ ــ يـ
ــادي حنتش  ــهــ االســـتـــيـــطـــان، عــبــد الــ
ــــي   »األراضـ

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

إلقامة  تصلح  ال   1967 عـــام  املحتلة 
للحياة«.  قابلة  فلسطينية  دولــة  أي 
اإلسرائيلي  »االحــتــالل   

ّ
أن ويضيف 

ــلــــى كــــامــــل األراضــــــــي  وضـــــــع يـــــــده عــ
تبقى  مـــا  وكــــل  عــــام 1967،  املــحــتــلــة 
هو أقل من 22 في املائة من مساحة 
ــــي عــــبــــارة عن  الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وهـ
تجمعات سكنية وأراٍض غير متصلة 
ببعضها، وهــي ما تريد أن تجعلنا 

إسرائيل نقبل به إلقامة دولة«.

مناورة التنسيق األمني 

ــنـــي رفـــيـــع  ــيـ ــلـــســـطـ قــــــــال مــــــســــــؤول فـ
ــــي الــــجــــديــــد«،  ــــربـ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ املــــســــتــــوى لـ
ــات  ــادثـ ــن املـــحـ ــع مــ ــيـ ــابـ ــــــه بـــعـــد أسـ

ّ
إن

األمــنــيــة مــع االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، 
االلتزام  مباشر  بشكل  منه  والطلب 
ــاءت  بـــكـــل االتـــفـــاقـــيـــات املــــوقــــعــــة، جــ
الــــــــــردود اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى شــكــل 
مــــرحــــلــــة »انــــتــــقــــالــــيــــة جــــــديــــــدة مــع 
ــعــــض الــــتــــشــــوهــــات اإلضـــــافـــــيـــــة«.  بــ
 
ّ
ويــــؤكــــد املــــســــؤول الــفــلــســطــيــنــي أن
ــّرر إبــالغ  الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس قـ
الــجــانــب اإلســرائــيــلــي بــنــيــة الــقــيــادة 
وقــــف الــتــنــســيــق األمـــنـــي وهــــو آخــر 
ــات الـــتـــي تــنــفــذهــا الــســلــطــة  ــزامـ ــتـ االلـ
املوقعة  االتفاقيات  من  الفلسطينية 

مع االحتالل، بحسب املسؤول.
)العربي الجديد(

يتمسك أهالي طنطور باسترجاع أراضيهم المصادرة )نايف زيداني(

40 عامًا مرّت على ذكرى يوم األرض )جاك غويز/فرانس برس(

منهم على االنتقال إلى منطقة الشيكونات 
ــانـــي ســكــنــيــة مــــن طــــوابــــق عــــــدة( الــتــي  ــبـ )مـ
املحاذية،  املكر  قرية  في  أقامتها خصيصًا 

وذلك ضمن مخططات إخالء عكا.
ال يتردد حــاج في القول إن »مخطط إقامة 
بلدة على أراضي طنطور هو مخطط لنفس 
الحياة  هــي  نعلم كيف  الــغــرض، وجميعنا 
الــشــيــكــونــات، حــيــث ينتشر في  فــي منطقة 
جزء كبير منها املخدرات والعنف وأوضاع 
واقتصادية صعبة جــدًا، بسبب  اجتماعية 
إهــمــال املــؤســســة اإلســرائــيــلــيــة ملــن هــّجــروا 

مــن عــكــا إلـــى تــلــك املــنــطــقــة«. لــهــذه األســبــاب 
أبــدًا بن  أنــه »ال يمكن الفصل  يعتبر حــاج 
اليوم  العرب  أهالي عكا  مخططات تهجير 
وإقــامــة بلدة على أراضــي طنطور وبــن ما 

حدث من تهجير قبل أكثر من ربع قرن«.
أحــد أكــثــر مــن يــدركــون مــا يقوله حـــاج، هو 
ــعــــريــــض، الـــــــذي خـــاض  املـــحـــامـــي وســـــــام الــ
التجربة بنفسه، وينشط اليوم في مناهضة 
إقــامــة مــديــنــة عــلــى أراضــــي طــنــطــور. يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــعــريــض، فــي حــديــث لـــ
ــــرج مــنــهــا في  إنــــه كــــان يــســكــن فـــي عــكــا وخـ
العام 1980، وسكن الحقًا لفترة في منطقة 
الــشــيــكــونــات الــتــي أقــيــمــت فــي الــعــام 1978. 
ــالـــي  ــريــــض: »كـــــــان خـــــــروج أهـ ــعــ يـــضـــيـــف الــ
عــكــا إلـــى مــنــطــقــة الــشــيــكــونــات اضــطــراريــًا. 
لـــم يــســمــح ألهـــالـــي عــكــا الــقــديــمــة بتوسيع 
 عــن تضييق 

ً
بــيــوتــهــم أو تــرمــيــمــهــا، فــضــال

ومـــضـــايـــقـــات أخــــــرى. فـــي املـــقـــابـــل تـــم بــنــاء 
اإلسرائيلية  السلطات  ـــرت 

ّ
وف الشيكونات. 

ــضــة مـــن أجــــل إغــــراء 
ّ
بــيــوتــًا بـــأســـعـــار مــخــف

األهالي مستغلة أوضاعهم«.
ووفقًا للعريض، خــرج في حينه »مــا ال يقل 
عــن 500 أســـرة مــن عــكــا إلـــى املــكــر. تــم إهــمــال 
جزء كبير من تلك املناطق من قبل املؤسسة 
الرسمية، ولم يتم االهتمام بالسكان وبذوي 
ــدود وال بــمــتــعــاطــي املــــخــــدرات  ــحــ الــــدخــــل املــ
ولــم توفر  أماكن عمل  وعالجهم وال بتوفير 
أي ظروف جيدة«. معطيات تدفعه للقول إن 
تدهور  فــي  ساهمت  اإلسرائيلية  »املؤسسة 
الوضع االقتصادي - االجتماعي لألهالي في 

املنطقة املذكورة وما ترتب عليه بعد ذلك«.
مخطط   

ّ
أن نــجــد  »اآلن  الـــعـــريـــض:  ويــضــيــف 

طــنــطــور هـــو مــخــطــط مــشــابــه وتــنــفــيــذه يــنــذر 
ــــرب الـــذيـــن  ــعـ ــ ــــي عـــكـــا الـ ــالـ ــ بـــنـــكـــبـــة أخـــــــرى ألهـ
البقاء في عكا على الرغم  يناضلون من أجل 
مـــن أوضـــاعـــهـــم االقـــتـــصـــاديـــة - االجــتــمــاعــيــة 
الــســيــئــة. لــذلــك نــحــن مــصــرون عــلــى الــتــصــدي 
 عن املسار 

ً
لهذا املخطط«. ويوضح أنه »فضال

تهويد أراضي الداخل 
الفلسطيني يتمدد

رجال السياسة واألحزاب 
لم يضعوا خطة واحدة 

لمواجهة األخطار

■ أربعون عامًا على يوم األرض، هل ال تزال الحرب 
مستمرة عمليًا على ما تبقى من أراٍض في الداخل 

الفلسطيني؟
نــعــم. قضية األرض هــي أحــد املــحــاور املهمة 
الــتــي تتحكم فــي شــكــل الــعــالقــة بــن جمهور 
األغلبية ومــؤســســات الــدولــة مــن جــهــة، وبن 
الفلسطيني مــن جــهــة أخــــرى. منذ  الــجــمــهــور 
ــق 

ّ
املــتــعــل ــــوع  املـــــوضـ ــار هـــــذا  ــثــ ــ ُي ــام 1948  ــعــ الــ

ــه. إذا  ــ ــ ــوده عـــلـــى أرضـ ــ ــ بــحــقــيــقــة ومـــاهـــيـــة وجـ
حاولنا أن نبرهن ذلك باألرقام، نرى أنه بعد 
كل املصادرات التي حصلت بعد العام 1948، 
ــى بــأيــدي األقــلــيــة الــذيــن كــانــوا يشكلون 

ّ
تــبــق

آنــــذاك 11 فــي املــائــة مــن مجمل الــســكــان، بعد 
الطرد والتهجير عــام 1949، 18 في املائة من 
التاريخ  األراضـــي بملكية خــاصــة. ومنذ ذلــك 
وحتى اليوم، أصبح العرب الفلسطينيون في 
الداخل يشكلون قرابة 20 في املائة، وتراجعت 
نسبة األراضي التي يملكونها لتنخفض إلى 

نحو 2 في املائة من مجمل األراضي. 

■ هذا املخطط هل يهدف إلى وضع حد لكل أفكار 
وطــروحــات الــتــبــادل السكاني واألراضــــي مــع الــدولــة 

الفلسطينية في املستقبل؟
هـــذا املــخــطــط يــقــوم عمليًا بـــدور االســتــيــطــان 
الــذي يحول  املحتلة  الغربية  الضفة  ذاتــه في 
دون تواصل جغرافي إلقامة دولة فلسطينية، 
 الدولتن. كما يمنع قضية التبادل، 

ّ
ووأد حل

ويـــمـــّهـــد لـــلـــرؤيـــة الـــعـــامـــة لــلــتــيــار الـــحـــاكـــم في 
السيطرة بشكل  إلــى  الـــذي يسعى  إســرائــيــل، 
والتضييق  الــتــاريــخــيــة،  فلسطن  على  كــامــل 

على من تبقى من سكانها الفلسطينين.

مقابلة

■ ماذ عن لجان ومجالس التخطيط بسيطرة يهودية 
السنة  مــدار  تعمل على  ذراعــًا إضافية  ل 

ّ
التي تشك

لسلخ مزيد من األراضي عبر خطط محلية وقطرية؟
ــل عــدم  ــداخــ الــ فـــي  الــفــلــســطــيــنــيــن  أواًل، عــلــى 
علينا  الفعل.  رد  بسياسة  واالكــتــفــاء  الــركــون 
ــقــــرى وحــاجــاتــهــا  أن نـــــرى مــســتــقــبــل هـــــذه الــ
ــيـــط لــــذلــــك بـــشـــكـــل ســـلـــيـــم وبــــرؤيــــة  ــتـــخـــطـ والـ
مستقبلية واضحة للسنوات األربعن املقبلة. 
ملّح،  اليوم وبشكل  العمل عليه  وما يتوجب 
الفلسطينية  البيوت  آالف  وترخيص  تنظيم 
ــدم عــنــهــا  ــهــ فــــي الــــداخــــل ملـــنـــع ورفــــــع خـــطـــر الــ
ص، مقابل التزام 

ّ
مقابل االلتزام بالبناء املرخ

الدولة بتوفير مساحات واسعة من األراضي 
يعود  أراٍض  عــن  الــغــايــة. نحن نتحدث  لــهــذه 
معرفة  وباتت  أنفسهم  للفلسطينين  أصلها 
اليوم بأنها »أراضــي دولــة«، وما إلى ذلك من 
أن تحظى  أخــرى. ويجب  أسماء  أراٍض تحت 
وقضية  واســعــة.  بمساحات  العربية  البلدات 
الــطــنــطــورة هــي مــثــال جــيــد. تــريــد الــدولــة بيع 
أجــزاء من األراضــي ملديرية أراضــي إسرائيل. 
)شرق  الجديدة  قرية  سكان   

ً
مثال يصر  فيما 

مدينة عكا( على أن هذه األراضــي لنا ويجب 
إعادتها لنا وليس بيعها لنا.

 
■ مـــاذا عــن لجنة الــدفــاع عــن األراضــــي الــتــي مّهدت 
ها اختفت عن الساحة واملشهد 

ّ
ليوم األرض، يبدو أن

الفلسطيني في الداخل؟
برأيي اليوم، أنه في سياق عملية إعادة بناء 
لجنة املتابعة العليا لقضايا الفلسطينين في 
وظيفتها وضع  لجنة  تشكيل  يجب  الــداخــل، 
خطة مهنية واعية وآليات واضحة ومحددة 

أراٍض  عــن  قانونية  تسوية  لتحصيل  تهدف 
وقريبة  القرى  داخــل  أو  املهجرة،  البلدات  في 
فة على أنها أراضــي غائبن، عبر 

ّ
منها مصن

مــجــمــوعــة مـــن املــحــامــن الـــعـــرب الـــذيـــن أثــــروا 
بالسنوات األخيرة بشكل كبير. ويقوم هؤالء 
بـــالـــوصـــول لــيــس فــقــط ملــهــجــريــن فـــي الــداخــل 
أنحاء  مختلف  فــي  مهجرين  لالجئن  وإنــمــا 
العالم إلبرام تسويات كهذه. تعطي إسرائيل 
فــي نــهــايــة املــطــاف »شــرعــيــة« الــحــصــول على 
هــذه األراضـــي. هــذه األمـــور فــي الــداخــل نراها 
بـــوضـــوح، وتــتــم مــثــل هـــذه الــصــفــقــات يوميًا 
فـــي الـــنـــاصـــرة، وطـــمـــرة أم الــفــحــم، والــجــديــدة 
الورثة  بن  مشاكل  عن  ونسمع  والفريديس، 
ومن يريد التماشي مع هذه املخططات، وبن 

من يصّرون على رفض التنازل والبيع.

■ برأيك، من الرابح في النهاية؟
ـــــهـــــا عــبــر 

ّ
ــح األكـــــبـــــر ألن ــ ــرابــ ــ ــ إســــرائــــيــــل هـــــي ال

ــّك الــعــالقــة بن  هــــذه الــصــفــقــات تــتــمــكــن مـــن فــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وأرضــــــــــــه، وضــــــــرب أحـــــــد أهــــم 
وبهذه  أقــلــيــة.  بأننا  للفلسطينين  الــدعــاوى 
مــن خالل  الــعــالقــة  هــذه  تتم تصفية  الطريقة 
الصفقات. نحن نتحدث عن مئات اآلالف من 
الدونمات بما في ذلك في النقب، عبر صفقات 
فردية، تضعف الورقة الجامعة للفلسطينين 
ما  املهّجرة،  القرى  في  التاريخية  ومطالبهم 
يعني في هذه الحالة تمييع الحق الجماعي 
ألهالي القرية املهجرة، إذا ما تمكنت إسرائيل 
من إبــرام صفقات مع عدد كبير من أهل هذه 
القضية من  فــردي، وتحويل  األراضـــي بشكل 

قضية شعب إلى قضية أفراد.

ــوم  ــى أحـــــــــــداث يــ ــلــ ــًا مــــضــــت عــ ــ ــامـ ــ ــون عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ أربـ
يــزال  ال  فيما  عــام 1976  التي شهدها  األرض 
 1948 عـــام  فــي  املحتلة  األراضــــي  فلسطينيو 
ــادرة األراضـــــــي  ــ ــــصـ ــهــــون مـــخـــطـــطـــات مـ يــــواجــ
ــا مــخــطــط  ــهـ ــنـ ــلـــى قـــــراهـــــم، ومـ والـــتـــضـــيـــيـــق عـ
الكشف  تــم  الــذي  توسيع مستوطنة حــريــش، 
عنه في اآلونة األخيرة، وسيأتي على حساب 
توسعة مناطق نفوذ العديد من بلدات وادي 
الشمالي. فقد كشفت  املثلث  عــارة في منطقة 
لــجــنــة الــتــخــطــيــط والــبــنــاء املــحــلــيــة فـــي وادي 
ــارة إلــــى جـــانـــب املـــركـــز الــعــربــي للتخطيط  ــ عـ
البديل عن مخطط جديد لتوسعة مستوطنة 
املحيطة  العربية  القرى  حريش، على حساب 
بــهــا، واقــتــطــاع مــســاحــات كــبــيــرة مــنــهــا تصل 
التوسعة املقررة،  إلى 13.410 دونمًا من أجل 
مــرات،  ثــالث  بنحو  ملضاعفة مساحة حريش 
بما يتيح لها أن تتحول من منطقة بمساحة 
 20.518 بمساحة  منطقة  إلــى  دونمات   7.108
الــى تحويل حريش  دونــمــًا. ويــهــدف املخطط 
ألــف وحدة  من بلدة تم تخطيطها إلقامة 13 
إلــى  نــســمــة،  ألـــف  فــيــهــا، تستوعب 58  سكنية 
أخطبوط متمدد، يستوعب أكثر من 100 ألف 
 عن إقامة 25 ألف وحدة سكنية 

ً
نسمة، فضال

العدد املقدر من املستوطنن،  الستيعاب هذا 
ــان »املــــركــــز الــعــربــي  ــيـ ــاء فــــي بـ ــ بــحــســب مــــا جـ

للتخطيط البديل«.
املحلي،  عــرعــرة   - عــارة  يقول رئيس مجلس 
»العربي الجديد«  مضر يونس، في حديث لـ
إن »مــســتــوطــنــة حــريــش الــتــي تــمــت إقامتها 
لتستوعب 7 آالف نسمة كما قيل في البداية، 
العربية  البلدات  على  إقامتها  منذ  وضّيقت 
فـــي املــنــطــقــة، ســتــتــوســع لــتــشــمــل نــحــو 100 
ألــف نسمة«، مــشــددًا على أن »هـــذا األمـــر في 
العربية«.  للبلدات  بالنسبة  الخطورة  غاية 
 »املـــخـــطـــط يــحــاصــر 

ّ
ويــلــفــت يـــونـــس إلــــى أن

إليها، وسيغلق الباب كليًا بوجه العرب، ولن 
ى لهم إال الغبار واألجواء امللوثة«.

َ
يبق

املتوقعة  »التوسعة  أن  يونس  يؤكد  وبينما 
لــحــريــش بحسب املــخــطــط، لــن تــكــون باتجاه 
بل  املنطقة،  القائمة في  األخــرى  املستوطنات 
باتجاه البلدات العربية أي أن تأثيرها هو على 
العرب«، يوضح أنه »في قرى كفر قرع، برطعة، 

أم القطف بشكل خـــاص، كــذلــك سيحّد  قــريــة 
ــنـــوبـــي حــريــش  ــة مـــيـــســـر املــــتــــواجــــدة جـ ــريــ قــ
ويمنع تطورها. كما سيحاصر قرية برطعة 
وسيحاذي قرية عرعرة، وسيؤثر كثيرًا على 
قــريــة كــفــر قـــرع الــتــي تــخــطــط إلقــامــة منطقة 
صــنــاعــيــة وســــيــــؤدي تـــوســـيـــع حـــريـــش إلـــى 

إجهاض خطتها«.
فـــي جــانــب آخـــر لــلــقــضــيــة، يــشــيــر يــونــس إلــى 
وجــــود كـــســـارة تــحــفــر بــالــصــخــر فـــي املــنــطــقــة، 
»تنشر الكثير مــن الــغــبــار وتــلــوث الــجــو، هي 
كسارة )فيرد( التي تذهب عائداتها املالية من 
الضرائب للمجلس اإلقليمي منشيه، في حن 
تطالب بعض القرى العربية املتضررة بحصة 
مــن تــلــك الــعــائــدات الــضــخــمــة، ولــكــن فــي حــال 
تــوســعــة حــريــش ســتــذهــب عــائــدات الــضــرائــب 

تـــم وضعها  هــنــاك خـــرائـــط هيكلية  وبــســمــة، 
سلبًا«.  ستتأثر  البلدات  هــذه  نفوذ  لتوسعة 
ويضيف: »نحن في عــارة وعــرعــرة مخططنا 
الــحــالــي لـــم يــتــخــط املــنــطــقــة الـــتـــي ســتــتــوســع 
عليها حريش، ولكن برؤية مستقبلية فليس 
لنا منفذ إال التوّسع باالتجاه الذي ستسيطر 
عــلــيــه، وهــــذا مــعــنــاه مــحــاصــرتــنــا عــلــى املـــدى 
ال  برمتها«.  املنطقة  سيقتل  املخطط  البعيد. 
العام 1993  الحد، في  يتوقف األمــر عند هــذا 
ــارة وعــرعــرة العربيتن  تــم تــوحــيــد قــريــتــّي عـ
املتالصقتن بمجلس محلي واحد، بقرار من 
يونسي  ويشير  اإلسرائيلية.  الداخلية  وزارة 
أنـــه »بــــداًل مــن تــوســعــة منطقة نفوذهما  إلـــى 
الــحــفــاظ عليها كما هــي، على األقـــل، تمت  أو 
مصادرة 4500 دونم منها، أي العملية عكسية 
في حالة العرب، فحريش ليست بحاجة لهذه 
التوسعة ولكنها تحصل عليها، ونحن الذين 
نحتاجها نخسر من أراضينا«، على حد قوله.

ويـــســـتـــدل بـــالـــخـــارطـــة الـــتـــي أعـــدهـــا املــركــز 
العربي للتخطيط البديل للقول إن التوسعة 
املقررة تقتطع أجزاء كبيرة من مناطق نفوذ 
نحو  على  وتستحوذ  القطف،  وأم  برطعة، 
3000 دونم متاخمة لقرية ميسر من الجهة 
الشمالية. كما تستحوذ على منطقة كسارة 
وتعبر  الــحــنــون،  ودار  )فـــيـــرد(  عــــارة  وادي 
الـــى حــدود  عـــارة )65( لتصل  شـــارع وادي 
الــبــنــاء فـــي كــفــر قـــرع حــيــث تــســتــحــوذ على 
2500 دونم تقريبًا بن شارع 65 وكفر قرع. 
ويحد املخطط املقترح من االمتداد الطبيعي 
ــة املــــــجــــــاورة، وتـــطـــويـــرهـــا  ــيـ ــربـ ــعـ ــقـــرى الـ ــلـ لـ
وتــوســعــتــهــا بــشــكــل كــبــيــر، ويــتــنــاقــض مع 
العربية  البلدات  وحــقــوق  التخطيط  أســس 
وتطورها  العمراني  مستقبلها  ضمان  في 

الطبيعي.
نايف...

مستوطنة حريش 
ستتوسع لتشمل نحو 100 

ألف نسمة

باألرقام

ملعالجة قضية األرض واملحافظة عليها. لجنة 
الــدفــاع عــن األراضــــي اخــتــفــت بفعل تسييس 
اللجان وتحزيبها. هذه اللجان يجب أال تكون 
وأخصائين  مهنين  مــن  مؤلفة  بــل  بــة، 

ّ
مــحــز

لهم مواقف وطنية واضحة ومحسومة. أحد 
أمــراض السياسين عندنا، هو أنهم يريدون 
أن يعملوا كل شيء. فالسياسي يريد أن يكون 
ــرًا وقـــاصـــًا، وكـــاتـــَب تـــاريـــخ، وصــحــافــيــًا، 

ّ
مــنــظ

ومخططًا لك مجمل األمور.
 

الفلسطيني،  الـــداخـــل  فـــي  املــســتــقــبــل  تـــرى  كــيــف   ■
املــوجــود، وهــل هناك خطط  هل هناك إدراك للخطر 

مدروسة أو مهنية جامعة؟
املــســتــقــبــل قــاتــم. ال أملـــس وال أعــتــقــد أن هناك 
سياسة مدروسة، أو أن الجمهور لديه الوعي 
األمــور  أن  أعتقد  الــصــراع.  هــذا  الكافي ملعنى 
أوســـــع بــكــثــيــر مـــن ذلـــــك، ويـــجـــب أن تنعكس 
عــلــى الــبــعــد الـــرمـــزي، الـــذي بــــدوره سينعكس 
 بــهــيــئــة قــضــيــة مــلــكــيــة املـــواطـــنـــن 

ً
مــســتــقــبــال

القضية  وهــي  الفلسطينية،  لــألراضــي  العرب 
السياسة االستراتيجية  قلق مخططي 

ُ
ت التي 

 إلـــى سياسة 
ً
فــي إســرائــيــل. وهـــذا يــقــود مــثــال

التسويات التي تحاول السلطات اإلسرائيلية 
اليوم التوصل إليها مع مواطنن في الداخل، 
وخـــصـــوصـــًا أبــــنــــاء الجــــئــــن ومـــهـــجـــريـــن فــي 
ــل ملـــبـــادلـــة أراضــــــي آبـــائـــهـــم فـــي الــقــرى  ــداخــ الــ
التي  السياسة  لهذه  األولـــى  واألداة  املــهــّجــرة. 

المصادرة والتهويد في ذروتهمايوم األرضعامًا على40
المتواصلة  الفلسطينية  النكبات  إحدى  هو  األرض  يوم 
منذ 40 عامًا. التهويد ومصادرة األراضي عنوانان مالزمان 
للحدث الذي شكل الثالثون من مارس/آذار 1976 محطة 

منطقة  إلى  النقب  من  اليوم.  حتى  مستمرًا  يزال  وال  له 
 ،48 فلسطين  تسمى  ما  أراضــي  وكل  والجليل  المثلث 
األراضي  تتواصل مخططات سرقة  الغربية،  بالضفة  مرورًا 

بغطاء دموي حينًا، و»قانوني« بحسب مقاسات االحتالل 
تبّقى  بما  المتعلقة  األرقام والمعطيات  اإلسرائيلي أحيانًا. 
تبرّر  الديمغرافي،  التغيير  من  ناجية  فلسطينية  أراٍض  من 

التشاؤم كشعور طبيعي لدى كل من تابع وال يزال مسار 
استمرار مسلسل يوم األرض، لكنه تشاؤم ال يدفع إال إلى 

المزيد من التمسك بأرض الزعتر والزيتون، فلسطين
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يرى كبها أّن هدف االحتالل منع أي تواصل جغرافي فلسطيني )العربي الجديد(

أجراها نضال محمد وتد

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



¶ كيف تصفون عالقة اململكة بالنائب فرنجية؟
القيادات عالقة عادية،  اململكة ببعض  عالقة 

التواصل كان مع جهات أخرى.

¶ رأيناكم تزورون العديد من القوى السياسّية، هل 
ستزورون فرنجية؟
زرته في السابق.

¶ لكنها كانت زيارة بروتوكولّية؟
نعم، كانت بروتوكيلّية. هناك قوى سياسّية 
تتواصل مع اململكة وقادتها، ونحن نتواصل 

معها، ومنها الحكيم )سمير جعجع(.

¶ هل هناك زيارة قريبة لفرنجية؟
أي تحركات محسوبة علينا، وهناك تحذيرات 

أمنية. لكن ال مشكلة مع أحد في لبنان.

¶ هل باتت الهوة بني تيار املستقبل والقوات اللبنانّية 
ردم؟

ُ
أوسع من أن ت

ـــل بـــالـــخـــالف الــســيــاســي الــلــبــنــانــي 
ّ

لـــن نـــتـــدخ
اللبناني. نحن نرى أن التحالف ال يزال قائما، 
وربما هناك اختالف في وجهات النظر، هذا 

أمر يخصهم وال يخصنا.

ـــر تــرشــيــح رئــيــس حـــزب الــقــوات اللبنانّية 
ّ
¶ هــل أث

ســمــيــر جــعــجــع لــرئــيــس تــكــتــل الــتــغــيــيــر واإلصــــالح 
ــلــرئــاســة عــلــى الـــعـــالقـــة مع  ــون ل الـــنـــائـــب مــيــشــال عــ

جعجع؟
عــالقــتــنــا مـــع الــجــمــيــع عـــاديـــة، ومـــا حـــدث في 
الـــتـــرشـــيـــحـــات، إن فـــي تــرشــيــح عـــــون، أو في 
املـــبـــادرة، يــخــص الــلــبــنــانــيــن ولــيــس اململكة. 
وإذا أجمع عليها اللبنانيون فسيكون هناك 
مــوقــف، األهــم أن يكون هناك إجــمــاع لبناني 
على هــذه الــتــرشــيــحــات، ألن الــقــيــادتــن مــن 8 

آذار.

¶ يعني إذا كـــان هــنــاك إجــمــاع عــلــى تــرشــيــح عــون 
توافقون عليه؟

لــن أحـــّدد أســمــاء أو أشخاصا، إذا كــان هناك 
عــلــى أي شــخــص مسيحي  لــبــنــانــي  إجـــمـــاع 
بارك هذا اإلجماع، لكن لن 

ُ
يتولى هذا املوقع، ن

نتدخل في تسمية فالن أو تفضيل فالن، ألن 
هذا ليس عملنا، بل عمل القيادات اللبنانّية، 
ومسؤوليتهم أن يروا من يصلح لهذه املرحلة 

باركه.
ُ
الحساسة، وإذا حصل اإلجماع فسن

¶ هل صحيح أن هناك »فيتو« سعوديا على ترشيح 
عون؟

اللبناني،  بــالــشــأن  انــطــالقــًا مــن عــدم تدخلها 
حدد شخصا معينًا، 

ُ
ليس لديها فيتو ولن ت

اللبنانين  أفـــضـــل. هـــذا خــيــار  تــقــول هـــذا  أو 

ــراءات الــســعــودّيــة  ــ ــ ــق اإلجـ ¶ مـــا هـــو أفـ
ــل هــنــاك  والــخــلــيــجــّيــة فـــي لــبــنــان؟ وهــ

مزيد من التصعيد؟
أؤّكــد  الــتــحــدث عــن اململكة، دعــنــي  أستطيع 
لك أن البيان الذي صدر في هذا الشأن كان 
ــق بــأن 

ّ
واضــحــًا وصــريــحــًا؛ أواًل فــيــمــا يــتــعــل

وليس  اململكة،  عند  غــال  اللبناني  الشعب 
هـــو املــســتــهــدف فـــي هــــذه الـــعـــقـــوبـــات. وهــي 
ــريــد وال نتمنى 

ُ
اتــخــذت إجــــراءات ألنــنــا ال ن

لــلــبــنــان أن يــبــتــعــد عـــن عــروبــتــه، وبــالــتــالــي 
هــذه اإلجـــراءات اتخذت من اململكة العربية 
السعودية وتباعًا من دول مجلس التعاون 
الخليجي، ثم اتخذ قرار في مجلس التعاون 
اآلن،  حـــتـــى  ــًا  ــ ــاريـ ــ سـ يــــــــزال  وال  الـــخـــلـــيـــجـــي 
وخصوصًا لجهة من يتعامل مع حزب الله، 
أو لــه عــالقــة مباشرة مــع حــزب الــلــه. وليس 
ذاتــه،  حــّد  فــي  اللبناني  املــواطــن  املستهدف 
أمــضــوا  الـــذي  اللبنانين  مــن  الكثير  لــديــنــا 
ــم  ــ ــ ثــــالثــــن أو أربــــعــــن ســـنـــة وربــــــــوا أوالدهـ
وخيرهم يصل إلى بالدهم، سواء في اململكة 
اللبناني  وبالتالي  التعاون،  في مجلس  أو 

محبوب في املنطقة.

¶ هــــل ســتــســتــمــر اإلجــــــــــراءات الـــســـعـــوديـــة بــحــق 
اللبنانيني العاملني فيها؟

ــــت، هـــــــذه اإلجـــــــــــــــراءات لـــــن تــــطــــاول  ــلـ ــ ــا قـ كــــمــ
املواطنن اللبنانين الشرفاء، والذي يعيش 
بــه، ولكن من  السعودية مرّحب  ويعمل في 
الله ستطاوله هذه  يرتبط بحزب  أو  يعمل 
ــادر عـــن مجلس  ــرار صــ ــذا قــ اإلجـــــــراءات، وهــ

التعاون الخليجي وهو نافذ وجدي.

¶  هل هناك نية لسحب الودائع املالية السعودية؟
ــادة مــجــلــس  ــيــ ــي قــ ــرارات تــتــخــذ فــ ــ ــقــ ــ ــ هـــــذه ال
التعاون الخليجي وفي اململكة، ونحن نأمل 
خذ قرار كهذا، ونأمل عالج املشاكل 

ّ
أن ال ُيت

الــتــي كــانــت الــســبــب فـــي هـــذا الـــخـــالف، وأال 
تتكرر، ونحن نأمل من دولة رئيس مجلس 
املشكلة،  هــذه  ُيعالج  أن  )اللبناني(  الـــوزراء 
حرصًا منا كدبلوماسين على العالقة بن 

لبنان واململكة ودول الخليج.

¶ هــنــاك ســعــي وتــكــلــيــف لــرئــيــس الــحــكــومــة تمام 
الــزيــارة  اململكة، هــل  ــارة  ســالم لتشكيل وفــد وزيــ

قريبة؟
هــذا مــا نتمناه، طبعًا دولـــة رئــيــس الـــوزراء 
ــارة، ونـــحـــن رفــعــنــا هــــذا الــطــلــب  ــ ــزيـ ــ طــلــب الـ
تمر  املنطقة  التوجيهات.  ننتظر  لقيادتنا، 
السعودية،  حــراك سياسي، وخصوصًا  في 
التلفزيون السعودي نجد  وحن ننظر إلى 
 مكان، 

ّ
أن امللك يستقبل يوميًا قيادات من كل

ــي زيـــــــارات مــبــرمــجــة مــنــذ وقــــت ســابــق.  وهــ
نتمنى أن تحصل هذه الزيارة في املستقبل 

القريب.

ــراءات الــتــقــنــيــة، هـــل تـــم تــجــاوز  ــ ــ ¶ بــعــيــدًا عـــن اإلجـ
املشكلة السياّسة، أم ال يزال ما يجب القيام به؟

نحن نعّول على دولة رئيس الوزراء، ونأمل 
أن تـــكـــون هــــذه األزمـــــة ســحــابــة صــيــف وأن 

تكون مّرت بسالم.

¶ كثير من السياسيني اللبنانيني اعتبروا أن هذه 
اإلجراءات تضّر بحلفائكم، وشبهوها باالنسحاب 
من العراق، أال تخشون أن تؤدي هذه اإلجراءات إلى 

إضعاف حلفائكم؟
الشعب  يتضرر  أو  أن يضعف  نستهدف  ال 
الــلــبــنــانــي أو لــبــنــان، االســـتـــهـــداف مــعــروف، 
ولــبــنــان يــبــقــى بـــلـــدا عــربــيــا وســيــعــيــش في 
مــحــيــطــه، والـــتـــاريـــخ يــتــحــدث عـــن الــعــالقــات 
السعودّية اللبنانّية في املاضي والحاضر، 
الــتــاريــخ للمملكة  وهــنــاك رعــايــة يشهد لها 
فـــي لــبــنــان، ولـــذلـــك الـــهـــدف لــيــس لــبــنــان أو 
بلدهم  يــحــبــون  الــذيــن  الــشــرفــاء  اللبنانين 
نحن  بلدهم،  وســيــادة  الســتــقــرار  ويعملون 
 الــطــريــق، فيجب أن 

ّ
مــع هـــؤالء. أّمـــا مــن ضــل

ُيــفــّكــر جـــيـــدًا ويـــعـــود إلــــى بـــلـــده وإحــســاســه 
الــوطــنــي وبــالــتــالــي يــرعــى بــلــده ومصالحه 
ــم تــطــلــب دول الــخــلــيــج أو  قــبــل أي شـــــيء. لـ
املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، أي شـــيء من 
الــلــبــنــانــيــن لــيــقــدمــوه لــهــا. مـــا تــطــلــبــه دول 
الــخــلــيــج أن يبقى لــبــنــان آمــنــا ومــســتــقــرا ذا 
ســيــادة وأن يــكــون لــه رئــيــس وفـــي محيطه 

العربي، هذا هو املطلوب.

¶ هل هذه الشروط إلعادة تفعيل الهبة العسكرية 
السعودّية؟

ليست شروطًا، ال نسميها شروطا. القيادة 
اللحظة األولى  اللبنانّية بدأت تتحّرك منذ 
ــوزراء والكثير  ــ وخــصــوصــا دولــــة رئــيــس الــ
ــا وتــضــامــنــوا مع  ــ مـــن الــــــوزراء الـــذيـــن زارونــ
ــًا، فــــــدول الــخــلــيــج  ــ ــــروطـ املـــمـــلـــكـــة. لــيــســت شـ
واململكة العربية السعودية لم تمِل شروطا، 
عــن غضب تجاه  اتــنــا كانت تعبيرًا  وإجــراء

مواقف معينة فقط.

الجانب  ¶ هناك كالم أن ثمة خطوات إذا قام بها 
اللبناني فستعود الهبة، وعلى رأس هذه الشروط 

انتخاب رئيس للجمهورّية.
ــلــــي، نــحــن  نـــحـــن ال نـــتـــدخـــل بـــالـــشـــأن الــــداخــ
رئيس  وجــــود  رئــيــســًا، ألن  نـــرى  أن  نتمنى 
لـــبـــنـــان.  يــــخــــدم  املــــؤســــســــات  وتـــفـــعـــيـــل دور 
وهــــــذا يــنــطــلــق مــــن حـــــرص قــــيــــادة املــمــلــكــة 

علي 
عواض 
عسيري

لبنان، علي عواض عسيري، في مقابلة مع »العربي  يكشف السفير السعودي في 
أن  على  ويشدد  لبنان.  في  بقاءه  أّكد  لكنه  باغتياله،  تهديدات  تلقى  أنه  الجديد«، 
بالده ال تتدخل في اختيار الرئيس اللبناني، ويلفت في هذا السياق، إلى أن السعودية 
إجماعًا  بأن هناك  أوحت  مبادرة  بل دعمت  فرنجية،  النائب سليمان  ترشيح  تدعم  لم 
حولها، لكن »لم نَر هذا اإلجماع بعد«. ويؤّكد عسيري أن اإلجراءات بحق »المرتبطين 
بحزب اهلل« في السعوديّة مستمرة، ويدعو الحزب إلى »العودة إلى عروبته ولبنانيته«. 

انتخاب  حال  في  السعودية،  بالهبة  العمل  عودة  إمكانية  إلى  عسيري  يلّمح  كما 
رئيس للجمهوريّة وتفعيل العمل الحكومي والمؤسساتي، لكنه يرفض تسمية ذلك 
العسكري فقط، مشيرًا  بالعمل  تكون  ال  اإلرهاب  إن محاربة  وقال عسيري  بالشروط. 
إلى ضرورة تشخيص المشكلة واألسباب بشكل علمي ومعالجتها، والتكامل ما بين 
العمل العسكري واالجتماعي والنفسي، وأعطى أولوية للتعليم والخطاب الديني 

في مواجهة التطرف

67
سياسة

حوار

تعمل ملا فيه مصلحة لبنان النتخاب رئيس 
للجمهورية وحفظ البلد، وإليجاد آلية أفضل 
لتفعيل املؤسسات في الحكومة، وللنظر إلى 
نعّول على  لبنان.  يواجهها  التي  املشاكل   

ّ
كل

هـــذه الــقــيــادات الــســنــيــة املــعــنــيــة بــهــذا الــشــيء، 
والقيادات األخرى التي ذكرتها أن تلتف حول 

قيادتها وتعمل ملا هو في صالح بلدها.

¶ هل ترون أمرًا إيجابيًا باستمرار الحوار بني حزب 
الله وتيار املستقبل؟

كل شيء فيه خير للبنان ودرء للفتنة اململكة 
ال تعارضه. ونتمنى أن نرى حوارا بن القوى 
املؤسسات  دور  لتفعيل  األخــــرى،  السياسّية 
لــلــتــقــارب وتــفــعــيــل دور الـــحـــكـــومـــة، هــــذا هو 
املــطــلــوب. والــحــوار الــبــنــاء ُينتج هــذه األمـــور. 

اء في مصلحة لبنان نؤيده.
ّ
فأي حوار بن

ــابـــي، هل  ¶ املــمــلــكــة صــنــفــت حـــزب الــلــه كــحــزب إرهـ
ســتــدعــم الــســعــوديــة حــكــومــة يــكــون حـــزب الــلــه جــزءا 

منها أم ترفضون ذلك؟
عنا نــرى حكومة جــديــدة فعالة ولــكــل حــادث 

حديث. ال نريد أن نستبق األمور.

¶ دعمتم ترشيح النائب سليمان فرنجية
لبناني، ســواء  لبناني  إجــمــاع  أي  ندعم  نحن 
أو  قــيــادة مسيحّية  أي  أو  بيك،  على سليمان 
شــخــص مــســيــحــي، يــــرى الــلــبــنــانــّيــون أن فيه 
خيرا للبنان، نحن نبارك. أهم ما في األمر أن 
يكون  واالختيار  لبناني،  إجماع  هناك  يكون 
طالب 

ُ
ن فنحن  تــعــارض،  لــن  واململكة  لبنانيا 

نـــرى أن هناك  الـــفـــراغ. ونتمنى أن  بــمــلء هـــذا 
وبــالــتــالــي،  الــلــبــنــانــيــون،  عليه  يتفق  شخصا 
ال نـــتـــدخـــل فــــي تــســمــيــة مــــن ســـيـــكـــون رئــيــس 
الجمهورّية وال في شخصه أو مؤهالته، نترك 
هذا األمر للبنانين. إذا اتفق اللبنانّيون على 

عارض.
ُ
أي شخص، فاململكة لن ت

¶ بــشــكــل أو بــآخــر دعــمــت املــمــلــكــة تــرشــيــح الــنــائــب 
سليمان فرنجية

كـــان هــنــاك مـــبـــادرة، ولــيــس تــرشــيــحــًا، لهذه 
الــلــحــظــة ال يـــوجـــد تــرشــيــح ألنــــه لـــم ُيــعــلــن. 
كــان هــنــاك مــبــادرة أوحـــت بــأن هــنــاك اتفاقا 
بــن الــقــوى الــســيــاســيــة، ومـــا ثــبــت أنـــه لهذه 
ــاع. لـــذلـــك نــعــود  ــمــ ــذا اإلجــ ــَر هــ ــم نــ الــلــحــظــة لـ
أي  لبناني،  إجماع  أي  تؤّيد  اململكة  ونكرر: 
إجماع على شخص مناسب إلنقاذ البلد في 
فيها  التي سيواجه  الحساسة  املرحلة  هذه 
واإلقليمية.  املحلية  الــتــحــديــات  مــن  الكثير 
فيه  اللبنانيون  يـــرى  أي شــخــص  بــالــتــالــي، 
خيرا لتولي رئاسة الجمهورية بإجماعهم، 

عارضه.
ُ
اململكة لن ت

عــلــى لــبــنــان، أن تـــرى رئــيــســًا لــلــجــمــهــوريــة، 
وتــفــعــيــل الــحــكــومــة نــفــســهــا لــخــدمــة لــبــنــان 
اليوم  السياحة  أين  واقتصاده،  واستقراره 
في لبنان؟ أين االقتصاد اللبناني؟ كم بقيت 
 مــشــكــلــتــهــا؟ عــنــدمــا يــكــون 

ّ
ــحــل

ُ
الــنــفــايــات لــت

هـــنـــاك مــؤســســات وحــكــومــة فــعــالــة وهــنــاك 
رئيس للجمهورّية وتكامل لهذا الهرم، نرى 
فــي ذلـــك خــيــرا لــلــبــنــان، لــكــن لــيــس لــديــنــا أي 
وحدهم  للبنانين  الداخلي  الشأن  شــروط. 
أن يبقى لهم وحــدهــم. ومــن ثوابت  ويــجــب 
ســـيـــاســـة املــمــلــكــة أن ال تـــتـــدخـــل بـــالـــشـــؤون 
الداخلّية ألي دولة، وهذا ينطبق على لبنان 

بالدرجة األولى.

¶ ما هو املسار الذين ترون لبنان يسير باتجاهه؟
على  يعتمد  هــذا  ألن  نتنبأ،  أن  نستطيع  ال 
تــفــاعــل الــقــوى الــســيــاســّيــة فــي لــبــنــان ومــدى 
لــبــنــان وتسعى  أن تحتضن  عــلــى  حــرصــهــا 
إلــى تــوافــق معن ينتج عنه حــراك سياسي 
ــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــورّيـــة  ــتــــخــــاب رئــ ــابــــي النــ إيــــجــ
اللبنانين،  صفوف  ومللمة  فعالة  وحكومة 
وإعداد استراتيجية وطنية. نتمنى أن نرى 
حــراكــا سياسيا جــديــدا يــخــدم لــبــنــان، ومــن 

اللبنانين أنفسهم.

¶ هل تلقيتم تحذيرات أمنية في الفترة األخيرة؟
نعم، يجب أن أوضح أننا تلقينا تحذيرات من 
أن هناك تهديدا لحياتي أنا شخصيًا، ولكن 
دعني أؤّكد أنه مهما تكن التهديدات لن تحّد 
الدبلوماسي والــتــواصــل مع  أداء واجــبــي  مــن 
أوفدت  التي  املهمة  السياسية وأداء  القيادات 
الشريفن،  الحرمن  من أجلها من قبل خــادم 
لــتــفــعــيــل الـــعـــالقـــات وتــنــمــيــتــهــا بــــن املــمــلــكــة 
ولبنان. لألسف الظروف التي يمّر بها لبنان 

قيدتنا نوعًا ما.

¶ هل ستغادر لبنان بسبب هذه التهديدات؟
نــحــن نـــأخـــذ هــــذه الـــتـــهـــديـــدات بــشــكــٍل جـــدي، 
ولكن كما قلت أنا مستمر في القيام بواجبي 

الدبلوماسي وباٍق حاليًا في لبنان.

¶ كــيــف تــصــف عــالقــة الــســعــوديــة بــالــرئــيــس سعد 
ــتــب الكثير عــن تــوتــر الــعــالقــة، كما 

ُ
الــحــريــري؟ إذ ك

تمايز بخطابه عن السعودية؟
الــحــديــث  بــتــجــاذبــات  نــتــأثــر  أواًل يــجــب أن ال 
بـــن الـــقـــوى الــســيــاســّيــة الــلــبــنــانــّيــة ومــوقــفــهــا 
دولة  اململكة من  البعض. موقف  من بعضها 
الزعيم  هو  إيجابي،  الحريري  سعد  الرئيس 
الــذي يبذل جهدا منذ عودته  املعتدل  السني 

ورأيناه  السياسي،  الــدور  لتفعيل  لبنان  إلــى 
نــزل إلــى الــبــرملــان وبـــذل جــهــدا فــي كــل خطوة 
 الصفوف املؤيدة 

ّ
خطاها، واجتمعت حوله كل

لــه، وبــالــتــالــي ال يستطيع أحــد أن يــقــول غير 
ــك. الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري مـــن الــقــيــادات  ذلــ
ــّول عليها  ــعــ ــ ــّول عــلــيــهــا وُي ــعـ الــســنــيــة الـــتـــي نـ
لبنان، ونأمل أن يكون هناك التقاء مع القوى 

األخرى ملا فيه مصلحة لبنان.

¶ هــنــاك مـــؤشـــرات لــســعــي الــســعــوديــة إلـــى توحيد 
الرحيم  عبد  السابق  الوزير  زار  إذ  السنية،  الساحة 
مــــراد الــســعــوديــة، وهـــنـــاك زيـــــارة مــرتــقــبــة للرئيس 
نجيب ميقاتي، هل تسعى إلى تشكيل جبهة سنية 

متماسكة في لبنان؟
اللبناني  الــصــف  توحيد  إلــى  اململكة  تسعى 
، ونشجع القيادة السنية على أن تجتمع 

ّ
ككل

وتــلــتــقــي ملـــا فــيــه مــصــلــحــة لــبــنــان. جــمــع هــذه 
ُيـــفـــســـر بـــأنـــه جــمــع  الـــصـــفـــوف ال يــنــبــغــي أن 
صــف ضــد آخــر، هــذا خطأ. مــا هــو مطلوب أن 
اللبنانّية،  الــقــوى   

ّ
وكـــل الصفوف  كــل  تجتمع 

نــحــن نـــرى الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري قــائــدا له 
تـــأثـــيـــره فـــي الـــســـاحـــة الــســنــيــة، ونـــــرى بعض 
الساحة  على  تأثير  لها  املسيحية  الــقــيــادات 
املسيحية. نتمنى أن نرى هذه القيادات كلها 

وحــقــهــم ومــســؤولــيــتــهــم، والـــــذي يــخــتــارونــه، 
سنبارك انتخابه.

ــن الــــواضــــح أن هـــنـــاك حـــرصـــا عـــلـــى الــعــالقــة  ¶ مــ
الشخصّية أو السياسية مع الرئيس نبيه بري، هل 
تشعرون بوجود تمايز بني الرئيس بري وحزب الله؟
ال شّك بأن الرئيس بري بحكم موقعه وخبرته 
وحـــرصـــه عــلــى لــبــنــان، لـــه تــقــديــر ونــحــتــرمــه. 
وهــنــاك عــالقــة شخصية بــيــنــي وبــيــنــه، وأنــا 
أعـــتـــبـــره أخـــــا. ونـــبـــذل مــعــه أي جــهــد ملـــا فيه 
موقعي  بحكم  معه،  وأنــســق  لبنان،  مصلحة 
الــدولــة،  فــي  الثاني  كالرجل  وموقعه  كسفير 
نـــعـــّول عليه  وفـــعـــال.  إيــجــابــي  دائـــمـــًا  ودوره 
وعلى حكمته وقدرته ومساعيه للوصول إلى 
نــتــائــج إيــجــابــيــة فــي الــرئــاســة أو فــي الــوضــع 
ــاع وتفعيل  الــعــام فــي لــبــنــان، وتــهــدئــة األوضــ

املؤسسات وإيجاد آليات أفضل..

¶ هل هناك أفق للمصالحة بني السعودية وحزب الله، 
ل شريحة واسعة من اللبنانيني؟

ّ
خصوصًا أنه ُيمث

تخلق  ال  اإلعالمية  ونبرته  الله  حــزب  سلوك 
عندي أمال في هذه اللحظة. نحن لم ننكر أنه 
يمثل شريحة من اللبنانين وأنهم لبنانيون، 
تصرفاته  نستغرب  نحن  صراحة  بكل  ولكن 
وســلــوكــه اإلعــالمــي ونــبــرتــه اإلعــالمــيــة تجاه 
اململكة وقيادتها، وهذا األمر ال يخدمه. ولكن 
يــجــب أن نــتــذكــر بـــأن حـــزب الــلــه لــيــس لبنان، 
ولبنان أكبر من حزب الله وقياداته أكبر من 

حزب الله وهذا ما نعّول عليه.

نصرالله  الله حسن  لحزب  الــعــام  األمــني  اتهمكم   ¶
مــبــاشــرة وتلميحًا بــدعــم الــحــرب اإلســرائــيــلــّيــة على 

لبنان عام 2006، كيف ترّدون؟
فليسمح لنا السيد حسن. هو يتخذ إسرائيل 
كشماعة ألي خطاب له. نحن أعداء إسرائيل، 
ــدمــر واململكة 

ُ
كــمــا أنــتــم أعـــداؤهـــا. إســرائــيــل ت

ــعــّمــر فــي لــبــنــان، والــســيــد حــســن يــعــرف هــذا 
ُ
ت

تعمير  في  اململكة  دور  يعرف  تمامًا.  الشيء 
الحرب في بلدته.  ُدمــرت بسبب  التي  املواقع 
وال عــالقــة لــنــا مــع إســرائــيــل، الــتــي اغتصبت 
 العرب. أنا 

ّ
األراضــي العربية، وهي عــدوة كل

أعــتــقــد أن أي عـــاقـــل، أو إنـــســـان عــنــده نــخــوة 
ــذا الـــكـــالم. لــكــن هــــذه هي  عــربــيــة لـــن يــقــبــل هــ
الشماعة التي دائمًا يستخدمها السيد حسن 
وهـــــذا شـــأنـــه. لــكــن كـــل الـــشـــرفـــاء الــلــبــنــانــيــن 
يــعــرفــون مـــاذا بــذلــت الــســعــوديــة تــجــاه لبنان 
أو  التعمير  فــي  إن  االسرائيلّية،  الــحــرب  بعد 

التعليم أو اإلنماء.

¶ في الــصــراع السعودي اإليــرانــي، يعتبر عــدد من 
ــلــه هـــو إحـــدى  الــســيــاســيــني الــســعــوديــني أن حـــزب ال
األدوات لتنفيذ املشروع اإليراني في املنطقة العربية، 
الله يرتبط  املشكلة مع حــزب   

ّ
أن حــل هل تعتقدون 

ها 
ّ
ــران، أم ُيــمــكــن حل ــ بــالــوصــول إلـــى تــســويــة مــع إيـ

بمعزل عن ذلك؟
ا من  ذ جــزء

ّ
أواًل، نحن نــرى أن حــزب الله ُينف

باللغة  لألسف  وُينفذها  اإليرانّية،  السياسة 
العربّية في إعالمه. والشيء الثاني تدخالته 
 في 

ْ
ــران فــي الــــدول الــعــربــّيــة، إن وتـــدخـــالت إيــ

البحرين أو اليمن أو الكويت واململكة ومعظم 
الــــدول الــعــربــّيــة، لــن تــخــدم عــالقــتــه بـــأي دولــة 
ف عن هذه األمور وأن 

ّ
خليجّية. يجب أن يتوق

الله إلى عروبته ولبنانيته. هذا  يعود حزب 
هو املطلوب.

للتطرف. هل فشلت  انبعاثًا جديدًا  اليوم نشهد   ¶
االستراتيجية العاملية ملواجهة هذا التطرف؟

له،  ديــن  اإلرهــــاب ال  أن  أن نتفق  أواًل يجب 
ــرة غــريــبــة  ــاهـ ــو ظـ فـــال نــربــطــه بــــأي ديـــــن. هـ
األطــــوار، وجــدت سابقًا ووجـــدت فــي أديــان 
أخــــرى ولـــم تنحصر فــي الــديــن اإلســالمــي. 
لألسف ما نــراه اليوم في الــدول اإلسالمّية 
والدول العربية باألخص يقول لنا بوجوب 
ــذه الـــظـــاهـــرة، واملــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــة هــ ــ دراســ
الـــســـعـــوديـــة مـــن الــــــدول الـــتـــي اكـــتـــوت بــنــار 
اإلرهــــــاب وبــالــتــالــي أنــتــجــت اســتــراتــيــجــيــة 
سعودية فعالة جدًا وناجحة، ألن اإلرهــاب 
ال ُيحارب بالبندقية فقط يجب أن يحارب 
الــفــكــر وأن يــتــم تــأهــيــل الــعــقــول املــنــحــرفــة، 
ولذلك ُوجد مركز األمير محمد بن نايف ملن 
 الطرق، واآلالف ممن عادوا إلى املركز، 

ّ
ضل

رعـــــت بعقولهم 
ُ
الــتــي ز ُصــحــحــت املــفــاهــيــم 

الدين.  عن  واالبتعاد  األدمغة  غسل  نتيجة 
يعني  يعيش  أن  ُيريد  وال  نفسه  ُيفّجر  من 
أنه ُيعاني من خلل في عقله. اململكة أيضًا 
نيويورك  فــي  مركز  هناك  يكون  أن  طالبت 
في األمم املتحدة ملكافحة اإلرهــاب ودعمت 
هــذا املــركــز ماليًا. وأنــا أرى أن هــذه املسألة 
ــراه وبـــاألمـــس شــاهــدنــا  ــ ــــذي نـ بـــاالمـــتـــداد الـ
التطرف في بلجيكا وفي فرنسا وفي كثير 
من البلدان، وهذا يؤّكد على ضرورة تفعيل 
هذا املركز أكثر ملحاربة اإلرهــاب ومحاربة 
الفكر الضال من خالل استراتيجية دولية، 
ــاب ليست مــســؤولــّيــة دولــة  فــمــحــاربــة اإلرهــ
الــدولــي ألن  بــل مسؤولّية املجتمع  مــحــددة 

الضرر يطال الجميع.

¶ لكن املجتمع الدولي يخوص الحرب منذ سنوات 
لكن الظاهرة في تصاعد؟

في تصاعد ألنه لم يتم التعامل معها بشكل 
صحيح. دعنا نتحدث عــن هــذا املــركــز الــذي 
وجد في نيويورك ملحاربة اإلرهاب، ال أعتقد 
أنه حظي بالدعم املطلوب، دعمه يعني جمع 
أجهزة االستخبارات من دول العالم لتغذية 
ــز، بــمــعــلــومــات عـــن أمـــاكـــن تــواجــد  ــركـ هـــذا املـ
املتطرفن وسبب الخلل في هذه املجتمعات 
هذه  لتصحيح  جــدًا  مهم  الديني  والخطاب 
ــصــحــح 

ُ
املــفــاهــيــم الــخــاطــئــة كــمــا يــجــب أن ت

اإلســالم  وأن  الــغــرب  لــدى  الخاطئة  املفاهيم 
ليس عدو ألحد وأنه دين رحمة ومودة وأن 
هذه ظاهرة غريبة حاربت املسلمن وقتلتهم 
بالتالي مهم جدًا  إلــى غيرهم  أن تصل  قبل 
كيفية التعامل مع هذه الظاهرة ببراغماتية 
الظاهرة  وتشخيص  وعلمي  عملي  وشــكــل 
في  الجهل  أم  االقتصاد  هــو  هــل  وأسبابها، 
آخـــر جاهل  وبــعــض  متعلم  بعضهم  الــديــن 
وهــنــاك الفقير والــغــنــي. هــذه الــظــاهــرة يجد 
دراستها بشكل علمي وموضعي وهذا املركز 
قد ُيساعد ألن ستصل إليه كل املعلومات من 
أجهزة االستخبارات في العالم وتصب فيه، 
الــتــواصــل مع  املعلومات ويــتــم  وتحلل هــذه 
وعلماء  نفسين  كعلماء  املعنين  الــخــبــراء 

االجتماع. 

كل المرتبطين في            
حزب اهلل في السعودية 

ستطاولهم اإلجراءات

لم ندعم ترشيح فرنجية،     
بل دعمنا مبادرة أوحت أن 
هناك إجماعا حولها لكننا  

لم نر هذا اإلجماع

ال شروط لعودة الهبة 
لكن انتخاب رئيس وتفعيل 

الحكومة والمؤسسات    
خير للبنان

نشجع على توحيد      
الصف السني كما نشّجع 

على توحيد اللبنانيين

سلوك حزب اهلل ونبرته 
اإلعالمية ال تخلق عندي 

أمًال في هذه اللحظة 
بمصالحة مع المملكة

اجراه
ثائر غندور

المطلوب من حزب اهلل العودة  
إلى عروبته ولبنانيته

ال نعارض حوار حزب اهلل وتيار 
المستقبل

عسيري: ننتظر رّد قيادتنا على طلب رئيس الحكومة اللبنانية زيارة المملكة )عبد الرحمن عرابي(

سيرة

ُعّن سفيرًا في لبنان 
في عام 2009 مكان سلفه 

السفير السابق عبدالعزيز 
خوجة، بعد تعين األخير 

وزيرًا للثقافة واإلعالم والحقًا 
سفيرًا للمملكة في املغرب

 ¶  ¶  ¶
عمل مديرًا لإلدارة العامة 

لألمن الدبلوماسي في وزارة 
الخارجية مدة عشرين عامًا، 
وسفيرًا للمملكة في باكستان 

مدة تسع سنوات
 ¶  ¶  ¶

شارك في العديد 
من الدورات في املجال 

الدبلوماسي وإدارة األزمات 
العليا ومكافحة اإلرهاب 

ومفاوضة الرهائن، معظمها 
في الواليات املتحدة 
األميركية وبريطانيا. 

