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لخضر بلومي والنجوم الجدد
يتحدث نجم المنتخب الجزائري السابق، لخضر بلومي، لـ »العربي الجديد« عن 

رؤيته للتغيرات التي طرأت على كرة القدم وأداء الالعبين العرب. ]30ـ31[

رام اهلل، القدس المحتلة              
العربي الجديد

تتجه حكومة االحتالل برئاسة بنيامني نتنياهو، 
إلى التصعيد األمني في مواجهة الهبة الفلسطينية، 
فــي  الفلســطينية  العمليــات  تصاعــد  مــع  تزامنــا 
اليومــني املاضيــني واتخاذهــا أنماطــا جديــدة. وقــد 
ســجل أمــس الثالثــاء، إصابــة جنــدي إســرائيلي، 
جــّراء عمليــة دهــس مــن قبــل مركبــة فلســطينية 
عنــد مدخــل قريــة بيــت عــور التحتا غربــي رام الله 
الغربيــة. وقالــت شــرطة االحتــالل  وســط الضفــة 

فــي بيــان لهــا، إن »جنديــا إســرائيليا كان موجودًا 
عنــد حاجــز علــى مدخــل بلــدة بيــت عــور التحتــا 
تعــرض للدهــس، ثــم هــرب ســائق املركبــة باتجــاه 
إصابــة  وصفــت  مــا  فــي  الفلســطينية،  البلــدات 
مســتوطنة  توفيــت  كذلــك  بالطفيفــة«.  الجنــدي 
إســرائيلية متأثــرة بجــراح أصيبــت بهــا أول مــن  
أمــس االثنــني، بعدمــا تعرضت لعملية طعن نفذها 
أبــو غــش  الفلســطينيان إبراهيــم عــالن وحســني 
شــهد منفــذا 

ُ
فــي مســتوطنة بيــت حــورون. واست

العمليــة بعدمــا أطلــق عليهمــا حــراس املســتوطنة 
الرصــاص. وفــي إطار التوجه نحو التصعيد ضد 

ممثلــة  االحتــالل،  حكومــة  أعطــت  الفلســطينيني، 
برئيســها بنيامــني نتنياهــو ووزير األمن موشــيه 
يعالــون، توجيهاتهــا بفرض طوق أمني على قرية 
بيت عور التحتا، التي كان يسكن فيها الشهيدان 
منفــذا عمليــة مســتوطنة بيــت حــورون. ويحــاول 
املماثلــة  األمنيــة  اإلجــراءات  خــالل  مــن  نتنياهــو 
أن يــرّوج لنفســه كرجــل قــادر علــى حفــظ األمــن 
و«مواجهــة اإلرهــاب«، واســتعادة صورته كـ«رجل 
األمــن«. ومــن هذه الخطوات األمنية، احتمال توّجه 
فــي  العاملــني  الفلســطينيني  منــع  إلــى  االحتــالل 
الغربيــة  الضفــة  املســتوطنات اإلســرائيلية داخــل 

من دخول املستوطنات، والعودة إلى فرض الطوق 
محيــط  فــي  العســكرية  الحواجــز  ونشــر  األمنــي 
البلدات والقرى التي يخرج منها منفذو العمليات. 
ويرى محللون عســكريون إســرائيليون أن عملية 
ل تصعيــدًا جديــدًا فــي الهّبــة 

ّ
بيــت حــورون تشــك

ل باألســاس في انتقال الفلســطينيني، 
َّ
الحالية، تمث

املســتوطنات  داخــل  املســتوطنني  مهاجمــة  إلــى 
أو  الجنــود  طعــن  بمحــاوالت  االكتفــاء  وعــدم 
املستوطنني عند مفترقات الطرق أو عند محطات 

انتظار الحافالت العامة. 
]التفاصيل ص. 7[

نتنياهو يقود تصعيد االحتالل ضد الهبّة الفلسطينية
الحدث

ُتعرض مسرحية سلوان 
لـ ليلى طوبال منذ أكثر 

من عام، وتعطيها 
الذكرى الخامسة للثورة 
التونسية أبعادًا جديدة.
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أحمد حمزة

بــعــد نــحــو شـــهـــٍر مـــن فــتــح الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ــا  ــ ــي ريـــــــف درعــ ــ ــخ مـــســـكـــن فــ ــيــ ــشــ ــة الــ ــركــ ــعــ ملــ
ــا بـــمـــلـــيـــشـــيـــات مــحــلــيــة  ــدعــــومــ ــالــــي، مــ ــمــ الــــشــ
ــائــــرات الــحــربــيــة  وأجـــنـــبـــيـــة، تـــســـانـــدهـــا الــــطــ
الروسية، تمّكن خالل اليومن املاضين، من 
تحقيق تقدٍم كبيٍر هناك، رغم تباين األنباء 
حتى ظهر الثالثاء، حول سيطرته على كامل 
أحياء املدينة ذات املوقع االستراتيجي الهام 

جنوبي البالد.
وخـــالل الــيــومــن املــاضــيــن، كثفت املــقــاتــالت 
ــلـــى مـــواقـــع  ــة قــصــفــهــا عـ ــيــ ــة الــــروســ ــيـ الـــحـــربـ
ــة فــــي الـــشـــيـــخ مــســكــن،  ــة الــــســــوريــ ــعــــارضــ املــ
إذ  بريا،  املهاجمة  القوات  تقّدم  بالتزامن مع 
دخــلــوا مــع مــســاء االثــنــن إلــى وســط املدينة، 
وسيطروا على أكثر من ثمانن في املائة من 
املــعــارضــة  مقاتلو  احــتــفــظ  فيما  مساحتها، 
لكنهم  هــنــاك،  الجنوبية  بــاألجــزاء  الــســوريــة 
نيران  كثافة  بسبب  الحــقــا،  منها  انسحبوا 

املدفعية والقصف الجّوي.
ــــرس على  ورافـــقـــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة األشـ

عبسي سميسم

ال تــنــفــصــل تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـي، ســيــرغــي الفـــــروف، أمـــس الــثــالثــاء، 
والــتــي أشــار فيها إلــى أن »الــتــحــرك الروسي 
فــي ســوريــة ســاعــد على قلب األوضــــاع«، عن 
األهــــــداف الــتــي قــــادت مــوســكــو إلــــى الــتــدخــل 
املــبــاشــر فــي ســـوريـــة، مــنــذ نــهــايــة سبتمبر/
أيــلــول املــاضــي، بــعــد ســنــوات مــن الــدعــم غير 
إبقائه  املباشر لنظام بشار األســد ومحاولة 
مــتــمــاســكــا. كــمــا أن تــوقــيــت إعـــــالن الفــــروف 
عـــن تـــصـــوره لــنــتــائــج تــدخــل روســـيـــا يرتبط 
التي  السياسية  باملفاوضات  بشكل أساسي 
ــوم الــجــمــعــة املــقــبــل،  تـــم تــحــديــد مـــوعـــدهـــا، يــ
ــيــــا ســـتـــواصـــل، حــتــى  ــبـــدو أن روســ والــــتــــي يـ
اتــهــا  اللحظة األخــيــرة، مــحــاولــة فــرض إمــالء
عليها، وتحديدًا في ما يتعلق بطبيعة وفد 
املعارضة املفاوض وجدول املحادثات، وذلك 
فيما تواصل الضغط امليداني، عبر تصعيد 
غـــيـــر مـــســـبـــوق يـــســـتـــهـــدف مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 

املعارضة.
وكانت مجريات األحــداث امليدانية، منذ بدء 

الشيخ مسكن منذ سيطرة املعارضة عليها 
الــســنــة املــاضــيــة، حملة إعــالمــيــة مــن وســائــل 
إعالم النظام، إذ سارعت إلى إعالن سيطرته 
عليها منذ االثــنــن، رغــم أن ذلــك لــم يحصل 
ــان املـــتـــحـــدث بـــاســـم »إعـــالمـــيـــو  ــ فــعــلــيــا، إذ كـ
حوران املستقلون« عامر الحوراني ومصادر 
الجديد«،  »العربي  لـ االثــنــن  نفت  قــد  أخـــرى، 
النظام ومليشياته على كامل  سيطرة قوات 
ــقــــوات املــهــاجــمــة  املـــديـــنـــة، مــشــيــرة إلــــى أن الــ
 
ً
أحــيــائــهــا« مستفيدة عــلــى معظم  »ســيــطــرت 
مــن »الــهــجــمــة الــشــرســة الــتــي شنها الــطــيــران 

الروسي«.
الروسية على  الــغــارات  ذلــك، تواصل  ويؤكد 
مــديــنــة مــنــذ صـــبـــاح أمـــــس، إذ اســتــهــدفــتــهــا 
ــنـــاشـــط اإلعــــالمــــي أحــمــد  ــا أكـــــد الـ بــحــســب مــ
ــر من  ــثـ ـــ«أكـ ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بـ املـــســـاملـــة لـ
ســت غــــارات«، فيما طــاولــت هجمات مماثلة 
الشيخ مسكن  الواصل بن مدينة  »الطريق 

ومدينة نوى«.
« التي 

ً
وبعد ساعات قليلة، ذكرت وكالة »نبأ

يــديــرهــا نــاشــطــون مــحــلــيــون فــي درعــــا، بعد 
ظهر الــثــالثــاء، بــأن الــقــوات الــبــريــة املهاجمة 

الــتــدخــل الـــروســـي، كــفــيــلــة بــتــرجــمــة الــتــوجــه 
الروسية، منذ  الغارات  إذ استثنت  الروسي، 
يــومــهــا األول، تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســالمــيــة« 
 عـــلـــى فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة 

ّ
)داعـــــــــش(، مــــركــــزة

شّكل خطرًا على نظام بشار 
ُ
السورية التي ت

ــه الــتــنــظــيــم. وتــكــشــف  ــتــــي تــــواجــ األســـــــد، والــ
الطيران  غــارات  أغلب  أن  امليدانية،  املعطيات 
الروسي، استهدفت مناطق سيطرة املعارضة 
ال »داعـــش«، الــذي تمّكن من تعزيز سيطرته 

في بعض املناطق تحت مرأى الروس.
كــمــا أن الــتــقــّدم الــــذي أحـــرزتـــه قــــوات الــنــظــام 
ــل الـــروســـي، 

ّ
فـــي بــعــض املــنــاطــق بــعــد الــتــدخ

الـــروس سياسة األرض  اعــتــمــاد  جــاء بسبب 
ــكـــاب املـــجـــازر بــحــق املــدنــيــن.  املــحــروقــة وارتـ
قتها التقارير من بينها 

ّ
وهي املجازر التي وث

األرقــــــام الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا املـــرصـــد الـــســـوري 
ــــدره فـــي 20  لــحــقــوق اإلنـــســـان فـــي تــقــريــر أصـ
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، بــتــأكــيــده أن 
الضربات الجوية الروسية قتلت 1015 مدنيا 
الثامنة   دون ســن 

ً
طــفــال بينهم 238  ســوريــا، 

ــتــل 11 مــدنــيــا ســورّيــا وأصــيــب 
ُ
عــشــرة. كــمــا ق

آخـــرون، أمــس الثالثاء، جــّراء قصف طائرات 

»رفـــعـــت عــلــم الــنــظــام فــــوق األبــنــيــة املــرتــفــعــة 
بمدينة الشيخ مسكن، إعالنا عن سيطرتهم 

عليها بشكل كامل«.
وبقي كامل مدينة الشيخ مسكن ذات املوقع 
االســـتـــراتـــيـــجـــي، بــحــيــث تــحــيــطــهــا الــثــكــنــات 
ــا، تــحــت  ــهــ ــرافــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــواقــــعــــة عـــنـــد أطــ
سيطرة املعارضة السورية منذ أواخر يناير/
كـــانـــون الــثــانــي عــــام 2015، والحـــقـــا حــاولــت 
جميع  لكن  استعادتها،  مـــرارًا  النظام  قـــوات 
هذه املحاوالت فشلت، حتى األسبوع األخير 
مــن الشهر املــاضــي، إذ بــدأ الــطــيــران الحربي 
الروسي بشن عشرات الغارات اليومية هناك، 
وتجاوزت في األيام القليلة األولى للهجوم، 

مائة وخمسن غارة.

روسّية مواقع وتجمعات مدنّية في مناطق 
متفرقة بريف محافظة إدلب.

وتـــرافـــقـــت الــــغــــارات الـــروســـيـــة مـــع اســتــمــرار 
سيطرة  مناطق  في  املدنين  بقصف  النظام 
ــقــــت الـــشـــبـــكـــة الـــســـوريـــة  ــ

ّ
ــة، فـــقـــد وث ــارضــ ــعــ املــ

لحقوق اإلنــســان فــي تقرير صــادر عنها في 
قــوات  إلــقــاء  األول 2015  8 ديــســمــبــر/كــانــون 
 متفجرًا، 

ً
برميال عــن 3173  يقل  مــا ال  النظام 

منذ بدء التدخل، مشيرة إلى أن هذه البراميل 
تــســّبــبــت فــي مــقــتــل 140 شــخــصــا، بينهم 68 

 و17 سيدة.
ً
طفال

ــد الــــــــروس أيــــضــــا، إلــــــى قـــصـــف الــبــنــى  ــمــ وعــ
الــبــالد وخــصــوصــا فــي مناطق  التحتية فــي 
آالف  مــا تسّبب بتهجير  املــعــارضــة،  سيطرة 

ـــت فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة 
ّ
ــن ــــق، شـ ــــت الحــ فــــي وقـ

ــة هـــجـــومـــا مــعــاكــســا أوقــــفــــت خــاللــه  الـــســـوريـ
التقدم  عــاودت  التي  املهاجمة،  القوات  زحف 
على خطوات، وصلت ذروتها مساء االثنن، 
بــفــتــح عـــدة مـــحـــاور مــعــا، وإحـــكـــام قبضتهم 
باتت بحكم  التي  املدينة،  أنحاء  على معظم 

الساقطة ناريا بفعل ضراوة القصف.
وتبعد الشيخ مسكن الواقعة في ريف درعا 
الــشــمــالــي عـــن مـــركـــز املــحــافــظــة نــحــو اثــنــن 
تقريبا  نفسها  واملسافة  كيلومترًا،  وعشرين 
ــــى الـــجـــنـــوب مــــن مـــديـــنـــة الـــصـــنـــمـــن، الــتــي  إلـ
تــحــوي الــفــرقــة الــخــامــســة وثــكــنــات عسكرية 
النظام العسكرية  عتبر أهم مراكز 

ُ
أخــرى، وت

في عموم محافظة درعا.
على صعيد آخر متعلق بالتطورات امليدانية 
ــيـــب  صـ

ُ
ــتـــل وأ ـ

ُ
ــــس الــــثــــالثــــاء، ق فــــي ســــوريــــة أمـ

ــراء تفجيرين فــي حــي الــزهــراء  الــعــشــرات، جـ
وســــط مــديــنــة حــمــص الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 

قوات النظام.
مفخخة،  بسيارة  األول  التفجير  واستهدف 
حاجزًا لقوات النظام في حي الزهراء بمدينة 
حمص )وســط الــبــالد(، وســط أنباٍء عن قيام 

انتحاري بتفجير نفسه في املكان نفسه، بعد 
التفجير األول بدقائق.

ونــقــلــت وكـــالـــة »ســـانـــا« عـــن مــحــافــظ حمص 
طالل البرازي قوله، إن »إرهابين استهدفوا 
بــســيــارة مــفــخــخــة نــقــطــة تــفــتــيــش أمــنــيــة في 
شارع الستن تبعها تفجير إرهابي انتحاري 
بحزام ناسف«، مضيفا أن »19 شخصا قتلوا 
صــيــب أكــثــر مــن مــائــة، وأن مــن بــن القتلى 

ُ
وأ

نقطة  وعــدد من عناصر  والجرحى مدنيون 
التفتيش األمنية في املنطقة«.

وفي وقت الحق، تداول ناشطون على مواقع 
»الدولة  لتنظيم  بيانا  االجتماعي،  التواصل 
اإلسالمية« )داعش( يعلن فيه مسؤوليته عن 

الهجمات.
وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مــصــادر في 
املــديــنــة، أن »الــتــفــجــيــر األول وقـــع فــي شــارع 
الــســتــن داخـــل حــي الـــزهـــراء املــوالــي للنظام، 
إذ انفجرت سيارة مفخخة قرب حاجٍز كبير 
فيما  الكورنيش«،  زاويــة  عند  النظام  لقوات 
املكان نفسه بعد  انتحاري نفسه في  » فجر 
االنــفــجــار األول بــدقــائــق عـــدة، مــا رفـــع أعـــداد 

القتلى والجرحى«.

الــســوريــن. وهـــو مــا يعكس أهــــداف روســيــا، 
التي انتقلت إلى مرحلة التدخل املباشر، في 
األشهر املاضية، بهدف مساعدة النظام على 
تحقيق تقّدم على حساب املعارضة من أجل 
العملية السياسية بما يخدم  فــرض شــروط 

املصالح الروسية في سورية.
ــا، أن وضـــــع »داعــــــش«  ومـــــن املــــالحــــظ، أيــــضــ
ل الروسي، واستطاع 

ّ
أصبح أقوى بعد التدخ

الــروس،  عــدة بوجود  السيطرة على مناطق 
كما تمّكن من السيطرة على مستودع أسلحة 
ــــروس ســاكــنــا،  لــلــنــظــام مـــن دون أن يـــحـــّرك الـ
فــي الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه الــطــيــران الــروســي 
يــســتــكــمــل مـــهـــامـــه فــــي تـــدمـــيـــر مــــا تــبــقــى مــن 
املــعــارضــة،  سيطرة  مناطق  فــي  تحتية  بنى 

وتهجير مزيد من املدنين خارج مناطقهم.
ــده تـــصـــريـــحـــات الفـــــــــروف، أيـــضـــا،  ــؤكــ ومـــــا تــ
ــان هـــدفـــه الــنــيــل  أن ســــالح الـــجـــو الـــروســـي كــ
مـــن انـــتـــصـــارات املـــعـــارضـــة املــيــدانــيــة بــهــدف 
ــا وفــــــــرض الــــشــــروط  ــيـ ــيـــاسـ اســـتـــثـــمـــارهـــا سـ
ــداث أي  ــ الــروســيــة عــلــيــهــا ولــيــس الـــهـــدف إحـ
مــنــاطــق ســيــطــرة تنظيم  بــمــا يــخــص  تغيير 
»داعـــش«. كما يظهر مــن خــالل التصريح أن 

الروس يعتبرون أن كل من يقاتل األسد، هو 
إرهابي.

التي يستهدفها  الجبهات  ويــبــدو مــن خــالل 
الــــــروس أن الــفــصــائــل األكـــثـــر خـــطـــورة على 
املشروع الروسي، هي فصائل الجيش الحر، 
تغيير  إلــى  ثوريا يسعى  فكرًا  كونها تحمل 
النظام وإنشاء دولة مواطنة، وهو األمر الذي 
لذلك  اإلرهــاب منها،  يسحب ذريعة محاربة 
اســتــغــل الــــروس الــوقــت الــضــائــع قــبــل إطــالق 
العملية السياسية في محاولة القضاء على 
ــد  هــــذه الـــفـــصـــائـــل، وتــحــيــيــد الــفــصــائــل األشـ
في  مــوجــودة  استهدافها  ذريــعــة  تطرفا، ألن 

كل األوقات.
أما في ما يتعلق باعتبار الفروف في حديثه، 
أنــه مــن املستحيل التوّصل إلــى اتــفــاق سالم 
فــــي ســــوريــــة مــــن دون مـــشـــاركـــة األكــــــــراد فــي 
املحادثات، في إشارة منه إلى حزب »االتحاد 
ــذه الـــتـــصـــريـــحـــات ال  ــ ــإن هـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي«، فـ
تنفصل عــن مــحــاولــة روســيــا الــقــول، إن هذا 
ل الوحيد لألكراد، علما أن هناك 

ّ
الحزب املمث

 فـــي الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
ً
ـــال

ّ
ــا ُمـــمـــث 16 حـــزبـــا كـــرديـ

للتفاوض لم تلحظهم روسيا.

23
سياسة

الغارات الروسية تؤمن تقدم النظام في الشيخ مسكين

»قلب األوضاع« من منظور روسيا: تقوية »داعش« ومجازر

تقرير

مع الحدث

الديمقراطي« الكردي صالح مسلم، ورئيس 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــلــتــحــريــر والــتــغــيــيــر« 
الدعوات  املفاوضات، وإن  إلى  قــدري جميل 
وجهت بشكل فــردي. لكن مسلم عاد ليعلن 
أنه لم يتلق دعوة للمشاركة وإنه ال علم له 

بتسليم أي دعوات ملمثلن لألكراد.
دعــــوة هـــذه الــشــخــصــيــات، وتــحــديــدًا مسلم، 
تهدد بعرقلة املفاوضات ومشاركة املعارضة 
من جهة، كما تهدد بتقليص الدعم اإلقليمي 
للمفاوضات، إذ أعلن وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، أن بـــالده ستقاطع 
املفاوضات السورية إذا ُدعي حزب »االتحاد 
ــــوزراء  ــان رئــيــس الـ الــديــمــقــراطــي« إلــيــهــا. وكــ
التركي أحمد داود أوغلو، أكد خالل خطاب 
»العدالة  لحزب  البرملانية  الكتلة  أمــام  ألــقــاه 
والتنمية« في مقر البرملان التركي بالعاصمة 
أنقرة أمس، »أننا ندرك تماما أهمية مشاركة 
كافة األطــيــاف السورية فــي املــحــادثــات التي 
جرى خالل األيام املقبلة، إال أننا ال نسمح 

ُ
ست

اإلرهــابــيــة...  التنظيمات  بمشاركة  نقبل  وال 
الكردي  الديمقراطي  االتحاد  كان حزب  فــإذا 
يرغب باملشاركة، فعليه أن يشارك إلى جانب 
الــنــظــام الــســوري الـــذي يــقــوم بــالــتــعــاون معه 

لقتل الشعب السوري«. 
وكانت املعارضة، قد نجحت بدفع الواليات 
املــتــحــدة إلــــى الـــتـــراجـــع عـــن ضــغــوطــهــا الــتــي 
مــارســتــهــا عــبــر كـــيـــري، عــلــى رئــيــس الهيئة 
ــــاض حـــجـــاب أثــنــاء  الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات ريـ

ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــــن فـ ــنـ ــ اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا يــــــوم اإلثـ
السعودية الرياض. وجاء هذا النجاح بفضل 
للمفاوضات،  العليا  الهيئة  مــوقــف  تماسك 
ــــدول لــهــا، وهــو  إضـــافـــة إلـــى دعـــم عـــدد مـــن الـ
التماسك الذي استمر طوال يوم أمس، خالل 
االجتماع الذي عقدته املعارضة في الرياض 
التمسك بمبادرة »حسن  وســط إصــرار على 

نوايا« تسبق بدء املفاوضات. 
وعلمت »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مصدر رفيع 
املــســتــوى فــي املــعــارضــة الــســوريــة، أن كيري 
مــــارس ضــغــوطــا كــبــيــرة عــلــى حــجــاب أثــنــاء 
االجتماع، وأبلغه إن ما سيجري في جنيف 
هــو مــحــادثــات ال مــفــاوضــات، ستفضي إلــى 
ــدة وطـــنـــيـــة، ال هــيــئــة  ــ ــ تــشــكــيــل حـــكـــومـــة وحـ
انتقالية. ولفت املصدر إلى أن »الوزير  حكم 
ــن حــق  ــيــــركــــي قـــــال لـــوفـــد الـــهـــيـــئـــة، إن مــ األمــ
ـــل فـــي تشكيل 

ّ
الـــتـــدخ املـــوفـــد دي مــيــســتــورا، 

لــه، وإن  املــعــارضــة وتعين مستشارين  وفــد 
ــراءات الــثــقــة الــتــي تــطــالــب بــهــا املــعــارضــة  ــ إجـ
قــبــل اجــتــمــاعــات جــنــيــف كــإطــالق املعتقلن، 
وفــك الحصار عــن املـــدن املــحــاصــرة، وإيــقــاف 
قصف املدنين، وإدخــال مساعدات إنسانية 
وســـــواهـــــا، هــــي جـــــزء مــــن املــــحــــادثــــات الــتــي 
جرى فــي جنيف«. وهــدد كــيــري، بحسب 

ُ
ست

املـــصـــدر، املــعــارضــة الــســوريــة، »طــالــبــا منها 
حلفاءها،  ستفقد  وإال  جنيف  إلـــى  الــذهــاب 

وعليها أن تتحّمل مسؤولية ذلك«.
لــكــن عـــوامـــل كــثــيــرة ومــعــطــيــات تـــوفـــرت بن 

رامي سويد

نــجــحــت املــعــارضــة الــســوريــة في 
ــاط الــــشــــروط الــتــي  ــقــ مـــعـــركـــة إســ
األميركية  الخارجية  نقلها وزير 
ــا وإيـــــــران،  ــيــ ــيــــري، نـــيـــابـــة عــــن روســ ــون كــ ــ جـ
ــام األخـــيـــرة، لتمنع  إلـــى الــريــاض خـــالل األيــ
ــذي أقــــرتــــه الــهــيــئــة الــعــلــيــا  ــ ــــرق وفــــدهــــا الــ خـ
لـــلـــمـــفـــاوضـــات لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــفـــاوضـــات 
جــنــيــف املــقــبــلــة، إال أن هـــذا الــنــجــاح، قــوبــل 
بــمــنــاورة جـــديـــدة تـــوالهـــا املــبــعــوث األمــمــي 
ــه أمــس  ــ ــــذي وّجـ ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، الـ
الــثــالثــاء الـــدعـــوات إلـــى الــشــخــصــيــات الــتــي 
ستشارك في املفاوضات املقرر أن تبدأ يوم 
الجمعة املقبل، من دون الكشف عنها، وفق 
مــا أفـــاد بــيــان صـــادر عــن مكتبه اإلعــالمــي، 
الــذي لفت إلــى أن ذلــك جــاء »وفقا للمعايير 
املــحــددة في قــرار مجلس األمــن رقــم 2254«، 
من دون تحديد الشخصيات التي تم توجيه 
الدعوات اليها. لكن ما أعلنته رئيسة حركة 
ــدا قــســيــس، لوكالة  »املــجــتــمــع الــتــعــددي« رنـ
ــتــــرز«، كـــان كــافــيــا لــتــأكــيــد أن املــبــعــوث  »رويــ
األممي يصّر على إعادة إشراك شخصيات 
املفاوضات،  في  املعارضة  عليها  اعترضت 
ــارج وفـــد املــعــارضــة الــتــفــاوضــي.  وإن مــن خـ
أنها دعيت  السياق، أوضحت قسيس  وفي 
الديمقراطية«،  ســوريــة  »مجلس  رئيس  مــع 
هـــيـــثـــم مـــــنـــــاع، ورئـــــيـــــس حـــــــزب »االتـــــحـــــاد 

تماسك المعارضة 
السورية

إحباط خرق الوفد التفاوضي 

أوًال بأول
حاولت  التي  الشروط  من  عددًا  تماسكها  بفضل  السورية  المعارضة  أسقطت 
الواليات المتحدة، نيابة عن روسيا وإيران، فرضها على الوفد التفاوضي، فيما وجه 

المبعوث األممي دعوات فردية لعدد من الشخصيات

سياسة

إسطنبول ـ باسم دباغ

السورية في  املعارضة  وفــد  ظات على مشاركة 
ّ
أي تحف التركية  الحكومة  بِد 

ُ
ت لم 

محادثات جنيف، على الرغم من الشروط األميركية الروسية الجديدة واملجحفة، 
الرافض  السورية. وبينما حافظت على موقفها  املعارضة  تّم فرضها على  التي 
»العمال«  لحزب  الــســوري  الجناح  الديمقراطي«،  »االتــحــاد  وبشدة ملشاركة حــزب 
الكردستاني في، تعيش أروقة اتخاذ القرار في أنقرة نوعًا من االستنفار السياسي، 
تّمت ترجمته باجتماع غير اعتيادي ملجلس األمن القومي، اليوم األربعاء، بقيادة 
الـــوزراء التركي، أحمد  الرئيس التركي، رجــب طيب أردوغـــان، قبل أن يبدأ رئيس 
داود أوغلو، جولة خارجية بدءًا من السعودية، يوم الجمعة، ملدة ثالثة أيام، سيكون 
السورية أحد أهم محاورها. ويتّم ذلك بالتزامن مع تعزيز  القضية  التفاهم على 
اإلسالمية«  »الــدولــة  تنظيم  على  الحرب  في  التركي  األميركي  العسكري  التعاون 

)داعش(.
ويعقد مجلس األمن القومي التركي، اليوم، اجتماعًا غير عادي بقيادة أردوغان، إذ 
كان معتادًا إجراء اجتماعات دورية كل شهرين. االجتماع هو األول من نوعه الذي 
يعقد، في شهر يناير/كانون الثاني منذ 12 عامًا، وذلك ملناقشة عدد من القضايا، 
من بينها املعارك مع حزب الكردستاني في جنوب شرق البالد، وكذلك التطورات 

املتسارعة التي شهدتها القضية السورية، خالل األسبوع املاضي.
في هذا السياق أكد داود أوغلو، أمس الثالثاء، خالل كلمة ألقاها في اجتماع كتلة 
»العدالة والتنمية« النيابية، على دعم أنقرة لوفد املعارضة السورية في محادثات 
بالعرب  املتمثلة  السورية  األطياف  كافة  على »ضــرورة مشاركة  جنيف، مشددًا 

والتركمان واألكراد والسنة والعلويني واملسيحيني«.
الــســوريــة في  وأضـــاف داود أوغــلــو، »نـــدرك تمامًا أهمية مشاركة كافة األطــيــاف 
 أننا ال نسمح وال نقبل بمشاركة 

ّ
املحادثات التي ستجري، خالل األيام املقبلة، إال

التنظيمات اإلرهابية في هذه املحادثات بني صفوف املعارضة املعتدلة التي تمثل 
الــكــردي يرغب في  عامة الشعب الــســوري، فــإذا كــان حــزب االتــحــاد الديمقراطي 
املشاركة بهذه املحادثات، فعليه أن يشارك إلى جانب النظام السوري الذي يقوم 
بالتعاون معه لقتل الشعب السوري«. مع العلم أن صالح مسلم، أحد رئيسي حزب 

»االتحاد الديمقراطي« توقع أن »تتّم دعوة الحزب للمشاركة في املحادثات«.
التعاون  لتعزيز  أنقرة وواشنطن  بني  الخطى  تتسارع  الــذي  الوقت  في  ذلــك  يأتي 
أيــام من زيــارة نائب  العسكري بينهما فيما يخص الحرب على »داعـــش«. وبعد 
الرئيس األميركي، جو بايدن، إلى إسطنبول، يبدأ قائد القيادة املركزية لسالح الجو 
أنقرة، في األول من فبراير/شباط  إلــى  بــراون، زيــارة  الجنرال، تشارلز  األميركي 
املقبل، تستمر يومني، يلتقي خاللها عددًا من املسؤولني األتراك. فيما سيقوم وزير 
األمن الداخلي األميركي، جيه جونسون، في فبراير، أيضًا، برئاسة وفد من عّدة 
وكاالت أميركية، ليعرض على الحكومة التركية قائمة بالتكنولوجيات التي يمكن 

أن تستخدم في ضبط الحدود.
ومن املقرر أن يزور براون القاعدة التركية الجوية في مدينة دياربكر جنوب شرق 
إمكانية  لبحث  املنطقة،  فــي  العسكرية  القواعد  أكبر  إحــدى  تعتبر  والــتــي  الــبــالد، 
استغاللها في شّن هجمات على »داعش«، بعد أن كانت على قائمة قواعد العمليات 
الثانوية الستخدامها في حاالت الطوارئ وعمليات اإلنقاذ. كما سيناقش براون 
إمكانية تحرير األراضي السورية املحاذية للحدود التركية، واملمتدة بني مدينتي 

جرابلس ومارع من قبضة التنظيم.

استنفار سياسي تركي

حن أن األمم املتحدة حرة في التشاور مع أي 
جهة أخرى، إال أن املعارضة السورية ينبغي 
أن يمثلها الوفد الذي عينته الهيئة العليا«. 
وأكد أن الحكومة األميركية »ال تقبل مفهوم 
»حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة« عــلــى الــنــحــو الــذي 
يطرحه النظام وبعض الجهات األخرى، كما 
أننا ال نقبل املوقف اإليراني تجاه سورية«. 
ــد الــبــيــان أنـــه »فـــي حــالــة تــســبــب الــنــظــام  وأكــ
ــإن املــعــارضــة  ــفـــاوض، فــ ــتـ بـــإفـــشـــال عــمــلــيــة الـ
الــســوريــة ســتــحــظــى بــدعــمــنــا املــســتــمــر، وأي 

قول خالف ذلك ال أساس له من الصحة، لكن 
يــجــب أن تــبــدأ تــلــك املــفــاوضــات بــحــســن نية 
املسؤول  العالم بوضوح من هو  حتى يعلم 

عن نجاح أو فشل هذه املفاوضات«.
للمعارضة  البيان حمل نصرًا سياسيا  هذا 
ــي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا  ــ ــلــــة فــ ــ

ّ
الـــــســـــوريـــــة املــــتــــمــــث

تمّسكها  نتيجة  تمّكنت  التي  للمفاوضات، 
بمواقفها املتضمنة اإلبقاء على أرضية بيان 
ــذي يــتــضــمــن تــشــكــيــل هيئة  ــد الــ جــنــيــف واحــ

حكم انتقالية كاملة الصالحيات.

الهيئة  تغطية  بفضل  جــاء  املعارضة  نجاح 
من  ممكن  ألوســع طيف  للمفاوضات  العليا 
فــصــائــل املـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة واملــســلــحــة، 
وحـــصـــولـــهـــا عـــلـــى دعـــــم واســــــع فــــي أوســـــاط 
ــــارع الـــســـوري  ــــشـ الـــنـــشـــطـــاء الــســيــاســيــن والـ
املـــعـــارض لــلــنــظــام الـــســـوري، بــاإلضــافــة إلــى 
حــصــولــهــا عــلــى غـــطـــاء ودعـــــم ســيــاســي من 
للمعارضة  الــبــارزيــن  اإلقــلــيــمــيــن  الحليفن 
والــســعــوديــة، إضافة  تركيا  الــســوريــة، وهما 

إلى فرنسا.

الــفــرنــســيــة على  الــخــارجــيــة  وشـــــددت وزارة 
ــي مــن  ــ أن الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات »هـ
يــجــب أن يـــحـــاور الــنــظــام فـــي املـــفـــاوضـــات«. 
وقـــال املــتــحــدث بــاســم الــــوزارة رومـــان نـــادال، 
فــــي إفــــــــادة صـــحـــافـــيـــة لــلــصــحــافــيــن أمــــس، 
إن »مــجــمــوعــة املـــعـــارضـــة الــتــي تــشــكــلــت في 
الــريــاض تضم ألول مــرة أطــيــافــا واســعــة من 
الــســيــاســيــن والــعــســكــريــن غــيــر الــجــهــاديــن 
تلتف حول مشروع مشترك لكيان سوري حر 

وديمقراطي يضم كافة األطراف«.

أمس  الهولندية،  األنباء  وكالة  ذكرت 
الشريك  الــعــمــال،  ــزب  ح أن  الــثــاثــاء، 
يؤيد  بات  الهولندية،  الحكومة  في 
»داعــش«  ضد  جوية  ضربات  توجيه 
في سورية، مما شّكل أغلبية برلمانية 
وأقرت  القرار.  على  الموافقة  تتيح 
إرســال  سابقًا  الهولندية  الحكومة 
للتنظيم،  ضربات  لتوجيه  مقاتات 

ضمن التحالف الدولي.

لــوران  الفرنسي  الخارجية  وزيــر  جــدد 
فابيوس )الصورة( التأكيد أن بشار األسد 
ال يمكن أن يكون له دور في »مستقبل 
سورية«. وقال في مقابلة تلفزيونية، 
إن هناك »مسائل صعبة  صباح أمس، 
حول  تسويتها«  ينبغي  ــزال  ي ال  جــدًا 

الوفود وأعمال المفاوضات.

تأييد هولندي 
لضرب »الدولة«

فابيوس: 
ال مكان لألسد

الحدث

يــدي املــعــارضــة الــســوريــة املمثلة فــي الهيئة 
العليا للمفاوضات، دفعت الواليات املتحدة 
إلصــــــــدار بـــيـــان تـــوضـــيـــحـــي مـــســـاء اإلثـــنـــن، 
إذ نشرت  كــيــري،  عــن موقف  تراجعا  تضّمن 
ــعــا مـــن ِقــبــل 

ّ
الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة بــيــانــا مــوق

املبعوث األميركي إلى سورية مايكل راتني، 
منه،  على نسخة  الجديد«  »العربي  حصلت 
قال فيه إن »حكومة الواليات املتحدة تعتقد 
أن وفد الهيئة العليا ينبغي أن يكون هو وفد 
في  في جنيف،  بالتفاوض  املوكل  املعارضة 

جددت فرنسا أمس دعمها الهيئة العليا للمفاوضات )مصطفى يالسين/األناضول(

سيطرت قوات النظام 
مساء االثنين على أكثر من 

80% من الشيخ مسكين

الضربات الجوية الروسية 
قتلت 1015 مدنيًا سوريًا 

بينهم 238 طفًال

www.sch.gov.qa

المجلس األعلى للصحة

نقوم بتطوير وتطبيق سياسات صحية تخدم 
جميع فئات المجتمع
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تمّكنت القوات العراقية، مدعومة 
بغارات  ومسنودة  العشائر  بمقاتلي 
 30 استرجاع  من  الــدولــي،  التحالف 
يد  األنبار من  المائة من مساحة  في 
االستعدادات  مع  تزامنًا  ــش«،  »داع
تحرير  مــعــركــة  بـــدء  ــن  ع ــان  ــإع ل

الموصل

تونس ـ وليد التليلي

ــتـــمـــرار عــقــبــات  يــشــهــد املـــلـــف الــلــيــبــي بـــاسـ
مكانه، وال سيما  يــراوح  وتحديات تجعله 
بــعــد تعثر حــكــومــة فــائــز الــســراج الــتــي كــان 
الليبين  إلــى  تقديمها  إلــى  يسعى  األخــيــر 
عــلــى أنــهــا حــكــومــة وفــــاق وطــنــي، متسلحا 
بدعم غربي ومــن قبل األمــم املتحدة، إال أن 
هـــذا املــســعــى اصــطــدم بــاعــتــراضــات واســعــة 
مــن قبل أطـــراف ليبية عــدة، قبل أن يرفض 
بــرملــان طــبــرق مــنــح حكومته الــثــقــة أول من 
أمــس اإلثــنــن، مانحا إيــاه مهلة عشرة أيام 
ــال تــعــديــالت عــلــيــهــا. وهـــو مــا يــحــاول  إلدخــ
ــه عـــبـــر إعـــــــادة تــشــكــيــل  الــــســــراج االلـــــتـــــزام بــ
ــاق،  ــيـ ــي الـــسـ ــ ــرة. وفــ ــ

ّ
ــغ ــة وفـــــــاق مــــصــ ــكـــومـ حـ

ــال املــســتــشــار اإلعـــالمـــي لـــلـــســـراج، فتحي  قــ
بــن عــيــســى، لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«، أمــس 
 »السراج سيقوم بإعادة تشكيل 

ّ
الثالثاء، إن

النواب  الحكومة مراعيا مالحظات مجلس 
القاضية بتقليص عدد الــوزارات«. وأكد بن 
نا »سنلتزم بمهلة العشرة أيام«. 

ّ
عيسى، أن

الــتــحــديــات  تــلــغــي  ال  الـــخـــطـــوة  ــذه  ــ هـ  
ّ
أن  

ّ
إال  

ــر الـــــــســـــــراج إلقــــــنــــــاع األطـــــــــراف  ــظـ ــتـ ــنـ الـــــتـــــي تـ
اتفاق  املتنازعة بالتوقيع بشكل نهائي على 
 مــوقــف بــرملــان طــبــرق من 

ّ
الــصــخــيــرات. ولــعــل

ناحية، وتحديدًا في ما يتعلق باملادة الثامنة 
ــيــــرة إلــى  مـــن االتــــفــــاق، وزيـــــــارة الــــســــراج األخــ
أخـــرى، تحيالن مباشرة  مــن ناحية  الــجــزائــر 
إلى عقدتن أساسيتن دائمتن في هذا امللف؛ 
مدينة  في  ع 

ّ
املوق السياسي  االتفاق  هشاشة 

السياسية  والتوازنات  املغربية،  الصخيرات 
وحقيقتها على األرض، بحسب مراقبن.

وكـــمـــا كــــان مــتــوقــعــا، صـــــّوت 89 نــائــبــا من 
إجــمــالــي 104 نــــواب حـــضـــروا الــجــلــســة في 
مدينة طبرق، شرق ليبيا، ضد دعم حكومة 
تتعلق  الــكــبــرى ال  املشكلة   

ّ
أن الــســراج. غير 

بالحكومة، فهذا أمر يسهل تنفيذه مقارنة 
يتعلق بتصويت  الــذي  الحقيقي  باإلشكال 
برملان طبرق ضد املادة الثامنة من االتفاق 
السياسي الذي ترعاه األمم املتحدة. وتنّص 
ــادة عــلــى شــغــور املــنــاصــب األمــنــيــة  ــ هـــذه املـ
ــمـــجـــرد حــصــول  ــة الـــقـــيـــاديـــة بـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
املجلس  ثقة  على  الــوطــنــي  الــوفــاق  حكومة 
الــنــيــابــي، عــلــى أن تــقــوم هـــذه الــحــكــومــة في 
وقــــت الحــــق بــاخــتــيــار الــشــخــصــيــات الــتــي 

ستتولى املناصب األمنية والعسكرية.
لــن يــكــون رفـــض هـــذه املــــادة مــن قــبــل نــواب 
نقطة  شّكلت  إذ  مفاجئا،  أو  جــديــدًا  طــبــرق 
ها 

ّ
الــبــدايــة، باعتبار أن خــالف واضــحــة منذ 

تقود مباشرة إلزاحة اللواء خليفة حفتر من 
بــرملــان طبرق  نائب  منصبه. وجــاء تجميد 
علي القطراني، أخيرًا، عضويته في املجلس 
الــــرئــــاســــي لـــهـــذا الـــســـبـــب أســــاســــا. وطـــالـــب 
املؤسسة  رأس  على  حفتر  ببقاء  القطراني 
ــر دفـــاع  ــ الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة، وتــكــلــيــف وزيـ
مواٍل له، في حن تم تعين موال لطرابلس، 
ــا أدى إلـــــى وصـــف  ــه. وهـــــو مــ ــولــ بــحــســب قــ

 عادل األحمدي 
تعز، عدن ـ العربي الجديد

تــعــيــد مــؤســســة الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، عــبــر كل 
من الرئيس عبد ربه منصور هــادي، ونائب 
الرئيس، رئيس الــوزراء خالد بحاح، ترتيب 
ــيـــة وتــنــظــيــم  ــنـ أولـــويـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة واألمـ
اليمنية،  الحكومة  تستعد  وبينما  إدارتــهــا. 
فــي أعــقــاب عـــودة بــحــاح إلــى الــبــالد، أول من 
ــــدن بــكــامــل  ــــس، الســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــل مــــن عـ أمــ
للقيام بجولة  هــادي  يعد  الــــوزاري،  طاقمها 
املــرتــقــب أن تــعــود الحكومة  خــارجــيــة. ومـــن 
ــــدن فــي  ــــى عــ الـــيـــمـــنـــيـــة بـــكـــامـــل أعـــضـــائـــهـــا إلــ
غـــضـــون أيـــــام قــلــيــلــة، لــتــنــضــم إلــــى رئــيــســهــا 
الذي وصل إلى املدينة أول من أمس اإلثنن. 
السياق، يكشف مصدر يمني في عدن  وفــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أبـــرز املهام  تــحــدث لـــ
الــتــي يــســتــعــد بــحــاح لــلــقــيــام بــهــا فـــي ســيــاق 
»اإلشــراف على  بـــ تبدأ  عمل حكومته، والتي 
اســتــكــمــال تــنــفــيــذ عــــدد مـــن املـــهـــام ملــواصــلــة 
النهوض بالعمل املؤسسي للدولة ومكاتبها، 

وفي مقدمتها امللف األمني«.
ويضيف املصدر أن »عــودة بحاح إلــى عدن، 
العربي،  التحالف  تأتي عقب استشعار دول 
لــلــمــخــاطــر املـــحـــدقـــة بــالــنــصــر الــــــذي تــحــقــق 
فــي عــدن واملــحــافــظــات املــجــاورة لــهــا، نتيجة 
الــتــبــاطــؤ فــي مــعــالــجــة املــلــف األمــنــي وتــزايــد 
االخــــتــــالالت فـــي تــلــك املـــحـــافـــظـــات وانــتــشــار 
الجماعات املسلحة التابعة لتنظيم القاعدة، 
ـــذ عـــلـــمـــيـــات تــفــجــيــر واغــــتــــيــــاالت 

ّ
ــف ــنـ ــتــــي تـ الــ

التي سيعاد تشكيلها،  املقترحة،  الحكومة 
ها »حكومة موالية لطرابلس«.

ّ
بأن

ــادة الــثــامــنــة الـــذي  ويـــصـــطـــدم مــضــمــون املــــ
ــنــــاطــــق »الـــــــشـــــــرق« بـــإســـقـــاطـــهـــا  ــالــــب مــ تــــطــ
ــرب«  ــ ــغـ ــ أو تـــعـــديـــلـــهـــا بــــرفــــض مـــنـــاطـــق »الـ
لــلــمــســاس بــهــا. ورفــــض مــمــثــل الـــحـــوار عن 
اتفاق  على  ع 

ّ
املوق العام«  الوطني  »املؤتمر 

الصخيرات، صالح املخزوم، محاولة نواب 
طــبــرق تــعــديــل املــــادة. ووصـــف املــخــزوم في 
بــيــان لــه، أخــيــرًا، مــا قــام بــه مجلس الــنــواب 
»االنـــتـــهـــاك الــــصــــارخ لـــروح  فـــي جــلــســتــه، بــــ
له وانقالب  السياسي وأنــه تهديد  االتــفــاق 
ــم 60 من  ــادة رقــ ــ  املــ

ّ
ــى أن عـــلـــيـــه«، مــشــيــرًا إلــ

ــراف الــحــوار  االتـــفـــاق تمنع عــلــى أي مــن أطــ
ــراءات تــتــعــارض مـــع أي من  ــ ــ اتـــخـــاذ أي إجـ
 »ما 

ّ
بنود االتفاق. وأضاف بيان املخزوم، أن

جاء في نصوص االتفاق السياسي ال يمكن 
واحدة  معه كحزمة  التعامل  فإّما  تجزئته، 
أو رفضه كله«، مؤكدًا أن ما قام به البرملان 
ــعــــارض مــــع قـــــــرار مــجــلــس  ــتــ فــــي طــــبــــرق »يــ
ــب بــاالتــفــاق  األمـــن الــدولــي رقـــم 2259 املــرحِّ

السياسي الليبي«.
من جهته، رّحب املبعوث األممي إلى ليبيا، 

تـــســـتـــهـــدف مــــســــؤولــــن وكـــــــــــوادر عــســكــريــة 
وأمنية«. ويلفت املصدر نفسه إلى أن »بحاح 
 ميزانية تشغيلية للربع 

ً
عاد إلى عدن، حامال

املـــحـــررة،  لــلــمــحــافــظــات  ــام 2016  عـ مـــن  األول 
ــــي الــــــــــوزارات  ــطـــط اإلداريـــــــــــة فـ لـــتـــمـــويـــل الـــخـ
ومـــكـــاتـــب الــســلــطــات املــحــلــيــة بــاملــحــافــظــات، 

واستئناف العمل فيها«. 
وقـــد عــقــد بــحــاح، مــنــذ عــودتــه أول مــن أمــس 
ــاءات املــغــلــقــة مع  ــقـ ــلـ اإلثــــنــــن، ســلــســلــة مـــن الـ
الخطط  ملناقشة  ومــســؤولــن،  ووزراء  هــادي 
ــدء بــتــمــويــلــهــا وصــــرف  ــ ــبـ ــ ــتـــهـــا والـ ومـــراجـــعـ
امليزانيات املخصصة لألشهر الثالثة األولى 

من العام الحالي.
مــــن جـــهـــتـــه، يــســتــعــد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي إلـــى 

مارتن كوبلر، بإقرار مجلس النواب االتفاق 
الــســيــاســي الــلــيــبــي بــشــكــل مــبــدئــي. ويــبــدو 
الــشــأن، إذ  كوبلر داعــمــا للمخزوم فــي هــذا 
ذكــر فــي بــيــان لــه، إثــر مــوقــف بــرملــان طبرق، 
ه أحيط علما بتحفظ مجلس نواب طبرق 

ّ
أن

األممي،  املبعوث  وقــال  الثامنة.  املـــادة  على 
ــراف أن أي تعديل  ــ ــــه »يـــذّكـــر جــمــيــع األطــ

ّ
إن

أن يكون  يــجــب  الليبي  الــســيــاســي  لــالتــفــاق 
متماشيا مع اآللية التي وضعها االتفاق«، 
ــلـــى »اســــتــــمــــرار املــــــشــــــاورات مــع  مــــشــــددًا عـ
جميع األطراف إليجاد حل توافقي لجميع 

القضايا العالقة«.
وبحسب املعطيات، قد يقوم كوبلر بزيارة 
ــــى الـــجـــزائـــر قـــريـــبـــا، الســـتـــكـــمـــال املـــراحـــل  إلـ
األســاســيــة ملـــا بــعــد تــشــكــيــل حــكــومــة وفـــاق 
»العربي  لـ جزائرية  مصادر  وتقول  وطني. 
ف باألمن ضمن 

ّ
الجديد«، إن املستشار املكل

الــبــعــثــة األمـــمـــيـــة، الـــجـــنـــرال بــــاولــــو ســـيـــرا، 
ســيــرافــق كــوبــلــر إلــــى الـــجـــزائـــر، وســيــجــري 
مـــحـــادثـــات مــــع وزيــــــر الــــشــــؤون املــغــاربــيــة 
الــقــادر مساهل، إذ  واالتــحــاد اإلفريقي عبد 
مــن املــقــرر أن تتمحور الــلــقــاءات حـــول أهــم 
املراحل الرئيسية املحققة في إطار استكمال 

املسار السياسي بن األطراف الليبية.
 كوبلر يــحــاول مــا بـــدأه الــســراج، 

ّ
ويــبــدو أن

يوم االثنن، في إقناع الجزائر بالقيام بدور 
أكثر فاعلية على مسارات متعددة، ومنها؛ 
دخول حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس، 
تلين موقفها  إلى  السعي  وربما  ودعمها، 
أي تدخل عسكري  الصارم واملتشدد تجاه 
في ليبيا، وهو ما سعت إليه إيطاليا مرارًا 
تفلح، بحسب بعض  لم  لكنها  الجزائر  مع 

مـــغـــادرة عـــدن لــيــبــدأ جــولــة قــد تــطــول خــارج 
ــه الـــجـــهـــود  ــيـ ــت تــــتــــواصــــل فـ ــ الـــــبـــــالد، فــــي وقــ
ــلـــف املـــفـــاوضـــات  ــيـــة إلحــــيــــاء مـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
ــا تـــعـــثـــر انــــعــــقــــاد جــولــة  ــعـــدمـ ــة، بـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
املحادثات الثالثة التي ترعاها األمم املتحدة 
ــالـــي. ويـــؤكـــد مـــصـــدر في  خــــالل الــشــهــر الـــحـ
»العربي الجديد«، أنه »تّم  الرئاسة اليمنية لـ
التحضير للجولة الخارجية لهادي مسبقا، 
إذ سيجري العديد من اللقاءات باملسؤولن 
الخليجين وسفراء الدول املعنية في اليمن، 
الذين يوجد أغلبهم في العاصمة السعودية 
القيادات  أغلب  كذلك  توجد  وفيها  الرياض، 
السياسية اليمنية املؤيدة للشرعية«. وينفي 
املــصــدر مــا تـــردد عــن أن »هــــادي سيقيم في 

املـــراقـــبـــن. فـــي هـــذا الــســيــاق، أعــلــنــت وزارة 
الـــدفـــاع اإليــطــالــيــة، أمـــس األّول االثـــنـــن، أن 
في  العسكري  للتدخل  نية  أي  لديها  ليس 
الــوفــاق«،  لــم تطلب ذلــك حكومة  ليبيا »مــا 
وفقا ملا نقلته تقارير ليبية عن وكالة »آكي« 

اإليطالية لألنباء. 
ــن جـــهـــتـــهـــا، نــقــلــت مــحــطــة »ســـــي أن أن«  مــ
الجنرال جوزيف   

ّ
أن األميركية عن مصادر 

ــان األمــيــركــيــة  ــ دانـــفـــورد، رئــيــس هــيــئــة األركـ
املــشــتــركــة، املــســتــشــار الــعــســكــري لــلــرئــيــس 
األمــيــركــي بــــاراك أوبـــامـــا، دعـــا إلـــى تصعيد 
ــات املــــتــــحــــدة الــعــســكــريــة  عـــمـــلـــيـــات الــــــواليــــ
ضـــد »داعـــــش« فـــي لــيــبــيــا وتـــدريـــب الــقــوات 
الجنرال  وأخــبــر  التنظيم.  ملحاربة  الليبية 
ــاء ســـفـــره فــي  ــنــ األمـــيـــركـــي الــصــحــافــيــن أثــ
املتحدة تريد »اتخاذ  الــواليــات   

ّ
أن ــا،  أوروبـ

إجراءات عسكرية حاسمة لوقف داعش في 
العملية  دعــم  مواصلة  مع  بالتزامن  ليبيا، 
السياسية لتشكيل حكومة فعالة«، بحسب 

املصادر. 
لــكــن الــجــنــرال األمــيــركــي والـــســـراج وكوبلر 
واإليــطــالــيــن يـــدركـــون أن »هــــذه الــحــكــومــة 
القوية والفّعالة« مسألة في غاية الصعوبة 
بــهــذه املــقــاربــة الــفــوقــيــة، ومـــن دون إشـــراك 

جميع الفرقاء الليبين.
ــه إلــى  ــارتـ يــذكــر أن بــيــان الــــســــراج، عــقــب زيـ
ــد أشــــــار إلـــــى أنـــــه تـــبـــاحـــث مــع  ــر، قــ ــزائــ ــجــ الــ
ــادة مــــن املــصــالــحــة  ــفـ ــتـ ــريـــن »لـــالسـ ــزائـ الـــجـ
الوطنية الجزائرية«، في تلميح مباشر إلى 
قـــوى نــظــام العقيد الــراحــل مــعــّمــر الــقــذافــي 
واملتقاربن  األرض،  على  بقوة  املــوجــوديــن 

مع الجزائر )بعض تياراتهم(.

الرياض إلدارة الشأن السياسي«، مشيرًا إلى 
أنــه »مــن املــقــرر أن يعود الرئيس إلــى عــدن«. 
غير أن مصادر سياسية أخــرى لم تستبعد 
 وجــود رئيس 

ّ
أن »يطول أمد الزيارة في ظل

الــحــكــومــة فـــي الــــداخــــل، بــعــدمــا كـــانـــت أغــلــب 
إقامته خالل األشهر املاضية في السعودية«.
فــي غــضــون ذلـــك، عقد الــرئــيــس هـــادي، أمس 
ــيـــات  ــلـ ــاًء بـــشـــخـــصـــيـــات وفـــاعـ ــ ــقـ ــ ــاء، لـ ــ ــالثـ ــ ــثـ ــ الـ
ــاء مــحــافــظــة  ــنـ ــن أبـ اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة مـ
اللقاء بالتضحيات  عــدن. وأشـــاد هــادي فــي 
ــاء عـــدن  ــنــ ـــرهـــا أبــ

ّ
ــارات الـــتـــي ســـط ــ ــــصـ ــتـ ــ واالنـ

ــدًا »الـــحـــاجـــة  واملـــحـــافـــظـــات املـــــجـــــاورة، مــــؤكــ
ــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــلـــك الــنــجــاحــات  ــيــــوم إلـ الــ
واالنتصارات من خالل وحــدة الصف وروح 
التي  التحديات  ملواجهة  والتكامل،  التعاون 
ال تــــزال الــيــوم تــتــربــص بــالــجــمــيــع مــن خــالل 

الخاليا واألذرع التخريبية واإلرهابية«.
ــل الــــجــــهــــود  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ فـــــــي هـــــــــذه األثـــــــــنـــــــــاء، تــ
الذي  الدبلوماسية للدفع باملسار السياسي 
ترعاه األمــم املتحدة مجددًا إلــى األمــام، بعد 
املحادثات  مــن  الثالثة  الجولة  انعقاد  تعثر 
التي كانت مقررة هذا الشهر. ومن املقرر أن 
يــقــوم املــبــعــوث األمــمــي إلــى اليمن اسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، بزيارة جديدة إلى صنعاء 
في األيام املقبلة، وفقا لتصريحات صحافية 

ملسؤولن في الوفد املفاوض عن الحكومة.
وكــــان ولـــد الــشــيــخ قــد أجــــرى لـــقـــاءات مكثفة 
ــر مــعــلــنــة فــــي الـــــريـــــاض خـــالل  ــيــ مــعــلــنــة وغــ
األسبوعن املاضين، ناقش خاللها املطالب 
للمشاركة  شــرطــا  الــحــوثــيــون  الــتــي يضعها 
لعقد  األممية  والخطة  الجديدة  الجولة  فــي 
املـــحـــادثـــات. مـــن جــهــتــهــم، يــقــول املــســؤولــون 
للمفاوضات  »مستعدون  إنهم  الحكوميون 
الجديدة على الرغم من عدم التزام الحوثين 
الــتــوّصــل إليها فــي ختام  تــم  الــتــي  بالنتائج 
املاضي، وتتعلق  الشهر  محادثات سويسرا 

باإلفراج عن أبرز املعتقلن السياسين«.
مــيــدانــيــا، تــمــّكــنــت وحــــدات الــجــيــش الــوطــنــي 
بــمــســانــدة »املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة« مـــن بسط 
سيطرتها على معظم مناطق جبهة املسراخ، 
ــك بـــعـــد مـــعـــارك  ــ ــز، وذلــ ــعـ ــنـــوب مــحــافــظــة تـ جـ
والقوات  الحوثين  إلــى دحــر مليشيات  أّدت 
املوالية للرئيس املخلوع علي عبدالله صالح.
ــاد الـــقـــائـــد املـــيـــدانـــي فـــي جــبــهــة املـــســـراخ  ــ وأفــ
محمد أحمد صبر، أمس الثالثاء، في حديٍث 
»العربي الجديد«، بأن »معارك الجبهة هي  لـ
الوطني مسنودًا  الجيش  قــوات  بن  األعنف 
باملقاومة الشعبية وبن مليشيات الحوثين 
ــوات  ــ ــقــــاومــــة وقـ ــأن »املــ ــ واملــــخــــلــــوع«. وذكــــــر بـ
في  مــواقــع  عـــّدة  مــن تطهير  تمكنت  الجيش 
االنقالب،  وقــوات  املناطق من مليشيات  تلك 
بينها ســـوق الــحــصــب ومــدرســتــي خــالــد بن 
الــولــيــد وأســـمـــاء، إلـــى جــانــب الــســيــطــرة على 
هرة 

ٌ
خمس مناطق جديدة هي الجرداء والظ

والضاِربة والسويدة والضاربة، والدهبيلة«. 
إلــى أن »املــقــاومــة والجيش يتقدمان  وأشـــار 

نحو مركز املديرية بصورة منتظمة«.

عثمان المختار

العراق  في  املواجهة  تشهد جبهات 
تــــحــــوالت عــــــدة، وال ســيــمــا بــعــدمــا 
حــقــقــت الـــقـــوات الــعــراقــيــة، مــدعــومــة 
بـــــاآلالف مـــن مــقــاتــلــي الــعــشــائــر، انــتــصــارات 
كبيرة خالل األسابيع الثالثة املاضية أجبرت 
ــن خـــاللـــهـــا تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة اإلســـالمـــيـــة«  مــ
)داعــش( على التراجع في مدن عدة وفقدانه 
السيطرة على مساحات واسعة من محافظة 
األنــبــار غــرب الــعــراق. وتشّكل هــذه املحافظة 
التي بسط التنظيم نفوذه عليها منذ مطلع 
العام املاضي، نحو 33 في املائة من مساحة 
ــي غـــضـــون ذلــــــك، تــشــهــد املـــحـــاور  ــــالد. فــ ــبـ ــ الـ
الغربية والشمالية من مدينة املوصل ترقبا 
وحبسا لألنفاس مع اإلعالن عن استعدادات 
ــــى  ــة لـــلـــبـــدء بـــاملـــرحـــلـــة األولـ ــيـ أمـــيـــركـــيـــة عـــراقـ
الــتــي يعتبرها  املــديــنــة  مــن عملية اســتــعــادة 

التنظيم عاصمته في العراق.
ــادرة  ــ ووفــــقــــا لـــتـــقـــاريـــر عـــراقـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة صـ
عــن غــرفــة التنسيق املشترك فــي بــغــداد، فإن 
التنظيم تراجع خالل الـ25 يوما املاضية في 
التقارير قوات  أكثر من محور. ويصف أحد 
الــعــشــائــر وغـــــارات الــتــحــالــف الـــدولـــي بأنها 

»كلمة السّر في هذا التقدم«.
في هذا السياق، يقول مسؤول عسكري رفيع 
املستوى في وزارة الدفاع العراقية في بغداد 
املــعــارك بدت  الــجــديــد«، إن »رقــعــة  »العربي  لـ
املاضية  واألربــعــن  الثماني  الساعات  خــالل 
 »مــجــمــل 

ّ
الــــعــــراقــــيــــن«، مــضــيــفــا أن لـــصـــالـــح 

ــار تــســيــر  ــ ــبـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي األنـ
الجيش  من  املؤلفة  املشتركة  قواتنا  لصالح 
ــة مــن 

ّ
والـــعـــشـــائـــر والـــشـــرطـــة املــحــلــيــة بــمــظــل

املقاتالت األميركية«. ويوضح املسؤول، وهو 
املعارك  تلك  »وضــع   

ّ
أن عميد،  برتبة  ضابط 

جبهات 
العراق

تفاقم خسائر »داعش« باألنبار 
وحبس أنفاس لمعركة الموصل

خسر »داعش« أكثر 
من 30% من األراضي التي 

يسيطر عليها في األنبار

صّوت 89 نائبًا من إجمالي 
104 نواب حضروا الجلسة 

ضد حكومة السراج
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بحسب قائد قوات الجيش هناك، اللواء الركن 
»الــعــربــي  إســمــاعــيــل املـــحـــالوي الـــذي يــؤكــد لـــ
ل التنظيم من وضع هجومي  الجديد«، تحوُّ
إلــى دفــاعــي يسعى مــن خــاللــه للحفاظ على 

املناطق التي يتواجد فيها.
ويــقــول املــحــالوي، وهــو املــشــرف على عملية 
الــتــنــســيــق مـــع قـــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي في 
 »أكثر من ألفي 

ّ
القاطع الغربي من العراق، إن

ــــش، قــتــلــوا خــــالل األســابــيــع  عــنــصــر مـــن داعــ
الــخــمــســة املــاضــيــة مــن خـــالل املـــعـــارك البرية 
والــقــصــف الـــجـــوي لــلــتــحــالــف وفــــي مختلف 
ــوات  ــ ــن »مـــضـــاعـــفـــة قـ ــ ــق«، كـــاشـــفـــا عـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ املـ
ــة عـــلـــى مـــواقـــع  ــويـ الـــتـــحـــالـــف طــلــعــاتــهــا الـــجـ

ومعاقل التنظيم مقارنة بالشهر املاضي«.
 »مــســألــة تــحــريــر 

ّ
ويــضــيــف الـــلـــواء ذاتــــه أن

باقي مدن األنبار تعتمد على استمرار دعم 
الــتــحــالــف لــنــا مــن خـــالل الــضــربــات الجوية 
 عــن تنفيذ خــطــة إغــالق 

ً
والــتــســلــيــح، فــضــال

الـــحـــدود مـــع ســـوريـــة إليـــقـــاف تــدفــقــهــم إلــى 
العراق«.

ــقـــول املـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
»داعش«، الشيخ محمد  العشائر املتصدية لـ
»العشائر   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الدليمي 

ــــن تـــطـــهـــيـــر مــحــيــط  ــاء مـ ــهــ ــتــ ــد االنــ ــعـ تـــتـــجـــه بـ

ــــدن أخـــــــرى مـــثـــل الــفــلــوجــة  ــــى مــ ــادي إلــ ــ ــرمــ ــ الــ
 الــعــشــائــر 

ّ
ــــى أن ــا إلـ ــتـ ــيــــرهــــا«، الفـ ــيـــت وغــ وهـ

أبلغت التحالف الدولي والحكومة برفضها 
مشاركة مليشيات الحشد في معارك األنبار، 
تجنبا ألي مشاكل تثيرها مثل أعمال السرقة 
انتقام  املنازل، و»هــي جرائم  والنهب وحــرق 
الدليمي  ويؤّكد  تعبيره.  حــّد  على  طائفية«، 
وجــــود »نــحــو 20 ألـــف مــقــاتــل عــشــائــري من 
أهــل األنبار جاهزين حاليا، وجــزء كبير من 

سالحهم بات أميركيا«.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، يــســطــع نــجــم الـــقـــوات 
ــرًا، خــصــوصــا بــعــد إعـــالن  ــيــ الــعــشــائــريــة أخــ
ــبــــدء بــتــشــكــيــل  ــــالح الــــديــــن عــــن الــ عـــشـــائـــر صـ
قـــــوة مـــمـــاثـــلـــة لــتــلــك املـــــوجـــــودة فــــي األنـــبـــار 
ويقول  وحمايتها.  مناطقها  لتحرير  اليوم، 
أحـــد شــيــوخ عــشــائــر تــكــريــت، الــشــيــخ مــنــاف 

جهة  من  »المقاومة«  بين  شرسة  معارك  الثاثاء،  أمــس  اندلعت، 
الرئيس المخلوع علي عبداهلل صالح من  الحوثيين وقوات  ومليشيات 
جهة أخرى، في جبهة األعبوس، التابعة لمديرية حيفان، جنوب تعز. 
الحوثي  مليشيات  من  عناصر  »ثمانية  أن  »المقاومة«  مصادر  وذكرت 
وقوات المخلوع قتلوا، في مقابل إصابة ثاثة من صفوف المقاومة 
قصفت  »المليشيات  بأن  محلية  مصادر  أفادت  تعز،  وفي  بجروح«. 

مناطق عدة في المدينة، وأُصيب 11 مدنيًا بينهم ثاثة أطفال«.

لـ»العربي  الدليمي  سام  المتشددة،  الجماعات  شؤون  في  الخبير  يقول 
الجديد«، إّن »تطورات الشهر األول من هذا العام، تبّشر بمزيد من التقدم 
تعي  التي  العشائر  »أبرزها  عدة  أسباب  إلى  ذلك  ويرجع  داعــش«.  على 
جغرافية األرض وتتفوق على الجيش والمليشيات بالقتال في مناطقها 
التاريخية، فضًال عن تقبّل المواطن فكرة تعاونه مع ابن العشيرة عوضًا 
نسبة تجنيد  األميركية وانخفاض  الغارات  أّن كثافة  المليشيات، كما  عن 

المقاتلين الجدد في داعش له دور كبير«، بحسب الدليمي.

محورية دور العشائر 

معارك تعز

للحديث 
تتمة

الثورة السورية 
و»العالم الحّر«

تحليل تقرير

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »عشائر  الــجــبــوري، لـــ
صالح الدين عقدت اجتماعا بحضور شيوخ 
البلدات واملناطق التابعة للمدينة، وناقشوا 
خــطــورة ملف األمــن حاليا، وضـــرورة توفير 
الـــحـــمـــايـــة خـــصـــوصـــا لــلــمــنــاطــق الـــتـــي عــلــى 
تماس مع املناطق الخاضعة لسيطرة داعش، 
 
ّ
أو الــتــي تــعــّد أهـــدافـــا لــلــتــنــظــيــم«، مــبــيــنــا أن

الشيوخ  بن  اتفاق  عنه  ض 
ّ

تمخ »االجتماع 
تلك  لحماية  قـــوات  تشكيل  عــلــى  والــوجــهــاء 

املناطق من أبناء العشائر«.
ـــه »تـــم الــبــدء بتشكيل 

ّ
ويــوضــح الــجــبــوري أن

قــــوة قــوامــهــا يــصــل إلــــى نــحــو 2500 مــقــاتــل 
»القوة ستكون   

ّ
أن مبّينا  املنطقة«،  أبناء  من 

تحت قــيــادة ذوي الــخــبــرة مــن أبــنــاء املنطقة 
من الضباط السابقن في الجيش العراقي«. 
صندوقا  وضــعــت  »العشائر   

ّ
أن إلــى  ويشير 

بجمع  وبـــدأت  املناطق،  حماية  لدعم  خاصا 
التبرعات فيه، وسيكون تسليح تلك القوات 
بــاالعــتــمــاد عــلــى تــلــك الــتــبــرعــات«، الفــتــا إلــى 
ــي أغـــلـــب مــنــاطــق  ــربـــة ســـتـــعـــّمـــم فــ ــتـــجـ  »الـ

ّ
أن

مع  والــتــعــاون  بالتنسيق  وستعمل  تكريت، 
 مصادر حكومية في 

ّ
أن  

ّ
إال القوات األمنّية«. 

