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العود... سلطان التخت الشرقي
التخت الشرقي حافل بالكثير من اآلالت الموسيقية، لكن تبقى للعود مكانة خاصة، 

خصوصًا أنه اآللة القديمة، التي يقال إن جذورها تصل للفراعنة. ]22ـ23[

بدر الراشد، أنور الخطيب

باتــت إيــران فــي موقــع حــرج إقليميــا ودوليــا مــع 
اكتمــال العزلــة الخليجيــة لهــا، بعــد االعتــداء علــى 
الســفارة والقنصليــة الســعوديتني فــي أراضيها، 
ســاعية ملواجهــة هــذه العزلــة عبــر خلــط األوراق 
وتوجيــه اتهــام إلــى التحالــف العربــي فــي اليمــن، 
بقصــف مقــر ســفارتها فــي اليمــن واإلعــان عن 
نيتهــا تبليــغ مجلس األمن الدولي بالحادث، فيما 
كان التحالف حريصا على التأكيد أنه ســيحقق 
يؤكــدون  عيــان  شــهود  كان  بينمــا  االتهامــات، 

مــن  قريبــا  عامــا  ميدانــا  اســتهدف  القصــف  أن 
السفارة، وأن األخيرة لم يلحق بها ضرر.

املتواصــل،  اإليراني-الســعودي  التصعيــد  لكــن 
ولــي  ولــي  أكــد  الحــرب كمــا  إلــى حــد  لــن يصــل 
العهــد الســعودي، وزيــر الدفــاع، األميــر محمد بن 
ســلمان )الصــورة(، فــي مقابلــة نشــرتها مجلــة 
»إيكونوميســت«، أمــس الخميــس، لكنهــا أجريــت 
معــه يــوم اإلثنــني، فيمــا كانــت اململكــة قــد قطعــت 

عاقاتها بإيران مساء األحد.
وقــال بــن ســلمان فــي املقابلــة، ردًا علــى ســؤال 
حول احتمال اندالع الحرب، »إنه شيء ال نتوقعه 

باتجــاه هــذا هــو  مــن يدفــع  اإلطــاق، وكل  علــى 
شــخص ليــس في كامل قــواه العقلية، ألن الحرب 
فــي  الســعودية وإيــران تعتبــر بدايــة كارثــة  بــني 
املنطقة، ونحن بالتأكيد لن نسمح بشيء كهذا«.

فــي غضــون ذلك، تتجه األنظــار إلى اجتماع وزراء 
خارجيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، يوم غٍد 
الســبت، فــي الريــاض، املخصــص لبحــث تطــورات 
قطع العاقات الدبلوماســية الســعودية - اإليرانية. 
لصياغــة  يأتــي  االجتمــاع  أن  مراقبــون،  ويــرى 
التــي  الخطــوات  ملواجهــة  موّحــد  موقــف خليجــي 
اتخذتهــا إيــران ضد الســعودية، وتمهيدًا لصياغة 

اجتمــاع  فــي  أوســع ضــد طهــران،  موقــف عربــي 
خارجيــة  وزراء  مســتوى  علــى  املرتقــب،  األحــد 
جامعــة الــدول العربيــة. كمــا يلــوح خيــار تجميــد 
االتفاقيــات الثنائيــة مــع إيــران، والــذي يبــدو ورقــة 
أن  املســتبعد  لكــن مــن  تصعيديــة تجــاه طهــران، 
تضغــط الريــاض باتجاههــا حاليــا. إزاء كل هــذا 
التصعيد، تلوح فرصة للتهدئة التي تبدو ســلطنة 
عمــان املرشــح األبــرز للقيــام بهــا، خصوصــا أن 
مســقط نجحــت فــي هــذا الــدور في أكثــر من ملف 

في املنطقة، أبرزها قضية النووي اإليراني. 
]التفاصيل ص. 2ـ3[
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مع  خليجيًا  مــعــزولــة  إيـــران  بــاتــت 
طهران،  من  سفيرها  قطر  سحب 
قبيل اجتماع وزراء خارجية مجلس 
السبت،  غــدًا  الخليجي،  الــتــعــاون 
ما  األحــد،  العرب  الخارجية  ووزراء 
على  االلــتــفــاف  لمحاولة  دفعها 

هذه العزلة من خالل البوابة اليمنية

عدن ـ فارس الجالل، فؤاد الحصري

والسلطات  اليمنّية  األمنية  الــقــوات  مت 
ّ
تسل

اليمن(،  الــدولــي )جنوب  عــدن  املحلية، مطار 
مـــن »املـــقـــاومـــة الــجــنــوبــيــة« فـــي عـــــدن، أمــس 
ــمــهــا مــيــنــاء 

ّ
ــن تــســل الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد أيــــــام مــ

املعال الرئيسي، في خطوة جديدة تقوم بها 
وقــيــادة محافظة عدن  الجنوبية«  »املــقــاومــة 
في مساعيها لفرض األمن وتثبيت الشرعية 

الذي بدأته مطلع هذا األسبوع.
املطار،  الجنوبية«  »املــقــاومــة  تسليم  ويــأتــي 
بــعــد تــعــّهــد الــســلــطــات والــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
بــاســتــيــعــاب عــنــاصــر »املـــقـــاومـــة« فــي أجــهــزة 
 عــن اســتــيــعــاب كـــوادر 

ً
األمـــن فــي عـــدن، فــضــال

ــرى تــســلــيــم مـــطـــار عــدن  ــ لــهــا فـــي املـــطـــار. وجـ
بحضور قيادات رفيعة املستوى في الدولة، 
فـــي مــقــدمــتــهــا نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، وزيـــر 
الــداخــلــيــة، الــلــواء حسني عـــرب، ووزيـــر النقل 
مــــــراد الــــحــــاملــــي، ومـــحـــافـــظ عـــــدن عـــيـــدروس 
ــادات الــعــســكــريــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعــــض الـ ــــدي، وبــ ــيـ ــ ــزبـ ــ الـ

واألمنية في املحافظة.
ــدن، تـــكـــون الــحــكــومــة  ــ وعـــقـــب تــســلــّم مـــطـــار عـ
ــلــة بــقــيــادة مــحــافــظــة عـــدن قد 

ّ
الــشــرعــيــة مــمــث

في  السيادية  املنافذ  على  سلطتها  بسطت 
املــحــافــظــة، الــتــي تــتــضــّمــن املـــوانـــئ الــبــحــريــة 
 
ً
فضال واملــعــال(،  والــزيــت،  )كالتكس،  الثالثة، 
عــن املنفذ الــجــوي الــوحــيــد، وهــو مطار عدن 
الــــدولــــي، بــعــدمــا اســـتـــعـــادت املــنــافــذ الــبــريــة. 
ويــعــّد بــســط ســيــطــرة الــقــوات الــشــرعــيــة على 

هذه املنافذ، انتصارًا معنويًا ثالثًا لقيادة 

 
ً
املحافظة الحالية والحكومة الشرعية، فضال
اليمني، عبدربه منصور هادي  الرئيس  عن 
ــراءات  ــ الــــذي يــشــرف بــنــفــســه عــلــى ســيــر اإلجــ

األمنّية في عدن.
وجاء تسليم مطار عدن بطريقة سلسلة من 
دون أي مشاكل أو أحداث، كالتي حصلت في 
 عن أن هناك أطرافًا كانت 

ً
ميناء املعال، فضال

ي وتتوقع عدم تسليم مطار عدن بهذه 
ّ
تغذ

السهولة. وكانت أحداث ميناء املعال فرضت 
نفسها عــلــى مــطــار عــــدن، مــا دفـــع »املــقــاومــة 
التي كانت متمسكة بأمن املطار  الجنوبية« 
بحمايته.  لتقوم  األمـــن  لــقــوات  تسليمه  إلــى 
الــرابــعــة وحــدات  العسكرية  املنطقة  ونــشــرت 
عسكرية داخل املطار وبمحيطه وفي املوانئ 

الــثــالثــة املــــذكــــورة. ومـــن املــتــوقــع أن يــلــي كل 
هذه اإلجراءات، عمليات تنظيم الرحالت في 
املــطــار، ال سيما بــعــد إعـــالن شــركــات طــيــران 
عــّدة عــن نيتها بــدء نقل مسافرين مــن وإلــى 
مطار عدن، إلى عواصم عربية وعاملية عّدة، 
 املطار يعّد ثاني أكبر املطارات 

ّ
وخصوصًا أن

في اليمن.
ـــه خــــالل فــتــرة 

ّ
ــّيـــة، فـــإن ووفـــــق مـــصـــادر مـــالحـ

ــار عــــــدن نــشــاطــه  ــطــ قـــصـــيـــرة ســيــســتــعــيــد مــ
»الــعــربــي  الــحــيــوي. وتــشــيــر هـــذه املـــصـــادر لـــ
استثمارية  مشاريع  هناك   

ّ
أن إلــى  الجديد«، 

واســتــراتــيــجــيــة فــي عــــدن، تــتــرافــق مــع إعـــادة 
تفعيل دور املطار واملوانئ الثالثة. وتم إعداد 
عّدة  أجنبية  وبــدأت شركات  تنموية،  خطط 

تــتــواصــل مــع الــحــكــومــة والــســلــطــات اليمنّية 
أنــه من املقرر  لتنفيذ مشاريع في عــدن، كما 
أن تــبــدأ عملية اســتــحــداث مــطــار جــديــد في 

املحافظة، وفقًا للمصادر املالحية ذاتها. 
في غضون ذلك، تسلم محافظ لحج )جنوب 
اليمن(، ناصر الخبجي، منصبه بعد عملية 
استالم وتسليم جرت، أمس الخميس، بينه 
فضيل،  مهدي  أحمد  السابق  املحافظ  وبــني 

الذي لم يمِض على تعيينه أشهر.
 طـــيـــران الــتــحــالــف 

ّ
ــن فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، شــ

ــلــــى مـــــواقـــــع مــلــيــشــيــات  الــــعــــربــــي غــــــــــارات عــ
الله  عبد  علي  املخلوع  والــرئــيــس  الحوثيني 
صالح في محافظات صنعاء، وصعدة، وإب، 
املليشيات  وتــعــز، والــحــديــدة، فيما واصــلــت 
قــصــف مــنــاطــق داخـــل مــديــنــة تــعــز، ومــريــس، 
غارة  التحالف  طيران   

ّ
وشــن الضالع.  شمال 

على منطقة جربان عمد في مديرية سنحان 
ــــوع(، كـــمـــا قــصــفــت  ــلـ ــ ــــخـ ــيــــس املـ )مـــعـــقـــل الــــرئــ
الـــطـــائـــرات تــبــة األمـــــن الــســيــاســي ومــديــريــة 

السبعني في العاصمة صنعاء.
وضـــربـــت بـــثـــالث غـــــارات مــقــر الـــلـــواء 72 في 
مــنــطــقــة آل عـــمـــار فـــي مـــديـــريـــة الـــصـــفـــراء في 
الــلــواء 131 في   عن غــارة على 

ً
صعدة، فضال

التحالف تجمعات  كتاف. واستهدف طيران 
ومـــخـــازن لــلــمــلــيــشــيــات فـــي مــديــريــة ســحــار، 
ومــعــســكــر قـــيـــادة مــحــور صـــعـــدة، فـــي الــوقــت 
الطائرات بثالث غــارات  الــذي استهدفت فيه 
مــعــســكــر الـــدفـــاع الـــجـــوي فـــي الــحــديــدة غــرب 
اليمن، إضــافــة إلــى ثــالث غـــارات على تجمع 

للمليشيات في مديرية برع في الحديدة. 
 طـــيـــران الــتــحــالــف الــعــربــي، 

ّ
وفــــي تـــعـــز، شــــن

غــــارات مــســتــهــدفــًا املــلــيــشــيــات املــتــمــركــزة في 
 عـــن غـــــارات على 

ً
ــدارس بــالــعــمــري، فــضــال ــ املــ

الشريجة جنوب تعز، إضافة  املليشيات في 
لــواء الحمزة في محافظة إب  إلــى استهداف 
بــخــمــس غــــــارات، أثـــنـــاء مــحــاولــة املــلــيــشــيــات 

إرسال تعزيزات إلى تعز وشمال الضالع. 
الخارجية  وزارة  طــالــبــت  آخـــر،  صعيد  عــلــى 
الــيــمــنــيــة مــكــتــب املـــفـــوض الـــســـامـــي لــحــقــوق 
اإلنسان التابع لألمم املتحدة، روبرت كولفيل، 
ــه لم يعد 

ّ
مــغــادرة الــبــالد، أمــس الخميس، ألن

مــرغــوبــًا بــه للعمل فــي مكتب املــفــوضــيــة في 
الحكومة  وأكــدت  اليمنية صنعاء.  العاصمة 
الــيــمــنــيــة، أن مــكــتــب املــفــوضــيــة فـــي صــنــعــاء 
يتغاضى عن الجرائم التي ترتكبها مليشيات 
الحوثيني واملخلوع صالح ضد املدنيني في 
البيان  واتــهــم  اليمنية.  املــحــافــظــات  مختلف 
مكتب املفوضية بإصدار بيانات تتماهى مع 
الكارثي  الــوضــع  ب 

ّ
وتتجن االنــقــالبــيــني،  لغة 

ــاالت االنــتــهــاكــات املــمــنــهــجــة الــتــي تــقــوم  ــ وحـ
العشوائي  القصف  املليشيات من خالل  بها 
املستمر، والحصار املفروض على مدينة تعز 
منذ أكثر من 8 أشهر، وسقوط العشرات من 
املــواطــنــني بــني قتيل وجــريــح بسبب األلــغــام 
التي زرعتها املليشيات في محافظات عدن، 
ومــأرب،  والبيضاء،  وتعز،  والضالع،  ولحج، 

بحسب ما جاء في البيان.

الدوحة ـ أنور الخطيب

ــدد مـــن الـــدول  يــؤشــر اســتــمــرار عـ
ــا لــــدى  ــفــــرائــــهــ ــاء ســ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ فـــــي اسـ
إيـــران على خلفية االعــتــداء على 
السفارة السعودية في إيران، بما 
في ذلك استدعاء قطر سفيرها في طهران، 
أمـــس األربـــعـــاء، عــلــى خلفية االعـــتـــداء على 
السفارة السعودية في إيران، وقبلها دعوة 
سلطنة عــمــان إلـــى »إيــجــاد قــواعــد جــديــدة، 
ــل في 

ّ
ــحــّرم بــأي شكل مــن األشــكــال، الــتــدخ

ُ
ت

األخــــرى، تحقيقًا  لــلــدول  الداخلية  الــشــؤون 
ــــوق الـــعـــزلـــة  ــى اكـــتـــمـــال طــ ــ ــرار«، إلــ ــقــ ــتــ لــــالســ
اإليـــرانـــيـــة خــلــيــجــيــًا، فــيــمــا انــضــمــت كـــل من 
الصومال وجمهورية جزر القمر إلى الدول 
استدعت  وفيما  السعودية.  مع  املتضامنة 
ــر، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، ســفــيــرهــا  ــمــ ــقــ جــــــزر الــ
لــــدى طـــهـــران بــحــســب مـــا أفــــــادت بـــه وكــالــة 
 عن حساب قناة اإلخبارية 

ً
»األناضول« نقال

الــســعــوديــة الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، 
أعــلــنــت الـــصـــومـــال عـــن قــطــع عــالقــاتــهــا مع 
ــران.  فــي مـــــوازاة ذلــــك، بـــدت إيـــــران، أمــس  ــ إيــ
الــخــمــيــس، كــمــن يــســعــى إلـــى مــواجــهــة هــذه 
الـــعـــزلـــة الـــتـــي تــــــزداد كـــل يــــوم عــبــر اعــتــمــاد 
إن  الــقــول،  عــبــر  األوراق  خــلــط  استراتيجية 
طائرات التحالف العربي في اليمن قصفت 

مقر السفارة اإليرانية في صنعاء.

السفارة اإليرانية في صنعاء
 وفـــي رد عــلــى االتــهــامــات اإليــرانــيــة، ســارع 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي عــبــر املـــتـــحـــدث بــاســمــه، 
أحــمــد عــســيــري، إلـــى الــتــأكــيــد أن »التحالف 
ــران«،  ــ ــه إيـ ــ ــذي رددتـ ســيــحــقــق فـــي االتـــهـــام الــ
مشيرًا الى أن الحوثيني يستخدمون منشآت 
مــدنــيــة مــنــهــا ســـفـــارات مـــهـــجـــورة. وأوضــــح 

عزلة
       إيران 

الضغط الخليجي يكتمل... وطهران 
تحاول االلتفاف من البوابة اليمنية

التحالف العربي أعلن 
التحقيق باالتهامات 

اإليرانية

23
سياسة

تسليم مطار عدن ثالث انتصارات الشرعية

هذا  »أن  الرسمية،  املــواقــع  نشرته  اإليرانية 
األمر الذي وقع بعلم وتأييد الرياض )على 
حد قوله(، يعتبر انتهاكًا للقوانيني الدولية 
الدبلوماسية«.  البعثات  بحماية  الخاصة 
واعـــتـــبـــر أن بـــــالده »تــحــتــفــظ بــحــق الـــدفـــاع 
القضية«. كما عمدت  هــذه  عن حقوقها في 
طـــهـــران إلــــى تــصــعــيــد املـــوقـــف، مــعــلــنــة منع 
دخول كل املنتجات السعودية أو املستوردة 

منها إلى األراضي اإليرانية.

العزلة الخليجية
وتـــأتـــي خـــطـــوات الـــــدول الــخــلــيــجــيــة الــســت، 
تضامنًا مع السعودية، وإن كانت متفاوتة 
فــي شــّدتــهــا، بــني قطع الــعــالقــات وتخفيض 
التمثيل وسحب السفراء، توطئة لالجتماع 
مــجــلــس  ــة دول  ــيــ ــارجــ لـــــــــــوزراء خــ ــارئ  ــ ــطــ ــ الــ
التعاون الخليجي، غدًا السبت، في الرياض، 
ــداء على  ــتــ ــادث االعــ ــ ــتــــدارس تـــداعـــيـــات حـ »لــ
ــة فــي  ــوديـ ــعـ ــسـ ســــفــــارة املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـ
مدينة  فــي  الــســعــوديــة  والقنصلية  طــهــران، 
مشهد اإليرانية«، وفق األمني العام ملجلس 
الــزيــانــي،  عبداللطيف  الخليجي،  الــتــعــاون 
ولتنسيق املواقف الخليجية في هذا الشأن، 
قــبــل اجــتــمــاع وزراء الــخــارجــيــة الـــعـــرب في 
العربية،  الــدول  العامة لجامعة  مقر األمانة 

ــد، والــــذي تهدف  فــي الــقــاهــرة بــعــد غـــٍد األحــ
السعودية، من الدعوة إليه، إلى توفير غطاء 
تجاه  اتخذتها  التي  للمواقف  عربي  ودعــم 

إيران.
والـــــالفـــــت أن الـــبـــيـــانـــات الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
والقنصلية  الــســفــارة  اقتحام  بــشــدة،  دانـــت، 
الــســعــوديــتــني فـــي طـــهـــران ومــشــهــد، اتــفــقــت 
ل في 

ّ
على ضـــرورة كــف يــد إيـــران عــن التدخ

الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
بدعوة  الــريــاض،  عليها  وزادت  الخليجي، 
إيـــــران إلــــى الـــتـــحـــّول إلــــى »دولـــــة طــبــيــعــيــة«، 
حــســب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي عـــادل 

الجبير.
ومن غير املستبعد، وفق مراقبني، أن تتخذ 
مع  يتضامن  ــرارًا،  قـ العربية  الـــدول  جامعة 

العامل، وهو  يتمتع مطار عدن بأهمية كبيرة، كونه المطار الوحيد 
منفذ جوي لليمن مع الخارج. وعندما بدأت قوات الشرعية والتحالف 
من  اتخذت   ،2015 يوليو/تموز  في  عدن  تحرير  و»المقاومة«  العربي 
استخدمته  الذي  المنفذ  كونه  لتحريره،  استراتيجيًا  هدفًا  عدن  مطار 
األمر،  بداية  العسكرية في  المساعدات  لنقل  التحالف والشرعية  قوات 
المستشفيات  ولتزويد  عدن،  إلغاثة  عاجلة  إنسانية  مساعدات  تلتها 

باألدوية والمعدات الطبية، فضًال عن نقل الجرحى.

بحث وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس الخميس، مع رئيس 
هيئة األركان الباكستاني، رحيل شريف، عددًا من القضايا المتعلقة باألمن 

اإلقليمي، في مقر هيئة األركان الباكستانية، بالعاصمة إسالم آباد.
مجال  في  باكستان  حققته  الذي  بالنجاح  اللقاء،  خالل  الجبير،  وأشاد 
في  االستقرار  لتحقيق  تبذلها  التي  والجهود  اإلرهـــاب،  مكافحة 
الجيش  وكان  الباكستاني.  الجيش  أصدره  الذي  البيان  وفق  المنطقة، 
الباكستاني قد أوضح أن زيارة الجبير تهدف إلى إجراء محادثات رسمية.

مباحثات للجبير في باكستان

منفذ استراتيجي

نواف التميمي

ال تخلو السياسة من الطرائف 
التي تخفف من سوداوية 

ما نشاهده ونسمع عنه من 
مجازر ودمار. غير أن الطرائف 

السياسية غالبًا ما تكون من 
نوع »شر البلية ما يضحك«. 

ثالثة مواقف سياسية تناقلها 
اإلعالم خالل السويعات 

املاضية، ومع ما فيها من 
كوميديا إال أنها ال تخلو من 

التراجيديا. 
الطرفة األولى، كانت في خطاب 

الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، عندما أكد أنه متمسك 
»املفاوضات  بعملية السالم وبـ

السلمية«. وقد أثارت العبارة 
األخيرة موجة من التساؤالت 

الساخرة حول ما يقصده 
باملفاوضات السلمية، وهل 

هناك مفاوضات مسلحة 
؟ أم أن كبير املفاوضني 

ً
مثال

الفلسطينيني صائب عريقات 
كان يخوض مع الجانب 

اإلسرائيلي مفاوضات خنادق 
مدججة بأعتى األسلحة، ثم 

قرر عباس فجأة استبدال 
التكتيك وتهدئة جبهات 

املفاوضات، واالرتكان إلى 
مفاوضات سلمية؟ أحد الظرفاء 

علق على عبارة »املفاوضات 
السلمية« بالقول إنها الدليل 

الوحيد على »تاريخية« 
خطاب الرئيس، ألنها أضافت 

إلى معجم العلوم السياسية 
مصطلحًا غير مسبوق حتى 

في مدرسة هنري كيسنجر.   
الطرفة الثانية كانت على 

لسان املتحدث الرسمي باسم 
الحكومة األردنية محمد املومني 

الذي أكد رفض بالده إجراء 
كوريا الشمالية تجربة لقنبلة 

هيدروجينية، ُمعتبرًا ذلك 
انتهاكا لقرارات مجلس األمن 
بكي في 

ُ
ضحك امل

ُ
الدولي. وامل

تصريح مومني أنه ذهب بعيدًا 
نحو كوريا الشمالية التي تبعد 

آالف الكيلومترات عن األردن، 
وال تهدد أمنه القومي بأي 

شكل من األشكال، في حني 
أنه تجاهل الترسانة النووية 

اإلسرائيلية التي تنتهك قرارات 
مجلس األمن الدولي، وتتكدس 

على خاصرة األردن وتهدد 
أمنه القومي والصحي والبيئي، 

فاإلشعاعات املتسربة من 
مفاعل ديمونة النووي باتت 
تلوث هواء األردن وزراعته 

ومياهه وتقتل مئات األردنيني 
بالسرطان. 

والطرفة الثالثة، أبهرنا بها 
اللواء حلمي الهياتمي محافظ 
السويس الجديد، الذي امتدح 

موقع مصر الجغرافي وزعم أن 
»الرياح الشمالية الغربية التي 
تهب على مصر تحميها من 

أي عدوان، حتى لو أن إسرائيل 
أطلقت صواريخ على مصر، فإن 

الرياح ستصد تلك الصواريخ 
وتعيدها إلى إسرائيل. وبتلك 

بكية طمأن اللواء 
ُ
الطرافة امل

املحافظ جمهور مستمعيه 
إلى أن األمن القومي املصري 

بخير، ال بفضل جهوزية القوات 
املسلحة ولكن بفضل الرياح.

للحديث 
تتمة

شر السياسة 
ما يُضحك

الحدث

ــالت اإليــرانــيــة في 
ّ

السعودية ويــديــن الــتــدخ
كان  وإن  العربية،  للدول  الداخلية  الشؤون 
الباب مفتوحًا، ألن تتخذ كل دولة  سيترك 
ــراراٍت تجاه  ــ ــراه مــنــاســبــًا، مــن قـ عــربــيــة مــا تـ

األزمة املتصاعدة بني السعودية وإيران.
ومـــن الـــواضـــح أن الــتــصــعــيــد فــي الــعــالقــات 
السعودية-اإليرانية، والخليجية -اإليرانية، 
أخـــيـــرًا، ســـيـــؤدي، بـــالـــضـــرورة، إلـــى تجميد 
املـــبـــادرة الــتــي طــرحــهــا أمــيــر قــطــر، الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، في سبتمبر/أيلول 
املـــاضـــي فـــي اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
فيها  وعــرض  نيويورك،  في  املتحدة  لألمم 
اســتــضــافــة بــــالده حـــــوارًا بـــني إيـــــران ودول 
ــي املــــدى  ــة، عـــلـــى األقــــــل فــ ــيـ ــربـ ــعـ الـــخـــلـــيـــج الـ

املنظور.
وكــان أمير قطر قد اعتبر أن الخالفات بني 
إقليمية  »ســيــاســيــة  الــخــلــيــج  ودول  إيـــــران 
عربية إيرانية، وليست سنية شيعية، يمكن 
تنظم  قواعد  واالتــفــاق على  بالحوار  حلها 
ــران ودول الــخــلــيــج، على  ــ الــعــالقــات بـــني إيـ
ل في الشؤون الداخلية«.

ّ
أساس عدم التدخ

التصعيد الحالي بني إيران ودول الخليج، 
الذي سيؤثر على جملة القضايا املشتعلة 
في املنطقة، وخصوصًا في سورية واليمن، 
والــــذي يــأتــي وســـط دعــــوات الــتــهــدئــة التي 
صــدرت من أكثر من طــرف دولــي وإقليمي، 
ــــروض الـــوســـاطـــة الـــتـــي عــرضــتــهــا أكــثــر  وعــ
مـــن دولــــــة، قـــد يــجــد طــريــقــًا إلــــى الــتــهــدئــة، 
خــصــوصــًا إذا قــامــت ســلــطــنــة عـــمـــان، الــتــي 
ــداء عــلــى الـــســـفـــارة الــســعــوديــة  ــتــ ــــت االعــ دانـ
مقبول«،  غير   

ً
»عمال واعتبرته  طــهــران،  في 

بــجــهــود لـــنـــزع فــتــيــل األزمـــــة بـــني الــطــرفــني. 
وكانت مسقط قد أكدت، في بيانها تعليقًا 
قواعد جديدة،  إيجاد  »أهمية  األزمـــة،  على 
ــل في 

ّ
ــحــّرم بـــأي شــكــل مــن األشــكــال الــتــدخ

ُ
ت

لــلــدول األخـــرى، تحقيقًا  الداخلية  الــشــؤون 
لالستقرار«، وهو الشرط الذي تضعه دائمًا 
دول مجلس التعاون، إلقامة عالقات حسن 

جوار مع إيران.
خارجية  وزراء  عــن  سيرشح  مــا  وبانتظار 
دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، 
غدًا السبت، ووزراء خارجية الدول العربية 
في القاهرة بعد غد األحد، فإن مسقط تبدو 
مــن غيرها،  أكثر  اللحظة،  هــذه  فــي  مؤهلة، 
لــلــقــيــام بــــدور الــوســيــط لــنــزع فــتــيــل األزمــــة، 
وهي التي نجحت في هذا الدور في أكثر من 
البرنامج  قضية  أبــرزهــا  املنطقة،  فــي  ملف 
النووي اإليراني. وإال فإن أول نتائج األزمة 
الجديدة ستعود بالعزلة الكاملة خليجيًا، 
اقــتــصــاديــًا وســيــاســيــًا، وربــمــا عــربــيــًا على 
ــات  إيــــران، وبــمــزيــد مــن التصعيد فــي األزمـ

املشتعلة في املنطقة.

عسيري أن التحالف طلب من جميع الدول 
إمـــداده بــإحــداثــيــات مــواقــع مــقــرات بعثاتها 
تستند  الــتــي  االتــهــامــات  وإن  الدبلوماسية 
الـــى مــعــلــومــات يــقــدمــهــا الــحــوثــيــون ليست 
»رويترز«  وكالة  نقلت  فيما  مصداقية،  لها 
إنه  اليمنية،  بالعاصمة  عن سكان وشهود 
لم تلحق تلفيات بمبنى السفارة الذي يقع 
في منطقة حــدة. وأضــافــوا أن ضربة جوية 

أصابت ميدانًا عامًا على بعد نحو 700 متر 
من السفارة، وأن بعض الحجارة والشظايا 

سقطت في فناء السفارة.
اإليــرانــيــة،  الخارجية  بــاســم  املتحدث  وكـــان 
حسني جابر أنصاري، قد قال أمس الخميس، 
ــائـــرات  إن »طــــهــــران تـــديـــن بـــشـــدة قـــصـــف طـ
ــيـــة  الـــتـــحـــالـــف فــــي الـــيـــمـــن لـــلـــســـفـــارة اإليـــرانـ
للخارجية  بــيــان  فــي  فــي صــنــعــاء«، معتبرًا 

C

ــس، قطع  ــ أم الــصــومــال،  أعــلــنــت 
طهران،  مع  الدبلوماسية  العالقة 
تضامنًا مع السعودية. وقال مجلس 
ــان، إن  ــي الــــوزراء الــصــومــالــي، فــي ب
الدبلوماسية  البعثات  على  االعتداء 
»خرقًا  يشكل  ــران،  إي في  السعودية 
والمواثيق  االتفاقيات  لكافة  صارخًا 
أعلنت  كما  الدولية«.  والمعاهدات 
المتحدة،  القمر  حكومة جمهورية 
خارجيتها،  وزارة  عن  صادر  بيان  في 
ــة األنـــبـــاء الــســعــوديــة  ــال نــشــرتــه وك
سفيرها  »اســتــدعــت  أنها  الرسمية، 
عن  معبّرة  للتشاور«،  طهران  لــدى 

»تضامنها مع السعودية«.

تواصل قطع 
العالقات

يتمتع مطار 
عدن بأهمية 

استراتيجية 
وتجارية )صالح 
العبيدي/فرانس 

برس(

بدر الراشد

تتجه األنظار إلى اجتماع وزراء خارجية دول 
السبت،  غــٍد  يــوم  الخليجي،  التعاون  مجلس 
في العاصمة السعودية الرياض، املخصص 
الدبلوماسية  العالقات  لبحث تطورات قطع 
السعودية-اإليرانية، والتي واكبتها خطوات 
للموقف  ترقبًا  خليجية تجاه طهران، وذلــك 
الخليجي الذي يمكن أن يصدر عن االجتماع 

في مواجهة التصعيد اإليراني.
يأتي لصياغة  االجتماع  أن  ويــرى مراقبون، 
مــوقــف خــلــيــجــي مـــوّحـــد ملــواجــهــة الــخــطــوات 
العدائية التي اتخذتها إيران ضد السعودية 
أخيرًا، وتمهيدًا لصياغة موقف عربي أوسع 
ــران، فـــي اجـــتـــمـــاع األحـــــد املــرتــقــب،  ــهــ ضـــد طــ
الــدول  جامعة  خارجية  وزراء  مستوى  على 
الــعــربــيــة. بينما يــدعــو آخــــرون إلـــى ضـــرورة 
املــضــي فــي مــشــروع االتـــحـــاد الــخــلــيــجــي، من 
أجـــل بــنــاء كــتــلــة خــلــيــجــيــة صــلــبــة ومـــوّحـــدة، 
باملنطقة. ويأتي  أخــطــار تتربص  أي  تــواجــه 
االجتماع كذلك في ظل تسريبات حول تداول 
الثنائية بني دول  االتفاقيات  مسألة تجميد 
الــخــلــيــج وإيـــــران، كــخــيــار آخـــر للضغط على 
العدائية  أعمالها  ملواجهة  والسعي  طــهــران، 

في املنطقة.
وأظـــهـــرت دول مــجــلــس الــتــعــاون قــــدرًا كبيرًا 
مــن الــتــضــامــن مــع الــســعــوديــة، بعيد قطعها 
ويمكن  طــهــران.  مــع  الدبلوماسية  الــعــالقــات 
لبناء موقف  مواتية  الراهنة  اللحظة  اعتبار 
ــالت إيـــران في 

ّ
خليجي أكثر حــدة تجاه تــدخ

الخليج.
فــي منطقة  تــحــركــات سلبية عــدائــيــة  إليــــران 
الــخــلــيــج، مــنــذ احــتــاللــهــا لــلــجــزر اإلمـــاراتـــيـــة، 
إرهابية  لخاليا  املستمر  دعمها  إلــى  إضــافــة 
والبحرين،  الكويت  في  ال سيما  املنطقة،  في 
خاليا  عــن  الكشف  مستمر  بشكل  يتم  حيث 
من  والتسليح  بالتدريب  مدعومة  وشبكات 
ِقــبــل الــحــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي، وحــــزب الله 
اللبناني. وكـــان آخــر هــذه الــتــحــركــات، إعــالن 
البحرين، يوم أمس األول األربعاء، الكشف عن 
»سرايا االشتر«، وعناصر  تنظيم على صلة بـ
يوليو/  28 فــي  ســتــرة  منطقة  تفجير  نــفــذت 

مــقــتــل وجـــرح  إلــــى  أدى  تـــمـــوز 2015، والـــــذي 
ــال أمــــن. واتــهــمــت الــســلــطــات الــبــحــريــنــيــة،  رجــ
إيران وحزب الله اللبناني، بدعم هذه الخاليا.
هذا االستهداف للكويت والبحرين، باإلضافة 
إلــى دعــم إيـــران خــاليــا »حـــزب الــلــه الحجاز«، 
السعودية  فــي  إرهابية  عمليات  نفذت  التي 
ــنــــوات، يــضــع األمـــــن الــخــلــيــجــي على  قــبــل ســ
املــحــك، أمـــام الــتــهــديــدات اإليــرانــيــة. لـــذا يأتي 
االجـــتـــمـــاع الــخــلــيــجــي، يــــوم الــســبــت، لــيــرســم 
الـــســـيـــاســـة الــخــلــيــجــيــة تـــجـــاه هـــــذا الــخــطــر، 
والذي يتجاوز مسألة االعتداء على السفارة 
السعودية في طهران، وقنصليتها في مدينة 

مشهد.
 يـــــــرى رئــــيــــس تــــحــــريــــر صـــحـــيـــفـــة »عــــكــــاظ« 
الــــســــعــــوديــــة، جـــمـــيـــل الــــذيــــابــــي، فــــي حــديــث 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن املــتــوقــع واملــطــلــوب  لـــ
مـــن االجــتــمــاع الــخــلــيــجــي الــســبــت »الـــخـــروج 
بــمــوقــف مـــوّحـــد ُيــشــعــر املــــواطــــن الــخــلــيــجــي 
باملصير املشترك للدول الخليجية والوقوف 
ضــد الخطر اإليــرانــي فــي املــنــطــقــة«. ويعتبر 
الــذيــابــي أن مــواقــف دول الــخــلــيــج »مـــا زالــت 
ــدار مــوقــف  ــ نــاعــمــة، وبــعــضــهــا تــأخــر فـــي إصـ
ضــد إيـــران ألكثر مــن 72 ســاعــة«، مشيرًا إلى 
أن مــا يــحــدث، اآلن، ال يقتصر على مهاجمة 
الــســعــوديــة مــن إيــــران، بــل »مــســاســًا بــأعــراف 
ومــواثــيــق دولـــيـــة«. ويــلــفــت الــذيــابــي إلـــى أن 
ــد، انــعــكــاســاتــه  ــ ــــوحـ لـــلـــمـــوقـــف الــخــلــيــجــي املـ
عــلــى مــســتــقــبــل الـــــدول الــعــربــيــة، مــشــيــرًا إلــى 
ـــالت اإليـــرانـــيـــة الــســلــبــيــة فـــي الــعــراق 

ّ
»الـــتـــدخ

وســـوريـــة ولــبــنــان« كــنــمــاذج عــلــى مـــا تفعله 
إيــران في املنطقة. ويضيف أن »املطلوب من 
دول الــخــلــيــج مـــوقـــف مـــوّحـــد وواضــــــح ضد 
إيران، من دون تناقض أو تذبذب« معتبرًا أن 
النوع، »سيوثر في  موقفًا خليجيًا، من هذا 
العربية  فالدول  موّحد،  عربي  موقف  بلورة 
بموقف  الــخــروج  بعد  عليها  الضغط  يمكن 
خليجي واحد وصريح ضد إيران«، مستثنيًا 
العراق ولبنان والجزائر،  العربية  الــدول  من 
بــاعــتــبــار أن »الــــعــــراق مــصــطــف مـــع الــجــانــب 
اإليــــرانــــي«، ولــبــنــان »يـــّدعـــي اتـــبـــاع ســيــاســة 
الـــنـــأي بــالــنــفــس، ولــكــنــه مـــلـــوث بــســيــاســات 
الجزائر  أما  الذيابي.  إيرانية« على حد قول 
الراهنة،  للتطورات  »أسفها«  عن  عّبرت  فقد 
 اتخاذ 

ً
داعــيــة إلــى »ضــبــط الــنــفــس«، مــحــاولــة

مسافة متساوية من الطرفني.
ــه، يـــطـــرح مـــراقـــبـــون مــســألــة  ــ فـــي الــســيــاق ذاتــ
االتحاد الخليجي، كخيار استراتيجي لدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي فــــي مــواجــهــة 
ــــدول، في  أي أخـــطـــار خــارجــيــة تــهــدد هـــذه الــ
ظـــل مــنــطــقــة مــضــطــربــة، وتـــهـــديـــدات إيــرانــيــة 
مــتــنــامــيــة. ولـــكـــن مـــن املــســتــبــعــد أن ُيــنــاقــش 

ــاد الــخــلــيــجــي فـــي اجــتــمــاع  ــحــ مـــوضـــوع االتــ
التباينات  مــن  كثيٌر  فهناك  املرتقب،  السبت 
ــتـــي تــجــعــل فــكــرة  الــخــلــيــجــيــة-الــخــلــيــجــيــة الـ
طويلة  لترتيبات  وبحاجة  معقدة،  االتــحــاد 
املــــدى، قــد تــأخــذ ســنــوات، مــن دون الــوصــول 

إلى النتيجة املرتقبة.
ــلـــى فــــكــــرة االتــــحــــاد  مــــن أبـــــــرز املــتــحــفــظــني عـ
الخليجي، السياسي الكويتي البارز، ورئيس 
مجلس األمة سابقًا، أحمد السعدون، والذي، 
ــى إعـــــــادة طـــرح  ــ عـــلـــى غـــيـــر املـــعـــتـــاد، بــــــادر إلـ
مسألة االتحاد الخليجي، من خالل مقابالت 
ــرًا، كــحــل ملــواجــهــة  ــيـ تــلــفــزيــونــيــة مــتــعــددة أخـ

األخطار التي تواجه منطقة الخليج.
الــــســــعــــدون أن االتـــــحـــــاد الــخــلــيــجــي  ويـــــــرى 
ــار املـــحـــدقـــة  ــ ــطـ ــ أهـــــم خــــطــــوات مـــواجـــهـــة األخـ
»انفتاح  أن يكون مــن خــالل  باملنطقة، شــرط 
هــــذه األنــظــمــة عــلــى شــعــوبــهــا«. ويـــأتـــي هــذا 
االنــفــتــاح مــن خــالل إتــاحــة »الــحــق بالتعبير، 
ــــاء شــعــوب  ــــطـ ــة الـــســـيـــاســـيـــة، وإلعـ ــاركــ ــشــ واملــ
ــلــــة«. وبـــعـــد هـــذه  املـــنـــطـــقـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــاعــ
الخليج تجاه  دول  مــن  اإلصــالحــيــة  الخطوة 
لة في 

ّ
شعوبها، تأتي الخطوة التالية، واملتمث

»مواجهة األخطار التي تتهدد دول املجلس 
من خالل القوة الذاتية لها«. ويرى السعدون 
جغرافية  مــمــيــزات  يمتلكون  الخليجيني  أن 
خطر  أي  بمواجهة  لهم  تسمح  واقــتــصــاديــة 

يتهدد املنطقة من دون الحاجة ألحد.
قـــرار السعودية  بــرز ضمن  مــن جهة أخـــرى، 

قــطــع عــالقــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة بــــإيــــران، قــيــام 
اململكة بــإيــقــاف حــركــة الــطــيــران، والــعــالقــات 
التجارية، ومنع سفر السعوديني إلى إيران. 
أوقفت  حيث  مشابهة،  بخطوة  إيـــران  ورّدت 
زيــارات  وجّمدت  السعودية،  السلع  استيراد 
الــحــج والــعــمــرة فــي الــوقــت الـــراهـــن، فــي حني 
ــادل  ــعــــودي، عــ ــســ ــة الــ ــيـ ــارجـ أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـ
الـــجـــبـــيـــر، تـــرحـــيـــب الـــســـعـــوديـــة بــاملــعــتــمــريــن 
والـــحـــجـــاج اإليـــرانـــيـــني عــلــى الـــرغـــم مـــن قطع 
ــاق هـــذه  ــيـ الـــعـــالقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. فــــي سـ
الـــتـــطـــورات أيـــضـــًا، قــامــت الــبــحــريــن بــإيــقــاف 
حركة املالحة الجوية مع إيران. وأعلن األمير 
الوليد بــن طــالل إلــغــاء »دراســـة كــل املشاريع 
واالســتــثــمــارات فــي إيـــــران« فــي خــطــوة بــدت 

شخصية، مواكبة لقرارات اململكة.
ــكـــن وضــــعــــهــــا مـــقـــابـــل  ــمـ هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوات، يـ
إيقاف  مسألة  طــرح  حــول  أخـــرى،  تسريبات 
االتفاقيات الثنائية، بني دول الخليج وإيران، 
ــوزاري املــرتــقــب يـــوم غــٍد،  ــ خـــالل االجــتــمــاع الــ
لتعطي دالئل على مضي السعودية قدمًا في 

كالمها املعلن حول عزل إيران عربيًا.
الثنائية  االتــفــاقــيــات  تجميد  خــيــار  ويــبــدو 
تجاه  وتصعيدية  متقدمة  ورقـــة  إيــــران،  مــع 
طـــهـــران، مـــن املــســتــبــعــد أن تــضــغــط الــريــاض 
خصوصًا  الراهنة،  الفترة  خــالل  باتجاهها، 
العالقات  لم تفرض قطع كافة  السعودية  أن 
دول  تدفع  لــن  فاململكة  وبالتالي  التجارية، 
تتخذها هي  لــم  ســيــاســات  بــاتــجــاه  الخليج 
أواًل. لكن بــدء دراســة هــذا الخيار، والتلويح 
به تجاه طهران، يعني أن دول الخليج قادرة 
على طــرح الــورقــة االقــتــصــاديــة فــي مواجهة 
ــدأت،  ــهـــران بــ ــران، عــلــى الـــرغـــم مـــن كــــون طـ ــ ــ إيـ
أخيرًا، باالستفادة من ثمرات االتفاق النووي 
مع الواليات املتحدة ودول غربية، إذ تم رفع 
التجميد عــن أمــوالــهــا فــي الـــخـــارج، وإعــــادة 

العالقات التجارية معها.

من الخيارات المطروحة 
تجميد االتفاقيات الثنائية 

مع إيران

اجتماع وزراء مجلس التعاون يحسم خيارات المواجهة 
سيناريوهات

دعوات للمضي في مشروع االتحاد الخليجي )كريم جعفر/فرانس برس(
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وائل قنديل

حمدين صباحي مثل هدى جمال 
عبد الناصر، كالهما اختصاصي 

شاطر في فنون التسويق السياسي 
الهادئ، يغلف بضاعته التي ال 

تختلف عّما يسرح به أي إعالمي أو 
سياسي، فوق الفضائيات السيسية، 
 ،

ً
بورق معارضة فاخر والمع، شكال

لكنه في مضمونه يشاطر أوراق 
املناديل الصناعية، قيمتها وأهميتها، 
حتى وإن كانت معطرة. كتبت، أمس، 

أن مقدمات هدى عبد الناصر، ومتون 
مقالها في »األهرام«، بدت إنسانية، 

وشديدة الوضوح في االنحياز 
للشعب السوري، بمواجهة حكامه 

القتلة، لكنها بالرشاقة الدرامية إياها، 
تقفز إلى النقطة الرئيسية، وتردد ما 
يطرب لسماعه عبدالفتاح السيسي 

»أحسن من سورية والعراق«. في 
فقه اللغة يقولون »بيت القصيد«، 

وفي الدراما يستخدمون مصطلح 
)climax( بمعنى عقدة الفيلم، أو 

ذروة األحداث. وفي الغالب، يكون ذلك 
مطمورًا تحت صراخ الوقائع واألحداث 
املثيرة، املباشرة، ثم، وبرشاقة خاطفة 
للعني والوجدان، تسلط اإلضاءة على 
النقطة املحورية، أو لب املوضوع الذي 

يريد صناع العمل تمريره. حمدين 
صباحي »ارتكب« الطريقة نفسها، 

حني استدعوه لتقديم حفلة عيد 
امليالد السياسية، في حوار تلفزيوني، 

لبرنامج، اشتهر بأنه محطة للسفر 
إلى »طرة« و»العقرب«. تأنق حمدين، 

ممثل األدوار الثانوية والصغيرة، 
في السينما وفي السياسة، حني 
استدعوه لدور كبير، يقترب من 

البطولة املطلقة، متحدثًا عن الحالة 
اإلنسانية والسياسية واالقتصادية 
ملصر، وأفسحوا له مساحاٍت لكي 

يقدم نفسه فارسًا للمعارضة قد عاد، 
أو »نسرًا للثورة«، ركبوا له جناحني 

صناعيني، بعد أن فقد األصليني، 
عندما اتخد قرار االنتحار التاريخي، 
وتحول إلى رمز للمعارضة الداجنة، 

تأكل وتشرب وتصيح، وتبيض 
فيذهب البيض كله إلى صاحب 

الحظيرة.
تحدث من منحوه رمز »النسر« في 

انتخابات 2012 عن الظلم الواقع على 
معارضي نظام السيسي، والتنكيل 

املمارس على »اإلخوان« والتيار 
 إنسانيًا 

ً
اإلسالمي، وقدم فاصال

رائعًا، وهو يكاد يبكي على الذين 
يعانون اإلقصاء واالستباحة، في 

املال والعرض والولد، غير أنه، أيضًا، 
يمر برشاقة وخفة إلى »الذروة 

الدرامية«، أو »عقدة الفيلم« وهي أنه 
ر من الخروج في مظاهرات ضد 

ّ
يحذ

نظام السيسي، ويسوق في تبرير 
ذلك أسبابًا تدعو للضحك والرثاء 
معًا، حني يردد محفوظات توفيق 

عكاشة وأحمد موسى و»سيد بتاع 
غمرة«، حني يقول »وأحذر، كل من 

يدعو للنزول، بأن الشعب لن يؤيدهم، 
ومن يعتقد أن الشعب سيؤيد الثورة 
فعليه النزول«. ثم ينكمش ويتضاءل، 
 من حالة »النسر املعتزل« إلى 

ً
منتقال

مرحلة »القط العجوز«، منافسًا على 
اللقب مع محمد أبو الغار، الزعيم 

املؤسس للحزب املصري الديمقراطي 
االجتماعي. يطرح حمدين سؤال 

الفيلم كله على الداعني إلسقاط النظام 
»ما البديل.. هل لديك بديل؟«، ثم 

يجيب بأن »الشعب يريد االستقرار«. 
لم يكن ينقص صباحي ليضاف 

إلى طائفة »الخبراء االستراتيجيني« 
 
ً
سوى أن ينطقها »االستكرار«، بدال

من االستقرار، ثم يغير من نبرة 
صوته ويردد »يا جماعة بصوا على 

البالد اللي حوالينا، عاوزين تهّدوا 
الدولة؟«.

في مايو/أيار املاضي، كتبت عن 
حمدين وأبو الغار ما يلي »ال يزال 

السيد صباحي يصر على أنه »مدير 
الثورة«، حتى وهو يناضل من 

بلكونة منزلهم، في طابق مرتفع من 
بناية شاهقة، ساعة العصاري، وهو 
يحتسي الشاي أو القهوة مع السيد 

محمد أبو الغار، »قط الثورة العجوز« 
 من سلحفاة، 

ً
الذي صار أكثر وداعة

تكمن في جنبات بيت االنقالب، 
كقطعة ديكور متحركة«.

 نموذجيًا ملا 
ً
اآلن، يبدو حمدين ممثال

تسمى »دولة العواجيز«، حني يقال له 
 قطع الطريق على 

ً
قل فيقول، محاوال

دعوات الغضب املتصاعد ضد »نظام 
السيسي وحمدين« في الخامس 

والعشرين من يناير الحالي.

من نسر الثورة إلى 
دجاجة االنقالب 

مرور
الكرام

سلطنة عمان مؤهلة للقيام بدور الوسيط )فايز نور الدين/فرانس برس(



وتضيف املصادر أن »املجتمع األوروبي ينظر 
إلـــى ســـوريـــة الـــيـــوم عــلــى أنــهــا مــنــطــقــة صـــراع 
متعددة األطراف، بينها الجماعات اإلسالمية 
التكفيرية، والجهادية، واملعتدلة، والعلمانية، 
ولم يعد يرى الحرب السورية على أنها صراع 
ــام«، مــعــتــبــرة أن »غــيــاب  ــظــ بـــن مـــعـــارضـــة ونــ
التوافق الدولي حول ممثلي املعارضة وأسس 
ــع إلــى  ــاوض، دفــ ــفــ ــد املـــعـــارضـــة املــ تــشــكــيــل وفــ
قبول قطبي الصراع في سورية باملفاوضات 
قــد يشكل انعكاسا  مــتــعــددة األطـــــراف، وهـــذا 

أفضل للمحاصصة«، على حد قولها.
ــادر أن »قــــوى مــجــلــس ســوريــة  وتــعــتــبــر املـــصـ
الداعمة  األســاســيــة  الجهة  هــي  الديمقراطية، 
لــفــكــرة مـــفـــاوضـــات مـــتـــعـــددة األطـــــــراف، وهـــذا 
ظهر جليًا في رسالة الرئيس املشترك ملجلس 
ســـوريـــة هــيــثــم مــنــاع إلـــى األمــــن الـــعـــام لــأمــم 

املتحدة ورئيس مجلس األمن، قبل يومن«.
ــئـــة الــعــلــيــا  ــيـ ــن جـــهـــتـــه، يـــعـــتـــبـــر عـــضـــو الـــهـ ــ مـ
أحمد  التنسيق  القيادي في هيئة  للتفاوض، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــعــســراوي، فــي حــديــث لـــ
األطـــراف محبطة  التفاوض متعدد  »فــكــرة  أن 
مــن حيث املــبــدأ، وتــدمــيــر للموقف الــوطــنــي«. 
الــرغــم مــن ترجيحه احــتــمــال مشاركته  وعــلــى 
»مــجــلــس ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«، و»مــؤتــمــر 
القاهرة«، في مباحثات جنيف املقبلة، إال أنه 
يــشــيــر إلـــى أنـــه »ال يــوجــد تــواصــل إلـــى الــيــوم 
العليا ومجلس سورية  الــتــفــاوض  بــن هيئة 

الديمقراطية أو مؤتمر القاهرة«.