¶  ¶  ¶
حائز على الدكتوراه 

في إدارة األعمال، تخصص 
االقتصاد، عن أطروحته 

التي حملت عنوان »التعاون 
االقتصادي اإلقليمي 

في العالم العربي: 
دراسة مقارنة«

¶  ¶  ¶
متأهل ولديه ثالثة أوالد
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  شرق
      غرب

روحاني يلغي زيارة 
النمسا ألسباب أمنية

ألــــغــــى الــــرئــــيــــس اإليـــــــرانـــــــي حــســن 
الثالثاء،  أمــس  )الــصــورة(  روحاني 
ــارة مــدتــهــا يــومــان إلـــى النمسا،  زيــ
ــل غــيــر مــســمــى، ألســبــاب  وذلــــك ألجـ
أمنية، بعدما كان مقررا له الوصول 
إلــى فيينا، بحسب ما  اليوم  مساء 
نــقــلــه مــكــتــب الـــرئـــيـــس الــنــمــســاوي 
ــــت مــتــحــدثــة  ــالـ ــ هـــايـــنـــز فـــيـــشـــر. وقـ
بــاســم مــكــتــب الــرئــيــس الــنــمــســاوي 
األمنية غير واضــحــة.  األســبــاب  إن 
وكـــان مــن املــقــرر أن يعقد روحــانــي 
اجــتــمــاعــات مــع فــيــشــر ومــســؤولــن 

آخرين اليوم وغدًا.
)رويترز(

مغادرة أميركية 
لمدن تركية

أمر الجيش األميركي أسر موظفي 
وزارة الدفاع بمغادرة جنوب تركيا، 
أمس الثالثاء، حيث نشرت القيادة 
ــوات املــســلــحــة  ــ ــقـ ــ األوروبــــــيــــــة فــــي الـ
األميركية بيانًا، جاء فيه أن جميع 
مــــن مـــوظـــفـــي وزارة  أفــــــــراد األســـــــر 
الــدفــاع أمــــروا بــمــغــادرة أضــنــة بما 
فــي ذلــك قــاعــدة إنــجــرلــيــك، وإزمــيــر، 
وموغال، في تركيا؛ بسبب استمرار 
املخاوف األمنية في املنطقة، وذلك 
بعد التشاور مع الحكومة التركية. 
ــدر الـــقـــرار بــشــكــل مــشــتــرك بن  وصــ
ووزارة  األميركية  الخارجية  وزارة 
الــدفــاع )الــبــنــتــاغــون( وأعــلــنــت عنه 
قيادة القوات األميركية في أوروبا.
)العربي الجديد(

مبعوث صيني دائم 
إلى سورية

أعــلــنــت الـــصـــن أمــــس الـــثـــالثـــاء عن 
تــــعــــيــــن مــــبــــعــــوث خــــــــاص لــــألزمــــة 
السورية في دمشق. وقال املتحدث 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة هــونــغ لي، 
املبعوث  إن  صحافي،  تصريح  فــي 
الــخــاص الــجــديــد لـــدى ســوريــة هو 
شــيــه شــيــاو يـــان الــــذي كـــان يشغل 
منصب سفير الصن لدى إثيوبيا 

واالتحاد األفريقي وقبلهما إيران.
)العربي الجديد(

أحكام بالمؤبد 
في البحرين

حـــكـــمـــت مــحــكــمــة بـــحـــريـــنـــيـــة أمـــس 
ــن املـــــؤبـــــد عــلــى  ــالـــســـجـ ــاء بـ ــ ــــالثـ ــثـ ــ الـ
بالسجن  وأحكام  أشخاص،  أربعة 
ــنــــوات و15 ســنــة  بــــن 3 ســ تـــــــراوح 
على 6 آخرين، بتهم تتعلق بحيازة 

واستعمال متفجرات.
)العربي الجديد(

قس أميركي »بطل« 
عملية الكونغرس

تفيد معلومات متواترة بأن الرجل 
ــاول اقـــتـــحـــام الــكــونــغــرس  ــ ــــذي حــ الــ
ــنــــن، بــســالح  األمـــيـــركـــي مـــســـاء اإلثــ
شخصي، هو قس من والية تينسي 
يرعى كنيسة القديس لوقا في بلدة 
انطاكية القريبة من مدينة ناشفيل، 
ــيــــل.  راســ داوســــــــــون  الري  ويــــدعــــى 
ــائــــد حــــراســــة الـــكـــونـــغـــرس  وقـــــــال قــ
األمــيــركــي مــاثــيــو فــيــرديــروســا في 
مؤتمر صحافي عقده بعد الحادث 
بساعات، إن القس البالغ من العمر 
66 عامًا سبق أن ادعى النبوة العام 
أنـــه بصفته »نبي  املــاضــي، وأعــلــن 
الـــلـــه« ال يــتــوجــب عــلــيــه أن يخضع 
لقوانن البشر. لكن الرجل يخضع 
حــــالــــيــــًا لــــلــــعــــالج جــــــــــراء إصــــابــــتــــه 
ــغــــرس  ــونــ ــكــ بــــــرصــــــاص حــــــــــراس الــ
بــعــد مــحــاولــتــه الــدخــول إلـــى مبنى 
الــكــونــغــرس األمـــيـــركـــي عـــنـــوة عبر 
ــزوار واملــواطــنــن  مــركــز اســتــقــبــال الــ
 بإحدى 

ً
الواقع تحت األرض متصال

محطات مترو األنفاق في واشنطن 
أســفــل مــجــمــع مــبــانــي الــكــونــغــرس. 
ويــتــســع مــركــز اســتــقــبــال الــزائــريــن 
ــر فـــي الــيــوم  لــنــحــو أربـــعـــة آالف زائــ
الواحد، وكان قد استكمل العمل به 

عام 2010.
)العربي الجديد(



بان كي مون يدعم السراج من دون لقائه

الترّقب الليبي متواصل

حكومة اإلنقاذ: 
لن نسلّم طرابلس

صيف ساخن لـ»القاعدة« في جنوب اليمن

اجتماع طارئ 
لبرلمان طبرق، اليوم، 

لتحديد موقفه النهائي 
من الحكومة

للمرة األولى يتلقى 
»القاعدة« هذا العدد 

من الضربات خالل أيام

تونس ــ وليد التليلي

علــى  الحــذر  الهــدوء  يســيطر 
املشــهد السياســي الليبــي، أخيــرًا، 
وســط ســعي حكومة فائز الســراج 
لدخــول العاصمــة طرابلــس، ورفــض حكومــة 
اإلنقــاذ. وبــن مطــاَري املنســتير، أو صفاقــس 
فــي تونــس، ومعيتيقــة فــي طرابلــس، يترقــب 
الجميع مبادرة أحد الطرفن بالتحرك لكسر 
خطــوات  أيــة  انتظــار  وفــي  الصمــت.  حالــة 
محلّيــة أو مجــاورة، تأتــي زيــارة األمــن العــام 
لألمــم املتحــدة إلــى تونــس، للقــاء مســؤولن 
سياســين تونســين وليبيــن، لتؤكــد الدعــم 
الليبيــة  الوفــاق  لحكومــة  والدولــي  األممــي 

برئاسة فائز السراج.
وأكــد بــان كــي مــون، فــي تصريــح عقــب لقائــه 
املبعوث األممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، دعم 
منظمــة األمــم املتحــدة لتونــس فــي »مقاومــة 
النعــكاس  وتفهمهــا  والتطــرف  اإلرهــاب 
األمنــي  الوضــع  علــى  الليبّيــة  األوضــاع 
واالقتصــادي التونســي«. وأعــرب عــن تقديره 
 سياسي 

ّ
للمســاعي التونســية نحو بلوغ حل

داعمــا  األممــي،  الخيــار  مــع  ينســجم  ليبــي 
العمــل  املعرقلــن  ومطالبــا  الســراج،  حكومــة 

على إعادة االستقرار إلى البالد.
ويتســاءل مراقبون عن ســبب غياب الســراج 
املتحــدة، كمــا  العــام لألمــم  األمــن  لقــاء  عــن 
كان منتظرًا، إذ فّوض نائبه موســى الكوني 
للقاء مهم بهذا الشكل. وبحسب الكوني، فإن 
عمليــة االنتقــال إلــى طرابلــس قــد تتــم خــالل 
ساعات، »وال أحد يعلم إذا ما كانت ساعات 
طويلة أم قصيرة«. وأّكد الكوني خالل لقائه 
ســينتقل  ســاعات  »خــالل  أنــه  العــام  األمــن 
املجلــس الرئاســي إلــى طرابلــس، األمــر الذي 
يؤســس لخطــوة مهمــة نحــو تنفيــذ االتفــاق 
الشــعب  النتظــار  اســتجابة  السياســي، 

ــه ليــس 
ّ
أن فــي الســياق ذاتــه، يــدرك الســراج 

مرحلتهــا  تبــدأ  أن  حكومتــه  صالــح  مــن 
الجديــدة بتقاتــل الليبيــن، وهــو مــا تعلمــه 
حكومة طرابلس أيضا. من جانب آخر، دّبت 
الخالفــات بــن عــدد مــن الكتائــب العســكرية 
الليبيــة فــي مدينــة مصراتــة بشــأن املوقــف 
من حكومة السراج. ففي الوقت الذي أعلنت 
فيــه 62 كتيبــة باملدينــة االعتــراف بحكومــة 
الوفــاق، وتأييد دخولها لطرابلس ملمارســة 
مهــام عملهــا مــن العاصمــة، أصــدر عدد آخر 
روا فيه 

ّ
مــن كتائــب املدينة بيانــا مضاّدًا، حذ

من مغبة السماح للسراج وأعضاء حكومته 
بدخول العاصمة. ووصفوا، في بيان صادر 
هــا 

ّ
عنهــم أمــس الثالثــاء، حكومــة الوفــاق بأن

»تــم اإلعــداد لهــا فــي دهاليــز غيــر معروفــة، 
وتــم دعمهــا مــن جانــب شــخصيات اتبعــوا 
سياســة التجويع والتركيع للشعب الليبي، 
وفــي مقدمتهــم املبعــوث األممــي إلــى ليبيــا 
الســابق، برناردينــو ليــون، والحالــي مارتــن 
كوبلر، بحسب البيان. ويأتي هذا في الوقت 
الذي ســيعقد فيه اليوم برملان طبرق التابع 
للــواء املتقاعد خليفة حفتر اجتماعا طارئا، 
لتحديد موقفه النهائي من حكومة الســراج 

والبّت في أمرها.
اإلعالمــي  املستشــار  يؤكــد  املقابــل،  فــي 
الليبيــة، فتحــي  التوافــق الوطنــي  لحكومــة 
 املحــاوالت مســتمّرة لدخــول 

ّ
بــن عيســى، أن

الحكومــة إلــى العاصمــة الليبيــة طرابلــس، 
والشــروع في مهامها من داخل ليبيا، نافيا 
مــا جــرى تداولــه مــن أخبــار عــن وصــول أي 
الحكومــة  أو  الرئاســي  املجلــس  مــن  عضــو 
إلــى طرابلــس فــي األيام األخيرة، بحســب ما 

أوردته وكالة »بوابة أفريقيا« الليبية.
كما طالب عضو املؤتمر الوطني العام، عبد 
»األقليــة  ســّماها  مــا  الســويحلي،  الرحمــن 
الرافضة لالتفاق السياسي«، وفي مقدمتها 
نــوري بوســهمن  رئيــس املؤتمــر الوطنــي، 
وخليفة الغويل، وثوار 17 فبراير، بضرورة 
وحكومــة  الليبــي  السياســي  االتفــاق  دعــم 
الوفــاق الوطنــي املنبثقــة عنــه. وهــو االتفاق 
واعتــراف  ودعــم  بمســاندة  يحظــى  الــذي 
الليبــي  الشــعب  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
واملجتمــع الدولــي، باعتبــاره الحــل الوحيــد 
واملعانــاة  االنقســام  حالــة  إلنهــاء  املتــاح 
التــي تمــر بهــا البــالد، بحســب قولــه. وكتــب 
عبــر  الرســمية  صفحتــه  علــى  الســويحلي 
موقــع »فيســبوك«، أن »بوســهمن والغويــل 
مــا  وفقــدا  الشــخصية  املصالــح  جمعتهمــا 

تبقى لهما من شرعية«.

علــى  العــام  األمــن  أثنــى  بــدوره،  الليبــي«.  
جهــود املجلــس الرئاســي فــي قيــادة عمليــة 
االنتقــال الديمقراطــي فــي ليبيــا، معربــا عــن 
ا إياه 

ّ
دعمه الكامل للمجلس الرئاسي، وحاث

علــى ممارســة قيــادة قويــة لتمكــن حكومــة 
الوفــاق الوطنــي مــن العمل في طرابلس على 
وجــه الســرعة. كمــا دعــا بــان معرقلــي ذهــاب 
لضــرورة  العاصمــة  إلــى  الرئاســي  املجلــس 
ســلمي  انتقــال  أجــل  مــن  الفــوري  التعــاون 

م للسلطة، بحسب تعبيره.
ّ
ومنظ

8
سياسة

عادل األحمدي

يبدو أن صيفا ساخنا بدأ في مناطق جنوب 
التــي  الجويــة  الضربــات  مــع تصاعــد  اليمــن 
علــى  املســيطر  »القاعــدة«  تنظيــم  تســتهدف 
مــدن عديــدة فــي جنــوب البالد، بعدما توســع 
 الحــرب الدائرة 

ً
فــي األشــهر املاضية، مســتغال

قــوات الشــرعية املدعومــة مــن التحالــف  بــن 
الحوثيــن  جماعــة  وبــن  جهــة  مــن  العربــي 
وقــوات الرئيــس املخلوع علــي عبدالله صالح 

من جهة ثانية. 
وأخــرى  متطابقــة  محليــة  مصــادر  وتؤكــد 
»العربي الجديد« ســقوط  مقربة من التنظيم لـ
العشــرات مــن القتلــى والجرحــى مــن مســلحي 
»القاعدة«، جراء سلسلة من الضربات الجوية 
التي اســتهدفت مراكز للتنظيم في محافظات 
عــدة، فــي وتيرة غير مســبوقة، وتحديدًا لجهة 

عدد الغارات وكثافتها خالل أيام. 
ومــن أبــرز املراكــز التــي اســتهدفتها املقاتالت 
معســكران؛  املاضيــة  األيــام  خــالل  الحربيــة 
لقيــادة  وآخــر  الجــوي  للدفــاع  كان  أحدهمــا 
املنطقــة العســكرية الثانيــة فــي مدينــة املــكال 
)عاصمــة محافظــة حضرمــوت(. كمــا تحدثت 
األنبــاء عــن اســتهداف منــزل كان يتبع ســابقا 
أن  غيــر  الثانيــة،  العســكرية  املنطقــة  لقائــد 
باتــا  مــن معســكرات  املدينــة  فــي  ومــا  املنــزل 
أبريل/نيســان  منــذ  التنظيــم  ســيطرة  تحــت 

العام املاضي. 
أهــم خمــس مــدن يمنيــة،  املــكال مــن  وتعتبــر 
األكبــر  حضرمــوت  محافظــة  مركــز  وهــي 
مســاحة بــن املحافظــات، إذ تصــل مســاحتها 
لثلث مســاحة اليمن. وشــهدت املكال األسبوع 
املاضــي ضربــات جويــة غيــر مســبوقة أودت 
التنظيــم،  مســلحي  مــن  العشــرات  بحيــاة 
بعدمــا اســتهدفت الضربــات أحــد املعســكرات 

تنظيــم  واعتــرف  »القاعــدة«.  لـ التدريبيــة 
 إنهم  

ً
»القاعدة« في بيان الحق بمقتلهم، قائال

كانوا يســتعدون للتوجه للقتال في محافظة 
البيضاء، وسط البالد، ضد الحوثين.

غــارات  مــن  يــوم  بعــد  املــكال  غــارات  وجــاءت 
مكثفــة فــي محافظة أبن، الواقعة شــرق عدن، 
مقــرًا  الحربيــة  املقاتــالت  اســتهدفت  حيــث 
جهــاز  ومقــر  املدينــة  فــي  للتنظيــم  رئيســيا 
االســتخبارات ومعســكرًا تدريبيــا. كمــا نفذت 
غــارات شــمال عدن وفــي مدينة الحوطة مركز 
محافظــة لحــج، القريــب من عدن، والذي يبعد 
عنهــا نحــو 20 كليومتــرًا ويقع تحت ســيطرة 
»العربــي  لـ التنظيــم. وتقــول مصــادر محليــة 
الجديــد« إن النفــوذ شــمال عــدن وفي املناطق 
املحاذيــة لهــا فــي لحــج، ال يقتصــر فقــط علــى 
»القاعدة« بل يشمل أيضا مجموعات موالية 

يتلقــى  األولــى  وللمــرة  »داعــش«.  لتنظيــم 
تنظيــم »القاعــدة« هــذا العــدد مــن الضربــات 
خــالل أيــام، إذ يتعــرض منــذ أواخــر عام 2009 
لضربات طائرات أميركية بدون طيار، لكنها 
املائــة  عــن  يقــل  بمعــدل  محــدودة،  عمليــات 
سنويا. وال تزال هوية الطائرات التي قصفت 
فــي أبــن واملــكال ولحــج األيــام األخيــرة محــل 
جــدل، بــن مــن يقــول إنهــا طائــرات التحالــف 

الضربــات  أن  يعتقــد  مــن  وبــن  العربــي 
مصدرها طائرات أميركية. 

وبــدا تنظيــم »القاعــدة« مرتبــكا خــالل األيــام 
املاضية في مواجهة هذا العدد من الضربات، 
بعدما توســع على مدى أشــهر واتخذ مقرات 
ومعســكرات معروفة. وهو األمر الذي يجعله 
مكشــوفا أمــام الضربــات الجويــة، علــى الرغــم 
وســيطر  يمتلكهــا  بــات  التــي  الترســانة  مــن 
عليها من املعسكرات على هامش الحرب بن 

الشرعية واالنقالبين. 
»القاعــدة«،  تنظيــم  لجــأ  تحديــدًا،  املــكال  فــي 
»أنصار الشرعية«، إلى  والذي يعرف محليا بـ
تعليــق لوحــات تنــدد بالضربــات ودعــا إلــى 
وقفــة احتجاجيــة تنــدد بالقصــف. كما أصدر 
اســتهداف  بــن  فيــه  يربــط  أن  حــاول  بيانــا 
وبــن  املاضــي  األســبوع  التدريبــي  املعســكر 
املرحلــة  تعكــس  تصرفــات  وهــي  الحوثيــن، 
التــي كان »القاعــدة« قــد خلط فيها بن العمل 
السياســي املحــدود وبــن توجهــه األساســي 
التنظيــم  وكان  متشــددة.  مســلحة  كجماعــة 
الســلطات  مــع  املفاوضــات  اســتخدم  قــد 
التــي  املناطــق  فــي  والشــخصيات  املحليــة 
يســيطر عليها، ولم يتنب منذ أشــهر عمليات 
تفجيريــة أو اغتيــاالت فــي املناطــق املحــررة، 
علــى  يتبناهــا  التــي  العمليــات  واقتصــرت 
الحوثيــن وحلفائهــم، وخصوصــا  مواجهــة 
محللــون  ويتوقــع  البيضــاء.  محافظــة  فــي 
املقبلــة،  الفتــرة  فــي  »القاعــدة«،  يلجــأ  أن 
عــن  واالبتعــاد  االنتشــار  اســتراتيجية  إلــى 
التجمعات في املعسكرات وغيرها، بعد تكرر 
الضربــات الجويــة. وعلى الرغم من الخســائر 
تأثيرهــا  أنهــا  إال  الضربــات،  عــن  الناتجــة 
محــدود بغيــاب قــوات تســيطر علــى األرض، 
وهو ما ثبت خالل عام من الضربات الكبيرة 

للتحالف ضد الحوثين وحلفائهم.

واالشتباكات  األمنية  التوترات  الكبرى  لطرابلس  البلدية  المجالس  دانت 
وأكدت  الماضيين.  اليومين  خالل  المدينة  شهدتها  التي  المسلحة 
وسالم  أمن  عاصمة  طرابلس  أن  أخيرًا،  عنها،  صادر  بيان  في  البلديات 
التشكيالت  كافة  مــن  إخالئها  ــوب  وج على  مشّددين  واســتــقــرار، 
الرحالت  وتعليق  الليبية  األجواء  إغالق  البلديات  واستنكرت  المسلحة. 

الداخلية والخارجية من دون مبررات.

إدانة إلغالق األجواء

التقى األمين العام بمسؤولين تونسيين وليبيين )فتحي بلعيد/فرانس برس(

استعراض عسكري لقوات حكومة طرابلس )محمود تركية/فرانس برس(

فــي ظــل تكاثــر األخبار عــن األوضاع في 
املســؤولن  تصريحــات  وتوالــي  ليبيــا 
فــي طرابلــس التــي تؤكــد عــدم االعتــراف 
وزيــر  يصــف  الســراج،  فائــز  بحكومــة 
الخارجيــة فــي حكومــة اإلنقــاذ املنبثقــة 
علــي  العــام،  الوطنــي  املؤتمــر  عــن 
مــع  هاتفــي  اتصــال  فــي  زعكــوك،  أبــو 
»العربــي الجديــد«، الحالــة فــي طرابلس 
الرغــم  علــى  بالهــدوء،  »تتميــز  بأنهــا 
غيــر  بالتأكيــد  هــي  األوضــاع  أن  مــن 
طبيعيــة، والجميــع يتحــدث عن حكومة 
كأنهــا  الســراج(  )فائــز  الصخيــرات 
حكومة أمر واقع، في حن أنها مشــروع 
ثقــة مجلــس  تنــال  أن  ُيفتــرض  حكومــة 
اإلعــالن  تعديــل  ويتــم  أواًل،  النــواب 
لــم  التــي  الوثيقــة  بحســب  الدســتوري، 

نصّوت عليها حتى«. 
الســراج  حكومــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
تحظى باعتراف دولي واســع ومدعومة 
فــي  الخارجيــة  وزيــر  يقــول  أمميــا، 
حكومــة اإلنقــاذ »هــذا ال يعنــي بالنســبة 
يحتفــي  أن  للعالــم  ويمكــن  شــيئا،  لنــا 
ينكــر  وال  إليــه«.  ويتحــدث  برئيســها 
أبــو زعكــوك تهديــده في تصريح ســابق 
إذا دخلــت حكومــة  الســالح  باســتعمال 
أكــون  »حتــى   

ً
قائــال بالقــوة،  الســراج 

ال  نحــن  )الســّراج(  الرجــل  هــذا  دقيقــا، 
، وإذا أراد 

ً
نعتبــره رئيــس حكومــة أصــال

وكالــة  ليســت  فهــي  طرابلــس  يغــزو  أن 
إليــه  نســلم  لــن  ونحــن  بــواب،  دون  مــن 

طرابلس على طبق من فضة«.
حكومــة  فــإن  زعكــوك،  ألبــو  ووفقــا 
طرابلــس لــن »ترضــخ للضغــط الدولــي« 
مــن  الســراج  حكومــة  لتمكــن  الســاعي 
بــدء عملهــا، مضيفــا »املنظومــة الدوليــة 
ال تتحكــم فــي طرابلــس وال تتحكــم فــي 
ليبيــا«. ويضيــف »مجلــس األمــن ليــس 
فــي ليبيــا، وإذا مــّس  صاحــب الســيادة 
ال  ونحــن  بــه،  نقبــل  فلــن  ليبيــا  ســيادة 
نريــد الدخــول فــي مواجهــة مــع املجتمع 
نحــن  الوقــت  نفــس  فــي  ولكــن  الدولــي، 
ّصــر«. ويذكــر بأنــه 

ُ
لــن نرضــخ ولســنا ق

طبــرق  برملــان  رئيســا  اجتمــع  عندمــا 
واملؤتمر الوطني )عقيلة صالح ونوري 
رئيــس  طلــب  مالطــا،  فــي  بوســهمن( 

وزراء مالطا من الســيد كوبلر الحضور 
واغتنــام الفرصــة الذهبيــة التــي جمعت 
رفــض  لكنــه  املتنازعــن،  الطرفــن  بــن 

الحضور، وكأنه أمر مبّيت.
وبعدمــا فشــل املبعــوث األممي إلى ليبيا 
في زيارة طرابلس، أول من أمس اإلثنن، 
يوضح أبو زعكوك األســباب التي دفعت 
 إنه 

ً
طرابلــس إلــى رفــض اســتقباله، قائال

»عندما أراد السيد كوبلر زيارة طرابلس 
جــدول  منــه  طلبنــا  املاضــي،  األســبوع 
األعمــال، وانتظرنــاه كامــل اليــوم ولكنــه 
لــم يفعــل، فأجلنــا زيارته لإلثنن بشــرط 
أن يرســل برنامــج زيارتــه قبــل 48 ســاعة 
لــم يفعــل«. ويوضــح  مــن املوعــد، ولكنــه 
وزيــر الخارجيــة فــي حكومــة اإلنقــاذ أن 
كوبلــر »طلــب فــي الرســالة، اإلذن لباولــو 
ســيرا مســؤول الترتيبات األمنية بزيارة 
طرابلــس األربعــاء )اليوم(، لكن الحكومة 
األمــم  بعثــة  إلــى  رســمية  برســالة  ردت 
فــي  طرفــا  ليســت  إنهــا  تقــول  املتحــدة، 
الصخيــرات،  حكومــة  مشــروع  تكويــن 
وبالتالي فهي ليست معنية بالترتيبات 
أمــر  وزيارتكــم  الحكومــة،  لهــذه  األمنيــة 

غير مرغوب فيه«.
وليد...

كتائب  ــالن  ــ إع مــن  الــرغــم  عــلــى 
مسلحة عدة مساندتها حكومة 
ــر خــارجــيــة  ــ ــول وزي ــق ــاق، ي ــوفـ الـ
حكومة اإلنقاذ، علي أبو زعكوك، 
الــوفــاق  حكومة  إلينا  »بالنسبة 
ليست حكومة، وإنما هي مشروع 
على  »نتمنى  ويضيف:  حكومة«. 
في  الليبيين  دماء  نريق  أال  الجميع 

طرابلس كما أريقت في بنغازي«.

ال نريد إراقة الدماء

العديد من  »القاعدة« على  تنظيم  يسيطر 
مناطق جنوب اليمن، بينها مدن ومناطق 
محافظة  في  ومناطق  أبين  محافظة 
ينتشر في مدينة  لها. كما  المحاذية  شبوة 
ويتمتع  لحج،  محافظة  مركز  الحوطة، 
المحاذية  »البيضاء«  محافظة  في  بنفوذ 
على  سيطرته  إلــى  باإلضافة  ولحج،  ألبين 
يجند  أن  التنظيم  واستطاع  المكال.  مدينة 

أعدادًا كبيرة في أماكن سيطرته.

مناطق النفوذ

أعرب وزير الخارجية 
الكويتي، الشيخ 

صباح خالد 
الحمد الصباح، 

عن أمله في أن 
تكون استضافة 
بالده المحادثات 

اليمنية، خالل الشهر 
المقبل، »فاتحة 
خير«. وأوضح، 

في مداخلة خالل 
جلسة مجلس األمة 

الكويتي، أمس 
الثالثاء، أنه تم إجراء 

اتصاالت كويتية 
»مع كل األطراف 

اليمنية«.

اتصاالت كويتية
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اقتصاد

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

يــن  ليــو  الصينيــة،  الحكومــة  رئيــس  نائبــة  أعلنــت 
دونــغ، أمــس الثالثــاء، خــالل لقائهــا برئيــس الحكومــة 
اإلســرائيلية، بنيامــن نتنياهــو، أن الصــن وإســرائيل 
بدأتــا مفاوضــات إلقامــة منطقــة للتجــارة الحــرة بــن 
مســاعيه  اإلســرائيلي  االحتــالل  ويواصــل  البلديــن. 
اآلســيوية،  الــدول  مــع  االقتصاديــة  عالقاتــه  لتحســن 
 غيــاب حركــة 

ّ
خاصــة الصــن، حيــث يــرى مراقبــون أن

فــي دول شــرق آســيا، يســهل  املقاطعــة، ولــو إعالميــا، 
علــى االحتــالل تطويــر عالقاتــه مــع هــذه الــدول فــي كل 

املجــاالت، وأهمهــا التكنولوجيــا. من جهته، قال رئيس 
الحكومــة اإلســرائيلية، لــدى افتتــاح مؤتمــر إســرائيلي 
تتــوق  إســرائيل  إن  العلمــي،  التجديــد  قضايــا  فــي 
مجــال  فــي  الصينيــة  الخمســية  الخطــة  مــع  للتعــاون 
الصينــي  الجانــب  وأن  العلمــي،  والتطويــر  التحديــث 
معنــي باالســتفادة مــن الخبــرات اإلســرائيلية، كمــا أن 
إســرائيل ترغــب بتوســيع مجــال نشــاطها االقتصــادي 

وصادراتها للصن.
وأشــار موقــع صحيفــة »معاريــف«، إلى أن هــذه الزيارة 
الثانية التي تقوم بها نائبة رئيسة حكومة الصن لتل 
أبيــب. ونقــل املوقــع اإلخبــاري، عــن املســؤولة الصينيــة 

قولهــا، إن الطرفــن ســيحتفالن العــام القــادم بمرور 25 
عامــا علــى العالقات بينهما، وعلى تبادل الزيارات بن 
كبار املسؤولن من البلدين، ناهيك عن تطوير عالقات 
مراكــز  إقامــة  إلــى  ســعيا  تجــاري  وتبــادل  اقتصاديــة 
دوليــة للمبــادرات االقتصاديــة. وحســب بيانــات إدارة 
اإلســرائيلية،  االقتصــاد  بــوزارة  الخارجيــة  التجــارة 
فــإن االســتثمارات الصينيــة لــدى االحتــالل، نمــت فــي 
السنوات الثالث املاضية من الصفر إلى أربعة مليارات 
دوالر. وتقول الصن إن التجارة الثنائية مع إسرائيل، 
نمت بما يزيد عن 200 ضعف على مدى عقدين، لتصل 
إلــى أكثــر مــن 10.8 مليــار دوالر فــي 2013، ممــا يجعــل 

العمــالق اآلســيوي ثالــث أكبر شــريك تجــاري لالحتالل 
بعــد االتحــاد األوروبــي والواليات املتحــدة. وقال موقع 
»معاريــف« إنــه تــم التوقيع علــى 13 اتفاقية بن الصن 
وإســرائيل، ضمنهــا اتفــاق ملنــح اإلســرائيلين تأشــيرة 

دخول سارية لغاية 10 أعوام، والعكس. 
وكانت العالقات اإلســرائيلية الصينية قد شــهدت في 
العامن املاضي تطورا ملحوظا، حيث اشترت شركات 
اإلســرائيلية،  الشــركات  كبــرى  مــن  صينيــة مجموعــة 
القطــارات  قطــاع  فــي  الصــن  اســتثمار  عــن  ناهيــك 
اإلســرائيلية وانخــراط شــركات مقــاوالت صينيــة فــي 

بناء مشاريع بنى تحتية كبيرة في إسرائيل. 

مفاوضات إسرائيلية صينية إلنشاء منطقة تجارة حرة

مصطفى عبد السالم

قديمًا كانت هناك عبارة مشهورة 
تتردد على ألسنة صناع القرار في 
مصر، وهى أن السياحة في مصر 

ال تموت.. قد تتعرض لعثرات 
وربما ضربات قاتلة، ثم ما تلبث أن 
تنهض وتنشط مستعيدة عافيتها. 

كان هذا الكالم يتردد عقب كل 
حادثة إرهابية يتعرض لها هذا 

القطاع الذي يعد ثالث أكبر مصدر 
نقد أجنبي للبالد بعد قطاعي 

الصادرات وتحويالت العاملني في 
الخارج، حدث ذلك عقب أحداث 

األقصر وطابا وشرم الشيخ وعني 
شمس وغيرها. اآلن، ال أظن أن هذه 
العبارة صالحة لالستخدام في ظل 
األوضاع السيئة التي يمر بها قطاع 

السياحة املصرية، وال أظن كذلك 
أن حديث رئيس الوزراء األخير، 

شريف إسماعيل، حول إعادة 
الحيوية لهذا القطاع االقتصادي 
املهم في العام املالي الجديد الذي 

يبدأ في يوليو القادم، قابل للتطبيق، 
والسبب املصائب املتواصلة وحالة 

»النحس« التي باتت تالصق هذا 
القطاع الذي كان يجلب للبالد 

موارد بالنقد األجنبي تبلغ نحو 
13 مليار دوالر سنويًا. املصائب 

كثيرة، بداية من استمرار العمليات 
اإلرهابية في سيناء، ونهاية 

باملشهد الذى عاشته مصر اليوم، 
وكانت قبرص وروسيا عنصرين 

فاعلني به، إضافة إلى عواصم 
عاملية أخرى، ومرورا بحادث مقتل 
الطالب اإليطالي »ريجينى«، وقبله 

مقتل السياح املكسيكيني، وسقوط 
الطائرة الروسية فوق جزيرة 

سيناء في نوفمبر املاضي. يوم 
األحد املاضي، وقف رئيس الوزراء 

املصري أمام البرملان متحدثا 
عن خطة حكومته لتنشيط قطاع 

السياحة، وذلك ضمن برنامج 
حكومته للعام الجديد، وكان من 
أبرز مالمح هذه الخطة »تحقيق 

نمو ملحوظ، لتكون مصر مقصدا 
سياحيا يحتل مرتبة متقدمة بني 

املقاصد السياحية العاملية، متميزا 
باألمن واألمان«. بل وقدم إسماعيل 
أرقاما تستهدف حكومته تحقيقها 

في قطاع السياحة، حيث قال 
»نستهدف استقبال نحو 9 ماليني 

سائح خالل العام املالي املقبل 
2016-2017 و10 ماليني في العام 

الذي يليه«، بل وسرح الرجل بخياله 
حينما قال إن طموحات حكومته 
تستهدف جذب 15 مليون سائح 

في األعوام التالية. السؤال املطروح 
هنا: هل ال يزال شريف إسماعيل 

عند رأيه عقب حادث أمس واملتعلق 
بخطف الطائرة املصرية القادمة من 
مطار برج العرب إلى مطار القاهرة 
وتغيير مسارها إلى قبرص؟ وهل 

الرجل يستطيع جذب كل هذه 
املاليني مع إعالن االتحاد الروسي 

للسياحة، الذي يمثل كبريات 
الشركات الروسية، أنه لن يستأنف 

الرحالت الجوية إلى مصر على 
خلفية اختطاف طائرة الركاب؟

السياحة املصرية باتت في مهب 
الريح، والخاسر األكبر هو املواطن 
الذي سيفقد عمله في هذا القطاع، 

وسيتعرض ألزمات في لقمة 
عيشه، بسبب مواصلة سعر 

صرف الدوالر ارتفاعه، وتراجع 
إيرادات البالد من النقد األجنبي.

سياحة في 
مهب الريح

نقص المياه يهدد نصف عمال األرض
أظهــر تقريــر حديــث لألمم املتحــدة، أن مظاهر ومخاطر نقص 
امليــاه تطــاول نحــو 1.5 مليــار عامــل يعادلــون نصــف القــوى 
العاملــة فــي العالــم تقريبــا. وتعتمد ثالث مــن كل أربع وظائف 
بمختلف أنحاء العالم على املياه، وهو ما يعني أن نقصها أو 

صعوبــة الوصــول إليها يشــكل خطرًا على النمــو االقتصادي. 
كموجــات  الطبيعيــة  منهــا  متعــددة  امليــاه  نقــص  وأســباب 
الجفــاف والفيضانــات، والبشــرية كالبنــى التحتيــة الســيئة. 
وحســب التقريــر، يعمــل فــي الزراعــة، وهــي أكبر قطــاع معرض 

للخطر العتماده الكامل على املياه، زهاء مليار شخص، تؤثر 
موجات الجفاف والفيضانات تأثيرًا مباشــرًا على معايشــهم. 
وذكــر التقريــر أن أكثــر مــن 3000 مــزارع فــي والية ماهاراشــترا 

)Getty( .2015 الهندية انتحروا عام

ارتفاع صادرات الحالل الماليزية للكويت
أكدت الهيئة الماليزية لتنمية التجارة الخارجية )ماتريد(، 
أن صادرات منتجات الحالل الماليزية إلى الكويت ارتفعت 
 124.71 الــى  لتصل   %22.1 بنسبة  الماضي  العام  في 
مليون رينغت ماليزي )31.22 مليون دوالر( مقارنة بنحو 
عام  في  دوالر(  مليون   25.57( رينغت  مليون   102.13
2014. جاء ذلك على هامش )برنامج المصادر الدولية( 
الهيئة،  عقدته  الذي  الماليزية  الحالل  صادرات  لترويج 
ضمن  وذلك  دولة   41 من  شركة   422 بمشاركة  أمس، 
للحالل  الدولي  الماليزي  للمعرض  التمهيدية  الفعاليات 
اليوم  رسمي  بشكل  سيفتتح  والــذي  ال13  دورتــه  في 
األربعاء ويستمر حتى الرابع من شهر أبريل/نيسان المقبل.

عطاء دوالري جديد في مصر
قال البنك المركزي المصري، أمس، إنه طرح 120 مليون 
دوالر في العطاء األسبوعي، بهدف تغطية متأخرات 
األساسية  للسلع  وذلــك  الجنسيات،  متعددة  شركات 
ثالثة  يطرح  المركزي  البنك  ــان  وك فقط.  ــة  واألدويـ
عطاءات أسبوعيًا أيام األحد والثالثاء والخميس لبيع 40 
مليون دوالر في كل منها، لكنه قرر في وقت سابق 
من هذا الشهر طرح عطاء واحد أسبوعيًا كل ثالثاء. 
النظام  من  السيولة  للدوالر  السوداء  السوق  وسحبت 
المصرفي وفرضت ضغوطًا على االحتياطيات األجنبية 
للبالد. وتجاوز الدوالر في السوق السوداء، أمس األول، 

ألول مرة في تاريخ مصر، سقف 10 جنيهات.

معارضة زيادة أجر رئيس شركة بيجو
على  موقعها  في  الفرنسية،  »ليزيكو«  صحيفة  قالت 
الفرنسية  الحكومة  ممثلي  إن  أمس،  من  أول  اإلنترنت، 
في مجلس إدارة شركة »بيجو سيتروين« لصناعة السيارات 
اإلدارة،  مجلس  رئيس  أجر  في  الكبيرة  الزيادة  يعارضون 
بلغ  للشركة،  السنوي  التقرير  وحسب  تافاريس.  كارلوس 
إجمالي مستحقات تافاريس 5.24 ماليين يورو )5.9 ماليين 
دوالر( خالل العام الماضي باحتساب الراتب الثابت والمتغير 
والحوافز طويلة األجل ارتفاعًا من 2.75 مليون يورو في 
2014. وأفادت الصحيفة نفسها بأن الحكومة الفرنسية 
التي تملك 14% من الشركة توصي الشركات التي تملك 

حصص أقلية فيها بخفض أجور القيادات بنسبة %30.

أخبار مختصرة

ضربات جديدة للسياحة المصرية
القاهرة ـ محمد توفيق

تلقت الســياحة املصرية املتداعية ضربات جديدة، 
أمــس، حيــث تــم اختطــاف طائــرة مصريــة وتحويل 
االتحــاد  إعــالن  وأعقبهــا  قبــرص،  إلــى  مســارها 
الروســي للســياحة اســتبعاد اســتئناف الرحالت الروسية إلى 
مصر على خلفية اتهامات باســتمرار حاالت االختراق األمني 
للمطــارات املصريــة، وأحدثهــا مــا حــدث فــي مطــار بــرج العــرب 
غــرب مدينــة اإلســكندرية. وقــال عاملــون فــي قطــاع الســياحة 
حــادث  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ الفندقــة،  شــركات  وأصحــاب 
اختطاف الطائرة سيعمق أزمات السياحة. وأكد رئيس اتحاد 
الغرف السياحية املصرية، إلهامي الزيات، أن حادث اختطاف 
الطائــرة مــن مطــار بــرج العــرب أعــاد وضع الســياحة إلى مربع 
»الصفــر«، مشــيرا إلــى أن القطــاع أصبــح لديه مخــاوف من رفع 
درجــات تحذيــر الســفر إلى مصر. وتكــررت االختراقات األمنية 
الفتــرة األخيــرة، وكان أبرزهــا إســقاط  ملطــارات مصــر، خــالل 
طائرة الركاب الروسية في أكتوبر املاضي، عبر عملية تفجير، 

مــا دفــع عاملــن فــي قطــاع الســياحة إلــى إطــالق تحذيــرات مــن 
اآلثــار الســلبية لضعــف اإلجــراءات األمنيــة التي كبــدت القطاع 
مــن  أمــس  حــدث  »مــا  أن  إلــى  الزيــات  ونّبــه  باهظــة.  خســائر 
خطــف للطائــرة يعنــي، بالنســبة إلــى الــدول املصدرة للســياح، 
أن املطــارات املصريــة غيــر مؤّمنة بالشــكل املطلوب الســتئناف 
الحكومــة،  الزيــات،  وطالــب  جديــد«.  مــن  الســياحة  حركــة 
باإلســراع فــي إنشــاء شــركة لتأمــن املطــارات وتدريــب طاقمها 
جيــدا، معتبــرًا أن هــذا اإلجراء من شــأنه إعطاء مصداقية ملصر 
أمــام دول العالــم، حيــث ســيظهر مدى جديــة القاهرة في تأمن 
مطاراتها. وتعرضت طائرة مصرية كانت تتجه من مطار برج 
العرب إلى القاهرة لالختطاف، أمس، حيث تم تحويل وجهتها 
إلــى مطــار الرنــكا فــي قبــرص، ويعــد مطــار برج العــرب من أهم 
املطــارات، حيــث يخــدم نحــو 24 ألــف راكــب يوميا، ويتســع لـ11 

طائرة في وقت واحد، حسب إحصائيات رسمية. 
ورغــم انتهــاء األزمة باستســالم مختطــف الطائرة، بعد إطالق 
سراح جميع الركاب، إال أن آثارها السلبية امتدت إلى القطاع 
الســياحي، الذي تعرض لضربات قاصمة في الفترة املاضية، 

الطائــرة  حــادث  ثــم  املكســيكين،  الســياح  مقتــل  مــن  بدايــة 
الروســية فــي أكتوبر/تشــرين األول املاضــي، إضافة إلى مقتل 
مرســى  رئيــس جمعيــة  وقــال  »ريجينــي«.  اإليطالــي  الطالــب 
»العربــي الجديــد«، أن  علــم الســياحية، عاطــف عبداللطيــف، لـ
الحادث )خطف الطائرة( سيرسم صورة سلبية عن األوضاع 
األمنية في البالد. وأضاف أن السياحة تعاني من أزمة حادة، 
حيث شهدت تراجعا بنسبة 90% بعد مقتل الطالب اإليطالي 
»ريجيني«. وحول تأثير حادث أمس على السياحة القبرصية 
فــي مصــر، قــال عبداللطيــف »ال يمثل الســياح القبرصيون في 
مصر ســوى 1% من عدد الســياح، وبما يعادل 80 ألف ســائح 

من 6.4 مالين شخص زاروا مصر العام املاضي«. 
ضربــة  للســياحة  الروســي  االتحــاد  وجــه  ثــان،  جانــب  ومــن 
أخــرى للســياحة املصريــة، حيــث قــال، فــي بيــان لــه، أمــس، إن 
الجانب الروسي لن يستأنف الرحالت الجوية إلى مصر على 
خلفية اختطاف الطائرة املصرية، وذلك بعد ترقب كان يشير 
إلــى قــرب عــودة الرحــالت الجويــة بــن البلديــن املنقطعــة منــذ 

نوفمبر/تشرين الثاني.
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1011
اقتصاد

القاهرة ـ محمد توفيق

فيما قد يختلف قانونيون بشأن 
ــزل رئـــيـــس الــجــهــاز  ــ دســـتـــوريـــة عـ
ــات، هـــشـــام  ــبـ ــاسـ ــحـ ــمـ ــلـ ــزي لـ ــ ــركــ ــ املــ
قرار  أن  االقتصاد  أكثر خبراء  يؤكد  جنينة، 
إقالته يزيد مناخ عدم الثقة السائد األوساط 
االقــتــصــاديــة املـــصـــريـــة؛ بــســبــب الــتــدخــل في 

أعمال أكبر هيئة رقابية في الباد.
ــــس املــــــصــــــري عـــبـــدالـــفـــتـــاح  ــيـ ــ ــرئـ ــ وأصـــــــــــدر الـ
السيسي، مساء أول من أمس، قرارا جمهوريا 
مــن منصبه، وتـــم نشر  بــعــزل هــشــام جنينة 
الـــقـــرار فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة لــلــدولــة، على 
الرغم من أن املادة 216 في الدستور الذي تم 
إقــراره في عام 2014، ال تسمح بإقالة رئيس 
الجهاز املركزي من منصبه، وهو ما يتوافق 
مع نص املادة 20 من قانون الجهاز املركزي.

إن  الجديد«،  »العربي  لـ قالوا  قانونيني  لكن 
السيسي أصدر قراره الجمهوري، بناء على 
قــانــون أصـــدره بنفسه قبل أشــهــر، يسمح له 
ــراره  ــ بـــعـــزل املــســتــشــار جــنــيــنــة، بـــدعـــوى إضـ
بــســمــعــة الــــبــــاد، وتـــأثـــيـــره عــلــى االســتــثــمــار 
ــاد، بــســبــب تــصــريــحــاتــه الــشــهــيــرة  ــتـــصـ واالقـ
ــتـــي قـــال  ــــول حـــجـــم الـــفـــســـاد فــــي الــــدولــــة الـ حـ
جنينة فيها إنه وصل لـ 600 مليار جنيه )68 
املاضية،  الثاثة  األعــوام  مليار دوالر( خال 
على  ردت  لجنة،  لتشكيل  السيسي  دفــع  مــا 
جــنــيــنــة بـــأنـــه يـــبـــالـــغ، وأن حـــجـــم الـــفـــســـاد 6 
قــال. وقــال الخبير  مــلــيــارات وليس 600 كما 
االقتصادي مصطفى النشرتي، في تصريح لـ 
»العربي الجديد«، إن قرار عزل رئيس الجهاز 
جـــاء صــادمــا، خاصة  للمحاسبات  املــركــزي 
فقط،  بعد شهرين  فترة واليته ستنتهي  أن 
وبــالــتــالــي كـــان يــجــب االنــتــظــار حــتــى انتهاء 
املــــدة. وأضــــاف أن هـــذا الــعــزل، الـــذي يعتبره 

الرباط ـ مصطفى قماس

املسيرة  بــاملــغــرب  العمالية  االتـــحـــادات  أجــلــت 
الــوطــنــيــة الــتــي أعــلــنــت عنها بــالــدار البيضاء 
ــى الـــعـــاشـــر مـــن أبــريــل/نــيــســان  مـــن الـــثـــالـــث إلــ
للتظاهر  أعــضــاءهــا  استنفرت  لكنها  املــقــبــل، 
اليوم )األربعاء(. وأعلنت االتحادات العمالية 
منذ  املغربية  الحكومة  تــواجــه  التي  الخمسة 
أشهر بسبب فشل جوالت الحوار، عن تنظيم 
وقفة احتجاجية اليوم أمام البرملان بالعاصمة 
الرباط، من أجل االحتجاج على شــروع لجنة 
املـــالـــيـــة والـــتـــخـــطـــيـــط فــــي مـــنـــاقـــشـــة مــشــاريــع 

التقاعد التي عرضتها عليها الحكومة.
العمالية، قد نجحت قبل  وكانت االتــحــادات 
ذلــــك، فــي تعطيل الـــشـــروع فــي مــنــاقــشــة تلك 

عــــدد كــبــيــر مـــن خـــبـــراء الـــقـــانـــون الــدســتــوري 
غــيــر صــحــيــح، »يــحــمــل رســـالـــة ســلــبــيــة ألي 
انطباعا  مستثمر، خاصة األجانب، ويعطي 
بأنه ال توجد دولة قانون، خاصة أن البعض 

سيفسر عملية العزل بتصفية سياسية«.
وأشار إلى أن كشف جنينة عن وجود فساد 
األعـــوام  يــقــدر بنحو 600 مليار جنيه خــال 
الثاثة املاضية، يدعم ما ُيثار حول أن إزاحته 
وهو  لتصفية حسابات  جــاءت  منصبه  عــن 

منطق يتعارض مع مبادئ الدول املحترمة.
الصناعات  اتحاد  إدارة  مجلس  عضو  وقــال 
الــســابــق، عــبــد الــرحــمــن الــجــبــاس، لـــ »الــعــربــي 
الجديد«، إن عزل جنينة يعطي مؤشرًا سيئا 
للمستثمرين املحليني واألجانب، في ظل إدارة 
دولـــة تــخــالــف الــدســتــور الـــذي تــم التصويت 
عليه في 2014. وأضاف أن االقتصاد املصري 
اآلن يــمــر بــأســوأ مــراحــلــه، وســـط عــــزوف تــام 
عــن االســتــثــمــار ســـواء للمستثمر املــحــلــي أو 
الذي  االستقرار  عدم  لحالة  نتيجة  األجنبي، 
تعيشه مصر، خاصة في الوضع االقتصادي 
الحكوميني  املسؤولني  وتضارب تصريحات 
وعدم وجود سياسة مالية ونقدية متناغمة.

وقال: »لست خبيرا قانونيا. ولكن الدستور 
ــقـــول إن مــنــصــب رئـــيـــس الــجــهــاز  صـــريـــح ويـ

بالبرملان، حيث  الثانية  الغرفة  املشاريع في 
ضغطت كي ال يتوفر النصاب القانوني من 
أجــل الــشــروع فــي مناقشة تلك الــقــوانــني من 
إحالتها  قبل  والتخطيط  املــالــيــة  لجنة  قبل 

على الجلسة العمومية. وكان لها ما أرادت.
واســـتـــنـــفـــرت االتــــــحــــــادات أمـــــــس، مــنــتــســبــني 
وأنصارا، ألنه بينما سيكتفى اليوم األربعاء 

املــــركــــزي لــلــمــحــاســبــات ال يـــجـــوز عـــزلـــه قبل 
نهاية مــدتــه. هــذا الــعــزل يعطي مــؤشــرًا بأنه 
أنمي  قــانــون، وبالتالي كيف  ال توجد دولــة 
استثماراتي في هــذا الــوضــع«. وقــال مصدر 
قــرار عزل  إن  للمحاسبات،  املركزي  بالجهاز 
ويحق  للدستور،  مخالف  جنينة،  املستشار 

لجنينة الطعن عليه أمام القضاء اإلداري.
وأضــاف املصدر الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه، 
العزل إال بموجب قانون،  أن الدستور يمنع 
وبــالــتــالــي كـــان يــجــب االنــتــظــار حــتــى ُينهي 
يوليو/تموز  فــي  تنتهي  الــتــي  مــدتــه  جنينة 

املقبل، دون الوقوع في جدل.
وعما إذا كان السبب الرئيس في عزل جنينة 
هــو إعــانــه وجـــود فــســاد فــي الــدولــة بمئات 
مـــلـــيـــارات الــجــنــيــهــات ســنــويــا، قــــال املــصــدر: 
»هـــــذه أحــــد األســــبــــاب. لــكــن الــجــمــيــع يــعــرف 
نــيــة الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة لــلــتــخــلــص مـــن أي 
شــخــص ملــجــرد الــشــك فــي أنـــه تــابــع لجماعة 
اإلخوان املسلمني. فما بالك بأن جنينة عينه 
الرئيس األسبق محمد مرسي«. وفي تغريدة 
عاء  الــروائــي  قــال  بفيسبوك،  على صفحته 
األسواني: »قرار إقالة املستشار هشام جنينه 
رسالة  ويحمل  وللقانون.  للدستور  مخالف 
إرهاب لكل من يدافع عن املال العام. جماعات 

الفساد أثبتت أنها أقوى من الجميع«.
فــيــمــا اعــتــبــر الـــنـــاشـــط الــســيــاســي مصطفى 
الــنــجــار، عـــزل جنينة بــدايــة ملــرحــلــة جــديــدة، 
قـــائـــا: »عــــزل املــســتــشــار جــنــيــنــة رئــيــس أهــم 
جهاز رقابي على السلطة التنفيذية في مصر 
بعد تصريحاته عن حجم الفساد حدث جلل 
يوثق للمرحلة الحالية بكل ما فيها«. وسرد 
ــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة الــســابــق،  وزيــ
محمد محسوب، حيثيات عزل جنينة، وقال: 
من  متوقعة  للدستور  خــافــا  جنينة  »إقــالــة 
سلطة ال تعرف دستورا وال قانونا، الفشل ال 
ا من فساده، وال  يتعايش مع من كشف جــزء

يتعايش وطني مع قمع وفساد الفشل.
ــال املــســتــشــار مــحــمــد حــامــد  وفــــي املـــقـــابـــل، قــ
الــجــمــل، رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة األســـبـــق، إن 
»الـــقـــرار دســـتـــوري«. وأضــــاف الــجــمــل، أنـــه ال 
صحة ملا يتردد حول مخالفة القانون الذي تم 
عزل جنينة على أساسه، الدستور املصري، 
التي يتوجب فيها عزل  الحاالت  ألنــه يحدد 
وتابع  الرقابية.  والهيئات  األجــهــزة  رؤســـاء 
أن الــقــانــون يــحــدد أنـــه فــي حــالــة فــقــدان أحــد 
أو اإلضــرار  الثقة،  الرقابية،  الهيئات  رؤســاء 
بــاألمــن الــقــومــي، يجوز عــزلــه، مشيرا إلــى أن 
تــصــريــحــات جــنــيــنــة بـــشـــأن الـــفـــســـاد أضـــرت 

باألمن القومي.

التخطيط من  لجنة  أعــضــاء  مــن  بمن حضر 
الحاجة  دون  املــشــاريــع،  تلك  ملف  فتح  أجــل 
لــتــوفــر الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي داخـــــل الــلــجــنــة، 
ــجــيــز الــلــجــنــة تلك 

ُ
فـــاالتـــحـــادات تــخــشــى أن ت

املشاريع، قبل إحالتها على الجلسة العامة.
هــكــذا دعــــت االتــــحــــادات الــعــمــالــيــة الــخــمــســة، 
املـــوظـــفـــني والـــعـــمـــال لــلــمــشــاركــة فــــي الــوقــفــة 
االحتجاجية، التي تنظم تحت شعار »الحركة 
الــنــقــابــيــة تــرفــض تــمــريــر املــشــروع الحكومي 
املشؤوم للتقاعد«، حيث تسعى إلى التنديد 
بما تعتبره تجاها من قبل الحكومة ملطالب 
الـــعـــمـــال واألجــــــــــــراء، ومـــحـــاولـــتـــهـــا » تــمــريــر 
االجتماعي«.  الحوار  خــارج  التقاعد  مشروع 
التي  الوقفة  أن  العمالية  وتوضح االتحادات 
تــنــظــم الـــيـــوم األربــــعــــاء، يــــراد مــنــهــا التعبير 

عــن االحــتــجــاج ودعــم ممثلي تلك االتــحــادات 
بمجلس املستشارين، الذين يقومون حسبها 
بـ »التصدي ملحاولة إدراج ملف التقاعد« في 

جلسة لجنة املالية والتخطيط.
وتــعــتــبــر هــــذه الـــوقـــفـــة االحــتــجــاجــيــة فصا 
ــوة بــني  ــ ــقـ ــ ــار الـ ــبــ ــتــ ــي مـــســـلـــســـل اخــ ــ ــدا فـ ــ ــديـ ــ جـ
الوقت  ففي  العمالية،  واالتــحــادات  الحكومة 
الــــذي تــتــشــبــث الــحــكــومــة بــتــكــريــس مــشــروع 
ــنــــدوق الــتــقــاعــد  الــــقــــانــــون حـــــول إصــــــاح صــ
ــادات  ــ ــحـ ــ ــفـــني، تــتــمــســك االتـ ــاملـــوظـ الــــخــــاص بـ
لــجــعــل بعض  الــرامــيــة  بمطالبها  الــعــمــالــيــة، 
ــــاح اخـــتـــيـــاريـــة، والــــزيــــادة في  تــدابــيــر اإلصــ

األجور وتحسني الدخل.
وتحظى االتحادات العمالية هذه املرة بدعم 
التنسيقية الوطنية من أجل إسقاط مشاريع 
التقاعد، وهي التنسيقية التي تم تشكيلها 
ــم  ــ ــــن أجــــــل الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة ودعـ مـ
النقابات، حيث تضم العديد من التنسيقيات 
الجهوية التي تعارض اإلصاح الذي تسعى 
العمالية  االتــحــادات  وقـــررت  الحكومة.  إليه 
ــي نـــهـــايـــة األســـبـــوع  ــاع عـــقـــدتـــه فــ ــمـ ــتـ فــــي اجـ
املــاضــي، حــســب بــيــان صــحــافــي صـــدر عنها 
الوطنية  املسيرة  تأجيل  اإلثــنــني،  أمــس  أول 
ــدار الـــبـــيـــضـــاء،  ــ ــالـ ــ الـــتـــي قــــــررت تــنــظــيــمــهــا بـ
احــتــجــاجــا عــلــى ســيــاســة الـــحـــكـــومـــة، حيث 
يــنــتــظــر أن تــنــظــم يــــوم الــعــاشــر مـــن أبـــريـــل/

منه. ورأت  الثالث  عــن  عــوض  املقبل  نيسان 
االتحادات العمالية، تنظيم هذه املسيرة، في 
قلب الحي الشعبي الشهير بدرب السلطان، 
ــا مـــســـيـــرة شـــعـــبـــيـــة، تـــشـــارك  حـــيـــث تــــريــــدهــ
السياسية  الــعــمــال واألحــــزاب  عــائــات  فيها 
والجمعيات، فقد صرح ميلودي موخاريق، 
األمـــني الــعــام لــاتــحــاد املــغــربــي للشغل، بأن 
يكون  أن  ويجب  سياسي،  الحكومة  موقف 

الجواب سياسيا.
ــرا،  ــ ــؤخـ ــ ــيــــة مـ ــالــ ــت االتــــــــحــــــــادات الــــعــــمــ ــ ــوحــ ــ ولــ
للحكومة  املشكلة  األحـــزاب  ملعاقبة  بــالــدعــوة 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة املــقــبــلــة، علما 
أن تلك االتــحــادات كــانــت الــتــزمــت الــحــيــاد في 

االنتخابات السابقة، حيث تركت للمنتسبني 
لها حرية االختيار. وكانت االتحادات العمالية 
العام  القطاعني  في  عاما  إضرابا  قد خاضت 
فيه،  املشاركة  ختلف حــول نسبة 

ُ
ا والــخــاص، 

حيث أكدت االتحادات أنها وصلت إلى %84، 
فيما ذهبت الحكومة إلى أنها لم تتعّد %39. 
ولـــم تــتــمــكــن االتــــحــــادات مـــن إقـــنـــاع الــحــكــومــة 
بــالــعــودة عــن قــرارهــا بــإصــاح الــتــقــاعــد، رغــم 
أمــام  واعتصامها  وطــنــيــة،  مسيرة  تنظيمها 
القطاع  في  عاما  إضرابا  وخوضها  البرملان، 
الــعــام، قبل أن تنتقل إلــى تنظيم إضــراب عام 

في القطاعني العام والخاص.
وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد اإللــــه بــنــكــيــران، 
قد دعا االتحادات العمالية إلى االنتباه إلى 
الــتــي تــســعــى الســتــغــال مطالبها  الــجــهــات 
ونـــضـــاالتـــهـــا ألغــــــراض أخـــــرى ال عـــاقـــة لها 
بــمــصــلــحــة الـــعـــمـــال، مـــعـــبـــرا عــــن اســـتـــعـــداده 
لـــحـــوار يــحــســن أوضــــــاع الـــعـــمـــال فـــي نــطــاق 
الــدولــة. ولــم يكف رئيس الحكومة  إمــكــانــات 
الـــرد على االتــحــادات العمالية، بــأنــه إذا  عــن 
لــم يــتــم الــبــدء فــي إصــــاح صــنــدوق التقاعد 
الـــخـــاص بــاملــوظــفــني، فــإنــه ســيــصــبــح فــارغــا 
الصندوق  ذلــك  أن  عــام 2021، مؤكدا  بحلول 
 ،2014 منذ  احتياطياته  استعمال  إلــى  لجأ 

من أجل أداء املعاشات للمستفيدين منها.
ويرمي إصاح التقاعد إلى رفع سن التقاعد 
ــادة في  ــزيـ مــن 60 عــامــا إلـــى 63 عــامــا، مــع الـ
املــســاهــمــات وخــفــض مــعــاش الــتــقــاعــد، وهــو 
تعتبر  التي  العمالية  االتــحــادات  ترفضه  ما 
التقاعد  صـــاح سيخفض مــعــاش 

ً
أن ذلــك اإل

ــادات إلــى  بــمــا بــني 20 و40%. وتــدعــو االتـــحـ
ــادة مــشــروع الــتــقــاعــد إلـــى طــاولــة الــحــوار  إعــ
املجتمعي، وجعل رفع سن التقاعد اختياريا 
ملن أراد ذلك، واتخاذ تدابير لتحسني الدخل، 
ورفع سقف األجور املعفاة من الضريبة على 
الدخل إلى 600 دوالر. ويصل عدد العمال في 
اململكة إلى نحو 5 مايني شحص، ضمنهم 
ــيــــر يـــســـتـــفـــيـــدون مــــن نــظــام  ــيـــون أجــ ــلـ 1.2 مـ

معاشات القطاع العام.