ــــود خــطــة أمــيــركــيــة  بـــغـــداد، تــحــدثــت عـــن وجـ
ــداد الــعــشــائــر وتــقــويــتــهــا فــي مـــدن شمال  إلمــ
وغـــرب الــعــراق لــتــقــوم بمهمة الــتــحــريــر ومــن 
ثــم اإلمــســاك بـــاألرض بــهــدف إبــعــاد مليشيا 

»الحشد« املمّولة إيرانيا.
وفـــي الــجــانــب املــقــابــل لــألنــبــار حــيــث مدينة 
ــاور املـــديـــنـــة  ــ ــحـ ــ ــااًل، تـــشـــهـــد مـ ــ ــمــ ــ ــل شــ ــ ــــوصـ املـ
الشمالية والغربية منها ترقبا واستعدادات 
ــــش« تحسبا لهجوم  قــبــل »داعـ واضــحــة مــن 
ــراقـــي مــشــتــرك الســـتـــعـــادة املـــديـــنـــة. ووفــقــا  عـ
لــلــمــتــحــدث بـــاســـم قـــيـــادة عــمــلــيــات نــيــنــوى، 
»قــوات  فــإن  الحمداني،  الــركــن محمد  العقيد 
تــحــريــر املـــوصـــل أكــمــلــت اســتــعــداداتــهــا ولــم 
يــتــبــق ســـوى االتـــفـــاق بــن واشــنــطــن وبــغــداد 

وإربيل على موعد الهجوم«.
ــعـــربـــي  »الـ ـــ يـــشـــيـــر الـــحـــمـــدانـــي فــــي حــــديــــث لـ
الـــجـــديـــد« إلــــى وجــــود »نــحــو 6 آالف مــقــاتــل 
جميعهم من أبناء املوصل متطوعن وقوات 
أمــنــيــة ســابــقــة داخــــل املــعــســكــرات يــنــتــظــرون 
ــر الــهــجــوم على املــديــنــة. وهــنــاك موافقة  أوامـ
كردية على مشاركة البيشمركة في الهجوم، 
إلـــى جــانــب الــفــرقــة 12 فــي الــجــيــش الــعــراقــي 
ــيــــركــــيــــن(«. وبــحــســب  )مــــدربــــة مــــن قـــبـــل األمــ
املـــتـــحـــدث بــــاســــم قــــيــــادة عـــمـــلـــيـــات نـــيـــنـــوى، 
سيكون الهجوم على مراحل عدة، وفق خطة 
 
ّ
عّدت مسبقا«. ويؤكد الحمداني أن

ُ
أميركية أ

»داعش باشر بحفر أنفاق حول املدينة وزرع 
مئات األلــغــام، كما فّجر الجسور على دجلة 
املؤدية للمدينة، وهذا قد يصعب املهمة لكن 

لن يلغيها«، بحسب العقيد ذاته.

غرب العراق مطمئن على الرغم من الهجمات 
لدى  الوحيد  السالح  باتت  التي  االنتحارية 

التنظيم«.
ويتابع العميد العراقي أن »التقارير امليدانية 
الــواردة من أرض املعركة تتحدث عن وجود 
إلــى إمكانية مهاجمة مــدن أخــرى  مــؤشــرات 
الــرمــادي واســتــردادهــا خــالل الشهرين  مثل 

املقبلن«، كاشفا عــن خــســارة »داعـــش« أكثر 
مــن 30 فــي املــائــة مــن األراضـــي الــتــي يسيطر 
عليها فــي األنـــبـــار خـــالل شــهــر واحــــد، وفقا 

لتلك التقارير.
وتـــرّكـــزت املـــعـــارك خـــالل الــســاعــات الــثــمــانــي 
واألربعن املاضية في محيط الرمادي وقرب 
األنبار،  البغدادي وســط وغــرب  هيت وبلدة 

C

العراق،  في  الصدري  التيار  زعيم  شّن 
مقتدى الصدر، أمس الثاثاء، هجومًا 
المليشيات،  عــلــى  اللهجة  شــديــد 
العراقي  الجيش  »انتصارات  أن  مؤكدًا 
الوقحة«.  المليشيات  مضجع  قضت 
وقال الصدر، في بيان له، إّن »انتصارات 
األنبار  محافظة  في  العراقي  الجيش 
مقدمتهم  وفي  الكثيرين،  استفزت 
عناصر  داعيًا  الوقحة«،  المليشيات 
ــى »الــمــضــي  ــ ــش الـــعـــراقـــي إل ــي ــج ال
والمحافظات  ــار  ــب األن لتحرير  قــدمــًا 
للوقاحات  االلتفات  ــدم  وع األخــرى 

والتصريحات«.

الصدر 
يهاجم المليشيات

يتقّدم الجيش 
و»المقاومة« 

بشراسة في 
جبهاٍت عدة 

)محمد 
حويس/فرانس 

برس(

صّوت برلمان طبرق ضد المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات )حازم تركية/األناضول(
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ثائر غندور

لن تكون املرة األولى التي يدوس 
فيه »العالم الحّر« على حقوق 
الشعوب. حصل األمر سابقًا 

في محطات عديدة. وفي التاريخ 
الحديث، خذل هذا »العالم« 

العراقيني عندما انتفضوا في 
بداية التسعينيات على صدام 

ل االنتظار 13 سنة، 
ّ

حسني. فض
للقيام بحرب تدميرية بحق 
العراق، تحت حجة حصول 

الدكتاتور على سالح محظور 
دوليًا. وفي فلسطني، يستمر 
تجاهل »العالم الحّر« لحقوق 

الفلسطينيني، ال بل يدعم القاتل 
من دون تردد. وفي أميركا 

الالتينية عاث هذا »العالم« فسادًا، 
وساند دكتاتوريات على حساب 
الديمقراطيات، وكّرر األمر عينه 

في بلدان أفريقّية.
هذا األمر ليس خافيًا على أحد. 

مثلما أن عدم رغبة الواليات 
املتحدة األميركّية بدعم الثورة 
السورية كان باديًا منذ اليوم 
األول. برامج »دعم املعارضة 
السورية« التي مولتها اإلدارة 

األميركّية، لم تكن سوى ورقة 
ى خلفها هذه اإلدارة، عندما 

ّ
تتلط

سأل من بعض األميركيني 
ُ
ت

الداعمني للثورة عّما فعلته 
إدارتهم لتنفيذ شعاراتها 

باعتبارها »حارسة العالم الحّر«.
أصّر بعض املعارضني على 

أن واشنطن ستكون سندًا لهم 
لب منهم من 

ُ
يومًا ما. قدموا ما ط

تنازالت ولم يتغّير الكثير. لذلك، 
فوجئ هؤالء باملوقف األميركي 
املنحاز للموقف اإليراني )كونه 

الوصي على النظام( خالل 
التحضير ملؤتمر جنيف 3 الذي 

ُيراد له أن يكون مأتم الثورة.
هذا اإلصرار، إضافة إلى الرهان 

على بعض الدول اإلقليمّية، وعلى 
تبّدل في موازين القوى، وانتظار 

سالح كاسر للتوازن، ساهم 
في عدم بلورة معارضة وطنية 

سورية، على مستوى نضال 
الشعب السوري. فشلت قوى 
املعارضة في بناء »مؤسسة« 

واحدة. ال في العسكر، وال 
السياسة وال اإلعالم أو اإلغاثة. 

ضاعت هذه القوى بني تأييد هذا 
والرهان على ذاك وإرضاء فالن.

على أبواب جنيف 3 وما 
تتعرض له املعارضة السورية 

من ضغوط، تسود حالة إحباط 
واستسالم عند بعض الناشطني. 
في مقابل هذا اإلحباط، يبرز رأي 

يدعو إلى مواجهة الجميع. إلى 
االنطالق بمعركة تحرير وطني 

من االحتالل األجنبي والدكتاتور 
السوري. لكن لهذه املعركة 

مقتضياتها وأساليبها. من أكثر 
األمور أولوية في الوقت الحالي، 

عيد تقديم 
ُ
صياغة منظومة ت

الثورة السورية للعالم، وليس 
لألنظمة، وتبدأ بصياغة برنامج 

 
ّ

وطني. فالثورة اليوم في أدق
محطاتها: الرضوخ لإلمالءات 

األميركية مقتل، والذوبان 
في بحر السلفية الجهادية 

)بنسختيها »داعش« و»القاعدة«( 
مقتل أيضًا. هي لحظة الحلم 

واألمل والصبر والتخطيط.

دعم العشائر ساعد على تحرير مناطق عراقية عّدة )األناضول(

وائل قنديل

أيهما مصر: أبو تريكة الذي يوصي 
بأن يضعوا معه في قبره قميص 

التعاطف مع غزة؟ أم عبدالفتاح 
السيسي الذي يعتبر أن من أهم 

إنجازاته الجاكيت املضحك ذا النجمة 
الحمراء الذي منحه له قاتل أطفال 

سورية، فالديمير بوتني؟
وأيهما تعرفه مصر وتحبه أكثر: 
الرجل الذي منحه شهداء الكفاح 

الفلسطيني ميدانًا يحمل اسمه في 
مدينة غزة الصامدة؟ أم الشخص 

الذي منحه املعتدي الروسي معطفًا، 
ثم حظر هبوط الطيران املدني 
املصري في املطارات الروسية، 

ومنع سائحيه من الذهاب إلى مصر 
الغارقة في مستنقعات فشل وبالدة 

الجنرال املضحك؟
أيهما ينتمي إلى اإلنسانية وإلى 

العروبة وإلى املصرية الحقة، وإلى 
القيم الدينية واألخالقية: الرجل الذي 
يكافأ معنويًا على انحيازه اإلنساني 

والوطني املطلق للشهداء ضحايا 
الهمجية الصهيونية؟ أم الشخص 

الذي يكافأ ماديًا على استعماله 
في تمرير وتبرير ممارسة عمليات 

اإلبادة ضد الشهداء ضحايا الجريمة 
الروسية في سورية الشقيقة؟

 
ً
ألنني مّمن يفخرون بأن بيننا رجال

اسمه محمد أبوتريكة، أهديه هذه 
السطور التي كتبتها إليه قبل أربعة 

أعوام من اآلن، حني انحاز لشهداء 
مذبحة ملعب كرة القدم في مدينة 

بورسعيد:
 
ً
كان املشهد شديد التناقض وموغال

في املفارقة في ستاد برج العرب: 
مسؤولون يحتفلون بعودة هيبة 
دولتهم لكنهم مطأطئو الرؤوس، 

ينظرون في األرض، أعينهم تهرب 
من العدسات ومشاهدي التلفزيون، 

كأنها حمر مستنفرة، بينما قساورة 
األلتراس يزأرون خارج األسوار بالحق 

والخير والجمال. وفي ستوديوهات 
الكذب امتد حبل الثرثرة والتفاهات 

طعنًا في نبيل الرياضة املصرية هذه 
األيام محمد أبوتريكة، حيث انهال 

 وبالدة تجريحا في 
ً
املنتفخون جهال

الالعب الخلوق، بني معاير له بفقره 
وتواضع مستواه االجتماعي قبل 

أن يصبح نجم نجوم الكرة العربية 
واألفريقية، وبني ناقم على اتساقه مع 
ذاته، وصالبته األخالقية في مواجهة 

عواصف التدليس والسفسطة. أي 
خطيئة تلك التي ارتكبها أبوتريكة 

حني قرر أال يركض ويرقص ويحتفل 
على عشب مبلل بدماء الضحايا؟ 

وأي جريمة اقترفها حني اختار 
أن ينحاز ملشاعر جماهير الكرة 

الحقيقية، أصحاب الحق وأصحاب 
الفضل على كل هؤالء السادة الذين 

تأنقوا وملعوا أدمغتهم بورنيش 
الحماقة وجلسوا على مصاطب 
التحليل والتنظير يعلمون الناس 

الوطنية والفضيلة، وجلهم من مدرسة 
»زي ما قال الريس منتخبنا كويس«، 
ابتداء من وزير للرياضة ينتمي قلبًا 
 ملنظومة جمال مبارك 

ً
وروحًا وعقال

الفاسدة، وليس انتهاء بنجوم العار 
الذين وضعوا مصر في وحل معركة 

الجزائر الشهيرة؟
 يخطئ من يتصور أن هيبة دولة 

يمكن أن تتحقق دون مراعاة هيبة 
الدم وقدسيته، واالنتصار لكرامة 

املواطن والقصاص لشهداء الجريمة 
السياسية التي نفذتها أصابع 

محترفة في بورسعيد.
وفي العالم املتحضر يلعبون كرة 
القدم من أجل إسعاد الجماهير، 

وليس من أجل أمراء اللعبة 
وسماسرتها والعاملني عليها... هي 

صناعة وتجارة نعم، لكنها تقوم 
باألساس على ما يتكبده الجمهور 

البسيط من مشقة، فإذا كان هذا 
الجمهور، وهو العنصر األول واألهم 

في املعادلة، ال يريد هذه »التجارة« 
قبل أن يسترد حقوق شهدائه فال 
معنى إذًا لإلصرار على استئناف 
هذا النشاط، إال أن السادة امللمعني 
املتأنقني يحتقرون هذه الجماهير 

الغاضبة. غير أن أكثر ما يلفت 
النظر في املسألة كلها أنهم يتلمظون 
ويشتعلون غيظًا وغضبًا من رجل 

قرر أن يتخذ موقفًا أخالقيًا محترمًا، 
اسمه محمد أبوتريكة، وعليه قرروا أن 

يطردوه من جنتهم الزائفة، وينبذوه 
في العراء. فليهنأوا بتجرع كأس 
»سوبرهم« امللوثة حتى الثمالة... 

واملجد ملحمد أبوتريكة واأللتراس.

أبو تريكة: 
اثبت مكانك

مرور 
الكرام



صالح النعامي

الــجــيــش  ــق إســـرائـــيـــلـــيـــة أن  ــ ــائـ ــ كـــشـــفـــت وثـ
ــــى انـــتـــهـــاج ســيــاســة  ــلــــي عـــمـــد إلــ ــيــ اإلســــرائــ
تقوم على تدمير وتخريب واملــس بقدسية 
الكنائس في فلسطن عشية وخــالل وبعد 

حرب العام 1948. 
ــاول كـــتـــاب إســـرائـــيـــلـــي ســيــصــدر بعد  ــنــ وتــ
ــام الـــجـــيـــش اإلســـرائـــيـــلـــي  ــيـ ــر، كــيــفــيــة قـ ــهـ شـ
بــعــمــلــيــات ســلــب وتـــخـــريـــب ضـــد الــكــنــائــس 
الــتــي كــانــت مـــوجـــودة فـــي املــــدن والــبــلــدات 
والقرى الفلسطينية التي سيطر عليها بعد 

طرد أهلها منها.

اعتداءات وحشية
يستند الكتاب، الذي سيصدر عن »مؤسسة 
إحياء ذكرى موشيه شاريت«، إلى شهادات 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــنـــظـــام املــــصــــري الـــحـــالـــي بــرئــاســة  يــعــيــش الـ
رفض  بسبب  ارتباكا  السيسي،  الفتاح  عبد 
ــواب قــــانــــون الـــخـــدمـــة املـــدنـــيـــة،  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
ــه إلـــــــى عــقــد  ــ ــعـ ــ ــا دفـ ــ ــة األعـــــــضـــــــاء، مــ ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ بـ
الــنــواب،  على  والضغط  متتالية  اجتماعات 
بــهــدف تــمــريــره، بــحــســب مــا كــشــفــت مــصــادر 
 العمال 

ّ
»العربي الجديد«، على الرغم من أن لـ

يخشون من تطبيقه، كونه يقلص الوظائف 
والترقيات واالمتيازات للعاملن في القطاع 
العام. وفشل ائتالف »دعم مصر«، املنبثق عن 
الدولة  قائمة »فــي حب مصر«، املدعومة من 
واألجـــهـــزة األمــنــيــة، فــي حــســم األمــــر لصالح 
ــاقـــي قـــوانـــن  ــرار بـ ــ تـــمـــريـــر الــــقــــانــــون، عـــلـــى غــ
املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة مــنــذ اعــتــمــاد التعديالت 
ــقــــالب عـــلـــى الــرئــيــس  ــتـــوريـــة عـــقـــب االنــ الـــدسـ

املعزول محمد مرسي.
ولـــــم يــتــمــكــن االئــــتــــالف مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
أعــضــائــه، الـــذيـــن يـــقـــدروا بــنــحــو 370 نــائــبــا، 
 عــن غــالــبــيــة من 

ً
مــن أحــــزاب مــخــتــلــفــة، فــضــال

املـــســـتـــقـــلـــن، وهـــــو مــــا اســـتـــدعـــى مــــشــــاورات 

وإفـــــــــادات قـــدمـــهـــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء ووزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــي األســـبـــق مــوشــيــه 
التي  شــاريــت، حــول االعـــتـــداءات الوحشية 

تعّرضت لها الكنائس الفلسطينية. 
ــتـــاب، الـــــذي عـــرضـــت صحيفة  ــكـ وحـــســـب الـ
»هـــــآرتـــــس« بـــعـــض املـــقـــتـــطـــفـــات مــــنــــه، فــقــد 
انــتــقــد شـــاريـــت كـــوزيـــر لــلــخــارجــيــة بــشــدة 
خـــــالل الـــجـــلـــســـة الـــتـــي عـــقـــدتـــهـــا الــحــكــومــة 
بــرئــاســة ديــفــيــد بــن غـــوريـــون فــي الخامس 
التخريب  سياسة   ،1949 يوليو/تموز  مــن 
الجيش  إليها  عمد  الــتــي  والسلب  والنهب 

اإلسرائيلي.
ــع شــاريــت في  ــوسُّ

َ
ويــلــفــت الــكــتــاب إلـــى أن ت

اإلسرائيلي ضد  الجيش  ارتكبه  ما  وصف 
الــكــنــائــس، لــم يقتصر عــلــى مــشــاركــاتــه في 
جلسات الحكومة، بل إنه عمد إلى استغالل 
كل لقاء حزبي مع ممثلي حزبه »مباي« في 
كبت 

ُ
ارت وصــف ما اعتبره »أفــعــااًل فظيعة« 

ضد الكنائس. 
بروتوكول جلسة  الكتاب عن نص  وكشف 
ــتـــي ُعــــقــــدت فــــي الـــخـــامـــس مــن  الـــحـــكـــومـــة الـ
األرشيف  ر 

ّ
يحظ الــذي   ،1949 يوليو/تموز 

الــوطــنــي اإلســـرائـــيـــلـــي االطـــــالع عــلــى نصه 
 لتضّمنه إفادة شاريت حول 

ً
األصلي كامال

كبت ضد الكنائس. ووفق 
ُ
الفظائع التي ارت

ما جاء في البروتوكول، فقد وصف شاريت 
 :

ً
انــتــهــاكــات الــجــيــش ضـــد الــكــنــائــس قـــائـــال

دسات 
ّ
»الضباط والجنود تعّمدوا املس بمق

املسيحية، سلوكهم يصدر فقط عن وحوش 
وليس عن بني بشر«. وأضاف شاريت: »ما 
تــعــّرضــت لــه الــكــنــائــس عــلــى أيـــدي الجنود 
ل صفحة مخجلة في تاريخ 

ّ
والضباط ُيمث

إسرائيل«.

ــانـــي  ــرملـ ــبـ ــل الـ ــتـ ــكـ ــتـ ــادات الـ ــ ــيــ ــ مــــوســــعــــة مـــــن قــ
سامح  املتقاعد،  االستخبارات  لــواء  برئاسة 
سيف الــيــزل، ووزيــر اإلعــالم األســبــق، أسامة 
أمنية وسيادية  بأجهزة  قــيــادات  مــع  هيكل، 
خـــالل األيــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة. فــيــمــا يتوقع 
وقيادات  االئتالف  قيادات  بن  اجتماع  عقد 
بأجهزة سيادية عقب مرور ذكرى 25 يناير، 
أمنيا،  األوضـــاع  بترتيبات  لالنشغال  نــظــرًا 

بحسب مصادر في ائتالف »دعم مصر«.
وعـــقـــب مــهــاجــمــة الــســيــســي لــلــبــرملــان، لــعــدم 
إقــرار قانون الخدمة املدنية، ســارع عــدد من 
النواب إلى تأكيد ضرورة القانون، مشيرين 
إلى أنه سيمرر في جلسة مقبلة بعد إدخال 

تعديالت عليه.
الــســيــاق تكشف مــصــادر حكومية، عن  وفــي 
ضـــغـــوط مـــن الـــنـــظـــام وأجــــهــــزة الــــدولــــة على 
مــجــلــس الــــنــــواب، لــتــمــريــر الـــقـــانـــون ألن عــدم 
تطبيقه يكبد الدولة خسائر فادحة. وتوضح 
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن »بــعــض  ــعـ ــادر لــــ »الـ املــــصــ
الخطوات في الجهاز اإلداري للدولة اتخذت 
املستحيل  من  وبالتالي  القانون،  لهذا  وفقا 
 إلى أن »أعضاء 

ً
التراجع عن إقــراره«، مشيرة

مــجــلــس الــــنــــواب ال يــــدركــــون مـــخـــاطـــر عـــدم 
ملحة  حــاجــة  هــنــاك  وأن  تطبيقه، خصوصا 
لتخفيض عدد العاملن في الجهاز اإلداري«.
ــاء، تـــتـــواصـــل بــعــض قـــيـــادات  ــنــ ــذه األثــ فـــي هــ
ائـــتـــالف »دعـــــم مـــصـــر«، مـــع أعـــضـــاء الــتــكــتــل 
الـــبـــرملـــانـــي، فـــي مــحــاولــة إلقــنــاعــهــم بــتــمــريــر 
القانون بعد إدخــال عليه تعديالت بسيطة، 

في جلسات املجلس املقبلة.
وبــحــســب مـــصـــادر فـــي االئـــتـــالف لـــ«الــعــربــي 
ــفــت من 

ّ
ــإن قـــيـــادات االئـــتـــالف كــث الـــجـــديـــد«، فـ

مــحــاوالتــهــا لــلــتــواصــل مـــع الـــنـــواب، لتمرير 

زرع الخراب
كــشــف الــكــتــاب أن شـــاريـــت شــّبــه إســرائــيــل 
ــــي ســـمـــحـــت بـــمـــثـــل هـــــــذه املــــمــــارســــات  ــتـ ــ الـ
»قيصر شرير ووحشي، سكير لم يحرص  بـ
شـــاريـــت  وأردف  الـــــخـــــراب«.  زرع  عـــلـــى  إال 
ــنــــود »تـــعـــّمـــدوا   إن الـــضـــبـــاط والــــجــ

ً
ــال قــــائــ

لقضاء  مياه  دورات  إلــى  الكنائس  تحويل 
كشف  فقد  الكتاب،  أفــاد  وكما  حاجاتهم«. 
شاريت ألعضاء حزبه »مباي« في لقاء ُعقد 
أن إسرائيل تتعمد  في يوليو/تموز 1949 

النواب ال يعرفون شيئا  أن  القانون، مؤكدة 
عن القانون وتأثروا فقط بالدعوات السلبية 
حـــولـــه مـــن بــعــض الـــنـــواب املــحــســوبــن على 
الــيــســار. وتشير املــصــادر إلــى أن املــحــاوالت 
تدور حول إدخال تعديالت ثم املوافقة عليه، 
الحكومة حــول كارثية عدم  مــع نقل رســائــل 
تطبيق القانون، وعدم إدراك خطورة املوقف 
بالطبع. وفي السياق، أرسلت الحكومة طلبا 
إلى مجلس النواب، لتحديد النقاط الخالفية 
إلــى تعديل لدراستها، ومــن ثم  التي تحتاج 
ــادة عــــرض املـــشـــروع عــلــى املــجــلــس عقب  ــ إعــ
االنتهاء من الالئحة الداخلية. وتؤكد مصادر 
عــّبــروا عنها بمجرد  الــذيــن  العمال  أن فرحة 
رفض البرملان للقانون لن تكتمل بعدما أكد 
بــعــضــهــم أن الـــرفـــض غــيــر نــهــائــي. وبحسب 
املصادر، إن الحكومة تخشى تطبيقه بالقوة 
فــي الــوقــت الحالي، فــي ظــل ذكــرى 25 يناير، 
خــوفــا مـــن اســتــغــالل بــعــضــهــم املــوظــفــن في 
تؤكد  وفيما  وامليادين.  الشوارع  في  الحشد 
املــصــادر أن هناك عــددًا مــن الــنــواب يعملون 
الــبــرملــانــي لتأييد  التكتل  حــالــيــا عــلــى حــشــد 
الـــنـــواب يتمسكون  الــقــانــون، غــيــر أن بــعــض 
بــرفــض الـــقـــانـــون، مـــن بــيــنــهــم طــلــعــت خليل، 
الـــذي أكـــد رفـــض قــانــون الــخــدمــة املــدنــيــة في 
حال عرضه مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الرفض 

اإلعــــالن عــن املــنــاطــق الــتــي تــضــم الكنائس 
السماح  رفضها  لتبرير  عسكرية  كمناطق 
ــانـــب والـــســـيـــاح إلــيــهــا  ــزوار األجـ ــ بـــدخـــول الــ
حتى ال يعاينوا االنتهاكات الفظيعة التي 

ارتكبها الجيش.
وقال شاريت إن الجنود سرقوا من إحدى 
الـــكـــنـــائـــس تـــاجـــا مـــصـــنـــوعـــا مــــن األحـــجـــار 
الكريمة قيمته كبيرة جــدًا. وأشــار إلــى أنه 
فـــي حـــادثـــة أخــــرى قــــام الــجــنــود بــكــســر يد 
تمثال للمسيح في إحدى الكنائس لسرقة 

 كـــان مــن أجـــل املصلحة الــعــامــة واالســتــقــرار.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، نــشــر املـــوقـــع الــرســمــي 
ملــجــلــس الـــنـــواب اســتــطــالعــا لــــرأي املــواطــنــن 
عن رأيهم للمرحلة املقبلة بعد رفض قانون 
الخدمة املــدنــيــة، وطــرح املــوقــع خــيــارات عدة 
وهــي: العودة إلــى قانون 47 لسنة 1978، أو 
تشكيل لجنة من الحكومة ومجلس النواب، 
أو  املطلوبة،  بالتعديالت  الحكومة  قيام  أو 
تــقــديــم الــحــكــومــة مـــشـــروَع قـــانـــون انــتــقــالــيــا 

لتسيير األعمال.

ســــوار مـــن ذهـــب كــانــت تــلــفــه، الفــتــا إلـــى أن 
عمليات التخريب والسطو املمنهجة داخل 

الكنائس امتدت ألشهر. 
اإلسرائيلين  والــجــنــود  الــضــبــاط  أن  وأكـــد 
ــة الـــكـــنـــائـــس  ــيـ ــقـــدسـ تــــعــــّمــــدوا الــــتــــعــــّرض لـ
تنفيذ  أن  موضحا  مقدسة،  كتب  وتمزيق 
الكنائس  طــاولــت  الــتــي  التخريب  عمليات 
لم تقتصر على الضباط والجنود، بل قام 
بــهــا أيــضــا عــمــوم املــســتــوطــنــن، وتــحــديــدًا 
املــهــاجــريــن الــجــدد الــذيــن وصــلــوا للتو من 

الخارج.
ــآرتـــس« أن األرشــيــف  وذكــــرت صــحــيــفــة »هـ
ــنــــي اإلســــرائــــيــــلــــي يــــعــــرض أرشـــيـــف  الــــوطــ
يوليو/ مــن  الخامس  فــي  الحكومة  جلسة 

قالها  أن حــذف 30 جملة  تــمــوز 1949 بعد 
ــاولـــت  ــنـ ــذه الـــجـــلـــســـة وتـ ــ ــــالل هــ شــــاريــــت خــ
»الــفــظــائــع« الــتــي ارتــكــبــت ضـــد الــكــنــائــس. 
ويــكــتــســب الــكــشــف عــن مــمــارســات الجيش 
اإلســرائــيــلــي ضــد الــكــنــائــس أهــمــيــة كبيرة 
في ظل مجاهرة بعض املرجعيات الدينية 
ــات إحـــــــراق  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الــــيــــهــــوديــــة بـــدعـــمـــهـــا لـ
الكنائس، التي تقوم بها منظمات إرهابية 
املرجعيات  إدعــاءات هذه  يهودية. وحسب 
للمسيحين  الــســمــاح  عــــدم  يــتــوجــب  فــإنــه 
اعتبار  على  الدينية،  طقوسهم  بممارسة 
أن املسيحية »ضرب من ضروب الوثنية«. 

من  واســعــة  قطاعات  تشرب  يعكس  وفيما 
الشباب اإلسرائيلي املتدين لهذه القناعات، 
فــقــد عــمــد عــنــاصــر تــنــظــيــم »فــتــيــة الـــتـــالل« 
اإلرهابية اليهودية مطلع األسبوع املاضي 
إلــى كتابات شــعــارات على جـــدران كنيسة 
املسيحين  املحتلة تهدد بذبح  القدس  في 

في املدينة.

االحتفال  أثناء  السيسي  وكانت تصريجات 
ــتـــي أشـــــار فــيــهــا إلــــى أن  بــعــيــد الـــشـــرطـــة، والـ
العمل  ضبط  على  سيعمل  الجديد  القانون 
اإلداري داخل الحكومة، وأنه لن يتم التراجع 
عنه مطلقا، قــد أثـــارت القلق وعــدم االرتــيــاح 
القطاع  في  والعاملن  املوظفن  صفوف  في 
الـــــعـــــام. وقـــــــرر بـــعـــض املــــوظــــفــــن الــتــصــعــيــد 
القانون،  تطبيق  حــال  بمليونية  والتظاهر 
ــم، يــقــلــص مــرتــبــاتــهــم  ــ ــهـ ــ الـــــــذي، بــحــســب آرائـ

والترقيات واملزايا املالية.

يــنــايــر، وأن جماعة اإلخــــوان قفزت  ثـــورة 25 
على الثورة، وأنه جاء ليحول وطن الجماعة 
إلـــى وطـــن الــجــمــيــع«. مــع الــعــلــم أن السيسي 
ــخــب رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة مــنــتــصــف عــام 

ُ
انــت

ومشاريعه  عمله  عــن  دائــمــا  ويتحدث   ،2014
وسياساته من أجل املستقبل.

كما عكس املؤتمر الصحافي للجنة التحفظ 
عــلــى أمـــــوال اإلخــــــوان نــفــس إحـــســـاس الــقــلــق 
مــن عـــودة الــجــمــاعــة، ومــحــاولــة اإلســــاءة لها 
سنوات،  منذ  لها  وجهت  اتــهــامــات  وتجديد 
وكــــأن الــرســالــة املــطــلــوب تــوجــيــهــهــا فــي هــذا 
مكتسبات  أي  بــذكــرى  العصف  هــو  التوقيت 
أن  باعتبار  يناير،  ثــورة  ديمقراطية خلفتها 
وصــول جماعة اإلخــوان إلــى الحكم وأغلبية 
ــثــــورة من  ــان كــــان ذروة مـــا حــقــقــتــه الــ ــرملـ ــبـ الـ
مــكــاســب عــلــى الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي، قــيــاســا 
بــســتــة عـــقـــود ســابــقــة كـــانـــت فــيــهــا الــجــمــاعــة 
على  الحكم  فيها  واقتصر  قانونا  محظورة 

أبناء املؤسسة العسكرية.
وتـــحـــول املـــؤتـــمـــر بـــذلـــك إلــــى مـــجـــرد »تــأكــيــد 
للمؤكد« على حد وصف أحد أنصار النظام، 
لحزب  السابق  الرئيس  السعيد  رفعت  وهــو 
»الــتــجــّمــع« الـــيـــســـاري، لــكــنــه فـــي الـــواقـــع كــان 
العدل  وزيــر  حلقة جديدة من سلسلة هدايا 
بنفسه  إشــرافــه  بفعل  للسيسي،  الزند  أحمد 
قدمت  التي  واملستندات  املؤتمر  إعـــداد  على 
في  مفاجآت  »يفّجر  باعتباره  له  ورّوج  فيه، 

وجه اإلخوان«.
ــم كــــل ذلـــــــك، أن املـــظـــاهـــرات  ــ ــا رغــ ــتــ وكـــــــان الفــ
بــأس  لــالنــقــالب، نجحت بنسبة ال  الــرافــضــة 
بــهــا فــي تــأكــيــد وجـــودهـــا كــرقــم أول وصعب 
فــي املــعــادلــة الــســيــاســيــة بــمــصــر، ربــمــا تصل 
في وقت ما إلى مرحلة الحسم، وربما بنسبة 
أقـــل. وقــد تــكــون كــل هــذه الفعاليات األمنية، 
قد نجحت في تخويف املواطنن من النزول 
للتعبير عن آرائهم املعارضة للنظام، إاّل أنها 
تعيد طرح أسئلة يصعب حسمها حاليا عن 
ومــدى  تماسكه،  ومــدى  السيسي،  نظام  قــوة 

إيمانه بشرعيته.

القاهرة ـ العربي الجديد

لثورة  الخامسة  الــذكــرى  انقضت 
 2011 الـــثـــانـــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون   25
فة مشاهد مليادين 

ّ
في مصر، مخل

خاوية، وشوارع خالية من املارة، ومسيرات 
مفتعلة ألنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بحق  متفرقة  قتل  ووقائع  الشرطة،  بحماية 
معارضن للنظام، بحّجة صلتهم بتفجيرات 

وأعمال عنف سابقة.
ــه  ــ نــجــحــت اآللــــة اإلعــالمــيــة لــلــســيــســي وأدواتـ
األمنية في تحويل القاهرة إلى مدينة أشباح 
طــوال الساعات التي شهدت زخما ال ينسى 
منذ 5 سنوات، وذلك جراء التخويف املستمر 
للمصرين مما قد يشهده يوم ذكرى الثورة 
مـــن أحــــــداث عــنــف وصــــدامــــات بـــن الــشــرطــة 

واملتظاهرين.
مـــــع الــــعــــلــــم أن دعــــــــــوات الــــتــــظــــاهــــر اتـــســـمـــت 
إال  فلم تطلقها رسميا  العام،  بالخفوت هذا 
ــوان املــســلــمــن«، بــيــنــمــا آثـــرت  ــ ــ جــمــاعــة »اإلخـ
الــتــيــارات املعارضة وشــبــاب الــثــورة الصمت 
ارتـــداء مالبس  أو  اإللكتروني  االحــتــجــاج  أو 
ــل«. وذلــــــك بــعــدمــا  ــ ــريـ ــ ســـــــوداء كـــحـــركـــة »6 إبـ
شــنــت األجـــهـــزة األمــنــيــة حــمــلــة شــرســة على 
الــنــشــطــاء الــشــبــان خـــالل األســابــيــع املــاضــيــة، 
300 شــخــص بحجة  مــن  أكــثــر  فيها  اعتقلت 

»التحريض على التظاهر«.
ال تــــدل ســلــوكــيــات نــظــام الــســيــســي إاّل على 
اســـتـــمـــرار االرتــــعــــاد مـــن ذكــــرى الـــثـــورة الــتــي 
أطـــاحـــت بــنــظــام الــرئــيــس املـــخـــلـــوع، حسني 
مــبــارك، وكــادت أن تطيح باملزيد لــوال تدخل 
املــجــلــس الــعــســكــري والــتــفــافــه عــلــى أهــدافــهــا. 
داخل  املعارضة  وتيرة  انخفاض  مع  وحتى 
ــيــــأس بــــن شـــبـــاب ثــــورة  مـــصـــر وانــــتــــشــــار الــ
انطلقت  التي  التظاهر  دعـــوات  أن  إاّل  يناير، 
يعتري  الـــذي  الــرعــب  كشفت  استحياء،  على 
الــذكــرى. وذلــك على الرغم  النظام مــن مجرد 

رسائل 25 يناير
تكريس خوف النظام المصري من الذكرى والشعب

 ،2011 الثاني  يناير/كانون   25 لثورة  الخامسة  الذكرى  إحياء  رافقت  التي  األمنية  اإلجراءات  تكرّس 
واألجواء التي حرصت السلطة المصرية على الترويج لها، مدى خوف النظام من الذكرى والشعب

جاء خطاب النظام معبّرًا 
عن شعوره باالفتقار إلى 

الشرعية السياسية

الهبّة تأخذ منحى جديدًا 
عبر االنتقال إلى تنفيذ 
عمليات بالمستوطنات

67
سياسة

تحليل

تقرير

تقرير

خاص

تدمير كنائس فلسطين... سياسة ممنهجة لاحتال منذ 1948 تجدد الضغوط لتمرير »الخدمة المدنية« في البرلمان

الثاثاء،  ناريشكين، أمس  )الدوما(، سيرغي  الروسي،  البرلمان  رئيس  أجرى 
أمس  بدأها  التي  زيارته،  ضمن  المصريين،  المسؤولين  مع  مباحثات 
السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  ناريشكين  والتقى  القاهرة.  إلى 
ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال. وتناول لقاء ناريشكين 
وعبد العال سبل التعاون البرلماني بين مصر وروسيا، فضًال عن إمكانية 

التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب الدولي.

مشاورات رئيس الدوما الروسي

لسحق  الكافية  األدوات  جميع  امــتــالكــه  مــن 
املـــعـــارضـــن، مـــن أجـــهـــزة أمــنــيــة عــــادت ألخــذ 
ــثـــورة، وجـــهـــاز قضائي  ثـــأرهـــا مـــن صــفــعــة الـ
عـــلـــم أن ديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــحـــكـــم لــــن تـــصـــب فــي 
الدائرة  بتعليمات  يأتمر  وإعــالم  مصلحته، 
االســتــخــبــاريــة الــرقــابــيــة الــتــي يــرأســهــا مدير 

مكتب السيسي.
ويــســدد السيسي فــاتــورة الــخــوف مــن ذكــرى 
ــوال الــشــعــب وخـــزانـــة الـــدولـــة،  ــ الـــثـــورة مـــن أمـ
موازنتها  أصبحت  والــتــي  بــاألعــبــاء  املرهقة 
العامة في حكم امللغاة، بعد إسقاط البرملان 
ــف تــحــركــات 

ّ
ــكــل

ُ
لــقــانــون الــخــدمــة املــدنــيــة. وت

الجيش والشرطة املكثفة على مدار األسابيع 

ـــصـــرف لـــوزارتـــي 
ُ
املـــاضـــيـــة أمـــــــوااًل طـــائـــلـــة، ت

الداخلية والــدفــاع، في صــورة وقــود وبــدالت 
واملــأمــوريــات،  للمهمات  إضــافــيــة  وتــكــالــيــف 
باإلضافة إلى ما كشفت عنه هذه التحركات 
املكثفة عــن شـــراء الــشــرطــة عــربــات ونــاقــالت 
جنود ومدرعات جديدة، أكثر تحصينا وقوة 

من تلك التي أسقطها الثوار منذ 5 سنوات.
وحــتــى املــواطــن الـــذي سيتأثر بــهــذه األعــبــاء 
يرى  أصبح  الــدولــة،  ميزانية  على  اإلضافية 
ــن أي وقــت  الـــنـــظـــام بـــصـــورة مــهــتــزة أكـــثـــر مـ
مضى، فعنصر الثقة والتماسك الذي حاول 
ــاءه عــلــى نــظــامــه والــجــيــش  ــفــ الــســيــســي إضــ
مرسي،  محمد  للرئيس  عزله  منذ  والشرطة 
أصابه االهتزاز واالهتراء، من جراء املبالغة 
فـــي اإلجـــــــــراءات الــتــأمــيــنــيــة والـــتـــخـــوف إزاء 
دعوات محدودة للتظاهر. مع العلم أن إعادة 
التي  املكثف،  األمني  التشديد  سيناريوهات 
انــتــهــجــهــا وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة األســـبـــق حبيب 
العادلي، في األعوام األخيرة من حكم مبارك، 
النظام  بهزيمة  املصرية  الــذاكــرة  فــي  ترتبط 

واختناقه خلف متاريسه.
وعلى عكس ما توقعه النظام، فإن سلوكياته 
تــســّبــبــت فــــي ارتــــفــــاع الـــــــروح املـــعـــنـــويـــة بــن 
مــجــمــوعــات شــبــاب الـــثـــورة، عــلــى الـــرغـــم من 
حاليا،  للشارع  النزول  عــدم  مسألة  حسمهم 
املسجونن  رفاقهم  بإخراج  أواًل  وانشغالهم 

في قضايا التظاهر والعنف والتحريض.
ووفقا ملصادر متعددة في هذه املجموعات، 
فإنهم لم يكونوا يتوقعون هذه السلوكيات، 

فــبــدا لــهــم الــنــظــام أكــثــر هــشــاشــة مــمــا كــانــوا 
 على 

ً
يتصّورون، بل إنهم اعتبروا ذلك دليال

الــشــارع،  فــي  بــتــردي شعبيته  النظام  معرفة 
وانــخــفــاض شــعــبــيــة الــســيــســي نــفــســه ألدنـــى 
مستوياتها منذ ظهوره على الساحة، فكان 
اللجوء للتشديد األمني املبالغ فيه هو الحل 
أحــــــداث ال يحمد  مـــن أي  لــلــوقــايــة  الـــوحـــيـــد 

عقباها.
وبعيدًا عن السياسات امليدانية، جاء خطاب 
الـــنـــظـــام فــــي الـــســـاعـــات األخــــيــــرة اســـتـــعـــدادًا 
معّبرًا بوضوح عن  الثورة،  لذكرى  ومواكبة 
السياسية،  الشرعية  إلــى  باالفتقار  شــعــوره 
ــــن جــمــاعــة  ــــن اســــتــــمــــرار قـــلـــقـــه مـ ــفــــا عـ وكــــاشــ
»اإلخــــــــوان«، رغـــم كـــل مـــا مـــارســـه ضــدهــا من 
إجــــــراءات تــصــعــيــديــة، بــلــغــت حـــّد اعــتــبــارهــا 
ــا  ــهـ ــاداتـ ــيـ ــة مــــحــــظــــورة وقـ ــيــ ــابــ »جــــمــــاعــــة إرهــ
إرهـــــابـــــيـــــن ومـــــــصـــــــادرة أمـــــــــــوال قـــيـــاداتـــهـــا 
وعــــنــــاصــــرهــــا والـــــــــــزج بـــــــــــاآلالف مـــنـــهـــم فــي 

السجون«.
ــكــــز خـــطـــاب الــســيــســي عـــلـــى مــحــور  ــد ارتــ ــ وقـ
أن  مــنــذ منتصف 2013، وهـــو  يــــردده  واحــــد 
مــســار  تــصــحــح   2013 يــونــيــو/حــزيــران   30«

دوافع تصعيد نتنياهو
محاولة لتحسين صورته بمواجهة الهبّة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ـــجـــه رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ّ
يـــت

األمــنــي  التصعيد  إلـــى  نــتــنــيــاهــو،  بنيامن 
الفلسطينية،  الشعبية  الهّبة  مواجهة  فــي 
بما في ذلك سعيه، إلى إبراز دوره كرئيس 
وخطوات  توجيهات  إصـــدار  فــي  للحكومة 
أمــنــيــة تتعلق بــمــواجــهــة الــهــّبــة، كــمــا حــدث 
ــورون«.  ــ أمــــس األول بــعــد عــمــلــيــة »بـــيـــت حــ
ــوان نــتــنــيــاهــو، أمـــس األول،  فــقــد ســــارع ديـــ
إلــى إصـــدار بــيــان للصحافة، يــؤكــد فيه أن 
فــرض الــطــوق األمــنــي على قــريــة بيت عور 
التحتا، التي كان يسكن فيها منفذا العملية 
الشهيدان إبراهيم عالن وحسن أبو غش، 
كـــان بــمــوجــب أوامــــر صــــادرة عــن نتنياهو 

وعن وزير األمن موشيه يعالون.

تشديد اإلجراءات ضد الهبّة
يبدو أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، وعلى 
أمـــام اإلسرائيلين،  ع صــورتــه  ــصــدُّ

َ
ت ضــوء 

ــن  ــ  قـــــــــادرًا عـــلـــى حـــفـــظ األمـ
ً
بـــصـــفـــتـــه رجــــــــال

ــاول اســتــعــادة  ــة اإلرهــــــــاب«، يـــحـ ــهـ و«مـــواجـ
صورته كـ«رجل األمن« بعد تشديد خطوات 
االحتالل ضد الهّبة الفلسطينية. ومن هذه 
الخطوات، إشارة جهات أمنية إلى احتمال 
ــه االحــــتــــالل إلــــى مــنــع الــفــلــســطــيــنــيــن  ــوّجـ تـ
العاملن في املستوطنات اإلسرائيلية داخل 
الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن دخــــول املــســتــوطــنــات، 
والـــعـــودة إلـــى فـــرض الــطــوق األمــنــي ونشر 
الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة فـــي مــحــيــط الــبــلــدات 
والقرى التي يخرج منها منفذو العمليات، 
القمعية األولــى  وذلــك على غــرار الخطوات 
الــتــي حــاول  الفلسطينية  الــهــّبــة  بــدايــة  فــي 
في  الهّبة  لضرب  بها  االستعانة  نتنياهو 
عبر  بها،  املحيطة  والــقــرى  املحتلة  الــقــدس 

زرع كتل إسمنتية على مداخل هذه القرى.
»رجـــل األمـــن«  ــمـــوازاة تــراجــع صــورتــه كــــ وبـ
ــرب »اإلرهـــــــــــــاب«، يـــواجـــه  ــ ــلـــى ضــ الـــــقـــــادر عـ
العسكرية  الــجــهــات  رفــض  أيــضــا  نتنياهو 
ما  كــل  فــي  تقديراته ودعايته  إسرائيل  فــي 
إســرائــيــل.  فــي  األمــنــيــة  بالتهديدات  يتعلق 
هــــذا األمـــــر ظــهــر جــلــيــا فـــي خـــطـــاب رئــيــس 
غادي  الجنرال  اإلسرائيلي،  الجيش  أركــان 
أيــزنــكــوت، االثــنــن املــاضــي، الـــذي اعتبر أن 
االتفاق مع إيران يحمل في طياته إلى جانب 
بعض املخاطر، فرصا إلسرائيل، وأن إيران 
حتى  باالتفاق  بتعهداتها  بالوفاء  معنية 
تتمّكن من االستفادة من ثماره. وجاء ذلك 
الكالم خالفا الدعاءات نتنياهو بأن االتفاق 
من شأنه تكريس مكانة إيران كقوة إقليمية 
لخرق  باستمرار  وأنــهــا ستسعى  ودولــيــة، 
االتــفــاق وعـــدم االلــتــزام بــه. واألهـــم مــن ذلك 
كان إقرار أيزنكوت أن الساحة الفلسطينية 
تشّكل أكــبــر تــحــٍد إلســرائــيــل، وأنـــه ال يمكن 
حل ومواجهة الهّبة الفلسطينية من خالل 
نتنياهو  يــحــاول  بينما  الــعــســكــري،  الــحــل 
الفلسطينية  القضية  أن  االدعــاء  باستمرار 
اإلسرائيلي،  العربي  الصراع  محور  ليست 
ــــه يــمــكــن بــعــد الـــتـــوّصـــل التــفــاقــيــات مع  وأنـ
الدول العربية، التوّصل إلى حل مع الطرف 

الفلسطيني.
ــي الـــســـاحـــة الـــداخـــلـــيـــة، وبــفــعــل تــركــيــبــة  وفــ
ــه الــــحــــالــــي، وكــــــــون حــــــزب »الـــبـــيـــت  ــتــــالفــ ائــ

الــيــهــودي« عـــراب االســتــيــطــان الـــذي يصّور 
نفسه حاميا للمستوطنن، يقوم نتنياهو 
ــاة املــســتــوطــنــن وعـــــدم إغــضــابــهــم،  ــراعـ ــمـ بـ
 مــوافــقــتــه أمـــس األول، 

ً
وهـــو مــا يــفــّســر مــثــال

على الرغم من مــرور أكثر من سبعة أشهر 
على تشكيل حكومته الحالية، على تطبيق 
الحكومي مع  االئتالف  اتفاق  من   77 البند 
حـــزب »الــبــيــت الـــيـــهـــودي«، وتــشــكــيــل لجنة 
لــشــؤون االستيطان، حتى ال يبقى  وزاريـــة 
هذا امللف محصورًا في صالحيات يعالون.

ــذه الــخــطــوة بــعــد أن هـــدد حــزب  ــــاءت هـ وجـ
»الـــبـــيـــت الـــيـــهـــودي« بـــعـــدم الــتــصــويــت مع 
اقتراحات الحكومة، ومطالبته بتنفيذ البند 
املذكور، وعدم إبقاء صالحيات االستيطان 
أنه  أعلن  نتنياهو  أن  ومــع  يعالون.  بأيدي 
خـــِرجـــوا 

ُ
ــادة املــســتــوطــنــن الــذيــن أ ستتم إعــ

إليهما بعد فحص  الخليل  من مبنين في 
إال  املبنين،  على  السيطرة  إجــــراءات  كــافــة 
أن نتنياهو امتنع في الوقت ذاتــه عن دعم 

موشيه يعالون علنا.
وبــعــد أن بـــّن اســتــطــالع لـــلـــرأي الـــعـــام بثت 
السبت  اإلسرائيلية،  الثانية  القناة  نتائجه 
املــاضــي، أن زعــيــم حــزب »إســرائــيــل بيتنا«، 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، يــتــفــّوق عــلــى نتنياهو 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ املـ ــــي  فـ قــــــال 30  كـــبـــيـــر، إذ  ــارق  ــ ــفـ ــ بـ
املــشــاركــن فــي االســتــطــالع إن لــيــبــرمــان هو 
املائة  الهّبة، مقابل 11 في  األنسب ملواجهة 
اختاروا نتنياهو، سعى نتنياهو الستعادة 
صورة »رجل األمن«، مع تهديد أطلقه منّسق 
أعمال الحكومة اإلسرائيلية، الجنرال يوآف 
مردخاي، في مقابلة صحافية، بأن االحتالل 

سيغلق معابر غزة كليا.

المواجهة إلى مرحلة جديدة
في غضون ذلك، اعتبر محللون عسكريون 

ــيـــل أن عــمــلــيــة »بـــيـــت حـــــورون«  ــرائـ فـــي إسـ
ــــس األول تـــشـــّكـــل تــصــعــيــدًا جــــديــــدًا فــي  أمـ
انتقال  ل باألساس في 

َّ
تمث الحالية،  الهّبة، 

املستوطنن  مهاجمة  إلـــى  الفلسطينين، 
ــاء  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــات وعــــــــــدم االكـ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ داخــــــــــل املـ
املستوطنن  أو  الــجــنــود  طــعــن  بــمــحــاوالت 
عـــنـــد مـــفـــتـــرقـــات الــــطــــرق أو عـــنـــد مــحــطــات 
العمليات  وهــي  العامة،  الحافالت  انتظار 
مع  األخيرين، سوية  الشهرين  مّيزت  التي 

محاولة تنفيذ عمليات دهس.
وفي هذا السياق، لفتت صحيفة »هآرتس«، 
إلـــى أن الــهــّبــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــأخــذ منحى 
جــديــدًا عبر تــرك مــحــاوالت تنفيذ عمليات 
طــعــن جـــنـــود ومــســتــوطــنــن فـــي مــفــتــرقــات 
الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، واالنـــتـــقـــال إلــــى تنفيذ 
عــمــلــيــات داخـــل املــســتــوطــنــات نــفــســهــا، كما 
أمــس األول في »بيت حــورون«،  في عملية 
ــــي جـــــــرت فـــــي مــســتــوطــنــة  ــتـ ــ والـــعـــمـــلـــيـــة الـ

عتونيئيل، األسبوع املاضي.
ــــوت  ــعـ ــ ــديـ ــ ـــ«يـ ــ ــــري لـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ أمـــــــــا املــــــــراســــــــل الـ
ــواع، فــاعــتــبــر  ــهـــوشـ أحـــــرونـــــوت«، يـــوســـي يـ
 أن مـــا يــحــدث هـــو عــمــلــيــا االنــتــقــال لتقليد 
ــلـــيـــات الــــنــــاجــــحــــة، مـــعـــتـــبـــرًا أن  ــمـــط الـــعـــمـ نـ
ــورون« ســّجــلــت تصعيدًا  ــ عــمــلــيــة »بــيــت حــ
ــل لــيــس فــقــط فــي الــتــســلــل إلــى 

ّ
جـــديـــدًا، تــمــث

ق سياجها الحدودي 
ّ
املستوطنة، عبر تسل

وتــنــفــيــذ عــمــلــيــة الــطــعــن، وإنـــمـــا أيـــضـــا في 
وزرعها  ناسفة  عــبــوات  استخدام  محاولة 

في املستوطنة.
نوعية  فــي  التطّور  يهوشواع  واستعرض 
ــفــــرديــــة، عـــنـــدمـــا انــتــقــلــت مــن  الــعــمــلــيــات الــ
ــّورت إلـــى  ــ ــطـ ــ ــة، ثــــم تـ ــ ــاديـ ــ عـــمـــلـــيـــات طـــعـــن عـ
عمليات دهس، وصواًل في األسبوع األخير 
إلــــى عــمــلــيــات تــتــم فـــي عــمــق املــســتــوطــنــات 

اإلسرائيلية نفسها. 
ــم ربـــط  ــ ــت يــــهــــوشــــواع إلــــــى أنــــــه إذا تـ ــفــ ولــ
مـــحـــاولـــة مــنــفــذي عــمــلــيــة »بـــيـــت حـــــورون« 
اســتــخــدام عــبــوات نــاســفــة، مــع بــيــان سابق 
اعتقال  عن  اإلسرائيلي  »الــشــابــاك«  لجهاز 
شــقــيــقــتــن تـــوأمـــن مـــن مــحــافــظــة طــولــكــرم 
أنه  يعني  فهذا  ناسفة،  عبوات  إلعدادهما 
يجب االستعداد ملواجهة عمليات يتم فيها 

استخدام األسلحة والعبوات الناسفة.

الثاثاء،  بان كي مون )الصورة(، أمس  العام لألمم المتحدة،  ندد األمين 
داعيًا  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلي  االستيطان  باستمرار  بشدة 
إلى تجميد البناء في المستوطنات. 
ــن  األم مجلس  ــام  أمـ بـــان  ــرب  ــ وأع
الدولي، أمس، عن »قلقه العميق« 
وحدات  بناء  إسرائيل  مشاريع  إزاء 
ذلك  ووصــف  جديدة.  استيطانية 
أن  يذكر  استفزازية«.  »مبادرات  بأنه 
وافقت  اإلسرائيلية  الــدفــاع  وزارة 
وحدة   153 لبناء  خطط  على  أخيرًا 
في  ــدة،  جــدي استيطانية  سكنية 

مستوطنات الضفة.

رئيس  استئناف  في  الثاثاء،  أمس  اإلسرائيلية،  العليا  المحكمة  نظرت 
الحركة اإلسامية، الشيخ رائد صاح، )الصورة(، على قرار سجنه بتهمة 
وقال  العنف«.  على  »التحريض 
المحامي، خالد زبارقة، من طاقم 
لوكالة  صاح،  الشيخ  عن  الدفاع 
في  التداول  »بعد  إنه  »األناضول« 
استئناف  ــاع  ــدف ال طــاقــم  طلب 
رفعت  المركزية،  المحكمة  قرار 
المحكمة العليا جلستها، على أن 
ترسل قرارها عبر البريد في غضون 
يتعدى  ال  بما  مقبلة،  قريبة  فترة 

بضعة أسابيع«.

بان يدين االستيطان

نظر استئناف رائد صاح

أصدر رئيس اتحاد علماء المسلمين، 
يوسف القرضاوي، أمس الثاثاء، بيانًا 
الدائر داخل  الخاف  لحّل  بشأن رؤيته 
جماعة »اإلخوان المسلمين«. ودعا 
»وقف  إلى  البيان،  في  القرضاوي، 
التراشق اإلعامي بين طرفي األزمة، 
التي  االنــتــخــابــات«،  إجـــراء  حين  ــى  إل
وشّدد  سريعًا.  لها  باإلعداد  طالب 
الثوري  بالمسار  االلتزام  »ضرورة  على 
السلمي، المقرر والمعتمد من قبل 
الجماعة وقيادتها، مع  مؤسسات 
استمرار التعاون مع القوى الوطنية 

المصرية«.

خارطة القرضاوي 
لحل أزمة اإلخوان

كشف كتاب إسرائيلي 
جديد أن جيش االحتال 

انتهج خال وبعد حرب 
1948، سياسة تدمير 

الكنائس في فلسطين، 
في أفعال وصفها 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
األسبق موشيه شاريت 

بـ»الفظيعة«

بعد فشله في تمرير 
قانون »الخدمة المدنية«، 

يمارس نظام عبدالفتاح 
السيسي، حاليًا، ضغوطًا 
على النواب إلعادة تمرير 

القانون في البرلمان

انتشرت القوات األمنية في مختلف الميادين )ابراهيم رمضان/األناضول(

تكثّف 
قيادات 
ائتالف 
»دعم 
مصر« 
توصلها 
مع النواب 
لتمرير 
القانون 
)األناضول(

يواجه نتنياهو رفض جهات عسكرية إسرائيلية لتقديراته )جاك غيز/فرانس برس(

  شرق
      غرب

االستقاالت تفقد »نداء 
تونس« األغلبية البرلمانية

قــّدم 6 نــواب من كتلة »نــداء تونس« 
البرملانية، أمس الثالثاء، استقاالتهم 
ــــدى الـــهـــيـــاكـــل املــعــنــيــة فــي  رســـمـــيـــا لـ
املستقيلة  النائبة  وتكشف  البرملان. 
السكري،  ألفة  آخرين سابقا،   32 مع 
 النواب 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أن

لن يتجهوا نحو  املستقيلن حديثا 
ــّكـــلـــة حــديــثــا  ــرة« املـــشـ ــ ــحـ ــ »الـــكـــتـــلـــة الـ
من  عــّدة  وأمامهم خيارات  مباشرة، 
خاصة  جــديــدة  كتلة  تــكــويــن  بينها 
بهم أو البقاء كمستقلن في املجلس، 
من  املستقلن  عــدد  ارتــفــاع  مرجحة 
إلــى 15 قريبا، بينما خسرت  الكتلة 

كتلة »النداء« أغلبيتها البرملانية.
)العربي الجديد(

الجزائر توافق على فتح 
ملف االختفاء القسري

ــارة فــريــق  ــ ــقـــت الـــجـــزائـــر عــلــى زيــ وافـ
أممي لتقصي الحقائق حول حاالت 
االخــتــفــاء الــقــســري، بعد ســنــوات من 
رفـــــض الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة هـــذه 
املفقودين  ملف  لحساسية  الــزيــارة 
الــتــي شهدتها  خــالل األزمـــة األمنية 
البالد في التسعينيات. وأفاد مكتب 
املــفــوض الــســامــي لــحــقــوق اإلنــســان، 
التابع لألمم املتحدة، أمس الثالثاء، 
األممي  الحقوقي  الفريق  »زيـــارة   

ّ
أن

ــى الـــجـــزائـــر ســـتـــبـــدأ فــــي الــنــصــف  ــ إلـ
الثاني من العام الحالي«.

)العربي الجديد(

العثور على مقبرة 
جماعية في تكريت

ــة، أمـــس  ــيــ ــراقــ عــــثــــرت قـــــوة أمـــنـــّيـــة عــ
غرب  مقبرة جماعية  على  الــثــالثــاء، 
تكريت، مركز محافظة صالح الدين. 
هم مسؤولون محليون »داعش« 

ّ
وات

بــإنــشــاء املــقــبــرة. وقــــال مـــســـؤول في 
اللجنة األمنية في مجلس املحافظة، 
»لــجــنــة   

ّ
إن ــــد«،  ــــديـ ــــجـ الـ ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ

ــة مـــــن خـــــبـــــراء ومــــــن الـــطـــب  ــتـــركـ مـــشـ
العدلي، بالتنسيق مع القوات األمنّية 
قامت بحفر املقبرة، وأخرجت جثث 
قلت إلــى وحــدات 

ُ
نحو 46 شخصا ن

الـــطـــب الـــعـــدلـــي لــتــحــلــيــلــهــا ومــعــرفــة 
هويات أصحابها«. 

)العربي الجديد(

البابا يحّث روحاني على 
إحالل السالم 

 الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس الـــرئـــيـــس 
ّ
حـــــــث

اإليــــــرانــــــي، حـــســـن روحـــــانـــــي، خـــالل 
لقائه بــه أمــس الــثــالثــاء، على العمل 
ــرى  ــ الــــشــــرق األوســـــــط األخـ مــــع دول 
إلحالل السالم ومنع انتشار اإلرهاب 
املنطقة. وأكد  وتهريب األسلحة في 
بيان للفاتيكان، بعد االجتماع، على 
»الــــدور الــهــام املــطــلــوب مــن إيـــران أن 
تقوم به إلى جانب الدول األخرى في 
سياسية  حــلــول  لتشجيع  املــنــطــقــة، 
على  تــؤثــر  الــتــي  للمشاكل  مناسبة 

الشرق األوسط«.
)رويترز(

تخطط الحكومة 
إلدخال تعديالت بسيطة 

قبل عرض المشروع 
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اقتصاد

القاهرة ـ محمد توفيق

تشهد مصر أزمــة فــي زيــت الطعام املــدعــوم حكوميا 
واملــــطــــروح فـــي األســـــــواق الـــحـــرة أيـــضـــا، األمـــــر الـــذي 
أرجعته وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تأخر 
ــوال  وصـــول الــشــحــنــات املــســتــوردة بسبب ســـوء األحـ
ــال مــواطــنــون إن الــتــجــار يــرفــضــون  الــجــويــة، فــيــمــا قـ
فــي األســعــار رغم  لــزيــادات  البيع للمواطنني تحسبًا 
املاضية بسبب نقص  األيــام  بالفعل خــال  ارتفاعها 
املــعــروض فــي األســــواق. وقـــال مــاجــد نـــادي، املتحدث 
الرسمي باسم نقابة البقالني التموينيني في تصريح 

مختفية  الزيت  إن سلعة  الجديد«،  لـ«العربي  خــاص 
تـــمـــامـــا. وأشــــــار إلــــى أنــــه لـــم يــتــم صــــرف لــيــتــر واحـــد 
للبقالني التموينيني )أصحاب محال البقالة املرخص 
ديسمبر/كانون  منذ  املــدعــومــة(  السلع  بتوزيع  لها 
األول املاضي، مضيفًا »املواطن يعتقد أن البقال وراء 
قــال عماد عابدين،  للحقيقة«.  النقص وهــذا مخالف 
نائب رئيس شعبة املواد الغذائية بالغرف التجارية، 
إن عدم توفر سلعة الزيت لدى البقالني التموينيني، 
دفــع املــواطــنــني إلــى شـــراء الــزيــت مــن تــجــار التجزئة، 
التي تعاني باألساس من نقص في الكميات، نتيجة 
ســوء األحــوال الجوية خــال األيــام املاضية. وأضــاف 

أن السوق بــدأ في السحب من املخزون لــدى التجار، 
وبــالــتــالــي ارتــفــعــت األســـعـــار بــقــيــمــة تـــراوحـــت بـــني 2 
ليرتفع سعر  ليتر واحــد  زنــة  للزجاجة  و3 جنيهات 
الزجاجة إلى 10 و11 جنيها لزيت الخليط و15 و16 

جنيها لزيت الذرة )الدوالر يعادل 7.83 جنيهات(.
ــوزارة  وبــحــســب مــحــمــود ديــــاب املــتــحــدث الــرســمــي لــ
حل  حاليا  يجري  فإنه  الداخلية،  والتجارة  التموين 
أزمــة نقص زيــت الطعام، وأنــه تــم استيراد ألفي طن 
األسبوع الجاري سيتم ضخها للبقالني التموينيني.

وأوضح دياب في تصريح خاص أن أزمة نقص زيت 
عن  خارجة  التموينية  للحصص  املخصص  الطعام 

ــوال الــجــويــة خال  إرادة الــــوزارة ويــرجــع لــســوء األحــ
الفترة املاضية، وما نتج عنه من تأخر دخول السفن 
املحملة بالزيت الخام إلى املوانئ املصرية ووصوله 

إلى املصانع.
وقال حامد عبد السام، رئيس شركة مصر للزيوت 
الــقــابــضــة للصناعات  لــلــشــركــة  الــتــابــعــة  والـــصـــابـــون 
الغذائية، إنه تسلم أمس 400 طن زيت وسوف يتسلم 
كــمــيــات مــمــاثــلــة لــهــا الــيــوم وغــــدا، اســتــعــدادا إلنــتــاج 
زيــــوت الــتــمــويــن وتــعــبــئــتــه وتــوزيــعــهــا عــلــى شركتي 
الجملة املصرية والعامة لتجارة الجملة، والتي تقوم 

بتوزيعها على البقالني.

مصر: أزمة في زيت الطعام

مصطفى عبد السالم

في الوقت الذي يغرق فيه العرب 
في الحروب والنزاعات والصراعات 

الدموية واملخاطر الجيوسياسية 
واإلرهاب، تسابق إيران الزمن 

إلعادة بناء اقتصادها املتدهور، 
وفى الوقت الذي يضع فيه العرب 
أيديهم على خدودهم متحسرين 

على ما آلت إليه أسعار النفط، 
ويرقبون االنهيارات التي تشهدها 
أسعار الغاز في األسواق العاملية، 

ويتابعون التدهور الجاري في 
البورصات وأسواق املال، يبرم 

الرئيس االيراني حسن روحاني 
عشرات االتفاقيات مع حكومات 
غربية ومستثمرين أوروبيني في 

كل القطاعات االقتصادية، بداية من 
تطوير حقول النفط بهدف زيادة 

إنتاج البالد لنحو 4 ماليني برميل 
يوميا، ونهاية بمشروعات تطوير 

قطاعات الطاقة والغاز والفندقة 
والطيران والسكك الحديدية 

والكهرباء واملصارف وغيرها.
اليوم يزور حسن روحاني فرنسا 
ومعه 120 من كبار رجال األعمال 

اإليرانيني، وخالل الزيارة يوقع 
الرجل اتفاقيات ضخمة تقدر 

بعشرات املليارات من الدوالرات، 
منها عقد شراء 114 طائرة 

إيرباص في إطار خطة الدولة 
إلعادة بناء أسطولها الجوي الذي 

عانى كثيرًا بسبب حظر دولي على 
استيراد الطائرات من الخارج دام 
ألكثر من 10 سنوات، كما يبرم 

اتفاقات مع شركات إنتاج سيارات 
كبرى، وشركات متخصصة في 

إدارة الفنادق، واألهم من ذلك إعادة 
شركة توتال، عمالق شركات 

النفط العاملية، إليران.وأول أمس 
زار روحاني إيطاليا، وقام بتوقيع 
قدر 

ُ
عدد من الصفقات التجارية، ت

قيمتها بحوالي 18 مليار دوالر، 
وتغطي قطاعات الطاقة والصناعة 

والتكنولوجيا الحديثة واملناجم 
والزراعة، كما انتزعت طهران 

خالل الزيارة موافقة شركة إيني 
اإليطالية على تخصيص 4 مليارات 

دوالر لتطوير مشروع نفطي 
بالبالد. إذن إيران تسابق الزمن 

الستقطاب استثمارات أجنبية 
ضخمة تعوضها عن سنوات 

حرمان العقوبات الغربية التي دامت 
نحو 13 عاما، وفى املقابل تبدو 

الصورة باهتة داخل املنطقة العربية، 
فال الحكومات باتت متحمسة 

لجذب استثمارات أجنبية في ظل 
استمرار الحروب واملخاطر التي 
تكاد تقضى على ما تبقى من 

استثمارات قليلة داخل املنطقة، وال 
املستثمرون متحمسون ليس فقط 
لضخ استثمارات جديدة بل اإلبقاء 
على االستثمارات القائمة، ومخاطر 

اإلرهاب باتت تعبث باقتصادات 
دول كثيرة في مقدمتها العراق 

وسورية واليمن وتونس وغيرها.
وفى الوقت الذي يتهافت فيه 

املستثمرون الدوليون على السوق 
اإليرانية، وتحاول طهران استثمار 

أجواء ما بعد االتفاق النووي 
مع قوى ) 5+1( في تخفيف 

املعاناة عن مواطنيها وموازنتها 
العامة، تبحث معظم الدول العربية 
االقتراض من الخارج لسد العجز 

في موازنتها العامة وتعويض تراجع 
ايراداتها النفطية. املستقبل حرج.

روحاني 
في أوروبا

إضراب سائقي األجرة في فرنسا
الذين يحتجون  انضم سائقو سيارات األجــرة في باريس، 
الخدمات  قبل  مــن  عــادلــة  غير  منافسة  يعتبرونها  مــا  على 
املــنــافــســة، إلـــى املـــدرســـني واملــوظــفــني الــعــمــومــيــني اآلخــريــن 
فــي اإلضـــرابـــات واملــظــاهــرات فــي أنــحــاء الــبــاد. كما يضرب 

املراقبون الجويون عن العمل، فيما توقعت سلطة الطيران 
املدني إلغاء 20% من الرحات الجوية أمس.

وموظفو العموم غاضبون من مجموعة من القضايا بينهم 
املــرتــبــات وإصـــاحـــات الــتــعــلــيــم وأوضـــــاع الــعــمــل. ويخطط 

سائقو سيارات األجرة ملنع الوصول إلى املطارين الرئيسيني 
في العاصمة، ثم ينظمون مسيرة بطيئة إلى وسط املدينة.

ــدث تـــحـــّد لــحــكــومــة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  ــ واإلضـــــــراب هـــو أحـ
فرانسوا هوالند االشتراكية.  )فرانس برس(

الصين تزيد السيولة المالية
أمس،  الشعب(  )بنك  الصيني  المركزي  البنك  واصل 
جهوده لزيادة السيولة النقدية، قبل أسبوع من بداية 
الجديدة(  الصينية  )السنة  التقليدي  الربيع  عيد  عطلة 
من خالل ضخ أكبر كمية من األموال في يوم واحد، 

منذ شهر فبراير/شباط عام 2013.
خالل  من  دوالر(  مليار   67( يوان  مليار   440 البنك  وضخ 
عمليات إعادة الشراء العكسي )إعادة شراء االحتياطي( 
أو ما يعرف بـ)ريبو( وهو إجراء تقوم من خالله البنوك 
بموجب  البنوك  من  المالية  األوراق  بشراء  المركزية 
اتفاقيات معينة على أن تقوم بإعادة بيعها إليها في 

المستقبل.