عبسي سميسم، ريان محمد

يبدو أن الدول الفاعلة في القضية 
السورية ال تزال مصّرة على السير 
قـــدمـــًا لــتــحــقــيــق تـــقـــّدم عــلــى طــريــق 
الحل السياسي، من دون األخذ بعن االعتبار 
املناخات التي قد تعرقل ما تم وسيتم التوافق 
عليه، من استمرار العدوان الروسي واستمرار 
إلى وجــود فصائل  بالقتل، باإلضافة  النظام 
ضمن مناطق املعارضة قد تعيق تطبيق أي 

اتفاق كـ«جبهة النصرة«.
وقد أثارت الوثيقة املسربة حول خطة أميركية 
والــتــي نشرتها  فــي ســوريــة،  السياسي  للحل 
وكالة »أسوشييتد برس«، يوم األربعاء الكثير 
مــن الـــجـــدل، وخــصــوصــًا أن الــوثــيــقــة تتضمن 
إلى  السياسية تفضي  للعملية  جــدواًل زمنيًا 
رحيل رئيس النظام بشار األســد في مارس/
فــتــرة  األحـــــــوال، ضــمــن  أفـــضـــل  فـــي  آذار 2017 
انــتــقــالــيــة تــمــتــد لـــــ18 شـــهـــرًا. وســـارعـــت وزارة 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة إلـــى الــتــقــلــيــل مـــن شــأن 
املــتــحــدث باسم  لــســان  املــســربــة، على  الوثيقة 
خارجيتها جون كيربي، الذي قال إن الوثيقة 
هي وثيقة تمهيدية ولم ُيتخذ أي قرار بشأنها. 
الرسمية  السياسة  ل 

ّ
تمث ال  أنها  على  وشــدد 

الخارجية  فــي  أعــّدهــا موظف  األميركية، وقــد 
العملية  فــي  قــدمــًا  للمضي  محتملة  كوسيلة 

السياسية في سورية.
ــــف االئــــــتــــــالف الــــوطــــنــــي لـــقـــوى  ــــوقـ وحـــــــــول مـ
العملية  ومــن  الوثيقة  من  واملعارضة  الــثــورة 
ــــن الــعــام  الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـــة، يـــقـــول األمـ
لــالئــتــالف يــحــيــى مــكــتــبــي، فـــي تــصــريــح إلــى 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــحــن فــي االئــتــالف نرى 
أن هــنــاك نقطة إيــجــابــيــة ســـواء بــورقــة فيينا 
الثانية أو قــرار مجلس األمــن الدولي األخير، 
وهــــــي بـــــوجـــــود إطــــــــار زمــــنــــي لـــلـــمـــفـــاوضـــات 
واملـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة، وتــشــكــيــل هــيــئــة حكم 
انــتــقــالــي«. ويــشــيــر مكتبي إلـــى أن »االئــتــالف 
والــطــيــف األكــبــر مــن املــعــارضــة يــرى أال يكون 
االنتقالية، وال  املرحلة  في  ال  دور،  أي  لأسد 

في مستقبل سورية«.
وسائل  سّربتها  الــتــي  للوثيقة  بالنسبة  أمــا 
»لـــم يصلنا  أنـــه  إلـــى  مكتبي  فيلفت  اإلعـــــالم، 
الرغم من  أي كــالم رسمي من واشنطن، على 
وجــود قنوات اتصال دائمة، ومن الصعب أن 
نــتــخــذ مــوقــفــًا، كــونــه ال كـــالم رســمــيــًا فــي هــذا 
الــــشــــأن، ولـــكـــن فـــي حــــال ُعـــــرض األمـــــر بشكل 
رســـمـــي، ســيــكــون هــنــاك اجــتــمــاع لــبــحــث هــذا 
املـــوضـــوع واتـــخـــاذ قـــــرارات تــنــاســب مصلحة 

الثورة«.
ويـــقـــول مــكــتــبــي »إن مـــوضـــوع مــصــيــر األســـد 
تــتــذرع بأن  الـــدول  هــو عقدة املنشار، وبعض 
بديل األســد هــو الــفــوضــى، واالئــتــالف موقفه 
ــو ســبــب كـــل الـــفـــوضـــى«،  واضـــــح أن األســـــد هـ
موضحًا »أننا اليوم على املستوى السياسي 
والقانوني واألخالقي، إذا كان املجتمع الدولي 
لديه اإلرادة الحقيقية للمضي في طريق الحل 
الــســيــاســي عليه أن يــســاهــم فــي وقـــف مــجــازر 

المفاوضات السورية

تنظيم »داعش« في منطقة  تبناها  التي  المجزرة  جددت 
إلى  اللجوء  احتمال  من  المخاوف  الليبية،  الساحلية  زليتن 

التدّخل العسكري الغربي في ليبيا

تحاول قوى سورية الترويج إلمكانية تحويل المفاوضات بين المعارضة 
والنظام إلى مفاوضات متعددة األطراف، ما رفضته »الهيئة التفاوضية«

جددت الطائرات الحربية 
الروسية، أمس، قصفها 

العنيف لمدينة الشيخ مسكين

45
سياسة

الحدث تقرير

متابعة

يوم داٍم في الغوطة... والغارات الروسية تستهدف درعا

من  سعيًا  هناك  أن  مطلعة،  مصادر  من  الجديد«  »العربي  علمت 
ممثلي  من  مراقبة،  لجان  لتشكيل  والناشطين،  السياسيين  بعض 
العليا  التفاوض  هيئة  في  الممثلة  غير  السورية  والفصائل  القوى 
لحضور  القاهرة«،  »مؤتمر  أو  الديمقراطية«  سورية  »مجلس  أو 
تنجح  لم  حال  ففي  المصادر،  وبحسب  كمراقبين.  المفاوضات 
خالل  جنيف  في  السياق  ذات  في  نشاطات  سينظمون  مساعيهم، 

انعقاد المشاورات والمفاوضات.

دفع لتشكيل لجان مراقبة

أعلن المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية في ليبيا، علي الحاسي، 
أمس الخميس، أن »نطاق الحريق المندلع في صهاريج نفطية في 
ميناءي راس النوف والسدر، اتسع ليصل عدد الصهاريج المشتعلة 
تنظيم  شنها  التي   الهجمات  عقب  وذلك  صهاريج«،  سبعة  إلى 
صهاريج  خمسة  »هناك  أن  إلى  ولفت  األسبوع.  هذا  ــش«  »داع

مشتعلة في السدر وإثنين في راس النوف«.

حرائق راس النوف والسدر

أحمد حمزة

عـــرفـــت بــعــض بـــلـــدات غـــوطـــة دمـــشـــق الـــشـــرقـــيـــة، أمــس 
الخميس، يومًا آخر من املجازر، التي سقط فيها قتلى 
وجرحى من املدنين، نتيجة الغارات الجوية في زملكا 
ــتـــهـــداف الـــنـــظـــام الــــســــوري بــالــصــواريــخ  تـــحـــديـــدًا، واسـ
ــلـــداٍت أخــــرى قــريــبــة منها.  واملــدفــعــيــة ملــديــنــة دومــــا، وبـ
كما شهدت محافظة درعا مزيدًا من الهجمات الجوية 
الروسية، وسط تواصل املعارك بن النظام واملعارضة 

بمدينة الشيخ مسكن.
فـــي ريــــف دمـــشـــق، يــكــشــف مــديــر املــكــتــب اإلعـــالمـــي في 
البستاني، سقوط  يوسف  الثورة«  تنسيقيات  »اتحاد 
»أربعة شهداء كحصيلة أولية، وأكثر من 50 جريحًا«. 
األنــقــاض، بقصف  أن »هناك أشخاصا تحت  ويضيف 
النظام، ألحياء سكنية في  الحربي، ومدفعية  الطيران 
زمــلــكــا«، الــواقــعــة عــلــى بــعــد ســبــعــة كــيــلــومــتــرات، شــرق 

وسط العاصمة دمشق.
»العربي  وتفيد مصادر أخرى بغوطة دمشق الشرقية لـ
القتلى في زملكا ثالثة أطفال،  بــأن »مــن بن  الجديد«، 
الظهر،  بــعــد ســاعــات  ارتــفــعــت  الــضــحــايــا  وأن حصيلة 
بينما كــانــت فـــرق اإلســـعـــاف تــواصــل مـــحـــاوالت إنــقــاذ 
الــعــالــقــن تــحــت األنـــقـــاض، وســـط حــالــة هــلــع كبير بن 

السكان بسبب ضراوة القصف وكثافته«.
وليس بعيدًا عن زملكا التي عاشت يومًا داميًا، تعّرضت 
مدينة دوما الواقعة شمالها، بنحو 7 كيلومترات، لقصٍف 
من قبل قوات النظام املتمركزة في منطقة الدريج، التي 
جددت استهدافها لوسط دوما صباحًا بستة صواريخ، 

أدت لسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.
فــي عــربــن، القريبة أيــضــًا، جــنــوب دومـــا شــمــال زملكا، 
»الـــعـــربـــي  ــديــــن لــــ ــنـــاشـــط اإلعــــالمــــي كـــريـــم زبــ يــكــشــف الـ
 ظهرًا خمس غارات، 

ّ
الجديد«، أن »الطيران الحربي شن

املدينة،  استهدف وســط  بــالــهــاون  قــصــٍف  مــع  بالتزامن 
ــلــــدة ديـــر  ــرج وبــ ــ ــدة مــنــطــقــة املــ ــ فــيــمــا طــــاولــــت غـــــــارات عـ

الليل  ساعات  بعد  التطورات  هــذه  وتأتي  العصافير«. 
التي هدأ فيها القصف، وتمكن الناشطون في الغوطة 
تل 

ُ
الشرقية، من توثيق أعداد ضحايا يوم األربعاء، إذ ق

العشرات  وُجـــرح  األقـــل،  فــي دومـــا سبعة مدنين على 
ــــتــــل 13 شـــخـــصـــًا، بــــغــــارٍة 

ُ
بـــقـــصـــٍف صـــــاروخـــــي. كـــمـــا ق

اســتــهــدفــت الــطــريــق الـــواصـــل بــن بــلــدتــي حـــزة وزملكا 
املجاورتن، ولقي ثالثة آخــرون حتفهم بقصٍف جوي، 
استهدفت بلدة مسرابا، الواقعة إلى الجنوب من دوما 

بنحو ثالثة كيلومترات.
ــا فـــي الـــغـــوطـــة الــغــربــيــة، فــقــد اســـتـــمـــرت املـــواجـــهـــات  أمــ
العنيفة عــلــى أطــــراف مــديــنــة داريــــا، بــن قـــوات النظام 
ومــقــاتــلــي املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، بــعــد يــــوٍم شــهــد إلــقــاء 
 متفجرًا، إضــافــة إلى 

ً
املــروحــيــات ألكــثــر مــن 58 بــرمــيــال

مــن صــواريــخ أرض أرض، تجاوز  املدينة بعدد  قصف 
ــق »املــركــز اإلعالمي 

ّ
عددها الـــ21 صــاروخــًا، حسبما وث

ملدينة داريا«، الذي يديره ناشطون محليون.
وكــان »لــواء شهداء اإلســالم«، قد تمكن في وقــٍت سابق 
من استرجاع نقطة تقدمت إليها قوات النظام بالجبهة 
الغربية لداريا، التي تشرف أطرافها الغربية على مطار 
املزة العسكري، وتبعد نحو ستة كيلومترات عن وسط 

دمشق.
فــي درعـــا، جـــددت الــطــائــرات الحربية الــروســيــة، أمــس، 
قــصــفــهــا الــعــنــيــف ملــديــنــة الــشــيــخ مــســكــن ومــحــيــطــهــا، 
»الــعــربــي  ويـــؤكـــد الــنــاشــط اإلعـــالمـــي أحــمــد املــســاملــة لـــ
غــارات  »املدينة تعّرضت ألكثر من عشرة  أن  الجديد«، 
روســـيـــة، وســـط تــواصــل املـــعـــارك وتـــبـــادل الــقــصــف بن 

مليشيات النظام والجيش الحر«.
األول  ديسمبر/كانون   28 منذ  املدينة،  ويشهد محيط 
املاضي، مواجهات عنيفة، بفعل محاوالت قوات النظام 
واملليشيات األجنبية واملحلية املتحالفة معها، التقدم 
اليوم  ف، تجاوز حتى 

ّ
هناك، بغطاٍء جوي روســي مكث

الـ150 غارة. وذلك لتشكيل ضغط إضافي على مقاتلي 
املعارضة، الذين خسروا بعض املواقع، شمالي الشيخ 
مسكن األسبوع املاضي، فيما ال زالوا يسيطرون على 
وسط املدينة، ذات املوقع االستراتيجي الهام، إلشرافها 

رق، جنوبي البالد.
ُ
على عقدة ط

وأتّمت املعارضة السورية سيطرتها على كامل الشيخ 
مسكن ومحيطها، في يناير/كانون الثاني 2015، وقد 
 النظام الحقًا هجمات عدة في محاولة الستردادها. 

ّ
شن

ورفــــع مــســتــوى هــجــمــاتــه فــي الــشــهــريــن األخــيــريــن، مع 
أن  قبل  املنطقة،  جبهات  مختلف  على  واســـع  تصعيد 

تبدأ الحملة األشرس من نوعها منذ عشرة أيام.
في عضون ذلك، شهدت جبهات ريف الالذقية الشمالي، 
يوم أمس، مواجهات على محاور عدة، إذ أكدت مصادر 
»العربي الجديد«، أن »فصائل املعارضة  محلية هناك لـ
ــام واملــلــيــشــيــات  ــظـ ــنـ ــــاوالت تـــقـــدم قــــــوات الـ ــــحـ صــــــّدت مـ
والــدره في جبل  املتحالفة معها على محاور دغدغان 

التركمان«، املتاخم للحدود السورية التركية.

شهدت غوطة دمشق 
هجمات عدة لقوات النظام عليها، 
أمس الخميس، وسط استمرار الغارات 

الروسية على درعا

تقرير إخباري الحدث

دي  وجــد  وقــد  ســوريــة،  االنتقالية ومستقبل 
ميستورا لغة حاسمة من قبل هيئة التفاوض 

بهذا الخصوص«. 
ويــــرى مــكــتــبــي »أن الــتــصــعــيــد اإلجـــرامـــي من 
النظام وموسكو وطهران، يعطي مؤشرًا إلى 
القتل واملــجــازر،  الــثــالثــي مستمر فــي  أن هــذا 
ــــواء إيــجــابــيــة  ــذا ال يـــدل عــلــى أن هــنــاك أجـ وهــ

تهيئ املناخ للمفاوضات«.
ــــد مـــــصـــــادر مــن  ــــؤكـ ــتــــصــــل، تـ ــــاق مــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
ــــى مـــــــا يـــســـمـــى  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــــوبـ ــــسـ ــــحـ املــــــعــــــارضــــــة املـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  »املــعــارضــة الــداخــلــيــة«، لـــ
ــة تـــدفـــع لــتــكــون  ــوريــ ــة ســ ــارضـ ــعـ أن »قــــــوى مـ
املــفــاوضــات املــتــوقــع عــقــدهــا الــشــهــر الــحــالــي، 
نتج حكومة 

ُ
ت ــراف،  األطــ متعددة  مــفــاوضــات 

تــشــاركــيــة تــقــود املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة«، الفــتــة 
إلى أن »هذا التوّجه مقبول من قبل األطراف 
الــدولــيــة الــفــاعــلــة فـــي الـــصـــراع الـــســـوري، من 
الـــروس إلــى األميركين إضــافــة إلــى عــدد من 

الدول األوروبية«.
ــإن »آلـــيـــات  وعـــلـــى حـــد قــــول هــــذه املــــصــــادر، فــ
ودعــــوات لــقــاء املــعــارضــة املـــوّســـع، الـــذي عقد 
في الرياض الشهر املاضي، شهدت انتقائية 
فــي اخــتــيــار الــقــوى والــفــصــائــل املــشــاركــة، مع 
استثناء فصائل وقوى أخرى موجودة على 
الـــدولـــيـــة، وعــلــى  تــحــالــفــاتــهــا  ولـــهـــا  األرض، 
رأســهــا قــوى اإلدارة الــذاتــيــة، وقـــوات سورية 
الرياض  لقاء  قبل  كلت 

ُ
ش التي  الديمقراطية 

بفترة وجيزة«.

األســـد بحق املــدنــيــن«. وحـــول مــا يتم طرحه 
مــن أن تــكــون املــفــاوضــات مــتــعــددة األطــــراف، 
للتفاوض،  عليا  هيئة  »هــنــاك  أن  إلـــى  يشير 
وقرار إضافة أسماء لوفد التفاوض بالنسبة 
الــتــي تقرر  الــعــلــيــا  لــلــمــعــارضــة يــعــود للهيئة 
من تضيف، وإذا أراد الروس أن يضموا أحدًا 
األطـــراف من ضمن  للمفاوضات، فلتكن هــذه 

وفد األسد«.
أمـــــا عــــن اجـــتـــمـــاعـــات املـــبـــعـــوث األمــــمــــي إلـــى 
سورية، ستيفان دي ميستورا، مع املعارضة، 
فــيــلــفــت مــكــتــبــي إلـــى أنـــه »مــنــذ يــومــن حصل 
ــــن دي مـــيـــســـتـــورا والـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  ــاء بـ ــقــ لــ
لــلــتــفــاوض، الــتــي أبــلــغــتــه وجــهــة الــنــظــر التي 
اها االئتالف والفصائل العسكرية، والتي 

ّ
تبن

تــقــوم على رفــض أي دور لــأســد فــي املرحلة 

ّوثقت الشبكة السورية 
لحقوق اإلنسان إلقاء قوات 
النظام السوري 17318 برميًال 

متفجرًا خالل عام 2015، 
1156 منها خالل ديسمبر/

كانون األول الماضي. 
وأوضح تقرير صادر عن 
الشبكة أمس، أن العدد 
األكبر من هذه البراميل 

ألقي على محافظة ريف 
دمشق، ثم درعا وحلب 
وحماة، وأدى إلى مقتل 
2032  شخصًا، بينهم 499 
طفًال، و338 سيدة. كما 

تسبب بدمار ما ال يقل عن 
206 مراكز حيوية.

استمرار التصعيد من النظام وروسيا يخلق أجواء سلبية للمفاوضات )بهاء الحلبي/األناضول(

دمشق، تونس ـ العربي الجديد

ال يــــــزال حـــصـــار الـــتـــجـــويـــع الــــــذي يــفــرضــه 
ــزب الـــلـــه  ــام الــــــســــــوري وعــــنــــاصــــر حـــــ الــــنــــظــ
ــر، يــفــتــك بــحــيــاة  ــهـ الــلــبــنــانــي مــنــذ ســتــة أشـ
أهـــالـــي بــلــدة مــضــايــا، شــمــال غـــرب دمــشــق، 
إلــى 37 شخصًا،  الجوع  ليرتفع عــدد قتلى 
ــاة 7  ــيـ ــــس الـــخـــمـــيـــس، فــــي حــــن يــــهــــّدد حـ أمـ
آخــريــن. ويــأتــي ذلــك، فــي الــوقــت الــذي بــدأت 
ــيــــة، ومــنــهــا  فــيــه الـــســـاحـــة الــعــربــيــة والــــدولــ
فرنسا وتونس، تولي اهتمامًا ملعاناة هذه 
البلدة، وهو ما دفع الحكومة السورية إلى 
محاولة احتواء حملة التضامن التي بدأت 
تتصاعد مع مضايا باإلعالن عن موافقتها 
على إيصال املساعدات في وقت قريب إلى 
مضايا والفوعة وكفريا، في انتظار ما إذا 

كانت ستسمح الحقًا بإيصال املساعدات.
وأعلن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
تلقيه  الخميس،  أمــس  بيان،  في  اإلنسانية 
إدخــال  على  السورية  الحكومة  من  موافقة 
املــســاعــدات اإلنــســانــيــة فــي أقــــرب وقـــت إلــى 
ــلــــدات ســــوريــــة. وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان،  ــــالث بــ ثـ
»ترحب األمم املتحدة باملوافقة التي تلقتها 
بشأن  السورية  الحكومة  من  )أمــس(  اليوم 
إيــصــال املــســاعــدات اإلنــســانــيــة إلــى مضايا 
والـــفـــوعـــة وكـــفـــريـــا وتـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــضــيــر 

القوافل النطالقها في أقرب فرصة«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــشـــرح نــائــبــة رئـــيـــس الــهــيــئــة 
اإلغــاثــيــة املـــوحـــدة فــي مــضــايــا والــزبــدانــي، 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  مــؤمــنــة أبــــو مــســتــو، لــــ
 إلى 

ً
مدى تدهور الوضع اإلنساني، مشيرة

ا يومًا بعد آخر في   »الوضع يــزداد سوء
ّ
أن

مضايا والزبداني. كما أن أكثر من 40 ألف 
شــخــص، ومعظمهم مــن األطـــفـــال والــنــســاء 
وكبار السن، دخلوا مرحلة الجوع والسقم، 
فــي حــن يــوجــد الــعــشــرات مــن حـــاالت ســوء 
التغذية والجفاف، وباتوا جميعهم بحاجة 

إلـــى رعــايــة طبية خــاصــة، ولـــم يــعــد تقديم 
وجبة غذائية عمادها األرز والعدس واملاء، 

قادرًا على إنقاذ حياتهم«.
وتضيف أن »عدد قتلى الجوع ارتفع خالل 
األربــــع والــعــشــريــن ســاعــة املــاضــيــة إلـــى 37 
آخرين  أشــخــاص  »سبعة  أن  مبّينة   ،

ً
قــتــيــال

دخلوا اليوم )أمس الخميس( مرحلة حرجة، 
إذ تقدم لهم الرعاية الطبية املقتصرة على 
الــســيــروم ووجــبــة شــوربــة. لــكــن مــع ازديـــاد 
حاالت الجوع الشديد واإلغماء، لم يعد ما 
نحصل عليه من تجار الحرب يكفي إلنقاذ 

حياة املدنين الجياع«. 
ــه »مـــع اســتــمــرار  وتــلــفــت أبـــو مــســتــو إلـــى أنـ
الــحــصــار لــلــشــهــر الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي، 
فــي مضايا  الغذائية  املـــواد  أســعــار  وصلت 
إلى أرقام خيالية، مضيفة أن »تجار األزمة 
يفرضون عليهم شــراء كميات محددة وإال 

ال يبيعونهم شيئًا«.
فــي غــضــون ذلـــك، طــالــب الــرئــيــس التونسي 
له  فــى تدوينة  املــرزوقــي،  املنصف  السابق، 
عــلــى صفحته الــرســمــيــة عــبــر »فــايــســبــوك«، 

ــبــــاجــــي قـــائـــد  ــالــــي الــ ــيــــس الــــحــ خـــلـــفـــه، الــــرئــ
الــســبــســي، الــتــوســط لـــدى الــنــظــام الــســوري 

لرفع الحصار عن مضايا. 
ــال املــــرزوقــــي، »بــصــفــتــي رئــيــســًا ســابــقــًا  ــ وقـ
لــلــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة، أطــلــب مـــن خلفي 
الــســيــد الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي أن يتصل 
الــذي أعــاد معه العالقات  بالنظام السوري 
منه  ويطلب  قطعتها،  الــتــي  الدبلوماسية 
باسم تونس والتونسين فّك الحصار عن 

املجّوعن«.
تساهم  »أن  السبسي  املــرزوقــي  طــالــب  كما 
تــونــس فــي إنــقــاذ الــالجــئــن الــســوريــن وأن 
تقبل ألـــف عــائــلــة ســوريــة مـــشـــردة«، مــؤكــدًا 
أن »االحـــتـــجـــاج بــظــروفــنــا الــصــعــبــة، حجة 
لــنــا ال عــلــيــنــا، وأطــمــئــنــه أنـــه ســتــوجــد أكثر 
إخوتنا  تونسية الحتضان  عائلة  ألــف  من 
الــســوريــن«، واصــفــًا مــا يــجــري فــي مضايا 
»جــريــمــة حــرب أخـــرى تــضــاف إلى  الــيــوم، بـــ
البراميل املتفجرة والكيماوي، التي ال شّك 
أن أصحابها سيقفون طال الزمان أم قصر 

أمام املحكمة الجنائية الدولية«. 

الموت يفتك بمضايا في انتظار المساعدات

وقفة تضامنية في حلب مع أهالي مضايا )بهاء الحلبي/األناضول(

نحو 6 آالف جندي 
غربي بقيادة إيطالية 

سيواجهون داعش

طرابلس ـ العربي الجديد

ــتــــداءات املــتــتــالــيــة الــتــي ينفذها  تــســّرع االعــ
ليبيا خالل  »الــدولــة اإلسالمية« في  تنظيم 
األيـــام األخــيــرة مــن الفوضى األمنية، وسط 
مـــخـــاوف، مـــن أن املـــجـــزرة الــتــي تــســبــب بها 
الــتــنــظــيــم، أمــــس الــخــمــيــس، عــقــب الــهــجــوم 
االنــتــحــاري الـــذي اســتــهــدف مــركــزًا لتدريب 
ــد تـــســـرع مــــن خــيــار  ــيــــن، قــ ــة فــــي زلــ الـــشـــرطـ
الــتــدخــل الــعــســكــري الــغــربــي فـــي لــيــبــيــا، وال 
سيما بــعــد تــجــدد الـــدعـــوات بــســرعــة إنــجــاز 
فايز  اختير  التي  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
املــؤيــدة  الــــدول  الــســراج لرئاستها وتــرويــج 
للتدخل العسكري أن القوى املحلية الليبية 
ــادرة بــمــفــردهــا عــلــى مواجهة  قــد ال تــكــون قــ
مـــخـــاطـــر هـــــذه املـــرحـــلـــة، وتـــحـــديـــدًا تــنــظــيــم 
الــذي ُيسيطر  »الدولة اإلسالمية« )داعــش(، 

على مدينة سرت.
السدرة  ميناء  على  التنظيم  هجمات  فبعد 
وراس النــوف، أخيرًا، أفــاد مصدر أمني في 
زلين لوكالة »فرانس برس«، أن »انتحاريًا 
ستخدم 

ُ
فــّجــر شــاحــنــة صــهــريــج مــفــخــخــة، ت

لــنــقــل املـــيـــاه، فـــي مــركــز لــلــشــرطــة فـــي زلــيــن 
ــــان خـــفـــر الـــســـواحـــل  غـــربـــي لـــيـــبـــيـــا.، حـــيـــث كـ
يــقــومــون بـــتـــدريـــب«، مـــا أدى إلـــى مــقــتــل 55 
شخصًا عــلــى األقـــل وجـــرح 200 آخــريــن في 

هجوٍم انتحاري تبناه »داعش« 
 كــمــا أفــــاد أحـــد الــشــهــود بــأنــه »كــــان هــنــاك 
املدينة  املــركــز«، في  حوالى 300 عنصر في 
الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد 170 كــيــلــومــتــرًا، شــرق 
ــى »داعــــش« االعـــتـــداء، وفقًا 

ّ
طــرابــلــس. وتــبــن

ملا أفــاد موقع »أعماق« التابع له. وفيما لم 
تحسم الحصيلة النهائية لعدد القتلى، قال 
املتحدث باسم وزارة الصحة في طرابلس، 
»فــرانــس بــــرس«، إنــه  عــمــار مــحــمــد عــمــار، لـــ
صيب 100 

ُ
تل ما بن 50 و55 شخصًا وأ

ُ
»ق

لسيطرة  الخاضعة  املدينة  في   »
ّ

األقـــل على 
قوات »فجر ليبيا«. 

املتحدة  األمـــم  بعثة  رئــيــس  دان  مــن جهته، 
ليبيا مارتن كوبلر، على حسابه على  إلــى 
ــداء، داعــيــًا الليبين  ــتـ مــوقــع »تــويــتــر«، االعـ
ــل فــــي املــعــركــة  ــاجـ ــاد بــشــكــل عـ ــ ــحـ ــ ــــى »االتـ إلـ
ضــد اإلرهــــاب«. كما دان االتــحــاد األوروبـــي 
وفرنسا وإيطاليا االعتداء، وحثوا الليبين 
على الــوحــدة مــن »أجــل مواجهة اإلرهـــاب«. 
األطـــراف  فرنسا »مجمل  دعــت  مــن جهتها، 
شّكل بسرعة حكومة الوحدة 

ُ
الليبية إلى أن ت

الــوطــنــيــة، بــرئــاســة فــايــز الــســراج، فيما قال 
وزير الخارجية اإليطالي باولو جنتيلوني 
إنــه »إزاء التهديد اإلرهــابــي، ال بــد مــن الــرد 
الليبين. ومــن امللح  قبل كــل شــيء بــوحــدة 
املوقع  السياسي  االتــفــاق  تطبيق  بالتالي 

حديثًا، وتجاوز االنقسامات الداخلية«.
اعتداء زلين  أن يسّرع  ومــن غير املستبعد 
ــل الــغــربــي في 

ّ
مــن حـــدوث ســيــنــاريــو الــتــدخ

الـــدعـــوات األوروبــيــة  ليبيا، وهـــو مــا يفسر 
لسرعة تشكيل الحكومة، وال سيما أن بعض 
هــذه الـــدول كــان يــدفــع مــن الــبــدايــة لتشكيل 

طلب  األســاســيــة  مهمتها  لتكون  الحكومة 
الــتــدخــل الــعــســكــري الـــخـــارجـــي. ومـــا يــعــزز 
ــرتـــه صحيفة  ــا ذكـ مـــن احـــتـــمـــال الـــتـــدخـــل مـ
»ميرور« البريطانية، يوم األحد املاضي، إذ 
أشارت إلى أن »نحو 6 آالف جندي أميركي 
وأوروبــــــــي، بــقــيــادة إيــطــالــيــة، بــيــنــهــم ألــف 

ليبيا«.  فــي  داعـــش  سيواجهون  بريطاني، 
إلـــى أن »الــجــنــود يستهدفون  كــمــا أشــــارت 
للتنظيم،   

ً
معقال بــاتــت  الــتــي  ســـرت،  مدينة 

سكان  على  باالعتداء  عناصره  تقوم  الــذي 
املـــديـــنـــة«. وتــكــشــف الــصــحــيــفــة أن »الـــقـــوات 
الـــجـــويـــة الـــخـــاصـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تــتــعــاون 
ــــقــــّدم لهم 

ُ
مـــع قـــــادة عــســكــريــن لــيــبــيــن، وت

املرحلة  مستجدات  مع  للتعامل  النصيحة 
بدي »ميرور« اعتقادها 

ُ
املقبلة عسكريًا«. وت

ــّو املــلــكــي  ــّم الــطــلــب مـــن ســــالح الـــجـ ــ بـــأنـــه »تـ
ــال املـــزيـــد مـــن الــطــائــرات  ــ الــبــريــطــانــي، إرســ
الــعــســكــريــة إلـــى قــبــرص لــالنــضــمــام إلـــى 10 
طــائــرات تــورنــيــدو و6 تــايــفــون، تــشــارك في 

قصف معاقل داعش في سورية والعراق«. 
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بغداد ـ براء الشمري، أكثم سيف الدين

تمّكنت القوات العراقّية املدعومة بالعشائر واملسنودة بطيران التحالف الدولي، 
من إحراز تقّدم جديد في عمليات تحرير مدينة الرمادي )غرب بغداد(، أخيرًا. 
وتحركات  مــواقــع  على  لضرباته  التحالف  طــيــران  تكثيف   

ّ
أن وأّكـــد مسؤولون 

تنظيم »الدولة اإلسالمّية« )داعش(، منح فرصة التقّدم للقوات العراقّية. ويقول 
»العربي الجديد«،  القيادي في العشائر املتصّدية للتنظيم، عّمار العيساوي، لـ
 »القوات العراقّية والعشائر خاضت خالل اليومن األخيرين معارك شرسة 

ّ
إن

 »املعارك حسمت بعد اشتباكات 
ّ
ضّد داعش، وسط مدينة الرمادي«، مبّينًا أن

عنيفة، لصالح القوات العراقّية، التي استطاعت أن تتقدم في املنطقة وتسيطر 
على مستشفى الرمادي الكبير«.

الكبير،  الــدولــة  جــامــع  على  السيطرة  مــن  أيــضــًا  تمّكنت  »الــقــوات   
ّ
أن ويضيف 

الذي كان يتحّصن فيه عناصر داعش، بعدما أجبروا على الفرار أمام ضربات 
الجيش والعشائر. كما تم تحرير مدينة ألعاب الرمادي وسط املدينة«، مشيرًا 
للمدينة«. ويوضح  الشمالي  املحور  في  ببطء  تتقدم  العراقّية  »القوات   

ّ
أن إلى 

 »قواتنا تخوض معارك في مناطق سجارية والصوفية شرقي 
ّ
أن العيساوي 

الــوقــت ذاتــه يتراجع، بسبب قوة  يــقــاوم لكنه فــي   »التنظيم 
ّ
أن املــديــنــة«، مبينًا 

الضربات التي يتلقاها«. 
ــام  »األّيـ  

ّ
أن فــرحــان،  الــرمــادي، محمد  يــؤّكــد عضو مجلس محافظة  مــن جهته، 

الــدولــي،  والتحالف  العراقي  الجانب  بــن  التنسيق  فــي  زيـــادة  األخــيــرة شهدت 
األمر الذي دفع األخير إلى زيادة غاراته على تجمعات التنظيم، وهو ما انعكس 

إيجابًا على الوضع امليداني«.
ح بن عشيرتن في محافظة البصرة 

ّ
أّما في البصرة، أدى نشوب نزاع قبلي مسل

)جنوب بغداد(، أمس الخميس، إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبن، ما دعا 
السلطات العراقية إلرسال تعزيزات أمنية إلى املحافظة. فيما قررت خلية األزمة 
في البصرة نزع سالح ست عشائر اشتركت في مواجهات سابقة. ويؤكد مصدر 
»العربي الجديد«، »سقوط 8 أشخاص بن قتيل  في شرطة محافظة البصرة لـ
وجريح في املواجهات التي اندلعت بن عشيرتن متخاصمتن في حي الحسن 
وسط املحافظة«، مبينًا أن املواجهات أسفرت عن مقتل شخصن وإصابة ستة 
آخرين بجرح متفاوتة. ويشير املصدر إلى وصول تعزيزات أمنية من الجيش 
العراقي، والشرطة االتحادية إلى منطقة النزاع للحد من تمدد االشتباكات التي 

استخدمت فيها مدافع الهاون، وقاذفات الصواريخ.
إلى ذلك، أصدر محافظ البصرة ماجد النصراوي، أمس الخميس، قرارًا جديدًا 
لخلية األزمة في املحافظة، يقضي بنزع سالح ست عشائر، بسبب إثارة املشاكل 
الــفــتــرة املــاضــيــة، موضحًا فــي تصريح  فــي مناطق متفرقة مــن الــبــصــرة خــالل 
العشائر، ســيــوزع على مليشيا  نــزعــه مــن تلك  الـــذي يتم  الــســالح   

ّ
أن صحافي، 

»الحشد الشعبي«، بإشراف القوات األمنية.

»داعش« يتراجع في الرمادي

تبنى »داعش« االعتداء على مركز الشرطة في زليتن )محمود تركية/فرانس برس(

  شرق
      غرب

داود أوغلو: 6 أشهر 
تكفي لمسّودة 
الدستور الجديد 

ــركـــي،  ــتـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ ــــع رئــ
ّ
تــــوق

أحــمــد داود أوغــلــو )الـــصـــورة(، أن 
نهي األحزاب السياسية صياغة 

ُ
»ت

ــتــــور الــــجــــديــــد، فــي  ــودة الــــدســ ــســ مــ
ــال داود  غــضــون ســتــة أشـــهـــر«. وقــ
أوغـــلـــو، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء األربـــعـــاء، 
بــعــد مــنــاقــشــة املــســألــة مـــع رئــيــس 
الــبــرملــان إســمــاعــيــل كــهــرمــان: »أنــا 
أؤيـــد الـــرأي الــقــائــل بــأن فــتــرة ستة 
ـــجـــنـــة 

ّ
أشــــهــــر ســـتـــكـــون كـــافـــيـــة )لـــل

إلتمام عملها(«.
)رويترز(

تركيا: انفجار مطار 
صبحية غوكجن سببه 

قذائف هاون
أجرتها  الــتــي  التحقيقات  كشفت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة، بـــأن االنــفــجــار 
الــــــــــــذي ضــــــــــرب مــــــطــــــار صـــبـــيـــحـــة 
ـــي الـــقـــســـم اآلســــيــــوي  ــن، فــ ــجــ ــوكــ غــ
ملدينة إسطنبول، في 23 ديسمبر/ 
عــن  نـــتـــج  ــــي،  ــــاضـ املـ األول  ــون  ــانــ كــ
ــاون، أدت  ــ ــع قـــذائـــف هــ ــ ســـقـــوط أربـ
إلـــــى مــقــتــل إحــــــدى الــــعــــامــــالت فــي 
التنظيف في املطار وجرح أخرى. 
ــثــــرت الـــســـلـــطـــات عـــلـــى املــنــصــة  وعــ
ــخــدمــت إلطــــالق قــذائــف 

ُ
الــتــي اســت

الهاون في منطقة الغابات، املمتدة 
بن املطار وحي أورهانلي، وتبّن 
بأنه تم إطــالق أربــع قذائف هاون، 
ــــي ســـاحـــة  ســـقـــطـــت ثــــــالث مـــنـــهـــا فـ
في  الــرابــعــة  بينما سقطت  املــطــار 
ــابـــت  ــا أصـ ــمـ ــه. كـ ــنــ ــريــــب مــ ــان قــ ــكــ مــ
الطائرات  إحـــدى  الــقــذائــف  شظايا 

املتوقفة في املطار. 
)العربي الجديد(

دي ميستورا في تركيا
الــخــارجــيــة  بــحــث مــســتــشــار وزارة 
أوغلو،  التركية فريدون سينيرلي 
واملـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــأمــن الــعــام 
لأمم املتحدة إلى سورية ستيفان 
الــخــمــيــس،  أمـــــس  ــتـــورا،  ــيـــسـ دي مـ
ــــوري والــــتــــطــــورات  ــســ ــ ــراع الــ ــ ــــصــ الــ
املتعلقة باملنطقة. وأفادت مصادر 
دبــلــومــاســيــة تــركــيــة بــــأن »الــلــقــاء 
أوغــــــــلــــــــو، ودي  ــرلــــي  ــيــ ــنــ ــيــ بـــــــن ســ
الخارجية  بمقر  جـــرى  مــيــســتــورا، 
في العاصمة أنقرة، دون أن تفصح 
عـــن مــعــلــومــات إضـــافـــيـــة«. وانــتــقــل 

دي ميستورا بعدها إلى إيران.
)األناضول(

 بلير طلب من القذافي 
االحتماء

كــشــف الـــبـــرملـــان الـــبـــريـــطـــانـــي، أمــس 
الــخــمــيــس، عــن مــحــاضــر محادثتن 
هـــاتـــفـــيـــتـــن بــــــن رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــســـابـــق تـــونـــي بــلــيــر 
الــراحــل  الليبي  والعقيد  )الــصــورة( 
األول  فيهما  يطلب  الــقــذافــي،  معّمر 
مــــن الـــثـــانـــي، فــــي حــيــنــهــا، الــرحــيــل 
واالحتماء في مكان آمن، وذلك قبل 
ــم بلير 

ّ
اإلطــاحــة بــه عــام 2011. وســل

مــحــتــوى املــكــاملــتــن، الــلــتــن فصلت 
بــيــنــهــمــا ســاعــتــان فـــي 25 فــبــرايــر/ 
الـــشـــؤون  لــجــنــة  الــــى  شـــبـــاط 2011، 
الخارجية في البرملان بعد االستماع 
إليه في إطار تحقيق برملاني في 11 

ديسمبر/ كانون األول املاضي.
)فرانس برس(

عقوبات جديدة على 
مقّربين من حزب اهلل

األميركية،  الخزانة  وزارة  فرضت 
ــقـــوبـــات بــحــق  أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عـ
علي يوسف شرارة، املقيم بلبنان، 
لالستثمار،  »ســبــكــتــروم«  وشــركــة 
ــا الــــعــــاصــــمــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــّرهـ ــ ــقـ ــ ومـ
ــيـــروت، بــســبــب صــــالت مـــع حــزب  بـ
الله. وأضــاف مكتب إدارة األصول 
ــة، أنــه  ــزانـ الـــخـــارجـــيـــة بـــــــوزارة الـــخـ
»أضــــاف شــــرارة والــشــركــة لقائمة 
األشـــخـــاص والـــشـــركـــات املــحــظــور 
على املواطنن األميركين الدخول 

في أعمال معهم«.
)رويترز(

ليبيا: مجزرة زليتن 
تسّرع خيار التدخل األجنبي



القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد 
غزة ـ ضياء خليل

انتهاكاته  فــي  اإلســرائــيــلــي  االحــتــال  يمضي 
املحتلة،  الفلسطينية  األراضــــي  مختلف  فــي 
التهم  االعتقال وتلفيق  إن من خــال عمليات 
ــن خـــــال تـــأمـــن الـــحـــمـــايـــة ملــســتــوطــنــيــه  أو مــ
لــإمــعــان فــي انــتــهــاكــاتــهــم وخــصــوصــا داخــل 
ــــى، فــيــمــا أّكــــــد نـــائـــب رئــيــس  ــــصـ املـــســـجـــد األقـ
املكتب السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل 
كتائب  للحركة،  العسكرية  »الـــذراع   

ّ
أن هنية، 

الــقــســام، تــراكــم الــقــوة، لــيــس فــقــط لــلــدفــاع عن 
غزة، بل من أجل تحرير القدس واألقصى وكل 
فلسطن«. وأكد هنية، في مهرجان جماهيري 
»حــمــاس« فــي خــانــيــونــس، جــنــوب الــقــطــاع،  لـــ
 »القسام تعمل تحت األرض 

ّ
أمس الخميس، أن

وفــوقــهــا، وخــلــف خــطــوط الـــعـــدو، بـــرًا وبــحــرًا 
قوة  مــن  لديها  بما  العالم  وستفاجئ  وجـــوًا، 
في أي مواجهة مقبلة أو حرب«. وتطرق هنية 
الغربية،  الــضــفــة  فــي  الجماهيرية  الــهــبــة  إلـــى 
مؤكدًا أنها »انتفاضة وستبقى مستمرة حتى 

تونس ـ بسمة بركات

تتباين مواقف األحزاب السياسية في تونس 
من التعديل الحكومي الجديد. وفيما تنصب 
انتقادات البعض على ما يرونه من خضوع 
الــتــعــديــل إلــــى املــحــاصــصــات الــحــزبــيــة وأنـــه 
مجرد ترضية لبعض الحلفاء في الحكم، إال 
أنه بالنسبة للبعض فإن أخطر ما حصل في 
بالتطبيع  تتهم  شخصية  اخــتــيــار  الــتــعــديــل 
ــبـــون تــحــديــدًا  ــراقـ مـــع إســـرائـــيـــل. ويـــتـــوقـــف مـ
ــبـــســـي، خــمــيــس  ــنـــد تـــعـــيـــن مـــســـتـــشـــار الـــسـ عـ
الــخــارجــيــة،  وزارة  رأس  عــلــى  الــجــيــهــنــاوي، 
البكوش.  الطيب  السابق،  الــوزيــر  عــن  عوضا 
الرئيس  فــي عهد  عــّن  قــد  الجيهناوي  وكـــان 
الــتــونــســي املــخــلــوع، زيـــن الــعــابــديــن بــن علي، 
رئيسا ملكتب تونس فــي تــل أبــيــب، فــي العام 
1996 إلى حــدود العام 2000، وهو ما يجعل 
الجيهناوي في  أن اختيار  كثيرين يعتبرون 
مع  مباشر  تطبيع  الــخــارجــيــة  وزيـــر  منصب 

إسرائيل.
ووصف الوزير السابق في حكومة الترويكا، 
عبد الوهاب معطر، في تدوينة نشرها على 

 »حماس 
ّ
أن تعود األرض حــرة«، مشددًا على 

لن تقبل بأقل من كل فلسطن دولة، من البحر 
إلى النهر«.

ــك، أعـــلـــنـــت مــــصــــادر إعــامــيــة  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
األمــن  »جــهــاز  أن  الخميس،  أمــس  إسرائيلية، 
العام اإلسرائيلي )الشاباك( وجيش االحتال، 
ــقــــدس  ــن الــ ــ ــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مــ ــ ــعــ ــ ــقــــا أربــ ــتــ اعــ
املــحــتــلــة، بــزعــم تــشــكــيــل خــلــيــة تــابــعــة لحركة 
وقتله  مستوطن  الختطاف  خططت  حــمــاس، 
والتفاوض مع االحتال على مقايضة جثته 
موقع  وكــشــف  فلسطينين«.  أســـرى  بتحرير 
»واال« اإلسرائيلي، أن »الشاباك سمح بالنشر 
عــن اعــتــقــال الــشــبــان األربـــعـــة، وتــقــديــم الئحة 
اتهام رسمية ضدهم، وتم تقديم الائحة في 
أفــراد  من  اثنن  اللوائية ضد  القدس  محكمة 
النشر في  قــولــه. وبحسب  الخلية«، على حــد 
املواقع اإلسرائيلية، فقد »اعتقل كل من عمار 
رجــب وزيـــاد أبــو هــــدوان«. وزعــم االحــتــال أن 
املسجد  من  تبرعات  يجمعان  كانا  »الشابن 
أن  بــعــد  وذلـــك  عملياتهما،  لتمويل  األقــصــى 
ر عــلــيــهــمــا الـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــويـــل مــن 

ّ
ــذ ــعــ تــ

حماس ألسباب مختلفة، لكن اعتقالهما حال 
دون تــنــفــيــذ خــطــط اخــتــطــاف مــســتــوطــن من 

مستوطنة بيت حجاي، القريبة من الخليل«.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »هـــــآرتـــــس« 
ــن  ــ األمــ ــزة  ــ ــ ــهـ ــ ــ أن »أجـ أمـــــــــس،  ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
ــا فــي  ــنـ ــّسـ ــحـ ــة تــــرصــــد أخـــــيـــــرًا تـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
الــتــنــســيــق األمـــنـــي بـــن قــــوات االحـــتـــال وبــن 
ــزة الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«. وأفـــــــادت  ــ ــهـ ــ أجـ
ــزة تــرصــد أخــيــرًا  ــهـ الــصــحــيــفــة بــــأن هــــذه األجـ
تــغــيــيــرًا فــي مــوقــف رئــيــس الــســلــطــة، محمود 
عــبــاس، تجاه مــا سّمته »الــعــنــف«، فــي إشــارة 

للعمليات الفلسطينية.

حسابه الشخصي على »فايسبوك«، اختيار 
الجيهناوي بأنه »مأساة حقيقية، واستباحة 
ملشاعر التونسين«. وذّكر معطر أنه استقبل 
الــجــيــهــنــاوي فـــي مـــــــــارس/آذار 2012 ملــعــرفــة 
ــبـــاب قــبــولــه بــرئــاســة مــكــتــب تـــونـــس بتل  أسـ
 األخير تذّرع بقلة الحيلة، 

ّ
أبيب، موضحا أن

ــان مــجــبــرًا عــلــى قــبــول املــنــصــب، وال  وبـــأنـــه كـ
سيما أنه مجرد موظف في الدولة، على حد 

قوله.
ــــادات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــبـــــن االنـ ــ ــراقـ ــ ــــرب بــــعــــض املـ ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ
املــوّجــهــة لــلــجــيــهــنــاوي، وخــصــوصــا أنــهــا لم 
تكن بــهــذه الــحــدة عندما تــم اخــتــيــاره سابقا 
قائد  الــبــاجــي  الــتــونــســي  للرئيس  مــســتــشــارًا 
الــســبــســي مــكــلــفــا بـــاملـــلـــفـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. 
التونسي  املــســؤول  يكن  لــم  الجيهناوي  لكن 
ــــذي تـــعـــّرض فـــي الــفــتــرة املــاضــيــة  الــوحــيــد الـ
مع  التطبيع  شبهة  خلفية  على  لــانــتــقــادات 
عند  مماثل سابقا  أثير سجال  إذ  إســرائــيــل، 
تعين وزيرة السياحة، سلمى اللومي، والتي 

همت أيضا بالتطبيع مع إسرائيل.
ُ
ات

وتــعــتــبــر الــنــائــبــة عــن »الــتــيــار الــديــمــقــراطــي«، 
 التعديل الحكومي الذي حصل 

ّ
سامية عبو، أن

تقييمات  إلــى  أي منطق، وال  إلــى  لــم يخضع 
مقنعة ومبررة، متسائلة عن معنى تغيير وزير 
التجارة بآخر، ووضع وزير في الخارجية كان 
يــتــرأس مكتب تونس فــي تــل أبــيــب، موضحة 
أن األمــر غير مقبول ويكّرس للتطبيع. وترى 
»العربي الجديد« أن التعديل  عبو في حديث لـ
»لم يراِع مصلحة تونس، وإنما كان لترضية 
إلى  الحاكمة«. كما تلفت  ــزاب واألطــــراف  األحـ
أن وضع وزراء في مناصب حكومية، يجب أن 
يستند إلى مقاييس واضحة دراســة سيرهم 
الذاتية بتمعن ومعرفة ما قاموا به من أعمال، 

ووفـــقـــا لــلــصــحــيــفــة، فــإنــه »بــمــوجــب تــقــديــرات 
األجـــهـــزة اإلســرائــيــلــيــة، الــتــي ُعـــرضـــت أخــيــرًا 
عــلــى املــســتــوى الــســيــاســي فــي إســرائــيــل، فقد 
تقليص  على  الفلسطينية  السلطة  حــرصــت 
ــل اإلعــــــام  ــ ــائـ ــ ــــي وسـ مـــنـــســـوب الـــتـــحـــريـــض فـ
الرسمية التابعة لها، كما قامت بنشر عناصر 
االحتكاك  مناطق  فــي  املــدنــي  باللباس  األمـــن 
مواجهات  ملنع  الغربية  الضفة  في  املحتملة، 

مع جيش االحتال«. 
ــــس«، أن »األجـــــهـــــزة األمــنــيــة  ــآرتــ ــ وذكـــــــرت »هــ

الــذي  واملــنــصــب  أن مؤهاتهم تتماشى  وهــل 
وضعوا فيه.

بدوره، ينتقد القيادي في »الجبهة الشعبية«، 
الجيهناوي في منصب  زهير حمدي، تعين 
وزير الخارجية، مؤكدًا أن هذا الشخص كان 
على رأس مكتب تونس في تل أبيب، مبينا أن 
العام.  الــرأي  إلــى  يعّد رسالة سيئة  االختيار 
 
ّ
إن صحافية،  تصريحات  في  حمدي،  ويقول 
معقول،  الشكل  حيث  مــن  الحكومي  التعديل 
لكن في ما يتعلق بالتركيبة وتحديد األسماء 
النظام السابق،  فإن هناك عــودة قوية لرموز 

وفي ذلك رسالة سلبية للرأي العام.
فــي غــضــون ذلـــك، تــرى حــركــة »الــنــهــضــة«، أنه 
تــمــت املــحــافــظــة عــلــى الــربــاعــي الــحــاكــم، على 
الــرغــم مــن أن الحركة طالبت فــي وقــت سابق 
ــا أخــــرى.  ــزابــ ــتــــاف لــيــشــمــل أحــ بــتــوســيــع االئــ
ــيـــادي فـــي »الـــنـــهـــضـــة«، الــعــجــمــي  ــقـ ويـــؤكـــد الـ
مطالب  مــن   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ الــوريــمــي، 

الــنــهــضــة االنــفــتــاح عــلــى »الــجــبــهــة الشعبية« 
ــــارض( واملـــنـــتـــقـــد لــســيــاســات  ــعـ ــ ــتـــــاف املـ ــ )االئـ
الــحــكــومــة، بــهــدف إشــراكــه فــي الـــقـــرارات وفــي 

الحكم.
 من بن القرارات اإليجابية 

ّ
ويعتبر الوريمي أن

في التعديل تحييد الوزارات السيادية ودمج 
بعض الوزارات، وفصل أخرى لتقليص العبء 

الفلسطينية جـــددت حــمــات االعــتــقــاالت، في 
صفوف الذراع العسكرية لحماس في الضفة 
الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وعــلــى أثـــر هـــذه التغييرات 
تــعــكــف األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة اإلســرائــيــلــيــة على 
رفع للمستوى السياسي، في 

ُ
بلورة خطة ست

السلطة  إيجابية تجاه  اتــخــاذ خــطــوات  شــأن 
الفلسطينية«.