تونس ــ هدى الطرابلسي

قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، في افتتاح 
الــوطــنــي حــول التشغيل«،  الجلسة األولـــى ألعــمــال »الــحــوار 
إن حكومته ملتزمة بتوفير كل اإلمكانيات واملــوارد، لتنفيذ 
التشغيل، والـــذي تمت صياغته  أجــل  التونسي مــن  اإلعـــان 
وخبراء.  ومدني  من مجتمع سياسي  الفاعلني  مختلف  من 
وانطلقت أمس الثاثاء، أعمال الحوار الوطني حول التشغيل 
في تونس، بحضور رئيس الحكومة الحبيب الصيد واألمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون واملدير العام ملنظمة العمل 
الــدولــيــة غـــاي رايــــدر وعـــدد مــن أعــضــاء الــحــكــومــة واألحــــزاب 
السياسية واملنظمات االجتماعية. يأتي ذلك، فيما تستفحل 
االقتصادية  األوضـــاع  تدني  بفعل  فــي تونس  البطالة  أزمــة 
في الباد، إذ بلغ عدد الباحثني عن العمل في نهاية السنة 
ألــف شــخــص، يمثلون نحو %15.4  املــاضــيــة حــوالــى 618.8 
الــقــوى العاملة فــي تــونــس، أكثرهم مــن حاملي  مــن إجمالي 
من  املــحــرومــة  باملناطق  والــشــبــاب  العليا  التعليم  شــهــادات 
ــــان الــتــونــســي من  خــطــط الــتــنــمــيــة. وأفــــاد الــصــيــد بـــأن »اإلعـ
للحكومة،  طــريــق  خــارطــة  بمثابة  سيكون  التشغيل«،  أجــل 
يلتزم بها كل األطــراف، موضحًا أن معالجة ظاهرة البطالة 

وتكريس حق العمل يقتضي تعبئة وطنية شاملة.
ومــن جهته، دعــا األمـــني الــعــام لــألمــم املــتــحــدة، بــان كــي مــون، 
الــّدولــي، إلــى مساعدة تونس، مــشــّددًا على ضــرورة  املجتمع 
التشغيلية  السياسات  مــع  الديمقراطي  املــســار  يتماشى  أن 
الجديدة وضــرورة تقليص اإلجـــراءات اإلداريــة التي تتحول 
في أغلب األحيان إلى عائق أمام الشاب الباحث عن عمل. وأكد 
على ضرورة حماية العاطلني عن العمل بتوفير الشغل، نظرًا 
لسهولة استقطابهم من قبل التنظيمات اإلرهابية والخطاب 
املتطرف. كما تحدث عن دور القطاع الخاص والنقابات في 
استقطاب الشباب املعطلني عن العمل وتقديم فرص تشغيل 
جديدة، معتبرًا أن تونس نجحت في إنشاء صندوق للبطالة، 

العام ملنظمة  حدة. أما املدير 
ّ
بــادرة تشجعها األمــم املت وهي 

العمل الــدولــيــة، غــاي رايــــدر، فــشــدد خــال كلمة ألــقــاهــا، على 
ضرورة إرساء سياسات تنموية واسعة تشمل بالخصوص 
الجهات الداخلية، للحد من معضلة البطالة التي تتسبب في 

أغلب الحاالت إلى دفع الشباب إلى الهجرة غير الشرعية.
وقــــال إن الــتــوجــه الــحــالــي يــجــب أن يــكــون لــلــقــطــاع الــخــاص 
واالقتصاد التضامني، وذلك بتوسيع آفاق التعاون والشراكة 
ــادرات  ــبـ مـــع األطــــــراف الــخــارجــيــة وتــشــجــيــع الــشــبــاب عــلــى املـ
الخاصة. وأعــلــن وزيــر التشغيل زيــاد الــعــذاري، عــن »اإلعــان 
أهمها  النقاط،  من  العديد  يشمل  الــذي  للتشغيل«،  التونسي 
إرســـاء مــنــوال تنموي قـــادر على توفير أكــبــر عــدد مــن فرص 
الوطني وتحسني  التشغيلية لاقتصاد  القدرة  العمل، ودعم 
مــنــاخ االســتــثــمــار مــع إصــــاح مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم فــي تــونــس. 
وتتلخص األهداف األساسية للحوار الوطني حول التشغيل، 
نــقــاط هي،  أربـــع  فــي  التونسية،  الحكومة  مــا حــددتــه  بحسب 
تحديد إشكاليات سوق العمل، ثم تحديد اإلجراءات العاجلة 
الواجب القيام بها على املدى القصير، وإعداد االستراتيجية 
أجل  من  الدولي  التضامن  تعبئة  وأخيرًا  للتشغيل،  الوطنية 
االستثمار في تونس، بما يطور القدرة التشغيلية لاقتصاد. 
كــمــا حـــددت رئــاســة الــحــكــومــة، وبــعــد مـــشـــاورات مــتــعــددة مع 
التشغيل  الحوار في قضايا أهمها،  أن يتم  املعنية،  األطــراف 
بــالــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة وآلــــيــــات الــتــشــغــيــل الـــهـــش، وتــشــجــيــع 
االستثمار ودور القطاع الخاص والتشغيل بالخارج، وكذلك 
دور مناخ األعمال واملناخ االجتماعي وتقدم اإلصاحات في 
دفع التنمية والتشغيل. ووضعت رئاسة الحكومة التونسية 
املــخــرجــات املتوقعة مــن هــذا الــحــوار، والــتــي تتفاوت بحسب 
استعداد األطــراف املشاركة الفعالة للبحث عن الحلول ألزمة 
البطالة. واعتبر األمني العام لاتحاد العام التونسي للشغل، 
 الغاية من الحوار الوطني حول التشغيل 

ّ
حسني العباسي أن

ي 
ّ

هي الرّد العاجل والقوي على أزمة البطالة في تونس وتفش
.

ّ
أشكال التشغيل الهش

عزل جنينة 
تكريس للفساد في مصر

حلب المنكوبة: األسد دمر منشآتهاالتقاعد يدفع عّمال المغرب للتظاهر أمام البرلمان

)Getty( مراقبون اعتبروا أن السيسي أقال جنينة لتصفية حسابات سياسية)Getty( تزايد حدة أزمة البطالة في تونس

)Getty( فشل الحوار بين الحكومة والعّمال بشأن إصالح التقاعد

حكومة تونس تعد بالتصدي للبطالة

فسر اقتصاديون، إقالة 
رئيس الجهاز المركزي 

المصري للمحاسبات، بأنها 
تكريس لدولة الفساد 
التي ال تقبل الشفافية 

وتتدخل في أعمال 
الهيئات الرقابية بالمخالفة 

للدستور

قطر تشتري 24 طائرة 
»رافال« فرنسية

وقعت دولة قطر أمس، مذكرة تفاهم مع 
الحكومة الفرنسية، لشراء 24 طائرة من 

نوع »رافال« متعددة املهام واملصنعة 
بواسطة شركة داسو بقيمة 6.7 مليارات 

يورو.
 وحسبما أوردت وكالة األنباء القطرية، فقد 

جاء توقيع املذكرة على هامش النسخة 
الخامسة من معرض ومؤتمر الدوحة 

الدولي للدفاع البحري »ديمدكس 2016« 
املنعقد في الدوحة حاليًا.

ووقع املذكرة عن الجانب القطري، وزير 
الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد 

العطية، ومن الجانب الفرنسي، وزير الدفاع، 
جان إيف لودريان.

العراق يتوقع تلقي 6.4 
مليارات دوالر مساعدات

قال وزير املالية العراقي هوشيار زيباري، 
أمس، إن العراق يتوقع تلقي مساعدات 

مالية بقيمة 6.4 مليارات دوالر في 2016 
من مانحني ومؤسسات دولية.

وأوضح زيباري لوكالة رويترز، بعد 
محادثات أجراها مع مسؤولني من صندوق 

النقد الدولي في األردن: »في هذا العام 
نتوقع منهم ومن مؤسسات مالية أخرى 

ومانحني نحو 6.4 مليارات دوالر«.
ولم يذكر زيباري مزيدًا من التفاصيل، لكنه 
قال إن العراق سيبدأ محادثات مع صندوق 
النقد الدولي الشهر القادم حول قرض تحت 

الطلب ملساعدة البالد على التصدي ألزمة 
اقتصادية ناجمة عن هبوط أسعار النفط 

والتكلفة الباهظة ملحاربة تنظيم الدولة 
اإلسالمية.

حكم بتغريم »اتصاالت« 
اإلماراتية في مصر

قالت شركة أورنج مصر لالتصاالت 
)موبينيل سابقًا( في بيان إلى بورصة 
مصر أمس، إن مركز القاهرة للتحكيم 

التجاري ألزم اتصاالت مصر، بدفع 
285.190 مليون جنيه )32.1 مليون دوالر( 

للشركة، بشأن نزاع حول رسوم الترابط 
بني الشركتني بقيمة 418 مليون جنيه.       
وأضافت أورنج، في البيان، أن اتصاالت 

مصر ستدفع لها 285.190 مليون جنيه 
»بخالف فوائد التأخير في السداد، على 

أن تلتزم أيضًا بسداد كافة تكاليف 
ومصروفات دعوى التحكيم«.

ولم تذكر أورنج إذا كان هذا الحكم نهائيًا أم 
أوليًا ويجوز الطعن عليه.

تركيا تحقق نموًا %4
قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد 

شيمشك، أمس الثالثاء، إن اقتصاد تركيا 
 في 

ً
نما بواقع أربعة في املئة أو أكثر قليال

2015، وتوقع أن يكون االنخفاض األخير 
في أعداد السائحني مؤقتًا. وجاء تصريح 

شيمشك الوزير املسؤول عن الشؤون 
االقتصادية، في اجتماع لغرفة الصناعة في 

أنقرة. ومن املقرر أن تصدر تركيا بيانات 
الناتج املحلي اإلجمالي لعام 2015، األسبوع 
الجاري. وتوقع اقتصاديون أن تسجل نموًا 

3.9%. وأظهرت بيانات صادرة أمس، تراجع 
أعداد األجانب الذين زاروا البالد في فبراير/ 

شباط أكثر من عشرة في املئة مع تنامي 
املخاوف األمنية بعد عدة تفجيرات أضرت 
بالسياحة وهي محرك رئيسي لالقتصاد. 

وقال شيمشك إن أسعار الفائدة املحلية 
مرتفعة جدًا ولكن املشكلة الرئيسية كيفية 

خفضها دون التسبب في مشكلة دائمة.

إيران تحفر أكثر من 5 آالف 
متر من آبار النفط 

قال مسؤول في الشركة الوطنية للتنقيب 
عن النفط في إيران، إن الشركة تمكنت من 

حفر أكثر من 5 آالف متر من آبار النفط 
في أسبوع واحد منذ بداية العام اإليراني 

الجديد في 20 مارس/آذار الحالي. وأوضح 
نائب رئيس شركة »إن إي دي سي«، في 

تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية اإليرانية، 
أنه تم حفر 692 مترًا خالل عمليات التنقيب 

عن النفط في اليوم األول من العام اإليراني 
الجديد، بينما تمت عملية التنقيب في 

أول الحقول املطورة في حقل نفط جنوب 
»أزاديجان« في 4 أيام فحسب. وأشار إلى 
أن الشركة النفطية الحكومية استخدمت 

75 منصة في عملياتها للتنقيب عن النفط. 
وتسعى إيران لزيادة إنتاجها وصادراتها 

من النفط للحصول على مزيد من اإليرادات 
املالية واستعادة حصتها السوقية في 

أعقاب رفع العقوبات االقتصادية التي كانت 
مفروضة عليها.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

600
الــدولــة  أمــن  نيابة  قـــرّرت 
العليا، منع جنينة من السفر 
التحقيق  بــعــد  ــخــارج،  ــل ل
البالغات  معه على خلفية 
تصريحاته  بشأن  المقدمة 
الفساد  تكلفة  تجاوز  عن 
مبلغ  الدولة  أجهزة  في 
خــالل  جــنــيــه،  مــلــيــار   600

األعوام الثالثة الماضية.

اسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لــغــرفــة صناعة  الــعــامــة  الهيئة  طــالــبــت 
ــرا، بــاعــتــبــار حــلــب مــديــنــة  حــلــب، مـــؤخـ
متضررة  لكونها  بالكامل،  »منكوبة« 
في جميع مجاالت الحياة، ما يجعلها 
بحاجة إلى تشريعات وقوانني تساهم 
اإلنــتــاج  بعملية  والــدفــع  فــي نهوضها 
وإعادة اإلعمار. وتشمل مطالب الهيئة، 
والــتــي تــم رفــعــهــا إلـــى حــكــومــة الــنــظــام 
ــلـــقـــي، وقـــف  الــــتــــي يـــرأســـهـــا وائـــــــل الـــحـ
اإلجراءات القانونية ضد املتعثرين في 
املترتبة عليهم، وعــدم  األقــســاط  ســداد 
وعــدم  الصناعيني  أمـــوال  على  الحجز 
منعهم مــن الــســفــر. ودعــــت الــهــيــئــة في 
كتابها الذي اطلعت »العربي الجديد« 
ــى تـــأمـــني شـــروط  عــلــى نــســخــة مـــنـــه، إلــ
من  الصناعية  املنشآت  تشغيل  إعـــادة 
خال توفير مقومات استمرار اإلنتاج 

من وقود وكهرباء ومواد أولية.
وتــعــتــبــر حـــلـــب، شـــمـــال ســـوريـــة، ثــانــي 
أكـــبـــر مـــديـــنـــة ســـكـــانـــًا بـــعـــد الــعــاصــمــة 
دمــشــق، واملــركــز الصناعي والــتــجــاري 
بالعاصمة  تــوصــف  وكــانــت  لــســوريــة، 
االقتصادية للباد، وذلك قبل أن تأتي 
الــــحــــرب عـــلـــى مــنــشــآتــهــا الـــتـــي تــعــطــل 
قدراته  اآلخــر  ص بعضها 

ّ
وقل بعضها 

بسبب  الدنيا،  الــحــدود  إلــى  اإلنتاجية 
ــع الـــقـــدرة  ــراجــ رفــــع أســـعـــار الـــطـــاقـــة وتــ

الشرائية للسوريني ومخاطر الحرب.
وكــشــفــت إحـــصـــائـــيـــات صــــــادرة أخـــيـــرًا، 
ــة، عن  فـــي ســــوريــ الــصــنــاعــة  عـــن وزارة 
أن خــســائــر الــقــطــاع الــصــنــاعــي الــخــاص 
املباشرة في حلب بلغت 239 مليار ليرة 
)نحو مليار دوالر(، في حني ال يتجاوز 
عدد املنشآت الصناعية العاملة 4 آالف 
وحدة، من أصل 40 ألف وحدة، ما يعني 
أن 70% من املنشآت الصناعية والحرفية 
تــعــرضــت لــلــتــخــريــب، بــحــســب تــقــديــرات 

غرفة صناعة حلب. وتشير بيانات وزارة 
القطاع  تــراجــع مبيعات  إلـــى  الــصــنــاعــة 
إلى  املاضي،  العام  الحكومي  الصناعي 
ليرة، في حني زادت عن  نحو 75 مليار 
160 مليار ليرة في عــام 2014. وتراجع 
اإلنفاق االستثماري في شركات القطاع 
العام الصناعي بشكل كبير ليبلغ العام 
املـــاضـــي، نــحــو 8 مــايــني لــيــرة ســوريــة، 
مــن االعــتــمــادات املــرصــودة لكامل العام 
والبالغة نحو 2.986 مليار ليرة سورية، 
بينما وصــل اإلنــفــاق االســتــثــمــاري عام 
2014 نحو 1.7 مليار ليرة سورية. كما 
طــاولــت حــرب بــشــار األســـد على الــثــورة 
البشري  الــكــادر  عــام 2011،  املمتدة منذ 
العمال  فبلغ عدد  الصناعية،  باملنشآت 
الـــذيـــن خـــســـروا وظــائــفــهــم فـــي الــقــطــاع 
الخاص الصناعي نحو 800 ألف عامل، 
منهم 200 ألف مسجلون في التأمينات 

االجتماعية.
 أما عدد العاملني املتضررين في املدن 
الصناعية )عدرا، الشيخ نجار، حسياء 
ودير الــزور( فقد وصل إلى 114.6 ألف 
عامل، منهم 41.2 ألف عامل متوقفًا عن 
 عن هجرة 20 ألف مهندس 

ً
العمل، فضا

خـــــارج الــــبــــاد. وقــــــّدر وزيـــــر الــصــنــاعــة 
الـــســـوري، كــمــال الــديــن طــعــمــة، خسائر 
مليار  بألف  بــاده  في  الصناعة  قطاع 
 خـــال اســتــجــوابــه 

ً
لــيــرة ســـوريـــة، قــائــا

مــؤخــرا أمــــام أعــضــاء مــجــلــس الــشــعــب: 
»بلغت خسائر القطاع الصناعي العام 
في سورية جراء األزمة 500 مليار ليرة 

سورية ومثلها بالقطاع الخاص«.
وواجه أعضاء مجلس الشعب تقديرات 
الـــــوزيـــــر بـــالـــتـــشـــكـــيـــك، مــــؤكــــديــــن أنـــهـــا 
الواقع ألن  متواضعة جدًا وبعيدة عن 
500 مليار خسائر القطاع العام ومثلها 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص بــالــقــيــمــة الــدفــتــريــة 
وبسعر الصرف الحالي ال تشكل شيئًا 
مـــن قــيــمــة الــخــســائــر الــحــقــيــقــيــة )ســعــر 

ــدوالر 520 لــيــرة بــالــســوق الـــســـوداء(.  الــ
ويـــــقـــــول عــــضــــو غــــرفــــة صــــنــــاعــــة حــلــب 
السابق محمد علي دبــاغ: هــذه األرقــام 
لعدد  الحقيقي  الــرقــم  وربــمــا  تقديرية، 
املــنــشــآت الـــتـــي تــهــدمــت وُســـرقـــت أكــبــر 
من ذلــك، ألن صعوبة الــوصــول لجميع 
املناطق والتجمعات الصناعية، جعلت 
اتــحــاد الــغــرف الــصــنــاعــيــة يــصــدر هــذه 
رأسمال  على  املبنية  التقديرية  األرقــام 
الــشــركــات وثــمــن الــخــطــوط اإلنــتــاجــيــة، 
أو بـــنـــاء عــلــى مـــا تـــقـــدم بـــه أصــحــابــهــا 
الذين يبالغون أحيانا بحجم األضرار 
التي   %10 تعويضات  لهم  كي تصرف 
تصرف أحيانًا. ويلفت الصناعي دباغ، 
إلــــى غـــيـــاب خــســائــر مــــدن شـــمـــال شــرق 
سورية وهي الرقة، دير الزور والحسكة، 
فضا عن إدلب، عن إحصاءات االتحاد، 
مــؤكــدا لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن الحرب 
ــة، فــإضــافــة  ــوريــ ــســ قــتــلــت الـــصـــنـــاعـــة الــ
ــة خــطــوط  ـــرقــ ــم وسـ ــديـ ــهـ ــتـ لــلــقــصــف والـ
نوا 

ّ
اإلنتاج، هاجر »شيوخ الكار« ليوط

مــنــشــآتــهــم فــي مــصــر وتــركــيــا واألردن، 
وبعضهم في بلدان أوروبا.

ــد بــنــقــل  ــ ــون نـــظـــام األســ ــوريــ ويـــتـــهـــم ســ
ــــن حـــلـــب إلـــى  ــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة مـ املــ
عليها،  يسيطر  التي  الساحلية،  املــدن 

كمقدمة للتقسيم بحسب وصفهم.
ويـــقـــول الــصــنــاعــي جــمــال مــحــمــود من 
إدلــــــــب: مـــعـــظـــم املــــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة، 
وخـــــاصـــــة مـــــن مــــديــــنــــة الــــشــــيــــخ نـــجـــار 
الــصــنــاعــيــة بــحــلــب، ومـــديـــنـــة حــســيــاء 
إلى  نقلها  تــم  قــد  بحمص،  الصناعية 
مــديــنــتــي الـــاذقـــيـــة وطــــرطــــوس بــعــلــم 
وتواطؤ اتحاد غرف الصناعة، وبوعود 
دعـــم مـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، »وكــأنــه 
ــة واالحـــتـــفـــاظ  ــوريــ ــة لــتــقــســيــم ســ ــدايــ بــ
بالقوة الصناعية فيما يسمى سورية 
املفيدة« أو في املدن الساحلية، مسقط 

رأس بشار األسد.

تقارير عربية

تقرير

سوريةنقابات

عمالة

تستهدف الحكومة 
رفع سن التقاعد من 

60 إلى 63 عاما

ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي  قــــــال رئــ
شــيــنــزو آبــــي )الـــــصـــــورة(، أمـــس، 
إنــــه ســيــمــضــي قـــدمـــا فـــي زيــــادة 
مـــقـــررة لــضــريــبــة املــبــيــعــات الــعــام 
االقتصاد  يتعرض  لم  ما  الــقــادم، 
لــصــدمــة عــلــى غــــرار انــهــيــار بنك 
ليمان براذرز في 2008 أو الزلزال 
ــمـــال  ــم الـــــــــذي ضـــــــرب شـ ــخــ ــــضــ ال
الــيــابــان فـــي 2011. وأبــلــغ  شـــرق 
آبــــي الـــبـــرملـــان أنــــه »ال يــفــكــر على 
اإلطـــالق« فــي حــل مجلس النواب 

والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
آبــي،  يــؤجــل  أن  ويــتــوقــع محللون 
إلى   8 مــن  املبيعات  رفــع ضريبة 
مــن  ــان  ــســ ــيــ ــ ــل/ن ــريــ أبــ فـــــي   %10
يهدد ضعف  بينما  الــقــادم،  العام 
االستهالك والصادرات بتقويض 

انتعاش اقتصادي هش.
وارتـــــــفـــــــع إنــــــفــــــاق املـــســـتـــهـــلـــكـــني 
اليابانيني في فبراير/شباط للمرة 
ــى فـــي ســتــة أشـــهـــر، محققا  ــ األولـ
1.2%، لكن تباطؤ نمو األجور قد 
إطــالق حزمة  إلــى  الحكومة  يدفع 

جديدة لتحفيز اإلنفاق.

اليابان تزيد 
الضرائب

األربعاء 30 مارس / آذار 2016 م   21 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 576  السنة الثانيةاألربعاء 30 مارس / آذار 2016 م   21 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 576  السنة الثانية
Wednesday 30th March 2016 Wednesday 30th March 2016



1213
اقتصاد

موسكو ــ رامي القليوبي

شــهــدت الفترة األخــيــرة مــؤشــرات 
لــــتــــوجــــه روســـــيـــــا وتــــركــــيــــا نــحــو 
تــطــبــيــع الــــعــــاقــــات االقـــتـــصـــاديـــة 
عــلــى خلفية حــادثــة  تــدهــورهــا  بــعــد  بينهما 
إســقــاط قــاذفــة ســوخــوي »ســـــو-24« مــن قبل 
ســــاح الـــجـــو الـــتـــركـــي فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 

الثاني املاضي.
الطاقة والسياحة والبناء في مقدمة  وتأتي 
القطاعات الــتــي بـــدأت عـــودة الــعــاقــات فيها 
تدريجيًا إلى طبيعتها، وذلك نظرا لطموحات 
البلدين في تحقيق مشروع »السيل التركي«، 
وحاجة روسيا إلى بناء عدد من املنشآت في 
إطار استعداداتها لبطولة العالم لكرة القدم 
التي ستستضيفها في عام 2018، كما فتحت 

موسكو الباب لشركات سياحية للعودة إلى 
أنــقــرة مــن جــديــد. ولــم يستبعد عماق الغاز 
ــــروم« احــتــمــال الـــعـــودة إلــى  ــازبـ ــ الـــروســـي »غـ
مـــشـــروع خـــط »الــســيــل الــتــركــي« لــنــقــل الــغــاز 
العاقات  بعد تطبيع  ــا  أوروبــ إلــى  الــروســي 

ــة الـــتـــركـــيـــة، مــــع الـــعـــلـــم أن الــبــلــديــن  ــيـ الـــروسـ
متضرران من التأخر في تنفيذه. 

ــــى »الــســيــل  ــن نـــاحـــيـــة، تـــحـــتـــاج تـــركـــيـــا إلـ ــ ومـ
أن تصبح  في  لتحقيق طموحاتها  التركي« 
مركزا إقليميا لعبور الغاز، بينما ستضطر 
روسيا من دونه إلى االستمرار في االعتماد 
على أوكرانيا في نقل الغاز إلى أوروبــا رغم 

استمرار التوترات بني موسكو وكييف.
ويشمل مشروع »السيل التركي« مد أنابيب 
لنقل الغاز عبر قاع البحر األسود من روسيا 
إلى تركيا وإنشاء مجمع للغاز على الحدود 
االتحاد  بلدان  إلــى  لنقله  اليونانية  التركية 
األوروبــــــي، عــلــى أن تــبــلــغ طــاقــتــه الــتــمــريــريــة 

31.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
ــــار شـــركـــة  ــيـ ــ ــتـ ــ ــم اخـ ــ ــاع الـــــبـــــنـــــاء، تــ ــ ــطـ ــ وفـــــــي قـ
»رونيسانس« التركية لتنفيذ أعمال توسيع 
الدولي في ضواحي  مطار »شيريميتييفو« 
موسكو بتكلفة قدرت بأكثر من 600 مليون 
املقرر  ومــن   .2018 اســتــعــدادًا ملونديال  دوالر 
أن تشمل أعمال التوسيع إنشاء مبنى ركاب 
للركاب واألمتعة  الداخلية ونفقني  للرحات 
ــة »رونـــيـــســـانـــس«  ــركـ ــم أن شـ ــ وغـــيـــرهـــا. ورغــ
مملوكة لرجال أعمال أتراك، إال أنها مسجلة 
في روسيا منذ أكثر من 20 عاما، وسبق لها 
أن نفذت أعمال تشييد مبان إدارية هامة في 

موسكو وسانت بطرسبرغ.  
ــــؤون الـــتـــركـــيـــة  ــشــ ــ ــي الــ ــ ــاحــــث فـ ــبــ ــبـــر الــ ــتـ ويـــعـ
العلوم  التابع ألكاديمية  بمعهد االستشراق 
آمــور غادجييف، أن توجه روسيا  الروسية، 
االقــتــصــاديــة بحق  ــــراءات  نحو تخفيف اإلجـ

التطبيع 
الروسي ـ التركي

السياحة 
التركية تنتظر 
عودة الروس 

)Getty(

في  تدريجيًا  بالعودة  وروسيا  تركيا  بين  االقتصادية  العالقات  بدأت 
العديد من القطاعات أبرزها الطاقة والسياحة والبناء، بعد تدهورها 
منذ حادثة إسقاط أنقرة قاذفة »سو-24« الروسية في نوفمبر/تشرين 

الثاني الماضي

األزمة االقتصادية 
في كال البلدين 

دفعت نحو التقارب 
مع إبقاء العقوبات

إيران تفاوض 
على بناء مستودعات 

لنفطها في الهند

سيلجأ التجار إلى طرق 
غير رسمية إلدخاله من 

وإلى القطاع

عودة تدريجية 
للتعاون في الطاقة 

والسياحة والبناء

ارتفع إنفاق املستهلكني اليابانيني في فبراير/شباط املاضي، للمرة األولي في 
اقتصادات  بشأن مخاطر ضعف  والقلق  األجـــور  نمو  تباطؤ  لكن  أشــهــر،  ستة 
األســـــواق الــنــاشــئــة مــن املــرجــح أن يــدفــعــا الــحــكــومــة إلـــى إطــــاق حــزمــة جــديــدة 
لتحفيز اإلنفاق وتأجيل زيادة في ضريبة املبيعات مقررة العام القادم. وأظهرت 
بيانات حكومية، أمس، أن إنفاق األسر اليابانية زاد 1.2% على أساس سنوي 
أعقاب  املئة وفــي  فــي   1.5 قــدره  مــع توقعات النخفاض  املــاضــي مقارنة  الشهر 
الخبراء  كبير  وقــال  الثاني.  يناير/كانون  فــي  املئة  فــي   3.1 بلغ  هبوط سنوي 
االقتصاديني في معهد ميزوهو للبحوث، هيدنوبو توكودا، »أتوقع أن يواصل 
إلــى ضعف  املكاسب ستكون محدودة بالنظر  االرتــفــاع لكن  إنفاق املستهلكني 
الطلب على السلع املعمرة«. وأظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة في 

اليابان ارتفعت بنسبة 0.5% على أساس سنوي في فبراير/شباط املاضي.

قالت شركة »أورانج مصر« لاتصاالت )موبينيل سابقا( في بيان إلى بورصة 
مصر أمس، إن مركز القاهرة للتحكيم التجاري ألزم شركة اتصاالت مصر بدفع 
رســوم  حــول  نـــزاع  بــشــأن  للشركة  دوالر(  مليون   32.1( جنيه  مليون   285.190
الترابط بني الشركتني بقيمة 418 مليون جنيه.       وأضافت أورانج، في البيان، أن 
اتصاالت مصر ستدفع لها 285.190 مليون جنيه »بخاف فوائد التأخير في 
السداد... على أن تلتزم أيضا بسداد كافة تكاليف ومصروفات دعوى التحكيم«. 
ولــم تذكر أورانـــج إذا كــان هــذا الحكم نهائيا أم أولــيــا ويــجــوز الطعن عليه. لم 
يتسن على الفور لرويترز االتصال باتصاالت مصر أو أورانــج للحصول على 
الشركة 33 مليون  لبيانات  وفــقــا  فــي مصر  أورنـــج  عــمــاء  عــدد  تعقيب. ويبلغ 
عميل. وتتنافس أورانج مع فودافون واتصاالت في مصر. وتحتدم املنافسة في 

سوق الهاتف املحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعا.

تمكن مهندس وأكاديمي تركي من صناعة بطارية باستخدام فطر بورتوبيللو 
الطبخ، حيث تتميز بطاريته بأدائها  الــذي يستخدم بشكل شائع في وجبات 
العالي وبإنها أقل ضررًا بالبيئة. وأوضح »جنكيز أوزكان«، الذي يعمل أستاذًا 
ُيجري  أنــه  أمـــس،  األمــيــركــيــة،  كاليفورنيا  فــي جامعة  املكائن  فــي قسم هندسة 
دراسات في الواليات املتحدة، على تقنية النانو، وأنظمة تخزين الطاقة الداخلية، 
وحــصــل عــلــى جــائــزة » املــهــنــدس املــتــمــيــز« لــعــام 2016 مــن مجلس املهندسني 
الوطني األميركي. وأوضح أوزكان أن معدن الغرافيت يستخدم كمادة األنود في 
صناعة البطاريات الحالية، وأن هذه املادة تستخرج من باطن األرض بتكاليف 
عالية، وتلحق أضرارًا كبيرة بالبيئة، مشيرًا أنهم بدأوا بالبحث عن مادة بديلة 

صديقة للبيئة، وسهلة التوفير لصناعة البطاريات.

أخبار في صور

ارتفاع إنفاق المستهلكين اليابانيين

غرامة باهظة على اتصاالت مصر

اختراع بطارية 
باستخدام فطر »بورتوبيللو«

مصنع ذهب في غزة )عبدالحكيم أبورياش(تخمة المعروض تهّدد أسواق النفط مجّددًا )فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

ــاء الــتــعــامــات  ــنــ انــخــفــضــت عـــقـــود الـــنـــفـــط أثــ
اآلسيوية، أمس، مع تزايد القلق من أن موجة 
صــعــود مــنــذ يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي تتاشى، 
ــــادة جـــديـــدة في  فـــي ظـــل تــوقــعــات مــحــلــلــني زيـ
مــخــزونــات الــخــام األمــيــركــيــة إلـــى مستويات 
الــســيــاق، تتأهب  قياسية جــديــدة. وفــي نفس 
إيران والهند إلجراء مباحثات لتخزين النفط 
الـــخـــام اإليـــرانـــي فـــی صــهــاريــج تــحــت األرض 
فی الهند، تمهيدًا لزيادة طهران إنتاجها من 

النفط، رغم تخمة املعروض.
»رويــتــرز«، في وقــت متأخر،  وكــان استطاع لـــ
املـــتـــوقـــع  مــــن  ــه  ــ أنــ ــــس األول، أظــــهــــر  أمــ مــــســــاء 
أن تــســجــل مـــخـــزونـــات الــنــفــط الـــتـــجـــاريـــة في 
الواليات املتحدة مستويات قياسية مرتفعة، 
الــتــوالــي، فــي حــني من  لألسبوع السابع على 
املرجح أن تتراجع مخزونات املنتجات املكررة. 
الــذي شمل ثمانية محللني  وقــدر االستطاع 
النفط زيــادة  بــأن تسجل مــخــزونــات  توقعات 
قدرها 3.2 مايني برميل في األسبوع املنتهي 
فــي 25 مــــــــارس/آذار. ومـــن املــنــتــظــر أن تصدر 
بياناتها  األمــيــركــيــة  الــطــاقــة  مــعــلــومــات  إدارة 
اليوم األربعاء. وارتفعت أسعار برنت والخام 
أدنــى مستوياتها  عن   %50 األميركي حوالى 
فـــي 12 عــامــا الــتــي هـــوت إلــيــهــا فـــي منتصف 
فبراير/شباط، لكن سوق النفط اتخذت مسارا 
املاضية،  السبع  الجلسات  مــدى  على  نزوليا 
مجارية هبوطا في أسواق السلع األولية. وقال 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

 
ّ
أن الوطني في غــزة،  أعلنت وزارة االقتصاد 
ســلــطــات االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي قــــررت منع 
القطاع،  وإلــى  من  الذهب  وتصدير  استيراد 
بشكل مفاجئ، من دون إبداء أي أسباب، بعد 
أقل من ثاثة أسابيع على سماحها للتجار 

بتصديره واستيراده.
املـــعـــادن الثمينة فــي وزارة  وأكـــد مــديــر عـــام 
»العربي  لـ مــطــر،  املهندس جــمــال  االقــتــصــاد، 
استيراد  االحــتــال منع عملية   

ّ
أن الــجــديــد«، 

املحاصر  القطاع  وإلــى  من  الذهب  وتصدير 
يفتح  أن  قبل  ســنــوات،  عشر  منذ  إسرائيليًا 
الباب أمام التجار منذ أقل من شهر، ثم عاد 

ليغلقه مرة أخرى اليوم بشكل مفاجئ.
 قرار املنع اإلسرائيلي سيعود 

ّ
وقال مطر إن

ــار الــذهــب  بـــالـــضـــرر عــلــى املــســتــهــلــكــني وتـــجـ
واملعادن في القطاع، وسيؤدي إلى انخفاض 
ــنــــاريــــن أردنــــيــــني،  ــاره إلـــــى أقـــــل مــــن ديــ ــ ــعـ ــ أسـ

وتــعــرض  أمـــيـــركـــي(  دوالر   1.4  = )الـــديـــنـــار 
ولفت  كبيرة.  لخسائر  القطاع  في  املواطنني 
 التداعيات ستكون 

ّ
املسؤول الحكومي، إلى أن

الضفة  فــي  الفلسطينيني  الــتــجــار  على  أكــبــر 
الــغــربــيــة مـــن جــــراء قــــرار املــنــع اإلســرائــيــلــي، 
الخارجة  السبائك  نسبة  ستنخفض  حيث 
إلى  التجار  وسيلجأ  للتصنيع،  القطاع  من 

طرق غير رسمية إلدخاله من وإلى القطاع.
 قــرار املنع جــاء بعد أقل 

ّ
وأشـــار مطر إلــى أن

اإلسرائيلية  السلطات  على سماح  من شهر 
الذهب من وإلى  للتجار بتصدير واستيراد 

 االحــتــال اإلسرائيلي 
ّ
إلــى أن الــقــطــاع، الفــتــًا 

مــنــع دخـــول وخــــروج الــذهــب مــنــذ عـــام 2007 
وحتى بداية مارس/آذار الجاري.

في  يأتي  اإلسرائيلي  الــقــرار   
ّ
أن واعتبر مطر 

يتعامل  التي  الحصار  تشديد  إطــار سياسة 
بها االحــتــال مــع االقــتــصــاد الفلسطيني في 
القطاع، ومحاولة تكبيد التجار الفلسطينيني 
 السلطات 

ّ
خسائر مالية باهظة، مشيرًا إلى أن

اإلسرائيلية تقوم من خال قراراتها املختلفة 
عــلــى  ــــروض  ــفــ ــ املــ ــار  ــلـــحـــصـ لـ إدارة  بـــعـــمـــلـــيـــة 
الغزيني. ويوجد في القطاع نحو 40 مصنعًا 
وورشة للذهب، تختلف فيما بينها بأصناف 
الــذهــب املــصــنــعــة وشــكــلــهــا الــخــارجــي، وذلــك 
كـــل مصنع،  يملكها  الــتــي  اإلمــكــانــيــات  وفـــق 
ولـــكـــن جــمــيــع تــلــك املــصــانــع والــــــورش تتفق 
على أن الذهب فقد بريقه األصفر، منذ فرض 
ــادرة أصــبــحــت  ــ ــنـ ــ الـ الـــحـــصـــار، وأن مــهــنــتــهــا 

مصدر خسارة ال مصدر رزق.
ويـــواجـــه أصـــحـــاب مــصــانــع الـــذهـــب فـــي غــزة 
ــدم املــــعــــدات  ــ ــا قــ ــ ــرزهـ ــ مـــعـــوقـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، أبـ
املوجودة حاليا وتهالكها، نتيجة طول فترة 
اســتــخــدامــهــا مــن دون تــحــديــث، وعـــدم توفر 
املــــواد الـــخـــام، بــســبــب إغــــاق املــعــابــر وقــيــود 

االحتال اإلسرائيلي.
ــهــــد ســـــــوق الـــــذهـــــب فـــــي غـــــــزة ركـــــــــودًا،  ويــــشــ
كــــــــاألســــــــواق األخــــــــــــــرى، نـــتـــيـــجـــة األوضــــــــــاع 
االقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة الـــتـــي يــحــيــاهــا نحو 
مليوني فلسطيني في القطاع الذي يتعرض 

ألطول حصار عرفته البشرية.
ــــرض حـــصـــاره،  ــلــــن االحــــتــــال مـــنـــذ أن فـ وأعــ
ــنـــاف املمنوعة  عــن قــائــمــة مــن الــســلــع واألصـ
دخــولــهــا إلــــى غــــزة بــشــكــل تــــام، بــحــجــة أنــهــا 
ــدام، كـــاملـــواد الــكــيــمــيــائــيــة  ــتـــخـ مـــزدوجـــة االسـ
واملعدات الثقيلة واآلالت اإللكترونية وأيضا 

مستلزمات الصيد البحري.
القطاع  الفقر والبطالة في  وشهدت معدالت 
ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف القطاعات، نظرا 

للمعيقات املتعددة التي يضعها االحتال.

بنك »إيــه إن زد« في مــذكــرة، أمــس، »الصعود 
األخير يبدو أنه يفقد قوته الدافعة مع إقبال 
مراكزهم  لتسوية  مبيعات  على  املستثمرين 
الـــدائـــنـــة... هــــذا ســيــبــقــى الـــحـــال مـــا لـــم يــحــدث 
تــحــســن مــســتــمــر فــــي الــــعــــوامــــل األســــاســــيــــة«. 
وتراجعت أسعار عقود خام القياس األميركي 
غرب تكساس الوسيط إلى أقرب استحقاق 25 
سنتا، أو ما يعادل 0.63%، إلى 39.14 دوالرا 
للبرميل، صباح أمــس، بعد أن أنهت الجلسة 

السابقة منخفضة 7 سنتات.
وهــبــطــت عــقــود خـــام الــقــيــاس الــعــاملــي مــزيــج 
برنت 28 سنتا، أو 0.70%، إلى 39.99 دوالرا 
للبرميل، بعد أن أغلقت، في جلسة أمس األول، 
منخفضة 17 سنتا. وكانت قطر وجهت دعوة 
الـــدول  داخـــل منظمة  الــنــفــط  رســمــيــة ملنتجي 
اجتماع  وخــارجــهــا لحضور  للنفط  املــصــدرة 
ثان في الدوحة، يوم 17 أبريل/نيسان املقبل، 
مــــن أجـــــل وقـــــف نـــزيـــف أســــعــــار الـــنـــفـــط، عــبــر 
التأكيد على اتفاق الدوحة، في فبراير/شباط 
اإلنـــتـــاج عــنــد مستوى  املـــاضـــي، عــلــى تثبيت 
وتهاوت  املــاضــي.  الثاني  يناير/كانون  شهر 
أســــعــــار الـــنـــفـــط بـــأكـــثـــر مــــن 70% مـــنـــذ شــهــر 
يــونــيــو/حــزيــران عـــام 2014، حــيــث تــراجــعــت 
من 115 دوالرا للبرميل إلى أقل من 40 دوالرًا 
حاليًا. ومن جانب آخر، قالت مصادر مطلعة 
فـــي الــعــاصــمــة الــهــنــديــة نــيــودلــهــی: إن إيــــران 
والهند ستجريان مباحثات خال زيارة وزير 
الــنــفــط الــهــنــدی إلــــی طـــهـــران لــتــخــزيــن الــنــفــط 
الخام اإليرانی فی صهاريج تحت األرض فی 

الهند، حسب وكالة األنباء اإليرانية الرسمية 
)ارنا(. وسيزور وزير النفط والغاز الطبيعی 
الــهــنــدی، دارمــنــد ابـــرادهـــان، طــهــران األســبــوع 
املـــقـــبـــل، لــتــوقــيــع اتـــفـــاق بـــشـــأن تــطــويــر حقل 
»فرزاد ب« للغاز فی إيران. وتوقعت صحيفة 
»تلغراف الهندية«، أول أمس، إجراء محادثات 
خــــال زيـــــارة وزيــــر الــنــفــط والـــغـــاز الطبيعی 
ــــی إيـــــــران لــتــخــزيــن الـــنـــفـــط الـــخـــام  الـــهـــنـــدی إلـ
لطهران فی مستودعات تحت األرض بجنوب 
الــهــنــد. وکــــان کــونــســرتــيــوم مــؤلــف مــن شرکة 
النفط والغاز الطبيعی الهندية وايندين اويل 
واويل اينديانا ساهم فی استکشاف الغاز من 
حقل فرزاد ب عام 2008 لكنه لم يتقدم بطلب 
علی  الغربی  الحظر  بسبب  الغاز  الستخراج 
إيـــران. من جانبها، أعلنت طــهــران، خــال عام 
2014 عن قرارها بطرح مشروع تطوير الحقل 

للمناقصة بسبب تأخر الهند.
ــة، فـــقـــد أعــلــنــت  ــديـ ــنـ ــهـ وحـــســـب الــصــحــيــفــة الـ
ــهــــی عـــــن رغـــبـــتـــهـــا لـــاســـتـــثـــمـــار فــی  ــيــــودلــ نــ
املــوانــئ  فيها  بما  اإليــرانــيــة،  التحتية  البنی 
والصناعات البتروکيماوية ومشروع تطوير 
حقول الغاز فی الباد. وفي سياق آخــر، قال 
وزير النفط الكويتي بالوكالة، أنس الصالح، 
أمــــس، إن بــــاده اتــفــقــت مـــع الــســعــوديــة على 
النفطي  الخفجي  استئناف اإلنتاج في حقل 
العام.  املشترك بعد توقفه نحو عام ونصف 
ــذي يــتــولــى أيــضــا منصب  ــال الــصــالــح، الــ وقــ
وزيـــــر املـــالـــيـــة، فـــي مــجــلــس األمـــــة )الـــبـــرملـــان( 
»إنتاج حقل الخفجي املشترك مع السعودية 
ــزداد طبقا لــاعــتــبــارات  ســيــبــدأ صــغــيــرا ثــم يــ
أغــلــق، في  قــد  الخفجي  البيئية«. وكــان حقل 
بيئية.  ألسباب   ،2014 األول  أكتوبر/تشرين 
ويـــتـــراوح إنــتــاج الــحــقــل بــني 280 ألــفــا و300 
وتــتــولــى تشغيله شركة  يــومــيــا،  برميل  ألــف 
عــمــلــيــات الــخــفــجــي املــشــتــركــة، وهـــو مــشــروع 
التابعة  الخليج  أرامــكــو ألعــمــال  بــني  مشترك 
لــشــركــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة الــحــكــومــيــة وبــني 

الكويتية لنفط الخليج.

االحتالل يحظر تصدير الذهب لغزةهبوط أسعار النفط مع الخوف من تزايد المخزونات

تركيا جــاء عقب قــيــام أنــقــرة بــخــطــوات أكثر 
وضوحا للتقارب مع موسكو، بعد تخوفها 
من أن تتوصل روسيا والواليات املتحدة من 
دونها إلى اتفاقات في القضايا الشائكة مثل 
»العربي  لـ ويــقــول غادجييف  أكـــراد ســوريــة. 
أكــثــر من  التركية  الــقــيــادة  الــجــديــد«: »أعلنت 

مرهون باعتراف أنقرة رسميًا بمسؤوليتها 
وفق  الروسية،  الحربية  الطائرة  إسقاط  عن 
مــا أكــدتــه رئــيــســة مجلس االتـــحـــاد الــروســي 

فالنتينا ماتفيينكو.
وكــانــت روســيــا مــتــشــّددة فــي قطع العاقات 
ــهــــات لــلــســيــاحــة  الـــســـيـــاحـــيـــة مــــع أهـــــم الــــوجــ

مرة أنها تأسف ملقتل العسكريني الروسيني، 
العدائية  لهجته  مــن  التركي  اإلعـــام  وخفف 
تجاه روسيا، وهو أمر انتبهت له موسكو«. 

ــــك، يــشــيــر الــبــاحــث إلــــى أن الــحــديــث  ومــــع ذلـ
االقتصادية  للعاقات  الــكــامــل  التطبيع  عــن 
بــني روســيــا وتركيا »ســابــق ألوانـــه«، بــل هو 

الــخــارجــيــة مــثــل تــركــيــا ومـــصـــر، لــكــي تصب 
فــي مصلحة وجــهــات الــداخــل فــي ظــل سعي 
الداخلية  للسياحة  الــتــرويــج  إلــى  السلطات 
واالســتــجــمــام عــلــى شــواطــئ الــبــحــر األســـود 
منذ ضــم شبه جــزيــرة الــقــرم قبل عــامــني، إال 
وأنقرة  موسكو  بني  السياحية  العاقات  أن 

بدأت تشهد انفراجة الفترة األخيرة. وأعادت 
روسيا عددا من الشركات السياحية الكبرى 
بـــمـــا فـــيـــهـــا »بـــيـــغـــاس  ــيــــة،  ذات أصـــــــول تــــركــ
ترافيل«،  و»كــــورال  و»أنــيــكــس«  توريستيك« 
السياحية،  للشركات  الفيدرالي  السجل  إلــى 
األتـــراك حصصهم  املواطنني  بيع  بعد  ولكن 
فيها. وكشفت هيئة الطيران املدني الروسية 
قبل أيام أنها قد تمنح شركة »أورال« للطيران 
تصريحًا لتنفيذ رحات جوية منتظمة من 3 
إال  التركية،  أنطاليا  إلى مدينة  مدن روسية 
الطيران نفت نيتها تنفيذ رحات  أن شركة 
إلى تركيا لحني تطبيع العاقات السياسية 

بني البلدين.
وفي هذا السياق، يشير نائب رئيس اتحاد 
ــيــــة، ديــمــتــري  الـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة الــــروســ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــن، فـــي حــديــثــه لــــ غــــوريــ
ــرار هــيــئــة الـــطـــيـــران مــنــح تــصــريــح  ــ ــى أن قـ إلــ
إلغاء  يعني  ال  أنطاليا  إلــى  رحـــات  لتنفيذ 
االقتصادية تمنع  اإلجـــراءات  العقوبات، ألن 
ــــات الـــطـــيـــران الـــعـــارض )تـــشـــارتـــر( فقط  رحـ
ــيـــران املــنــتــظــم. ويـــقـــول غـــوريـــن:  ولـــيـــس الـــطـ
»هـــنـــاك حــالــيــا أكــثــر مـــن 50 رحــلــة منتظمة 
نفذ أسبوعيًا من نحو 10 مدن روسية إلى 

ُ
ت

تركيا، فيما يستخدم معظم ركاب الخطوط 
الجوية التركية، إسطنبول، كنقطة ترانزيت 

في الطريق إلى وجهات أخرى«.  
عتبر قبل األزمة الحالية، أهم 

ُ
وكانت تركيا ت

وجهة للسياحة الخارجية الروسية، إذ زارها 
نحو 3.3 مايني سائح روسي في عام 2014، 
وحوالي 2.4 مليون سائح خال األشهر الـ9 
ــام 2015، بــحــســب إحـــصـــاءات  األولـــــى مـــن عــ
وكــالــة الــســيــاحــة الــروســيــة »روس تــوريــزم«. 
وفـــرضـــت روســـيـــا مــجــمــوعــة مـــن اإلجــــــراءات 
إسقاط  خلفية  على  تركيا  ضد  االقتصادية 
نوفمبر/تشرين   24 فــي  الــحــربــيــة  طــائــرتــهــا 
الــثــانــي 2015. واتــهــمــت تركيا روســيــا آنــذاك 
بـــاخـــتـــراق مــجــالــهــا الــــجــــوي، بــيــنــمــا أصـــرت 
الــقــاذفــة كــانــت تحلق ضمن  روســيــا على أن 

املجال الجوي السوري. 
وشملت هذه اإلجـــراءات حظر استيراد عدد 
ــيــــة، ومــنــع  مـــن املــنــتــجــات الــغــذائــيــة والــــزراعــ
رحــــات الــطــيــران الـــعـــارض، وحــظــر توظيف 
املواطنني األتراك، ووقف العمل بنظام اإلعفاء 
من تأشيرات الدخول، ومنع الشركات التركية 
من العمل في قطاعي السياحة والبناء. وفي 
الــوقــت الـــذي خــســرت فــيــه الــشــركــات التركية 
سوقا مهمة بحجم روسيا، واجه االقتصاد 

الروسي مزيدا من مخاطر التضخم.

تعتزم روسيا زيادة صادراتها من الحبوب إلى األردن العام الجاري بمقدار 
الروسية  الحكومية  اللجنة  وأعلنت  طن.  مليون  إلى  لتصل  الضعفين 
موسكو  أن  المشتركة،  األردنــيــة   -
وعّمان تعتزمان دراسة إنشاء مركز 
إقليمي في العقبة لتخزين وتوزيع 
المشتركة  اللجنة  وقالت  الحبوب. 
في  واالقتصادية  التجارية  للتنمية 
أول  الثالث،  اجتماعها  بروتوكول 
على  الجانبان  »اتــفــق  أمــس،  مــن 
إنشاء مخزن حبوب  دراسة إمكانية 
الستخدامه  العقبة،  ميناء  فــي 
الحبوب  لبيع  إقــلــيــمــي  كــمــركــز 

الروسية في المنطقة«.

إمدادات قمح لألردن

مال وسياسة

اتجهت أسعار النفط 
إلى االنخفاض، في 

ظل مخاوف من زيادة 
المخزونات إلى مستويات 
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سمير الزبن

داعــــــش وإعـــانـــه  تــنــظــيــم  شــكــلــت والدة 
»الــخــافــة اإلســامــيــة« فــي املــنــاطــق التي 
سيطر عليها في سورية والعراق، ذروة 
املــســار اإلرهـــابـــي الــــذي يــهــدف إلـــى بناء 
الــعــالــم. صحيح أن  الــجــدران العالية مــع 
أغلبية الدول العربية واإلسامية لم تكن 
لكنها  الــيــوم،  عالم  مــع  تمامًا   

ً
متصالحة

كــانــت أكــثــر اقــتــرابــًا مما هــو عليه الحال 
اليوم، في ظل مزيد من الجدران العالية 
الــتــي  بــالــصــورة  الــتــي يبنيها »داعـــــش« 
يبثها عــن اإلســـام، أو بــاألصــح عــن نوع 
معني من اإلسام، ويسعى إلى تعميمها 
»اإلســـام  بــوصــفــهــا الـــصـــورة املــطــابــقــة لــــ

األول«، و»اإلسام الصحيح«.
كــــان نتيجة  إن »داعـــــــش«  الـــقـــول  يــمــكــن 
الـــلـــقـــاء بـــني عــنــفــني، مــحــلــي ومـــســـتـــورد، 
بني العنفني العام والخاص، بني أردأ ما 
فــي الــتــراث وآخـــر صــرعــات االســتــعــراض 
الــحــداثــي. »داعـــش« هــو اجتماع  العنفي 
الــــــــرداءة بـــني عـــاملـــني وبــــني زمـــنـــني. زمــن 
أننا  أنــصــار »داعـــــش« ومـــؤيـــدوه  يعتقد 
ننتمي إلــيــه، زمـــن مــضــى صــحــيــح، لكنه 
شــكــل الـــــــذروة االنـــتـــصـــاريـــة اإلســـامـــيـــة، 
خضع 

ُ
ن جعلتنا  التي  اللحظة  بوصفها 

الــعــالــم بــحــد الــســيــف، ال أن نــخــضــع لــه. 
علينا  جــديــد،  مــن  العالم  خضع 

ُ
ن وحتى 

ــنـــف، بـــوصـــفـــه ســيــف  ــعـ أن نـــعـــود إلـــــى الـ

ممدوح الشيخ

ــتــــي تـــــــــزداد أهــمــيــتــهــا،  ــــن الـــقـــضـــايـــا الــ مـ
ــنـــذ انـــتـــهـــاء الـــــصـــــراع الـــــدولـــــي ثــنــائــي  مـ
ــي(  ــالــ ــمــ ــرأســ الـــقـــطـــبـــيـــة )الــــشــــيــــوعــــي/ الــ
ــك أن  ــ ــبــــرى«، ذلـ ــكــ ــات الــ ــرديــ ــســ قــضــيــة »الــ
األيــديــولــوجــيــتــني الــلــتــني احــتــلــتــا جانبًا 
كــبــيــرًا مــن املــســرح الـــدولـــي، مــا يــقــرب من 
النهاية.  نقطة  على  ارتكزتا  قــرن،  نصف 
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن تــقــيــيــم كــــل مــنــهــمــا، 
ــد أنــــــه يـــمـــكـــن تــلــخــيــصــهــمــا فــي  ــاهــ ــشــ الــ
مقابل  الشيوعية«  »اليوتوبيا  مقولتي 
ــان فــوكــويــامــا األخــــيــــر«، مـــا يعني  »إنـــسـ
أنــهــمــا، مــن حــيــث البنية كــانــتــا، إلـــى حد 
كبير، »تبشيريتني« تستقطبان األنصار 
ــي فـــي حــالــة  ــــود مــســتــقــبــلــيــة« )وهــ بــــ »وعـ

فوكوياما من املفترض أنها تحققت!(.
الــجــديــد فــي املشهد الــدولــي كــان صعود 
»سردياٍت  بوصفها  واإلثنيات  الهويات 
كبرى« تستلهم »ما كان« ال »ما سيكون«. 
الحال، كانت هناك مجتمعات  وبطبيعة 
املرتكزة  الــصــغــرى«  »الــســرديــات  تضخم 
إلى  الحنني  اآلنــيــة، ال على  اللحظة  على 
إلـــى وعـــد مستقبلي:  الـــتـــوق  ــاٍض، وال  ــ مـ
االســتــهــاكــيــة، الــتــرفــيــه، األزيــــــاء،... لتمأل 

فراغ »السرديات الكبرى الغائبة«.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي،  وعــ
كــان متوزعًا بني  القلب منه مصر،  وفــي 
إنتاج نفسها في  ســرديــاٍت كبرى، تعيد 
غــيــر أوانـــهـــا عــلــى قـــاعـــدة املـــثـــل املــصــري 
الشهير: »رايحني نحج والناس راجعة«، 
ــات صــــغــــرى تــــركــــت بــصــمــاتــهــا  ــ ــرديــ ــ وســ
الـــشـــوهـــاء فـــي قـــطـــاعـــاٍت مـــن املــجــتــمــعــات 

العربية، جاءت ثورات الربيع العربي. 
كــانــت مصر أمـــام أســئــلــٍة ال تملك أمــة أن 
ــام مـــا لـــم تجب  ــ  إلـــى األمـ

ً
تــتــحــّرك خـــطـــوة

عــنــهــا، لــكــن الـــحـــالـــة الـــتـــي كـــانـــت عليها 
األطراف الفاعلة جميعًا، املجتمع والدولة 
والنخبة، كانت تدعو إلى منح »هدنٍة« لم 
يحصل عليها أي منهم للتفكير، فجاءت 
ــابــــات اســتــقــطــابــًا، هـــو فـــي مــظــهــره،  اإلجــ
صراع رؤى، وفي حقيقته صراع مصالح، 
والصغرى،  الكبرى  السرديات  يستخدم 

مروان قبالن

لم تعد تصريحات املكابرة التي تصدر عن 
أو  كانوا  »معتدلني«  اإليرانيني  املسؤولني 
قــادرة  عسكريني،  أو  مدنيني  »متشددين«، 
على إخفاء حقيقة أن نفوذ إيران اإلقليمي 
يــتــجــه نــحــو مـــزيـــٍد مـــن االنـــحـــســـار، نتيجة 
املـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي طـــــرأت عــلــى املــنــطــقــة في 
الشهور األخيرة. فإيران، وخاف كل املزاعم 
والــتــحــلــيــات الــتــي كــانــت تــنــذر، أو تبشر، 
قطٍب  إلــى  بتحولها  قائلها؛  موقع  بحسب 
إقــلــيــمــيٍّ مــهــيــمــن، يــمــســك بــخــيــوط الــلــعــبــة 
فـــي مــلــفــات املــنــطــقــة الـــكـــبـــرى، بــعــد تــوقــيــع 
النووي ورفع العقوبات، تستميت  االتفاق 
على  راكمته  نفوٍذ  ببقايا  لاحتفاظ  اليوم 
تصريحات  وتعكس  املــاضــي.  العقد  مــدى 
املسؤولني اإليرانيني، أخيرًا، مدى ضيقهم 
بعملية التهميش التي يتعّرض لها دورهم 
ــد الـــــروس  ــي املـــنـــطـــقـــة عـــلـــى يــ ونــــفــــوذهــــم فــ
واألميركان على السواء، من ذلك زعم وزير 
الدفاع اإليراني، حسن دهقان، أن مساعدة 
بــاده الـــروَس فــي ســوريــة هــي التي مّكنت 

النظام من الصمود وتجاوز االنهيار.
 
ً
ــفــــاق الــــنــــووي، فــضــا واقـــــع الـــحـــال أن االتــ

إلى  أدى  الحلفاء،  ملفات  إدارة  طريقة  عــن 
تحجيم النفوذ اإليراني، وليس إلى زيادته. 
فمن جهٍة، حّرر االتفاق واشنطن من القيود 
الــتــي كــانــت تــحــد مــن حــركــتــهــا فــي مناطق 
النفوذ اإليــرانــي، خشية أن يــؤدي ذلــك إلى 
النووي.  البرنامج  حــول  املفاوضات  نسف 
فواشنطن كانت تــدرك أن امللف النووي لم 
يكن سوى أداة، تستخدمها إيران للحصول 
ــراف دولــــــــي، أمـــيـــركـــي تـــحـــديـــدًا،  ــ ــتـ ــ عـــلـــى اعـ
بــنــفــوذهــا اإلقـــلـــيـــمـــي. ولــــو جــــرى تحجيم 
هــذا النفوذ، قبل التوصل إلــى اتــفــاٍق حول 
املفاوضات  أن  النووي، فاألرجح  البرنامج 
استخدمت واشنطن  لذلك،  كانت ستنهار. 
 لتحفيز طهران على 

ً
النفوذ اإلقليمي جزرة

الــتــخــلــي عـــن بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، قــبــل أن 
واشنطن  موافقة  أن  الفتًا  وكــان  تسحبها. 
عـــلـــى تـــدخـــل عـــســـكـــري تـــركـــي فــــي ســـوريـــة 
إلنــشــاء منطقة »خــالــيــٍة مــن داعــــش«، تّمت 
بمجرد الــتــوصــل إلــى االتــفــاق الــنــووي مع 
، تأمني 

ً
إيران، علمًا أنها كانت ترفض، قبا

غــطــاٍء ملثل هــذا الــتــدخــل )لــم يحصل طبعًا 
نتيجة دخول روسيا على الخط(.