مؤشر نيكي الياباني يهوي
من  أكثر  اليابانية  لألسهم  القياسي  نيكي  مؤشر  هوى 
2%، أمس، مع إقبال المستثمرين على البيع لجني أرباح 
بشأن  المخاوف  تجدد  إثر  المكاسب  من  يومين  بعد 
النمو العالمي مع نزول أسعار النفط دون مستوى 30 
ليغلق   %  2.4 نيكي  وفقد  أخرى.  مرة  للبرميل  دوالرًا 

على 16708.90 نقطة. 
لينهي،   %  2.3 نطاقًا  األوسع  توبكس  مؤشر  وهبط 
مؤشراته  كل  نزول  مع  نقطة   1360.23 عند  أمس، 
جيه. مؤشر  وأغلق  مؤشرًا.   33 وعددها  الفرعية 
بانخفاض  نقطة   12273.79 على   400 بي.اكس-نيكي 

.% 2.3

مصر ترفع سقف اإليداع األجنبي
رفع  إنه  أمس،  بيان  في  المصري  المركزي  البنك  قال 
الحد األقصى لإليداع النقدي بالعمالت األجنبية بالنسبة 
 50 من  شهريا  دوالر  ألف   250 إلى  االعتبارية  لألشخاص 
ألفا وبدون حد أقصى لإليداع اليومي وذلك لتغطية 

واردات بعض السلع والمنتجات األساسية.
وذكر البنك أن الحد األقصى الجديد يسري على »السلع 
اإلنتاج  ومعدات  واآلالت  والتموينية  األساسية  الغذائية 
اإلنتاج  ومستلزمات  الوسيطة  والسلع  الغيار  وقطع 
الخاصة  والكيماويات  واألمصال  واألدوية  والخامات 
كبيرة  صعوبات  من  مصر  اقتصاد  ويعاني  بها«. 

انعكست على قطاعات كثيرة.

أخبار مختصرة

العراق يتجه لبيع عقاراته
بغداد ـ أحمد النعيمي

لجوء  العراقي  البرملان  في  املالية  اللجنة  رجحت 
الحكومة العراقية إلى بيع عقارات الدولة ملواجهة 
عجز امليزانية واألزمة املالية الكبيرة التي تمر بها 

الباد بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط عامليًا. 
واعــتــبــرت اللجنة املــالــيــة فــي الــبــرملــان الــعــراقــي أن عــام 2016 
أبــدت  الــوقــت  ذات  فــي  لكنها  الــعــراقــيــني  سيكون صعبًا على 
تفاؤاًل حذرًا باحتمال عودة ارتفاع أسعار النفط في منتصف 
العام الجاري. وقال عضو اللجنة املالية في البرملان العراقي 
بداية  منذ  إلــى شهرين  تحتاج  »اللجنة  إن  الــعــبــادي،  جــبــار 
ــة في  ــوازنـ ــل لــتــقــديــر الــعــجــز الــحــقــيــقــي فـــي املـ 2016 عــلــى األقــ
وقت الزالت فيه الحكومة العراقية تمتلك عددًا من الخيارات 
لتجاوز األزمة االقتصادية في الباد«. وأضاف العبادي، في 
تصريحات صحفية أمس، »أن استمرار هبوط أسعار النفط 
الحكومة  على  للغاية  صعبًا   2016 عــام  مــن  سيجعل  عامليًا 

واملــواطــنــني، لكننا نتوقع عــودة ارتــفــاع أســعــار النفط خال 
العاملية  النفط  أســعــار  وتــهــاوت  مــن 2016«.  الــثــانــي  النصف 
بنحو 70% منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014، حيث تراجع 
سعر برميل النفط من 115 دوالرًا إلى نحو 30 دوالرًا أمس، ما 
تسبب في خسائر مالية باهظة للدول املنتجة للنفط. وقالت 
عضو اللجنة االقتصادية في البرملان العراقي، نجيبة نجيب، 
ــدًا بــعــد انــخــفــاض  ــرادات الـــدولـــة أصــبــحــت ضــعــيــفــة جـ ــ ــ إن »إيـ
أسعار النفط إذا علمنا أن موازنة العراق قدرت برميل النفط 

بمبلغ 45 دوالرًا في حني انخفض إلى نحو 30 دوالرًا«. 
أن يتجاوز  وأوضــحــت نجيب »أن مــوازنــة عــام 2016 يتوقع 
حجم العجز فيها حاجز 50 مليار دوالر بسبب تراجع أسعار 
النفط، وعليه ستقوم اللجنة االقتصادية في البرملان العراقي 
باستضافة محافظ البنك املركزي العراقي للتداول في سبل 
مــواجــهــة األزمــــة االقــتــصــاديــة الــحــالــيــة«. وكــانــت الــتــقــديــرات 
يواصل  أن  قبل  دوالر  مليار   21 بنحو  تقدر  للعجز  املبدئية 
النفط تهاويه. وأشارت نجيب إلى وجود »عدد من الخيارات 

التي قد تتبعها الحكومة العراقية ملواجهة األزمة ومنها رفع 
أسعار الدوالر أو طرح سندات داخلية وخارجية«. وتوقعت 
ملواجهة  الدولة  عقارات  بيع  إلى  العراقية  الحكومة  تلجأ  أن 
األزمة الخانقة التي تمر بها الباد حيث تملك الدولة مئات 

العقارات املنتشرة في كافة املحافظات العراقية. 
ــدم قـــدرة  وتـــخـــالـــف نــجــيــب غــيــرهــا مـــن الــســيــاســيــني حــــول عــ
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة عــلــى دفـــع رواتــــب املــوظــفــني واملتقاعدين 
 أن »الدولة قادرة على دفع رواتب املوظفني واملتقاعدين 

ً
مؤكدة

خال العام الحالي 2016«. تأتي هذه التصريحات والتوقعات 
فــي وقـــت يــواجــه فــيــه الــعــراق أزمـــة مــالــيــة خــانــقــة أســفــرت عن 
العبادي خطة تقشفية  العراقي حيدر  الـــوزراء  إعــان رئيس 
لجأت  فيما  االســتــهــاك.   وتــرشــيــد  النفقات  تقليل  تضمنت 
وزارات ومؤسسات الحكومة إلى خيارات أخرى منها إعطاء 
إجازات إجبارية للموظفني دون راتب شهري أو إحالة آخرين 
 عــن اســتــقــطــاع مــبــالــغ مــالــيــة مــن رواتـــب 

ً
عــلــى الــتــقــاعــد فــضــا

املوظفني واملتقاعدين لسد عجز املوازنة العامة للباد.
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حفيد الخميني واإلصالحيون أبرز المبعدين من مجلسي الخبراء والشورى

اإلقصاءات تطلق معركة االنتخابات اإليرانية

اتفاقية »شينغن« تترنح
تفاقم خالفات االتحاد األوروبي حول »اإلرهاب« والمهاجرين

حسن الخميني قال إنه 
سيخاطب اإليرانيين قريبًا 

حول هذا القرار

رئيس الوزراء 
الفرنسي: أوروبا هي 

التي تموت وليست 
منطقة »شينغن«

طهران ـ فرح الزمان شوقي

انــتــهــت لــجــنــة صــيــانــة الــدســتــور 
ملفات  د 

ّ
تفق مــن عملية  اإليــرانــيــة 

املرشحني الذين سجلوا أسماءهم 
ــابـــات الــتــشــريــعــيــة،  ــتـــخـ ــبـــاق االنـ لـــخـــوض سـ
وانـــتـــخـــابـــات مــجــلــس خـــبـــراء الـــقـــيـــادة، الــتــي 
ســتــجــري فـــي إيـــــران فـــي 26 فــبــرايــر/شــبــاط 
ــا يـــزيـــد عــــن 4700  ــأقــــرت أهـــلـــيـــة مــ ــل، فــ ــبـ ــقـ املـ
ألفًا،   12 أصــل  من  للبرملان،  انتخابي  مرشح 
 
ً
سجلوا أسماءهم في وزارة الداخلية، فضا
عــن املــوافــقــة عــلــى مــشــاركــة 166 شخصًا في 

انتخابات مجلس الخبراء من أصل 801.
 ملـــن ُرفــضــت 

ّ
ووفـــقـــًا لـــــوزارة الــداخــلــيــة، يــحــق

طلباتهم االعتراض على هذا القرار، ويتوجب 
املــؤلــفــة مــن 12  الــدســتــور  على لجنة صيانة 
ــال الـــديـــن املــعــيــنــني من  عـــضـــوًا، ســتــة مـــن رجــ
املرشد، علي خامنئي، وستة من الحقوقيني، 
الـــذيـــن تــعــّيــنــهــم الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، إعــــادة 
الــنــظــر بــالــتــرشــيــحــات. بــالــتــالــي ال يمكن في 
الوقت الراهن البّت بصورة معادلة التنافس 
القوائم  صـــدور  دون  مــن  املقبلة  االنتخابية 

النهائية.
لــكــن قــــرار هـــذه الــلــجــنــة واملــتــعــلــق بمرشحي 
ــراء خــــصــــوصــــًا، الـــــــــذي صـــــــــدر، أمــــس  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
الداخل  في  استغراب بعضهم  أثــار  الثاثاء، 
اإليراني، حيث فوجئ بعضهم من عدم قبول 
ترشح حسن الخميني، حفيد اإلمام روح الله 
»طبيعيًا«،  آخـــرون  اعــتــبــره  فيما  الخميني، 
كونه لم يتقدم المتحان القبول، الذي يخضع 
له من يترشح لهذه االنتخابات للمرة األولى، 

بحال لم يثبت امتاكه كل الشروط.
اسم حفيد الخميني لم يكن الوحيد، فهناك 
ــلـــى الـــســـاحـــة  ــاء الـــــبـــــارزة عـ ــ ــمـ ــ عـــــدد مــــن األسـ
حها أيضًا، ومنها 

ّ
اإليرانية التي ُرفض ترش

الله كاظم صديقي،  آيــة  إمــام جمعة طــهــران، 
وعـــضـــو الـــهـــيـــئـــة الـــتـــدريـــســـيـــة الــعــلــمــيــة فــي 
الخميني مرتضى طهراني،  اإلمــام  مؤسسة 
ومدرس الحوزة العلمية في قم مهدي طائب، 
بــاإلضــافــة إلـــى مــســتــشــار الــرئــيــس لــلــشــؤون 
الـــبـــرملـــانـــيـــة مـــجـــيـــد أنــــــصــــــاري. ولــــكــــن اســـم 
الخميني أثــار الجلبة األكــبــر، كما أثــار خبر 
املــاضــي،  الشهر  االنــتــخــابــات،  لــهــذه  ترشحه 

الصدى ذاته.

ُوّجــهــت  الـــدعـــوات  أن  مــواقــع محافظة  نقلت 
لــه ولغيره مــن األعــضــاء، فهناك 150  مرتني 

مرشحًا تم إقصاؤهم لذات السبب.

ويشترط في املرشح ملجلس خبراء القيادة، 
ــــة  ــلـــى درجـ ــزًا عـ ــ ــائـ ــ ــكــــون رجــــــل ديـــــــن، حـ أن يــ
ــة إمــــا أن يحصل  الــــدرجــ االجـــتـــهـــاد، وهـــــذه 
فيها  يــبــحــث  ديــنــيــة  علمية  بــرســالــة  عليها 
ع 

ّ
بتأييد مكتوب وموق أو  موضوعًا معّينًا، 

مـــن عــشــرة رجــــال ديــــن مـــن »آيـــــات الـــلـــه«، أو 
امتاكه  ليثبت  لامتحان  يخضع  أن  عليه 

املعايير.
وعــــن هــــذا األمـــــر يـــقـــول الــخــبــيــر فـــي الــشــأن 
ــــاس، فـــــي حــــديــــٍث  ــنـ ــ ــشـ ــ اإليــــــــرانــــــــي، عــــمــــاد آبـ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن »املــســألــة قــانــونــيــة، 
رسالة  يــقــدم  أن  الخميني  على حسن  فــكــان 
موقعة من عشرة رجــال دين يؤيدون درجة 
ــذه الـــعـــقـــبـــة، فــيــمــا أن  ــ اجـــتـــهـــاده لـــتـــجـــاوز هـ
 كونه مدّرسًا بارزًا 

ّ
منتقدي القرار اعتبروا أن

الــحــوزة العلمية فــي قــم، وتتلمذ سابقًا  فــي 
على يد جده الخميني، أمرًا كافيًا«. ويضيف 
ــه، خـــال  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ أنــــــه »يـــســـتـــطـــيـــع تـــقـــديـــم اعـ
أهليته  اللجنة  تؤيد  وقــد  املقبلني،  اليومني 
الحقًا إذا مــا تــجــاوز هــذه النقطة، وهــذا في 
حال كانت هذه هي العلة الوحيدة لرفضه«.

ــّدم نــفــســه  ــ ويـــــــردف آبـــشـــنـــاس أن »الــــرجــــل قــ
ــرد أن يحسب  ، كــونــه لـــم يـ

ّ
كــمــرشــح مــســتــقــل

لــكــنــه، بشكل أو  ــر.  نفسه عــلــى تــيــار دون آخـ
ــتـــدال، الــذي  بــآخــر، مــحــســوب عــلــى تــيــار االعـ
يقوده هاشمي رفسنجاني، وهو، في الوقت 
ذاته، مقّرب من أبرز رموز تيار اإلصاح في 

الباد، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد 
خــاتــمــي. كــمــا أن كــونــه مــن عــائــلــة الخميني 
ــحــســب لــصــالــحــه فـــي الـــداخـــل أيـــضـــًا. وهــو 

ُ
ت

أشـــد منتقدي  املــقــّربــني لخامنئي، ومـــن  مــن 
الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد«.

في الوقت عينه، أقــّرت اللجنة أهلية كل من 
ــيـــس مجمع  ــي، ورئـ ــانــ الـــرئـــيـــس حــســن روحــ
تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام أكــبــر هــاشــمــي 
القيادة  رفسنجاني، ورئيس مجلس خبراء 
 عن رئيس لجنة 

ً
الحالي محمد يزدي، فضا

وجميعهم  جنتي،  أحمد  الــدســتــور،  صيانة 
سيتنافسون في انتخابات الخبراء املقبلة.

الــجــديــر بــالــذكــر، أن مجلس خــبــراء الــقــيــادة، 
هو املؤسسة التي تشرف على عمل املرشد، 
 لها عزله 

ّ
وهــو الجهة الــوحــيــدة الــتــي يــحــق

ــــال الـــوفـــاة  ــواء فــــي حـ ــ ــه، ســ ــ وتـــعـــيـــني خـــلـــف لـ
ــلـــيـــة، حــســبــمــا جــاء  أو فـــي حــــال فـــقـــدان األهـ
فــي الــدســتــور اإليـــرانـــي. ويبلغ عــدد أعضاء 
جميعهم  شــخــصــًا،   99 الــحــالــيــني  املــجــلــس 
من رجــال الدين، وُينتخبون مرة كل ثماني 
ــل كــل نــصــف مــلــيــون نسمة 

ّ
ســـنـــوات. ويــتــمــث

فــي كــل مــحــافــظــة إيــرانــيــة بعضو واحـــد في 
املــجــلــس. مـــا يــعــنــي أن زيـــــادة عـــدد الــســكــان 
فــي كــل مــديــنــة إيــرانــيــة تسمح بـــزيـــادة عــدد 
األعضاء واملرشحني في كل دورة انتخابية 

للخبراء.
فقد  اإلســامــي،  الــشــورى  وبالنسبة ملجلس 
ــرارات لــجــنــة صيانة  ــ فــوجــئ بــعــضــهــم مـــن قــ
الدستور األولية، والتي رفضت ترشح عدد 
الراغبني في خــوض غمار السباق  كبير من 
بـــارزة محافظة  االنتخابي. وأقــصــت أســمــاء 
ــلــــى حـــــد ســــــــــواء، وتـــــعـــــّددت  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــــاحـ وإصـ
األسباب، ومن هؤالء النائب املحافظ الحالي 
املثير لــلــجــدل، علي مــطــهــري، وهــو مــن أشد 
مــنــتــقــدي نـــجـــاد، والـــنـــائـــب املـــتـــشـــدد، حميد 
فاطمة  رفسنجاني  ابنة  عن   

ً
رســايــي، فضا

هــاشــمــي، بـــاإلضـــافـــة لــإصــاحــيــني، رســـول 
مــنــتــجــب نـــيـــا، وإلـــيـــاس حــضــرتــي، ومــحــمــد 
علي وكيلي. جعل هذا األمر روحاني يتوجه 
ــرًا، مــعــتــبــرًا أن »هـــذه  ــيــ بــانــتــقــاد لــلــجــنــة أخــ
القرارات يجب أن تكون محكومة بالقانون ال 

بالرغبة الشخصية«.
فتحت هذه التصريحات النار على الرئيس 
اإليراني، الذي اعتبره بعضهم يتعّدى على 
إنه  اللجنة، ال سيما بقوله  صاحيات هــذه 
»سيستخدم كل صاحياته ملعالجة األمور«. 
فيما رّد املتحدث باسم حكومته محمد باقر 
نــوبــخــت، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده، أمــس 
يطلب  ال  »روحــــانــــي   

ّ
إن بـــالـــقـــول  الـــثـــاثـــاء، 

شــيــئــًا يــتــعــّدى الـــقـــانـــون، ولــــم يــقــصــد لجنة 
صــيــانــة الـــدســـتـــور بــتــصــريــحــاتــه، بـــل قصد 
الرقابة فيها«. وأضاف  الهيئة املشرفة على 
ــة تــعــقــد بـــني الــرئــيــس  ــ أن »اجــتــمــاعــات دوريـ
واملرشد«، لكنه ال يعلم ما إن كانا قد ناقشا 

مسألة االنتخابات وإقرار األهلية.
ــرارات حفيظة اإلصــاحــيــني  ــقـ أثــــارت هـــذه الـ
مــن 90 في  أكــثــر  أن  أيــضــًا، فاعتبر بعضهم 
املـــائـــة مـــن مــرشــحــيــهــم قـــد رفـــضـــوا. وهـــو ما 
التي  اإلصاحية،  »اعتماد«  صحيفة  كتبته 
الرئاسي السابق عن  رأت أن »قبول املرشح 
ــيـــني مــحــمــد رضــــا عـــــارف غــنــيــمــة،  اإلصـــاحـ

ليست سهلة«.

فــي وقــت الحق  ــق 
ّ
عــل الخميني نفسه  حسن 

بــالــقــول، إنـــه »ســيــخــاطــب اإليـــرانـــيـــني قريبًا 
حول هذا القرار، فيما أن ابنه أحمد الخميني 
كتب على صفحة والده الرسمية على موقع 
»انــســتــغــرام«، مساء االثــنــني، أي قبل صــدور 
الــقــرار رسميًا، إن »عــدم قبول والـــده أصبح 
واضحًا، فشهادة عدد من رجال الدين حول 
تكن  لــم  الــازمــة  واملعايير  الصفات  امتاكه 
كافية«. فيما قال مقّربون من الرجل، في وقت 
ســـابـــق، إن الــخــمــيــنــي لـــم يــحــضــر االمــتــحــان 
، بينما 

ً
كــونــه لــم يـــدع لــلــمــشــاركــة فــيــه أصــــا
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كـــلـــمـــا رســـــــا قـــــــــارب ُمــــحــــّمــــل بـــاملـــهـــاجـــريـــن 
والاجئني الفارين من نار االقتتال والجوع 
في الجنوب، على شواطئ الشمال، تتعالى 
األصوات الوطنية األوروبية مطالبة بإغاق 
انهيار  الــى  القطرية، وإن أدى ذلــك  الــحــدود 
ــيــــني  اتـــحـــاد »شــيــنــغــن« الـــــذي مــنــح األوروبــ
حرية الحركة والتنقل ألكثر من ستة عقود 
خــلــت. يـــوم اإلثـــنـــني املـــاضـــي، اجــتــمــع وزراء 
ــي فـــي أمــســتــردام  ــ ــ ــاد األوروبـ داخــلــيــة االتـــحـ
ــارة، بـــدءًا  ملــنــاقــشــة األخـــطـــار الــتــي تــهــدد الـــقـ
من التهديد اإلرهابي، وصواًل إلى املخاوف 
أزمــة  انــهــيــار منطقة »شــيــنــغــن« نتيجة  مــن 

املهاجرين الحادة.
الــــ28 برئاسة  الـــدول  وطــالــب وزراء داخــلــيــة 
هولندا املفوضية األوروبــيــة، بإطاق اآللية 
الحدود  على  الرقابة  فرض  لتمديد  الازمة 
ــلـــدول ضــمــن فـــضـــاء »شــيــنــغــن«  الــداخــلــيــة لـ
ــي حــــني أن الـــحـــد األقـــصـــى  ملـــــدة ســـنـــتـــني، فــ
لــهــذا الــتــمــديــد كـــان حــتــى اآلن ســتــة أشــهــر. 
بــعــض الــســاســة األوروبـــيـــني أمــثــال الرئيس 
الــفــرنــســي الــســابــق، والــحــالــم بــالــعــودة إلــى 
ــــوزي، اعـــتـــبـــروا ذلــك  ــاركـ ــ الـــحـــكـــم، نــيــكــوال سـ
بمثابة إعان وفاة اتفاقية »شينغن«، وهو 
في  السياسة  صانعو  يرفضه  الـــذي  الــكــام 
بروكسل، رغم كل املخاوف التي تخيم على 
اجــتــمــاعــاتــهــم وتــظــلــل تــصــريــحــاتــهــم، مهما 

تباينت لهجتها.
وكــشــف اجــتــمــاع أمــســتــردام الـــذي أخــفــق في 
باملطالبة  واكــتــفــى  طــمــأنــة دول »شــيــنــغــن«، 
ــة مــــؤقــــتــــة لـــــحـــــدوده  ــيــ ــائــ ــمــ بـــــــــإجـــــــــراءات حــ
الخارجية، عن تباينات واضحة بني الوزراء 
املــجــتــمــعــني إزاء الــحــلــول املــطــلــوبــة. وفــيــمــا 
يوهانا  النمساوية  الداخلية  وزيــرة  هــّددت 
مــيــكــل لــيــتــنــر الـــيـــونـــان بــــ »الــــطــــرد املـــؤقـــت« 

مـــن فــضــاء »شــيــنــغــن«، إذا لـــم تـــشـــّدد أثــيــنــا 
املهاجرين  تــدفــق  حــيــال  لــلــحــدود  مراقبتها 
األملــانــي  الخارجية  رّد وزيـــر  عبر حــدودهــا، 
»أشباه  إن  بالقول  شتاينماير  فالتر  فرانك 
ــــن فـــضـــاء  ــاد دول مـ ــعـ ــبـ ــتـ ــل اسـ ــثـ ــلــــول مـ الــــحــ
»شينغن« ال تفضي إلى أي نتيجة، فهي ال 
انقسامًا  الاجئني، وتحدث  تقلص موجات 

في أوروبا«. 
وأضــاف »يجب أن نقوم في املقابل بجهود 
في االتجاه نفسه، ونركز كل قوانا للتصّدي 
الــفــرار،  إلــى  الاجئني  التي تدفع  لــأســبــاب، 
لاتحاد  الخارجية  الحدود  تعزيز  أجل  من 
ــادل  ــع عــ ــوزيــ األوروبـــــــــــي، والــــتــــوصــــل إلـــــى تــ
ــا وزيــــر  ــ ــلـــجـــوء فــــي أوروبــــــــــا«. أمـ لــطــالــبــي الـ
الداخلية اإليطالي أنجلينو ألفانو، فوصف 
إبعاد اليونان عن منطقة التأشيرة املوحدة 
»شــيــنــغــن« بــشــكــل مــؤقــت بــــ »بـــدايـــة انــهــيــار 
أوروبــا املوحدة«. فيما ذهب رئيس الــوزراء 

الفرنسي، مانويل فالس، أبعد من ذلك حني 
قـــال: نحن نــواجــه حــربــًا شاملة وعــاملــيــة مع 
ــا هــي التي تــمــوت، وليست  ــاب.. أوروبـ اإلرهــ

منطقة »شينغن«.
وباتت مشكلة الاجئني من أكبر التحديات 
ــاد األوروبــــــــي  ــ ــــحـ تـــواجـــهـــهـــا دول االتـ الـــتـــي 
ومــنــطــقــة »شــيــنــغــن« مــجــتــمــعــة مــنــذ الــعــام 
2015.  وتعّد اليونان البوابة الرئيسية إلى 

أوروبــا ودول االتحاد األوروبـــي، خصوصًا 
ــمــــغــــادريــــن مـــــن ســـــوريـــــة وأفـــغـــانـــســـتـــان  ــلــ لــ
وبــاكــســتــان. ومـــن الــيــونــان، يــمــّر الــاجــئــون 
ــا شــــــمــــــااًل نــحــو  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ عــــبــــر مــــقــــدونــــيــــا وصـ
املــجــر والــنــمــســا. وتــتــهــم بــعــض الــحــكــومــات 
ــتــــي تــــواجــــه أزمــــة  األوروبــــــيــــــة الــــيــــونــــان، الــ
حــدودهــا  بــعــدم حماية  خــطــيــرة،  اقتصادية 
ــى تـــســـرب مـــئـــات آالف  ــ الـ ــايـــة، مـــمـــا أدى  ــفـ كـ
املــهــاجــريــن إلـــى الـــجـــزر الــيــونــانــيــة آتـــني من 
تــركــيــا قــبــل أن يــنــتــقــلــوا إلـــى دول أوروبـــيـــة 
ــالـــت منظمة  ــرى، خــصــوصــًا أملـــانـــيـــا. وقـ ــ أخــ
مراقبة الحدود األوروبية »فرونتيكس«، إن 
مجموع املهاجرين والاجئني الذين وصلوا 
اليونان وإيطاليا خال عام 2015 بلغ أكثر 
من 1.04 مليون شخص، وهو يفوق بخمسة 

أضعاف األعداد التي وصلتهما عام 2014.
ــع الـــخـــافـــات والـــتـــبـــايـــنـــات الــتــي  ــ ــلـــى وقـ وعـ
تــعــصــف بــاتــحــاد »شــيــنــغــن«، يــبــدو رئــيــس 
البريطاني، ديفيد كاميرون، وكأنه  الــوزراء 
يزيد طني القارة األوروبية بلة، وهو يواصل 
مفاوضاته مع دول االتحاد األوروبــي حول 

مستقبل بريطانيا داخل االتحاد. 
ــيــــرون، الــــــذي اخــــتــــارت بــــاده  ويــتــنــقــل كــــامــ
ــدم االنـــضـــمـــام التــفــاقــيــة  ــام 1985 عــ ــعـ فـــي الـ
االتحاد  في  األعضاء  الــدول  »شينغن«، بني 
األوروبــــــــــي مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 
حــــول اإلصــــاحــــات الـــتـــي يــطــالــب بــهــا قبل 
قمة االتــحــاد األوروبــــي فــي فــبــرايــر/ شباط 
في  استفتاء  تنظيم  ببروكسل، وقبل   املقبل 
نـــهـــايـــة 2017، حـــول  فــــي  املـــتـــحـــدة،  املــمــلــكــة 
أو  االتــحــاد  في  بريطانيا  استمرار عضوية 
الخروج منه. ولعل فشل االتحاد في التعامل 
ــع أزمـــــة الـــاجـــئـــني، والـــتـــبـــايـــن الــكــبــيــر في  مـ
مــواقــف الـــدول األوروبــيــة مــن األزمـــة، هــو ما 
دفع رئيس الحكومة البريطانية الى تكثيف 

وتسريع مفاوضاته مع الدول األوروبية.

فيما ذكرت مواقع إعالمية أن »أربعة إصالحيين وحسب، هم من تمت 
صحيفة  وصفت  طهران«،  العاصمة  عن  للترشح  عليهم  الموافقة 
»كيهان«، المحافظة، األمر بـ«الكذبة الكبرى«. واعتبرت أن »اإلصالحيين 
بدأوا يبررون هزيمتهم كونهم لم يستطيعوا لّم شتاتهم، حتى اآلن، 
وليس لديهم أسماء حقيقية لخوض المنافسة«. وأضافت الصحيفة 
أن »عدد المتأهلين، حتى اللحظة، يفوق كل أعداد السنوات الماضية، 

وسيتنافس على كل مقعد برلماني حوالى 16 مرشحًا«.

ال يفّوت رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، فرصة للضغط على 
االتحاد األوروبي، بعدما كان قد أعلن في خطاب موجه لألوروبيين 
منذ عامين، عن رغبته في إعادة التفاوض على شروط وضع بريطانيا 
استفتاء عام  التفاوض في  نتائج هذا  األوروبي، وطرح  االتحاد  في 
ويطالب   .2017 العام  نهاية  قبل  منه  الخروج  أو  االتحاد  في  للبقاء 
عنها  تخلت  التي  السلطات  بعض  باستعادة  المحافظين  حزب  رئيس 
بريطانيا لالتحاد األوروبي، بما في ذلك قوانين تتعلق بتنقل األفراد بين 

دول االتحاد، واتفاقيات أخرى تتعلق بالهجرة.

سجال مرشحي طهران

ضغوط كاميرون

أُقصي نحو 8 آالف مرشح 
لالنتخابات النيابية اإليرانية 
المرتقبة في 26 فبراير/

شباط، وحوالي 650 
مرشحًا لمجلس الخبراء 

اإليرانيين بينهم حسن 
الخميني، حفيد اإلمام 
الخميني، لتبدأ معركة 

تراشق االنتقادات بين 
اإلصالحيين والمحافظين

روحاني ينتقد قرارات لجنة صيانة الدستور األولية )األناضول(

■ وزير الخارجية السوري 
#وليد_املعلم: غارات #روسيا 

أفعل 10 مرات أكثر من الغارات 
األميركية على #داعش. لقد 

نسي أن يقول: »وأكثر من 
1000 مرة بقصفها املدنيني 

في #سورية«

■  يموت أطفال سورية 
ونساؤها من النظام بالداخل 
برًا ومن روسيا جوًا، وال من 

يبالي أو ُيحاسب

■ لم نسمع أي صوت عربي 
ندد باملجازر، التي ارتكبتها 

روسيا في سورية منذ بدأ 
عدوانها

■ ما قامت به روسيا ستدفع 
ثمنه غاليًا. لن يرضى الشعب 
السوري بنظام طاغية ساهم 

في دعمه روس وإيرانيون. 
وهي جولة ستتبعها جوالت

■ أطفال يعانون بردًا وقصفًا. 
العالم ال يريد االنتباه 

ملعاناتهم، وال أحد يريد رؤية 
املجازر الروسية بحق الناس

■ #مايكل_راتني يتكلم وكأن 
في سورية نظامًا قائمًا. 

يؤسفني أن أخبره أن النظام 
السوري انهار، وتحّول 

لعصابات إرهابية برعاية 
دولية واإلنسان السوري يدفع 

الثمن
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

اســتــغــل نـــظـــام بـــشـــار األســـــد عــدم 
ــــف الــــدولــــيــــة، تــجــاه  ــواقـ ــ جــــديــــة املـ
الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، بــعــد الــتــدخــل 
الـــــــروســـــــي، لـــيـــطـــالـــب بـــــــاألمـــــــوال املـــحـــتـــجـــزة 
واملـــجـــمـــدة نــتــيــجــة الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة الــتــي 
ــا االتــــــحــــــاد األوروبــــــــــــــي والــــــواليــــــات  ــهــ فــــرضــ
 2011 عامي  عربية  ودول  األميركية  املتحدة 
هـــذا  ويــــأتــــي  ــــورة،  ــثـ ــ الـ انـــــــدالع  عـــقـــب  و2012، 
الــتــحــرك بــعــد أن فــشــلــت املــعــارضــة الــســوريــة 
ــــوال طـــوال 5 ســنــوات.  فــي اســـتـــرداد هـــذه األمـ
» تستعد حكومة  روســيــة  مــصــادر  وحــســب 
ـــــراءات قــانــونــيــة ملخاطبة  األســــد التـــخـــاذ إجــ
التي تحتجز  العاملية  واملــصــارف  الحكومات 
األمــــــــوال«. وعــّمــمــت رئـــاســـة مــجــلــس الـــــوزراء 
الـــســـوري بــالــعــاصــمــة دمـــشـــق، مـــؤخـــرًا، على 
جــمــيــع مــؤســســات الــقــطــاع الـــعـــام، بــضــرورة 
موافاة وزارة العدل ببيانات األموال املجمدة 
واملـــصـــادرة لـــدى املــصــارف الــعــاملــيــة وتخص 
الــقــطــاع الـــعـــام، نتيجة الــعــقــوبــات املــفــروضــة 

عليها.
التعميم من املؤسسات والشركات  كما طلب 
ــال وثـــائـــق الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة  ــ الــعــامــة إرسـ
ــذه  ــــع بـــخـــصـــوص هـ ــرفـ ــ ــد الـ ــيـ املــــرفــــوعــــة أو قـ
الحسابات إن وجدت، وتم تحديد شهر للرد 

وإرسال جميع الوثائق املطلوبة للحكومة.
وكشفت مصادر سورية، لـ »العربي الجديد«، 
أنه سيتم اتخاذ إجــراءات قانونية للمطالبة 
األمــوال املجمدة، وستتولى وزارة  باسترداد 
العدل هذه املهمة باعتبارها املمثل القانوني 
للنظام. وأضــافــت املــصــادر، أن حجم األمــوال 
املـــحـــتـــجـــزة لـــيـــس كـــبـــيـــرًا بــالــنــســبــة لــلــقــطــاع 
الــعــام، موضحة أن هــذه األمـــوال معظمها تم 
لبعض  الــحــكــومــة  دفعتها  حينما  احــتــجــازه 
الـــشـــركـــات لــلــقــيــام بــمــشــاريــع فـــي الـــبـــاد إال 

باريس ـ عبداإلله الصالحي

ــد أســــبــــوع واحـــــــد مــــن اإللـــــغـــــاء الـــرســـمـــي  ــعـ بـ
لــلــعــقــوبــات الــدولــيــة املــفــروضــة عــلــى طــهــران، 
ــز الــتــنــفــيــذ،  ــيـ ودخــــــــول االتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي حـ
ــقـــوم الـــرئـــيـــس اإليـــــرانـــــي، حـــســـن روحــــانــــي،  يـ
بــجــولــة أوروبـــيـــة بـــدأهـــا أول أمــــس، اإلثــنــني، 
فرنسا.  إلــى  بــزيــارة  إيطاليا، ويختتمها  فــي 
ويرافق روحاني في هذه الزيارة وفد من 120 
شخصًا، بينهم عدد مهم من ممثلي القطاعات 
االقتصادية اإليرانية الرئيسية. وتندرج هذه 
الــزيــارة فــي ســيــاق عـــودة إيـــران إلــى الساحة 
االقتصادية الدولية، بعد غياب طويل بسبب 
املحادثات  تنصّب  أن  املــقــرر  ومــن  العقوبات. 
بــني روحــانــي والــرئــيــس الــفــرنــســي، فــرانــســوا 

ــــرض الـــعـــقـــوبـــات  ــد فــ ــعـ ــه تــــم تـــجـــمـــيـــدهـــا بـ ــ أنــ
ــثـــورة الـــســـوريـــة. وفــي  عــلــيــهــا عــقــب انـــــدالع الـ
هــــذا الــســيــاق يــقــول رئــيــس تــجــمــع املــحــامــني 
ــرار املــعــارض، غـــزوان قرنفل، لـــ »العربي  األحـ
الجديد«، إن النظام السوري يسعى لخوض 
استعادة  ألجــل  ليس  القانونية  املعركة  تلك 
األموال املجمدة، بل الستعادة شرعيته التي 
يرى أن فرصته قد حانت الستردادها، في ظل 

الظروف السياسية الداعمة ملواقفه.
وحــول مــدى قانونية مطالبة حكومة األسد 
ــه بــشــكــل  ــ ــقــــول قـــرنـــفـــل، إنــ بــــهــــذه األمـــــــــــوال، يــ
ــانــــونــــي، يـــحـــق لـــلـــنـــظـــام أن يـــلـــجـــأ لــلــســبــل  قــ
األمــوال، خصوصا  القضائية السترداد تلك 
أنه ما يزال يمثل الشرعية للدولة السورية، 
بــالــضــرورة أن يتمكن مــن تحقيق  لكن ليس 
األمــوال  تلك  أن  خصوصا  املأمولة  النتيجة 
ستوظف في خدمة املجهودات الحربية التي 
يوجهها ضــد شــعــبــه. ويــأتــي تــحــرك النظام 
بعد خمس سنوات من تجميد األمــوال، ألنه 
بدأ يستشعر أن املواقف الدولية ضده لم تعد 
بــدأ يستعيد شرعيته ليس  متماسكة حيث 
عبر الشعب ولكن عن طريق التخاذل الدولي، 
املعارضة عبر  رد  توقع  الــذي  قرنفل،  حسب 
الطرق القانونية أيضًا، سواء ملنع األسد من 
استرداد األموال املجمدة، أو للطعن بالعقود 
التي يبرمها مع حلفائه إلرهاق  واالتفاقات 

التجارية بني  العاقات  هوالند، حول تعزيز 
الكبرى  الفرنسية  الشركات  وعـــودة  البلدين 
ــى الــــســــوق اإليــــرانــــيــــة. واســـتـــبـــقـــت طـــهـــران  ــ إلـ
ــيـــة بــإعــان وزيـــر النقل  هـــذه الــجــولــة األوروبـ
عباس أخــونــدي، األحــد املــاضــي، أن روحاني 
سيوقع خال زيارته باريس عقدًا لشراء 114 

الـــســـوريـــني واالقـــتـــصـــاد لـــعـــقـــود. وال تــوجــد 
املنهوبة  األمــــوال  إحــصــائــيــة رســمــيــة لحجم 
من سورية، إال أن تقديرات تقول إنها تتراوح 
ــدا عـــن األمــــوال  بـــني 35 و40 مــلــيــار دوالر، عـ
املـــنـــهـــوبـــة بـــأســـمـــاء مـــقـــربـــني مــــن الـــنـــظـــام أو 

بأسماء وهمية.
ــة، قـــوبـــل مــلــف  ــوريــ ــســ وحـــســـب املــــعــــارضــــة الــ
ــوال املــنــهــوبــة بــالــامــبــاالة من  ــ اســـتـــرداد األمــ
الــــــــدول املــســتــضــيــفــة ألمــــــــوال ســـــوريـــــة، رغـــم 
املــطــالــبــات املـــتـــكـــررة مـــن الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
برئاسة  الــغــرض  لهذا  املعارضة  مــن  املشكلة 

القانوني هيثم املالح.
وفـــي هـــذا اإلطـــــار، قـــال األمــــني الــعــام الــســابــق 
»العربي  لائتاف املعارض، نصر الحريري، لـ
الجيد«، إن املكتب القانوني باالئتاف أرسل 
ــعـــديـــد مــــن املـــــذكـــــرات لــلــمــنــظــمــات والــــــدول  الـ
املستضيفة السترداد االموال املنهوبة، ولكن 
لم يتم إنجاز شيء حتى اآلن، سوى تجميد 
وإعادتها  تحصيلها  وليس  األمـــوال،  بعض 
للشعب الـــســـوري واملـــعـــارضـــة. وفـــي املــقــابــل، 
شّدد نقيب محامي سورية نزار علي السكيف، 
على ضــرورة رفــع دعــوى أمــام محكمة العدل 
الــدولــيــة الســتــرداد األمـــوال املجمدة باعتبار 
أنــــه يـــدخـــل ضــمــن اخــتــصــاصــهــا، كــاشــفــًا أن 
النقابة دعت في وقت سابق إلى رفع دعوى 
الســتــرجــاع األمــــوال املــحــتــجــزة فــي املــصــارف 
الــعــاملــيــة. وقــــال الــســكــيــف خــــال تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة أول أمــــس، إن الــنــقــابــة ســتــقــدم كل 
ــراء تتخذه  ــ خــبــراتــهــا لــلــمــســاهــمــة فـــي أي إجـ
الحكومة في حال طلب منها ذلك، مؤكدًا أنها 
إلــى أنها جزء  تمتلك خــبــرات كبيرة، إضــافــة 
مــن مــؤســســات الـــدولـــة، ولــذلــك مــن الطبيعي 
أن تــســاهــم الــنــقــابــة فـــي اســـتـــرجـــاع األمـــــوال 

املحتجزة للدولة.
بـــــدوره، تــســاءل االقــتــصــادي الـــســـوري عماد 
الدين املصبح، هل زالت األسباب التي فرضت 
ــــدة؟ أم أن  ألجــلــهــا الــعــقــوبــات وجــّمــدت األرصـ
النظام السوري الذي مازال يقتل شعبه، لم تتم 
محاسبته على الجرائم التي وثقها املجتمع 
العقوبات.  تلك  عليها  بــنــاء  وأصـــدر  الــدولــي 
الــجــديــد«، هذه  لـــ »الــعــربــي  ويضيف املصبح 
توافق  هــل   :

ً
متسائا بحتة،  قانونية  مسألة 

املحكمة على قبول الدعوة القضائية؟
وقــال، إن ما تم تعميمه من حكومة األسد، 
يــخــص فـــي مــعــظــمــه األمـــــوال املـــصـــادرة في 
والعقود  التعامات  إن  إذ  العربية،  الـــدول 
االقتصادية بني الوزارات السورية وشركات 
ــيـــة وأمــيــركــيــة، كــانــت مـــحـــدودة، قبل  أوروبـ

الثورة.

ــربـــاص لــتــعــزيــز األســـطـــول الــجــوي  طـــائـــرة إيـ
ــــي، الـــــذي عـــانـــى بــشــكــل خــــاص خــال  ــرانـ ــ اإليـ
الــدولــي على  الــعــقــوبــات بسبب الحظر  فــتــرة 
بيع الــطــائــرات إليـــران. ومــن املنتظر أن يوقع 
روحــانــي وهــوالنــد على »بــروتــوكــول اتــفــاق« 
وهــو أول مرحلة في صفقات من هــذا النوع، 
ــرى الحــقــا أكــثــر تفصيا  تــلــيــهــا خـــطـــوات أخــ

وشمولية إلى أن تصل إلى العقد النهائي.
وكـــان وزيـــر النقل اإليــرانــي قــد لفت االنــتــبــاه، 
األحد املاضي، خال معرض لشركات الطيران 
العاملية في طــهــران، إلــى أن »إيـــران في حاجة 
إلى حوالى 500 طائرة نقل من نوع إيرباص 
الجوي  أسطولها  تعويض  أجــل  من  وبوينغ 
ــــره«، ولــتــســيــيــر الــــرحــــات  ــــويـ ــــطـ ــقــــادم وتـ ــتــ املــ
بــني طــهــران وبقية الــعــواصــم الــعــاملــيــة، وفتح 

خطوط جديدة نحو العواصم اآلسيوية. ومن 
املنتظر أن تفتح ايران ورشات كبرى إلصاح 
مــطــاراتــهــا وبــنــاء مـــطـــارات جــديــدة تستطيع 
ــائــــرات إيــــربــــاص الــضــخــمــة في  اســتــيــعــاب طــ
ظـــروف آمــنــة. وســتــدشــن هـــذه الصفقة بــدايــة 
تطبيع اقتصادي بني باريس وطهران وفاتحة 
للتفاوض حول عدد من املشاكل االقتصادية 
العالقة بني البلدين، يعود بعضها إلى بداية 
الثورة اإليرانية. ومن بني هذه املشاكل قضية 
»بيجو«  سيارة  إلنتاج  البلدين  بني  الشراكة 
وبيعها فــي الــســوق اإليــرانــيــة. وكــانــت إيـــران 
وفـــرنـــســـا قـــد أقـــامـــتـــا شـــراكـــة إلنـــتـــاج حــوالــى 
ــران وفــق  300 ألـــف ســيــارة وتــســويــقــهــا فــي إيــ
بـــروتـــوكـــول يــقــضــي بـــاســـتـــيـــراد األجـــــــزاء من 
شركة بيجو، وتجميعها في مصانع إيرانية. 
غير أن العقوبات الدولية أثرت سلبا على هذا 
االتفاق بعد فرض حظر التحويات املالية من 
وإلى إيران. وتحايلت طهران الحقا على املنع، 
ولــجــأت إلــى الهند والــصــني الســتــيــراد أجــزاء 
سيارات »بيجو«، واستمرت في إنتاج نسخة 
السوق  فــي  لبيعها  السيارة  هــذه  مــن  إيرانية 
املــحــلــيــة، وأيــضــًا فــي الــســوق اآلســيــويــة، مما 

شكل خسارة كبيرة للشركة الفرنسية األم.
ومن املتوقع أن يتم خال هذه الزيارة تذويب 
هــذه الــخــافــات، وتــوقــيــع عــدد مــن الصفقات 
إيــران وفرنسا في مجال تصنيع  املهمة بني 
الــســيــارات، خــاصــة مــع شــركــة »بــيــجــو«، التي 
شركة  مــع  شــراكــة  لعقد  مفاوضاتها  وصلت 
ــى مـــراحـــل  ــ »إيــــــــــران خــــــــــودرو« لـــلـــســـيـــارات إلــ
متقدمة، وتهدف إلى تصنيع مشترك لسيارة 
»بــيــجــو 301« مــخــصــصــة لــلــســوق اإليــرانــيــة 
واآلســيــويــة. ولــإشــارة فقبل خــروج »بيجو« 
مــن الــســوق اإليــرانــيــة عـــام 2012، كــانــت هــذه 
األخــيــرة تصدر حــوالــى 460 ألــف ســيــارة إلى 
إيــران التي صــارت وقتها أهــم ســوق للشركة 
بعد السوق الداخلية الفرنسية.  ومن املنتظر 
أيضًا أن تشمل املحادثات بني الوفدين سبل 
عــودة شركة توتال النفطية إلــى إيــران، التي 
تــعــتــبــر ســابــع مــنــتــج لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم رغــم 

الــحــظــر الــــدولــــي. وكـــانـــت تـــوتـــال قـــد أوقــفــت 
ــران عـــام 2008 ولكنها  كــل نــشــاطــاتــهــا فــي إيــ
احتفظت بمكتب لها في طهران، وهي تتطلع 
إلى دراسة العروض اإليرانية لاستثمار في 

مجالي النفط والغاز.
كما سيتم بحث تطوير استثمارات الفندقة 
الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي إيــــــــــــران، وتــــعــــزيــــز حـــضـــور 
املجموعة »أكـــور هــوتــيــلــز«، الــتــي كــانــت أول 
مجموعة فندقية أجنبية تستثمر في إيران، 
ــنـــدقـــي »إبــــيــــس«  ــتـــحـــت الــــعــــام املــــاضــــي فـ وفـ
و»نــوفــوتــيــل« فــي طــهــران بــشــراكــة مــع شركة 
ــة، وتــبــلــغ قـــدرة  ــيــ ــرانــ »آريــــــا زوغـــــــــورات« اإليــ
ــة بــالــنــســبــة  ــرفـ الـــفـــنـــدقـــني 296 غـ اســـتـــيـــعـــاب 
لــنــوفــوتــيــل، ويــبــعــدان  إلبـــيـــس و196 غـــرفـــة 
الخميني  مـــطـــار  عـــن  كــيــلــومــتــرا  حـــوالـــى 45 
الدولي. وتتطلع »أكــور هوتيلز« إلى توقيع 
عقود جديد لبناء املزيد من الفنادق الكبرى 
ــران، فــي ســيــاق تشير فيه  والــصــغــيــرة فــي إيــ
التوقعات إلى حاجة ايران إلى مئات الفنادق 
لــتــشــجــيــع وتـــطـــويـــر الــســيــاحــتــني الــداخــلــيــة 
والخارجية. وتشير التوقعات إلى اإلمكانات 
الــهــائــلــة لــتــطــويــر الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي الـــذي 
عرف جمودا كبيرا بسبب العقوبات الدولية 
الــثــورة  انـــدالع  إيـــران السياسية منذ  وعــزلــة 
اإلســامــيــة.  ويــســود األوســــاط االقــتــصــاديــة 
تــفــاؤل كــبــيــر بـــزيـــارة روحـــانـــي، بــالــنــظــر إلــى 
االحتياجات الهائلة إليــران في مجال البنى 
الــتــحــتــيــة والـــطـــرقـــات وشــبــكــات املـــيـــاه، وهــو 
ــــذي تــتــألــق فــيــه مــجــمــوعــات  االخـــتـــصـــاص الـ
فــرنــســيــة ضــخــمــة مــثــل »بـــويـــغ« و»فــانــســي« 

و»إيفاج« و»فيوليا«.   
وكــان وفــد مــن رجــال األعــمــال وممثلي 120 
الفرنسية  النقابة  بــرعــايــة  فرنسية،  شــركــة 
ألربــاب العمل، قد زار طهران في سبتمبر/

أيلول املاضي وعقد سلسلة من اللقاءات مع 
اإليرانيني تمهيدا لعملية تطبيع اقتصادي 
وتجاري بني باريس وطهران، بعد التوقيع 
ــنـــووي مـــع الـــــدول الــغــربــيــة  ــاق الـ ــفـ عــلــى االتـ

الكبرى. 

الرباط ـ مصطفى قماس

ال تدخر الحكومة املغربية جهدًا في سبيل البحث عن موارد 
إضــافــيــة تمكنها مــن تغطية نــفــقــات املـــوازنـــة. هـــذا مــا يؤشر 
التي تقوم  املراقبة  الذي سجلته عملية  الكبير  عليه االرتفاع 
بها الهيئات الضريبية، والتي أدت إلى زيادة اإليــرادات التي 
تــحــصــلــهــا. وقــــال املــديــر الــعــام لـــــإدارة الــجــبــائــيــة، عــمــر فــرج، 
أول أمس االثنني، إن اإليـــرادات التي حصلتها اإلدارة بفضل 
عمليات املراقبة، قفزت إلى 1.1 مليار دوالر في العام املاضي. 

وهو رقم يعتبر قياسيًا في األعوام األخيرة.
وأوضــح أن 640 مليون دوالر من ذلك املبلغ، جرى تحصيله 
عبر مراقبة الوثائق املحاسبية للملزمني بدفع الضرائب، حيث 
يعتبر أن هذه الطريقة أكثر مردودية، مما لو تم إيفاد مراقبني 
مـــن أجــــل الـــوقـــوف لــــدى املــلــزمــني عــلــى حــقــيــقــة تــصــريــحــاتــهــم 

بالوعاء الضريبي الذي يشكل أساس فرض الضريبة.
ــرادات  ــ وتــشــيــر بــيــانــات الــخــزانــة الــعــامــة للمملكة إلـــى أن اإليـ
18.4 مليار  املاضي، في حــدود  العام  الضريبية استقرت في 
 ،2014 الــعــام  خــال  دوالر،  مليار   17.7 حــوالــي  مقابل  دوالر، 

مسجلة زيادة بنسبة %4.
وأكــد املــديــر الــعــام لـــإدارة الجبائية، أنــه فــي نظام يقوم على 
مدى  مــن  التأكد  اإلدارة  تتولى  امللزمني،  بــإيــرادات  التصريح 
صــحــة وصــدقــيــة تــلــك الــتــصــريــحــات، مــشــيــرًا إلـــى أن توسيع 

الوعاء الضريبي في املغرب يمر عبر املراقبة.
وفي سياق متسم بارتفاع اإلنفاق العمومي، حرصت اإلدارة 
إنــجــاز ما  عــلــى  املــراقــبــة، حــيــث تعمل  عــلــى تكثيف  الجبائية 
تسميه بعمليات املراقبة »الجراحية«، التي تستهدف ضريبة 
بعينها مصرح بها من امللزمني، كما أضحت تركز على سنة 
بعينها، عوض تناول عدة سنوات من التصريحات الجبائية.

وقفزت اإليــرادات الناجمة عن املراقبة من حوالي 800 مليون 
دوالر في 2010، إلى 920 مليون دوالر في 2014، كي تصل إلى 

1.1 مليار دوالر في العام املاضي.

وتستعد اإلدارة الجبائية في العام الجاري إلى إيفاد مفتشني 
ملراقبة 2000 شركة، مقابل 1400 شركة في العام املاضي.

ولفت املدير العام لإدارة الجبائىة، االنتباه إلى أن 69% من 
الشركات من بني 257 ألف شركة مسجلة لدى اإلدارة الجبائية، 
أعلنت عن عجز مزمن، أي أنها تصرح بخسارة خال األربعة 

أعوام األخيرة.
ويــتــيــح اإلعــــــان عـــن خـــســـارة مـــن الـــشـــركـــات، أداء مــســاهــمــة 
يطرحون  الخبراء  مــن  العديد  يجعل  مــا  فقط،  دنيا  ضريبية 
الشركات  العديد من  أن  املراقبة، علمًا  تساؤالت حول فعالية 
التي  الخسائر  عليها  تؤثر  أن  دون  نشاطها  تواصل  مازالت 
تعلنها. ومازال عدد مهم من الشركات يوجد خارج الضريبة، 
لتلك  الــشــركــات  الضريبة على  الــدولــة خفضت سعر  أن  علمًا 
الــذي تخضع  الوقت  إلــى 10%، في  املعتبرة متناهية الصغر 

الشركات العادية ملعدل %30.
وتؤشر البيانات التي تنشرها اإلدارة الجبائية على الحضور 
الـــقـــوي لــلــقــطــاع غــيــر الــرســمــي فـــي االقـــتـــصـــاد املـــغـــربـــي، رغــم 
الــدولــة مــن أجــل تقليص مساحته في  الــتــي تبذلها  الــجــهــود 

األعوام األخيرة.
ويعتبر العديد من الخبراء أن تحقيق مطلب العدالة الجبائية 
يمر عبر تقليص حيز الغش الذي ينعكس سلبًا على اإليرادات 
بــاملــوازاة مع السرعة في النظر في املنازعات بني  الضريبية، 
امللزمني واإلدارة الجبائية. وفي الجهة املقابلة ال تزال بعض 
التي تمكنها  الشركات في املغرب تشكو من ضعف السيولة 

من االستمرارية، ما يهدد إيرادات اململكة من الضرائب.
وتــشــيــر بــيــانــات شــبــه رســمــيــة إلـــى تــضــاعــف عـــدد الــشــركــات 
الــذي لم   املفلسة في املغرب بني 2009 و2014، هــذا في الوقت 
يزد عدد الشركات التي أنشئت في تلك الفترة سوى 15% فقط.

األخيرة،  الفترة  في  الشركات  الــذي يطاول  اإلفــاس  ويفضي 
إلى تغذية الديون املتعثرة، ما يساهم في تشدد املصارف في 
توزيع القروض على الشركات والقطاعات التي تنطوي على 

مخاطر.

األسد يسعى السترداد 
األموال المجمدة في الخارج

أسعار اإلسمنت تحاصر العزيينفرنسا تتأهب لصفقات طائرات وسيارات مع إيران

المصانع تشكو من ضعف السيولة )Getty(النظام السوري يخطط الستعادة األموال المجمدة في المصارف العالمية )فرانس برس(

فرنسا وإيران تسعيان إلى إحياء شراكة إلنتاج سيارات بيجو )فرانس برس(

ارتفاع إيرادات المغرب الضريبية

يسعى نظام بشار األسد 
إلى استرداد األموال 

السورية المجمدة في 
مصارف عالمية، مستغًال 

عدم الجدية الدولية 
في التعامل مع القضية 

السورية

شحنة قمح مصابة بمصر
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية املصرية، 

أمس، إنه لم يتم إخطارها بأي قرار نهائي 
برفض شحنة القمح الفرنسي التي تحتوي 

على آثار لطفيل اإلرجوت الشائع في 
الحبوب. وكانت وزارة الزراعة قد رفضت 
شحنة القمح الفرنسي، التي وصلت في 

ديسمبر/كانون األول، الحتوائها على نسبة 
ضئيلة من اإلرجوت وتقرر إعادة فحصها، 

وإن كانت نسبة اإلرجوت تتماشى مع 
املواصفات التي تسمح بها وزارة التموين. 

قال نائب رئيس هيئة السلع التموينية، 
ممدوح عبد الفتاح، لرويترز: »لدينا نتائج 

إعادة الفحص لكن لم يتم إخطارنا بأي قرار 
نهائي«. وأكدت وزارة الزراعة أنها سترفض 
جميع شحنات القمح، التي تحتوي على أية 

نسبة من اإلرجوت.

سعر برميل النفط بموازنة 
الكويت

قال أنس الصالح، وزير املالية ووزير النفط 
بالوكالة في الحكومة الكويتية، أمس،  إن 

امليزانية املقبلة لسنة 2016-2017 ستعتمد 
على تقدير 25 دوالرا لسعر برميل النفط 

الكويتي. وهبط سعر برميل النفط الكويتي 
إلى نحو 19 دوالرا األسبوع املاضي، قبل أن 

ينتعش في اليومني املاضيني. ولم يعط الوزير 
الكويتي، الذي كان يتحدث للصحافيني على 
هامش مؤتمر نفطي، مزيدا من التفاصيل، 

لكنه قال إن البرملان سوف يناقش في جلسة 
التاسع من فبراير/ شباط املقبل الدراسات، 

التي أعدتها الحكومة »لترشيد اإلنفاق«. 
وتعتمد الكويت، عضو منظمة أوبك، على 

عائدات النفط لتمويل نحو 90 في املائة من 
ميزانيتها العامة، وتضررت كثيرا بسبب 

الهبوط الحاد في أسعار النفط.

مؤتمر المحاسبين العرب
يعقد في القاهرة، في العشرين من فبراير/
شباط املقبل، املؤتمر املهني األول التحاد 
املحاسبني واملراجعني العرب، تحت عنوان 

»مهنة املحاسبة واملراجعة الواقع واملرتجى«. 
وأكد نائب رئيس االتحاد وأمني عام املؤتمر، 

فريد فوزي، في بياٍن أمس،  أن املؤتمر 
سيناقش دور االتحاد فى تطوير مهنة 

املحاسبة واملراجعة في الوطن العربي 
وتجارب وخبرات املنظمات العربية املهنية 

في املحاسبة واملراجعة. وأضاف أن املؤتمر 
يشهد مشاركة عدد من املنظمات املهنية 

العربية والدولية ومؤسسات الجامعة 
العربية، ذات العالقة والشركات والبنوك. 

ارتفاع سعر المساكن في 
أميركا

أظهرت بيانات من وكالة تمويل اإلسكان 
االتحادية األميركية، أمس، أن أسعار 
املساكن في الواليات املتحدة ارتفعت 

0.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني عن 
الشهر السابق. وأشارت البيانات إلى أن 

أسعار املساكن االميركية صعدت %5.9 
في االثني عشر شهرًا حتى نهاية نوفمبر. 

وأظهر مسح يحظى بمتابعة وثيقة أن 
أسعار املساكن ألسرة واحدة في املدن 
الكبرى بالواليات املتحدة زادت بأسرع 

وتيرة في 16 شهرًا.

الذهب يقفز ألعلى مستوى 
في 3 أشهر

قفز سعر الذهب، أمس، إلى أعلى مستوياته 
منذ نوفمبر/تشرين الثاني مع تحول 

املستثمرين إلى األصول التي تعد مالذات 
آمنة في الوقت الذي تضررت فيه األسهم 

والنفط الخام مجددا خوفا من تباطؤ 
االقتصاد العاملي. رفع أسعار الفائدة 

األميركية. وارتفع الذهب في املعامالت 
الفورية صباح أمس، 0.5% إلى 1112.86 
دوالرا لألوقية. وتقلصت احتماالت رفع 

أسعار الفائدة للمرة الثانية خالل اجتماع 
مجلس االحتياطي االتحادي.

الكرملين يرفض اتهامات 
بالفساد

رفض الكرملني، أمس، االتهامات بالفساد 
التي وجهها مسؤول في وزارة الخزانة 
األميركية إلى الرئيس فالديمير بوتني، 
معتبرا انه »محض تشهير« وطلب من 

واشنطن تقديم »أدلة ملموسة« على هذه 
املعلومات. وقال الناطق باسم الكرملني 

ديمتري بيسكوف للصحافيني »هذا ليس 
إال محض اختراع وتشهير ال عالقة له 

بالواقع. أصبحنا معتادين على هذا النوع من 
املساخر الصحافية املرتبطة بعدم الكفاءة 
والبحث عن اإلثارة أو العرض املسرحي«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

40
األمــوال  تقديرات  تتضارب 
لـــلـــخـــارج من  الــمــهــربــة 
سورية، بسبب عدم وجود 
أن  إال  رســمــيــة،  إحــصــائــيــة 
تقديرات تقول إنها تتراوح 

بين 35 و40 مليار دوالر.

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

ــــو دان،  ــم أبـ ــاتـ ــر الــفــلــســطــيــنــي حـ اضـــطـ
إلـــى إيــقــاف مــراحــل بــنــاء مــنــزلــه، شــرق 
مــديــنــة غـــــزة، نـــظـــرا لــشــح مــســتــلــزمــات 
البناء واإلعمار داخل األسواق املحلية 
وتــذبــذب أسعارها بني الحني واآلخــر، 
الــوطــنــي في  االقــتــصــاد  رغـــم أن وزارة 
 حـــددت أســعــار بيع 

ّ
الــقــطــاع ســبــق وأن

»اإلسمنت« بما يتناسب مع األوضاع 
املعيشية السائدة.

وســمــح االحــتــال اإلســرائــيــلــي بــإدخــال 
مــــــواد الـــبـــنـــاء إلـــــى الـــقـــطـــاع املــحــاصــر 
العدوان  انتهاء  بعد  العقد،  قرابة  منذ 
ــام 2014،  ــزة، صــيــف عــ ــ ــيـــر عــلــى غـ األخـ
ــالـــم الـــتـــجـــاري  ــــو سـ ــــرم أبـ عـــبـــر مــعــبــر كـ
ــع لـــلـــســـيـــطـــرة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــاضــ ــخــ الــ
مشددا في الوقت ذاته قيوده املباشرة 
التوريد  عمليات  على  املــبــاشــرة  وغير 

والتوزيع.
»الــعــربــي الجديد«  لـــ أبــو دان،  وأوضـــح 
أنــه باشر في بناء وتأهيل منزله بعد 
املــاضــي 2015، وطــوال  الــعــام  منتصف 
تــلــك املــــدة اشـــتـــرى مــســتــلــزمــات الــبــنــاء 
 750 ما بني  تراوحت  بأسعار مختلفة 
الــواحــد،  اإلسمنت  لطن  شيكل  و1200 

)الدوالر = 3.96 شواكل(.
وأشـــــــار أبـــــو دان، إلـــــى أنـــــه ســـجـــل فــي 
لــلــحــصــول  االقـــتـــصـــاد  وزارة  كـــشـــوف 
على اإلسمنت باألسعار التي حددتها 
ــان مــوعــد  ــ ــا حــ ــنـــدمـ ــكــــن عـ الــــــــــــوزارة، ولــ
استام الكمية الازمة اصطدم بإيقاف 
االحــتــال إدخــــال اإلســمــنــت املخصص 
للمواطنني غير املتضررين من العدوان 

بشكل مفاجئ ودون أسباب تذكر.
ــاء، مــــحــــمــــود عــبــد  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مــــــــوزع مــــــــواد الـ
ــــع ســبــب تـــذبـــذب أســعــار  الـــرحـــيـــم، أرجـ
ــاء وتـــحـــديـــدا  ــنــ ــبــ ــلـــزمـــات الــ ــتـ بـــيـــع مـــسـ
»اإلســـمـــنـــت« إلــــى عــــدم انــتــظــام عملية 

القطاع،  إلــى  البناء  إدخــال مستلزمات 
سواء عبر معبر كرم أبو سالم التجاري 
أو من خال معبر رفح البري الخاضع 

لسيطرة السلطات املصرية.
الجديد«  »العربي  لـ الرحيم  عبد  وذكــر 
ــدة ملــــواد  ــديـ ــشـ ــنـــني الـ ــواطـ  حـــاجـــة املـ

ّ
أن

البناء في ظل انقطاعها طوال السنوات 
النظر  دون  لشرائها  تدفعهم  املاضية، 
إلى تذبذب أسعارها، األمر الذي يسهل 
االستغال  عملية  الــتــجــار  بعض  على 

واالحتكار.
وخـــال الــشــهــور املــاضــيــة تمكن بعض 
ــتـــجـــار الـــغـــزيـــني مــــن إدخـــــــال كــمــيــات  الـ
مــحــدودة مــن »اإلســمــنــت« املــصــري إلى 
غـــزة عــبــر معبر رفـــح أثــنــاء فتحه على 
الــذي ساهم في  األمــر  فترات متقطعة، 
وأتــاح  اإلسمنت  بيع  أســعــار  تخفيض 
للمواطنني غير املتضررين من العدوان 

األخير شراء مستلزمات البناء.
بــدوره، ربط الوكيل املساعد في وزارة 
االقتصاد بغزة، عماد الباز، بني القيود 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة املـــفـــروضـــة عــلــى إدخــــال 
مــواد البناء باإلضافة إلــى أوقــات فتح 
وإغــاق معبر كرم أبو سالم التجاري، 
البناء داخل  وبني تذبذب أسعار مواد 
أســـــــواق غـــــزة وانـــقـــطـــاعـــهـــا فــــي بــعــض 
األحيان، مبينا أن الــوزارة حــددت منذ 
العامني سعر بيع طن اإلسمنت  قرابة 

الواحد بـ 560 شيكا.
 