في غضون ذلك، تواصل قوات الشرطة واألمن 
اإلســرائــيــلــيــة لــلــيــوم الـــســـابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي، 
عمليات البحث عن الشاب الفلسطيني، نشأت 

عــنــهــا عــلــى غــــرار وزارة الــداخــلــيــة. ويــوضــح 
ــداء تــــونــــس« الــحــاكــم  ــ ــ ــــزب »نـ  حـ

ّ
ــمـــي أن ــوريـ الـ

وبــعــض الــرمــوز الــتــي كــانــت تشتكي مــن عدم 
إشراكها في الحكم، قد تكون وجدت فرصتها 

في التشكيلة الحكومية الجديدة.
الحركة   

ّ
أن »النهضة«  فــي  الــقــيــادي  ويضيف 

حافظت بدورها على حضورها في التشكيلة 
أقــل مما كــانــت تأمله،  الــحــالــيــة، ربــمــا بنسبة 
ولكن بصفة عامة، فإنها تعتبر أن حضورها 

مرض طاملا أنها انتهجت خيار الوفاق.

ملحم، الذي أطلق النار باتجاه مقهى في تل 
أبـــيـــب، يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، مــمــا أســفــر عن 
مصرع إسرائيلين اثنن وسائق أجرة عربي 

من مدينة اللّد، يدعى أمن شعبان.
املستمرة  والتمشيط  البحث  عمليات  وتثير 
مـــع تــعــامــل الـــشـــرطـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة وأجـــهـــزة 
األمــــن، تـــســـاؤالت عــديــدة حـــول دوافــــع تنفيذ 
اإلسرائيلية  الــشــرطــة  أن  خصوصا  العملية، 
تــكــتــمــت عــلــى شــكــوكــهــا فـــي كــــون مــلــحــم، هو 
مــــن قـــتـــل شـــعـــبـــان، بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــن 
إطــاقــه الــنــار على رواد املــقــهــى. وســاهــم هذا 
التحريض ضد  لحمات  الترويج  في  التكتم 
رئيس  كـــان  الــتــي  الـــداخـــل،  فــي  الفلسطينين 
أول  الحكومة اإلسرائيلية، بنيامن نتنياهو 

من أطلقها بعد العملية بساعات. 
وكان نتنياهو قد اّدعى أنه »لن يقبل بعد اآلن 
بواقع وجود دولة داخل دولة، واحدة تحترم 
القانون والثانية ال يتم فرض القانون فيها«، 
ستدخل  »حكومته  أن  معلنا  زعمه،  حد  على 
الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الــعــربــيــة لـــفـــرض الــقــانــون 

وجمع الساح غير املرخص«. 
ــكـــن تـــصـــريـــحـــات نـــتـــنـــيـــاهـــو الــتــحــريــضــيــة،  لـ
اصــــطــــدمــــت بـــمـــا كـــشـــفـــتـــه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بــعــد 
ذ العملية استعمل بندقية 

ّ
ساعاٍت من أن منف

أوتوماتيكية من طراز »كارل غوستاف«، التي 
ص وقانوني، لكونه 

ّ
يملكها والده بشكل مرخ

مــتــطــّوعــا مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــديــن فـــي صــفــوف 
الشرطة اإلسرائيلية.

ولم يحل هذا األمر دون إصرار نتنياهو على 
تحريضه، وتبعه في ذلك وزير األمن الداخلي، 
جلعاد أردان، الذي زعم أن عشرات آالف القطع 
ــة، مــنــتــشــرة فــي  ــحـ ــلـ ــة مــــن األسـ ـــصـ

ّ
ــرخ غـــيـــر املـ

الداخل الفلسطيني.

ــــوع الــــتــــعــــديــــل  ــــضــ ــاق انـــــتـــــقـــــاد خــ ــ ــيــ ــ وفـــــــــي ســ
لــلــمــحــاصــصــة الــحــزبــيــة، يــقــول األمــــن الــعــام 
»الــعــربــي  لــحــركــة الــشــعــب، زهــيــر املــــغــــزاوي، لـــ
 »الــوزراء املستقلن لم يجدوا من 

ّ
الجديد« إن

يدافع عنهم ولذلك تم التخلي عنهم«.
على الرغم من هذه االنتقادات، يعتبر األمن 
الحكومة  هيكلية  أن  الــشــعــب،  لــحــركــة  الــعــام 
الــحــالــيــة تضمنت بــعــض الــنــقــاط اإليــجــابــيــة 
الـــــوزارات واســتــحــداث وزارة  بــعــض  كتقسيم 

مكافحة الفساد.

ــنــــداء«  »الــ ـــ لــقــســم األمــــــن الــــعــــام املــســتــقــيــل لــ
أراد  الــذي  البكوش  أن  مـــرزوق، غير  محسن 
الــتــعــبــيــر عـــن دعـــمـــه لــخــط الــســبــســي داخـــل 
الــحــزب، أحـــرق كــل أوراقــــه مــع مــــرزوق، حن 
اتهم في آخر اجتماع للحزب األخير بتعطيل 
مــصــالــح تـــونـــس فـــي الــــخــــارج. وفــيــمــا كــان 
سينقذ  التصريح  هــذا  أن  يتصّور  البكوش 
حقيبته في الخارجية، كان في الواقع يحرق 

ورقة ضغطه الرئيسية، وهو ما تم بالفعل.
الحكومي  التشكيل  تعّرض  أخــرى،  من جهة 
الجديد إلى انتقادات كبيرة بسبب الحضور 
ص عدد 

ّ
الباهت للمرأة التونسية فيه، إذ تقل

النساء من ثماني إلى ثاث فقط، وهن وزيرة 
املـــرأة سميرة  ــرة  مــبــارك، ووزيـ الثقافة سنيا 
مـــرعـــي، ووزيــــــرة الــســيــاحــة ســلــمــى الــلــومــي. 
ويـــعـــود هــــذا الــتــقــلــيــص إلــــى إلـــغـــاء منصب 
اب الدولة الذي كان يرفع من تمثيل املرأة. 

ّ
كت

وبــالــتــوازي انــتــقــد نـــواب وســيــاســيــون حــذف 
الدولة  وكاتب  للهجرة  الدولة  كاتب  منصب 
لشهداء وجرحى الثورة، اللذين كانت تشرف 
عليهما مجدولن الشارني، والتي يبدو أنها 

عنَّ على رأس محافظة.
ُ
ست

ــقـــاد األهـــــم جــــاء مـــن »االتـــحـــاد  ــتـ غــيــر أن االنـ
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل«، الــــذي اعــتــبــر في 
الــتــشــاور   بتقليد 

ّ
ــل ــ الــصــيــد »أخـ لـــه أن  بــيــان 

ــبـــرًا الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة  ــتـ والــــــــوفــــــــاق«، مـــعـ
»حـــكـــومـــة مـــحـــاصـــصـــة حـــزبـــيـــة ولـــــم تــعــالــج 
القصور والعجز في بعض الوزارات«.ويبدو 
االتـــحـــاد مــنــزعــجــا مـــن إقـــالـــة وزيــــر الــشــؤون 
على  قــاد  الـــذي  الينباعي  عــمــار  االجتماعية 
امتداد السنوات املاضية، كل املفاوضات بن 
األطراف االجتماعية حول الزيادة في األجور.

يــجــد  قـــــد  ــد  ــيــ الــــصــ أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ وعــــمــــومــــا ال 
معارضة عددية في املصادقة على حكومته 
الــجــديــدة، بــدعــم »آفـــاق تــونــس« و»الــوطــنــي 
لها،  »الــنــداء«  الحر« و»النهضة« وشــق من 
الجديدة  التشكيلة  ح أال تحصل  ُيرجَّ ولكن 
عليها  حصلت  التي  املطلقة  األغلبية  على 

حكومته األولى.

تونس ـ وليد التليلي

ــكـــس الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــحـــكـــومـــيـــة  ــعـ تـ
ّدمت 

ُ
ق والتي  الجديدة،  التونسية 

ــــس األربـــــعـــــاء،  أمــ مــــن  مــــســــاء أول 
تــوّجــهــا جـــديـــدًا لــرئــيــســهــا الــحــبــيــب الــصــيــد، 
مـــقـــارنـــة بــحــكــومــتــه األولـــــــى، وســــط انــتــظــار 
املتسم  العام  الوضع  على  تغييرات حقيقية 
ــارات األمــنــيــة  بــحــالــة مـــن الـــتـــشـــاؤم فـــي املــــســ
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة. ولــذلــك تــراجــع 
الصيد عن خيارات حكومته األولى املعتمدة 
النتائج  لــم تحقق  الــتــكــنــوقــراط، والــتــي  على 
ــزاب الــتــي منحته  ــ ــّوة، وعــــاد إلـــى األحــ املــــرجــ
الثقة، لُيدّعم حضورها في حكومته الثانية 
مـــن جـــهـــة، ويــعــتــمــد عــلــيــهــا مـــن جــهــة أخـــرى 
لــدعــمــه فـــي خـــوض هـــذه الــتــجــربــة الــجــديــدة 

التي تحمل رهانات متعددة.
ــا قــوبــلــت  ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ لـــكـــن هــــــذه الـــتـــشـــكـــيـــلـــة سـ
ــادات عــــديــــدة، أبــــرزهــــا قــيــامــهــا عــلــى  ــقـ ــتـ ــانـ بـ
ــتـــشـــاور  املـــحـــاصـــصـــة الـــحـــزبـــيـــة، وغــــيــــاب الـ
حولها، إضافة إلى االتهامات بالتطبيع مع 
الجيهناوي،  خميس  اختيار  عقب  إسرائيل 
على رأس وزارة الخارجية، وهو كان رئيسا 
ملكتب تونس في تل أبيب، بن 1996 و2000.

وجاءت أحزاب االئتاف الحاكم األربعة )نداء 
تونس، حركة النهضة، آفاق تونس، واالتحاد 
الوطني الحر( في الحكومة الجديدة، ممثلة 
ــرًا مــن مــجــمــوع 26 وزيــــرًا، مــن دون  بــــ18 وزيــ
الــقــريــبــن مــن األحــــزاب،  احــتــســاب املستقلن 
اب الدولة 

ّ
على الرغم من حذف كل مناصب ُكت

الـــتـــي ســبــق وُوزعـــــــت فـــي الــحــكــومــة األولــــى 
لترضية األحزاب، ما يعني أن هذه الحكومة 
الثانية هي حكومة سياسية بامتياز. وفيما 
حــافــظ حـــزب »آفــــاق تــونــس« عــلــى الحقائب 
تغيير،  أي  دون  مــن  معه  كانت  التي  نفسها 
التنمية واالستثمار والتعاون  وهي وزارات 
الدولي، وتكنولوجيات االتصال واالقتصاد 
الرقمي، واملــرأة واألســرة والطفولة، توّسعت 
ــداء تـــونـــس« إلـــى تــســع وزارات،  ــ مــشــاركــة »نـ
والسياحة  واملــالــيــة  والنقل  الخارجية  وهــي 

تغييرات الحكومة التونسية
تعزيز الحضور الحزبي وتراجع مشاركة المرأة

سعى رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، عبر التعديل الحكومي األخير، لتعزيز حضور األحزاب 
الجديدة  األسماء  لبعض  انتقادات  وسط  الحاكم،  االئتالف  ألحزاب  وزيرًا   18 فمنح  حكومته،  في 

وطريقة التشكيل وتراجع مشاركة المرأة

تمثّلت أحزاب االئتالف 
الحاكم في الحكومة 

الجديدة بـ18 وزيرًا

يرى البعض في اختيار 
الجيهناوي استباحة 

لمشاعر التونسيين

استولى قرطام 
على آثاٍر عندما كان 

رئيسًا لوحدة المباحث 
بقسم الهرم
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مع الحدث

هنية يتوّعد االحتالل: »القسام« ستفاجئ العالم اختيار الجيهناوي وزيرًا للخارجية يُحيي سجال التطبيع

دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس الخميس، إلى »ضرورة 
خالل  كلمة  في  السبسي،  وقال  األزمــات«.  إلدارة  الحوار  إلى  اللجوء 
للمحامين  الدائم  المكتب  الجتماع  االفتتاحية  الجلسة  على  إشرافه 
الدولة  مناعة  لضمان  طريق  أسلم  »الحوار  أن  تونس،  في  العرب، 
عزم  وأكد  العام«.  والصالح  الدولة  بمصالح  واالهتمام  ودوامها، 

تونس على »مواصلة المشوار على درب التّصالح والتّوافق«.

السبسي متمسك بالتوافق

والــصــحــة والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والــتــربــيــة 
ــع مــجــلــس  والـــــشـــــؤون املـــحـــلـــيـــة والــــعــــاقــــة مــ

النواب واملتحدث الرسمي باسم الحكومة.
وارتــفــعــت أيــضــا مــشــاركــة »االتــحــاد الوطني 
الــــحــــر« فــــي الـــحـــكـــومـــة مــــن ثـــــاث إلـــــى أربــــع 
حــقــائــب، بــتــعــيــن مــحــســن حــســن عــلــى رأس 
وزارة التجارة خلفا لرضا لحول، إلى جانب 
وأماك  والرياضة،  والشباب  البيئة،  وزارات 

الدولة.
غــيــر أن املــتــغــّيــر األكـــبـــر فـــي نــظــر املــراقــبــن، 
ـــل فــــي تـــخـــلـــي حــــركــــة »الـــنـــهـــضـــة« عــن 

ّ
يـــتـــمـــث

الــرمــزي داخــل الحكومة ودخولها  وجــودهــا 
الرغم من  الجديد. وعلى  التشكيل  إلى  بقوة 

اب دولة، 
ّ
أنها كانت ممثلة بوزير وثاثة كت

الحضور في  بـــارزة  الــيــوم  أنها أصبحت  إال 
الحكومة الثانية، مع محافظة زياد العذاري 
على منصبه في وزارة التشغيل، وانضم إليه 
منجي مرزوق وزيرًا للطاقة واملناجم، ونجم 
الدين الحمروني وزيرًا مستشارًا لدى رئيس 

الحكومة مكلفا باليقظة واالستشراف.
ولــكــن الجميع يــعــرف أيــضــا أن تعين وزيــر 
الــعــدل الــجــديــد عمر مــنــصــور، جــاء بمبادرة 
ــر  ــ ــك وزيـ ــ ــذلـ ــ ــة«، وكـ ــهــــضــ ــنــ ــن »الــ ــ ومــــبــــاركــــة مـ
خلفا  الجديد محمد خليل  الدينية  الشؤون 
لعثمان بطيخ، الذي أطاحت به الحركة بعد 
سلسلة من الهجومات العنيفة، وكذلك وزير 
الــداخــلــيــة الــجــديــد الـــهـــادي املـــجـــدوب الـــذي 
أنـــه ســبــق وأن عــمــل مع  بــمــا  يحظى بثقتها 

علي العريض عندما كان وزيرًا.
ويعكس هذا الحضور املباشر وغير املباشر 
ــا واضـــــحـــــا ملــــوضــــوع  ــمـ »الــــنــــهــــضــــة«، حـــسـ لـــــ
املشاركة الحكومية، بعد عدم رضى وتململ 
داخــــل عـــدد مــن قــيــاداتــهــا وقــواعــدهــا بسبب 
حضورها األول الذي ُوصف بالباهت. غير أن 
حضورها البارز سيجعلها في الوقت نفسه 
تــتــحــّمــل مــســؤولــيــة الــنــجــاح والــفــشــل عشية 

االستحقاقات الحزبية والوطنية املقبلة.
فــيــمــا فـــوجـــئ عــــدد مـــن املــتــابــعــن بــمــغــادرة 
فإن  الغرسلي،  نــاجــم  محمد  الداخلية  وزيـــر 
مـــغـــادرة وزيــــر الــخــارجــيــة الــطــيــب الــبــكــوش 
كـــانـــت مــنــتــظــرة ومـــتـــوقـــعـــة. وعـــّبـــر عــــدد من 
النواب من »نداء تونس« بالذات عن غضبهم 

مـــن إبـــعـــاد الــغــرســلــي عــنــد إعـــــان الــتــعــديــل 
الـــحـــكـــومـــي، وهـــــــددوا بـــعـــدم املـــصـــادقـــة على 
الــتــعــيــن الـــجـــديـــد. لــكــن إزاحـــــة الــبــكــوش من 
الخارجية كانت منتظرة منذ أشهر،  حقيبة 
بسبب تباينات واضحة بينه وبن الرئيس 
الــتــونــســي الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي فــي ملف 
امللفن  في  وخصوصا  الخارجية،  العاقات 
الـــســـوري والــلــيــبــي، إذ ســــارع الــبــكــوش إلــى 
إعـــان عـــودة الــعــاقــات مــع الــنــظــام الــســوري 

وهو ما نفاه السبسي مباشرة.
ــــنِّ  ــــك، فـــقـــد ُعـ ــذلـ ــ ــابــــق لـ ــــخـــــاف ســ غـــيـــر أن الـ
الــبــكــوش فــي الــحــكــومــة إلبـــعـــاده فــي مرحلة 
ــداء تــونــس«، وانــتــظــار الفرصة  أولـــى عــن »نــ
املائمة إلزاحته من الحكومة وإبعاده نهائيا 
عن املشهد، بسبب خاف استراتيجي حول 

التحالف مع »النهضة«.
وظــل الــبــكــوش متفرجا على أزمـــة »الــنــداء« 
الجناح  إلــى  االنضمام  يقرر  ولــم  من بعيد، 
الذي يدعمه السبسي إال في األيام الخيرة، 
وبــشــيء مــن الــحــيــاديــة. ولـــم يــكــن السبسي 
ينوي إقالته من الحزب لعدم تقديمه هدية 

رؤساء كتل برلمان مصر
أمنيون ومتّهمون بقضايا فساد

القاهرة ـ العربي الجديد

يفيد عــرض سريع ألبــرز أســمــاء رؤســـاء كتل 
ــبــــرملــــان املـــصـــري  األحـــــــــزاب الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــ
الــجــديــد، بــأنــهــم مــجــمــوعــة مــن ضــبــاط جيش 
ومتهمون  للمخابرات،  ومــنــدوبــون  وشــرطــة، 
بــســرقــة آثــــــار، ومــحــكــومــون بــقــضــايــا تــزويــر 
ونصب وغش تجاري. وقد أشرف على اختيار 
والعسكرية،  العامة  املخابرات  املجلس  نــواب 
بحسب ما كشف عنه في وقت سابق، مسؤول 
الشباب في حملة الرئيس املصري عبدالفتاح 

السيسي، حازم عبد العظيم.
د »العربي الجديد« تاريخ رؤساء الهيئات 

ّ
تفن

البرملانية لألحزاب في مجلس النواب، املقّرر 
ــد املـــقـــبـــل، والـــذيـــن  ــ ــــى جــلــســاتــه، األحـ عــقــد أولـ
يــنــتــمــي معظمهم إلـــى األجـــهـــزة األمــنــيــة، في 
الـــبـــرملـــان الــــذي يــضــم 84 نــائــبــا مـــن الــضــبــاط 
الــســابــقــن فــي الـــقـــوات املــســلــحــة، واملــخــابــرات 
ــة، مــن  ــرطــ ــيــــة، وجــــهــــاز الــــشــ الـــعـــامـــة والــــحــــربــ

إجمالي 596 نائبا. 
ــد« الـــعـــريـــق، الــــذي  ــ ــوفـ ــ ــزب »الـ ــ الـــبـــدايـــة مــــع حـ
فــرضــت هــيــئــتــه الــعــلــيــا، فـــي اجــتــمــاعــهــا، يــوم 
الثاثاء، بقيادة رئيس الحزب السيد البدوي، 
املعّن،  النائب  »الــوفــد«،  اختيار سكرتير عام 
بهاء الدين أبو شقة، رئيسا للكتلة البرملانية 
للحزب )36 نائبا(، بعدما كان النواب يرغبون 
خبن مــنــهــم، وتــحــديــدًا 

َ
فــي اخــتــيــار أحـــد املنت

رجل األعمال، البرملاني املخضرم محمد عبده.
ــن أبـــــو شـــقـــة، الــــــذي يــــــرأس أولــــى  ــــرف عــ ــعـ ــ وُيـ
جــلــســات الــبــرملــان كــأكــبــر األعـــضـــاء ســنــا )77 
االستخباراتية. هو  األجهزة  من  ربه 

ُ
ق عاما(، 

عنَّ من قبل الرئيس 
ُ
النائب الوفدي الوحيد امل

عبد الفتاح السيسي. ونجله محمد أبو شقة، 
هــــو املـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي لــحــمــلــة الــســيــســي 

االنتخابية.
املدعوم  »التحالف«  قــيــادات  حاليا  وتسعى 
مــن أجــهــزة الـــدولـــة، إلـــى وضـــع أبـــو شــقــة في 
ــي رئــيــس الـــبـــرملـــان، على 

َ
مــنــصــب أحـــد وكــيــل

الرغم من الخافات الظاهرة بن »التحالف« 
ــاق املــعــلــن لــلــحــزب عن  ــقـ و»الـــــوفـــــد«، واالنـــشـ
 عـــن تـــجـــاوز الــحــزَبــن 

ً
ــم مـــصـــر«، فـــضـــا ــ »دعـ

األعلى مقاعد من »الوفد«، وهما »املصرين 
األحــــــــرار« )65 مـــقـــعـــدًا(، و»مــســتــقــبــل وطـــن« 
ــُعــــرف فـــي املــجــالــس  )53 مـــقـــعـــدًا(. وجـــــرى الــ
وكيلي  منصب  منح  على  السابقة  النيابية 
املجلس لــألحــزاب األعــلــى مــقــاعــد. واخــتــارت 
ــد«، الــنــائــَبــن صــاح  »الـــوفـ ـــ الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـ
شوقي )لواء سابق في جهاز األمن الوطني، 
ونجح عن دائرة طما في محافظة سوهاج(، 
وطلعت الــســويــدي )رجــل أعــمــال، ونجح عن 
دائـــــرة ديــــرب نــجــم فـــي مــحــافــظــة الــشــرقــيــة(، 

كنائَبن لرئيس الهيئة.
ل للمخابرات الحربية«، 

ّ
كما عّن »الفتى املدل

رئيس حــزب »مستقبل وطــن«، محمد بــدران، 
ــاد، رئيسا  ــ األمــــن الـــعـــام لــلــحــزب، أشــــرف رشـ
لــلــهــيــئــة الــبــرملــانــيــة، مـــن دون انـــتـــخـــاب، وهــو 
فائز على قائمة »فــي حــب مــصــر«، عــن قطاع 

محافظات الجيزة والصعيد.
ــثــــريــــة، »املـــصـــريـــن األحــــــــرار«،  ــــزب األكــ ــا حـ ــ أمـ
بــرئــاســة نــجــيــب ســــاويــــرس، فــرئــيــس هيئته 
املنتخب من قيادات الحزب، هو عميد الشرطة 
الــفــائــز باملقعد النيابي  الــســابــق، عــاء عــابــد، 
 في برملان 2010 

ّ
عن الحزب »الوطني« املنحل

املزّور، )أحد أسباب اندالع ثورة 25 يناير(.
خـــرج عــابــد مــن خــدمــتــه فــي ســن مــبــكــرة جــراء 
آثــاٍر حن كان رئيسا لوحدة املباحث  سرقته 
ــيـــادات الــداخــلــيــة  فـــي قــســم الـــهـــرم، وخــّيــرتــه قـ
ــبـــوطـــات، أو تــقــديــم  مــــا بــــن اســـتـــرجـــاع املـــضـ
اســتــقــالــتــه مــن الــخــدمــة، وجــــاء قــــراره لصالح 
أشرف  املحامَين  كا  وكــان  األخير.  االختيار 
طلبة وخميس منصور، فد تقدما بباغ إلى 
الــنــائــب الــعــام الــســابــق، عــبــد املــجــيــد محمود 
)ُحفظ من دون تحقيق في وقت الحق(، حمل 
رقـــم 3751 عــرائــض الــنــائــب الــعــام، بــتــاريــخ 7 
ــارس/آذار 2011، ضــد رئــيــس مباحث قسم  ــ مـ
عــابــد، ورئيس  الــنــمــرس، سعيد محمود  أبــو 
ــي 

َ
ــابـــد، وشــقــيــق مــبــاحــث قــســم الـــهـــرم، عــــاء عـ

زوجته مــروان ومرادحي )نجا رجل األعمال 
إســمــاعــيــل مـــرداحـــي(، ووزيــــر الــدولــة السابق 

لآلثار، زاهي حواس.
واتهم املحاميان في لجنة الحريات في نقابة 
املـــذكـــوريـــن، بتسهيل ســرقــة أرض  املــحــامــن، 
مساحتها 220 فــدانــا، وقــيــراطــان، و14 سهما 
عــام 2000، ملك اإلصــاح  في منطقة دهشور 
الضابطن  الــزراعــي، مستغلن سلطة ونفوذ 
 عن التورط في تهريب 

ً
من عائلة واحدة، فضا

اآلثــار للخارج، وبيعها، مستغلن سلطتهما 
ونــفــوذهــمــا. وجـــاء فــي الــبــاغ، أن الضابطن 
الفرعونية من منطقة  اآلثــار  سّها استخراج 
آثار األهرامات ودهشور في مركز البدرشن، 
وجمعا ثـــروة طــائــلــة، ثــم اســتــقــاال بعدها من 
جهاز الشرطة، بعد نهب وسلب أموال الدولة 

من دون وجه حق.
أما حزب »ُحماة الوطن« )18 مقعدًا(، فعمره 
20 شهرًا فقط، ويرأس كتلته البرملانية وكيل 
جـــهـــاز املـــخـــابـــرات الــحــربــيــة األســـبـــق، الـــلـــواء 
حسام أبو املجد. وشارك في تأسيس الحزب 
ــنــــراالت »املـــخـــابـــرات  عــــام 2014، عــــدد مـــن جــ

ــم: مــؤســس  ــ ــــرزهـ الـــحـــربـــيـــة« املــتــقــاعــديــن، وأبـ
ــة، الـــفـــريـــق جـــال  ــريــ ســـــاح الـــصـــاعـــقـــة املــــصــ
مــحــمــود الــهــريــدي )رئــيــس الــحــزب الــحــالــي(، 

ومــديــر املــخــابــرات الــحــربــيــة األســـبـــق، الــلــواء 
كـــمـــال عـــامـــر، مـــرشـــح تــحــالــف »دعـــــم مــصــر« 
)إحدى  القومي  الدفاع واألمــن  لرئاسة لجنة 
ملدير  السابق  واملساعد  البرملان(،  لجان  أهــم 
املـــخـــابـــرات الــحــربــيــة لــلــتــدريــب والــتــخــطــيــط، 

اللواء ناجي شهود.
الجمهوري«  اخــتــار حــزب »الشعب  بـــدوره، 
)13 مقعدًا(، لواء الجيش محمد صاح أبو 
املجلس.  فــي  الــحــزب  لكتلة  رئــيــســا  هميلة، 
ــي الـــقـــوات  وأبــــــو هــمــيــلــة ضـــابـــط ســـابـــق فــ
املسلحة. ُعّن مساعدًا لرئيس هيئة الرقابة 
نفوذ  عبر  النيابي  بمقعده  وفــاز  اإلداريــــة، 
ــيـــاط فــــي مــحــافــظــة  عــائــلــتــه فــــي دائـــــــرة الـــعـ
الجيزة. أعلن ترشحه، أخيرًا، لرئاسة لجنة 

اإلدارة املحلية في مجلس النواب.
وتـــرأس كتلة حــزب »املــؤتــمــر« )12 مقعدًا(، 
أحمد حلمي الشريف. واختير أحمد خليل 
خيرالله رئيسا لكتلة حزب »النور« السلفي 

)11 مقعدًا(.
ــمــــال، أكـــمـــل قـــرطـــام، كتلة  وتـــــرأس رجــــل األعــ
حـــزب »املــحــافــظــن« )6 مــقــاعــد(، والـــتـــي فــاز 
ــم الـــدولـــة«. وُيــعــد  ـــ5 مــنــهــا عــلــى قــوائــم »دعــ بـ
ــام، أحــــد أكـــبـــر مـــمـــّولـــي قــائــمــة الـــدولـــة،  ــرطــ قــ
ــة فــي  ــلـ ــامـ ــعـ ـــات الـ ـــركـ ـــشـ ــــن الـ ــك عـــــــددًا مـ ــلـ ــمـ ويـ
ملؤسسة  ملكيته  جانب  إلــى  البترول،  مجال 
أسهم  فــي  وشــراكــتــه  الصحافية،  »التحرير« 
جــريــدة »املـــصـــري الـــيـــوم« الــيــومــيــة. وصـــدر، 
أخــيــرًا، بحق قــرطــام، حكم بالسجن ملــدة عام 
من محكمة جنح الدقي، مع غرامة ألف جنيه 
واقــعــة  فـــي  الــتــنــفــيــذ،  ــقـــاف  إليـ دوالرا(   128(
اتـــهـــامـــه بــتــقــديــم مــســتــنــدات مـــــــزّورة بسبب 
خــــاف عــلــى قــطــعــة أرض حــصــل عــلــيــهــا في 

منطقة جزيرة الذهب في محافظة الجيزة.
ــــي 10 قـــضـــايـــا نـــصـــب وغـــش  أمــــــا املـــتـــهـــم فـ
تـــجـــاري، والـــصـــادر بــحــقــه عـــدد مــن األحــكــام 
غير النهائية، فهو النائب عن دائرة كرداسة 
فـــي الـــجـــيـــزة، ســعــيــد حـــســـاســـن، فــقــد عــّيــنــه 
رئــيــس »تــيــار االســتــقــال« أحــمــد الفضالي، 
رئــيــســا لــلــهــيــئــة الــبــرملــانــيــة لــحــزب »الــســام 

الديمقراطي« )5 نواب(.

كشف حازم عبد العظيم، مسؤول الشباب في حملة الرئيس المصري 
إّن  له  قال  السيسي  مساعدي  »أحد  أّن  )الصورة(،  السيسي  الفتاح  عبد 
في  كــان  وطــن  مستقبل  »حــزب 
األصل جبهة مستقبل وطن، الذي 
ككيان  الحربية  المخابرات  أسسته 
ــاف  وأض ــرئــيــس«.  ال لــدعــم  شبابي 
»لم  له  مقاٍل  في  العظيم،  عبد 
عودة  في  شك  ــى  أدن ــديَّ  ل يكن 
بعد  مصر  لدعم  وطن  مستقبل 
لو  حتى  بينهما،  الشكلي  الخالف 
تنافس  فهو  أجهزة،  صــراع  فيه 

داخلي على الوالء للرئيس«.

اقتحم نحو عشرة مستوطنين، أمس الخميس، باحات المسجد األقصى 
المحتلة، تحت حماية وحراسة مشددة من قبل شرطة  القدس  في 
االحتالل اإلسرائيلي. وذكرت مصادر 
محلية أن »أحد المستوطنين شرع 
بالحديث للمستوطنين عن الهيكل 
كحركة  تاريخه،  وعــن  المزعوم 
كما  للمقدسيين«.  اســتــفــزازيــة 
من  عددًا  االحتالل  قوات  اعتقلت 
الشبان والكهول في قرى وبلدات 
المحتلة، وهدمت  الغربية  الضفة 
سلوان،  بلدة  في  اللوزة  بحي  منزًال 

تعود ملكيته لعائلة أبو دياب.

تنافس على الوالء

انتهاكات واعتقاالت

وزيــر  أن  ــى  إل المعلومات  آخــر  تشير 
الطيب  استبداله،  تم  الذي  الخارجية 
االتحاد  رأس  على  سيُعيَّن  البكوش، 
المغاربي، بامتيازات وزير، ولكنه إبعاد 
تونس.  في  الداخلي  الشأن  عن  تام 
إلى  أيــضــً  المعلومات  تلفت  كما 
الخارج  الداخلية  وزير  تعيين  إمكانية 
الغرسلي  ناجي  التشكيلة، محمد  من 
توهامي  للخارجية  الدولة  وكاتب 
العبدولي في منصبْي سفيَرين لتونس 
ــرة  ووزي والسعودية،  المغرب  في 
الثقافة لطيفة األخضر، ممثلة تونس 

لدى اليونسكو.

»ترضيات« 
للمبعدين

توّعد نائب رئيس المكتب 
السياسي لحركة »حماس«، 

إسماعيل هنية، االحتالل 
بمفاجآت في أي 

مواجهة مقبلة، مؤكدًا 
أن »القسام« ستفاجئ 

العالم في أي مواجهة

يالقى التعديل 
الحكومي الجديد في 

تونس انتقادات عدة، 
تركزت على اختيار 

خميس الجيهناوي، وزيرًا 
للخارجية

تراجع الصيد عن خيارات حكومته األولى المعتمدة على التكنوقراط )أمين األندلسي/األناضول(

شهدت 
تونس 
دعوات 
شعبية 
لتجريم 
التطبيع 
مع 
إسرائيل 
)ياسين 
غيدي/
األناضول(

معظم رؤساء الكتل مقربون من األجهزة االستخباراتية )خالد دسوقي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

القوات المصرية 
تقتل 3 معارضين

ــعـــارضـــن مــصــرعــهــم،  لـــقـــي ثـــاثـــة مـ
أمــــس الــخــمــيــس، بـــرصـــاص الـــقـــوات 
ــة الــــعــــاشــــر مــن  ــنـ ــديـ املــــصــــريــــة فــــي مـ
ــان، فــــي الـــشـــرقـــيـــة. ووصـــفـــت  ــ ــــضـ رمـ
القيادات األمنية هؤالء بأنهم »جزء 
مـــن الــخــلــيــة اإلرهـــابـــيـــة الـــتـــي نــفــذت 
ــهــــداف رئــــيــــس جــامــعــة  ــتــ واقــــعــــة اســ
الحكيم نور  الدكتور عبد  الزقازيق، 
ــام مــنــزلــه  ــ ــاء تــــواجــــده أمـ ــنـ الــــديــــن، أثـ
منتظرًا سيارة الجامعة للتوجه إلى 

عمله، الشهر املاضي«. 
)العربي الجديد(

... وغموض حول 
استهداف سياح من 

فلسطينيي 48 
استهداف  واقــعــة  الــغــمــوض  يكتنف 
حـــافـــلـــة ســيــاحــيــة تـــقـــل ســـيـــاحـــا مــن 
فــلــســطــيــنــيــي األراضـــــــي املــحــتــلــة في 
فــي  الـــخـــمـــيـــس،  ــــس  أمـ  ،1948 الــــعــــام 
شــــارع الـــهـــرم فـــي مــحــافــظــة الــجــيــزة 
املــصــريــة. وأشــــارت الـــروايـــة األمنية 
 »15 شخصا مجهولي الهوية 

ّ
إلى أن

مــــروا أمــــام الــفــنــدق وقـــامـــوا بــإطــاق 
الخدمات  باتجاه  النارية  املفرقعات 
ــا دعـــــا الـــقـــوات  ــة، مــ ــّيـ ــنـ ــعـ ــة املـ ــيـ ــنـ األمـ
ــر الـــهـــجـــوم  ــ ــفـ ــ ــة لـــــلـــــرد«. وأسـ ــيــ ــنــ األمــ
عــن خــســائــر مـــاديـــة، مــن دون وقــوع 
تــعــلــن أي جــهــة  ولـــــم  أي إصـــــابـــــات، 

مسؤوليتها عن الحادثة.
)العربي الجديد(

زعبي تدعو لوقف 
التنسيق مع االحتالل

اعـــــتـــــبـــــرت الــــنــــائــــبــــة الــــعــــربــــيــــة فــي 
ــيــــســــت، حــــنــــن زعــــــبــــــي، أمــــس  ــنــ ــكــ الــ
التنسيق  »اســـتـــمـــرار  أن  الــخــمــيــس، 
ــع إســــرائــــيــــل يـــقـــف عــائــقــا  ــنــــي مــ األمــ
الفلسطيني،  الشعبي  النضال  أمــام 
ويعتبر تنازاًل عن ورقة قوة مهمة«. 
وأضـــافـــت زعـــبـــي، أثـــنـــاء مــشــاركــتــهــا 
فــــي نـــــــدوة نــظــمــتــهــا هـــيـــئـــة شــــؤون 
الـــلـــه،  األســـــــرى واملــــحــــرريــــن فــــي رام 
»عــلــيــنــا تــفــعــيــل قـــوتـــنـــا عـــبـــر ثــاثــة 
التنسيق  مسارات مهمة؛ أواًل، وقف 
األمني مع إسرائيل، ثانيا، محاكمة 
إســـرائـــيـــل ومــاحــقــتــهــا فـــي املــحــاكــم 
الدولية، وثالثا، العمل على مقاطعة 

وعزل إسرائيل في كل مكان«.
)العربي الجديد(

روسيا البيضاء تغلق 
سفارتها في تل أبيب 

ــنــــت روســـــيـــــا الــــبــــيــــضــــاء، أمــــس  ــلــ أعــ
الــخــمــيــس، إغــــاق ســفــارتــهــا فـــي تل 
إغـــــــاق إســـرائـــيـــل  عـــلـــى  ــــب، ردًا  ــيـ ــ أبـ
سفارتها في مينسك. وقال املتحدث 
روســــيــــا  خـــــارجـــــيـــــة  وزارة  بـــــاســـــم 
في  ميرونجيك،  ديميتري  البيضاء، 
بــيــان لـــه، إن بــــاده اضــطــرت إلغــاق 
ســفــارتــهــا فــي تــل أبــيــب انــطــاقــا من 

مبدأ املعاملة باملثل.
)األناضول(
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واشنطن وسيول وطوكيو تتعهد بـ»رد قوي وموّحد«

»قنبلة« كوريا الشمالية تستنفر العالم

فرنسا: إحباط محاولة 
اقتحام مركز شرطة

فنزويال: انطالق المواجهة بين الرئيس و األكثرية البرلمانية

برلين ولندن تستدعيان 
سفير كوريا الشمالية 

للتنديد بالتجربة

أمهلت المعارضة نفسها 
»ستة أشهر« لتنحية 

الرئيس بطريقة دستورية

املنــددة  الدوليــة  املواقــف  تســتمر 
بإجــراء  الشــمالية  كوريــا  بقيــام 
للقنبلــة  األولــى  تجربتهــا 
»الناجحة«،  الهيدروجينيــة التــي وصفتهــا بـ
اإلقليميــة  الــدول  بــن  القلــق  تصاعــد  وســط 
املجــاورة التــي ذهب بعضهــا إلى حد مطالبة 
الالزمــة  اإلجــراءات  باتخــاذ  األمــن  مجلــس 
تجــاه كوريــا الشــمالية التــي تخضــع أساســا 
لعقوبات أميركية وأممية، وتلويح برد دولي 

قوي وموحد.
وحليفتاهــا  املتحــدة  الواليــات  ووعــدت 
كوريــا  آســيا  فــي  الرئيســيتان  العســكريتان 
جهودهــا  بتوحيــد  واليابــان،  الجنوبيــة 
حزمــا  أكثــر  ســريع  دولــي  رد  إلــى  للتوصــل 
بعد التجربة النووية الكورية الشمالية التي 
األربعــاء، وذلــك بعدمــا  أمــس  مــن  أول  جــرت 
أجــرى قــادة الــدول الثــالث محادثــات هاتفيــة 

بحثت تجربة كوريا الشمالية.
وأجرت رئيســة كورية الجنوبية، بارك غيون 
بــارك، محادثــة هاتفيــة مع الرئيــس األميركي 
تخللهــا  الخميــس،  أمــس  أوبامــا،  بــاراك 
التأكيــد أن التجربــة األخيــرة »تســتحق أقوى 
بيــان  وأضــاف  كمــااًل«.  وأكثرهــا  العقوبــات 
الرئيســن   

ّ
أن الجنوبيــة  كوريــا  عــن  صــادر 

الثمــن  الشــمال  يدفــع  أن  »علــى  أيضــا  اتفقــا 
املناســب« ووعــدا بالتعــاون بشــكل وثيــق من 

أجل تبني قرار قوي في األمم املتحدة.
كما أكد البيت األبيض، في بيان بعد ذلك، أن 
التجربة الكورية الشمالية الجديدة »تشكل 
انتهاكا جديدًا اللتزامات بيونغ يانغ حيال 
القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك قــرارات عــدة« 
أعلنــت  وفيمــا  املتحــدة.  األمــم  عــن  صــادرة 
أنهــا  الخميــس،  أمــس  الجنوبيــة،  كوريــا 
ستســتأنف بث رسائلها الدعائية بمكبرات 
الشــمالية  كوريــا  إلــى  املوجهــة  الصــوت 
حــزب  فــي  مســؤولون  دعــا  الجمعــة،  اليــوم 

وأضــاف  النــووي«.  الســالح  لنــزع  الراميــة 
والواليــات  بــالده   

ّ
أن اليابــان،  وزراء  رئيــس 

والصــن،  الجنوبيــة،  وكوريــا  املتحــدة، 
وروســيا، واألمــم املتحــدة، ســتعمل معــا مــن 
أجل اتخاذ إجراءات فعالة ضد أنشطة كوريا 

الشمالية النووية.
وجــاء تواصــل واشــنطن مــع حلفائهــا بعدمــا 
طمأنــة  إلــى  أســرع  قــد  األبيــض  البيــت  كان 
املجتمــع الدولــي، مشــّككا فــي صحــة تصنيــع 
هــذا النــوع مــن القنابــل. وقــال املتحدث باســم 
البيــت األبيــض، جــوش أرنســت، فــي مؤتمــر 
األربعــاء،  يــوم  واشــنطن،  فــي  صحافــي، 
ــف واملســتقل 

ّ
املكث التحليــل   

ّ
فــإن »حتــى اآلن، 

الــذي تــم تنفيــذه فــي الواليــات املتحــدة ودول 
أخــرى، يشــكك فــي ادعــاءات النظام فــي كوريا 
شــيء  »ال   

ّ
أن املتحــدث،  وأضــاف  الشــمالية«. 

حــدث خــالل الـــ24 ســاعة املاضيــة، وال وجــود 
املتحــدة  الواليــات  دليــل يجعــل حكومــة  ألي 
الشــمالية  كوريــا  لقــدرات  تقييمهــا  تغيــر 

التقنية والعسكرية«. 
وكان مجلس األمن الدولي قد أجمع، األربعاء، 
على التنديد بتجربة كوريا الشمالية، مهددًا 
بتشــديد العقوبات الدولية التي فرضت على 
بيونــغ يانــغ منــذ تجاربهــا الســابقة الثــالث. 
ســاعتن،  اســتمرت  مغلقــة  مشــاورات  وبعــد 
أعلنــت الــدول الـ15 األعضاء في املجلس، ومن 
ها قررت 

ّ
بينهــا الصــن حليفــة بيونغ يانغ، أن

اإلجــراءات  هــذه  علــى  بالعمــل  فــورًا  »البــدء 
التــي ســيتضمنها قــرار جديــد ملجلــس األمــن 

سيستغرق أياما عدة«.
الخارجيــة  باســم  املتحــدث  قــال  جهتــه،  مــن 
تصريحــات  فــي  شــيفر،  مارتــن  األملانيــة، 
الهيدروجينيــة  »التجربــة  إن  صحافيــة، 
تهــدد األمــن اإلقليمــي، والدولي، واالســتقرار، 
األمــن  مجلــس  قــرارات  وتنتهــك  والســالم، 
الدولــي«، داعيــا كوريــا الشــمالية إلــى تطبيق 
طاولــة  إلــى  والعــودة  األمــن،  مجلــس  قــرار 
بــالده  خارجيــة  أن  إلــى  وأشــار  املفاوضــات. 
ستســتدعي ســفير كوريا الشــمالية في برلن 
إلــى مقــر الــوزارة، إلبالغــه بموقــف الحكومــة 
األملانيــة. بدورهــا اســتدعت بريطانيــا ســفير 
نــّددت  ذاتــه،  الســياق  فــي  الشــمالية.  كوريــا 
كوريــا  بتجربــة  التركيــة،  الخارجيــة  وزارة 
تلــك   

ّ
أن  

ً
معتبــرة الخميــس،  أمــس  الشــمالية، 

والســلم  لألمــن  تهديــدًا  »تشــكل  الخطــوة 
العامليــن«. وأوضحت الخارجية التركية، في 
 أنقــرة تدعم الجهود الرامية إلى 

ّ
بيــان لهــا، أن

الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل.
)األناضول، فرانس برس(

»ســاينوري« الحاكــم، أمــس الخميــس، إلــى 
التســلح النــووي، علــى خلفيــة تجربة كوريا 

الشمالية. 
التجربــة فــي كوريــا الشــمالية كانــت حاضــرة 
أيضا في االتصال الذي أجراه أوباما برئيس 
اعتبــر  فيمــا  آبــي،  شــينزو  اليابانــي  الــوزراء 
األخير أن التجربة الهيدروجينية »تهدد أمن 
بالده القومي«. وكان رئيس الوزراء الياباني 
يــوم  صحافيــة،  تصريحــات  فــي  اعتبــر،  قــد 
 »تجربــة القنبلــة الهيدروجينية، 

ّ
األربعــاء، أن

تمثــل انتهــاكا لجهــود مجلــس األمــن الدولــي 
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فــي فنزويــال يتخــذ  السياســي  الوضــع  بــدأ 
 تشــّبث الرئيــس 

ّ
مســارًا أكثــر حــّدة، فــي ظــل

مــع  الحكومــي،  بنفــوذه  مــادورو  نيكــوالس 
إجرائه سلســلة تعديالت وزارية واســعة في 
هــذا الصــدد، فــي وقــٍت أعــادت فيــه املعارضــة 
مجلــس  إلــى  نوابهــا  مــن  ثالثــة  عضويــة 
محكمــة  تعليــق  مــن  الرغــم  علــى  النــواب، 
القضاء العليا عضويتهم ســابقا، ومن شــأن 
تشــريع  النــواب،  لهــؤالء  العضويــة  إعــادة 
واســعة  دســتورية  تغييــرات  أمــام  البــاب 
مواجهــة  وانــدالع  جهــة،  مــن  للمعارضــة 

سياسية مع مادورو، من جهة ثانية.
ائتــالف  فــوز  بعــد  متوقعــا  كان  وكمــا 
الديمقراطيــة«،  الوحــدة  »طاولــة  املعارضــة 
في االنتخابات التشريعية الفنزويلية في 6 
ديســمبر/كانون األول املاضي، بـ 112 مقعدًا 
مــن أصــل 167، تبّدلت األوضاع في كراكاس. 
وبــات أمــام مــادورو فــرص قليلــة للمحافظــة 
مــاء  حفــظ  محاولــة  أبرزهــا  نفــوذه،  علــى 
األخيــرة،  الدســتورية  بالتعديــالت  الوجــه 
فعّن رودولفو ميدينا وزيرًا للمال، ولويس 
ساالس، وزيرًا لوزارة جديدة سماها »وزارة 
اإلنتاجيــة االقتصاديــة«، مع إبقــاء إيلوجيو 
للنفــط واملناجــم، وديلســي  دل بينــو وزيــرًا 
الخارجيــة،  للشــؤون  وزيــرًا  رودريغيــز 
للدفــاع.  وزيــرًا  لوبيــز  بادرينــو  وفالديميــر 
أريســتوبولو  أيضــا،  مــادورو  عــّن  كمــا 
 محــل خورخــي 

ّ
إيســتوريز، نائبــا لــه، ليحــل

هوغــو  الســابق  الرئيــس  ابنــة  زوج  أريــازا 
للجامعــات  وزيــرًا  بــات  الــذي  تشــافيز، 
إلــى دوره  والتكنولوجيــا، إضافــة  والعلــوم 

كنائب للرئيس للشؤون االجتماعية.
ســياق  فــي  األخيــرة  التعديــالت  وتصــّب 
املواجهــة التــي ينــوي مــادورو خوضهــا فــي 
ى 

ّ
وجه املعارضة، خصوصا أن ساالس يتبن

نظريــة الرئيــس الفنزويلــي، التــي تــرى بــأن 

»املعارضة والهيئات االقتصادية تخوضان 
حربــا اقتصاديــة، للتســّبب بحصــول نقــٍص 
حــادٍّ فــي الســلع واملــواد الغذائيــة وتقويــض 
اســتقرار الحكومــة«، وذلــك لتبريــر معــّدالت 
البــالد،  فــي  العالــم  فــي  األعلــى  التضخــم 
وتبرير النقص الواسع في السلع األساسية. 
وقــد شــهدت فنزويــال فــي األشــهر األخيــرة، 
انهيارًا اقتصاديا بوتيرة ترافقت مع تراجع 
أســعار الخــام، علــى الرغــم مــن امتالكها أكبر 
احتياطيــات العالــم النفطيــة. ويثيــر النقص 
الــذي  املتســارع،  للســلع والتضخــم  اليومــي 
اســتياًء  لخبــراء،  وفقــا  املائــة  فــي   200 بلــغ 

شعبيا استفادت منه املعارضة.
»حالــة  بإعــالن  وعــد  قــد  مــادورو  وكان 
خطــة  وتقديــم  االقتصاديــة  الطــوارئ 
للبرملان«، مضيفا أن »الهدف من إنشــاء هذا 

بنشــاط  التحــّرك  هــو  االقتصــادي،  الفريــق 
الــذي  الخطيــر  للوضــع  للتصــّدي  أكبــر، 
نواجــه  »نحــن  وأضــاف  فنزويــال«.  تواجهــه 
وضعــا اقتصاديــا جديــدًا طارئــا، وفــي األيام 

قّدم خطة إنقاذ«.
ُ
املقبلة سأ

وأعــرب مــن جهــة أخرى عن »اســتيائه« لقرار 
األكثرية البرملانية الجديدة، سحب كل صور 
وبعــض  تشــافيز،  هوغــو  الراحــل  الرئيــس 

صــور بطــل االســتقالل فــي أميــركا الالتينيــة 
إلــى  ودعــا  البرملــان.  مــن  بوليفــار،  ســيمون 
الفاشــية  التظاهــرات  لهــذه  »التصــدي 
الجديدة واملعادية للتيار البوليفاري، وغير 

الوطنية«.
من جهتها، تستعّد املعارضة بقوة ملعركتها 
مــع مــادورو، فقد افتتحت الجمعية الوطنية 
الجديــدة )البرملــان(، أعمالهــا، يــوم األربعــاء، 
من خالل إعادة ثالثة نواب جدد للمعارضة، 
علــى الرغــم مــن قــرار محكمــة القضــاء العليــا 
كتلــة  رئيــس  ورفــض  عضويتهــم.  تعليــق 
الثانــي  املســؤول  التشــافيزين،  النــواب 
االعتــراف  كابيلــو  ديوســدادو  النظــام،  فــي 
بهــم، وأعلــن عــن تقديــم طعــن أمــام محكمــة 
التشــافيزي  النائــب  ورأى  العليــا.  القضــاء 
اليــاس جــواو، أننــا »نواجــه أزمــة دســتورية، 
ومــا ســيتم إقــراره فــي حضور هــؤالء النواب 

)الثالثة( سُيعتبر الغيا«.
ومــن شــأن إعــادة النــواب الثالثــة، رفــع عــدد 
مقاعــد املعارضــة إلــى 112 مقعــدًا مــن أصــل 
إلــى  الدعــوة  مــن  ُيمكنهــا  مــا  برملانيــا،   167
تأسيســية،  جمعيــة  وتشــكيل  اســتفتاء 
مــدة واليتــه  عبــر خفــض  مــادورو  وتنحيــة 
أمهلــت  وقــد   .2018 عــام  فــي  تنتهــي  التــي 
لتنحيــة  أشــهر«  »ســتة  نفســها  املعارضــة 

الرئيس بطريقة دستورية.
أعلــى  العليــا،  القضــاء  محكمــة  وســتكون 
 أساســيا في 

ً
هيئة قضائية في البالد، عامال

املعركــة الدســتورية، التــي بدأت بــن البرملان 
والســلطات اليســارية، كمــا يعتبــر املحللون. 
القضــاء  »محكمــة  أن  املعارضــة  وتعتقــد 
العليا تدور في فلك التشافيزية، التي عّينت 
قضــاة جــددًا فيهــا، أواخــر ديســمبر«. كما أن 
تيار تشافيز ال يزال قويا لتأثيره الحكومي 

والقضائي وفي الجيش.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ديمتري  الكرملين،  باسم  المتحدث  عن  روسية  أنباء  وكــاالت  نقلت 
بيسكوف، قوله، أول من أمس األربعاء، إن موسكو »قلقة للغاية« من 
بأول تجربة لقنبلة هيدروجينية. وقال  الشمالية  تقارير عن قيام كوريا 
مستفيضة  بدراسة  أمر  بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  إّن  بيسكوف، 
وتحليل  بالزالزل  الخاصة  ذلك  في  بما  المراقبة،  محطات  كل  لقراءات 

الموقف في حالة تأكد صحة التقارير الخاصة بالتجربة.