مــن جهة أخـــرى، أدى فشل إيـــران فــي إدارة 
ملفات اإلقليم، خصوصًا التصدي لتنظيم 
الدولة اإلسامية، إلى تعميق مأزق النفوذ 
اســتــدعــى أيضًا  املنطقة، كما  فــي  اإليــرانــي 
عودة الواليات املتحدة إليها، بعد أن كانت 
إيران فعلت ما في وسعها إلخراجها منها. 
فبعد أقل من ثاث سنوات على االنسحاب 
مــن الـــعـــراق، وتــســلــيــمــه إليــــران وحــلــفــائــهــا، 
اضطرت إدارة باراك أوباما إلى العودة إلى 
إصاح ما أفسدته اإلدارة اإليرانية الفاشلة 

عبد اللطيف السعدون

في 31 من مارس/ آذار من عام 1934، توافق 
مثقفون عراقيون ماركسيون على تأسيس 
، يحمل اسم »لجنة مكافحة  تجمٍع سياسيٍّ
 
ً
االســتــعــمــار واالســتــثــمــار«، لــيــكــون واجــهــة
ســرًا،  تعمل  كــانــت  شيوعية  لخايا   

ً
علنية

بعد عــام خرجت إلــى العلن باسم »الحزب 
الشيوعي العراقي« بقيادة يوسف سلمان 
الــذي أعدمته حكومة نوري  يوسف )فهد( 
السعيد أواخـــر األربــعــيــنــيــات، إثــر تصاعد 

نشاطات الحزب املعادية للسلطة.
الــعــراقــيــني  الــحــني، وللشيوعيني  ذلـــك  مــنــذ 
التاريخ السياسي لبادهم،  بصماتهم في 
حــمــلــت مـــفـــارقـــاٍت ومـــنـــاكـــداٍت كــثــيــرة، بعد 
شعبيٍة  على  حصلوا   ،1958 تموز  انــقــاب 
ــزب آخــــــر، وخـــرجـــت  ــ لــــم يــحــصــل عــلــيــهــا حـ
 تطالب عبدالكريم قاسم 

ٌ
تظاهراٌت مليونية

بإشراكهم في الحكم، كانت استجابة قاسم 
ــن املــحــســوبــني  مــبــتــســرة، بــتــعــيــني اثـــنـــني مـ
عــلــيــهــم فــــي مــنــصــبــني وزاريــــــــني ثـــانـــويـــني. 
حــيــنــهــا، كـــتـــب مــحــمــد حــســنــني هــيــكــل فــي 
)األهـــــــــرام( أن الــعــاصــفــة ســــوف تـــمـــر، وأن 

العراق لن يكون شيوعيًا.
ســقــط الــشــيــوعــيــون فـــي حـــمـــأة مـــا ســمــوه 
»الــــــعــــــنــــــف الـــــــــــثـــــــــــوري«، خـــــصـــــوصـــــًا بـــعـــد 
ــاب الـــــشـــــواف، وأجـــجـــت  ــ ــوهـ ــ تــــمــــّرد عـــبـــد الـ
وكركوك  املــوصــل  فــي  املعروفة  ارتكاباتهم 
الــشــارع ضــدهــم، وأوجــــدت املــنــاخ ملسلسل 
بعد  ظلهم  فانحسر  الــاحــقــة،  خــســاراتــهــم 
سقوط قاسم، وتعّرضوا ألعنف حملة قمٍع 
لكنهم تصالحوا في  البعثيني،  أيــدي  على 
عــهــد جــمــهــوريــة »الـــبـــعـــث« الــثــانــيــة، حيث 
«، ما لبثت أن 

ً
 وطنية

ً
أقــام الطرفان »جبهة

الصلح«  »عـــرس  بانتهاء  عــراهــا  انفصمت 
بـــســـرعـــة، بـــعـــدمـــا قـــفـــز صــــــدام حـــســـني إلـــى 
املوقع األول في الحزب والدولة، وشرع في 
تصفية كل الحركات التي ال تذعن لسلطته، 
القيادات الشيوعية على الهرب  وأجبر كل 
إلــى الــخــارج، أو االنــكــفــاء تحت األرض، أو 
االنخراط في منهج »التبعيث« الذي أعطي 

تسمية »النشاط الوطني«! 
الغزو  بعد  أنفاسهم  الشيوعيون  استعاد 
األميركي، وظهر اسم حميد مجيد موسى 
ســـكـــرتـــيـــر الـــــحـــــزب بـــــني أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
األميركيون  أنــشــأه  الـــذي  االنتقالي  الحكم 
تــحــت إدارتـــهـــم املـــبـــاشـــرة. حــيــنــهــا، اهــتــزت 
وتخلى  بــهــم،  مناصريهم  مــن  كثيرين  ثقة 
 في 

ٌ
ــة ــ ــت نـــكـــاٌت الذعـ ــ بــعــضــهــم عــنــهــم، وراجـ

الشارع العراقي تحمل شعار »عاش الحزب 
ونقل  بريمر«،  بــول  قيادة  تحت  الشيوعي 

الــعــالــم الــحــديــث. والــلــحــظــة نــفــســهــا هي 
ــالــــم غـــربـــيٍّ  ــة مــــن عــ ــيـ ــامـ ــقـ ــتـ الـــلـــحـــظـــة االنـ
املستمرة  حــروبــه  فــي  وأذلـــنـــا،  أخضعنا 
علينا، الحروب التي خاضها تحت راية 
ــام، لــيــس لـــه مــفــعــول  ــقــ ــتــ الــصــلــيــب، واالنــ
حديث فحسب، بل هو انتقام من الغرب 
بأثر رجعي أيضًا، وعلى كل ما فعله بنا.
ــذا مـــنـــطـــق الــحــقــيــقــة  ــ ــراع حـــســـب هــ ــ الـــــصـ
املــطــلــقــة، هـــو األقـــصـــى واألقـــســـى، صـــراع 
الــــجــــواهــــر الــــتــــي ال تـــتـــصـــالـــح، الــــصــــراع 
ــر عــنــفــًا، إمــا  ــثـ اإللـــغـــائـــي بــالــوســائــل األكـ
ــر  ــوار مـــع اآلخـ ــ ـــقـــتـــل، فـــا حـ

ُ
ــخــضــع أو ت

َ
ت

املختلف سوى بلغة الدم. 
ــر ســـيـــاســـة  ــ ــواهـ ــ ــجـ ــ يـــســـتـــدعـــي صـــــــــراع الـ
ــالـــــضـــــرورة. وبـــــذلـــــك، ال يــتــم  ــة بـــ ــيـ ــائـ ــغـ إلـ
ــة، بـــوصـــفـــهـــا  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ االنـــــــطـــــــاق مــــــن الـ
استدعاء  يتم  تعبيرا عن مصالح، وهنا 
خفي والساتر 

ُ
األيديولوجيا بوصفها امل

هذه املصالح، بتصوير الصراع بوصفه 
صراعًا وجــوديــًا، ال صــراع مصالح. وإذا 
حركت املصالح اآلخرين، فنحن تحّركنا 
ــغــــرب نــفــســه  »حـــمـــايـــة الـــــديـــــن«، حـــتـــى الــ
عندما يهاجمنا، ال يخوض حربه ضدنا 
من أجل مصالح له في الدول اإلسامية، 
ــة »اإلســــــــــام«،  ــر شــــوكــ ــــن أجــــــل كـــسـ ــــل مـ بـ
فـــاإلســـام هـــو املــســتــهــدف ال املــســلــمــون، 
ثابتًا ال يتغير  اإلســـام بوصفه جــوهــرًا 
على مر العصور، جوهر ال يدركه سوى 
هؤالء »القتلة الجوالني«. وحتى نستحق 

»فوبيا« اإلسام، وتوسع هذه »الفوبيا« 
ز الــــجــــدران 

ّ
ــعـــــز ــقــــطــــاب، ويـــ ــتــ ز االســ

ّ
يــــعــــز

الــعــالــيــة مــع »الــغــرب الــصــلــيــبــي«. وحتى 
ال يـــكـــون هـــنـــاك أوهـــــــام، يــجــب مــمــارســة 
أقصى السياسة العنفية، حتى مع العرب 
الــشــركــاء مــع الــتــحــالــف فــي الــحــرب على 
»داعــش«. لذلك، كان اإلحــراق الهوليودي 
الــذي  الكساسبة  مــعــاذ  األردنــــي،  للطيار 
وقــــع بـــأيـــدي »داعــــــــش«. بــحــيــث يـــبـــدو ال 
مــســاومــة فــي الـــصـــراع فــي عــالــم مــقــســوٍم 
إلى فسطاطني، فسطاط الحق، وهو عالم 
»داعــــش«، وفــســطــاط الــبــاطــل، وهــو عالم 
احتمالية  أجــوبــة  فليس هناك  اآلخــريــن، 
فـــي عــالــم املــطــلــق، كـــل اإلجـــابـــات قطعية 
القتل  بــالــدم. طبعا، ليس كــل  ومــدعــومــة 

 مـــن الـــنـــوع الــهــولــيــودي، 
ً
الـــداعـــشـــي قــتــا

فحتى فــي عــالــم الــضــحــايــا هــنــاك تمييز 
وتــفــريــق، هــنــاك ضــحــايــا عــالــيــة القيمة، 
وهناك ضحايا ال قيمة لها، وقــد مارس 
ــذا الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري، حتى  داعـــــش هــ
ضحايا  فهناك  ضــحــايــاه.  إلــى  بالنسبة 
يــســاهــم إعــدامــهــا بــطــريــقــة اســتــعــراضــيــٍة 
ــدران الــكــراهــيــة  بــحــمــل رســـالـــة تــعــزيــز جـــ
تحديدًا.  الغرب  ومــع  العالم،  مع  العالية 
وهناك ضحايا ال قيمة لها، حتى العالم 
نــفــســه يــســكــت عــلــى قــتــلــهــا، مـــع أنــــه أقــر 
شرعة حقوق اإلنسان، منذ أكثر من ستة 
عــقــود. الــضــحــايــا املــنــتــمــون إلـــى املناطق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »داعـــــــش«، والـــذيـــن 
يــشــكــلــون رعــيــة »الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« ال 
قيمة لهم، فا أحد يلتفت إلى مصيرهم. 
لذلك، تكون إعدامات الرعية في املناطق 
تكلفة  بــا  »داعـــش«  التي يسيطر عليها 
وبا ضجيج، فالضحية ال تستحق حتى 
الرصاصة التي تقتل بها، فهي ال تشغل 

بال أحد، وال تحمل رسالة ألحد.
ــــش« وأمــثــالــه مــن الــحــركــات  يــســعــى »داعـ
مع  نهائية  قطيعة  إنجاز  إلــى  اإلرهابية 
عــن خرابنا،  املــســؤول  العالم،  كــل  العالم، 
الــذي ال تصالح معه. وإذا  الــعــدو  العالم 
البشر«،  »مــن تصغير  يــولــد  العنف  كــان 
حــســب تعبير الــهــنــدي أمــارتــا صـــن، فــإن 
تــصــغــيــر الـــبـــشـــر واحــــتــــقــــارهــــم وقــتــلــهــم 
ــول إلــــى  ــــل هـــــو الــــــوصــــ ــائـ ــ ــــوسـ بــــأبــــشــــع الـ

نهايات الطريق العنفي. على ذلك، يسير 
اإلرهاب الداعشي وأشقاؤه بهذا الطريق 
التوغل  األقــصــى،  العنفية  نهايتها  إلــى 
القطيعة  الجميع، من أجل إنجاز  في دم 
الــنــهــائــيــة مـــع الــعــالــم الـــكـــافـــر، مـــا يعني 

القطيعة مع كل العالم.
ال شك في أننا نعاني من مشكاٍت كثيرة 
فــي الــعــاقــة مــع الــعــالــم، بفعل تــعــقــيــداٍت 
تاريخيٍة وسياسيٍة وثقافيٍة واقتصادية، 
بــلــدان  تعيشه  متكافئ  ال  تــطــوٍر  وبــفــعــل 
ــغـــرب مـــســـؤول عـــن مــشــكــاٍت  الـــعـــالـــم. والـ
عـــديـــدة نــعــانــيــهــا، لــكــنــه لــيــس مـــســـؤواًل 
عـــن كـــل مــشــكــاتــنــا. فــخــلــط الــقــضــايــا، ال 
ــــؤدي إلــــى عــــدم حــلــهــا فــحــســب، بـــل هو  يـ
التعقيد أيضًا،  إلــى مزيد من  يــؤدي بها 
بالطرق  إال  للحل،  قــابــلــٍة  غير  ويجعلها 
ونخبنا  مجتمعاتنا  قــــّررت  الــتــدمــيــريــة. 
الرئيسية،  قضاياها  مواجهة  تؤجل  أن 
تتعفن،  جعلها  مــا  وهـــذا  عنها،  فسكتت 
ومن هذا التعفن ولد »داعش«، وتصوره 
أسئلة  ليجيب عن  والــصــراع،  العالم  عن 
ــع الــقــائــم بـــالـــذبـــح، بــوصــفــه طــريــق  ــواقـ الـ
الخاص، والقطيعة مع العالم واالنعزال 
ـــراء ال يـــدخـــلـــهـــا هــــــواء غـــريـــب.  ــحـ فــــي صــ
الذاتي  للدمار  النموذجية  الوصفة  إنها 
النهائي، ولبناء قاع خربة في مواجهة 
»داعــش« ولـ  لـــ إنــه اإلنجاز األكبر  العالم، 

»دولة الخافة«.
)كاتب فلسطيني(

ــام والــصــور  ــ  عــن األكـــاذيـــب واألوهـ
ً
فــضــا

فــاز فيه،  لــصــراع مركب  النمطية، وقـــودًا 
ولو إلى حني، تحالف »القديم«، ويشمل 
سياسات من املاضي ورؤى من املاضي، 
املــاضــي، جميعها  مــن  اجتماعية  وقـــوى 
رأت في »الدولة الوطنية« مظلة جامعة، 
و«كــــســــارة جــلــيــد« قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة 
طوفان تغييٍر، يشمل قوة جيلية كبيرة: 
ــبـــاب، وحـــزمـــة أفـــكـــار تـــهـــدد »عــمــود  الـــشـ
إجمال  ويمكن  الكبرى«،  السردية  خيمة 
أهــم حامليها فــي: »اإلخـــوان املسلمون«، 
ــثــــوريــــون«، »املــجــتــمــع  ــيـــون الــ ــراكـ ــتـ »االشـ

املدني«.
وفــي قلب عاصفة الــصــراع، كــان تسويق 
ــــي، بـــوصـــفـــهـــا خـــيـــار  ــلـ ــ دولـــــــــة مـــحـــمـــد عـ
املــــصــــريــــني الـــــــذي ال تــــجــــوز مــنــاقــشــتــه، 
ــــوالت املـــهـــيـــمـــنـــة أن  ــقـ ــ وكــــانــــت إحـــــــدى املـ
اإلساميني تحديدًا يريدون هدم الدولة، 
»كــافــرون«  فــي مقدمتها ألنهم  ألســبــاٍب، 
ــم بـــالـــتـــالـــي، صــــراحــــة أو  ــ ــن، وهــ ــالــــوطــ بــ
ضــمــنــًا، »تــكــفــيــريــون«، لــكــن حقيقة هــذه 
الــوطــنــيــة الـــتـــي تـــم تــأســيــســهــا عــلــى يــد 
 )ألـــبـــانـــي(، 

ً
شــخــص غــيــر مـــصـــري أصـــــا

تــبــدو أكــثــر وضــوحــًا فــي ضـــوء الــعــبــارة 
أرنــســت  الــفــرنــســي،  للمستشرق  الــتــالــيــة 
ــم صــانــعــي أســس  ــد أهــ ــو أحــ ريــــنــــان، وهــ
الرؤية الفرنسية الرسمية ملصر، »أهمية 
مــصــر االســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة مللكوت 
الــبــحــار، كــمــا بــالــنــســبــة لــاســتــيــاء على 
ــى أنـــه  ــا، إنـــمـــا تــشــيــر إلـــ ــيـ ــقـ ــاق إفـــريـ ــمــ أعــ
املصالح  دورًا يمس  مــا  بــلــٌد  يلعب  حــني 
ــة لـــلـــبـــشـــريـــة، فـــإنـــه يـــجـــري دائـــمـــًا  ــامـ ــعـ الـ
املصالح.  هــذه  سبيل  فــي  بــه،  التضحية 
له مثل هــذه األهمية  الــذي تكون  والبلد 
بالنسبة لبقية العالم لن يسعه االنتماء 
إلـــى نــفــســه، إذ يــجــري تــحــيــيــده لحساب 
البشرية ... ... وسالة محمد علي املالكة 
ليست سوى دمية بيد أوروبا، إن فرنسا 
 
ً
على مدار ثاثة أرباع القرن وجدت حا

 سوف يكون 
ً
لهذه املشكلة الصعبة، حا

مثار اإلعجاب، عندما تبني التجربة أية 
دموع ودمــاء سوف يدفعها العالم ثمنًا 

للحلول األخرى. 

في هذا البلد. ومنذ الصيف املاضي، أخذنا 
 فــي عــديــد الــقــوات 

ً
 مــلــحــوظــة

ً
نــشــهــد زيـــــادة

األميركية في العراق، ولم يعد األمر يقتصر 
عــلــى وجـــود مــدربــني أو خــبــراء، كــمــا تصر 
تافيًا إلحــراج  على وصفهم،  أوباما  إدارة 
»املمانعني«،  شركائه  أمــام  العبادي  حيدر 
ــن أنـــهـــم جـــــــاؤوا عـــلـــى ظــهــر  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
 
ً
الدبابات األميركية، بل بدأنا نشهد عودة

الــقــتــالــيــة األمــيــركــيــة إلــى  لــلــقــوات  بالجملة 
أن ثبتت استحالة  الــعــراق، خصوصًا بعد 
الشعبي«  »الحشد  مليشيا  على  االعتماد 
في مواجهة تنظيم الدولة، ليس فقط ألنها 
بتصرفاتها  املحلية  املجتمعات  تستثير 
الــطــائــفــيــة، بــل أيــضــًا نتيجة تــبــنّي عجزها 
ميادين  فــي  التنظيم  مــواجــهــة  عــن  الفعلي 
ــتـــي حــقــقــتــهــا  الـــقـــتـــال. حـــتـــى اإلنـــــجـــــازات الـ
استعادة  معركة  فــي  كما  الحشد،  مليشيا 
الكثيف  الــدعــم  لــوال  تكريت، مــا كانت لتتم 

الذي أّمنه لها الطيران األميركي.
ــوات  ــقــ ــد الــ ــديــ ــد أن وصــــــل عــ ــعــ ــه، وبــ ــيــ ــلــ وعــ
الــعــراق، في أكتوبر/ تشرين  األميركية في 
األول 2015، إلــى نحو خمسة آالف عنصر، 
أرسلت واشنطن، في يناير/ كانون الثاني 
املاضي، مزيدًا من التعزيزات، بينها الفرقة 
101 املجوقلة التي وصلت، بكامل عتادها، 
إلى العراق، وذلك لقيادة »عمليات التدريب 
واالستشارة للقوات األمنية العراقية« ضد 
تنظيم الدولة، كما جاء في بيان البنتاغون. 
وفي منتصف مارس/ آذار الجاري، تحدثت 
تقارير عن وصول مئات من مشاة البحرية 
العراق،  املثنى، وســط  إلــى مطار  األميركية 
وقاعدتي التاجي وعني األسد، على أن يكلف 
وقد  الــخــضــراء.  املنطقة  منهم حماية  جــزء 
فــي هجوٍم  املارينز  مــن  كشف مقتل جندي 
قام به »تنظيم الدولة اإلسامية« )داعش( 
في بلدة مخمور عن وجود قاعدة عسكرّية 
أميركّيٍة كاملٍة، تقع على بعد 112 كيلومترًا 
جــنــوب شـــرق املــوصــل. وقـــد اعــتــرفــت وزارة 
الـــدفـــاع األمــيــركــيــة أنــهــا بــنــت هـــذه الــقــاعــدة 
التي تحمل اسم »فاير بيرز بيل« التي تضّم 
الوحدة السادسة والعشرين لقوات التدخل 
السريع ملشاة البحرّية األميركّية )املارينز(، 
وتعد  املوصل.  استعادة  لعملية  استعدادًا 
ة 

ّ
»فاير بيرز بيل« أول قاعدة أميركّية مستقل

يتم إنشاؤها في العراق، منذ عودة القوات 
األمــيــركــّيــة إلــيــه، فــي الــعــام 2014، مــا يعني 
أنهم في إقامة طويلة. وفيما تصر الواليات 
املـــتـــحـــدة عــلــى اســتــبــعــاد مــلــيــشــيــا الــحــشــد 
القيادة  الشعبي من معركة املوصل، تتجه 
»نموذج  اعتماد  إلــى  األميركية  العسكرية 
ــة )أي  ــ ــــدولـ ــة تــنــظــيــم الـ ــهـ ــواجـ الــــــرمــــــادي« ملـ
اعتماد قوات من املجتمع املحلي، وتدريبها 
لــتــقــاتــل إلـــى جــانــب الــجــيــش الــعــراقــي على 
جويًا،  غطاء  واشنطن  تؤمن  فيما  األرض، 
مع إسناد ناري ولوجستي، تقدمه وحدات 
كوماندوس أميركية، ما يعني في املحصلة 

عن بريمر أنه قال لبعض مقربيه إن موسى 
 عن 

ً
قبل باملشاركة في مجلس الحكم ممثا

السياسية«  »العملية  باركوا  وقد  طائفته، 
وتحالفوا  خالها،  من  ونشطوا  الطائفية، 
في االنتخابات مع أحــزاٍب صغيرٍة، لكنهم 
ــم. الـــحـــزب  ــهـ ــر لـ ــذكـ لــــم يــحــقــقــوا حــــضــــورًا يـ
الذي أخرج مليون عراقي إلى الشارع قبل 
عــقــود لـــم يــســتــطــع أن يــحــصــل عــلــى مقعد 
واحد في البرملان. في االعتصامات، أخيرًا، 
وجد الشيوعيون أنفسهم في ذيل »التيار 
قــيــاديــًا  لــهــم دورًا  أن  ــمـــني  زاعـ ــــدري«،  الـــــصـ
فــي الــتــحــركــات املــمــاثــلــة، وأنــهــم يصنعون 
»الكتلة التاريخية« التي ستنجز التغيير، 

لكن أفول نجمهم لم يعد موضع نقاش.
االنحدار التدريجي، وتراكم األخطاء، وعدم 
املراجعة والنقد، والجمود التنظيمي الذي 
عــقــودًا طويلة،  الحالية  الــقــيــادة  رافــق بقاء 
ــــي خــــانــــة األحــــــــزاب  ــيـــني فـ ــيـــوعـ وضــــــع الـــشـ
ــم بــــــادت، تــاركــني  الــعــراقــيــة الـــتـــي ســـــادت ثـ
 مــــن املـــفـــارقـــات 

ً
وراءهـــــــــم تـــاريـــخـــًا طــــويــــا

وبــني خصومهم  بينهم  ليس  واملــنــاكــدات، 
فــحــســب، إنــمــا بينهم وبـــني أنــفــســهــم، وقــد 
تـــعـــّرضـــوا النـــشـــقـــاقـــاٍت عــــــدة، فــــي مـــراحـــل 
أحزابًا  الواحد  الحزب  مختلفة، جعلت من 
عديدة، يسلق كل منها اآلخر بألسنٍة حداد، 
ودفعت كثيرين من أعضائه وأنصاره إلى 
الحال  وا من حوله، ولعب تطور 

ّ
ينفض أن 

الـــفـــكـــر االشـــتـــراكـــي،  يـــعـــد  لــــم  دوره، حـــيـــث 
ــاركـــســـي مــنــه خـــصـــوصـــًا، مـــصـــدر جــذب  املـ
لــألجــيــال الــشــابــة الــتــي ولــــدت، ونــشــأت في 
عـــالـــم مــخــتــلــٍف عـــن ســـنـــوات خــمــســيــنــيــات 
الــراحــل وستينياته، وتــحــول شعار  الــقــرن 
ــيـــد« إلـــى  ــعـ »الـــــوطـــــن الــــحــــر والــــشــــعــــب الـــسـ

»كليشه« عتيقة، ال تغري أحدًا.
 واليوم، وبعد 82 عامًا على تأسيس أولى 
الــعــراق، لــم يبق سوى  خايا شيوعية فــي 
العيش  حلم  أذهانهم  في  يحملون  قليلني 
فــــي ظــــل نــــظــــاٍم شـــيـــوعـــي، ال فــــي الــــعــــراق، 
العالم كله، واســألــوا من هجروا  وإنما في 
ــتــــاروا  ــه، ملــــــاذا اخــ ــنـ الــــحــــزب، أو هــــّجــــروا مـ
العيش في دول الغرب، وحتى في الواليات 
وملــاذا  األولـــى.  اإلمبريالية  القلعة  املتحدة، 
كوريا  فــي  الشيوعية  الجنات  يختاروا  لــم 
الشمالية أو الصني أو كوبا، واسألوا أيضًا 
ــارئ  ــعـــارض الــكــتــب عـــّمـــا إذا كــــان ثــمــة قـ مـ
عـــراقـــي يــبــحــث الـــيـــوم عـــن »رأس املـــــال« أو 
»البيان الشيوعي«، أو عّما كتبه لينني، أو 

غيره من منظري الفكر االشتراكي.
ــار الــشــيــوعــيــة مــوضــة العصر  ــكـ كــانــت األفـ

يومًا ما، لكنها راحت مع أهلها.
)كاتب عراقي( 

أن نكون مسلمني، يجب أن يكون اإلسام 
الذهاب  يجب  لــذلــك،  وتطهريًا.  جوهريًا 
إلــى الحد األقصى في الصراع مع أعــداء 
اإلســـام، وهــو صــراع مــع جميع األعـــداء، 
دفعة واحدة، األعداء الداخليني، واألعداء 
الخارجيني، ليس هناك رحمة، فالصراع 
يحتاج إلى »إدارة التوحش« وهو عنوان 

واحدٍة من وثائق »داعش«.
العالم  مــع  العالية  الــجــدران  لبناء  ليس 
بل  فحسب،  دينية  أيديولوجية  وظيفة 
املهمة،  إلنــجــاز  أيــضــًا.  وظــيــفــة سياسية 
يجب ممارسة السياسة بأقصى تطرفها 
ودمــويــتــهــا، عــلــى اعــتــبــار أن مــن يــمــارس 
الــنــاجــيــة«، وهي  هــذه السياسة »الــفــرقــة 
الوحيدة الــقــادرة على إنقاذ اإلســام من 
في  وحمايته  الكفرة،  املرتدين  املسلمني 
مواجهة حرب اإللغاء التي يشنها الغرب 

الصليبي على اإلسام.
اعتماد »سياسة  السياسة يعني  أقصى 
بـ »فقه إرعابي« ُيفتي  اإلرعــاب« املدعوم 
بقطع رؤوس الصحافيني وعمال اإلغاثة 
األجانب على أسناد دينية واهية، ويتم 
تــصــويــر هـــذه الــجــرائــم الــبــشــعــة بطريقة 
هــــولــــيــــوديــــة، واالحـــــتـــــفـــــال بــــهــــا وبـــثـــهـــا 
بــطــريــقــٍة صــاخــبــة، حــتــى تــكــون الــرســالــة 
في غاية الوضوح، لبث كراهيتنا العالم، 
الغرب ضدنا، كراهية  واستنفار كراهية 
إلـــى اســتــدعــاء كــل غــرائــز  عميقة، تسعى 
الكراهية في املجتمعات الغربية، لتعزيز 

لــقــد ارتــــأت أن تــحــقــق عــبــر أســــرٍة مــالــكــٍة 
 ..)!( ــة  ــريـ ــاهـ ــظـ الـ الـــنـــاحـــيـــة  مــــن  مـــســـلـــمـــٍة 
البلد  الــحــديــثــة عــلــى هـــذا  الــــروح  هيمنة 
الــذي ال يمكن تركه منتميًا  العادي  غير 
إلـــى الــبــربــريــة، مــن دون أن يــتــرتــب على 
العام«.  بالصالح  فــادح  أذى  إلحاق  ذلــك 
املالكة على  و«يـــرد محمد علي وأســرتــه 
اليهود  امللوك  فــورًا، وهو يصف  خاطره 
املــتــأثــريــن بـــالـــروح الــهــلــلــيــنــيــة، والـــذيـــن 
ــالــــخــــروج عـــلـــى روح  يـــخـــدمـــون رومــــــا بــ

إسرائيل الدينية«.
الــعــبــارة مــلــيــئــة بــمــا يــســتــحــق الــتــعــلــيــق، 
لــكــن وصـــف أســـرة محمد عــلــي »املسلمة 
ظــاهــريــًا« يستثير الــتــوقــف عــنــده، وهــو 
ألرنست رينان الذي لم يفصح عن حقيقة 
مــا وراء هـــذا الــظــاهــر، وقــولــه: »إن مصر 
ــًا مـــن مــجــمــوع  ــمـ ســــوف يــتــم حــكــمــهــا دائـ
األمـــم املــتــحــضــرة«، وهـــو حــديــث ال لبس 
ــراٍغ اســتــراتــيــجــي تــتــحــكــم فيه  ــ فــيــه عـــن فـ
قوى دولية. وتشير العبارة إلى قضية أن 
»مصر في املخيال الفرنسي« هي إحدى 
ــا يـــحـــدث فـــي مصر  ــم مــفــاتــيــح فــهــم مـ أهــ
في عــام 2016، ففي بــاريــس، أكثر من أي 
الخطوط  العالم، وضعت  فــي  آخــر  مكان 
الــعــريــضــة لــــ »الـــســـرديـــة الـــكـــبـــرى« الــتــي 

يقاتل كثيرون دفاعًا عنها.
)كاتب مصري(

خصمًا من النفوذ اإليراني في هذا البلد(.
األزمــــــة  إيـــــــــران  إدارة  ســــــوء  أدى  ــثــــل،  ــاملــ بــ
ــم فــشــلــهــا، ومــلــيــشــيــاتــهــا، في  ــة، ثـ الـــســـوريـ
ــة فـــي مــنــاطــق  وقــــف تـــقـــدم قـــــوات املـــعـــارضـ
التدخل  استدعاء  إلى  عديدة  استراتيجية 
العسكري الروسي. وعلى الرغم من أن إيران 
هي من دعا روسيا إلى التدخل في سورية، 
، وما 

ً
 خــيــريــة

ً
أن روســيــا ليست جمعية إال 

كان لها أن تستجيب للطلب اإليراني، لوال 
لها  أن  ولـــوال  ذلـــك،  اقــتــضــت  أن مصالحها 
الكثيرة، ومنها تخوفها  املوجبة  أسبابها 
مــن حــصــول تــفــاهــم إيــرانــي-أمــيــركــي حــول 

سورية، بعيدًا عن روسيا ومصالحها.
وعلى الفور، بدأنا نشهد تراجعًا في النفوذ 
اإليراني في سورية، بما في ذلك بني القاعدة 
ــدة لــلــنــظــام، الــتــي أخــــذت تــرفــع صــور  ــؤيـ املـ
فاديمير بــوتــني، بـــداًل مــن صـــور خامنئي 
وحــســن نــصــر الــلــه. بــالــتــوازي، بـــدأ الـــروس 
عملية »قصقصة« ألجنحة إيران، سواء في 
األرض،  على  أو  الــســوريــة  السلطة  مفاصل 
من خال إصرارهم على دمج مليشيا الدفاع 
ــران وتتلقى  ــ الــوطــنــي الــتــي تــأتــمــر بــأمــر إيـ
رواتــبــهــا مــنــهــا، فــي الــجــيــش. وبــالــفــعــل، إذا 
ــنـــاطـــق املــــؤيــــدة لــلــنــظــام فــي  اســتــثــنــيــنــا املـ
حمص وريـــف حــمــاة، فقد تــم تحجيم دور 
هـــذه املــلــيــشــيــا لــصــالــح الــجــيــش الــــذي أخــذ 
ــادة تــأهــيــلــه، بعد  الــــروس يعملون عــلــى إعــ
أن بلغ حد اإلنهاك. وقد كشف الفرنسيون، 
، كان 

ً
 جوية

ً
أخيرًا، عن جرف الــروس قاعدة

اإليـــرانـــيـــون يــعــمــلــون عــلــى تــطــويــرهــا قــرب 
حمص،  وهــو أمــر أثــار استياًء صامتًا في 
طهران. دوليًا، وبعد أن ظل الروس يصّرون 
على إشـــراك إيـــران فــي أي مــحــادثــات ســاٍم 
مــن تحويل  الكرملني  تمّكن  حــول ســوريــة، 
األزمــــة الــســوريــة إلـــى شــــأٍن ثــنــائــي روســـي-

أميركي، استبعدت منه كل القوى األخــرى، 
بما فيها إيران. أما أميركا التي لم تمانع في 
إيــران ملحادثات السام حــول سورية،  ضم 
اذ  أيــضــًا،  استبعادها  فــي  تمانع  لــم  فإنها 
أعــفــاهــا الــرئــيــس بــوتــني مــن حـــرج الحديث 
ــــول ســــوريــــة أمـــــــام حــلــفــائــهــا  مــــع إيــــــــران حــ
ــرت، أخــــيــــرًا، تــقــاريــر  ــ ــــد ســ الــخــلــيــجــيــني. وقـ
عديدة تفيد باشتداد الخافات داخل إيران 
ــنــــواٍت من  حــــول املـــســـؤولـــيـــة عـــن ضـــيـــاع ســ
النفوذ  العمل والدعم واالستثمار، لتثبيت 
اإليــرانــي فــي ســوريــة، قبل أن يأتي الــروس 
ويخطفوه بضربة واحدة، في ضوء سعيهم 
إلى إقامٍة طويلة في سورية. وهكذا يبدو أن 
عهد تراجع أدوار القوى الكبرى الذي سمح 
إليران بالتمّدد في املنطقة قد انتهى فعليًا، 
فقد اختطفت روسيا سورية من فم إيــران، 
فيما عادت أميركا إلى تقاسمها العراق، أما 
 حتى تخسره، 

ً
اليمن فلم تربحه إيران أصا

فأين هذا النفوذ الذي يتخوف منه خصوم 
ــن هي  ــ إيـــــــران، ويــتــغــنــى بـــه حــلــفــاؤهــا؟ وأيـ
العواصم العربية األربــع التي يزعم مالي 

طهران السيطرة عليها؟
)باحث سوري(

»داعش« وبناء الجدران مع العالم

مصر ووهم السردية الكبرى

هل باتت إيران على الهامش اإلقليمي؟

أحزاب عراقية 
سادت ثم بادت

التوغل في دم 
الجميع، من أجل إنجاز 

القطيعة النهائية 
مع العالم

كان تسويق 
دولة محمد علي 

بوصفها خيار 
المصريين الذي ال 

تجوز مناقشته

يبدو أن عهد 
تراجع أدوار القوى 

الكبرى في المنطقة 
قد انتهى

آراء

توفيق بوعشرين

أسئلة كثيرة تــؤرق الشرق والغرب، تــدور حول لغز »داعــش«، وقــدرة هذا التنظيم 
الهائلة على استقطاب شباب أوروبي مسلم ال يعرف إال القليل عن دينه، وال يعرف 
شيئًا تقريبًا عن صراعات الشرق األوسط وفوضاه. وكيف نجح أبوبكر البغدادي 
في تجنيد 500 شاب من حي واحد في بروكسيل )موملبيك(؟ كيف يولد الدواعش 
ون املجتمعات التي 

ّ
في بلجيكا وفرنسا وبرلني ولندن ومدريد… وبعد ذلك، يعض

 ولــدوا وتــرّبــوا فيها، ودرســوا في مدارسها، وال 
ً
ولــدوا فيها؟ كيف يفجرون دوال

يتكلمون إال لغتها؟ أّي غسيل دماغ هذا الذي يستطيع أن يدفع شابًا عشرينيًا إلى 
االنفجار وسط أناٍس ال يعرفهم، وأن ُيغادر هذا العالم الذي مازال عمره يعطيه فيه 

فرصًا أخرى للنجاح، وتجاوز خيبات األمل؟
إدانة اإلرهاب ال تكفي للقضاء عليه، يجب فهمه وتفكيك األيديولوجيا التي وراءه، 
اإلعالم  املنتشرة في  الكليشهات  بعيدًا عن  كتائبه.  دين في 

ّ
املجن وتتبع مسارات 

إلــى الجماعات  الــضــواحــي األوروبــيــة  انتماء شباب  األوروبــــي فــي تفسير ظــاهــرة 
اإلرهابية، باعتبارها ظاهرة دينية أو ثقافية أو حتى أيديولوجية، يذهب أوليفيه روا، 
الفرنسي املتخصص في الحركات اإلسالمية، في تفسير بروفيالت الجيل الجديد 
من اإلرهابيني إلى منحى آخر. يقول عن االنتحاريني الجدد »ليس منهم من سبق له 
االنتماء إلى »اإلخوان املسلمني«، وال أحد منهم سبق له النضال في صفوف حركٍة 
سياسية، بما فيها الحركات املناصرة للقضية الفلسطينية في أوروبا، وال ينهض 
أيٌّ منهم بمهام اجتماعية، من قبيل توزيع وجبات اإلفطار في رمضان، أو إلقاء 
املواعظ في املساجد، أو في الشارع، وال أحد منهم سبق له متابعة دراسات دينية 
جادة في معاهد متخصصة، أو أبدى اهتمامًا بالفقه اإلسالمي أو بطبيعة الجهاد 

أو طبيعة الدولة اإلسالمية حتى«.
الراديكالي للقتال تحت  ملاذا يختار شاب منحرف، أو شابة لعوب، قبعة اإلســالم 
التحقيق مع من اعتقل من  الــذي اشتغل على محاضر  أوليفيه روا  رايته؟ يجيب 
هؤالء املتطرفني، وأجرى مقابالٍت مع عائالت أبناء داعش: ملاذا اإلسالم الراديكالي؟ 
لم  آبــاءهــم  أن   يعتبرون 

ً
إنهم يستعيدون هــويــة الثاني:  الجيل  األمــر واضــح ألبــنــاء 

أكثر  نفسه  املــتــطــرف  يعتبر  تمثيل.  أحــســن  يمثلوها  ولــم  لها  مخلصني  يــكــونــوا 
إسالمًا من املسلمني، خصوصًا أكثر من آبائه. يدل على هذا األمر املجهود الهائل 
»إعادة« هؤالء اآلباء إلى »اإلسالم الحق«، أما بالنسبة إلى  الذي يبذله الداعشي عبثًا لـ
املعتنقني الجدد، فهم يختارون اإلسالم، ألنه ال يوجد غيره حاليًا في سوق التمرد 
والتطّرف والراديكالية )االلتحاق باليسار الراديكالي يتطلب التوفر على رصيد مهم 
من الثقافة وحب القراءة، واالنخراط في مساٍر نضالي طويل، لكن هؤالء الشباب 
املتطرفني ال يقرؤون، وال وقت لديهم لتتبع مسار نضالي طويل، واالنضمام إلى 
»داعش« يعني ضمان زرع الخوف في اآلخرين، وإرهابهم بسرعة وبقوة وفعالية، 

وهذا هو املراد«.
يرى الباحث الفرنسي أن انتماء هؤالء الشباب إلى »داعش« ال يخلو من انتهازية 
)أمس كانوا مع القاعدة وقبل أمس )1995( كانوا يقومون باملناولة لصالح الجماعة 
الــجــهــادي، من  الــتــرحــال  الــجــزائــريــة، أو كــانــوا منخرطني فــي  اإلســالمــيــة املسلحة 
البوسنة إلى أفغانستان، مــرورًا بالشيشان، وغدًا يقاتلون تحت لواء آخر، إال إذا 

قضوا في أرض املعركة، أو قادهم التقدم في السن إلى تبدد الوهم(. 
ال يرى أوليفيه روا في الداعشي شخصًا متدينًا ورعًا متطرفًا استقطبته داعش 
على أسس أيديولوجية، وعرضت أمامه مشروع دولة الخالفة، بل يرى أن الداعشي 
 شخٌص متمرد على ثقافة والده وثقافة بلده، وهو يعيش عزلتني في آن، عن 

ً
أوال

تدين آبائه وعن ثقافة مجتمعه، وهو ثانيًا شخص منحرف جرب السجن والخمر 
اإلسالم  راديكالي، وجد في  ثالثًا،  وهــو،  ذا سوابق،  الليل، وأصبح مطاردًا  وحياة 

 لنشر الرعب في مجتمٍع، لم يعد يقبل به.
ً
الداعشي سالحًا فعاال

صقر أبو فخر

أعلن مسعود البارزاني، في 2015/11/13، ضم منطقة سنجار إلى إقليم كردستان، 
بعد أن سيطرت قوات البشمركة عليها، وطــردت »داعــش« منها. وفي 2016/3/16، 
الحكم  نحو  السير  نيته  رميالن،  اجتماع  بعد  الديمقراطي،  االتــحــادي  الحزب  أعلن 
آفــا«، أي في مناطق انتشار األكـــراد في شمال ســوريــة. إن هذين  الــذاتــي في »روج 
الجارية  الدموية  للوقائع  واستغالٍل  مقبلة،  أهليٍة  لحرٍب  هما وصفة جيدة  الحدثني 
في العراق وسورية. ومع ذلك، فأنا أرى أن تأسيس كيان كردي في شمال سورية 
سارع، بانتهازيٍة مكشوفٍة، إلى املطالبة بحقوٍق قوميٍة مزعومٍة 

ُ
اليوم سيجعل تركيا ت

 بحجة حماية التركمان، كما فعلت في 
ً
في املوصل وكركوك، وربما تتّدخل مباشرة

قبرص، بذريعة حماية القبارصة األتراك.
املؤسف أن ثمة جموحًا قوميًا عجيبًا ينمو، منذ فترة، في صفوف بعض األكــراد. 
وخرائط كردستان العتيدة تمتد من أرمينيا وأذربيجان إلى غرب إيران واألحواز، ثم 
 إلى البحر، عن أقدام أنطاكيا واسكندرون؛ وهذه 

ً
إلى املوصل وشمال سورية، وصوال

التركي املوصل وحلب  القومي  الجموح  املقابل، يجعل  خريطة مضحكة حقًا. وفي 
وأذربيجان وتركمانستان ضمن تخوم خرائطه. ولو تمكن هذان الجموحان من أن 
يكون لهما شأن في السياسة، فمما ال شك فيه أن الخريطتني ستتصادمان بالتأكيد. 
القومية،  األكـــراد حقوقهم  على  نكر 

ُ
ت اتجاهات شوفينية  العرب  لــدى  بــأن  لنعترف 

مثلما لدى األكراد اتجاهات شوفينية، ديدنها ذم العرب واحتقار الثقافة العربية، مع 
عــالم الكرد لم يصبحوا أعالمًا إال في فضاء اللغة العربية، أمثال أحمد شوقي 

َ
أن أ

مــردان وسليم بركات  أمــني وحسني  تيمور وقاسم  العقاد وأحمد  وعباس محمود 
وغيرهم. ويزعم هؤالء أن الرها )أورفة( ونصيبني كرديتان، وهما من مدن السريان 
املشهورة. وأن السومريني أكراد، واملوصل وحلب، وبغداد، مدن كردية. ومن طرائف 
الحجاز كــرديــًا، وهــو من  إبراهيم كــرديــًا، واعــتــبــروا مقام  النبي  أنهم جعلوا  هــؤالء 

املقامات العربية الخالصة. 
يمكن أي شوفيني عربي، في املقابل، أن يقول إن األرض التي يقيم عليها األكــراد 
عربية، مثل ديــار بكر وديــار مضر وديــار ربيعة. فهل بكر ومضر وربيعة أكــراد؟ 
إعــادة  تنفع  هــراء، وال  ذلــك كله  لكن  تاريخ كرديًا فيها.  الحسكة سريانية، وال  وأن 
حشو القذائف الفارغة، مثلما ال ينفع التذكير باآلالم العربية في املاضي، حني أرسل 
في  باالنتصار  لتهنئته  اإلسرائيلي  الجيش  إلــى   

ً
برقية البارزاني  مصطفى  الزعيم 

أو موشومًا  بالدم،  والكرد مصبوغًا  العرب  يكون مستقبل  حرب 1967. وحتى ال 
له، وال يمنح أي حقوق قومية، ألن  العددية ال قيمة  الغلبة  إلى  بالنار، فإن االستناد 
العدد مسألة متغّيرة، وألن االستناد إلى أمور متغيرة خطير جدًا، ويؤدي إلى كوارث 
ومنازعاٍت ال تنتهي. فالقامشلي، على سبيل املثال، لم يكن فيها أي وجود كردي 

ملموس، قبل هجرة األكراد من تركيا إليها في سنة 1926 فصاعدًا.
ِحل هذا التفكير إلى مستودع األشياء البالية، فقد كنا نتطلع أن يشهد القرن الحادي 

ُ
لن

 للمنازعات الطويلة بني العرب واألكــراد، وهي منازعاٌت موروثة منذ 
ً
والعشرون حال

القرن التاسع عشر. وكان الحل املمكن في العراق هو النظام الفيدرالي العربي - الكردي. 
وقد تبنّي أن هذا الحل لم يؤسس إال مزيدًا من الدماء والكراهية. لكن، ما الضير في حل 
آخر؟ وهو ممكن أيضًا؟ أي تأسيس العراق، وسورية بالطبع، على نظاٍم ديمقراطي 
مواطنيتهم  يمارسوا  أن  وأشــوريــني،  وتركمانًا  وعربًا  كــردًا  للجميع،  يتيح  علماني، 
املتساوية مواطنني أحرارا. الحل األمثل هو دولة واحدة ذات دستور يضمن املساواة 
القومية للشعب بال استثناء؛ بلد  لجميع املواطنني، ويحترم ثقافات جميع املكونات 
واحد بثقافات قومية متعددة، ولندع املاضي للموتى، فال يهمني إن كان النبي إبراهيم 

سريانيًا أو كرديًا، بل ما يهمني حقًا هو جاري إبراهيم الكردي.

عدلي صادق

قـــرون، وأعــانــوهــم على  لليهود، خمسة  الحماية  الــذيــن وفـــروا  كــان املسلمون هــم 
الحفاظ على ديانتهم، وعلى ما دّونه أحبارهم. فال ثقافة يمكن أن تساعد مرشحي 
الرئاسة األميركية، على أخذ ذلك بعني االعتبار، وهم يتنافسون، أّيهم يمكنه، طرح 
»األجود« واألكثر رواجًا، من قوالب التعبير عن كراهية العرب واملسلمني، والتزلف 

إلسرائيل!
الجمهوري  الحزبني،  ترشيح  على  املتنافسني  بــني  السفيه  السباق  معترك  ففي 
، جهالة املتسابقني، واندفاعهم 

ً
والديمقراطي، النتخابات الرئاسة املقبلة؛ تبّدت جلية

الستغالل الظالم املطبق، أو التعتيم املتعمد، على عالقة العرب املسلمني باليهود 
ثر، من أشباه 

ُ
 يدركها ويتحّدث عن حقائقها يهود ك

ٌ
على مر التاريخ، وتلك عالقة

أعضاء وأحبار الطائفة التي أحرقت علم إسرائيل في وسط لندن قبل أيام. فهؤالء، 
مسك بهم الصهيونية من رقابهم، وال مصلحة لهم في نفاق 

ُ
ولكونهم أحرارًا ال ت

روا لهم الحماية، عندما طاردهم 
ّ
روا لصنائع املسلمني الذين وف

ّ
إسرائيل، لم يتنك

األوروبيون، وبطشوا بهم. 
ال نعلم، في هذا الخضم، دافع صحيفة ديلي ميل البريطانية، عندما كتبت كلمة 
حق في وقتها، ونشرت نتائج بحث علمي، أجراه لويجي باسكالي، يتناول حقيقة 
العالقة بني أوروبــا واليهود في العصور الوسطى، ويخلص إلى أن  اليهود نجوا 
لهم،  أبوابها  فتحت  التى  اإلسالمية  العربية  الدولة  بفضل  األوروبــيــني،  من بطش 
وأنقذتهم، وأنقذت الديانة اليهودية من االندثار، على يد أوروبا املتشددة، واملتعصبة 

دينيًا في تلك الفترة.
الباحث، وهو خبير اقتصاد تاريخي في جامعتي »وارويك« البريطانية، »وبومبيو 
فابرا« اإلسبانبة، أكد على أن العالقات اإلقتصادية واملالية بني اليهود واألوروبيني 
طبائع نشاطهم  لليهود، بسبب  األوروبــيــة  الكراهية  وأثــر  الرابع عشر،  القرن  فى 
اليهود من جنوب  نتائجها طرد  من  كان  التي  العميقة  بالكراهية  اتسمت  املالي، 
إيطاليا في عام 1503م. وقد أوضح باسكالي أن طرد اليهود من أوروبــا، كان له 
ُمسّوغ ديني، إذ ارتبط بتحريم الكنيسة في تلك الحقبة، للمعامالت املالية التي كان 
يقوم بها اليهود وحصولهم على فائدة مرتفعة من دون عمل، وهي نوع الفائدة 
لألوروبيني.  يقّدمونها  كانوا  التي  القروض  على  »الربا«  املسلمون  يسميها  التي 
فعندما كان اإلسبان يحكمون جنوبي إيطاليا، أصدروا قرارًا بطرد كل يهودي في 

تلك املنطقة، ما لم يقم بتغيير ديانته اليهودية، إلى الكاثوليكية.
في جامعة  اليهودية  الــدراســات  في  املتخصص  واسرشتاين،  ديفيد  كتب  كذلك، 
فاندربيلت في والية تينيسى األميركية، في مقال أوضح، نشرته صحيفة جويش 
كرونيكال اليهودية: »كان اإلسالم، بعد أن ظهر وانتصرت جيوشه،  يحكم تقريبًا 
كل اليهود في العالم. وأدى هذا باملحصلة،  إلى تغير أحوال اليهود إلى األفضل. 

وأصبحت ثرواتهم، وأصبح اجتماعهم وثقافتهم، في أوضاع قاونية سليمة«!
التي  الخارطة  يقرأ  أن  تــرامــب وهــيــالري كلينتون  مــن دونــالــد  أيــًا  بالطبع، ال يهم 
امــتــداد خمسة قرون  أوروبـــا، على  اليهود من  لوقائع طــرد  نشرتها »ديلي ميل« 
 كهذه لن تفيد طامحًا إلى رئاسة، ال يفيد فيها سوى 

ً
)من 12 إلى 17م( ألن قراءة

صناعة الكراهية للعرب واملسلمني، مثلما يفيد التزلف إلسرائيل!
الفاسدة  التجاهل والــصــنــاعــة  »نــاطــوري كــارتــا« عــن استهوالهم هــذا  يــهــود  أعـــرب 
للكراهية، في االنتخابات األميركية، وهي صناعة استفادت من مادٍة مستحدثٍة أو 
طارئة، قوامها اإلرهاب األعمى، املارق على كل األديان، الذي يقترفه متلطون بالدين. 
فاليهود األتقياء يعلمون أن العرب املسلمني حموا أسالفهم في إسبانيا األندلسية، 
االنهيار  كــان  دولتهم هناك،  انــهــارت  وملــا  العام 1492،  العرب حتى  عندما حكمها 
إلى  التحول  أحــد خيارين،  أمــام  أنفسهم  إذ وجـــدوا  أيــضــًا،  لليهود  بالنسبة  كــارثــة 
الكاثوليكية، أو الحرق، فهربوا ولم تستوعبهم أمة، سوى العرب املسلمني في بلدانهم 
األصلية، أي إن اليهود، استفادوا من التسامح واألريحية اإلنسانية العربية، مرتني!

مسلم تطرف أو متطرف أسلم؟ إبراهيم الكردي

كراهية الُمحسنين
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طالــت الحــرب فــي الرمادي، حتى تحــررت أجزاء 
منهــا مــن احتــال داعــش. ولكــن، بعــد أن أعطــى 
العــراق خيــرة شــبابه في هذه املعركــة وما تاها 
مــن معــارك، قدمــت فيهــا العائــات العراقية، قبل 

الحكومة، تضحيات كبيرة.
مــع  أيضــا،  املوصــل،  تحريــر  معركــة  وترافقــت 
إلــى  وأدت  الشــباب،  صفــوف  فــي  تضحيــات 
ســجل علــى العــراق، 

ُ
ديــون كبيــرة ُســجلت وست

وســيطول زمن ســدادها.. كان يمكن تجاوز كل 
هذه األزمات، لوال سياسة حكومة نوري املالكي 
التــي أعطــت لداعــش هدايــا غيــر مباشــرة، ليكون 

على ما هو عليه اآلن.
الداخلــي  البيــت  هــدم  إلــى  املالكــي  أدت سياســة 
فكانــت  ســنوات،  ثمانــي  مــدى  علــى  العراقــي 
مــع  وعنصريــة  الســنة،  مــع   

ً
طائفيــة سياســته 

األكــراد، وعشــائرية مناطقيــة مع الشــيعة، والئية 
لشــخصه داخــل حــزب الدعــوة، مــا جعــل العــراق 
حاضنــة،  بيئــة  داعــش  ليهــدي  ُمشــتتا،  ُممزقــا 
جمعت كل الساخطني من حكمة والناقمني عليه.
اتخــذ املالكــي قــرار حل الصحوات التي شــاركت 
فــي حــرٍب ضاريــٍة مــع القاعــدة، وأنهــت وجودها 
رواتــب  وأوقــف  بعضهــم،  فطــرد  األنبــار،  فــي 
آخرين، ولم يوظف العدد الكافي منهم في دوائر 
الدولة كما وعد، ألنه كان يتخوف من هذه القوات 
دربة على يد األميركيني. لذلك، أهدى 

ُ
جهزة وامل

ُ
امل

داعــش مــرة أخــرى أرضا خصبة لتجمع شــتات 
»القاعدة«، وتتدرب في صحرائها.

فيما يخص أجهزة األمن، اتخذ املالكي إجراءات 
التبديــل والتغيير بحق املدراء والرؤســاء بشــكل 
كبيــر، لتتحــّول هــذه األجهــزة إلــى أجهــزة قليلــة 

الكفــاءة فــي العمــل، كبيــرة الــوالء لشــخصه، مــا 
جعلهــا عاجــزة عــن أداء دورهــا األمنــي في جمع 
املعلومات والتحرك للقضاء على الخايا النائمة 
لداعــش، أو القيــادات امليدانية بعمليات اســتباقية 
قدراتــه،  لبنــاء  وقتــا  لداعــش  مقدمــا  نوعيــة، 
عــن  معلومــات  وجمــع  ُجــدد  ُمقاتلــني  وكســب 
الجيــش والشــرطة، علمــا أن عــدم اختيــار قيادات 
عســكرية كفــؤة، وســوء بنــاء الجيــش مــع دمــج 
وإعطــاء رتــب لقادة املليشــيات بأمــر من املالكي، 
وتســلمهم مســؤوليات كبيــرة مــع زرع الــوالءات 
الجيــش  انســحاب  فــي  ســببا  كان  الطائفيــة، 
العراقــي مــن املحافظــات، لُيبقيهــا هدايــا لداعش، 
 من العمل 

ً
و لتكــون أرضــا يظهــرون عليهــا، بــدال

الســري ويســتفيدون مــن مواردهــا، خصوصــا 
مــع بقــاء عتــاد الجيــش هديــة إضافيــة لداعــش، 
ليكون تســليحُهم بدبابات وســيارات وكل أنواع 

األسلحة.
نــوري  املوصــل  ســقوط  لجنــة  تقريــر  حّمــل 
املالكــي املســؤولية الكاملــة مــع عدد مــن الضباط 
والقــادة إلعطائهــم أوامر االنســحاب للجيش من 
فهــل ستحاســبهم حكومــة حيــدر  املحافظــات، 
العبــادي، ألنهــم كانــوا ســببا فــي هــذه الخســائر 
التــي راح ضحيتهــا آالف الشــباب، وُصــرف لهــا 
مليــارات الدنانيــر، وســجلت علــى إثرهــا ديــون 
كبيــرة، أم أن حــزب الدعــوة واملحكمــة العراقيــة، 
وباقــي املســؤولني يعتبــرون املالكــي خطا أحمر، 
ولــن يحاســب قانونيــا، خصوصــا وإنــه مــع كل 
أزمــة يذهــب إلــى إيــران، لتلقي الدعــم واإلطمئنان 

من أن مصيره لن يكون مثل مصير غيره؟
حسام الطائي )العراق(

يمكــن أن يصبــح املــرُض عــادة يوميــة، تنتشــر 
التــي أنهكتهــا اآلالم منــذ زمــن،  فــي األجســاد 
فأصبحــت ال تفــّرق بــني اآلالم وزمــان حدوثها، 
فالجســم الضعيــف يملــُك أبوابــا مفتوحة دوما 
لشــتى األمراض. الجســد الســوري هو املريض 
الذي ســأعاينه اليوم في موضوعي، سأكشــف 
ت بــه، ورّبما أجد العاج لهذا 

ّ
عــن آالمــه التــي حل

الجسد الذي أعياه طريق الحرية.
قضبــان  ذات  زنزانــٍة  فــي  يقبــع  املريــض  كان 
الســوري كان حريصــا  فالنظــام  غيــر مرئيــة، 
علــى  ُيمارســه  الــذي  االســتعباد  إخفــاء  علــى 
هــذا الشــعب قــدر املســتطاع، وعلــى الرغــم مــن 
ــه أفلــح فــي ذلــك ســنني عديــدة، إال أّن الشــعب 

ّ
أن

الســوري هو الوحيد الذي يرى ذلك الظلم جلّيا 
فــي حياتــه اليوميــة. ال تخفى على أحد حمات 
 أبناء 

ّ
االعتقــال التــي كان يقوم بهــا النظام بحق

أو  فكــرًا سياســيا  يحمــل  مّمــن  الشــعب،  هــذا 
دينيــا أو ألســباب أخــرى فــي قامــوس النظــام 
الخفــّي عــن الشــعب. لــم تكــن الثــورة الســورية 
خافــا  الشــعب،  مــن  كثيــرة  لفئــاٍت  مفاجئــة 
للمفاجــأة الكبيــرة التي أذهلت العالم كله، والتي 
هــم أّن 

ّ
لــم يجــدوا لهــا تفســيرًا فــي البدايــة، لظن

هــذا الشــعب يعيــش في حالة وفــاق وتاحم مع 
القيــادة املوجــودة والجهــات األمنيــة العاملــة في 

الدولة.
 ومواقف 

ً
هي ثورة إذًا، تلك التي شهدت فصوال

عديــدة، حيــث أّن أبناءهــا تداعــوا لهــا بســلمّيِة 
لــه  ظــام كان 

ّ
الن أّن  بيــَد  وطهــارة كمــا قلوبهــم، 

كاٌم وردود أخرى، ســاهمت، بشكل تدريجي، 
تحقيــق  فــي  الثــورة  أبنــاء  أســلوب  بتغييــر 

مطالبهم واملضّي في طريق حّريتهم. أصبحت 
 بامتياز بني النظام وفصائل 

ً
املعركة عســكرية

كثيــرة مقاتلــة تشــكلت من أطياف ذلك الشــعب 
خســارات  لهــا  كان  حــرٍب   

ّ
كل وكمــا  املكلــوم، 

وانتصارات، آمال وآالم، وبقيت الثورة...
عنــد حــدوث الضجيــج، ُيمكــُن ألي شــخص أن 
م من دون أن ياحظه أحد، وهذا ما فعلته 

ّ
يتكل

األرض،  هــذه  إلــى  للدخــول  مقاتلــة  تنظيمــات 
منطلقــا  لتكــون  وتشــكياتها،  هيكلهــا  وبنــاء 
 

ّ
م في كل

ّ
جديدًا لها لتحقيق أهدافها التي تحط

بلــٍد تذهــُب إليــه. »داعــش« ذلــك الرجــل الصامت 
 كل هــذا الضجيــج، فــكان يعيــش 

ّ
الــذي اســتغل

هدوءًا أكسبه الوقت لترسيخ أساساته وتدعيم 
ركائــزه فــي املنطقــة، الركائــز التــي اعتمــدت في 
غرســها علــى شــعارات تجــذب الشــباب الثائــر، 
لــذا،   املســلمة.  وأمتــه  دينــه  علــى  يغــار  والــذي 
إلــى  قــّوة جــذب كبيــرة، إضافــة  ذلــك  أكســبها 
العناصــر  يملكهــا  التــي  واإلمكانــات  الخبــرات 
فــي  عديــدة  معــارك  بحكــم خوضهــم  القدمــاء 
فــي  وأخيــرًا  والعــراق  وأفغانســتان  الشيشــان 
ســورية. عمــل »داعــش« علــى مهاجمــة املناطــق 
النفطيــة فــي ســورية والعــراق، لتجعــل لهــا قــوة 
ســاعدها فــي تغطيــة تكاليــف املعــارك 

ُ
ماليــة ت

التي تخوضها ضّد أعدائها من جهة، وحرمان 
الخصــوم بعــض اإلمكانــات املاليــة التــي يعتمــد 

عليها في اقتصاده.
الطــرف  مهاجمــة  إلــى  »داعــش«  عمــد  بعدهــا 
املنتصــر مــن كل معركــة )ســيكون منهــكا وإن 
املعركــة ملصلحتهــا،  لتحســم  منتصــرًا(،  كان 
مارســه  الــذي  الغــدر  مــن  الحظنــاه  مــا  وهــذا 

مــا  وحديثــا  الســوري،  الشــمال  فــي  »داعــش« 
يحدث في الجنوب السوري من غدر ملجموعات 
 الفصائل الجنوبية. 

ّ
داعش املنتشرة هناك بحق

وفــي املناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها، شــكل 
ــر 

ّ
»داعــش« خايــا نائمــة لــه، مهّمتهــا أن تحض

األرضيــة املناســبة لهــذا الكيــان أن يدخــل تلــك 
املناطــق بشــكل مباغــت لســاكنيها. وبهذا ضّم 
مســاحات واســعة مــن األراضي الســورية على 
وجــه الخصــوص، ووصلهــا  بمناطــق نفوذهــا 
فــي العــراق. ســاعد هــذا كلــه »داعــش« لتكــون 
رقما صعبا في املعادالت السياســية واتفاقات 

الدول الكبرى ملستقبل املنطقة.
الجســد الســوري اليوم ممتلئ بأورام داعشــية، 
حالــت بينــه وبــني حرّيتــه، ليغــدو ضعيفــا غيــر 
فالبطــل  جديــد،  عــدّو  أي  مواجهــة  علــى  قــادٍر 
ثخن بالجراح يمكن لطعنة جباٍن أن تقتله، لذا 

ُ
امل

يجــب العمــل على جمــع القوى التي أخلصت له، 
وعملــت علــى دفــع األذى عنــه في بوتقــٍة واحدة، 
الداعشــية،  األورام  الجتثــاث  العمــل  وتوجيــه 
تماســك  علــى  والحفــاظ  األخــرى،  تلــَو  واحــدة 
بقيــة الجبهــات، وإعــادة البنــاء الفكــري للشــعب 
 املناطق، خصوصا التي كانت 

ّ
السورّي في كل

التــي  العقــول  وغســل  داعــش،  ســيطرة  تحــت 
تلطخــت باألفــكار الداعشــية، وإبدالهــا بأفــكار 
اإلســام الحقيقــّي وتعاليمــه، إضافة إلى العمل 
على بناء نواة واحدة للثورة تجمع التشكيات 
السياســية والعســكرية كافة، وترســيخ التوافق 
فيمــا بينهــا، ورّص الصفــوف فيمــا بينها، ملنع 

دخول أي تدخات أو تجاوزات ألي طرٍف.
أيهم أبا زيد )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

نويد أحمد

فــت الهجمــات فــي املطــار ومحطــة القطــار 
ّ
خل

الجرحــى.  وعشــرات   
ً
قتيــا  34 بروكســل  فــي 

ســتة  عــن  الكشــف  تــم  الســاعة،  حــد  وإلــى 
همــن جــدد. 

ّ
اعتقــاالت، والبحــث جــار عــن مت

لــم يجــد اإلرهابيــون  لكــن الســؤال هــو: ملــاذا 
فــي  الهجمــات  هــذه  تنفيــد  مــن  حرجــا 
بروكســل؟ ومــا مصيــر مســلمي بلجيــكا ذوي 
األصــول املســلمة بمــا فيهــم العــرب، واألتــراك، 
أن  أواًل  علينــا  واألفارقــة؟  والباكســتانيون، 
نلقي نظرة، ولو مقتضبة، عن هذا البلد وعن 

عاصمته التعّددية.
شــرق  تفصــل  التــي  وحدهــا  القنــاة  ليســت 
بروكســل عــن غربهــا، فلــدى عاصمــة أوروبــا 
مــن  ويزيــد  يكفــي  مــا  والثقافيــة  السياســية 
خطــوط الصــدع أكثــر من املعتــاد. هذه املدينة 
عالــم  الســكان  مــن  مليونــا   1.4 تضــم  التــي 
فــي  املوجــودة  اللغويــة  لاختافــات  مصغــر 
القــارة األوروبيــة، فســكان الشــمال يتكلمــون 
الفرنســية،  الجنــوب  وســكان  الهولنديــة، 
ولذلــك،  األملانيــة.  الشــرقي  الجنــوب  وســكان 
الطبقــات  لهــذه  يكــون  أن  الغريــب  مــن  ليــس 
ــدة التــي تخيم على العاصمة البلجيكية 

ّ
املعق

الهجمــات  سلســلة  فــي  املســؤولية  مــن  حــظ 
اإلرهابية منذ 2014.