ّ
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــعـ »الـ ـــ ــبــــاز لـ ــال الــ ــ وقــ
القليلة  الشهور  قطاع غزة شهد خال 
املــاضــيــة نــشــاطــا مــلــحــوظــا فـــي مــجــال 
اإلنــشــاءات واإلعــمــار، ولكن بعد القرار 
اإلســرائــيــلــي بــإيــقــاف إدخـــال اإلسمنت 
ــلــــني فــي  ــــني املــــســــجــ ــنــ ــ ــواطــ ــ لــــصــــالــــح املــ
كــشــوفــات وزارة االقــتــصــاد عــاد الشلل 

مرة أخرى إلى قطاع البنيان.
ارتفاع  حــدوث  املساعد  الوكيل  وتوقع 
تــدريــجــي عــلــى أســـعـــار بــيــع اإلســمــنــت 

بــجــانــب نــقــص فـــي الــكــمــيــات املــتــوفــرة 
ـــال اســـتـــمـــرار  ــالـــســـوق املـــحـــلـــي فــــي حــ بـ
االحتال بتطبيق قرار املنع غير املبرر، 
الفــتــًا إلـــى أن الـــقـــرار اإلســرائــيــلــي حــرم 
قرابة 50 ألف مواطن غزي من الحصول 

على مواد البناء.
ــفـــعـــت أســـعـــار بــيــع اإلســـمـــنـــت في  وارتـ
األســواق السوداء من نحو 800 شيكل 
إلى قرابة 1300 شيكل للطن الواحد، في 
حني يتوفر داخل أسواق غزة اإلسمنت 
املصري واإلسرائيلي والتركي، ومن ثم 
عــادت إلى االنخفاض عند حاجز 800 

شيكل للطن الواحد.
وقـــالـــت هــيــئــة الـــحـــراك الــوطــنــي لكسر 
ــار، فــــي وقـــت  ــ ــمـ ــ الـــحـــصـــار وإعــــــــادة اإلعـ
سابق، إن عملية إعادة إعمار ما دمره 
ــلـــي شـــبـــه مــتــوقــفــة  ــيـ ــرائـ ــدوان اإلسـ ــ ــعـ ــ الـ
ــفـــروض  بـــالـــكـــامـــل بــســبــب الـــحـــصـــار املـ
على إدخال مواد البناء، مؤكدة أن آثار 
الــعــدوان مــا زالـــت حــاضــرة، رغــم مــرور 
أكثر من عام ونصف العام على انتهاء 
الـــذي اســتــمــرار 51  الــعــدوان العسكري 
يـــومـــًا. وكــــان رئــيــس ســلــطــة األراضـــــي، 
ــد فــي  ــ فــــي غــــــزة، إبـــراهـــيـــم رضــــــــوان، أكـ
»العربي الجديد«،  تصريحات سابقة لـ
أن الــقــطــاع عــمــومــًا بــحــاجــة مــاســة إلــى 
العجز  لسد  جديدة  إسكانية  مشاريع 
الــحــاصــل حــالــيــا والــنــاتــج عــن الــزيــادة 
السكانية الطبيعية التي تحتاج لقرابة 
10 آالف وحدة سكنية جديدة سنويا. 
وأشــار إلــى أنــه في ظل وجــود ما يزيد 
ــدة ســكــانــيــة مــدمــرة  ــ عـــن 100 ألــــف وحـ
كــلــيــا أو جـــزئـــيـــا بــســبــب االعـــــتـــــداءات 
ــكـــررة عــلــى الــقــطــاع،  ــتـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة املـ
إسكانية  مشاريع  توفير  أهمية  تأتي 
جــديــدة تعتمد عــلــى الــتــوســع الــرأســي 
وليس على التوسع األفقي بسبب عدم 
وجود أراٍض تتناسب مع حجم الزيادة 

السكانية السنوية 

تقارير اقتصادية

سورية

فلسطينمال وسياسة

ضرائب

»بيجو« الفرنسية 
تتجه نحو االستثمار 

في طهران

بنك  إدارة  مــجــلــس  عــضــو  قــــال 
باساركاد ثاني أكبر بنوك إيران 
البورصة، مصطفى  املدرجة في 
يتطلع  البنك  إن  رويـــان،  بهشتي 
لـــزيـــادة رأســـمـــالـــه والـــتـــوســـع في 
الخارج بعد أن تحررت البالد من 

ربقة العقوبات.
الــقــطــاع املصرفي  وبــعــد أن كـــان 
اإليـــــرانـــــي مــــعــــزوال عــــن الـــنـــظـــام 
مــدى سنوات  على  العاملي  املالي 
سيصبح اآلن عنصرا مهما في 
مساعي طهران للفوز بتعاقدات 
مـــع الــشــركــات األجــنــبــيــة وجـــذب 
ــارات لــتــحــديــث الــبــنــيــة  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ

التحتية.
ــان، إن بنك بــاســاركــاد  وقـــال رويــ
ــــزيــــادة رأســـمـــالـــه بــجــذب  يـــهـــدف ل
ــانـــب  ــيـــني وأجـ ــرانـ مــســتــثــمــريــن إيـ
والتوسع داخليا بما في ذلك مجال 
االستثمارية  املصرفية  العمليات 
وإدارة األصول وكذلك التوسع في 
الخارج. وأضاف رويان، لرويترز 
الـــبـــنـــك يــبــحــث إمـــكـــانـــيـــة بـــدء  أن 
أملانيا  نــشــاط فــي دول مــن بينها 

وإسبانيا وتركيا والصني.
)رويترز(

توسع 
مصرفي
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

ــع االحـــــتـــــجـــــاجـــــات  ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــدد تـ ــ ــ ــهـ ــ ــ يـ
االجــتــمــاعــيــة فـــي تـــونـــس صــنــاعــة 
ــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا  الـــفـــوســـفـــات الـ
االحتجاجات  امتدت  أن  بعد  الباد،  اقتصاد 
العاصمة  إلـــى مــحــافــظــة قفصة جــنــوب غـــرب 
تـــونـــس، والـــتـــي يــرتــكــز الــنــشــاط االقــتــصــادي 

فيها على استخراج الفوسفات.
وقــام عــدد من العاطلني عن العمل في قفصة 
ــنـــني بــبــنــاء جـــــدار صــغــيــر عــلــى خط  يــــوم اإلثـ
ــــني املـــحـــافـــظـــة  الـــســـكـــة الــــحــــديــــديــــة الـــــرابـــــط بـ
ومــحــافــظــة قــابــس الــقــريــبــة، ملــنــع مــــرور قطار 
التابعة  التكرير  معامل  إلــى  الفوسفات  نقل 
إلى  الحكومي  التونسي  الكيميائي  للمجمع 

قابس.
وهـــي لــيــســت املــــرة األولـــــى الــتــي يــعــمــد فيها 
مـــحـــتـــجـــو قـــفـــصـــة إلــــــى مـــنـــع نـــقـــل مــنــتــجــات 
التكرير، حيث  الفوسفات الخام إلى مصانع 
املاضية  الخمس  السنوات  تكررت على مدى 
أشـــكـــال االحـــتـــجـــاج، الــتــي بــلــغــت مـــداهـــا عــام 
إلــى توقف اإلنتاج نهائيا في  2014، ما أدى 
مــصــنــع الــتــكــريــر نتيجة صــعــوبــة اســتــخــراج 

الفوسفات من املناجم.
وتتغير مــن مــرة إلــى أخــرى أشــكــال احتجاج 
أهـــالـــي الـــحـــوض املــنــجــمــي، مــمــن يــعــتــبــرون 
بثروات محافظتهم مطالبني  األحق  أنفسهم 
ــروات  ــ ــثــ ــ ــ ــي الـــتـــنـــمـــيـــة ومـــــــن ال ــ بـــنـــصـــيـــبـــهـــم فــ

املستخرجة من باطن األرض 
العديد  بإضافة  املتعاقبة  الحكومات  وقامت 
ــة فـــوســـفـــات قــفــصــة  ــركـ مــــن الـــوظـــائـــف فــــي شـ
الحكومية الستيعاب أكبر قدر من العاطلني 
ــاء األهــــالــــي، غــيــر أن  ــتـــرضـ فـــي مـــحـــاولـــة السـ
إرضــــــاء الــجــمــيــع ظــلــت غـــايـــة صــعــبــة املـــنـــال. 
كما لم تفلح الحكومة رغم اإلجــراءات املعلن 
عــنــهــا مــن كــبــح جــمــاح الــغــضــب الــشــعــبــي في 

املحافظات الفقيرة وفق خبراء اقتصاد.
مصاعب  من  الفوسفات  إنتاج  توقف  ويزيد 
االقــتــصــاد الــتــونــســي الــعــلــيــل. وكــانــت تونس 
مـــن بـــني كـــبـــار مـــصـــدريـــه فـــي الـــعـــالـــم، لكنها 
خسرت موقعها لصالح منافسني مثل اململكة 
املــغــربــيــة، بسبب اإلضـــرابـــات واالعــتــصــامــات 
ــة الــــتــــي أطـــاحـــت  ــفــــاضــ ــتــ املــــتــــكــــررة مـــنـــذ االنــ
العابدين بن علي في  السابق زين  بالرئيس 

.2011
ــال عــلــي الــهــوســاتــي، املـــســـؤول فـــي شــركــة  وقــ
فـــوســـفـــات قــفــصــة فــــي تـــصـــريـــحـــات إعــامــيــة 
أمـــــس، إن عـــشـــرات الــعــاطــلــني مــمــن يـــريـــدون 
فرص عمل يعطلون اإلنتاج ونقل الفوسفات 
الشركة قامت  أن  إلــى  الــقــطــارات، مشيرا  عبر 
مؤخرا بخلق نحو 5 آالف فرصة عمل جديدة.
املحلية  والسلطات  الحكومة  اجتهاد  ورغـــم 
في إيجاد مخارج لحل معضلة التشغيل في 
إال  فــقــرا،  التونسية  املــحــافــظــات  أكــثــر  قفصة 
بقيت نسبية، وهو  املطروحة  الحلول  كل  أن 
الفوسفات مهددا في غياب  ما يجعل نشاط 

السلم االجتماعي في املنطقة.
مــن  تــــونــــس  إنـــــتـــــاج  بـــلـــغ  عــــــام 2010،  وفــــــي 
يبلغ  لــم  بينما  طــن،  مليون   8.26 الفوسفات 
 11.2 ســــوى  اآلن  إلــــى   ،2011 مــنــذ  إنــتــاجــهــا 

مليون طن في أربع سنوات ونصف.
ــدان، الـــخـــبـــيـــر  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــد عــــــز الــــــديــــــن ســ ــقــ ــتــ ــنــ ويــ
االقــتــصــادي الــتــونــســي، الــحــلــول الــتــي تذهب 
إليها الحكومة مع كل تحرك شعبي، معتبرا 
أن الوظائف الجديدة التي خلقتها الحكومة 
ــواء فـــي شـــركـــة فـــوســـفـــات قــفــصــة أو بقية  ــ سـ
هـــيـــاكـــل الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة هــــي وظـــائـــف 
وهمية وستزيد من الصعوبات االقتصادية 

التي تتخبط فيها تونس.
وقال سعيدان في تصريح خاص لـ »العربي 
ــديـــث عــــن خــلــق  الــــجــــديــــد« إنـــــه ال يــمــكــن الـــحـ
مــواطــن شــغــل جــديــدة فــي غــيــاب نــســبــة نمو 
الحكومة أشبه  به  تقوم  ما   « كافية، مضيفا 
بــالــعــمــلــيــة االنــــتــــحــــاريــــة فـــمـــن جـــهـــة يــســجــل 
االقتصاد نسبة نمو سلبية ومن جهة أخرى 
تبادر الدولة بإحداث أكثر من 5 آالف فرصة 

عمل«. 
ولفت إلى أن نسبة التمويل الذاتي لاقتصاد 
التونسي تراجعت في خمس سنوات من أكثر 
من 50% إلى 12% حاليا وهي نسبة ضعيفة 
: »هــذه النسبة ال  جــدا وفــق تقديره، مضيفا 

ــراقــــي، عــــــادل عــبــد  ــعــ ر وزيــــــر الـــنـــفـــط الــ
ّ
حــــــذ

ــه بـــانـــقـــاب فــــي ســـوق  ــفـ املــــهــــدي، مـــمـــا وصـ
الكبير  الهبوط  استمر  إذا  الــعــاملــي،  النفط 
ــمـــر مـــعـــه تــوقــف  ــتـ ــام واسـ ــخــ ــار الــ ــعــ فــــي أســ

االستثمار في العديد من مناطق العالم.
وقـــال الــوزيــر الــعــراقــي أمـــام مــؤتــمــر نفطي 
فــي الــكــويــت إنــه إذا واصــلــت أســعــار النفط 
فقد  االستثمارات،  الهبوط بشكل يحد من 

يكون ارتفاع األسعار »عنيفا ومفاجئا«.
ويــشــكــو مــنــتــجــو الــنــفــط حــالــيــا مـــن تحكم 
ــبـــائـــعـــني فــــي الـــســـوق  ــتـــريـــن ولــــيــــس الـ املـــشـ
العرض  لــزيــادة  بالنظر  العاملية،  النفطية 
عــن الــطــلــب بنسبة كــبــيــرة، وهـــو مــا يجعل 

االنكماش،  مرحلة  مــن  الــخــروج  على  تساعد 
فما بالك بخلق فرص شغل جديدة«.

وكان صندوق النقد الدولي قد نّبه تونس، في 
مــايــو/أيــار املــاضــي، إلــى ضـــرورة وقــف نزيف 
منتقدا سياسة  الــعــام،  الــقــطــاع  فــي  التشغيل 
الــحــكــومــة بــتــوجــيــه الـــديـــون الــخــارجــيــة نحو 
ــداد األجــــور عــلــى حــســاب التنمية، واصــفــا  سـ
كتلة الــرواتــب فــي تونس بــاألرفــع فــي العالم. 
التي تفوق  الوظائف  ويقّدر خبراء االقتصاد 
االحتياجات الحقيقية للدولة بنحو 100 ألف 

وظيفة.
الــتــونــســيــة  الـــحـــكـــومـــة  ــل  ــ ــــواصـ ــع أن تـ ــ ــوقـ ــ وتـ
مــواجــهــة صــعــوبــاتــهــا االقــتــصــاديــة باللجوء 
إلــى االقــتــراض الخارجي، مشيرا إلــى أن هذه 
السياسة ستواصل على مدى العشرين عاما 
الــقــادمــة، وذلــــك فــي غــيــاب بــرامــج اقــتــصــاديــة 

واضحة ورغبة في الرجوع الجاد إلى العمل. 
العمالية في منطقة  النقابات  ودعــا سعيدان 
ــى الـــقـــيـــام بــــدورهــــا في  الـــحـــوض املــنــجــمــي إلــ
باملصالح  املــس  وعــدم  االحتجاجات  تقليص 
الرئة  هو  الفوسفات  أن  االقتصادية، مضيفا 
النشاط  في غياب  منها تونس  تتنفس  التي 
السياحي وعــزوف املستثمرين على املجازفة 

برأس املال في مشاريع جديدة.
وكـــان نــشــاط الــفــوســفــات قــد بــدأ يشق طريقه 
نحو التعافي خال النصف الثاني من العام 
املاضي 2015، بعد ارتفاع معدالت اإلنتاج في 

املناجم ومصانع التكرير.
وسجلت منطقة الحوض املنجمي في األشهر 
ــا مــــن الــــهــــدوء والــســلــم  الـــســـتـــة املـــاضـــيـــة نـــوعـ
االجـــتـــمـــاعـــي، بــعــد تــعــهــد الــحــكــومــة بــالــنــظــر 
الــجــهــة والتعهد  بــهــذه  التنمية  فــي مــصــاعــب 

الـــبـــائـــعـــني املــتــنــافــســني فــيــمــا بــيــنــهــم عــلــى 
ــر قـــــادريـــــن عــلــى  ــيـ ــة غـ ــيـ الـــحـــصـــص الـــســـوقـ
فـــرض شــروطــهــم وأســعــارهــم فــي مــواجــهــة 

املشترين.
ــار الـــوزيـــر إلــــى أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد من  ــ وأشــ
االستثمارات في إنتاج النفط توقفت حاليا 
بسبب األسعار املتدنية، الفتا إلى أن قسما 
كبيرا من منتجي النفط الصخري والعديد 
من الدول املنتجة زادت كلفتها التشغيلية 
حاليا إلــى مــعــدالت أعــلــى مــن سعر برميل 
ــهــــا ســتــتــحــمــل  ــفـــط ذاتــــــــه، مــــا يـــعـــنـــي أنــ ــنـ الـ

خسائر في سبيل استمرار اإلنتاج.
العاملي أصبح  النفطي  السوق  أن  وأضــاف 
بسبب  نتصور«،  مما  تعقيدا  »أكثر  حاليا 
ــه مــنــهــا  ــيـ ــل فـ ــوامــ ــعــ دخـــــــول الــــعــــديــــد مــــن الــ
ــدورة  ــ ــع الـ الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة وتـــوسـ
االقــتــصــاديــة عما كــانــت عليه مــن الـــدورات 

االقتصادية التقليدية في املاضي.
وذكر عبد املهدي أن ثماني دول من أعضاء 
ـــ13 تقل  ــ ــــدول املـــصـــدرة لــلــنــفــط »أوبـــــك« الـ الـ
التكاليف التشغيلية واالستثمارية إلنتاج 

البرميل فيها عن 30 دوالرا.
اعــتــمــاد  مــــن  تـــعـــانـــي  أوبــــــك  إن دول  وقــــــال 
ــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــنـــفـــط،  ــهـ ــاداتـ ــتـــصـ اقـ
فــي حــني يــوفــر الــتــنــوع االقــتــصــادي لــلــدول 

األخرى من خارج املنظمة ميزة إضافية.
ــارج أوبــــــك لــديــهــم  ــا فــــي خــــ ــ ــــاؤنـ ــال »زمـ وقــــ
)تحت  بــهــا  يتنفسون  أوكــســجــني  كــمــامــات 
ــاء( ونــحــن ليس لدينا هــذه الــكــمــامــات«،  املـ
في  للمشاركة  بـــاده  اســتــعــداد  إلــى  مشيرا 

خفض اإلنتاج إذا تعاون كل األعضاء.
)رويترز(

بــالــنــســبــة لــلــشــركــة مــنــذ عـــام 2011، بــاعــتــبــار 
ــادل فـــي ظـــــروف اإلنـــتـــاج  ــعـ أن هــــذه الــكــمــيــة تـ
الـــعـــاديـــة مــجــمــوع إنـــتـــاج شــهــريــن. وبــحــســب 
 4 القطاع بلغت  فإن خسائر  الصناعة،  وزارة 
مليارات دينار )1.95 مليار دوالر( منذ يناير/

كانون الثاني 2011.
وكانت تونس تحتل في عام 2009 وفق دراسة 
لــاتــحــاد الــعــربــي لــأســمــدة املــرتــبــة الــثــانــيــة 

عــربــيــا فـــي مـــجـــال إنـــتـــاج مـــــادة الــفــوســفــات،  
بــإنــتــاج أكــثــر مـــن 8 مــايــني طـــن مـــن إجــمــالــي 

اإلنتاج العربي املقدر بنحو 56 مليون طن. 
في  عامليًا  الرابعة  املرتبة  تونس  احتلت  كما 
إنتاج هذه املادة، بعد كل من الواليات املتحدة 

األميركية واملغرب وروسيا.
ويــــــرى بــعــضــهــم أن عـــمـــلـــيـــات اإلضـــــــــراب فــي 
مــنــاجــم اســتــخــراج الــفــوســفــات، هــي عمليات 
واجتماعية     سياسية  أطــرف  تقودها  منظمة 

من أجل عرقلة اقتصاد الباد. 
إنتاج  تعطيل  تــواصــل  أن  خــبــراء  يعتبر  كما 
الــفــوســفــات ســيــدفــع الــحــكــومــة نــحــو التفريط 
القطاع  لصالح  العمومية  املؤسسة  هــذه  فــي 
الــخــاص، وال سيما أن الــعــديــد مــن الــشــركــات 
التي تقبع  العاملية تضع عينها على الشركة 
على حــافــة اإلفــــاس.  ويــتــم تصدير 80% من 

الفوسفات التونسي إلى أكثر من 20 دولة، في 
حني يجري تصنيع الحاجات املحلّية من هذه 
املــاّدة في املجّمع الكيميائي في والية قابس، 
الذي يعتبر أكبر قطب صناعي للكيمياويات 

في الباد.
ــــى تـــعـــزيـــز االســـتـــثـــمـــارات  وتـــســـعـــى تـــونـــس إلـ
لــزيــادة مــعــدالت الــنــمــو، الــتــي شــهــدت تراجعًا 
االضطرابات  بسبب  املاضية  السنوات  خــال 
السياسية، حيث تشير بيانات وزارة التنمية 
ــدم تـــجـــاوزهـــا 0.5% في  واالســـتـــثـــمـــار إلــــى عــ

.2015
وطـــالـــبـــت الــحــكــومــة املــجــتــمــع الــــدولــــي بــدعــم 
الباد اقتصاديًا في هذه املرحلة، من أجل رفع 
الــتــحــديــات االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة، التي 
كانت من دوافــع الثورة التونسية في يناير/

كانون الثاني 2011.

ــع الــــذهــــب، أمــــــس، فــــي األســــــــواق الـــعـــاملـــيـــة إلـــــى أعــلــى  ــفــ ارتــ
مــســتــويــاتــه، مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، مع 
تحول املستثمرين إلى األصول التي تعد ماذات آمنة، في 
الوقت الذي تضررت فيه األسهم جراء املخاوف من تباطؤ 

االقتصاد العاملي.
وصعد املعدن النفيس في العقود األميركية اآلجلة، تسليم 
دوالرًا   1113.10 إلــى   %0.7 بنسبة  املقبل،  شــبــاط  فــبــرايــر/ 
ــة(، بينما ارتــفــع فــي املــعــامــات الــفــوريــة  لــأوقــيــة )األونـــصـ

بنسبة 0.5% إلى 1112.86 دوالرًا لأوقية.
وارتــفــع الــذهــب نحو 5% إلــى اآلن، هــذا الــعــام، بعد أن نزل 
أكثر من 10% في 2015، بدعم من تراجع األسهم والتوقعات 
املركزي  )املصرف  االتحادي  االحتياطي  بأن يبقي مجلس 

األميركي( سعر الفائدة دون تغيير.
نزوليًا  األميركية يضع ضغطًا  الفائدة  أســعــار  رفــع  وعــدم 
على الدوالر، في حني يفيد املعدن النفيس الذي يلجأ إليه 
املستثمرون كماذ آمن في أوقات االضطربات االقتصادية.

الضطرابات،  العاملي  االقتصاد  يتعرض  أن  من  وُيتخوف 
بينما تــعــهــدت قـــيـــادات اقــتــصــادات الــعــالــم الــرئــيــســيــة، في 
األسبوع املاضي، أنها ستعمل بقوة على تحفيز االقتصاد 
السندات وبشكل  األمـــوال، وشــراء  بشكل مباشر عبر ضخ 
األدوات  الفائدة واستخدام  مباشر عبر خفض نسبة  غير 

األخرى.
التي  والــنــقــدي«  املــالــي  »التحفيز  تصريحات  أن  ويــاحــظ 
صدرت في كل من منطقة اليورو واليابان، وتعهدات الصني 
بعدم اإلقــدام على خفض قيمة سعر صرف اليوان، إضافة 
إلـــى الــتــلــمــيــحــات األمــيــركــيــة بــعــدم اإلقـــــدام عــلــى رفـــع سعر 
الــفــائــدة األميركية مــجــددًا، كــان لها أثــر فــي طمأنة أســواق 

األسهم.
ورأى خــبــراء اقــتــصــاد، عــلــى هــامــش املــنــتــدى االقــتــصــادي 
العاملي بدافوس األسبوع املاضي، أن رفع الفائدة األميركية 
كبيرًا،  كــان خطأ  املــاضــي،  األول  ديسمبر/كانون  منتصف 

في ظل ضعف النمو العاملي.

ثروات  
  معطلة

العراق يحذر من »انقالب« 
في سوق الطاقة

احتجاجات في تونس )فرانس برس(

سبائك ذهب في متجر باليابان )فرانس برس(

متجر تحف ذهبية في الصين )فرانس برس(

متجر ذهب في الهند )فرانس برس( حقل نفط في العراق )فرانس برس(

خفض اإلنتاج يعزز صعود األسعار )فرانس برس(

1.95 مليار دوالر 
خسائر قطاع الفوسفات 

منذ 2011

بــتــحــســني الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وبـــنـــاء مستشفى 
القطاع  فــي  الــواجــهــة االســتــثــمــاريــة  وتحسني 

السياحي.
ــات قـــفـــصـــة نــهــايــة  ــفــ وأشـــــــــــارت شــــركــــة فــــوســ
ديسمبر/كانون األول املاضي، إلى أن إنتاجها 
من الفوسفات تضاعف خال النصف الثاني 
ــرة ونـــصـــف، مــقــارنــة  مـــن ســنــة 2015 بــنــحــو مـ

بالنصف األول من نفس العام.
ولــفــتــت الــشــركــة إلـــى أن نسبة الـــزيـــادة بلغت 
مستوى  إلــى  املنتجة  الكميات  لتصل   %145
2.3 مليون طن خال النصف الثاني من 2015، 
مقابل 940 ألف طن في النصف األول من نفس 
الـــعـــام، حــســب مـــا صــــرح بـــه املـــســـؤول بــــإدارة 
مــراقــبــة اإلنــتــاج فــي الــشــركــة، حــافــظ بــن يحي 
لوكالة تونس أفريقيا لأنباء »وات« مؤخرا. 

ويعتبر إنتاج النصف األول من 2015 األسوأ 

االحتجاجات تهدد 
فوسفات تونس

للبرميل،  دوالرًا   30 فــوق  النفط  صعد 
ــتـــراب أعــضــاء  أمــــس، بــدعــم مـــن آمــــال اقـ
منظمة »أوبك« واملنتجني املستقلني من 
الــتــوصــل التــفــاق عــلــى الــحــد مــن تخمة 

املعروض.
ودعــــــت »أوبـــــــــك« املـــنـــتـــجـــني املــنــافــســني 
مــــن خـــارجـــهـــا إلـــــى خـــفـــض املــــعــــروض 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع أعـــضـــاء املــنــظــمــة، لكن 
في  أساسيًا  طرفًا  تعتبر  التي  روســيــا 

أي اتفاق ترفض التعاون حتى اآلن.
وقال ليونيد فيدون، نائب رئيس شركة 
»لوك أويل« ثاني أكبر منتج للنفط في 
»تــاس«  لوكالة  في تصريحات  روسيا 
ــــني: عـــلـــى مــوســكــو  ــنـ ــ لـــأنـــبـــاء يـــــوم االثـ
بــــدء الــعــمــل مـــع »أوبــــــك« بــشــأن خفض 

اإلمدادات.
ــــاف : »فـــي حــالــة اتـــخـــاذ مــثــل هــذا  وأضـ
القرار السياسي فسينبغي على روسيا 

العمل مع أوبك.. من األفضل بيع برميل 
واحــد مــن النفط بسعر 50 دوالرًا بــداًل 

من برميلني بسعر 30 دوالرًا«.
ــال ديــفــيــد هــفــتــون مـــن شـــركـــة »بـــي. ــ وقـ

: »بـــدون  الــنــفــط  ــــي.إم« للسمسرة فــي  فـ
ــلــــى اإلنــــــتــــــاج فـــــــإن األســــعــــار  اتـــــفـــــاق عــ
سيصل  بــاالتــفــاق  بينما  ســتــنــخــفــض، 
دوالرًا  و60   40 بــــني  مــــا  ــى  ــ إلــ ــر  ــعـ الـــسـ

للبرميل«.
مزيج  العاملي  القياس  خــام  سعر  وزاد 
 30.67 ــــى  إلــ ســـنـــتـــًا   17 أمـــــــس،  بــــرنــــت، 
الخسائر  من  متعافيًا  للبرميل،  دوالرًا 
التي تكبدها في وقــت سابق. وفــي 20 
الخام ألدنى  نــزل  األول،  يناير/ كانون 
مـــســـتـــويـــاتـــه، مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
دوالرًا   27.10  

ً
مــســجــا  ،2003 الــثــانــي 

للبرميل.
)رويترز(

ــا املـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــيــ ــــاوزت روســ ــــجـ تـ
ــم الــــــصــــــادرات  الــــســــعــــوديــــة فـــــي حــــجــ
ــى الـــصـــني فـــي ديــســمــبــر/  الــنــفــطــيــة إلــ
كـــانـــون األول املـــاضـــي، لــتــصــبــح أكــبــر 
للبلد اآلســيــوي للشهر  لــلــخــام  مـــورد 
أظهرته  مــا  فــي 2015، بحسب  الــرابــع 

بيانات الجمارك الصينية أمس.
واســـتـــوردت الــصــني 4.81 مــايــني طن 
أو ما يعادل 1.13 مليون برميل خام 
يوميا من روسيا في ديسمبر/ كانون 
عــن   %29 بــنــســبــة  يـــزيـــد  بـــمـــا  األول، 

ديسمبر/ كانون األول 2014.
مــن  الـــــصـــــني  واردات  وانــــخــــفــــضــــت 
في   %1.2 السعودية  العربية  اململكة 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول، مــقــارنــة مع 
الــفــتــرة املــقــابــلــة قــبــل عـــام إلـــى 4.468 
مــايــني طـــن أو مـــا يـــعـــادل نــحــو 1.05 

مليون برميل يوميا.

ــات لــــــــــــــوزارة الــــطــــاقــــة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وكــــــانــــــت بـ
الروسية مطلع ديسمبر/كانون األول 
املــاضــي، قــد أظــهــرت مواصلة روسيا 
العليا  النفط بمعدالت هي  استخراج 
بعد الحقبة السوفييتية، بلغت 10.78 
مــايــني بــرمــيــل يــومــيــا، فــي نوفمبر/ 
تشرين الثاني املاضي، رغم انخفاض 

أسعار الخام عامليا.
ــفــــط الـــــــروس  ــنــ ــتـــجـــو الــ ــنـ ــر مـ ــ ــــاشـ ــبـ ــ ويـ
مـــزيـــدا مـــن أعـــمـــال الــحــفــر، بــمــا يظهر 
اســتــعــداد أكــبــر بــلــد مــنــتــج لــلــخــام في 
الــعــالــم لــخــوض مــعــركــة طــويــلــة على 
البلدان  منظمة  مــع  السوقية  الحصة 
املصدرة للنفط »أوبك« التي تستحوذ 
الـــســـعـــوديـــة وحـــدهـــا عــلــى نــحــو ثلث 
مليون   31 البالغ  اإلجــمــالــي  إنتاجها 

برميل يوميا.
)العربي الجديد، رويترز(

المنتجون يأملون في 
خفض تخمة المعروض

صادرات روسيا النفطية 
تفوق السعودية

مال وناس

باتت صناعة الفوسفات في تونس على المحك في ظل االحتجاجات 
اقتصاد  عليه  يرتكز  الذي  القطاع  تعطيل  تستهدف  التي  المتكررة 
على  موجعة  لضربات  واالستثمارات  السياحة  تعرضت  أن  بعد  البالد، 

مدار األعوام الخمسة األخيرة

بحاجة  بالده  اقتصاد  إن  الصيد،  الحبيب  التونسية،  الحكومة  رئيس  قال 
إلى مرحلة إنقاذ للمرور إلى مرحلة إنعاش المالية العمومية، واستعادة 
عافية مختلف القطاعات. وأضاف 
البرلمان  أمــام  خطاب  في  الصيد 
التعديل  على  المصادقة  بمناسبة 
الثاني  يناير/كانون   11 في  ــوزاري  ال
االجتماعية  التحركات  أن  الماضي، 
تعيق  أال  يجب  أنــه  إال  مشروعة، 
ــرورة  ــى ضـ االقــتــصــاد، مــشــيــرًا إلـ
األجنبية  ــواق  األسـ ثقة  استرجاع 
غرار  على  الحيوية  القطاعات  في 
الفوسفات الذي كان يساهم بنحو 

9% من الناتج المحلي.

استعادة ثقة األسواق

االقتصاد في صور

المستثمرون يتحّولون للذهب
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معين الطاهر

ــرات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ جــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات مـــــديـــــر املـ
ملجلة  فــــرج،  مــاجــد  )الـــلـــواء(  الفلسطينية، 
ديفينس نيوز األميركية  صادمة لكثيرين، 
ــــارت مــوجــة عــارمــة مــن االســتــنــكــار بني  وأثـ
وكـــوادر  قــواعــد  فيهم  بــمــن  الفلسطينيني، 
مــن حــركــة فــتــح، بــل ودفــعــت ثـــاث فصائل 
فــلــســطــيــنــيــة رئـــيـــســـيـــة، حـــمـــاس والـــجـــهـــاد 
إصــدار  إلــى  الشعبية،  والجبهة  اإلســامــي 
بـــيـــان مـــشـــتـــرك، يـــديـــن هــــذه الــتــصــريــحــات 
قائلها.  بمحاكمة  ويــطــالــب  ويــســتــنــكــرهــا، 
في حني انبرت مجموعة أخرى إلى الدفاع 
عن )اللواء( فرج، مشيرة إلى تاريخه أسيرًا 
ســابــقــا وابــــن شــهــيــد، وتـــوعـــدت بمحاسبة 
مصدري بيانات االستنكار وماحقتهم، من 
دون أن تتطرق إلى مضمون التصريحات 
املخابرات  أن جهاز  واضــحــا  وبــدا  نفسها. 
ــــرى من  ــا أخـ الــعــامــة الــفــلــســطــيــنــي، وأطــــرافــ
حركة فتح تقف وراء حملة التأييد املنظمة، 
ــا ومـــؤســـســـات  مــــن خـــــال حــثــهــا أشـــخـــاصـ
ونقابات مهنية على إصدار بياناٍت تشيد 
فيما يشبه  الفلسطينية،  املخابرات  بمدير 

املهرجان االنتخابي. 
ــرج قــد  ــ ــذه الــــصــــدمــــة أن مــــاجــــد فــ ــ ــبـــب هــ سـ
ــــام ال يـــحـــتـــمـــل أي  ــكـ ــ ــن بـــــوضـــــوح، وبـ ــلــ أعــ
ــابـــرات  املـــخـ أن جـــهـــاز  تــفــســيــر،  أو  ــأويــــل  تــ
الــعــامــة الــفــلــســطــيــنــي أحـــبـــط، ومــنــذ بــدايــة 
ــة فــــي مـــطـــلـــع أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــاضـ ــفـ ــتـ االنـ
األول املـــاضـــي، أكــثــر مــن 200 عــمــلــيــة، كــان 

علي أنوزال

لم تمض سوى خمس سنوات على »الربيع 
ــادت االحــتــجــاجــات من  الـــعـــربـــي«، حــتــى عــ
جديد، لتحتل شوارع املدن في تونس وفي 
املغرب. أعنف هذه االحتجاجات شهدتها 
في  وأكبرها  تــونــس،  فــي  القصرين  مدينة 
املـــغـــرب كــانــت فـــي الـــربـــاط وقــبــلــهــا طنجة 
ومــدن أخــرى. بل لم تتوقف االحتجاجات 
ــنــــوات  ــــونـــــس واملــــــغــــــرب طـــــــــوال الــــســ فـــــي تـ
املاضية في جميع أنحاء البلدين. وأغلبها 
احـــتـــجـــاجـــات ذات طـــابـــع شــعــبــي، وتــرفــع 

مطالب اجتماعية بالدرجة األولى.
احـــتـــجـــاجـــات بسبب  أّي  تــشــهــد مــصــر  لـــم 
ــذي يــمــنــعــهــا، وإال ملا  ــ ــوارئ الـ ــطــ ــانـــون الــ قـ
التحرير وميدان  املتظاهرون ميدان  غــادر 
رابعة العدوية. أما في الدول التي انهارت 
أنــظــمــتــهــا فــــا صـــــوت يــعــلــو فـــــوق صـــوت 

الساح في ليبيا واليمن وسورية.
لم تخمد قط،  نــار االحتجاجات  أن  األكيد 
الــرمــاد الذي  فهي ما زالــت متأججة تحت 
ــاولــــت »اإلصــــــاحــــــات« و»الـــتـــغـــيـــيـــرات«  حــ
ــــروب األهـــلـــيـــة« أن  ــــحـ و»االنــــقــــابــــات« و»الـ
تـــــذروه فــوقــهــا. والــســبــب أن الــجــمــر الـــذي 
اكتوى به املواطن العادي مازال هنا خامدًا 
والبطالة  والفساد  الفقر  إنه  الرماد.  تحت 
ــازالـــت  ــمــــرات مـ ــلـــم والــــــــذل. وكـــلـــهـــا جــ والـــظـ

ملتهبة.
اتــفــقــت كـــل الــــثــــورات الــشــعــبــيــة عــلــى حمل 
ــع  ــعـــب يــــريــــد«، ورفــ الـــشـــعـــار  نــفــســه »الـــشـ
ــالـــب نــفــســهــا »حــــريــــة، كــــرامــــة، عـــدالـــة  املـــطـ
اجــتــمــاعــيــة«. وإذا كـــان مــطــلــب الــحــريــة قد 
تــونــس، وجـــدار الخوف  فــي  تحقق نسبيا 
تــحــطــم، إلــــى حـــد مــــا، فـــي املـــغـــرب ومــصــر 
وأغلب الدول التي شهدت ثوراٍت شعبية أو 
عرفت حراكا شعبيا، فإن مطلبي »الكرامة 
ــازاال قــائــمــني،  ــ ــ والــــعــــدالــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة« مـ
ــثـــورة واالحــتــجــاج  وبــالــتــالــي، فــأســبــاب الـ
مازاال قائمني أيضا. فالشباب الذي انفجر 
ــبـــاب الـــذيـــن يــمــأون  فـــي الــقــصــريــن والـــشـ
يرفعون  أسبوعيا،  املغربية  املــدن  شـــوارع 
املشاعر  املطلبني. وفي مصر، حيث  هذين 

حسين السوداني

لغوية   
ٌ
كــثــافــة التونسية   

َ
الــثــورة صاحبت 

ــارًا   كــبــيــرة، هـــي مــمــا نــســج إطــ
ٌ
اســـتـــعـــاريـــة

ــثــــورة. ومــن  تــفــاعــلــيــا مــهــّمــا بـــني فـــواعـــل الــ
ــيـــوم، اســتــعــارة  ــتـــواتـــرة، الـ ــتـــعـــارات املـ االسـ
تـــشـــّبـــه حـــــال تـــونـــس بـــالـــشـــجـــرة األخـــيـــرة 
الـــنـــاجـــيـــة فــــي غــــابــــة الـــــثـــــورات املـــحـــتـــرقـــة. 
ولهذه االستعارة استعارات أخــرى، يمكن 
الترشيح،  سبيل  على  منها  استخراجها 
فهذه  املــعــروف.  الــبــاغــي  املصطلح  حسب 
الـــشـــجـــرة مـــــاذ وأمـــــــل، وهـــــي لـــلـــذي يــريــد 
ر 

َ
مّدخ جديدة  شجيرات/ثورات  استنبات 

أساسي للمستقبل.
وتــتــضــافــر مــعــطــيــات عـــديـــدة، لــتــجــعــل من 
الثورة التونسية حدثا منعطفا في تاريخ 
ــثــــورات تــنــشــئــهــا  ــالــ ــة، فــ ــبـ ــاطـ ــة قـ ــيـ ــانـ اإلنـــسـ
مابسات وظــروف محلية، هي، في نهاية 
تتحّرر من  أن  فــي  الشعوب  إرادة  املــطــاف، 
قهر قــاهــر داخــلــي أو خــارجــي،  لكن تْينك 
التاريخية واملحلية تغدوان كونية ورمزية 
بما بني املحلي في مكان ّما واملحليات في 
أصقاع أخــرى من تشابه، فالقهر واملظالم 

من الكليات املحركة للتاريخ اإلنساني. 
امتداد  للثورات  الــزاويــة، يتحقق  مــن هــذه 
لكنها  اآلنـــي،  السياق  فــي  مكاني  جغرافي 
ــم، بــحــكــم ما  ــ ــانـــي أهـ مــرشــحــة المــــتــــداد زمـ
ــار مــرجــعــي  ــ تـــوفـــره مـــن دفــــع مــعــنــوي وإطــ
ــتــــاريــــخ. فــلــذلــك  لـــحـــركـــات الـــتـــحـــّرر عـــبـــر الــ
يتضاعف حجم الربح والخسارة، باعتبار 
مــا يمكن أن تـــؤول إلــيــه هـــذه الـــثـــورات في 

هذين االمتدادين: اآلني والزماني. 
واقـــع الــحــال أن الـــثـــورات الــعــربــيــة اندلعت 
بشكل عــنــقــودي فــيــه اســتــرســال جــغــرافــي، 
ــــوب الـــعـــربـــيـــة  ــعـ ــ ــشـ ــ ــقـــت بــــــــــــــإرادة الـ ــقـ ــتـــحـ فـ
ــا وحـــــــــدة رمــــــزيــــــة، لـــــم يــتــســن  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــذابـ ــ وعـ
ــرارات الـــســـيـــاســـيـــة. وهــــذا  ــقــ ــالــ تــحــقــيــقــهــا بــ
الــثــورات تغذي  التصاعدي جعل  االنـــدالع 
بــعــضــهــا بـــعـــضـــا، وبــــعــــبــــارٍة مــــن مـــجـــازات 
الــثــورة، فــإن كــل ثـــورة هــي لــقــاح أخــواتــهــا. 
وبما أن منطق الــعــدوى أصــدق في سياق 
العلة منه في سياق الصحة، فإن انتكاسة 
أي عنصٍر تهدد بقية العناصر باالنتكاس 

واالرتداد.
كان من اآلثــار األساسية للثورات العربية 
مــضــاعــفــة مـــا لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة من 
ــة ضـــمـــن الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة مــن  ــزيــ ــركــ مــ
جهة، وتكثيف مــا لها مــن رمــزيــٍة محرجٍة 
فكلما  ثانية.  جهة  من  اإلنساني  للضمير 
تبلبلت األلسنة بما تهتف، تجلت القضية 
تتحّدد  فبها  ورائــزًا،  بوصلة  الفلسطينية 

درجة الوفاء لقضايا األمة.
ومـــتـــاخـــمـــة فــلــســطــني ملـــصـــر )إحـــــــدى دول 
»الــربــيــع الـــعـــربـــي«( ولــــدت امـــتـــدادًا ثــوريــا 
ــكــــان أن تـــنـــجـــم عـــنـــه تـــأثـــيـــرات  كـــــان بــــاإلمــ
دقيقة تغّير وجه املنطقة، لو لم تظهر في 
مــصــر قـــوى الـــثـــورة املـــضـــادة، وعــلــى نحو 
ــوء املـــابـــســـات  ــ ال يــمــكــن فــهــمــه إال فــــي ضـ
االمــتــدادات  أن  وتقديرنا  الجيوسياسية. 
هي  وقيميا،  مكانيا  لــلــثــورات،  الــخــارجــيــة 
بــمــثــابــة االرتــــــــدادات الــحــاســمــة فـــي مــســار 
الـــثـــورات الــعــربــيــة. ولــذلــك، قــّدمــت القضية 
أضــعــاف  الــعــربــيــة  لــلــثــورات  الفلسطينية 
الــقــضــيــة   

ّ
ــقـــط ألن فـ ــا، ال  ــهـ ــنـ مـ كـــســـبـــت  مــــا 

ــّرري  ــ ــــحـ ــــوال ثـــــــــورّي وتـ ــنـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مـ
 
ّ
مخصوص في التاريخ الحديث، وإنما ألن
إثبات  الثورية ظلت تحتاج في  األصـــوات 
ــٍز هــو مــا لها  رهــا إلـــى رائــ

ّ
أصــالــتــهــا وتــجــذ

من وفاء لقضايا األمة على نحو يستتبع، 
الفلسطينية.  للقضية  الــوفــاء  بــالــضــرورة، 

عبد اللطيف السعدون

الكركي،  خالد  الدكتور،  صرخة  استعدت 
الــتــي أطلقها  اتـــحـــدوا«،  »يــا أهــل العربية 
فــي مجمع اللغة العربية فــي عــّمــان، وأنــا 
ــــاور أكــاديــمــيــا عــراقــيــا تـــرك بــــاده إلــى  أحـ
املــنــفــى. حــّدثــنــي عـــن ظـــاهـــرٍة هــجــيــنــٍة في 
ــن مـــديـــنـــة وقـــصـــبـــة عــــراقــــيــــة، هــي  أكـــثـــر مــ
ظـــاهـــرة انــتــشــار املــخــاطــبــة بـــني مجاميع 
كثيرة من السكان باللغة الفارسية، وعلى 
املجاميع  تلك  وبــني  مألوفا،  يكن  لم  نحٍو 
تجار وحرفيون، وطلبة، وآخرون. وزاد أن 
ما جعله مذهواًل حقا مشاهدته مسؤواًل 
ــو يــخــاطــب مــوظــفــي مكتبه  حــكــومــيــا، وهـ
بــالــفــارســيــة، وعــنــدمــا تـــحـــّدث بــالــعــربــيــة 
كانت لغته ركيكة، إلى درجة من الصعب 

عليه توضيح ما أراد أن يقوله.
كشف األكــاديــمــي املــهــاجــر عــن »اخــتــراٍق« 
جــهــاٍت مشبوهٍة،  مــن  التعليم  قــطــاع  فــي 
وإحالها  الــفــارســيــة،  اللغة  نشر  بــغــرض 
محل العربية، لغة الباد، وإحداث تغييٍر 
يضمن  والــســكــانــيــة،  الثقافية  البنية  فــي 
ــيـــاســـي واجـــتـــمـــاعـــي  إيــــجــــاد »لـــــوبـــــي« سـ
نافذ، يمهد لسيطرة إيــران النهائية على 
الـــعـــراق. فــي هـــذا الــشــأن، ذكـــر أن ذلـــك كله 
وأساليب  العلم، وبطرق  يتم تحت ستار 
أقسام  حدثت 

ُ
است فقد  الشبهات،  تثير  ال 

لتدريس  العراقية  الجامعات  في  ومراكز 
الطلبة  يحصل  الفارسية،  واآلداب  اللغة 
امتيازاٍت ال تتوفر  املنخرطون فيها على 
األخـــرى، حيث يتقاضون  األقــســام  لطلبة 
 قـــدرهـــا مــائــة ألـــف ديــنــار، 

ً
 شــهــريــة

ً
مــنــحــة

وُيرسل املتفوقون منهم إلكمال دراساتهم 
العليا في الجامعات اإليرانية. وبالطبع، 
لـــن يــكــون صــعــبــا تــجــنــيــد هــــؤالء الــطــلــبــة، 
 في املنظومات 

ً
واستخدامهم أدواٍت عاملة

األمنية واالستخبارية، وترويض عقولهم 
مهمات  من  إليهم  يعهد  بما  القبول  على 

الحقة.
تعليم  »دورات  املهاجر:  األكاديمي  تابع 
الباد  للشباب في طــول  الفارسية  اللغة 
وعـــرضـــهـــا، تــقــيــمــهــا مـــن تــســمــي نفسها 
ــدنــــي(، وبــتــمــويــل  )مــنــظــمــات مــجــتــمــع مــ
إيــرانــي، ويــتــم تــوزيــع كــراســات ونــشــرات 
مــصــورة وأشـــرطـــة تعليم الــلــغــة مــجــانــا، 
ــــل( فـــــي طـــــــرق تــــدريــــس  ــمـ ــ و)ورشــــــــــــــات عـ
ــوادر تــعــلــيــمــيــة،  ــ ــ ــب كـ ــدريــ ــيـــة، وتــ ــفـــارسـ الـ
واســــــتــــــقــــــدام مــــــدرســــــني وأســــــــاتــــــــذة مــن 
الجامعات اإليرانية، تحت الفتة )التبادل 
الثقافي والــعــلــمــي(. هــل يــحــدث هــذا كله  
لــوجــه الـــلـــه؟«.  وأضـــــاف: »أعــطــيــك مــثــااًل 

قوات  ضد  بها  القيام  يعتزمون  مقاومون 
االحــتــال ومــســتــوطــنــيــه، واعــتــقــل أكــثــر من 
ــوا يـــخـــطـــطـــون ملــثــل  ــانــ مـــائـــة فــلــســطــيــنــي كــ
ــــواء( هــذه  ــلـ ــ هــــذه الــعــمــلــيــات. ولــــم يــنــف )الـ
من  يخفف  بما  يفسرها  أو  الــتــصــريــحــات، 
وطأتها على الجمهور الفلسطيني املنشغل 
يوميا بتشييع الشهداء الذين يعدمون بدم 

بارد على الحواجز الصهيونية.
ي 

ّ
يمن بــدايــة،  الفلسطيني،  الــجــمــهــور  كـــان 

النفس بأن تنحاز السلطة الفلسطينية إلى 
سياسية  حاضنة  تشكل  وأن  االنــتــفــاضــة، 
لــهــا، وكـــان مــســتــعــدًا ألن يــقــدر االعــتــبــارات 
مواقفها،  بعض  تحكم  قد  التي  السياسية 
ــاورة، لــو  ــ ــنــ ــ ــي بـــــاب املــ وأن يــصــنــف ذلـــــك فــ
تــرافــق مــع خــطــوات عملية باتجاه تأجيج 
ــتـــال، ورحــب  املــقــاومــة الــشــعــبــيــة ضــد االحـ
بعدم منع قــوات األمــن للمتظاهرين الذين 
يحاولون الوصول إلى نقاط االحتكاك مع 
الــقــوات اإلســرائــيــلــيــة أحــيــانــا، وتــجــاوز عن 
منعها الشباب وقمعها مسيراتهم نفسها 
أحــيــانــا أخــــرى، مــعــتــبــرا أن نــقــطــة الــتــمــاس 
الــوحــيــدة املــســمــوح بــهــا هــي االشــتــبــاك مع 
الصهاينة،  واملستوطنني  االحــتــال  قـــوات 
ــا دون ذلــــك تــشــتــيــت لــلــجــهــود، وحـــرف  ومــ
الخافات  دائـــرة  إلــى  وانــحــراف  للبوصلة، 
الداخلية.  وفي أســوأ توقعاته،  والنزاعات 
تقف  أن  يتوقع  الفلسطيني  الجمهور  كــان 
هذه السلطة على الحياد، فا تجاهر بدعم 
االنــتــفــاضــة، وال تــحــاربــهــا، رغــبــة فــي جني 
سريع لثمارها عبر العودة إلى املفاوضات، 

ولعل  األمــنــي.  التنسيق  بسياسة  املقبلة 
مــســألــة خـــافـــة الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس 
ســاهــمــت فــي صــب الــزيــت عــلــى الــنــار بني 
خـــصـــوم مـــديـــر املـــخـــابـــرات الــفــلــســطــيــنــيــة 
وأنــــصــــاره عــبــر هــــذا الـــكـــم مـــن الــبــيــانــات 

والبيانات املضادة .
ــــى أن املــجــلــس  ــا، إلــ ــنــ تــــجــــدر اإلشـــــــــــارة، هــ
ــــزي الــفــلــســطــيــنــي اتـــخـــذ قـــــــــرارًا، فــي  ــركـ ــ املـ
ــوقـــف الــتــنــســيــق  مـــــــــــارس/آذار املــــاضــــي، بـ
األمـــنـــي مـــع قــــوات االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، 
وصــفــق حــيــنــهــا أعـــضـــاء املــجــلــس  وقــوفــا 
لــم ينفذ حتى تاريخه،  الـــذي  الــقــرار  لــهــذا 
على الرغم من أن املجلس املركزي هو أعلى 
سلطة في منظمة التحرير، بل يبدوأن ثمة 
توجها قد اتخذ، منذ تاريخ اتخاذ القرار، 
بــعــدم عقد املجلس املــركــزي مــجــددًا، وهو 
املــفــتــرض أن يــعــقــد احــتــمــاعــا كـــل بضعة 

الفلسطينية  باملؤسسات  وإلحاقة  أشهر، 
موضوعة  في  غائب  حاضر  ثّمة  املعطلة. 
التنسيق األمني، وعاقته باتفاق أوسلو 
أكــاد  تجعلني  الفلسطينية،  وبــالــســلــطــة 
التنسيق  السلطة بوقف  أن مطالبة  أجــزم 
األمــنــي مــع إســرائــيــل أصــبــحــت ضــربــا من 
العبث. ذلك أن التنسيق األمنى هو حجر 
الرحى في اتفاق أوسلو. وبدونه ال يستمر 
االتفاق، وال تدوم السلطة الفلسطينية. بل 
ز هذا املفهوم إثر إعادة إنتاج »أوسلو« 

ّ
تعز

بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات الذي 
كـــان لــديــه هــامــش مــن املـــنـــاورة، وجـــزء من 
السيطرة على األرض في مناطق أ، ونفوذ 
وتــأثــيــر وســيــطــرة عــلــى الــجــزء األكــبــر من 
أجهزته األمنية التي شارك جزء منها في 

فعاليات االنتفاضة الثانية. 
ــــو« إلـــحـــاق  ــلـ ــ ــادة إنــــتــــاج »أوسـ ــ ــ كـــرســـت إعـ
باألجهزة  الفلسطينية  السلطة  وظــائــف 
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة. وأصــــبــــح مـــنـــســـق شــــؤون 
الحكومة اإلسرائيلية في الضفة الغربية، 
يوناف مردخاي، الحاكم الفعلي، على حد 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ســر  أمــني  قــول 
التحرير، صائب عريقات. وأعاد الجنرال 
األمنية  األجهزة  دايتون هيكلة  األميركي 
أخــرى  مــرة  بناؤها  تــم  التي  الفلسطينية 
على أسس جديدة، حني تم ربط محافظة  
باستمرارها  إســرائــيــل  أمــن  على  السلطة 
ــك حــتــى يصبح  ــ فـــي عــمــلــيــة الــــســــام، وذلـ
الفلسطينيون حّراسا لأمن الصهيوني، 
وســاهــريــن عليه. وتــدريــجــيــا، تــحــول هذا 

األمني  التنسيق  أن استمرار  إلى  املفهوم 
يعادل ويساوي بقاء السلطة الفلسطينية، 
في غياب كامل لعملية السام املفترضة. 

ــل تـــلـــك الـــتـــهـــديـــدات عــن  يــثــبــت ذلـــــك أن كــ
وإلغاء  السلطة لاحتال،  تسليم مفاتيح 
التنسيق األمني لم تكن سوى شعارات في 
املفاوضات  الستئناف  ومــحــاولــة  الــهــواء، 
تهديد  أنــه  إال  السلمية،  العملية  وإحــيــاء 
ــا دام من  يــفــتــقــر إلــــى أي قــيــمــة عــمــلــيــة، مـ
يطلقونه عاجزين عن تنفيذه، تماما مثل 
الجنايات  محكمة  إلــى  باللجوء  التلويح 
الدولية الذي تبخر بمجرد وصول رسالة 
أمــيــركــيــة تـــهـــدد بـــوضـــع قـــيـــادة فــتــح على 
قائمة اإلرهـــاب، وفــق ما صــرح بــه، أخيرًا، 
عباس زكي عضو اللجنة املركزية لحركة 

فتح، عباس زكي.
الذين  لكل  األوان  آن  اآلخـــر،  الجانب  وفــي 
يطالبون السلطة بإلغاء التنسيق األمني 
الـــذيـــن  ــــي، أو  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــال اإلسـ ــتــ ــ ــع االحــ ــ مـ
اتــهــا  بــأنــهــا عــلــى وشــك  يــصــّدقــون  ادعــاء
أن تفعل ذلـــك، أن يــدركــوا أن ذلــك يتنافى 
مع وظيفتها، ومع االتفاقات املوقعة، ومع 
بقائها واســتــمــرار وجــودهــا. هــذا اإللــغــاء 
يعني تغيير وظيفة السلطة الفلسطينية، 
ــتـــال، وتــحــويــلــهــا  ــك ارتــبــاطــهــا بـــاالحـ وفــ
إلى جزء من  الجديد  الشعبي  في شكلها 
مــقــاوم، ولعل  مــشــروع وطــنــي فلسطيني 
ــذا مـــا ســيــتــكــفــل بـــه جــيــل الــشــبــاب عبر  هــ

انتفاضتهم املجيدة.
)كاتب فلسطيني(

مقموعة، كما كان يحصل في عهد حسني 
أن ينفجر  انـــتـــظـــار ســـاعـــة  يــجــب  ــارك،  ــبــ مــ
بها،  التنبؤ   يصعب 

ٌ
لحظة وتلك  البركان، 

لــكــنــهــا آتـــيـــة، ومـــحـــاوالت تــأخــيــرهــا تحت 
الضغط والقمع لن يزيدها إال قوة وعنفا.

أحدث »الربيع العربي« ارتباكا في دورات 
فقد  العربية،  املنطقة  في  الشعبية  الـــزالزل 
كــانــت حــركــيــة املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة تتسم 
بــالــبــطء، وتــمــيــل إلـــى االســتــكــانــة، ودورات 
الــواقــعــة على  الــــدول  الـــهـــزات الشعبية فــي 
أكثر، على  أو  خطها كانت تحدث كل عقد 
أقــل تــقــديــر. ومــا نــشــاهــده، الــيــوم، هــو نوع 
مـــن الــتــغــيــيــر الـــجـــذري فـــي دورات الــهــزات 
أكــثــر نشاطا، ويمكن  بــاتــت  الــتــي  الشعبية 
توقع حدوثها في أّي لحظة. فهي لم تهدأ 
فــي تــونــس واملـــغـــرب، ودخــلــت إلـــى مناطق 
واليمن،  وســوريــة  ليبيا  فــي  مستقرة  غير 
وحتى الدول التي تبدو هادئة على السطح 
ال ُيـــعـــرف مـــا يــمــور فـــي داخـــلـــهـــا، وال متى 

ِضرُب هزاتها.
َ
َست

الشعبية  الــهــزات  موجة  فــي  أيضا  الجديد 
الحالية، أنها غير مؤطرة، وأغلبها تلقائي، 
وهــنــا خــطــورتــهــا. فــفــي املــوجــة األولــــى من 
ــــورات »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«، وهــــي األخــــرى  ثــ
 فـــي أغــلــبــهــا، إال أنــــه كــانــت 

ً
كــانــت تــلــقــائــيــة

قادرة  هناك حركات مجتمعية وسياسية، 
عــلــى احــتــوائــهــا والــتــأثــيــر فــيــهــا، والــتــطــوع 
لــقــيــادتــهــا وتــأطــيــرهــا، أو عــلــى األقــــل لعب 
دور الـــوســـاطـــة، لــتــخــفــيــف حــــدة تــوتــرهــا. 
ــا نــشــهــده، الـــيـــوم، هـــو جــيــل جـــديـــد من  ومــ
ــال،  ــقــ االحـــــتـــــجـــــاجـــــات، مـــنـــفـــلـــت مـــــن كـــــل عــ
ويرفض كل وصاية، وغير مستعد لتقديم 

أّي تنازالت.
ــديــــم فــي  ــقــ ــد الــ ـــديــ ـــجـ ــر اآلخــــــــر الـ ــنـــصـ ــعـ الـ
ــهـــزات الــشــعــبــيــة أنــهــا تــحــدث في  هــــذه الـ
الــــهــــوامــــش، فـــيـــصـــل صــــداهــــا إلـــــى عــمــق 
الدول التي تحدث فيها، ويتردد صداها 
فـــي كـــل مــنــطــقــة فــيــهــا، وهـــــذا راجـــــع إلــى 
ثــــورة تــقــنــيــات الــتــواصــل الــحــديــث الــتــي 
تـــأطـــيـــريـــا وتــعــبــويــا  تــلــعــب دورًا  بـــاتـــت 
وغير  والفعالية،  بالسرعة  يمتاز  كبيرًا، 
أو ضبط.  أو تحكم  خاضع ألّي وصــايــة 

وحْسب املتابع، هنا، أن ُياحظ أن أكثر ما 
يقع في مصر بعد الثورة يقرأه الناس بما 

يقع في فلسطني. 
إن مــقــارنــة املــضــمــون الــخــطــابــي املــجــّيــش 
للثورة، في بدايتها، بنظيره الراهن الداعم 
لنجاحها يكشف حجم ما تعقده الجماهير 
ــثــــورة فـــي فـــجـــرهـــا، ومــــا تــتــوجــســه  عــلــى الــ
ففي  مــن خيفة فشلها.  االنــتــخــابــات  ــبــْيــل 

ُ
ق

فجر الثورة، لم يكن للجماهير إال قيودها 
لتخسرها، واليوم لها حريتها فهل تفّرط 

فيها؟
التونسية  الثورة  تتجلى  السياق،  هذا  في 
في املحيط اإلقليمي، وفي السياق الكوني، 
باعتبارها منوااًل ثوريا، إن انتكس فسينال 
فتور  املمكنة  أو  القائمة  الــتــحــرر  قــوى  كــل 
وانـــتـــكـــاس. وإن لــلــمــاحــظ ملـــثـــااًل يــمــكــن أن 

يقيس عليه، وهو مثال الثورة الرومانية. 
فــفــي الـــســـادس عــشــر مــن ديــســمــبــر/كــانــون 
أول 1989، اندلعت في العاصمة الرومانية 
ــارســـت ثـــــورة أخـــــذت عـــــّدًا تــصــاعــديــا  بـــوخـ
بلغ أوجــه خــال أســبــوع، وانتهى بإطاحة 
عدم 

ُ
فأ تشاوسيسكو،  نيكوالي  الدكتاتور 

وزوجـــتـــه فــي مــحــاكــمــة صــوريــة بساعتني. 
عن   

ُ
الغوغائية  

ُ
الفرحة أْعمت  ما  وســرعــان 

ُهــْم جهازه  ألــّد  ا 
ً
ف

َ
للّدكتاتور خل  

ّ
أن حقيقة 

الــتــنــفــيــذي وأداتــــــه فـــي الــقــمــع. وفــــي غــمــرة 
قت جبهة 

ّ
تهليل الجماهير ونشوتها، تخل

مــن حــكــم تشاوسيسكو،  املــســتــفــيــديــن  مــن 
ومن األجهزة األمنية، لتشويه قوى الثورة، 
ــانـــت الـــهـــجـــومـــات املــــدّبــــرة عــلــى مــبــانــي  وكـ
اإلذاعــــــــة والـــتـــلـــفـــزة والـــجـــامـــعـــات، وبــعــض 
املــؤســســات الــحــســاســة، كــافــيــة إلفـــقـــاد املـــّد 
ــاس،  ــنــ ــــي وعــــــي الــ ــتـــه فـ ــيـ الـــــثـــــوري مـــصـــداقـ
ولتمكني الرعب من أنفس الرومانيني، فإذا 
الــثــورة أمــس يباركون من  الــذيــن يباركون 
الغد االنقاب عليها. فأعمى الخوف والهلع 
 
ّ
ــروا أن ــ جـــمـــهـــور بـــســـطـــاء الــــنــــاس عــــن أن يــ
الجبهة التي تشكلت بعد إعدام الدكتاتور، 
ــة الـــخـــاص  ــهـ ــبـ ــانــــت تـــســـمـــى »جـ ــــي كــ ــتـ ــ والـ
نائب  إيليسكو،  إيـــون  يتزعمها  الــوطــنــي« 
الرئيس الدكتاتور نيكوالي تشاوسيسكو 

وأحد عتاة رجاله.
ــٍد تــمــت الــســيــطــرة عــلــى أجــهــزة  ــديـ ــن جـ ومــ
الدولة، وُوظفت اآللة اإلعامية في تشويه 
ثانيٍة،  الثائر. وفــي مرحلة  الشباب  صــورة 
في  بتسليحهم  املناجم  عــّمــال  توظيف  تــّم 
معاقبة شــبــاب الـــثـــورة. وخـــال يــومــني من 
املواجهات، أريقت دماء مئات في رومانيا. 
وانتهى األمر بترشيح إيليسكو نفسه مدة 
رئاسية ثانية أعلن فيها فوزه، على منوال 
كل الدكتاتوريات بما يناهز تسعة أعشار 

الناخبني.
ــراءة املـــقـــارنـــة بـــني مــــســــارْي الـــثـــورتـــني،  ــقــ الــ
شبه،  نقاط  تكشف  والرومانية،  التونسية 
ــة فــــي كــل  هــــي بـــمـــثـــابـــة الـــكـــلـــيـــات الــــراســــخــ
حــــراك ثــــــورّي، ويــمــكــن حــصــرهــا فـــي ثــاث 

صغيرًا واحدًا فقط، هناك منظمة اسمها 
ــة(. االســـــــم رومـــانـــســـي  ــريــ ــكــ )إضـــــــــــاءات فــ
ثاثة  كــل  مجانية  دورات  تقيم  وجميل، 
مدن  فــي  الفارسية  اللغة  لتعليم  أشــهــر، 
ــعــــب وبــــغــــداد  ــشــ الـــــصـــــدر والــــشــــعــــلــــة والــ
الـــدورات مئات من  الجديدة، وقــد اجتاز 
إلى  املنظمة  أرسلتهم  بعضهم  الشباب، 
ــــرى يــمــول 

ُ
ــة. مـــن ت ــران إلكـــمـــال الــــدراســ ــ إيـ

هذه الدورات التي ال أشك في أنها تكلف 
مــــااًل وجــهــدًا كــثــيــريــن؟ والـــســـؤال األكــبــر: 
ملــــــــاذا يـــغـــمـــض املـــــســـــؤولـــــون عـــــن قـــطـــاع 
ــاذا  ــ ــا يــــحــــدث، وملـ ــّمـ الــتــعــلــيــم عــيــونــهــم عـ
ــر مـــن مثقفني  ــ يــصــمــت مـــن يــعــنــيــهــم األمـ
ومفكرين وكتاب عن فضح هذه الظاهرة 

وإدانتها؟«
األكاديمي  لــم ياحظ  اآلخـــر،  الجانب  فــي 
املهاجر اهتماما باللغة العربية، لغة أهل 
الفارسية  تلقاه  الـــذي  كــاالهــتــمــام  الــبــاد، 
الــتــي تــوشــك أن تــكــون لغة رسمية ثالثة، 
بــعــد الــعــربــيــة والــــكــــرديــــة، وُيـــــــراد لــهــا أن 
ــل ثــمــة  ــ تـــتـــقـــدم عـــلـــى هــــاتــــني الـــلـــغـــتـــني، بـ
إهــمــال متعمد وواضــــح، كــمــا قـــال، وصــل 
الغزو  مــا بعد  إلــى حــد تجاهل حكومات 
قوانني مهمة، صدرت زمن العهد السابق، 
ــلـــزم املـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة والـــشـــركـــات  تـ
واملـــــنـــــظـــــمـــــات بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى ســـامـــة 
الــلــغــة الــعــربــيــة، واعــتــمــادهــا فــي وثائقها 
ومعاماتها، وتلزم دور النشر بأن تكون 
مطبوعاتها العربية بلغة سليمة، تركيبا 
)الهيئة  أوقــفــت عمل  كما  وكــتــابــة،  ولفظا 
الــعــلــيــا لــلــعــنــايــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة( الــتــي 
للعمل  أكثر من ثاثة عقود،  أسست منذ 
بالحفاظ  كفيلة  تــشــريــعــات  اقـــتـــراح  عــلــى 
الــلــغــة الــعــربــيــة، ومــراقــبــة تنفيذها،  عــلــى 
فـــي تــشــكــيــلــهــا األول نــخــبــة من  وضـــّمـــت 
الــعــلــمــاء والــبــاحــثــني ورجــــال الــفــكــر، وفــي 
هذا املآل، تصبح الخشية من فساد لغتنا 
ابن خلدون من  الجميلة واجبة، وحذرنا 
أن دخول األعاجم إلى أرض الباد يجلب 

معه إلى لغة أهلها الفساد«.
ــر، بــــعــــد مـــــا أفـــضـــى  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ األكـــــاديـــــمـــــي املـ
بمكنونات صدره، تنهد بمرارة، مستعيدًا، 
هو اآلخــر، صرخة خالد الكركي: »يا أهل 
التيه  فــي مواجهة  قفوا  اتــحــدوا،  العربية 
والــــخــــراب، قــبــل أن تــنــتــحــر الــعــربــيــة على 
أعتاب مجامعنا وجامعاتنا، حزنا علينا، 

ألننا كنا عن نجدتها غافلني«.
وبــعــد، يــا أهــل العربية »مــا ذلــت لغة قوم 
إال ذلـــوا، وال انحطت إال وكــان أمــرهــم في 

ذهاب وإدبار«!
)كاتب عراقي(  

بــاعــتــبــارهــا، وكــمــا صــــّرح كــبــار مــســؤولــي 
الــســلــطــة، لــيــســت إال تــعــبــيــرًا عـــن حــالــة من 
اليأس لدى شريحة من الشباب من توقف 
تخبو  ســوف  نيرانها  وأن  الــســام،  عملية 
عــنــد بـــــزوغ أول أمــــل بـــاســـتـــعـــادة املــســيــرة 

السياسية املتعثرة.
ــا، كـــانـــت الـــصـــدمـــة كـــبـــيـــرة عــنــد  ــنـ ــــن هـ ومـ
أن  تثبت  الــتــي  التصريحات  هــذه  ســمــاع 
قمع  فــي  مــتــورطــة  الفلسطينية  الــســلــطــة 
االنتفاضة ومحاربتها منذ يومها األول، 
وأن مئتي عملية تم إجهاضها، وأن مائة 
شاب تم اعتقالهم، لتورطهم بالتخطيط 

لعمليات أخرى.
السلطة  أن  عباس  محمود  الرئيس  أعلن 
األمني،  التنسيق  توقف  لــم  الفلسطينية 
وأن هذا التنسيق األمني ما زال مستمرًا، 
ــة إلــــــى أن األجــــهــــزة  ــ ــحـ ــ ــي إشـــــــــارة واضـ ــ فـ
األمــنــيــة، عندما تــقــوم بــهــذا الــــدور، فإنها 
الــرئــيــس امللتزم  تــقــوم بــه، وفــق تعليمات 
ــيـــات املــــوقــــعــــة. وهـــــي إشــــــــارة ال  ــاقـ ــفـ بـــاالتـ
تــخــلــو مـــن دعــــم واضــــح ملــديــر املــخــابــرات 
الفلسطينية. وقد ترافق هذا التصريح مع 
إشــارتــه إلــى نيته تعيني نــائــب لــه، تكهن 
مــحــلــلــون أن مــاجــد فـــرج قــد يــكــون األوفـــر 
حظا لهذا املوقع، بل قد تكون تصريحاته 
ملـــجـــلـــة ديــــفــــيــــنــــس نــــــيــــــوز، املـــتـــخـــصـــصـــة 
واملــقــروءة أســاســا مــن مــراكــز صنع القرار 
فــي الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة، بــمــثــابــة تقديم 
وتأكيد  الــجــديــد،  لــلــمــوقــع  اعــتــمــاد  أوراق 
على استمرار التزام السلطة  في مرحلتها 

األمــــر اآلخــــر الــــذي حــمــلــتــه مــعــهــا مــوجــة 
أنها  الــجــديــدة،  الشعبية  االحــتــجــاجــات 
ــة، لــكــنــهــا  ــقـ ــيـ ــئـــويـــة ضـ ــبــــدأ بـــمـــطـــالـــب فـ تــ
ــة فــي  ــ ــــويـ ــــدث هــــــــــزاٍت قـ ــــحـ ســـــرعـــــان مـــــا تـ
محيطها، فتنتقل عدواها بسرعة، لتمس 
فئات أوسع. وهنا خطورتها. أما الفارق 
الكبير بني ما حدث في أثناء هزة »الربيع 
العربي« وما قد يحدث اليوم، هو ضآلة 
القائمة  السلطات  أمـــام  املــنــاورة  هــامــش 
من  الجديدة  املوجات  ارتـــدادات  الحتواء 
كل  ــنــفــذت 

َ
اســت أن  بعد  الشعبية،  الــهــزات 

املــســكــنــات واملـــهـــدئـــات الـــتـــي تـــم الــلــجــوء 
األمر  تعلق  مفعولها،  السابق  في  إليها 
بإصاحات أو انقابات أو حروب أهلية.   
 وإذا كان العنوان الكبير للجيل األول من 
الـــهـــزات الــشــعــبــيــة الــتــي أحــدثــهــا »الــربــيــع 
ــربــــي« هــــو »الـــــــثـــــــورة«، فـــــإن الـــعـــنـــوان  ــعــ الــ
الــكــبــيــر لــلــجــيــل الــجــديــد مـــن هــــذه الــهــزات 
ــرفــــض«. وعــلــى الـــرغـــم مــمــا يجمع  هـــو »الــ
ــيـــاء مــشــتــركــة، تــعــبــيــرًا  الــعــنــوانــني مـــن أشـ
عــن اللعنة والــســخــط، إال أن الــثــورة تبقى 
تعبيرًا عن الغضب، أما الرفض فهو ناتج 
عـــن شــعــور بــالــتــهــمــيــش وعــــدم االكـــتـــراث. 
ــّرك الـــيـــوم  ــحــ ــور الــــــذي يــ ــعـ ــشـ ــو الـ وهــــــذا هــ
ــغــــرب. وقــــد حــان  الــشــبــاب فـــي تـــونـــس واملــ
الوقت الحتوائه، قبل أن يتحول إلى ما ال 

تحمد عقباه.
)كاتب مغربي(

 الجماهير املسحوقة التي 
ّ
نقاط. األولى أن

ألجــلــهــا، وبـــهـــا تـــقـــوم الــــثــــورات، تـــغـــدو ألـــّد 
 لــم يــؤطــرهــا وعـــي ثـــورّي 

ْ
أعــــداء الـــثـــورة، إن

ــعــِمــل في 
ُ
ــد حــركــتــهــا. وكــثــيــرًا، مــا اســت

ّ
يــرش

هذا السياق تشبيه لهؤالء البسطاء بأنهم 
 لم تحسن التعامل 

ْ
بمثابة الغريق الذي إن

مــعــه، شـــّدك إلــى األعــمــاق، فينالك مــا يناله 
ــان الـــثـــورات  ــ ــرق، فــالــبــســطــاء فـــي أوطـ مـــن غــ
هم بالضرورة األكــثــر، وهــم وقــود الثورات 
كــونــهــا، أو يحترقون بــهــا، وحــال 

ْ
الــذيــن يــذ

الــســلــبــيــة هـــو الــــذي جــعــل لــهــم فـــي أدبــيــات 
كثيرة صورة سلبية، فخصوا بأسماء مثل 
ر 

َ
ث

َ
السوقة والرعاع والدهماء والهمج والغ

ْجِرجة والغوغاء.. والوخش والبوغاء والرِّ
الــنــظــام  ــاء رأس  إقـــصـ  

ّ
أن الــثــانــيــة  الــنــقــطــة 

القاهر ليس سوى إزالــة لسدادة قمقم، من 
من  املستفيدين  النافذين  نظرائه وحلفائه 
الجماهير  عــلــى  وبــالــتــالــي،  وقــهــره.  حكمه 
الثائرة أن تعلم أن حالها، ُبعْيد الثورة، أشّد 
 من 

ّ
 املــفــرد قــد غــدا جمعا، وألن

ّ
حــرجــا، ألن

كانوا يختفون وراء الحاكم بأمره قد برزوا 
املــجــردة. لكن، على نحو أخطر، بما  للعني 
أنهم سيشكلون كيانا متماسكا متضامنا، 
على  تقضي  أن  إال  الــكــيــانــات  لــهــذه  فليس 
عليها  تقضي  أو  ها 

ُ
حيات فتكون  الــثــورة، 

ها. 
ُ
الثورة فتكون نهايت

ــّد األخـــطـــار املــمــكــنــة  ــ  ألـ
ّ
الــنــقــطــة الــثــالــثــة أن

للثورات هي وسائل اإلعام، ففي كل نظام 
مستبّد يسعى النظام الحاكم إلى ترويض 
وســائــل اإلعــــام بالعصا طـــورًا وبــالــجــزرة 
املـــنـــعـــرجـــات  أن  ــد  تــــجــ أطــــــــــــــوارًا. ولــــــذلــــــك، 
الــحــقــيــقــيــة تــرتــبــط بــالــتــحــكــم فـــي وســائــل 
اإلعام، السيما إن كانت األمور مرتبة، كما 
وقع في تونس في  انقاب 7 نوفمبر 1987، 
حــيــث كـــانـــت اإلذاعــــــة أّول جــهــة يــتــم منها 
إعــان الــوضــع الــجــديــد.  قــد يــرى متابعون 
أن الــقــوى الــنــافــذة فــي الــعــالــم تعاملت مع 
الثورة التونسية بما يبرئ ذمتها إزاء بقية 
العتب  عنها  يرفع  وبما  العربية،  الــثــورات 
في فشل هذه الثورات. ولكن تقديرنا أن في 
هذا الرأي إهانة واستهانة بإرادة الشعوب، 
كما أن فيه وجها آخر لعقلية املؤامرة، وإن 
كــان، في هــذه املــرة، تآمرًا على إنجاح هذه 

الثورة وإفشال أخواتها.
من مامح تازم األلم واألمل لدى الشعوب 
ــات الـــتـــحـــّرر  ــركــ ــن حــ ــا يـــــــدَرك مــ الـــعـــربـــيـــة مــ
العالية، وبالقوانني  الوطنية، ومن كلفتها 
الشعوب  هـــذه  تخلصت  بــهــا  الــتــي  نفسها 
من  ستتخلص  الخارجي،  مضطهدها  من 
ــك، نــجــزم أن  ــذلـ مــضــطــهــديــهــا املــحــلــيــني. ولـ
ثــــورات هـــذه الــشــعــوب لــن تــهــزم، وإنــمــا كل 
 كــلــفــة كـــل مــنــهــا مــتــفــاوتــة، 

ّ
مـــا فـــي األمــــر أن

 الـــقـــانـــون األســـاســـي فـــي الــــثــــورات هو 
ّ
وأن

أن وقــودهــا الــدم، وكــل قطرة دم خطوة في 
.
ً
مسار الحرية الذي كثيرًا ما يكون طويا

املستقبل املتوسط والبعيد للثورات أخطر 
مــن مــآالتــهــا الــقــريــبــة واملـــبـــاشـــرة، فــالــثــورة 
الـــفـــرنـــســـيـــة ظـــلـــت وقــــــــودًا يـــدفـــع الــشــعــوب 
ــاق.  ــتـ ــعـ ــــى قـــيـــم الـــحـــريـــة واالنـ املــتــعــطــشــة إلـ
ولــذلــك، فشل مــنــوال ثـــورّي مــعــنّي هــو فشل 
لكل قوى التحّرر في عهده وبعده. ولذلك، 
ستجد بني كل دعاة الحرية نصيرًا للثورة 
ــااًل يــلــهــم قـــوى  ــثــ ــكـــون مــ ــتـ الـــتـــونـــســـيـــة، وسـ
ويقيننا  التاريخ.  وعبر  العالم  في  التحّرر 
الــتــونــســيــة ستستقر في  الـــثـــورة   

ّ
أن الــيــوم 

 ،
ً
الضمير اإلنــســانــي مــنــوااًل ثــوريــا أصــيــا

 قــوى 
ّ

وذا كــثــافــة رمـــزيـــة عـــالـــيـــة، وســـتـــظـــل
الــثــورة، وتعتبر  التحرر تستلهم قيم هــذه 

من مساراتها.
)كاتب تونسي(

»السلطة« واستمرار التنسيق األمني

الجيل الثاني من ثورات الشارع العربي

الثورة التونسية أمًال أخيرًا للشعوب

بغداد تتكلم الفارسية

إلغاء التنسيق 
األمني مع االحتالل 

شعارات في الهواء

أحدث »الربيع 
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كأنما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أراد إضافة فقرة إلى تاريخه، تحمل مفارقة 
العنفوان وتمام  أفعله، في ذروة  أال  أو ما كنت قاصدًا  أفعله،  لم  ما  تقول:  حميدة 
الصحة؛ هأنذا أفعله في حال االعتالل، وفي هزيع العمر، بمعنى أنني استنكفت عن 

فعله قصدًا وصبرًا واحتياجًا، وليس عجزًا.
العسس  املنقوع في  )77 عامًا(  أي محمد مدين  »توفيق«  اليوم، غّيب  فبوتفليقة، 
للجزائريني، وفي  الجمعي  الــوعــي  فــي  أظــفــاره، حتى أصبح »وحــشــًا«  نعومة  منذ 
تسميتهم املــجــازيــة لــه. الــرجــل، فــي بــدايــاتــه الشبيهة بــبــدايــات رجــال أمــن حركات 
التحرر، وذو املــآالت الشبيهة أيضًا، بمآالت رجــال األمــن وأواخــرهــم في أقطارهم 
املستقلة، بالغالظة واألفاعيل الجهنمية التي يغلفونها بمنطق الدفاع عن »الثورة« 
وعن الدولة؛ كانت له بدايات ثورية: مجرد عامل على ظهر سفينة، عاش طفولته في 
حيي القصبة وبولوغني الشعبيني، قبل أن يلتحق بجبهة التحرير الوطني، من نافذة 
 
ً
مخابرات الثورة التي أسسها عبد الحفيظ بوصوف. كانت تلك املخابرات مدرسة
الفرنسي  املستعمر  ضــد  الــثــوري  الكفاحي  الفعل  بــني  زاوجـــت  تخصصها،  فــي 
الجيش  أســرار  العدو، وكشف  اختراق صفوف  التالمذة وقدرتهم على  وشجاعة 
الفرنسي، وبيع بعضها ملن يرغب في الشراء من أعداء الفرنسيني، واإلسهام في 
تمويل الثورة بأرباح الجهاز. تجربة استخبارية بديعة في الزمن الجميل، لعل من 
أطرف ما فيها أن بوصوف ذاك )وقد تآخيت شخصيًا، في الجزائر، مع ابنة أخيه 
التي تصلح كل واحــدة منها إلنتاج فيلم  العجائب  ســارة( جعل تالمذته يفعلون 
سينمائي، لو أن السينما وسوقها معنيان بالزمن الجميل. من تلك اللقطات، كشف 
أحد عمالء االستخبارات املركزية األميركية في الجزائر، والتحقيق معه، واعترافه 
التحرير  للوكالة األميركية، فأخبرت جبهة  بأسماء وزراء عرب، كانوا جواسيس 
بها الحكومات املعنية. وفي لقطة أخرى، ربما تسمح بها مساحة هذه السطور، أن 
د الفرنسيني واألوروبيني، انتقت، ذات مرة، فتاة 

ّ
املدرسة البوصوفية التي كانت تجن

دتها 
ّ
الناتو وعشيقة له، فجن فاتنة، تعمل سكرتيرة لدى أهم الجنراالت في حلف 

املدرسة  زّود  الــذي  نفسه  الجنرال  تجنيد  في  الفتاة،  ونجحت  بــوصــوف،  مدرسة 
نتها من التقاط اتصاالت 

ّ
الجزائرية، وحزبها وجيشها، بأجهزة اتصال حديثة، مك

الجيش الفرنسي ورصد تحركاته. ذلك ناهيك عن تجنيٍد غير مسبوق، في تاريخ 
مــخــابــرات الــدنــيــا، لـــوزراء مــن حكومة الــعــدو، منهم ميشيل دوبــريــه، الــوزيــر األول 
نفسه، في عهد ديغول، وفوركارد وزير االقتصاد، وإيدغار بيرزاني وزير الفالحة، 
وشخصيات اجتماعية وسياسية أخرى، بالغة األهمية، منها أوناسيس اليوناني. 
لكن ذلك كله لم يكن في زمن »توفيق«، وال كانت الروح الجميلة التي اجتذبت ذوي 

ضمائر من فسطاط العدو موصولة بالروح التي عافها الجزائريون.
، وكانت 

ً
 دولــيــة

ً
مــع وصــول »توفيق« إلــى موقع مدير املــدرســة، التي حــازت شــهــرة

السابعة في التصنيف العاملي ألجهزة املخابرات، واألولى عربيًا، كانت غزالنها قد 
عاد ألجله هيكلة املؤسسة 

ُ
تبّدلت بقرودها، فقبل أن يحل »توفيق« في منصبه، وت

ذراعــًا  التي تضم 12  واألمـــن«  االستعالم  »دائـــرة  عــنــوان  الجزائرية، تحت  األمنية 
؛ كــان الشعب الــجــزائــري قــد تململ ثــم انفجر. أقــيــل، فــي عــام 1988، لكحل 

ً
أمــنــيــة

عياط ومحمد بتشني عن مديرتي »األمــن العسكري« و»الوقاية واألمــن«، وأصبح 
بلخير،  العربي  الجنرال  مــع  ذا صلة حميمة  كــان  الــرهــان.  فــرس  الغليظ  »توفيق« 
أيام املرحوم، الشاذلي بن جديد. وبلخير وخالد نزار كانا  الرئاسة  رئيس ديــوان 
 منهما ال يجيز له الدستور 

ً
يصنعان الرؤساء بعد املرحوم، هواري بومدين، ألن كال

أن يصبح رئيسًا، بحكم أنه عمل ضابطًا في الجيش الفرنسي، ولم يلتحق بالثورة 
يوم اندالعها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1954. ولعل هذه الفقرة من الدستور، 
ما  في  الجزائر  أسباب مشكلة  إحــدى  والتاريخي، هي  الوطني  باملعيارين  ة 

ّ
املحق

بعد، حيث وقف العسكر وراء ظهر الدولة، يوجهونها إلى حيث تروق لهم الوجهة.