روسيا تراقب

)Getty( اعتبرت رئيسة كوريا الجنوبية أّن تجربة الشمالية تحٍد للسالم واالستقرار العالمي

عناصر الشرطة بعد إطالق النار  أمام مركزهم في باريس )جيوفري فان در هاسيه/األناضول(

باريس ـ عبداإلله الصالحي

الخميــس،  أمــس  حتفــه،  شــخص  لقــي 
فــي العاصمــة الفرنســية باريــس، بعدمــا 
الرصــاص،  الشــرطة  رجــال  عليــه  أطلــق 
للشــرطة  مركــز  اقتحــام  حــاول  حــن 
الثامنــة  بالدائــرة  »باربيــس«،  حــي  فــي 
الشــرطة.  رجــال  علــى  واالعتــداء  العشــرة 
ووفقــا ملصــادر فــي وزارة الداخليــة، فــإن 
اتجــاه  فــي  ركــض  املذكــور  »الشــخص 
مدخــل مركــز الشــرطة، صارخــا: الله أكبر، 
وبيده ســكن، وكان يرتدي حزاما ناســفا 

تحت معطفه«.
وتبــّن الحقــا، بعــد حضــور املحققــن، أن 
»الحــزام الناســف« كان عبــارة عــن جيــب 
كهربائيــة،  بخيــوط  مربــوط  بالســتيكي 
وال يحتــوي علــى أي مــادة متفجــرة. وأكد 
بيان ملكتب مدعي الجمهورية أن »الرجل 
فــارق الحياة بعــد إصابته بطلقات نارية 
عدة، وّجهها له أفراد الشرطة عند مدخل 
االمتثــال  رفــض  أن  بعــد  الشــرطة،  مركــز 

لألوامر بالتوقف«.
وأضــاف البيــان، أن »الرجل لم يكن يحمل 
أي أوراق هويــة، غيــر أن املحققــن عثــروا 
في جيوبه على هاتف نقال وعلم لتنظيم 
الدولة اإلسالمية )داعش(، باإلضافة إلى 
ورقة مكتوب عليها نّص باللغة العربية، 

ى العملية بوضوح«.
ّ
يتبن

اإلرهــاب«  محاربــة  »مكتــب  ــف 
ّ
وُكل

بباريــس،  القضائيــة  الضابطــة  فــي 
»التحقيــق في مالبســات هــذا الحادث«،  بـ
»هجــوم  حــول  رســمي  تحقيــق  تــح 

ُ
وف

ومحاولــة اغتيــال فــي حق موظفي الدولة 
ر أي 

ّ
مرتبطــة بعمليــة إرهابية«. ولم تتوف

هاجم.
ُ
معلومات عن هوية الشخص امل

قــوات  انتشــرت  الحــادث،  وقــوع  وفــور 
الشــرطة وعناصــر فرقــة متخصصــة فــي 
الشــرطة  مركــز  محيــط  فــي  األلغــام  نــزع 
الذي تعّرض للهجوم، بكثافة، وكذلك في 
كل شوارع حي باربيس، وهو حّي شعبي 
العــرب  املهاجريــن  مــن  غالبيــة  تقطنــه 
الداخليــة  وزيــر  حضــر  كمــا  واألفارقــة. 
دًا.

ّ
برنار كازنوف إلى مكان الحادث متفق

وتزامن إحباط الهجوم مع إحياء الذكرى 
األولــى العتــداءات باريــس فــي 7 ينايــر/

كانــون الثانــي 2015، ضــد مقــّر صحيفــة 
»شارلي إيبدو«، والتي أسفرت عن مقتل 
الفرنســي  الرئيــس  وأكــد  شــخصا.   12
فرانســوا هوالنــد، أمــس الخميــس، خــالل 
حفل تكريم لضحايا االعتداء، أن »العالم 
ومعتاديــن  مصممــن  محاربــن  يواجــه 
علــى القتــل«. وأعــرب عــن »امتنــان األمــة 
لقــوات األمــن الفرنســية، التي تســهر على 
ومفتوحــة  وموّحــدة  حــّرة،  فرنســا  بقــاء 
رجــال  »أحيــي  وأضــاف:  العالــم«.  علــى 
الشــرطة والــدرك والعســكرين والجمارك 
علــى  يســهرون  الذيــن  واالســتخبارات، 
مــن  واألشــخاص  املؤسســات  حمايــة 
»اإلرهابيــن  أن  إلــى  مشــيرًا  ملــل«،  دون 
الفرنســين«.  عيــش  طريقــة  يســتهدفون 
فــي  »داعــش  أن  هوالنــد  أكــد  حــن  وفــي 
أن  أعلــن  الداخــل«،  فــي  تقهقــر  حالــة 
»حكومته وحلفاءها في العالم، يعملون 
للتنظيــم  املاليــة  املــوارد  تجفيــف  علــى 
اإلرهابــي«. وأوضــح فــي الوقــت ذاتــه أن 
تســتلزمان  التهديــد وخطورتــه  »فداحــة 
منا رفع التأهب إلى مستوى أعلى«. وأّكد 
التحقيــق  قــدرة  أن علــى »فرنســا تعزيــز 
القضائي وتكييف وضعها القانوني مع 

الحالة األمنية الراهنة«.

فرانسوا  الفرنسي،  الرئيس  كشف 
مناصب  خلق  »تــم  أنــه  هــوالنــد، 
إضافية في الشرطة واالستخبارات، 
أتاح  الطوارئ  بحالة  العمل  وأن 
بعد  للقانون  انتهاكًا   25 كشف 
الشرطة«.  بها  قامت  مداهمات 
أنــه »منذ عــام تــّم منع  وأوضــح 
الــخــروج  ــن  م نــحــو 200 شــخــص 

للجهاد في سورية والعراق«.

حالة الطوارئ

تأزم الوضع في فنزويال مع نهاية األسبوع 
الماضي، من جرّاء دعوات كل من السلطة 
الثالثاء  ــوم  ي التظاهر،  ــى  إل والــمــعــارضــة 
الماضي، ما أثار المخاوف من وقوع أعمال 
لكن  األهلية.  للحرب  بفنزويال  تودي  عنف، 
الثالثاء، بعد تأكيد  ـ  التوتر تراجع ليل االثنين 
الرئيس نيكوالس مادورو )الصورة( أن »النواب 
الجدد سيتسلمون مهامهم األربعاء وسط 

أجواء سلمية«.

تهدئة نيابية

كشفت وثيقة 
صادرة عن 

االستخبارات األلمانية، 
نُشرت أمس الخميس، 
أن »التهديدات التي 

تواجه الغرب أكثر 
خطورة مما كانت 
عليه، بعد أحداث 
11 سبتمبر/أيلول 

2001 في الواليات 
المتحدة«. وذكرت 
الوثيقة أن »قوس 
عدم االستقرار قد 

انتقل من أفغانستان 
إلى الجوار المباشر 

ألوروبا«.

أخطر 
من 11 سبتمبر
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اقتصاد

بغداد ـ أحمد النعيمي

واملتقاعديــن  املوظفــن  إن  عراقيــون  محللــون  قــال 
يدفعــون ثمــن ســرقات رئيــس الوزراء الســابق نوري 
املالكــي مليزانيــة البــالد خــالل فتــرة حكمــه الســابقة 
بن عامي 2006 - 2014، حيث تسبب املالكي وحزب 
الدعــوة الــذي يتزعمــه بفقــدان البــالد ألكثــر مــن 300 

مليار دوالر ال أحد يعرف مصيرها إلى اآلن.
وأعلنــت الحكومــة العراقيــة قبــل أيــام، عجزهــا عــن 
دفــع رواتــب املوظفــن واملتقاعديــن بــدءًا مــن أبريــل/ 
نيســان املقبــل نتيجــة االنخفــاض املســتمر ألســعار 

النفــط عامليــا، حيــث يعتمــد اقتصــاد البــالد بنســبة 
95% على إيرادات النفط. 

وقال الخبير االقتصادي حازم السلماني، إن املالكي 
أهــدر خــالل فتــرة حكمــة مئــات مليــارات الــدوالرات 
مــن خزائــن العــراق علــى مشــاريع وهميــة وصفقــات 
فاسدة مختلفة، ما أسفر عن خلّو ميزانية البالد من 
الفوائض املحققة من إيرادات النفط طوال الســنوات 
املاضية التي وصل سعر برميل الخام خاللها ألكثر 

من 115 دوالرًا.
»العربــي الجديــد«،  ويــرى الســلماني، فــي تصريــح لـ
التــي  االقتصاديــة  الكارثــة  هــذه  فــي  الضحيــة  أن 

ســتضرب البــالد هــم املوظفــون واملتقاعــدون الذيــن 
ســتتوقف رواتبهم بســب عجز امليزانية. وكان نائب 
رئيــس الــوزراء املســتقيل بهــاء األعرجي، قــد ذكر في 
تصريحــات ســابقة، أن نــوري املالكــي أهــدر ترليــون 
دوالر مــن ثــروات البــالد خــالل فتــرة حكمــه لثمانــي 
منــح  وبــن  املصيــر  مجهولــة  نفقــات  بــن  ســنوات، 
ومساعدات خارجية، الفتا إلى عدم وجود حسابات 
تبــّن كيــف أنفقــت تلــك املبالــغ الهائلــة، فــي ظــل عــدم 

وجود أية إنجازات أو مشاريع على أرض الواقع.
واعتبر النائب في البرملان العراقي هيثم الجبوري، 
أن العــراق لــن يكــون قــادرًا علــى دفــع رواتــب موظفيه 

خالل عام 2016 بعد العجز الكبير في ميزانية 2016 
والذي وصل إلى 24 مليار دوالر. وقال الجبوري في 
تصريــح صحافــي، إن العراق أقر ميزانية 2016 على 
أســاس ســعر 45 دوالرا للبرميــل، فيمــا تبيــع البــالد 
البرميل بسعر 33 دوالرًا فقط، تذهب منها 20 دوالرًا 
لجــوالت  وفقــا  العامليــة  للشــركات  اســتخراج  كلفــة 
التراخيــص، و5 دوالرات للمحافظــات املنتجــة، وال 
تتبقــى ســوى 8 دوالرات لخزانــة الدولة، وهذا يعني 
أن واردات البــالد لــن تتجــاوز 8 مليــارات دوالر فــي 
2016، فــي الوقــت الــذي تحتــاج فيــه الدولــة لحوالــى 

45 مليار دوالر لدفع رواتب املوظفن واملتقاعدين.

موظفو العراق يدفعون ثمن سرقات المالكي

مصطفى عبدالسالم

أمس الخميس، كان يومًا كارثيًا 
بامتياز بالنسبة للبورصات 

العاملية واألسواق املالية والعمالت 
والنفط واملعادن وأدوات االستثمار 

األخرى باستثناء الذهب الذي 
خرج رابحًا، فقد انهارت البورصة 
الصينية وخسرت 7% من قيمتها 
السوقية في أول نصف ساعة من 
التداول، وبسبب فداحة الخسائر 
واستمرارها جرى تعليق التداول 

بالبورصة، حتى نهاية اليوم، حتى 
يهدأ املستثمرون ويلتقطوا أنفاسهم 

وال يتخذوا قرارات متسرعة قد 
تؤدى إلى مزيد من االنهيارات. 

وفاجأت الصني األسواق بخفض 
جديد في قيمة »اليوان« بشكل 

أوحى للمستثمرين، أن بكني مقبلة 
على فك االرتباط بني عملتها 

والدوالر األميركي، وأن قاع هبوط 
االقتصاد الصيني ربما لم يبدأ بعد، 

وأن ما يحدث مجرد بالون اختبار 
النهيار قادم قد تفوق حدته ما 

حدث في أغسطس 2008، حيث 
انهارت األسواق األميركية وبنوكها 

وقطاعها املالي. 
وانخفضت احتياطيات الصني 

من النقد األجنبي 107.9 مليارات 
دوالر، في ديسمبر/ كانون األول، 

مسجلة أكبر هبوط شهري لها 
على اإلطالق، وأدت أزمة الصني إلى 

إضعاف معنويات وثقة املستثمرين 
الدوليني، خصوصًا في ما يتعلق 
بمستقبل ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم واملحرك األول ألسواق السلع 
واملعادن. وهوت أسعار النفط أكثر 

من 5% لتصل إلى مستويات لم 
تشهدها، منذ 11 عامًا، ولتقترب 
من حاجز 30 دوالرًا للبرميل، مع 

وجود توقعات باتجاهها نحو 
30 دوالرًا في القريب العاجل، 

وأدى انهيار البورصة الصينية 
وأسعار النفط إلى حدوث رعب 

في كل أسواق وبورصات العالم، 
فقد حدث اضطراب شديد في 

األسواق اآلسيوية، وسجلت األسهم 
األوروبية هبوطًا حادًا أمس.

وسيطر اللون األحمر على تعامالت 
البورصات الخليجية والعربية، 

بسبب انخفاض أسعار النفط دون 
33 دوالرًا للبرميل، إضافة إلى 

كارثة بورصة الصني، وخسرت 
البورصة السعودية، األضخم عربيًا، 
3.43% بعيد افتتاح تعامالت أمس، 
وقدرت خسائر البورصات العاملية 

خالل ثالثة أيام فقط بأكثر من 
ترليوني دوالر. وطاولت األزمة، 

أيضًا، أسعار العمالت العاملية التي 
شهدت تقلبات عنيفة، حيث تراجع 
الجنيه اإلسترليني الى أدنى سعره 

في خمسة أعوام ونصف العام 
مقابل الدوالر، وهبط الدوالر أكثر 

من نصف في املائة مقابل الني 
 أدنى مستوى في 

ً
الياباني، مسجال

أربعة أشهر ونصف. في مقابل كل 
هذه الكوارث، كان هناك حصان 

رابح يتنافس عليه كبار املستثمرين 
ويحاولون كسب ثقته ووده، وهو 

الذهب أو املعدن األصفر الذى غرد 
منفردًا، وهرع نحوه املستثمرون 
محتمني به وباحثني عن نوع من 

االستثمار اآلمن البعيد عن مخاطر 
البورصات والنفط.

ال تفرطوا في الذهب الذي بني أيديكم 
..احتموا به حتى يتبني الخيط 

األبيض من الخيط األسود.

ال تفرطوا 
في الذهب

ترامب يحّذر بريطانيا
املرشــح  أن  مــن  أمــس،  ترامــب  دونالــد  باســم  ر متحــدث 

ّ
حــذ

األميركيــة  للرئاســة  الجمهوريــة  التمهيديــة  لالنتخابــات 
فــي  االســتثمارات  مــن  دوالر  مليــار  عــن  للتخلــي  مســتعد 
بريطانيــا إذا ُمنــع مــن دخــول هــذا البلــد. وســيناقش نــواب 

بريطانيــون فــي 18 يناير/كانــون الثانــي الجــاري إمكانيــة 
منــع ترامــب مــن دخــول بريطانيــا بعدما جمعــت عريضة في 
هــذا االتجــاه 570 ألــف توقيــع. ويواجــه املليارديــر األميركــي، 
ســيال مــن االنتقــادات فــي العالم، بعدما اقترح منع املســلمن 

مــن دخــول الواليــات املتحدة إثر مقتل 14 شــخصا في إطالق 
نــار فــي ســان برناردينــو فــي كاليفورنيــا. وتؤكــد مؤسســة 
)مليــار  إســترليني  مليــون جنيــه  يســتثمر 700  أنــه  ترامــب 
)Getty(  .في ملعبن للغولف يملكهما في اسكتلندا )دوالر

قالت شركة ترانسكندا، إنها ستطالب الواليات المتحدة 
التبادل  بتعويضات تبلغ 15 مليار دوالر بموجب اتفاق 
الواليات  حكومة  رفض  بعد  الشمالية،  ألميركا  الحر 
كيستون  الحدودي  النفط  أنبوب  مشروع  المتحدة 
تنوي  أنها  أمس،  بيان  في  الشركة  وذكرت  ال.  اكس 
التبادل  اتفاق  ينص  التي  النزاعات  لهيئة تسوية  التأكيد 
في  أوباما  باراك  الرئيس  قرار  أن  تشكيلها،  على  الحر 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كان »تعسفيًا وغير مبرر«.

غرب  كالغاري  من  تتخذ  التي  ترانسكندا  وأضافت 
الواليات المتحدة مقرًا لها أنها ستحاول في دعواها 
هذا  بسبب  خسرتها  دوالر  مليار   15 من  أكثر  استعادة 

اإللغاء.

أمس  اليابانية  موتورز«  »ميتسوبيشي  شركة  قالت 
في  الوحيد  مصنعها  إغالق  تعتزم  إنها  الخميس، 
للحد  إجراءات  ضمن  األميركية،  المتحدة  الواليات 
في  المبيعات  تراجع  مع  تكبدتها  التي  الخسائر  من 
على  تثقل  التي  الدوالر  وقوة  الشمالية  أميركا  قارة 

العائدات.
وأكدت »ميتسوبيشي« تقارير صحيفة »نيكي« اليابانية، 
في  لمصنعها  مشتريًا  بعد  تجد  أن  تستطع  لم  بأنها 
وقال  العمال،  على  للحفاظ  إلينوي  بوالية  نورمال 
في  األمل  »فقدنا  الشركة:  باسم  الرسمي  المتحدث 
أننا  إال  المصنع،  بشراء  يقوم  سيارات  صانع  عن  البحث 

نبحث عن مشتر محتمل من صناعات أخرى«.

تسجيالت  إن  أمس،  البريطانية  الصناعة  هيئة  قالت 
السيارات في المملكة المتحدة قد ارتفعت لمستويات 
انتعاش  ظل  في  السابق،  العام  خالل  جديدة  قياسية 
ثقة المستهلكين وقوة الجنيه اإلسترليني باإلضافة إلى 

قروض السيارات الرخيصة.
نمو  عن  السيارات  وتجارة  مصنعي  جمعية  وكشفت 
مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة بنسبة 

6.3% لنحو 2.63 مليون سيارة خالل عام 2015.
التي  »فولكسفاغن«  شركة  مبيعات  شهدت  وقد 
فضيحة  أعقاب  في  مؤخرًا،  سلبًا  مبيعاتها  تأثرت 
ارتفاعًا  ديزل،  لسيارات  االنبعاثات  اختبارات  في  التالعب 

بنسبة 4% خالل العام السابق.

أخبار قصيرة

المغرب يلغي دعم السكر
الرباط ـ مصطفى قماس

تتجه الحكومة املغربية إلى رفع الدعم عن السكر، 
خالل أسابيع قليلة، على أبعد تقدير في مستهل 
شــهر فبراير/شــباط املقبل، حيث ســيتخذ طابعا 
»العربــي الجديــد« إن الحكومــة  تدريجيــا. وقالــت مصــادر لـ
تتفــادى رفــع الدعــم مــرة واحدة، على اعتبار أن ذلك ســيجعل 
سعر الكيلوغرام من السكر يقفز من 70 سنتا إلى 90 سنتا.

ويرجــح أن تمتــد عمليــة رفــع الدعم بما ينتج عنها من زيادة 
فــي ســعر الســكر علــى مــدى أكثــر مــن عــام، كــي تصــل الزيــادة 
فــي األخيــر إلــى 20 ســنتا، حســب تصريحات مصــدر موثوق 
»العربــي الجديــد«. وذهــب وزيــر االقتصــاد واملاليــة، محمــد  لـ
بوســعيد، فــي تصريــح صحافــي، أول من أمــس األربعاء، إلى 
أن رفــع الدعــم عــن الســكر فــي العــام الحالــي، إجــراء ضــروري. 
فــي  ســنوات،  قبــل  العموميــة،  الســلطات  محاولــة  وفشــلت 
رفــع الدعــم عــن الســكر الــذي تســتعمله شــركات املشــروبات 

الغازيــة، علــى اعتبــار أنها غير معنية به. وشــدد الوزير على 
أن منظومــة الدعــم عبــر صنــدوق املقاصــة غيــر منصفة، على 

اعتبار أن الجميع يستفيدون منه، أغنياء وفقراء.
يســتفيدون  ال  الفقــراء  أن  إلــى  حكوميــة  تقديــرات  وتشــير 
ســوى مــن ثلــث الدعــم، بينمــا يذهــب الباقــي بشــكل متســاو 
مثــل  كثيــرا  الســكر  تســتهلك  التــي  والصناعــات  لألغنيــاء 
صناعــة املشــروبات الغازيــة. ورصــدت الحكومة برســم العام 
الجاري 1.6 مليار دوالر لدعم غاز الطهو، والدقيق املصنوع 
مــن القمــح املحلــي. وعمــدت الحكومــة الحاليــة، منــذ توليهــا 
تدبيــر الشــأن العــام، إلــى رفــع الدعــم عــن البنزيــن والســوالر 
والفيــول، قبــل أن تعمــد، فــي مطلع ديســمبر/كانون األول من 
العام املاضي، إلى تحرير أســعار هذه الســلع. وأكد بوســعيد 
أن الدعــم املحــدد فــي 200 مليــون دوالر، الــذي يخصــص عبــر 
لتوفيــر  للســكر، ســيوجه بشــكل متســاو  املقاصــة  صنــدوق 

التجهيزات الطبية ودعم صندوق التماسك االجتماعي. 
وتعتبــر جمعيــات لحمايــة املســتهلك، أن التخلــي عــن دعــم 

الســكر، ســيدفع املغاربــة إلــى وضــع حد للتبذير الــذي يعرفه 
مستهلك هذه السلعة، وإن كان بعضها يتساءل حول تأثير 
الزيــادة فــي األســعار علــى بعــض الفئــات فــي األريــاف التــي 
تقبــل كثيــرا علــى صنــف معــن مــن الســكر يعــرف فــي املغــرب 
الفيدراليــة  رئيــس  الخراطــي،  بوعــزة  ويشــير  »القالــب«.  بـ
املغربيــة لحقــوق املســتهلك، إلــى أن رفع الدعم ســيدفع األســر 
فــي  يســتجيب  مــا  وهــو  االســتهالك،  ترشــيد  إلــى  املغربيــة 
التــي توصــي  تصــوره لتوصيــات منظمــة الصحــة العامليــة 

البالغن واألطفال بخفض استهالكهم من السكر.
فــي  الســكر كمدخــل  التــي تســتعمل  الشــركات  أن  إلــى  ونبــه 
الــذي يخصــص  الدعــم  اإلنتــاج، هــي املســتفيد الوحيــد مــن 

للسكر في املغرب.
ويصل استهالك املغرب من السكر إلى 1.2 مليون طن، حيث 
تســتورد  املحلــي،  اإلنتــاج  يغطيهــا  ال  التــي  الحاجيــات  إن 
بنســبة تصــل إلــى 60%، ويجــري تكريرهــا بمصنــع شــركة 

»كوسيمار« في مدينة الدار البيضاء.
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الرياض ـ خالد الشايع

بدأت في السعودية حملة شعبية 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق ملــقــاطــعــة الــســلــع 
ــة، خـــاصـــة االســتــهــاكــيــة  ــيــ ــرانــ اإليــ
مــنــهــا، فــيــمــا اســتــجــاب عــــدد كــبــيــر مـــن رجـــال 
األعــــمــــال لــتــلــك الـــحـــمـــات، وبـــــــدأت كــثــيــر مــن 
إزالــة  الرياض وباقي مــدن اململكة في  متاجر 
ــا. ويــبــلــغ  ــهـ الــســلــع اإليـــرانـــيـــة مـــن عــلــى رفـــوفـ
حجم التبادل التجاري بني إيران والسعودية 
أكــثــرهــا  مـــلـــيـــون دوالر،  ــتـــي  ــائـ مـــائـــة ومـ بــــني 
ســلــع اســتــهــاكــيــة مــثــل الــكــافــيــار والـــزعـــفـــران 

واملكسرات والحلويات والسجاد الفاخر.
فــي املــقــابــل، قــالــت وكــالــة »الــطــلــبــة« اإليــرانــيــة 
أمس  حظرت،  اإليرانية  الحكومة  إن  لألنباء، 
الخميس، استيراد جميع املنتجات املصنوعة 
في السعودية. وذكرت الوكالة أنه جرى اتخاذ 
القرار في اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس 

اإليراني حسن روحاني.
التي  السعودية  التجزئة  أســـواق  أول  وكــانــت 
استجابت لدعوات املقاطعة الشعبية، أسواق 
العثيم التي تملك أكثر من 52 فرعا في مختلف 
مــــدن املــمــلــكــة، حــيــث أكــــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
الشركة  أن  الــقــفــاري،  محمد  يــوســف  للشركة، 
اتخذت قرارا بمقاطعة املنتجات اإليرانية في 
القفاري  وشـــدد  الشعبية.  للحملة  استجابة 
على أن: »كل منتج يحتوي على باركود )رقم 
أســواق  بالرقم 626 ال يشّرف  تسلسلي( يبدأ 
ــان ربــــحــــه«. وتــحــمــل  ــ الــعــثــيــم بـــيـــعـــه، مــهــمــا كـ
املنتجات اإليرانية تسلسا رقميا دوليا يبدأ 
بالرقم 626 لتمييزها عن بقية مناشئ العالم.

ــاب املـــحـــات  ــهـــج، قـــــرر أصــــحــ ــنـ وعـــلـــى ذات الـ
التجارية عدم شراء أي منتج إيراني، بما في 

تونس ـ فرح سليم

الحكومة  التونسية سياسة  املعارضة  تنتقد 
في اللجوء إلى الدين الخارجي، دون العودة 
للبرملان فــي أغــلــب األحــيــان، مــا يــهــدد الــدولــة 
بــأعــبــاء ديـــون تــقــتــرب مــن نــصــف إجــمــالــي ما 
في  برملانيون  وطالب  تونس سنويا.  تنتجه 
أكثر من مناسبة، الحكومة بجرد كامل ملجمل 
الديون الخارجية التي حصلت عليها تونس 
ــراء  ــ فــــي الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس األخــــيــــرة مــــع إجـ

تدقيق في صرف هذه األموال.
وانتقد النائب في البرملان عن كتلة املعارضة 
بحزمة   2016 عــام  انــطــاق  الشامخي،  فتحي 
جديدة من القروض وصفها بالخطيرة نظرا 
إلــى  الــفــائــدة اإلجــمــالــيــة فيها  الرتـــفـــاع نسبة 

وأبلغ  واإلنــتــاجــيــة،  االستهاكية  السلع  ذلــك 
أصحاب املحات شرائح املستهلكني بمعاينة 
الــســلــع، والــتــأكــد مــن أنــهــا غــيــر مــســتــوردة من 
إيران قبل شرائها، بالرجوع إلى الباركودات 
ــقـــول اقـــتـــصـــاديـــون إن  والـــجـــهـــة املــصــنــعــة. ويـ
مــقــاطــعــة هــــذه الــســلــع لـــن تــكــون مـــؤثـــرة على 
االقتصاد السعودي، لتوفرها من دول أخرى 
وبــنــفــس الـــجـــودة، مــؤكــديــن أن الــســعــوديــة ال 
تعتمد على إيران اقتصاديًا وال توجد عاقات 
تعاون مباشر بني الدولتني. وأوقفت الرياض 
حركة الطيران املدني من وإلى إيران، وأعلنت 
إيقاف عاقاتها التجارية معها. ويبدو ميزان 
التبادل التجاري بني البلدين ضعيفا نسبيًا، 
وقد  املتوسط.  في  مليون دوالر   200 ويعادل 
ارتــفــع املــيــزان الــتــجــاري بــني البلدين فــي عام 
إلــى 700 مليون دوالر، وكــان هــذا قبل   ،2008
طهران  على  والغربي  األممي  الحظر  تشديد 
بفعل برنامجها النووي، حيث انخفض الرقم 
بشدة حينها، ووصل أحيانًا إلى 100 مليون 
دوالر ســنــويــًا. ويــأتــي 59% مــن هـــذا الــتــبــادل 

عبارة عن سلع استهاكية. 
ــتــــصــــادي خـــالـــد الـــجـــوهـــر،  وقــــــال املـــحـــلـــل االقــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الــســعــوديــة لـــن تتأثر  لـــ

)اليسار  الشعبية  الجبهة  نائب  ولفت   .%59
العمالي(، في تصريحات لـ »العربي الجديد«، 
قــرضــني بقرابة 2.8  الحكومة صــرفــت  أن  إلــى 
الــرجــوع  دون  دوالر  مليار   1.4( ديــنــار  مليار 
األمر  معتبرًا  عليها،  للمصادقة  البرملان  إلــى 

خرقًا واضحًا للفصل 65 من الدستور.

اقـــتـــصـــاديـــا مــــن مــقــاطــعــة الـــســـلـــع اإليـــرانـــيـــة، 
التجاري  التبادل  إيــران، لضعف  وكذلك حــال 
بني البلدين، ولكنه سيكون موقفا حازما من 

السعوديني أنفسهم تجاه ما تقوم به إيران«.
ــطــــون عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل  ــاشــ ودشــــــــن نــ
االجـــتـــمـــاعـــي دعــــــــوات لــلــمــقــاطــعــة كـــــرد عــلــى 
السفارة السعودية  االعتداءات اإليرانية على 
واستبقت  في مشهد،  والقنصلية  في طهران 

حتى املقاطعة الرسمية.
وأطلق الناشطون وسم )#مقاطعة-املنتجات-
ــة(، وفـــيـــه نـــشـــر الـــنـــاشـــطـــون صــــورا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
لــلــبــضــائــع اإليــرانــيــة والــتــي تــبــدأ بــالــبــاركــود 
رقم )626(، كما أزالت أمانة العاصمة املقدسة 
ــة كـــبـــيـــرة بـــحـــي الــــعــــزيــــزيــــة مــخــصــصــة  ــوحــ لــ

للتعريف بمكتب حجاج إيران.
الدولية  التجارة  للجنة  الــعــام  األمــني  وطــالــب 
باحليوة،  عمر  الــســعــودي،ة  الــغــرف  بمجلس 
ــار بـــمـــقـــاطـــعـــة اســـــتـــــيـــــراد املـــنـــتـــجـــات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
اإليـــرانـــيـــة لــدعــم مــوقــف الــســعــوديــة سياسيًا 
واقــتــصــاديــًا، داعـــيـــًا إلـــى اســتــبــدال املــنــتــجــات 
اإليـــرانـــيـــة بـــأخـــرى مـــن املــتــوفــرة فـــي عـــدد من 
ــدول الــعــربــيــة واإلســامــيــة. وقـــال باحليوة  الــ
الـــجـــديـــد«: »الــســعــوديــة ال تعتمد  »الــعــربــي  لـــ
عــلــى إيـــــران اقــتــصــاديــًا، وبــالــتــالــي لـــن يــتــأثــر 
اقــتــصــادهــا بــعــد هـــذه الــقــطــيــعــة، ولــكــن عاقة 
والـــدول  الخليج  بباقي دول  الــتــجــاريــة  ــران  إيـ
أن تلحق  مــا يمكن  العربية واإلســامــيــة هــي 
الــضــرر بــإيــران«.  وأضـــاف أن إيـــران ستخسر 
دول  من  تستهدفها  كانت  التي  االستثمارات 
ما  وهــو  الــدولــي،  الحظر  انتهاء  بعد  املنطقة 
ــرانـــي تــحــت الخطر  قــد يــجــعــل االقــتــصــاد اإليـ
ــان املــلــيــارديــر الــســعــودي، األمــيــر  مـــجـــددا.  وكـ
الوليد بن طــال، قد أكــد، الثاثاء املاضي، أن 
شركته القابضة ألغت دراسة جميع املشاريع 
واالســـتـــثـــمـــارات فـــي إيــــــران، وذلــــك فـــي ســيــاق 
التوتر الحاصل حاليًا بني إيران والسعودية 
بعد إعــدام الرياض رجل الدين الشيعي، نمر 
الــنــمــر. ونـــشـــر الــولــيــد بـــن طــــال تــغــريــدة في 
حسابه على موقع »تويتر« قال فيها: »ألغينا 
دراسة كل املشاريع واالستثمارات في إيران«، 
ــــات طـــيـــران نـــاس من  وأكــــد أيــضــًا وقـــف »رحـ

وإلى إيران«.
ــفــيــد تــقــاريــر إيـــرانـــيـــة، أنـــه مــنــذ عـــام 2004 

ُ
وت

تـــتـــحـــرك الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بــــني الــطــرفــني 
بـــمـــنـــحـــى تــــنــــازلــــي، وأبـــــــــرز الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي 
تــصــدرهــا إيــــران لــلــســعــوديــة تــشــمــل الــحــديــد، 
فيما  واإلسمنت،  الزعفران  البنزين،  الفستق، 
أن الواردات السعودية إليران عبارة عن زيوت 

خفيفة، صناعات خشبية، لواصق وأقمشة.

وحصلت تونس على القرض األول من السوق 
اليابانية بقيمة 786 مليون دينار في  املالية 
الــثــانــي في  الــقــرض  الــعــام 2014، بينما جـــاء 
الــســنــدات األمــيــركــيــة بقيمة  2015 مـــن ســـوق 
تــبــلــغ حــوالــى مــلــيــاري ديـــنـــار، وهـــو مــا جعل 
لجنة املالية في البرملان تصف هذا التصرف 

بالخطير الرتفاع نسبة فائدة القرضني.
والحظ الشامخي أن نسبة الفائدة اإلجمالي 
الـــتـــي تــتــحــمــلــهــا تـــونـــس بــالــنــســبــة لــلــقــرض 
الياباني تــقــدر ب 35% مــن إجــمــالــي الــقــرض، 
بالنسبة  اإلجمالية  الفائدة  نسبة  تقدر  فيما 
إلى  بــحــدود 60%، مشيرا  األمــيــركــي،  للقرض 
أن ســداد القرضني سيتم دفعة واحــدة أواخر 
2024 وأول 2025، مما يعني أن كلفة القرضني 
أن  تقدر بنحو 1.5 مليار دينار، مشددًا على 

نسبة الفائدة غير مقبولة باعتبارها مرتفعة 
جدا. ولم تفصح الحكومات املتعاقبة ولو في 
مناسبة واحدة عن الحجم اإلجمالي للديون 
التي تم صرفها مكتفية بالتوضيح بأن نسبة 
ـــ 50% مـــن الــنــاتــج  الـــديـــن الـــخـــارجـــي تــفــوق الــ

الداخلي الخام للباد.
ــادر عــــن الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة  ــ ــــظ تـــقـــريـــر صــ والحــ
الناشطة في مجال إلغاء ديون العالم الثالث 
الــصــادر فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2015، أن 
السياسات  ذات  تواصل  التونسية  السلطات 
ــيـــارات الــتــي كــانــت مــتــبــعــة قــبــل الــثــورة  والـــخـ
وبــعــدهــا فـــي مــجــال الـــتـــدايـــن الـــخـــارجـــي ومــا 
يتصل بها من برامج »اإلصاحات الهيكلّية« 
املعتمدة منذ 2012، مقابل حصول تونس على 
الـــقـــروض والــتــمــويــات املــشــروطــة لــصــنــدوق 
تواصل  أن  التقرير  يتوقع  كما  الدولي.  النقد 
الحكومة سياسة اندماج تونس في منظومة 
اقتصاد السوق القائمة على توسيع الشراكة 
التبادل الحر مع االتحاد األوروبــي،  ومنطقة 
وهو ما يقتضي التوقيع على برنامج العمل 

واتفاقّية التبادل الحر الشاملة واملعّمقة.
وأورد التقرير ذاته أن قانون املالّية لسنة 2015 
أعــطــى األولـــيـــة، لــســداد املــديــونــّيــة الــخــارجــّيــة 
ــات الــلــيــبــرالــّيــة  ــفـ ولــتــنــفــيــذ الـــتـــدابـــيـــر والـــوصـ

املفروضة من مؤسسات النقد العاملّية.
انـــدالع  الــحــكــومــات املتعاقبة مــنــذ  واضــطــرت 
الــثــورة إلــى تخصيص جــزء كبير مــن مــوارد 
املـــوازنـــة لــســداد أصـــل وخــدمــة الـــديـــون، فيما 
ــتــــهــــاك  يـــخـــصـــص الــــبــــاقــــي ملــــصــــاريــــف االســ
ــاب ملـــخـــصـــصـــات  ــ ــيــ ــ ــه غــ ــ ــبـ ــ ــع شـ ــ ــ واإلنـــــــــفـــــــــاق مـ

االستثمار وخلق الثروة.
أن تونس  االقتصاد على   خبراء 

ّ
ويجمع جــل

املتفاقمة  املديونية  دوامـــة  فــي  تونس  دخلت 
أو مــا يــوصــف بــاملــديــونــيــة الــكــريــهــة وهـــو ما 
يجعلها فـــي حــاجــة مــســتــمــرة لــطــلــب قـــروض 
جـــديـــدة حــفــاظــا عــلــى قـــدرتـــهـــا عــلــى تــســديــد 
املعارضة  أحــزاب  املستحقة.وتعتبر  األقساط 
صــلــب الـــبـــرملـــان أن االقــــتــــراض بـــهـــدف ســـداد 
االستقال  منذ  تونس  تمسك  الــديــون بحجة 

ــــة حـــرّيـــة  ــــدولـ ــة ســيــفــقــد الـ ــيـ ــالـ بــتــعــهــداتــهــا املـ
ــوارد مــوازنــتــهــا وســيــادتــهــا  ــ الــتــصــرف فـــي مــ
القروض املتحصل  الوطنية، خاصة وأن جل 
عليها من صندوق النقد الدولي واملؤسسات 
األوروبـــي مشروطة  الدولية واالتــحــاد  املالية 
ــة.  ــاديــ ــتــــصــ ــمـــى بـــــاإلصـــــاحـــــات االقــ بــــمــــا يـــسـ
وتـــــصـــــطـــــدم هــــــــذه اإلصــــــــاحــــــــات فــــــي عـــديـــد 
املناسبات برفض األحزاب واملنظمات املدنية، 
خاصة إذا تعلق األمر بمراجعة سياسة الدعم.

ــراء عــمــلــيــة تــدقــيــق  ــإجــ وتـــطـــالـــب املـــعـــارضـــة بــ
شـــامـــلـــة لــتــحــديــد حـــجـــم املـــديـــونـــيـــة الـــتـــي لــم 
الصالح  لخدمة  مجدية  مشاريع  فــي  تــوظــف 
ــراف  الــعــام والــبــحــث فــي أوجـــه صــرفــهــا واألطــ

املستفيدة منها واألقساط غير املسددة.
وفضلت حكومات ما بعد الثورة عدم املطالبة 
بــجــدولــة الـــديـــون الــخــارجــيــة بــحــجــة الــحــفــاظ 
على التصنيف السيادي لتونس الذي يخول 
لها حرية النفاذ إلى األســواق املالية العاملية 
بحدة،  البرملان  يطرح  فيما  ميسرة،  بــشــروط 
الديون الخارجية للباد بعد بلوغها  مسألة 
حدا وصف بغير القابل للتحمل على مستوى 

توازنات املالية العامة.
وتــعــد قــضــيــة املــديــونــيــة مــن أكــبــر الــتــحــديــات 
املــطــروحــة عــلــى الــحــكــومــة الــجــديــدة حــيــث ال 
يــفــوت رئــيــس الــحــكــومــة الــحــبــيــب الــصــيــد أيــة 
الـــوضـــع  الـــتـــذكـــيـــر بـــصـــعـــوبـــة  مـــنـــاســـبـــة دون 
االقـــتـــصـــادي والـــوضـــعـــيـــة الـــحـــرجـــة لــلــمــالــيــة 
ــــي مـــســـتـــوى الـــنـــمـــو وتــقــلــص  ــدنـ ــ ــة وتـ ــامــ ــعــ الــ
االســتــثــمــار وتــعــطــل آلـــة اإلنـــتـــاج فــي عـــدد من 

القطاعات الحيوية.
ــاع نــســبــة الـــديـــن لـــم تــحــل دون  ــفــ غــيــر أن ارتــ
الدخول  الدولي على  النقد  املوافقة لصندوق 
في مفاوضات جديدة مع الحكومة التونسية 
انــطــلــقــت فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي حــول 
قرض ائتماني في حدود 1.7 مليار دوالر لم 
إمكانية  عن  الحديث  مع  بعد  شروطه  تحدد 
الخروج على السوق العاملية لطلب تمويات 
ــمــــان. )الـــــــــدوالر األمـــيـــركـــي  ــبـــاشـــرة دون ضــ مـ

يساوي نحو دينارين تونسيني(.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

تحول ميناء تاريخي عريق بمحافظة شبوة املحررة )جنوب 
شرق اليمن( إلى محطة لتهريب املشتقات النفطية للحوثيني.

الجديد«،  لـ »العربي  وقالت مصادر حكومية وأخــرى محلية 
بئر  بمنطقة  قنا  ميناء  بــاســم  املــعــروف  التاريخي  امليناء  إن 
إلــى محطة  الشرقي ملحافظة شبوة، تحول  الساحل  علي في 
فيها  يعمل  وتجارة  مزدهرًا  نشاطًا  ويشهد  الوقود  لتهريب 
الــشــبــاب. ويعتبر ميناء قنا – بئر علي – مــن أشهر  عــشــرات 
املــعــالــم الــتــاريــخــيــة والــحــضــاريــة الــواقــعــة عــلــى ســاحــل البحر 
املسال  الــغــاز  لتصدير  بلحاف  ميناء  عــن  يبعد  وال  الــعــربــي، 
اإلداري ملحافظة  -املـــركـــز  كــيــلــومــتــرًا، وعـــن »عــتــق«  ســـوى 20 
ــد مــــســــؤول تــنــفــيــذي  ــ ــــــوة- بـــحـــوالـــى 140 كـــيـــلـــومـــتـــرًا. وأكــ شـــبـ
بمحافظة شبوة لـ »العربي الجديد« أن ثمة مهربني، وبتواطؤ 
مــن ضــبــاط ومــســؤولــني فــي املــحــافــظــة املـــحـــررة، بــــدأوا مطلع 
ديسمبر/كانون األول املاضي، العمل على تجهيز ميناء بئر 

علي ليكون صالحًا الستقبال السفن املحملة بالنفط.
وقال املسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: »تم تجهيز امليناء 
بطريقة بدائية حيث، تم تنفيذ ردميات ورصف وأصبح امليناء 
بالنفط«.  محملة  ومتوسطة  صغيرة  سفن  الستقبال  جاهزًا 
وأوضــح أن »امليناء يستقبل سفن الوقود بشكل يومي حيث 
الجيش  تمر عبر مناطق سيطرة  قــاطــرات  إلــى  تفريغها  يتم 
واملقاومة إلى مناطق سيطرة الحوثيني وتصل إلى صنعاء«.

القيام بدورها في  املحلية »عاجزة عن  السلطة  بأن  واعترف 
إيقاف هذه العملية وأنها تفتقر إلى اإلمكانيات الازمة لبسط 

سلطة الدولة وإيقاف التهريب«.
وأشار إلى أن امليناء استقطب مئات الشباب للعمل في تجارة 
الــوقــود املهرب  الــتــي تــدر مـــااًل سريعًا وأن قــاطــرات  التهريب 
تابعة  وأخـــرى  الوطني  للجيش  تابعة  أمنية  نقاط  عبر  تمر 
لــلــمــقــاومــة وال أحـــد يــعــتــرضــهــا، بـــل أنــهــم يــقــومــون بتسهيل 
الـــذي يحصلون عليه  وتــأمــني مــرورهــا نــظــرًا للعائد املــجــزي 

من املهربني. وحسب املؤرخني، فإن قنا كانت امليناء الرئيسي 
ململكة حضرموت، وأفضل موانئ الجزيرة العربية بعد عدن 
وكــان ينقل منها البخور واللبان اليمني عن طريق البر إلى 
طريق  وعــن  الــقــوافــل  بواسطة  املتوسط  األبيـض  البحر  دول 
الهند  توابل  إليها  تنقل  وكانت  املتأخرة،  الفترات  في  البحر 

وسلع شرق أفريقيا.
بمحافظة شبوة  واملتاحف  لآلثار  العامة  الهيئة  مدير  وقــال 
محسن الزبيدي، إنه تم العبث بامليناء التاريخي وبمحتوياته 

من مباٍن تاريخية لغرض استصاح امليناء للتهريب.
وذكر الزبيدي، في باغ إلى قيادة املحافظة، أن »التهريب في 

امليناء التاريخي يتم على مدار الـ 24 ساعة«.
االجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع  نــاشــطــون محليون على  ونــشــر 
»فيسبوك« أمــس الخميس، صــورًا لناقات وسفن ترسو في 

ميناء بئر علي، تهرب وقودًا لجماعة الحوثي.
وقال الناشط امليداني حسني أبو حسن لـ »العربي الجديد«: 
»لــــدي مــعــلــومــات مـــؤكـــدة بــــأن شــبــوة أصــبــحــت املــعــبــر اآلمـــن 
لتموين الحوثيني، وفي ميناء بئر علي يتم التهريب في وضح 
النهار. عشرات القاطرات وسيارات النقل الصغيرة واملتوسطة 

تشاهد يوميًا وهي تنقل املواد النفطية للحوثيني«.
ورفع الناشطون، أمس، نداء باسم أبناء محافظة شبوة إلى 
يطالبون  العربي،  التحالف  وقــيــادة  ونائبه  اليمني  الرئيس 

بوقف عملية التهريب من ميناء قنا في بئر علي.
ــداول الــنــاشــطــون خــطــابــًا يــقــول: »نــرفــع إلــيــكــم هـــذا الــنــداء  ــ وتـ
بلحاف مديرية  مليناء  املجاور  قنا  ميناء  العاجل بخصوص 
ــــوم مــحــافــظــة شـــبـــوة والـــــذي يــســتــخــدم فـــي تــهــريــب آالف  رضـ
الثقلية واملتوسطة  النفطية واألسلحة  األطنان من املشتقات 
ــن لــنــقــل كـــل ما  ــــاف الــخــطــاب، أن املــيــنــاء آمـ لــلــحــوثــيــني«. وأضـ
عن  كبيرة  عبر شاحنات  إلــى صنعاء  نقله  ويتم  يحتاجونه 
طــريــق الــخــط الــعــام مــن مناطق رضـــوم مـــرورًا بمناطق عــزان 
وعتق وبيحان، على مرأى ومسمع من السلطة املحلية املمثلة 

باملحافظ واملجلس املحلي ومجلس املقاومة.

حمالت سعودية واسعة 
لمقاطعة سلع إيران

النزوح الداخلي يفضح اقتصاد العراقتونس: المعارضة تنتقد االقتراض دون موافقة البرلمان

)Getty( أحد أسوق السلع الغذائية في مدينة جدة بالسعودية)أزمة وقود مزمنة في اليمن )فرانس برس

السبسي داخل البرلمان التونسي )األناضول(

ميناء تاريخي لتهريب وقود إلى الحوثيين

القت حملة واسعة 
أطلقها نشطاء 

سعوديون، بشأن 
مقاطعة المنتجات 

اإليرانية، صدى سريعًا 
بين سكان المملكة، 

فيما حظر رجال أعمال 
السلع اإليرانية من دخول 

متاجرهم

المكسيك: شركة مصرية 
مسؤولة عن مقتل ثمانية 

مواطنين
قالت السلطات املكسيكية، أمس، إن 

التحقيق حول الغارة الجوية التي شنها 
الجيش املصري وقتل خاللها ثمانية سياح 

مكسيكيني وأربعة مصريني في أيلول/
سبتمبر املاضي، يشير إلى أن وكالة 

السياحة املصرية هي املسؤولة عن الحادث.
تل السياح الثمانية ومرافقوهم املصريون 

ُ
 ق

األربعة في 13 سبتمبر/أيلول عندما قصفت 
مقاتالت ومروحيات تابعة للجيش املصري 

آلياتهم على بعد 250 كلم جنوب غرب 
القاهرة في وسط الصحراء الغربية التي تعد 
وجهة مهمة للسياح. وقالت وزيرة الخارجية 
املكسيكية، كالوديا رويز ماسيو، في مؤتمر 

صحافي، إن الحكومة املصرية أبلغتها 
بأن »السلطات اإلدارية ووكالة السفر كان 

عليهما الحصول على تفاصيل أكبر حول 
التصاريح، ما يجعلها مسؤولة عما حدث«.

تراجع صادرات الجزائر 
النفطية

قالت وزارة الطاقة الجزائرية، أمس، إن 
إجمالي صادرات البالد من الطاقة انخفض 
في األشهر التسعة األولى من 2015 بنسبة 

2.8% على أساس سنوي بسبب تراجع 
اإلنتاج واالرتفاع الحاد في االستهالك 

املحلي. وأضافت الوزارة في أحدث نسخة 
من مجلتها »الجزائر طاقة«، أن إجمالي حجم 

صادرات الطاقة بلغ 74.7 مليون طن من 
املكافئ النفطي في األشهر التسعة األولى 
من العام املاضي مقابل 76.9 مليون طن 

قبل عام.

السعودية: أسعار الطاقة 
تستثني الشركات الجديدة

قال رئيس مجلس إدارة شركة الزيت 
العربية السعودية »أرامكو السعودية »، خالد 

بن عبدالعزيز الفالح، إن املشاريع الجديدة  
لن يتم تطبيق األسعار املعدلة عليها إال 

بعد مرور 7 سنوات من التشغيل، وسيتم 
التعامل معها باألسعار السابقة.

وأوضح الفالح أن هذا يخص الشركات 
املرتبطة بعقود مع »أرامكو السعودية« 

ملدة 7 سنوات. وأكد على أن الشركات التي 
كانت مرتبطة مع الوزارة وبدأت التشغيل 
ملشاريعها قبل 7 سنوات سيتم تطبيق 

األسعار الجديدة عليها. وكان مجلس 
الوزراء قد قرر مؤخرًا تعديل أسعار 

منتجات الطاقة وتعرفة الكهرباء واملياه.

تراجع احتياطي سويسرا
كشفت بيانات رسمية عن تراجع 

احتياطي النقد األجنبي لدى البنك املركزي 
السويسري خالل الشهر املاضي، في 
إشارة إلى تواصل كبح جماح ارتفاع 

العملة. وأعلن املركزي السويسري، أمس 
الخميس، أن قيمة احتياطات النقد األجنبي 

لديه بلغت 559.6 مليار فرنك سويسري 
)556.5 مليار دوالر( بنهاية ديسمبر/

كانون األول املاضي، مقابل 562.6 مليار 
فرنك في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له. 

فولكسفاغن تعيد 
شراء 115 ألف سيارة

من املحتمل أن تقدم صانعة السيارات 
األملانية »فولكسفاغن« على إعادة شراء 

115 ألف سيارة في الواليات املتحدة، وفقًا 
لصحيفة »دويتشه تسايتونج« األملانية 
أمس الخميس. وتتوقع الصحيفة، نقال 

عن مصادرها، إما أن تقوم الشركة برد 
سعر شراء نحو خمس سيارات الديزل 

محل نزاع فضيحة االنبعاثات وإما توفير 
سيارات جديدة بخصم كبير.