ينتقــد كثيــرون بلجيــكا، ويصفونهــا بدولــة 
فاشــلة، وقــد حــاول اإلعــام التقليــل، بلباقــة، 
من حّدة السخرية التي صدرت من أكاديمين 

علي أنوزال

والهــور  بروكســل  هجمــات  بــن  الفــرق  مــا 
وقبلهمــا أنقــرة؟ املجــرم واحــد، ســواء تعلــق 
أو  العرقــي  أو  الدينــي  بالتطــّرف  األمــر 
هــي  والضحيــة  األيديولوجــي،  أو  الطائفــي 
الضحية نفســها في كل العمليات اإلرهابية، 
مواطنــون أبريــاء. لكــن، هنــاك فــرق آخــر. إنــه 
تقــع  مــرة،  كل  األفعــال،  ردود  تصنعــه  الــذي 

فيها مثل هذه الجرائم.
 31 نحــو  قتــل  بروكســل،  تفجيــرات  فــي 
بحيــاة  الهــور  تفجيــرات  وأودت  شــخصا، 
واألطفــال.  النســاء  مــن  أغلبهــم  ضحيــة،   65
لكــن ردود األفعــال فــي العالم جــاءت مختلفة 
اهتــز  ففيمــا  املأســاتن.  تجــاه  ومتفاوتــة 
وتبعتــه  بروكســل،  ألحــداث  الغربــي  العالــم 
فــي ذلــك باقــي دول العالم التــي دان زعماؤها 
مــا حــدث فــي بلجيــكا، وخصصت له وســائل 
القــرار  فــي صناعــة  اإلعــام الغربيــة املؤثــرة 
العاملــي ســاعاٍت بــل وأياما من البث املباشــر، 
واملتابعــة الدقيقــة، لكشــف بشــاعة الجريمــة، 
منفذيهــا  خيــوط  تشــعب  فــي  والبحــث 
األفعــال  ردود  كل  مقابــل  فــي  ومدبريهــا.. 
القويــة هــذه، املفروضة أمــام كل عمل إرهابيٍّ 
تمقتــه البشــرية، تمــر أخبــار تفجيرات الهور 
وأنقــرة فــي شــريط األخبــار القصيــرة أســفل 

وسياســين. ورجوعــا إلــى 1998، فقــد ســبق 
أن  ديونتــر  وليفــن  ديشــور  كريــس  مــن  لــكل 
را بلجيــكا فــي عملهمــا املتميــز »إلــى أيــن 

ّ
حــذ

تذهب بلجيكا«؟ 
البلــد  أصبــح  الفيدرالــي،  النظــام  وبحكــم 
وقديمــة،  مشــروعة  عديــدة،  لحــركاٍت  ملعبــا 
وأيضــا لعديديــن مــن عناصــر مافيــا الســاح 
ضاحيــة  أضحــت   ،

ً
ومثــا واملخــدرات. 

موضعــا  اليــوم  بروكســل  فــي  مولينبيــك 
كوزموبوليتانيــة.  عاصمــة  فــي  للراديكاليــة 
بريكســتون  عليــه ضاحيتــا  كانــت  مــا  وهــذا 
فــي لنــدن، وبروكلــن فــي نيويــورك، مــن حيث 

نسبة الجرائم، والتعددية، واالغتراب.
تضــم  والتــي  اإلداريــة،  املنطقــة  هــذه  بــدأت 
ويشــكل  الســكان،  مــن  ألــف  مائــة  حوالــي 
املســلمون منهــم 40%، وهــم مهاجــرون أتــراك 
إليهــا  ثــم هاجــر  قــرن،  ومغاربــة قبــل نصــف 
مسلمون من أصول شمال إفريقية، وعراقية، 
وســورية، وباكســتانية. وعلــى الرغــم مــن أن 
وســائل اإلعــام األوروبيــة تبالــغ فــي وصــف 
البطالــة  نســب  أن  إال  باملحظــورة،  املنطقــة 
هنــاك مرتفعــة إلــى حــدود 40%، كما أن البنى 
التحتية قديمة، واألسواق ضعيفة. وكنت قد 
املنطقــة ســنة 2006، وعنــد مشــاهدتي،  رت 

ُ
ز

اآلن، مقاطــع الفيديــو الحديثة عنها، أكتشــف 
أن ال شــيء تغيــر هنــاك إلــى األحســن. وعنــد 
املقارنــة، يبــدو حي هارلم في نيوروك أحســن 

حااًل من »مولينبيك« بكثير.
مــرارات  بلجيــكا  فــي  املســلمة  الجاليــة  لــدى 

التــي  العامليــة  القنــوات  كبريــات  شاشــات 
حّولــت الفضــاءات العامــة فــي بروكســل إلــى 
اســتديوهات مفتوحة منذ وقوع تفجيراتها 
اإلجراميــة. وليــس اإلعــام الغربــي وحــده من 
يتعامــل مــع القتــل البشــع بمكيالن، بل حتى 
الساســة، ومنهــم ساســة الــدول غيــر الغربيــة 
الذيــن ال يســتخدمون اللغــة نفســها في إدانة 
األعمــال اإلجراميــة، كما لو أن للحياة واملوت 
املوقــع  حســب  قيمتهــا  لتحديــد  معاييــر 

الجغرافي واالنتماء العرقي.
اإلدانــات  هــذه  مثــل   

ً
فعــا صــدرت  إذا  هــذا 

تجــاه مــا يقــع يوميــا مــن مــآٍس فــي دول غيــر 
 ،

ً
غربيــة. فكــم مــن ملــٍك ورئيــس عربــي، مثــا

دان تفجيــرات الهــور؟ لكــن، فــي املقابــل، نجــد 
أنهم كلهم، وبدون استثناء، ومن دون تأخر، 
ســارعوا إلــى إدانــة تفجيــرات بروكســل، بــكل 
بهــا  يحفــل  التــي  واإلدانــة  الشــجب  عبــارات 

القاموس العربي.
هذه املفارقة، حتى ال نقول حالة »االنفصام« 
انتقلــت حتــى إلــى املجتمعــات املدنيــة، وإلــى 
األفراد. وصار كلما وقع اعتداء إجرامي على 
دولــٍة غربيٍة، ســارع رواد املواقــع االجتماعية 
في كل بقاع األرض، وخصوصا في منطقتنا 
العربيــة، إلــى ترديــد عبــارات »أنا باريس« أو 
»أنا شارلي« وأخيرا »أنا بروكسل«، لإلعراب 
هــذه  وفــي  الضحايــا.  مــع  تضامنهــم  عــن 

والسياســية، فإنهــا تســتعد لتحــّدي اإلرهــاب 
وجها لوجه. 

وتضــج عاصمــة االتحــاد األوروبــي بمطالــب 
فتــح  إنهــاء  بشــأن  اليمينــي  الجنــاح  قــادة 
الحدود املفروض، بمقتضى اتفاق »شــنغن«، 
بقبضــة  اإلســامي  التطــرف  مــع  والتعامــل 
إلــى القوميــة  مــن حديــد. وتتعالــى الدعــوات 
مــن  والدينــي  العنصــري  واإلقصــاء  املفرطــة 
ماركو ســينتينيو، العضو الشــمالي للجناح 
اليميني اإليطالي، ومارين لوبان، رمز اليمن 
الناطــق  الفرنســي، ومايــك هوكيــم،  املتطــرف 
باســم »حــزب اســتقال اململكــة املتحــدة«، ثــم 

المس بيانغ البلجيكي. 
البــاد،  فــي  والتأهــب  ــن  التحصُّ حالــة  ومــع 
يــان  البلجيكــي،  الداخليــة  وزيــر  تعهــد  فقــد 
والتــي  »مولينبيــك«،  بتطهيــر  جامبــون، 
ُيفتــرض أنهــا مهــد التطــرف اإلســامي علــى 
مســلحة  أمنيــة  فــرق  وتشــن  واســع.  نطــاق 
عمليــات  وبإجــراء  بالســاح  وتهــدد  غــاراٍت، 

 خاطئــة 
ً
وســائل إعــام غربيــة كبيــرة، رســالة

إلــى اإلرهابيــن واملجرمــن الذيــن ال يميــزون 
بــن ضحاياهــم، مفادهــا بــأن »الــدم الغربــي« 
الــدم، وأن  نــوع آخــر مــن  أغلــى ثمنــا مــن أي 
قيمــة الحيــاة التــي تعتبــر »قيمــة إنســانية« 
ودينهــا  الضحيــة  جنســية  حســب  تختلــف 
الغربيــة  النظــرة  هــذه  وتتحمــل  وبلدهــا! 
»املتعاليــة« القديمــة، إلــى حــد مــا، جــزءًا مــن 
مســؤولية مــا يقــع مــن جرائــم باســم االنتقــام 
مــن انعكاســاتها الســلبية علــى اآلخــر، ألنهــا 
توفر لإلرهابين مسوغاٍت الرتكاب أعمالهم 

اإلجرامية املدانة وتبريرها. 
اســمه  بريطانــي،  ملركــز  حديثــٍة  دراســٍة  فــي 
العربــي  القــدس  جريــدة  أوردت  ديمــوس، 
بعــض نتائجهــا األوليــة، ســجلت صــدور 10 
فقــط،  مايــن تغريــدة علــى موقــع »تويتــر« 
بروكســل.  تفجيــرات  بعــد  قليلــة،  أيــام  فــي 

يحــدث  وال  األحيــان.  غالــب  فــي  تفتيــش 
جميــع  فــي  بــل  فقــط،  »مولينبيــك«  فــي  هــذا 
أنحــاء البــاد. كمــا أن أفــراد األمــن ال يقّدمــون 
النســاء  خصوصيــة  النتهاكهــم  اعتــذار  أي 
ومضايقــة األطفــال والشــيوخ عنــد انتهائهــم 
العمليــة  هــذه  وتعــّد  التفتيــش.  عمليــة  مــن 
العســكرية املبنيــة علــى افتراضات مفادها أن 
هــؤالء املواطنــن »يدعمــون اإلرهابيــن ســّرًا« 
أو  بشــكل  فــي مؤامــرة  و»متورطــون جميعــا 
بآخــر« اســتراتيجية مــن الخطيــر اعتمادهــا. 
أفــكار  بلجيــكا  لــدى  ليــس  أنــه  يبــدو  لكــن، 
خرى. حان وقت توقف الساســة البلجيكين 

ُ
أ

املنقسمن عن التهكم واإلهانات.  
فــي  مســتويات  تعيــق  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
اللغــات  تعــدد  وكــذا  والســلطة،  األجهــزة 
بــن  املعلومــات  تدفــق  للبــاد،  الرســمية 
املحققــن. كمــا ال يمكن تطبيق نماذج ما بعد 
أحداث »11 سبتمبر« التي شهدتها الواليات 
يوليــو«   7« أحــداث  وال  األميركيــة،  املتحــدة 
فــي اململكــة املتحــدة هنا أيضــا. وعلى نقيض 
فرنسا، حيث يندمج املسلمون بشكل متكامل 
جــدًا، ويلعبــون دورًا كبيــرًا فــي الحفــاظ علــى 
األمن وجمع املعلومات االستخبارية، تحتاج 
بلجيــكا إلــى بعــض الوقت للوصــول إلى ذلك. 
، فعمليات البحث 

ً
إنهــا تواجه خطرًا محتمــا

عبــر الحــدود واالعتقــاالت الواســعة النطــاق 
تزيــد  عوامــل  كلهــا  الجماعــي  والترحيــل 

تهميش األقليات العرقية والدينية الفقيرة.
)صحافي باكستاني(

الدراســة نفســها، يتســاءل املســؤولون  وفــي 
فــي املركــز عــن ســبب هــذا التعاطــف الكبيــر 
مــع ضحايــا الهجمــات اإلرهابيــة فــي الــدول 
ضحايــا  مــع  يحصــل  مــا  عكــس  الغربيــة، 

الهجمات نفسها في بقاع أخرى.
ومهمــا كانــت أســباب هــذا »التعاطــف« الــذي 
يتداخــل فيــه مــا هــو عاطفــي بمــا هــو نفســي 
ووجداني،  نتيجة ترسباٍت تاريخيٍة وبفعل 
الغربيــة،  والدعائيــة  اإلعاميــة  اآللــة  تأثيــر 
وهــي  واحــدة،  النتيجــة  فــإن  عقــود،  طــوال 
خدمــة الدعايــة اإلرهابيــة التــي ال تفــرق بــن 
ضحاياها. مع فرق فظيع في اإلحساس لدى 
الضحيــة غيــر الغربــي الذي يجــب أن يتحّمل 
معانــاة الضحيــة املفــروض عليهــا أن تطبــع 
مــع جراحهــا، وفــي الوقــت نفســه، مســؤولية 

املجرم الذي يستحق كل ما يقع له.  
نظريــة »مركزيــة الغــرب« ومنطــق »التعالــي 
الغربــي« وترويــج »ســمو اإلنســان الغربــي«، 
الكراهيــة تجــاه  أمــور تغــذي منســوب  كلهــا 
الحقــد  دعــاة  عليــه  يقتــات  الــذي  الغــرب 
والعنصريــة والحــرب فــي الضفتــن. وتحــت 
غطــاء هــذه املفارقــة الغريبــة، يســتمر نزيــف 
دمــاء األبريــاء من بروكســل حتــى الهور، وقد 
حــان الوقــت ملراجعتهــا ونقدهــا، فــي انتظــار 

أن تتوفر الشجاعة لكشف عريها وزيفها.
)كاتب مغربي( 

مــن البطالــة والتمييــز والهويــات املنقســمة. 
الحجــاب  علــى  حظــرًا  البــاد  فرضــت  وقــد 
اإلســامي، مثــل البرقــع والنقــاب، في األماكن 
العموميــة ســنة 2012. وبهــذا اإلجــراء، زادت 
نســبة اغتــراب الجاليــة املســلمة عــن األغلبيــة 
اليمينــي  الجنــاح  أن  ويبــدو،  الكاثوليكيــة. 
أكثــر منــه  فــي أوروبــا يعمــل بشــكل متهــور 

عقانيا.
االنتخابــات  تنتهــي  األحيــان،  غالــب  فــي 
تشــكيل  تحــاول  سياســيٍة،  بتســوياٍت 
تحالفــاٍت، ينتــج عنهــا تــداول للســلطة. لكــن، 
للوطنيــة،  حــسٍّ  تطويــر  وعــوض  لألســف، 
أصبحــت بلجيــكا أقــل حزمــا فــي بلٍد تســيطر 
عليــه االنقســامات فــي املناطــق وفــي اللغــات. 
علــى  ى 

ّ
فتتغــذ املفرطــة  البيروقراطيــة  أمــا 

والتــي  )والســخيفة(،  الثقيلــة  الضرائــب 
والتهــرب  بالفســاد  املافيــات  واجهتهــا 
وبشــق  ببــطء،  املحاكــم  وتحــاول  الضريبــي. 
األنفــس، الحســم فــي املســائل امللّحــة، في حن 
أن البنية التحتية األمنية ضعيفة جدًا. فعلى 
ســبيل املثــال، ال يــزال نقــص 150 مــن ضبــاط 
مــع  تزامنــا  تحديدهــم  تــم  الذيــن  املخابــرات 
هجمــات »شــارلي إيبــدو« فــي باريــس قائمــا. 
أما قوة مخابراتها فتبلغ 600 مسؤول مع 50 

آخرين، تحت التدريب. 
وعلى الرغم من التشويه الذي يطاول بلجيكا 
بسبب مشكاتها الدستورية والهيكلية التي 
املفرطــة، وكذلــك  البيروقراطيــة  تتســبب بهــا 
عــدم وجــود إصاحــات فــي النظــم القضائيــة 

املواقــف كثيــر مــن النبــل والحــس اإلنســاني 
كل  فــوق  ويرتفــع  الحــدود،  يتجــاوز  الــذي 
العرقيــة  والحساســيات  الدينيــة،  الحــزازات 
والفــوارق  اللغويــة  واالختافــات  واإلثنيــة، 

االجتماعية.
لكــن، ملــاذا ال يبــادر األشــخاص أنفســهم إلــى 
التعبيــر عــن التضامــن نفســه عندمــا يتعلــق 
أنقــرة  أو  فــي الهــور  أبريــاء  األمــر بضحايــا 
أو اليمــن أو العــراق الــذي يســقط فيه عشــرات 
املــدان  اإلجــرام  بفعــل  يوميــا،  الضحايــا 
نفســه، مــن دون أن نتحــدث عــن ســورية التــي 
ســقط فيهــا خــال شــهر مــن تطبيــق الهدنــة 
النســاء  مــن  مدنيــون  أغلبهــم  قتيــا،   360
عــن  أيضــا  الحديــث  دون  ومــن  واألطفــال، 
املأســاة الفلســطينية التــي لــم يتوقــف نزيــف 

ضحاياها األبرياء منذ ستة عقود ونيف.
شــعور نبيــل أن يرتقــي الحس اإلنســاني إلى 
أن  املؤســف  لكــن  العاملــي،  التضامــن  مرحلــة 
يتــم التطبيــع مــع قتــل اإلنســان غيــر الغربــي، 
إلــى درجــة اإلهمــال والنســيان التــي لــم يعــد 
يستحق معها سوى إشارة عابرة في شريط 
القتلــى،  عــدد  أرقــام  يعــرض  الــذي  األخبــار 
مثلمــا يعــرض أرقــام أداء البورصــة اليومــي، 

ببروٍد ومن دون تعليق.  
الســلبي  »التمييــز«  مــن  النــوع  هــذا  يحمــل 
كّرســته  وقــد  البشــع،  والقتــل  املــوت  تجــاه 

ما مصير مسلمي بلجيكا؟

من بروكسل إلى الهور

قادة الجناح اليميني 
يطلبون التعامل مع 

التطرف بقبضة من 
حديد
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بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

االحتفــال  علــى  قليلــة  أيــام  مــرور  بعــد 
بعيــد األم، انضمــت امــرأة لبنانيــة جديــدة 
األســري«  العنــف  »ضحايــا  قائمــة  إلــى 
الشــابة  مــن  جعلــت  رصاصــات  ســت  البــاد.  فــي 
 26 الرقــم  الضحيــة  عامــا(   22( قبــوط  علــي  زهــراء 
فــي قائمــة ضحايــا العنــف األســري، وفــق منظمــة 
»كفــى عنــف واســتغال«. وعلــى الرغــم من مســارعة 
عائلــة القاتــل، وهــو طليــق زهراء، إلى تســليم ابنها 
الهرمــل  منطقــة  فــي  الرســمية  األمنيــة  لألجهــزة 

أدت  التــي  املســؤوليات  توزيــع  فــي   
ً
القبــوط، شــاما

إقــرار  مــن  الرغــم  »علــى  وقــال:  الجريمــة.  وقــوع  إلــى 
قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة من العنف 
التمييــز  أدوات  أحــد  العنــف  هــذا  زال  مــا  األســري، 
والقمــع نتيجــة تنصــل الســلطة القضائية من إحقاق 

الحق والبت في امللفات العالقة«.
كذلك، ساهم انتشار الساح غير الشرعي، باإلضافة 
ارتــكاب جرائــم  تســهيل  فــي  املحاكمــات،  تأخــر  إلــى 
العنف األسري، بحسب البيان. أضاف: »هكذا ترافق 
عــداد الضحايــا مــع إحصــاء عــدد الرصاصــات التــي 
أطلقهــا الُجنــاة علــى اللبنانيــات«، وهــو الواقــع الذي 
عبــرت عنــه مواقــف عــدد مــن فعاليــات بلــدة الضحية 
)الهرمل( التي أكدت أن انتشار الساح غير الشرعي 

بن املواطنن »سّهل ارتكاب الجريمة«. 
فــي جســد  القبــوط ســت رصاصــات  أحصــت عائلــة 
منــزل  جــدران  فــي  أخــرى  رصاصــة  و15  زهــراء، 
وفــي  الشــارع  فــي  قتلهــا   أن طليقهــا  علمــا  ذويهــا، 
وضــح النهــار. يقــول شــقيق الضحيــة عبــاس: »حمــل 
ابنتــه التــي لــم تتجــاوز العامــن بيد والرشــاش بيده 
الثانية وأطلق النار«. يؤكد أن الجريمة وقعت »بعد 
محــاوالت عــدة مــن القاتل إلعادة زوجتــه التي طلبت 
عــدة  مــرات  للضــرب  تعرضــت  بعدمــا  منــه  الطــاق 
خال زواجها، قبل أن تتخذ قرارها بمغادرة منزلها 
ابنتهــا«.  حضانــة  عــن  التنــازل  مــع  الطــاق  وطلــب 
حــاول القاتــل الضغــط على زوجته من خال االكتفاء 
بتطليقها شــفهيا، ما يعني وقوع الطاق شــرعا، من 
دون شــطبها مــن الســجات املدنيــة »لكــن شــقيقتي 

رفضت األمر فقتلها«. 
عائلتهــا  تســتقبل  أن  دون  مــن  زهــراء  دفنــت  وقــد 
عزيــن، مــا يعنــي فــي العرف العشــائري الســائد في 

ُ
امل

شــرق لبنــان اســتعداد العائلــة للثــأر من قاتــل ابنتها 
املوقوف حاليا. 

)شــرق البــاد(، إال أن التجــارب الســابقة فــي جرائــم 
إذ  العدالــة.  بتحقيــق  توحــي  ال  األســري  العنــف 
غالبا ما اجتمعت عوامل أمنية وتشــريعية ســهلت 
ارتــكاب جرائــم مماثلــة، باإلضافــة إلى عــدم تطبيق 
العقوبــات املنصــوص عليهــا فــي القانــون اللبناني 
بحــق ُمرتكبــي جرائــم القتــل عمومــا، وتلــك املتعلقة 

بالعنف األسري بشكل خاص. 
»املفكــرة  إحصائيــات  تشــير  الصــدد،  هــذا  فــي 
القانونيــة« إلــى إخــاء ســبيل بعــض مرتكبــي جرائم 
العنــف األســري فــي لبنــان فــي مقابــل مبالــغ ماليــة 
ليســت كبيــرة، وتقــدر بنحــو 20 مليــون ليــرة لبنانية 
)13 ألــف دوالر أميركــي(. وتؤّكــد أنــه »لــم تنجــز أي 
مرتكبــي  بحــق  ومشــددة  وســريعة  عادلــة  محاكمــة 

جرائم العنف األسري«. 
مــن  عــدد  ســبيل  وإخــاء  املحاكمــات  تأخــر  ودفــع 
عائــات  أســري  عنــف  جرائــم  بارتــكاب  املتهمــن 
النســاء الضحايــا إلــى تنفيذ وقفة أمــام قصر العدل 
فــي اليــوم العاملــي للمــرأة. وطالبت النســاء بتســريع 
إنــزال  فــي  والتشــدد  املعنفــن  بحــق  املحاكمــات 
العقوبــات بحقهــم، علمــا أن بعــض قضايــا العنــف 
األسري قد دخلت عامها الثاني من دون إصدار أي 
حكم، ما يعني عدم التطبيق الفعلي لقانون حماية 
املرأة وســائر أفراد العائلة من العنف األســري )أقره 
الــذي  القانــون  وهــو   ،)2014 عــام  النــواب  مجلــس 
تطالــب مؤسســات حقوقية محليــة وعاملية بادخال 

تعديات جوهرية عليه. 
بــن  القانــون  علــى  الحقوقيــن  ماحظــات  تتنــوع 
»االغتصــاب  تجريــم  عــدم  وبــن  العنــف  تعريــف 
الزوجــي«، وهــو مــا تضعــه منظمــة »هيومــن رايتــس 
ووتش« في إطار »الضغط الذي مارسته املرجعيات 
»التجمــع  بيــان  وكان  املشــرعن«.  علــى  الدينيــة 
النســائي اللبناني« الذي اســتنكر جريمة قتل زهراء 

مجتمع
أعلنت املفوضية الســامية التابعة لألمم املتحدة لشــؤون الاجئن، أن انعدام األمن الغذائي يجبر 
عــددًا متزايــدًا مــن مواطنــي جنــوب الســودان علــى طلــب املــاذ فــي الســودان. وقالــت إن انعــدام األمن 
الغذائــي والفوضــى فــي أجــزاء مــن جنوب الســودان، خصوصــا في واليتيها في شــمال غرب الباد، 
أديــا إلــى فــرار نحــو 38 ألــف شــخص مــن شــرق وجنــوب دارفــور منــذ نهايــة يناير/كانــون الثانــي 
املاضي. أضافت أن هناك قلقا من إمكانية تفاقم الوضع بسرعة، مشيرة إلى أن العديد من الاجئن 
)أسوشييتد برس( الجدد بحاجة إلى املساعدة اإلنسانية.  

 الرضاعــة الطبيعيــة خــال الســنة 
ّ
كشــف باحثــون فــي كليــة الطــب فــي جامعــة تكســاس األميركيــة أن

ــع بالتهابــات األذن التــي تعــد الســبب الرئيســي لزيــارة أطبــاء 
ّ

األولــى، تخفــض معــدالت إصابــة الرض
 عدم تعّرض الرضع إلى التدخن السلبي يساهم أيضا في خفض معدالت 

ّ
األطفال. إلى ذلك، بّينوا أن

 التهابــات األذن مــن األمــراض األكثــر شــيوعا فــي مرحلــة الطفولــة. وكانــت دراســة 
ّ
العــدوى. ُيذكــر أن

 تحســن معدالت الرضاعة الطبيعية ينقذ حياة نحو 820 ألف طفل ســنويا حول 
ّ
ســابقة قد بّينت أن

)األناضول( العالم، أي ما يعادل نحو 13% من مجموع وفيات األطفال دون الخامسة. 

الرضاعة الطبيعية تحمي األطفال من التهابات األذنتحذير من انعدام األمن الغذائي في جنوب السودان

صيدا ــ انتصار الدنان

لــم يعــرف ماهــر رمضــان عــوض أو عائلتــه 
 

ّ
كل لــه.  تعــرض  الــذي  الحــادث  عــن  شــيئا 
ســيارة  أن  ذاكرتــه  فقدانــه  قبــل  يذكــره  مــا 
البحــري  الكورنيــش  علــى  وهــو  صدمتــه 
لبنــان(. كان ذاهبــا  ملدينــة صيــدا )جنــوب 
إلــى هنــاك بعــد انتهائــه مــن عملــه ملمارســة 
ــت الكارثة، 

ّ
هوايــة صيد األســماك. هناك حل

ونقــل إلــى مستشــفى صيــدا الحكومــي فــي 
والــده  تعــرف  حــن  كاملــة.  غيبوبــة  حالــة 
عليــه، ظــن األطبــاء أنــه يكــذب. لكــن الوالــد 

أكــد لهــم أنــه ابنــه. خــرج عــوض مــن البيــت 
ليصطــاد، لكنــه نقــل بعدها إلى املستشــفى 
ُســرقت محفظتــه  حالــة صعبــة.  فــي  وكان 
وفيهــا أوراقــه الثبوتيــة ونقــوده. لــم يعــرف 
أهلــه حتــى اآلن إن كان قــد تعــرض للضــرب 
بذريعــة الســرقة أم صدمتــه ســيارة وفــّرت 
إلى جهة مجهولة. يقول إنه ال يتذكر شيئا 
مــن حاضــره، وتوقــف عنده الزمن حن كان 

في السابعة عشرة من عمره.
فــي مخيــم  عــوض فلســطيني كان يعيــش 
اليرمــوك فــي ســورية، وقــد نــزح إلــى مخيــم 
عمــره  إن  يقــول  صيــدا.  فــي  الحلــوة  عــن 

ســبعة عشــر عامــا، لكنــه فــي الثاثــن مــن 
يذكــر  فقــط.  كلمــات  بضــع  يحكــي  العمــر. 
فــي  يتنــزه  كان  حــن  صدمتــه  ســيارة  أن 
فــي  أنــه  إلــى  فيشــير  والــده،  أمــا  صيــدا. 
»تعــّرض   ،2013 عــام  يونيو/حزيــران   26
لحــادث وفقدنــاه يومن، لنجــده بعدها في 
مستشــفى صيدا الحكومي، وقد بقي فيها 
مــدة ثاثة أشــهر في غيبوبــة تامة«. يتابع: 
»نــزح قبلنــا مــن ســورية ليعيش فــي مخيم 
عــن الحلــوة وعائلتــه. كان يعمل في مجال 
البنــاء. وبعدمــا أنهــى عمله خــرج ليصطاد 
الســمك. أظــن أن مــا حصــل مــع ابنــي ليــس 

عليــه  تعــدى  مــن  هنــاك  بــل  صــدم،  حــادث 
وضربــه بآلــة حــادة، ألننــا لــم نجــد أوراقــه 

الثبوتية أو املال الذي كان في حوزته«.
بعــد مضــي نحــو ثاثــة أشــهر، تحّســنت 
صحته من دون أن يستعيد ذاكرته. يتابع 
أنــه »بعــد خروجــه مــن املستشــفى، طلبــت 
اإلدارة منــا مبلغــا كبيــرًا مــن املــال. لــم يكن 
باســتطاعتنا دفــع هــذا املبلــغ املطلــوب«. 
كانــت  لــه،  تعــرض  الــذي  الحــادث  وبعــد 
العائلــة عاجــزة عــن تأمــن كلفــة العمليــة، 
الاجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أن  إال 
مــن  ســاعدتهم  )األونــروا(  الفلســطينين 

خال تقديم مبلغ من املال. كان ماهر يبيُع 
الثياب في ســورية. وحن جاء إلى لبنان، 
كان بالــكاد قــادرًا علــى تأمــن مســتلزمات 
لكــن تغّيــر كل شــيء.  العيــش األساســية. 
العــاج  تأمــن  كيفيــة  عــن  األب  يســأل 
البنــه، هــو الــذي بات عاجــزًا عن العمل في 
الوقــت الحالــي، فــي ظل إيقــاف »األونروا« 
بــدالت اإليجــار التــي تبلــغ قيمتهــا مائــة 
الواحــدة، بحســب  للعائلــة  دوالر شــهريا 
مــا يقــول. لــدى ماهــر طفــان. يبــدو قــادرًا 
 علــى التعــرف علــى الصبــي فقــط، بعدمــا 

فقد ذاكرته.

ماهر عوض الجئ فقد كل ما يربطه بالحاضر

واستغالال«  عنفا  »كفى  منظمة  وثّقت 
بدءًا  األسري  العنف  نتيجة  امرأة   26 مقتل 
من نوفمبر/كانون الثاني عام 2013 وحتى 
قتل،  جريمة   26 أصل  ومن   .2015 العام 
تشير المنظمة إلى استخدام أسلحة حربية 
 12 فــي  رشــاشــات(  )مــســدســات،  مختلفة 
المنظمة  وكانت  الجناة.  قبل  من  حالة 
قالت  العدل  وزارة  إلى  رسالة  وجهت  قد 
فيها إننا »لم نشهد حتى اآلن نهاية واحدة 

لمحاكمة عادلة وسريعة«.

رسالة إلى وزارة العدل

ميليا بو جوده

فنسنت فان غوخ قضى انتحارًا. ُحِسم 
األمر. كان ذلك في عام 1890. لم يكن 

 مستبعدًا، بالنسبة 
ً
 احتماال

ّ
االنتحار قط

رت 
ُ
إلى هذا الفنان الهولندّي الذي كث

التكّهنات حول تعقيد وضعه الصحّي. أهل 
االختصاص بحثوا فرضّيات عديدة، وقد 
أرجعوه لجملة من االضطرابات الجسدّية 

والعصبّية والنفسّية والعقلّية.
اضطراب ثنائّي القطب. هذا هو املرض 

النفسّي العقلّي - األكثر ترجيحا - الذي 
ص لديه. في البدء، قيل الكثير حول 

ّ
خ

ُ
ش

إصابته بانفصام الشخصّية. لكّن هؤالء 
الذين احترفوا الغوص في الذات البشرّية 

ه 
ّ
دوا الحقا تلك النظرّية، ليخلصوا إلى أن

ّ
فن

 
ّ

ال يعاني من ذلك املرض على الرغم من كل
األعراض ذات الصلة، ال سّيما الهلوسات.

في مثل هذا اليوم، في 30 مارس/آذار، ُولد 
فان غوخ. كان ذلك في عام 1853. صحيح 
أّن هذا الفنان االنطباعّي من هؤالء املبدعني 

الذين طبعوا تاريخ الفّن، إال أّن احتفال العالم 
 به. قبل عاَمني، 

ً
بهذا اليوم ليس احتفاال

تحّول هذا التاريخ إلى مناسبة للتوعية 
حول االضطراب ثنائّي القطب. أما االحتفال 

بالفنان، فمحّدد في تاريخ وفاته في 29 
يوليو/تموز، بينما ُيخّصص يوم األحد 

 عام 
ّ

األّول من شهر سبتمبر/أيلول من كل
لاحتفال به في مسقط رأسه.

30 مارس/آذار 2016، اليوم العاملّي الثالث 
للتوعية حول االضطراب ثنائّي القطب. 

ل حوله. وتشير 
ّ
أخيرًا فقط، بدأ الوعي يتشك

ني في املائة من مجموع 
َ
البيانات إلى أّن اثن

ان املعمورة ُيعانون من هذا االضطراب 
ّ
سك

ف »خطيرًا« والذي ُيترَجم 
ّ
الذي ُيصن

بنوبات تغّيرات حادة ومفاجئة في املزاج 
والتفكير والسلوك. وإذ هو كذلك، ُيجِمع 
ه ال يأتي كتحّد 

ّ
أهل االختصاص على أن

حقيقّي للمريض فحسب، بل أيضا لعائلته 
ومحيطه وللعاملني في القطاع الصحّي 

دنا أّن 
ّ
. ال نفشي سرًا إن أك

ّ
وللمجتمع ككل

هذا التحّدي الحقيقّي ال يعني سوى البلدان 
واملجتمعات التي ال تخجل من اضطرابات 

حَرج 
ُ
أهلها النفسّية العقلّية، تلك التي ال ت

من تناول الصحة العقلّية بل تسعى إلى 
تعزيز هذا القطاع أسوة بقطاعات الصّحة 

األخرى، حرصا على سامتها وعلى 
سامة مواطنيها.

ُيجمع هؤالء الذين احترفوا الغوص في 
الذات البشرّية على صعوبة تشخيص هذا 

املرض، إذ قد يحتاج إلى سنوات عديدة 
ي عشرة 

َ
قد تصل أحيانا إلى عشر أو اثنت

وكذلك إلى أربعة أو خمسة أطباء )فرنسا 
(. بالتالي، ما زال غير مفهوم، حتى 

ً
مثا

في بلدان تصالحت مع اضطرابات أهلها 
النفسّية. هنا، تبرير منطقّي لعدم جواز 

السؤال عن إهمال بلداننا العربّية يوم 
التوعية حول االضطراب ثنائّي القطب. هذا 
ف خطيرًا ال يختلف عن 

ّ
املرض الذي ُيصن

باقي األمراض النفسّية العقلّية التي يصعب 
علينا تقّبلها والتي يوَصم من يعاني منها 
حاول طمسها عبر نبذ ضحاياها.

ُ
والتي ن

ليس احتفاًال 
بفان غوخ

مزاج
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إحدى الوقفات المطالبة بحماية المرأة من العنف األسري )أنور عمرو/فرانس برس(



األطفال في  يعيشه  ما  تدالن على هول  نفسيّة«. كلمتان  »صدمات 
بالخوف  شعورهم  بالدهم.  في  المستمرة  الحرب  ظل  في  اليمن 

يكفي ليولّد آثارًا تحتاج إلى متابعة طويلة

البطالة قد تشعل البالد مجددًا

تونسيون يسيرون 8 أيام للعمل

1819
مجتمع

صنعاء ــ همدان العليي

مــرارًا، تصحو فاطمة الخالدي )6 
أعوام( في الليل فزعة، وتبحث عن 
والدتها. أزيــز الرصاص وأصــوات 
ــتـــي ال تـــتـــوقـــف فــــي الــعــاصــمــة  االنــــفــــجــــارت الـ
ــام، تــرعــب  ــ الــيــمــنــيــة صــنــعــاء مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـ
الـــصـــغـــيـــرة، فــــي حــــني تـــجـــد أســـرتـــهـــا نــفــســهــا 

عاجزة عن إيجاد حلول لهذه املشكلة.
يــــقــــول والـــــــد فـــاطـــمـــة إن الــــحــــرب أثـــــــرت عــلــى 
ــنـــتـــه بـــشـــكـــل بــــالــــغ، بــــخــــاف بـــقـــيـــة أطـــفـــالـــه  ابـ
والذين  الوضع  مع  التكّيف  استطاعوا  الذين 
من  بالرغم  طبيعي  بشكل  حياتهم  يعيشون 
الخوف الذي يتحّكم بهم عند سماع القصف. 
يضيف: »نحن نسكن إلى جانب مطار صنعاء 
الدولي شمال املدينة، وقد تعّرض هذا املكان 
ــرارًا وتـــكـــرارًا لقصف شــديــد ومــتــواصــل، إذ  مــ
راحـــت مــقــاتــات الــتــحــالــف الــعــربــي تستهدف 
ــاريــــن املـــدنـــي  ــطــ ــات الــــطــــائــــرات فــــي املــ ــ ــدرجـ ــ مـ
والــعــســكــري«. هــو يـــدرك جــيــدًا أن االنــفــجــارات 
ــكـــررة والـــقـــريـــبـــة مـــن مــنــزلــه كـــانـــت سببا  ــتـ املـ
فــي تــفــاقــم حــالــة ابــنــتــه، الــتــي غــالــبــا مــا تنقل 
في  تــراهــا  الــتــي  املخيفة  الكوابيس  لوالديها 
نومها، بالتزامن مع التبّول الاإرادي. ويشكو 
الــوالــد مــن عـــدم قــدرتــه عــلــى اصطحابها إلــى 

أطباء متخصصني في مثل هذه الحاالت.
إلـــى ذلـــك، انعكست آثـــار الــحــرب عــلــى نفسية 
أســـامـــة الــســفــيــانــي )8 أعــــــوام(. تــقــول والـــدتـــه: 
»تــعــّود أســامــة اللعب مــع أصــدقــائــه فــي الحي 
أمـــام املــنــزل، لكنني منذ بــدايــة الــحــرب منعته 

»بإنشاء  اليمن،  في  والتعليم  التربية  ووزارة 
مــراكــز متخصصة فــي بــرامــج الــدعــم النفسي 
متخصصني  وتوظيف  الصديقة  واملساحات 
اجتماعيني فــي مـــدارس املــنــاطــق الــتــي عرفت 
ــــت لــلــقــصــف  ــّرضـ ــ ــعـ ــ ــات مـــســـلـــحـــة وتـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ

املستمر من قبل الطائرات«.
أكـــــــدت أن 11.7  قــــد  أمـــمـــيـــة  تـــقـــاريـــر  وكــــانــــت 
مليون شخص بحاجة إلى الحماية النفسية 
والقانونية، من بينهم 7.3 مايني طفل يعاني 
عدد كبير منهم من صدمات نفسية. وبحسب 
تــقــريــر حــديــث ملكتب األمـــم املــتــحــدة لتنسيق 
املتضررين  فــإن  )أوتــشــا(،  اإلنسانية  الشؤون 
ــزاع فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــيــمــن شــهــدوا  ــنـ مـــن الـ
صـــدمـــات نــفــســيــة مــتــكــررة، ال ســّيــمــا األطــفــال 
يــعــّدون األكثر ضعفا وتــضــررًا. ويؤكد  الذين 
الــتــقــريــر أنـــه مــن املــرجــح ظــهــور »تــغــّيــرات في 
الــعــاقــات االجــتــمــاعــيــة والــســلــوكــيــات وردود 
الــفــعــل الــجــســديــة والـــعـــواطـــف، عــلــى األطــفــال 
ــن حـــــاالت تـــوتـــر أو صــدمــات  ــوا مـ ــانـ ــن عـ ــذيـ الـ
نفسية«. ويشير إلــى أن هــذه اآلثــار قد تظهر 
عــلــى شــكــل اضــطــرابــات فــي الــنــوم وكــوابــيــس 
وانــــطــــواء ومــشــكــات فـــي الــتــركــيــز والــشــعــور 
التقرير  واالرتـــبـــاك. يضيف  والــقــلــق  بــالــذنــب 
ــزداد  األمـــمـــي أن ضــعــف األطـــفـــال فـــي الــيــمــن يـ
ــبـــب إغــــــــاق املـــــــــــــدارس، وتــــــراجــــــع الــــدعــــم  بـــسـ
التغذية  نقص  وتفاقم  واالجتماعي،  النفسي 
والــتــحــديــات الــتــي تــعــيــق الــحــفــاظ عــلــى آلــيــة 
الـــرصـــد واإلبـــــاغ عـــن االنــتــهــاكــات الجسيمة 
لــحــقــوق الــطــفــل، بــاإلضــافــة إلـــى عـــدم إمكانية 

الوصول إلى خدمات صديقة للطفل.

الحكومة ما زالت 
تتجاهل مساعي 

المنّظمات والجمعيات 
إليجاد حل الحتقان الشارع

يجهل بعض أولياء األمور 
أن الحرب تتسبب بمشكالت 

نفسية خطيرة للصغار

من الخروج نهائيا بعد وفاة أحد أطفال الحي، 
براجع مضاد الطائرات قبل ثاثة أشهر«. وقد 
حّوله ذلك »ابنا آخر، يختلف عن الذي عرفته. 
ابتسامته  واختفت  انطوائيا ومكتئبا  أصبح 
الدائمة. كذلك هو يعاني حاليا من ضعف في 
فقدانه  وزنـــه بعد  مــن  التركيز وخــســر بعضا 
الشهية«. وتشير إلى أن »والده ينشغل بالعمل 
خارج املنزل وأنا أنشغل باألعمال املنزلية، لذا 
يقضي أســامــة معظم الــوقــت لــوحــده. وأخــيــرًا 

بدأ يقضم أظافره«.
في السياق، أعدت منظمات مجتمعية برامج 
خــاصــة لــلــدعــم الــتــربــوي والــنــفــســي لــأطــفــال، 
النازحني منهم في عدد من مدراس  ال سّيما 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومـــديـــنـــة املـــكـــا )شـــــرق(، 
بـــرعـــايـــة مــنــظــمــات مــحــلــيــة ومــكــتــب الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم ومــنــظــمــة األمــــم املــتــحــدة للطفولة 
)يونيسف(. لكن هذه األنشطة تبقى محدودة 
ــان مـــســـؤول الـــبـــرامـــج الــتــربــويــة في  ــ ــدًا. وكـ ــ جـ
الــيــونــيــســف عــبــد الــخــالــق زيـــد قـــد أوضــــح أن 
مــنــظــمــتــه وضـــعـــت بــرنــامــجــا طـــارئـــا لــتــقــديــم 
النازحني  والتعليمي لأطفال  النفسي  الدعم 
في مراكز اإليــواء في العاصمة صنعاء وعدد 

من عواصم املحافظات.
مـــن جــهــتــهــا، تــشــيــر االخــتــصــاصــيــة النفسية 
ــلـــحـــرب أضــــــرارًا  جــمــيــلــة الـــنـــزيـــلـــي إلـــــى أن »لـ
يعتقدون  األمـــور  أولــيــاء  أكــثــر  ملموسة.  غير 
ــأن أضـــــــرار الــــحــــرب عـــلـــى األطــــفــــال تــقــتــصــر  ــ بـ
على الــجــوع واملـــوت أو الــضــرر الــجــســدي. هم 
يجهلون أن الحرب تتسبب بمشكات نفسية 
خطيرة للصغار، يكون بعضها مزمنا فيازم 

املـــصـــاب طـــــوال حــيــاتــه ويـــؤثـــر عــلــى تـــطـــّوره 
الصحي والذهني، في حال لم ُيعالج بالطرق 

العلمية املناسبة«. 
وتـــوضـــح الــنــزيــلــي لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــه 
»كثيرة هي الدول التي تعّد املشكات النفسية 
لدى األطفال من األسوأ فتكا، إذ هي مرتبطة 
املعرفي  اإلنـــتـــاج  عــلــى  ــر 

ّ
تــؤث وقـــد  باملستقبل 

ما كان الطفل سليما 
ّ
واالقتصادي الوطني. كل

ــمــا انــعــكــس األمـــر 
ّ
مـــن الــنــاحــيــة الــنــفــســيــة، كــل

إيــجــابــا عــلــيــه وعـــلـــى مـــن حـــولـــه فـــي محيطه 
. والعكس صحيح«. تتابع 

ً
واملجتمع مستقبا

 هـــذه املــشــكــات مـــن خــال 
ّ

أن »بـــاإلمـــكـــان حـــل
ــيــــاء األمــــور  إجــــــــراءات بــســيــطــة يــســتــطــيــع أولــ
الـــلـــجـــوء إلـــيـــهـــا مــــن دون تـــكـــالـــيـــف، تــســتــفــيــد 
ــر الــفــقــيــرة«. وتــشــدد عــلــى ضـــرورة  منها األسـ
ــب االنــفــعــال والــغــضــب عــلــى الــطــفــل في 

ّ
»تــجــن

حــــال أتــــت ســلــوكــيــاتــه غــيــر الئـــقـــة نــتــيــجــة رّد 
ــارات. ومـــن املــهــم إحــاطــتــه  ــفـــجـ فــعــلــه عــلــى االنـ
بالحب والــحــنــان ومــحــاولــة طمأنته فــي هذه 
الظروف وإلهائه بوسائل مناسبة«. وتطالب 
باألطفال  املعنية  الدولية  املنظمات  النزيلي 
والصحة كذلك وزارة الصحة العامة والسكان 

مرة أخرى، تهّدد أزمة 
البطالة تونس باالشتعال. 
في الوقت الحالي، اختار 

الشباب االعتصام أمام 
مقرات السلطات الرئيسية، 

عل المعنيين يستجيبون 
لمطالبهم وينفذون 

وعودهم

تونس ــ مريم الناصري

في 9 فبراير/شباط املــاضــي، غـــادروا إحدى 
مــحــافــظــات الــجــنــوب الــتــونــســي ســـيـــرًا على 
ــام. هم  ــ األقــــــدام، ومـــشـــوا أكــثــر مـــن ثــمــانــيــة أيـ
ــادات الــعــلــيــا،  ــهــ ــشــ ــن حـــامـــلـــي الــ 58 شـــابـــا مــ
ويتحدرون من محافظة قفصة. قرروا السير 
على األقــدام والــوصــول إلــى ساحة الحكومة 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى الـــبـــطـــالـــة،  فـ
 ملشاكلهم. 

ّ
وللمطالبة بتشغيلهم وإيجاد حل

هذه الرحلة الطويلة جعلت بعضهم يعاني 
ــدام نتيجة السير  مــن تــقــرحــات عــدة فــي األقــ

مسافة طويلة.
بداية، تجاهلت السلطات الرسمية مطالبهم، 
فــاخــتــاروا االحــتــجــاج أمـــام مكتب أعــلــى هرم 
ه يصغي إلى مشاكلهم.  لكن 

ّ
في السلطة، عل

لأسف، لم يتحقق مبتغاهم بعدما تعرضوا 
لحصار أمني في إحدى ضواحي العاصمة، 
ــدًا فـــي مــنــطــقــة املـــــــروج. ومـــنـــذ نحو  ــديـ وتـــحـ
هم يجدون 

ّ
شــهــر، يــنــام هـــؤالء فــي الــعــراء عل

مــســانــدة حــقــوقــيــة وســيــاســيــة. إال أن قـــوات 
ــــن تــعــمــدت بـــنـــاء حـــاجـــز حـــديـــدي وقــطــع  األمـ
الطريق أمام كل من أراد االلتحاق باالعتصام 
املنطقة  أهــالــي  مــن  املــســانــدة، ســـواء  لتقديم 
أو املــــواطــــنــــني. وتــــحــــاصــــر ســـــيـــــارات األمــــن 
 ونهارًا، بحسب 

ً
االعتصام بصفة يومية ليا

ما أشار إليه أحد منظمي املسيرة علي سالم 
لـ »العربي الجديد«. ويؤكد أن املعتصمني لم 
يتلقوا أي دعم من أي جهة رسمية لإلصغاء 

إليهم وإيجاد حلول ملطالبهم. 
في املقابل، اختارت القوات األمنية منذ اليوم 
األول، ممثلني عن املعتصمني للقاء مستشار 
االجتماعي  بامللف  املكلف  الحكومة  رئــيــس 
والــصــحــي الــســيــد بــــال، وكـــمـــال الــجــنــدوبــي 
املكلف بالعاقة مع املجتمع املدني والهيئات 

فــي  الــتــشــغــيــل  وزارة  ــام  ــأمــ فــ ــيـــة.  ــتـــمـــاعـ االجـ
العاصمة، يربض في العراء نحو 30 شخصا 
مــــن مــحــافــظــة الـــقـــصـــريـــن مـــنـــذ 12 فـــبـــرايـــر/

شباط املاضي. هم أيضا يطالبون بالتشغيل 
وانـــتـــدابـــهـــم، فـــي وقـــت يــعــتــصــم أكــثــر مـــن 14 
خريجا من كليات التربية وغيرها أمام وزارة 
املــرأة منذ 25  يناير/كانون الثاني املاضي، 

ــن أجـــل  ــوا مــــن جـــهـــات مــخــتــلــفــة مــ ــدمــ وقـــــد قــ
املــطــالــبــة بــإعــادة فــتــح بـــاب االنــتــدابــات التي 

أغلقت منذ أربع سنوات. 
 شباب الجهات الداخلية، وبعد أكثر 

ّ
ويبدو أن

من شهرين على انطاق موجة االحتجاجات 
والــقــصــريــن وجــنــدوبــة وسليانة  قفصة  فــي 
وغــيــرهــا مـــن الــــواليــــات، الـــتـــي اتــبــعــوا فيها 
كـــل أشـــكـــال الــتــحــركــات بـــدايـــة مـــن املــســيــرات 
الــســلــمــيــة وقـــطـــع الـــطـــرقـــات واإلضـــــــــراب عــن 
الطعام وخياطة األفواه وصواًل إلى التهديد 
إلى  التوجه   غير 

ً
يــجــدوا حــا لــم  باالنتحار، 

ــقــــرات الـــســـيـــادة  ــام أمــــــام مــ ــتــــصــ املــــركــــز واالعــ
الــتــشــغــيــلــيــة،  والــهــيــاكــل  اإلشــــــراف  ووزارات 
الــوعــود التي حصلوا عليها قبل خمس  عل 
ســــنــــوات تـــتـــحـــقـــق. تــــجــــدر اإلشــــــــــارة إلــــــى أن 
تـــونـــس شـــهـــدت مــنــذ يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
املــاضــي احــتــقــانــا كــبــيــرًا فــي صــفــوف الشباب 

واحتجاجات شملت غالبية محافظات الباد 
للمطالبة بفرص عمل. وعلى الرغم من وعود 
 غالبية 

ّ
الحكومة بإيجاد حلول عاجلة، إاّل أن

الشباب، ســواء من عــدم حاملي الشهادات أو 
لــم يحصلوا  العليا،  الــشــهــادات  مــن أصــحــاب 

على أي فرص عمل. 
التونسي  املنتدى  رئــيــس  يــوضــح  مــن جهته، 
لــلــحــقــوق االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، عبد 
الــرحــمــن الــهــذيــلــي، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 
مات 

ّ
الحكومة ما زالت تتجاهل مساعي املنظ

والــجــمــعــيــات إليـــجـــاد حـــل الحــتــقــان الـــشـــارع، 
وســـبـــل لـــلـــحـــوار بـــني املــحــتــجــني والــحــكــومــة، 
ســواء في العاصمة أو داخــل الجهات. أيضا، 
به  تقدمت  قــد  كانت  للحوار  مطلبا  تجاهلت 
يضيف  املدني.  املجتمع  وجمعيات  منظمات 
أن الحكومة تراهن على تعب املحتجني وقسوة 
الــطــقــس لــتــاشــي الــتــحــركــات، وخــصــوصــا أن 

جميع الوزارات تعتمد املنهاج نفسه.
ــر، يــؤكــد الــهــذيــلــي أن »لــدى  عــلــى صــعــيــد آخــ
املــحــتــجــني مــطــالــب مــعــقــولــة وغـــيـــر مجحفة 
تــــراعــــي الــــوضــــع الــــعــــام فــــي الـــــبـــــاد، وعــلــى 
الحكومة الــدخــول معهم فــي حـــوار جــدي أو 
تتحمل مسؤولية ما قد يحدث في حال عاد 
االحتقان إلى الشارع مجددًا نتيجة البطالة، 
وقـــد يلجأ الــنــاس إلـــى قــطــع الــطــرقــات مــا قد 

يؤثر على مصالح الناس واإلنتاج«.  
ــارة إلـــى بـــدء أعــمــال الــحــوار  ــ كــمــا تــجــدر اإلشـ
رئيس  قبل  مــن  بالتشغيل  الــخــاص  الوطني 
الــحــكــومــة الحبيب الــصــيــد، بــحــضــور األمــني 
الـــعـــام لــأمــم املــتــحــدة بـــان كـــي مـــون والــبــنــك 
الدولي ومنظمة العمل الدولية وممثلني عن 
منظمات دولية كبرى. قبل ذلــك، كــان رئيس 
الحكومة قد شارك في جلسة عمل تشاورية 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي  ضــمــت وفـــــدًا مـــن االتــــحــ
ــاد الــــتــــونــــســــي لــلــصــنــاعــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ لـــلـــشـــغـــل واالتـ

والتجارة والصناعات التقليدية.
الوطني ألصحاب  االتحاد  أعلن  املقابل،  في 
الــعــمــل مقاطعته  الــعــاطــلــني عـــن  الـــشـــهـــادات 
ألعمال الحوار الوطني حول التشغيل. وقال 
ــاد ســالــم الـــعـــيـــاري إن الــحــوار  ــحـ رئــيــس االتـ
مضيعة للوقت، في ظل غياب إرادة سياسية 
املقترحات  تطبيق  بــاتــجــاه  للمضي  حقيقة 

لحل أزمة البطالة في تونس.

أنهما  إلــى  الدستورية، بحسب سالم. يشير 
األربع  للسنوات  الحكومي  البرنامج  عرضا 
العاطلني  نصيب  توضيح  دون  مــن  املقبلة، 
ــقـــديـــم خـــريـــطـــة عــمــل  ــنــــه، أو تـ عــــن الـــعـــمـــل مــ
هم مصرون على مواصلة 

ّ
واضحة، ومؤكدًا أن

سنوات  بعد  مطالبهم  لتحقيق  احتجاجهم 
طويلة من البطالة.

وتتمثل مطالب الشباب الـ 58، والذين قدموا 
االجتماعية،  أوضاعهم  بمراعاة  قفصة،  من 
قـــرار تشغيل فــرد مــن كــل عائلة في  وتفعيل 
الــوظــيــفــة الـــعـــامـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــراجــعــة 
االنتدابات في شركة فسفاط قفصة والسكك 
الــحــديــديــة، فــي ظــل أحــقــيــة أبــنــاء الــجــهــة في 

العمل فيها.
هــــؤالء املــحــتــجــون لــيــســوا الــوحــيــديــن الــذيــن 
ــة لــلــعــاصــمــة  ــيـ ــلـ ــات الـــداخـ ــهـ ــجـ ــن الـ ــوا مــ ــدمــ قــ
لــلــمــطــالــبــة بــالــتــشــغــيــل وتــحــســني أوضــاعــهــم 

الطفل اليمني 
مصدوم

»بلطجة« في 
صفوف المغرب
يجب على اآلباء 

التريث في التعاطي 
مع مشاكل أبنائهم، 

وإنصاف المدرس

الرباط ـ حسن األشرف

تــتــعــّدد أســالــيــب الــعــنــف و»الــبــلــطــجــة« في 
املؤسسات التعليمية في املغرب. وال يتردد 
بــعــض الــتــامــيــذ فـــي تــعــنــيــف مــدرســيــهــم، 
ــهـــة أخــــــــرى، قــــد يــدخــل  أو الـــعـــكـــس. مــــن جـ
التهجم على  الغرباء على الخط، من خال 
مؤسسات تعليمية في الباد ألسباب عدة.

ر مـــتـــخـــّصـــصـــون 
ّ
ــذ ــ ــحــ ــ ــي هـــــــذا اإلطــــــــــــار، يــ ــ فــ

في  البلطجة  مــن تفشي  مــغــاربــة  تــربــويــون 
مدارس الباد، والذي قد يؤثر على العملية 
سلبية  تــربــويــة  ظــواهــر  ويــفــرز  التعليمية، 
تقلل من قيمة األستاذ والتلميذ على السواء. 
ويطالبون بإعادة النظر في العاقات التي 

تربط مختلف مكونات املدرسة.
قــــبــــل فـــــتـــــرة، تـــــعـــــّرض الـــتـــلـــمـــيـــذ مــــعــــاذ ب. 
ــدى  ــ ــاذه فـــــي إحـ ــ ــتــ ــ ــــن قـــبـــل أســ لــلــتــعــنــيــف مـ
الــربــاط.  مــديــنــة  فــي  التعليمية  املــؤســســات 
إنــه لطاملا رفض  الجديد«  لـ »العربي  يقول 
ــا احــتــج،  ــ ـ

ّ
ــه. ومل طــريــقــة اســـتـــهـــزاء مـــدرســـه بــ

صفعه حتى سقط أرضا، قبل أن يطلب منه 
الصفح حتى ال تتطور األمــور. يضيف أنه 
لم يخبر عائلته بما تعرض له، خشية تعقد 
األمــــــور. فـــي الــحــصــة الــتــالــيــة، تــصــالــح مع 
أستاذه بحضور التاميذ والطاقم التربوي 

في املدرسة.
الرئيسي للعنف  التلميذ، أن السبب  يتابع 
أن »األســتــاذ يتصرف  والبلطجة يكمن في 
ــع الــتــلــمــيــذ،  ــر مــ ــّبـ ــكـ ــا بــعــنــجــهــيــة وتـ ــانـ ــيـ أحـ
ويــشــعــر بــأنــه كــائــن ال يمكن أن ُيــنــاقــش أو 

ــى وقـــــوع صــــدامــــات«.  ــا يـــــؤدي إلــ ــد، مـ
َ
ُيــنــتــق

وفـــي حــالــة أخــــرى، يــقــول أســتــاذ فــي إحــدى 
ــدارس فـــي ضـــواحـــي الـــربـــاط لــــ »الــعــربــي  ــ املــ
الجديد«، إنه سبق وأن تعرض أكثر من مرة 
لبلطجة من قبل تاميذه، وذلــك طــوال ربع 
ُيحال  أن  قبل  التعليمية،  من مسيرته  قــرن 
إلــى التقاعد الــعــام املــاضــي. ويلفت إلــى أن 
»حـــــاالت بــلــطــجــة الــتــامــيــذ ضـــد املـــدرســـني 
التي مارس  السنة األخيرة  كثيرة«، فخال 
فيها عمله، تعّرض لبلطجة بعض التاميذ 
خارج املدرسة، وقد فاجأوه وهو في طريقه 
إلــى بيته، وأحــاطــوه مــن كــل جــانــب قبل أن 
يتناوبوا على لكمه وجره من ثيابه بطريقة 
مهينة. ولــم يفلت منهم إال بعد مــرور والد 

أحد املعتدين صدفة. 
يــعــزو املــــدرس ســبــب بلطجة تــامــيــذه إلــى 
الــتــدريــس، وأسلوبه  فــي  رفضهم صــرامــتــه 
فــي ضــبــط الــصــف، ومــعــاقــبــة املتغيبني من 
دون عــــذر مــقــبــول. ويــشــيــر إلــــى أن حـــاالت 
بلطجة التاميذ كثيرة، وال تصل في كثير 

الضغوط  القضاء بسبب  إلــى  األحــيــان  مــن 
ــن إدارة املــــدرســــة أو  الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا مـ

عائلة التلميذ املعتدي.
ــإن حــــــاالت الــبــلــطــجــة، بــحــســب  ــ ــــى ذلــــــك، فـ إلـ
ــــد تـــمـــتـــد إلـــى  ــة، قـ ــيـ ــلـ ــحـ ــــل اإلعـــــــــام املـ ــائـ ــ وسـ
ــتــــداء غـــربـــاء عــلــى املـــؤســـســـة الــتــعــلــيــمــيــة  اعــ

بــغــرض الــتــخــريــب أو الــســرقــة، أو االعــتــداء 
لتصفية  والــتــربــوي  التعليمي  الطاقم  على 
ــك. وقـــد تعرضت  حــســابــات أو مـــا شــابــه ذلــ
مدرسة في مدينة سا قبل فترة لهجوم من 
قــبــل أشــخــاص مــدجــجــني بــعــصــي وأســلــحــة 
بيضاء. وفي بعض األحيان، ال يتردد عدد 

ــيــــاء األمــــــور فـــي تــعــنــيــف املـــدرســـني.  ــن أولــ مـ
وفــي هــذا السياق، يقول املـــدرس فــي إحــدى 
املــدارس الحكومية في الرباط، عبد الله بن 
مسعود، لـ »العربي الجديد«، إنه »في أحيان 
كــثــيــرة، يــتــأثــر الـــوالـــد بــســبــب شـــكـــوى ابــنــه 
املـــدرس.  وبــكــائــه، فيصب جــام غضبه على 
وقد يتطور األمر إلى حد تعنيفه أو ضربه، 

والتصرف كأي بلطجي داخل املدرسة«.
ويــرى املــدرس أنــه يجب على اآلبــاء التريث 
خـــال الــتــعــاطــي مــع مــشــاكــل أبــنــائــهــم، وأن 
يــنــصــفــوا املـــــدرس وال يــعــتــبــروه عـــــدوًا، بل 
مـــشـــاركـــا رئـــيـــســـيـــا لــــأســــرة فــــي الـــتـــربـــيـــة، 
 في 

ً
التاميذ يمضون وقتا طويا أن  علما 

املــــدرســــة«، مــضــيــفــا أن الــخــاســر فـــي أعــمــال 
أو  األب  كانت من  والعنف، ســواء  البلطجة 

التلميذ أو املدرس، هو املدرسة في املغرب.
وبهدف الحد من حاالت االعتداء والبلطجة 
في محيط املــدارس املغربية، طالب الكاتب 
الـــعـــام لــلــنــقــابــة الــعــامــة لــلــتــعــلــيــم الــثــانــوي، 
فـــخـــري الــســمــيــطــي، الـــســـلـــطـــات املـــســـؤولـــة، 
ــدار قــــانــــون يـــجـــرم تــلــك  ــ ــ ــــراع فــــي إصـ ــــاإلسـ بـ
التصرفات التي تستهدف الكوادر التربوية 
فـــي املــــــدارس، بــاإلضــافــة إلـــى الــتــامــيــذ في 

محيط املؤسسات التعليمية.
ــا، تـــرى الــبــاحــثــة فــي عــلــم االجــتــمــاع،  بـــدورهـ
ابــتــســام الــعــوفــيــر، أن »الـــعـــامـــل االجــتــمــاعــي 
والنفسي حاضر بقوة في سلوكيات البلطجة 
لــنــاحــيــة تــعــنــيــف التلميذ  املـــدرســـيـــة، ســــواء 
من قبل مدرسه، أو تعنيف األستاذ من قبل 
قبل  من  للعنف  الطرفني  تعرض  أو  تلميذه، 
املــدرســة أو خارجها«. تضيف  آخرين داخــل 
أن »الضغوط  االجتماعية التي يتعرض لها 
التلميذ من قبل أسرته أو زمائه أو  محيطه 
املـــدرســـي قـــد تــلــعــب دورًا ســلــبــيــا فـــي كيفية 
التصرف مع األســتــاذ. كما أن الــدور الرمزي 
كــان للمعلم تــضــاءل بسبب تغير قيم  الـــذي 
الــذي يبجله  الرسول  املجتمع، ولم يعد ذلك 
الــنــاس، بــل أضــحــى مــجــرد مــوظــف يــنــال من 

االنتقاد أكثر من اإلشادة«.