صقر أبو فخر

كان لحروب الفرنجة شأن كبير في انتصار البرجوازية األوروبية على النظام 
يــعــّدون موتاهم على طريق  النبالء واألســاقــفــة  كــان  الــقــديــم، فبينما  االقــطــاعــي 
آخر  انتهت  املــتــزايــدة. وعندما  أموالهم  يــعــّدون  والصيارفة  التجار  كــان  الــقــدس، 
حمالت الفرنجة على املشرق العربي، اكتشف النبالء أنهم شارفوا على اإلفالس. 
واملخرج الوحيد هو بيع أراضيهم للتجار، لكي يستمروا في إنفاق أثمانها في 
قصورهم الباذخة. وكان ذلك أول مسمار ُيدق في نعش اإلقطاع األوروبي. وفي 
القرن الرابع عشر، كان للطاعون الذي ضرب إنجلترا شأن مهم في تفكيك عالقة 
التبعية بني الفالح واإلقطاعي. وفي عام 1755، أدى زلزال هائل إلى اجتياح أمواج 
البحر سواحل لشبونة، فقتل فيها نحو مائة ألف نسمة. وساهم ذلك الزلزال في 
انبثاق عصر األنوار األوروبي، نتيجة املجادالت الفلسفية والدينية التي اندلعت 

آنذاك، والنقد الذي طاول الكنيسة الكاثوليكية، وتفسيراتها الخرافية للزلزال. 
الجيش  بعد هزيمة  إال  العثمانية جديًا  اإلصــالحــات  تبدأ  لم  وحتى في بالدنا، 
العثماني أمام جيش محمد علي في الشام. واكتشف السلطان محمود الثاني 
حديثًا.  نظاميًا  وأســس جيشًا   ،1826 في سنة  االنكشارية  فألغى  الخلل،  هــذا 
وغداة حرب القرم التي ُهزمت فيها تركيا أمام روسيا، صدر »خطي همايون« 
في سنة 1856 الذي نص على احترام حرية األديان، وعلى إزالة األلفاظ التي تحط 
من قيمة غير املسلمني من املحّررات الرسمية للدولة كالبيوع التي كان بعضها 
ُيكتب على النحو التالي: »باع الكافر ابن الكافر جرجيس بن حنا منزله إلى ابن 

ساكن الجنان محمد أنور بن صالح باملعلوم من الرياالت«. 
، قبل أن تتعرف إليه النخب العربية. وهو ظهر 

ً
بدأ الفكر اإلصالحي في تركيا، أوال

التقدم األوروبــي، وتحفزت ملواجهة  التي اطلعت على  التركية  لدى اإلنتلجنسيا 
انحطاط النخب العسكرية والدينية التي كانت ال تقوم من هزيمٍة حتى تقع في 
هزيمة أخرى. وكان أبرز أبطال اإلصالح مدحت باشا، رئيس حزب األحرار الذي 
ثم  الدين واملحافظون،  الدستور في سنة 1877. وبالطبع، عارضه رجــال  أعلن 
السلطان عبد الحميد نفسه الذي لم يكن مستعدًا للتنازل عن سلطاته ملصلحة 
الدينية  والشبكات  األوقــاف  واألعيان حول مؤسسة  املــالك  الدستور. وتمترس 
قل مدحت باشا بتهمة قتل السلطان عبد العزيز 

ُ
التقليدية. وفي نهاية املطاف، اعت

الذي انتحر في الواقع، وحكم عليه باإلعدام الذي خفف إلى اإلقامة الجبرية في 
املنفى الحجازي. وهناك في جدة، ُوجد مخنوقًا في سنة 1884.

ــام الــيــابــان جــاءت  دة الـــثـــورات )هــزيــمــة روســيــا أمـ
ّ
كــانــت الــحــروب الــخــارجــيــة وال

بثورة 1905، وهزيمتها في الحرب العاملية األولى أدت إلى ثورة أكتوبر 1917. 
وهزيمة الجيش املصري في حرب 1948 ولدت ثورة الضباط األحرار في يوليو 
دة املصائب والكوارث بال ريب. ومع أن املفكرين 

ّ
1952(. لكن الحروب األهلية وال

إلى  الكواكبي  الرحمن  العرب كثيرون جدًا، من عبد  والنهضويني  اإلصالحيني 
خير الدين التونسي، ومن فرح أنطون إلى عبد الرحمن الشهبندر، إال أن التاريخ 
العربي الحديث لم يشهد شخصية مثيرة من طراز مدحت باشا. ولو أن جمال 
الوحدة مع سورية في سنة 1958،  إّبــان  اتخذ، في ذروة زعامته  الناصر  عبد 
وراءه  الــنــاس ســارت  لكانت  والعلمانية  الديمقراطية  فــي شــأن  قـــراراٍت حاسمة 
كما تسير وراء نبي، وهو ما فعله جزئيًا الحبيب بورقيبة في مدونة األحــوال 
الشخصية. لكن، هل كان عبد الناصر ديمقراطيًا حقًا؟ بالطبع، لم يكن علمانيًا، 
آنــذاك، بل  ولم تكن هاتان املسألتان على جــدول أعمال الحركة القومية العربية 

التحرر الوطني.
ُبني في األمــس، وهــا نحن دائخون في  اليوم هو نتيجة توليدية ملا  ما نشهده 
حروبنا وهزائمنا وكوارثنا، وال نعرف ما السبيل إلى الخروج من هذا الشرك 

الفظيع. وما برح املال في بالدنا يجّر املال، والقمل يجّر الصئبان. 

توفيق بوعشرين

الــذي حل  العربي  الربيع  العربي كان سيكون أفضل، لوال  العالم  أن  يعتقد بعضهم 
، قبل خمس سنوات، على هذه القطعة الجغرافية املّيتة من العالم. ويرى 

ً
ضيفًا ثقيال

هؤالء أن العرب كانوا يتعايشون مع أنظمة الفساد واالستبداد التي كانت تحكمهم 
املذاهب والطوائف في بلدانهم،  بالقهر، لكنها توفر لهم األمن واالستقرار وتعايش 
حتى وإْن على حساب كرامة املواطن وحريته ورفاهه. لنتصّور، إذن، السيناريو الذي 
ق في حالة األنظمة التي سقطت أو تزعزعت أو 

ّ
لم يقع في بلدان الربيع العربي، ولندق

تغّيرت، كيف كانت ستصبح، وقد امتد عمرها خمسًا وعشر سنوات أخرى؟
أمضى  أن  بعد  الفساد،  في مستنقع  أكثر  وعائلته  علي سيغرق  بن  الجنرال  كــان 
وعائلتها  لزوجته  كــان سيبني  الحريات.  وخنق  والتسلط  االستبداد،  في  23 سنة 
أجل  من  املريض،  للرئيس  خليفٍة  في  التفكير  عليها  ستفرض  مالية،  إمبراطورية 
التونسيون سيصبرون على االستبداد  التي تبيض ذهبًا. هل كان  السلطة  حماية 

والفساد؟ 
لنتصّور أن حسني مبارك استمر في حكم مصر، وفي التمهيد ملشروع التوريث، 
واالستمرار في تزوير االنتخابات، وتجريف الحياة السياسية، وتوطيد أركان دولة 
الفساد التي أطلقت أيــدي رجــال األعــمــال فــي قــوت الــنــاس، وبــاعــت الــغــاز إلسرائيل 
بأثمنة تفضيلية، ورضيت أن تحول مصر من بلٍد يقود العالم العربي إلى بلد كل 
دوره التوسط بني إسرائيل والفلسطينيني. هل كان ماليني املصريني سيبقون في 
عشوائيات، وجالسني أمام الفضائيات، والرئيس يدمر البلد، ويوسع من نفوذ القوى 

الدينية الغاضبة في قاع املجتمع؟ 
لنتصور ليبيا، وقد أكمل معمر القذافي عقده الرابع في حكمها، ودخل إلى الخامس 
مدججًا بالحديد والنار والخطب الطويلة وزوار الفجر. هل كان شعب ليبيا سيقبل 
خمس سنوات أخرى من حكم املجنون الذي أهدر ثروات كبيرة على مغامراته في 
الشرق والغرب، وصنع من ليبيا أضحوكة بني األمم، بعد أن نصب نفسه ملك ملوك 

قبائل إفريقيا. 
لنتصّور اليمن، وقد مدد سلطة علي عبد الله صالح، وأعطاه مزيدًا من الوقت والنفوذ، 
واملــذاهــب،  والــجــهــات  القبائل  تناقضات  على  والــلــعــب  الــثــعــابــني،  رؤوس  فــوق  للقفز 
واالستمرار في التخطيط لتسليم البالد إلى ابنه الباّر، لتأبيد ساللة الزعيم في حكم 
اليمن الذي يعيش خارج الزمن. هل كانت أحــوال البالد املتعبة ستصبر على حكم 

من هذه الفصيلة؟
لنتصّور بشار األسد، وقد استمر في حكم شعب سورية، ووضع البالد في دوالب 
الــذقــون بشعار  والضحك على  اإلصـــالح،  زمــن  وتبديد  الوحيد،  والــحــزب  املخابرات 
املمانعة وبإجراءات االنفتاح االقتصادي الكاذب الذي ينتهي ريعًا في جيوب العائلة 
 في حاضٍر كهذا؟

ً
والعشيرة والطائفة. هل كان السوريون سيصنعون لهم مستقبال

لنتصّور املغرب من دون ربيع، وقد أحكم حزب الدولة )األصالة واملعاصرة( قبضته 
على الحياة السياسية، ووصل إلى الحكم في محاولٍة لتقليد النموذج التونسي الذي 
كان يغري الدولة العميقة في الرباط بتقليده، نموذج فيه نمو وليس فيه تنمية، فيه 
انفتاح وليس فيه ديمقراطية، فيه أحزاب وليس فيه تعّددية، فيه تطبيٌع مع الغرب وال 
تطبيع مع الشعب. هل كان املغاربة سيشهدون تعديالٍت دستورية يتنازل فيها امللك 
عن نصف سلطته، وهل كان اإلسالميون سيصلون إلى السلطة على ظهر صناديق 

االقتراع؟
العربية، حني خرج  البالد  أن تشهده  يمكن  أفضل سيناريو  العربية  الثورات  كانت 
الشباب إلى امليادين والشوارع، يرفعون شعارات الخبز والحرية والكرامة اإلنسانية، 
 
ً
تب للربيع عمر أطول ألزهر، ولو وجد مساندة

ُ
ر وسلمية وتعددية. ولو ك

ّ
بكل تحض

أن  يظن  يكن  لم  املتفائلني  أفضل  تاريخيًا ألزمــة معقدة.  لكان مخرجًا  الــغــرب،  من 
تخرج هذه الثورات، قبل أن يجري تحريفها أو خنقها أو عسكرتها أو تطييفها من 

رحم العرب املرضى، واملصابني بأعطاب كثيرة.

حكاية »توفيق« في الجزائر كوارث وهزائم

سيناريو ال ربيع فيه

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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دمشق ـ لبنى سالم

عليها  يعتمد  الــتــي  التدفئة  طــرق  تختلف 
السوريون هذا الشتاء تبعًا للمنطقة التي 
مع  االقــتــصــاديــة.  وحالتهم  فيها  يعيشون 
 الحصول على الـــدفء لــم يعد أمــرًا يسيرًا 

ّ
ذلــك، فــإن

 للبعض منهم.
ً
للكثيرين، بل بات مستحيال

تــعــتــمــد مــعــظــم الــبــيــوت فـــي ســـوريـــة عــلــى الــحــطــب، 
خصوصًا في املناطق الريفية. وتقّدر حاجة األسرة 
الواحدة منه خالل فصل الشتاء بنحو طنني، فيما 
يراوح سعر الطن الواحد ما بني 125 دوالرًا أميركيًا 
 

ّ
و150. بائعو الحطب باتوا منتشرين بكثرة في كل
املناطق من دون استثناء، سواء الخاضعة لسيطرة 
النظام أو املعارضة. فقد استبدلت معظم العائالت 
مـــدافـــئ املـــــــازوت بـــمـــدافـــئ الـــحـــطـــب، وبـــاتـــت تــجــارة 

األخير هي األكثر رواجًا.
 
ً
تعديال »أجرينا  دمشق:  من  يقول حكمت منصور، 
في شكل املدفأة عند الحّداد لتالئم الحطب. يعيش 
 
ّ
أهــلــي فـــي قــريــة ســاحــلــيــة، وحـــني ذهــبــت وجــــدت أن
ــــرداء. يقطع  ــــي املــحــيــطــة بــهــا بــاتــت جـ معظم األراضـ
تــجــار الــحــطــب األشـــجـــار ويــبــيــعــونــهــا فــي األســــواق 
ويتقاسمون أرباحها مع القوات التي تسيطر على 
املــنــطــقــة. وحــــني اعـــتـــرض أهـــالـــي قــريــتــي عــلــى قطع 
األشجار قالوا لهم إنهم يقطعونها ألسباب أمنية«.

أبــو محمد الغساني، فــي ريــف إدلـــب، تعتمد  عائلة 
منا أشجار 

ّ
أيضًا على الحطب. يقول أبو محمد: »قل

من  بالكثير  تمدنا  ويّبسناها.  ــاهــا 
ّ
وخــزن الــزيــتــون 

الـــدفء كونها غنية بــالــزيــوت. هــذا مــا يفعله معظم 
أصحاب أراضــي الزيتون في القرية. من ال يملكون 
مثلها يشترون حطب السرو أو الكينا من األسواق«.
ــي مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة تنظيم  ــ ــازوت اآلتـ ــ ــ يــعــتــبــر املـ
»داعــــــش« املـــصـــدر الــوحــيــد لــلــوقــود فـــي الــعــديــد من  
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ّ

فكل والبنزين منها.  املـــازوت  ليترًا من   50 نحو 
كيلوغرامات من البالستيك يمكن أن تنتج 8 ليترات 

بنزين ومازوت«.
يــبــاع الــلــيــتــر الـــواحـــد مــن هـــذا الــنــوع بــمــا ال يتعدى 
ــف من 

ّ
تــوفــره، ويــصــن دوالرًا ونــصــف دوالر بحسب 

ــة كـــونـــه يــحــتــوي عــلــى شــوائــب  ــئـ املـــحـــروقـــات الـــرديـ
انبعاثات ضـــارة خــالل تصنيعه وإحــراقــه.  ويــصــدر 
وقــــد يــتــســبــب بــمــخــاطــر كــبــيــرة عــلــى صــحــة الــنــاس. 
يــقــول عـــمـــار: »اســتــخــدمــه املـــحـــاصـــرون فـــي أغــــراض 
دات 

ّ
هامة، كتشغيل آليات للنقل وتشغيل بعض املول

املــيــاه، كــمــا اســتــخــدم للتدفئة. ال نعرف  الســتــخــراج 
إن كــان يسبب الــضــرر حــقــًا.. أحــد أصدقائي ويدعى 
حــمــدان، كــان يعمل معنا باستخراج هــذا الــنــوع من 
املازوت العام املاضي، لكنه أصيب بالسرطان وتوفي 
 اســتــخــراج املــــازوت 

ّ
بــعــد عـــدة أشــهــر. يــقــول أهــلــه إن

سّبب له السرطان.. ال أعرف إن كان هذا دقيقًا«.
التدفئة  فــقــرًا تصبح خــيــارات  البيوت األكــثــر  داخـــل 
أن  أكثر، ويمكن ألي شيء قابل لالحتراق  محدودة 
الهالل  فــي  املتطوعة  تــقــول  للتدفئة.  وقـــودًا  يصبح 
األحـــمـــر فـــي حــلــب، هـــالـــة: »الــكــثــيــر مـــن الـــعـــائـــالت ال 
تشتري أي نــوع من وقــود التدفئة. دخلت منذ أيام 
الى إحدى الغرف املتهالكة لنازحني كانت حيطانها 
ــــورق  ــم يـــحـــرقـــون الـ ــهـ ــواد. اكــتــشــفــنــا أنـ ــ ــــسـ حـــالـــكـــة الـ
والكرتون وأحيانًا األقمشة للتدفئة. يبحث األطفال 
طـــوال الــنــهــار عــن أي شـــيء قــابــل لــالحــتــراق لتطبخ 
عليه أمهاتهم بعض الطعام ويحصلوا على الدفء 
مــنــه مـــســـاًء«. تــتــابــع: »أحـــد األطــفــال كـــان يــعــانــي من 
التهابات تنفسية حــادة ويعاني آخــرون من جفاف 
من  الــعــديــد  »صـــادف  التنفسية«. تضيف:  املــجــاري 
 اآلبــاء ال يدركون 

ّ
زمالئي الحالة نفسها. األخطر أن

مــدى خــطــورة هــذه األدخــنــة على صحتهم وصحة 
أطفالهم، وال بديل لديهم«.

املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة. يبيعه التنظيم  
ــا فـــي مــنــاطــق  ــ لــلــتــجــار الـــذيـــن يــبــيــعــونــه بــــدورهــــم إّمـ
الــنــظــام. مصدر هذا  مناطق  أو لسماسرة  املــعــارضــة 
النوع من املازوت لم يعد خافيًا على أحد فهو يتمّيز 
بلونه القاتم ورائحته الكريهة والواخزة، كونه مكرر 
بــطــريــقــة بــدائــيــة أو غــيــر مــكــرر عــلــى اإلطـــــالق، وبـــات 
السوق  في  السورية  املناطق  من  العديد  في  منتشرًا 
الــســوداء. ُيعرف في األســواق باسم »مــازوت داعــش« 
أو »املـــازوت األســـود«، ويــبــاع الليتر الــواحــد منه في 
حال توفره بنصف دوالر. ويرتفع سعره إلى أكثر من 
الــذي يعمل سائقًا  4 دوالرات أحيانًا. يوضح أحمد، 
 »احـــتـــواء هـــذا املـــــازوت عــلــى الــشــوائــب 

ّ
فـــي حــلــب، أن

يتسبب بأضرار صحية، إذ يصاب العديد من بائعيه 
بأمراض وتقرحات جلدية والتهابات تنفسية«.

 »رائحة املازوت األسود 
ّ
تقول أم أحمد، من إدلب، إن

نا مضطرون 
ّ
كريهة للغاية وقد تسبب الدوخة. لكن

الســتــعــمــالــه. ســعــره مــرتــفــع وال أشــعــل املـــدفـــأة أكثر 
من 3 إلى 4 ساعات فقط في املساء. ندفع 35 دوالرًا 
أكثر  للمازوت، بينما ال يجني زوجــي  شهريًا ثمنًا 
من 80 دوالرًا. مع هذا فنحن أفضل حااًل من غيرنا، 

فمعظم العائالت هنا ال تحصل على هذا الدخل«.
العائالت  املــحــاصــرة، فتعيش آالف  املناطق  فــي  أمــا 
السورية في ظل منع دخول جميع أنواع املحروقات، 
مـــا دفــــع ســكــانــهــا البـــتـــكـــار طــــرق جـــديـــدة لــلــتــدفــئــة. 
مـــن ذلــــك اســـتـــخـــراج مـــادتـــي املــــــازوت والــبــنــزيــن من 
البالستيك في غوطة دمشق وحي الوعر في حمص.
 
ّ
ــــق أن ــــشـ ــن ريـــــــف دمـ ــ ــقــــي مــ ــدمــــشــ ــار الــ ــ ــمـ ــ ــــح عـ ــــوضـ يـ
»ورشــات استخراج مازوت البالستيك تجمع املواد 
باإلضافة  القصف  فات 

ّ
مخل من  غالبًا  البالستيكية 

الـــى مــا يــتــبــرع بــه األهــالــي مــن الــقــطــع البالستيكية 
الكميات  تــوفــر  حـــال  »فـــي  يــتــابــع:  املستعملة«.  غــيــر 
تستخرج  أن  للورشة  يمكن  البالستيك  من  الكافية 

مجتمع
أطلقت منظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسيف« نداء لجمع 2.8 مليار دوالر ملساعدة األطفال 
في حاالت الطوارئ اإلنسانية في مختلف أنحاء العالم هذا العام. وقال مدير برامج الطوارئ في 
الــذي نعتبره مقياس إنقاذ  العناية بالتعليم،  إلى  املبلغ يهدف  املنظمة، إسكندر خــان، إن »ربــع 
حياة األطفال«، في وقت أدت الحروب في عدد من املناطق إلى إغالق مدارس. وتجدر اإلشارة إلى 
أن الجزء األكبر من مناشدة »يونيسيف«، والذي يقدر بنحو 1.16 مليار دوالر، يستهدف سورية 
)أسوشييتد برس( والدول املجاورة التي تستضيف عددًا كبيرًا من الالجئني.  

ق بـ«اللجوء املؤقت«، وفرض قيود على لّم شمل 
ّ
وافقت الحكومة النمساوية على تعديالت تتعل

بــالدهــم. وبحسب  في  الدموية  الصراعات  انتهاء  بعد  الحرب  وترحيل الجئي  لالجئني،  األســرة 
الوكالة النمساوية الرسمية، فقد وافقت الحكومة على التعديالت املقترحة من قبل وزيرة الداخلية 
اللجوء ممن تنطبق  لطالبي  ثــالث سنوات  ملــدة  اللجوء  يوهانا ميكل اليتنر، وتنص على منح 
التعديالت  الــشــروط، على أن ينظر في مــدى خطورة الوضع في بلد املنشأ. وال تقتضي  عليهم 
)األناضول( بالضرورة عودة الالجئ إلى بلده بمجرد عودة السالم فيه.  

النمسا تقّر تعديالت تتعلّق بقانون اللجوء»يونيسف« تجمع 2.8 مليار دوالر لمساعدة األطفال

لندن ـ كاتيا يوسف

تتجاهل شابات ونساء كثيرات تصّرفات 
ــد تــكــون  ــن أنـــهـــا قـ ــم مـ ــرغـ الـــشـــريـــك، عــلــى الـ
ــارات قــاطــعــة إلـــى أن الـــواحـــدة  ــ أحــيــانــًا إشــ
ــا في   ال تــعــنــي لـــه شــيــئــًا ووجــــودهــ

ّ
مــنــهــن

ــعــــّدى الــــهــــامــــش. لـــكـــن ثـــّمـــة  ــتــ حـــيـــاتـــه ال يــ
مــــن تــعــتــقــد بــإمــكــانــيــة تـــبـــديـــل طـــبـــاعـــه أو 

أحاسيسه تجاهها.
من  أكثر  القلب،  مفطورات  النساء  قصص 
أن تــعــد وتـــحـــصـــى، لــكــن نــــــادرًا مـــا تــجــرؤ 
التحّدث عن عالقتها   على 

ّ
الــواحــدة منهن

من  كبرياؤها  يمنعها  مــا  غالبًا  الفاشلة. 
ــي الـــشـــخـــص الــــــذي أحـــّبـــتـــه، 

ّ
ــبــــوح بــتــخــل الــ

عنها. منال )27 عــامــًا(، واحــدة من هــؤالء، 
تــســرد قــّصــتــهــا لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، على 
أمــل أن تلفت انتباه أخــريــات إلــى عالمات 
إليها،  بالنسبة  بــرأيــهــا.  املــزّيــفــة،  الــعــالقــة 
الــشــريــك، إنما في  املشكلة قــد ال تكمن فــي 
تهّمه  امــرأة  إزاء  مختلفة  معايير  اعتماده 
ــــروي مـــنـــال بــحــزن  وأخـــــرى تــمــأ فـــراغـــه. تـ
إهمال  عن  النظر  ت 

ّ
عندما غض تجربتها، 

ــه بـــهـــا، حـــني كــان  ــبـــاالتـ شــريــكــهــا لــهــا والمـ
يعتذر عن مالقاتها ألسباب واهية، ومنها 

إمــضــاء الــوقــت مــع األصـــدقـــاء أو ممارسة 
التمارين الرياضية في النادي أو مشاهدة 
ــأ أن  ــ ــــم أشـ بـــرنـــامـــج تـــلـــفـــزيـــونـــي. تــــقــــول: »لـ
أخسره، وبحثت له عن أعــذار«. وحني كان 
ــام وال يــجــيــب عــلــى اتــصــاالتــهــا  ــ يــغــيــب ألّيـ
على  إال  بعدها  تجرؤ  تكن  لــم  ورسائلها، 
إثــــارة غضبه.  بــمــزاح، خــوفــًا مــن  معاتبته 
ـــــــه ال يــكــتــرث 

ّ
ــًا أن ــ ــــحـ تـــضـــيـــف: »كـــــــان واضـ

ها أرادت أن تغّيره وأن توقعه 
ّ
ألمري«، لكن

فــي حــّبــهــا. وراحـــت تتساهل مــع أخطائه، 
يقّربه  لم  إليه.  لتهرع  إشــارة منه  وتنتظر 
ذلـــك مــنــهــا، بــل اســتــمــّر فــي االبــتــعــاد أكثر 

وأكثر. وباتت هي من يتصل أواًل، وهي من 
يسأل عن موعد اللقاء. تقول: »رّبما ما كان 
رة في جميع األوقات 

ّ
ينبغي أن أكون متوف

وال أن أظهر شغفًا كبيرًا به«.
ــت وردة أو بــطــاقــة 

ّ
تــمــن مـــيـــالهـــا،  فـــي عــيــد 

مـــعـــايـــدة مـــنـــه. وهــــي كـــانـــت قـــد رجـــتـــه قبل 
عــذرًا  وجــد  لكنه  عنها،  ينشغل  أال  شهرين 
ــص مـــن األمــــــر. وتــخــبــر أنـــهـــا بجهد 

ّ
لــلــتــمــل

ــألــــة ال تــســتــحــق   املــــســ
ّ
ــا بـــــــأن ــ ــهـ ــ ــعـــت ذاتـ ــنـ أقـ

تــضــخــيــمــًا، وراحـــــت تـــبـــّرر لـــه لــتــســتــمــّر في 
عالقة تشّبثت بها وحدها، مشيرة إلى أنه 
السابقة  بحبيبته  اهتمامه  واضــحــًا  »كـــان 

من خالل كالمه عنها بشغف وعن األماكن 
التي  التي قصدها معها والــهــدايــا  الــّراقــيــة 
جلبها لها. لكنه لم يدُعني يومًا إلى عشاء. 
 ما قّدمه لي فنجان قهوة، بحّجة وضعه 

ّ
جل

املــادي«. لكنه كان يصرف أمــوااًل طائلة مع 
أصــدقــائــه ويــســافــر مــــّرات عــديــدة فــي الــعــام 
ــوام، لبعث  الـــواحـــد. هــي جــاهــدت لــثــالثــة أعــ
ــهــا فــشــلــت. 

ّ
ــيـــاة فــــي عـــالقـــة مـــيـــتـــة، لــكــن الـــحـ

خـــاللـــهـــا، اخـــتـــبـــرت مـــعـــانـــاة فــــرض نفسها 
على شخص أو إرغامه على االهتمام بها. 
باالكتئاب  الــعــالقــة  تلك  أصابتها  وبــعــدمــا 

وأضعفت ثقتها في نفسها، قّررت الرحيل.

انتبهي... هو ال يكترث ألمرِك

ميليا بو جوده

عند مدخل منزل العائلة الحجرّي، ُوضع 
قالب الحلوى على تلك الطاولة الرمادّية، 
مع ثالث شموع ملّونة. ما زال ذاك اليوم 

املشمس الدافئ - بخالف العادة - من يناير، 
يعود إليها، وإن بومضات خاطفة. أما 

ظهرها بكنزة 
ُ
قها والدها، فت

ّ
الصور التي وث

من الصوف وضحكة عريضة. ويعود إليها 
انهماك والدتها بتزيني قالب عيد ميالدها، 
ومناداتها ابنة الجيران التي كانت تسترق 

النظر، للمشاركة في »االحتفال«.
هذا أّول عيد ميالد لها، تحتفظ ذاكرتها 

لت الصور 
ّ
ببعض تفاصيله. قبل ذلك، تكف

ني. وتتوالى 
َ
بتوثيق تفاصيل العيَدين السابق

الذكريات التي تدعمها لقطات فوتوغرافّية، 
د بهجة استثنائّية تجتاحها في هذه 

ّ
لتؤك

املناسبة، سنة بعد أخرى.. وحتى يومنا.
ربما يكون »يومها«، بالفعل، األكثر بهجة 

في السنة. ربما تكون هي، قد اعتادت بهجة 
وابتسامة عريضة، كبرتا معها وأصبحتا 

من مستلزمات هذا اليوم. ربما يكون 
أملها الدائم بسنة حلوة، سنة أحلى، هو ما 

 تلك الغبطة 
ّ

 هذا الحبور.. لعل
ّ

يدفعها إلى كل
تكون فأل خير.

هي أدمنت ابتسامتها العريضة تلك، فيما 
راحت تتمّسك أكثر فأكثر، سنة بعد أخرى، 

بطقوس عيد ميالدها. طقوس أضحت 
تمامًا كما البهجة واالبتسامة العريضة، من 
مستلزمات »يومها«. قالب الحلوى، الشموع، 
أغنية »سنة حلوة«، إطفاء الشموع والعينان 

مغمضتان، قطع القالب باليد الُيسرى، 
األمنية...

األمنية. لم تجرؤ في يوم على رجاء أكثر 
ي أيضًا شعائره. أمنية 

ّ
من واحدة. للتمن

واحدة تكفي. لطاملا عّدت غير ذلك، نذير 
يها 

َ
شؤم. من ثّم، ال بّد من أن تغمض عين

وتأخذ نفسًا عميقًا، وترسم رجاءها في 
خيالها، قبل أن يجتاحها ذلك الشعور 

ها 
ّ
الطّيب، وتطفئ في النهاية شموعها - كل

- دفعة واحدة.
■ ■ ■

عته 
ّ
اليوم أيضًا، نهار مشمس. هذا ما توق

األرصاد الجوّية. لكن.. الصقيع يعوق أّي 
احتفال في الهواء الطلق، والطاولة الرمادّية 

ُوضعت مع الخردة خلف املنزل قبل 
ُعد تزّين قوالب حلوى، 

َ
زمن، ووالدتها لم ت

ني 
َ
ووالدها استراح قبل أكثر من سنت

مع آلة التصوير خاصته، وابنة الجيران 
الصغيرة كبرت وانتقلت من الحّي. أما 

هي، فما زالت تنتظر بحماسة ترافقها مذ 
أطفأت شمعاتها الثالث، »االحتفال«. تنتظر 

ممارسة تلك الطقوس األحّب إلى قلبها، 
وإن تضاعفت الشموع مّرات ومّرات، وإن 
أضحت مهّمة إطفائها دفعة واحدة أكثر 

عسرًا.
■ ■ ■

في األمس، قصدت تلك الضيعة الجنوبّية. 
« مبكرًا بعيد 

ً
لم يكن ذلك املشوار »احتفاال

ميالدها. قصدت زوطر الشرقّية، لوداع 
زينب. زينب أيضًا، احترفت البهجة قبل أن 
ن منها ذاك الخبيث. كرمى لضحكتِك 

ّ
يتمك

ها 
ّ
املحفورة في القلب، سأطفئ شمعاتي كل

ل للحياة.. كما فعلِت دومًا.
ّ
وأهل

احتفاًال بالحياة

مزاج

يبحث األطفال عن أي شيء قابل لالحتراق )فرانس برس(
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الصحيحة  الجملة  هي  تلك  النفطية،  األزمــة 
لـــأزمـــة الــحــالــيــة الــتــي تــجــتــاح الــعــالــم جـــّراء 
النفط،  لسعر  واملتتالي  السريع  االنخفاض 
ــي  ــاســ ــاد األســ ــمــ ــعــ ــ ــو ال ــ حـــيـــث أن الـــنـــفـــط هـ
القتصاد دول املنطقة املشتعلة حاليا جراء 

الحرب الطائفية .
مـــا هـــي الــتــوقــعــات املــتــرتــبــة عــلــى انــخــفــاض 
ــــشــــكــــل؟ ومــــــن هــو  ــذا ال ــهــ ــفـــط بــ ــنـ ــار الـ ــ ــعـ ــ أسـ
املستفيد األكــبــر؟  ومــا هــي األثـــار املترتبة 

علي ما يحدث؟
هو  مــا   $20 حتى  انخفاضة  املتوقع  النفط 
ــتــــراب تـــدخـــل بــري  ــع اقــ إال صـــمـــام أمــــــان، مـ
فـــي املــنــطــقــة، فــمــنــطــقــة بــحــســاســيــة الــشــرق 
األوســــط لــو تــم الــتــدخــل بــريــا وســعــر النفط 
للبرميل،   $ إلــى 240  النفط  120$، النفجر 
ــن االنـــخـــفـــاض املـــفـــاجـــئ من  ومــــا يـــحـــدث مـ
بري.  لتدخل  تمهيدا  إال  ليس  النفط  أسعار 
املــعــارك  تــخــوض  الــتــي  ــــدول  ال تعتمد معظم 
أساسيًا   

ً
مموال النفط  على  اآلن  املنطقة  في 

عاصفة  حيث  اليمن،  ففي  حروبها،  ملعظم 
املــلــيــارات،  تــتــعــدى تكلفتها شــهــريــا  الــحــزم 
االرتـــكـــازات  أهـــم  أحـــد  تعتبر  الخليج  ودول 
ــــي ضـــد تــنــظــيــم الـــدولـــة  ــدول ــ فـــي الــتــحــالــف ال
اإلسالمية، وهي مصدر تمويلها األساسي، 
ومــع انــخــفــاظ أســعــار الــنــفــط، والـــذي يترتب 

الـــدول،  لتلك  الــعــامــة  املــوازنــة  عليه عجز فــي 
سنرى تراجعا بدأ منذ اآلن في اليمن. أكثر 
املتضررين من هذا االنخفاض هي الحكومة 
العراقية التي يستنزفها تنظيم الدولة، حيث 
املوظفني  دفــع مرتبات  عــن  تعجز  أن  يتوقع 
بــحــلــول ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــقــبــل. ومــــع عــدم 
قدرة الحكومة العراقية على شراء أي سالح 
جديد، أو شراء املواد األساسية والتي بدأت 
ــواق، مــا يــؤدي  ــ فــعــال بــاإلنــخــفــاض مــن األسـ
إلـــى تــراجــعــهــا فــي املـــعـــارك، عــلــى الــرغــم من 
أمـــا تنظيم  أخـــيـــرًا.  الــتــي حققتها  املــكــاســب 
ــذي ال يــعــتــمــد على  ــ ــ ــة، وال ــيـ ــــة اإلســـالمـ ــــدول ال
فهو  الشرسة،  حربه  لتمويل  أساسًا  النفط 
أنه يعتمد  أقل األطــراف تضررًا، خصوصًا 
على أسلوب االستنزاف والنكاية في العدو. 
الــحــرب املــقــبــلــة حــــددت مــالمــحــهــا، وننتظر 
التحرك من األطراف، من سينزل إلى األرض، 
هل سيخاطر األميركان بحرب عراق ثانية؟ 
ما هي األفــق املحتملة في الــصــراع؟ ما هي 
النتيجة؟ هل هي ستكون انتصار التنظيم أم 
انتهاء لحقبته الوحشية؟ هل سنشهد تكون 

نظام عاملي جديد أم حربًا عاملية ثالثة؟
كلها  والنتائج  مفتوحة،  الــصــراع  احتماالت 

مهولة، وتنذر بعالم جديد.
عبد اهلل العجمي )مصر(

حمدي البكاري من الصحفيني اليمنيني القالئل 
الــذيــن وهــبــوا حياتهم مــن أجــل بــلــده، اليمن الــذي 
ــات ورجــــــــال الــصــحــافــة  ــعــــدســ ــ ــه كــــل ال ــنـ ــاب عـ ــ غــ
واإلعالم، وخذلوه جميعًا، ما عدا هذا الشاب الذي 
لم يخذل وطنه تحت أي مبرر. لهذا أطلقت عليه 
قناة الجزيرة أفضل صحفي خالل العام 2015 ، 
كيف ال وحمدي اليوم يتجول في مسرح الحرب 
 
ً
ناقال املرعب  والقصف  والقذائف  الرصاص  بني 

معاناة شعب بأكمله.
مــن تتحدث عــن حمدي  الكلمات وحــدهــا  ليست 
ــكـــاري، بـــل الـــصـــورة ومــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي  ــبـ الـ
أظهرته وبكثرة في تغطيته أحــداث مــأرب وعدن 

وتعز التي اختطف فيها.
هذه  في  تمامًا  ّيب 

ُ
غ اليمني  االعــالم  أن  معروف 

ــحـــرب، وألول مــــرة فـــي تـــاريـــخ الــيــمــن والــعــالــم،  الـ
لــكــن حــمــدي أصـــر عــلــى مــقــاومــة هـــذه الــظــروف، 
الــجــمــيــع وحــضــر حـــمـــدي. وإذا مـــا أردت  فــغــاب 
أن تـــعـــرف بـــعـــض تــفــاصــيــل الــــحــــرب، وتــغــطــيــة 
مـــا يـــــدور، فــمــا عــلــيــك إال أن تــنــظــر إلـــى نــشــرات 
الــجــزيــرة، وتــقــاريــر هــذا الصحفي الشجاع  قــنــاة 
وعلى  بل  ومستمرة،  واسعة  تغطيات  والحربي، 
مدار الساعة. في الليل، ستجد حمدي في أرض 
املــعــركــة، وفـــي الــنــهــار صــبــاحــًا ووقــــت الــظــهــيــرة 
ووقت الغروب، األمر الذي حّير الجميع، وجعلهم 

يتساءلون كيف ينام هذا الصحفي؟ ومتى؟ 

ــبـــكـــاري الـــيـــوم ال يــعــنــي غــيــاب  غـــيـــاب حـــمـــدي الـ
بأكملها، غياب  بــل غياب تفاصيل حــرب  رجــل، 
فــي وسائل  الشباب  أطلقها  واســعــة  مــع حمالت 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مــن فيسبوك وواتـــس آب 
وتــويــتــر، ومــواقــع أخــبــاريــة أخــــرى، أبــــرزت صــور 
الصحفيني  معظم  صفحات  على  الــيــوم  حــمــدي 

اليمنيني.
»حــمــدي الــبــكــاري لــيــس مــجــرد خــبــر عــاجــل«،  
هكذا يقول الصحفي غمدان اليوسفي وبعض 
رفاقه، مضيفني »اختفاء حمدي يعتبر اختفاء 
لتعز وآالمها، وعدم نقل معاناة مدينة وشعب 

كامل«.
يذهب الكاتب اليمني الدكتور خالد الرويشان إلى 
القول إن صور حمدي تصدرت قنوات العالم، قبل 
أن تبدأ قناة الجزيرة حملتها، مضيفًا: لأطراف 
والجهة التي أقدمت على خطف البكاري وإخفائه، 
رؤوســهــم،  عــلــى  فضائيًا  جحيمًا  فتحت  بــأنــهــا 
رهــم بسرعة اإلفـــراج عــن الــبــكــاري ورفــاقــه، 

ّ
وحــذ

قبل أن تفتح االمبراطورية )الجزيرة( عينيها.
البكاري،  حمدي  انتظار  اليمنيني  ماليني  اعــتــاد 
لــيــطــل عليهم عــلــى قــنــاة الــجــزيــرة بــمــعــانــاة تعز 
ــرارة  وجـــراحـــهـــا. مــشــيــًا عــلــى األقــــــدام، وتــحــت حـ
الــوعــرة، ساعيًا  والطرق  الجبال  يجتاز  الشمس، 
إلـــى نــقــل صـــور الــحــصــار واملــــوت الــتــي تفرضه 
جــمــاعــة الــحــوثــي واملــخــلــوع عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، 

اليمن،   عشرة أشهر على مدينة تعز وسط 
ُ
منذ

فلم يكن حمدي مثل بقية الصحفيني املوجودين 
في تغطية الحرب في تعز، بل كان صوت الكلمة 
والحقيقة األكثر ملن يبحث عن أخبار تعز داخل 

الوطن وخارجه.
من خارج اليمن املخرج التلفزيوني اليمني، أحمد 
النافذة  هو  البكاري  »حمدي  يتحدث  الشميري، 
ــــى تــعــز، هـــو صــــوت الحقيقة  الــتــي نــنــظــر بــهــا إل
تــعــز«، ويضيف: »هــنــاك عــدة قنوات  فــي  الوحيد 
فضائية تقوم بتغطية األحداث في تعز، لكنها ال 
تحظى بالرغبة واملتابعة لتفاصيل ما يدور داخل 
املدينة، فالصور التي تعرض فيها معظمها تكون 
أرشيفية، ليست كالصور املباشرة التي يطل بها 
حمدي البكاري من بني الركام واملوت والباروت«. 
»أطــلــقــوا ســـراح حــمــدي الــبــكــاري، أطــلــقــوا صوت 
الحقيقة«. بهذه العبارات وغيرها، تعالت األصوات 
باإلفراج   

ً
مطالبة اليمنية،  تعز  مدينة  شــوارع  في 

عن حمدي، أطفال ونساء وشيوخ، هتفوا جميعًا: 
حمدي.

واإلعــالمــي  الصحفي  املحيط  حــمــدي  يفتقد  لــن 
ونــاشــطــني وســيــاســيــني فــقــط، بــل تــلــك األرصــفــة 
ــرة وعــجــائــز تعز  ــوعـ املـــوجـــوعـــة، وتــلــك الـــطـــرق الـ
وأطفالها التي لخص حمدي اإلنسانية في تعامله 

معهم، ونقل قضاياهم.
عصام القدسي )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

خورشيد دلي

الشعب  قــوات وحـــدات حماية  منذ سيطرة 
الــكــرديــة عــلــى مــديــنــة تـــل أبــيــض الــســوريــة 
ــر الــصــحــف  ــزخــ ــا، تــ ــيــ ــع تــــركــ ــ ــة مـ ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ
الــتــركــيــة بــعــنــاويــن تـــقـــول، إن الـــوقـــت حــان 
للتدخل العسكري في سورية، وبتسريبات 
عن خطط عسكرية أعدت ملثل هذا التدخل، 
وعــــن اجـــتـــمـــاعـــات أمــنــيــة رفــيــعــة املــســتــوى 
عقدت وتعقد لهذه الغاية. وبالتزامن، يكّرر 
الـــرئـــيـــس، رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، ورئــيــس 
لن  تركيا  أن  أوغــلــو،  داود  أحــمــد  حكومته، 
تسمح بتجاوز وحدات حماية الشعب نهر 
الفرات غربًا. اآلن، ومــع تقدم قــوات سورية 
ــدات حماية  الــتــي تشكل وحــ الــديــمــقــراطــيــة 
الــشــعــب عــمــادهــا غـــرب نــهــر الــفــرت باتجاه 
مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة داعش، 
هـــل حــقــًا بـــاتـــت تــركــيــا مــســتــعــدة لــلــتــدخــل 
لطاملا  األمـــر،  فــي  أن ال جديد  أم  العسكري، 
سمعنا مثل هــذا الــكــالم مـــرارًا وتــكــرارًا في 
السنوات املاضية؟                                         

املعارضة  الواقع، منذ احتضنت تركيا  في 
وقطعت  والعسكرية،  السياسية  الــســوريــة 
عــالقــاتــهــا بــالــنــظــام الــــســــوري، عــمــلــت على 
ــيــــني. الـــعـــمـــل عــلــى  ــاســ تــحــقــيــق هــــدفــــني أســ
إســقــاط الــنــظــام الـــســـوري، بــدعــم املــعــارضــة 
الــســوريــة، والضغط مــن أجــل إقــامــة منطقة 
ــة، والــعــمــل الســتــجــالب مــوقــف  ــازلـ أمــنــيــة عـ
دولـــــي لــلــتــدخــل الـــعـــســـكـــري. عــــدم الــســمــاح 
املعارضة  كــردي مستقل عن  ببلورة مكون 

أحمد ماهر

أصــبــح لــديــنــا فـــي مــصــر بـــرملـــان أخـــيـــرًا. كل 
املشكالت ستنتهي، وسيبدأ عهد االستقرار 
ــرخـــــاء. خـــــالص، أصـــبـــح لــديــنــا بـــرملـــان،  والـــ
خارطة  مــن  الثالث  االستحقاق  تنفيذ  وتــم 
الطريق. ليس مهمًا باقي االستحقاقات وال 
أو  الــخــارطــة  جــوهــرهــا، ليس مهمًا تمزيق 
ضياع الطريق. املهم أنه يوجد لدينا برملان. 
مع  كثيرًا  الدولية  الضغوط  وبــذلــك، ستقل 
هذه الخطوة الشكلية، فالحكومات الغربية 
تهتم كثيرًا بتلك الشكليات أكثر من الجوهر. 
وبذلك، تستطيع الحكومات الغربية خداع 
الرأي العام الغربي، وتبرير الدعم والتعاون 
الرغم  على  املستبدة،  العربية  األنظمة  مــع 
ــن أن ذلـــــك مـــخـــالـــف لـــلـــقـــوانـــني الـــغـــربـــيـــة،  مــ
ومــخــالــف لــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة وتــقــالــيــدهــا. 
ولكن، منذ متى وللقيم أي أهمية، فاملصالح 

دائمًا تتصالح .
أصــبــح لــديــنــا أخـــيـــرا بـــرملـــان، وبـــذلـــك أيــضــًا 
ــــوط الـــــداخـــــلـــــيـــــة، فــــالــــنــــاس  ــغـ ــ ــــضـ ســــتــــقــــل الـ
الضغط كثيرًا  السيرك، وسيقل  سيتابعون 
والنقد  الــكــالم  فسيكون  الكبير،  الــرجــل  عــن 
يـــتـــعـــاركـــون  أو  الــــســــكــــرتــــاريــــة،  لـــلـــحـــكـــومـــة، 
ــعــــارك ثـــانـــويـــة،  ــلـــون مــ مــــع بـــعـــض، أو يـــدخـ
ويتجاهلون أسباب املشكالت. وألن البرملان 
أحد اهم املؤسسات في الدولة، فهو املؤسسة 
الــتــشــريــعــيــة والــرقــابــيــة، فــقــد تـــم ضــمــان أن 
يــكــون خــالــيــًا مـــن أي أخـــطـــار مــنــذ الــبــدايــة، 

الــســوريــة، ومــحــاولــة دفــع الــكــرد لالنضمام 
إلى العمل املسلح من أجل أسقاط النظام.                                                                         
التركي هــذا، رافــقــه سعي دائــم إلى  التطلع 
إيجاد واقع أمني – عسكري على الحدود، من 
خالل الدعوة إلى إقامة منطقة أمنية عازلة، 
تكون بمثابة مأوى للنازحني السوريني من 
للمعارضة  منطلقًا  ثانية،  جهة. ومن جهة 
السورية املسلحة بغطاء جــوي، يشل قدرة 
الــتــركــيــة  املـــســـاعـــي  ــام، إال أن  ــنـــظـ الـ طـــيـــران 
هــذه لــم تلق تــجــاوبــًا مــن الــغــرب، وتحديدًا 
التدخل  األميركية. وجــاء  املتحدة  الواليات 
العسكري الــروســي فــي ســوريــة ليجعل من 
ذلك  الــهــدف. وبسبب  هــذا  تحقيق  الصعب 
كله، تعقدت األزمة السورية أكثر، ولم يسقط 
النظام، بل بدعم من حلفائه )إيران – حزب 
الــلــه – روســـيـــا...( صمد كــل هــذه الــســنــوات، 
ونــجــح فـــي الـــبـــقـــاء، مــســتــفــيــدًا مـــن ســيــاســة 
االنــكــفــاء األمــيــركــيــة الــتــي اتبعها الــرئــيــس، 
ــــروس، فيما  بــــاراك أوبـــامـــا، واســتــثــمــرهــا الـ
استفاد الكرد من استنزاف النظام عسكريًا، 
ــكـــرديـــة، في  وســـحـــب قـــواتـــه مـــن املـــنـــاطـــق الـ
لها مؤسسات عسكرية  ذاتــيــة،  إدارة  إقامة 
ــة واقــتــصــاديــة، وفـــي فــرض  ــ وأمــنــيــة وإداريــ
ــتـــصـــارات  انـ ــمــــرت  أثــ األرض،  عـــلـــى  ــائــــع  وقــ
ضــد داعــــش، حــتــى بــاتــوا قـــوة ُيــحــســب لهم 
الــحــســاب، ويتنافس األمــيــركــيــون والـــروس 
عــلــى الــتــحــالــف مــعــهــم، وتــقــديــم الــدعــم لهم. 
وبــفــضــل ذل: كــلــه، بـــات الــكــرد قـــوة حقيقية 
كانوا مهمشني طوال  أن  بعد  األرض،  على 
العقود املاضية. وعليه، باتت تركيا تحس 

وقــد تم ضمان ذلــك منذ إجــراء االنتخابات 
الــرئــاســيــة قــبــل الــبــرملــان، مــخــالــفــة لخريطة 
الطريق، ثم تفصل قوانني انتخابات تضمن 

برملانًا كامل املواالة والتطبيل .
ــكــــن، مــــن قـــــال إن الـــتـــشـــريـــع هــــو إعـــطـــاء  ولــ
الــشــرعــيــة لـــلـــقـــوانـــني؟ ومــــن قــــال إن مـــا هو 
ــو أيـــضـــا شـــرعـــي أو مـــشـــروع؟  ــونـــي هــ ــانـ قـ
فالتشريع يصبح شرعيًا أو مشروعًا، ليس 
بـــإصـــداره مـــن الــرئــيــس أو حــتــى املــؤســســة 
الــتــشــريــعــيــة. ولـــكـــن، بـــاحـــتـــرام املــجــتــمــع له 
ــرام الــســلــطــة، فــمــا بــالــك لـــو كــانــت  ــتـ قــبــل احـ
أو  ــــوانـــــني  ــقـ ــ الـ يــــخــــالــــف  مـــــن  أول  ــة  ــطـ ــلـ الـــسـ
أو  مــوســمــي،  أو بشكل  »بـــاملـــزاج«،  يطبقها 

اٍت كثيرة »للحبايب«. باستثناء
وبنظرة أكاديميٍة، يمكن القول إن التشريع 
املكتوبة،  القانونية  القواعد  مجموعة  هــو 
التي  املجردة  العامة  القواعد  والقانون هو 
الذي  املجتمع، وهــو  العالقات داخــل  تحكم 
ينظم العالقة بني األفــراد بعضهم ببعض، 
وينظم العالقة بني األفراد والدولة، وبدون 
قــانــون ســيــتــحــول املــجــتــمــع إلـــى الــفــوضــى . 
الـــذي نسمعه  الــقــانــون  أمـــا مصطلح دولـــة 
فــــي املـــنـــاســـبـــات مــــن الـــســـلـــطـــة فــيــعــنــي أن 
لــلــقــانــون، ويــتــم تطبيقه على  الحكم  يــكــون 
القانون  فدولة  استثناءات،  بــدون  الجميع 
على  الــقــانــون  تطبيق  تستطيع  الــتــي  هــي 
الجميع، أما الدولة الفاشلة فهي التي تبدأ 
يـــكـــون تطبيق  أن  إلــــى  ــنـــاءات  ــثـ ــتـ بــهــا االسـ
الــقــانــون بــهــا بــشــكــل صــــوري، أو انــتــقــائــي، 

هناك. ومع هذا اإلعــالن، جرى حديث قوي 
ــواب، تــأخــذ  ــ ــ عـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة عــلــى األبـ

املالح التالية:
القيام بعملية عسكرية محدودة، وتحديدًا 
في منطقة جرابلس، نظرًا ألهميتها األمنية 
في منع إقامة تواصل جغرافي بني املناطق 
الــكــرديــة، وبــمــا يشكل هـــذا الــتــدخــل رســالــة 
دعم للفصائل السورية املسلحة، كالجيش 
ــتـــائـــب الــســلــطــان  ــيـــش الـــفـــتـــح وكـ ــر وجـ ــحـ الـ
الــكــردي.                                                                                                 التقدم  فــي مواجهة  للتحرك  مــراد 
التركي  العسكري  لــلــوجــود  أرضــيــة  إيــجــاد 
في املنطقة الحدودية، ومحاولة جلب دعم 
أطلسي لهذه الخطوة، بهدف إحــداث واقع 
أمني جديد على شكل رسالة حاسمة للكرد 
بـــأن تــركــيــا لــن تسمح بــإقــامــة كــيــان كـــردي. 
الــخــطــوات إلقـــامـــة منطقة  وأن تــمــهــد هـــذه 
أمــنــيــة عـــازلـــة، إذ تـــرى تــركــيــا أن تــداعــيــات 
عن  تثنيها  لن  الــروســي  العسكري  التدخل 

ويــمــكــن لــلــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــني أن تــكــون 
الـــدافـــع إلـــى الــتــقــدم وتــغــيــيــر الــســلــوك نحو 
األحـــســـن، إذا كــانــت الــقــوانــني مــتــوافــقــة مع 
روح الــعــصــر ومــــع الـــتـــطـــور، وتــــم وضــعــهــا 
بــهــدف عـــالج مــشــكــالت املــجــتــمــع، ويمكنها 
ــعــــادات  أن تـــكـــّرس الـــجـــمـــود والــتــخــلــف والــ
كــانــت  إذا  الـــســـيـــئـــة،  ــر  ــاهــ الـــخـــاطـــئـــة واملــــظــ

تشريعات قديمة وجامدة .
وكــــذلــــك عـــلـــى الــــــــدول الــــتــــي صــــادقــــت عــلــى 
القوانني  بتعديل  تقوم  أن  دوليٍة  معاهداٍت 
املعاهدات،  تلك  يتناسب مع  بما  الداخلية، 
وأال تــكــون هــنــاك اســتــثــنــاءات أو انتهاكات 
الــدولــة. ومن  لتلك  الــدولــيــة  للسمعة  تسيء 
املــتــبــع فــي الــــدول الــتــي تــحــتــرم مواطنيها، 
ــتـــشـــريـــع فـــيـــهـــا هــو  ويــــكــــون الــــهــــدف مــــن الـ
الــتــنــظــيــم، ولـــيـــس الـــقـــمـــع، أن يـــكـــون هــنــاك 
نــقــاش مجتمعي جـــاد، ولــيــس صــوريــًا مع 

الفئات املستهدفة من تطبيق القانون.

ــذا الـــهـــدف. وعــلــيــه، ثـــّمـــة اعــتــقــاد أن هــذا  هــ
الــســيــنــاريــو بــوشــر بــه عمليًا عــلــى األرض، 
مـــن خـــالل اإلجـــــــراءات األمــنــيــة فـــي املنطقة 
الجغرافية  املــنــاطــق  وتــحــديــدًا  الـــحـــدوديـــة، 
ألــف جــنــدي، وهي  إليها 20  الــتــي سيدخل 
كيلو  مائة كيلومتر وعمق 35  بطول نحو 
مترًا، تمتد من منطقة جرابلس إلى أعــزاز، 
بهدف قطع الطريق أمام املشروع  الكردي، 
كثيرة  من محاذير  الرغم  تقول. وعلى  كما 
مـــن الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري، ثـــّمـــة مـــن يــــرى أن 
مــحــدودة  عسكرية  بعملية  ســتــقــوم  تــركــيــا 
ــة املـــــــذكـــــــورة، بــــهــــدف تــحــقــيــق  ــقـ ــطـ ــنـ فـــــي املـ
أمــام  الطريق  قطع  األول:  أساسيني.  أمــريــن 
قــــوات »ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« مــن الــتــمــدد 
غــربــًا، أي الــحــؤول دون وصـــول الــكــرد إلــى 
منطقة عفرين، نظرًا ألن مثل هذا الوصول 
سينعكس بشكل كبير على الوضع الكردي 
فــي الــداخــل الــتــركــي، حــيــث تــصــاعــدت حــدة 
ــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي  ــ الــــحــــرب بــــني حـ
والجيش التركي. الثاني: الحد من تداعيات 
الــتــدخــل الــعــســكــري لــروســيــا، ومــحــاولــتــهــا 
مع النظام استعادة املناطق التي سيطرت 
عليها املعارضة السورية في الشمال، وذلك 
املنطقة  إقــامــة  أمـــام  الــطــريــق  تعبيد  يعني 
اآلمـــنـــة تــحــت عـــنـــوان تــنــظــيــف املــنــطــقــة من 
ــًا مــن  ــــش. وهــــنــــا، قــــد تـــجـــد تـــركـــيـــا دعـــمـ ــ داعـ
املــتــحــدة، لطاملا حــددت  الــواليــات  حليفتها 
األخـــيـــرة أولــويــتــهــا تــجــاه األزمــــة الــســوريــة 

بمحاربة داعش أواًل.
)كاتب سوري(

ــقــــوبــــات مـــتـــوافـــقـــة مــع  ــعــ ـــك تــــكــــون الــ ــذلــ ــ وكـ
التعسف  ألن  متدرجة،  تكون  وأن  املخالفة، 
فــي التطبيق، وكــذلــك فــرض الــقــانــون بــدون 
أو  القمع  أو حــوار مجتمعي، بهدف  نقاش 
السلطة لن يؤدي  قــوة  أو استعراض  املنع، 
إال إلــى مزيد مــن اإلبـــداع فــي التحايل على 
الـــقـــانـــون، أو الـــرفـــض وعـــــدم الـــتـــعـــاون، أو 

تعميق للمشكالت .
أما الحال عندنا في مصر فهو عكس كل ما 
سبق، فنحن لدينا ترسانة من االستثناءات 
والثغرات ذات الشكل القانوني، تم وضعها 
ومن  البعض،  وتكدير  البعض  قمع  بهدف 
اآلخــر،  للبعض  واالستثناء  التسهيل  أجــل 
وهو ما يؤدي إلى زيادة مشكالت املجتمع 
وتـــفـــاقـــمـــهـــا، وزيــــــــادة االلـــتـــفـــاف ومــخــالــفــة 
أول  هم  في مصر  السلطة  فرجال  القانون، 
من يخالف القانون، ويلتف عليه، فما بالك 

باملواطن املغلوب على أمره.
وعــودة إلــى بداية املقال، هل تعتقد أن هذا 
الـــبـــرملـــان بــتــركــيــبــتــه الــحــالــيــة، وانـــتـــمـــاءات 
أعـــضـــائـــه، ســيــقــوم بــتــعــديــالت تــشــريــعــيــٍة، 
بهدف التحديث، أو بهدف تحقيق العدالة، 
أو بهدف حل مشكالت املجتمع؟ هل تعتقد 
أنه سيكون له دور رقابي حقيقي على أداء 
هذه الحكومة املباركية، أم أن الوالء سيكون 
التشكيلة، وهذه  هــذه  رتبت  التي  لأجهزة 
االنــتــخــابــات، بــغــرض الــحــفــاظ على النظام 

القديم كما هو؟
)ناشط مصري معتقل(

الــكــرد في  نــفــوذ  مــن تعاظم  بخشية كبيرة 
شمال سورية، وتطلعهم إلى السيطرة على 
مناطق غــرب الــفــرات، إذ ستجعل مثل هذه 
متصلة  مناطقهم  األولــى،  للمرة  السيطرة، 
جغرافيًا، على شكل كياٍن، يمتد من أقصى 
ــة إلــــى عـــفـــريـــن، عــلــى مــشــارف  ــوريـ شــــرق سـ
بالقامشلي  مــرورًا  املتوسط،  األبيض  بحر 
وتــل أبــيــض وكــوبــانــي... وبــالــتــالــي، ستجد 
تركيا حدودها الجنوبية أضحت مع كيان 
ــردي فـــي شــمــال شـــرق ســـوريـــة، يستكمل  كــ
مــالمــحــه عــلــى األرض، عــلــى غـــرار مــا جــرى 
إلقليم كــردســتــان الــعــراق. ولــعــل مــا زاد من 
املـــخـــاوف الــتــركــيــة هــنــا، أن حـــزب االتــحــاد 
ــفــــرع الـــســـوري  الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــــذي يـــعـــد الــ
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي هـــو صــاحــب 
هــذا املــشــروع، وهــي تعتقد أن قــيــادة حزب 
جبال  من  تتخذ  التي  الكردستاني  العمال 
قنديل مقرًا لها تقف وراء ذلك كله، بيد أن 
ما يؤرق تركيا أكثر ليس الصعود الكردي 
ــا الـــعـــمـــيـــق أن  ــهـ فـــحـــســـب، وإنــــمــــا إحـــســـاسـ
املتحدة  الــواليــات  أي  التاريخية،  حليفتها 
األمــيــركــيــة، هــي الــتــي تــقــف وراء ذلــــك، وأن 
الــهــدف النهائي مــن هــذا الــصــعــود الــكــردي 
هو إقامة دولة كردية مستقلة في املنطقة، 
ستكون الخاسر األكبر منها تركيا، وهو ما 
تقول أنقرة، إنها  لن تقبل به، مهما كلفها 
األمـــر، بما يفتح ذلــك الــبــاب أمــام سيناريو 
التدخل العسكري. وكانت تركيا قد أعلنت، 
فــي األيـــام املــاضــيــة، أنــهــا أرســلــت كاسحات 
ألــغــام إلــى الــحــدود الــســوريــة، لــنــزع األلــغــام 

إلى أن تتحول إلى دولٍة ال تستطيع تطبيق 
القانون على بعض املناطق أو الفئات التي 
ال تحترم القانون، بسبب غياب العدالة، أو 
كــثــرة الـــخـــروق واالســتــثــنــاءات مــن الــدولــة، 

.
ً
وهو ما يحدث في مصر لأسف، مثال

هناك عدة ضوابط أو شروط حتى يستطيع 
التشريع أن يــؤدي وظيفته التي وضــع من 
أجــلــهــا، مــنــهــا الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــتــشــريــع، 
أو أن يــكــون صــــادرًا عــن مــجــلــس تشريعي 
منتخب بشكل ديمقراطي، وأن يتم إصداره 
العدالة  تطبيق  وبهدف  ديمقراطي،  بشكل 

وتنظيم العالقات .
ــريـــع عــامــًا  ــتـــشـ الـ ــكــــون  بــــد أن يــ ولـــــذلـــــك، ال 
ومجردًا، وأال يكون موضوعًا الضطهاد، أو 
منع فئٍة ما أو مجموعة معينة في املجتمع، 
التطبيق على شخٍص  أجــل  مــن  يكون  وأال 
ما، أو فئٍة معينٍة دونًا عن الجميع. وكذلك 
يجب أن يكون التطبيق على الجميع بدون 
استثناءات، أو ثغرات في بنوده أو لوائحه 
الــتــنــفــيــذيــة، أمـــا لــو كـــان هــنــاك اســتــثــنــاءات 
ــة، وأال  ــحــ فــيــجــب أن تـــكـــون مـــحـــددة وواضــ

تترك لتقدير السلطة التنفيذية.
وال يجب أن يكون التشريع جامدًا أو متخلفًا، 
فـــاملـــفـــتـــرض أن الـــــهـــــدف هـــــو ضـــبـــط حـــركـــة 
والقانون  التشريع  من  الهدف  وأن  املجتمع، 
هو التنظيم، وليس املنع والتقييد والعقاب 
في حد ذاتــه. ولــذلــك، يجب أن يتم التحديث 
كــل فــتــرة بــمــا يــتــوافــق مــع تــطــورات املجتمع 
وتفاعالته وتغيراته وكل األمور املستحدثة.