سنغافورة تشتري 30 طائرة
أعلنت شركة »بي أو سي« في سنغافورة 

أنها طلبت شراء 30 طائرة إيرباص من 
طراز »إيه 320 إس« مقابل أكثر من 3 

مليارات دوالر. وذكرت الشركة أمس، أن 
الطلب الذي تم في نهاية الشهر املاضي 

يضم 18 طائرة من طراز »إيه 320 إس« 
مزودة بمحركات جديدة، و12 طائرة 
باستخدام املحركات الحالية. وتعتبر 

»بنك  شركة »بي أو سي للطيران« مملوكة لـ
أوف تشينا«، ويقع مقرها الرئيس في 

سنغافورة، لكنها تمتلك مكاتب أخرى في 
»دبلن«، و»لندن«، و»سياتل«، و»تيانجني«. 

وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي أنها طلبت شراء 
22 طائرة بوينغ من طراز »737« مقابل 

2.27 مليار دوالر.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

700
بين  التجاري  الميزان  ارتفع 
عام  في  وإيران  السعودية 
مليون   700 ــى  إلـ  ،2008
الــعــقــوبــات  لــكــن  دوالر، 
فرضها  التي  االقتصادية 
 ،2011 فــي  ــن  األم مجلس 
بين  التجاري  التبادل  قلّصت 
مئتي  إلى  والرياض  طهران 

مليون دوالر سنويًا.

بغداد ـ آدم محمود

العراقية  العاصمة  فــي  مــكــان  مــن  ليس 
ــول فـــيـــه مــتــســولــني،  ــجـ ــتـ ــادف املـ ال يــــصــ
هـــم يــنــتــشــرون فـــي كـــل مـــكـــان، وفــــي كل 
األوقات تقريبًا، كما أن ال مكان في تلك 
املدينة يكاد يخلو من أثرياء، ما يشكل 

نقيضني في مكان واحد.
وتـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر مــنــظــمــات مـــدنـــيـــة فــي 
ــي،  ــلــ ــداخــ الــ ــزوح  ــ ــنــ ــ ــ ال ــى أن  ــ ــ إلـ ــراق،  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
والعمليات  الغربية  املحافظات  خاصة 
رفعت  الباد  في  والعسكرية  اإلرهابية 
ــــن %35،  ــر مـ ــثــ ــالـــة إلــــــى أكــ ــطـ ــبـ نـــســـبـــة الـ
مــتــهــمــة الــحــكــومــة بــالــعــجــز عـــن تــقــديــم 
الــفــقــيــرة. واملــعــروف أن  الــدعــم للشرائح 
املتسولني يختارون املناطق التي يكثر 
فيها األثرياء، أو يمارسون فيها عملهم، 
لكنهم في بغداد يقصدون التسول حتى 

في املناطق التي تعج بالفقراء. 
تـــلـــك لــيــســت أحـــجـــيـــة، بــــل هــــو بــحــســب 
الباحث االجتماعي عمار الكروي »ذكاء 
متقد لدى أصناف من تلك الشريحتني، 

عرف أفرادها كيفية كسب املال«.
املــتــســولــون فـــي غــالــبــيــتــهــم كــمــا يــراهــم 
ــون الـــــتـــــســـــول وال  ــنــ ــهــ ــتــ ــمــ الـــــــكـــــــروي »يــ
يــتــخــذونــه فــقــط لـــدرء الــجــوع لــفــتــرة من 
ــوقــــت، وكــثــيــر مــنــهــم يــجــنــون أمـــــوااًل  الــ
طــائــلــة، ومـــن هــم أقـــل حــظــًا يــجــنــون في 
أســـبـــوع واحــــد مـــا يـــعـــادل راتــــب أســتــاذ 

جامعي في شهر«.
لــكــن، والـــحـــديـــث لــلــبــاحــث االجــتــمــاعــي: 
ــيــــل وفـــــنـــــون وجـــــــرأة  ــولـــني حــ ــسـ ــتـ ــمـ ــلـ »لـ
ــن كـــســـب عـــطـــف الـــبـــســـطـــاء  ــ تــمــكــنــهــم مـ
مـــن الـــنـــاس، الـــذيـــن ال يــمــلــكــون أحــيــانــًا 
لكنهم  أبنائهم،  أحــد  عــاج  ثمن  توفير 
ــًا حــــني يـــــــرون مـــتـــســـواًل  ــ يـــعـــتـــصـــرون أملــ
بما  عليه  فيغدقون  عطفهم،  يستجدي 
ــكــــروي في  ــل الــ يــســتــطــيــعــون«. ويــــواصــ
»وجــود  أن  الجديد«  »العربي  لـــ  حديثه 

هــــذه الــعــيــنــة الـــواســـعـــة مـــن املــتــســولــني، 
أثرت بالسلب على آخرين يعانون فقرًا 
يــمــدوا  الــظــروف ألن  مــدقــعــًا، تضطرهم 
ــال، مـــن خـــال الــتــســول،  ــ يــدهــم لــطــلــب املـ
لكنهم قــد يــعــانــون الــــردع والــتــذمــر من 
ــــاس؛ بـــســـبـــب تـــلـــك الـــشـــريـــحـــة الــتــي  ــنـ ــ الـ

اتخذت من التسول مهنة لها«.
ــد بــحــوثــًا عن  ــــذي أعــ ــًا لــلــكــروي الـ ــقـ ووفـ
ــا ونــشــوئــهــا  ــهـ ــابـ ــبـ تـــلـــك الــــظــــاهــــرة وأسـ
ــإن  وخـــطـــورتـــهـــا وطــــريــــقــــة عــــاجــــهــــا، فـ
»انـــتـــشـــار األثــــريــــاء املــصــاحــب النــتــشــار 
املــتــســولــني، إنــمــا هـــو ذكــــاء بــاســتــغــال 
املــكــان إلقــامــة مــشــاريــع وجــنــي األربـــاح، 

حتى في املناطق الفقيرة«.
مــــتــــســــولــــون أصـــــحـــــاب خــــبــــرة بــحــســب 
مـــا يــطــلــق عــلــيــهــم مـــن قــبــل الــعــراقــيــني، 
ــوارث إلمــــالــــة الـــقـــلـــوب  ــ ــكــ ــ ــ يـــســـتـــغـــلـــون ال
وكــســب املـــزيـــد مـــن املـــــال، كــتــلــك الحيلة 
الـــتـــي ابــتــدعــهــا مــتــســول بــــأن ادعـــــى أن 
ولـــده قــتــل فــي »مــجــزرة ســبــايــكــر« التي 
ألفي مقاتل على يد  أكثر من  تل فيها 

ُ
ق

تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( بعد 
أســـرهـــم بــتــكــريــت، فـــي يــونــيــو/حــزيــران 
لها  تلني  مــن نسج قصة  2014، وتمكن 
ــت بــعــد مقتل 

َّ
الــقــلــوب، بـــأن زوجـــتـــه شــل

يقدر  لــه طفان ال  الــذي  الوحيد،  ابنهم 
الرجل على توفير غذاء لهما.

لـــ »العربي  الــذي روى  يقول فرقد هــال 
الـــجـــديـــد« حــكــايــة املـــتـــســـول، أن األخــيــر 
»جمع ما مقداره خمسة آالف دوالر في 
نحو ثــاث ســاعــات، حيث قصد بعض 
وآالمــه،  عذاباته  برغم  النزوح  التجار«. 
ألصــحــابــه الــذيــن هــربــوا مــن املـــوت حني 
ســيــطــر تــنــظــيــم »داعــــــش« عــلــى مــدنــهــم، 
ولــجــأ بعضهم إلـــى بــغــداد، كـــان فرصة 

كسب سهلة ملتسولي العاصمة.
فــفــي أول يـــوم مـــن وصــــول نـــازحـــني من 
مــتــســولــون،  راح  املــوصــل صــيــف 2014، 
ــتـــســـول، بـــادعـــاء  لــهــم بــــاع طـــويـــل فـــي الـ

نــزوحــهــم مـــن املـــوصـــل، وهـــم بـــا مـــأوى 
وأطفالهم جياع.

»أنا نازح من املوصل، مع دمعة وشهيق 
بكاء، كانت تكفي إن قالها رجل أو امراة، 
إليقاع من يقصدونه املتسولني ضحية 
حــيــلــتــهــم، حـــتـــى يـــغـــدق بـــمـــا تـــجـــود بــه 
جيوبه، ال سيما إذا ما أرفقوها بجملة 
أطــفــالــنــا جـــيـــاع« وفــقــًا لـــعـــادل الــشــاوي 
»العربي الجديد« أنه اكتشف  الذي قال لـ
بعد أن أعطى إحداهن مبلغ يعادل 800 
دوالر، ومـــرة أخـــرى ملــتــســول نــحــو 600 

دوالر، إنهما متسوالن قديمان.
ــه مـــواطـــنـــون  ــ ــرويـ ــ ــا يـ ــ ــك بـــحـــســـب مـ ــذلــ كــ
ــا زالـــــوا قصص  اســتــغــل مــتــســولــون ومــ
ــنــــازحــــني ملــــا لـــهـــا مــــن مــــــــآٍس، خــاصــة  الــ

قصص النازحني من األنبار.
فــي حــديــثــه ملــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« 
يـــــروي خـــالـــد أبــــو عـــلـــي، وهــــو مــتــســول 
مــعــروف فــي شــرق مدينة الــصــدر، على 
ــراف بـــغـــداد الــشــرقــيــة، وهـــي منطقة  ــ أطـ
»أنا  بغداد  مناطق  أفقر  بأنها  معروفة 
ال أتــعــب وأذهــــب بــعــيــدًا ألجـــل الــتــســول، 

األثرياء هم من يأتون إلى هنا«.
ــمـــون مـــشـــاريـــع  ــيـ ــقـ وأوضـــــــــــح: »إنـــــهـــــم يـ
أعرفهم  مناطقنا،  فــي  تجارية  وأعــمــااًل 
جيدًا، بل أستطيع تمييز األغنياء حتى 
عــلــى حقيقتهم  يــظــهــرون  كــانــوا ال  وإن 

خوفًا من السرقة أو الخطف«.
أبــــو عـــلـــي، ومـــتـــســـولـــون آخــــــرون بــــرروا 
لديهم،  مهنة  ال  بــأن  التسول  امتهانهم 
ــراء«  ــقــ ــفــ الــ ــل  ــاهـ ــتـــجـ تـ ــة  ــومــ ــكــ ــحــ »الــ وأن 
الحكومة  تتخطى  ال  أخـــرى  واتــهــامــات 

بأنها سبب امتهانهم التسول.
بـــل إن مــتــســواًل يـــدعـــى حـــســـون الــســبــع 
ــاء؛  ــرفـ ــنــــا شـ : »إنــ

ً
يــفــخــر بــمــهــنــتــه قــــائــــا

ــيــــني، وال  ــابــ فــنــحــن ال نــقــتــل مـــثـــل اإلرهــ
نسرق مثل اللصوص، وال نجبر أحدًا أو 
نطلب  نحن  مـــااًل،  إعطائنا  على  نرغمه 

من اآلخرين، وال نضرهم إن رفضوا«.

تقارير عربية

أسواق

العراقأزمة

اليمن

حصلت تونس على 
قرضين بحدود 1.4 مليار 

دوالر خالل عامين

األمــيــركــي، جــورج  امللياردير  قــال 
ســــــوروس، إن األســــــواق الــعــاملــيــة 
املستثمرين  مطالبا  أزمــة،  تواجه 
بــضــرورة توخي أقصى درجــات 
الحذر، معتبرًا أن الظروف الحالية 
تتشابه إلى حد كبير مع أعراض 
األزمة املالية التي ضربت األسواق 

العاملية في عام 2008.
وأضــاف ســوروس، خالل منتدى 
اقــتــصــادي فــي ســريــالنــكــا، أمــس 
الــخــمــيــس، أن الــصــني تــعــانــي من 
أجـــل إيــجــاد نــمــوذج جــديــد للنمو 
خفضها  أن  كــمــا  ــتــــصــــادي،  االقــ
لقيمة العملة يمثل مشاكل لباقي 
دول العالم. وأشــار إلى أن الصني 
تعاني من »مشكلة تكيف كبرى«. 
وأضــــاف أن األمــــر قــد يــصــل إلــى 
حــد األزمـــة، خصوصا مــع النظر 
إلــــى تــقــلــبــات ســــوق األســـهـــم في 
ــان  ــــذي يعيد إلـــى األذهـ ــبــالد، وال ال

أزمة 2008.
ــواق املـــال والــعــمــالت  وشــهــدت أســ
والـــســـلـــع حــــول الـــعـــالـــم انـــهـــيـــارات 

ملحوظة خالل األسبوع الحالي.

سوروس 
يحذر 

من كارثة
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اقتصاد

موسى مهدي

املصائب ال تأتي فرادى، كما يقول 
الكاتب اإلنجليزي وليام شكسبير، 
لقد ذابت سوق املال الصينية مثل 
قــطــعــة ثــلــج وضـــعـــت تــحــت حــــــرارة الــشــمــس، 
الــيــوان الصيني وتــراكــم  وســط تــدهــور قيمة 
السحب القاتمة التي تظلل آفاق أســواق املال 
والسلع العاملية وتهدد بكارثة مال جديدة، ال 

تقل عن األزمة املالية في العام 2008. 
فــالــصــن وأزمـــــة األســــــواق الــنــاشــئــة وأســعــار 
الــنــفــط واالنـــكـــمـــاش فـــي اقـــتـــصـــادات الـــيـــورو، 
ــن فـــــي الــــعــــام  ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــبــــحــــت تــــرهــــب املـــسـ أصــ
الــثــقــة  الـــجـــديـــد 2016 وتـــحـــاصـــرهـــم، وحـــتـــى 
االســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي األســـهـــم األمـــيـــركـــيـــة بـــدأت 
تنهار مع تواصل تدهور سوق املــال بـ »وول 
ســتــريــت«. وحــتــى اآلن، خــســرت أســــواق املــال 
ــرت خـــال  ــ الـــعـــاملـــيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــات الـــتـــي جـ
الثاثة أيــام األولــى من بدء التداول في العام 
ترليوني دوالر، وذلــك حسب  الجديد حوالي 
الــتــقــديــرات األمـــيـــركـــيـــة.  كــمــا ارتــفــعــت درجـــة 
املـــخـــاطـــر بـــحـــدوث أزمـــــة مــالــيــة بـــحـــوالـــي 13 
إلى  37 دوالرًا  مــن  النفط  انخفاض  مــع  نقطة 
فوق 32 دوالرا للبرميل في تــداوالت بورصة 
لندن للبترول أمس. والصن دولة مؤثرة في 
أسواق املال والسلع، حيث يبلغ حجم سوقها 
6 ترليونات دوالر، وهي بذلك تعد ثاني أكبر 
التي  املــال األميركية  ســوق عاملية بعد ســوق 

يفوق حجمها 21.5 ترليون دوالر.
ــيــــوان ومــــحــــاوالت بــنــك الــشــعــب  لــقــد أطـــلـــق الــ
الــصــيــنــي »الــبــنــك املـــركـــزي الــصــيــنــي« تحرير 
العملة الصينية أزمة في أسواق املال في العام 

الجديد، كما أطلقها في العام املاضي.
املركزي(  )البنك  الصيني  الشعب  بنك  وفاجأ 
األسواق مجددًا أمس بأن حدد نقطة املنتصف 
 6.5646 عند  لليوان  الرسمي  الــصــرف  لسعر 
مقابل الدوالر وهو أدنى مستوى منذ مارس/ 
آذار 2011.  ويقل هذا السعر 0.5% عن مستواه 
يوم األربعاء ويمثل أكبر انخفاض يومي منذ 
أغسطس /آب حن شهدت األسواق انخفاضا 

مفاجئًا لقيمة العملة قارب %2.0.

استهالك االحتياطي
ــواق أن ال تـــواصـــل الــصــن  ــ يــتــوقــع خـــبـــراء أسـ
خــــال االســـابـــيـــع املــقــبــلــة فـــي ضـــخ مـــزيـــد من 
الــدوالرات في سوق الصرف األجنبي بعد أن 
ضخت 120 مليار دوالر يوم  اإلثنن وضخت 
مثل هذا الرقم أمس. ويذكر ان  االحتياطيات 
الــصــيــنــيــة  هــبــطــت بـــحـــوالـــى  512.66 مــلــيــار 
دوالر في 2015 مسجلة أكبر انخفاض سنوي 
عــلــى اإلطـــــــاق. وكـــانـــت احــتــيــاطــيــات الــصــن 
األكبر من نوعها في العالم قبل أن تنخفض  
نوفمبر/تشرين  في  دوالر  مليار   87.2 بواقع 
مسجلة  دوالر  تــريــلــيــون   3.44 إلــــى  الـــثـــانـــي 
 2013 فــبــرايــر/شــبــاط  منذ  مستوياتها  أدنـــى 
وثالث أكبر هبوط شهري على اإلطاق.  وقال 
مايكل ايفري رئيس بحوث األسواق في آسيا 
واملحيط الهادي في »رابوبنك » لرويترز إنه 
الدبلوماسي  االنــتــصــار  بكن  حققت  أن  منذ 
الــيــوان ضمن سلة عمات  إدراج  فــي  املتمثل 
ــد الـــــدولـــــي فــي  ــقـ ــنـ ــــدوق الـ ــنـ ــ ــيـــات صـ ــاطـ ــيـ ــتـ احـ
نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي ، كــــانــــت هــنــالــك 
للعملة  السياسات  أن يسمح صناع  توقعات 
بــالــهــبــوط لــلــتــكــيــف مـــع االقـــتـــصـــاد املــتــبــاطــئ 
ويفرض  األســعــار.  فــي  انكماشًا  يشهد  الـــذي 
اســتــمــرار خــفــض قيمة الــيــوان ضــغــوطــًا على 
دول آسيوية أخرى لخفض قيمة عماتها كي 
تحتفظ بقدرتها التنافسية أمام آلة التصدير 
ــل الـــســـلـــع  ــعـ ــيـــة الــــضــــخــــمــــة. كــــمــــا يـــجـ ــنـ ــيـ الـــصـ
تكلفة على  أعلى  بــالــدوالر  املقومة  األساسية 
الطلب  يــقــوض  قــد  بــمــا  الصينين  املــشــتــريــن 
ومــن ثم يدفع أسعار السلع األولية ملزيد من 

الهبوط ليستمر الدوران في حقلة مفرغة.

أسباب األزمة
مــا يــحــدث اآلن فــي الــصــن، شبيه بــمــا حــدث 
ــي، حــيــنــمــا انـــهـــارت  ــاضــ فــــي صـــيـــف الــــعــــام املــ
ــــط مـــحـــاولـــة الـــصـــن تــحــريــر  ــال وسـ ــ ــــوق املــ سـ
عملتها اليوان، حيث هرع املستثمرون الكبار 

لندن ـ العربي الجديد

ـــلـــون أن تـــكـــون خـــطـــوات 
ّ
لــــم يــســتــبــعــد مـــحـــل

الــتــي يتخذها  الـــيـــوان  تــســريــع خــفــض قيمة 
بنك الشعب الصيني »البنك املركزي«، ضمن 
خطوات لفك ارتباط اليوان بالدوالر تدريجيًا 
هــذا الــعــام، خاصة وأن الـــدوالر الــقــوي يضر 
تنافسيتها  ويــعــوق  الصينية  بــالــصــادرات 
في وقت تحتاج فيه الصن إلى زيادة نسبة 
الــنــمــو االقــــتــــصــــادي. وكـــــان مـــصـــرف مــيــريــل 
لينش االســتــثــمــاري األمــيــركــي قــد أشـــار إلى 

مثل هذا االحتمال في نهاية العام املاضي. 
وســرعــت الــصــن وتــيــرة خفض قيمة الــيــوان 

فـــي عــمــلــيــات بــيــع ضــخــمــة عــلــى أمــــل تسييل 
مــوجــوداتــهــم والــحــفــاظ على ثــرواتــهــم بعملة 
تلقائيًا  أدى  مــا  وهـــو  الصينية.  العملة  غــيــر 
إلـــى انــهــيــار الــســوق الــصــيــنــيــة.  واآلن يحدث 
نفس الشيء، فاملركزي الصيني خفض قيمة 
ــذبـــذب ضــمــن  ــتـ ســـعـــر صـــــرف الــــيــــوان الــــــذي يـ
هـــامـــش 2.0% صـــعـــودًا وهـــبـــوطـــًا فـــي نــطــاق 
السعر الوسطي الذي حدده املركزي الصيني 
ــــدوالر. وحـــســـب مــحــلــلــن  ــلـ ــ بـــــــــــ6.5646 يــــــوان لـ
مالين يمكن تلخيص أسباب األزمة الصينية 

في األسباب التالية:
الــصــيــنــي  ــوان  ــ ــيـ ــ الـ تـــحـــريـــر  مـــحـــاولـــة  أواًل،   -
الـــتـــدريـــجـــي واحـــتـــمـــاالت نـــوايـــا الـــصـــن بفك 
ارتباطه بالدوالر بعد أن أصبح ضمن عمات 
صندوق النقد الــدولــي. وقــد أشــارت »العربي 

الجديد« إلى احتمال أن تطلق عملية تحرير 
اليوان زلزااًل في األسواق العاملية. 

ــا الــعــامــل الــثــانــي، فــهــو الــتــحــول الــجــاري  - أمـ
صناعي  اقتصاد  مــن  الصيني  االقتصاد  فــي 
إلى اقتصاد يعتمد على الخدمات مع تنامي 
ــك مــجــمــوعــة  ــ الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى. ويــــؤكــــد ذلــ
العام  بنهاية  التي ظهرت  السالبة  املــؤشــرات 
حول انخفاض اإلنتاج الصناعي والصادرات. 
وبــالــتــالــي عــمــدت عـــدة مــؤســســات مــالــيــة إلــى 
مــراجــعــة مــعــدل الــنــمــو الــصــيــنــي إلـــى أقـــل من 
6.0% خــال الــعــام الــجــاري، رغــم أن الحكومة 
الصينية تقول إنها ستحافظ على نسبة نمو 

بمعدل %6.8. 
- أمــــا الــعــامــل الـــثـــالـــث، فــهــو حــمــلــة الــحــكــومــة 
الثرية  الطبقة  وســط  املستشري  الفساد  على 

أمـــس الــخــمــيــس بــمــا دفـــع الــعــمــات وأســـواق 
ــع تــخــوف  ــم فــــي املــنــطــقــة لــلــهــبــوط مــ ــهــ األســ
ــــن أن تـــطـــلـــق بـــكـــن شــــــرارة  املـــســـتـــثـــمـــريـــن مـ
من  الــعــمــات  قيمة  فــي  تخفيضات  عمليات 
جانب شركائها التجارين بغرض االحتفاظ 

بالقدرة على املنافسة.
وفاجأ بنك الشعب الصيني )البنك املركزي( 
ــواق مــجــددًا بـــأن حـــدد نــقــطــة املنتصف  ــ األسـ
 6.5646 عند  لليوان  الرسمي  الصرف  لسعر 
مـــقـــابـــل الـــــــــدوالر وهـــــو أدنــــــى مـــســـتـــوى مــنــذ 

مارس/ آذار 2011. 
ــذا الــســعــر 0.5% عـــن مــســتــواه يــوم  ويـــقـــل هــ
األربعاء املاضي ويمثل أكبر انخفاض يومي 
مــنــذ أغـــســـطـــس/ آب حـــن شـــهـــدت األســـــواق 

انخفاضًا مفاجئًا لقيمة العملة قارب %2. 
املال  لكن متعاملن في ســوق الصرف بحي 
يرتفع  السعر  فـــارق  إن  يــقــولــون  البريطاني 
في تعامات أوفشور بالنسبة لقيمة اليوان 
مــن 6.78 %  أكــثــر  الــــدوالر وينخفض  مقابل 
أن هنالك  يعني  مــا  لــلــدوالر، وهــو  بالنسبة 
عــمــلــيــات بــيــع كــبــيــرة لــلــعــمــلــة الــصــيــنــيــة من 

مستثمرين كبار داخل الصن وخارجها. 
ــيـــوان بــشــكــل على  وتــنــعــكــس أزمــــة خــفــض الـ
الناشئة، خاصة  الــدول  على عمات  مباشر 
اآلســـيـــويـــة.  ويـــاحـــظ مــحــلــلــون مــالــيــون أن 
عـــمـــات دول أخـــــرى فـــي آســـيـــا وأســـتـــرالـــيـــا، 
هبطت بسرعة، حيث نزل الدوالر األسترالي 
نصف سنت أميركي، كما هبطت عمات دول 

النمو اآلسيوية املرتبطة بالدوالر.
ومن بن العمات التي هبطت أسعار صرفها 
أمــام الـــدوالر، كل من الــن والــيــورو الــذي نزل 

أمامهما 3.5% و0.8% على التوالي.

الحكومة الصينية لليوانات في السوق، أكثر 
لثمن  الحقيقي  التقييم  عــلــى  اعــتــمــادهــا  مــن 
األســهــم، إذ إنــهــا ال تـــزال ســوقــًا غير ناضجة 
ولم يكتمل فيها تحرير األســواق ورأس املال 
ولكن  املــركــزي.  التخطيط  على  تعتمد  وإنــمــا 
إلــــى جـــانـــب هــــذه الـــعـــوامـــل، يــجــب األخـــــذ في 
االعتبار أن ماكينة اإلنتاج الضخمة في بناء 

»الصن الجديدة«، بدأت تفقد دفعها بنهاية 
عــام 2014، كما أن الــصــادرات الصينية بدأت 
التي  تقل مقارنة بمستوياتها خــال األعــوام 

تلت األزمة املالية في عام 2007.

كازينو المال
يطلق خبراء االستثمار في أميركا على سوق 
ــال«، لضعف  ــ املـــال الــصــيــنــي اســـم »كــازيــنــو املـ
الـــعـــاقـــة الـــتـــي تـــربـــط ســعــر األســـهـــم صــعــودًا 
ــتـــصـــاد  ــنـــمـــو فــــي االقـ وهـــبـــوطـــًا مــــع مــــعــــدل الـ
الصيني.  وياحظ أن خطوات فتح البورصة 
الــصــيــنــيــة أغــــــرت املــســتــثــمــريــن الــصــيــنــيــن، 
ــراد الــطــبــقــة الــوســطــى مـــن حديثي  ــ خــاصــة أفـ
العهد، باالستثمار في السوق بدخول السوق 
دون املام بآليات االستثمار. وأدى هذا العامل 

إلى عمليات بيع عشوائي وكثيف من صغار 
املستثمرين بمجرد حدوث هبوط طفيف في 
األسواق، وهو عامل رفع من حاالت الذعر في 

السوق. 
كما ياحظ أن تعامل املستثمرين في السوق، 
ال يزال يتسم بنمط غير رأسمالي وال يعتمد 
ــيـــث يــــشــــوب هـــذه  ــنـــافـــســـة الـــــحـــــرة. حـ ــلـــى املـ عـ
التعامات العديد من املحسوبية و»املتاجرة 
من الداخل« واإلحساس أن السوق ستواصل 
ــذ فــــي االعـــتـــبـــار حــســاب  ــ ــاع دون األخــ ــ ــفـ ــ االرتـ
ــــدورات االقــتــصــاديــة وعــمــلــيــات التصحيح  الــ
القاسية التي تحدث في أسواق املال العاملية، 
حينما ترتفع األسعار بسبب املضاربة وليس 
ــاجـــي فـــي الــتــصــنــيــع  ــتـ بـــعـــوامـــل الـــتـــوســـع اإلنـ

والخدمات.

العربي الجديد

تــتــزايــد املــخــاوف األوروبـــيـــة مــن احــتــمــاالت وقـــوع اقتصاد 
منطقة اليورو في انكماش حاد هذا العام، بسبب األزمات 
العديدة التي تعيشها أوروبا، فما كادت املنطقة األوروبية 
الــتــي زلــزلــت مبيعات املتاجر  بــاريــس  تــخــرج مــن هجمات 
والـــفـــنـــادق واملــطــاعــم وعــطــلــت الــســيــاحــة فـــي مــوســم أعــيــاد 

املياد ورأس السنة حتى جاءت أزمة الصن. 
ومن املتوقع أن يرفع البنك املركزي األوروبــي من التحفيز 
املــالــي بحوالي نصف ترليون يـــورو خــال الــعــام الــجــاري، 
الفائدة  حسب تقديرات، وربما يعمد كذلك إلى رفع نسبة 
السالبة على الــودائــع مــن أجــل الــحــفــاظ على مــعــدل النمو 

الحالي الذي يقل عن %07 .
فــي بعض  ارتــفــاعــا  السنة سجلت  رأس  أن مبيعات  ورغـــم 
الدول األوروبية، إال أن املؤشرات السالبة تتزايد في أوروبا. 
وسجلت األسهم األوروبية هبوطًا حادًا أمس الخميس بعد 

الــيــوان مما تسبب  الصن وتيرة تخفيض قيمة  أن رفعت 
في تقلبات عنيفة في أسعار العمات في املنطقة وهبوط 
أســـواق األســهــم. وهبط مؤشر »يــوروفــرســت 300 » ألسهم 
الكبرى ومؤشر »يــورو ستوكس 50«  الشركات األوروبــيــة 
ونزل  منهما،  لكل   %2.0 اليورو  بمنطقة  القيادية  لألسهم 
مـــؤشـــر داكـــــس األملــــانــــي 1.4%، فـــي حـــن انــخــفــض مــؤشــر 
البريطاني 1.6%، كما هوى مؤشر »كاك  فايننشال تايمز 

40 » الفرنسي 3.0% عند الفتح.
السريع  التخفيض  أن  مــن  تخوفهم  عــن  مستثمرون  وعبر 
الصيني أضعف مما  االقتصاد  أن  قد يعني  اليوان  لقيمة 
كـــان مــتــوقــعــًا. وهـــو مــا يعني تــبــاطــؤًا أكــثــر فــي الــصــادرات 

األوروبية إلى الصن. 
»مــــاكــــاريــــن  وقـــــــــال تـــــيـــــري تـــــوريـــــســـــون املــــــديــــــر الــــــعــــــام لـــــ
الصن  فــي  التباطؤ  »مستوى  موناكو  فــي  سيكيوريتيز« 
مبعث قلق بالتأكيد. معنويات املستثمرين في أوروبا هشة 

للغاية في الوقت الحالي«.

زلزال 
األسواق

اليوان يتجه نحو فك االرتباط 
بالدوالر

)Getty( الصين تعلق التداول بعد انهيار ثان

)Getty( أسهم ألمانيا تهبط وسط مخاوف من تراجع الصادرات

)Getty( شوارع باريس تستعيد حيويتها وسط مخاوف من أزمة الصين

)Getty( فرحة لندن لم تكتمل مع الهبوط الحاد في بداية العام )Getty( الخام العراقي ربما يعرض بأقل من 27 دوالرًا خالل االسبوع المقبل)Getty( اليوان يبث الذعر في أسواق الصرف

)Getty( إحدى محطات الوقود في الهند

درجة مخاطر حدوث 
أزمة مال ارتفعت بحوالى 

13 نقطة

وتــحــالــفــاتــهــا مــــع املـــســـؤولـــن فــــي الــحــكــومــة 
الشيوعي.  الــحــزب  فــي  واملتنفذين  الصينية، 
وهذه الحملة حدت بالكثير من أثرياء الصن 
عــلــى تــهــريــب ثـــرواتـــهـــم واالبـــتـــعـــاد عـــن تملك 
موجودات كبرى داخل الصن. وهو ما أدى إلى 
انكماش استثماري داخل الصن.  وياحظ أن 
دورة الفساد املالي وانعدام الشفافية ساهمت 
فـــي بــنــاء جــيــل مـــن املـــلـــيـــارديـــرات الصينين، 
يعتمد على املــضــاربــات فــي ســوق املـــال، أكثر 
من اعتماده على اإلنتاج. وهذا الجيل يستفيد 
فـــي بــنــاء امــبــراطــوريــاتــه املــالــيــة مـــن اإلنــفــاق 
الحكومي، وضخها املــال في سوق املــال أكثر 

من اعتماده على اإلنتاج.
- أمـــا الــعــامــل الـــرابـــع، فــيــعــود إلـــى أن أســعــار 
ضخ  توقعات  على  تعتمد  الصينية  األســهــم 

ترليونا دوالر خسارة البورصات في 3 أيام

ــاء الــســيــئــة عـــلـــى الــنــفــط  ــبــ تـــتـــراكـــم األنــ
اإليـــــــرانـــــــي الــــبــــاحــــث عـــــن أســــــــــواق فــي 
أولية  ســوق متخمة. وأظــهــرت بيانات 
لــــوصــــول الــــنــــاقــــات، حـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
النفط  مــن  الــهــنــد  واردات  أن  ــتـــرز،  رويـ
ــــي انــخــفــضــت نـــحـــو الــــربــــع فــي  ــرانـ ــ اإليـ
2015 مـــع تــبــاطــؤ مــشــتــريــات شــركــات 
ــتــــكــــريــــر فـــــي أوائــــــــــل الــــــعــــــام، لــتــبــقــى  الــ
الـــــــواردات داخــــل الـــحـــدود الــتــي تنص 
أهم  من  الهند  وتعد  العقوبات.  عليها 
اإليــرانــي في آسيا وأكبر  النفط  زبائن 

مستورد بعد الصن. 
وتــضــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة املــفــروضــة 
النووي  برنامجها  بسبب  إيـــران  على 
ما  يتراوح  النفطية  لصادراتها  سقفا 
بن مليون و1.1 مليون برميل يوميًا. 
وارداتــهــم  الهند  مثل  وقلص مشترون 

يوميًا.  برميل  ألــف   220 إلــى  السنوية 
ــفـــاع  ــاء الـــهـــبـــوط الـــســـنـــوي مــــع ارتـ ــ وجــ
الـــــــواردات فـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول 
بنحو 70%، مقارنة مع الشهر السابق 
يــومــيــًا،  بـــرمـــيـــل  و100  ألـــفـــًا   233 إلـــــى 
عن  الثلث  نحو  منخفضة  تظل  لكنها 
ــام، وفـــقـــا لــلــبــيــانــات  ــ مــســتــواهــا قــبــل عـ
وتقرير أعدته تومسون رويترز لبحوث 
وتوقعات النفط. وبلغت واردات الهند 
من النفط اإليراني في ديسمبر/كانون 
األول أعلى مستوياتها في ستة أشهر.
الـــهـــنـــد  ــى أن  ــ ــ إلـ ــات  ــانــ ــيــ ــبــ الــ وأشـــــــــــارت 
بــرمــيــل  و300  آالف   208 ــــوردت  ــتــ ــ اســ
 ،2015 في  واملكثفات  النفط  من  يوميًا 
مقارنة مع 276 ألفا و800 برميل يوميا 

في 2014.
)رويترز(
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إلى  السعرية  الــخــصــومــات  حملة  أدت 
ــات الــقــيــاس  ــامــ نــــــزول ســـعـــر بـــعـــض خــ
فــي  دوالرًا   27 مــــن  ــل  ــ أقـ ــى  ــ إلـ الـــعـــربـــيـــة 
أوروبــــــــا، وســــط الــتــنــافــس املــســتــشــري 
على كسب الزبائن والبيع بأي ثمن في 
سوق متخمة وال توجد بها مساحات 

لتخزين النفط. 
وبــعــد أن بــاعــت الـــعـــراق الــتــي تــشــارف 
على اإلفــاس وعــدم الــقــدرة على سداد 
ــدءًا مــن شــهــر أبــريــل  رواتــــب املــوظــفــن بـ
املقبل خام البصرة بأقل من 28 دوالرًا 

في أوروبا في نهاية العام املاضي. 
وهبط أمــس سعر خــام دبــي وهــو خام 
القياس فــي الــشــرق األوســـط إلــى قرابة 
ــــى  أدنـ  

ً
مـــســـجـــا لـــلـــبـــرمـــيـــل  دوالرًا   27

مستوياته منذ عام 2004 بسبب ارتفاع 
املتحدة  الواليات  النفط في  مخزونات 
ط الضوء من جديد على 

ّ
وأوروبا لتسل

املخاوف من تخمة املعروض.
وذكـــر تــجــار لــرويــتــرز أنـــه جـــرى تـــداول 
خــام دبــي الــســوق الــفــوريــة عند 27.20 
الــتــعــامــات  أحــــدث  فــي  للبرميل  دوالر 
عــلــى مــنــصــة بــاتــس بــانــخــفــاض نحو 

ثاثة دوالرات عن الجلسة السابقة.
وهبطت العقود اآلجلة للخام العماني 
فـــي بـــورصـــة دبــــي لــلــطــاقــة إلــــى أدنـــى 
مستوياتها على اإلطاق منذ تدشن 
العقد في 2007. وبلغ الخام العماني 
التسوية  عــنــد  آذار  مــــارس  عــقــود  فــي 
الــســاعــة  فــــي  لــلــبــرمــيــل  دوالر   27.92
بانخفاض  غرينتش  بتوقيت   0830

2.80 دوالر.

صعوبات أمام إيران 
في الحصول على زبائن

الخام العربي 
بـ27 دوالرًا للبرميل

مال وسياسة

خسرت أسواق المال العالمية ترليوني دوالر في الثالثة أيام األولى من 
التداول  في العام الجديد، بسبب أزمة اليوان وسوق المال الصينية التي 
ذابت كقطعة ثلج أمام تدفق صفقات بيع كثيفة عجزت الحكومة 

عن إيقافها رغم ضخ أكثر من مائتي مليار دوالر في السوق

قفز الذهب فوق 1100 دوالر لألوقية )األونصة( للمرة األولى في تسعة 
المستثمرون  واتجه  الدوالر  فيه  هبط  الذي  الوقت  في  أمس  أسابيع 
لألصول  أمــوالــهــم  تحويل  ــى  إل
في  األسهم  تضرر  مع  أمانًا  األكثر 
المخاوف  من  العالمية  األســواق 
وارتفع  الصيني.  االقتصاد  بشأن 
ــي الــمــعــامــات  ــب ف ــذه ســعــر ال
في  مستوى  أعلى  إلــى  الفورية 
دوالر   1102.80 عند  أسابيع  تسعة 
مكاسبه  يقلص  أن  قبل  لألوقية 
بنسبة  بانخفاض  تــداولــه  ليجري 
0.2% عند 1095.95 دوالرا لألوقية.

الذهب يستفيد من أزمة األسهم

أخبار في صور

أوروبا من أزمة إلى أخرى
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عادل سليمان

خمس سنوات مرت منذ انطلقت طالئع 
مــن الشباب فــى عــدد مــن الـــدول العربية، 
كــســرت حــاجــز الــخــوف والــقــهــر، ورفــعــت 
شــعــارات ذات طــابــع ثـــوري فــي مواجهة 
نظم حكم، شمولية، قمعية، ظلت قابضة 
على زمــام السلطة عقودًا، حتى ارتبطت 
تــلــك الــنــظــم بـــأســـمـــاء حــكــامــهــا، حسني 
العابدين بن علي  مبارك في مصر، زيــن 
في تونس، معمر القذافي في ليبيا، علي 
عــبــدالــلــه صــالــح فــي الــيــمــن، بــشــار األســد 
أسابيع،  مــدى بضعة  في سورية. وعلى 
امتدت من أواخر عام 2010 وحتى الربع 
حــركــة  تـــطـــورت   ،2011 الـــعـــام  مـــن  األول 
ــوارع في  ــشــ الــجــمــاهــيــر فـــى املـــيـــاديـــن والــ
ثــــورات شعبية، رفعت  إرهـــاصـــات  شــكــل 
ــارات الـــعـــيـــش،  والـــحـــريـــة، والــعــدالــة  ــعـ شـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبــــلــــورة مــطــالــبــهــا فــــي .. 
الشعب يريد إسقاط النظام. في البداية، 
جاءت النتائج سريعة ومبهرة في الوقت 
نفسه. في تونس، خرج رأس النظام زين 
العابدين بن علي وأسرته هاربًا في 14 
يــنــايــر/كــانــون ثــانــي. وفـــي مــصــر، تخلى 
رأس النظام، حسني مبارك، عن منصبه، 
ــــوات املــســلــحــة  ــقـ ــ وســــلــــم الـــســـلـــطـــة إلـــــى الـ
ومــجــلــســهــا األعــــلــــى فــــي 11 فـــبـــرايـــر مــن 
األحــداث بوتيرة  تداعت  ثم  العام نفسه، 
أبــطــأ. فــي لــيــبــيــا، جــــاءت نــهــايــة الــقــذافــي 
تل في مشهد دموي في 

ُ
مأساوية، حيث ق

20 أكتوبر/تشرين أول 2011. وفي اليمن، 
ودول  السعودية  العربية  اململكة  لعبت 
مجلس التعاون الخليجي دورًا توفيقيًا، 
ســمــح بـــمـــغـــادرة صـــالـــح الــســلــطــة بشكل 

أنور الجمعاوي

ــا فــتــئــت، من  كـــانـــت املـــســـألـــة الـــّديـــنـــيـــة، ومــ
ــدارســــن  ــام الــ ــمـ ــتـ ــل الـــتـــي تــثــيــر اهـ ــائـ املـــسـ
مهم  مكون  فالدين  العربية،  للمجتمعات 
من مكونات الهوية العربية، ومن عناصر 
التاريخ، وهو  في  العربي  اإلسهام  تشكل 
مـــن الــظــواهــر الــحــاضــرة بــشــكــل الفـــت في 
ســـلـــوك املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الــــيــــوم، ولــه 
في  متعددة،  وتجليات  مختلفة،  تمثالت 
حــيــاة الـــفـــرد والــجــمــاعــة. وكــثــيــرًا مـــا كــان 
تــدّيــن الــعــرب املــعــاصــريــن مــحــل مــقــاربــات 
معيارية، وموضوع أحكام قبلية، جاهزة 
من  لهم  وأتــبــاع  املستشرقن،  لــدى بعض 
»الــحــداثــيــن« الــعــرب، املــّيــالــن إلــى تنميط 
شخصية املــتــديــن الــعــربــي، وتــقــديــمــه في 
االنفتاح  يقبل  ال  متطرف،  متدين  صــورة 
معه،  بالتعايش  يــرضــى  وال  اآلخــــر،  عــلــى 

والواقع خالف ذلك.
ــر الـــعـــربـــي لــعــام  يــكــفــي أن نـــراجـــع »املــــؤشــ
2015« الصادر عن املركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات لنكتشف معالم مواطن 
عــربــي غير متعصب ديــنــيــًا. وتــّمــت بلورة 
املؤشر بإجراء مقابالت مباشرة مع 18311 
ــل 

ّ
مــســتــجــيــبــًا مـــوزعـــن عــلــى 12دولـــــــة تــمــث

العربية.  املنطقة  سكان  مجموع  مــن   %90
الرأي  وجرى في املؤشر استطالع مواقف 
ى، سياسية، 

ّ
العربي من مسائل شت العام 

واقتصادية، وحقوقية، ودينية. وجاء في 
الــبــاب الــخــامــس املــتــعــلــق بــــدور الــديــن في 
الحياة العامة أن 87% من العرب يعتبرون 
أنفسهم متدينن. وفي مستوى توصيفهم 
درجــــــة تــديــنــهــم يـــصـــف 63 % مــــن هــــؤالء 
أنــفــســهــم بــأنــهــم »مــتــديــنــون إلـــى حـــّد مـــا«. 
في حن يصف 24 % منهم أنفسهم بأنهم 
»متدينون جّدًا« .ويقر 9% من املستجيبن 
 
ّ
بــأنــهــم »غـــيـــر مـــتـــديـــنـــن«. ومــــن ثـــّمـــة، فـــإن

الدين ظاهرة حاضرة بشكل مكثف داخل 

أسامة أبو ارشيد

بغض النظر عن حيثيات إعــدام املعارض 
السعودي الشيعي، نمر النمر، ومسبباته 
وعدالته، فإن للمملكة العربية السعودية، 
أن تغتاظ  الــحــق  كــل  أخـــرى،  ودول عربية 
مـــن املــوقــفــن اإليـــرانـــي واألمـــيـــركـــي حــيــال 
فإيران، عمليًا، جعلت من نفسها  املسألة، 
نــاطــقــًا بــاســم شيعة الــعــالــم وحــامــيــًا لهم، 
مــتــجــاوزة فــي ذلـــك عــلــى مــفــهــوم الــســيــادة 
الوطنية، وهــو األمــر الــذي تنافح عنه في 
رأينا  كما  احــتــرامــه،  على  حالتها، وتصر 
فـــي مــفــاوضــاتــهــا فـــي املــلــف الــــنــــووي. أمــا 
الـــواليـــات املــتــحــدة، فــإنــهــا أعــمــت بصرها، 
مختارة، عن اإلعدامات التي تنفذها إيران 
ضد معارضن سياسين، وكثيرون منهم 
ــَيــِة، ولــم نسمع لها يومًا 

ِّ
الــُســن مــن األقلية 

اتهامًا إليران بتذكية الطائفية في املنطقة، 
على خلفية تلك اإلعدامات. وبلغة األرقام، 
أممية وحقوقية،  مــصــادر  إلــى  واســتــنــادًا 
ــإن إيـــــران هـــي الــثــانــيــة عــاملــيــًا مـــن حيث  فــ
عــدد أحكام اإلعــدامــات التي تنفذ سنويًا، 
بـــعـــد الــــصــــن، فــــي حــــن تـــحـــل الــســعــوديــة 
فــإن عدد  املــصــادر نفسها،  ثالثًا. وحــســب 
مـــن أعــدمــتــهــم إيــــــران الـــعـــام املــــاضــــي، في 
محاكماٍت ال تقيم وزنًا للعدالة، وال تحترم 
املعايير الدولية، تجاوز األلف، في حن أن 
عدد من أعدمتهم السعودية عام 2015 هم 
الناحية  أمــا مــن  فــي حـــدود 153 شخصًا. 
ــران هـــي الــــدولــــة األكــثــر  ــ ــإن إيــ الــنــســبــيــة، فــ
تنفيذًا ألحــكــام اإلعــــدام فــي الــعــالــم، إذا ما 

قيس ذلك إلى عدد السكان. 
األكــثــر لفتًا لــالنــتــبــاه، فــي ســيــاق املوقفن 
ــد لــلــمــوقــف  ــاقـ ــنـ األمــــيــــركــــي واإليــــــرانــــــي، الـ
السعودي في إعدام النمر، أن كال الطرفن 
لـــم تــســمــع لــهــمــا هــمــســًا فـــي عــمــلــيــات قتل 
إيــران  أدوات  تمارسها  وإبــــادة،  وتــجــويــع 
ة. وقبل 

َّ
من الشيعة في املنطقة في حق ُسن

االســتــرســال فــي املـــوضـــوع، أنــبــه هــنــا إلــى 
موقف مبدئي أرفض، بمقتضاه، أن يباح 
دم إنــســان، أو أمــنــه وســالمــتــه، أو حريته 
وكرامته، بناء على دينه أو مذهبه أو لونه 
 املعايير املزدوجة 

َّ
أو عرقه أو جنسه، غير أن

في هذا السياق منبعها، بالدرجة األولى، 
أميركي-إيراني، والسكوت على ذلك يكون 
مـــن قــبــيــل انـــعـــدام األمـــانـــة واملــوضــوعــيــة، 
وهو لن يؤدَي إال إلى تسعير نيران الفتنة 
الــطــائــفــيــة، ال وأدهـــــا، فــبــمــا أن إيــــران تعد 
للشيعة  وزعــيــمــة  وحــامــيــة  ناطقة  نفسها 
ــــك الــــعــــرب مــنــهــم،  ــم، بـــمـــا فــــي ذلـ ــالـ ــعـ فــــي الـ
مباشرة،  مسؤولية  مسؤولة  إذن،  فإنها، 
وهــي كــذلــك، عــن الحصار اإلجــرامــي الــذي 
تضربه قوات النظام السوري ومليشيات 
حزب الله على مدينة مضايا السورية في 
مدينة مضايا،  ففي  الغربي.  ريــف دمشق 
توفي، إلى اليوم، أكثر من 32 شخصا، من 
جّراء سوء التغذية واملجاعة املتفشية في 
املدينة، إلى الحد الذي أكل فيه املحاصرون 
والحشائش.  والــنــفــايــات  والــكــالب  القطط 
الزبداني  وكذلك  مضايا،  في  املحاصرون 
ة، ومرة 

َّ
ن، مدنيون عرب سوريون ُسن

ِّ
وبق

أخرى أعتذر عن تعريف الضحية وتحديد 
ــرديء الـــذي أصبح  هــويــتــه، لكنه الــزمــن الــ
فــيــه إبــــــادة جــنــس مــعــن مـــن الــبــشــر أمـــرًا 
مــقــبــواًل فــي املعايير الــدولــيــة، فــي حــن أن 
إعدام رجل واحد، يثير الدنيا وال يقعدها. 