بيروت ــ العربي الجديد

 
ّ
أن املؤمنني،  الــنــاس، خصوصا  يؤكد معظم 
املوت ليس من اختصاص أحد، بل هو القدر 
ويرسله  يــشــاء  الـــذي  الشخص  يختار  الـــذي 
إلى العالم اآلخر، مهما اتخذ من احتياطات، 
وأينما كان، وفي أّي لحظة. مثل هذا اإليمان 
إلــى إهمال صحته باعتبار  يــؤدي بالبعض 
املوت واقع في جميع األحوال، فيعيش حياة 
النظر عن  الصحية بصرف  باألزمات  مليئة 

عمره الطويل أو القصير.
 هناك إشــارات ال يمكن إغفالها 

ّ
مع ذلــك، فــإن

تـــدل عــلــى اقــتــراب الــشــخــص، عــلــى األقــــل، من 
املــوت. وهو ما أثبته األطباء علميا، بحسب 
البريطانية.  مــيــل«  »ديــلــي  لصحيفة  تــقــريــر 

وهــــي إشــــــارات تــعــتــمــد عــلــى جــســم اإلنــســان 
بـــــــالـــــــذات وفــــــــي جــــــــزء مــــنــــهــــا عــــلــــى عـــــاداتـــــه 

االجتماعية.
ــــارات يــأتــي عــن طــريــق مستوى  أول تــلــك اإلشـ
التعليم. وبالتحديد دور التعليم في استخدام 
الشخص ليده في الكتابة وما يؤدي إليه ذلك 
 درجة 

ّ
من تقوية للقبضة. يشير األطباء إلى أن

قــــوة قــبــضــة الـــيـــد تــعــتــبــر مـــؤشـــرًا جـــيـــدًا على 
يستخدم  فــمــن  املــــوت.  وبــالــتــالــي  الشيخوخة 
اليد في الكتابة أكثر مّمن ال يستخدمها ترتفع 
لديه قوة القبضة وبالتالي القدرات العصبية 
فـــي الــجــســم الـــتـــي تــمــنــع الـــتـــرّهـــل نــســبــيــا في 
 
ّ
الجسم. ثاني اإلشارات الشّم. فمن املعروف أن

اإلنسان يفقد تدريجيا حاسة الشّم مع تقدمه 
 
ً
ب تجديدًا متواصا

ّ
، وهــو ما يتطل

ّ
السن في 

األنــف.  داخــل  بالحاسة  املرتبطة  الخايا  فــي 
ما 

ّ
كل  ،

ّ
السن في  أكثر  اإلنسان  تقدم  ما 

ّ
كل لكن 

ضــعــف لــديــه تــجــديــد الــخــايــا. وكــلــمــا حصل 
ذلك، فقد اإلنسان حاسة الشّم، ما يؤشر إلى 

اقتراب أجله.
ثالث اإلشارات قدرة الجسم على االستجابة 
إدراك  على مستوى   

ّ
يـــدل مــا  وهــو  السريعة. 

أعـــلـــى. عــــام 2014 أنـــهـــى بـــاحـــثـــون اخــتــبــارًا 
ــاب ســـرعـــة ردود  ــتـــسـ عـــامـــا الحـ اســـتـــمـــر 15 
الفعل لدى عّينة من 5 آالف شخص تجاوزوا 
 من يملكون 

ّ
الستني. توصل الباحثون إلى أن

ردود فــعــل ســريــعــة كــانــوا األبــعــد عــن املـــوت، 
فقد سجلوا عدد وفيات بنسبة ضئيلة جدًا. 
أما من يملكون ردود فعل بطيئة فقد توفي 
25 في املائة منهم مع انتهاء التجربة. فّسر 

امليكانيكية  االستجابة   
ّ
بـــأن ذلــك  الباحثون 

ــه الــشــخــص  الــبــطــيــئــة لـــلـــوضـــع الــــــذي يــــواجــ
تــشــيــر إلـــى تــدهــور يــعــانــي مــنــه فــي مختلف 
الجهاز  خصوصا  وأنظمته،  الجسم  أجهزة 
الــعــصــبــي. وهـــو مــا يــؤثــر عــلــى نــمــط حياته، 

 على موعد وفاته املرتقب.
ً
ويشكل دليا

ــأتــــي مـــــن خــــال  ــتــ ــة فــ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ أمـــــــا اإلشــــــــــــارة الـ
بالعديد  الـــدم  تحليل  ينبئ  الـــدم.  مختبرات 
مــن األمـــراض، خصوصا مــا يتعلق باملناعة 
 هذه 

ّ
كل والكوليسترول.  والدهون  والضغط 

األمـــــــراض تــشــكــل مـــصـــدرًا رئــيــســيــا لــلــداللــة 
عــلــى قـــدرة الــجــســم عــلــى االســتــمــرار، أو على 
األقل قدرته على الحفاظ على صحته، وعدم 
وصوله إلى الضعف. وبالتالي فهي مصدر 

رئيسي للتنبؤ باملوت.

التنبؤ
بالموت

بشكل
علمي

زهير هواري

العربية  النسائية  االتــحــادات  عــن بعض  التي صــدرت  املتقدمة  املــواقــف 
العناوين  بعض  تقدم سوى  لم  األم،  وعيد  للمرأة  العاملي  اليوم  ملناسبة 
السريعة ملعاناة املــرأة العربية التي تعيش هذه األيــام مخاضًا دمويًا لم 
أيضًا.  والقديم  الوسيط  الحديث وربما  تاريخها  طــوال   

ً
له مثيال تعرف 

من  واألم  للمرأة  والتحيات  التهاني  بتوجيه  اكتفت  البيانات  من  العديد 
دون أي تفاصيل أو إشارات إلى واقع الحال املقيم في ديار العرب والذي 

تدفع ثمنه النساء أكثر من سائر فئات املجتمعات األخرى. 
لم تعرض البيانات ملا تمّر به املرأة في فلسطني من قمع وقهر على يد 
يواجهن  اللواتي  العربيات  النساء  تعيشه  ما  اإلسرائيلي، وال  االحتالل 
النزاعات املسلحة واإلرهــاب واإلذالل في أوطانهن. مع ذلك فقد طالبت 
املساهمة  على  بالعمل  العربية  والحكومات  والبرملانات  الدولي  املجتمع 
في زوال آخر احتالل على سطح كوكب األرض، وتوفير الحماية للنساء 
الالجئات واملهّجرات والنازحات ولكل ضحايا االتجار بالبشر والعنف 
املنفلت من عقاله، وحثت على العمل للقضاء على أشكال التمييز كافة، 
الـــدول تــجــاه االتــفــاقــيــات واملــواثــيــق الدولية،  كما سبق وتعهدت بــه هــذه 
ماليني  تتمكن  بحيث  املــالئــمــة،  الوطنية  التشريعات  وتــعــديــل  وبــإقــرار 

النساء من الوصول إلى املساواة التامة في جميع امليادين.
ــه الــنــســاء الــعــربــيــات يــحــتــاج إلـــى مــطــّوالت،  والــحــقــيــقــة أن مــا تــتــعــرض ل
خصوصًا مع انهيار العديد من املنظومات التي قامت عليها العديد من 

الدول الحديثة التي بدأت عملية تشكلها منذ قرابة القرن من الزمن. 
املؤكد أن العنف الذي يكاد يهشم املجتمعات العربية برمتها هو عنف 
 طوال الحقبات املاضية. إذ دومًا كان هناك 

ً
مضاعف لم تعرف له مثيال

ببالدنا،  الدونية  العالقة  خــالل  مــن  االستعمارية  الـــدول  تمارسه  عنف 
والتشريعات  القوانني  منظومات  خــالل  مــن  املحلية  الحكومات  وعنف 
وأجهزة القمع التي تعتمدها، وهذه كانت تستمد مبررات ديمومتها من 
حدود درجة التطور الذي كانت تمر به املجتمعات العربية. وهو ما شهد 
املنطقة على  ترتفع في سماء  النهضة  أسئلة  بــدأت  أن  منذ  عليه  ثــورة 
أيدي رواد حركة التحّرر العربية من نساء ورجال. وشيئًا فشيئًا أخذت 
الكثير من املسلمات، التي اعتبرها البعض بمثابة مقدسات ال يمكن أن 
تحت أبواب املدرسة 

ُ
مس، تتزحزح عن صدر هذه املجتمعات، وهكذا ف

ُ
ت

سواعد  دقــت  وتدريجيًا  مساهماتها.  أمـــام  العمل  وســـوق  الجامعة  ثــم 
اســتــمــرت متحكمة برقاب  الــتــي  القمعية  الــقــوانــني  الــنــســاء على جـــدران 
املجتمع، واضطرت العديد من الدول الى تعديل بعض تشريعاتها، بينما 
حافظت األخرى على ما ورثته متذرعة بالدين حينًا وبالعادات والتقاليد 

أحيانًا أخرى. 
)أستاذ جامعي(

المرأة العربية 
والمخاض الدموي

تاء تحقيق

مستمرون إلى 
أن تتحقق 
مطالبهم 

)فتحي بلعيد/
فرانس برس(
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ضرورة إصدار قانون يجّرم التصرفات التي تستهدف الكوادر التربوية )عبد الحق سنا/فرانس برس(

من الضرورة إحاطته بالحب والحنان وطمأنته )العربي الجديد(



قضايا

 المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

تـــزامـــًنـــا مـــع تــصــريــحــات روســيــة 
إقامة  بإمكان  وأميركية ملتبسة، 
ــة( فــي  ــاديــ ــحــ ــة فـــيـــدرالـــيـــة )اتــ ــ ــ دول
ســـوريـــة، واســـتـــفـــادًة مــن حـــال اإلنـــهـــاك التي 
أصــابــت أطــــراف الــصــراع الــســوريــن، أعلنت 
قــــوًى ســيــاســيــة كـــرديـــة، فــي مــقــّدمــتــهــا حــزب 
الديمقراطي »الكردي«، في اجتماع  االتحاد 
ــي مــحــافــظــة  ــيــــان، فــ ــرمــ ــي مـــديـــنـــة الــ ُعـــقـــد فــ
قــيــاَم  آذار 2016،  مــــارس/   17 فــي  الــحــســكــة، 
ــَي أقــالــيــم  ـ ــمِّ ــفـــدرالـــي« بـــن مـــا ُسـ »االتــــحــــاد الـ
»روج آفا« )غرب كردستان( و»أقاليم شمال 
 31 من  لجنًة  املجتمعون  وانتخب  سورية«. 
شــخــصــا لــوضــع ُأســــس »الــفــيــدرالــيــة« خــال 
ــر فــــي مـــؤتـــمـــر تـــأســـيـــســـي، ُيــعــقــد  ــهـ ســـتـــة أشـ
مـــن أجـــل تــصــديــقــهــا. وأعـــلـــن زعــيــم االتــحــاد 
الـــكـــيـــان   

ّ
أن ــلـــم،  الــــديــــمــــقــــراطــــي، صــــالــــح مـــسـ

ــذكــــور لـــن يـــقـــوم عــلــى أســـاس  الـــفـــيـــدرالـــي املــ
ــل عـــلـــى أســــــــاس ديـــمـــوغـــرافـــي  ــ جــــغــــرافــــي، بـ
املنشود نحو 10%  اإلقليم  )إثــنــي(. ويغطي 
مــن أراضـــي ســوريــة وثــاثــة أربـــاع حــدودهــا 
فعلّيا مجموعات  عليه  تركيا، وتسيطر  مع 

تابعة لاتحاد الديمقراطي.

الطريق إلى الفيدرالية
مع انطاق الثورة السورية واتساع نطاقها، 
انضّم جزء من األكراد السورين إلى الثورة 
وهــيــئــات املــعــارضــة، فــي حــن انــصــرف جــزء 
آخــر إلــى استغال الــوضــع، خــدمــًة ألجندات 
مــخــتــلــفــة. فــقــد أعــلــن االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، 
ــس  وهــو حــزب يــســاري - قــومــي متطرف ُأسِّ
عام 2003، ليكون بمنزلة فرع سوري لحزب 
العمال الكردستاني )PKK(، إنشاَء »مجلس 
فــي 16 ديسمبر/  شــعــب غـــرب كـــردســـتـــان«، 
جسم  بـــنـــاء  فـــي  وشـــــرع   ،2011 أول  كـــانـــون 
ــدات حــمــايــة  ــ ــ أمـــنـــي وعـــســـكـــري تــضــّمــن »وحـ
)األســايــش(، فضًا  الشعب« وجــهــاز شرطة 
ــرأة. ويــبــلــغ عـــدد هــذه  عــن وحــــدات حــمــايــة املــ
القوات مجتمعًة، في الوقت الراهن، نحو 50 
ألــف مــقــاتــل. وقــد سمح تشكيل هــذه األذرع 
األمنية والعسكرية للحزب ببسط سيطرته 
على املناطق التي أخاها النظام في أقصى 

شمال شرق سورية، ابتداًء من عام 2012. 
اســتــغــل الـــحـــزب حـــالـــة الـــفـــراغ الــنــاشــئــة عن 
انسحاب النظام، وأعلن في نوفمبر/ تشرين 
ذاتــيــة في  إدارة  إنــشــاَء مناطق  ثــانــي 2013، 
ثاث مناطق هي: الجزيرة في أقصى شمال 
شرق الباد، وعن العرب شمااًل، وعفرين في 
 منها مجالس 

ّ
الشمال الغربي. وأقام في كل

الـــوزارات وقـــّوًة شرطيًة، في خطوٍة  تحاكي 
أثارت شكوكا كثيرًة في الهدف النهائي الذي 
يسعى إليه أكراد حزب االتحاد الديمقراطي. 
وبــعــد صــعــود تــنــظــيــم الـــدولـــة وتـــمـــّدده بن 
املوصل والرقة، لفت األكراد انتباه الواليات 
استخدامهم  قـــّررت  التي  األميركية  املتحدة 
ــــدت لهم  فــي مــواجــهــة تنظيم الـــدولـــة، وأوجـ
معركة  في  الصمود  من  مّكنهم  كبيرًا  دعما 
عن العرب، طوال أكثر من ثاثة أشهر، ومن 
دْحـــر التنظيم بــعــيــًدا عــن املــديــنــة فــي مطلع 
عــام 2015. ومنذ ذلــك الــوقــت، تحّول األكــراد 
اإلستراتيجية  فــي  رئيس  طــرٍف محّلي  إلــى 
األميركية الخاصة بمواجهة تنظيم الدولة، 
كما أنــهــم اســتــفــادوا مــن الــتــدخــل العسكري 
أواخــر  السورية في  املعارضة  الروسي ضــّد 
عام 2015، وسيطروا على مناطق ال يقطنها 
في  فيها؛  لهم  تاريخية  مــزاعــم  وال  األكــــراد، 
إطــار سعيهم إلى تحقيق تواصل جغرافي، 
ُيــمــّكــنــهــم مــــن إعــــــان إقـــلـــيـــم فـــيـــدرالـــي عــلــى 
أساٍس جغرافي، أو على أساٍس ديموغرافي، 
االتحاد  ويسعى  مسلم.  صالح  أعلن  مثلما 
الديموقراطي، حاليا، إلى بناء قوة عسكرية 
ألــف مقاتل( نتيجة  إلــى 100  ضاربة )تصل 
ــــوارد اقــتــصــاديــة مــهــّمــة؛ وذلــــك بعد  تــوفــر مـ
سيطرته على الحقول النفطية في الرميان، 
الــســويــديــة، ومحالج قطن  فــي  ومعامل غــاز 
في ريف الحسكة، إضافًة إلى سهول القمح 

وتجارة املواشي.

مأزق جغرافية األكراد السوريين 
ــراق، ال يقطن  ــعـ عــلــى خـــاف وضــعــهــم فــي الـ
أكـــراد ســوريــة منطقًة جغرافيًة مــحــددًة، بل 
يــتــوزعــون فــي مــنــاطــق واســعــة مــن الــجــزيــرة 
القرن  فــي مطلع  استقطبت،  الــتــي  الــســوريــة 
ــي، آالف الـــاجـــئـــن األكـــــــراد الـــفـــاّريـــن  ــاضــ املــ
مــن تــركــيــا، بــعــد تــمــّرد الــشــيــخ سعيد بــيــران 
ــّجـــريـــن األكـــــراد  امُلـــهـ ــلـــغ عــــدد  عــــام 1925. وبـ
إلـــى الــجــزيــرة الــســوريــة خـــال الــفــتــرة 1925 
فيها  أنــشــأوا  ألــف نسمة،  - 1943 نحو 130 
»بنية  عــن  ــا  جــذرّيً يختلف  ا  محلّيً مجتمعا 
ــع الــــــكــــــردي الــــــســــــوري الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــمـ ــتـ ــجـ املـ
البلد،  حــيــاة  دورة  فــي  واملندمجة  الشامية، 
مــثــل األكـــــراد األيــوبــيــن فـــي دمـــشـــق«. لــذلــك، 
اعــتــمــدت الــحــكــومــات الـــســـوريـــة، فـــي الــعــهــد 
الوطني، سياسة مراقبٍة حــذرٍة في تسجيل 
ــامـــت حــكــومــة خـــالـــد الــعــظــم  املـــهـــاجـــريـــن، وقـ
الحسكة  محافظة  فــي  استثنائي  بــإحــصــاء 
إلى  استند   ،1962 أول  تشرين  أكتوبر/  فــي 
سجات قيود األحوال املدنية قبل عام 1945، 
واشترطت تلك الحكومات أن يكون املواطن 

مقيما في سورية منذ ذلك الوقت، فسّجلت 
85 ألف مقيم في محافظة الحسكة، وجّردت 
25 ألف نسمٍة جنسيَتهم. ثّم ارتفع عددهم، 
الـــزيـــادة الطبيعية.  الــوقــت وبــســبــب  بــمــرور 
ــراد ســوريــة عــلــى طــول  وقـــد اســتــقــر أغــلــب أكــ
الحدود مع تركيا في ثاث مناطق متباعدة 
عن بعضها، هي املرتفعات الشمالية الغربية 
ــعــــرب فــــي الـــشـــمـــال،  ــريـــن، وعـــــن الــ ــفـ حـــــول عـ

والجزيرة في الشمال الشرقي.
ويفصل كانتون الجزيرة، املمتد بن املالكية 
ورأس العن، برزخ سكاني عربي واسع على 
الكردي  الكانتون  عن  كيلومترًا   130 امتداد 
الــعــرب، تتوسطه مدينة تل  الثاني فــي عــن 
في  العربية.  السكانية  األغلبية  ذات  أبيض 
حن يفصل الكانتونن الواقعن إلى الشرق 
مــن نــهــر الــفــرات شــريــٌط مــن املـــدن واملــنــاطــق 
الــعــربــيــة املــمــتــدة غـــربـــا حــتــى شـــمـــال حــلــب، 
ــواًل إلـــى الــكــانــتــون الــثــالــث فـــي عــفــريــن.  ــ وصـ
ــا بــتــنــاثــر  ــ ويــضــيــق الــقــومــيــون األكـــــــراد ذرعـ
عهم في 

ُّ
مناطق إقامة األكراد السورين، وتوز

ثاث مناطق على امتداد نحو 800 كيلومتر 
الحدود مع تركيا، ضمن عمٍق ضحٍل،  على 
 

ّ
ال يــتــجــاوز أحــيــاًنــا 3 كــيــلــومــتــرات. غــيــر أن

التصّور الرئيس لحزب االتحاد الديمقراطي، 
وقوى قومية كردية أخرى، يؤّكد ضرورة أن 
يــكــون هــنــاك تــواصــل جــغــرافــي بــن املناطق 
الكردية. وقد بدأ القوميون األكراد يتداولون 
مصطلح »روج آفا« )أي كردستان الغربية( 
األكـــراد  لــلــداللــة على مناطق سيطرة  أخــيــرًا 
السورين؛ في محاولة لالتفاف على وجود 
بوصفها  مناطقهم،  بــن  الــعــربــيــة  األغــلــبــيــة 
 

ّ
ا مـــن »كـــردســـتـــان الـــكـــبـــرى«، عــلــمــا أن جــــــزًء
مصطلح »كردستان الغربية« لم َيرد له ذكٌر 
فــي أرشــيــف الــحــركــة الــقــومــيــة الــكــرديــة، قبل 
استخدامه  الديمقراطي«  »االتــحــاد  يبدأ  أن 
الــحــرب  أوجـــــدت   .2004  -  2003 الــفــتــرة  فـــي 

املتحدة ضــّد تنظيم  الــواليــات  الــتــي تشنها 
الكردية  للقوى  )داعــــش(  اإلســامــيــة  الــدولــة 
ــيـــة؛  ــّمـ ــًة عـــلـــى غـــايـــة مــــن األهـ املـــغـــالـــيـــة فــــرصــ
وذلــــك فـــي مـــا يــتــعــّلــق بــتــطــلــعــاتــهــا الــقــومــيــة 
لتحقيق الــتــواصــل الــجــغــرافــي املــنــشــود بن 
الفرات.  نهر  الذاتية شرق  اإلدارة  كانتونات 
فــقــد بــذلــت »قــــوات حــمــايــة الــشــعــب« التابعة 
فــي وسعها  مــا  الديمقراطي  االتــحــاد  لحزب 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة تــل أبــيــض، لــتــجــاوز 
الــذي يفصل بــن كانتوني  الــوجــود العربي 
الــجــزيــرة وعـــن الــعــرب، وشـــرع الــحــزب منذ 
ســيــطــرتــه عــلــى املـــديـــنـــة، فـــي مــنــتــصــف عــام 
محّلية  إدارة  مــؤســســات  إنـــشـــاء  فـــي   ،2015
الــشــعــب، وقـــوات األســايــش،  فيها؛ مثل بيت 
الــكــرديــة،  اإلدارة  قــلــب  فــي  مــقــّدمــًة لوضعها 
 تــل أبــيــض لــم تــظــهــر في 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن أن

الــخــرائــط الــكــرديــة إال أخــيــرًا، إذ ظــهــرت، أّول 
ــــوري بــريــمــو أحــــد قـــادة  ــرة، فـــي خــريــطــة نـ ــ مـ
حزب االتحاد الديمقراطي. وقد شملت هذه 
لسورية،  الشمالي  الشريط  كامل  الخريطة 
املمتد بمحاذاة الحدود التركية من املالكية 
شرقا، حتى لواء إسكندرون غربا )محافظة 

هاتاي التركية(. 
أّما غرب الفرات، فقد حاولت »قــوات سوريا 
واجهة  تشكيلها  جــرى  التي  الديمقراطية« 
لــلــتــمــويــه عــلــى هــويــتــهــا الـــكـــرديـــة الــقــومــيــة 
بالتحالف مع عشائر عربية صغيرة، والتي 
قّوتها،  الشعب عماد  تشّكل وحــدات حماية 
حـــاولـــت االســـتـــفـــادة مـــن الــتــدخــل الــعــســكــري 
ــوات  ــ ــهــــدف هـــزيـــمـــة قـ ــتــ ــي الــــــــذي اســ ــ ــروســ ــ الــ
املعارضة السورية في ريف حلب الشمالي؛ 
وذلــــك بــالــتــقــدم شـــرًقـــا مـــن عــفــريــن والــتــمــدد 
شرق  الواقع  العرب  عن  بكانتون  لاتصال 
ــذا املــخــطــط الــطــمــوح الـــذي   هــ

ّ
الــنــهــر، إال أن

يتطلب تنفيذه السيطرة على املنطقة املمتدة 
ــزاز وجــرابــلــس تــحــول دونــــه عــوائــق  ــ بـــن إعـ
الشديدة،  التركية  املعارضة  أهمها  عــديــدة، 
ووجود تنظيم الدولة، فضًا عن أّنه يتطّلب 
الحدود  كامل  على  الكردية  الــقــوات  سيطرة 
كبيرة  مدنا  تشمل  التي  لسورية  الشمالية 
العرب؛ على غرار جرابلس ومنبج  يسكنها 
ــبـــاب ومــســكــنــة وديــــر حـــافـــر، والــســيــطــرة  والـ
على مدن إعــزاز وتل رفعت ومــارع وأريافها 
الشمالي، وهي معاقل مهّمة  في ريف حلب 

لقوات املعارضة السورية.
ــاد الــديــمــقــراطــي   حــــزب االتــــحــ

ّ
ال شـــك فـــي أن

نجح، نتيجًة لسيطرته على بلدة تل أبيض 
الغربي، في تحقيق  الشمالي  الرقة  ريــف  في 
الجزيرة وعن  كانتوني  وصــٍل جغرافي بن 
الـــعـــرب، وســــوف يــجــهــد مــســتــقــبــًا فـــي وصــل 
هــاذيــن الــكــانــتــونــن بــكــانــتــون عــفــريــن شمال 
 األوضاع امليدانية 

ّ
حلب، عندما يتراءى له أن

 ُحظوته 
ّ

والسياسية مواتية، خصوصا في ظل
بدعم مشترك روسي – أميركي، شّجعه على 

إعان الفيدرالية من جانٍب واحٍد. 
ــاع  ــ ــ األوضـ اســـتـــغـــال  الــــحــــزب  يــــحــــاول  وإْذ 
ــا ســـــوريـــــة، وســـط  ــهـ ــّر بـ ــمــ ــتــــي تــ الـــصـــعـــبـــة الــ
ــة؛ لتحويل  ــيـ اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـ الــتــدافــعــات 
مطالب األكراد السورين من مطالب خاصة 
واإلداريـــة  الثقافية  الديمقراطية  بحقوقهم 
التي ال يختلف أكثر السوريون عليها اليوم، 
في  الجميع  وقــع على  الظلم   

ّ
أن وخصوًصا 

عهد النظام الزائل، إلى مطالب فيدرالية قد 
 عليه أن يتجاوز 

ّ
تكون مقّدمة للتقسيم، فإن

مع  التعامل  أوالهــمــا  أساسيتن؛  مسألتن 
الــوجــود الــديــمــوغــرافــي الــعــربــي الكثيف في 
الــخــريــطــة الـــكـــرديـــة املـــنـــشـــودة، وتـــبـــدو هــذه 
املـــهـــّمـــة لــنــا صــعــبــة الــتــحــقــيــق، زيـــــــادًة على 
بمواصلة  متمّثلة  تــكــون  قــد  الــتــي  تكلفتها 
ــّد الـــعـــرب. وثــانــيــتــهــمــا  الــتــطــهــيــر اإلثـــنـــي ضــ
مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــعـــارضـــة أكــــثــــر الــــســــوريــــن أّي 
 

ّ
ــم، مـــا يــعــنــي أن ــاوالت لــتــقــســيــم بــــادهــ مــــحــ

حزب االتحاد الديمقراطي، والقوى القومية 
الكردية التي تلّف لّفه، بصدد تقديم وصفٍة 
لصراع عربي كــردي طويل، لن تكون األزمة 
الــزمــنــي. وإذا  مــن دون شــّك، سقَفه  الحالية، 
أضــفــنــا إلـــى ذلـــك وجــــود مــعــارضــة إقليمية 
قــويــة ألّي مــشــروع انــفــصــالــي كــــردي، فضًا 
له،  السورية  عن معارضة مختلف األطــراف 
 أمــل نجاح هــذا املــشــروع يغدو ضئيًا، 

ّ
فــإن

حتى لــو تــوفــرت لــه إمــكــانــات الــدعــم الــدولــي 
ــي- أمــيــركــي( وأيـــدتـــه مـــعـــادالت الــقــوة  ــ )روسـ
 الــجــغــرافــيــا هـــي األمـــر 

ّ
ـــا؛ ألن الــقــائــمــة حـــالـــّيً

 
ّ

الــثــابــت الــوحــيــد فــي الــســيــاســة، فــي حــن أن
القوة متغيرة.

كــانــت نــقــطــة الــضــعــف الـــكـــرديـــة، مــنــذ بــدايــة 
قــوًى  جهة  مــن  باستغالها  متمّثلًة  الــقــرن، 
دولــيــة فــي صــراعــاتــهــا فــي الــشــرق األوســـط، 
قبل التخلي عنها عند أول منعطف. ولذلك، 
ــلـــى ذلــــــك الـــلـــقـــاء  ــاد عـ ــمــ ــتــ يـــنـــبـــغـــي عــــــدم االعــ
ــم حـــزب قــومــي  األمــيــركــي - الـــروســـي فـــي دعـ
كردي متطّرف ملحاربة داعــش. وفي املقابل، 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــضــامــنــة  ــنــ تــــكــــون املــــواطــ
ــراد فــي ســوريــة. ولكن،  لحقوق الــعــرب واألكــ
ال يــجــوز انــتــقــاد األكـــثـــريـــة الــعــربــيــة بسبب 
أيديولوجيٍة قوميٍة ألحــزاٍب حاكمٍة عاناها 
الــعــرب وغــيــرهــم، وال يــجــوز كــذلــك اإلصــــرار 
جهة  من  متطرفٍة  أيديولوجيٍة  صيغٍة  على 
الــقــومــيــة الـــكـــرديـــة، والــتــخــّلــي عـــن الــوطــنــيــة 
السورية. فهذا مّما ال يصلح أساسا لتعايش 
ــار مــواطــنــٍة ســوريــٍة  ــــردي، فـــي إطــ عــربــي – كـ
ــلـــة. وهــــــذه املـــواطـــنـــة هــي  ديـــمـــقـــراطـــيـــة شـــامـ
مستدامٍة،  حــرٍب  من  البديل  الوحيد  الخيار 

يخسر فيها الجميع.

تنقضه وقائع الجغرافيا وديموغرافيتها

ُحلم الفيدرالية الكردي في سورية

حزب االتحاد 
الديمقراطي نجح، 

نتيجًة لسيطرته على 
بلدة تل أبيض في ريف 
الرقة الشمالي الغربي، 

في تحقيق وصٍل 
جغرافي بين كانتوني 

الجزيرة وعين العرب

مع انطالق الثورة 
السورية واتساع 

نطاقها، انضّم جزء 
من األكراد السوريين 

إليها وإلى هيئات 
المعارضة، في حين 
انصرف جزء آخر إلى 

استغالل الوضع، خدمًة 
ألجندات مختلفة

أصــدر المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات تقدير الموقف التالي عــن قضية مطلب قوى ســورية كردية فيدرالية في 
مناطق في شــمال ســورية. وذلك على الرغم من أن الجغرافيا نفســها للبالد ال تتيح إمكانية لهذا األمــر، وكذلك ديموغرافيا 

األكراد أنفسهم

سوريون أكراد يتجمعون لالحتفال بالعام الكردي الجديد في عين العرب في 21 مارس 2015 )فرانس برس(

كردستان  )أي  آفا«  »روج  مصطلح  يتداولون  األكــراد  القوميون  بدأ 
في  السوريين؛  ــراد  األك سيطرة  مناطق  على  للداللة  أخيرًا  الغربية( 
محاولة لاللتفاف على وجود األغلبية العربية بين مناطقهم، بوصفها 
جزًءا من »كردستان الكبرى«، علمًا أّن مصطلح »كردستان الغربية« لم 
يبدأ »االتحاد  أن  الكردية، قبل  القومية  الحركة  أرشيف  يَرد له ذكرٌ في 

الديمقراطي« استخدامه في الفترة 2003 - 2004.

»روج آفا«
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الصحافيون السوريون: 
معاناة مستمرة

نهاية الفصل األول 
من حرب الخصوصية

التكنولوجيا تغيّر مفهوم 
التسوق

عدنان علي

تواصل السلطات التركية اعتقال الصحافي 
الســوري عبــد الســام حــاج بكــري )املعــروف 
لليــوم  خليــل(  أبــو  عمــر  باســم  إعاميــا 
ليكــون  لــه،  تهمــة  أيــة  توجيــه  دون  العاشــر 
بذلــك الصحافــي الرابــع الــذي يتــم اعتقالــه، 
أو االعتــداء عليــه، مــن ضمــن املجموعــة التي 
قابلــت الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغان 

في 23 /1/ 2016 املاضي.
وقال شقيق عبد السام، طارق الحاج بكري 
شــقيقه  إيقــاف  تــم  إنــه  الجديــد«  »العربــي  لـ
فــي  الهجــرة  ملراجعــة مديريــة  ذهــب  عندمــا 
منطقة الواليات بســبب عدم قراءة »الكملك« 
)بطاقــة التعريــف( الخاصــة بــه في حاســوب 
صاحــب  مــع  إليــه  ذهــب  الــذي  األمــن  مركــز 
مكتــب إيجــار مــن أجــل تشــغيل ســاعة الغــاز 
في منزل كان قد اســتأجره حديثا، مع العلم 
أن »الكملــك« صــادر عــن مركــز أمن في مدينة 

غازي عينتاب التركية بحسب األصول.
الهجــرة  إلــى مركــز  وأضــاف »عنــد وصولــه 
مباشــرة  إيقافــه  تــم  نفســه  عــن  والتعريــف 
زال  ومــا   2016  /3  /21 االثنــن  وذلــك ظهــر 
قيــد االحتجــاز إلى اآلن وســط حيرة شــديدة 
حول سبب االعتقال، فقد تم أخذه إلى شعبة 
األجانــب عنــد كــراج كلــس القديــم وأودع مــع 

املجرمن واملتطرفن«.
املجموعــة  ضمــن  مــن  الســام  عبــد  وكان 
التــي قابلــت أردوغــان فــي 23/ 1 مــن العــام 
يتــم  الــذي  الرابــع  الصحافــي  وهــو  الحالــي 
اعتقالــه مــن تلــك املجموعــة مــن دون معرفــة 
لــدى  اعتقالهــم  يتــم  حيــث  االعتقــال،  ســبب 

مراجعتهم أية دائرة أمنية في تركيا.
 إلــى عبــد الســام، اعتقــل الصحافي 

ً
وإضافــة

رامــي الجــّراح، وصحافيتــن أخرين، األولى 
اعتقلــت لعــدة أيــام واألخــرى تمــت اإلســاءة 
إليهــا وتمزيــق أوراقهــا مــن جانــب الشــرطة، 
لكنهمــا ترفضــان إيــراد اســميهما. مــع العلم 
أنــه تــم إطاق ســراح الثاثة بعــد احتجازهم 

لعدة أيام ودون توجيه تهم محددة.
وقــال شــقيق عبــد الســام إنــه لــدى مراجعــه 
دائــرة الهجــرة أجابــوا أنــه ال توجــد مشــكلة 
حولــه، وأنهــم رفعــوا برقيــة إلــى أنقــرة بعــدم 
وجــود أي إشــكال وإنهــم بانتظــار الــرد الذي 

لم يأِت حتى اآلن.
وأوضح الحاج بكري أنه من خال تحرياته 
الخاصــة، تبــن لــه أنــه »ربمــا جــرى تعميــم 
أردوغــان  التقــوا  الذيــن  الصحافيــن  قائمــة 
علــى دوائــر الهجــرة والجــوازات، حيــث يتــم 
إيقــاف أي واحــد منهــم لــدى مراجعتــه تلــك 
الدوائــر، وذلــك علــى خلفيــة الشــكاوى التــي 
طرحهــا هــؤالء أمــام أردوغــان ضــد عناصــر 
الصحافيــن  معاملتهــم  وســوء  الشــرطة، 
الســورين، خاصــة أن أحــد الصحافيــن كان 
يــد  علــى  الفتــرة  تلــك  فــي  للضــرب  تعــرض 
عناصــر الشــرطة فــي املنطقــة الحدوديــة بن 

سورية وتركيا.
وعبــد الســام حــاج بكــري مــن مواليــد عــام 
1969 من محافظة الاذقية، وهو متخرج من 
قسم الصحافة في جامعة دمشق عام 1994، 
وقــد عمــل قبــل الثورة في جريــدة البعث قبل 
انشــقاقه عنهــا مــع بدايــات عــام 2013 ليعمل 
فيمــا بعــد مديرا للمكتب اإلعامي في وزارة 
التربيــة فــي الحكومة املؤقتــة، إضافة لكتابة 
مــواد دوريــة فــي »الجزيــرة نــت«، وهــو أحــد 
مؤسســي »البرملــان الســوري الحر للشــباب« 
الســورية«  للثــورة  العامــة  »الهيئــة  وعضــو 

ومدير مكتبها اإلعامي في الساحل.
ويواجــه الصحافيون الســوريون فــي تركيا، 
ومجمــل الصحافين العرب، صعوبات جمة 

منوعات
الطائرة 
المصرية

القاهرة ـ العربي الجديد

غطــى خبــر اختطــاف طائرة تابعة لطيــران مصر، متوجهة 
من اإلسكندرية إلى القاهرة، وتوجيه مسارها إلى قبرص 
علــى جميــع األنبــاء على مواقع التواصــل االجتماعي أمس. 
فتحّولــت مواقــع التواصــل االجتماعــي إلــى القيــام بدورهــا 
املعتاد: نقل األخبار، افتراض التحليالت، ونشر الشائعات.

تفاعل الحدث ســريعًا على مواقع التواصل ليصبح األكثر 
 علــى »تويتــر«، عبــر وســم #EgyptAir الــذي حصد 

ً
تــداوال

إلــى وســمي  فــورًا، باإلضافــة  تغريــدة  ألــف  مــن 28  أكثــر 

وباإلضافــة   ،MS181#و »#الطائرة_املصرية_املخطوفــة« 
إلــى وســم »#اختطاف_طائره_مصريــه« الــذي وصــل إلــى 
 عامليًا. وعلى »فيســبوك« أيضًا، نشــر 

ً
الئحــة األكثــر تــداوال

املســتخدمون األخبــار التــي يعرفونهــا، وتناقلــوا األحــداث، 
ليصبح الحدث أحد أبرز ما تم تداوله صباحًا.

وعلى الفور، بدأت الشائعات باالنتشار، فظهرت أخبار عن 
أن الخاطــف أفــرج عــن جميــع النســاء واألطفــال والحقًا عن 
املصريــن فقــط، قبــل أن يعلــن طيــران مصــر أنــه أفــرج عــن 
جميــع الــركاب مــا عــدا 4 أجانــب وطاقــم الطائرة، فــي الوقت 
نفســه الــذي قالــت فيــه الخارجيــة القبرصيــة إن حوالــى 20 

شــخصًا ال يزالــون علــى الطائرة. كمــا تضاربت األنباء عن 
عــدد الــركاب، فتداولــت وســائل إعــالم أنهــم أكثــر مــن 80، 
بينمــا قالــت أخــرى إنهــم ال يتعــدون الـــ55. هــذا باإلضافــة 
إلى نشــر معلومات عن أســتاذ جامعي على أنه املختطف، 

ليتبّن الحقًا أنه ليس املختِطف بل أحد املختطفن.
 األمر من السخرية، حيث كتب بعض املستخدمن 

ُ
ولم يخل

»هو لسه في حد بيخطف طيارة في الزمن ده؟«، بينما قال 
آخــر »الطيــار عمــل واحــدة تســتاهل طيارة أل طيارة شــوية 
عليك«. كما سخر مصريون من خبر »إفراج الخاطف عن 

املصرين فقط«.

البــاد  افتقــاد  بســبب  عملهــم  ممارســة  فــي 
لقوانــن ناظمــة لعمــل املؤسســات اإلعاميــة 
خاصــة  األجانــب،  واإلعاميــن  األجنبيــة، 
ممن ال يعملون مع وسائل إعامية معروفة، 
الســورين  الصحافيــن  معظــم  حــال  وهــو 
الذي يعملون غالبا مع شــبه مؤسســات غير 

مسجلة قانونيا لدى السلطات التركية.

واشنطن ـ العربي الجديد

حــرب  مــن  األولــى  املرحلــة  انتهــت 
العمــل،  مــن  أشــهر  فبعــد  الخصوصّيــة. 
تمكــن مكتــب التحقيقــات الفدرالــي FBI مــن 
اللجــوء  دون  مــن  »أيفــون«  هاتــف  اختــراق 
إلى شركة »آبل«، بعد »حرب الخصوصّية« 

كانــت  حيــث  املوضــوع.  إثــر  انطلقــت  التــي 
قــد رفضــت  تطويــر برنامــج  شــركة »آبــل« 
بيانــات  يكســر شــيفرة هواتفهــا واختــراق 
 ذلك سابقة خطيرة. 

ّ
املستخدمن، مؤكدة أن

تمكــن   FBI  
ّ
أن االثنــن،  مســؤولون  وأعلــن 

الــذي  »أيفــون«  الـ هاتــف  إلــى  الدخــول  مــن 
ســان  منفــذي هجــوم  أحــد  يســتخدمه  كان 
برناردينــو، واملتهــم فيهــا ســيد فــاروق مــع 
شــخصا   14 بقتــل  مالــك  تشــفن  زوجتــه 
املاضــي.  فــي مطلــع ديســمبر/كانون األول 
لتنهــي الحكومــة األميركية بذلك طلبها من 

شركة »آبل« والدعوى القضائّية.
وليســت نهاية هذه القضية بنهاية لقضية 
الخصوصيــة، بــل هــي انتهاء لفصــل ُيعتبر 
األول مــن نوعــه علــى كل املســتويات. فهــذا 
الحكومــة  أكــدت  بعدمــا  يأتــي  االختــراق، 
 ال طريقة 

ّ
األميركية مرارًا وتكرارًا ألشهر، أن

ثانية للوصول إلى املعلومات إال عن طريق 
شــركة »آبــل«. كمــا تعهــد FBI بعــدم اللجــوء 

إلى طرق أخرى لقرصنة الهاتف.
ــق املتعاقــد الســابق مــع االســتخبارات 

ّ
وعل

األميركية، جون سنودن، مرارًا على القضّية 
أنهــا األخطــر. وبعــد هــذا اإلعــان،  معتبــرًا 
»أيفــون«  فهاتــف  كــوك،  تيــم  كنــُت  لــو  قــال: 
املقبل سيتضمن رسالة ملن يحاول اختراقه 

تقول »هذا الهاتف يعمل لك. لك فقط«.
وفي التماس قدم إلى املحكمة يطلب رفض 
القضيــة، أعلنــت املدعيــة العامــة األميركيــة 
إيلن ديكير: »قرارنا إلنهاء الدعوى يستند 
فقــط إلــى حقيقــة أنه، بمســاعدة طــرف ثالث 
مؤخــرًا، نحــن اآلن قــادرون علــى فتــح هاتف 
معلومــات  بــأي  املســاس  دون  مــن  أيفــون 

موجودة في الهاتف«.
التــي  املعلومــات  بعــد  عــرف 

ُ
ت لــم  وبينمــا 

أّي  أو  األميركّيــة،  الحكومــة  إليهــا  وصلــت 
أنــواع »أيفــون« هــي القــادرة علــى االختــراق 
نســبة  يرفــع  غايتهــا  تحقيقهــا   

ّ
لكــن اآلن، 

وإمكانّيــة  الخصوصّيــة،  علــى  الخطــر 
رفــع دعــاوى كالتــي ُرفعــت علــى »آبــل« فــي 
ها 

ّ
املستقبل، أعلنت شركة »آبل« في رّدها أن

برنامــج  إنشــاء  أن  البدايــة  منــذ  »اعتقــدت 
مــا  وهــو  ســابقة،  يعتبــر  الشــيفرة  يكســر 
 الدعوى 

ّ
التزمــت بــه ولم تفعله، وتعتقد بأن

لــم يُكــن يجــب أن ترفع في األســاس«. وفيما 
»ستســتمّر  هــا 

ّ
أن علــى  الشــركة  شــددت 

تحقيقاتهــم«،  فــي  الســلطات  بمســاعدة 
أكــدت أنهــا ستســتمّر فــي تطويــر أجهزتهــا 
ورفــع مســتوى األمــان عليهــا بينمــا تتطور 

الهجمات«.
الواليــات   

ّ
أن »نعتقــد  الشــركة:  وأضافــت 

حــول  الــدول  مــن  وغيرهــا  املتحــدة 
وأمانــا  محمّيــة  بيانــات  تســتحق  العالــم 
مقابــل  واحــدة  تضحيــة  وخصوصّيــة. 
األخــرى تضع األشــخاص والــدول في خطر 
أكبــر فقــط«. وأنهــت بالقــول: »هــذه الدعــوى 
والحقــوق  الخصوصّيــة  عــن  بالــكام  أتــت 
املدنّيــة واألمــن واألمــان، وهــو أمــر يجــب أن 
يتــم النقــاش فيــه. آبــل مســتمرة فــي خــوض 

هذه النقاشات«.
 »engadget« موقــع  نقــل  أيــام،  ومنــذ 
التكنولوجــي، تقاريــر تتحــدث عــن شــروع 
شــركة »آبل« بتصميــم أنظمة حماية وأمان 
خاصة بخوادمها، وذلك بســبب التهديدات 
األمنيــة التــي تــم تداولهــا خــال األســابيع 
املاضيــة والتــي قــد تســتهدف »آي كاود«. 
ويعــود الســبب األهــم إلــى محــاوالت »آبــل« 
تفــادي وتخطي عمليــات القرصنة املحدقة، 
خوادمهــا  اختــراق  الشــركة  تخشــى  حيــث 
معهــا  تتعــاون  قــد  ثالثــة  أطــراف  قبــل  مــن 

الحكومة.

محمد فتحي

تدخل التكنولوجيا في الكثير من األشــياء املســتخدمة في 
 يــوم تســهيات جديــدة الســتخدام تلك 

ّ
حياتنــا. وتظهــر كل

الوســائل التــي تكــون مهمتهــا راحــة املســتخدم والســرعة 
والســهولة فــي التعامــل. مــن ضمــن تلــك األمــور، التســوق، 
وتتطــور  يوميــا،  والشــراء  التســوق  طــرق  تتجــدد  حيــث 
بكثافة. فيوجد اآلن، إلى جانب الطريقة التقليدية لتســوق 
الشــراء  عبــر  الحديثــة  الطريقــة  املابــس،  أو  البضائــع 
التقليديــة، ظهــرت تجــارب  الطــرق  اإللكترونــي. ولتطويــر 
بّدل مفهومنــا للتصرفــات االعتيادّيــة فــي 

ُ
تكنولوجّيــة ســت

حياتنا، كشراء البضائع وغيرها.
التجربــة األولــى: ابتكــرت إحــدى الشــركات طريقــة جديــدة 
علــى  بتنزيلــه  تقــوم  تطبيــق  طريــق  عــن  األطعمــة  لشــراء 
الهاتــف، حيــث ســتجد لتلــك الشــركة متاجــر. وفــي املتجــر، 
 ،VIRTUAL يوجــد لوائــح للطعــام واملنتجــات االفتراضّيــة
فيقوم عندها املشتري بعمل مسح للمنتجات التي يريدها، 
ثــم يقــوم باختيــار الوقت املطلوب توصيله للمنزل، ويكمل 
ه أو غيرهــا. وفــي 

ّ
مــا يفعلــه ســواًء كان فــي العمــل أو يتنــز

الوقــت املحــدد، ســيصل مــا تم اختياره إلــى منزله. التجربة 
ــا فــي مجــال التســوق لألطعمــة واملشــتريات 

ً
الثانيــة: أيض

الغذائيــة، قامــت شــركة بتطويــر عربة التســوق لتكون آلية، 
حيث تقوم بتسجيل حساب شخصي على النظام الخاص 
بهــا، وتتبعــك العربــة عــن طريــق كاميرا مزودة بهــا، لتكون 
خلفــك أينمــا ذهبــت باملتجــر، كمــا تقتــرح العربــة عليــك مــا 
تحــّب شــراءه أو مــا تفضلــه من طعام، وتقترح ما يتناســب 
معه لتقترح شــراءه، وتدلك على مكانه في الســوبرماركت. 
وأيضــا تــم تزويــد العربــة بماســح لألكواد، حيــث تقوم هي 
بعمليــات حســاب ثمــن كل املشــتريات ليكــون عليــك الدفــع 

واملغادرة فقط.
التجربة الثالثة: في محل املابس، غالبا ما يجد املستهلك 
معاناة للمقارنة بن األشياء التي يجب شراؤها. ومؤخرا 
شــركة  قامــت  لذلــك  واملقارنــة،  للتصويــر  الكثيــرون  يلجــأ 
بتطويــر مــرآة ذات مســجل فــي محــل مابس نســائية وذلك 
لتقــوم املســتهلكة بقيــاس الثــوب ثم آخــر، واملقارنة بينهما 
بســهولة عــن طريــق فيديــو قصيــر مدتــه 10 ثــوان، وكذلــك 
التواصــل  مواقــع  عبــر  األصدقــاء  إلــى  إرســاله  تســتطيع 

االجتماعي.

عمر أبو خليل معتقل 
لليوم العاشر بدون 

توجيه أية تهمة له

لم تعرف بعد 
المعلومات التي وصلت 

إليها الحكومة األميركية
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األساسي النقد االجتماعي والسياسي. كان 
ومن  بهجت،  شفيق  أحمد  يكتبه  البرنامج 
إخــــراج يــوســف حــجــازي. اســتــمــر البرنامج 
مدة 35 سنة حتى وفاة املهندس سنة 2006.

على الناصية
ــر الـــبـــرامـــج الــتــفــاعــلــيــة مــع  ــهـ ــد مــــن أشـ ــ واحــ
الــجــمــاهــيــر، فــكــانــت اإلذاعـــيـــة »آمــــال فهمي« 
ينقلون  الـــشـــارع،  فــي  مــواطــنــن  تستضيف 
إليها همومهم وشكاواهم بصورة مباشرة. 
اإلذاعـــي،  يــد  البرنامج سنة 1957 على  بــدأ 
أحــمــد طــاهــر، واســتــمــر مــدة 50 ســنــة، وكــان 
يـــذاع فــي الــواحــدة والــنــصــف ظهر الجمعة. 

توقف البرنامج في أغسطس 2013.

غنوة وحدوتة
ــك الــصــوت  مـــن عـــالمـــات اإلذاعـــــــة املـــصـــريـــة ذلــ

أسلوب  كــان  توفيق.  فضيلة  لــإذاعــيــة  املميز 
)أبــلــة فــضــيــلــة( جــاذبــا وهـــي تــحــكــي لــألطــفــال 
حواديت هادفة ومسلية في برنامجها )غنوة 
بأغنيته  أيــضــا،  البرنامج  اشتهر  وحــدوتــة(. 
الـــتـــي يــغــنــيــهــا األطـــفـــال وتـــقـــول كــلــمــاتــهــا: يا 
تــعــالــوا مــعــايــا/ علشان نسمع  ــاوالد/  يــ والد 
جميلة/  حكاية  تحكيلنا  راح  فضيلة/  أبــلــة 
أسامينا/  كمان  وتملينا  وتسلينا  وتهنينا 

أبلة/ أبلة فضيلة«.

القاهرة ـ محمد كريم

الفضائي،  البث  رقعة  اتساع  مع 
مـــنـــذ عـــقـــديـــن تـــقـــريـــبـــا، ســيــطــرت 
ــــالم  ــلـــى اإلعــ ــة عـ ــريـ ــبـــصـ املــــــــادة الـ
ـــصـــت كـــثـــيـــرًا مــــن دور اإلذاعــــــة 

ّ
بــــصــــورة قـــل

ــة  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــرة اإللـ ــفــ ــطــ ــا ومــــــع الــ ــهــ ــرامــــجــ وبــ
األجيال  بــن  جــدًا  الفجوة  ازدادت  الحديثة 
الــجــديــدة واإلذاعـــــــة. وفــيــمــا يــلــي مجموعة 
في  عــالمــات  لت 

ّ
مث التي  البرامج  أشهر  مــن 

تاريخ اإلذاعة. 

إلى ربات البيوت
فـــي أواخــــــر األربـــعـــيـــنـــيـــات، قـــّدمـــت »صــفــيــة 
ــــن(،  ــيــ ــ )أم اإلذاعــ بـــــ  ــيـــرة  الـــشـــهـ ــنــــدس«  ــهــ املــ
برنامجها االجتماعي »إلى ربات البيوت«، 
كــــان الـــبـــرنـــامـــج يــخــص املـــــــرأة، ويـــــرد على 
مشكالتها األسرية التي تصل إلى البرنامج 

عبر البريد.

بابا شارو
منذ 1940 وملدة عشرين عاما قدم اإلذاعي، 
محمد محمود شعبان، أشهر برامج األطفال 
»بابا شــارو«، وسبب تسمية البرنامج، أن 
مذيع فقرة األطفال كان غائبا، فقام شعبان 
بــتــقــديــم الــحــلــقــة بـــداًل مــنــه بــأســلــوب مميز، 
لفت انتباه األطــفــال والــكــبــار، وحــدث خطأ 
كتابي في اإلعداد وكتبوا »شارو« بداًل من 

»شعبان«، فاشتهر بهذا االسم.

كلمتين وبس
بدأ الفنان فؤاد املهندس تقديم هذا البرنامج 
مــوضــوعــه  ــان  ــ وكــ ســـنـــة 1968،  الـــصـــبـــاحـــي 

تعيش اليوم في منفى 
اختياري هو السويد بعيدًا 

عن سورية

مع انتشار البث الفضائي 
تراجع كثيرًا حضور البرامج 

اإلذاعية

2223
منوعات

همسة عتاب
برنامج يومي يذاع الثامنة والنصف صباحا 
ــنـــاول الــهــمــوم  ــتـ بــــإذاعــــة الـــبـــرنـــامـــج الــــعــــام، يـ
مع  صراعهم  خصوصا  للمصرين،  اليومية 
الــبــيــروقــراطــيــه الــحــكــومــيــة، يـــقـــدم الــبــرنــامــج 
شكاوى املواطنن فى قالب درامــي على مدار 
أيـــــام األســــبــــوع، فــيــمــا يـــقـــدم يـــومـــي الــثــالثــاء 
عـــلـــى شـــكـــاوى  املــــســــؤولــــن  والـــجـــمـــعـــة ردود 
فهيم،  رأفــت  الــراحــل،  الفنان  املواطنن.اشتهر 
البيروقراطي،  الحكومي  املــوظــف  بشخصية 
الشهيرة:  الــبــرنــامــج، بجملته  هـــذا  مــن خـــالل 

»فوت علينا بكرة يا سيد«.

ساعة لقلبك
ــة يــتــم  ــكـــاهـــيـ  بــــرنــــامــــج يــــقــــدم اســــكــــتــــشــــات فـ
البرنامج  بــدأ  الجمهور،  فــي وجــود  تسجيله 
الــبــرنــامــج كوكبة مــن نجوم  فــي 1953، وضــم 
الــكــومــيــديــا مــؤلــفــن ومــمــثــلــن، مــثــل الــكــاتــب 
الراحل، يوسف عوف وأمن الهنيدي ومحمد 
يوسف وعبداملنعم مدبولي، وفــؤاد املهندس 
ومحمد عوض وأمن الهنيدي وخيرية أحمد 
الحداد  السيد وأحمد  زايــد ونبيلة  وجماالت 
ومــحــمــد أحـــمـــد املـــصـــري املـــشـــهـــور)أبـــو ملــعــة( 

وفؤاد راتب )الخواجة بيجو(.

مسرح المنوعات
ــيــــن الــذيــن  عــلــي فــايــق زغـــلـــول، أحــــد اإلذاعــ
أوســاط  االنتشار في  ذائــع  برنامجا  قدموا 
الــشــبــاب خـــاصـــة، هـــو »مـــســـرح املــنــوعــات«، 
املصرية  الجامعات  يــطــوف  كــان  البرنامج 
التمثيلية ويــشــارك  الــفــقــرات  بــعــض  لــيــقــدم 
مشاهد  تتضمن  وكانت  كبار،  نجوم  فيها 

فــنــانــن ومــســابــقــات مثل  وتــقــلــيــد  تمثيلية 
ــلــــط فــــــــن«، كــــانــــت جـــوائـــز  ــغــ مـــســـابـــقـــة: »الــ
الــبــرنــامــج تــبــدأ مــن 10 جــنــيــهــات وتنتهي 
بــأربــعــن جــنــيــه. الــبــرنــامــج كـــان مـــن إعـــداد 

عبدالجواد الضاني.

أغرب القضايا
ــانـــت تــبــثــهــا  ــتـــي كـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــد الـــبـــرامـــج اإلذاعـ ــ أحـ
يــوم خميس، حيث  العام كل  البرنامج  إذاعــة 
يــتــم الــتــعــرض درامـــيـــا لـــواحـــدة مـــن القصص 
في  ومثلت  بالفعل،  حــدثــت  الــتــي  البوليسية 
وقتها لغزًا، وكان يكتبه ويخرجه عبده دياب.

747120 إذاعة
 الرقم هو رقم هاتف اإلذاعة القديم، وفي هذا 
بصورة  جنائية  قضية  عــرض  يتم  البرنامج 
ــة كـــل يــــوم جــمــعــة فـــي فـــتـــرة الــضــحــى،  ــيــ درامــ
الجماهير حلها من خالل عبارة  وُيطلب من 
مشهورة تقول: »من الجانى؟! إذا عرفت الحل؛ 
اتصل بـ 747120 إذاعــة«. وكان املتصل الفائز 
يحصل على جائزة قدرها 50 جنيها. وتعلن 
يكتبه  كان  البرنامج  الجمعة.  النتيجة عصر 
الــراحــل  اإلذاعــــي  السبعينيات  منذ  ويــخــرجــه 

أحمد عثمان، ملدة ثالثن عاما.

قطرات الندى
ــود حــســن  ــمــ ــحــ ــه ســــــلــــــوان مــ ــدمــ ــقــ ــــج تــ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
إســمــاعــيــل، وتلتقط كــل صــبــاح ملــحــة شعرية 
جديدة، تقرأها بصوتها مع موسيقى هادئة، 
اشــتــهــر الــبــرنــامــج بــمــقــدمــة صــوتــيــة لــإذاعــي 

الكبير الشاعر فاروق شوشة.

قال الفيلسوف
منذ منتصف السبعينيات، تعرف املستمعون 
ــوت الــفــنــانــة »ســـمـــيـــرة عــبــدالــعــزيــز«  عــلــى صــ
قــال لي صديق فيلسوف بأقوال  وهــي تقول: 
الحكماء شغوف...«. وكان يقوم بدور صديقها 
الفيلسوف الحكيم اإلذاعي الفلسطيني، سعد 
اوي، مدة البرنامج حوالي خمس دقائق. 

ّ
الغز

ومن إخراج إسالم فارس.

تسالي
تبدأ بقوله:  التي  أبيات صــالح جاهن  كانت 
»غّمض عينيك وامش بخفة ودلع« هي ثيمة 
برنامج »تسالي« الذي تقدمه اإلذاعية إيناس 
جــوهــر، والـــذي كــان يسعى لتقديم معلومات 
ــانـــت مــدتــه  ثــقــافــيــة مــنــوعــة لــلــمــســتــمــعــن. وكـ

خمس دقائق تقريبا!