هل تفعلها تركيا؟

برلمان االستثناءات في مصر

تعمل تركيا على 
قطع الطريق 

أمام قوات »سورية 
الديمقراطية« من 

التمدد غربًا

لدينا ترسانة 
من االستثناءات 

والثغرات ذات الشكل 
القانوني
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تكثر الحوادث التي تؤدي إلى موت أطفال في مدارس تركية بسبب 
»بروتوكول معايير  العامة، وعليه كان مشروع  السالمة  غياب معايير 

السالمة في المدارس« بمثابة بارقة أمل، لتحقيق تعليم آمن

المعاكسات ليست فعًال بشعًا دائمًا

ما ال تعترف به النساء في العلن

1819
مجتمع

إسطنبول ـ باسم دباغ

 تركيًا 
ً
سنويًا، يفقد نحو 20 طفال

حياتهم في مختلف أنحاء البالد، 
بسبب حــوادث ناجمة عن إهمال 
معايير السالمة العامة في املباني املدرسية، 
ســواء لناحية األبــواب الحديدية أو األســوار 
أو املنافذ الكهربائية وغيرها. هكذا، تتوالى 
األخبار في وسائل اإلعالم التركية عن وفاة 
أطفال في املدارس ألسباب مختلفة، قد تكون 
سقوط باب املدرسة الحديدي الخارجي على 
كهربائية  لصدمة  طفل  تــعــرض  أو  أحــدهــم، 
أو  نتيجة وجــود شريط كهربائي مكشوف، 
أحد  فــي  مكسورة  مغسلة  على  طفل  سقوط 
املــراحــيــض وتــعــرضــه إلـــى نــزيــف، بــاإلضــافــة 
إلى غيرها من الحوادث الناتجة عن اإلهمال.
إحــدى هــذه الــحــوادث، التي شهدتها البالد، 
كــانــت وفــــاة الــطــفــل يــونــس إِســــر )13 عــامــًا( 
فــي واليـــة كــوجــالــي وســط الــبــلــد، والـــذي كان 
يــعــانــي مـــن إعـــاقـــة ســمــعــيــة خــلــقــيــة. فـــي هــذا 
الـــســـيـــاق، تـــقـــول والـــدتـــه حــنــيــفــة إِســـــر: »كـــان 
قريبة من منزلنا  يــدرس في مدرسة  يونس 
حتى الصف الــســادس، قبل أن نعلم بوجود 
من  يعانون  بالذين  خاصة  داخلية  مــدرســة 
إعاقة سمعية في مركز املنطقة، فنقل إليها«. 
تــضــيــف: »عـــــادة مـــا كــنــت أقــلــه إلــــى املــدرســة 
صباح اإلثنني، وأعود ألخذه مساء الجمعة. 
وبعد نحو أسبوعني، أصر على العودة إلى 
الــبــيــت لـــوحـــده عــلــى الـــرغـــم مـــن قــلــقــي عليه، 
ليأتيني خــبــر وفـــاتـــه«. تــتــابــع: »بــيــنــمــا كــان 

ــانـــت املــغــاســل  ــا إذا كـ ــي مــ ــ مــــن االنـــــــــزالق، وفـ
الصحيح،  بالشكل  وضــعــت  قــد  والصنابير 
التدابير إلزالـــة خطر سقوط  واتــخــاذ جميع 
والتأكد من وجــود مساحات جيدة  النوافذ، 
عند مــداخــل ومــخــارج املــــدارس، والــتــأكــد من 
ــابـــس، وبــنــاء  ــقـ الـــتـــمـــديـــدات الــكــهــربــائــيــة واملـ
أســوار حول املــدارس وغيرها من التفاصيل 
ــى أن هـــذه  ــ ــة. وتــــجــــدر اإلشــــــــارة إلـ ــيــ األســــاســ
املعايير الجديدة ستجمع في كتيب وترسل 
ــــف مــــدرســــة ابـــتـــدائـــيـــة فــي  ــى نـــحـــو 60 ألــ ــ إلــ
أن تطبق وفــق  عــلــى  الـــبـــالد،  أنــحــاء  مختلف 

آليات ستحددها وزارة التعليم.
وُيــشــيــر يــلــمــاز إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
انتهاء املسح، إال أنه بات واضحًا أن املشاكل 
مــتــشــابــهــة فــــي مــخــتــلــف املـــــــــدارس. يــضــيــف: 
»إن هـــنـــاك إهـــمـــاال فـــي الــتــرمــيــم واإلصـــــالح، 
وكــثــيــرًا مـــا تــكــون املــخــصــصــات املــالــيــة غير 
كـــافـــيـــة إلصــــــالح املـــــــــدارس. وعـــنـــدمـــا  تــكــون 
هناك مخصصات، نالحظ قلة التوعية التي 
تــؤثــر عــلــى الــحــفــاظ عــلــى مــعــايــيــر الــســالمــة 
الــعــامــة. عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، الحــظــنــا وجـــود 
مــطــافــئ فـــي إحـــــدى املــــــــدارس. لــكــن املــشــكــلــة 
أنه  كانت في تثبيتها في مكان بعيد، حتى 
يستحيل الوصول إليها في حــال انــدالع أي 
الجديدة  املــدارس  في  يتابع: »حتى  حريق«. 
التي أنفقت عليها أمــوال طائلة، كانت هناك 
مــشــاكــل فـــي الـــبـــوابـــات الــحــديــديــة وغــيــرهــا، 
على غرار وضع سيراميك في املراحيض من 
النوع الذي ال يحمي من االنــزالق، باإلضافة 

إلى تفاصيل أخرى«. 

هذه المرأة األربعينية 
بدت سعيدة ألن اآلخرين 

يرونها جميلة

باتت تركيا في حاجة 
ماسة إلى تحديد معايير 

السالمة العامة بعد 
التوسع في بناء المدارس

القدم في ساحة املدرسة، سقطت  يلعب كرة 
التابع لهيئة  الكرة في حديقة سكن الطالب 
التعليم العالي بجوار املدرسة. تسلق يونس 
ــرة، فــتــعــرض لــصــدمــة  ــكــ الـــســـور إلحـــضـــار الــ
ــائـــق«.  ــه خــــالل دقـ ــاتـ ــى وفـ كــهــربــائــيــة أدت إلــ
ورفــعــت الــعــائــلــة دعـــوى قضائية ضــد مدير 
املدرسة ومدير سكن التالميذ، باإلضافة إلى 
األستاذ املناوب في املدرسة بتهمة اإلهمال. 

إلــى ذلــك، وبعد عملها لسنوات طويلة على 
الــتــوعــيــة حــــول املــخــاطــر املــحــدقــة بــاألطــفــال 
ــة نــتــيــجــة اإلهــــمــــال،  ــيـ ــتـــدائـ فــــي املــــــــدارس االبـ
التي  »غوندم جــوجــوك«،  استطاعت جمعية 
تعنى بحقوق األطفال، توقيع عقد مع وزارة 
التعليم التركية، بهدف العمل على  مشروع 
يحمل اسم »بروتوكول معايير السالمة في 
املـــدارس«، ملــدة ثــالث ســنــوات، ووضــع قائمة 
بــمــعــايــيــر الــســالمــة الــتــي يــجــب عــلــى جميع 

املدارس االبتدائية التركية تطبيقها.
ويـــؤّكـــد مـــديـــر الــجــمــعــيــة، مــحــمــد يــلــمــاز، أن 
تــركــيــا بــاتــت فـــي حــاجــة مــاســة إلــــى تــحــديــد 
مــعــايــيــر الــســالمــة الــعــامــة بــعــد الــتــوســع في 
بناء املــدارس. يضيف: »خــالل العقد األخير، 
شهدت تركيا توسعًا كبيرًا في بناء املدارس 
بـــهـــدف تــطــويــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وكــنــا 
نعتقد أن سقفًا وأربعة جدران كافية الفتتاح 
فــصــل جـــديـــد. لــكــن حــتــى اآلن، لــيــســت هــنــاك 
التعليم،  وزارة  لـــدى  عــامــة  ســالمــة  مــعــايــيــر 
بــاســتــثــنــاء املــــــدارس الــخــاصــة بــاألشــخــاص 
املـــعـــوقـــني«. ويــلــفــت إلــــى أن املـــشـــروع يــهــدف 
مباني  بتصميم  تتعلق  معايير  وضــع  إلــى 

املدارس االبتدائية في البالد، باإلضافة إلى 
جميع التفاصيل األخرى. 

وبحسب البروتوكول املوقع، اختيرت لجنة 
ــن 14 شـــخـــصـــًا، تـــضـــم مــهــنــدســني  مـــؤلـــفـــة مــ
ــراء فــــي الـــســـالمـــة الـــعـــامـــة  ــ ــبـ ــ مـــعـــمـــاريـــني وخـ
إلــى متطوعني، من  إطفاء باإلضافة  ورجــال 
ــة بــوز  ــــدة الــطــفــل إفـ بــيــنــهــم نـــــوردان بــــوز، والـ
)ســـت ســـنـــوات(، الـــذي فــقــد حــيــاتــه قــبــل أربــع 
ــه بمغسلة  ســنــوات حــني ســقــط وارتــطــم رأسـ
ــكـــســـورة فــــي إحــــــدى املـــــــــدارس االبـــتـــدائـــيـــة  مـ
فــي إســطــنــبــول. وتــعــمــل الــلــجــنــة عــلــى زيـــارة 
أنــقــرة  خمسني مــدرســة فــي كــل مــن مدينتي 
والعمل  األحــيــاء،  مختلف  فــي  وإكسيشهير 
مع األساتذة والتالميذ وأولياء األمور حول 
املــــدارس، بعد  فــي  العامة  إجــــراءات السالمة 
املتقدمة  الـــدول  االطـــالع على معايير بعض 

في هذا املجال.
وخالل جوالتها، ستركز اللجنة على بعض 
الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــضــمــن مــعــايــيــر الــســالمــة 
املـــدارس، أهمها أن تكون أرضية  العامة في 
املــراحــيــض مــن الــنــوع الـــذي يحمي األطــفــال 

جميلٌة أو األجمل. أحيانًا، 
قد يقولون كلمات عن 

جسدها. وعيونهم 
قد تخبر أشياء أكثر. 

هذه معاكسات. ربما 
تكون لطيفة ومحبّبة 

وإن رفضت النساء 
االعتراف، حتى ال يُغضبن 

مجتمعهن

بيروت ـ ربى أبو عمو

ْت تعّد كّم املعاكسات التي 
َ
في ما مضى، كان

أجميلة  نفسها.  لتقييم  الــيــوم  فــي  تسمعها 
هـــي؟ يــقــولــون إنــهــا كــذلــك. يــقــولــون أيــضــًا إن 
تغضبها  كانت  ما  وكثيرًا  نسبي«،  »الجمال 
الــعــبــارة. لــم تكن تــؤمــن بنسبيته، إذ ال  هــذه 
 ،

ً
مــثــال هـــذه.  التقييم  بعملية  للمشاعر  دخـــل 

هـــنـــاك شــبــه إجـــمـــاع عــلــى أن ســـويـــســـرا بــلــٌد 
جميل، وإن كان بعض الناس ال يحبونه. 

التفاصيل. عالم  اليوم، تذكُر بعضًا من هذه 
ــقـــول. »عــالقــتــنــا جــيــدة.  ــقـــات مــتــعــب، تـ ــراهـ املـ
تفاصيل  مراقبة  فــي  نبدأ  نجتمع،  حــني  لكن 
بعضنا بعضًا. يحدث هذا قبل أن نبدأ بقص 
 
ً
حــكــايــاتــنــا. شـــاب ال أعـــرفـــه لــحــق بـــي طــويــال

اليوم، وقــال كلمات كثيرة عن جمالي. وكان 
ه 

ّ
أقل أشياء مشابهة،  يقلن  أن  األخريات  على 

لرفع معنوّياتهن أمامها«. 
لـــم تــعــد مــراهــقــة الـــيـــوم. وبـــاتـــت قـــــادرة على 
الــســنــوات بطريقة مختلفة.  هـــذه  إلـــى  الــنــظــر 
أن  »املــعــاكــســات جميلة، شــرط  أن  إلــى  تشير 
تبقى فــي حــدود األخـــالق«. وتــرى أن »الكالم 
النساء  أن  إال  للجميع،   

ٌ
حــاجــة هــو  الجميل« 

أكــثــر جــــرأة عــلــى االعــــتــــراف بــتــلــك الــحــاجــة«. 
تــســأل: »هــل يحزن شــاب إن أخبرته إحداهن 
الــوجــه؟«. برأيها، يمكننا أن نكون  أنه حسن 
أكــثــر انــفــتــاحــًا. فــالــغــزل قــد ال يتخطى حــدود 

التوصيف.  
بمعناها الحرفي، ليس في عبارة معاكسة أي 
إيجابية. وال يحق ألحد معاكسة آخر يسير 
األمر  الفتيات  غالبية  الطريق. وترفض  على 
حني يتحّدثن عنه في العلن. لكنهن يحتفظن 

»غبطة« ما في سّرهن.  بـ

صـــار جــســدي بــني يــديــه مــن دون أن يلمسه. 
مشيت بسرعة من دون أن أجــرؤ على النظر 
إلى األعلى«. في األيام التالية، لم تعد تمشي 
بمفردها فــي الــشــارع. فــي ذلــك الــوقــت، كانت 
كــان جسدها  السابعة عشرة من عمرها.  في 
ما زال بريئًا مثلها، إال أن الرجل خدش هذا 
الشيء، واقترب من ملكيتها. كانت تريد منه 

كلمات بسيطة للغاية: »أنت صبية جميلة«.
تـــرى هـــذه الــفــتــاة أن املــشــكــلــة فــي مــكــان آخــر. 
تقول إن »نساًء كثيرات ال يثقن بأنفسهن إال 

من خــالل الــرجــل. وهــذه تربية. بينما الرجل 
أقــل اتــكــااًل على النساء فــي ذلــك. نحتاج إلى 
بــعــضــنــا بــعــضــًا لـــتـــعـــزيـــز ثــقــتــنــا أو مــعــرفــة 
قدراتنا، لكن اآلخر قد يكون مؤذيًا أحيانًا«. 
واألخطر من ذلك، برأيها، هو االعتراف، ولو 
ضــمــنــيــًا، بــالــحــاجــة إلـــى املــعــاكــســة، وإن كــان 
تبادل النظرات يمكن أن يكون »معاكسة« في 

موقف معنّي.   
فــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول أســتــاذة عــلــم النفس 
ــاعــــي فــي  ــمــ ــتــ الــــعــــيــــادي وعــــلــــم الـــنـــفـــس االجــ
الجامعة اللبنانية، واملعالجة النفسية رجاء 
مكي، إن علم النفس »ينظر إلى العالئقّية، أي 
األبعاد التفاعلية في أي عالقة«. وتوضح أن 
»اإلنسان ال يستطيع العيش وحيدًا، ويحتاج 
بعدما يغادر كنف عائلته، إلى إقامة عالقات 
جــديــدة، واكــتــشــاف مــقــّومــات شخصيته في 
العالم الخارجي. وعادة ما يتجه إلى الجنس 

اآلخر«. 

تضيف: »هــنــاك حــاجــة لــدى الــفــرد للحصول 
على اعتراف اآلخــر بــه، وأن يكون قــادرًا على 
التفاعلية  الــرؤيــة  فــي اآلخــريــن. هــذه  التأثير 
تؤدي إلى التوازن والثقة بالنفس«، الفتة إلى 

أن العالقة مع اآلخر أساسية لتكوين الذات. 
ــئــــك الــــذيــــن يــنــجــحــون فــــي إقـــامـــة  ــتـــى أولــ وحـ
النساء، يظللن  عالقة مع شريك، وخصوصًا 
يــفــكــرن بتأثيرهن عــلــى الــرجــل لــقــيــاس مــدى 
جــاذبــيــتــهــن، وخــصــوصــًا أن املــجــتــمــع جعل 
يؤّمن  هــذا  أخـــرى،  مــرة  للرغبة.  منهن سلعة 

لهن التوازن«. 
ــعــــض الـــــنـــــســـــاء، وحـــتـــى  ــــشــــيــــر إلـــــــى أن بــ

ُ
وت

ــتـــزّوجـــات مــنــهــن، يــتــبــاريــن فـــي مـــا بينهن  املـ
ــبــــر مــــن املــعــجــبــني.  ــدد أكــ ــ ــلـــى عــ لـــلـــحـــصـــول عـ
وتوضح أن جزءًا من الرغبة في جذب اآلخرين 
ــر بــالــوعــي.  ــ يــرتــبــط بـــالـــالوعـــي والـــجـــزء اآلخـ
، فيما 

ً
وهذه الرغبة بحسب املجتمع تعد خطأ

ــة مـــا زلــنــا  تــريــد ذواتـــنـــا مــعــرفــة إلـــى أي درجــ
ــريــن. لكن حــني يصير اإلنــســان فــي حالة 

ّ
مــؤث

اآلخرين،  إعجاب  بإثارة  دائــم  وتفكير  شغف 
ف ضمن حــاالت االنــحــراف. وتلفت 

ّ
فقد يصن

إلى أن هناك »معاكسات محّببة تساعد على 
الطمأنينة، وإن كانت بعض النساء تميل إلى 

رفضها في العلن بسبب املجتمع«. 
ــى أن  ــ ــتــــحــــّرش، تــشــيــر إلـ ــى الــ ــ وبـــاالنـــتـــقـــال إلـ
»االعتداء يتخطى مرحلة الرغبة إلى الفعل«، 
مــوضــحــة أنـــه »يــــؤدي إلـــى صــدمــة. لــكــن على 
الشخص  املتحرش  يبقى  الــالوعــي،  مستوى 
لم  اإلتيان بشيء  القادر على  واملذهل  القوي 

يفعله غيره«.
إلــــــــى اآلخـــــــــر لــيــســت  ــة  ــ ــاجـ ــ ــــحـ الـ صـــحـــيـــح أن 
التربية  محصورة بمجتمع دون آخــر، إال أن 
عــلــى االســتــقــاللــيــة وحــــب الـــــذات فـــي الـــغـــرب، 
ــدرات الــشــخــص ولـــيـــس رأي  ــ اســـتـــنـــادًا إلــــى قــ
فإن  فيه، يعد عامال مساعدًا. كذلك،  اآلخرين 
الــذي يمنحه األهــل ألطفالهم  ــان  الحب واألمـ
ــة لــــآخــــريــــن، ويـــــــؤدي إلـــى  ــاجـ ــن الـــحـ يـــحـــد مــ
أي  قولها،  على حد  لديهم،  ثانوية  نرجسية 
ــفـــرد فـــي حـــاجـــة لــآخــريــن لتحسني  يـــكـــون الـ
صــــورة الـــــذات، بــــداًل مــن الــنــرجــســيــة األولــيــة، 
والتي يكون فيها الشخص مثل طفل صغير 

ما زال يبحث عن الحماية واألمان.

 أخـــرى تحكي عــن والــدتــهــا األربعينية. 
ٌ
فــتــاة

الــذي  التاكسي  ســائــق  عــن  ابنتها  خبر 
ُ
ت األّم 

ــــدرك 
ُ
تــفــاجــأ حـــني أخـــبـــرتـــه أنـــهـــا مـــتـــزوجـــة. ت

إلى  »ليس  لكن  زالــت صبّية نسبيًا،  مــا  أنها 
هــذه الــدرجــة«. كــان ُيعاكسها إذًا. هــذه املــرأة 
األربعينية بدت سعيدة ألن اآلخرين يرونها 
لزوجها.  بالنسبة  كذلك  أنها  تعرف  جميلة. 
خالل  مــن  إليها  وينظر  يحّبها،  األخــيــر  لكن 

شعوره نحوها.  
ابنتها  عــلــى  تخشى  كــانــت  نفسها  األم  هـــذه 
دائمًا من  الحذر  املعاكسات. تطلب منها  من 
 ينظر إليها 

ً
الــرجــال. إذا مــا أحــّســت أن رجـــال

كثيرًا، األفضل لها أن تنسحب. معظم األمهات 
يخفن عــلــى بــنــاتــهــن، وخــصــوصــًا مــن أولــئــك 
أو  باليد«،  »التحرش  بـ يترددون  قد ال  الذين 

»التفّوه بكلمات ذات إيحاءات جنسية«.
فتاة ثالثة ما زالــت تذكر حني عاكسها رجل 
قــذرة.  بكلمات  »تفّوه  تقول:  السن.  طاعن في 

مدارس تركيّة 
ال تحمي أطفالها

زلزال 2004 في 
ذاكرة المغرب

السلطات كانت غائبة ولم 
تؤازر المواطنين طيلة 

فترة مبيتهم في العراء

طنجة ـ وصال الشيخ

ــــرب يـــشـــعـــرون  ــغـ ــ املـ ــال  ــمــ ــــي شــ ــالـ ــ ــا زال أهـ ــ مـ
بالخوف، جراء الهزة األرضية التي ضربت 
املنطقة، فجر أول مــن أمــس، بــاإلضــافــة إلى 
الــــهــــزات االرتـــــداديـــــة الـــتـــي تــلــتــهــا، حــتــى أن 
بــعــض الــســكــان نــصــبــوا خــيــامــًا ونـــامـــوا في 
ات أعـــنـــف. وقــالــت 

ّ
ــز ــ الـــعـــراء خــشــيــة وقــــوع هـ

هيئة املسح الجيولوجي األميركية، إن زلزال 
بقوة 6.6 درجات ضرب جنوب شرق البحر 
املــتــوســط، مــشــيــرة إلـــى أن الــهــزة وقــعــت في 
البحر في منطقة قليلة العمق على بعد 62 
املغربية،  الحسيمة  مدينة  شمال  كيلومترًا 
طـــارق،  كيلومترًا جــنــوب شـــرق جــبــل  و164 
تالها هزة ارتدادية. وأشار إلى أن »احتمااًل 

طفيفًا بوقوع إصابات وأضرار«.
وتــنــاقــل نــاشــطــون عــلــى »فــيــســبــوك« صــور 
)شرق  الناظور  مدينة  من  كل  في  مواطنني 
املغرب( ومليلية املحتلة، وقد نصبوا خيامًا 
فــي الــشــارع لــلــنــوم خـــارج مــنــازلــهــم، خشية 
وقــوع هــزات جــديــدة. وخلفت الهزة أضــرارًا 
مادية وإصابات في املغرب وإسبانيا، وقد 
ــنـــني بـــكـــســـور نــتــيــجــة  أصـــيـــب بـــعـــض املـــواطـ
قــفــزهــم مـــن بــعــض املــرتــفــعــات. فـــي الــســيــاق 
ــه، يــقــول علي كــوراجــي، وهــو مــن مدينة  ذاتـ
الجديد«:  »العربي  لـ  املغرب،  الناظور شرق 
»عاش أهالي املدينة حالة من الرعب والهلع 
كبير  عــدد  وخـــرج  املتتالية،  الــهــزات  بسبب 
ــنـــاس مـــن بــيــوتــهــم لــحــمــايــة أنــفــســهــم  مـــن الـ
مــن األســــوأ«. وعــن الــتــدابــيــر الــتــي اتخذتها 

الــســلــطــات املــحــلــيــة، يــوضــح أن »الــســلــطــات 
كانت غائبة ولم تؤازر املواطنني طيلة فترة 
مبيتهم في العراء«، مشيرًا إلى أن الهزة أدت 

إلى تصّدع بعض املنازل. 
ــيــــمــــة، يـــــقـــــول مــحــمــد  ــة الــــحــــســ ــنــ ــديــ ومــــــــن مــ
اليخلوفي: »حني اهتزت األرض عند الفجر، 
عادت بنا الذاكرة إلى زلزال عام 2004 املدمر، 
وخــصــوصــًا أن الــهــزة كــانــت عــنــيــفــة، تلتها 
هــزات ارتــداديــة«. يضيف: »خــرج املواطنون 
مــــن بــيــوتــهــم وقــــصــــدوا الـــســـاحـــات الــعــامــة 
خشية وقــوع هــزات جــديــدة«، الفتًا إلــى أنه 
»لــجــأ وأســرتــه إلــى الــنــوم فــي ســيــارتــه، وقد 
ازداد الوضع سوءًا مع صراخ األطفال«. أما 
السلطات املحلية، »فلم تتخذ أي إجراءات أو 
تعلن حالة الطوارئ، كما هو متعارف عليه 
دوليًا، وخصوصًا أننا ما زلنا نشعر بهزات 

ارتدادية كل نصف ساعة تقريبًا«. 
وفـــــي تـــارغـــيـــســـت الـــقـــريـــبـــة مــــن الــحــســيــمــة، 
لـ »العربي الجديد«:  اليعقوبي  تقول فدوى 
ــزات خــفــيــفــة، لــكــنــنــا خــشــيــنــا  ــهــ ــا بــ ــرنـ ــعـ »شـ
أمـــس، استيقظنا من  مــن  أول  األســــوأ. فجر 

النوم بفعل الهزة وخرجنا إلى الخارج. كان 
الناس خائفني«. تضيف: »ال نتوقع صمود 
االحتياطات  وعن  القديمة«.  البيوت  بعض 
للوقاية من هزات أخرى، تقول: »لم تحضر 
لــكــن  ــلــــطــــات أو ســــــيــــــارات اإلســـــــعـــــــاف.  الــــســ
الناس،  لتهدئة  ذلــك  بعد  السلطات خرجت 

ولــيــس هــنــاك، حتى اللحظة، أي تــحــّرك من 
املعنيني«. 

ــزات إلـــــى تــحــرك  ــ ــهـ ــ ــدوث تـــلـــك الـ ــ ــ ويــــرجــــح حـ
صــفــائــح قــــوس جــبــل طـــــارق عــلــى عــمــق 10 
أن تستمر  ويــتــوقــع  الــبــحــر،  فــي  كيلومترات 
الهزات االرتدادية إلى أن تهدأ تلك الصفائح. 

وتضاربت املعلومات حول عدد الهزات. ففي 
العلمي  الــوطــنــي للبحث  املــركــز  وقـــت أشـــار 
ــــوع ثــــالث هــــزات،  والــتــقــنــي املــغــربــي إلــــى وقـ
أكد املركز اإلسباني وقــوع تسع هــزات، وقد 
شــعــر بــهــا ســكــان عـــدد مــن املــــدن األنــدلــســيــة 
ــايـــن،  مـــثـــل مــلــقــة وغـــرنـــاطـــة وإشــبــيــلــيــة وخـ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــديــنــتــي مـــورثـــيـــا ومـــدريـــد 
اإلســبــانــيــتــني. وأدت الــهــزات إلــى إصــابــة 26 
املحتلة،  شخصًا بجروح طفيفة في مليلية 
باإلضافة إلى أضرار مادية. ويشير بعضهم 
إلى إخالء عدد من املنازل في املدينة املحتلة 
بعدما تعرضت ألضرار كبيرة خشية حدوث 
انــهــيــارات نتيجة الــهــزات االرتــداديــة. أيضًا، 
ــة فــي هـــذه املــنــاطــق، وشكلت  ــقــت الـــدراسـ

ّ
عــل

خلية أزمة ملتابعة أحوال املتضررين. 
ــــب ثــمــانــيــة  ــيـ ــ صـ

ُ
ــانــــب املــــغــــربــــي، أ وفــــــي الــــجــ

ــقـــل الـــجـــرحـــى إلــــى املــســتــشــفــى  ـ
ُ
أشـــخـــاص ون

ــــس فــــــي مـــديـــنـــة  ــامـ ــ ــخـ ــ ــــوي مــــحــــمــــد الـ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
الحسيمة. ويوضح رئيس املعهد اإلسباني 
للجولوجيا، سواريس لويز، أن املنطقة التي 
وقع فيها الزلزال تعد »بؤرة نشطة تكتونيا« 
بفعل عدم استقرار الصفائح املكونة لغالف 
ــبــــوران  الــ األرض الـــصـــخـــري فــــي قـــعـــر بـــحـــر 

)املقابل للساحل الشمالي للمغرب(.  
ويــلــجــأ ســكــان شــمــال املــغــرب إلـــى اســتــخــدام 
تــطــبــيــقــات عـــلـــى هـــواتـــفـــهـــم الـــذكـــيـــة بــالــلــغــة 
ــر الـــتـــحـــديـــثـــات عــن  ــ اإلســـبـــانـــيـــة ملـــعـــرفـــة آخــ
الهزات األرضية أو االطالع على موقع معهد 
املعهد،  مدير  وكــان  اإلسباني.  الجيوغرافك 
إيميليو كارينو، قد طمأن السكان أن مدينة 
زلــزااًل  أن تشهد  املحتلة غير متوقع  مليلية 
كبيرًا، مؤكدًا ملوقع »هــوراس 24« اإلسباني 
ــان مــركــزه  أن »زلــــــزال فــجــر أول مـــن أمــــس كــ
اليابسة لتسبب  فــي  املــركــز  كــان  فلو  البحر. 

في أضرار فادحة«.
وتــجــدر اإلشـــارة إلــى أنــه فــي فبراير/شباط 
عــام 2004، أدى زلــزال قــوي بلغ 6,3 درجــات 
 631 مقتل  إلــى  الحسيمة  قــرب  قــرب منطقة 

شخصًا. 

لــطــاملــا ُعــرفــت بــعــض املــنــاطــق فــي ميانمار 
ــات«.  ــ ــزرافــ ــ ــ واشــــتــــهــــرت بــفــضــل »الــــنــــســــاء ال
اللواتي  الصغيرات  والفتيات  النساء  تلك 
منذ  أعناقهن  فــي  نحاسية  أطــواقــًا  يضعن 
من  تقريرًا   

ّ
لكن طولها.  مــن  فتزيد  الصغر، 

مــوقــع »كـــي بـــي آر« الـــشـــرق آســـيـــوي يشير 
 هـــذا الــعــرف الــتــاريــخــي فــي الثقافة 

ّ
إلـــى أن

امليانمارية يتجه إلى الزوال.
 األجيال الشابة في البالد 

ّ
يقول التقرير إن

ترفض وضــع مثل هــذه األطـــواق ملا تسببه 
من ألم. أما من يلتزمن بذلك فلم تعد املسألة 
لديهن تعّبر عن عرف وتقليد يردن الحفاظ 
املــال من  عليه، بل عن طريقة فعالة لكسب 

السواح.
تعتبر بلدة ســان بــون في واليــة كايا، أحد 

مــــواطــــن الـــنـــســـاء الـــــزرافـــــات الــرئــيــســيــة فــي 
البلدة  نساء   

ّ
كل  

ّ
إن السكان  يقول  ميانمار. 

 يضعن األطـــواق 
ّ
فــي وقـــت مــن األوقــــات كـــن

حول أعناقهن. لكن، اليوم، ال يتجاوز العدد 
ــات« فقط مــن أصــل أكثر  خمس »نــســاء زرافـ

من 200 امرأة في سان بون.
مــو فــوي )50 عــامــًا( الــوحــيــدة فــي عائلتها 
التي تضع األطــواق. تقول: »في البداية، لم 
أعــتــد عليها ســريــعــًا. كــانــت مــؤملــة ورغــبــت 
من  بالقلق  أشــعــر  كنت  لكنني  فــي خلعها، 
خسارتها نهائيًا. هذه األطواق كانت تعني 
الــكــثــيــر لـــي، فــقــد ورثــتــهــا مــن جــدتــي ألّمـــي. 
وبــعــد أســبــوع مــن األلـــم اعــتــدت عليها، ولم 
أشعر بأّي غرابة من وضعها أمام الجميع«.
ها اليوم تفكر في 

ّ
كان ذلك قبل 20 عامًا. لكن

 14 رقبتها  نهائيًا. حــول  من عنقها  نزعها 
طوقًا تزن نحو 12 كيلوغرامًا. كذلك، تضع 

أطواقًا نحاسية أخرى حول ركبتيها.
ــًا، فــــي عـــهـــد أجـــــــداد مـــــو، كـــانـــت هـــذه  ــمـ ــديـ قـ
األطـــواق تمثل الهوية، والــجــمــال، والــثــروة. 
تقول: »في املاضي، كان من الصعب على أّي 

فتاة الزواج إذا لم تكن تضع األطواق«. 
ليس هنالك تاريخ مكتوب يؤكد بدء نساء 
 بعض 

ّ
واليـــــة كـــايـــا بـــوضـــع األطــــــــواق. لـــكـــن

 التقليد يعود إلى 
ّ
املؤرخني يشيرون إلى أن

800 عام خلت.
تقليديًا، تــبــدأ الــفــتــاة الــكــايــانــيــة فــي وضــع 
الــطــوق األول فــي عــيــد مــيــالدهــا الــخــامــس. 
 عــام حتى تتزوج. 

ّ
تضيف طوقًا جديدًا كــل

ـــر اخــتــلــف تــمــامــًا الـــيـــوم، فــلــم يعد   األمـ
ّ
لــكــن

األمر مرتبطًا بالزواج. فمن ما زلن يضعن 
األطــــــــواق هـــدفـــهـــن كـــســـب الـــــــرزق مــــن خـــالل 
ــعـــــرض. بــيــنــمــا تـــســـافـــر بــعــض  ــ الــــرقــــص والـ
»الــنــســاء الــــزرافــــات« إلـــى تــايــالنــد والــصــني 

املجاورتني للغرض نفسه.
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول الــخــبــيــرة فـــي الــثــقــافــة 
ــاو ثـــــــان: »عـــلـــيـــنـــا أن نــتــخــذ  ــيــ الـــشـــعـــبـــيـــة كــ
إجــــــــــراءات لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــتـــقـــلـــيـــد، ال عــن 
الفنادق،  العمل في  إلــى  النساء  طريق دفــع 
بلداتهن«.  فــي  لهن  الحياة  تــأمــني سبل  بــل 
مع ذلــك، ال تضع أّي من بنات ثان األطــواق 
تــبــدو مؤمنة بما تدعو  أعــنــاقــهــن. ال  حــول 
إليه، أو متأكدة من صمود هذا التقليد في 

املستقبل.
)إعداد: عصام سحمراني(

»النساء 
الزرافات« 

عرٌف يزول

زهير هواري

نصت املادة الثالثة من اتفاقية حقوق املعّوقني التي أقرتها األمم املتحدة 
في عام 2006، على »احترام كرامة األشخاص املتأصلة واستقاللهم 
واستقالليتهم  بأنفسهم  خياراتهم  تقرير  حرية  ذلــك  في  بما  الــذاتــي 
األشــخــاص ذوي  وإشــــراك  مــشــاركــة  وكــفــالــة  التمييز  مــن  وحمايتهم 
الــفــوارق وقبول  اإلعــاقــة بــصــورة كاملة وفّعالة فــي املجتمع، واحــتــرام 
األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة اإلنسانية، 
وضمان تكافؤ الفرص، وإمكانية الوصول، واحترام القدرات املتطورة 

لألطفال ذوي اإلعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم«.
معاهدات حقوق  إحــدى  االتفاقية  هــذه  تعتبر  العاملية  الصحة  منظمة 
ــرة الــدولــيــة بــمــن فيهم املــعــّوقــون  اإلنــســان الــتــي وضــعــهــا ممثلو األســ
الحكومية  غير  املنظمات  وممثلو  الحكوميون  واملــســؤولــون  أنفسهم 
املعوقني  إلى  الناس  فيها  ينظر  التي  الطريقة  »تغيير  بهدف  وغيرهم، 

والطريقة التي يعاملونهم بها في مجتمعاتهم«. 
عنى بحقوق 

ُ
ت التي  الدولية  املرجعيات  الحد من  هــذا  نتوقف هنا عند 

التي  املجتمعات  فــي  يــمــارس ضدهم  الــذي  التمييز  املــعــّوقــني، رافــضــة 
القاسية.  واملــضــمــرة  املعلنة  أحــكــامــهــا  مــن  ويــعــانــون  فيها  يعيشون 

موضوعنا يتعلق باملعّوق العربي في مطلع عام 2016.
اإلحاطة بموضوع على هذا القدر من االتساع واملدى باعتباره يشمل 
منها،  كــل  بــظــروف  اإلحــاطــة  يمكن  ال  وجغرافية  مساحات سياسية 
يبدو كمن يسبح في محيط من األزمــات املتالطمة. من ثــم، وهــذا هو 
األهم، تتباين األوضاع املجتمعية الضاغطة على املعّوقني في كل منها. 
ومجتمعات  دول  فــي  الفئة  هــذه  مــوضــوع  بمقاربة  سنكتفي  وعــلــيــه، 
تشهد انفجارات تضع أوضاعهم في الحضيض، أو على األصح نقلت 
أوضاعهم من الحضيض إلى الدرك األسفل من السلم البشري. وهذه 
الدول هي فلسطني وسورية ولبنان والعراق واليمن، علمًا أنه كثيرة هي 
سمات معاناة هذه الشريحة في الدول املذكورة التي تنطبق على العديد 
غيرها، لجهة الظروف األمنية واالجتماعية أو ألسباب اقتصادية. على 
 من أشكال 

ً
أي حال، حياة هذه الفئة في الدول الباقية التي تعيش شكال

االســتــقــرار ليست فــي أحسن أحــوالــهــا، على الــرغــم مــن الــوفــرة املادية 
نسبيًا. وإذا أردنا املقارنة بني أوضاع هذه الفئة في هذه الدول وبعضها 
ال ينقصه املال واإلمكانات مع نظيراتها في الدول الغربية، يمكن القول 
ردم بني عاملني مختلفني، بينهما سنوات ضوئية. 

ُ
بثقة إن ثّمة هوة ال ت

إذًا، املــوضــوع بــرمــتــه يــتــنــاول املــعــّوقــني الــعــرب، وتــحــديــدًا أولــئــك الــذيــن 
يعيشون ضمن أوضاع استثنائية قاهرة، علمًا أن صفة االستثنائية 
العقود  تتالت  ما  لكثرة  بمثابة حالة طبيعية،  الــدول  بعض  لــدى  باتت 
واألوضاع لم تتغير، إن لم نقل إنها تتراجع إلى األسوأ، وهو ما ينطبق 

أكثر من سواه على الدول التي اخترناها للمتابعة.
)أستاذ في كلية التربية - الجامعة اللبنانية(

أحياء في قوائم الموتى

قادرون رغم النكبات تحقيق

ال يحق ألحد 
معاكسة آخر 

يسير على 
الطريق )حسين 

بيضون(
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برامج »يوتيوب«.. إعالم الثورة البديل
القاهرة ـ محمد كريم

بعد املواقف املضللة إلعالم السلطة أثناء 
الــثــورة كـــان ال بــد مــن الــبــحــث ســريــعــا عن 
بديل. البحث السريع كان يعني في املقابل 
كــان  لـــذا  إمــكــانــات فنية ومــاديــة ضعيفة، 
الــثــوري واإليـــمـــان بالقضية أهــم  الــصــدق 
األدوات التي ضمنت نجاح برامج الشباب 
ــان مـــوقـــع »يـــوتـــيـــوب«  ــ ــتــــرنــــت. كـ عـــلـــى اإلنــ
 الــدافــئ لــلــثــورة املــصــريــة ومــا ألم 

َ
الــحــضــن

بــهــا الحـــقـــا مـــن انـــتـــكـــاســـات، إذ شــكــل مع 
موقعي »تويتر«، و»فيسبوك« رأس حربة 
حـــادًا ضــد اإلعـــالم الــســلــطــوي، حتى صار 
الــثــوار  منه  يستقي  الـــذي  الوحيد  البديل 
وقود معركتهم من أجل استكمال حلم 25 

يناير.
وقلة  بالعفوية  البرامج  تلك  إخــراج  اتسم 
تزيد  ال  االســتــديــوهــات  فكانت  التكاليف. 
عـــن حــجــرة فـــي شــقــة، مـــع كــامــيــرا يتيمة، 
ــيــــد، وفــــريــــق عــمــل  وجــــهــــاز كــمــبــيــوتــر وحــ
الــواحــدة! تجاوزت  اليد  يعد على أصــابــع 
مــشــاهــدات تــلــك الــبــرامــج املـــاليـــن، فــبــدأت 
تحصد اإلعــالنــات، وصــار نجومها محط 
األنــظــار. وبعدها، صــار عــدد من أصحاب 
الـــبـــرامـــج نــجــومــا إعــالمــيــن تــفــوقــوا على 
نجوم  باتوا  بل  الكالسيكين،  اإلعالمين 
القنوات الفضائية  شّباك، تتهافت عليهم 
الستضافة برامجهم وتحقيق مكاسب من 
ورائهم، فيما بات موقع »يوتيوب« مخزنا 
البرامج، ومؤشرًا حقيقيا على  لتلك  ثريا 
النجاح، بل مؤرخا للون جديد من اإلعالم 

الشبابي.

باسم يوسف شو
فـــي الـــحـــجـــرة املــخــصــصــة لــنــشــر الــغــســيــل 
فــي شــقــتــه، قـــرر بــاســم يــوســف استضافة 
حــلــقــات بــرنــامــجــه »بـــاســـم يـــوســـف شــو« 
خليفة.  محمد  املــخــرج  صديقه  بمساعدة 
امليداني  املستشفى  أطباء  أحد  باسم  كان 
في 25 يناير، وقــد شاهد بطوالت امليدان 
ــثــــورة. ومــع  وتــنــاقــضــات اإلعـــــالم أثـــنـــاء الــ
 تقوم على تعرية الواقع اإلعالمي 

ّ
خفة ظل

وهشاشة النظام نجحت حلقات البرنامج 
األولى في حصد مالين املشاهدات.

فــي« لالستفادة من  »أون تي  قناة  هرعت 
جماهيرية باسم يوسف؛ فانضم لها. بدأت 
اسم  تحت  الجديدة  األسبوعية  الحلقات 
»البرنامج« ملــدة عــام. وفــي املوسم الثاني 
تعاقدت معه قناة CBC بعد أن قرر باسم 
يــوســف االســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــة اإلعــالمــي 
ــون ســـتـــيـــورات وبــرنــامــجــه  ــ األمـــيـــركـــي جـ
ــو«. أصــبــح الــبــرنــامــج  الــشــهــيــر »دايـــلـــي شــ
البلد  فــي وســـط  مــســرح كبير  مــن  ينطلق 
الحرية  وأسهمت  الجماهير.  حضور  فــي 
اإلعالمية بعد الثورة، وبفضل »يوتيوب« 
)الطبيب(  أواًل في أن يكون باسم يوسف 
أهــم إعالمي مصري ساخر على اإلطــالق. 
فكان صوتا مسموعا من األصوات القائمة 
ــا كـــانـــت. وبــعــد 30  ــ عــلــى يــســار الــســلــطــة أّي
يونيو، تواطأت القناة مع السلطة إليقاف 
بسياستها  التزامه  عــدم  بحجة  البرنامج 
املوسم  ليقدم  بــاســم  فهجرها  اإلعــالمــيــة، 
ــالـــث عـــلـــى قـــنـــاة »إم بــــي ســــي مــصــر«  ــثـ الـ
الـــتـــي عـــــادت وأغـــلـــقـــت الـــبـــرنـــامـــج قــســريــا، 
وفــّر صاحبه إلى خــارج البالد بعد حملة 

تشويه ممنهجة وتهديدات بمالحقته.

جو تيوب
أن  يحاول   ،

ّ
الظل برنامج سياسي خفيف 

بمظهر  يوسف حسن،  مقدمه  فيه  يظهر 
الــشــاب »الـــّرخـــم«. القـــى الــبــرنــامــج نجاحا 
كــبــيــرًا بفضل أفــكــاره املــتــنــوعــة، والــتــطــور 
الذي يطرأ حلقة بعد أخرى بفضل اإلعداد 

الجيد وإخراج أحمد الذكيري.
بدأ البرنامج بمقطع ساخر بعد 3 يوليو 

منوعات

مصر

أخبـار 
ليـبيا

طرابلس ـ يوسف البركي

الليبيون  يضطر  ليبيا،  فــي  املــتــســارعــة  لــأحــداث  نتيجة 
ــد من  ــأكـ ــتـ لــلــبــحــث عـــن مـــصـــادر مـــحـــددة ألخـــبـــارهـــم، والـ
املناطق.  بعض  على  إعــامــي  تعتيم  ظــل  فــي  مصداقيتها 
أنور املبروك، أحد سكان مدينة طرابلس، يقول عند سؤال 
»العربي الجديد« من »أين تستقي األخبار من على شبكة 
الصحافي  املجال  في  يعملون  أصدقاء  »لــدي  اإلنترنت؟«: 
فأالحظ انهم ينشرون الخبر قبل مواقع القنوات، أو القنوات 
بنفسها، ومنها أفهم الخبر قبل أن أجد تفاصيله في عدة 
صفحات ليبية تشرح الخبر بالتفصيل، فأنا اعتمد على 

أصــدقــائــي الــصــحــافــيــن فــي مـــدى مــصــداقــيــة الــخــبــر ومــن 
فيسبوك  على  الناشطن  »أغلب  ويضيف:  تفاصيله«.  ثم 
فيسبوك  فــإّن  لــذا  عليها،  ويعتمدون  لهم مصادر خاصة 

واألصدقاء املوجودين عليه هو طريقة معرفة األخبار«.
محمد الزنتاني له وجهة نظر مغايرة، ويقول إنه ال يعتمد 
على مواقع التواصل االجتماعي في مدى صدقية الخبر أو 
عدمه فباستطاعة أي شخص أن يكتب خبرًا كاذبًا، ويقوم 
أصدقاؤه بمشاركته، حتى ينتشر بسرعة في هذا املوقع، 
إلى  الليبية. ويشير  الصفحات  ينتشر في كل  بعده  ومن 
قائد مجموعة  مقتل  نشر خبرًا عن  الصحافين  أحــد  أن 
مسلحة في مدينة طرابلس من قبل فرقة خاصة إيطالية، 

لــذا »فأنا  له من الصحة.  الخبر ال أســاس  وتبن الحقا أن 
الرسمية ألنها ال تقوم  للقنوات  التابعة  أعتمد على املواقع 
بنشر خبر إال وهي متأكدة منه، حتى وإن كان ال يحمل 

تفاصيل كثيرة«.
أحد طلبة كلية اإلعام في جامعة طرابلس، يقول إّن »جل 
األخبار التي تنقل عبر القنوات الرسمية والخاصة تستقي 
الــتــواصــل االجتماعي، ومــن ناشطن  أخــبــارهــا مــن مــواقــع 
ومحللن عبر صفحاتهم الخاصة، حتى وإن كانت نسبة 
الصواب في الخبر ضئيلة. ولهذا أتجنب ان أستقي أخباري 
من القنوات التلفزيونية، وأعتمد على الصفحات الليبية ذات 

املصداقية حتى يتأكد الخبر أو يفند من مصدره ».

سنة 2013، وحقق أكثر من نصف مليون 
تــطــورت أعمال  فــي وقــت قصير.  مشاهدة 
التيار  تناقضات  فناقش  البرنامج  فريق 
عالج  ثم  11 حلقة،  في  املصري  الليبرالي 
تناقضات اإلعالمين بعد االنقالب في 31 
حلقة. وقد تجاوز مشتركو قناة »يوتيوب« 
حاجز املليون ونصف مليون مشترك. من 

غرفته الصغيرة بأحد أحياء اإلسكندرية 
ــريـــف بــعــالــم  بــــــدأت عـــالقـــة عـــبـــد الـــلـــه الـــشـ
اإلنـــتـــرنـــت، فــقــدم مــجــمــوعــة مـــن الــقــصــائــد 
 30 ألحـــداث  الــرافــضــة  السياسية  العامية 
ــا. حـــصـــدت قــصــائــده  ــا بـــعـــدهـ ــ يـــونـــيـــو ومـ
اآلاللـــف. سريعا  األولــى مشاهدات بمئات 
تطور الحال فقدم الشريف في أغسطس/

آب 2014 بــرنــامــج »الـــشـــاب أشــــرف« الــذي 
يـــدور فــي إطـــار ســاخــر حــول شــاب منافق 
الــحــلــقــات قائمة  الــنــظــام. تــصــدرت  يتملق 
»يــوتــيــوب« فــي مــصــر، كــمــا حصلت قناة 
الشاب أشرف على درع اليوتيوب الفضي، 

وشهادة تميز من موقع غوغل.

باكوس
»البرنامج يقدم كوميديا سوداء ساخرة، 
السلطة  فيه  ننتقد  التخيل،  مــن  تخلو  ال 
ومهم،  ملهم  فيسبوك مصدر  واملعارضة، 
وجمهور البرنامج جزء من فريق اإلعداد. 
مــن األدب«. بهذه  نـــوع  بــســبــب  والــضــحــك 
العبارة يبدأ برنامج محمد فوزي الشهير 
ــد أحــيــاء  ــاكـــوس نــســبــة إلــــى أحــ بــمــحــمــد بـ
ــاكــــوس عـــلـــى عــالــم  ــنــــدريــــة. ظـــهـــر بــ ــكــ اإلســ
املتعالم  الشعبي  الرجل  بمظهر  اإلنترنت 
السلطة، ويــســّوق نفسه بن  الــذي يعشق 
الجماهير باعتباره سياسيا عظيما. وقد 
وضع أمام املنصة بعض علب املشروبات 
الـــغـــازيـــة )كــــانــــز(، لــيــوهــم الــبــســطــاء أنــهــا 
املهتمة  الفضائية  القنوات  ميكروفونات 

بمؤتمراته الصحافية.
ــــوس بــــالــــســــجــــع والـــــعـــــبـــــارات  ــاكــ ــ يـــهـــتـــم بــ
»السيسي  طريقة:  على  الرنانة  الساخرة 
يخصص 103 أفدنة )يعني 434 ألف متر( 
إلنــشــاء سجن مــركــزي بــالــجــيــزة؛ للحجز: 
نيوز«  »باكوس  قناة  بقك«. حصلت  افتح 
مـــاليـــن  بـــفـــضـــل  »يـــــوتـــــيـــــوب«  عــــلــــى درع 
املشاهدين الذين قاموا بمشاهدة حلقاته 

وتحميلها.

األلش خانة
»ألــش خانة« برنامج يحتوي على جرعة 
ثــقــافــيــة واضـــحـــة، يــبــرز املــتــنــاقــضــات في 
أداء وســـائـــل اإلعـــــالم، ويــتــنــاول الــظــواهــر 
العقلية.  بــاألدلــة  والسياسية  التاريخية 
وشعار البرنامج: »آن األوان أن ترحلي يا 

دولة الخناشير«.
األلشخانجي عن نفسه بتواضع  يتحدث 
ــا فيش  ــمـــي عـــلـــي. ومــ شـــديـــد فـــيـــقـــول: »اسـ
داعــي الســم العيلة، بــاحــاول أوهــم نفسي 
صيدلة  كلية  خريج  عارفينه...  مــش  إنهم 
من إحدى جامعات مصر العريقة )عريقة 
من العرق مش من العراقة(. رجعت مصر 
مع اللي رجعوا في 28 يناير 2011 خلسة 
ــد يـــعـــرف غـــيـــر أم الــعــيــال  ــا حــ ــن غـــيـــر مــ مــ
لحد  التحرير  في  قعدوا  اللي  مع  وقعدت 

يوم 12 فبراير«.
أهـــمـــل عــلــي رســـالـــة املــاجــســتــيــر مـــن أجــل 
ــه يــرفــض وفــريــق عمله  بــرنــامــجــه، كــمــا أنـ
املـــكـــون مـــن أربـــعـــة أشـــخـــاص فــقــط جميع 
اإلغـــــراءات لــلــتــعــاون مــع قــنــوات فضائية، 
ــة،  ــاديـ بـــالـــرغـــم مـــن ضــعــف اإلمـــكـــانـــيـــات املـ
ــا اتــــعــــرض عــلــيــنــا مــــن إحــــدى  ــ ويــــقــــول: »ملـ
ــة تــــرضــــي جــمــيــع  ــاجــ الــــقــــنــــوات نـــعـــمـــل حــ
األطراف رفضنا؛ ألن هدفنا إن كل األطراف 
تــكــون مــش راضــيــة وعـــايـــزة تــغــيــر الــواقــع 

األليم اللي عايشينه«.

برامج أخرى
ــيــــوب« الــســيــاســيــة  ــوتــ ــج »يــ ــرامــ ال تــــــزال بــ
ــــدون  ــاهـ ــ ــشـ ــ ــنــــامــــى املـ ــتــ تــــتــــكــــاثــــر، حــــيــــث يــ
الــذيــن آثـــروا االبــتــعــاد عــن بــرامــج البزنس 
ومن  املوجهة.  الفضائيات  فــي  السياسي 
ــــارت تحظى  الـــبـــرامـــج الـــســـاخـــرة الـــتـــي صـ
بشعبية أيضا: »البلكونة« ملحمد شوقي. 
الذي  و»جارحي شو« إلبراهيم الجارحي 
على  ليعرض  قناة فضائية  معه  تعاقدت 
ــو بــرنــامــج  شــاشــتــهــا. و»كـــوبـــي شــــو« وهــ
ــيـــبـــو. وبـــرنـــامـــج  ــلـــشـــاب أحــــمــــد بـ تــقــلــيــد لـ
ــن مــــصــــري« الـــــــذي يـــقـــدمـــه شـــاب  ــ ــواطــ ــ »املــ
مــجــهــول يــعــتــمــد عــلــى بـــرامـــج إلــكــتــرونــيــة 
والــصــورة حتى ال تظهر  الصوت  لتغيير 

مالمحه.

استقطبت بعض 
البرامج القنوات الفضائية 

بسبب جماهيريتها

تنتمي معظم برامج »يوتيوب« إلى مدرسة الكوميديا السوداء، التي تكشف للمشاهدين 
عن التناقضات المهنية وتضارب مواقف اإلعالم الموالي للسلطة

األول  املسلسل  للثورة، يستمّر  الخامسة  الذكرى  في 
فـــي مــصــر بــحــلــقــاتــه: الــضــحــك املـــمـــنـــوع. فــبــعــد منع 
البرامج السياسية الساخرة من الظهور على شاشات 
بسبب  اإلعــالمــي  الظهور  من  مذيعن  ومنع  التلفزة، 
انتقادهم السلطة، وصل األمر إلى اعتقال الساخرين 

على مواقع التواصل االجتماعي.
وبــعــد الــســجــن ثـــالث ســـنـــوات لــشــخــص نــشــر صـــورة 
لــلــرئــيــس عـــبـــدالـــفـــتـــاح الــســيــســي عـــلـــى هــيــئــة مــيــكــي 
القبض  ألقت األجهزة األمنية املصرية أمس  مــاوس، 
ــامـــج »أبـــلـــة  ــرنـ ــل بـ عـــلـــى شــــــادي حـــســـن، وهـــــو مــــراســ
فــاهــيــتــا« الـــســـاخـــر. ويـــأتـــي ذلــــك بــعــد تــوقــيــف نــقــابــة 
التمثيلّية املمثل أحمد مالك، بعد قيام االثنن  املهن 
بتصوير فيديو في ذكرى الثورة، قام على نفخ عدد 

من الواقيات الذكرية وتوزيعها على عدد من عساكر 
الشرطة في القاهرة.

وسبب األمر الكثير من البلبلة على مواقع التواصل 
أمــــس، إذ وصـــل إلـــى قــمــة الئــحــة األكـــثـــر تـــــداواًل على 
»تويتر« وسوم وعبارات »#احمد_مالك«، »العسكري 
الغلبان«، و»الواقي الذكري« وانقسم الناشطون بن 
مؤيد ملا فعله املمثالن وبن معارض تحت عنوان أنها 
»قلة أدب« في ظل قيام مجموعة من مؤيدي السيسي، 
وبينهم صحافيون، بتبني دور »املخبرين« ملمارسة 
حملة تحريض على أحمد مالك وشادي أبو زيد، في 
ظــل نــشــر عـــدد كــبــيــر مــن الــنــاشــطــن لــصــور املــعــذبــن 
 هذه املشاهد هي 

ّ
والسجناء في مصر، على اعتبار أن

 وليس السخرية.
ً
التي تخدش الحياء العام حقيقة

برنامج الضحك الممنوع
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)Getty( خالل إعداد إحدى حلقات باسم يوسف

20
فالشمجتمع

فيروس زيكا يهاجم أطفال البرازيل
رؤوس صغيرة العربي الجديد

أخيرًا، أعلنت البرازيل أن 
عدد األطفال املولودين 

بتشوهات خلقية تتمثل 
في صغر حجم الرأس أو الَصَعل، بلغ 
أربعة آالف طفل منذ أكتوبر/تشرين 

األول املاضي. وبلغت نسبة االشتباه في 
اإلصابة بصغر الرأس واحدًا في املائة 

من بن حديثي الوالدة، علما أن عدد 
األطفال املصابن لم يتجاوز  150 عام 
2014. وتتوقع أن يكون فيروس زيكا 

املسؤول عن هذه التشوهات.
البرازيل ليست الدولة الوحيدة 

التي ينتشر فيها الفيروس. فقد 
حذرت منظمة الصحة العاملية من 

احتمال انتشار زيكا في جميع أنحاء 
األميركيتن تقريبا. وحتى اليوم، 

اكتشف الفيروس، الذي يسّبب أعراضا 
من بينها الحمى الخفيفة والطفح 

الجلدي والتهاب امللتحمة واأللم 
العضلي وآالم املفاصل والتوعك 

والصداع، في 21 دولة في منطقة 
الكاريبي وأميركا الشمالية والجنوبية. 

وذكرت أن الفيروس تنقله بعوضة 
يديس إيجبتاي، ويرجح الخبراء أنه 

يتسبب، عند انتقاله للحوامل، في 
إصابة الرضع بتشوهات في الجمجمة.

وكانت املديرة العامة للمنظمة 
مارغريت تشان قد أعلنت أن »االنتشار 

السريع لفيروس زيكا إلى مناطق 
جغرافية جديدة يمثل مصدر قلق 

بالغ نظرًا للرابط املحتمل بن إصابة 
النساء الحوامل ووالدة الرضع مع 

جمجمة صغيرة جدًا«. وال يوجد 
حاليا أي عالج محدد لهذا الفيروس 

أو لقاح مضاد له. وتتمثل أفضل 
طريقة للوقاية منه، بحسب منظمة 

الصحة العاملية، في الحماية من لسع 
البعوض، والعمل على تقليص أعداد 
البعوض عن طريق الحد من مصادره.

)الصور: فرانس برس، 
)Getty ،واشنطن بوست

هو أيضًا مصاب

بعوض يديس إيجبتاي

يسعى الجنديان إلى تحديد أماكن انتشار البعوض

تجفف جسده الصغير

لم يبتسم 
للصورة

تخشى 
على جنينها

يعاني 
من الصعل
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موسيقانا. والشارع، هو املواطن التونسي 
 ما يحيط 

ُّ
 شبٍر في هذه األرض، وكل

ِّ
في كل

بــه مــن شجر وحجر وهـــواء وحــيــاة. تنجح 
مــوســيــقــى الـــشـــارع فـــي اســتــيــطــان الــقــلــوب 
ــرة، ألنــهــا حقيقية ولــيــســت مــزيــفــة.  ــذاكــ والــ
 ،

ً
ــا طـــويـــال ــتـ ال يــســتــغــرق تــلــحــن أغـــنـــيـــة وقـ

نــقــاشــاٍت حــول اللحن أو  وال يتطلب األمـــر 
الكلمات. هذه األغاني تولد كما يولد الطفل 
التي  الحياة  تمثل  ها 

َّ
إن أليم،  مخاٍض  بعد 

تنتابنا بأملها ثم تواسينا بابتسامة«.
ــارع أوجــــهــــا أثـــنـــاء  ــ ــشـ ــ عــــرفــــت مـــوســـيـــقـــى الـ
الــثــورة مــع املــغــنــي، بــيــرم الــكــيــالنــي، امللقب 
بـــ »بــنــديــرمــان«. بــيــرم الــــذي حـــول بكلمات 
بــســيــطــة وســــاخــــرة أغـــلـــب أحـــــــداث الـــثـــورة 
إلــــــى أهـــــازيـــــج تـــنـــاقـــلـــهـــا املـــحـــتـــجـــون عــلــى 

املـــواقـــع االجــتــمــاعــيــة، دفـــع فــيــمــا بــعــد ثمن 
جــرأتــه مــن خـــالل مــحــاولــة الــتــضــيــيــق على 
حــفــالتــه مـــن طــــرف رجـــــال األمـــــن وحــمــالت 
أنصار  مــن  لحقته  الــتــي  املــتــكــررة  التشويه 
بـــعـــض األحــــــــزاب كـــحـــزب حـــركـــة الــنــهــضــة. 
آخــر إصـــدارات بنديرمان تمثلت في أغنيٍة 
انــتــقــد مــن خــاللــهــا نقيب الفنانن  ســاخــرة 

تونس ـ خولة العشي

 الــشــارع في تونس ما 
ّ
ازدهــر فــن

باملصالحة  ل  ليعجِّ الــثــورة،  بعد 
ومختلف  التونسي  املواطن  بن 
الــفــنــون، وذلــــك بــعــد قــطــيــعــة دامــــت عــقــودًا، 
لتدجن  السابق  النظام  سعي  خلفية  على 
 ألجــنــداتــه 

ً
الــفــعــل الــفــنــي، وتـــأطـــيـــره خـــدمـــة

كاملوسيقى  فنون  الضيقة. تحررت  ولــرؤاه 
منذ سنوات  والــرقــص  والسينما  واملــســرح 
قليلة، فخرجت من القاعات لتمأل الشوارع 
والــــــســــــاحــــــات والــــــــقــــــــرى. وشــــيــــئــــا فــشــيــئــا 
الــشــارع فــي إطــار تظاهرات  انتظمت فنون 
ومهرجانات شهدت إقبااًل جّيدًا، وساهمت 
ة   ظروف أمنيَّ

ِّ
في نشر الفرح واألمل، في ظل
ر. 

ُّ
زت بالتوت ة تميَّ واقتصاديَّ

ــّدد املــــــواهــــــب، يـــاســـر  ــتــــعــ ــنــــان مــ ــفــ يـــحـــمـــل الــ
الجرادي، قيثارته ويقضي كل فصول السنة 
 من أقاصي شمال البالد إلى أقاصي 

ً
متنقال

جنوبها. يحمل ياسر موسيقاه على ظهره، 
ــو ال  ــ ــلـــمـــات، وهـ ــرًا ســـحـــر الـــكـ ــاثــ ويــنــطــلــق نــ
يبتغي أجرًا أو شهرة. كان ألغنيته الوطنية 
»نرجعلك ديما« إبان ثورة الياسمن تأثير 
في  رددوهـــا  الثائرين،  الشبان  على  ساحٌر 
هتافاتهم، وبكوا سرًا لكلماتها التي تقطر 
. رثــــا يـــاســـر الـــجـــرادي 

ً
ـــــا وحـــســـرة وأمـــــــال

ً
أمل

شكري  الشهيد  فــيــك«،  »نسمع  أغنيته  فــي 
بالعيد.

ه 
َّ
ولكن نفسه،  عــن  الحديث  ياسر   

ُ
ذ يحبِّ ال   

قال في دردشٍة خصَّ بها »العربي الجديد«: 
الشارع  الشارع،  ال نصنُع موسيقى  »نحن 
 تــنــاقــضــاتــه وأحـــالمـــه هـــو مـــن يصنع 

ّ
بــكــل

استطاع الفيلم أن يلتقَط 
لحظات جمالَيّة في 

مأساة الحصار الخانق

حّول بيرم الكيالني 
أحداث الثورة التونسَيّة 

إلى أهازيج للثوار

2223
منوعات

الــتــونــســيــن مــقــداد الــســهــيــلــي، الــــذي طالب 
بــســجــن كـــل مـــن يــســمــح لــنــفــســه بــمــمــارســة 
مهنة املوسيقى، دون الحصول على بطاقة 

احتراف. 
فـــنـــان الـــغـــرافـــيـــتـــي والـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــشـــاب، 
شاهن بالريش، تحدث أيضا في تصريح 
ــقـــات  ــايـ ـــن املـــضـ ــد«، عــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ـــ »الــــعــــربــــي الـ ــ لـ
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا مــجــمــوعــة »زواولــــــــة« 
لــفــن الـــغـــرافـــيـــتـــي، والـــتـــي وصـــلـــت إلــــى حد 
مقاضاتهم وتغريمهم بتهمة »الكتابة على 
زائفة  بــدون رخصة، ونشر أخبار  الجدران 
وتعكير صفو النظام العام«. شاهن اعتبر 
مقاضاته ورفاقه ظلًما مقصودًا، خصوصا 
مـــع قـــيـــام بــلــديــة مــديــنــة قـــابـــس، بــالــســمــاح 
الغرافيتي،  فــن  بــمــمــارســة  الــشــبــاب  لبعض 

ومنع آخرين.
ــا، عــــن تــجــربــتــه مــع  تــــحــــّدث شــــاهــــن، أيــــضــ
ســيــنــمــا الــــشــــارع. حــيــث أكــــد أن الـــضـــرورة 
الفنية حتمت فــي فــتــرة مــا عــلــى املــبــدعــن، 
ــات واالنـــــتـــــشـــــار فــي  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الــــــخــــــروج مـــــن الـ
الـــفـــضـــاءات الـــحـــرة. الــبــدايــة حــســب روايــتــه 
كانت سنة 2010، بتنظيم ورشات للسينما 
بوزيد  كسيدي  داخلية  مــدن  أطفال  لفائدة 
وساقية سيدي يوسف. في هذه الورشات، 
ة إمساك الكاميرا وضبط  م األطفال كيفيَّ

َّ
تعل

اإلضــــاءة وكــتــابــة الــســيــنــاريــو والــبــحــث عن 
األطفال ملفتا  أفكار جديدة، وكــان تجاوب 
ومشّجعا، وذلــك إلعـــادة الــكــرة فــي أكثر من 
مــنــاســبــة وفـــي مـــدن أخـــرى عـــديـــدة. شاهن 
يــــرى أن أســــاس اإلبـــــــداع، هـــو الـــخـــروج من 
التجاري،  الجدران واملقاعد والطابع  ظلمة 
للبيع، ال  الفن شيئا قابال  الــذي يجعل من 
ب الــنــفــوس، ويـــزرع بــذرة 

ّ
 يــهــذ

ً
خلقا جميال

الكرامة واالعتماد على الذات والتحرر.

ــانـــي  ــثـ ــرا نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ ــ ــهـ ــ عـــــــرف شـ
 ،2015 ســنــة  مـــن  األول  وديــســمــبــر/كــانــون 
تنظيم أكبر تظاهرة لفن الشارع في تونس 
تــحــت عــنــوان “مــبــدعــون مــن أجـــل الــحــيــاة”. 
وشهدت هذه التظاهرة التي انتظمت تحت 
رعاية وزارة الثقافة مشاركة كل محافظات 
في  ة  قياسيَّ لت مشاركة  ة، وسجَّ الجمهوريَّ
الرسم والسينما والرقص واملسرح، وغيرها 
ــبــــالد وأثــــــارت  ــنـــون الـــتـــي جـــابـــت الــ ــفـ مــــن الـ
حماسة األطفال على وجه الخصوص. هذه 
التظاهرة الضخمة كانت متمّيزة وواعــدة، 
التونسين لعروض  خصوصا مع حضور 
الــقــطــار  ــل  مختلفة وطــريــفــة، كــالــعــزف داخــ
والحافالت وإشراك املواطنن في العروض 
املسرحية الحية، وغيرها من األنشطة التي 
رت مواهب  قطعت مع السائد واملعهود وفجَّ

وطاقات مغمورة.
هذه التظاهرة ليست فريدة من نوعها، فقد 
انتظمت بمدينة قصر هالل منذ سنة 2012، 
الـــشـــارع والـــذي  فــنــون  ملــهــرجــان  أول دورة 
حــافــظ عــلــى نــجــاحــه طــيــلــة أربــعــة ســنــوات، 
ــن الـــفـــنـــانـــن  ــ ــــن عــــــدد مـ وعـــــــرف مــــشــــاركــــة مـ
ذائقة  يمتلُك  جمهور  من  ووفـــاًء  امللتزمن، 

فنّية جّيدة.
الصحافي والناقد الفني، صالح السويسي، 
تــحــدث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، عــن فعاليات 
والرغبة  العاطفة  مــن  بكثير  املهرجان  هــذا 
 :

ً
في إنجاح مسار هذا املولود الثقافي، قائال

بمدينة قصر  الشارع  فن  »انطلق مهرجان 
هـــالل فـــي الــســاحــل الــتــونــســي، كــحــلــٍم راود 
مجموعة من الشباب الذين آمنوا بضرورة 
أن تكون الفنون منطلقا ونهاية لكل تغيير 
حقيقي في أي مجتمع، مهما كانت خلفياته 
املعرفية أو مرجعياته أو أجنداته«.  من هذا 
املــنــطــلــق، كــانــت بــدايــة هـــذا املــهــرجــان الــذي 
قليلة.  دنانير  تتجاوز  ال  بميزانية  انطلق 
ومع ذلك، كان للشباب من الرغبة والتحّدي 
ــا جــعــلــهــم يـــواصـــلـــون بـــقـــدرٍة  واإلصــــــــرار، مـ
 

ٍ
هائلٍة على الصبر والعمل بصمت، مع سعي

متواصل لتقديم اإلضافة للمشهد الثقافي، 
فــي جهة الــســاحــل وفــي تــونــس بشكل عــام. 
ودورة بعد أخرى تطّورت التجربة واكتمل 
وجه القمر، وأصبح املهرجان وجهة فنانن 
ــقـــط، بــــل ومـــن  مـــهـــّمـــن، لـــيـــس مــــن تـــونـــس فـ

خارجها أيضا.
هذه  ظفر  »لــقــد   :

ً
قــائــال السويسي  ويختتُم 

املــهــرجــان بــمــكــانــٍة مــتــمــّيــزة ضــمــن خــارطــة 
ــصــت فــــي فــنــون  ــتـــي تــخــصَّ ــانـــات الـ ــهـــرجـ املـ
ة بعد الشراكات التي أبرمتها  الشارع، خاصَّ
جمعيات  مــع  للتظاهرة  مة 

ّ
املنظ الجمعية 

ومنظمات داخل تونس وخارجها«.