عال عباس

مــطــلــع الــســنــة الـــجـــديـــدة، اســتــعــر االهــتــمــام 
بالتنبؤات والتوقعات، وامتألت الشاشات 
بــاملــنــجــمــن، لـــيـــحـــددوا لــلــبــشــر مــصــائــرهــم 
واملـــدن،  للبلدان  وكــذلــك  املقبلة،  السنة  فــي 
ــك، فــيــحــدد  ــ ويـــذهـــب بــعــضــهــم أبـــعـــد مـــن ذلـ
كاليفورنيا  الــتــي ستضرب  الــريــاح  ســرعــة 
الــذي  الــزلــزال  فــي سبتمبر/أيلول، ودرجـــة 
سيضرب طوكيو في يوليو/تموز، وموعد 
استعادة الحب القديم ملواليد برج العذراء، 
الــجــوزاء، ويــحــذرون مواليد  وسفر مواليد 
الحوت من إصابتهم باالنفلونزا في الربع 

األخير من العام. 
ــبـــؤات هــو  ــنـ ــتـ ــل فــــي إطــــــالق الـ وألن األفــــضــ
الــتــركــيــز عــلــى مــوضــوع مــعــن، أو شخص 
معن، أو بلد معن، فهذا يعطي للتنبؤات 
قدرة إضافية على اإلقناع، وعلى االهتمام 

بالتفاصيل وزيادة احتماالت التحقق. 
كما أنه يحقق بعضًا من الواقعية، فإطالق 
تـــوقـــعـــات مـــوحـــدة ملـــوالـــيـــد كـــل بـــــرج، وفــي 
قــد يتسبب في  مــكــان، مــن دون تمييز  كــل 
 )كما يفعل 

ً
التباس وأخطاء، فأن تقول مثال

( عــلــى مــوالــيــد الــحــوت أن 
ً
ــادة ــ املــنــجــمــون عـ

ينتبهوا لصحتهم في منتصف العام، فهل 
الحوت في فرنسا، كما  هــذا يعني مواليد 

يعني مواليد الحوت في سورية؟ 
ــولــــود الــــحــــوت فــي  فــــالــــعــــارض الـــصـــحـــي ملــ
فرنسا قد يكون ارتباكًا معويًا بعد سهرة 
صـــاخـــبـــة، بــيــنــمــا قـــد يـــكـــون انـــتـــشـــار وبـــاء 
الكوليرا في شرق سورية. وإصابة مواليد 
األبـــراج، وعبارة  باقي  كما  الحوت جميعًا 
»األفــــالك تــحــذرك مــن ســـوء تــفــاهــم مــع أحــد 
املقربن منك« قد تكون خالفًا بن حبيبن 
بينما في سورية  العالم،  أي مكان في  في 
قــد يعني الــتــقــاط أحـــد عــيــون داعـــش كلمة 
لــفــظــتــهــا خــطــأ، ويــحــصــل ســـوء تــفــاهــم في 
ــك فــي ساحة  فهمها، يـــؤدي إلـــى قــطــع رأسـ
ــة بــتــهــمــة الـــكـــفـــر. وعــــبــــارة »مــشــكــالت  ــامـ عـ
قــانــونــيــة ومـــواجـــهـــة مـــع الــســلــطــات« الــتــي 
يوردها املنجمون، في توقعاتهم، قد تعني 
مخالفة سير باهظة في أي مكان في العالم، 
لكنها قد تعني في سورية دخولك في أحد 
أقبية املخابرات املرعبة، من دون أن يعرف 

أحد مصيرك سنوات. 
وتوقع انتهاء عالقة أو فشل زواج، لن تعني 
فـــي ســـوريـــة مـــا تــعــنــيــه فـــي كـــل مــكــان آخـــر، 
فهنا قد تعني، ببساطة، أن تموت زوجتك 
يختفي  أو  طـــائـــشـــة،  بــقــذيــفــة  أو  بــبــرمــيــل 
ــك ســـيـــدتـــي، ثــــم تــســلــمــك املـــخـــابـــرات  ــ ــ زوجـ

بطاقته الشخصية وتقرير وفاة. 
الــذي قد يحصل في هذا  ومنعًا لاللتباس 

آمن، وتسليمها لنائبه عبد ربه منصور 
هادي في 27 فبراير/شباط 2012، إلدارة 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، بينما بــقــي األســـد في 
ســوريــة يــواجــه الــحــراك الــثــوري الشعبي 

بالقوة املسلحة. 
تلك كانت البدايات التي جعلت مراقبن 
في الغرب يطلقون على تلك األحداث، في 
كان  فقد  العربي،  الربيع  حينها، وصــف 
متوقعًا أن تمضي تلك الثورات الشعبية 
الــســلــمــيــة فـــي طــريــقــهــا إلـــى بــنــاء الــدولــة 
الــديــمــوقــراطــيــة، املــدنــيــة، الــحــديــثــة التي 

يفرض فيها الشعب إرادته الحرة. 
لألسف الشديد، لم يتحقق شيء من ذلك، 
على الرغم من مرور خمس سنوات على 
تــلــك االنــطــالقــة املــبــهــرة لــلــربــيــع الــعــربــي 
الشعبية، فال دول ديموقراطية  وثوراته 
قــامــت، وال حــريــة وعــدالــة  مدنية حديثة 
املسارات في  اجتماعية تحققت. تعددت 
نسائم  عليها  التي هبت  الخمس  الــدول 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، ولــــم تــــأت الــــريــــاح بما 
تشتهي السفن، بل جاءت الرياح لتأخذ 
سفينة كل دولة في مسار خاص، ال شأن 

له بالثورة وطموحاتها وشعاراتها.  
الــثــورات الشعبية  املــســارات  حــّولــت تلك 
ــة  ــرامــ ــكــ ــة والــ ــريــ ــحــ الــــتــــي تـــســـعـــى إلــــــى الــ
أزمــــات سياسية عنيفة،  إلـــى  اإلنــســانــيــة 
وصـــراعـــات عــســكــريــة مــتــعــددة األطــــراف، 
ومــتــعــددة املــســتــويــات. ولعله مــن املفيد، 
فــي هـــذا الــســيــاق، أن نــتــذّكــر، مــع الــفــارق 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  مـــســـارات  طــبــعــًا، 
ــلــــت إلــــيــــهــــا، وكــيــف  ــتــــي وصــ واملــــــــــآالت الــ
تــحــولــت الــقــضــيــة مـــن الــــصــــراع الــعــربــي 
الفلسطينية  املــشــكــلــة  إلــــى  اإلســرائــيــلــي 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، وتــــحــــول شــــعــــار تــحــريــر 

القوى السياسية التقليدية التي نفضت 
يــديــهــا مــن بــن عــلــي، والــقــوى اإلســالمــيــة 
ــتــــى عــــــــادت إلــــــى املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي،  الــ
ــــت جــيــدًا أبـــعـــاد املـــوقـــف اإلقــلــيــمــي  وأدركــ
ــه، ومـــــــع تــحــيــيــد  ــ ــ ــاتـ ــ ــ ــوازنـ ــ ــ والـــــــدولـــــــي وتـ
املؤسسة العسكرية، لم تجد قوى اليسار 
والــقــوى الــثــوريــة الــشــابــة بــدًا مــن القبول 
تــوافــق عليه  بمسار سياسي إصــالحــي، 
الجميع ورحب به املجتمع الدولي، بل تم 
منح مجموعة الرباعية التي كانت عرابة 

ذلك التوافق جائزة نوبل للسالم.  
وفـــــي مـــصـــر الــــتــــي هــــي أيـــقـــونـــة الـــربـــيـــع 
الـــعـــربـــي، بــحــكــم املـــكـــان واملـــكـــانـــة، فبعد 
زخم ثوري استمر 18 يومًا، أذهل العالم، 
وصّدع أقوى النظم السلطوية فى العالم 
العربي على مــدى 60 عامًا، انتهى األمر 
النظام، ثم  يــوم 11 فبراير بسقوط رأس 
الــدخــول فــي مرحلة شــديــدة االضــطــراب، 
وأيـــــضـــــًا شـــــديـــــدة االلـــــتـــــبـــــاس، وســـــــارت 
األمــــور فــي مــســار غــريــب، فــال هــو مسار 

ثــوري، وال هو مسار سياسي إصالحي، 
وتــقــاطــعــت أهــــداف ومــصــالــح كــل الــقــوى 
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ الــســيــاســيــة والـــفـــاعـــلـــة، وفـ
املــؤســســة الــعــســكــريــة وجــمــاعــة اإلخــــوان 
املسلمن، وقوى  أخرى متفرقة، إسالمية 
الــدخــول  وليبرالية. ومــن دون  ويــســاريــة 
إلى  الحال  انتهى  معروفة،  تفاصيل  في 
ما انتهى إليه من نظام حكٍم يستند على 
مؤسسات الدولة القديمة، والعميقة، مع 
واللعب  والــديــكــورات،  الــواجــهــات  تغيير 
على كل املتناقضات اإلقليمية والدولية 

بمهارة حتى اآلن. 
تــمــثــل  الــــتــــي  وهـــــــي  دول،  ثـــــــالث  ــقـــى  ــبـ تـ
إلى  الــثــورات  لتحويل  الواضح  النموذج 
ــــات وصــــراعــــات، بــعــد فــشــل الــوصــول  أزمـ
ــن الـــــتـــــوازن املـــرحـــلـــي،  بـــهـــا إلـــــى حـــالـــة مــ
أو الــتــســكــن والـــتـــبـــريـــد، كــمــا حــــدث في 
تـــونـــس ومـــصـــر. الـــــدول الـــثـــالث: ســوريــة 
التى تحولت إلى ساحة صــراع عسكري 
مفتوح بن كل القوى الدولية واإلقليمية 
الفاعلة من أميركا الى روسيا، ومن تركيا 
إلــى إيـــران، مــع بقاء بشار األســد وبقايا 
الــدولــة  وتنظيم  جيشه،  وشـــراذم  نظامه 
اإلســـالمـــيـــة وجــبــهــة الـــنـــصـــرة والــجــيــش 
الـــحـــر، وعـــشـــرات الــتــنــظــيــمــات املــســلــحــة. 
وتــحــّولــت ســوريــة إلـــى أزمــــة، عــيــنــت لها 
األمم املتحدة مبعوثًا، وأصدرت بشأنها 
قرارات دولية، ولم يعد أحد يذكر الثورة 

السورية.
لم  ولكن  وزمــرتــه،  القذافي  انتهى  ليبيا: 
تــقــم لــلــثــورة الــلــيــبــيــة قــائــمــة، ولــــم تــأخــذ 
مــســارًا ثــوريــًا وال إصــالحــيــًا، بــل تفرقت 
إلـــى شــيــع وقــبــائــل وعــشــائــر، وانقسمت 
إلـــى حــكــومــتــن ومــجــلــســن فــي طــرابــلــس 

ــة إلـــــى عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم  ــافــ وطــــبــــرق، إضــ
وأيضًا،  املليشيات.  مــن  وغيرها  الــدولــة، 
تحولت إلى أزمة، عينت لها األمم املتحدة 
مبعوثًا، واستصدرت لها قرارات دولية، 
ولم يعد أحد يتحدث عن الثورة الليبية. 
أمـــا الــيــمــن الــــذي كـــان يــومــًا ســعــيــدًا، فقد 
نكص علي عبد الله صالح عن اتفاقه مع 
الخليجي،  التعاون  ومجلس  السعودية 
وتـــحـــالـــف مـــع الـــحـــوثـــي، وانـــقـــلـــبـــوا على 
هادي وحكومته، وتدخلت األمم املتحدة، 
ــيـــنـــت مـــبـــعـــوثـــًا خــــاصــــًا، ثــــم تـــطـــورت  وعـ
ــور، واســتــولــى الــحــوثــي عــلــى كــامــل  ــ األمــ
الــســلــطــة، فــتــدخــلــت الــســعــوديــة مــبــاشــرة 
 عـــســـكـــريـــًا، وأطـــلـــقـــت 

ْ
وشـــكـــلـــت تـــحـــالـــفـــا

عــمــلــيــة عــســكــريــة شــامــلــة بــاســم عاصفة 
الــــحــــزم، بــــــدأت فــــي أواخـــــــر مــــــــــارس/آذار 
املــتــحــدة مبعوثها،  األمـــم  وغــيــرت   .2015 
وأصــــدر مــجــلــس األمــــن قــــرارًا آخـــر بشأن 
واألزمــة  مفتوحًا  الصراع  زال  اليمن، وال 
قـــائـــمـــة، الـــحـــوثـــي وصـــالـــح فـــي صــنــعــاء، 
ــدن، وال أحـــد يــتــحــدث عن  ــادي فـــي عــ ــ وهـ

ثورة اليمن.
مرة أخرى، ال نتحدث عن نظرية مؤامرة، 
ــة عـــربـــيـــة مــســتــهــدفــة. ولـــكـــن،  ــ وال عــــن أمـ
الــشــعــوب، وضحت  أطلقتها  ثــــورات  عــن 
الـــشـــهـــداء، وعــشــرات  بــــآالف  فـــي سبيلها 
آالف مـــن املــعــتــقــلــن، ومـــاليـــن الــالجــئــن 
والــنــازحــن. ولــكــن، هناك مــن أراد لها أن 
تسير فــي مـــســـارات تــحــولــهــا إلـــى مجرد 
أزمــــات وصـــراعـــات. مــتــى تفيق الشعوب 
من حالة اإلحباط التى أصابتها، وتعيد 
ثوراتها إلى مساراتها الصحيحة، لتبني 

الدولة الديموقراطية، املدنية، الحديثة. 
)كاتب مصري(

املجتمع الــعــربــي، فــاألكــثــريــة مــتــدّيــنــة إلــى 
حــد مـــا، وغــيــر املــتــديــنــن قــلــة، واملــلــتــزمــون 
دينيًا لم يتجاوزوا سقف 25% من مجموع 
العرب. وفي ذلك إخبار بحالة من التعددية 
ـــل الــــديــــن فــي 

ّ
والـــتـــنـــوع فــــي مـــســـتـــوى تـــمـــث

السياق العربي. وتتأكد هذه التعددية في 
الشرط  العربية  الشعوب  تحديد  مستوى 
الذي يجب توفره في الشخص حتى ُيعتبر 
مــتــديــنــًا، فـــأفـــاد 39% مـــن املــســتــجــيــبــن أن 
الــفــروض والعبادات،  أهــم شــرط هو إقامة 
الــعــرب 49% أن  فــي حــن رأى نحو نصف 
ــي الـــفـــرد بــالــصــدق واألمــــانــــة وحــســن 

ّ
تــحــل

ــبـــاره  ــتـ ــــرط العـ ــم شــ ــ مـــعـــامـــلـــة اآلخـــــريـــــن أهــ
مــتــدّيــنــًا، وذكـــر 12% منهم أن املــتــدّيــن هو 
من يصل الرحم، ويرعى األقارب، ويساعد 
ــك، يــتــبــن أن  ــذلــ ــقـــراء واملـــحـــتـــاجـــن. وبــ ــفـ الـ
الـــتـــديـــن  ــــن  بـ يـــصـــلـــون  ــــرب  ــعـ ــ الـ ــن  ــ 60% مـ
السامية وحسن  والقيم  النبيلة  واألخــالق 
معاملة اآلخرين، والتدّين عندهم ال يعني 
بالضرورة االلتزام بالشعائر الدينية. وفي 
ذلــك دلــيــل على صــعــود مــوجــة مــن التدين 
ــر، غـــيـــر الـــنـــمـــطـــي داخــــــل املــجــتــمــعــات  ــحــ الــ
روح  مــن  شرعيته  يستمد  تــدّيــن  العربية، 
املقاصدي  البعد  ومن  الدينية،  النصوص 
للدين القائم على إعالء القيم األخالقية، ما 
يجعل التدّين صفة ال يحتكرها املتعبدون، 
ومن يصلون اإليمان بالعمل دون غيرهم 
بــل يــصــبــح الــتــديــن صــفــة يــتــصــف بــهــا من 

ق بأخالق حميدة.
ّ
يفعل خيرًا، ويتخل

وفــي ســيــاق متصل، رفــض أكــثــر مواطني 
إن  الــقــائــل  الــــرأي   )%74( الــعــربــيــة  املنطقة 
ــو بــالــتــأكــيــد  كــــل شـــخـــص غـــيـــر مـــتـــديـــن هــ
شــخــص ســـيـــئ، فـــي مــقــابــل تــســلــيــم %22 
فقط بصحة هــذا الــزعــم، وفــي ذلــك برهان 
عــلــى أن األغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــعــرب ال 
تقبل إصــدار أحكام قبلية على الناس من 
ديــنــي. فتقويم األشــخــاص ال يتم  منظور 
الديني، ألن  التزامهم  بالتفتيش في مدى 

إنه ليس زمنًا رديئًا فحسب، بل إنه كذلك 
ا 

َّ
مما جنته أيدينا، نحن العرب، حتى ُهن

إلى هذا الحد، ولم ال، ونحن نسفك دماءنا 
واليمن  والعراق  بأيدينا، كما في سورية 
ــر، ونـــســـكـــت عـــلـــى ســفــكــهــا  ولــيــبــيــا ومــــصــ
العبرية منذ عقود طويلة..  الدولة  بأيدي 
إبادتهم  تتم  الذين  حاصرون 

ُ
امل إذن،  إلــخ. 

 فـــي وطــنــهــم، 
ٌ
ــــة

َّ
ــرب ُســــن فـــي ســـوريـــة هـــم عــ

ـــحـــاِصـــُر املـــجـــرم، منتسب إلـــى املــذهــب 
ُ
وامل

ــالء إيــرانــيــون.  الــشــيــعــي، وهـــم أدوات ووكــ
واألمــر نفسه ينسحب على ما يجري في 
الــعــراق والــيــمــن، لــكــن الــعــالــم ال يـــرى ذلــك، 
عن  يتعامى  كما  تمامًا  عــنــه،  يتعامى  أو 
ــا والــــصــــن، أو  ــيــ ــيـــل وروســ ــرائـ جـــرائـــم إسـ
جرائم الواليات املتحدة، وغيرها من دول 
الغرب، بحق شعوب العالم في غير مكان. 
ــران  ــم تــقــتــرفــهــا إيــ ــرائـ ــا ســبــق مـــن جـ ــل مـ كـ
وأدواتـــهـــا بــحــقــنــا، ال تــلــقــي لــهــا الــواليــات 
املــتــحــدة، وال الــغــرب بـــااًل، فمعيار هــؤالء، 
أنــه ما دام ال أحــد يبكي تلك األرواح التي 
تــزهــق، ويــطــالــب بــحــقــهــا، ويــقــوم بــأخــذه، 
فــي سياق  غــيــر ذات معنى  فــإنــهــا تصبح 
ــل قيمة  الــســيــاســة املــتــوحــشــة املــفــتــقــدة كـ
املتحدة،  الــواليــات  مــا يعني  كــل  إنسانية. 
الـــيـــوم، هــو تــركــيــز الــجــهــود عــلــى محاربة 
»داعــش«، وهي ال تريد من السعودية، أو 
غيرها، أن تفسد عليها »التحالف الدولي« 
ملــحــاربــتــه وهــزيــمــتــه، وإيــــــران ضــمــن هــذا 
في  ال خصمًا،  أصبحت شريكًا،  الــســيــاق، 
العراق وسورية، هذا ما يقوله مسؤولون 
أميركيون اليوم. لم تتوان إيران عن خرق 
سيادة العراق، وتنصيب أزالمها فيه، بعد 
أن غــزتــه الـــواليـــات املــتــحــدة ودمـــرتـــه، ولــم 
ــــي بـــوش االبــن  تــجــد األخـــيـــرة، تــحــت إدارتـ
وبـــــــاراك أوبــــامــــا، غــضــاضــة فـــي الــتــســلــيــم 
الــعــراق والقبول به.  بالنفوذ اإليــرانــي في 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة لــطــاملــا سكتت  بـــل إن 
الــذي أشرفت عليه  الطائفي  على اإلجـــرام 
واملليشيات  الغزو،  بعد  العراق،  حكومات 
الــشــيــعــيــة الــتــابــعــة لـــهـــا، بــحــق املــواطــنــن 
ــدم الــرئــيــس الــعــراقــي  ــ عـ

ُ
ـــة. وعــنــدمــا أ

َّ
الـــُســـن

الــراحــل، صــدام حسن، صبيحة يــوم عيد 
األضــحــى عــام 2006 فــي بــغــداد، على وقع 
ــــَر غضبة 

َ
شـــعـــاراٍت شــيــعــيــٍة طــائــفــيــة، لــم ن

على  الطائفي،  التوتير  بذريعة  أميركية، 
الرغم من أنه كان على أشده حينها، وعلى 
الــرغــم مــن أن الــعــراق كــان تحت احتاللها 
حينئذ، وهي من سلمت صدام إليهم. وقبل 
ــْســَمــُع لــلــواليــات 

َ
ذلـــك وخــاللــه وبــعــده، ال ت

ـــدُّ بـــه يــعــتــرض على 
َ
املــتــحــدة صــوتــًا ُيـــْعـــت

عبث إيران في لبنان والبحرين، وإجرامها 
املباشر فــي ســوريــة، بــل تعترف الــواليــات 
املتحدة بنفوذ إيران في سورية وتقبل به، 
في حن تطالب السعودية بوقف تدخلها 
الــذي جــاء بناء على  العسكري في اليمن، 
طــلــب مـــن الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، والــقــبــول 
بالحوثين، أحد مخالب إيران في املنطقة، 
طــرفــًا أســاســيــًا وقــويــًا فــي مــعــادلــة الحكم، 
بما قد يؤدي إلى إنتاج أنموذج حزب الله 

في لبنان، أين ابتلع تنظيٌم دولة. 
الــــســــعــــوديــــة، الــــتــــي تــــراقــــب مـــنـــذ ســـنـــوات 
ــيــــة فــي  ــيــــركــ ــي املـــــواقـــــف األمــ ــ اإلزاحــــــــــــات فـ
 مـــقـــاربـــات تــحــالــفــاتــهــا، 

َ
ل ـــــَبـــــدُّ

َ
املــنــطــقــة، َوت

قـــررت أخــيــرًا، ومــنــذ مطلع الــعــام الــجــاري، 
مـــع تـــولـــي املـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
في  كــل بيضها  تــضــع  أال  األمــــور،  مقاليد 

ــنـــوع مـــن الـــتـــنـــبـــؤات، ســأســتــخــدم تقنية  الـ
التركيز، وأقدم خالصة التنبؤات في السنة 
الــجــديــدة، وفيها مجموع كــل األبـــراج، كما 
بــاإلضــافــة  املــنــجــمــن،  لــــدى جــمــيــع  وردت 
إلــى مــا تشير إلــيــه حــركــة األفـــالك الــســّيــارة 
والثابتة، وتقاطع نجوم السماء مع نجوم 
الـــســـيـــاســـة. وألن املــــوضــــوع الـــــذي ســأركــز 
عليه هو سورية، وما ينتظرها في السنة 
ــــى تـــمـــريـــر كــــل ذلـــك  الــــجــــديــــدة، فــســأعــمــد إلـ
مــن مــصــفــاة الــقــلــب. وبــذلــك تــكــون خالصة 
في  األســـوأ  الجملة  الــتــنــبــؤات نصًا يجمع 
تــوقــعــات كـــل بــــرج لــــدى جــمــيــع املــتــنــبــئــن، 
وإذا أردنا أن ندخل في التفاصيل، فحركة 
النجوم تشير إلى أن بداية السنة ستحمل 
مسار  ببدء  لإليهام  محاولة جديدة  معها 
سياسي تفاوضي، لن يكون مصيره أفضل 
مما سبقه، وستجري في الربع الثالث من 
 
ً
العام محاوالت أخــرى، لن تكون أقــل فشال

من محاوالت الربعن األول والثاني.
ســيــســتــمــر الـــســـوريـــون فـــي املـــــوت، وتــشــيــر 
ســوري  آالف  خمسة  يموت  بــأن  التوقعات 
ــرج، ويـــجـــوع مــلــيــون شــخــص من  مـــن كـــل بــ
مواليد األبراج الترابية، ومثلها من النارية 
والــهــوائــيــة وكـــذلـــك املــائــيــة. ســيــهــاجــر ربــع 
الــســرطــان، ويهجر مثلهم  بــرج  مــن  مليون 
من باقي األبــراج. ستدمر األبــراج والبيوت 
ــتـــرق الــــخــــيــــام، ســيــرتــجــف  ــة، وتـــحـ ــئــ ــواطــ الــ
املالين بردًا، ويرتعدون خوفًا، وسيكونون 

موزعن على جميع األبراج بالتساوي.  
ــــى حـــفـــلـــة قــصــف  ســتــنــضــم دول أخـــــــرى إلــ
ــيــــران، وســـيـــكـــون هــنــاك  ــالــــطــ الــــســــوريــــن بــ
عدالة في التوزع على األبــراج، إن كان بن 
املقصوفة،  الــبــيــوت  أو  القاصفة  الــطــائــرات 
سينتشر الجوع واألمراض، سيزداد الظالم 
والفقر، سيكون على مواليد األبراج جميعًا 
االنتباه إلى رؤوسهم من قذيفة ضالة، أو 
من برميل متفجر، واالنتباه ألعناقهم من 
سكن متوحشة. ستكون بداية السنة مثل 
معًا،  االثنن  من  أســوأ  نهايتها، ووسطها 
ستتساوى األبراج جميعًا، وستوزع عليها 
بــالــتــســاوي، وســيــتــوزع مواليدها  املــآســي 

على املنافي اإلجبارية من دون تمييز. 
هــل أصبت بعضكم بــاإلحــبــاط؟ مــاذا كنتم 
ــد، وأصـــابـــه  ــ تــتــوقــعــون لــبــلــد يــحــكــمــه األســ
الــعــذراء، دهسه  الــســرطــان، واغتصبت فيه 
الـــثـــور ونــطــحــه الـــجـــدي، رمـــتـــه كـــل أقــــواس 
مثقوب،  دلـــوه  الــحــوت،  الــدنــيــا وسيبتلعه 
وحمله مذبوح )وفــق الشريعة(، ضاع فيه 
امليزان منذ زمن طويل، فالتقت في سمائه 
ــا مــتــنــاظــرتــن  ــركــ ــيــ ــا وأمــ ــ ــيـ ــ طـــــائـــــرات روسـ

كالجوزاء؟
)إعالمية سورية(

فلسطن إلـــى املــطــالــبــة بــعــودة إســرائــيــل 
 ،1967 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   4 حــــــدود  إلـــــى 
ــم يــعــد الــعــالــم يــتــحــدث عـــن الــقــضــيــة،  ولــ
إال فــى إطـــار الــعــودة إلـــى مــســار أوســلــو، 
السلطة  وعملية السالم، والتفاوض بن 
ــدو اإلســـرائـــيـــلـــي، مع  ــعـ الــفــلــســطــيــنــيــة والـ
اإلشــارة، أحيانًا، إلى ضرورة إيجاد حل 

ملشكلة حصار قطاع غزة.
)املركزية(  الــعــرب  وهــكــذا تحولت قضية 
مـــن قــضــيــة أرض وشـــعـــب ومــصــيــر إلــى 
ــرد أزمــــــة ســيــاســيــة تــبــحــث عــــن حــل  ــجـ مـ
ــة مــا ُيــعــرف باملجتمع الــدولــي،  فــى أروقــ
بمنظماته، وهيئاته، ولجانه، ومبعوثيه.

وإذا كانت عملية تحويل قضية فلسطن 
ــــن قـــضـــيـــة وجـــــــود إلــــــى مــــجــــرد قــضــيــة  مـ
حـــدود، قــد استغرقت أكــثــر مــن 60 عامًا،  
ــإن عملية تــحــويــل الــربــيــع الــعــربــي من  فـ
ــات ســيــاســيــة لم  ــورات شعبية إلـــى أزمــ ثــ
انتقلت  ســنــوات،  تستغرق ســوى خمس 
فــيــهــا طــمــوحــات الــشــعــوب مـــن »الــشــعــب 
ــى املــطــالــبــة  ــام« إلــــ ــظــ ــنــ ــريــــد إســــقــــاط الــ يــ
للمعتقلن،  والحرية  الـــدم،  نزيف  بوقف 
واإلفصاح عن املختفن قسريًا، والحوار 
ــل الـــوصـــول إلـــى الــحــلــول الــوســط  مــن أجـ

برعاية دولية. 
ــــرة، وفــكــرة  ــــؤامـ وبـــعـــيـــدًا عـــن نـــظـــريـــات املـ
أننا أمة مستهدفة من »الغرب الصليبي 
ــمـــاري« فـــقـــط، عــلــيــنــا أن نــرصــد  ــعـ ــتـ االسـ
على  املاضية  الخمس  الــســنــوات  حصاد 
أرض الــواقــع، ومــا آلــت إليه »الــثــورة« في 

كل دولة من دول الربيع العربي. 
نبدأ بتونس التي انطلقت منها الشرارة 
األولى، حيث تمكن فيها املجتمع املدني 
الـــقـــوي مـــن إحـــــداث تـــوافـــق بـــن مختلف 

ذلــك األمــر يبقى من خواصهم، وال سبيل 
إلـــى أن يــؤثــر فــي عــالقــتــهــم بــاآلخــريــن، أو 
إلى مقاطعتهم وإقصائهم بدعوى  يؤدي 
أنــهــم غــيــر مــتــديــنــن. وفــــي الـــشـــأن نــفــســه، 
قــال أكــثــر الــعــرب )55%( إن ال فــرق لديهم 
في التعامل مع متدينن أو غير متدينن. 
وهو ما ُيخبر بانفتاح العربي على اآلخر، 
النظر  بقطع  مــعــه،  للتواصل  واســتــعــداده 
عن خلفيته الدينية أو املذهبية. ما ينفي 
لــلــذات وإلغاء  الــعــرب التعصب  عــن معظم 
املخالف. وتفيد البيانات بأن أغلبية الرأي 
العام العربي )72%( توافق على أنه »ليس 
من حق أي جهة تكفير الذين ينتمون إلى 
أديــان أخـــرى«. وفــي ذلــك تعبير عن توجه 
عـــربـــي غـــالـــب، مـــيـــال إلــــى اإليـــمـــان بــثــقــافــة 
االخـــتـــالف والــتــســلــيــم بــالــغــيــريــة الــديــنــيــة، 
مـــع عــــدم اّدعـــــــاء امـــتـــالك الــحــقــيــقــة. ويــعــد 
هــذا الــتــوجــه رّدًا قــويــًا على كــل مــحــاوالت 
الغلو في الدين، وعلى الجماعات الدينية 
املـــتـــطـــرفـــة الـــتـــي تــنــصــب نــفــســهــا وصــيــة 
عــلــى الـــنـــاس، ونــاطــقــة بــاســم الـــلـــه. وجـــاء 
ــن الــعــرب  ــر الـــعـــربـــي أن 89% مـ فـــي املـــؤشـ
 
ّ
د الرأي القائل إن

ّ
يعارضون داعش. ما ُيفن

للتطرف الديني حاضنة اجتماعية عربية 
واسعة.

)كاتب تونسي(

قــادت،  أن  فكان  املثقوبة.  األميركية  السلة 
فـــي مــــــــارس/آذار املـــاضـــي، تــحــالــفــًا عربيًا 
إلعادة الشرعية في اليمن، من دون انتظار 
ـــمَّ 

ُ
ضــــوء أخــضــر مـــن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة. ث

إنها صــّعــدت، بالتنسيق مــع كــل مــن قطر 
وتــركــيــا، مـــن دعــمــهــا املــعــارضــة الــســوريــة 
التي تقاتل نظام األسد بدعم من حليفيه 
الــروســي واإليـــرانـــي. وهــي اآلن، كما أعلن 
ــتــــهــــا، تــــتــــصــــدى ألنـــشـــطـــة  ــيــ وزيــــــــر خــــارجــ
إيــــــران املـــزعـــزعـــة لــالســتــقــرار فـــي املــنــطــقــة 
وتــدخــالتــهــا فــي دولــهــا. وكــمــا صـــّرح أحــد 
املسؤولن السعودين، لصحيفة أميركية، 
اشترط عدم ذكر اسمه، »لقد طفح الكيل«، 
ليس من إيــران فحسب، بل ومن الواليات 
املتحدة التي »تتراجع«، كل مرة، أمام عبث 
إلى  وأملــح  التخريبية.  إيــران وسياساتها 
أن اململكة لن تنتظر إذنًا أميركيًا لحماية 
أمنها وأمن إقليمها من أي تهديد إيراني. 
ــعــــادة، مــن  ــالــ ــًا، ســـيـــخـــرج عــلــيــنــا، كــ ــتـــامـ خـ
يقول: أليست إسرائيل هي املستفيدة من 
املنطقة؟  في  الطائفي  والتوتير  التحشيد 
أليست إيــران عــدوًا إلسرائيل، وهي تدعم 
املــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة!؟ الــــجــــواب عــلــى 
السؤال األول، نعم، إسرائيل، هي املستفيدة 
الــطــائــفــي فــي املــنــطــقــة، لكن  مــن التحشيد 
ون نيران 

ّ
إيران وأدواتها هم أكثر من يغذ

يفيدون  وبالتالي  العمياء هذه،  الطائفية 
 الــشــعــوب الــعــربــيــة، 

ُّ
ــل إســـرائـــيـــل. وقــفــت ُجــ

األمس،  في  باملناسبة،  َية 
ِّ
الُسن بأغلبيتها 

ــغـــرب على  ــع الـ ــع إيــــــران فـــي صـــراعـــهـــا مـ مـ
ــنــــووي، كــمــا وقــفــت  أرضـــيـــة بــرنــامــجــهــا الــ
 الــشــعــوب الــعــربــيــة مــع حـــزب الــلــه في 

ُّ
ُجـــل

مقاومته إسرائيل. حينها، لم تكن الغالبية 
ــااًل لـــدعـــوات الــطــائــفــيــة الـــتـــي كــان  ــ تــلــقــي بـ
يطلقها بعض النظام الرسمي العربي، ألن 
فيروس  مــن  مناعة  لديها  كانت  الشعوب 
الطائفية، إلى أن جاءت إيران وأدواتها في 
وحقنت  واليمن،  والعراق  وسورية  لبنان 
األمـــة بــه، فــكــان أن ضعف الجسد ووهــن، 
مــا مّكن أعـــداء األمــة مــن النفاذ إلــى صلب 
مــنــاعــتــه وقـــوتـــه. وفــيــمــا يتعلق بــالــســؤال 
ــران وحـــزب الله  الــثــانــي، املتعلق بــدعــم إيــ
النظر عن  الفلسطينية، فبغض  للمقاومة 
ــداه، فــإن اإلجــابــة عليه  دقــة ذلــك الــيــوم ومــ
والدفاع  إلسرائيل  التصدي  فزعم  سهلة، 
ِهَرُهما من سفك الدماء 

َ
عن فلسطن لن ُيط

يشفع  ولن  واليمنية،  والعراقية  السورية 
لهما عندنا، نحن الشعوب.

)كاتب فلسطيني في واشنطن( 

من ثورات شعبية إلى أزمات سياسية

»المؤشر العربي«: التعصب ليس عربيًا

نفاق أميركي ـ إيراني باتهام السعودية

نبوءات لجميع األبراج

هناك من أراد 
للثورات مسارات 

تحّولها إلى مجرد 
أزمات وصراعات

معظم العرب 
متدينون إلى حد ما، 

ميّالون إلى االعتدال

الواليات المتحدة 
طالما سكتت على 

اإلجرام الطائفي 
الذي أشرفت عليه 
حكومات العراق، 

بعد الغزو

آراء

بشير البكر

محمد  على سلفه  االنقالب  منذ  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري،  الرئيس  تلقى 
مرسي في يوليو/ تموز 2013 نحو 50 مليار دوالر من املساعدات على شكل 
هبات أو قروض ميسرة بعيدة األجل، والقسط األكبر حصل عليه من ثالث دول 

خليجية، هي السعودية واإلمارات والكويت.
الدعم قياسيًا، ولــم تحصل عليه دولــة في زمن  املعايير كافة، يعتبر هــذا  وفــي 
وجــيــز ال يــتــجــاوز عــامــن ونــصــف الــعــام، ولـــذا مــن املــفــتــرض أن يــكــون مـــردوده 

املباشر والبعيد املدى على قدر حجمه.
، تلقى نظام السيسي مساعدات عاجلة من دول الخليج الثالث بعد االنقالب 

ً
بداية

مباشرة، وكانت وفق روحية إسناد االنقالب الذي قام به، وحاجته إلى تمكن 
نفسه في صورة عاجلة. ثم تبن أن الدول الثالث أخذت على عاتقها أمر مساندة 
مصر، من أجل القيام بنهضة اقتصادية، ولهذا كان دورها أساسيًا في مؤتمر 

شرم الشيخ للمانحن الذي انعقد في العام املاضي.
حدث أي تغيير في 

ُ
الغريب في األمر أن املبالغ الطائلة التي تلقاها السيسي لم ت

وضع مصر االقتصادي الذي تقول املؤشرات االقتصادية إنه يسير من سيئ 
إلى أسوأ. 

يتبن  الجنيه،  صــرف  وسعر  والبطالة  التضخم  ألرقـــام  بسيطة  مراجعة  ومــن 
تهافت الدعاية الرسمية التي تصور أن مصر باتت تعيش رخاء اقتصاديًا.

تقارب األموال العينية والقروض التي جرى تقديمها للمشاريع االقتصادية، إلى 
حد ما، املوازنة التي جرى صرفها في مشروع مارشال. ومع ذلك، لم تحقق أي 
املصري  االقتصاد  يتعلق بعضها بمشكالت  أســبــاٍب،  إلــى  يعود  نتيجة، وذلــك 
الذي  للمال  الحالي  النظام  إدارة  إلــى ســوء  مــرده  الرئيسي  السبب  لكن  املزمنة، 
حصل عليه، األمر الذي يقود إلى سؤال أساسي، وهو طاملا أن املانحن يغدقون 
على نظام السيسي بهذا الكرم، ومن دون محاسبة، فهم يأملون منه أن يلعب 
دورًا ما في ملفات املنطقة، لكن النتائج جاءت محبطة حتى اآلن لكل املراهنن 
على السيسي، وقد تم انتظار ردود فعله في أكثر من مناسبة، لكنه لم يحّرك 
األمن  يخص  ما  في  وخطيرًا  دورًا سلبيًا  يلعب  فإنه  العكس،  على  بل  ساكنًا، 
القومي العربي، على صعيد املوقف من القضيتن الفلسطينية والسورية، سواء 
على صعيد الوقوف إلى جانب إسرائيل في حربها ضد املقاومة في قطاع غزة، 
أو محاصرة سكان القطاع باالستمرار في إغالق معبر رفح، ممر غزة الوحيد 
إلى العالم. أما في امللف السوري، لم يعد سرًا أن نظام السيسي يقف بقوة إلى 
نظام  تأهيل  وإعــادة  السورية،  الثورة  أجل تصفية  الروسي، من  التدخل  جانب 

بشار األسد.
تقاعس نظام السيسي عن مساندة موقف السعودية واإلمــارات، ولم يرد لهما 
ناه من الوقوف على قدميه حتى اليوم. وتجلى 

ّ
شيئًا من الجميل، وهما من مك

، في املوقف من عاصفة الحزم في اليمن التي بدأها التحالف العربي 
ً
األمر، أوال

كثيرة عن  وبعد تسريباٍت  املاضي.  آذار  مــارس/  أواخــر  في  السعودية،  بقيادة 
مشاركة عسكرية مصرية بحرية، تبن أن املسألة غير صحيحة، ال بل بقيت 
املخلوع علي عبدالله  اليمني  الرئيس  قيادات من مساعدي  القاهرة تستضيف 

صالح والحوثين، واستمر هذا األمر حتى اليوم.
تجلت حاجة السعودية إلى موقف من نظام السيسي في األيام القليلة املاضية، 
الرياض في نزاعها مع  القاهرة موقف يسند  أن يصدر عن  املنتظر  وكــان من 
طــهــران، ولــكــن املــوقــف املــصــري ظــل مثل مــواقــف دول بــعــيــدة، األمـــر الـــذي طرح 
السؤال بقوة عن جدوى االستثمار الخليجي في هذا النظام الذي بات مكلفًا، من 
دون أي مردود في الداخل أو في الخارج، بل على العكس، إن محصلة سياساته 

تقود مصر نحو الخراب.   

نصري حجاج

ُمحق مخيم تل الزعتر من الوجود قبل أربعن عامًا، بعد حصار استمر حوالى ثالثة 
شهور في صيف العام 1976. تم تجويع أهل املخيم واملسلحن الذين دافعوا عنه، 
، فلسطينين 

ً
 ونساًء ورجــاال

ً
تل في الحصار أكثر من ثالثة اآلف إنسان، أطفاال

ُ
وق

ولبنانين وأكراد، كانوا يسكنون املخيم وأطرافه. أحكم مسلحو الجبهة اللبنانية التي 
ضمت أحزابًا مسيحية مارونية، تساندهم قوات النظام السوري، وقوات من الجيش 
اللبناني بقيادة ميشيل عون، وبإشراف الجنرال اإلسرائيلي بنيامن فؤاد أليعازر، 
الحصار على املخيم في بيروت الشرقية، والــذي أنشئ بعد نكبة 1948، بقرار من 
الحكومة اللبنانية، وبدعم من هيئات دولية، ليضم الالجئن الفلسطينين، ثم لينضم 
إلى هؤالء فقراء لبنانيون من الطائفة الشيعية، وفقراء أكراد لبنانيون، ليشكل فيما 
بــعــد، مــع مناطق النبعة وجــســر الباشا وحـــرج ثــابــت، مــا سمي حـــزام الــبــؤس حول 
بيروت. كان سكان تل الزعتر من املسلمن السنة والشيعة، وبعيدًا عن التحليالت 
اللبنانية في منتصف السبعينات، فإن  القديمة والحديثة للحرب األهلية  السياسية 
حصاره، ومن ثم سقوطه بأيدي قوات املليشيات املسيحية وحلفائها، ومحقه من 
الوجود وتهجير من تبقوا أحياء من سكانه إلى املنطقة الغربية من بيروت، ومن ثم 
هجرة غالبيتهم إلى دول أوروبا الغربية، كل هذا كان عملية تطهير عرقي وطائفي، 
أعادت املنطقة إلى نقائها الطائفي املسيحي، ما قبل العام 1948 ودخول الفلسطينن 
 في الذاكرة 

ً
واألكراد السنة واللبنانين الشيعة. أدى ذلك الحصار الذي ال يزال ماثال

الجمعية الفلسطينية، وأدى إلى موت عائالت كاملة جوعًا، وعطشًا بعد قطع شبكات 
لبنادق قناصي  آبــار مكشوفة  املياه من  املــيــاه، وقنصًا في مــحــاوالت مميتة لجلب 
الجبهة اللبنانية. ولم يكن يخطر في بال أحد أنه سوف يتكرر بعد عشر سنوات في 
لبنان، بن عامي 1985 و1987، فيما سمّيت حرب املخيمات، حيث حاصرت قوات 
حركة أمل الشيعية، مدعومة من قوات النظام السوري، وبعض الفصائل الفلسطينية 
التابعة له، مخيمات شاتيال وبرج البراجنة في بيروت والرشيدية القريب من مدينة 
صــور الجنوبية، فــي انــدفــاعــة قــاتــلــة، اســتــمــرت ثــالث ســنــوات، لــوقــف مــا رآه النظام 
السوري، وحليفته حركة أمل، التمدد الفلسطيني العرفاتي في لبنان، بعد الترحيل 
األول لقوات املنظمة من بيروت بعد االجتياح االسرائيلي عام 1982، والترحيل الثاني 

من شمال لبنان، على أيدي القوات السورية عام 1983 .
الزعتر واملخيمات في  التجويع والتعطيش السمة املشتركة لحصاَري تل  كان نهج 
والكالب  والحشرات  الحشائش  أكل  إلى  املحاصرين  دفع  ما  الثمانينات،  منتصف 
والقطط، وكان الترحيل سمة مشتركة أيضًا. في تل الزعتر، تم ترحيل من بقوا على 
قيد الحياة من النساء واألطفال والشيوخ، وتم تجريف املخيم بالكامل. وفي شاتيال، 
تم ترحيل املقاتلن األحياء إلى مخيمات أخرى خارج بيروت، وأحكم اللواء السادس 
على حركة  الحصار  السورية،  الــقــوات  مع  أمــل،  لحركة  التابع  اللبناني،  الجيش  في 
الدخول والخروج من املخيم. وفي الحصارين، كان النظام السوري بيضة القّبان التي 

رّجحت وقوع الكارثة اإلنسانية.
وقبلها  الصهيونية،  التجربة  مــن  مستفيدين  الــيــوم،  الطائفيون،  الــفــاشــيــون  يعيد 
النازية، معلمي التطهير العرقي، التجربة من جديد، في أبشع عملية تطهير طائفي 
اللبنانية  للحدود  املتاخمة  السنية  القرى  في  املنطقة، في سورية، وتحديدًا  عرفتها 
وقــوات  السوري  النظام  يحاصر جيش  ، حيث 

ً
مثاال ومضايا  الزبداني  مع سورية، 

حزب الله الشيعي هاتن القريتن، ويقوم بتجويع السكان، ودفع املدافعن عنهما إلى 
القسري  بالنزوح  والقبول  األطفال واملسنن وموتهم،  أمام قسوة جوع  االستسالم 
الشيعية مكانهم، بحجة  الطائفة  إحــالل سكان جــدد من  بيوتهم، حيث سيتم  عن 
حماية الحدود اللبنانية من خطر التكفيرين! اليوم، يتعّرض سكان مضايا إلى أبشع 
عملية إبادة، من خالل التجويع على أيدي من يدّعون مظلومية تاريخية، لوثها الحقد 

الطائفي ونزعة االستقواء.

خليل العناني

التسلط واألخــالق ال يجتمعان، فالفعل التسلطي هو، بذاته وتعريفه، دوني وال 
ابــتــداء. وهــو يعكس، من بن أشياء أخــرى، حالة من التشوه األخالقي  أخالقي 
والنفسي لدى من يمارسونه. يقول املفكر الفرنسي ميشيل فوكو »السجن هو 
املكان الوحيد الذي تظهر فيه السلطة عارية من كل قيد، على الرغم من محاولة 
العربية  البلدان  املاضية، تحولت  السنوات  وفــي  أخــالقــي«.  بأنه فعل  ذلــك  تبرير 
التي فشلت ثوراتها إلى »سجون« كبيرة، يجري فيها قمع املعارضن بمختلف 
بــدءًا مــن االعتقال والسجن، مـــرورًا بالخطف واإلخــفــاء  القمع وأنــواعــه،  أشــكــال 
غير  البطيء  بالقتل  أو  الجسدية،  بالتصفية  ســواء  بالقتل،  وانــتــهــاء  الــقــســري، 

الرحيم، في السجون واملعتقالت. 
وال يتوقف الخيال السلطوي عن إبداع أكثر الوسائل إجرامًا والإنسانية ملعاقبة 
العقاب  العربي« قد دخل مرحلة جديدة من  املعارضن. واآلن، يبدو أن »الربيع 
السياسي للمعارضن، من خالل »التجويع« املمنهج لهم ولذويهم. والتجويع هنا 
النظامان،  اآلن  يفعله  فما  السلطوية،  األنظمة  من  متعمد ومقصود  يتم بشكل 
السوري واملصري، بحق املعارضن، ال يمكن وصفه إال بجريمة سياسية عارية. 
 ونساء، صغارًا وكبارًا، في مدينة مضايا 

ً
نتابع صور األبرياء السورين، رجاال

نتيجة  منها عظامهم،  وبــدت  أجسامهم،  نحلت  وقــد  الغربي،  ريــف دمشق  فــي 
للحصار الذي فرضه عليهم بشار األسد منذ أكثر من سبعة شهور. صحيح 
أقــل من عامن، بأسلحة كيماوية، في  لــوم على نظاٍم ضــرب شعبه، قبل  أنــه ال 
حن ال يتوقف عن تدمير منازلهم ببراميله املتفجرة، ولم يخجل من استدعاء 
ــه، لكن الــلــوم هــو على املجتمع الــدولــي  الـــروس النــتــهــاك ســيــادتــه واحــتــالل أرضـ
الذي لم يسمح فقط بوصول املأساة السورية إلى حالتها الراهنة، وإنما سمح، 
أيضًا، بتجويع آالف السورين منذ أكثر من سبعة أشهر، ولم يتحرك ملساعدة 

املشردين والالجئن داخليًا.
الــنــظــام، بشكل مباشر وغــيــر مــبــاشــر، بتجويع معارضيه،  يــقــوم  وفــي مــصــر، 
وقتلهم بالبطيء داخل السجون وخارجها. فما نسمعه ونقرأه من حكاياٍت عن 
أوضاع املعتقلن تدفع على االكتئاب والغضب. وقد ارتفعت، في العام املاضي، 
حاالت املوت داخل السجون، إما نتيجة للتعذيب أو نتيجة لإلهمال الطبي، أرقامًا 

قياسية. 
وقد قرأت، أخيرة، أن عائالت معتقلن كثيرين، من »اإلخوان املسلمن« وغيرهم، 
يعانون العوز، وال يستطيعون توفير متطلبات الحياة األساسية، بسبب غياب 
عائليهم، ســـواء ألنــهــم داخـــل الــســجــون أو فــي املــنــافــي أو مــطــارديــن. وكـــأن ثمة 
حصارًا اقتصاديًا يجري فرضه على املعارضن وأسرهم. وهناك حاالت كثيرة 
تم طردها من وظائفها بسبب اتهامها باالنضمام لـ »اإلخوان« أو التعاطف معهم، 
وهو ما جعل كثيرين من ذويهم يعانون اقتصاديًا. بل إن بعض الشباب الذي 
هرب من القمع إلى خارج البالد يعاني، أيضًا، من التجويع والعوز االقتصادي، 
نتيجة عدم قدرته على الحصول على وظيفة في املنفى، أو لعدم اتقانه لغة البلد 
التي يقيم فيها. وقد قرأت، أخيرًا، تحقيقًا للصحافي محمود العناني عن حالة 
بعض الشباب املنتمي لجماعة اإلخوان املسلمن، وترك البالد، وذهب إلى تركيا، 
لكنه يعاني بشكل كبير اقتصاديًا واجتماعيًا، نتيجة توقف املساعدات التي كان 

يحصل عليها، سواء من الجماعة أو من خارجها.
األنظمة  إليه  أن تصل  يمكن  الــذي  األخالقي  االنحطاط  توقع مستوى  يمكن  ال 
يكون  لــن  األنظمة  هــذه  أن سقوط  املــؤكــد  لكن  منطقتنا،  فــي  املتغلبة  السلطوية 
عاديًا، وإنما سيكون سقوطًا مدمرًا ومليئًا بالعنف والدم والرغبة في االنتقام. 
ويبدو أن كل يوم يمر على هذه األنظمة، وهي في السلطة، يزداد مصيرها سوءًا 
وسيناريوهات سقوطها كآبة، فهي لم تترك لنفسها طريقًا للرجوع أو مراجعة 

أخطائها، وهذا هو ديدن السلطوية عبر التاريخ.

السيسي أغلى رئيس بالعالم من تل الزعتر إلى مضايا
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ورجــل  القــوي  الكرملــن  قيصــر  ينــس  لــم 
املخابــرات العتيــد، فالديميــر بوتــن، حامــل إرث  
االتحاد الســوفياتي الســابق، وســليل القيصرية 
بــالده  تلقتهــا  التــي  القويــة  الصفعــة  الروســية، 
مــن أميــركا ودول الغــرب وحلفائهــم مــن الــدول 
التــي أســفرت عــن خــروج  العربيــة واإلســالمية 
بــالده تجــر أذيــال الهزيمــة مــن أفغانســتان مــع 
بداية التســعينات، وما تبعها من تداعيات مؤملة 
مــا  الســوفيتي،  االتحــاد  بإعــالن ســقوط  آذنــت 
التاريــخ، وأنهــى مرحلــة مــن  غيــر غيــر مجــرى 
أصعب مراحل التاريخ التي عرفت باسم الحرب 
الباردة، التي استمرت زهاء سبع عقود من عمر 

البشرية.  
تراجــع  الســوفيتى  االتحــاد  ســقوط  عــن  نتــج 
وانحسار كبير فى دور وريثته روسيا االتحادية  
على الساحة الدولية، لفقدها مساحات شاسعة 
مــن أراضــى دول االتحــاد، وهــو يمثــل نوعــا مــن 
الخضــوع والتبعيــة لروســيا، ولكــن ليــس بقــوة 
التبعية الســابقة لإلتحاد، ما أفقد روســيا كثيرًا 
والســكانية  االقتصاديــة  القــوة  مقومــات  مــن 
والجغرافيــة، وجعلــت مقومــات روســيا تنكمــش 
وتنحصــر إلــى أضيــق ممــا كان عليــه االتحــاد 

عــن  روســيا  ورثتهــا  التــي  التركــة  الســوفياتي. 
روســيا  فــى  الجديــد  النظــام  جعلــت  االتحــاد، 
يحتــاج وقتــا إلعــادة ترتيــب البيــت مــن الداخــل، 
بمــا  واالقتصاديــة  السياســية  النظــم  وتغييــر 
يتماشــى مــع الواقــع الجديــد، عبــر االنتقــال مــن 
النظــام الشــيوعى املاركســي إلــى نظــام الســوق 
الحــر، وهــذا تطلــب وقتــا وجهــدًا كبيــرًا، شــغل 
روســيا عن متابعة دورها فى السياســة الدولية، 

وجعلها تنكفئ على نفسها فترة.
أخيرًا، بدأت روســيا تســتعيد عافيتها وتعود 
إلى الســاحة الدولية، لتعّوض مكانتها الدولية، 
وتســتعيد دورهــا قــوة عظمــى، فكانــت البدايــة 
أوكرانيــا،  فــى  املباشــر  بتدخلهــا  أوربــا  مــن 
روســيا  إلــى  القــرم  جزيــرة  شــبه  وضمهــا 
الدولــي  االعتــراض  مــن  الرغــم  علــى  رســميا، 
القــوي،  وهــو مــا اعتبــر أول رد لروســيا علــى 
حلــف الناتــو الــذي اعتبرت أنــه أهانها، واعتدى 
ليبيــا،  فــى  بتدخلــه  نفوذهــا،  منطقــة  علــى 
والقضــاء علــى  نظــام العقيــد معمــر القذافــى، 
مــا دفــع روســيا إلــى اتخــاذ موقــف صــارم فى 
املســألة الســورية، مــا دفعهــا للتدخــل املباشــر 
بقواتهــا لحمايــة حليفهــا فــى ســورية  حتــى 

ال يتكرر ما حدث فى ليبيا، وتخســر روســيا 
بــري وجــوي  فبــادرت  بهجــوم  آخــر،  حليفــا 
دون  مــن  املعارضــة  أطــراف  كل  علــى  عنيــف 

استثناء.
دفع هذا املوقف الروسي الجديد بقيادات الجديدة 
فى املنطقة، ملحاولة التقرب إلى روسيا والتلويح 
للغــرب بــأن البديــل هــو روســيا، إذا لــم يســاعد 
هذه األنظمة ويرســخ أقدامها فى الحكم، وكانت 
املبــادرة األولــى مــن الرئيس املصــري عبد الفتاح 
السيســى الذي بادر إلى فتح عالقات جديدة مع 
روســيا وتبــادل الزيــارات واإلعالن علــى التوقيع 
على العديد من االتفاقيات العسكرية، وتشجيع  
الساســة  بعــض  ليتبعــه  البلديــن،  بــن  التعــاون 
إلــى  باللجــوء  التلميحــات  خــالل  مــن  الليبيــن 
روســيا، وهذا ما قام به وزير خارجية الحكومة 
التابعــة لبرملــان طبــرق، وكذلــك قائد عــام الجيش 
ورئيــس مجلــس  طبــرق،  لبرملــان  التابــع  الليبــى 
فــي  الوطنــى  للمؤتمــر  التابعــة  الحكومــة  وزراء 
طرابلــس الــذي زار روســيا، فــى منافســة حــادة 
للتقــارب معهــا، وطلــب الدعــم منهــا فــى مواجــه 
الطرف اآلخر، ونفس األمر أعلنه الرئيس اليمني 
السابق على عبدالله صالح حن أعلن عن رغبته 

فــى دور روســي وســيط بــن االطــراف  املحليــة 
واإلقليميــة املتنازعــة فــي حــل املشــكلة اليمنيــة 

وسيطا أو طرفا محايدًا.
عــودة روســيا إلــى املنطقــة برغبة فــى العودة إلى 
املشهد الدولي قوة كبيرة ومنافسة للغرب، ولها 
مصالحهــا التــي تدافــع عنهــا، ورغبة فى تحقيق 
مصالــح اقتصاديــة وسياســية مــع تعزيــز نفــوذ 
قــوي فــى املنطقــة يحقــق لهــا تــوازن مــع القــوى 
والثــروات  النفــوذ  علــى  تتصــارع  التــي  الكبــرى 
فــي منطقــة غنيــة بموقــع اســتراتيجي كبيــر مــع 
ثــروات نفطيــة هائلــة وقــدرة اســتهالكية كبيــرة، 
مع افتقار إلى مشروع  نهضوى قابل للتحقيق، 
نابــع مــن أحــالم وتطلعــات شــعوب املنطقــة التــي 
تتطلع إلى شيء من التقدم والنمو واالزدهار . 