فلكلورعلى األثير

حدثغناء

خليل العلي

تــنــطــلــق فــــي مـــديـــنـــة صــــــور، جـــنـــوب لــبــنــان، 
الــدولــي  املوسيقي  صــور  مــهــرجــان  فعاليات 
فـــي دورتـــــه الــثــانــيــة، يــــوم األحــــد 9 نــيــســان/
إدارة »مـــســـرح  أعـــلـــنـــت  ــد  ــ ــبـــل. وقـ ــقـ املـ إبــــريــــل 
برعاية  املــهــرجــان سيكون  أن  إســطــنــبــولــي«، 
الثقافة، ريمون عريجي، وبتنظيم من  وزيــر 
جمعية »تيرو« للفنون، وبالتعاون مع وزارة 

الثقافة اللبنانية وبلدية صور.
وفي حديٍث لـ »العربي الجديد«، قال ُمؤّسس 
 هذه 

ّ
املهرجان الفنان، قاسم إسطنبولي: »إن

اللبناني،  صة لالحتفاء بالفن  الــدورة ُمخصَّ
وتكريم األسطورة السّيدة فيروز. وسيشارك 
زيــاد سّحاب، وخالد  الفنانون:  االفتتاح  في 

الهبر، وأمل كعوش«.
وأضــــاف، لــلــمــرة األولــــى ســتــشــارك ســت فــرق 
قــوات حفظ السالم في  تابعة لست دول من 

على  استوكهولم،  في  السويدي  الــراديــو  قبل 
املوسيقي  مع  كانت  وأيضا  ستاليت،  مسرح 
الــســوري مــوســى إلــيــاس، وقـــد القـــت حــضــورًا 
إعــالمــيــا مــمــيــزًا.  أول ظــهــور غــنــائــي لسهير 
شقير كان عام 1987 حن قدمها الفنان سميح 
نفسها  أثبتت  التي  التجربة  )صاحب  شقير 
منذ عــام 1982 والتي رسمت لنفسها مالمح 
قوية وثابتة منذ الحفلة األولى حفلة شريط 
أغــانــي »ملــن أغــنــي«، والــتــي نضجت وتعمقت 
أكــثــر فـــي »بـــيـــدي الــقــيــثــارة« ثـــم »حــنــاجــركــم« 
ثــم »وقـــع خــطــانــا«(. وقتها قــدم سميح أخته 
لها حملت عنوان  أغنية خاصة  بــأول  سهير 
»كانت تجمعنا السهرية ويجمعنا املشوار«، 
وأدهشت الحضور وقتها بصوتها األوبرالي، 
ومن قدرته، بالرغم من عمرها الصغير على 

األداء بكل تلك املهنية وبكل ذاك اإلحساس.
ألفها  الــتــي  هــكــذا تنقلت سهير بــن األغــانــي 
ولــحــنــهــا لــهــا أخـــوهـــا ســمــيــح وكـــانـــت ورود 
روحــي«  »هــدهــدي  أغنية  مــن  تتفتح  صوتها 
الــتــي تــذكــر بتراتيل آســـرة لــلــروح، إلــى أغنية 

حنين عتيق

بحضور قوي وصوت مذهل وعميق، وبدعوة 
الوثائقية،  لــألفــالم  استوكهولم  مهرجان  مــن 
الحفل  شقير  سهير  السورية   الفنانة  أحيت 
الـــخـــتـــامـــي ملـــهـــرجـــان األفـــــــالم الـــوثـــائـــقـــيـــة فــي 
استوكهولم، إذ غنت وحدها ملدة ساعة كاملة 
باملهرجان  املشاركن  كل  من  مؤلف  لجمهور 
باإلضافة إلى العديد من العرب واألوروبين 
مع  قدمت سهير  وقد  املدعوين.  والسويدين 
الـــعـــازف مــوســى خــمــس أغــنــيــات، مــنــهــا ثــالث 
أغنيات قديمة وأغنيتان جديدتان قامت هي 

بتأليف الكلمات وبالتلحن. 
 ولـــم تــكــن هـــذه حفلة الــفــنــانــة سهير األولـــى، 
الــســويــد بعد  فــي  اآلن  أنــهــا مقيمة  خصوصا 
أن ضــاقــت بــالدهــا فــيــهــا مــثــل كــل الــســوريــن، 
بـــل ســبــق أن أحـــيـــت حــفــلــة دعـــيـــت إلــيــهــا من 

جــنــوب لــبــنــان »الــيــونــيــفــيــل«، كــمــا ســتــشــارك 
فرقة فنّية من إيطاليا وأخرى من سورية، ألن 
هــدف املــهــرجــان، هــو دعــم موسيقى الشباب 
واألعـــمـــال املــوســيــقــّيــة والــغــنــائــّيــة الــعــربــّيــة، 
قافي بن مختلف الدول العربّية 

ّ
القي الث

ّ
والت

واألجنبّية.
ه سينطلق كرنفال 

ّ
ويلفت إسطنبولي، إلى أن

شــــارع يــجــوب مــديــنــة صـــور بــمــشــاركــة فــرق 
من  وفلسطينّية  لبنانّية  موسيقّية وكشفّية 

بيروت وصيدا وصور، كذلك فرق دولّية.
وقال إسطنبولي: »الدورة األولى من املهرجان 
والشحرورة  الصافي  وديــع  الراحلن  كّرمت 
صــبــاح، بــمــشــاركــة جـــورج الــصــافــي، وكــلــودا 
عــقــل، وســامــي حـــــّواط، والــيــمــنــي الــهــيــجــري، 
والليبي محمد رزق الله والبريطاني جريمي 

جونس وغيرهم«.
وكــــان مــســرح إســطــنــبــولــي، قــد أطــلــق سابقا 
ومهرجان  الدولي،  املسرحي  مهرجان صور 
صور السينمائي الدولي لدورتن متتالينت، 
ومـــهـــرجـــان »الــســيــنــمــا تــــقــــاوم«، ومــهــرجــان 
السينما األوروبّية باإلضافة إلى الكرنفاالت 
الـــــــشـــــــارع. والـــــــالفـــــــت، أن جــمــيــع  وعــــــــــروض 
لتشكل  للجمهور  مــجــانــّيــة  الــفــاعــلــيــات  هـــذه 
ــنــــوب لــبــنــان  ــا فــــي جــ ــيـ ــنـ بــــذلــــك مـــســـرحـــا وطـ
رغـــم غــيــاب الـــدعـــم الــحــقــيــقــي لــلــمــهــرجــانــات، 
قبل  من  قافة 

ّ
للث الداعمة  السياسات  وغياب 

املؤّسسات العاّمة والخاّصة، كما تم تأسيس 
محترف »تيرو للفنون« للتدريب املجاني في 

مجاالت املسرح والرسم والتصوير.

ــن« الــتــي  ــن يـــابـــا حــ ــم أغــنــيــة »حــ »عـــالـــبـــال«  ثـ
قــدمــتــهــا كــثــنــائــي مـــع الــفــنــان ســمــيــح شــقــيــر، 
»بتعب صوتي  املميزة  أغنيتها  إلى  وبعدها 
مــن الــنــدا«  ثــم أغنية »صــرلــو سنة مــا زارنـــا« 
ثم  أكثر«  تقتربن  اآلن  منا  »تقتربن  وأغنية 
أغنية »ورد حزنك« وبعدها غنت سهير أغنية 
»زفــاف« في شريط »قيثارتان« الذي كان كله 
وألــحــان  درويـــش  الشاعر محمود  تأليف  مــن 
الحفالت  مــن  بكثير  ولــتــشــارك  سميح شقير، 
واملهرجانات العربية والعاملية، ولكن بالرغم 
مــن كــل هـــذا فـــإن صـــوت سهير لــم يــأخــذ حقه 
ــا، وقــــد مــــورس بــحــقــه الــتــهــمــيــش الـــذي  إطـــالقـ
ـــوات الـــتـــي اتــهــمــت  ــ ــلـــب األصـــ ــــورس عـــلـــى أغـ مــ
بــانــتــمــائــهــا لــلــيــســار وخـــاصـــة فـــي دول حكم 
ــد مــــورس عــلــى ســهــيــر ما  الــدكــتــاتــوريــات، وقـ

مورس على تجربة سميح شقير نفسها.
ابتعدت سهير بسبب كل هذا لفترة عن عملها 
الـــغـــنـــائـــي، وعـــمـــلـــت ونـــجـــحـــت كـــإعـــالمـــيـــة فــي 
تلفزيون اإلمارات العربية، ثم عادت لتقدم مع 
مضاء املغربي أغنية »سورة الحلم« إهداء إلى 
شهداء بلدتها القريا، شهداء الثورة السورية 
ــنــــظــــام الــــســــوري  ــم عـــلـــيـــهـــا الــ ــكــ املــــجــــيــــدة، وحــ
بــالــســجــن إذا دخـــلـــت ســـوريـــة. هـــكـــذا تــوفــيــت 
والدتها وهي على بعد ساعتن عنها من دون 
تصل  اآلن  هـــي  وهـــا  تــوديــعــهــا،  تستطيع  أن 
الهاربن  الــســوريــن  مــن  العديد  مثل  السويد 
مــن ظــلــم الــنــظــام ومـــن بــشــاعــة الـــحـــرب، تصل 
قادمة  حقيقية  كموهبة  فــورًا  نفسها  وتثبت 

من سورية.

فيروز ُمكرَّمة في صورسهير شقير... صوت دمشق من السويد
من السويد صدح صوت 

الفنانة السورية سهير 
شقير مغنية للحب 

والثورة اإلنسانية، في 
الحفل الختامي لمهرجان 

األفالم الوثائقية في 
استوكهولم

من فّن قتالي لمواجهة 
الغزاة األوروبيين إلى 

رقصة باتت جزءًا من 
الفلوكلور البرازيلي. 

تعرفوا إلى الرقصة التي 
جابت العالم

ستكرّم السيدة فيروز في 
9 نيسان/ أبريل المقبل، 

من قبل مهرجان صور 
الموسيقي الدولي لبنان، 

برعاية وزارة الثقافة 
اللبنانية

ياسر غريب

بالرغم من أنها تنتمي للفلكلور البرازيلي؛ 
فــقــد تــخــطــت »رقــصــة الــكــابــويــرا« الــحــدود، 
ــا فــــي الــــعــــديــــد مــن  ــريــــدوهــ ــا مــ ــهـ وأصــــبــــح لـ
دول الــعــالــم، وفــي مصر صــار لها مــدربــون 
وأصبحت تعقد لها ورشات عمل للتعريف 

بها وبوسائل احترافها.
يؤرخ للكابويرا بقصة تقول إن املستعبدين 
فــي الــقــرن الـــســـادس عــشــر كــانــوا يــتــدربــون 
عــلــى الــقــتــال فــي غــابــات الــبــرازيــل ملــواجــهــة 
ــاء  ــنــ الــــــغــــــزاة األوربـــــــيـــــــن وغــــيــــرهــــم مـــــن أبــ
الرقص  األبــيــض«، فاحتالوا لدمج  »الــرجــل 
ــتـــدريـــب الـــقـــتـــالـــي إلقـــنـــاع  ــالـ ــقـــى بـ ــيـ واملـــوسـ
ــأن مـــا يــمــارســونــه لــيــس ســوى  املــحــتــلــن بــ
»كابويرا«  اســم  إن  ويقال  شعبية.  رقصات 
يــعــود إلــــى أشـــجـــار كـــانـــوا يـــتـــدربـــون تحت 
اللعبة  ظاللها. كما يعتقد آخــرون أن أصل 
يــعــود إلــى الــغــابــات األفــريــقــيــة نــظــرًا لهوية 
الــحــركــات ولـــون اإليــقــاع األفــريــقــي الــواضــح 

أثناء العرض.
فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
الحكومة  وحــظــرت  العبودية،  ألغيت  عشر 

ــدادًا  ــ ــــذه الـــلـــعـــبـــة، بــحــجــة أن أعــ مـــمـــارســـة هـ
غفيرة من العبيد املحررين رحلوا إلى املدن 
الــكــبــرى، وانــضــم إلــيــهــم األشــقــيــاء وكــّونــوا 
ِقـــــــّر قـــانـــون يقضي 

ُ
عــصــابــات إجـــرامـــيـــة، وأ

بقطع أوتار قدم من يمارس الكابويرا.
ــــدأ أطـــفـــال  ــــع بــــدايــــة الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، بـ ومـ
الشوارع املعجبون بتلك الحركات الجميلة 
فــي تعلمها، وأتــقــنــوهــا، وكــانــوا يــؤدونــهــا 
ــوااًل  ــ ــ ــام الـــســـائـــحـــن لــيــتــكــســبــوا بـــهـــا أمـ ــ ــ أمـ
قليلة، فعاد اإلقبال السلمي إلى الكابويرا، 
وتوقفت الــدولــة عــن تجريم هــذا الــنــوع من 
االســتــعــراضــات، وبــــدأ اعــتــبــارهــا نــوعــا من 
لتعليمها  مـــــدارس  وافــتــتــحــوا  الــفــولــكــلــور 

وتطويرها.
ــبـــات مكثفة  تــحــتــاج الـــكـــابـــويـــرا إلــــى تـــدريـ
ــة والـــتـــركـــيـــز والـــقـــوة  لـــلـــوصـــول إلــــى املــــرونــ
الــــالزمــــة لــتــقــديــم اســـتـــعـــراض مــمــيــز، وهــي 
ــع خـــفـــيـــف يــســمــى  ــريــ ــان أحــــدهــــمــــا ســ ــ ــــوعـ نـ
»هيغوانو« ويمتاز بالحركات األكروباتية 
ُمــرّكــز ويسمى  بطيء  واآلخــر  والبهلوانية، 
إلــى قــوة كبيرة وتركيز  »أنــغــوال« ويحتاج 

شديد ليحفظ اتزان الالعب. 
ــا، هــــــي الـــوضـــعـــيـــة  ــجــ ــنــ ــيــ ــجــ ووضـــــعـــــيـــــة الــ

ــارة عــن  ــبــ األســـاســـيـــة فــــي الـــلـــعـــبـــة، وهـــــي عــ
حــركــة دائــبــة يــقــوم بها الــالعــب أو الــراقــص 
يمينا ويسارًا مستخدما قدميه ويديه في 
على  االنقضاض  في  البدء  يشبه  استعداد 

الفريسة.
تعد الكابويرا فقرة أساسية في الكرنفاالت 
املوسيقية  اآلالت  وبمصاحبة  البرازيلية، 
الــشــعــبــيــة واألغـــانـــي الــبــرازيــلــيــة املــشــهــورة 
ـــم الـــعـــالـــم،  ــواصـ جـــابـــت فـــــرق الـــكـــابـــويـــرا عــ
ـــاع املـــوســـيـــقـــي مــــــدى ســـرعـــة  ــقــ ــ ــدد إيـ ــ ــحـ ــ ويـ
اللعبة، مــع إضــفــاء جــو درامـــي على أحــداث 
الـــرقـــص، وقـــد اســتــثــمــرهــا صــنــاع السينما 
ــــالم  فــــي الـــعـــديـــد مــــن األفـــــــالم الــقــتــالــيــة وأفـ
ــرتـــون، كــمــا اســتــخــدمــهــا بــعــض أبــطــال  ــكـ الـ
املــصــارعــة االســتــعــراضــيــة، وهــو مــا ال نــزال 
نـــشـــاهـــده حـــتـــى الــــيــــوم فــــي بـــعـــض حــلــبــات 
املصارعة، وإن كان كثيرون يجهلون أصول 
القتالية. إال أن اصلها األول  هذه الحركات 
يبقى من تلك الغابات الكثيفة، ومن شعور 
عــــارم بــالــظــلــم لـــدى »الــعــبــيــد« فــي مــواجــهــة 
ــى رمــز  ــن إلــ ــزمـ ــع الـ املــســتــعــِبــد، وتـــحـــولـــت مـ
بقليل  البؤس  يلون  استعراضي   تعبيري 

من الفرح.

هل تحّولت 
إلى تراث فقط؟

)Getty( فيروز

شيئًا فشيئًا تراجع حضور البرامج اإلذاعية في مصر، كما في سائر الدول العربية. هذه البرامج 
صنعت مشهدًا إعالميًا مميزًا لسنوات

البرامج اإلذاعية

رقصة الكابويرا

حكواتي

لبنى سالم

نستذكر بني الحني واآلخر، من رحلوا من حياتنا إلى األبد، في يقظتنا 
وأحيانًا في عمق أحالمنا، نعيد رسم مالمحهم في مخيلتنا حتى ال 
ا نحب، نحيي في 

ّ
نفقدها، كبشر ترعبنا فكرة أن ننسى مالمح من كن

أذهاننا ذكرياتنا معهم وكأننا نعيد خلقهم من جديد، نعاتب أطيافهم 
 يفعلوا!

ّ
بسذاجة، ألننا نظن أنهم تركوا الحياة مبكرًا، وكان عليهم أال

وا طريقهم إلينا؛ من 
ّ
لكن، ماذا عمن لم يأتوا إلى حياتنا بعد؟ من ضل

أو من دون  الله عنا بحّجة  أو  القدر  يومًا قريبني جــدًا، فمنعهم  كانوا 
لم  نتأخر  لتلتقي لوال أن الحرب لم تقم، لوال  حّجة. من كانت طرقنا 
بضع دقائق عن عملنا ذات يوم،  لوال أن أشخاصًا آخرين لم يقتحموا 

حياتنا فأشغلونا عنهم وأبعدوهم عنا .. أوال ترسم األقدار هكذا!
فكرت يومًا أال أستسلم لفكرة غيابهم عني، فبدأت أدون، أسماءهم، ما 
أحب فيهم وما ال أحب، صفاتهم وأشكالهم، وما فاتنا من هذه الحياة 
 عنها أمــورًا ال تعني لنا كثيرًا. كنت أفعل هذا لسبب 

ً
معًا لنعيش بدال

وحيد؛ وهو أني أفتقدهم.

ديــنــا، صــديــقــتــي املــقــربــة، مــنــذ تــعــرفــت إلــيــهــا لــم أعـــد اهــتــم بــصــداقــات 
جديدة، إنها فتاة طائشة، ال تشبهني في كثير من الطباع، لكن بيننا 
أمور مشتركة ال تخفى على أحد، غالبًا ما نكّون االنطباع نفسه عن 
الجدد. حني نكون معًا تكون ضحكاتنا أعلى من املعتاد،  األشخاص 
نتجادل كثيرًا حول صديقها الجديد، أتهمها دائمًا بأنها ال تتعلم من 
املغامرة، لكن هذا  إنني ال أحب  أخطائها، فتنعتني »بالجبانة« وتقول 

ليس صحيحًا تمامًا.
إلــى هــذه الحياة تغير كل  فــرح، طفلتي، يالها من بنت، منذ أن جــاءت 
شيء، حني نلعب معًا، أنسى معها الدنيا وأعود طفلة،  ضحكتها التي 
تبث الحياة في قلبي، تشبه ضحكة والدها، رغم أنها تشبهني في باقي 
الصفات. ترقص فرح حتى على رنة الهاتف! ال أدري إن كانت تحب 
 أم أن هذا طبع كل الصغيرات. باملناسبة فرح باتت تناديني 

ً
الرقص فعأل

مؤخرًا باسمي، وليس ماما.
طالل، أبو زوجي، أناديه عمّي، إنه رجل مثقف جدًا، يحبني كابنته، إنه 
نقيض حماتي في تعاملها معي، أوقاتنا معه تمضي بسرعة، وبالرغم 
من أن زوجي حفظ معظم حكاياته، لكنني استمع إليها بشغف، وأشعر 
أتعلم منها، سرده لها يعجبني كثيرًا، حني يرويها أشعر بأنها  أنني 
تحدث أمامي. وحني يكون في منزلنا تبقى فرح في أحضانه تفتش 

جيوبه بحثًا عن قطعة حلوى أخرى.
ليقضيه  الكافي  الــوقــت  يجد  دائــمــًا  لكنه  كثيرًا،  أبــي، مشغول  محمد، 
معي، كيف ال وأنــا طفلته املدللة رغم أني لم أعد طفلة. إنه سندي في 
هذه الحياة، هو من يحيل هذا املجتمع القاسي الغارق بأعبائه وتقاليده 
العفنة مكانًا آمنًا يمكن لفتاة مثلي أن تعيش فيه بطمأنينة. ألجأ إليه 
حني تضيق بي هذه الدنيا، فأجده ينتظرني. يقول لي أنه يرى نفسه 
في، يحب طموحي وإصــراري وشجاعتي، لكنه ال يعرف أنني استمد 

كل هذا منه.

عّمن ضلوا طريقهم
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ما بعد االستعمار« )2016، منشورات مطبعة 
»جامعة ستانفورد«(. 

ــذا املــــؤلــــف دالالت  ــ ــة فــــي هــ ــثـ ــبـــاحـ تــــتــــنــــاول الـ
ومــــــــعــــــــانــــــــي فـــــلـــــســـــطـــــن بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــغــــيــــر 
الفلسطينين، خصوصًا املغاربين، وانطالقًا 
منها تناقش كيف شّكلت قضّيتها نوعًا من 
صهم من املظاهر االستعمارية 

ّ
الرغبة في تخل

الــــتــــي تـــظـــل تـــظـــهـــر بـــعـــد االســـــتـــــقـــــالل. تـــبـــرز 
فلسطن باعتبارها مثااًل للعيش تحت وطأة 
االســتــعــمــار بــقــســوتــه وظــلــمــه فــي زمـــن يطلق 

عليه »ما بعد االستعمار«.
ف يقترح 

ّ
تتمّيز جدة البحث في كونه أول مؤل

ــرق الـــتـــي اعــتــمــدهــا  ــطــ  لـــأشـــكـــال والــ
ً
تــحــلــيــال

والتونسيون  والــجــزائــريــون  املغاربة  اب 
ّ
الكت

في التعامل مع القضية الفلسطينية والصراع 
الــعــربــي-الــصــهــيــونــي خــــالل الــخــمــســن سنة 
املاضية، راصدًا طرق تناول قضايا العالقات 
ــرق  ــشــ الـــســـيـــاســـيـــة بــــن شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا و«الــ

األوسط«.
ـــل هـــاريـــســـون مــجــمــوعــة 

ّ
ــك، تـــحـــل ــ ــل ذلــ ــ مــــن أجـ

كتابات ممن ارتبطت كتاباتهم، سواء الفكرية 
الفلسطينية،  بالقضية  اإلبــداعــيــة،  أو  منها 
على غرار عبد اللطيف اللعبي وكاتب ياسن 
وألبير ِمّمي وأحالم مستغانمي وعبد الكبير 
الخطيبي وجاك دريدا وجاك حسون وإدمون 

عمران املالح.
ــاب دون 

ّ
وتـــبـــّرر الــبــاحــثــة اخــتــيــار هـــؤالء الــكــت

غـــيـــرهـــم لـــكـــونـــهـــم أولــــــــوا اهـــتـــمـــامـــًا لــلــقــضــيــة 
ــراع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي- ــ ــــصــ ــلــ ــ ــ ــة ول ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الــصــهــيــونــي، كــمــا أنـــهـــم ســـاهـــمـــوا مــســاهــمــة 

فــّعــالــة فـــي تـــطـــّور األدب املــغــاربــي والــتــاريــخ 
الــثــقــافــي بــشــكــل عـــــام. الـــالفـــت أن بــعــض من 
وردت أسماؤهم يهود، مثل جاك دريدا وجاك 
حــّســون وإدمــونــد عــمــران املــالــح وألبير مّمي؛ 
مــا يخلق لهم نــوعــًا مــن الــتــصــادم الــوجــدانــي 
من  وهوّيتهم  الدينية  أصولهم  بن  والفكري 
الــذي فرضه وجــود  جهة، والــواقــع السياسي 
»إسرائيل« في سياق الجغرافيا التي ينتمون 

إليها من جهة أخرى.
أغـــلـــب الـــعـــّيـــنـــات الـــتـــي اشــتــمــلــت عــلــيــهــا هــذه 
الدراسة لم تكن مترجمة إلى اللغة اإلنجليزية؛ 
ما أضاف مجهودًا إضافيًا على الباحثة التي 
ــّرت إلــــى تــرجــمــة هــــذه الـــنـــصـــوص إلــى  ــطــ اضــ

اإلنجليزية. 
ع الــكــتــابــات الــتــي تــدرســهــا هــاريــســون 

ّ
ــتـــوز تـ

ــات واملــــســــرح الــشــعــبــي ومـــقـــاالت  ــ ــروايـ ــ بـــن الـ
املجالت األدبية والكتابة النسائية والرسائل 
والــكــتــابــات غــيــر املــنــشــورة، وتــقــع نصوصها 
ــيـــة  ــربـ ــعـ ــي الـ ــ ــات ثـــــــالث هــ ــ ــغـ ــ ــــن لـ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ األصـ

والفرنسية واألمازيغية.
يــتــنــاول الــفــصــل األول مــن الــكــتــاب، وعــنــوانــه 
االستعمارية«  الــنــزعــة  مــن  املــغــرب  »تخليص 
تجارب »مجلة أنفاس« املغربية التي صدرت 
في الستينيات، والتي جعلت مقولة »فلسطن 
االستعمارية«  النزعة  من  الثقافة  وتخليص 

شعارًا لها رفعته بعد عام 1967. 
ــاريـــســـون  ــاس«، تـــــــدرس هـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــانــــب »أنـ إلــــــى جــ
ياسن  كاتب  مختلفن؛  جزائرين  نموذجن 

مراد الخطيبي

كـــــانـــــت فـــلـــســـطـــن حــــــاضــــــرة ضــمــن 
الــشــعــارات الــتــي ُرفــعــت فــي الــثــورات 
واالنـــتـــفـــاضـــات الــتــي شــهــدتــهــا عــدة 
ُيـــقـــرأ  كـــيـــف  بـــعـــد عـــــام 2011.  بــــلــــدان عـــربـــيـــة 
هـــذا الــحــضــور بــن مــطــالــب الــكــرامــة والــحــريــة 
األفــراد  حقوق  واحترام  االجتماعية  والعدالة 

والجماعات؟ 
ــذا الـــتـــســـاؤل الــبــاحــثــة أولــيــفــيــا س.  تـــطـــرح هــ
هـــاريـــســـون، أســـتـــاذة الــفــرنــســيــة والــــدراســــات 
ــة فــــي جـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا  ــيـ ــطـ الــــشــــرق أوسـ
األمــــــيــــــركــــــيــــــة، وقـــــــــد خـــــّصـــــصـــــت لـــــــه مـــؤلـــفـــًا 
ــة اإلنــــجــــلــــيــــزيــــة بـــــعـــــنـــــوان »املـــــغـــــرب  ــغــ ــلــ ــالــ بــ
الترانسكولونيالي: تخّيل فلسطن في عصر 

شوقي بن حسن

فــي كتابه »مــا بعد العلمنة واألســلــمــة« الــذي 
صــدر عن »منشورات ورقــة« )تــونــس، 2016(، 
يـــقـــّدم الــكــاتــب والــســيــاســي الــتــونــســي محمد 
ــاوز عـــوائـــق  ــجــ ــانـــي مــــقــــاربــــات حـــــول تــ ــقـــومـ الـ
الــتــغــيــيــر الــتــي ارتــطــم بــهــا »الــربــيــع الــعــربــي« 
ــًا لــلــحــفــر فـــي مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن الـــصـــراع  ــبـ ذاهـ

السياسي الظاهر.
لــعــل مـــشـــروع الــكــتــاب تــلــخــصــه هـــذه الــعــبــارة 
»ضرورة تجاوز تيه سلفّية العلمنة واألسلمة 
وعــذابــاتــهــمــا« )مـــن مــقــدمــة املــفــكــر اإلســالمــي 
الــتــونــســي احــمــيــدة الــنــيــفــر لــلــعــمــل( حــيــث إن 
الــصــراع حال  العقود األخــيــرة أثبتت أن هــذا 
دون التقّدم إلى األمام، منذ مشاريع النهضة 
ــرن 19 وصــــــواًل إلــى  ــقـ ــي الـ الــعــربــيــة األولــــــى فـ

االنتفاضات والثورات العربية األخيرة. 

يعتبر الــقــومــانــي أنـــه بـــات مــن الـــضـــروري أن 
نــعــتــبــر أن »الـــحـــداثـــة الــغــربــيــة أيـــضـــًا مــكــّون 
مــن مــكــّونــات هــوّيــتــنــا الـــجـــديـــدة«، داعــيــًا إلــى 
»االنــتــقــال مــن ذهــنــيــة الــرفــض والــقــطــيــعــة، أو 
ــتـــهـــالك الــســلــبــي والــتــبــعــيــة إلــــى ذهــنــيــة  االسـ

االستيعاب والنقد والتجاوز«. 
يحمل الفصل األول من الكتاب عنوان »سردّية 
الثورة: الفرص املهدورة واملواطنة املتعثرة«. 
ينطلق الكاتب من صراعات الثنائيات »غرب 
ــــالم« أو »تــجــديــد وتــقــلــيــد« أو »الــحــداثــة  وإسـ
ــت املجال 

ّ
والــهــويــة« وغــيــرهــا، تلك الــتــي ضــخ

والعنف  والتكفير  التخوين  بتهم  السياسي 
مـــا أوصــــل إلـــى »ضــــرب مـــن الـــحـــرب األهــلــيــة« 
واعتماد  النظرية  املــمــارســة  »تفقير  إلــى  أّدت 
االنــقــالبــات الــعــســكــريــة طــريــقــًا لــلــغــلــبــة«، لكي 
ُينتج هذا الفضاء العربي في النهاية مفارقتْي 
اإلسالمي«  و«اإلرهــاب  الحداثي«  »االستبداد 
رغــم تناقض الــحــداثــة مــع االســتــبــداد وبـــراءة 

اإلسالم من اإلرهاب. 
الــقــارئ على عتبة »الربيع  هــذا اإلطـــار يضع 
ـــل فـــرصـــة لــلــخــروج 

ّ
ــث الــــعــــربــــي«، بـــاعـــتـــبـــاره مـ

فلسطين 
استعارة مغاربية

لطالما تصارعت في 
المجال العربي ثنائيات 

»الحداثة والهوية« 
وغيرها، تلك التي بحسب 
محمد القوماني ضّخت 

المنطقة بالتخوين 
والعنف

يضيء كتاب الباحثة 
أوليفيا هاريسون الصادر 

مؤخرًا كيف تناول 
كتّاب مغاربيون القضية 

الفلسطينية، مبيّنة أن 
األمر يتعلق باستعارة في 
ظل عدم الشعور بنهاية 

االستعمار

في روايته، التي 
ترجمت إلى العربية، 

يطرح آريل دورفمان 
أزمة الثقة في 

العالقات اإلنسانية عبر 
قّصة جرت في يوم 

من أيام 1939

ما بعد العلمنة واألسلمة تصنيفات منتهية

ثقة يوم من الحرب العالمية الثانية

رغبة التحّرر في زمن ما بعد االستعمار

يتساءل الكتاب عن حضور 
فلسطين القوي في 

الخطاب المغاربي

 هل المنشود من 
تغيير الُحّكام وراثة الحكم 

أم تغييره؟

من كثرة ما تآمرتم 
ضّدهم انتهيتم إلى 

التشبه بهم

شكلت قضيتها معادًال 
لتخليص الثقافة من 

النزعة االستعمارية
بالعدالة  يــنــادي  عربي  حــراك  كــل  فــي 
حضور  ثــمــة  ــة  ــري ــح وال االجــتــمــاعــيــة 
مؤلفة  إليه  تؤشر  ما  هذا  لفلسطين. 
ســواء  الترانسكولونيالي«،  »الــمــغــرب 
زمن  أو  االستعمار  بعد  مــا  ــن  زم فــي 
وبالتالي،  األخــيــرة.  العربية  االنتفاضات 
في  ــوي  ــق ال فلسطين  حــضــور  ــرأ  ــق يُ
بآمال  مرتبط  عميق  استعاري  مستوى 
حقوق  واحترام  الكريم  والعيش  التحرر 
ترمز  كانت  استعارة  والجماعات.  األفراد 
والقبول  السياسية  الخالفات  لطي  أيضًا 

باالختالفات العقائدية واأليديولوجية.

في كل حراك عربي

2425
ثقافة

دراسة

فكر

رواية

إصدارات

فاليزتك«  ارفـــد  »محمد  مسرحيته  خــالل  مــن 
مستغانمي  وأحــالم  حقيبتك(  أمسك  )محمد 
التي ترى أنها وظفت  الروائية،  في ثالثيتها 
ــرآة عــاكــســة لــصــورة الــجــزائــر  فلسطن مــثــل مـ
ــكـــل تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا واســـتـــعـــمـــلـــتـــهـــا مــــن أجـــل  بـ
التعبير عن الرغبة في التحّرر في مرحلة ما 

بعد االستعمار.
»اليهود  الثاني، فقد حمل عنوان  الفصل  أما 
والعرب ومبدأ االنفصال«، وهنا تدرس بداية 
ــورة الـــيـــهـــودي الـــعـــربـــي فــــي أعــــمــــال عــالــم  ــ صــ
االجتماع التونسي ألبير مّمي، قبل أن تنتقل 
فــي بـــاب بــعــنــوان »الــلــغــات اإلبــراهــيــمــيــة« إلــى 
حّسون  وجـــاك  الخطيبي  الكبير  عبد  أعــمــال 
ــاك دريــــدا. األول تــضــيء هــاريــســون عمله  وجـ

مـــن حــالــة »االســـتـــثـــنـــاء« الــتــي مــثــلــهــا الــعــرب، 
حيث  الديمقراطية،  في  دخولهم  باستعصاء 
كانت االنتفاضات الشعبية مخرجًا من دائرة 
الغلبة العسكرية في تغيير السلطة، لكن بعد 

سنتن ظهرت خيبة األمل من جديد. 
هنا، ُيسائل القوماني النخب السياسية: هل 
ــة الــحــكــم أم  املــنــشــود مــن تغيير الــُحــّكــام وراثــ
إلــى مــســارات هــذه النخب  تغييره؟ ليتعّرض 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، والــتــي تــبــدو وكأنها 
ــة عـــلـــى الــتــغــيــيــر. يـــدعـــو هــنــا  ــ ــــوراثـ ـــلـــت الـ

ّ
فـــض

للتغيير، حيث  مــقــاربــة جــديــدة  إلـــى  الــكــاتــب 
ينبغي أن ُيبنى من القاعدة، ليصل إلى فكرته 
بــــ »تــفــعــيــل املـــواطـــنـــة« مــبــّيــنــًا »كــلــفــة ضــمــور« 
مشاركة املواطنن في الحياة العامة وانكفاء 
ـــب عـــنـــه ضـــعـــف انــتــمــائــهــم 

ّ
دورهــــــــم، مــــا يـــتـــرت

للوطن وتفشي الالمباالة وعدم الحرص على 
املجتمع  إلى  الفساد  ليتسّرب  العام،  الصالح 
مؤسسات  فــي  التسلطية  تفشي  جــانــب  إلـــى 

الحكم فتجهض كل محاولة إصالحية.
إلى جانب »سردية الثورة«، يقّدم الكتاب في 
أن نسّميه بسردية  يمكن  مــا  مــوالــيــة  فــصــول 
إلى  التاريخ اإلســالمــي، بالعودة  مــوازيــة عــن 
ذات  السياسي  واقعنا  فــي  ستخدم 

ُ
ت مفاهيم 

مــرجــعــيــات تــراثــيــة. يــشــيــر الــقــومــانــي إلـــى أن 
رؤيـــة هـــذا الــتــاريــخ تتيح لــنــا اكــتــشــاف أن ما 
جرى إقراره من نظم للحكم تّم نقضها داخل 
ــتــــراث نــفــســه )مـــعـــتـــزلـــة، شــيــعــة، ســنــة،  هــــذا الــ
خوراج... إلخ( ما يعتبره أنه يفضي إلى القول 
إن مسألة الحكم اجتهادية بحتة في اإلسالم 

يمكن تطويعها حسب املتغّير التاريخي.

»الحمى البيضاء« )1974( وفيه يظهر موقفه 
ــلـــي مــن  ــيـ ــرائـ مــــن الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي اإلسـ
خالل رّده على جان بول سارتر، وجــزء كبير 
مــن الــنــخــب الفرنسية الــتــي تــصــّور إســرائــيــل 
ضحية العرب. أما حّسون، فتتناوله من خالل 
عمله »نفس الكتاب« )1985( والذي هو عبارة 
املصري  الباحث  مــراســالت تضيء عالقة  عن 
بهوّيته من زاوية الصراع العربي الصهيوني.

يــمــثــل دريـــــدا نــمــوذجــًا خـــاصـــًا، فــهــو يــهــودي 
ــري، اســتــقــر فـــي فــرنــســا بــعــد اســتــقــالل  ــزائــ جــ
الــجــزائــر وكـــان ُمــنــظــرًا للعالقات بــن اإلســالم 
واليهودية؛ حيث يشير إلى وحدة األصل بن 
أبناء الديانتن )األصل اإلبراهيمي( من موقع 
ولكن جزائريته  يهودي،  فهو  مــزدوج  انتماء 

تجعله في موقع قريب من فلسطن.
أخيرًا، تعالج هاريسون أعمال إدموند عمران 
املالح الذي ُعرف بحنينه إلى تعايش املسلمن 
واليهود في املغرب، مشيرة إلى أن هذا األمر 
حجب اهتمام املالح بالجانب التصادمي بن 

العرب وإسرائيل.
في خاتمة عملها، تنفتح املؤلفة على نموذج 
فلسطن من خالل  كتابة غير مغاربية حــول 
عــمــل الــكــاتــبــة الــســوريــة ســمــر يــزبــك »تــقــاطــع 
ــن يـــومـــيـــات االنــتــفــاضــة الـــســـوريـــة«  نــــيــــران: مـ
أعـــطـــى  الـــعـــمـــل  أن  تــــالحــــظ  حـــيـــث  )2012(؛ 
االهــتــمــام إلـــى الــطــبــيــعــة الــشــعــريــة لفلسطن 
باعتبارها استعارة يمكن من خاللها املقارنة 

بن االستبداد الداخلي واالحتالل الخارجي.

تصويب

أمجد ناصر

الناس الذين يتوالدون ال يموتون.
ف 

َّ
»َمـــْن خل يقولون  بــادنــا  ففي 

ما مات« 
ــم رايـــاتـــهـــا، 

ِّ
ــواريـــخ فــتــســل ــتـ ــا الـ أمــ

املتجّددة،
ــدائـــن فــــي ســـبـــاق تـــتـــاُبـــٍع ال  ــعـ  لـ

يتوقف. 
 الذين مّروا

ّ
حتى بعد كل

هم ورطاناتهم،  بعجاتهم ودوابِّ
هار

َّ
 وعملهم، مثلنا، في الن

 ونومهم، مثلنا أيضًا، في الليل،
 لم تغّير هذه األرض مكانها. 

إنها ال تزال حيث هي،
ارتفع مستواها عن سطح  ربما 

ً
البحر قليا

 ذلك ما تقوم به عظام األساف 
،
ً
عادة

ولكنها لم تغير موقعها
 فليس من عادتها الترحال. 

لـــــــم يـــــعـــــد جـــــامـــــعـــــو الـــــحـــــلـــــزون 
يحصدون األرجوان

لثياب الكهنة
الثمينة ظلت  الــدمــوع  تلك  أن  بيد 

تتألأل في 
برديات النيل ومعابد اآللهة. 

اليمن  ب من 
َ
ت
ْ
ك

ُ
ت يمكن للغات أن 

إلى اليسار
ــــي ال  ــانـ ــ ــعـ ــ ــكـــــس، لــــكــــن املـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ

تخدعها األلفاظ،
ها في الترجمة.

َ
 طريق

ُّ
وال تضل

قد تكون  عة 
َّ
املضل الحروف  هذه 

ت من هنا مرَّ
وقد ال تكون، 

 حــال إلى 
ِّ

ها تحتاج فــي كــل
َّ
ً لكن

 كثيرة
ً
أيٍد عاملة

 لتصبح شجرة.
ال مفرَّ من األرض

مهما نأيت عنها ستعود إليها
 ومــا دمنا هنا ال أحــد بمقدوره 

الفرار من هذه الجاذبية. 
إنها قدر اإلنسان.

 األفضل أن تكون خياره.

أرجوان

دوامة االستثناء العربي

من يتجّسس على الحكاية؟

عن منشورات ضفاف ومنشورات االختالف ودار األمان وكلمة، صدر مؤخرًا كتاب 
عبيس.  رائد  الفلسفة  في  العراقي  للباحث  سلوتردايك  بيتر  عند  السخرية  فلسفة 
جذورها  إلى  بها  عائدًا  فلسفيًا،  للسخرية  األلماني  المفكر  توظيفات  المؤلف  يتناول 

التاريخية في مرحلة ما قبل تبلور مشروع »الفسلفة« لدى اليونان.

ضمن سلسلة »ذاكرة الكتابة«، صدر مؤّخرًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في 
مصر، كتاب المحاكمة الكبرى: في قضية االغتياالت السياسية للصحافي لطفي 
عثمان. يجمع العمل كتابات عثمان في منتصف القرن الماضي كشاهد على أحداث 

األربعينيات والخمسينيات، وقد تميّزت بالتشويق في عرض التحقيقات البوليسية.

للدراسات  المحّكم  السنوي  الكتاب  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  أصدر 
التي  المحّكمة  المتخّصصة  العلمية  الدوريات  خامس  وهو  استشراف،  المستقبلية 
)للعلوم  الفكرية والثقافية(، ومجلة »ُعمران«  )للدراسات  يصدرها بعد مجلة »تبيّن« 
االجتماعية واإلنسانية(، ومجلة »سياسات عربية« )للعلوم السياسية والعالقات الدولية(، 

ومجلة »أُسطور« )للدراسات التاريخية(.

زعامة المرأة في اإلسالم المبكر  دار الجنوب في تونس، صدرت مؤخرًا دراسة  عن 
للباحثة التونسية في الحضارة اإلسالمية ناجية الوريمي. تعتمد المؤلفة على تقنيات 
تفكيك الخطاب مطبقة إياه على نصوص تراثية ومنها تحاول الوصول إلى »ما وراء 

الخلفية الذكورية التي هيمنت على المتون العربية فأخفت كل ظهور للمرأة«.

عّمار أحمد الشقيري

يــأخــذ الـــروائـــي األرجــنــتــيــنــي الــتــشــيــلــي، 
آريــل دورفــمــان )1942(، يومًا مــن تقويم 
ــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة،  ــبــيــل الـ

ُ
ذاكــــــرة ق

ــعــت فــيــه أملــانــيــا 
ّ
تــحــديــدًا الــيــوم الــــذي وق

ــدة عـــدم  ــاهـ ــعـ واالتـــــحـــــاد الــســوفــيــيــتــي مـ
اعــتــداء، وتقسيم أوروبـــا، ســرًا، كمناطق 
ليسّير   ،)1939 أغسطس  آب/   20( نفوذ 
فيه أحداث روايته »ثقة« الصادرة أواخر 
علماني،  صالح  بترجمة  املــاضــي،  العام 
عن »دار بلومزبري« في قطر، ُمستخدمًا 
فيها أكبر قدر ممكن من تقنيات السرد، 
عالقات  مــن   

ً
ممتّدة الثقة،  أزمــة  ليعرض 

أعضاء الحزب الواحد والناس العادين 
مع السلطة، إلى األصدقاء واألزواج.

»ما كادت املرأة تدخل الغرفة 242، حتى 
 الهاتف«. من هذا املشهد الذي ولجت 

َّ
رن

 من أملانيا إلى 
ً
فيه باربارا الفندق قادمة

بــاريــس، بــمــا بـــدا أنـــه دعـــوة مــن زوجــهــا، 
العمل وسط غموٍض يكشفه شيئًا  يبدأ 
فشئيًا حـــوارهـــا عــلــى الــهــاتــف لــســاعــات 
طويلة مع شخص غريب ُيدعى »ليون«؛ 
ــيـــث يـــنـــجـــح فــــي كـــســـب ثــقــتــهــا لــتــبــدأ  حـ
 كــل حكاية من 

ً
نــســال الــحــكــايــات بينهما 

املشهد وضوحًا  يلتئم  إن  األخـــرى، ومــا 
حتى تنقطع الحكاية.

الــــقــــطــــع فـــــي ســــيــــر األحـــــــــــداث أتـــــــى عــلــى 
 عــــريــــض، عــّبــر 

ّ
شـــكـــل مـــالحـــظـــات بــــخــــط

ــه أثـــنـــاء  ــن هــــواجــــســ ــ فـــيـــهـــا دورفــــــمــــــان عـ
لت فــي خــوفــه عــلــى مصير 

ّ
الــكــتــابــة، تمث

الشخصيات، ومن عدم قدرته على إنجاز 
 أن هناك 

ّ
العمل؛ إذ يقول في إحداها »أظن

من يتجّسس على هذه املرأة.. ال مصلحة 
لي بكتابة هذه القّصة«. في خلفية هذه 
تتطّور،  الشخصيات  كانت  املــالحــظــات، 
ومعها يتطّور العمل وضوحًا، في حن 
ل في املرة الثانية طابعًا 

ّ
أخذ شكل التدخ

أكثر وضوحًا من األول، وهو ليس شيئًا 
 ما يــراود دورفمان 

ّ
آخر في الحقيقة، إال

يــروي،  مــا  على  تعليقاته  الكتابة:  أثــنــاء 
هــــواجــــســــه، وفــــيــــَم إذا كـــــان قــــــــادرًا عــلــى 
 للعقدة على طريقة »األفــالم 

ّ
إيــجــاد حــل

تأخذ  التعليقات  هــذه  لكن  األمــيــركــيــة«. 
مقوّماتها  ولها  القصيرة،  القّصة  طابع 

على أّية حال.
الــروائــي تقنيات ســرد كثيرة؛  اســتــخــدم 
ألف  في  الحكاية  تناسل  تقنية  بــدءًا من 
ــتــــوّرع فـــي الـــزج  لــيــلــة ولـــيـــلـــة، حــيــث ال يــ
باسم شهرزاد أثناء الحوارات، وتضمن 

 يناديها فــي الــروايــة 
ّ

وزوجــتــه الــتــي ظــل
ــعــــت إلــــــى اســمــهــا  ــّبـــبـــًا ســـــوزانـــــا رجــ تـــحـ
 
ٌ
الحقيقي باربارا، وكل الذي جرى خدعة

قام بها »ليون - ماكس« الستدراجها من 
أملانيا لإليقاع بها. 

الناس  الثقة بن  الرواية تشريح ملفهوم 
العادين بن بــاربــارا و«لــيــون - ماكس« 
ــــواًل إلــى  ـــق، وصـ

ّ
أو بـــن كـــالوديـــا واملـــحـــق

الثقة املعدومة بن أعضاء خلية املقاومة، 

وأخيرًا، في نهاية املقّدمة القصيرة التي 
جـــاءت شــكــرًا مــن الـــروائـــي عــلــى مــن كــان 
لهم الفضل في خروج هذا العمل، ينهيه 
دورفــــمــــان بــجــمــلــة يــصــف فــيــهــا أبــطــالــه 
بأنهم »غير املتخّيلن كثيرًا«. وفي مكان 
»يمكن  بأنهما  شخصيتن  يصف  آخــر، 
بولندين،  أو  تشيلين،  يكونا  أن  لهما 
لم يولدا  أفريقين، في مدينة  أو جنوب 

فيها«.
أن  املــــرأة  تــفــاجــأ  التحقيق،  خـــالل جلسة 
»هــتــلــر« احــتــل الـــيـــوم بــولــنــدا مـــن خــالل 
ق. لكن 

ّ
التي وّجهها إليها املحق األسئلة 

ذاك ال يعنيها بقدر ما كان يعنيها غياب 
ت تتعامل معهم. وبيأس، 

ّ
الثقة مع من ظل

توّجه كالمها للمقاوم ضد النازية ليون 
- مــاكــس: »مــن كــثــرة مــا تــآمــرتــم ضــّدهــم، 

انتهيتم إلى التشّبه بهم«.

 من دون اإلشارة إلى الذي 
َ
النص تواريخ

الحوارات بشكل  وقع فيها، واستخدامه 
ــّول، وتــغــيــيــر األســــمــــاء؛ حــيــث يمكن  ــطـ مـ
تقسيم العمل إلى جزأين: األول بأسماء 
والثاني  لة،  املتخيَّ الوهمية  الــشــخــوص 

بأسمائها الحقيقية.
ــة، يــتــرك  فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــــروايــ
دورفمان األسلوب الغامض في الحكاية 
ليبدأ بمنعطف جديد قائم على تسارع 
الغرفة  الــشــرطــة  ــــداث، حــيــث تقتحم  األحـ
الـــطـــويـــلـــة،  املــــكــــاملــــات  ــــي  فـ لـــشـــّكـــهـــا   242
فيتغّير املجرى، وكأن رواية أخرى بدأت 
وتنكشف  معهما؛  الشرطة  ق 

ّ
تحق للتو. 

ــّيــــة ســــريــــة لـــلـــمـــقـــاومـــة  ــلــ ــيـــات خــ شـــخـــصـ
فاألسماء في  فرنسا،  األملانية تعمل من 
النصف األول وجــدت لها أسماء أخــرى: 
لــيــون عــلــى الــهــاتــف صـــار اســمــه مــاكــس، 
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بول غيراغوسيان )زيت على قماش، 72 × 57 سم(

من عمل لـ بطرس المعّري

آريل دورفمان في 2007 )تصوير: جيف فيزبا(



معرض ومؤتمر الدوحة الدولي 
للدفاع البحري

»ديمدكس 2016« الدوحة ـ أنور الخطيب

وقعت قطر، أمس الثالثاء، 
اتفاقية لشراء 24 طائرة 

مقاتلة من طراز رافال، بقيمة 
6.7 مليارات يورو، على هامش معرض 
ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري 

»ديمدكس 2016«، الذي افتتحه أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ووقع االتفاقية وزير الدولة لشؤون 
الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، 

ووزير الدفاع الفرنسي، جون ايف 
لورديان، بعد االفتتاح الرسمي للمؤتمر 

البحري.  ويشارك في املعرض، الذي 
تنظمه القوات املسلحة القطرية، أكثر 

من 9 آالف زائر في املجال البحري 
والدفاع واألمن والتصنيع الحربي، 

ينتمون ألكثر من 60 دولة من مختلف 
أنحاء العالم، إضافة إلى شركات 

عاملية ومحلية تعرض أحدث تقنيات 
مواجهة التحديات األمنية البحرية في 
القرن الـ21. وقدمت الشركات العارضة، 

على مساحة 25 ألف متر مربع، 
أحدث التقنيات واملعدات في املجال 

البحري، وأنظمة االتصاالت والرادارات 
والصواريخ واأللغام البحرية وأنظمة 

الدفاع والحرب اإللكترونية. 
كما يغطي املعرض مجموعة واسعة من 

قطاعات الدفاع البحري، بما في ذلك 
مكافحة القرصنة والغوص والعمليات 

واملركبات تحت املاء والوعي باملجال 
البحري والتكنولوجيا.

وتشارك لجنة التصنيع الحربي التابعة 
للقوات املسلحة القطرية، في املعرض، 
حيث عرض الجناح الخاص بالقوات 

املسلحة عددا من أحدث العربات 
العسكرية القتالية. ومن أهم هذه 

اآلليات، عربة نقل الجنود »مصفحة 
مدرعة«، وهي عربة خفيفة متعددة 

األغراض لخدمة القوات املسلحة 
القطرية، وتم تطويرها بأفضل وأحدث 

التجهيزات العسكرية، وتعد هذه العربة 
من أحدث الصناعة القطرية العسكرية.

26

صواريخ

طائرات من طراز جديد

ناقلة جند مدرعة

كاسحة ألغام

باتريوت مضاد 
للصواريخ

سفينة حربية
»العربي الجديد«

معرض
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تعرض المنتخبان 
األردني 
والسوري 
لهزيمة قاسية 
أمام أستراليا 
واليابان على 
التوالي في 
التصفيات 
اآلسيوية، حيث 
خسر األردن 
بخمسة أهداف 
لهدف، فيما 
خسر منتخب 
سورية بخماسية 
نظيفة أيضًا 
على يد اليابان، 
وفتحت 
الهزيمتان أبواب 
التساؤل بشأن 
قدرة المنتخبات 
العربية في أسيا 
على مواجهة 
عمالقي القارة 
أستراليا واليابان.

)Getty( هزيمة بعشرة أهداف لمنتخبين عربيين تؤكد أن استراليا واليابان يتقدمان بفارق شاسع

هزائم عربيّة قاسية
استعاد املدير الفني ألتلتيكو مدريد اإلسباني، 

األرجنتيني دييغو سيميوني العبه املونتينيغري 
ستيفان سافيتش، قلب الدفاع الوحيد املتاح من 

الفريق األول ملواجهة ريال بيتيس يوم السبت 
املقبل، وذلك بعد غيابه ألكثر من شهر عن الفريق 
بسبب اإلصابة. وانضم الالعب للمران الجماعي 

عقب تعافيه من اإلصابة العضلية التي تعرض لها 
في 24 فبراير/شباط أمام آيندهوفن الهولندي، 
مما تسبب في غيابه عن ست مباريات للفريق.

يعتزم منتخب أستراليا لكرة القدم التبرع بمبلغ 
69 ألف دوالر من أجل الترويج لكرة القدم بني 

شباب السكان األصليني، وفقا ملا ذكرته وسائل 
إعالم محلية. ويمثل هذا املبلغ حصيلة تذاكر 

املباراة التي أقيمت بني أستراليا واألردن، ضمن 
تصفيات آسيا املؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 

في روسيا، والتي انتهت بفوز أستراليا 1-5.
وستذهب األموال ملساعدة الشباب على التدرب 

والعمل على تعزيز خبراتهم في كرة القدم.

سيكشف تشسكا صوفيا البرتغالي، عن تمثال 
لخريستو ستويتشكوف سيوضع في استاد 
الفريق، حيث كان يصطف اآلالف من األنصار 

للدخول خالل حقبة الثمانينيات من القرن 
املاضي، التي شهدت فوز النادي بالكثير من 

األلقاب تحت قيادة الالعب املوهوب. وفاز 
ستويتشكوف، الذي يعد أفضل العب على مر 

العصور في بلغاريا، بثالثة ألقاب للدوري وأربعة 
ألقاب للكأس املحلية مع تشسكا

دييغو سيميوني
 يستعيد سافيتش

 بعد تعافيه

أستراليا تخصص
 69 ألف دوالر

 للترويج لكرة القدم

تشسكا صوفيا يقيم 
تمثاًال لستويتشكوف 

تكريما له
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سواريز: ال يهم من يسجل 
الهدف، ولكن األهم هو 

أن الفريق يسير بشكل جيد

كاسيميرو يعود للتمرين الجماعي للريال
عاد العب الوسط البرازيلي كاسيميرو للتمرين الجماعي لريال مدريد بعد أن 

كان يتدرب في األيام املاضية داخل صالة األلعاب الرياضية بالنادي.
وكــان مــدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيــدان، قد منح العبيه راحــة مدتها 
يومان قبل العودة للتدريبات استعدادا ملواجهة برشلونة على ملعب كامب نو 

يوم السبت املقبل في الجولة 31 من الدوري اإلسباني.
تــدرب  فــإن كاسيميرو  اإللــكــتــرونــي  الــنــادي على موقعه  نــشــره  لبيان  ووفــقــا 
يورينتي  مــاركــوس  فيها  شــارك  التي  التدريبية  الحصة  في  زمالئه  بقية  مع 
التزاماتهم مع  الــدولــيــن بسبب  الالعبن  ظــل غياب  وفــي  الــرديــف  الفريق  مــن 

منتخباتهم.

إرث غوارديوال سيظل قائمًا في بايرن 

قال تشابي الونسو العب وسط بايرن ميونخ إن متصدر دوري الدرجة األولى 
األملاني لكرة القدم سيواصل جني الفوائد من وراء املدرب بيب غوارديوال حتى 

بعد رحيل املدرب اإلسباني عن تدريب الفريق في نهاية املوسم الحالي.
وسيتولى غوارديوال -الذي فاز بعدة ألقاب مع برشلونة ثم مع بايرن-تدريب 

مانشستر سيتي اإلنجليزي منذ يوليو/ تموز املقبل.
ويبدو أن املدرب االسباني سيرحل تاركا ثالث ألقابه على التوالي على صعيد 
دوري الدرجة األولى األملاني في آخر مواسمه مع الفريق وهو ما دفع الونسو 

المتداح تأثير غوارديوال على الفريق.
وسيتولى اإليطالي كارلو أنشيلوتي تدريب بايرن خلفا له.

وقال الونسو لشبكة سكاي سبورتس »بيب يسبق زمنه. إنه في غاية الشدة 
مع نفسه والعبيه لكن وبمجرد أن تعرفها )طريقة اللعب التي يتبعها( فإنك 

ستحب اللعب بها مثلنا.«
وأضــاف: »خالل هذه الفترة التي أمضاها هنا استطاع أن يبني شيئا..سواء 
منه  الكثير  تعلموا  الــالعــبــن  مــن  الكثير  ان  لــعــب...واعــتــقــد  أســلــوب  أو  طريقة 
للغاية في  تلك األســس ستكون مفيدة  ان  واثــق من  وأنــا  وتحسن مستواهم 

املستقبل أيضا.«

مدرب إنجلترا يحث ستوريدج وويلبيك على استعادة 
لياقتهما

بــأن هناك »عنصر  القدم  أقــر روي هودجسون مــدرب منتخب إنجلترا لكرة 
هذا  أوروبــا  بطولة  ويلبيك في  ودانــي  بدانييل ستوريدج  الدفع  في  مخاطرة« 
فيما  لياقته  إلثبات  باإلصابات  ابتلي  الــذي  الهجومي  الثنائي  داعيا  الصيف 

تبقى من مباريات خالل املوسم الحالي.
وحقق ويلبيك عودة رائعة عقب فترة ابتعاد طويلة بسبب إصابة في الركبة 
مع أرسنال وسجل ثالثة أهــداف في خمس مباريات بالدوري بينما تعرض 
موسم ستوريدج العب ليفربول - الذي سجل أربعة أهداف في ست مباريات 

- لالضطراب بسبب كثرة اإلصابات.
وقال هودجسون: »سيكون هناك عنصر مخاطرة إذا ما تم ضم أي العبن 
يملكون تاريخا من اإلصابات. ال يمكن ان أنكر ذلك. ال يجب ان أنكر أن علينا 

ان نضع كافة العوامل في الحسبان عند اتخاذ القرار النهائي«.

يارمولينكو يقود أوكرانيا لفوز ودي على ويلز 
ويلز  على  وديــا   0-1 للفوز  أوكــرانــيــا  ليقود  هدفا  يارمولينكو  أنــدريــه  سجل 

ضمن استعدادات املنتخبن للمشاركة في بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم.
وسدد يارمولينكو جناح دينامو كييف الذي ارتبط اسمه باالنتقال لعدة أندية 
إنجليزية الكرة بطريقة رائعة في الشباك بعد ركلة حرة نفذها رسالن روتان 
في الدقيقة 28. وفاز الفريق الذي يقوده ميخائيل فومينكو بطريقة مشابهة 
لعبت  التي  ويلز  تعادلت  بينما  أيــام  أربعة  قبل  قبرص  على  النتيجة  وبنفس 

مجددا بدون غاريث بيل 1-1 على ارضها مع ايرلندا الشمالية.