تكنولوجياقضَيّة

تراثسينما

خليل العلي

لم يكتِف االحتالل اإلسرائيلي بسرقة فلسطن 
وأرضها، بل عمد إلى سرقة املوروث الشعبي 
ة، من الزي املطّرز إلى 

ّ
الفلسطيني بأنواعه كاف

املأكوالت التراثّية الفلسطينّية. فبعد أن سرق 
ن« 

ّ
الفالفل التي ارتبطت بمدينة عكا، و»املسخ

الذي يعتبر من األطباق املشهورة في فلسطن، 
»التراث اإلسرائيلي«،  وراح ينسبها ملا يسّمى بـ
عمد إلى سرقة أكلة »الشكشوكة«، ورّوج لها 
عــلــى أنــهــا فــطــور إســرائــيــلــي. مــديــر مؤسسة 
ــتـــراث  »جــــــــذور« املــخــتــصــة بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ
»العربي  لـ قــال  ليلى،  أبــو  الفلسطيني، محمد 
الــجــديــد«: »مــنــذ احــتــالل الــكــيــان الصهيوني 
ألرض فــلــســطــن، وهــــو يــعــمــد إلــــى ســـرقـــة كل 
وامللبس وحتى  املأكل  من  فلسطيني،  هو  ما 
األغـــانـــي واملــوســيــقــى، وراح يـــســـّوق املــــوروث 
إســرائــيــلــي«. وأضــــاف:  أنـــه  عــلــى  الفلسطيني 

املتالحقة تطرح علينا أسئلة عديدة. وبينما 
وسيم  أم  تصدمنا  التفاصيل،  على  نتعرف 
ــســأل أنــفــســنــا: »مـــاذا 

َ
وهـــي تطعم طــفــلــهــا. فــن

يمكن ألّم أن تطعم أطفالها في مكان شحيح 
ان 

ّ
كهذا؟«. ثم تحملنا اللقطة التالية، إلى خز

إلى  الوعاء  فينزل  قه طفل صغير، 
ّ
مــاء يتسل

عمق الخزان، لكن ما من ماء فيه، وسرعان ما 
يمتلئ إناء أم وسيم باملاء. 

حــال أســرة أبــو وســيــم، كحال مــا يــقــارب مئة 
ألــــف إنـــســـان يــعــيــشــون الــحــصــار فـــي غــوطــة 
ــاك عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن أحــيــائــهــم،  ــنـ دمــــشــــق، هـ
ــفـــوح مــنــهــا رائــــحــــة الـــفـــراريـــج  ــيــــاء تـ ثـــمـــة أحــ
ــلــــى مـــســـافـــات  ــلــــويــــات واملــــــشــــــاوي. وعــ والــــحــ
قصيرة من سراديبهم التي حفرتها براميل 
األسد، ثمة شوارع معبدة ومضاءة، بخالف 
دروبهم التي غدت معتمة وموحلة، تعبرها 
أقـــــــدام كـــســـاهـــا الــــوحــــل، ووجـــــــوه مــصــبــوغــة 
ــلـــة الــحــيــلــة، فــالــنــظــافــة  بــالــتــعــب والـــقـــهـــر وقـ
البيت  يكاد  الــحــاجــة.  عــن  فائضة  تغدو هنا 
فــي الفيلم أن يــتــســاوى مــع الــشــارع املــوحــل، 

ضاهر عيطة

ــــلــــن فــــــــي فــــيــــلــــم »حــــــــــب فـــي 
ِّ
لـــــيـــــس لــــلــــمــــمــــث

الحصار«، من وقٍت لتبديل ثيابهم، وتهيئة 
ــيـــق عــلــى  ــهــــم، ووضـــــــع املـــســـاحـ أكــــســــســــواراتــ
املـــفـــروض عليهم من  وجــوهــهــم، فــالــحــصــار 
قــبــل األســــد، أحــــال املــآســي الــفــنــيــة إلـــى مــآس 
حــقــيــقــيــة، يــعــيــشــهــا أنــــــاٌس مـــن لــحــم وجـــوع 
فــي غوطة دمشق املحاصرة منذ ما  وعــظــم، 
العامن. وفــي ظــروف تكاُد ال تصلُح  يقارب 
ــك، نــلــمــح انــبــعــاث  ــ ــع ذلـ ــي، ومــ ــ ــ لــلــعــيــش اآلدمـ
ضحكات صادقٍة تنساب عن وجوه أضناها 

الحصار، لتعلن عن تمسكها بالحياة. 
طة 

ّ
في لقطة البداية، توحي لنا الكاميرا املسل

ــه قــابــٌع في 
َّ
على أبــو وسيم مــن األعــلــى، وكــأن

حــفــرة عميقة، ولــيــس فــي بــيــت، وســرعــان ما 
ننتقل مع  الحصار.  الشعور بوطأة  يدهمنا 
اللقطات  لتبدأ  الحصار،  داخــل  إلى  الكاميرا 

»ُيحاول االحتالل اإلسرائيلي إضفاء الصبغة 
ة على املأكوالت املعروفة في املطبخ  اإلسرائيليَّ
اب   وقاحٍة، يتمُّ تخييُر الركَّ

ِّ
الفلسطيني، وبكل

أّي  اإلسرائيلي، بن  »العال«  على َمنت طيران 
ل، الحمص أم 

ِّ
من املأكوالت اإلسرائيلية يفض

الشكشوكة  وتعتبر  الشكشوكة!«.  أو  الفالفل، 
ــة الـــشـــامـــّيـــة املـــعـــروفـــة،  مـــن األطـــعـــمـــة الــشــعــبــيَّ
ــة 

َّ
ـــت فـــي فــلــســطــن املــحــتــل

َ
والـــتـــي نــشــأت وُعـــرف

منذ قــدم الــتــاريــخ، وانــتــشــرت لتصير واحــدة 
املــعــروفــة فــي الوطن  الرئيسية  املـــأكـــوالت  مــن 

العربي.
أسماء  للشكشوكة   

َّ
أن إلــى  ليلى،  أبــو  ويلفت، 

ة  الفلسطينيَّ ــعــَرف في بعض املناطق 
ُ
عــّدة وت

»قالية البندورة بالبيض«. أما في املخيمات  بـ
مـــز«.  »تــشــز  بـــ فــتــعــرف  بــلــبــنــان،  الفلسطينية 
بفلسطن  الــغــربــيــة  الــضــفــة  مــنــاطــق  وتشتهر 
ــة خــــالل مـــوســـم قــطــاف  ــلــــة، وخـــاصـ بـــهـــذه األكــ
على  الفالحون بطهيها  يقوم  الزيتون، حيث 
الحطب أثناء عملهم في األراضي الزراعية في 

قرى بيت لحم ورام الله وغيرها من القرى.
ــي ذكــــــرى نــكــبــة فــلــســطــن، الــــــذي يــعــتــبــره  ــ وفـ
قــّدم  االحــتــالل اإلسرائيلي »عيد االســتــقــالل«، 
السفير اإلســرائــيــلــي فــي األمـــم املــتــحــدة طبقا 
من الشكشوكة لألمن العام بان كي مون على 

أنها أكلة شعبية إسرائيلية. 
ــن الــبــصــل والــطــمــاطــم  الــشــكــشــوكــة تــتــكــون مـ
)الــبــنــدورة( والــثــوم والــفــلــفــل األخــضــر الحلو 
امللح  إليها  الــزيــتــون، يضاف  والبيض وزيــت 

والبهارات.

ــســخ ومـــوحـــل، فيتم 
ّ
فــكــالهــمــا مــحــاصــٌر ومــت

عـــبـــور الـــشـــارع والـــبـــيـــت، بــنــفــس الــخــطــوات، 
وذات األحــذيــة. الــحــذاء الـــذي تــمــرغ بالوحل 

وببرك املاء، يخاض به فوق بساط البيت.  
 هذه 

ِّ
أمكن لكاميرا مطر إسماعيل، وفــي ظــل

دت  ة تجسَّ  جماليَّ
ً
أن تصوغ حــالــة الــشــروط، 

في تكوين اللقطات، سواء تلك الثابتة، أو تلك 
تكوينا  ل  لتشكِّ الكاميرا  فيها  ك  تتحرَّ الــتــي 
جـــديـــدًا. فــقــد حــافــظــت الــكــامــيــرا فـــي ثباتها 
وفـــي حــركــتــهــا، وفـــي ثــنــايــا الــتــفــاصــيــل، على 
إحساٍس مرهٍف منذ لقطة البداية، كاللقطات 
املطر،  قطرات  األسفل  من  ترصُد  كانت  التي 
 هذا 

ّ
كــل  

َّ
أن وهــي تتساقط على األرض. غير 

 ُيـــحـــاِصـــر الـــحـــّب 
ْ
الـــحـــصـــار، لــــم يــســتــطــع أن

ة هنا  املعيش بن أفراد أسرة أبو وسيم. فثمَّ
وقت لتبادل القبل والعناق، بن األب وطفله، 
التي أذهلتنا في عطائها  الطفل وأمــه  وبــن 
ــل الــلــيــل إلــى 

ُّ
وصــبــرهــا وحــنــانــهــا. ومـــع تــســل

داخــل البيت، ُيْسَمح للضوء أن يمحو شيئا 
مــن الــعــتــمــة، عــن طــريــق إشــعــال البالستيك، 
 احتراق 

َّ
تلك املادة القاتلة في احتراقها، وكأن

يشير  كـــان  األخـــيـــرة،  اللقطة  فــي  البالستيك 
 

ُّ
 النور أبقى، وأنه ما من حياٍة تستحق

َّ
إلى أن

العيش في ظل العتمة. 
 الحصار 

َّ
نعم، هو حب يقبع في حصار، لكن

لم يستطع أن ينال منه، وربما أكثر ما نجح 
املفروض  ه حصرنا بالحصار 

َّ
أن الفيلم،  فيه 

ــرة أبـــو وســيــم، تــلــك األســــرة الــتــي لم  عــلــى أسـ
.
ّ
ترضخ لحصار األسد قط

الشكشوكة: طبق فلسطينّي سرقه االحتالل»حب في الحصار« السوري
يروي فيلم »حب في 
الحصار« يومَيّات أسرة 

أبو وسيم المحاصرة في 
الغوطة الشرقَيّة بريف 

دمشق، من قبل آلة 
األسد العسكريَّة

تقوم بعض الشركات 
الُكبرى باستخدام طائرات 

من دون طيّار من أجل 
توصيل المشتريات 

للزبائن. كما تستخدم 
في الكوارث إليصال 

المساعدات

الشكشوكة، هي 
أكلة فلسطينيّة، يحاول 

االحتالل اإلسرائيلّي االستيالء 
عليها ثقافًيا ونسبها 
إلى ما يسّمى بـ»التراث 

اإلسرائيلي«

هناء مرتضى

ــة إلـــى  ــاجــ ــحــ ــل، قـــــد تـــنـــتـــفـــي الــ ــبـ ــقـ ــتـ فـــــي املـــسـ
سيارات ودراجات »الديليفري«، )املخصصة 
طــائــرات  محلها  لــتــحــل  املــنــزلــي(  للتوصيل 
»الــديــلــيــفــري« مـــن دون طـــيـــار! لــكــن قــبــل أن 
ة، ال  شّرع سماءنا أمام هذه الطائرات اآلليَّ

ُ
ن

بّد من التأّكد من عدم وجود عراقيل أمامها 
ــذا ما  ــدم اصـــطـــدام بــعــضــهــا بــبــعــض، وهــ وعــ

ينكبُّ عليه العلماء اليوم.
أعلنت  املاضية،  القليلة  السنوات  على مدى 
مــجــمــوعــة مــن الــشــركــات الــعــاملــيــة عــن خطط 
طموحة في هذا املجال. على سبيل املثال ال 
ــــازون« و»غــوغــل«  الــحــصــر، بـــدأت كــل مــن »أمـ
بــيــتــزا«  ــنـــوز  ــيـ ــارت« وحـــتـــى »دومـ ــ مــ و»وول 
ــال مــشــتــريــاتــهــا  بـــمـــشـــاريـــع صـــغـــيـــرة إليــــصــ
ــة بـــدون طــيــار،  لــلــزبــائــن عــبــر الــطــائــرات اآللــيَّ
ــا خـــصـــيـــصـــا لــكــل  ــــري تــــطــــويــــرهــ ــــجـ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
شـــركـــة. وبــالــفــعــل، نــجــحــت بــعــض الــتــجــارب 
عــلــى مــســافــات قــصــيــرة. وهــنــاك مجموعات 
الطائرات في  ط الستخدام هذه 

ّ
أخــرى تخط

الحرائق  مهمات إنسانية وتنموية، كإطفاء 
املضطربة،  للمناطق  املــســاعــدات  إيــصــال  أو 

أو مــراقــبــة املــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة والــعــنــايــة 
م 

َّ
ق، قبل أن تتعل

ّ
ه لن يتحق

ّ
بها. لكن ذلك كل

هـــذه الــطــائــرات كيفية الــقــيــادة الــذاتــيــة، من 
ــود غــرفــة تــحــكــم عـــن بــعــد، فمعظم  دون وجــ
الطائرات بال طّيار ال تعمل بشكل مستقل، 
كــمــا نــظــن بـــل هـــي بــحــاجــة إلــــى فـــريـــق عمل 

يحركها ويديرها.
اآلن، في اململكة املتحدة والواليات املتحدة، 
اآللية  الطائرات  إبقاء  الطيارين  معظم  على 
تحت سيطرتهم وعلى مرأى من شاشاتهم. 
ــة ستحقق نجاحا  لــذلــك، فــإن الــقــيــادة الــذاتــيَّ
ستوفر  كونها  التوصيل  ملشاريع  ــا  أســاســيَّ

الكثير من الجهد والوقت. 
ــيـــاق، تـــديـــر مــجــمــوعــة أبــحــاث  فـــي هــــذا الـــسـ
»نواير« مواقع اختبار للطائرات بدون طيار 
وميشيغن،  وماساتشوستس  نيويورك  في 
بهدف تطوير تكنولوجيا تسمح للطائرات 
لها جوًا،  املرسومة  الخريطة  بالسير ضمن 
وتالفيها،  العقبات  عبر  ل 

ُّ
التنق ة  إمكانيَّ مع 

ب االصطدام بطائرة أخرى أو بإمدادات 
ُّ
كتجن

الكهرباء أو بجدران املباني الشاهقة، وذلك 
للوصول إلى العنوان املحدد بدقة.

ــدام والـــــــحـــــــوادث، وضــعــت  ــ ــطــ ــ ــتـــالفـــي االصــ لـ

»نواير« نظام رصد مزّود بأجهزة استشعار 
ة لتنبيه الطائرة في حال وجود ضيف  حركيَّ
ــة   الــطــائــرات اآللــيَّ

َّ
ــواء. إذ إن مفاجئ فــي األجــ

ومــنــهــا طـــائـــرات الــتــصــويــر بـــاتـــت مــنــتــشــرة 
بكثرة وال يطلب أصحابها إذنا قبل إطالقها 
فــي الــجــو. وتــشــمــل خــطــط الـــطـــوارئ املمكنة 
إمــكــانــيــة االتـــصـــال بــســرعــة بــمــالــك الــطــائــرة 
الطائرات  مــســار  تغيير  أو  طــائــرتــه،  لسحب 

األخرى عبر إشارات السلكية.
واملشتريات،  البضائع  توصيل  جــانــب  إلــى 
يمكن اســتــخــدام الــطــائــرات بـــدون طــيــار في 
ســيــاق أكــثــر أهــمــيــة كــإطــفــاء الــحــرائــق وري 

املزروعات ومساعدة املنكوبن.
فــعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، يــمــكــن قـــيـــادة شــاحــنــة 
ــــرب مـــكـــان مــمــكــن مـــن مـــوقـــع حــصــول  إلــــى أقـ
ــرب، وعــنــدمــا ال تتمكن  ــــدالع حــ كـــارثـــة أو انـ
الشاحنات من التقدم أكثر، سيفتح السائق 
صف  عــن  ليكشف  للشاحنة  الخلفي  الــبــاب 
األغــذيــة واألدويــة  التي تحمل  الطائرات  من 
لها  الالسلكي، وسيحدد  االتــصــال  وأجــهــزة 
وحدها  تطير  ثــم  حمولتها.  إليــصــال  موقع 
إلى ذلك املوقع لتلقي بتلك الحمولة، وتعود 

لحمل املزيد.

أداة تحّرر واحتجاج

شكشوكة فلسطينيّة )العربي الجديد(

أّدى ازدهار فنون الشارع في تونس ما بعد الثورة، إلى خروج الفنون وتحرّرها من سلطة 
القاعات الرسميَّة وقبضة المؤّسسات الحكوميّة ونزولها إلى الشوارع والساحات

فن الشارع

طائرات »ديليفري«

حكواتي

كنان قوجه

تغزو مواقع التواصل االجتماعي في اآلونة األخيرة صور لسورين في 
مدن أوروبّية مختلفة، سواء بعد الوصول إلى املقصد النهائي في أملانيا 

والسويد وغيرها، أو في مدن متنوعة في دول العبور.
أي  أو حتى  العاصمة دمشق في حياته،  يــزر  لم  بينهم من  وقــد تجد 
ل، وحده أو مع 

َّ
مدينة أخرى خارج حدود محافظته، وها هو اليوم يتنق

عائلته، بن دولة وأخــرى، ُمجتازًا الحدود واألســاك الشائكة وشرطة 
الحدود.

ة األولى، فقد سبقتها قبل قرن موجة  ليست هذه هي الهجرة السوريَّ
تن هربًا من »السفربرلك«، الذي كان ُيلِقي بالشباب  الهجرة إلى األميركيَّ
التي  الفاقة  فتفاصيل  العثمانية.  الدولة  حــروب  محرقة  في  السورين 
أصابت باد الشام وقتها، وعدد النازحن الكبير الذي وصل عام 1913 
إلى عشرة آالف سوري في مدينة نيويورك وحدها )وهو رقم ضخم 

بمعايير ذلك الزمن(، تشبه بشكل أو بآخر حال السورين اليوم.
بعده  ومــن  الفرنسي،  االنــتــداب  السلطنة، ودخــول حقبة  وبعد سقوط 
تناَزع عليها بن السياسين والعسكر، لم يعرف البلد 

ُ
الدولة الوطنية امل

موجة هجرة، بل هو استقبل النزوح الفلسطيني حينذاك.
في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ترافق انتصار النظام على 
املجتمع وسحق معارضيه، مع ارتفاع أسعار النفط بعد حرب تشرين، 
ــة لـــكـــوادر متعلمة. فــعــاش الــســوريــون  ــة الــعــربــيَّ ــدول الــنــفــطــيَّ ــ وحــاجــة ال
فــي ســوريــة فــي ضيق وانــغــاق بعد أن حاصرهم النظام تحت حجة 
مــحــاصــرة الــغــرب لـــه، وأصــبــحــت الــســلــع االســتــهــاكــيــة بــمــثــابــة الحلم. 
فــي إجازته  الخليج فكان يأتي  فــي  نــال عقد عمل  الــذي  أمــا املحظوظ 
وبعضهم  وإلكترونيات حديثة،  ة  كهربائيَّ بأجهزة   

ً
ا وُمحمَّ كالسائح، 

كان يركب السيارات الفخمة. فعاد حلم الهجرة يراود قلوب السورين.
ومع بداية التسعينيات، صار للسورين هجرتهم الجديدة، والوجهة هذه 
ة انتهت بالخضوع الكامل لهيمنة النظام  املرة هي لبنان. فالحرب األهليَّ
وقروض  بتمويل خليجي  انطلقت  اإلعمار  إعــادة  السوري، ومشاريع 
ــال مـــع شــبــكــة املــحــاصــصــة الــســيــاســّيــة الــطــائــفــّيــة  ضــخــمــة، فــتــوافــر املــ
املتشاركة مع مسؤولن وضباط سورين، وليتوافد مئات األلوف من 
ة إلى لبنان، والعمل في ورش بناء  أبناء أرياف املحافظات البائسة املنسيَّ
العاصمة بيروت، أو قطف املواسم الزراعية، أو كعمال نظافة وحراس 
االجتماعي، مدفوعن  السلم  أعمال  أدنــى  أي مارسوا  عمارات ومبان، 
ة السورين في الزمن الذي شهد  بالفقر املدقع الذي رزحت تحته غالبيَّ

أعلى مراحل االنفجار السكاني في سورية.
القبض في لبنان بالدوالر،  العملة، حيث كان  وقد ساعد فرق صرف 
ف عن شغله عموم اللبنانين، 

َّ
ة بالقيام بما يتعف وقبول العمالة السوريَّ

كما ساهَم تسهيل املرور واإلقامة في بقاء هذه العمالة حتى بعد تعثر 
االقتصاد اللبناني، والدخول في نفق الركود.

كما لم ُيعرف في أي يوٍم رقٌم محدد للوجود السوري غير العسكري 
في لبنان، فالعمال واملزارعون املوسميون لم يسجلوا في الضمان. غير 
أن املعارضة اللبنانية للنظام السوري اعتمدت رقم »املليون« كعدد ذي 
غاية تحريضية، وحّملته وزر مشاكل البلد االقتصادية!. فانتهت هذه 
املوجة بهروب جماعي، ترافق مع انسحاب الجيش السوري بعد اغتيال 

رفيق الحريري.
ه لم يكن هناك مكان للعائدين في دورة االقتصاد السوري البائس 

َّ
وألن

ه قسم منهم إلى دبــي. ورغــم عدم توقف سعي السورين  ، توجَّ
ً
أصــا

ه مع  تسارع 
َّ
للعمل في الخليج مذ بدأت دوله باستقبال العمالة. إال أن

معدالت التنمية والطفرة العقارية لدبي وشقيقاتها، استقطبت أرقامًا 
مــتــزايــدة مــنــهــم. وعــلــى عــكــس لــبــنــان، كــانــت الــعــمــالــة غــيــر املـــاهـــرة من 
السوريون  بينما عمل  نصيب اآلسيوين )هنود وباكستان وأفغان(، 
غالبًا كعمالة ماهرة في مجاالت متنوعة كاملبيعات واملحاسبة والطب 

والهندسة وغيرها.
فبات مألوفًا اليوم أن تلتقي سوريًا، عمل في بيروت لعقد، وفي الخليج 

لعقد آخر، وانتهى به املطاف في أوروبا، عالم السوري الجديد.

عوالم السوريين
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الــثــقــافــي والــحــضــاري بــن »نــحــن« و»هـــم«، 
ــات نــســويــة  ــركــ وهـــــو مـــطـــبٌّ وقـــعـــت فـــيـــه حــ
انساق  التي  اسكندنافيا  يسارية حتى في 

فيها بعضهم خلف خوفه أو تخويفه.
هو  أسابيع  ثــاثــة  طيلة  النقاش  كشفه  مــا 
ــداء  ــتــ ذلـــــك االرتـــــــــداد الــســطــحــي بـــربـــط االعــ
ـــ »الــــثــــقــــافــــة« األخـــــــــرى عــنــد  والـــــتـــــحـــــّرش بـــ
ــفــا ملا 

ّ
ــــؤالء«؛  وهــــؤالء بـــات تــعــبــيــرًا مــخــف »هــ

ــهــا 
ّ
تــســتــخــدمــه لـــغـــة شــعــبــويــة غـــربـــيـــة أخــف

وطأة »تلك الكائنات« املشروطة تصّرفاتهم 
بديانتهم اإلسامية.

ال مــنــاص مــن االعـــتـــراف، مــن دون التعميم 
ط على رؤوس األوروبين ورؤوسنا، 

َ
املسق

بـــأن شــيــئــا مـــن الــكــبــت يــنــفــجــر فـــي صــفــوف 
ـــا، أن تــصــعــد  ـ

ّ
ــق بـــعـــضـــهـــم. لـــكـــن، األســــــــوأ حــ

الحافلة فيصير هذا البعض أنت. نعم أنت 
الــذي مّر عليك أكثر من نصف عمرك تحت 

خيمة ثقافة الغرب.
الــنــســاء والفتيات  تــتــرّدد، وبــصــدق، معظم 
فـــي الــجــلــوس بـــجـــوار املــقــعــد الــــذي تجلس 
عليه، ال تنتبه لألمر حن يكون رأســك إلى 
األســفــل، لــيــس لخجل مــن شـــيء لــم تقترفه 
ــم يــفــهــم الــتــربــويــون  ــق تــربــيــة ثــقــافــيــة لـ وفــ
ــريــن، بل 

ّ
الــغــربــيــون مــعــانــيــهــا ســـوى مــتــأخ

أن  لعرب  ألــم يحدث  بهاتفك.  ألنــك منشغل 
نـــزلـــوا مـــن الـــطـــائـــرات بــاعــتــبــارهــم تــهــديــدًا 

ُ
أ

ونزواًل عند رغبة اآلخر؟
ة 

ّ
كيف يحدث فجأة أن نصبح جميعا في سل

واحدة، لكن من قال بأن القصة فجائية؟
ــفــات« ذهــن فــي الــنــقــاش نحو 

ّ
بعض »املــثــق

ــا لــهــم مـــن مــســاكــن هـــؤالء  ــر »يــ نــقــيــض آخــ
الــاجــئــون... إنــهــم بــا نــســاء«. مدهشة هي 
فــهــم بعضهم لثقافته  فــي  االلــتــبــاس  حــالــة 
الثقافات«.. مرض يطلق  باعتبارها »مركز 

عليه العلماء »إثنو - سنتريزم«.
قد ال يفهم وافد جديد »ما معنى أن تبتسم 
أنــثــى غــربــيــة، قـــد تــكــون بــســن والـــــدة شــاب 
ــُيـــســـيء الـــفـــهـــم بـــأنـــهـــا تـــغـــازلـــه«،  صـــغـــيـــر، فـ
والجملة السابقة عنوان نقاش »املختّصن 
في الثقافة العربية« من غربين وغربيات، 
ــيـــهـــم: كـــيـــف تــفــهــم  ــنـ ــّدثــــون مـــواطـ ــم يــــحــ ــ وهــ

التصّرف مع الاجئ في خمس دقائق؟
الــنــتــيــجــة: مــجــتــمــع عـــابـــس مــكــفــهــر يــنــتــج 
الـــرأس رفضا  ــف مسموع واهــتــزاز 

ّ
عنه تــأف

بتمتمة ما عن »هؤالء«. وحن تنتشر ثقافة 
مغلقة«،  معسكرات  فــي  جميعا  »ضــعــوهــم 
معاملة  املــســلــمــون  هــــؤالء  يــســتــحــق  »ال  أو 
سوى ما قام به هتلر«، فأنت بالتأكيد أمام 
ل ثقافة جديدة في الغرب، بل من قال  تشكُّ
إنــهــا جــديــدة؟ هــي ذات جـــذور تحت سطح 
يتفّسخ اآلن فيظهر ما تحته من تقّدم يمن 

متطّرف، »تقّدمي«.
ــه تـــقـــّدمـــي. لــنــأخــذ أســمــاء  لــيــســت مـــزحـــة أنــ
أكــــثــــر األحـــــــــزاب تـــطـــّرفـــا فــــي اســكــنــدنــافــيــا 
والنمسا وهــولــنــدا، وسنجد اآلتـــي: أحــزاب 
تــحــمــل صــفــة الــشــعــب والــحــريــة. بــل األنــكــى 
أنـــك فــي الــســويــد أمــــام حـــزب يــســّمــي نفسه 
ــد«، وفــــــي صــفــوفــه  ــ ــويـ ــ ــــسـ »ديــــمــــقــــراطــــيــــو الـ
ــــردوا مــنــه بــعــد أن ظــهــروا 

ُ
أعــضــاء بــرملــان ط

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

بــعــد حـــادثـــة كــولــونــيــا، لـــم تـــتـــرّدد 
أملانيا في الحديث علنا عن ثقافة 
ــرح  ــ ــر واألنــــــثــــــى، وشـ ــ ــذكـ ــ تــــاقــــي الـ
كــيــفــيــة »الـــتـــصـــّرف حـــن تــلــتــقــي بـــســـّيـــدة«. 
ــلــع عـــلـــى ذلـــــك الـــنـــقـــاش بـــأن 

ّ
ُيـــخـــّيـــل لــلــمــط

تعميما  يحمل  وحــضــاريــا  ثقافيا  إســقــاطــا 
يـــرى فــي الــشــبــاب الــاجــئــن -بــغــض النظر 
»قنبلة  لــألشــخــاص-  الــفــرديــة  الخلفية  عــن 

جنسية موقوتة«.
مّما ال شك فيه، فإن استنفارًا كبيرًا شهدته 
الحركة النسوية في بعض دول أوروبا بعد 
انــكــشــاف تــفــاصــيــل مــا جـــرى فــي كــولــونــيــا، 
وغــيــرهــا مــن املـــدن الــتــي جــرى الــزعــم بأنها 
شهدت ما شهدته كولونيا. إنه استنفار من 
نوع آخر يضع »نموذج كولونيا« في إطاره 

تونس ـ إيمان بن حسين

امرأة أضاعت ذاكرتها بن الثنايا املزدحمة، 
فنسيت مــن أيـــن جـــاءت وإلـــى أيـــن تمضي، 
تقف متعبة من ثقل الذاكرة وتحاول ترتيب 
أفكارها ما بن حكايات وخرافات ترويها. 
مــن أيـــن تــبــدأ واألفـــكـــار تــتــزاحــم فــي طــابــور 

طويل؟
تقف املرأة على خشبة عارية إاّل من صندوق 
ــقـــف عــلــى  ــكــــروفــــون يـ ــيــ خـــشـــبـــي أحــــمــــر، ومــ
الــزاويــة، تأتي امــرأة بفستان عــرس، نصفه 
أبيض والنصف اآلخر أسود تجّره خلفها 
فيثقل كاهلها. تتقّدم بكامل زينتها، تحكي 
 عمرها 

ٌ
عن مخاض وطن بعد الثورة، حكاية

وآالمها  أحداثها  لكن  فقط،  سنوات  خمس 
وأوجــاعــهــا أبعد مــن أن تكون مــجــّرد أفكار 
هذا  عاشته.  ملموس  واقــع  إنها  متزاحمة، 

»سلوان«  مونودراما  في  العام  املشهد  هو 
لة والكاتبة املسرحية التونسية ليلى 

ّ
للممث

طوبال.
بــدأت عــروض املسرحية  منذ حوالي سنة، 
الـــتـــي زارت الــكــثــيــر مـــن املـــــدن الــتــونــســيــة، 
وتزامنت عودتها إلى تونس العاصمة مع 
االحتفال بالذكرى الخامسة للثورة، موعد 
ــّدة، خصوصا   لــرمــزيــات عـ

ً
قــد يــكــون حــامــا

فــي عرضها ليس  مــا تعّبر عنه طــوبــال  أن 
ببعيد عــن مـــتـــداول األحـــاديـــث فــي وســائــل 
اإلعـــام والــفــضــاءات العمومية مــن خيبات 
تعيشها الباد، لعل االحتجاجات األخيرة 

تها يؤّكد ذلك.
ّ
التي هز

ــا، تــــعــــرض مــن  ــبــ ــ ــرّك تــــقــــّدم طــــوبــــال نــــّصــــا مــ
خاله جردًا ملتناقضات اليومي وصدماته 
املوجعة، مستعرضة، على مدار ساعتن، ما 
مّر على تونس على مدى خمس سنوات من 
الــثــورة وحتى الــيــوم، لتقف »وحــيــدة« على 

خشبة املسرح وتصرخ بأوجاع بادها.
ــلــــوان« فـــي آن  ــذه الــــزاويــــة، تـــبـــدو »ســ مـــن هــ
محاولة بــوح ومحاولة نسيان ما مــّرت به 

الجئون في سلّة 
األحكام الجاهزة

تستمر عروض مسرحية 
ليلى طوبال منذ أكثر 

من عام، ولعل أجواء 
الذكرى الخامسة للثورة 

التونسية تعطيها أبعادًا 
جديدة حيث يرصد 

العمل هواجسها

يبدو أن حادثة كولونيا 
التي شهدت تحرّشًا 

جنسيًا ليلة رأس السنة، 
أثّرت في أوروبا، فباتت 

ترى أن الرجال الالجئين من 
دون عائالت بحاجة إلى 

»تثقيف جنسي«

حكاية امرأة ضمن التاريخ القريب لتونس

إن حصل وأصبحُت سجينة يومًا

نقاش حول الجنس في مجتمع عابس

ثّمة ارتداد سطحي 
يربط التحّرش الجنسي 

بثقافة الالجئين

تبدو المسرحية في آن 
محاولة بوح ومحاولة 

نسيان لما مّرت به تونس

بعضهم قال: 
يا لهم من مساكين 

هؤالء.. إنهم بال نساء

ماكينة  العربي  ليس  ال  السادس،  عقدك  في  السياسية  السيّدة،  أيتها 
أصبح  من  كوزيرة  دماغك  إنه  موقوتة.  قنبلة  هو  وال  جنسية، 
ال  مجتمع  في  موقوتة  قنبلة 
يحتاج بعد 50 أو 60 سنة أن يُقال 
أخرى:  إثنيات  من  مواطنيه  عن 
ــرون، أجــانــب، بــيــركــا«؛  ــاج ــه »م
مفردة   PERKER األخير:  والتعبير 
لتمسح  عــنــصــريــًا  مستخدمة 
باعتبارنا  نكون  ومــن  مالمحنا، 
تركية  ــة  ــي ــران إي خــلــطــة  ــرّد  ــج م
الكائن  ذلك  تنتج  عربية  باكستانية 

»بيركا«.

نحن الكائن بيركا

2425
ثقافة

جدل

مسرح

قصة

فعاليات

وهـــم يـــــؤّدون الــتــحــيــة الــهــتــلــريــة. فـــي غــمــرة 
املــوقــوتــة«،  الجنسية  »القنبلة  عــن  النقاش 
رى 

ُ
ت إمــام مسجد:  وربطها بالدين، سألني 

كــيــف يــقــول هـــؤالء إن مــن قـــام باالغتصاب 
رأس  ليلة  مخمورون  مسلمون  والــتــحــّرش 
السنة؟ مسلمون ومخمورون؟ لم أترّدد في 
اإلجابة: تلك مشكلة املسلمن في التعريف. 
فـــإذا كــانــت املضمضة - وفــق علي جمعة - 
كافية، فِلَم ال يرى العقل التسطيحي الغربي 
املسألة من تلك الزاوية الطاهرة للحشيش 

حتى؟
عقل:  بنصف  يتهّكم  شــاب  مقولة  رعبني 

ُ
ت

ــتــــظــــروا، لـــم يــبــق ســــوى تـــوزيـــع الــهــال  »انــ
األصـــفـــر. أســــوة بــالــنــجــمــة الـــصـــفـــراء«. فــوق 

تونس من أحداث مؤملة خال هذه السنوات، 
حيث تدمج طوبال االجتماعي بالسياسي، 
كــمــا تــعــيــد الــنــظــر فـــي مـــقـــوالت املــكــتــســبــات 
بعضا  تقّدم  أو  املـــرأة،  االجتماعية كحقوق 
ــتـــطـــّرف في  ــي الــعــنــف والـ

ّ
ــبـــاب تــفــش مـــن أسـ

املجتمع التونسي.
في جزء من مسرحّيتها، تعود طوبال إلى 
مــن هناك شظايا  الصغر، جامعة  ذكــريــات 
مـــن تــاريــخــهــا الــشــخــصــي وتـــاريـــخ تــونــس 
اق 

ّ
العش املــدرســة وحكايات  داخــل حكايات 

وأول شخص أحّبته. طوال العرض، تجوب 
طـــوبـــال الــخــشــبــة، تــتــحــّدث وتــتــحــّرك يمنة 
ويــــســــرة وتــــكــــاد تـــامـــس الـــجـــمـــهـــور، وهـــي 

تراوح بن التراجيديا والسخرية.
كثيرًا  »سلوان«  لعرض  الحاضر  الجمهور 
مــا عــّبــر لـــ طــوبــال عــن انــدمــاجــه فــي نّصها. 
وعن هذا التفاعل الجماهيري وردود أفعال 
لـ  التونسية  املسرحية  صــّرحــت  الــحــضــور، 
الجمهور  فعل  »ردة  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
ــا فــــي الــــعــــروض الـــســـابـــقـــة الــتــي  ــهــ هــــي ذاتــ
ثّمة تفاعل واضح،  انطلقت منذ سنة. كان 
حتى أن الجمهور الحاضر رّدد في بعض 

العروض النشيد الوطني«. 
ي ألنه 

ّ
من هنا تعتبر أن »العمل مّس املتلق

يــحــاكــي أوجـــاع الــنــاس، ويــحــكــي بصراحة 
عـــن بــعــض أحـــامـــهـــم املـــــهـــــدورة«. تــضــيــف 
طــوبــال »أتـــصـــّور أن كــل تــونــســي يــجــد في 
»ســـلـــوان« مـــرآتـــه الــتــي ســتــعــكــس ذكــريــاتــه 
ــه، ولــكــن فــي الــوقــت ذاتــــه تــدفــعــه إلــى  ــ وآالمـ

الحلم والثبات«.

ــا دفــن  ــّري مـ ــعـ هــــذا وذاك، تــحــضــر ثــقــافــة تـ
ــنـــوات؛ أفــام  تــحــت الــســجــادة لــســنــوات وسـ
عند  األنثى  ومكانة  »قيمة  عن  القاهرة  من 
ـــق فـــي مـــا ُيـــعـــرض، ال 

ّ
املــســلــمــن«. حـــن تـــدق

ــام  شـــــيء يـــســـتـــدعـــي ابـــتـــســـامـــتـــك؛ فـــأنـــت أمــ
مأساة حقيقية: رجــال شرطة بلباس داكن 
يــســاعــدهــم مــدنــيــون فـــي ســحــل فــتــيــات في 
عملية قمع ما بعد »ثــورة يونيو«، فهؤالء 

هم املسلمون. وهؤالء هم نحن جميعا.
بكل بساطة، ينفجر نقاش في وجه الجئ، 
آت مــــن ثـــقـــافـــة غـــيـــر مــغــمــضــة فــــي جــيــلــهــا 
ــدًا  الـــجـــديـــد، ربـــمـــا مــكــبــوتــة نـــعـــم، لــكــنــهــا أبـ
ليست قططا مغمضة، يجري القول له لغة 
ــرة املــــرأة.. فهذه في 

ّ
ورســمــا: ال تلمس مــؤخ

ثقافتنا يعاقب عليها القانون.
بعد ثاثة عقود ونيف، تنظر إلى نفسك في 
الحافلة.  فــي  أدواتــــك. تجلس  تتأّبط  املـــرآة. 
للنافذة.  املاصق  املقعد  تأخذ  وبتلقائية، 
يـــرّددن: »صباح  الصاعدات  تتفّرس وجــوه 
الخير« للسائق، ثم يخترن بعناية أماكنهن، 
ــــن بــأن  ــبــات الــجــلــوس بــجــانــبــك. أراهـ

ّ
مــتــجــن

الشباب الذين كانوا يقولون ذات يوم: حن 
بنا، 

ّ
تترق الــعــيــون  كــانــت  متجرًا  نــدخــل  كنا 

ال  أننا  رغــم  »السيكيورتي«،  حولنا  يحوم 
نــتــحــّدث عــن فــتــرة ظــهــور حــادثــة كولونيا 
قبلهما؛ هم  داعــش، بل سنوات طويلة  وال 
اليوم األكثر غضبا من عقم نقاش يضع في 
من  يهتفون بصمت  الــزاويــة خندقا عميقا 

ورائه: هم ونحن.

تصويب

نجوان درويش

الالجئون تقول الصحف
ــم فــي  ــ ــ ــرّدد االسـ ــ ــتـ ــ ــئــــون يـ الــــالجــ

مكاتب مكّيفة
الالجئون تثلج فوق خيامهم 

ي
ّ
 من

ً
القتلى أكثر سعادة

من غيري اآلن َيْحِسد املوتى؟

مثل منديٍل قديم
تتمّدد بالُد الشام 

في صندوٍق
أنقذه فارٌس أم نهبه اللصوص؟

مثل ثوِب القتيل 
اسمكم ال َيبلى

ألَبسه يوم القيامة 
يا رب هؤالء أهلي 

ماذا تسمينا في دفاتر الدينونة؟

أجل، نحن الالجئني...

■ ■ ■

ال أحد قال ما قلُت 
ُه األرُض يذهب

ْ
وتركت

حاول اآلن أن أذهب لشأني
ُ
أ

ها 
ّ
لكن

تــضــع بــني يــــدّي أســمــال والــدهــا 
القتيل 

تضع صورة ابنها الضائع
ف 

َ
وابنها املختط

وابنها الذي باعها. 
قوافل ال تنتهي 

من العبيد 
قصٌص ال تنتهي

من الجور 
تضعها أمامي

ى أن أهرب 
ّ
وال أستطيع حت

األرض ال تدعني وشأني.

سلوان مرآة ألحالم منكسرة

كلمة عظيمة

في 29 و30 كانون الثاني/ يناير الجاري، تقام في كلية 9 أفريل في تونس العاصمة، 
ندوة علمية بعنوان اإلسالم في مرآة اآلخر: الصور والتمثاّلت. يشارك في الندوة 
باحثون من تونس والعراق والمغرب، من بينهم: نادر الحمامي وفوزية ضيف 

اهلل وخزعل الماجدي )الصورة( وفرج الحوار وجمال الدين بن عبد الجليل.

حول  فكري  لقاء  الرباط،  في  الفرنسي  المعهد  في  الجمعة  غٍد  بعد  يُقام 
في  المغربي  الباحث  بلغيث،  رشيد  بين  نقاش  من  ينطلق  راقصًا،  الجسد  ثيمة 
مجيد  النفساني  والمحلّل  الكندية،  مونتريال  في  المقيم  الثقافية  األنثروبولوجيا 

صفوان )الصورة(. كما يتخلّل الفعالية عرض لفيلم »دنيا« لـ جوسلين صعب.

ينطلق، اليوم، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة واألربعين التي 
تتواصل حتى العاشر من الشهر المقبل، بمشاركة 34 دولة. بعد السعودية في 
2015، ستكون البحرين ضيف شرف الدورة الجديدة. يرّكز برنامج أنشطة المعرض 
على األمسيات االحتفائية بالكتّاب الذين رحلوا السنة الماضية مثل جمال الغيطاني 

)الصورة( وعبد الرحمن األبنودي وإدوار خراط.

يحاضر اليوم في مؤّسسة جان جوريس في باريس، جان بيار فيليو حول العرب، 
مصيرهم ومصيرنا. في محاضرته، يحاول فيليو، وهو باحث في تاريخ المشرق 
العربي، تقديم إجابات حول التحّوالت التي يعيشها العالم في ظل الصدام الجديد 

بين الشرق والغرب المتمثّل في العمليات اإلرهابية في العواصم األوروبية.

ماريو بينيديتي

، عــنــدمــا 
ً
الـــحـــريـــة كــلــمــة عــظــيــمــة. مــــثــــا

تــنــتــهــي الــحــصــص الـــدراســـيـــة ُيـــقـــال إن 
ما طالت 

ّ
كل حـــّرة طليقة.  ــا 

ّ
مــن الــواحــدة 

ــــذه الـــحـــريـــة، بـــإمـــكـــان الــــواحــــدة  ــّدة هـ ــ مــ
ـــا الـــتـــجـــّول والـــلـــعـــب، ولـــيـــس عليها 

ّ
مـــن

أن تـــدرس. ُيــقــال عــن دولــة مــا إنها حــّرة 
ــقـــدور أي شـــخـــص -  ــمـ عـــنـــدمـــا يـــكـــون بـ
ــرأة - الــقــيــام بما يحلو   كــان أو امـ

ً
رجـــا

ــدول الـــحـــّرة، هناك  لـــه. لــكــن حــتــى فــي الــ
ــيــا؛ مــثــل الــقــتــل على 

ّ
أشــيــاء ممنوعة كــل

سبيل املثال. ومــع ذلــك، نعم يمكن قتل 
األبقار  وأيــضــا  والصراصير  البعوض 
، الــســرقــة مــمــنــوعــة، لكن 

ً
لــلــشــواء. مـــثـــا

بالرغم من ذلك ليس باألمر الخطير إن 
ا بباقي النقود بعد 

ّ
احتفظت واحدة من

فتني به غراثييا، التي هي 
ّ
شراء ما كل

أمي، من مستلزمات للبيت. على سبيل 
ــر إلـــى املــدرســة 

ّ
املـــثـــال، الـــوصـــول املــتــأخ

ممنوع رغــم أنــه فــي هــذه الــحــالــة يجب 
ــل الــقــول يجب أن 

ّ
كتابة رســالــة أو أفــض

سبب  لتبرير  الــرســالــة  غراثييا  تكتب 
ــر 

ّ
ــمــة: تــأخ

ّ
ـــر. وهـــكـــذا تـــقـــول املــعــل

ّ
الـــتـــأخ
مبّرر.

، إذا كانت 
ً
الحرية لها معان كثيرة. مثا

ا خارج السجن، ُيقال عنها 
ّ
الواحدة من

إنــهــا حــــّرة. لــكــن أبـــي ســجــن، ومـــع ذلــك 
يقولون إنه في حرية، ألن السجن حيث 
يقبع منذ سنوات طويلة ُيسّمى هكذا. 
عــّمــي روالنــــدو يــقــول عــن هـــذا األمــــر: يا 
له من تهّكم. في يوم حكيُت لصديقتي 
أبــي  يــقــبــع  الــســجــن حــيــث  أن  أنخيليكا 
ُيسّمى حرية، وأن العم روالندو كان قد 
قال عن األمر إنه تهّكم، ساعتها أعجبت 
إلى  كثيرًا  الكلمة  أنخيليكا  صديقتي 
الــذي أهداها  الجرو  أنها أسمت  درجــة 
ــاه عــّرابــهــا بــاســم تــهــكــم. أبـــي سجن،  إيـ
رًا 

ّ
ليس ألنه قتل أو سرق أو وصل متأخ

إلــــى املــــدرســــة. غــراثــيــيــا تــقــول إنــــه في 
حـــريـــة، أي إنـــه ســجــن، بــســبــب أفـــكـــاره. 
ــان مـــشـــهـــورًا بـــأفـــكـــاره.  ــي كــ يـــبـــدو أن أبــ
ــا أيــضــا تــتــكــّون لـــدي أفــكــار،  أحــيــانــا، أنـ
لكنني إلى غاية اآلن غير مشهورة. لهذا 

فأنا لست في حرية، أي لست سجينة.
ــُت ســجــيــنــة يـــومـــا،  ــبـــحـ إن حـــصـــل وأصـ
مـــا أريـــــده هـــو أن تــكــون دمــيــتــي تــوتــي 
أيضا.  سياسيتن  سجينتن  ومونيكا 
فــأنــا أحـــب أن أنــــام وفـــي حــضــنــي على 
األقل دميتي توتي، مونيكا ليس كثيرًا 
ألنها كثيرة الهمهمة. لكنني ال أضربها 
ــا ألكـــــــون قـــــــدوة حــســنــة  ــــط، خـــصـــوصـ قــ

لغراثييا. 
قليلة فقط،  مـــّرات  إال  لــم تضربني  هــي 
لكنها عندما تضرب، أكون بحاجة إلى 
أو  الحرية. عندما تضربني  الكثير من 
تصرخ في وجهي أقــول لها: هــي. إنها 
الواضح  أناديها هــكــذا. مــن  أن  ال تحب 
أنــنــي أكــــون غــاضــبــة جـــدًا عــنــدمــا أصــل 
 
ً
حد مناداتها بـ هي. إذا جاء جّدي مثا

وســألــنــي أيــن تــوجــد أمــي وأجــبــتــه: هي 
يــعــرف تلقائيا أنني  الــكــل  املــطــبــخ.  فــي 

ر وتصبح حنونة 
ّ
ماما وغراثييا تتأث

للغاية وتداعب خصات شعري، وهذا 
الطريقة وال  لم يكن ليكون بهذه  األمــر 
بهذه الطيبة لو أنني قلت أمي أو ماما 

في كل ساعة وحن، وألي سبب كان. 
بالنسبة  عــظــيــمــة.  كــلــمــة  الــحــريــة  إذن، 
ــيـــيـــا، أن يـــكـــون شـــخـــص مــا  إلـــــى غـــراثـ
سجينا سياسيا مثل أبي ليس وصمة 
عــار إطــاقــا. بــل يــكــاد يــكــون فــخــرًا. ملــاذا 
يــكــاد يــكــون؟ هــو فــخــر أو وصــمــة عــار. 
 إن هـــذا األمــر 

ً
أتــحــب أن أقـــول لــهــا مــثــا

ــار؟ فـــي الـــواقـــع،  ــ يـــكـــاد يـــكـــون وصـــمـــة عـ
ــّدًا بــأبــي ألنـــه كـــان يحمل  أنـــا فــخــورة جـ
أفــكــارًا كثيرة، كثيرة جــدًا، ولــهــذا رمــوه 
في غياهب السجن. أظــن أن أبــي حاليا 
ال يزال يحمل أفكارًا، أفكارًا عظيمة. لكن 
مــن املــؤّكــد تقريبا أنــه ال يقولها ألحــد، 
ألنــه إن قالها، حــن سيخرج مــن حرية 
يعيدوه  أن  يمكنهم  في حرية،  ليعيش 
مــــّرة أخــــرى إلــــى حـــريـــة. أتـــــرون كـــم هي 

عظيمة هذه الكلمة؟
)ترجمة عن اإلسبانية: إبراهيم اليعيشي(

غاضبة جــدًا. إن لــم أكــن كــذلــك، أقــول إن 
دائما  جــّدي  فقط.  املطبخ  فــي  غراثييا 
يــقــول إنــنــي األكــثــر عصبية مــن بــن كل 
أفــــراد الــعــائــلــة، وهـــذا أمـــر يجعلني في 
السعادة. غراثييا أيضا ال تحب  غاية 
أناديها  ولكنني  غراثييا،  أناديها  أن 
. فقط 

ً
هــكــذا ألنــنــي أجـــد اســمــهــا جــمــيــا

عــنــدمــا أحــبــهــا كــثــيــرًا، عــنــدمــا أعشقها 
بــشــدة وهــي تقول  وأقــّبــلــهــا وأحضنها 
تــعــصــريــنــي  ــيـــرتـــي ال  ــا صـــغـ ــ يـ آه  لــــــي: 
هــكــذا، ســاعــتــهــا نــعــم أقـــول لــهــا أّمـــي أو 

األربعاء 27 يناير / كانون الثاني 2016 م   17 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 513  السنة الثانيةاألربعاء 27 يناير / كانون الثاني 2016 م   17 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 513  السنة الثانية
Wednesday 27th January 2016 Wednesday 27th January 2016

مشهد من المسرحية

عمل لـ جميل مالعب، لبنان

قتلى أكثر 
سعادة

غونتر ديلغينياس، ألمانيا، أكريليك على قماش، 150 × 100 سم، 2015



صحة

ــــوات تــقــلــيــل  ــطـ ــ تـــعـــتـــبـــر بـــعـــض خـ
ــة داخــــــل  ــيــ ــاســ ــبــــات الــــحــــســ ــبــ مــــســ
الكثير  وتستهلك  مــعــقــدة  املــنــزل 
من الوقت، لكن هناك بعض األمــور السهلة 
التي يمكنك القيام بها والتي قد تفيد، وقد 
تـــكـــون بــعــض الـــخـــطـــوات أكـــثـــر فــاعــلــيــة من 
األخرى وذلك بناًء على نوع الحساسية التي 
القش  تــعــرف حمى  وعــمــومــا،  منها.  تعاني 
بانها نوع من أنــواع الحساسية التي تؤثر 
عــلــى واحــــد مــن كــل خمسة أشـــخـــاص، وفقا 
لإلحصائيات الصحية. وتتضمن حساسية 
من الغبار، غبار الطلع ووبر الحيوانات. أما 
أعــراض هذه الحالة، فتشمل احتقان االنف، 
العني.  في  الصداع وحكة  العطس،  السعال، 
وتزيد هذه األعــراض خالل الفترة من شهر 
مـــايـــو الــــى شــهــر يـــونـــيـــو. وتـــحـــدث أعــــراض 
ــادة بــعــد الــتــعــرض ملسببات  حــمــى الــقــش عــ
الـــحـــســـاســـيـــة. وتـــشـــمـــل االعــــــــراض الــعــطــس، 
األنــف، حّكة في  أو احتقان  السعال، سيالن 
ــادة  ــــوع، فــضــال عــن زيـ الــعــيــون مــع نــــزول دمـ
ضغط الــجــيــوب األنــفــيــة مــع آالم فــي الــوجــه. 
أمــا األعـــراض األخـــرى التي يمكن أن تحدث 
فتشمل حــكــة األنــــف، الــحــلــق أو ســقــف الــفــم، 
وانخفاض حاسة التذوق أو الشم، مع تورم 
تــحــت الــعــيــنــني. ويــمــكــن لــهــذه األعــــــراض أن 
تصبح تدريجيا أقــل حــدة مع مــرور الوقت. 
وتتضمن عالجات أعــراض حساسية حمى 
الــقــش عـــادة، بــخــاخــات األنـــف الــتــي تحتوي 
أو  الحساسية  أدويــة  مع  الكورتيزون،  على 
الــحــاالت  الهستامني. وفــي بعض  مــضــادات 
ــر تــحــديــد مــســبــب الــحــســاســيــة  ــ يــتــطــلــب األمـ
ــقــــن مــــــضــــــادة لـــلـــحـــســـاســـيـــة  والـــــــعـــــــالج بــــحــ

مخصصة لهذه املادة.
وسائل الوقاية التي يمكن اتباعها في املنزل:

غرفة النوم
السرير والفراش

ــفــــرش واألِســــــرة  يــمــكــن تــغــلــيــف الـــوســـائـــد والــ
بغطاء واٍق من عث الغبار، مع غسل املــالءات 
وأغطية الوسائد والبطانيات على األقل مرة 
واحدة أسبوعًيا بماء ساخن تبلغ حرارته 54 
اللحاف  بإزالة  وقــم  فهرنهايت(،   130( مئوية 
أو غسله أو تغطيته، وقم باستبدال األغطية 
ــريــــش بـــمـــواد  ــن الــ الــــصــــوف أو املـــصـــنـــوعـــة مــ

صناعية.

فرش األرضية
تخلص مــن الــســجــاد واســتــخــدم األرضــيــات 
املــشــايــات  أو  املــشــمــع  أرضــيــات  أو  الخشبية 
األرضـــيـــة الــقــابــلــة لــلــغــســل. إذا لـــم يــكــن هــذا 
ذات  فاستخدم ســجــادة  لــك،  مناسبا  خــيــاًرا 
وبر قصير بداًل من السجاد ذي الوبر الطويل 
ــتـــخـــدام املـــكـــنـــســـة الــكــهــربــائــيــة  ونـــظـــفـــه بـــاسـ
أو مرشح  املــزودة بمرشح جزيئات صغيرة 
هواء جزيئي عالي الكفاءة )HEPA(، واغسل 

السجاد بالشامبو بشكل متكرر.

الستائر العادية والستائر المعدنية
القطن  من  عادية مصنوعة  استخدم ستائر 
الـــعـــادي أو األلـــيـــاف الــصــنــاعــيــة، واســتــبــدل 
نوع  من  باملظالت  األفقية  املعدنية  الستائر 

البكرة امللتفة القابلة للغسل.
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النوافذ
أغلق النوافذ واعتمد على مكيف الهواء أثناء 
والتكثيف  العفن  وأزل  اللقاح،  حبوب  موسم 
من إطارات النوافذ وعتبة النوافذ، واستخدم 
نوافذ ذات طبقة مزدوجة إذا كنت تعيش في 

مناخ بارد.

األثاث
اخــتــر الــكــراســي وخــزانــات الــثــيــاب وطـــاوالت 
السرير الجانبية سهلة التنظيف املصنوعة 
من الجلد أو الخشب أو املعدن أو البالستيك، 

وتجنب األثاث املنجد.

األغراض المبعثرة
ــجــّمــع األتــربــة مثل 

ُ
تخلص مــن املـــواد الــتــي ت

الحليِّ الصغيرة والزخارف التي توضع على 
الطاولة والكتب واملجالت، وقم بتخزين لعب 
في  املحشوة  والحيوانات  واأللعاب  األطفال 

صناديق بالستيكية.

الحيوانات األليفة
إذا لم تتمكن من إيجاد منزل لكلبك أو للقطة، 
فعلى األقــل أبــِق الحيوانات بعيدة عن غرفة 
النوم، قد يعمل تحميم الحيوانات على األقل 
مــرة واحـــدة فــي األســبــوع على تقليل مقدار 
الحساسية الذي يسببه الوبر الذي يتساقط 

عن أجسامها.

المفروشات
املنجدة  األرائــك والكراسي  فكر في استبدال 
بــاألثــاث املــصــنــوع مــن الــجــلــد أو الــخــشــب أو 

املعدن أو البالستيك.

الستائر العادية والستائر المعدنية
القطن  من  عادية مصنوعة  استخدم ستائر 
الــــعــــادي أو األلــــيــــاف الـــصـــنـــاعـــيـــة، اســتــبــدل 
نوع  من  باملظالت  األفقية  املعدنية  الستائر 

البكرة امللتفة القابلة للغسل.

النوافذ
أغلق النوافذ واعتمد على مكيف الهواء أثناء 
والتكثيف  العفن  أزل  اللقاح،  حبوب  موسم 
من إطارات النوافذ وعتبة النوافذ، واستخدم 
نوافذ ذات طبقة مزدوجة إذا كنت تعيش في 

مناخ بارد.

النباتات
أوجد منزاًل جديًدا ألوعية النباتات أو انثر 
الحصى على املنطقة املتسخة للمساعدة في 

احتواء العفن.

الحيوانات األليفة
إيــجــاد منزل جديد لكلبك  لــم تتمكن مــن  إذا 
إذا  الــخــارج  إبقائها في  أو لقطتك، ففكر في 

سمح الطقس بذلك.

ينصح بإبقاء 
الحيوانات األليفة بعيدة 

عن غرفة النوم

محمود محسن
أرجو مساعدة أخي مدمن »ترامادول«، 
وأريد معرفة كيف أساعده على الخروج 
مــن هـــذا اإلدمـــــان، علمًا أنـــه حـــاول عــدة 

مرات ولكنه يستسلم، ومن أين يبدأ؟
الفاضل محمود محسن؛

اإلدمــــــان يـــا عـــزيـــزي وحــــش كــاســر 
إال  ينكسر  وال  يــهــدأ  وال  يشبع  ال 
ــريــــق عـــالجـــي  ــود فــ ــهــ بـــتـــضـــافـــر جــ
ــوع لــبــرنــامــج  ــخــــضــ ــل، والــ ــامـ ــكـ ــتـ مـ

عالجي فعال للسيطرة عليه.
ويمر العالج باملراحل اآلتية:

مــن  املــــــخــــــدر  مــــرحــــلــــة ســــحــــب   -1
ــن الــســمــوم  الـــجـــســـم والـــتـــطـــهـــيـــر مــ

detoxification، وفيها يتم:
■ تــخــلــص الــجــســم مـــن االعــتــمــاد 
للمخدر  املكثف  والتعاطي  الــحــاد 

وقد يتم ذلك بطريقة فجائية.
ــنــــاول بـــعـــض الــعــقــاقــيــر الــتــي  ■ تــ
تخفف من آالم أعــراض االنسحاب 
وتــهــيــئ املــريــض لــلــمــرور مــن هــذه 

املرحلة بأقل مشكالت ممكنة.
ــــود املـــريـــض فـــي بــيــئــة آمــنــة  ■ وجـ
تـــكـــفـــل لــــه مـــواجـــهـــة الـــصـــعـــوبـــات، 
مراحل  باقي  في  للدخول  وتهيئه 

العملية العالجية.
■ عمل التحاليل الالزمة للتأكد من 

خروج السموم من الجسم تماما.
2- مرحلة إعادة التأهيل

ــيــــة  وهــــــــي مــــرحــــلــــة بــــالــــغــــة األهــــمــ
والفاعلية في العالج، والتي يغفل 
عــنــهــا الـــكـــثـــيـــرون مــمــن ابـــتـــلـــوا أو 

ابتلى أحد معارفهم بهذا املرض.
ــد  ــ ــع املـــــــدمـــــــن ألحـ ــخــــضــ ــا يــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ وفـ
والتي  واملــجــربــة،  الفعالة  الــبــرامــج 
تـــشـــتـــمـــل عـــلـــى حــــضــــور عــــــدد مــن 
الــجــلــســات الــفــرديــة، واملــجــمــوعــات 
ــة  ــالـ ــاعــــات زمـ ــمــ ــتــ الـــعـــالجـــيـــة، واجــ
واجتماعات  املــجــهــولــني،  املــدمــنــني 
ويعيد  املــدمــن،  يؤهل  مما  التأمل، 
التي  وأفــكــاره  شخصيته،  تشكيل 

أبعدته عن نفسه الحقيقية كثيرًا.

سؤال

ترشيح الهواء
املــزود بمرشح جزيئات  الهواء  اختر مرشح 
ــواء الــجــزيــئــي الــعــالــي  ــهـ دقــيــقــة أو مــرشــح الـ
الهواء بحيث  الكفاءة، وجــّرب ضبط مرشح 
يوجه الهواء النظيف نحو رأسك عند النوم.

غرفة المعيشة
فرش األرضية

تخلص مــن الــســجــاد واســتــخــدم األرضــيــات 
املــشــايــات  أو  املــشــمــع  أرضــيــات  أو  الخشبية 
األرضـــيـــة الــقــابــلــة لــلــغــســل، وإذا لــم يــكــن هــذا 
ــاد ذا الـــوبـــر  ــجـ ــاًرا لـــــك، فـــاســـتـــخـــدم الـــسـ ــ ــيـ ــ خـ
القصير بداًل من السجاد ذي الوبر الطويل، 
ــتـــخـــدام املـــكـــنـــســـة الــكــهــربــائــيــة  ونـــظـــفـــه بـــاسـ
أو مرشح  املــزودة بمرشح جزيئات صغيرة 
هواء جزيئي عالي الكفاءة )HEPA(.  اغسل 
السجاد األرضي والحصر األرضية أسبوعًيا 
كــامــل مساحة  الـــذي يغطي  واغــســل السجاد 

الغرفة بالشامبو بشكل دوري.

ألسئلتكم:
alaraby.co.uk/sehatok

إشراف د. سامي القباني

)Getty( خطوات أكثر فاعلية لتجنب المرض

ُتك في..  تابعونا..ِصحَّ
www.alaraby.co.uk/sehatok

إذا كنت مصابًا بحمى القش أو بربو تحسسي، فاتخذ بضع خطوات 
لتقليل وجود مسببات الحساسية داخل منزلك، والتي من شأنها ان 

تقلل من احتمال الدخول في نوبة الحساسية

الربو 
التحّسسي

نصائح عملية 
للوقاية داخل المنزل

الماء األبيض في عيون األطفال

معلومة تهمك

د. فاطمة الشمالن

يسبب املاء األبيض )الساد أو عتامة العدسة( ما يقارب 15 % 
من العمى في األطفال حول العالم. إما مباشرة بعد الوالدة أو 

تدريجيا خالل النمو. وتختلف أسباب حدوث هذه العتامة 
بني، أسباب وراثية، والتهابات خالل الحمل، والتعرض لبعض 

األدوية، إال أن أغلب الحاالت ال تحمل سببا معروفا لحدوثها.
ومن املهم جدا اكتشاف املاء األبيض مبكرا جدا وتقييم مدى 

تأثيره على النظر، فكلما تم اكتشافه مبكرا زادت فرص النجاح 
في إعادة تأهيل النظر، والعكس صحيح، بخاصة في حاالت 

املاء األبيض الظاهرة منذ الوالدة. حيث إزالة املاء األبيض 
يجب أن تكون ما بني سن األسبوعني إلى الستة أسابيع، ففي 
تلك النافذة الزمنية يحتاج الدماغ إلى النور كي يحفز خاليا 

ت فرصة 
ّ
النظر فإذا ما تمت عملية إزالة املاء األبيض بعدها، قل

النجاح في الحصول على حدة إبصار جيد بالرغم من أن 
العملية تمت بنجاح.

أما إذا تجاوز الطفل السنة فإن عدسة صناعية يتم زرعها 
داخل العني، وفي تلك املرحلة أيضا يحتاج الطفل لاللتزام 

بالنظارات، حيث إن العدسة وضعت بقياس تتم االستفادة 
منه مستقبال حني يكتمل نمو العني تماما.
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رياضة

سيلتقي 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، 
المصنف 
األول عالميًا، 
في الدور 
النصف نهائي 
ببطولة أستراليا 
المفتوحة 
للتنس، خصمه 
التقليدي في 
الفترة األخيرة، 
السويسري 
روجيه فيدرير 
المصنف الثالث 
عالميًا، في 
»نهائي مبكر«، 
بعد فوز األول 
على الياباني 
كي نيشيكوري، 
وانتصار الثاني 
على التشيكي 
برديتش.

)Getty( الالعبان التقيا 44 مرة انتصر كل منهما في 22 مناسبة

لقاء العمالقة
رفض نادي سيلتا فيغو العرض الذي تقدم به 
نظيره، برشلونة اإلسباني، والذي يسعى من 

خاللها لضم مهاجم الفريق الباسكي، مانويل 
أغودو »نوليتو«، مقابل استغناء الفريق 

الكتالوني عن مهاجميه منير الحدادي وساندرو، 
بحسب ما ذكرت صحيفة )ماركا( الرياضية، 

وذلك بسبب صعوبات تتعلق بقواعد اإلنفاق 
املالي، والتي تمنعه من دفع األموال في فترة 

االنتقاالت الشتوية الحالية.

وّجه تيبو كورتوا، حارس مرمى تشيلسي، 
كلمات دعٍم لزميله دييغو كوستا، وتوقع أن 
يواصل تسجيل األهداف بعدما أحرز هدف 

الفوز 1-صفر على الغريم أرسنال في الدوري 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم يوم األحد املاضي، 
وتعرض كوستا لهبوط في املستوى في الفترة 

األخيرة، قبل أن يستعيد مستواه تدريجيا تحت 
قيادة املدرب الهولندي جوس هيدينك الذي تولى 

املهمة خلفا لجوزيه مورينيو.

أقدمت اللجنة األوليمبية الروسية على إيقاف 
أربعة أسماء جديدة من عدائيها بعد ثبوت 
تعاطيهم املنشطات، بينهم أرينا ماراشيفا، 

التي حصلت على امليدالية الفضية في البطولة 
األوروبية أللعاب القوى التي أقيمت في هلسنكي 

2012. كما تم إيقاف أنا لوكيانوفا، التي تنافس 
في رياضة سباق املشي ملدة عامني، وضمت 

القائمة املغمورتني يلينا نيكولينا وماريا 
نيكواليفنا، واللتني أوقفتا ألربع سنوات.

سيلتا فيغو 
يرفض عرض برشلونة 
إلتمام صفقة نوليتو

تيبو كورتوا 
يدعم كوستا: سيتابع 

تسجيل األهداف

اللجنة األوليمبية الروسية 
توقف 4 عداءات 

بسبب المنشطات
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رياض الترك

أجرت »العربي الجديد« إحصاًء 
ــدد  ــًا بــــــــاألرقــــــــام، حـــــــول عــ ــ ــاصـ ــ خـ
ــلـــت فــيــهــا  ــتـ ــتــــي احـ ــع الــ ــيــ ــابــ األســ
األنــديــة األوروبــيــة والعربية الــصــدارة منذ 
بداية املوسم الكروي حتى اآلن، األمر الذي 
على  املنافسة  األندية  تحرك  كيفية  يكشف 
لــقــب الــــدوري فــي املــربــع الــذهــبــي، ومـــن هو 

الفريق األكثر حصواًل على الصدارة.
ويــقــوم هـــذا اإلحـــصـــاء عــلــى احــتــســاب عــدد 
األسابيع التي بقيت فيها األندية األوروبية 
 
ً
والعربية في صدارة ترتيب كل دوري، بداية
مــن صــاحــب أطـــول محافظة على الــصــدارة 
وصواًل إلى األقل خطفًا للمركز األول. وكان 
الفتًا في هذا اإلحصاء أن النجم الجزائري 
ريــاض محرز وزمـــالءه فــي ليستير سيتي 
تــفــوقــوا عــلــى أنــديــة كــبــيــرة مــثــل برشلونة 
ــال،  ــ ــنـ ــ وريــــــــال مــــدريــــد وإنــــتــــر مــــيــــالن وأرسـ
ليحصدوا أسابيع كثيرة في الصدارة رغم 
أنــهــم فــريــق مــغــمــور كـــان ُيــقــاتــل فــي املــوســم 

املاضي على البقاء في »البريمييرليغ«.