تعمــل روســيا اليــوم علــى إعــادة دورهــا الــذي 
كانــت تقــوم بــه ســابقا فــي أثنــاء  فتــرة االتحاد 
الســوفياتي، مــع شــعور كبيــر بســيادة النزعــة 
القيصريــة التــي تملكــت رجــل روســيا القــوي، 
فالديميــر بوتــن، الــذي توفرت لــه الظروف التي 
تســهل له العودة إلى املنطقة من خالل الصراع 
والحــروب التــي عمت أرجاءهــا،  األمر الذي فتح 
الباب على مصراعيه، لتدخل القوى األجنبيىة 

أو  الســابقة،  مصالحهــا  لتثبيــت  املتصارعــة  
العمــل علــى توســيع نطــاق هــذه املصالــح، مــن 
خــالل إنتــاج أنظمــة حكــم جديــدة، ولتعوضهــا 
باألنظمــة الســابقة التــي انتهــى دورهــا وأنهيــت 
مــن  تجنيــه  ســوف  فيمــا  والطمــع  خدماتهــا، 
أمــوال بدعــم الحــروب املشــتعلة، وإطالــة عمرهــا 
لتنشــيط تجــارة الســالح لكافــة األطــراف لخلــق 
تــوازن يفتــح بــاب البيــع بكميــات أكبــر لتحقيــق 
أكبر كمية من دمار فى هذه املناطق، لتســتفيد 
مرة أخرى فى مرحلة ما بعد الحرب فى عملية 
اإلعمــار وإعــادة مــا دمرتــه الحــرب، والحقيقــة 
مــا دمرتــه أســلحتهم التــي بيعــت إلــى األطــراف 
املتنازعــة، وهــذه العقــود مضمونة مســبقا  من 
الطــرف املنتصــر أو مــن يأتــون بــه بعــد انتهــاء 
الصــراع املســلح، الــذي ســوف يكــون والؤه لهــم، 
وبطبيعــة الحــال ســتكون عقــوده وتعاقــده مــع 
مــن جــاء بــه، وروســيا ال تريــد أن تكــون بعيــدة 
عــن هــذه العقــود، وال بعيــدة، عــن صناعــة هــذه 
األنظمــة التــي يتصــارع الــكل مــن أجــل االنفــراد 
أو الشــراكة في صناعتها، فهي قادمة وتتمدد، 

ونحن نقتتل وننكمش ونتمزق.
فرج كندى )ليبيا(

فضاء مفتوح

آراء

سيف الدين عبد الفتاح

نقــارن، فــي هــذا املقال، بــن الحركة الطالبية 
رافعــة للتغييــر في مصر والحركة األمنجية 
تعبيــر،  حريــة  أو  احتجــاج،  لــكل  قامعــة 
الطالبيــة،  الحركــة  عــن  نتحــدث  حينمــا 
 
ً
فــإن الذاكــرة تســتدعي تلــك الحركــة أنشــطة
وفاعليات في الســبعينيات، والتي حضرت 
كثيــر مــن وقائعهــا، والتــي عبــرت عــن نضج 
مبكــر للحركــة الطالبيــة التــي أعقبــت نكســة 
يونيو 1967، واستبقت حرب أكتوبر 1973، 
وشــكلت بحــق حالــة مــن املطالبــة بتحريــر 
 عــن 

ً
الوطــن، ومواجهــة عــار الهزيمــة، فضــال

بــكل  النــاس  معــاش  مطالــب  عــن  تعبيرهــا 
قوة، ضمن حالة وعي طالبية، اســتصحبت 
وفاعليــة  الطالبيــة،  الحركــة  نجاحــات  كل 
الجامعــة  ضميــر  مثلــت  إذ  احتجاجاتهــا، 
واملجتمع والوطن، في ذلك الوقت. هذا حال 
أقصــى  مارســت  والتــي  الطالبيــة،  الحركــة 
فاعلياتهــا وقوتهــا، ولكن ظلت هذه الحركة 
املتواليــة  فــي حلــق نظــم االســتبداد  شــوكة 
فــي رســالة الحريــة والتحــرر التــي حملتهــا 
بــكل قــوة، حملــت على عاتقهــا كتاب الحرية 
بــكل قــوة وعنفــوان، لتؤكــد أنــه ال تفريط في 
تحريــر الوطــن وحريــة املواطــن، بينمــا ظــل 
النظام املستبد في كل مرحلة يحمل رسائل 
القمــع والبطــش الشــديد، مســتخدمًا العنــف 
فــي املواجهــة، وتحــت دعــاوى تســد الطريــق 
على رســالة الحركة الطالبية في االحتجاج 
من أجل الحرية والتحّرر والعدالة والكرامة. 
تدشــن  االســتبدادية  النظــم  هــذه  ظلــت 
هــذا املســار األمنجــي فــي مواجهــة الحركــة 

إبراهيم غرايبة

يقدمــه  أن  يمكــن  الــذي  األساســي  الــدرس 
أن  البشــرية  للتنميــة  املتحــدة  األمــم  تقريــر 
الــدول واملجتمعــات العربيــة قــادرة، وضمــن 
إصالحــًا  تحقــق  أن  املتاحــة،  مواردهــا 
تكــون  وأن  متقدمــًا،  واجتماعيــًا  اقتصاديــًا 
تحتــاج  وال  املتقدمــة،  الــدول  مصــاف  فــي 
 .. خارجيــة،  أو  إضافيــة  مــوارد  ذلــك  ألجــل 
اقتصاديــة  سياســات  إليــه  تحتــاج  مــا  كل 
أهــداف  اتجــاه  فــي  وتنمويــة،  واجتماعيــة 
بالنســبة  عمليــة محــددة وممكنــة ومتاحــة 

لقدراتها وفرصها.
وعلــى الرغــم من صحــة الرد على هذه املقولة 
التنميــة  تعطــل  ال  العربيــة  الصراعــات  بــأن 
فقط، لكنها تدمر ما أنجز منها، وتعيد دواًل 
جميعهــا،  فإنهــا  الــوراء؛  إلــى  كثيــرة  عربيــة 
يمكــن  اإلســرائيلي،  العربــي  الصــراع  عــدا 
القــول إنهــا  فــي ســرعة، أو يمكــن  تســويتها 
 واالســتيعاب، وتســتطيع الــدول 

ّ
قابلــة للحــل

التقــدم  فــرص  توظيــف  جميعهــا  العربيــة 
واملتســارع  القائــم  والتكنولوجــي  العلمــي 
اليوم في تطوير التعليم واألعمال واألسواق 
واملصالــح، لتحقــق تقدمــًا ممكنًا فــي التعليم 
قــادرة  ومجتمعــات  مــدن،  وبنــاء  والصحــة 
مــن  كبيــرة  مســاعدة  وبــدون  بنفســها، 
الحكومات املركزية، على بناء وإدارة وتنظيم 

أولوياتها ومصالحها واحتياجاتها.
يؤشر تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية 
علــى نقــاط قــوة وضعــف واضحــة ومحــددة، 
يمكــن للــدول العربيــة أن تســتهدفها، وهــي، 
االتجاهــات  فــي  التعليــم  تطويــر  ببســاطة، 

الطالبيــة، هــذه االســتراتيجية األمنيــة ظلت 
تتصاعــد مع تصاعد دور الحركة الطالبية، 

ووعيها بما تحمل من رسالة وأهداف.
حينما نتحدث عن »األمنجية في الجامعة« 
لــم نعــد نتحدث عن توظيف طلبة وأســاتذة 
للتجســس علــى زمالئهــم، وال نتحــدث عــن 
اســتقدام بلطجيــة إلــى داخــل الجامعــة، وال 
نتحــدث عــن أجهــزة أمنيــة تتمثــل في حرس 
جامعي، بل ثكنة عسكرية محاطة بأكثر من 
جهــة أمنيــة، تبــدأ باألمــن اإلداري للجامعــة، 
وتنتهــي إلــى قــوات ومدرعــات جيش تحيط 
اللــزوم،  عنــد  وتنشــط  تتحــرك  الجامعــات، 
مركــزي  أمــن  مــن  شــرطية  بقــوات  ومــرورًا 
ومباحــث وأجهــزة األمــن الوطنــي. وذلك كله 
الطالبيــة  االحتجاجيــة  الحركــة  ملحاصــرة 
حركتهــا  شــل  علــى  والقيــام  وقدراتهــا 
الجامعــة  إدارات  ووضعــت  وترويعهــا، 
كاميرات املراقبة )التجسس( ملتابعة الطلبة 
أمــور  وهــى  ســواء،  حــد  علــى  واألســاتذة 
أكثــر  التدريــس  عــن  االعتــذار  إلــى  دفعتنــي 
مــن عــام. لــم تعــد البيئــة الجامعيــة صالحــة 
وال  ســوية،  وتعليميــة  جامعيــة  ملمارســة 
الحريــة  باعتبــار  تتســم  ممارســة  َمكــن 

ُ
ت

األكاديمية واستقالل الجامعات.
هــذه املبالغــة في اقتصــار الحركة والفاعلية 
الحركية وامليدانية على »اإلخوان املسلمن« 
محــل شــك فــي مجمــل الواقع املصــري، فإنها 
تصبــح خطــأ فادحــًا، حينمــا يتعلــق األمــر 
بالجامعــات، ذلــك ألن أي باحــث علــى صلــة 
بــن  »اإلخــوان«  طلبــة  أن  يعــرف  بامللــف 
شــباب الجامعــات جــزء مــن نســيج طالبهــا 
مــن مختلــف االتجاهــات، وكــذا فــإن االدعــاء 

العامليــة القائمــة علــى توفير مهــارات الحياة 
والعمــل، وقــد جعلــت التكنولوجيــا الرقميــة 
ذلك قليل الكلفة، يتيح للمجتمعات واألفراد 
أن تعلم نفســها، وتكتســب املهارات املعرفية 
فــي تحقيــق  والعمليــة األساســية، وتشــارك 
االحتياجــات األساســية، وفــي ســوق العمــل 
العامليــة القائمــة، ففــي انســياب األعمــال فــي 
الشــبكة يمكن للمزايــا التعليمية وانخفاض 
األجــور )نســبيًا( أن تشــغل قطاعــات واســعة 
مــن الشــباب العــرب، وتشــغيل النســاء وكبار 
الســن فــي املنــازل. وفــي ذلــك، يمكــن أن تقلــل 
الدول واملجتمعات العربية من فارق البطالة 

الكبير بينها وبن املعدالت العاملية.
فــي  العمــل  ســوق  تطويــر  عمليــًا  ويمكــن 
فــي  حصتهــا  زيــادة  اتجــاه  فــي  الزراعــة 
وتنظيــم  املحليــة،  والنواتــج  االقتصــادات 
العمل وتطويره نحو إقامة مجتمعاٍت حول 
اقتصاديــة  ومكتســبات  مزايــا  ذات  الزراعــة 
ذلــك،  وفــي  للمواطنــن.  واجتماعيــة جاذبــة 
تنخفــض الهجــرة إلــى املــدن، وتزيــد فــرص 
مــا  الغذائيــة؛  الــواردات  وتنخفــض  العمــل، 
تدويــر  اتجــاه  فــي  املحليــة  النواتــج  يطــور 
املــال وتوزيعــه بــن النــاس بعدالــة وكفــاءة. 
ويمكــن بذلك، أيضًا، تخفيض اإلنفاق العام، 
أو إعــادة توجيهه نحو الخدمات األساســية 
فــي التعليم والصحــة والرعاية االجتماعية، 
بــداًل ممــا هــو اقتصــاد رعائي، يشــغل أعدادًا 
كبيرة من الناس بال إنتاج أو عمل حقيقي.

االقتصاديــة  املشــاركة  هــذه  وفــي 
للمجتمعــات، تنشــأ فــرص واســعة لألعمــال 
القطــاع  عــن  ومســتقلة  جديــدة  والوظائــف، 
العــام وعــن القطــاع الخــاص، ويحــدث توازن 

التعليــم العالي إحالــة قرار الوزارة )ببطالن 
للجنــة  مصــر(  طــالب  اتحــاد  انتخابــات 
الفتــوى والتشــريع في مجلــس الدولة لبيان 
مــدى قانونيتــه مــن عدمــه، وهــو مــا اعتبــره 
الطــالب محاولــة للمماطلــة وكســبًا الوقــت.  
واعتبر الطالب تصريحات الوزير األمنجي 
البلطجــي التــي ســبقت إعــالن قــرار الــوزارة 
داللــة واضحــة علــى نهج الــوزارة، وتحيزها 
ضــد االتحــاد املنتخــب، وانقالبهــا عليــه، ال 
لشــيء إال ألنهــا لــم تعــد تقيــم لالنتخابــات 
انقالبيــة  بلطجــة  ظــل  وفــي  قيمــة،  أو  وزنــًا 
يتــم تدبيــر  للعســكر،  األكبــر  االنقــالب  بعــد 
أو  املؤسســات  كل  فــي  صغيــرة  انقالبــات 
الهيئات املنتخبة، مثلما حدث في النقابات 
أو إلغاء انتخاب العمداء. إنها حالة بلطجة 
لــإرادات  تقيــم  تعــد  لــم  األمــور،  إدارة  فــي 
أو  الطالبيــة  أو  الشــبابية  أو  الشــعبية 
النقابيــة أي وزن، املســموح بــه فقــط هــو مــن 
كان عبــدًا فــي ركابــه، وال مــكان للمختلــف أو 

املحتج أو ألي كائن من كان يقول »ال«.
أكثــر فئــة يســتهدفها أي نظــام هــي الطــالب، 
أي  أمــام  بالوقــوف  تبــادر  التــي  بوصفهــا 

مــن غيــر  الشــبكة،  مــن خــالل  أعمــال كثيــرة، 
حاجــة ملغــادرة املنــازل، أو الســفر إلــى بــالد 
أو أماكــن بعيــدة، مثل الخدمات عبر الشــبكة 
املحاســبة  وأعمــال  والبرمجــة  والتصميــم 
ومسك الدفاتر والكتابة والتحرير والتدقيق 
أنهــا  الجــودة. صحيــح  والترجمــة ومراقبــة 
أعمــال غيــر دائمــة، ومــن غيــر عقــود، لكنهــا 
تشكل موارد إضافية معقولة، وال تصحبها 
عــن  ناشــئة  وتحديــات  وجهــود  تكاليــف 
التحــرك مــن البيــت إلــى العمــل، والعــودة إلى 

البيت، أو حتى السفر من بلد إلى بلد. 
معّرضــة  كثيــرة  أعمــااًل  فــإن  املقابــل،  وفــي 
لالنحســار والفقدان، لكن الشــبكة تتيح تعلم 
مهــارات وأعمــال جديــدة. وفــي هــذا التعليــم 
النــاس االرتقــاء بأنفســهم  املســتمر، يواصــل 
فمجتمعــات  أيضــًا،  وعالقاتهــم  وقدراتهــم 
التــي تنشــئ  املتعلمــن تعليمــًا متقدمــًا هــي 
وتوظــف  والديمقراطيــة،  العدالــة  سياســات 
املــوارد بعدالــة وكفــاءة. ســوف ينتهــي عهــد 

طاغية أو مســتبد، ونجاح الحركة الطالبية 
فــي التوحــد والبحــث عــن املشــترك، مضيفــًا 
قابلــن  غيــر  الطــالب  أن  واضحــًا  »بــات 
للترهيــب أو الترغيــب«، وكــذا، فإن اســتمرار 
الحــراك الطالبــي إلــى حــن تحقيــق أهدافــه 
أمــر يظــل باقيــًا، حتــى ولــو كان كامنــًا، قابــل 
للتفعيــل فــي أي وقــت، حينما تحن ســاعته 
 عــن 

ً
ووقتــه، ويشــكل »غبــاء النظــام«، فضــال

غطرســته وبطشــه وغشــمه، بيئة الســتنفار 
الحالــة االحتجاجيــة الطالبيــة، علــى الرغــم 
تحويــل  مــن  األمــن  أجهــزة  تفرضــه  ممــا 
عيــون  تحــت  كبيــر،  ســجن  إلــى  الجامعــة 

التجسس والبّصاصن.
العمــل  فــي  الناشــطن  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
الطالبــي يمثلــون األقليــة بشــكل عــام، لكنها 
ومؤثــرة  ومســتقطبة  فاعلــة  نوعيــة  أقليــة 
قــادرة علــى أن تقــود الــرأي العــام وتوجهــه، 
فالحركــة الطالبيــة كانــت تحمــل هــم الوطــن 
العــام، وهــي ليســت معطــى »كميًا« فحســب، 
»نوعــي«،  معطــى  األســاس  فــي  هــي  بــل 
تعطــي  أن  يمكــن  موحــدة  تكــون  وعندمــا 
فــي  الزخــم املطلــوب.. نعــم، ســيظل الطــالب 
الجامعــات بــل وفي املــدارس، رافعة للتغيير 
البلطجــة  كل  مــن  الرغــم  علــى  مصــر،  فــي 
فــي  تمــارس  التــي  والسياســية  األمنيــة 
مواجهتهــم، وســيظل هــؤالء تصديقــًا لقــول 
دورًا  الطــالب  يلعــب  »لــم  الفرنســي  املــؤرخ 
فــي الحركــة الوطنيــة، مثــل الدور الــذي لعبه 
الطــالب  نعــم ســيكون  فــي مصــر«،  الطــالب 
أنــف  رغــم  مســتأنفة،  قادمــة  ثــورة  شــرارة 

األمنجية والبلطجية واالنقالبين.
)أستاذ جامعي مصري( 

الوصايــة علــى املواطنــن واملجتمعــات، ولــن 
تســتطيع النخــب االســتمرار فــي موقعهــا، إال 
من خالل املشاركة وقدرتها على أداء أعمالها 
العــادل  التدويــر  هــذا  وفــي  ونزاهــة.  بكفــاءة 
والحــازم للنخــب، تطــور الــدول واملجتمعــات 
وتمنــع  والسياســية،  االقتصاديــة  أجهزتهــا 

الفساد والهدر.
وتضحيــات  خســائر  هنــاك  تكــون  ســوف 
بالتأكيد، ولكنه حكم التاريخ الذي ال مفّر منه، 
فكمــا انحســرت العبوديــة واالرســتقراطيات، 
ولم يعد يتذّكرها أحد، إال جيوب معزولة في 
العالم، فإن قيادات ومؤسسات جديدة سوف 
املؤسســات  مــكان  تحــل،  أن  يجــب  أو  تحــل، 
والقيــادات القائمــة، أو تغيــر نفســها جوهريًا 

باتجاه استيعاب التحوالت الجارية.
ز التكنولوجيــا الحديثــة فــرص البلدات 

ّ
تعــز

والتجمعــات البعيــدة عــن املراكــز فــي إنشــاء 
املــدن  بمزايــا  يتمتــع  زراعــي،  اقتصــاد 
الســهل  التواصــل  هــذا  ففــي  والعواصــم، 
والعاملــون  املزارعــون  يســتطيع  واملتــاح، 
الزراعيــة أن يديــروا مواردهــم،  البلــدات  فــي 
بعيــدًا عــن املــدن، ومــن دون حاجــة لإقامــة 
والتســهيالت  املزايــا  يخســروا  ولــن  فيهــا، 
فــي الحيــاة والتعليــم وأســلوب الحيــاة التــي 
كانت مقتصرة على املدن. ويمنح ذلك الدول 
متقدمــة  زراعيــة  مجتمعــات  لبنــاء  العربيــة 
تســتوعب  نفســه،  الوقــت  فــي  تعليميــًا. 
التكنولوجيــا الحديثــة وتســتفيد من جميع 
الفــرص والتســهيالت.. لــم يعــد هــذا الحديث 
طوباويــًا أو خيــااًل علميــًا، لكنــه واقــع قائــم، 

يمكن اقتباسه بسرعة وسهولة.
)كاتب أردني(

بــأن »اإلخــوان« وراء مــا جــرى ويجــري فــي 
فــي  الخطــأ  بدايــة  هــو  الجامعــي  املحيــط 
مــع   ،

ً
أصــال هــي،  التــي  املشــكلة  تشــخيص 

عموم الشــباب في مصر، وغاية ما يمكن أن 
يقــال إن »اإلخــوان« فــي الجامعــات جــزء مــن 
أولئك الشباب، وليسوا الكل بأية حال. وهو 
ما يسوغ وصف االدعاء بأنهم الذين أثاروا 
الجامعــات  فــي  والفوضــى  االضطرابــات 
التضليــل  قبيــل  مــن  بأنــه  األســبوع،  هــذا 
اإلعالمي والتغطية الذي يســتهدف التهرب 
مــن الحقيقــة، وصــرف االنتبــاه عــن جوهــر 
مشــكلة النظــام القائم مع الشــباب والطالب. 
وفي دور بلطجة من األمنجية في الجامعة، 
األكبــر  البلطجــي  األمنجــي  وفــي مقدمتهــم 
ألغــى  قلــم،  وبجــرة  العالــي،  التعليــم  وزيــر 
املســتبد  بخدمــة  القائــم  االنقالبــي  الوزيــر 
علــى  تــأت  لــم  طالبيــٍة،  انتخابــات  نتيجــة 
هــواه ضمــن أكبــر عمليــة بلطجــة جامعيــة. 
ومــن هنــا، حينمــا نقول إن جهــاز البلطجية 
لــم يعــد يقتصــر على البلطجيــة التقليدين، 
بــل ضــم إلــى صفوفــه أعلــى رتــب جامعيــة، 
تتمثــل فــي وزيــر التعليــم العالــي وتابعيــه 
وعمــداء  للجامعــات  أمنجيــة  رؤســاء  مــن 
ممثلــي  مــن  كان  فمــا  بالتبعيــة.  كليــات 
عزمهــم  تأكيــد  إال  ثوريــة  طالبيــة  حــركات 
علــى االســتمرار فــي مســاندة اتحــاد طــالب 
مصــر املنتخــب، الــذي صــدر قــرار بحلــه مــن 
ادعــاه  مــا  بســبب  العالــي،  التعليــم  وزارة 
الــوزارة  اســتخدمت  فقــد  إجرائيــًا،   

ً
خطــأ

حجــة الخطــأ اإلجرائــي لتلغــي االنتخابــات 
التــي أتــت بطــالب علــى غيــر هواهــا. وتأتــي 
قــرار وزيــر  تحــركات الطــالب األخيــرة بعــد 

ألجــل  ضــروري،  واقتصــادي  اجتماعــي 
التأثيــر علــى األســواق والسياســات العامــة 
التكاليــف  عدالــة  فــي  املســتهلك،  لصالــح 
تشــكيل  وفــي  واألداء،  الجــودة  ومســتوى 
قيادات اجتماعية مســتقلة، تجد مصالحها 
ووجودهــا في مصالــح ومطالب املجتمعات 
تتحــول  والعاملــة؛  الوســطى  والطبقــات 
مراجعــة  أدوات  إلــى  العامــة  االنتخابــات 
حقيقيــة للسياســات االقتصادية والتنموية 

والضريبية وامليزانيات العامة للدول.
العمــل  أن عالــم  املتحــدة  األمــم  تقريــر  يذكــر 
املقبلــة،  العقــود  فــي  ينشــئ،  املتغيــر ســوف 
تغيــرات حــادة فــي مســار التاريــخ والتنمية، 
وعلى الرغم مما في ذلك من مؤشرات للقلق 
والخــوف، فإنــه ينشــئ أيضــًا فرصــًا حقيقية 
للعمــل واإلصــالح، بشــرط أال تدخــل النخــب 
العربيــة فــي عمليــات مناطحــة مــع الحقائــق 
الناشــئة عن هذه التكنولوجيا وتداعياتها، 
فقد استطاعت دول ومجتمعات، بالفعل، أن 
تنشــئ أســواقًا وأعمــااًل، وأنظمــة اجتماعيــة 
واقتصاديــة أكثــر عدالــة، وأن تجنــي فوائــد 

اقتصادية مهمة، مباشرة وغير مباشرة. 
حــول  واســعة  جــداالت  اليــوم  وتجــري 
التغييــر الجــاري فــي العمــل، بســبب العوملــة 
واإليجابيــة  الســلبية  واآلثــار  والحوســبة، 
الناشئة عن ذلك. ومن املهم أن يشارك العرب 
هــذه  إلــى  االلتفــات  ألجــل  الجــدل،  هــذا  فــي 
املنافــع والفــرص، فقــد اتســع املجــال لإبــداع 
واملبــادرات قليلــة الكلفــة للعمــل واإلصــالح، 
ومشــاركات  ألعمــال  فــرص  تشــكلت  كمــا 
كبيــرة،  ماليــة  مــوارد  غيــر  مــن  اقتصاديــة 
فــي  املشــاركة  اليــوم،  النســاء،  تســتطيع  إذ 
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لبنى سالم

»لدينــا أربعــة أطفــال ورضيع. نفــدت جميع 
املواد الغذائية من املنزل منذ عدة أشهر. لم 
يعد أحد منهم قادرا على الحركة. يستلقون 
علــى األرض طــوال الوقــت، بعدمــا فقــد كل منهم أكثر 
 ونحن عاجزون عن 

ّ
من نصف وزنه. دموعنا ال تجف

تأمــن الطعــام لهــم. حتــى زوجــة ابنــي لــم تعــد قــادرة 
علــى إرضــاع ابنهــا، ألنهــا ال تأكل. أي جحيــم هذا؟!«، 
ع عبر سّماعة 

ّ
تسأل أم أحمد بصوت مختنق ومتقط

الهاتف خالل اتصال مع »العربي الجديد«.
مضايــا  إلــى  الزبدانــي  مدينــة  مــن  النازحــة  وتتابــع 
والتــي تعيــش مــع عائلــة ابنهــا: »يطــارد ابنــي القطــط 
والعصافيــر لنــأكل لحمهــا، وأنــا أجمــع أوراق الشــجر. 
يمكــن للجائــع أن يفعــل أي شــيء حتــى يبقــى على قيد 
الحياة. في الليل أسمع أصوات أطفال يبكون.. وأسمع 

رجااًل يصرخون ويستنجدون.. لكن ال أحد يسمع«.
دمشــق  ريــف  فــي  الســورية  مضايــا  مدينــة  تعيــش 
كارثة إنسانية، بسبب الحصار املطبق الذي تفرضه 
املوالــي  اللبنانــي  اللــه  وحــزب  النظــام  قــوات  عليهــا 
اصة 

ّ
للنظــام، منــذ نحــو ســبعة أشــهر، برصــاص القن

والحواجــز واأللغــام املزروعــة فــي األراضــي املحيطــة 
باملدينة، ما يمنع حركة البشر ونفاذ املواد الغذائية 
أو اإلغاثية إليها. هذه املدة كانت كافية لتخلق حالة 
عامــة مــن الجــوع وصلــت بالبعــض إلــى املــوت. وقــد 
أكد ناشطون من املدينة أن »عدد من فقدوا أرواحهم 
بســبب النقــص الشــديد فــي التغذيــة وصــل إلى نحو 
ن واألطفــال، في الوقت 

ّ
30 حالــة، معظمهــم من املســن

الذي اليزال يعيش فيه العشرات على حافة املوت مع 
حالة من سوء التغذية الحادة«. 

وال تقتصــر معانــاة أهالــي مضايا على انعدام الغذاء؛ 
إذ يمنــع دخــول املــواد الطبيــة واألدويــة إليهــا. يقــول 
الناشــط عمــر زبدانــي إن »النقطــة الطبيــة فــي مضايــا 

أن  إال  املحيطــة،  األراضــي  عبــر  الهــروب  محاولــة 
األلغام املزروعة انفجرت فيهم«. 

بدورهــا، أطلقــت عدد مــن الجهات اإلغاثية الناشــطة 
حملــة للتبــّرع ألهالــي مضايا، كمؤسســة كرم وفريق 
ملهــم التطوعــي، واســتطاع الفريق حتــى اليوم جمع 
180 ألف دوالر. وأوضح الفريق أنه اســتطاع إيصال 
إلــى مضايــا وتوزيعهــا علــى  ألــف دوالر منهــا   124
العائالت املتضررة لتتمكن من شراء القليل من املواد 
املتوفــرة بأســعار خياليــة. فيمــا لــم تســتطع أية جهة 
حتــى اليــوم إدخــال أي نــوع مــن املســاعدات الغذائية، 

وكل ما تم إدخاله هو أموال التبّرعات.
وأطلــق ناشــطون مــن داخــل ســورية وخارجها حملة 
باســم »اليــوم العاملــي لرفــع الحصــار عــن ســورية«، 
الخانــق  الحصــار  علــى  الضــوء  تســليط  بهــدف 
وسياســة التجويــع املمارســة مــن قبــل قــوات النظــام 
وحــزب اللــه اللبنانــي على العديد مــن املدن والبلدات 
ينايــر/  16 تاريــخ  الناشــطون  وحــّدد  ســورية.  فــي 

كانــون الثانــي يــوم غضــب داخــل ســورية وخارجهــا 
لتنظيم وقفات احتجاجية عاملية.

وعارضت الحملة سياسة التبّرعات الحالية. توضح 
هنــادي الخطيــب إحــدى الناشــطات فــي الحملــة أن 
»التبرعــات املاليــة تعنــي تكريــس الحصــار وإعطاءه 
شرعية. الحل هو كسر الحصار وليس إيجاد حلول 
غير ناجعة. حتى اآلن ال يمكن إدخال تبرعات عينية 
ألحــد  يمكــن  ال  جمعهــا  يتــم  التــي  األمــوال  ملضايــا. 
تّجــار  وسيســتغل  منهــا.  االســتفادة  كيفيــة  معرفــة 
الفتــات  عــوا 

ّ
ليوز املوضــوع  مضايــا  بداخــل  املــوت 

علــى عــدد قليــل من املحاصريــن مقابل مبالــغ كبيرة. 
الحملــة مــع الضغــط لكســر الحصــار وال عالقــة لهــا 

بأي حملة عامة أو شخصية لجمع التبرعات«.
تجــدر اإلشــارة إلى أن األمــم املتحدة كانت قد أعلنت، 
إيصــال  علــى  وافقــت  الســورية  الحكومــة  أن  أمــس، 

املساعدات اإلنسانية إلى بلدة مضايا املحاصرة.

اإلغمــاءات  مــن  اليوميــة  الحــاالت  عشــرات  تســتقبل 
وانخفــاض الضغــط ومرضــى األمــراض املزمنــة الذين 
يصابــون بمضاعفــات بســبب عــدم توفــر الــدواء. وال 
ــر املعــدات الالزمــة لرعايــة هــؤالء املرضــى. وفــي 

ّ
تتوف

الســن  كبــار  معظــم  اثنتــان.  أو  وفــاة  هنــاك  يــوم  كل 
الذيــن يقضــون جوعــًا يعانــون من أمــراض مزمنة ولم 
يتناولوا أدويتهم منذ مدة طويلة. هناك أيضًا حاالت 
االلتهابــات املعويــة والتســّمم نتيجة تنــاول مواد غير 

صالحة لألكل من القمامة واألعشاب الضارة«.
يلفــت الطبيــب هيثــم خير بك إلــى أن »صور الجوعى 
في مضايا تدل على حالة متقدمة من ســوء التغذية 
انحــالل  حــد  إلــى  والتــي وصلــت  الســكان،  يعيشــها 
عضــالت الجســم«. ويشــرح: »يصــل الجســم إلــى هــذه 
املرحلة بعد أن يستنفد مخزونه من الدهون. ويغّير 
هذا من شكل الجسم ليأخذ شكل العظام، كما يظهر 
فــي الصــور املتداولــة. وهــذا مؤشــر خطيــر، يترافــق 
مــع أعــراض أخرى مثل انخفــاض الحرارة واحتباس 

السوائل وانخفاض الضغط وضعف التركيز«.
مــن جانــب آخــر، يحتكــر بعــض التجــار املتواجديــن 
ن حالة 

ّ
فــي املدينــة كميــة من املواد الغذائية، مســتغل

مقابــل  منهــا  قليلــة  كميــات  ويطرحــون  الحصــار. 
أســعار خياليــة. فقــد وصــل ســعر الكيلــو الواحــد مــن 
األرز أو الســكر أو البرغــل إلــى 70 ألــف ليــرة ســورية 
)175 دوالرًا(، ويحاولــون جمــع ثــروات علــى حســاب 

حياة أهالي املدينة. 
وتصــل أعــداد املحاصريــن واملهدديــن باملوت جوعًا 
إلــى نحــو 40 ألــف مدنــي. يلفــت الناشــط اإلعالمــي 
نازحــي  مــن  »معظمهــم  أن  إلــى  الدمشــقي  صــادق 
مدينــة الزبدانــي الذيــن هربــوا مــن القصــف العنيــف 
املاضيــة،  الســنوات  طــوال  مدينتهــم  طــاول  الــذي 
إذ نــزح أكثــر مــن 20 ألــف مدنــي مــن الزبدانــي إلــى 
مــن  اليــوم  ســكانها  »جميــع  أن  ويؤكــد  مضايــا«. 
إلــى  العشــرات  دفعــت  املأســاوية  الحالــة  املدنيــن. 

مجتمع
أجلت الســلطات األلبانية نحو 500 أســرة من غربي ألبانيا إلى مناطق أخرى، بعدما فاضت مياه 
نهر في أعقاب هطول أمطار غزيرة، ما أغرق مساحات كبيرة وألحق الضرر باملنازل والطرق وقتل 
املاشــية. وانتشــرت قوات الشــرطة والجيش في مدينة لوشــنيه على بعد 80 كيلومترًا جنوب غرب 
العاصمة تيرانا حيث فاض نهر شكومبيني في وقت مبكر أمس الخميس. كذلك، تعرضت العديد 
مــن املناطــق بمــا فــي ذلــك تيرانا، لفيضانــات وانزالقات أرضية قطعت بعض الطرق الرئيســية. ولم 
)أسوشييتد برس( يبلغ عن أّي وفاة أو إصابات خطيرة بعد.  

 31 ألفــًا و145 شــخصًا تقدمــوا بطلبــات لجــوء العــام 
ّ
قــال مســؤولو الهجــرة  فــي النرويــج إن

املاضــي، مــا يعــادل ثالثــة أضعــاف األعداد التي تقدمت بطلبات عام 2014. وذكرت دائرة الهجرة 
 ثلث املتقدمن من سورية. بينما جاء األفغان في املركز الثاني، ثم العراقيون 

ّ
النرويجية أمس أن

 أكثــر مــن نصف املتقدمن هم من الرجال البالغن، و15 في املائة 
ّ
فاإلريتريــون. وقالــت الدائــرة إن

مــن النســاء البالغــات، و33 فــي املائــة أطفــال. ويتواجــد فــي النرويــج نحــو 5300 قاصــر مــن دون 
)أسوشييتد برس( أهلهم، معظمهم من أفغانستان.  

النرويج: 31 ألف طلب لجوء عام 2015إجالء 500 عائلة جراء فيضانات في ألبانيا

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

تفاعــل اللبنانيــون، مثــل آخرين، مع صور 
الحصــار اآلتيــة مــن بلــدة مضايا في ريف 
الناشــطون علــى مواقــع  دمشــق، وتناقــل 
التواصــل االجتماعــي صــورًا وتســجيالت 
ظهر حاالت الجوع الشديد التي أصابت 

ُ
ت

قــوات  قبــل  مــن  حاصــرة 
ُ
امل البلــدة  أهالــي 

النظام السوري وحزب الله.
وبعــد أيــام مــن التفاعــل االفتراضــي بــادر 
عــدد مــن الناشــطن والهيئــات واألحــزاب 
إلــى نقــل التفاعــل مــن العالــم االفتراضــي 

إلــى أرض الواقــع مــن خالل إطالق حمالت 
تضامــن وتبّرعات. ووّجهت الناشــطة في 
نــوال  الســورين،  الالجئــن  إغاثــة  مجــال 
املاليــة  التبرعــات  لجمــع  دعــوة  مدللــي، 
تنقــذ  صغيــرة  »التفاتــة  عنــوان  تحــت 
حيــاة طفــل«، مــن أجل إيصالهــا للمعنين 
فــي  للُمحاصريــن  غذائيــة  مــواد  بتأمــن 
عّبــر ُمصّممــون ورّســامون  مضايــا. كمــا 
عــن تضامنهــم مــن خــالل نشــر رســوم عــن 

معاناة املدنين في مضايا. 
الطعــام  أدوات  الناشــطن  أحــد  فرســم 
مــن عظــام بشــرية وقربهــا صحنــا فارغــا 

مكتوبــا عليــه »مضايــا«، وكتــب آخــر اســم 
البلدة بملعقة خشبية فارغة.

فــي  ســلمن 
ُ
امل العلمــاء  أعلنــت هيئــة  كمــا 

لبنــان عــن تنظيــم حملــة لجمــع التبرعــات 
نقطــة  عنــد  اعتصــام  إلــى جانــب  املاديــة، 
الجمعــة،  بعــد صــالة  الحدوديــة  املصنــع 
إلــى  الغذائيــة  املــواد  بإدخــال  للمطالبــة 
ــــ  مضايــا القريبــة مــن الحــدود اللبنانيــة 
الســورية. وتضمنت الدعوة التي تناقلها 
الناشــطون »االلتــزام برفــع رغيــف الخبــز 
القتــل  آللــة  رفضــًا  رايــة  أي  دون  فقــط، 
بيــروت  مكتــب  مديــر  وقــال  والتجويــع«. 

فــي الهيئــة، الشــيخ إبراهيــم بيضــون، إن 
الهدف من استقبال التبرعات املادية فقط 
هــو »اســتحالة توصيــل مســاعدات عينية 
في الوقت الحالي، وســنقوم بإرســال هذه 
ملضايــا  املجــاورة  البلــدات  إلــى  األمــوال 
إلــى  الغذائيــة  املــواد  نقــل  ســيتم  ومنهــا 

داخل البلدة«. 
مفتوحــة  بكونهــا  الدعــوات  وتمّيــزت 
أميركــي  )دوالر  رمزيــة  بمبالــغ  للتبــّرع 

واحد( إليصال املساعدات. 
بــن  إليهــا  الداعــن  بتنــوع  تميــزت  كمــا 
ناشــطن فــي املجتمع املدنــي، وحقوقين، 

»الجماعــة  دعــوة  وأتــت  وجمعيــات. 
لإخــوان  اللبنانــي  )الجنــاح  اإلســالمية« 
املســلمن( لتنفيــذ وقفــة رمزيــة أمــام مقــر 
بعثــة الصليــب األحمــر الدولي في بيروت 

في هذا  اإلطار. 
كمــا يشــارك ناشــطون لبنانيــون في »يوم 
الغضــب العاملــي لرفــع حصــار الجــوع عــن 
سورية« في 16 يناير/كانون الثاني. وقد 
بدأت الحملة بتوحيد الصور الشــخصية 
لتنفيــذ  تمهيــدًا  التواصــل،  مواقــع  عبــر 
فــي  املتحــدة  األمــم  مقــرات  أمــام  وقفــات 

شاركة.
ُ
البلدان امل

التعاطف مع المدينة المحاصرة يتحّول إلى حمالت شعبية

ربى أبو عمو

أكثر من كابوس في ليلة واحدة. كوابيس. 
فئران تأكل ما تبقى من طعام في البيت. 

دّبان يتصارعان ويدوسان جميع الكائنات 
تحت أقدامهما. وجوٌه يكاد ينبت عليها 

الحشيش. وبعد..
قيل إن الليل لألحالم. وفي الصباح، نقص 

أحالما من حياٍة أخرى. حقول ذرة أو فيروز 
أو نحن. ما زال كل شيء موجودًا خارج 

األحالم. الحقول بعيدة. نغلي حبات الذرة في 
اإلناء ونلتهم رائحتها. قبل بعض الوقت، كانت 
في حقل تستجيب ألشعة الشمس. كانت في 

حلم وصحت منه إلى إناء ومياه مغلية.
مضايا كانت حلما. يحكي األطفال أحالمهم 

ألمهاتهم قبل الذهاب إلى املدرسة. كانت 
ق. طبق شاكرية على الغذاء أو 

ّ
أحالما تتحق

رت 
ّ
كعكة بالليمون أو دراجة هوائية، وإن تأخ

ال بّد أن تصل على العيد. هؤالء تحّولوا إلى 
هياكل عظمّية تحلم بأجساد طبيعية. حلم ال 

يتحقق في اليوم التالي أو الذي يليه. يتجّدد 
وال يتحقق. يشمون رائحة الذرة. هل انتهى 
 .

ً
الحصار؟ ال هذا مجرد حلم يشبعهم قليال

هم نيام. كل حركة تزيد من جوعهم. مدينة 
بحالها نائمة وجائعة. لو ينبت الحشيش 

 حبات الذرة 
ُّ

على الجدران. لو تِضل
طريقها وتخرج من تحت السرير. حلمان 
ال يتحققان. الكابوس الذي يعيشه أهالي 
ق، 

ّ
مضايا يصنع أحالما كثيرة ال تتحق

وحتى وإن أطبقوا جفونهم في وقت واحد.
كابوس في سماء مضايا على شكل غيمة 
  

ً
ة
ّ
قاتمة ال يفتح لونها. تمطر كثيرًا مستغل

فصل الشتاء. تمطر السماء وال تنبت 
الحبوب. انتقلت إلى عالم األحالم. الكوابيس 
تنتصر، حتى لو كان ذلك مؤقتا. وحتى لو 
انتصرت األحالم الجميلة في النهاية، فقد 

انطفأت أرواح كثيرة. 
يسألونهم: »منذ متى لم تأكلوا؟«. يومان 
أو ثالثة، وربما أسبوع. ملاذا يسألونهم؟ 
روهم بجوعهم. من هو 

ّ
للتوثيق؟ ال تذك

البطل الخارق األحب إلى قلوبكم؟ ال يهم. لن 
يستطيع الوصول إلنقاذكم. بات ضعيفا 

يسكن حلما. حتى أنه ال يراكم وال يتعاطف 
معكم. هل تحتاجون إلى عطف؟ بعض 

سكان األرض يقولون إنهم متعاطفون معكم. 
ماذا بعد؟ أنتم على وشك تفتيت الحجر 

قوا السماء وتذوقوا طعم الغيم.
ّ
وطهوه. تسل

أنا جائع. وأنا، وأنا، وأنا.. بعض سكان 
األرض يبكون ألجلكم. بكوا ولم تحصلوا 
على الطعام. رفعوا أيديهم إلى السماء ولم 

تحصلوا على الطعام. وأنا حاقد. وأنا، 
وأنا، وأنا.. 

أتراكم في اختبار؟ وجوهكم متشابهة. هذا 
إبني. بل إبني أنا. لم تكن األرواح ترفرف 

على علوٍّ منخفض. أيكون هذا حلما أم 
كابوسا؟

أمي. هل ما زلُت جميلة؟ عظامي غطت 
مالمحي. تلك العظام التي اكتشفتها في 

كتاب علوم الحياة. صرت قادرة على ملسها. 
أخاف منها. ال أعرف نفسي فيها. أخبريني 

يا أمي. هل ما زلت جميلة؟. وبعد. ال يفتح 
لون الغيمة. 

مضايا 
كانت حلمًا

مزاج
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)Getty( معّرة النعمان تتضامن مع مضايا



اليوم، تغلق تركيا إمكانية وصول السوريين إليها. 
فبعد إقفال الحدود البرية، تمنع اآلتين جوًا وبحرًا 

من الدخول إلّا بموجب تأشيرة شبه مستحيلة

فوضى الكهرباء تقتل الموريتانيّين

1819
مجتمع

إسطنبول ـ باسم دباغ

تــتــجــه ســيــاســة األبـــــواب املــفــتــوحــة 
أمــــــام الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن الــتــي 
انـــتـــهـــجـــتـــهـــا الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
ــى نــهــايــتــهــا. فقد  ــنـــوات إلــ ــوال خــمــس سـ ــ طـ
املاضي  حــزيــران  يونيو/  منذ  أنقرة  أقفلت 
جميع املعابر الحدودية املشتركة في وجه 
ــاربـــن مـــن جــحــيــم الــــحــــرب، بــاســتــثــنــاء  ــهـ الـ
بــعــض الـــحـــاالت اإلنــســانــيــة. لــم تكتف عند 
هــذا الــحــّد بــل أصـــدرت أخــيــرًا قـــرارًا بفرض 
تــأشــيــرة دخـــول عــلــى الــســوريــن اآلتـــن من 

بلد ثالث.
اليوم، بحسب ما  الــذي يبدأ تنفيذه  القرار 
هو مقرر، لم تصدر حتى اآلن أي تعليمات 
تـــنـــفـــيـــذيـــة بـــخـــصـــوصـــه. وهــــــو قــــــــرار يــجــد 
ــن مـــعـــانـــاة الــعــائــات  ـــــه يـــزيـــد مـ

ّ
كـــثـــيـــرون أن

أخــرى.  ودول  تركيا  بــن  املشتتة  الــســوريــة 
لتطبيق  بــدايــة  ــهــا 

ّ
أن آخــــرون  يعتبر  بينما 

االتفاق األوروبي- التركي الذي من شأنه أن 
على  املتواجدين  الــســوريــن  أحـــوال  يحسن 
التقديرات  التركية، والذين تشير  األراضــي 
إلى أن عددهم وصل إلى 1.7 مليون سوري.

الــنــاطــق بــاســم الخارجية  مــن جهته، يــقــول 
ه قرار ضروري 

ّ
إن التركية، تانجو بيلغيج، 

لــوقــف تــدفــق الــهــجــرة غــيــر املــشــروعــة. وفــي 
هــذا إشـــارة إلــى االتــفــاق األوروبــــي- التركي 
األخير الذي وضع بند وقف تدفق الاجئن 
إلى أراضي االتحاد األوروبي عبر األراضي 
التركية أحد أهم الشروط ملنح تركيا عددًا 

من املكاسب. 
ومـــــــن ذلـــــــك إزالــــــــــة تــــأشــــيــــرة الــــــدخــــــول عــن 
ــراك الـــراغـــبـــن بــالــســفــر إلــى  ــ ــ املـــواطـــنـــن األتـ
مــنــطــقــة »شــيــنــغــن«، وفــتــح فــصــول جــديــدة 
فــيــمــا يــخــص مــســيــرة انــضــمــام تــركــيــا إلــى 
االتحاد األوروبي، وأيضًا تقديم مساعدات 
على  املتواجدين  السورين  لاجئن  مالية 

أراضيها بقيمة 3 مليارات يورو.
 الــســوريــن 

ّ
بــعــد الـــقـــرار الــتــركــي، يــبــدو كــــأن

 من 
ّ

 مكان. يغلق كل
ّ

باتوا محاصرين في كل
األردن ومصر األبـــواب فــي وجــه السورين 
الراغبن باملجيء، بينما تضع باقي الدول 
مــن يسعون  فــي وجــــوه  شــروطــًا تعجيزية 
أمــا في سورية  تأشيراتها.  للحصول على 
 الــســفــارة 

ّ
فـــاألوضـــاع غــامــضــة ال ســيــمــا أن

الذهاب   
ّ
أن كما  دمــشــق،  فــي  التركية مغلقة 

إلـــى لــبــنــان للحصول عــلــى تــأشــيــرة دخــول 
إلــــى تــركــيــا يــعــيــقــه الــكــثــيــر مـــن اإلجــــــراءات 
التي اتخذتها بيروت في سبيل منع دخول 

السورين.
بــحــســب الــقــانــون الــتــركــي هــنــالــك 9 شــروط 
تمنع أي مواطن أجنبي من الحصول على 
تــأشــيــرة دخـــول إلــى األراضــــي الــتــركــيــة. من 

أن يضطر إلى دفع أي مبلغ مالي. وهو ما 
يشجع السورين على امتاكها، خصوصًا 
ــائـــات قـــد تــشــتــرك في  ــعـ  الـــعـــديـــد مـــن الـ

ّ
أن

ــــدرة لــديــهــا عــلــى تحمل  ــــد وال قـ مـــنـــزل واحـ
ــراد  ــرد مـــن أفـ كــلــفــة الــتــأمــن الــصــحــي لــكــل فـ
الـــعـــائـــلـــة. كــمــا ال تــمــلــك مــبــلــغ الــســتــة آالف 
من  البطاقة  هــذه  املقابل، تجعل  فــي  دوالر. 
مــغــادرة وعـــودة الــســوريــن إلــى تركيا أمــرًا 
الحكومي  الــقــرار  بعد  اآلن،  مستحيل  شبه 
»كيمليك« من تعديل  الـ الــذي يمنع حاملي 
أحوالهم والحصول على اإلقامة السياحية 

بعد اليوم.
بــــــــدوره، يــعــمــل ســــــاالر مــحــمــد )30 عـــامـــًا( 
ــة خــيــاطــة فـــي إســطــنــبــول. يــقــول:  ــ فـــي ورشـ
»جئت من حلب قبل 3 أعــوام برفقة والــدّي 
وعائلتي. راتبي بالكاد يكفيني. لدي أخت 
 الحكومة 

ّ
الجئة في السويد، لكن ال أظن أن

في  الدخول  تأشيرة  التركية ستمنع عنها 
السوري   

ّ
أن قــررت زيارتنا، خصوصًا  حــال 

الذي يحمل إقامة أوروبية لن يفضل البقاء 
فــي تــركــيــا«. يــضــيــف: »كــنــت أخــطــط وأخــي 
للعبور  الــعــراق  كــردســتــان  إقليم  فــي  املقيم 
نــحــو أوروبــــــــا. اآلن لـــن يــســمــح لـــه بــدخــول 

األراضي التركية من دون تأشيرة«.