أعــــــرب مـــهـــاجـــم نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة اإلســـبـــانـــي 
ــــدم، لــويــس  ــقـ ــ ومـــنـــتـــخـــب أوروغـــــــــــواي لـــكـــرة الـ
في  بالتواجد  البالغة  سعادته  عــن  ســواريــز، 
كبار  إلــى جانب العبني  واللعب  الــبــالوغــرانــا 
بحجم األرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي 
لــم يــكــن يتخيل  أنـــه  نــيــمــار دا سيلفا، مــؤكــدا 

تحقيق كل هذه النجاحات مع النادي.
وفي لقاء تلفزيوني لقناة »هيلدين« األملانية 
مـــع املـــهـــاجـــم الــــدولــــي املـــخـــضـــرم )29 عـــامـــا(، 
الــــذي يــتــواجــد حــالــيــا مــع منتخب بــــالده من 
أجــل خــوض مــبــاريــات تصفيات قــارة أميركا 
الــجــنــوبــيــة املــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
2018 بروسيا، قال »لم أكن أتخيل أنني امتلك 
البرسا«،  فــي  للعب  تؤهلني  التي  اإلمــكــانــات 
مؤكدا »أتمنى البقاء لسنوات طويلة« في هذه 
على  بقدرتي  يتعلق  »األمـــر  وأضـــاف  املدينة. 
الــتــأقــلــم عــلــى طــريــقــة الــلــعــب وأســـلـــوب اللعب 
القصير، السيما أني كنت ألعب في املساحات 
الــكــبــيــرة، ولــكــنــنــي مــتــأكــد مـــن أنــنــي التحقت 
بالنادي الذي يجعلني أشعر بسعادة كبيرة«.
وعن عالقته بزميليه في الهجوم الكتالوني، 

واصــــل ســـان أنــطــونــيــو ســبــيــرز تــألــقــه وحقق 
فــــوزًا كــبــيــرًا عــلــى مــضــيــفــه مــمــفــيــس غــريــزلــيــر 
101-87 اإلثنني على ملعب »فيديكس فوروم« 
السلة  كـــرة  دوري  فــي  متفرجًا   17133 ــام  وأمــ

األميركي للمحترفني.
وحقق سان سبيرز فوزه على الرغم من غياب 
العديد من العبيه األساسيني حيث قرر مدربه 
غريغ بوبوفيتش إراحتهم على غرار املباراة 
السابقة التي خسرها أمام أوكالهوما سيتي 
ــد، فـــي مــقــدمــتــهــم صــانــع األلــعــاب  ــ ثـــانـــدر األحـ
الــفــرنــســي طــونــي بـــاركـــر، األرجــنــتــيــنــي مــانــو 
والــهــداف  دانــكــن،  تيم  والــعــمــالق  جينوبيلي، 

كاوهي ليونارد وديفيد وست.
وفــي غياب هــؤالء النجوم، فــرض الماركوس 
 31 بتسجيله  للمباراة  نجمًا  نفسه  الــدريــدج 
باتي  الــبــديــل  وأضـــاف  متابعة،   13 مــع  نقطة 
ميلز 17 نقطة، وكيلي اندرسون 13 نقطة مع 7 
تمريرات حاسمة، فيما برز البديل باتي ميلز 
في صفوف الخاسر بتسجيله 17 نقطة مع 4 
تمريرات حاسمة. وهو الفوز الـ62 لسبيرز في 

ــــذي يــقــدم  ــــو الـــثـــالثـــي الــ ــار، وهـ ــمـ ــيـ مــيــســي ونـ
عـــروضـــا قــويــة مـــع الـــبـــالوغـــرانـــا هــــذا املــوســم 
وأحـــــرز مـــا يــفــوق الـــــــ100 هــــدف، قــــال »ال يهم 
من يسجل الهدف، ولكن األهــم هو أن الفريق 
نــحــن جميعا ســعــداء وال  يسير بشكل جــيــد. 
يوجد أي حسد تجاه ميسي أو نيمار، العالقة 
ــواء  ــ ــذا مــــا يــخــلــق األجــ ــ طــبــيــعــيــة لـــلـــغـــايـــة. وهــ
ــل الــفــريــق بشكل عــــام«. وأردف  املــنــاســبــة داخـ
نخوض  ال  عندما  بالدهشة  يشعر  »بعضهم 
معسكرات قبل املباريات. عندما نلعب خارج 
ملعبنا، نسافر يوم املباراة صباحا. نتواجد 
في منازلنا بصحبة عائالتنا. وعندما نلعب 
االســتــاد  فــي  نــتــواجــد  أن  على ملعبنا، علينا 
قــبــل املـــبـــاراة بــنــحــو ســاعــة ونــصــف الــســاعــة. 
ودور املدرب هام للغاية في الثقة التي منحها 

لالعبني منذ اللحظة األولى لقدومه«.
وعـــن انــطــبــاعــاتــه عــن مــديــنــة بــرشــلــونــة وأيــن 
بشكل  برشلونة  مدينة  »أحـــب  أوضـــح  يقيم، 
بداية عالقتي  كانت شاهدة على  كبير ألنها 
بزوجتي صوفيا. هي كانت تعيش هنا وكنت 
آتـــي لــرؤيــتــهــا. كــانــت هــي نــفــس املــديــنــة التي 

74 مــبــاراة حتى اآلن هــذا املــوســم، وبــات على 
بعد فوز واحد من معادلة أفضل سجل له في 
الدوري العادي في تاريخه في الدوري والذي 
بـــ63  أنــهــاه  عــنــدمــا   2006-2005 مــوســم  حققه 
فوزًا و19 هزيمة. وعزز سان أنتونيو سبيرز 
الغربية  للمنطقة  الــثــانــي  املــركــز  فــي  مــوقــعــه 
خــلــف غــولــدن ســتــايــت ووريـــــرز حــامــل اللقب 
وأمـــام أوكــالهــومــا سيتي ثــانــدر العائد بفوز 
ثمني من تورونتو بتغلبه على رابتورز 119-
100 على ملعب »اير كندا سنتر« وأمام 19800 
متفرج. ويدين أوكالهوما سيتي ثاندر بفوزه 
الثامن على التوالي والـ52 في 74 مباراة حتى 
اآلن هذا املوسم إلى راسل وستبروك صاحب 
السادسة  دابــل« هي  »تريبل  ثالثية مزدوجة 
عــشــرة لــه هــذا املــوســم. وســجــل وســتــبــروك 26 

نقطة مع 11 متابعة و12 تمريرة حاسمة.
وتــعــود املـــرة األخــيــرة الــتــي نــجــح فيها العــب 
في الدوري األميركي للمحترفني في تسجيل 
إلى موسم  املزدوجة  الثالثيات  أكثر عدد من 
ماجيك  األســـطـــورة  حــقــق  عــنــدمــا   1989-1988

جونسون 17 ثالثية مزدوجة.
لوستبروك  السابعة  املزدوجة  الثالثية  وهي 
في شهر آذار/مارس الحالي وهو رقم قياسي 
في شهر معاداًل إنجاز األسطورة اآلخر مايكل 

جوردان في نيسان/ابريل 1989.
وأضاف النجم كيفن دورانت 34 نقطة محسنًا 
إنـــجـــازه بــتــســجــيــل 20 نــقــطــة أو أكــثــر فـــي 59 
مباراة متتالية أي أطول سلسلة منذ تسجيل 
األســطــورة اآلخـــر كــوبــي بــرايــنــت 20 نقطة أو 

فرقتنا حينئذ وها هي تجمعنا من جديد«.
وواصــــل »نــشــعــر بــســعــادة بــالــغــة هــنــا. نعرف 
باحترام  يعاملنا  والجميع  بأسرها،  املدينة 
كبير، ولهذا نود البقاء هنا لسنوات طويلة«.

ــتـــوهـــج مــع  ويـــعـــيـــش »لـــوتـــشـــو« حـــالـــة مــــن الـ
الـــبـــالوغـــرانـــا هـــذا املـــوســـم حــيــث إنـــه يتصدر 
قــائــمــة هـــدافـــي الــفــريــق فـــي جــمــيــع الــبــطــوالت 
بــرصــيــد 43 هـــدفـــا، وأحــــد أهـــم الــعــنــاصــر في 

تشكيلة املدرب لويس إنريكي.
إلــى منافسته بقوة على لقب  هــذا بــاإلضــافــة 
البرتغالي  مع  »البيتشيتشي«  الليغا  هــداف 
ــــال مــدريــد  ــالــــدو مــهــاجــم ريـ كــريــســتــيــانــو رونــ
ومــتــصــدر الــهــدافــني بــرصــيــد 28 هــدفــا، حيث 
إنــه يبتعد عنه بفارق بهدفني فقط. من جهة 
أخرى، كشف موقع )فوتبول ليكس( أن نادي 
بــرشــلــونــة اإلســبــانــي كـــان دفـــع 64.98 مليون 
جنيه استرليني )ما يعادل 82 مليون يورو( 
ــع املـــهـــاجـــم األوروغـــــوائـــــي لــويــس  لــلــتــعــاقــد مـ
ســواريــز مــن لــيــفــربــول اإلنــجــلــيــزي فــي صيف 
2014 . ويــكــشــف الــعــقــد، الــــذي يــحــمــل تــاريــخ 
أن برشلونة سيدفع   ، 11 يوليو/تموز 2014 
قــيــمــة الــصــفــقــة عـــلـــى خــمــســة أقــــســــاط -16.4 
مليون يورو لكل قسط- وبذلك سيتبقي اآلن 
قسطا واحدا ينتظر دفعه بحلول 31 يوليو/

تموز املقبل.وحمل العقد توقيع الالعب نفسه 
ورئـــيـــس نـــــادي بـــرشـــلـــونـــة، جــوســيــب مــاريــا 
بارتوميو، ونائب الرئيس، جوردي ميستري، 

والذي كان يعمل وقتها مديرا عاما للنادي.
)إفي(

اكثر في 63 مباراة متتالية بني كانون األول/
ديسمبر 2005 وتشرين الثاني/نوفمبر 2006.

ُيـــذكـــر أن الـــثـــالثـــي غـــولـــدن ســتــايــت ووريـــــرز 
وأوكــالهــومــا سيتي  أنطونيو سبيرز  وســان 
ــبـــالي أوف إلــى  ــى الـ ــانـــدر حــجــز بــطــاقــتــه إلــ ثـ

جــانــب لـــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز رابـــع املنطقة 
الــغــربــيــة والـــــذي احــتــفــل بــتــأهــلــه بــفــوز كبير 
على   90-114 سلتيكس  بوسطن  ضيفه  على 
ملعب »ستيبلو سنتر« وأمام 19258 متفرجًا. 
ضمن  الـــذي  كليبرز  أنجليس  لــوس  وسيطر 

ناغتس، على  دنفر  بــفــوزه على  األحــد  تأهله 
مــجــريــات املـــبـــاراة مــنــذ الــبــدايــة حــتــى النهاية 
30-24 و37-26 و25-20 و22- أرباعها  وكسب 

20 على التوالي. في املقابل، مني ليكرز، املمثل 
مذلة  أنجليس، بخسارة  لــوس  ملدينة  الثاني 
أمــام مضيفه يوتا جــاز بفارق 48 نقطة )75-
123(. وهي أسوأ خسارة لبراينت في مسيرته 
الــتــاريــخــيــة مــع لــيــكــرز، وهـــي األســــوأ لــلــنــادي 
بعدما كان سقط أمام جاره كليبرز بفارق 48 
نقطة أيضًا )94-142( في 7 آذار/مــارس 2014 

وقتها غاب النجم براينت بسبب اإلصابة.
وكـــان الــبــديــل لــو ولــيــامــس أفــضــل مسجل في 
صفوف ليكرز برصيد 16 نقطة، فيما اكتفى 
ــر، بـــ5  ــيـ بــرايــنــت الــــذي يــخــوض مــوســمــه األخـ
نقاط في 28 دقيقة. في املقابل، فرض رودني 
هود نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله 30 نقطة 
لــلــفــائــز الــــذي عـــزز مــوقــعــه فــي املــركــز الــســابــع 
 37 مقابل  فــوزًا   37 الغربية برصيد  للمنطقة 
خــســارة. وأنــعــش داالس مافريكس آمــالــه في 
البالي أوف بفوزه على  املنافسة على بطاقة 
مــلــعــب  عـــلـــى  نـــاغـــتـــس 88-97  ــر  ــفـ مــضــيــفــه دنـ

»بيبسي سنتر« وأمام 14844 متفرجًا.
وعـــــزز داالس مــافــريــكــس مــوقــعــه فـــي املــركــز 
روكتس  هيوسنت  مع  يتقاسمه  الــذي  الثامن 

برصيد 36 فوزًا و38 خسارة لكل منهما.
وواصــــــــل شـــيـــكـــاغـــو بــــولــــز تـــراجـــعـــه وصــعــب 
مهمته في التأهل إلى البالي أوف بخسارته 

أمام ضيفه أتالنتا هوكس 102-100.
)فرانس برس(

سبيرز يواصل التألق في الدوري األميركي للمحترفينسواريز يكشف سّر العالقة مع ميسي ونيمار
لم يتردد سواريز في 

كشف سعادته باللعب 
مع برشلونة وسر العالقة 

مع زميليه ميسي ونيمار

عزز سان أنطونيو سبيرز 
موقعه في المركز الثاني 

للمنطقة الغربية خلف 
غولدن ستايت وأمام 

أوكالهوما سيتي

)Getty(  سواريز وميسي ونيمار مثلث الرعب لبرشلونة

)Getty( تفجير 2012 قتل عشرات المشجعين والالعبين

)Getty( الجماهير العراقية وأمل العودة إلى السالم

)Getty( سان أنطونيو سبيرز حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه ممفيس

مباريـات
      األسبـوع

بغداد ـ آدم محمود

نــالــت الــريــاضــة الــعــراقــيــة نصيبًا 
ــا نــالــتــه  ــًا ملــ ــاويـ ــن اإلهــــمــــال مـــسـ مــ
القطاعات األخرى في البالد عقب 
كان  لها في 2003؛ حيث  األميركي  االحتالل 
االهتمام األكبر واألبــرز يذهب صوب توفير 

األمن، بعد تسيد العنف املشهد العراقي. 
إهماال  نالها  جهتها  مــن  الرياضية  األنــديــة 
كبيرا؛ هي نتيجة حتمية ملا يدور في البالد 
مـــن تـــدهـــور أمـــنـــي، حــيــث يــتــطــلــب االرتـــقـــاء 
بالرياضة توفر قدر كبير من األمان، وكذلك 
االستقرار السياسي واالجتماعي وهو ما لم 

يشهده العراق منذ 13 عامًا. 

إرهاب 
في المالعب
الالعبون والمشجعون تحت التهديد

دورًا  تلعب  حضارية  وسيلة  القدم  كرة  تعتبر 
النزاعات  خالل  الشعوب  بين  التقريب  في  مهمًا 
خالل  العراق  شهدته  ما  ولكن  العالم،  في 
أن  بعد  المفاهيم  كل  غيّر  األخيرة  التفجيرات 

استخدمت المالعب الرياضية كساحة لإلرهاب

قضية

ــداد واملـــحـــافـــظـــات  ــ ــغـ ــ ويـــحـــســـب لـــبـــلـــديـــات بـ
أنــهــا اهــتــمــت بــإنــشــاء مــالعــب شــعــبــيــة لــكــرة 
الــقــدم داخــل األحــيــاء السكنية، تــدار مــن قبل 
الــبــلــديــات، فـــي فــتــرة شــهــدت انــخــفــاضــًا في 
لــتــكــون  ــام 2010،  ــ عـ بـــعـــد  الـــعـــنـــف،  عــمــلــيــات 
التي  الــقــدم  كـــرة  ملــمــارســة  لــلــشــبــاب  متنفسًا 

تعد اللعبة الجماهيرية األولى في كل أنحاء 
العالم وبطبيعة الحال في البالد. 

ــــب واألقـــــــــرب إلـــــى نــفــوس  ــ ومـــــع كـــونـــهـــا األحـ
الــشــبــاب والـــصـــغـــار، تـــمـــارس كــــرة الـــقـــدم في 
ــرب املـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة،  ــ أمــــاكــــن مـــفـــتـــوحـــة، قـ
يــتــخــذونــهــا مـــالعـــب لـــهـــم، بـــالـــرغـــم مـــن أنــهــا 
تـــرابـــيـــة وال تـــتـــوافـــر فــيــهــا أبـــســـط مــقــومــات 

السالمة الرياضية. 
ــم مـــــــن الــــهــــجــــمــــات  ــلــ ــســ ــك املـــــــالعـــــــب لـــــــم تــ ــ ــلـ ــ تـ
ــة« ونـــالـــت الــكــثــيــر مــنــهــا نصيبًا  ــيــ ــابــ »اإلرهــ
ــى تـــحـــول الــكــرة  ــا أدى إلــ مـــن الــتــفــجــيــرات، مـ
ومــالعــبــهــا الــشــعــبــيــة الــبــســيــطــة إلــــى مــصــدر 
رعب ملحبيها، ليخط الكثير منهم، مرغمني، 

عبارات وداع معشوقتهم. 
العاصمة بغداد، التي حصدت منذ 13 عامًا 
الكم األكبر من عمليات التفجير والقتل، نالت 
املالعب  تفجيرات  مــن  األكــبــر  النصيب  كذلك 
املــحــافــظــات، لتخلف  بــاقــي  الــشــعــبــيــة، تلتها 
ــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مــــن مــمــارســي  عــــشــ

رياضة كرة القدم. 
وفــي آخــر تفجير، يعتبر من بني التفجيرات 
األكثر دموية التي شهدتها املالعب الشعبية. 
أوقع هجوم انتحاري بحزام ناسف عشرات 
استهداف  فــي  وجــريــح،  قتيل  بــني  الضحايا 
مــلــعــب شــعــبــي لـــكـــرة الــــقــــدم، فــــي قـــريـــة تــقــع 
شمال محافظة بابل وجنوب بغداد، الجمعة 

املاضي.
أن  أعلن  الداخلية  الناطق باسم وزارة  وكــان 
االنــتــحــاري كــان يــرتــدي حــزامــًا نــاســفــًا، فيما 
البطولة  الــفــائــز يتسلم جــائــزة  الــفــريــق  كـــان 

الشعبية. 
كرة القدم بدت اليوم في العراق مصدر رعب 
كبير، كثير من األهالي يمنعون أوالدهم من 

الذهاب إلى املالعب الشعبية ملمارستها.
وال يقف األمر عند ذلك الحد، بل إن تشجيع 
ــفـــرق األجــنــبــيــة،  املــنــتــخــبــات الـــعـــراقـــيـــة، أو الـ
فــي املــقــاهــي الــعــامــة الــتــي تــعــرض املــبــاريــات 
استهدفت  أن  إذ ســبــق  بــاملــخــاطــر،  مــحــفــوف 
املــقــاهــي فــي مــثــل هـــذه الــتــجــمــعــات مــن خــالل 

هجمات »إرهابية« أوقعت ضحايا. 
»الــعــربــي  ــــدوا لـــ ــــور أكـ الــكــثــيــر مـــن أولـــيـــاء األمـ
الـــجـــديـــد« إنـــهـــم يــقــلــقــون كــثــيــرًا حـــني يــذهــب 
أوالدهـــــم ملــمــارســة أي نـــوع مـــن الـــريـــاضـــة، ال 
الــقــدم؛ كونها تمارس في مالعب  سيما كــرة 

مكشوفة وغير مؤمنة.
فــيــمــا يــقــول مــشــجــعــون مــهــتــمــون بــمــشــاهــدة 
تفجيرًا  يتوقعون  إنهم  الرياضية،  املباريات 
في أي لحظة وهم يتابعون مباراة رياضية، 

فقدت الرياضة العراقية 
عددًا غير قليل من روادها 

والعبيها جراء التفجيرات

)Getty( تفجير استهدف ملعبًا في بابل

ــل املــالعــب  ــواء لــفــرق الـــــدوري املــحــلــي داخــ ســ
الــريــاضــيــة املــؤمــنــة، أو لــلــفــرق الــشــعــبــيــة في 
السكنية،  بــاألحــيــاء  تنتشر  الــتــي  الــســاحــات 
وهـــو مــا أكـــده وضـــاح الــشــريــفــي، فــي حديثه 
في  الــحــال  »هــكــذا  مبينًا  الجديد«  »العربي  لـ
الــعــراق، نتوقع حصول تفجير في أي مكان 

وأي وقت«. 
ــقــــول حـــســـن الـــعـــبـــيـــدي وهـــو  ــــدد يــ ــــصـ ــــي الـ فـ
ــتـــص بــــتــــدريــــب الــــنــــاشــــئــــة كـــــــرة الــــقــــدم،  مـــخـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــعــوائــل الــعــراقــيــة  لـــ
باتت تخشى على أوالدها من ممارسة الكرة. 
للمالعب  الـــذهـــاب  مــن  يمنعونهم  أصــبــحــوا 

ــاز صــالــح  ــتـ ــمـ نــــــادي الـــفـــلـــوجـــة بـــــالـــــدوري املـ
سرحان فضال عن 13 العبا في أندية ضمن 
الدرجة األولــى والثانية، بينما قدر عدد من 
الــقــدم بأكثر مــن 500  قتل مــن مشجعي كــرة 

شخص خالل السنوات الخمس املاضية
فــيــمــا بـــلـــغ عـــــدد املــــالعــــب املـــســـتـــهـــدفـــة وفــقــا 
بينها  مــن  ملعبا   24 رسمية  غير  لتقديرات 

اثنان رسميان والبقية توصف بالشعبية
وما زالت محافظة ديالى تفرض حظرا على 
التي تنظم في  املفتوحة  الشعبية  البطوالت 
انتحاري  تفجير  عقب  الست  املحافظة  مــدن 
اســتــهــدف أحـــد املــالعــب فــي بــلــدة هبهب في 

الرياضية حتى تلك املؤمنة، وهو أمر خطير. 
ــيـــري مـــن الــــزمــــالء مــهــمــتــنــا اكــتــشــاف  ــا وغـ أنــ
املالعب  تلك  دائمًا نجدها في  التي  املــواهــب 
العراقية  »الــريــاضــة  أن  إلــى  الفتًا  الشعبية«، 
وكـــــرة الـــقـــدم خـــاصـــة، شـــهـــدت تـــأخـــرًا كــبــيــرًا 

بسبب اإلرهاب.
وفــقــدت الــريــاضــة الــعــراقــيــة عــــددا غــيــر قليل 
التفجيرات  جـــراء  مــن  ــا والعبيها  روادهــ مــن 
اإلرهــابــيــة الــتــي تــعــصــف بــالــبــالد ومـــا زالــت 
مــنــذ ســنــوات أبـــرزهـــم العـــب نــــادي الــكــهــربــاء 
بــالــدوري املــمــتــاز مــهــدي عبد الــزهــرة وبطل 
الــعــراق لكمال األجــســام ماهر محمد والعــب 

إلــى مقتل وجــرح العشرات  الــعــام 2012 أدى 
لكرة  بطولة  خــالل  واملشجعني  الالعبني  مــن 
الــقــدم، إذ فــرضــت الــشــرطــة الــعــراقــيــة حينها 
حظرًا على بطوالت كروية كهذه وحصرتها 
ــادة مــــا تــشــهــد  ــ ــتـــي عــ بـــاملـــالعـــب املـــرخـــصـــة الـ
إجــــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة تــتــســبــب بــعــزوف 
املــواطــنــني واملــشــجــعــني عــلــى الــتــوجــه إليها 

وتشجيع فرقهم.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــديــات األمــنــيــة إال أن 
ــدم مــحــمــد  ــقــ العـــــب نــــــادي الـــــرمـــــادي لـــكـــرة الــ
باقية،  العراقية  »الــريــاضــة  أن  إحــســان يؤكد 
وهي قادرة على خلق الالعبني ولو من خلف 

بمالعبها،  تحيط  التي  اإلسمنتية  األســـوار 
مضيفا أن » سارة أي رياضي عراقي ال تقل 
والــشــرطــي والسياسي  الجندي  عــن خــســارة 
وحتى الوزير فكلهم بالنهاية دورهم وطني 
واحــــــد وقـــــد يـــكـــون دور الــــريــــاضــــي جــامــعــا 
على  طوائفهم  بمختلف  للعراقيني  مــوحــدا 

عكس الباقني.
وكــبــاقــي مــفــاصــل وقــطــعــات الــبــالد تعرضت 
ا  الكرة العراقية هي األخرى ملشاكل جمة بدء
من امللف األمني وصعوبة تنقل الفرق وتأمني 
املــبــاريــات وانــتــهــاء باملخصصات  مــجــريــات 

املالية لألندية الرياضية.
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انــــــتــــــهــــــى مـــــــــشـــــــــوار األمـــــيـــــركـــــيـــــة 
ســيــريــنــا ولـــيـــامـــز املــصــنــفــة أولـــى 
ــوام الــثــالثــة الــســابــقــة  ــ وبــطــلــة األعــ
عند  الثالثة  رادفانسكا  أنييسكا  والبولندية 
الــرابــع من دورة ميامي لكرة املضرب،  الــدور 
ثاني دورات املاسترز التي يجمع منها الفائز 

1000 نقطة.
وســقــطــت ســيــريــنــا الـــتـــي كـــانـــت تــســعــى إلــى 
لقبها الرابع على التوالي في ميامي والتاسع 
أمام  الـــدورة،  في تاريخ مشاركاتها في هــذه 
الـــروســـيـــة ســفــتــالنــا كــوزنــتــســوفــا الــخــامــســة 
عشرة بنتيجة )7 – 6( و)7 – 3( و)1 – 6( و)2 

– 6( في غضون ساعتني وثالث دقائق.
املستوى  متقاربة  األولـــى  املجموعة  وكــانــت 
ولم تنجح أي العبة في فرض هيمنتها على 
األخرى ليصل األمر إلى شوط فاصل فازت به 
الالعبة األميركية )7 – 3( بمساعدة ضربتي 
إرســــــال ســاحــقــتــني. وهــيــمــنــت كــوزنــتــســوفــا 
وكسرت  الــبــدايــة  مــن  الثانية  املجموعة  على 
إرسال سيرينا لتوسع النتيجة إلى 3-1 قبل 
أن تــفــوز بـــاألشـــواط الــثــالثــة الــتــالــيــة لتعادل 
كسر  فــي  الروسية  الالعبة  لتنجح  النتيجة، 
إرسال منافستها في بداية املجموعة الثالثة 
لتفوز باألشواط الثالثة األولى قبل أن تقلص 
سيرينا النتيجة إلى )3 – 1(. لكن االنتفاضة 

بطولة ميامي 
الكبرى

فشلت الالعبة األميركية سيرينا وليامز في تخطي عقبة الروسية سفتالنا 
فيه  نجح  وقت  في  ميامي،  بطولة  من  الرابع  الدور  لتودع  كوزنتسوفا، 
الالعب الياباني نيشيكوري في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، وعلى 

خطى وليامز ودعت رادفانسكا البطولة األميركية

3031
رياضة

تقرير

كوزنتسوفا  ردت  حيث  األمـــد  قصيرة  كــانــت 
بــطــلــة أمــيــركــا املــفــتــوحــة وفــرنــســا املــفــتــوحــة 
لتمضي  سيرينا  إلرســـال  آخــر  بكسر  سابقًا 
من  بعد نحو ساعتني  بــاملــبــاراة  للفوز  قدما 

اللعب.
وفــشــلــت ســيــريــنــا )34 عـــامـــا(، الــفــائــزة بــــ 21 
لقبا في بطوالت الغراند ســالم، في مواصلة 
مشوارها نحو لقبها األول في 2016 في ثالث 
املفتوحة  أستراليا  بطولة  بعد  لها  مشاركة 
حيث خسرت النهائي أمام األملانية أنجيليك 
الـــتـــي وصــلــت  كـــيـــربـــر، ودورة إنــــديــــان ويـــلـــز 
أمــام  وخــســرت  النهائية  مباراتها  إلــى  أيضًا 

البيالروسية فيكتوريا أزارنكا.
وهذه الهزيمة األولى لسيرينا في املواجهات 
األربع األخيرة مع كوزنتسوفا والثالثة فقط 

من أصل 11 مواجهة بينهما. 
كـــمـــا أنـــهـــا الـــهـــزيـــمـــة األولـــــــى لــســيــريــنــا الــتــي 

تنازلت عن إرسالها في 6 مناسبات من أصل 
15 فرصة لكوزنتسوفا، في هــذه الــدورة منذ 
آذار/مــــــــــارس 2012 حـــني خـــرجـــت مـــن الــــدور 
ربـــع الــنــهــائــي عــلــى يـــد الــدنــمــاركــيــة كــارولــني 
الباحثة عن  فوزنياكي. وتلتقي كوزنتسوفا، 
لــقــبــهــا الــثــانــي فـــي 2016 بــعــد تــتــويــجــهــا في 
سيدني والسابع عشر في مسيرتها املتوجة 
 2004 عــام  مــيــدوز  )فالشينغ  كبيرين  بلقبني 
الــــدور ربــع  فــي  عـــام 2009(،  غــــاروس  وروالن 
النهائي األوكرانية إيلينا سفيتولينا الثانية 
عـــشـــرة أو مــواطــنــتــهــا أكــاتــيــريــنــا مـــاكـــاروفـــا 
الــثــالثــني. أمـــا رادفــانــســكــا، فــخــســرت بــدورهــا 
أمام السويسرية تيميا باشينسكي التاسعة 

عشرة )6 – 2( و)4 – 6( و)2 – 6(.
 ،2012 لعام  ميامي  بطلة  رادفانسكا،  وكانت 
تــمــنــي الــنــفــس بـــالـــوصـــول إلــــى الـــــدور نصف 
الــنــهــائــي لــلــمــرة الــخــامــســة عــلــى الــتــوالــي من 
أصـــل 5 مــشــاركــات هـــذا املــوســم الــــذي توجت 
خالله بلقب واحــد حتى اآلن وكــان فــي دورة 
شــنــغــني الــصــيــنــيــة عـــلـــى حـــســـاب األمــيــركــيــة 

أليسون ريسك.
لكن مشوار البولندية انتهى في ثمن النهائي 
عــلــى يـــد بــاشــيــنــســكــي الـــتـــي ضـــربـــت مــوعــدا 
ــيـــة ســيــمــونــا  ــانـ ــــع الـــنـــهـــائـــي مــــع الـــرومـ فــــي ربـ
على  بــدورهــا  تغلبت  الــتــي  الخامسة  هاليب 

البريطانية هيثر واتسون )6 – 3( و)6 – 4(.
فـــي املــقــابــل صــعــدت الــبــريــطــانــيــة جــوهــانــا 
الــدور الخامس في  إلــى  كونتا املصنفة 24 
منافسات فردي السيدات للبطولة، إذ فازت 
كونتا على الرومانية مونيكا نيكوليسكو 
املصنفة 32 بمجموعتني متتاليتني بواقع 

)6 – 2( و)6 – 2(.
نيشيكوري  كي  الياباني  بلغ  الرجال،  عند 
املصنف ســادســًا الـــدور الــرابــع بــفــوزه على 
السابع  دولغوبولوف  ألكسندر  األوكــرانــي 
لـــيـــواجـــه   ،)2  – و)6   )2  –  6( ــريـــن  ــشـ ــعـ والـ
اإلسباني روبرتو باوتيستا أغوت السابع 
عشر والــذي أطــاح بالفرنسي جو ويلفريد 
تسونغا التاسع بالفوز عليه )6 – 2( و)6 – 

3( و)7 – 3( و)7 – 3(. 
ولم يواجه املرشح السادس للقب أي مشكلة 
في الفوز على الالعب األوكراني في 71 دقيقة 
فــقــط. وُيــعــد هـــذا الــفــوز الـــرابـــع الـــذي يحققه 
الـــالعـــب الـــيـــابـــانـــي، املـــتـــوج مـــؤخـــرا بــبــطــولــة 
ممفيس، على دولغوبولوف، الذي لم يتغلب 

على نيشيكوري طوال مسيرته االحترافية.
كما تأهل إلى الــدور الرابع الروسي أندري 
أدريـــان  الفرنسي  على  بــفــوزه  كوزنتسوف 
5( و)6 – صفر(،   – 6( و)7   –  2( مــانــاريــنــو 
ــي نـــيـــك كـــيـــرغـــيـــوس أو  ــرالــ ــتــ لـــيـــواجـــه األســ
األمـــيـــركـــي تــيــم ســمــيــشــيــك. فـــي حـــني تــأهــل 
لثمن  الــيــوم  باوتيستا  روبــرتــو  اإلســبــانــي 
نــهــائــي بــطــولــة مــيــامــي لــلــتــنــس ذات األلـــف 
نقطة بعد الفوز على الفرنسي جو ويلفريد 
املقابل  في  للقب.  التاسع  املرشح  تسونغا، 

جو ويلفريد تسوغجا 
يودع البطولة أيضًا من 

الدور الرابع

إنفانتينو: أؤيد تنظيم نسخ المونديال المقبلة 
بين أكثر من دولة

قــــال الـــســـويـــســـري جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، رئــيــس 
االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا(، إنــه »يــؤيــد« 
الــقــادمــة مــن املــونــديــال بــن أكثر  الــنــســخ  تنظيم 
أدلــى إنفانتينو بهذه التصريحات في  من دولــة. 
وذلــك  أسونثيون،  بالعاصمة  )كونميبول(  مقر 
األرجنتن  تنظيم  إمكانية  بــشــأن  تحدثه  خــالل 

وأوروغواي ملونديال 2030.
وأكد أن »الفيفا حتى اآلن ضد التنظيم املشترك 
ــقــــدم( ولـــكـــن أنــا  ــ )لــبــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لـــكـــرة ال
شــخــصــيــا أؤيـــــد ذلــــك جــــــدا«. وأوضــــــح أنــــه قبل 
تحديد  الفيفا  على   2030 مونديال  عن  التحدث 
مقر البطولة لنسخة 2026 وشدد على أن االتحاد لن يقرر مقرين خالل نفس جلسة 

التصويت، كما سبق وحدث في املاضي.

»الفيفا« سيستخدم تقنية مساعدة الحكام عبر الفيديو
قال االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، إن الهيئة الكروية الرفيعة وافقت على استخدام 
تقنية مساعدة الحكام عبر الفيديو تجريبيا خالل املباريات الودية التي ينظمها الفيفا 

خالل األشهر املقبلة.

رئيس كونميبول: العالم يترقب انطالق كوبا أميركا
إن  دومينغيز،  أليخاندرو  )كونميبول(،  القدم  لكرة  الجنوبية  أميركا  اتحاد  رئيس  قال 
»العالم أجمع يترقب في يونيو/حزيران املقبل« انطالق النسخة املئوية لكأس كوبا أميركا 
بالواليات املتحدة، التي تقام بالتزامن مع بطولة أمم أوروبا التي تتنافس فيها املنتخبات 
في  عالم منقسمة  »بطولة  الكروين سيمثالن  الحدثن  أن  وذكــر دومينغيز  األوروبــيــة. 
منطقتن«. وتقام كوبا أميركا للمرة األولى في الواليات املتحدة بمشاركة منتخب البلد 
)كونكاكاف(،  والكاريبي  والوسطى  الشمالية  أميركا  اتحاد  من  أخــرى  املضيف وستة 

إضافة لعشرة منتخبات من )كونميبول(.

مصرع دراج بلجيكي إثر تعرضه ألزمة قلبية
العمر 22 عاما، مصرعه في مستشفى  البالغ من  البلجيكي، دان مينغير،  الــدراج  لقي 
بجزيرة  فــي ســبــاق  قلبية خــالل مشاركته  ألزمـــة  تعرضه  إثــر  )فــرنــســا(،  بأجاكسيو 
كورسيكا، حسبما أفاد فريقه. وكان مينغير قد احتجز باملستشفى السبت املاضي إثر 
تعرضه ألزمة قلبية خالل املرحلة األولى من سباق كريتيريوم الدولي، وتوفي حسبما 

أفاد فريق ليل متروبول.

فينغر واثق في مستقبله مع أرسنال
لــيــس هــنــاك »أي شـــك« لـــدى أرســـن فينغر في 
استمراره في تدريب أرسنال الذي ينافس في 
املوسم  الــقــدم  لكرة  املمتاز  اإلنجليزي  الـــدوري 
الـــذي يمارسه  الــرغــم مــن الضغط  املــقــبــل، على 
مشجعو النادي إلنهاء بقاء املدرب الذي استمر 

20 عاما مع الفريق اللندني.
وتسبب فوز الفريق في مباراتن فقط من بن 
آخر تسع مباريات خاضها في كافة املسابقات 
في خروجه من دور الستة عشر لدوري أبطال 
أوروبــا للموسم السادس على التوالي إضافة لخروجه من دور الثمانية لكأس االتحاد 

اإلنجليزي بعد خسارته أمام واتفورد على استاد اإلمارات.
وقال فينغر لوسائل إعالم بريطانية عندما سئل عما إذا كان سيظل مدربا ألرسنال 
املوسم املقبل »ليس لدي شك في ذلك ألنني ملتزم. عندما أقوم بشيء ما فإنني أؤديه 
على أكمل وجه وبنسبة 100 في املئة. أنا ملتزم دوما بتقديم أفضل ما لدي طاملا بقيت 

مع النادي..هذا هو كل تركيزي«.

رئيس هندوراس السابق يقر بتورطه في جرائم فساد
أقر الرئيس الهندوري السابق رافائيل كاييخاس أمام قاض أميركي بتورطه في جرائم 
فساد خالل الفترة التي تولى فيها رئاسة االتحاد املحلي لكرة القدم في إطار فضيحة 

الفساد التي هزت أرجاء االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(.
وتقدم كاييخاس، الذي تولى رئاسة هندوراس بن عامي 1990 و1994 واالتحاد املحلي 
أمام  إليه  املوجهة  الفساد  في جرائم  بتورطه  فيه  يقر  ببيان  و2015،  بن 2002  للعبة 
أفــادت به  الفساد بالفيفا، وفقا ملا  التي تنظر في فضيحة  محكمة بروكلن بنيويورك 
وزارة العدل في بيان. وتتهم النيابة األميركية الرئيس الهندوري السابق بتهم الجريمة 
املنظمة والتآمر الرتكاب غش إلكتروني على صلة بتلقي رشاوى مقابل منح حقوق البث 

والدعايات ملباريات التصفيات املؤهلة لكأس العالم.

عن تفاصيل. وسرعان ما بدأت وسائل اإلعالم والجماهير 
عن  رحيله  احتمالية  من  الغالبية  قلل  لكن  التكهنات،  لعبة 
النادي »امللكي« بعدما كان هذا وشيكا في الصيف املاضي 
إلى مانشستر يونايتد اإلنجليزي، ونشرت صحيفة )أس( 
اإلسبانية 5 توقعات طريفة بشأن املفاجأة التي ستحل في 

ذكرى ميالده في 30 مارس/آذار الجاري.
 أن يحدث صــدام مع بيكيه، بعد أن لجأ جيرارد بيكيه 

ً
اوال

ــتـــرنـــت مــؤخــرا  مـــدافـــع بــرشــلــونــة ملــقــاطــع فــيــديــو عــبــر اإلنـ
للسخرية من خصومه، خاصة ريال مدريد، وربما يدشن 
راموس زميله باملنتخب، قناة خاصة عبر اإلنترنت للرد على 
بيكيه والتهكم من البرسا. أو أن راموس سيحترف التنس، 
إذ يعشق الــالعــب األنــدلــســي ريــاضــة الــتــنــس، وقــد يستغل 
الــنــســخــة املــقــبــلــة مـــن بــطــولــة مـــدريـــد لــأســاتــذة فـــي خــوض 
مواجهة ترفيهية مع أحد عظماء اللعبة الحالين أمثال نادال 

أو ديــوكــوفــيــتــش أو فــيــدريــر. فــي املــقــابــل قــد يــصــارع ثـــورًا، 
الــريــال يحتفل رامــوس على  التتويج ببطوالت مع  إذ وعند 
وملونة  كبيرة  قماش  بقطعة  باإلمساك  الشهيرة  طريقته 
وتحريكها على غرار مصارعي الثيران، وربما يدفعه جنونه 
للمشاركة في حدث يروض فيه ثورا حقيقيا أو على األقل 
إنشاء مزرعة خاصة بالثيران كي ال تقضي املخاطرة على 
في  رامـــوس سيشارك  أن سيرجيو  أو  باملالعب.  مسيرته 
برنامج غنائي رغم أنه ال يملك أفضل صوت، لكن راموس 
الكالسيكية،  األغــانــي  بعض  وإنــشــاد  الغيتار  عــزف  يهوى 
وقد يشترك في برنامج غنائي أو النسخة اإلسبانية من »ذا 
فويس«. وآخر التوقعات كانت أنه سيشتري أسرع حصان، 
ألنه يعشق الخيول وقد يدفعه شغفه لشراء الجواد األسرع 
فــي الــعــالــم والـــذي يطلق عليه »الــفــرعــون األمــيــركــي«، فماذا 

ستكون املفاجأة في عيده اليوم؟

رياض الترك

الـ  سيرجيو رامــوس أحد نجوم الكرة اإلسبانية. يبلغ عامه 
العاملية مع ريال  املالعب  تألق في  اليوم، العــب إسباني   30
مــدريــد واملنتخب اإلســبــانــي، وهــو الــالعــب الـــذي رفــع بطولة 
ــا مــع الــنــادي  كــأس الــعــالــم 2010 ولــقــب دوري أبــطــال أوروبــ
»امللكي« في العام 2014. بدأ رامــوس مسيرته مع إشبيلية 
في العام 2003، وشق طريقه بنجاح في الدوري اإلسباني، 
ريــال  فخطفه  اإلسبانية،  األنــديــة  ألكبر  مطلبًا  أصبح  حتى 
مدريد منذ العام 2005، وما زال حتى اليوم مع النادي، ليبلغ 
العام الـ 11، حيُث مثل النادي »امللكي« في 332 مباراة وسجل 
42 هدفًا. وقبل أيــام من عيد ميالده أثــار سرخيو رامــوس 
ضجة كبيرة، عندما أعلن عبر مواقع التواصل االجتماعي 
عن تحضيره »مفاجأة« في عيد ميالده الـ 30 دون الكشف 

سيرجيو رامـوس

على هامش الحدث

النجم اإلسباني يبلغ 
عامه الـ 30 اليوم،  

وهو يعتبر بحق 
أحد نجوم كرة 

قدم اإلسبانية

سيرينا وليامز 
والخروج من 
)Getty( البطولة

لها  تتاح  أن  تأمل  إنها  موغوروزا  جاربيني  اإلسبانية  التنس  العبة  قالت 
أزارينكا  فيكتوريا  البيالروسية  أمام  خسارتها  من  تثأر  لكي  قريبا  فرصة 
األمريكية  ميامي  ببطولة  السيدات  منافسات  من  الرابع  ــدور  ال في 
أزارينكا،  أمام  خسارتها  بهابعد  أدلت  تصريحات  وفي  األساتذة،  لتنس 
أنا  الثأر،  من  أتمكن  لكي  أواجهها  أن  في  »آمــل  مــوغــوروزا  أشــارت 
أتوق لمواجهتها مجددا وأتمنى أن يحدث األمر قريبًا«، أوضحت أن 

البيالروسية كان مستواها رائعا خالل اللقاء.

موغوروزا تريد الثأر

وجه رياضي

 )3  – و)6   )6  –  2( بنتيجة  بــاوتــيــســتــا  فـــاز 
و)7 – 6( و)7 -6(، فــي مــبــاراة لعب خاللها 
الالعبان بتحفظ. يشار إلى أن أفضل نتائح 
الــالعــب اإلســبــانــي فــي بــطــولــة مــيــامــي قبل 

اليوم كانت التأهل للدور الثالث في 2014.
وخالل املجموعة األولــى لم يكن باوتيستا 
جيدا حيث حول 59% من إرساالته األولى 

ألكسندر دلغوبولوف. وصرح الالعب بعد 
الفرنسي جو ويلفريد تسونغا من  إقصاء 
البطولة »يمكن القول بأن الضربة الخلفية 
قـــوة األمــامــيــة. إنــه  لــهــا نــفــس  لنيشيكوري 
ــكـــرات بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة فـــي كل  يــــوزع الـ
االتــــجــــاهــــات بــكــلــتــا الـــضـــربـــتـــني، ســتــكــون 
مــــبــــاراة صـــعـــبـــة«. وأشـــــــار بــاوتــيــســتــا إلـــى 

لـــنـــقـــاط، فــيــمــا ارتـــفـــعـــت هــــذه الــنــســبــة لــدى 
إلــى ذلــك أن هذا  ُيــضــاف  لـــ %83.  الفرنسي 
ــلـــى الـــالعـــب  ثــــانــــي انـــتـــصـــار لـــإســـبـــانـــي عـ
الــفــرنــســي بــعــد ذلـــك الـــذي حققه فــي نصف 
باوتيستا  ويواجه  أوكالند.  بطولة  نهائي 
نيشيكوري  كي  الياباني  النهائي  ثمن  في 
املـــرشـــح الـــســـادس الــفــائــز عــلــى األوكـــرانـــي 

أنــــه أمـــــام نــيــشــيــكــوري ســيــضــطــر لــلــركــض 
بالضربتني  كثيرا  امللعب  يفتح  ألنــه  كثيرا 
ــه اإلســبــانــي  األمـــامـــيـــة والــخــلــفــيــة«. وتـــواجـ
والياباني ثالث مرات حيث فاز نيشيكوري 
بــهــا جــمــيــعــا، وكـــانـــت آخــــر املـــواجـــهـــات في 

بطولة مدريد لألساتذة عام 2015.
)العربي الجديد، رويترز(

كشفت صحيفة )ريكورد( البرتغالية، نقال عن وثائق مسربة حصرية من موقع )فوتبول 
ليكس(، عن قيام نادي بورتو البرتغالي بدفع عموالت بقيمة 1.26 مليون يــورو، عقب 
التنازل عن البرازيلي كاسيميرو، مقابل 7.5 مالين يورو دفعها ريال مدريد اإلسباني.

وذكرت الصحيفة أن هذه العموالت عبارة عن »تقديم خدمات اإلدارة واملتابعة الرياضية 
)الالعب( كارلوس هنريكيس كاسيميرو«، وقد زادت إلى 700 ألف يــورو، نظرا لعقد  لـ
موقع في 2015. وأضــافــت أن جــزءا ضخما من قيمة هــذه العموالت ذهــب إلــى شركة 

»إنركي سوكر« التي يترأسها نجل رئيس بورتو، ألكسندري دا كوستا.

صورة في خبر

صفقة كاسيميرو

األربعاء 30 مارس / آذار 2016 م   21 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 576  السنة الثانيةاألربعاء 30 مارس / آذار 2016 م   21 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 576  السنة الثانية
Wednesday 30th March 2016 Wednesday 30th March 2016

)Getty( كاسيميرو العب ريال مدريد



32

السياحة العالجية
تتويج لتركيا على عرش العالمية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــم تــعــد  ــارة »عـــلـــيـــك بـــتـــركـــيـــا« لــ ــبــ عــ
مـــن كــلــمــات الـــســـر فـــي املــجــتــمــعــات 
العربية، إن لالستجمام والسياحة، 
أو حــتــى لــتــغــيــيــر مـــالمـــح الــشــيــخــوخــة، من 
تصويب النظر وزرع الشعر وكل ما يسعى 
آثــار السنني، ومــا تركته، على  إليه رافــضــو 
وجــوهــهــم وأجــســادهــم، بما فيها األمـــراض 
املزمنة واملستعصية، كالسكري والسرطان، 
بل سرقت أنقرة الضوء من كبريات املشافي 
والـــــدول الــعــاملــيــة، بــعــد اســتــثــمــارهــا بقطاع 
مما  لديها  ما  مستغلة  العالجية،  السياحة 
معدنية،  ومياه  جمال  من  الطبيعة،  وهبته 
لــتــســتــثــمــر بــــاإلنــــســــان الــــــذي يـــقـــود عــمــلــيــة 

التنمية وتحقيق األحالم.
والــســيــاحــة الــطــبــيــة، هــي مــن املــجــاالت التي 
أفلحت في استثمارها أنقرة، بعد وصولها 
بـــعـــدد الــســيــاح لــلــمــرتــبــة الـــســـادســـة عــاملــيــا، 
ــاالت  ــ ــر »اتـــــحـــــاد وكــ ــريـ ــقـ ــق تـ ــ فـــتـــضـــاعـــف وفــ
الــســيــاحــة فـــي تــركــيــا« عــــدد املـــرضـــى الــذيــن 
يــفــضــلــون تــركــيــا لــلــعــالج، خــمــســة أضــعــاف 
فــي الخمس ســنــوات األخــيــرة، ليغدو قطاع 
الــســيــاحــة الــطــبــيــة مـــن أهــــم املــــجــــاالت على 
األجندة التي تدخل بقوة في مشروع تقدم 
تــركــيــا لــلــعــام 2023، بــعــد تــوقــعــات بــجــذب 
مليار   25 وتحقيق  مريض سنويا  مليوني 

معايير متقدمة لالستشفاء في تركيا  )أرسين توب/ األناضول(

دوالر كعائدات. وقد ال يستوي الحديث عن 
السياحة والسياحة العالجية، دون التطرق  
ملدينة أنطاليا، املعروفة بعاصمة السياحة 
التركية، التي  تتقدم وعلى نحو ثابت خالل 
السنوات القليلة املاضية في مجال السياحة 
ــك عــلــى الــبــنــيــة   فـــي ذلــ

ً
الــعــالجــيــة، مــعــتــمــدة

التحتية للقطاع الصحي والخبرات الطبية 
ذات الــســمــعــة الــعــاملــيــة وخـــاصـــة فـــي مــجــال 
زراعـــــة األعـــضـــاء واإلخــــصــــاب والـــجـــراحـــات 

التجميلية.
فرغم أن قطاع السياحة العالجية في تركيا، 
ا نسبًيا، وال يتجاوز عمر هذا 

ً
يعتبر حديث

ــنــــوات، إال أن أنــطــالــيــا،  املــصــطــلــح عــشــر ســ
سرقت صفة عاصمة السياحة العالجية في 
تــركــيــا، وتــصــدرت خــالل الــســنــوات السابقة 
العديد من  الطبية إلجــراء  عناوين األخــبــار 

العمليات املعقدة والنادرة فيها.
ثــمــة مــقــومــات تــســعــف تــركــيــا لتحقيق تلك 
الــخــطــط، مــنــهــا مـــا هـــو طــبــيــعــي، كــأحــواض 
مـــيـــاه الــيــنــابــيــع الــــحــــارة، الـــتـــي تــعــد مــديــنــة 
»أفـــيـــون قـــره حــصــار« غــربــي تــركــيــا أهمها، 
أو مــغــارة »دمـــالطـــاش« فــي مــديــنــة أنطاليا 

جنوب البالد.
ال  العالجية،  السياحة  عــن  الحديث  وأثــنــاء 
يمكن املرور على مغارة »دمالطاش«  - التي 
عـــام 1948 وقـــت تفّجر  ــشــفــت مــصــادفــة 

ُ
اكــت

ــتـــخـــراج الــحــجــارة  مــقــلــع حـــجـــري أثـــنـــاء اسـ

لبناء ميناء أالنــيــا الــبــحــري-  مـــرور الــكــرام، 
نــظــرًا ملــا فيها، ووفـــق االخــتــصــاصــيــني،  من 
مناخ صحّي مــالئــم، يشفي مــن أمـــراض في 
الــربــو على وجه  التنفسي ومـــرض  الــجــهــاز 
الــــخــــصــــوص، أو لــلــتــهــافــت املــــتــــزايــــد الــــذي 
تشهده بعد أن احتلت املرتبة األولى ضمن 
األمـــاكـــن الـــتـــي تــحــافــظ عــلــى نــســبــة رطــوبــة 

ودرجة حرارة ثابتة في كل الفصول.
بيد أن املهم في السياحة العالجية، أن تركيا 
لم تكتف بهبة الجغرافيا، بل أعدت مشافي 
وكـــــــــوادر طـــبـــيـــة بــجــمــيــع االخـــتـــصـــاصـــات، 
وركــــــزت عــلــى الـــعـــالج الــتــجــمــيــلــي،  لتصل  
لــلــمــركــز الـــتـــاســـع عــاملــيــا بـــوجـــود 200 ألــف 
جــــــراح تــجــمــيــلــي، مــحــافــظــة عـــلـــى  مــفــهــوم 
السوق، من كسر أسعار وجــودة، ما جعلها 
محط أنظار العالم بــأســره. رغــم أن أمــراض 
الـــعـــيـــون، تـــأتـــي فـــي مــقــدمــة تـــوزيـــع مــرضــى 
الــســيــاحــة الــعــالجــيــة وفــقــا لــلــعــيــادات، حيث 
يأتي واحد من كل سبعة مرضى إلى تركيا 
الشعر  زراعــة  أن عمليات  إال  البصر،  لعالج 
الـــتـــي بــلــغــت خــاللــهــا تــركــيــا املـــركـــز الــثــانــي 
عامليا، على سبيل الذكر ال الحصر، أوصلت  
بعد  عامليا،  ملركز سياحي مستهدف  تركيا 
ــة الشعر املــرخــصــة عن  أن زادت مــراكــز زراعـ
300 مركز، تستقطب من السياح العرب فقط، 
 عن 

ً
أكــثــر مــن 5000 شــهــريــا، وتـــقـــدم، فــضــال

العالج، حجوزات فندقية وجوالت سياحية. 

ــام الــطــبــيــعــة  ــنــ ــتــ وبــــهــــدف الـــتـــخـــصـــص واغــ
شكلت  والتكنولوجيا،  البشرية  والــكــفــاءة 
وزارة الصحة التركية، العام الفائت، مجلس 
بــهــدف تطوير  الــطــبــيــة،  الــســيــاحــة  تخطيط 
إلـــى مستويات  بتركيا  والــنــهــوض  الــقــطــاع 
أعــلــى عــلــى الــصــعــيــد الــعــاملــي، رافــعــا شعار 
»إذا كانت أوروبــا اآلن هي رائدة مجال نقل 
الكبد، فإن على عاتقنا مسؤولية أن نجعل 

 تجارية لهذا األمر أيضا«.
ً
تركيا عالمة

بتركيا  تتنامى  قطاعات  ثمة  الــقــول:  نهاية 
 مــا يــؤتــى على 

ً
وعــلــى نحو مخيف، وقــلــيــال

ذكرها، بيد أن األهم أن ذلك التسارع ال يأتي 
العالجية،  فالسياحة  مصادفة،  أو  اعتباطا 
مــوضــوع قصتنا الـــيـــوم، والــتــي دخــلــت في 
ــات لـــهـــا مــجــلــس  ــ تــخــصــص الــتــخــصــص وبــ
ومدير »حاجي عمر طونطوش« الذي يؤكد 
أن بــــالده  بــاتــت مــن أســــرع الــــدول نــمــوًا في 
الــعــالــم فــي مــجــال الــســيــاحــة الــعــالجــيــة بعد 
األســبــاب  الــعــقــارات، مرجعا  مــجــال سياحة 
إلى انخفاض األسعار وتقدم الطب وجودة 
الخدمات والسهولة في املواصالت، ومشيرًا 
فيما يشبه اإلشــارة إلى كسب الرهان، على 
هم   وأملانيا،  وهولندا  بريطانيا  مرضى  أن 
في مقدمة مرضى  الدول الذين يأتون  إلى 
تركيا من أجل العمليات الجراحية الخطيرة 
وأمراض العيون التي تجري مشافي تركيا 

منها سنويا، نحو 40 ألف عملية.

تتوقع أنقرة وفق خطة 
تركيا 2023 أن تجذب 
نحو مليوني مريض 
سنويا للعالج من 

الخارج، بعائدات تفوق 
25 مليار دوالر.

■ ■ ■
تعتبر أنطاليا، األولى 
في تركيا في مجال 
السياحة العالجية، 
والعلميات الخاصة 
بزراعة األعضاء 

والجراحة التجميلية.

■ ■ ■
األوروبيون في طليعة 
مرتادي املستشفيات، 
وتجرى في تركيا نحو 
40 ألف عملية للعيون، 
 عن الجراحات 

ً
فضال

الخطرة األخرى.

باختصار

ليست مصادفة أن تحتل تركيا المركز األول عالميًا بجراحة العيون، والرابعة أوروبيا بالسياحة العالجية، فبعد تشكيل مجلس 
تخطيط للسياحة الطبية، بدأت الثمار تؤتي أكلها

هوامش

سما حسن

ــه ســـنـــدريـــال الـــشـــاشـــة،  ــ ــان يـــطـــل عــلــيــنــا وجـ ــ عـــنـــدمـــا كـ
بــابــتــســامــتــهــا املــتــألــقــة وفــســتــانــهــا األحـــمـــر الــقــصــيــر، 
 تتحّرك 

ً
ــار، كنا نحسبها وردة الـــورود واألزهـ من بني 

وتغني، لتوقظنا بعد سباٍت شتوٍي طويل، ألن »الدنيا 
قصيرة،  مدرسية  إجـــازة  الستقبال  فنستعد  ربــيــع«، 
أيــام، تبدأ من أواخــر مارس  لم تكن تزيد عن العشرة 
حــتــى األســـبـــوع األول مــن شــهــر إبـــريـــل، وكــنــا نعتقد، 
املاضي،  القرن  ثمانينيات  في  الصغار  التالميذ  نحن 
أن هذه اإلجازة املمنوحة لنا، لكي نحتفل بربيع بالدنا، 
كبرنا  حــني  ولــكــن،  الــســاحــرة.  طبيعتها  إلـــى  وننطلق 
اكتشفنا  املسلوب،  الوطن  معنى  نعرف  وبدأنا   ،

ً
قليال

أن هذه اإلجازة االستثنائية التي تقّررها اإلدارة املدنية 
اإلســرائــيــلــيــة فــي غــزة إنــمــا هــي ملنعنا مــن التظاهرات 
في  تنظيمها  االحتالل يخشى من  كان  التي  الطالبية 
ذكرى يوم األرض من كل عام، والذي يتزامن حلوله مع 
بداية أياٍم ربيعيٍة جميلٍة. وألن األرض تعرف أصحابها، 
إلــــى مــــصــــادرة أراٍض من  ــتــــالل  ــبــــادرة االحــ جـــــاءت مــ
فلسطينيي الداخل الفلسطيني، كما يطلق عليهم، في 
توقيت ربيعي بامتياز، هو الثالثني من آذار، لكي يكون 

جرح الفلسطيني أعمق، وحرصه على التمسك بأرضه 
هــم بطبعهم  فــعــرب فلسطني  أقـــوى،  الــخــيــرات  الكثيرة 
شعب مزارع، قبل قيام ما تعرف بدولة إسرائيل، حيث 
إن 75% مــن مــجــمــل الــســكــان كــانــوا يــعــتــاشــون على 
الزراعة، وقد سقط  منهم شهداء وجرحى،  دفاعًا عن 
األرض املصادرة، وهذه االحتجاجات التي قام بها عرب 
فلسطني الــذيــن لــم يــهــاجــروا مــن قــراهــم ومدنهم إّبــان 
على  الــصــراع  فــي قضية  تعتبر حدثًا محوريًا  النكبة 
األرض، ألنهم خرجوا، أول مرة، منذ النكبة، احتجاجًا 
على مصادرة آالف الدونمات منهم، ولتبقى ذكرى ذلك 
اليوم في العام 1976 هو اليوم الوحيد الذي يحتج فيه 
الفلسطينيون على ممارسات إسرائيل بإجماع وطني 

فلسطيني في فلسطني والشتات.
املـــدّبـــرة، والتي  املــدرســيــة  ــازة  اإلجــ بتلك   

ً
فــعــال خدعنا 

الهدف منها، حني أصبحنا نرى تجمعاٍت  استوعبنا 
ــاٍب فـــي طـــرقـــات املــخــيــمــات وأزقـــتـــهـــا،  ــبــ ــاٍل وشــ ــفــ ألطــ
يـــرشـــقـــون الـــجـــنـــود بـــالـــحـــجـــارة، ويــشــعــلــون إطـــــارات 
الــســيــارات فــي ذلــك الــيــوم، فــشــارك التالميذ املــجــازون 
في املظاهرات، وخديعتنا تلك كخديعة السندريال في 
فيلمها  الرائع  »خلي بالك من زوزو«، ألنها حني غنت 
زلنا نسمعها في كل مكان،  التي ما  الخالدة  أغنيتها 

مع بداية فصل الربيع، كانت تغني بمصداقيٍة واقتناٍع، 
أن جمال الطبيعة ووالدة حياة جديدة لألرض كفيالن 
بأن يغيرا نفوس البشر، فيمآلنها بالخير والتسامح 
ورقتها  اعتقادها، فخفتها  والسالم، وصدمت بخطأ 
وتــفــوقــهــا بــني زمــالئــهــا فــي الــجــامــعــة، وفــرقــة الــفــنــون 
 لم تصمد أمــام  تقاليد راسخة، ألنها  

ُ
الشعبية، أيضا

ابنة لراقصٍة في األفــراح الشعبية، وتعيش في شارع 
مــحــمــد عــلــي الــشــهــيــر، فــطــعــنــوهــا فـــي شــرفــهــا حني 

اكتشفوا أصلها.
وقد  العربي«،  »الربيع  بعد  العربية  الشعوب  وخدعت 
اعتقدت الشعوب التي تعاني من ظروٍف تزداد سوءًا 

على الصعد كافة أن الحراك الشعبي في بعض البالد 
الذي رفع شعار »الشعب يريد إسقاط النظام« سيأتي 
بنتائج تحّسن من أوضاعه، لكن شعارات زائفة وأيٍد 

خفية قلبت األحوال ظلمة وظالمًا.
وخدعت حني خرجت مع أوالدي إلى حديقة الحيوان 
في غزة قبل سنوات، والتقيت بتالميذ رحلٍة مدرسيٍة، 
فــبــعــد إلـــغـــاء إجـــــازة الـــربـــيـــع، اعــتــبــرت املــــــدارس بــدايــة 
الــرحــالت املدرسية  انــطــالق  بــدء  الربيع إشـــارة  فصل 
وتنظيمها، لتعريف الطالب على الطبيعة الفلسطينية، 

وتحبيبهم بثرى األرض الطيبة.
ذكــرى وحيدة،  منه  وبقيت  غــزي جميل،  ربيع  فذهب 
الربيعي،  حيث كنا نستمتع  اليوم  نّغصت كــدر ذلــك 
ــذي تم  ــ بــمــشــاهــدة أنـــــواٍع مـــن الــحــمــام الـــبـــري الـــنـــادر ال
إلـــى غــزة.  األنـــفـــاق، مــن مــصــر  تهريبه للحديقة، عــبــر 
وحني خرجنا من الحديقة، فوجئنا بأحد الفتية  يدسُّ 
زوجًا من الحمام في حذائه الطويل العنق، بعد أن نتف 
 حراس الحديقة. 

ً
ريشه، حيث استطاع سرقته مغافال

وعــنــدمــا أصــبــح خـــارج الــحــديــقــة، وقـــف يــتــبــاهــى أمــام 
ن من اإلمساك بزوج الحمام، على الرغم 

ّ
املاّرة أنه تمك

املــشــددة، تأكدت يومها أن كل ربيع في  الحراسة  من 
األرض يموت، ألننا ال نسقيه من نقاء أرواحنا.

الدنيا ربيع

وأخيرًا

ذهب ربيع غزي جميل، 
وبقيت منه ذكرى وحيدة، 

نّغصت كدر ذلك اليوم الربيعي
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