2829
رياضة

تقرير

األكـــثـــر مــكــوثــا فـــي الــــصــــدارة عــلــى الــصــعــيــد 
الفرنسي  األوروبـــي هو باريس ســان جرمان 
ــــدى عــشــريــن  ــلـــى مــ ــدارة عـ ــ ــــصــ ــتــــل الــ الـــــــذي احــ
أســبــوعــًا وهـــو األمــــر الــــذي يــعــود إلـــى انــعــدام 
الفارق  إن  إذ  الفرنسي،  الـــدوري  فــي  املنافسة 
بني النادي »الباريسي« وموناكو الثاني هو 
21 نقطة، األمر الذي يعني أن خسارة باريس 
ســان جــرمــان فــي سبع مــبــاريــات متتالية لن 
الــوصــافــة يأتي  املــركــز األول. فــي  سقطه مــن 

ُ
ت

الصدارة  احتل  الــذي  األملــانــي  ميونيخ  بايرن 
ــًا، وأيــــضــــًا فــــي أملـــانـــيـــا  ــبــــوعــ لـــحـــوالـــي 14 أســ
مــنــافــســة »الـــبـــافـــاري« تــبــدو صعبة حــتــى من 

أقرب املنافسني دورتموند.
مــانــشــســتــر ســيــتــي حـــل ثــالــثــًا بــــ 13 أســبــوعــًا 
لكن خلفه  »البريمييرليغ«،  فــي  الــصــدارة  مــن 
 ليستير سيتي الـــذي حــل رابــعــًا في 

ً
مــبــاشــرة

الــتــرتــيــب بــــ 11 أســبــوعــًا فـــي الــقــمــة فـــي أقـــوى 
دوريات العالم، األمر الذي يؤكد أن الجزائري 
ــــدًا  ريـــــــاض مــــحــــرز وزمــــــــــالءه ال يــــمــــزحــــون أبـ
أن  والــالفــت  بشراسة.  اللقب  على  وينافسون 
ليستير سيتي تصدر 11 أسبوعًا أي أكثر من 
برشلونة بطل أوروبا الذي نال عشرة أسابيع 
من الدوري اإلسباني في الصدارة فقط، وذلك 
بــســبــب مــزاحــمــة الـــنـــادي »الــكــتــالــونــي« على 

املركز األول من قطبي العاصمة مدريد.
إنتر ميالن اإليطالي نجح في الحصول على 
الصدارة ثمانية أسابيع وخسرها انطالقًا من 
مرحلة اإلياب بسبب تعثره في ثالث جوالت 
متتالية، خلفه أرسنال الــذي نجح في خطف 
الصدارة من ليستير سيتي في ستة أسابيع 
وخسرها مؤخرًا بخسارته من تشلسي على 
أرضه بهدف نظيف. أما فيورنتينا اإليطالي 
ــًا بــخــمــســة  ــــي الــــــصــــــدارة أيــــضــ فـــهـــو شـــــــارك فـ
أســابــيــع. فــي وقــت أن ريـــال مــدريــد اإلسباني 
ودورتموند األملاني ونابولي اإليطالي حلوا 

في الصدارة أربعة أسابيع فقط.
وأخيرًا فإن أتلتيكو مدريد احتل الصدارة في 
ثالثة أسابيع فقط، في حني أن روما اإليطالي 
ومانشستر يونايتد اإلنجليزي، سيلتا فيغو 
وفـــيـــاريـــال اإلســبــانــيــني، جــمــيــع هـــذه األنــديــة 
احتلت الصدارة في أسبوعني فقط منذ بداية 
املوسم الكروي 2015 – 2016. ُيذكر أن باريس 
فريق حافظ  أكثر  الفرنسي هو  ســان جرمان 
الــــدوري، إذ تصدر  على صــادرتــه منذ بــدايــة 
زال حتى األسبوع  الثاني ومــا  منذ األسبوع 
الـــ 20 فــي املــركــز األول، أي أنــه جلس ملــدة 20 

أسبوعًا متتاليًا. في وقت يجب ذكر أن أنجيه 
أندية  مصاف  إلــى  حديثًا  الصاعد  الفرنسي 
الــــدرجــــة األولـــــــى، هـــو الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد الـــذي 
خطف أسبوعًا واحدًا من النادي »الباريسي« 
وتـــصـــدر لــســبــعــة أيـــــام فـــقـــط، إذ إن مــونــاكــو 
مجاراة  عن  عجزوا  كلهم  وليون  ومارسيليا 
الــدوري،  قوة باريس سان جرمان في بطولة 
وهــو األمـــر الـــذي جعل فـــارق الــنــقــاط شاسعًا 

وصل إلى حوالي 21 نقطة كاملة.
وكل هذه األندية التي تم ذكرها تناوبت على 
الحصول على املــركــز األول فــي الـــدوري الــذي 
تــلــعــب فــيــه، وهـــي أنـــديـــة تــنــافــس عــلــى اللقب 
بـــجـــديـــة، واألهــــــم أنـــهـــا تــنــافــس عــلــى صــــدارة 
ــذي جــعــلــهــا مـــن بني  ــر الــ الــتــرتــيــب الـــعـــام، األمــ
أفضل نوادي العالم التي احتلت املركز األول 

عن جدارة واستحقاق.

الصدارة العربية
ــدد  ــلـــى احــــتــــســــاب عـ ــقــــوم هــــــذا اإلحـــــصـــــاء عـ يــ
العربية  األنــديــة  فيها  بقيت  الــتــي  األســابــيــع 
على صدارة ترتيب كل دوري وعدد األسابيع 
 من صاحب أطول 

ً
التي حافظت عليها، بداية

ــى األقـــل  ــواًل إلــ ــ ــدارة وصــ مــحــافــظــة عــلــى الــــصــ
فريق  اإلحصاء  األول. وتصدر  للمركز  خطفًا 
اتحاد الجزائر الذي تصدر الدوري الجزائري 
ــًا مــتــفــوقــا عـــلـــى أبــــــرز أنـــديـــة  ــبـــوعـ فــــي 14 أسـ
الجزائر، ومتفوقًا على كل األندية في جميع 

الدوريات العربية من املغرب إلى الخليج.
فــي املــركــز الــثــانــي جــاء الــعــني اإلمــاراتــي الــذي 
ينافس على لقب الدوري بقوة في هذا املوسم، 

المنتخب النيجيري قد 
يشكل خطرًا كبيرًا على 

المنتخبات العربية

قضية تهرب ضريبي من قبل أندية إيطالية
أكدت مصادر إعالمية إيطالية أن عددا من املسؤولني والقّيمني على بعض 
إلى 35، سيواجهون  األولــى والثانية قد يصل  الدرجة  اإليطالية من  األندية 
رؤســاء  بينهم  ومــن  حــســابــات  تــزويــر  وعمليات  الضريبي  بالتهرب  تهمًا 
أندية مرموقة. وكشفت شبكة »سكاي سبورت« وصحيفة »الغازيتا ديلو 
سبورت«، أن املدعي العام في مدينو نابولي، قد فتح تحقيقًا بتهمة التهرب 
الشرطة  إن  الحسابات، وقالت الغازيتا  الضريبي وكذلك تزوير في بعض 
أقــدمــت عــلــى مــصــادرة أصـــول مــالــيــة تبلغ قيمتها نــحــو 12 مــلــيــون يـــورو. 
بحسب املصادر اإليطالية فإن التحقيقات قد تطاول رئيس نابولي، أوريليو 
دي لورنتيس، ونظيره في التسيو كالوديو لوتيتو، إضافة إلى نائب رئيس 
اللومباردي  النادي  في  الثاني  الرجل  يعتبر  الــذي  غالياني،  أدريــانــو  ميالن 
خلف الرئيس سيلفيو برلسكوني. ولم تقتصر األسماء على إداريني فقط، 
بل ذكر اسم النجم األرجنتيني السابق هرنان كريسبو، الذي يقوم حاليًا 

باإلشراف على نادي مودينا في الدرجة الثانية.

ليفانتي يحقق فوزًا مثيرًا على الس بالماس
انتصر فريق ليفانتي على منافسه الس باملاس في ختام الجولة الـ21 من 
الـــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم، بنتيجة 3-2 ليحيي آمــالــه فــي الــخــروج من 
منطقة الهبوط، وافتتح املنتصر باب التسجيل عن طريق اإلسباني خوسيه 
لويس موراليس )د.25(، وفي بداية الشوط الثاني أضاف املهاجم البرازيلي 
ديفرسون الهدف الثاني لفريقه )د.47(. وتمكن البرازيلي ويليان جوزيه من 
تضييق الفارق )د.49( عندما سجل أول أهداف فريقه الس باملاس، إال أن 
خوسيه لويس موراليس أعاد توسيع الفارق بهدف ثاٍن له وثالث لليفانتي 
)د.63(. بعدها بثالث دقائق، أضاف ويليان جوزيه الهدف الثاني له ولالس 

باملاس )د.66( حتى انتهت املباراة بفوز ليفانتي.

شارابوفا تثير غضب االتحاد الروسي للتنس

أثارت الروسية ماريا شارابوفا غضب رئيس االتحاد الروسي لكرة املضرب 
األول  الــدور  لخوض  استعدادها  إعالنها عدم  بعد  تاربيشتشيف،  شاميل 
من مسابقة كأس االتحاد، ضد هولندا في 6 و7 شباط/ فبراير املقبل، ما 
في  األوملبية  األلعاب  دورة  في  املشاركة  من  بحرمانها  تهديدها  إلــى  دفعه 
املقبل. وقالت شارابوفا املصنفة خامسة عامليًا،  ريو دي جانيرو الصيف 
بعد خسارتها أمام األميركية سيرينا وليامز، في الدور ربع النهائي لبطولة 
إلــى موسكو،  »ســأذهــب  الكبرى:  األربــع  البطوالت  أولــى  املفتوحة،  أستراليا 
سأكون ضمن املنتخب، ولكني ال أعتقد أنني سألعب، يجب قبل كل شيء 

أن أعالج ساعدي. أعتقد بأن ذلك مهم جدًا«.

غودين: مباراتنا أمام برشلونة ستكون مصيرية
أن  أتلتيكو مدريد، دييغو غودين،  نــادي  األوروغواياني، والعــب  املدافع  أكد 
مباراة السبت املقبل في الجولة الـ22 لليغا، أمام برشلونة على ملعبه »الكامب 
نـــو« تعتبر »مــصــيــريــة«، مــشــددًا فــي الــوقــت ذاتـــه عــلــى أن فــريــقــه »سيبذل 
قصارى جهده« من أجل مواصلة »اعتالء الصدارة«. واعترف غودين بأن 
أكثر ما يشغل فريقه في الفترة الحالية هو »محاولة التحسن« بقدر أكبر 
من االنشغال بقلة األهداف. وقال خالل حملة دعائية ألحذيته الجديدة في 
مدريد: »الفريقان يمران بفترة رائعة. ستكون مباراة مصيرية، كما جرت 
 عن قدرته 

ً
العادة. النادي الكتالوني يمتلك أفضلية اللعب داخل ملعبه، فضال

دفاعه  إلــى  باإلضافة  الخصم،  ملرمى  الطرق  بأسهل  الــوصــول  على  الهائلة 
الجيد. نعلم مدى صعوبة املهمة، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل 

مواصلة البقاء في الصدارة«.

بيروت ـ العربي الجديد

متابعة مشواره  فــي  املــصــري  املنتخب  نجح 
 
ُ
اليد، حيث لكرة  أفريقيا  بطولة  في  الناجح 
تغلب بسهولة )31 - 16( على الغابون ليحقق 
انتصاره الرابع على التوالي، ويسير بنجاح 
الــربــع نهائي، وبــخــطــوات ثابتة  الـــدور  نحو 
من أجل تحقيق اللقب األفريقي والتأهل إلى 

أوملبياد ريو 2016.
ــع املــنــتــخــب املـــصـــري الـــذي  ــفـــوز رفــ ــذا الـ ــهـ وبـ
يملك خمسة ألقاب رصيده إلى ثماني نقاط 
في صــدارة املجموعة األولــى بفارق نقطتني 
عــن الــجــزائــر واملـــغـــرب، وفـــي الــتــفــاصــيــل فــإن 
البطولة  فــي  تألقه  واصـــل  املــصــري  املنتخب 
الــجــولــة قبل  فـــي  الــغــابــون )31 - 16(  ــزم  وهــ
األخيرة، بعد أن انتهى الشوط األول )13 - 7( 

لصالح »الفراعنة«.
في املقابل فاز املنتخب الجزائري على نظيره 
الكاميروني )34 - 27(، بعد أن أنهى الشوط 
منتخب  حــقــق  وقــــت  فـــي   ،)11  -  19( األول  
عــلــى منتخب  بتغلبه  الــثــالــث  فــــوزه  املـــغـــرب 

وّجــه غــولــدن ستايت ووريـــرز، حامل اللقب، 
تــحــذيــرًا شــديــد الــلــهــجــة الـــى الــجــمــيــع، وأكـــد 
مـــجـــددًا أن تــتــويــج املـــوســـم املـــاضـــي، لـــم يــأت 
مـــن فــــــراغ، وذلـــــك بــســحــقــه مــنــافــســه األقــــوى 
أنــتــونــيــو سبيرز  الــغــربــيــة ســـان  فــي املنطقة 
بفارق 30 نقطة 120-90 في دوري كرة السلة 

للمحترفني، على ملعب »أوراكل أرينا«.
بتحقيقه  فــي معقله  تألقه  وواصـــل ووريـــرز 
ــوزه الــتــاســع والــثــالثــني عــلــى الــتــوالــي بني  فــ
جــمــهــوره، والــحــادي واألربــعــني هــذا املــوســم، 
من أصــل 45 مــبــاراة، واضعا في الوقت ذاته 
حــدًا ملسلسل انــتــصــارات ســان أنتونيو عند 
مــبــاراة متتالية. ويــبــدو غــولــدن ستايت،   13
ــوزه الـــحـــادي والــعــشــريــن على  الــــذي حــقــق فــ
التوالي هــذا املوسم في »أوراكـــل أريــنــا«، في 
طريقه إلى تحطيم الرقم القياسي من حيث 
االنتصارات املتتالية بني جمهوره واملسجل 
بــاســم شــيــكــاغــو بـــولـــز، الــــذي حــقــق 44 فـــوزًا 

متتاليًا في معقله »يونايتد سنتر«. 
وسيطر ستيفن كوري وزمالؤه على املباراة 
املـــــدرب أراح نــجــومــه في  لـــدرجـــة أن  تــمــامــًا، 

نيجيريا )25 - 22(، لتسير منتخبات مصر 
الدور  نحو  ثابتة  والجزائر بخطى  واملغرب 
الــربــع الــنــهــائــي، ولـــَم ال، الــوصــول إلــى الــدور 
ــرفـــع األعــــالم  ـ

ُ
ــل أن ت الــنــصــف نــهــائــي مـــن أجــ

الـــعـــربـــيـــة، واألهــــــم أن يـــكـــون صـــاحـــب الــلــقــب 
عربيًا في النهاية.

منتخبات  الــثــانــيــة حسمت  املــجــمــوعــة  وفـــي 
ــغــــوال والـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة  تـــونـــس وأنــ
ــدور ربـــع الــنــهــائــي، فـــي وقــت  ــ تــأهــلــهــا إلـــى الـ
يتبقى مقعد واحد في املجموعة بني منتخبي 
ليبيا والكونغو، وفي هذه املجموعة يواصل 
املنتخب التونسي عروضه القوية، واكتسح 
منتخب الكونغو )44 - 20( في إطار مباريات 
املجموعة الثانية، بعد أن انتهى الشوط األول 
)23 - 8( لصالح نسور قرطاج ليتربعوا على 
قمة املجموعة برصيد 8 نقاط من الفوز في 

أربع مباريات متتالية.
املنتخب  هــو  التونسي  املنتخب  أن  ويــبــدو   
الــــذي ســيــزاحــم املــنــتــخــب املــصــري وينافسه 
على لقب البطولة األفريقية بقوة، وذلك ألنه 
ثــانــي أفــضــل مــنــتــخــبــات هـــذه الــبــطــولــة بعد 

الـــربـــع، وتـــفـــوق كــــوري عــلــى »مــعــلــمــه« غــريــغ 
بوبوفيتش، الذي أشرف عليه حني كان العبًا 
في صفوف سان أنتونيو من 1999 إلى 2001 
ثم خالل موسم2002-2003، وتوج مع الفريق 
أن  بــعــد  و2003،   1999 عــامــي  الــــدوري  بلقب 
أحـــــرزه أيـــضـــا مـــع شــيــكــاغــو بـــولـــز فـــي ثــالث 

مناسبات متتالية من 1996 حتى 1998.
ــى كـــوري  ــفـــوزه إلــ ــولـــدن ســتــايــت بـ ــديـــن غـ ويـ
)بينها 18  الــذي تعملق بتسجيله 37 نقطة 
مــن خـــارج الــقــوس أي 6 ثــالثــيــات( فــي ثالثة 
أربــاع، ليتجاوز بذلك حاجز الثالثني نقطة، 
للمرة السابعة في املباريات التسع األخيرة. 
وضرب أفضل العب في املوسم املاضي بقوة 
الربع  فــي  نقطة   15 بتسجيله  الــبــدايــة،  منذ 
من محاوالته   12 لتسجيل  طريقه  في  األول 
ــذي انــتــهــى شــوطــه  ــ الــعــشــريــن، فـــي الـــلـــقـــاء الـ
ثــم   ،47-62 األرض  أصــــحــــاب  بـــتـــقـــدم  األول 
على  دقائق   7 قبل   56-76 النتيجة  أصبحت 
نهاية الربع الثالث بعد 10 نقاط متتالية من 
اللقاء بغياب العب  كــوري، وخــاض الخاسر 
ارتــكــازه، تيم دانــكــن، املــصــاب. وكـــان كاوهي 
لينرد أفضل العبي سان أنتونيو، الذي مني 
بهزيمته السابعة فقط في 45 مباراة )أفضل 
بداية في تاريخ الفريق(، بتسجيله 16 نقطة 

مع 5 متابعات. 
ــام  وعـــلـــى مــلــعــب »كــويــكــن لـــونـــز أريـــنـــا« وأمــ
كافالييرز  كليفالند  حــقــق  مــتــفــرجــًا،   20562
فـــوزه األول بــقــيــادة مــدربــه الــجــديــد، تــايــرون 
لــو، الــذي خلف قبل أيــام ديفيد بــالت، وجاء 

»الـــفـــراعـــنـــة«، وســيــتــمــنــى عــشــاق املــنــتــخــبــات 
العربية حصول املواجهة التونسية املصرية 
عربية  مواجهة  ستكون  ألنها  النهائي،  فــي 
خـــالـــصـــة بــــني اثـــنـــني مــــن أفـــضـــل مــنــتــخــبــات 

أفريقيا في كرة اليد.
ــازت أنــغــوال  ــار املــجــمــوعــة نــفــســهــا فــ وفـــي إطــ
الــديــمــقــراطــيــة )28 - 24(، في  الــكــونــغــو  عــلــى 
البطولة  أول فوزها في  ليبيا  املقابل حققت 
على حساب كينيا )30 - 22(، ولــم يتبق في 
الــذي  الــرابــع  املقعد  األولـــى ســوى  املجموعة 
يتنافس عليه منتخبا الكاميرون ونيجيريا.
ــدة مـــن املنتخبات  ــ نــيــجــيــريــا واحـ وســتــكــون 
القوية التي قد تتأهل إلى الدور الربع نهائي، 
بعد  األفضل  األفريقي هو  املنتخب  هــذا  ألن 
املنتخبات العربية األربعة املتأهلة إلى دور 
كبيرًا  خطرًا  شكل 

ُ
ت قــد  ونيجيريا  الثمانية، 

على كل هذه املنتخبات العربية، وذلك ألنها 
الفوز  منح  قـــادرة على  جــيــدة  تملك عناصر 
أمــام أي خصم، مهما كان حجمه على أرض 

امللعب.
خطوة  أمــامــهــم  األربــعــة  العربية  املنتخبات 
ــبــــي،  ــذهــ ــع الــ ــ ــربــ ــ واحـــــــــــدة لــــلــــوصــــول إلـــــــى املــ
النهائيةـ وثــالث  املــبــاريــات  وخــطــوتــان نحو 
خــطــوات مــن أجــل بــلــوغ نهائي الــذهــب، على 
كل العب أن يعرف حجم املسؤولية التي تقع 
على عاتقه وأن يقاتل على أرض امللعب، ألن 
الــحــكــم هــو بــلــوغ األلــعــاب األوملــبــيــة فــي ريــو 
البطولة  العربي في هــذه  العلم  2016، ورفــع 

ُيشرف كل العرب.

تمبروولفز  مينيسوتا  ضيفه  حــســاب  على 
الــحــادي  بــفــوزه  كليفالند  ويــديــن   .107-114
والــثــالثــني فــي 43 مــبــاراة إلــى نجمه الكبير، 
نقطة   25 الــذي سجل  ليبرون جيمس،  امللك 
مع 4 متابعات و9 تمريرات حاسمة، وأضاف 

متابعة   12 مــع  نقطة   19 تــومــاس  تريستان 
ــري إيـــرفـــيـــنـــغ 17 مــــع 9 مـــتـــابـــعـــات و4  ــايــ وكــ

تمريرات حاسمة. 
بهزيمته  مــنــي  الـــذي  مينيسوتا،  جــهــة  ومـــن 
الثانية والــثــالثــني فــي 45 مــبــاراة، كــان كــارل 

أنــتــونــي تــاونــز وزاك الفـــني وأنــــدرو ويغينز 
األفضل، بعد أن سجل األول 26 نقطة مع 11 
متابعة و4 تمريرات حاسمة، والثاني 21 مع 
4 متابعات و6 تمريرات حاسمة والثالث 20 

نقطة.
ديماركوس  تعملق  األخـــرى،  املباريات  وفــي 
كــازنــس وأصــبــح أول العـــب فــي ساكرامنتو 
كــيــنــغــز يــســجــل 56 نــقــطــة )مــــع 12 مــتــابــعــة( 
فــي مــبــاراة واحــــدة، وحــطــم رقــم نجم الفريق 
السابق، كريس ويبر، الــذي سجل 51 نقطة، 
ــك لـــم يــحــل دون خـــســـارة فــريــقــه أمـــام  لــكــن ذلـ
بعد   129-128 هــورنــتــس  تــشــارلــوت  ضــيــفــه 
التمديد مــرتــني فــي لــقــاء تــألــق خــاللــه زميله 
صانع األلعاب راجــون رونــدو، بعد أن حقق 
20 تــمــريــرة حــاســمــة و10 مــتــابــعــات دون أن 
فــوزه  األرض  ملنح صاحب  كافيا  ذلــك  يكون 

السادس على التوالي.
 كما تغلب ميامي هيت على شيكاغو بولز 
89-84 بفضل 28 نقطة من نجمه دواين وايد، 
في مباراة كان فريقه متخلفًا في بداية ربعها 
األخير بفارق 8 نقاط، قبل أن يعود من بعيد، 
ــاز بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس عـــلـــى واشـــنـــطـــن  ــ ــ وفـ
ويـــــزاردز 116-91، وهــيــوســن روكــتــس على 
وممفيس   ،111-112 بيليكنز  أورلــيــانــز  نيو 
غريزليز على أورالندو ماجيك 108-102 بعد 
التمديد، وأتالنتا هوكس على دنفر ناغتس 
يوتا  عــلــى  بيستونز  وديــتــرويــت   ،105-119

غاز 92-95.
)فرانس برس(

كوري يقود ووريرز للفوز على السبيرز في قمة السلةالرباعي العربي في الدور ربع النهائي

نشر  في  الجديد«  »العربي  تستمر 
من  خــاص  بشكل  ُمعدة  تقارير 
سيقدم  ــذي  ال الــريــاضــي،  القسم 
ــارئ وهــي  ــق ــل ــادة جــديــدة ل ــ م
ـــ »الــعــربــي  ــاءات خــاصــة ب ــصـ إحـ
تتعلق  مواضيع  عــن  الجديد« 
والعربية،  ــة  ــي األوروب بالبطوالت 
صــورة  تقديم  ــل  أج مــن  وذلـــك 
مع  التعاطي  كيفية  عن  جديدة 
وتحليلها  الرياضية  المواضيع 
متقدمة،  درجــة  إلى  والوصول 
ُمعينة  نقطة  اختيار  سيتم  حيُث 

واجراء إحصاء خاص بها.

إحصاءات خاصة

تأهلت كل من مصر 
والجزائر، تونس والمغرب 

إلى ربع نهائي بطولة 
أفريقيا لكرة اليد

تألق كوري في اللقاء، 
وقاد فريقه للفوز 

ليقترب من تحطيم رقم 
شيكاغو بولز القياسي

)Getty( ليستير سيتي تفوق على برشلونة وريال مدريد

)Getty( باريس سان جرمان في الصدارة األوروبية

)Getty( اتحاد الجزائر زعيم عربي

ووريرز حقق الفوز الحادي واألربعين في الدوري )Getty(من مواجهة مصر والكاميرون في الدور األول )العربي الجديد(

الصدارة 
باألسابيع

كل فريق يحلم بالصدارة والحفاظ على 
المركز األول حتى نهاية الدوري من أجل 
ج باللقب، فمن هي األندية األوروبية  التتوُّ

والعربية األكثر حصوًال على الصدارة؟

أندية أوروبية وعربية تتألق 
وتبقى طويًال في الصدارة

مباريـات
      األسبـوع

األربعاء 27 يناير / كانون الثاني 2016 م   17 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 513  السنة الثانيةاألربعاء 27 يناير / كانون الثاني 2016 م   17 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 513  السنة الثانية
Wednesday 27th January 2016 Wednesday 27th January 2016

:beIN على 
ً
حصريا

ق عينيك!
ّ

لن تصد
صة

ّ
شاهد أفضل القنوات المخص

HD لكل العائلة بتقنية

ة وأحدث األفالم 
ّ
زة والحصري

ّ
ات الرياضية الممي

ّ
 استمتع بأقوى الفعالي

صة لكل العائلة. كما يمكنك 
ّ

 والمسلسالت والبرامج الترفيهية المخص

 مشاهدة هذه التشكيلة الواسعة والمتنوعة من البرامج الرائعة على 

؟
ً
 رائعا

ً
 شاشة التلفزيون والكمبيوتر والهاتف الجوال. أليس هذا أمرا

ال تفوت هذه التجربة المثيرة. اغتنم الفرصة واشترك اآلن...

 من
ً

إبتداء

37 ر.ق

 إتصل على ٢٣٤٦-٤٤٤٢ 

beIN.net أو قم بزيارة موقعنا

ترفيه رياضة    أفالم    

beIN Qatar Al Arabi Al Jadeed 36x10 A.indd   1 1/12/16   3:28 PM

لــذلــك فــهــو تــربــع عــلــى عـــرش الـــصـــدارة فــي 12 
أسبوعًا من بطولة الدوري، خلف األهلي الذي 
لــم يتمكن مــن خطف الــصــدارة منه ســوى في 
الــدوريــات  أســابــيــع. وبالنسبة ألقــوى  خمسة 
الهالل تفوق  الــدوري السعودي فإن  العربية، 
على الجميع وحل ثالثًا إذ إن املركز األول كان 

من نصيبه في تسعة أسابيع من الدوري.
ــــع فـــكـــان الـــزمـــالـــك  ــرابـ ــ ــز الـ ــركــ أمـــــا صـــاحـــب املــ

ــــرش الـــــــدوري  ــلـــى عــ املــــصــــري الـــــــذي تــــربــــع عـ
املـــصـــري ثــمــانــيــة أســابــيــع فـــي الــــصــــدارة، في 
حني أن الصفاقسي  التونسي حل خامسًا إذ 
احتل الصدارة في ثمانية أسابيع، وكان ذلك 
في أول ثماني جوالت من الدوري التونسي، 
ــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة.   حـــقـــق ثــمــانــيــة انــ

ُ
حـــيـــث

ــدات األردنـــــي احــتــل املــركــز  فـــي حـــني أن الـــوحـ
الــخــامــس بــعــد أن حــافــظ عــلــى مـــركـــزه األول 

في ستة أسابيع من بطولة الدوري األردني، 
حقق  الـــذي  التونسي  الــســاحــل  نجمة  ومثله 
نــفــس عـــدد األســابــيــع فــي الـــصـــدارة، وهـــو ما 
على  متفوقًا  التونسي  للدوري  متصدرًا  زال 
الــصــفــاقــســي. وأخـــيـــرًا فـــإن األهــلــي اإلمـــاراتـــي 
فــي خمسة أسابيع وشباب  الــصــدارة  حصد 
أربــعــة أسابيع متصدرًا،  الــجــزائــري  بــولــزداد 
ــلـــي ومـــصـــر املــقــاصــة املــصــريــان.  ومــثــلــه األهـ

ويجب ذكر أن أندية عربية أخرى في مختلف 
الـــــدوريـــــات حــصــلــت عـــلـــى املــــركــــز األول مـــرة 
ــــدوري، وهـــي أنــديــة  أو مــرتــني مــنــذ انــطــالق الـ
صعدت إلى الصدارة ألسبوع أو أسبوعني ال 
أكثر، وهذه االندية تتواجد اليوم في منتصف 
الترتيب وليست في املربع الذهبي، ألنها لم 
تتمكن من املحافظة على الصدارة وال حتى 
الــوصــافــة. فــي املقابل فــإن أبـــرز الغائبني عن 

الــذي  التونسي  الترجي  كــان  عربيًا  الالئحة 
الـــدوري برصيد 36  فــي  الثالث  املــركــز  يحتل 
نــقــطــة وهـــو الــفــريــق الــتــونــســي الــعــريــق الــذي 
في  لكنه  التونسية،  األنــديــة  أبـــرز  مــن  يعتبر 
هـــذا املـــوســـم لـــم يــتــمــكــن مـــن خــطــف الـــصـــدارة 
فــي أي أســبــوع مــن الــــدوري ألن فــريــق نجمة 
الــســاحــل والــصــفــاقــســي يــنــافــســان بــقــوة على 

اللقب التونسي.



العراق ستعمل على دعم املارثون، منها وزارة الشباب والرياضة 
واللجنة األوملبية الوطنية العراقية وأمانة بغداد وعدد كبير من 

األجهزة الحكومية في البالد«.
وافــتــقــر الـــعـــراق مــنــذ عـــام 2003 إلـــى الــنــشــاطــات واملــهــرجــانــات 
بالبالد وعدم  التي عصفت  األمنية  الرياضية بسبب األوضــاع 
وجود ما يكفي من البنية التحتية من مالعب وساحات خاصة 
بــألــعــاب الـــقـــوى، تــصــلــح ملــثــل هـــذه الــفــعــالــيــات الــدولــيــة بحسب 
الــعــراقــيــة نظمت  الــريــاضــة والــشــبــاب  املختصني. وكــانــت وزارة 
اليوم العاملي للشباب، في 16أغسطس/ آب  مارثونًا دوليًا، في 
2014 انطلق من مقر الوزارة في منطقة العالوي وسط العاصمة 
العراقيني والعرب  الرياضيني  عــدد كبير من  فيه  بغداد، شــارك 

واألجـــانـــب. ويــعــانــي الــعــراق مــن الــحــظــر املــفــروض عليه والـــذي 
يقضي منَع إقامة املباريات الرسمية في العراق، أولها كان عام 
1980 قبيل اندالع الحرب العراقية اإليرانية، واستمر حتى عام 
1989 ثم تاله حظر آخر بقرار من االتحاد الدولي لكرة القدم بعد 

حرب الخليج عام 1991 واستمر حتى عام 1997. 
املباريات  إقامة  عن  العراقية  املالعب  تعطل  عن  الحظر  وأسفر 
العربية والــدولــيــة،  الــقــوى األخـــرى  ألــعــاب  الرسمية ومــبــاريــات 
وفرض االتحاد الدولي لكرة القدم حظرًا آخر على العراق يمنع 

إقامة املباريات الرسمية في أبريل/نيسان 2003 .
واملصاعب، خالل  العقبات  من  بكثير  العراقية  الرياضة  ومــرت 
مسيرتها الطويلة منذ بدايات القرن العشرين، حيث أقيمت أول 
املـــدارس  الــقــدم بــني فريقي دار املعلمني ومنتخب  بــكــرة  مــبــاراة 
الــبــالد تالها تأسيس  عــام 1917، وهــي أول مــبــاراة رسمية فــي 

الجمعية العراقية لكرة القدم عام 1923.
والسلة  الطائرة  ككرة  األخــرى  األلعاب  لتنتشر بعدها مختلف 
وألعاب القوى وألعاب الفنون القتالية وغيرها في عموم البالد، 
املفروض  والــحــصــار  الــبــالد  ظــروف  لكنها كانت محلية بسبب 

على املالعب من إقامة املباريات والفعاليات العربية والدولية.
وحــاز الــعــراق على بــطــوالت دولــيــة عــديــدة فــي مختلف األلعاب 
ــروة كــبــيــرة مـــن الــريــاضــيــني املــحــتــرفــني فـــي مختلف  ويــمــتــلــك ثــ
األلـــعـــاب األوملــبــيــة، أبـــرزهـــم املـــصـــارع الــعــاملــي املــحــتــرف عــدنــان 
القيسي والــعــداء الــدولــي علي أحمد واملــالكــم الــدولــي إسماعيل 
خليل وعدد كبير من الرياضيني املحترفني دوليًا في كرة القدم 

ومختلف األلعاب الرياضية األخرى.
ويعتبر العراق مخترع أولى األلعاب الرياضية في العالم وكانت 
البابليون  ابــتــكــرهــا  قتالية  لعبة  أول  بــوكــســنــغ«  »الــكــيــك  لعبة 
الــفــورمــات أو مجموعة  قبل نحو 6000 عـــام، وجـــدت رســومــات 
الحركات الخاصة باللعبة »الكاتات« الخاصة بها منحوتة على 

ألواح طينية بابلية غارقة في القدم.

¶ كنت أول العب جزائري يحصل على 
الفرق  اليوم  ترى  فكيف  الذهبية،  الكرة 

بني جيل بلومي وجيل محرز؟
كــــرة الـــقـــدم الــتــي لــعــبــنــاهــا فـــي الــثــمــانــيــنــيــات 
لــيــســت هـــي كــــرة الـــقـــدم الــتــي تــلــعــب اآلن، في 
فال  إمكانيات،  أدنــى  بــدون  نلعب  كنا  عهدنا 
مــيــاديــن صــالــحــة وال كــــرات جــيــدة وال لباس 
أمـــــوال  ــتــــرجــــاع وال  اســ ــل  ــائــ مـــحـــتـــرم وال وســ
تــشــجــيــعــيــة، والــحــمــد لــلــه نــجــحــنــا فـــي بــدايــة 
الثمانينيات في فسح املجال للكرة الجزائرية 

حتى تفرض نفسها إفريقيا ودوليًا.

للجزائر  األولــى  األفريقية  الذهبية  بالكرة  تلذذت   ¶
قبل 35 سنة، فحدثنا عنها؟

الذهبية  الــكــرة  اســتــلــمــت  فــي ديــســمــبــر 1981 
اإلفريقية، بعدما تأهلنا الى مونديال إسبانيا 
82، وخلفت املصري محمود الخطيب، وكانت 
والــحــارس  روجـــي ميال  وبــني  بيني  املنافسة 
نكونو، ألن املنتخب الكاميروني كان منتخبًا 
 
ً
قويًا، لكن االختيار وقع علي ألنني أمثل جيال

رائعًا من الالعبني الجزائريني.

¶ عندما تتحدث عن الثمانينيات ال يمكن أن ننسى 
ما فعلتموه في مونديال إسبانيا؟

طــبــعــًا فـــي كــــأس الـــعـــالـــم بــإســبــانــيــا صنعنا 
الــتــاريــخ، والــعــالــم كله شاهد مــا فعلناه فوق 
املــــيــــدان، وكــيــف أظــهــرنــا لــلــمــحــتــرفــني الــكــبــار 
تملك العــبــني ممتازين  الــجــزائــر  أن  بـــأوروبـــا 
وفزنا على بطل أوروبا لألمم، منتخب أملانيا 
الغربية، وتأهلنا الى الدور الثاني لو لم يقم 
األملان والنمساويون بفضيحة غير رياضية.

 له في 
ً
¶ محرز نال الكرة الجزائرية، وصفقت مطوال

الحفل، فهل أنت معجب به الى هذه الدرجة؟
كيف ال، عندما نشاهد محرز وملساته نستعيد 
صــــور صــديــقــنــا فـــي مــنــتــخــب الــثــمــانــيــنــيــات 
صــالــح عـــصـــاد، وأظــــن أن مــحــرز يــقــلــد كثيرًا 
ــهـــارات فــنــيــة عــالــيــة جعلته  عــصــاد ويــمــلــك مـ

محبوبًا في الجزائر وخارجها.

¶ هل ترى أن محرز مطالب بالبقاء في ليستر؟
مادام محرز تمكن من البروز في بطولة قوية 
في حجم البريمييرليغ، ويحتل الصدارة مع 
فــريــقــه، فــإنــه قــــادر عــلــى الــلــعــب فــي أي دوري 
ــانـــي مـــع الــكــبــيــريــن  ــبـ آخــــر بــمــا فـــي ذلــــك اإلسـ
ــروز فــي  ــ ــبـ ــ ــد، ألن الـ ــ ــدريـ ــ ــلـــونـــة وريــــــــال مـ بـــرشـ
الدوري اإلنجليزي حسب اعتقادي أصعب من 
الــدوريــات األخـــرى، والصمود فيها 23 جولة 

دليل على أنها تضم كبار األندية.

ــادر عــلــى تـــكـــرار نفس  ¶ وهـــل تــعــتــقــد أن مــحــرز قــ
السيناريو ملواسم عديدة؟

طبعًا، رياض ما زال شابًا ويلعب في بطولة 
وبصراحة  ضخمة،  إمــكــانــيــات  ولــديــه  كبيرة 
سليماني  وحتى  براهيمي  أو  محرز  أن  أرى 
ذهبية اإلفريقية، 

ّ
كانوا يستحقون نيل الكرة ال

وليس الكرة الذهبية الجزائرية فقط، فال يقل 
محرز عن مستوى يايا توري أو أوبامييونغ 
وغــيــرهــم مــن األفــارقــة، وأنـــا متأكد أن ريــاض 

سينالها يومًا.

لخضر 
بلومي

اإلفريقية  الذهبية  والكرة  محرز  رياض  عن  بلومي،  لخضر  السابق،  الجزائري  المنتخب  نجم  يتحدث 
األولى التي حازتها الجزائر سنة 1981، وكذا عن مواقف أبو تريكة وشعبيته المتزايدة في الجزائر.

ولم ينس بلومي اإلشارة الى صديقه في منتخب الجزائر صالح عصاد ومراوغاته الممتازة

3031
رياضة

مقابلة

¶ تحدثت عن صديقك عصاد الذي حرم من الكرة 
الذهبية مرات عديدة، فهل تحدثنا عن مراوغاته؟

فـــعـــال، عـــصـــاد صـــنـــع مـــــراوغـــــات خـــاصـــة بــه 
ولــقــطــة »الــــغــــراف« شــاهــدهــا الــعــالــم كــلــه في 
مونديال إسبانيا 82، واليوم هناك من يقلده 

مثل كريستيانو رونالدو ورونالدينيو.

الحفل،  فــي  تريكة  أبــو  املــصــري  مــن  ¶ كنت قريبًا 
فالظاهر أن عالقتك به خاصة؟

أبــــو تــريــكــة مــفــخــرة لــلــعــرب كــلــهــم، والــشــعــب 
الجزائري يحبه كثيرًا ملواقفه املؤيدة للشعب 
نحب  ال  أن  يمكننا  وال  املكافح،  الفلسطيني 
الــكــرة في  أبــو تريكة، فقد لعب  شخصًا مثل 
أحلى صورها، وحتى في عز األزمة الكروية 
بــني مــصــر والــجــزائــر، كــانــت مــواقــفــه ممتازة 
ولم يستثمر في شحن الحقد بني الشعبني، 
وأنــــا شــخــصــيــًا أرى فـــي أبــــو تــريــكــة خــصــال 

الجزائريني وهو منا.

املـــبـــادرات للشعب  يــقــوم بكثير مــن  تــريــكــة  أبـــو   ¶
الفلسطيني؟

نــتــمــنــى أن يــنــســج كـــل الــنــجــوم الـــعـــرب على 
منوال هذا الالعب الخلوق وأن نرتقي جميعًا 
ــادرات، وعــلــيــنــا الــتــفــكــيــر  ــ ــبـ ــ ــذه املـ إلــــى مــثــل هــ
فـــي تــنــظــيــم بـــطـــوالت عــربــيــة لــنــســمــع صــوت 
فلسطني فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم، ألن مــا فعله 
أبو تريكة وحده غير كاف، ويمكن أن ندعمه 

نحن العرب.

ستويشكوف يسخر ثانية من فان غال
املــدرب  مــن  الــبــلــغــاري، خريستو ستويشكوف  الــســابــق،  برشلونة  فــريــق  العــب  سخر 
بعدما خسر  اإلنجليزي،  يونايتد  مانشستر  فريق  مــدرب  غــال،  فــان  لويس  الهولندي 
الــدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة  األخير على يد نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 0-1 في 
القدم. ولم يفوت ستويشكوف السخرية من مدربه السابق في برشلونة اإلسباني والذي 
الكتالوني، كما أن فان غال  النادي  سبق أن عاش خالفات مثيرة معه حينما كانا في 
سبق أن وصف ستويشكوف بأنه العب سيئ. وجاء في التغريدة التي كتبها على تويتر: 
»أنــا سيئ )مع ضحكة(« مرفقًا مع العبارة صــورة املــدرب الــذي سبق أن وصف النجم 

البلغاري سابقًا بأنه العب سيئ.

الريال وضع شرطًا غريبًا في عقد أوزيل
كــشــفــت تــســريــبــات خـــاصـــة بــمــوقــع »فــوتــبــول 
ليكس« الرياضي العاملي أن نادي ريال مدريد، 
اإلسباني  ــدوري  ــ ال بطولة  لقب  حــامــل  وصــيــف 
ــدم، قـــد وضــــع فـــي عــقــد انــتــقــال نجم  ــقـ لــكــرة الـ
أوزيــل،  األملاني مسعود  السابق،  امللكي  الفريق 
ــادي أرســــنــــال اإلنــجــلــيــزي في  ــ ــــى صـــفـــوف نـ إل
انتقال  يــحــول دون  عــام 2013، شــرطــًا  صيف 
ــاٍد إسباني  الــالعــب األملــانــي إلـــى صــفــوف أي نـ
آخر، بما فيها نادي برشلونة، الغريم التقليدي 
لنادي العاصمة اإلسبانية. وبحسب البنود التي 
شرت على املوقع اإللكتروني؛ فإن ريال مدريد 

ُ
ن

يملك حق إعادة شراء »أوزيل« إذا رغب النادي 
مرة  الالعب  بيعه، حيث سُيعرض  في  اللندني 
أخرى على إدارة نادي العاصمة اإلسبانية من 
إلــى ملعب »سانتياغو  إعــادتــه  امللكي ترغب في  الــنــادي  إدارة  إذا كانت  أجــل معرفة ما 
لـ48  النادي امللكي في غضون مدة تصل  بيرنابيو« أم ال؟ على أن يصل رد مسؤولي 

ساعة. 

اتحاد أميركا الوسطى يساند إنفانتينو
)أونــكــاف(، عن دعم ترشح  القدم  الوسطى لكرة  أميركا  التنفيذية التحاد  اللجنة  أكــدت 
السويسري جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة االتحاد الدولي للعبة )فيفا( يوم 26 
فبراير/شباط املقبل، حيث أعلنت بعد االجتماع في العاصمة البنمية: »دعم ترشح وخطة 
اإللكتروني  املوقع  نشر  حسبما  وذلــك  الفيفا«،  لرئاسة  إنفانتينو  جياني  السيد  عمل 
العام للويفا منذ 2009، ترشحه  الــذي يتولى منصب األمــني  لالتحاد. وقــدم إنفانتينو، 
لالنتخابات الرئاسية بالفيفا، بعد قرار لجنة القيم باالتحاد الدولي للعبة، حيث تم إيقاف 
رئيس »ويفا« ميشيل بالتيني، الذي كان أبرز املرشحني لخالفة السويسري جوزيف 

بالتر، ملدة ثمانية أعوام.

نصري يتمنى العودة إلى المالعب قريبًا
يتعافى من إصابة  أنــه  الفرنسي سمير نصري العــب وســط مانشستر سيتي،  يــرى 
كان  بعدما  املقبل،  ــارس/آذار  ــ مـ نهاية  فــي  املــالعــب  إلــى  جــيــد، وسيعود  بالفخذ بشكل 
يخشى في البداية أن يمتد غيابه إلى نهاية املوسم الجاري. وقال نصري الذي أصيب 
في أكتوبر تشرين األول املاضي ملوقع النادي على اإلنترنت: »التقدير األولي لألطباء كان 
يشير إلى غيابي لفترة تتراوح بني أربعة وستة أشهر، وأبلغني الجراح األمر ذاته، انتهى 
بسبب  التوقف  فترة  بعد  طبيعي  بشكل  للتشكيلة  للعودة  أتطلع  وأنــا  بالفعل  شهران 

املباريات الدولية في مارس.

أخبار سريعة

ترتيب الدوريات األوروبية

اهتمام كبير 
بالمارثون في 
)Getty( العراق

ــوتـــرة فـــي الـــســـابـــق مع  ــتـ ¶ حــدثــنــا عـــن عــالقــتــك املـ
الجماهير املصرية؟

ســامــح الــلــه مــن تفنن فــي حــبــك هـــذه املــؤامــرة 
إثره  وابتداع سيناريو غريب، أصبحت على 
مطلوبًا من »اإلنتربول« وممنوعًا من مغادرة 
أرض الــوطــن لغاية 2008، وهــو مــا أثــر سلبًا 
عــلــى مـــشـــواري الــريــاضــي وحــرمــنــي مــن عــدة 
لــالحــتــراف، بتهمة االعــتــداء  عــروض تلقيتها 
على طبيب املنتخب املصري، الذي أكد بنفسه 

بعد مواسم أنه لم يسبق له أن التقى بي.

¶ هل توجد إمكانية لزيارة مصر؟
وإذا  للمصريني،  ضغينة  وال  كــرهــًا  أحــمــل  ال 
دعيت ملناسبة رسمية فلن أمانع، ولكن تجنبًا 
ألي مشاكل فإني فضلت عدم زيارة هذا البلد، 
للمصريني  كبيرًا  احترامًا  أحمل  بأني  وأكــرر 

وللرياضة والجماهير املصرية.

¶ االتحاد األفريقي منح لقب أفضل العب ألوباميانغ 
وغابت النجوم الجزائرية؟

يــجــب عــلــى الــالعــبــني الـــدولـــيـــني أن يــفــرضــوا 
الــرغــم من  القب على  لنيل هــذا  أنفسهم بقوة 
أن االتحاد األفريقي يعتمد على مقاييس غير 
مفهومة، مثلما حصل مع املنتخب الجزائري، 
الـــذي كــان حــديــث الــعــرب فــي مــونــديــال 2014، 
قــبــل أن يــحــرم العـــبـــوه مـــن لــقــب أفــضــل العــب 
أفــريــقــي، وأظـــن أن االتــحــاد األفــريــقــي ال يملك 

مقاييس علمية الختيار أفضل الالعبني.

الدوري 
اإلسباني

الدوري 
اإليطالي

1 1

2 2

4 4

3 3

5 5

48 47

48 45

41 41

44 41

34 35

برشلونة

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

فياريال

سيلتا فيغو

نابولي

يوفنتوس

فيورنتينا 

إنتر 

روما 

الترتيب الفريقالترتيب النقاطالفريق النقاط

الدوري 
األلماني

الدوري
الفرنسي

1 1

2 2

4 4

3 3

5 5

49 60

41 39

29 34

33 36

28 34

بايرن ميونخ 

دورتموند

هيرتا برلين

مونشنغالدبخ

ليفركوزن

سان جيرمان

موناكو

نيس

رين 

أنجيه

الترتيب الفريقالترتيب النقاطالفريق النقاط

الدوري 
اإلنجليزي

الدوري 
التركي

1 1

2 2

4 4

3 3

5 5

47 46

44 41

42 33

44 33

37 32

ليستر سيتي

مانشستر سيتي

أرسنال

توتنهام

مانشستر يونايتد

 فنربخشه 

بشكيتاش 

غالطة سراي 

بازاكشير 

كونياسبور 

الترتيب الفريقالترتيب النقاطالفريق النقاط

الدوري 
البرتغالي

1

2

4

3

5

48

46

35

43

29

سبورتينغ 

بنفيكا 

بورتو 

براغا 

فيريرا 

النقاطالفريقالترتيب

أجراها عدالن أحمد

المصري تريكة 
مفخرة للعرب 

مراوغات عصاد 
قّلدها رونالدينيو 

قاد املنتخب الذهبي للجزائر منتخب 
الثمانينيات، وُصنف كرابع أفضل 

العب إفريقي في القرن العشرين بعد 
جورج وياه، روجيه ميال وعبيدي 

بيليه.

■ ■ ■

تلقى اتصاالت عديدة من أكبر 
األندية، نادي برشلونة، ريال مدريد، 

يوفنتوس، بايرن ميونيخ.

■ ■ ■

شارك في كأس العالم لكرة القدم 
مرتني، وفي نهائيات كأس أمم 

إفريقيا أربع مرات.

■ ■ ■

حصل على الكرة الذهبية اإلفريقية 
عام 1981.

نبذة

رياضيون من مختلف أنحاء العالم 
وبمختلف األعمار سيشاركون في 

المارثون على أرض بغداد

بغداد - أحمد النعيمي

دولــي  مــارثــون  استضافة  العراقية  الرياضية  ــاط  األوسـ تترقب 
في العاصمة العراقية بغداد من املزمع أن ينطلق، يوم الجمعة 
املعنية  الــقــادم، وســط تحضيرات واســتــعــدادات كبيرة للجهات 
مــن أمــانــة بــغــداد ووزارة الــريــاضــة والــشــبــاب فــي الــبــالد بحسب 
الدولي  املارثون  إقامة  أمانة بغداد عن موعد  املصادر. وأعلنت 
تــحــت شــعــار«بــغــداد املــحــبــة والـــســـالم« بــعــد ســنــوات طــويــلــة من 

غياب الفعاليات والنشاطات الرياضية الدولية في البالد.
وأصدرت مديرية العالقات واإلعالم في أمانة بغداد بيانًا ذكرت 
فيه أن« االتحاد العراقي املركزي أللعاب القوى سيقيم مارثونًا 
دوليًا وسط العاصمة بغداد، يوم الجمعة املقبل، بمشاركة عدد 

كبير جدًا من الرياضيني العراقيني والدوليني«.
وأوضح البيان أن »املارثون يهدف لتجسيد املفاهيم الرياضية 
ــابـــرة للتمييز الــجــغــرافــي والــعــرقــي  ويــشــكــل مــرحــلــة مــهــمــة وعـ

والقومي والسياسي والديني والطائفي في العراق«.
وبني أن »رياضيني من مختلف أنحاء العالم وبمختلف األعمار 
سيشاركون في املارثون على أرض بغداد بعد مخاطبة االتحاد 
الــعــراقــي أللــعــاب الــقــوى لالتحاد الــدولــي لأللعاب األوملــبــيــة في 

خطوة مهمة لالعتراف باملارثون عامليًا«.
ــوزارات والــجــهــات املعنية في  ــ الـ الــبــيــان إلــى أن »مختلف  ولــفــت 

بغداد تستعد الستضافة »مارثون« دولي
تحت شعار »بغداد المحبة والسالم« 
تستعد األوساط العراقية للمشاركة 

في »مارثون دولي«، وذلك بعد 
سنوات من الغياب

)Getty( مشاركة مكثفة للعراقيين في المارثون
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أيضًا كثرة  بل  المفضلة،  العالمية  الوجهات  المغرب من  ما يجعالن من  الهام،  الجغرافي  الموقع  أو  الخالبة،  السياحة  ليست 
أضرحته وزواياه الصوفية، حتى أنه ُعرف ببلد األولياء والزوايا

السياحة الروحية
لها محبّون من دول العالم في مغرب األولياء والزوايا

الرباط ـ حسن األشرف

ــر مــــــن مــــدن  ــيــ ــثــ ــكــ تـــنـــتـــشـــر فــــــي الــ
ــة الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــــزوايــــــا  ــكــ ــلــ ــمــ املــ
الصوفية، أبرزها الزاوية القادرية 
الــــبــــودشــــيــــشــــيــــة، والـــــــزاويـــــــة الـــتـــيـــجـــانـــيـــة، 
ــة الــكــتــانــيــة، وغــيــرهــا مـــن الـــزوايـــا  ــزاويــ والــ
التي باتت لها مكانة اجتماعية وسياسية 

ودينية معتبرة.

زوايا شهيرة
كــثــيــرون في  ولـــلـــزوايـــا رواد ومـــنـــاصـــرون 
املغرب، تظهر أعدادهم الوفيرة خاصة عند 
مللتقياتهم  املعروفة  الــزوايــا  بعض  تنظيم 
اآلالف  الــســنــويــة، حيث يؤمها  أو  الــدوريــة 
من الـــزوار، وأحيانا من خــارج الــبــاد، كما 
الــتــيــجــانــيــة، ومقرها  الــطــريــقــة  مــع  يحصل 
مــديــنــة فـــــاس، أو الــطــريــقــة الــبــودشــيــشــيــة 

ومقرها منطقة مداغ في شرق اململكة.
ــداغ، مــثــا، يــلــتــقــي اآلالف من  ــ وفـــي بــلــدة مـ
الــزاويــة البودشيشية كــل سنة في  مــريــدي 
ترديد  على  يجتمعون  الــزاويــة، حيث  مقر 
بهم،  الخاصة  الصوفية  واألوراد  الطقوس 
وذلـــك بــحــضــرة الــشــيــخ حــمــزة بــن العباس 
التاسع،  فــي عقده  البودشيش، وهــو رجــل 
وصحته ال تسمح له بالتحرك، حيث يمكث 

قاعدا في سريره، وحوله أتباعه.
واشتهرت الزاوية البودشيشية في املغرب 
باتت تحظى  إذ  الحالي،  في عهد شيخها 
بــإشــعــاع تــجــاوز حـــدود الــبــاد، وصـــار لها 
مريدون في العديد من بلدان العالم، بدليل 
ــلـــزاويـــة الــبــودشــيــشــيــة  حـــضـــور مـــريـــديـــن لـ
وإيطاليا  وإســبــانــيــا  وبلجيكا  فرنسا  مــن 
ــا مــثــقــفــون  ــهـ ــيـ ــا يــنــتــســب إلـ ــمـ وأمــــيــــركــــا، كـ

وأكاديميون وبعض املشاهير أيضا.
التي  إعــامــيــا  املــعــروفــة  الشخصيات  ومــن 
ــة الــبــودشــيــشــيــة،  ُعـــرفـــت بــاتــبــاعــهــا الــــزاويــ
الــزاويــة بمناسبة  إلــى ملتقى  وحــضــورهــا 
املولد النبوي في منطقة مداغ، يوجد العب 
ــول الــجــزائــريــة،  ــ الـــكـــرة الــفــرنــســي، ذو األصـ
حاتم بن عرفة، ومغني الراب الفرنسي عبد 
املـــالـــك، الـــذي مــن فـــرط حــبــه لشيخ الــزاويــة 

سمى ابنه »حمزة«.
ــزة الـــبـــودشـــيـــشـــي  ــمــ ــــن حــ ــال بـ ــمــ ــــول جــ ــقـ ــ ويـ
ــاب انـــتـــشـــار وإشــــعــــاع الــطــريــقــة  ــبـ حــــول أسـ
ـــ »الـــعـــربـــي  الـــبـــودشـــيـــشـــيـــة، فــــي تـــصـــريـــح لــ
الجديد«، »إن السر يمكن أساسا في كونها 
ــة ال تــخــوض فــي الـــشـــؤون السياسية  زاويــ
الـــــروح، وإن الـــزاويـــة تضطلع  الــتــي تــفــســد 
برسالة أكبر من كونها صوفية فقط، حيث 
تعتمد الخطاب الكوني القائم على املحبة 
إليها  لغة عاملية تشرئب  والتسامح، وهي 

أعناق الجميع«.

إشادات وانتقادات
ــتـــاذ، في  ويـــقـــول مــحــمــد الــبــويــحــيــاوي، أسـ
ــه وجــد  ــد«، إنــ ــديـ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـ تــصــريــح لـ
ضــالــتــه الــنــفــســيــة والــديــنــيــة فـــي انــخــراطــه 
مقرها  يوجد  التي  التيجانية  الــزاويــة  فــي 
ــي مـــديـــنـــة فــــــــاس، الـــعـــاصـــمـــة  ــ الـــرئـــيـــســـي فـ
للمغرب، حيث يحرص  والروحية  العلمية 
عــلــى االلــتــقــاء بــمــريــديــهــا كــلــمــا ســنــحــت له 

الفرصة بذلك.
ويتابع املريد شارحا كنه عاقته بالزاوية 

باختصار:
كانت الزوايا 

تضم دورا لحفظ 
القرآن، ومكتبات 
للدراسة، وأنشطة 

لتعليم شؤون الفقه 
والشريعة.

■ ■ ■
تحولت إلى نوع 
من الفولكلور 

الشعبي الذي أفقدها 
قيمتها التاريخية 

والحضارية.

■ ■ ■
كانت تلعب دور 
الوساطة إليجاد 
الحلول لبعض 

املشاكل االجتماعية 
بني املواطنني.

هوامش

الرابور الفرنسي عبدالمالك في إحدى زياراته لموسم الزاوية البودشيشية )فرانس برس(

نفسية  بــراحــة  يتعلق  األمــر  أن  التيجانية، 
ــا بــعــد أن تــشــبــع بــالــطــريــقــة  بــالــغــة وجـــدهـ
ــيـــة، مــــن خـــــال الــتــمــســك بـــــــاألوراد  الـــصـــوفـ
الصوفية، ومحبة الرسول، ومحبة الشيخ 
أحــمــد الــتــيــجــانــي، مــؤســس الــطــريــقــة، كما 
أنها زاويــة تبتعد عن الخوض فيما يعكر 

صفو العاقة بني العبد وربه.
نفس مشاعر االرتــبــاط عبر بها مريد آخر 
يــدعــى، عبد الله زوغـــي، إطــار بنكي، يقول 
إنه وجد سامة النفس والروح، وعثر على 
عــــاج أمـــراضـــه الــبــاطــنــيــة والـــروحـــيـــة، من 
خال معانقته أوال للزاوية الريسونية، قبل 
أن يصبح ناشطا ومتعلقا بأهذاب الشيخ 

حمزة البودشيشي.
ــل لــــعــــدد مــن  ــامــ ــكــ ــــاس الــ ــمـ ــ ــغـ ــ وأفـــــضـــــى االنـ
مـــريـــدي مــثــل هــــذه الـــطـــرق الــصــوفــيــة إلــى 
ــار  ــ ــــاوة األذكـ طـــقـــوس خـــاصـــة، مـــن قــبــيــل تـ
الصوفية بطريقة جماعية ومكررة، ووفق 
وتــيــرة مــتــاحــقــة تــجــعــل مــن الــذكــر إيــقــاعــا 
الجذبة  وتــحــضــر  األنـــفـــاس،  يقطع  غنائيا 
الزوايا الصوفية  أحيانا، إلى تعرض هذه 
النــتــقــادات عــديــدة، لــيــس أقــلــهــا االتــهــامــات 

بالبدع والخرافات.
ووجه في هذا الصدد الشيخ جماد القباج، 
ــبـــارزة لــلــتــيــار الــســلــفــي في  أحـــد الـــوجـــوه الـ
املــغــرب، انــتــقــادات إلـــى الــطــريــقــة الصوفية 
البودشيشية، حيث اتهمها بإفشاء البدع، 

ــــال طـــريـــقـــة أداء  بــحــســب تـــعـــبـــيـــره، مــــن خـ
األذكــــــار والـــتـــراتـــيـــل الــصــوفــيــة، فــضــا عن 

إثارة الخرافات واألباطيل.

أدوار اجتماعية ودينية
ورغم االنتقادات املوجهة إلى  دور الزوايا 
الصوفية، فإنها لعبت أدوارا دينية هامة، 
وهو ما يؤكده  الباحث إدريس الكنبوري، 
ــرز فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ »الـــعـــربـــي  ــ ــ حـــيـــث أبـ
ــد«، أن الـــــزوايـــــا كـــانـــت مــؤســســات  ــديــ ــجــ الــ
للتعليم، في وقــت لم يكن فيه شــيء اسمه 

»التعليم النظامي«.
ــا  ــزوايــ ــبـــوري مـــوضـــحـــا أن الــ ــنـ ــكـ ــع الـ ــابــ وتــ
ومكتبات  الــقــرآن،  لحفظ  دورا  تضم  كانت 
لـــلـــدراســـة، وأنــشــطــة لــتــعــلــيــم شــــؤون الفقه 
ــانـــت تــغــطــي  والـــشـــريـــعـــة والـــنـــحـــو، فـــهـــي كـ
حـــاجـــة اجــتــمــاعــيــة وتـــربـــويـــة فـــي ظـــل عــدم 
وجود أساك للتعليم تابعة لدولة مركزية، 
وذلك في إطار مجتمع يسوده نظام القبيلة 
ـ وفي قلبه الزاوية ـ الذي كان يوفر مختلف 

الخدمات ألبناء القبيلة.
تــعــد  لــــــم  األدوار  »هـــــــــذه  أن  إلــــــــى  ولـــــفـــــت 
مـــوجـــودة مــنــذ الــحــقــبــة االســتــعــمــاريــة ومــا 
بــعــدهــاـ فبعد حــصــول تــحــول فــي البنيات 
الــســيــاســيــة، ونــشــأة الــدولــة املــركــزيــة، التي 
أنـــشـــأت مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم الــرســمــي الـــذي 
يقوم أساسا على إعــادة إنتاج قيم وطنية 

ــيـــة الــســلــطــة  مـــشـــتـــركـــة لـــتـــكـــريـــس مـــشـــروعـ
إلى  الــزوايــا تميل فقط  املــركــزيــة، أصبحت 

أمور تتعلق بالتربية الروحية والذكر«.
ــا   إن الــــزوايــ

ً
ــائــــا واســـتـــطـــرد الـــكـــنـــبـــوري قــ

الــصــوفــيــة تــحــولــت لــأســف إلـــى »نــــوع من 
قيمتها  أفــقــدهــا  الـــذي  الشعبي  الفولكلور 
مرادفا  فأصبحت  والحضارية،  التاريخية 
بل  التواكل،  ثقافة  إنتاج  وإعــادة  للتخلف، 
إنــهــا أصــبــحــت تــعــنــي كـــل مـــا هـــو مناقض 

للدين والحضارة والفكر«.
االجتماعية،  الــبــاحــثــة  أكـــدت  جهتها  ومـــن 
ابــتــســام الــعــوفــيــر، فــي تــصــريــح لـــ »الــعــربــي 
الــزاويــة الصوفية فــي املغرب  الــجــديــد«، أن 
تعد مؤسسة اجتماعية قائمة الذات، فهي 
عــــاوة عــلــى كــونــهــا مــقــرًا لــلــذكــر الــصــوفــي، 
بـــل فــضــاء  لــتــاقــي األرواح،  تــعــد مــنــاســبــة 
األحــوال  في  االجتماعية  العاقات  لتدبير 

العامة والخاصة.
ــا فــي  ــ ــزوايـ ــ ــإن الـ ــ وبــالــنــســبــة لــلــمــتــحــدثــة، فـ
ــت مــــضــــى مـــــن تـــــاريـــــخ املــــــغــــــرب، وإلـــــى  ــ ــ وقـ
حــــدود ســـنـــوات قــلــيــلــة خــلــت، كــانــت تلعب 
مــثــلــهــا مثل  الـــوســـاطـــة االجــتــمــاعــيــة،  دور 
األضـــرحـــة، مــبــرزة أن الــوســاطــة يــقــوم بها 
قــــادة الـــزاويـــة وشــيــوخــهــا، الــذيــن يعملون 
ــاكـــل  ــبـــعـــض املـــشـ عــــلــــى إيـــــجـــــاد الــــحــــلــــول لـ
االجتماعية بني املواطنني واألسر، حتى ال 

تصل املشاكل إلى ردهات املحاكم.

باختصار

سما حسن

ابنها، والــذي  بعد مــرور سبع سنوات على استشهاد 
ســقــط فــي األيــــام األولــــى مــن عــــدوان 2008 عــلــى غــزة، 
جلست تقلب ألبوم صوره بني يديها املرتجفتني، ففي 
كل صورة ذكرى، ومع كل ذكرى غصة وألم، وتنهدت 
ــن عــيــشــة«، )عــمــره  ــه »مــــش ابــ ــــرف أنــ وقـــالـــت: كــنــت أعـ
قصير(. كنت أشعر، لكن شيئًا ما كان يلجم لساني، 
وملــن أحكي وأفــضــي، وأنــا واثقة من أن أحــدًا لن يقّدر 
عرضي  وبــأن  بالوسوسة،  اتهمني  وربما  إحساسي، 
على طبيب نفسيٍّ ضرورة ال محالة، فقبل أن ألده في 
 في منامي. رأيــت كلمة 

ً
بــاد الغربة بــأيــام، رأيــت رؤيــة

مكتوبة بضوء مبهر، وبخط عربي منمق أمام عيني، 
واستيقظت سريعًا مع انطاق أذان الفجر. كانت هذه 
الكلمة هي »املجد«، ففهمت أن ابني القادم لن يكون »ابن 
عيشة«. إنه سيرتقي شهيدًا. ولكن، كيف؟ لست أدري، 
حــتــى دارت بــي الــســنــون، وعــدنــا إلـــى غـــزة بــعــد غــربــة، 
وبـــدأت الــحــرب بمجرد عــودتــنــا واســتــقــرارنــا، وارتــقــى 

ابني إلى املجد.
تقول  كــانــت  تــبــاعــًا،  أبنائها  مــن  ثــاثــة  استشهاد  بعد 
للجميع: لست حزينة، أنا فرحة أنني سأصبح خنساء 

غزة، فكانت تدور على بيوت ذوي الشهداء، لم تترك أمًا 
ودعت ابنها شهيدًا إال وزارتها، وواستها وحضنتها، 
من  عجبًا  املــعــزّيــات شفاههن  باقي  حتى مصمصت 
قــوتــهــا وصــابــتــهــا، وتــســاءلــن بــداخــلــهــن: هــل اعــتــادت 
الفقدان، بعد سقوط أول أوالدهــا شهيدًا، أم أنها قوية 
 فــرحــة مستبشرة، 

ً
أنــهــا فــعــا الـــرعـــب، أو  ــة  إلـــى درجــ

ــا شــهــداء كــمــا تــقــول؟  ومــســتــعــدة لتقديم بــاقــي أوالدهــ
لكن أحدًا لم يكن ينام معها في غرفتها، حني تسكب 
دموعها على وسادتها، وال أحد يعرف أنها كانت أول 
، لكي 

ً
لــيــا مــن يعلم، ففي كــل مــرة يخرج أحــد أبنائها 

بــاردٍة  الحدود، تشعر بقبضة  للعدو على  يدبر كمينًا 
الـــوداع  أنــه  مــن  بعدها   

ً
واثــقــة وتصبح  قلبها،  تعتصر 

باألمنيات  وتشّيعه  له،  وتدعو  تشجعه  لكنها  األخير، 
الصباح  فــي  الــجــيــران واألحــبــاب  الطيبة. وكلما حــاول 
حيلتهم  تكتشف  كانت  شهيدًا،  سقوطه  خبر  إخفاء 
شكرًا،  لله  وتسجد  قبلهم،  أنبأها  قد  فقلبها  سريعًا، 
ــــك، بعد  حــتــى يــنــفــض الــجــمــع فــتــبــكــي، وظــلــت تــفــعــل ذل
تعد  ولم  فقدت بصرها،  الثالث، حتى  الشهيد  سقوط 
الــثــاثــة، يقفون كل  تــرى شيئًا حولها ســوى أوالدهـــا 
فجر أمامها، يبتسمون ويلّوحون بأيديهم، حتى لحقت 

بهم قبل أيام قليلة...

إّبــــان انــتــفــاضــة الــحــجــارة، ســافــرت إلـــى األردن، لكي 
تدعو أقاربها إلى حفل زفافه، وابتاعت مابس زاهية 
أصبح  العريس  بيت  أن  الجميع  وأخــبــرت  لشقيقاته، 
جــاهــزًا على مــشــارف الــقــريــة، وحــذرتــهــم مــن التأخير 
ــــى الــضــفــة  لــحــضــور الـــعـــرس، فــالــســفــر مـــن األردن إل
الغربية، عبر جسر امللك حسني، لم يكن صعبًا وقتها. 
ــــعــــودة. ولـــكـــن، وإلحـــســـاس داخــلــي،  وســبــقــتــهــم فـــي ال
اختارت ثوبها الذي سترتديه يوم عرسه أسود اللون. 
تــدري سبب نسيانها شــراء الشمع املزركش من  وال 

أن  أنبأها  بداخلها  لكن شيئًا  الــوحــدات،  ســوق مخيم 
كانت  القرية  مــشــارف  فعلى  الــزفــاف،  تعجل  العريس 
جنازته تسرع به إلى مثواه األخير، فلم تبك، ولحقت 
قبره،  فــوق  اء 

ّ
والحن العطر  ــت 

ّ
ورش وتغني،  تزغرد  به 

وعادت لترتدي الثوب األسود حتى آخر أيامها.
كانت عائدة لتوها من السوق، حني أخبروها، أمام باب 
بيتها، أن ولدها سقط شهيدًا، فأسرعت إلى املشفى، 
بــعــد أن ألـــقـــت ســلــة خـــضـــارهـــا فـــي عــــرض الـــشـــارع، 
وتناثرت حبات الكوسا والباذنجان وداستها األقدام. 
األكتاف، فأسرعت   على 

ً
املشفى، كان محموال وأمــام 

إلى أول بقالة صادفتها، وابتاعت بآخر قروشها علبة 
ووّزعــت  جثمانه،  فــوق  نثرتها  الحلوى،  مــن  رخيصة 
إلى  املشيعني  مــع  ــارت  ــاّرة، وسـ املــ بــاقــي حباتها على 
قـــبـــره، تـــزغـــرد وتــهــلــل، والــشــبــاب الــغــاضــبــون حولها 

ينشدون لها.
أمــام محل   لكن، بعد سنة مــن استشهاده، مــّرت مــن 
البقالة، فسألتها صاحبته العجوز: كيف طاوعك قلبك 
أن توزعي الحلوى يوم استشهاد ابنك؟ فأجابتها: كنت 
أشعر قبل ذلك بكثير أنه لن يتناول »محشي الكوسا 
والباذنجان« الذي ألح في اشتهائه. ولذلك، أنا مّت قبله 

أول مرة، ومت بعده ألف مرة. 

أم الشهيد أول من يعلم

وأخيرًا

لم تعد ترى شيئًا حولها 
سوى أوالدها الثالثة، يقفون 

كل فجر أمامها، يبتسمون 
ويلّوحون بأيديهم

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 0.9 دينــار، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 2.0, USA $ 2.00

األربعاء 27 يناير / كانون الثاني 2016 م   17 ربيع الثاني 1437 هـ  ¶  العدد 513  السنة الثانية
Wednesday 27th January 2016