ثّمة خطر كبير من 
استمرار تجاهل هذه الظاهرة 

التي تهدد آالف األسر

تضع كّل الدول 
شروطًا تعجيزية في وجه 
السوري الساعي للحصول 

على التأشيرة

ة 
ّ
أو محق أن ال يملك تبريرات كافية  بينها 

لــدخــول الـــبـــاد، أو عــبــوره مــنــهــا، أو بقائه 
 حــظــوظ الــســوريــن في 

ّ
فــيــهــا. بــالــتــالــي فـــإن

زيـــــارة تــركــيــا ســتــعــتــمــد بــشــكــل كــامــل على 
تــوجــهــات الــحــكــومــة الــتــركــيــة ووجــهــة نظر 

العاملن في السفارات والقنصليات.
رزان  تقول  أنفسهم،  الاجئن  صعيد  على 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــم  شــنــن )40 عــامــًا( لـــ
أر إخــوتــي وأبـــي وأمـــي الــذيــن يقيمون في 
الــقــاهــرة، مــنــذ جــئــت مــع زوجـــي إلـــى تركيا 
االشتباكات  أكثر من عامن، هربًا من  قبل 

في حلب«. 
تــضــيــف: »بــيــنــمــا يــبــدو حــصــول الــســوريــن 
ــرة دخـــــــــول إلــــــــى مــــصــــر أمــــــرًا  ــ ــيـ ــ ــأشـ ــ ــلــــى تـ عــ
ــان أمــلــي  ــ ــــي، فـــقـــد كـ  بــالــنــســبــة لـ

ً
مــســتــحــيــا

الوحيد بأن يتمكنوا من زيارتي هنا، فهم 
يمتلكون إقامة مصرية. لكن بعد هذا القرار 

 هو اآلخر«. 
ً
 الحلم بات مستحيا

ّ
يبدو أن

تــتــابــع: »ال أمــتــلــك إقــامــة تــركــيــة، بــل بطاقة 
 دخــلــنــا ال يسمح 

ّ
الــتــعــريــف )كــيــمــلــيــك(، ألن

لنا بالتقدم للحصول على إقامة. وبالتالي 
لن  تأشيرة مصرية  لــو حصلت على  حتى 
إذن  أطــلــب  أن  قبل  تركيا  مــغــادرة  أستطيع 
مغادرة من إدارة األمن التركية، وحتى في 
حــال املوافقة عليها، فــإن ذلــك ال يضمن لي 

بعد هذا القرار إمكانية العودة«.
وبعيدًا عن إقامة العمل التي يحصل عليها 
ومعهم  تركيا،  في  السوريون  املستثمرون 
 حــصــول الــســوري على إقامة 

ّ
عــّمــالــهــم، فـــإن

ــات هـــو اآلخــــر صعبًا.  ــام بـ ــدة عـ ســيــاحــيــة ملـ
 فـــرد الــحــصــول عــلــى تأمن 

ّ
فــمــن واجـــب كـــل

سنويًا،  أميركيًا  دوالرًا   250 بقيمة  صحي 
وعــقــد إيــجــار مــنــزل ملــدة عــام كــامــل مصّدق 
أاّل  الضرائب. كذلك  دائــرة  البلدية ومــن  من 
يتجاوز تاريخ ختم دخوله إلى تركيا أكثر 
من 3 أشهر. كما يجب على السوري السفر 

والعودة عند كل تجديد. 
وبعدما كان السوريون يذهبون إلى قبرص 
التركية لتسجيل ختم الدخول والعودة إلى 
التركية بمنع  بــدأت حكومة قبرص  تركيا، 
الـــســـوريـــن مـــن الـــدخـــول إلــــى أراضـــيـــهـــا بل 
إعادتهم  ثم  واحتجازهم في مطارها ومــن 
إلــــى تــركــيــا قــســرًا مـــن دون الــحــصــول على 
»الــعــربــي الــجــديــد«  خــتــم. وهـــو مــا تــؤكــده لـــ
منى األحمد )25 عامًا(. تقول: »ذهبت قبل 
ــى قـــبـــرص الــتــركــيــة، فـــي سبيل  شــهــريــن إلــ
ــول إلــى  ــ ــــروج ودخــ الــحــصــول عــلــى خــتــم خـ
األراضي التركية لتجديد اإلقامة، وبالرغم 
ــشـــروط  ــي الـ ــاقـ ــدبـــر بـ ــي اســتــطــعــت تـ ــ مــــن أنـ
املــتــعــلــقــة بــاإلقــامــة كــالــحــصــول عــلــى كشف 
فــوجــئــت  دوالر،  آالف   6 بـــقـــيـــمـــة  ــاب  ــســ حــ
ــة الـــقـــبـــرصـــيـــة الــتــركــيــة  ــكـــومـ بـــتـــعـــامـــل الـــحـ
مــعــنــا، إذ احــتــجــزنــا فــي املـــطـــار، وصـــودرت 

جوازات سفرنا، ثم ُرّحلنا إلى تركيا وكأننا 
مجرمون«. 

تضيف مــنــى: »اضـــطـــررت فــي نــهــايــة املــطــاف 
التعريف  بطاقة  على  للحصول  الــتــقــدم  إلــى 
التركية، فلم أستطع العثور على أي بلد قريب 
ــــن يـــرضـــى بــدخــولــي أراضـــيـــه حــتــى ولــو  وآمـ
القرار فإني أخشى أن  لساعات. أما بعد هذا 
تصبح زيــارة أهلي لي من األردن مستحيلة. 

كما ال أستطيع زيارتهم بدوري هناك«.
 صاحب بطاقة التعريف )كيميلك( 

ّ
يذكر أن

التركية  الحكومة  تقدمها  بــمــيــزات  يتمتع 
الصحية مجانًا  والرعاية  التعليم  له كحق 
وحــــســــم 80 فــــي املــــائــــة مــــن قـــيـــمـــة الــــــــدواء، 
باإلضافة إلى باقي ميزات اإلقامة، من دون 

أنقرة

أنقرة

سوريا

البحر ا�سود

البحر ا�بيض
المتوسط

بلغاريا

إسطنبول

تـركـيـا

يُحرم الموريتانيون في 
األحياء الفقيرة العشوائية 

من الكهرباء، فيلجأون إلى 
إمدادات مكشوفة تشّكل 

خطرًا عليهم

نواكشوط ـ خديجة الطيب

من  بحياتهم  املوريتانين  مــن  كبير  عــدد  يــجــازف 
أجل التزّود بالكهرباء، وخصوصًا في العشوائيات 
ــيــــاء الــشــعــبــيــة الــتــي يــتــبــادل فــيــهــا الــجــيــران  واألحــ
ــــاك مــكــشــوفــة تــهــدد  إمـــــــــدادات الـــكـــهـــربـــاء عـــبـــر أســ
حــيــاة الــســكــان وتــشــّوه املــنــظــر الــعــام وتتسبب في 
فــوضــى عــارمــة داخـــل األحــيــاء. ويــتــزايــد خطر هذه 
الشتاء، ويعيش سكان األحياء  األســاك في فصل 
دائمًا من تماس كهربائي ما قد  العشوائية خوفًا 
يــحــّول يــومــهــم إلـــى مــأتــم بسبب األمـــطـــار. فــي حــّي 
، لقي طفل 

ً
توجنن شرق العاصمة نواكشوط مثا

مصرعه بداية فصل الشتاء الحالي بسبب صعقة 
ناتجة عن تماس كهربائي بعد ليلة ماطرة، وقبله 
لقي شيخ مصرعه نتيجة صعق كهربائي في أحد 
أحــيــاء الــتــرحــيــل جــنــوب شـــرق الــعــاصــمــة وهـــو في 

طريقه إلى املسجد فجرًا.
تــقــول فــاطــمــة بــنــت أحــمــد عــيــشــه، وهـــي رّبـــة مــنــزل، 
إن خوفها على أطفالها يتضاعف بسبب األساك 
الــكــهــربــائــيــة الــتــي تــحــيــط بــاملــنــازل مــن كــل صــوب. 
التوصيات  تضيف: »قــدرنــا أن نتعايش مــع هــذه 
وتــعــيــق حركتنا.  بأطفالنا  تــتــربــص  الــتــي  الــقــاتــلــة 
اليومي، نــردد أخبار  هي أصبحت جــزءًا من هّمنا 
ر األطــفــال منها كلما خــرجــوا من 

ّ
حــوادثــهــا ونــحــذ

ــــط أســــاك  ــاة وسـ ــيـ ــحـ ــــى أن »الـ ــيـــت«. وتـــشـــيـــر إلـ ــبـ الـ
ــّمـــة مــنــاطــق  ــدًا، وثـ ــ كــهــربــائــيــة مــتــشــابــكــة صــعــبــة جـ
داخل الحّي محظورة على الجميع بسبب الحوادث 
املكشوفة. وفــي بعض  التي تسببت فيها األســاك 
ــأتــــي ارتـــــفـــــاع األســــــــاك الــكــهــربــائــيــة  الــــطــــرقــــات، يــ
منخفضًا، حتى صارت في متناول أيدي األطفال«.

ــد عــيــشــه أن تــلــتــفــت الــســلــطــات  ــمـ وتــــأمــــل بـــنـــت أحـ
الكهرباء،  أســـاك  مــع  الفقيرة  األحــيــاء  معاناة  إلــى 
»لــتــنــتــهــي قــصــص املـــــوت الـــتـــي تــخــلــفــهــا صــعــقــات 

الكهرباء في حّينا«.

حلم خطر
يبدو األمر مفارقة، في بلد يخطو خطوات حثيثة 
نــحــو تــصــديــر الــكــهــربــاء إلـــى الــــدول األفــريــقــيــة، في 
حن يعجز عن توفيرها آلالف السكان في األحياء 
ــارج نـــطـــاق تــغــطــيــة الــشــركــة  ــ الــفــقــيــرة الـــتـــي تــقــع خـ

الوطنية للكهرباء.
ويستفيد املواطنون الذين ال يستطيعون الحصول 
عــلــى الـــكـــهـــربـــاء مـــن هــــذه الـــتـــوصـــيـــات عـــن طــريــق 
ــــرب مــــن ســـكـــان الـــحـــي إلـــى  ع مــحــلــي يـــكـــون أقــ

ّ
ــوز ــ ــ مـ

هو  يستفيد  هكذا  الكهرباء.  شركة  تغطية  منطقة 

مــن التغطية على أنــه زبـــون عـــادي، ومــن ثــم يــوزع 
الكهرباء بشكل عشوائي على املنازل واألكواخ التي 
الكهرباء  أزمــة  تقع على مسافة بعيدة. ومــع تفاقم 
أطــراف  باتجاه  القروية  والهجرة  األحــيــاء  وتــوّســع 
ع محلي«، 

ّ
املدن، أصبح بعضهم يحترف مهنة »موز

والذي يطلق عليه السكان لقب »نيش«. وُيخّصص 
بــيــت صــغــيــر تــتــفــرع مــنــه األســـــاك لــتــزويــد جميع 
املنازل املحيطة به وحتى البعيدة نسبيًا بالكهرباء.
محمد عالي من الذين احترفوا هذه املهنة، يقول إن 
»الحاجة هي الدافع وراء هذه املخاطرة«. ويوضح 
أن »الــســكــان ألــفــوا الــلــجــوء إلـــى هـــذه الــحــيــلــة على 
لكثرة  أطفالهم،  الرغم من خطورتها عليهم وعلى 
احتياجهم إلى الكهرباء وانتظارهم سنوات لتقوم 
السلطات بتوصيلها إلى منازلهم من دون جدوى«. 
يضيف »هذه األساك هي املصدر الوحيد للطاقة، 
تتغاضى  والسلطات  معها  يتعايشون  والــســكــان 
إلــى أحياء  الكهرباء  عنا لعدم قدرتها على توفير 

عديدة في العاصمة وفي املدن الداخلية«.
وعـــن كيفية عــمــل املــــوزع املــحــلــي، يــشــرح عــالــي أن 
ع مــجــرد زبـــون عــادي، 

ّ
»شــركــة الــكــهــربــاء تــعــّد املــــوز

ونــحــن نتعامل مــع ســكــان الــحــي الــذيــن يحصلون 

عــلــى الــكــهــربــاء وفـــق مــبــالــغ شــهــريــة تــــراوح مــا بن 
أربعة وسبعة آالف أوقية شهريًا )الدوالر األميركي 

الواحد يساوي 320 أوقية(.

إهمال الفقراء
يلقي كثيرون من املهتمن بظاهرة انتشار موزعي 
التوصيات غير اآلمنة، اللوم على شركة الكهرباء 
الـــتـــي تــتــغــاضــى عـــن تـــوزيـــع الــكــهــربــاء عــلــى شكل 
نشاط تجاري وبطريقة ال تحترم معايير السامة. 
فاألساك املكشوفة املنتشرة في الشوارع ال تخفى 

عن أي زائر لألحياء في أطراف العاصمة. 
ــنــــدس صــــالــــح ولــــــد أحــــمــــد جــــــدو إن  ــهــ ويـــــقـــــول املــ
ع على الرغم من 

ّ
»السلطات تتغاضى عن عمل املوز

أنه محفوف بمخاطر كبيرة. ففي أحياء عديدة في 
وغير  متشابكة  كهربائية  أساكًا  نجد  العاصمة، 
مغلفة وتوصيات ال تخضع إلى معايير السامة، 
فــي حــــوادث عــديــدة كالصعقات  مــا يتسبب  وهـــو 
أن مشهد  املــنــازل«. ويوضح  الكهربائية واحــتــراق 
التوصيات الكهربائية العشوائية لم يعد مقبواًل 
وأنه يعمل حاليًا مع منظمات حقوقية وبيئية على 
إطاق حملة للضغط على السلطات من أجل تنظيم 
توزيع الكهرباء ورفع األعمدة وإلغاء التوصيات 

التي تنعدم فيها أبسط شروط السامة.
ويــبــدي ولـــد أحــمــد جـــدو تــفــّهــمــه »لــلــجــوء الــســكــان 
املحرومن من الكهرباء إلى طرق ملتوية للحصول 
ــتـــرام مــعــايــيــر الــســامــة«،  عــلــى الــتــيــار مـــن دون احـ
داعيًا السلطات إلى توسيع نطاق التغطية ونصب 
ر من »استمرار 

ّ
أعمدة يستفيد منها الجميع. ويحذ

تجاهل هذه الظاهرة التي تهدد آالف األسر«.

تركيا المغلقةتحقيق
السوريون ممنوعون من الوصول

سياحة تونسيّة داخليّة لتحّدي اإلرهـاب

ال بّد من الترويج 
لتونس بإيجابية، وتأكيد 

أنها ما زالت بالدًا آمنة

تونس ـ مريم الناصري

الــــســــنــــة، اخـــــتـــــار عـــــــدد مــن  لـــيـــلـــة رأس  فـــــي 
الجديد  الــعــام  بــدخــول  االحتفال  التونسين 
وأطفال  شباب  فتوّجه  الشعانبي.  جبل  فــي 
ونــســاء إلـــى هـــذا الــجــبــل الـــذي يتحصن فيه 
عـــشـــرات اإلرهـــابـــيـــن، مــنــذ ثــــورة 14 يــنــايــر/ 
ــانـــون الــثــانــي 2011. هـــي تــظــاهــرة اخــتــار  كـ
املواطنون تنظيمها إلى هذا املكان تحديدًا، 
كتحّد منهم لإلرهاب وللتأكيد أنه لم يخف 
الـــنـــاس ويــفــســد احــتــفــالــهــم بـــاألعـــيـــاد. كــذلــك 
أرادوا الــتــرويــج لــتــونــس بــصــورة إيــجــابــيــة، 

»هي ما زالت بلد أمان«.
ــــؤالء اخـــــتـــــاروا مـــنـــاســـبـــة بــحــّد  ــ قــــد يــــكــــون هـ
أن  إال  لــإلرهــاب،  للتعبير عن تحّديهم  ذاتها 
اختارت   الشباب  من  كبيرة  أخــرى  مجموعة 
تحّدي اإلرهاب عبر تنظيم رحات أسبوعية 
ــد الــجــبــال الــتــونــســيــة. فــي نــهــايــة كل  إلـــى أحـ
أسبوع، إما خال يوم أو يومن، يقصد هؤالء 
الــشــبــاب إحـــدى املــنــاطــق الــداخــلــيــة ويمشون 
ويحرص  جبالها.  ويتسلقون  غاباتها  فــي 
الــرحــات على التأكد مــن أمــان  منظمو هــذه 
الجبلية وخلّوها من أي خطر،  املناطق  تلك 
قبل أن يرافقوا املشاركن. لذا يقصدونها هم 
أواًل للتعرف على الطريق واكتشاف أي خطر 

محتمل.
التي  الرحات  تلك  أميمة تشارك في تنظيم 
ــا تـــكـــون فـــي الــشــمــال الـــغـــربـــي، مثل  غــالــبــًا مـ
وغيرها  والكاف وسليانة  زغــوان وجندوبة 
مـــن املــنــاطــق الــجــبــلــيــة، أو حــتــى الــجــنــوبــيــة. 
واملــنــاطــق كــانــت فــي الــســابــق قــبــلــة الــســيــاح، 
وطبيعتها  الخضراء  مناظرها  خلفّية  على 
عن  فوا 

ّ
توق األجــانــب،  السياح   

ّ
لكن الجميلة. 

زيارتها بسبب األحداث اإلرهابية واملخاوف 
من اإلرهــاب، بعد مقتل عشرات في عمليتن 

إرهابيتن استهدفتا السياح دون سواهم.
الـــرحـــات يشجع   »تــنــظــيــم 

ّ
تـــقـــول أمــيــمــة إن

عــلــى الــســيــاحــة الــداخــلــيــة بــعــدمــا تــراجــعــت 
بشكل كبير، خصوصًا السياحة إلى املناطق 
الجبلية. اإلرهاب بات يهدد مناطق حدودية 
عـــــــــدة«. تـــضـــيـــف: »بــــعــــد جـــبـــل الـــشـــعـــانـــبـــي، 
اإلرهـــابـــيـــون مــــوجــــدودون فـــي جــبــل سمامة 
فـــي مــحــافــظــة الــقــصــريــن وجــبــل الــســلــوم في 
الريفية  املــنــاطــق  وبــعــض  نفسها  املــحــافــظــة 
ر بشكل كبير على السياحة 

ّ
األخرى. كل ذلك أث

وعــلــى عــــدد كــبــيــر مـــن الــحــرفــيــن واملــهــنــيــن 
الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الــســيــاحــي، الـــذي بــات 
اليوم يتطلب تشجيعًا من املواطنن لتنشيط 
السياحة الداخلية واكتشاف مناطق تونس، 
ومن جهة أخرى لتنشيط السياحة األجنبية 
ككل وإعطاء صورة جيدة عن تونس وطمأنة 

السياح األجانب«.
أحمد عبيدي يشارك في هذه الرحات، منذ 

ثاث سنوات، وفي كل مــّرة يخرج مع فريق 
جــديــد. فــي كــل أســبــوع، يــزور منطقة جبلية 
أو أثــريــة لــم يقصدها مــن قبل ويـــروج لتلك 
األمـــاكـــن عــبــر شــبــكــة الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. 
ــك »لــلــتــعــريــف بــتــلــك  ــ ــه يــفــعــل ذلـ ــ ويــــشــــرح أنـ
ــــق، وطــــمــــأنــــة األجـــــــانـــــــب، وتــنــشــيــط  ــاطـ ــ ــنـ ــ املـ
مهنيون  يفقد  ال  حتى  الــداخــلــيــة،  السياحة 
كــثــر مــــوارد رزقــهــم، خــصــوصــًا الــعــامــلــن في 
الــنــزل وفـــي املــنــاطــق األثــريــة واملــرشــديــن في 

الجبال واملناطق الريفية«.
إلــــى ذلــــك، يــنــظــم إبـــراهـــيـــم ســلــيــتــي، مــــّرة كل 
ــى إحــــدى  ــ ــلــــة إلــ ــوعــــن، رحــ ــبــ أســــبــــوع أو أســ

املــنــاطــق الــداخــلــيــة وحــتــى الـــحـــدوديـــة مثل 
ــم فــي مــحــافــظــة جندوبة  طــبــرقــة وعـــن دراهــ
على مقربة من الحدود الجزائرية. كل واحدة 
مـــن الـــرحـــات تــضــّم مـــا بـــن 60 و80 شــابــًا. 
 »السياحة في تونس تراجعت 

ّ
ويشير إلى أن

بشكل كبير، وعلى الشباب أن يساهموا ولو 
السياحة،  تنشيط  إعــــادة  فــي  بسيط  بــجــزء 
ومـــســـاعـــدة الــحــرفــيــن واملــهــنــيــن الــعــامــلــن 
ــنـــزل على  ــذلـــك الـ فـــي الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي وكـ
اليوم،  باتت،  ها 

ّ
أن األزمــة، خصوصًا  تجاوز 

مع  التونسين  الزبائن  إلــى  خدماتها  تقدم 
تخفيضات كبيرة«.

وفي الوقت الذي اختار فيه ثاثة آالف شاب 
تونسي القتال في سورية والعراق، باإلضافة 
إلى تحّصن عشرات آخرين في بعض الجبال 
التونسية والتحاقهم بالجماعات اإلرهابية، 
ر 

ّ
اختار شباب آخرون تحدي اإلرهاب الذي أث

على السياحة بشكل كبير.
تــطــورًا طــاول   

ّ
أن السياحة  أّكـــدت وزارة  وقــد 

الـــســـيـــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة، مـــنـــذ خــمــســة أعــــــوام، 

ــــاوز عـــدد  ــــجـ ــــي املـــــائـــــة. وقــــــد تـ بـــنـــســـبـــة 46 فـ
مليونًا   2014 ســنــة  فــي  التونسين  الــزبــائــن 
وخمسمائة ألف زبون، فيما بلغ عدد الليالي 
احتلت  بــذلــك،  ليلة.  مــايــن  أربــعــة  املشغولة 
أملانيا،  بعد  الثانية  املرتبة  الداخلية  السوق 

متفوقة بذلك على فرنسا وإيطاليا.
ــــت وزيـــــــــرة الــــســــيــــاحــــة، ســلــمــى  ــــحـ وقــــــد أوضـ
إجـــراءات عديدة  الـــوزارة اتخذت   

ّ
أن اللومي، 

بالتعاون مع وزارة الداخلية للتشجيع على 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة، مــن خـــال تــأمــن الــنــزل 
واملـــراكـــز واملــســالــك الــســيــاحــيــة عــبــر تكثيف 

الوجود األمني.
للجامعة  العامة  الكاتبة  أّكـــدت  جهتها،  مــن 
قطاطة،  نــاديــة  األســفــار  لــوكــاالت  التونسية 
تــطــّور الــســيــاحــة الــداخــلــيــة فــي تــونــس، منذ 
ــر. وأشــــــارت إلــــى ضــــرورة  ــثـ ثــاثــة أعـــــوام وأكـ
عدم ارتباط السياحة الداخلية فقط باملوسم 
الــصــيــفــي، بـــل يــجــب أن تــســتــمــر عــلــى مـــدار 
السنة من خال السياحة الصحراوية وزيارة 

املتاحف واملناطق الداخلية.

ربما كنت شخصًا ذكيًا جدًا. في الوقت 
نــفــســه، قـــد تــتــصــرف بــطــريــقــة تجعلك 
ــار، يعرض  ــ تــبــدو أحــمــق. فــي هـــذا اإلطـ
مــــوقــــع »بـــــزنـــــس انـــــســـــايـــــدر« ثــمــانــيــة 
تــفــاصــيــل يــومــيــة يــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 
ــذه الــــصــــورة عـــنـــك، بــهــدف  ــ تـــكـــريـــس هـ
تـــفـــاديـــهـــا، لــتــنــجــح فـــي تــكــويــن أفــضــل 

انطباع عنك بن زمائك في العمل.
1 - الخوف من طلب النصيحة

ــال الــبــعــض  ــ ــى دراســــــــــة، قــ ــ ــادًا إلــ ــنــ ــتــ اســ
إن طـــرح أي أســئــلــة اســتــفــســاريــة على 
زمائهم في العمل قد يجعلهم يبدون 
نفسها  الــــدراســــة  أن  إال  مــنــافــســة.  أقــــل 

أثبتت أن هؤالء األشخاص أكثر ذكاء.
2 - التحدث برتابة

إن كنت من األشخاص الذين يتكلمون 
ــذا يـــعـــنـــي أنــــــك تــتــمــتــع  ــهــ ــة، فــ ــراحــ بــــصــ
بالذكاء. وعادة ما يتعلق األمر بنبرتك 
التحدث  تقوله وعــدم  مــا  مــع  وتفاعلك 

برتابة. 
3 -  أن تكون عابسًا

ــه فــي  ــ ــوجــ ــ ــــوس الــ ــبـ ــ ــنــــت عـ ــي حــــــــال كــ ــ فــ
أحــيــان كــثــيــرة، لــن تــبــدو شــخــصــًا غير 
ودود فقط، بل أقل ذكاء أيضًا. وتثبت 
الــذيــن يبتسمون  الـــدراســـات أن أولــئــك 
يـــبـــدون أكــثــر ذكــــاء وثــقــة مـــن أصــحــاب 

الوجوه املتجهمة.
4 - إطاق الشتائم أثناء العمل  

متضايقًا خال  أو  محبطًا  كنت  مهما 
العمل، يجب أال تطلق الشتائم. وخال 

استطاع أجري عام 2012، قال أكثر من 
نصف عدد املوظفن إن الذين يتفوهون 

بعبارات هجومية هم أقل ذكاء.
5 - أن تتجنب النظر إلى اآلخر

ربــمــا تــكــون مــتــوتــرًا أو خــائــفــًا أو غير 
أو  األرض  ــى  ــ ــ إلـ الــــنــــظــــر  أن  إال  ذلــــــــك، 
الحائط أثناء التحدث إلى شخص آخر 
سيجعلك تبدو في حالة سيئة. في هذا 
اإلطار، أشارت إحدى الدراسات إلى أن 
النظر إلى الشخص أثناء الحديث إليه 

يجعلك تبدو أكثر ذكاء.
6 - السير ببطء أو بسرعة

حـــن تــكــون مــســافــرًا مـــع مــجــمــوعــة من 
األشـــــخـــــاص، يـــجـــب أن تــــحــــرص عــلــى 
املــشــي بــمــحــاذاتــهــم. وتــشــيــر األبــحــاث 
إلــى أن األشــخــاص الــذيــن يسبقون من 
أقل  يكونون  يتأخرون عنهم  أو  معهم 

ذكاء ومنافسة.
7 - إساءة استخدام الكلمات والعبارات
املتداولة  الــعــبــارات  أو  الكلمات  بعض 
بن الناس قد تؤدي إلى إرباك اآلخرين. 
لذلك، فإن الحد منها يجعلك أكثر ذكاء. 
8 - استخدام عــبــارات املجاملة حن ال 

يكون ذلك ضروريًا
تناول باحثون دراسة تتضمن عبارات 
طــــويــــلــــة ومـــتـــكـــلـــفـــة، وقــــــدمــــــوا نــســخــة 
العبارات  مستبدلن  أخــرى مختصرة، 
أن  وتــبــن  بــمــرادفــات مبسطة.  املتكلفة 

مؤلف النسخة الثانية أكثر ذكاء.
)إعداد: ربى أبو عمو(

حتى ال تبدو غبيًا

زهير هواري

كان نصيب التعليم من فضائح العراق وافرًا، وتبّي من خالل تصريحات 
الــدوالرات ُدفعت من موازنة البالد في عهد رئيس  برملانيي أن ماليي 
الــوزراء السابق نوري املالكي لبناء مدارس، تبّي أنها مجرد سراب في 
فقط،  املالكي  على  االتــهــامــات  تقتصر  لــم  املترامية.  الفضائح  صــحــراء 
بل طاولت وزارتــي التعليم واإلسكان ومجالس املحافظات وغيرها من 

جهات رسمية. 
فما هي الوقائع التي دفعت األوضاع إلى هذه الوجهة؟

املدّمرة  املــدارس  التقديرات بشأن  إلى تباين  الوقائع نشير   من باب 
ً
أوال

واملتضّررة، ولكنها تتألف من عدة آالف، تتراوح بي مدارس مدمرة كليًا 
ومتضررة جزئيًا. أكثر من ذلك، املناطق التي استعادتها السلطة املركزية 
البناء مجددا  إلــى  وباتت بحاجة  بــاألرض  أن مدارسها قد سّويت  تبّي 
املـــدارس جرى  عــدد  فــي  النقص  هــذا  للبعض. وســط  الكامل  الترميم  أو 
اعتماد مقطورات للتعليم أمكن الحصول عليها من األونيسكو. يضاف 
إلى العدد املدّمر إشغال النازحي ما ال يقل عن 1700 مدرسة. وبالطبع 
فاملدارس التي يشغلها النازحون حتى ولو أخليت من ساكنيها بحاجة 
التي تم  املــدارس  املتداول حول  الى إعــادة ترميم وتجهيز كاملة. والرقم 
تأهيلها بلغ ما يزيد عن خمسة آالف مدرسة بموجب البيانات الرسمية. 
باختصار، التقديرات تشير إلى حاجة العراق إلى ما ال يقل عن عشرة 
آالف مدرسة بالتمام والكمال. وفي دول الفساد العربي تتحّول املأساة 
ــزراب ذهـــب للمنتفعي والـــلـــصـــوص، لــذلــك كــانــت الــعــقــود  ــ دائـــمـــًا إلـــى مـ
واملــشــاريــع الــتــي تــحــّولــت إلـــى اســتــنــزاف لــلــعــراق وللتربية وملــؤســســات 
بنى من أجل مصلحة أجيال ال تحتمل التأجيل والتالعب. 

ُ
يفترض أنها ت

العكس تمامًا وتــم نهب األمــــوال وتــبــديــدهــا. على خلفية  مــا حــدث هــو 
هــذا الــواقــع تعمل أكــثــر مـــدارس الــعــراق على مــبــدأ الــدوامــي. وبــلــغ األمــر 
ببعض املدارس أنها تعمل بثالثة دوامات. ومن املعروف تربويًا أن قدرة 
فكيف  الظهر  بعد  دوام  عــن  مختلفة  الصباحي  الـــدوام  فــي  االستيعاب 
إلــى 80  بــالــدوام املسائي، والسيما وســط غــرف يصل تعداد تالمذتها 

في الصف الواحد؟
مع ذلك، فقد بدأ العام الدراسي في موعده السنوي تقريبًا. ولكن هذا ال 
الكثير من األحيان  التعليمية، بل هو يعني في  انتظام األوضــاع  يعني 
مجرد إجراء شكلي، إذ كثيرًا ما يتم استعمال مدارس آيلة الى السقوط. 
في مثل هذه األوضاع يتوّجه تالمذة العراق الى مدارس مهددة بالسقوط، 
وبالتأكيد وسط  املناسبة.  التجهيزات  إلى  منها  الجديدة  وتفتقر حتى 
نقص وتراجع في مستوى الكادر التعليمي بعد ما عانته كليات التربية 

ها في مثل األوضاع القائمة حاليا. 
ّ
من معضالت ال يمكن حل

م تالمذة العراق وما هي نتائج 
ّ
يبقى السؤال املطروح هو التالي: كم يتعل

ونوعية التعليم الذي يحصلون عليه؟
)أستاذ في كلية التربية ــ الجامعة اللبنانية(

سراب المدارس العراقية

ورقة وقلم

اإلجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة التركية بعد تنفيذ االتفاق 
مع أوروبا ستساهم في دمج الالجئين السوريين. من ذلك، إعطاؤهم 
وراتب  اجتماعي  تأمين  مع  استغاللهم،  ومنع  نظاميًا،  العمل  حق 
تقاعدي. كذلك، منح مساعدات مالية لألسر الفقيرة. وتقديم منحة 
في  ســوري  طالب  لكّل  شهريًا  أميركية  دوالرات   410 بقيمة  مالية 

الجامعات التركية.

إشارات إيجابية

عرب يتبارون باألمثال
ــال الــشــعــبــيــة، ومثلهم  ــثـ ــّردون الــكــويــتــيــون الــكــثــيــر مـــن األمـ ــغــ يــعــرف املــ
الذي  الذين اشتركوا معهم في هاشتاغ »املثل يقول«  العرب  املــغــّردون 

وصل إلى أكثر من ألف تغريدة في ساعات قليلة أمس.
قــالــت بنت كــحــيــان: »عــيــش الــيــوم وال تفكر فــي بــاجــر )الـــغـــد(«. بينما 
قال ماجد: »عندك عيش وعندي عيش، وفراغة العن ليش )لــدّي خبز 
ولديك، فلماذا الحسد(؟«. وقال محمد: »اللي على رأسه بطحة يتحسس 
عليها«، وهو ما يشابه معنى املثال العربي البليغ »كاد املريب أن يقول 
م بنتها الكسل«، 

ّ
خذوني«. من جهته، قال هاني علي: »األم النشيطة تعل

 األعمال وال تكلف ابنتها بشيء أبدًا.
ّ

فهي تقوم بكل
كما ذهــب بعض املــغــّرديــن إلــى أمــثــال التعامل بــاملــثــل. ومــن ذلــك قالت 
األميرة: »من يبعك بعه«. بينما ذهبت وريف أبعد منها: »أطعن الناس 

قبل أن يطعنوك«.
غيرهم ذهب إلى الحظ السيئ، فقالت فطوم شعرًا: »وين البخت )الحظ( 
ان ما حّد )أحد( راضي يموت. 

ّ
يا فان وتقولي مبخوت، رحت أشتغل دف

القبايح في   
ّ
الخبيث واملــلــيــح: »حـــظ  

ّ
قــارنــت قابوسية بــن حــظ كــذلــك، 

 املايح في األرض طايح«.
ّ
السما اليح، وحظ

هاشتاغ

1.7 مليون سوري يعيشون في تركيا )األناضول(

اإلرهاب لم يخفهم ويفسد احتفاالتهم  )مريم الناصري(

)Getty( أحياء الفقراء مهملة
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قضايا

ماجد عزام

ال يمكن فهم التطورات املتسارعة 
ــع بـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ فــــــــي حـــــــــــــــــــوارات الـ
ــل، أو تــحــلــيــلــهــا  ــيــ ــرائــ تـــركـــيـــا وإســ
تاريخية  نظرة  إلــقــاء  دون  مــن  واستيعابها، 
ــل املــخــتــلــفــة لـــتـــطـــور الـــعـــاقـــات  ــ ــراحـ ــ عـــلـــى املـ
بينهما، بما في ذلك السنوات القليلة املاضية 
وتخفيض  الرسمية،  القطيعة  إلــى  أدت  التي 

مستوى العاقات بن البلدين.
صـــوتـــت تــركــيــا ضـــد قـــــرار تــقــســيــم فلسطن 
فــي األمــــم املــتــحــدة فــي عـــام 1947، وانــتــظــرت 
العبرية،  بالدولة  تعترف  لكي  ونصف  عامًا 
دون  معها  الديبلوماسي  التمثيل  وتــتــبــادل 
درجــة سفير في مــارس/ آذار 1949، ولتكون 
الدولة اإلسامية الثانية التي تفعل ذلك، بعد 
إيــران التي سبقتها بعام. بعد ذلك، اضطرت 
تركيا القديمة إلى تخفيض مستوى العاقات 
الثاثي ضد  العدوان  إثر  العبرية  الدولة  مع 

مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 1956.

ما بعد 1991
عمدت أنقرة إلى تخفيض  املستوى التمثيلي، 
املتدّني أصًا، ليصل إلى درجة سكرتير ثان، 
ردًا على  قرار إسرائيل ضم القدس إليها في 
الــعــاقــات بعد ذلــك إلى  عــام 1980، ولــم تعد 
مستوى اعتيادي عبر تبادل السفراء، إال في 
التسوية  انــطــاق مسيرة  أي بعد  عــام 1991، 
الــعــربــيــة اإلســرائــيــلــيــة فـــي مـــدريـــد فـــي الــعــام 

نفسه.
ــم فــــي الـــعـــاقـــات حــصــلــت  ــ إذن، الـــطـــفـــرة األهــ
ــربـــي  ــعـ ــعــــد اتـــــفـــــاق أوســـــلـــــو واالنـــــفـــــتـــــاح الـ بــ
اإلســـامـــي عــلــى إســـرائـــيـــل، حــيــث تـــم تــوقــيــع 
البلدين،  بن  االستراتيجي  للتعاون  اتفاقية 
في  العسكري  األمــنــي  السياق  فــي  خصوصًا 
التوقيع على  كما جرى  التسعينيات،  نهاية 
حّيز  دخــلــت  والــتــي  الــحــرة،  للتجارة  اتفاقية 
الــتــنــفــيــذ فـــي مــطــلــع الــعــقــد األول مـــن الــقــرن 

الحالي.
بــــدأت مــرحــلــة تــركــيــا الـــجـــديـــدة، أو عــصــرهــا 
الــجــديــد، مــع وصــول حــزب الــعــدالــة والتنمية 
إلـــى الــســلــطــة فـــي عـــام 2002، ووراثـــتـــه تــركــة 
تركيا القديمة الثقيلة من العضوية في حلف 
الناتو إلى اتفاقية التعاون االستراتيجي مع 
إسرائيل. وبنظرة إلى الــوراء، يتبن أن فكرة 
أو حقيقة التعاون االستراتيجي بن البلدين 
العدالة  انتهت، وماتت بمجرد وصــول حزب 
التدريجية  وإعــادتــه  السلطة،  إلــى  والتنمية 
ــكــــم املــــــدنــــــي، وتـــحـــجـــيـــم الــهــيــمــنــة  إلـــــــى الــــحــ
العسكرية على القرار  السياسي وتقليصها، 
وســــــــارت الــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة فــــي ســيــاقــهــا 
التركي،  الرئيس  قــرر  أن  إلــى  السابق  العادي 
رجب طيب أردوغــان، وكان رئيسًا للحكومة، 
بــالــتــعــاون  يتعلق  مــا  فــي  تــحــديــدًا  تعليقها، 
الــبــلــديــن، على خلفية  بــن  العسكري  األمــنــي 
في  غــزة  العدوانية ضــد  اإلسرائيلية  الــحــرب 

عام 2009.
مع ذلك، بقي التبادل الديبلوماسي على حاله، 
مع وجود السفيرين في أنقرة وتل أبيب، إلى 
أن حــدثــت حــادثــة االعــتــداء اإلســرائــيــلــي على 
سفينة مرمرة، والتي أدت إلى تخفيض درجة 
التمثيل إلى مستوى قائم باألعمال، ووضع 
تركيا شروطها الثاثة من أجل إعادة تطبيع 

العاقات.
ومن الزاوية اإلسرائيلية، قد وضعت تل أبيب 
العاقة مع أنقرة في سياق نظرية مؤسسها، 
بن غوريون، عن العاقة مع الحزام اإلسامي، 
العربي،  بالعالم  املحيط  الجيوبولتيكي،  أو 
ومــقــصــود طــبــعــًا عـــاقـــات اســتــراتــيــجــيــة مع 

إيران وإثيوبيا وتركيا.
طوال نصف قرن تقريبًا، بقيت العاقات مع 
تــركــيــا عــاديــة جــــّدًا، وحــتــى مــن دون ســفــراء، 
بــيــنــمــا نــجــحــت إســـرائـــيـــل فـــي نــســج عــاقــات 
ــران وإثـــيـــوبـــيـــا، إلــــى أن  ــ اســتــراتــيــجــيــة مـــع إيــ
ــهــــارت فـــي نــهــايــة الــســبــعــيــنــيــات، وبــشــكــل  انــ
متزامن تقريبًا، مع الثورة اإليرانية وسقوط  

اإلمبراطور هياسياسي في الحبشة.
مع ذلك، وفي ظل القطيعة العربية اإلسامية 
مع الدولة العبرية، ظلت العاقات مع تركيا 
باردة، إلى أن انطلقت مسيرة مدريد وأوسلو، 
والحديث عن نهاية )أو حل( الصراع  العربي 
اإلســرائــيــلــي مــع إســرائــيــل، فدخلت العاقات 
في مرحلة جديدة، خصوصًا مع رغبة أنقرة 
في الضغط على سورية حافظ األسد، لوقف 
دعــمــه حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، أو لعبه 
الــدفء  واستمر  عــام.  الكردية بشكل  بالورقة 
ــهـــى مــع  ــتـ فــــي الــــعــــاقــــات عـــشـــر ســــنــــوات، وانـ
حادثة مرمرة في عام 2010، ودخول العاقات 
الرسمية في مرحلة الجمود، بعدما تم وقف 
التحالف، أو التعاون االستراتيجي، قبل ذلك 
بــعــام ونــصــف. وعــلــى الــرغــم مــن القطيعة، أو 
الدولتن  لم يتحدث أحد في  الحاد،  الخاف 
عن قطع نهائي للعاقات أو إغاق السفارات، 
وإنما طرحت كل دولة رؤيتها، أو شروطها، 
لــلــتــطــبــيــع أو إعـــــادة الـــعـــاقـــات إلــــى مــســتــوى 

عادي ومقبول.
أصــرت أنــقــرة، دائــمــًا، على  شروطها الثاثة 
املعروفة، االعتذار والتعويض ورفع الحصار 
عن غــزة، بينما رفضت تل أبيب، أو تمّنعت، 

وحاولت تخفيض سقف الشروط التركي مع 
الــعــاقــات،  أهمية  مــن جهتها، على  الــتــأكــيــد، 
أقله من وجهة  نظر املؤسسة األمنية، والتي 
أّيـــدت االعــتــذار والتعويض والــتــفــاوض على 
ــــض وزيــــر  ــار، بــيــنــمــا رفــ ــع الــــحــــصــ ــ ــرط رفــ ــ شــ
ليبرمان، صاحب  أفيغدور  آنــذاك،  الخارجية 
نظرية منتصب القامة االعتذار، كونه مهينًا 
ويمس الكرامة حسب تعبيره، وانحاز رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، إلــــى وجــهــة 
نظره، ولم يمتلك الشجاعة السياسية، وحتى 
املــنــدفــع  خــارجــيــتــه  وزيـــــر  ملـــواجـــهـــة  اإلرادة، 

املنفلت واألكثر تطّرفًا.
ظــّلــت إســرائــيــل تــقــّدم رجــــًا، وتــؤخــر أخـــرى، 
ــذار فـــي مـــارس/ ــتـ ــّدم نــتــنــيــاهــو االعـ إلـــى أن قــ

آذار مـــن عـــام 2013، بــعــد تــدخــل مــبــاشــر من 
 طرف 

ّ
الرئيس األميركي، باراك أوباما، وغض

من ليبرمان، ضمن سياق سعيه إلى التقرب 
من اإلدارة األميركية وأوروبــا، بعدما أغلقت 
األبــــواب فــي وجــهــه، وتــحــول إلــى ضيف غير 
مرغوب فيه، بينما بات إيهود باراك بمثابة 
البيت األبيض،  الفعلي لدى  الخارجية  وزير 

وبروكسل أيضًا.
ــع تــشــكــيــل  ــ ــًا مــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــدلــــت األمـــــــــــور إســ ــبــ تــ
الــحــكــومــة الـــحـــالـــيـــة، وكـــــان مـــن أولـــــى املــهــام 
الــتــي قـــام بــهــا مــديــر عـــام وزارة الــخــارجــيــة، 
ومستشاره،  نتنياهو  صــديــق  غــولــد،  دوري 
الــتــركــي، فــريــون سيزلى أوغــلــو،  لــقــاء نظيره 
فــي رومـــا يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، للتعبير 
ــعـــاقـــات، بما  ــن  االنـــفـــتـــاح عــلــى تــطــبــيــع الـ عــ
فــي ذلــك شــرط رفــع الحصار، علي اعتبار أن 
الشرطن األّولــن مفهومان ضمنًا مع نقاش 
عــلــى تــفــاصــيــل الــتــعــويــض وآلــيــاتــه، وتــزامــن 
الــســفــراء، وإيــقــاف مقاضاة املسؤولن  عـــودة 

اإلسرائيلين.
رفع  فكرة  على  منفتحة  إسرائيل  كانت  إذن، 
الــحــصــار فـــي الــصــيــف، ضــمــن ســيــاق تهدئة 
غير مباشرة مع حركة حماس برعاية أممية، 
الـــوزراء اإلسرائيلي،  نتنياهو،   إال أن رئيس 
تراجع كعادته، في اللحظات األخيرة، بحجة 
عـــدم إعـــطـــاء شــرعــيــة دولـــيـــة لــحــمــاس بشكل 
أساسي، كما لرفض النظام املصري والسلطة 
في رام الله أي اتفاق تهدئة مع حماس، حتى 

لو تضمن رفع الحصار.
ــدا أن األمــــور عـــادت إلـــى نقطة الــصــفــر، أو  وبـ
الـــبـــدايـــات، خــصــوصــًا مـــع تــصــعــيــد تـــل أبــيــب 
املــفــاجــئ ضــد أنــقــرة فــي مــوضــوع الــاجــئــن، 
ــا بــهــم. كما  ــ واتــهــامــهــا بــتــعــّمــد إغـــــراق أوروبــ
)أو  بالتدخل  ترحيبها  وحتى  باستيعابها 

تــقــريــبــًا مــــن الـــشـــرطـــن األولــــــــن، واالنـــكـــبـــاب 
والعمل على حلول وســط مقبولة ومرضية، 

فيما يتعلق بشرط رفع الحصار عن غزة.

فلسطين وحصار غزة
لتكوين صـــورة  دقيقة واضــحــة  عــن طبيعة 
الــــحــــوارات والـــنـــقـــاشـــات الـــجـــاريـــة، ال بـــد من 
ــا  قــيــل من  ــم )ولــيــس كـــل( مـ الــتــركــيــز عــلــى أهـ
الجانبن،  فرئيس الوزراء التركي، أحمد داود 
أوغـــلـــو، مــثــًا، قــــال، فــي 22 ديــســمــبــر/كــانــون 
إن  البرملانية،  كتلة حــزبــه  أمـــام  املــاضــي،  أول 
القضية الفلسطينية بتجلياتها »تعيش في 
أحــامــنــا، فــكــيــف نــنــســاهــا فـــي املـــفـــاوضـــات«، 
وكـــان نــائــبــه، نعمان قــورطــلــمــوش، قــد نصح 
بعدم األخذ بالتسريبات اإلسرائيلية املوجهة 
إلى الرأي العام الداخلي، ومؤكدًا أيضًا على 
تحقيق تــقــدم فــي املــفــاوضــات الــتــي مــا زالــت 
وسيتدخل  الخبراء،  مستوى  على  مستمرة، 
السياسيون للحسم في اللحظات األخيرة، أو 

عندما تقتضي الحاجة.
وكــان الفتًا مــا نقلته وكــالــة رويــتــرز، يــوم 18 
ديــســمــبــر، عــن مــصــادر تــركــيــة مــطــلــعــة، قوله 
القطاع  الغاز تجري أصا من  إن مفاوضات 
الـــخـــاص، وقــطــعــت شــوطــًا مــهــمــا مــنــذ فــتــرة، 
السياسي  التطبيع  أو  الغطاء،  فقط  وتنتظر 
األخيرة على  اللمسات  البلدين،  لوضع  بن 
االتـــفـــاقـــيـــة، أو الــتــفــاهــمــات الــنــهــائــيــة. وقـــال 
املــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم 
قالن، في 28 ديسمبر، إنه ال تطبيع من دون 
تنفيذ إسرائيل الشروط التركية الثاثة، ورفع 
والسماح  وتخفيفه،  غــزة  قطاع  عن  الحصار 
بــوصــول املــســاعــدات اإلنــســانــيــة إلــى القطاع. 
ونقلت الصحف التركية عن الرئيس أردوغان 
قـــولـــه، يــــوم 2 يــنــايــر/كــانــون ثــانــي الـــجـــاري، 
ــوال فـــي قــطــاع غــــزة ســيــئــة، والــنــاس  ــ إن األحــ
ولتركيا  التحتية،  البنى  انهيار  من  يعانون 
أفكار فيما يتعلق بحل تلك املشكات، وتلقت 
غزة  إلــى  البضائع  نقل  على  مبدئية  موافقة 
من خالها، لكنها لن تتعاطى مــع  أي شيء 
تلقت  إذا   إال   الــجــد،  باهتمام، وعلى محمل 

نصًا مكتوبًا. 
هآرتس  صحيفة  ذكـــرت  وبينما  إسرائيليًا، 
)18 ديــســمــبــر( أن قــضــيــة رفـــع الــحــصــار عن 
قطاع غزة العقبة األهم بن الجانبن. ونقلت 
اإلسرائيلية عن مصادر رسمية، في  اإلذاعــة 
اليوم نفسه، قولها إن  تل أبيب ليست بصدد 
العاقات  ترتيب  وإنــمــا  التحالف،  اســتــعــادة 
ــــد وصـــفـــهـــا الـــجـــنـــرال  فـــقـــط بــــن الـــبـــلـــديـــن، وقـ
املــســؤول فــي وزارة الــدفــاع، عــامــوس جلعاد 
)25 ديــســمــبــر( بــأنــهــا مــعــقــولــة اقــتــصــاديــًا، 

محيت أمنيًا محيت.
رئيس  األهــم من  اإلسرائيلي  التوضيح  جــاء 
الليكود  الــوزراء بنيامن نتنياهو أمام كتلة 
ــد فـــيـــه أن  ــ الـــبـــرملـــانـــيـــة فــــي 21 ديـــســـمـــبـــر، وأكــ
املطلب اإلسرائيلي يرّكز على األمن، وضمان 
عدم تخطيط حركة حماس أي عمليات ضد 
إســرائــيــل فــي تــركــيــا، مــوّســعــًا الــدائــرة لكي ال 
وإنما  فقط،  الــعــاروري  صالح  الشيخ  تشمل 
ــع املــجــنــد  ــادل األســــــرى مـ ــبـ مـــحـــرري صــفــقــة تـ
جلعاد شاليط املبعدين إلى تركيا. ومشيرًا، 
الدائم  التركي  املطلب  إلى  أيضًا،  السياق  في 
بتنفيذ  غـــزة، ومطالبتها  عــن  الــحــصــار  رفـــع 
مــشــاريــع لتحسن الــبــنــى الــتــحــتــيــة املــنــهــارة 
فيها، ومــؤكــدًا أن ما يجري اآلن من حــوارات 
ليس مفاجئًا أو جديدًا، كون تل أبيب تجري 
حــوارات مع أنقرة كل بضعة شهور. وانتهى 
إلى أن حكومته ترفض رفع الحصار البحري 

عن غزة. وبدا غريبًا أن يتطرق نتنياهو إلى 
البحري تحديدًا، وهل  الحصار  الحديث عن 
يأتي ذلك في سياق أن ال حصار آخر، أو أن ال 
مانع من تخفيف الحصار البحري، مثًا، مع  

التمسك بمواصلة الحصار البري.
طـــرحـــت تـــل أبـــيـــب، كــعــادتــهــا، الــبــعــد األمــنــي 
ملـــوازنـــة ســقــف املــطــلــب الــتــركــي فــيــمــا يتعلق 
بالحصار والتعويض، أو تخفيضه، ولكن ما 
من قضية هنا، كون أنقرة أبلغت حماس، منذ 
زمـــن، أنــهــا مــرحــب بــهــا وبــقــيــادتــهــا، مــن أجــل 
نشاطات سياسية  وإعامية، وهى نصحتها 
السابق،  خارجيتها  وزيـــر  لــســان  على  علنًا، 
شاويش أوغلو، في سبتمبر/أيلول املاضي، 
والديبلوماسية  السياسية  األساليب  بتبني 
الدولتن وحق  لحل الصراع، مع دعمها حل 
حركة حماس في  اتخاذ ما تراه مناسبًا لها 
من سياسات. وفي كل األحــوال، غادر الشيخ 
صالح العاروري إسطنبول قبل أربعة أشهر، 
وبـــات األســــرى املـــحـــررون فــي صفقة شاليت 
ــًا، بـــعـــد مــنــحــهــم الــجــنــســيــة،  ــ ــراكـ ــ مـــواطـــنـــن أتـ
فتسري عليهم القوانن والسياسات التركية 

الرسمية املتبعة.
عـــمـــومـــًا، تـــصـــر تـــركـــيـــا عـــلـــى رفـــــع إســـرائـــيـــل 
الــحــصــار عــن قــطــاع غـــزة، أو تخفيفه جــديــًا، 
ولن يكون تطبيع معها من دون ذلك. وحسب 
ووثيقة  مطلعة  وفلسطينية  تركية  مــصــادر 
ــــل مــشــكــلــة  ــقــــاشــــات حــــــول حـ ــة، ثـــمـــة نــ ــلــ الــــصــ
في  بما  املــنــهــارة،  التحتية  والبنى  الكهرباء 
ذلك تسريع إعادة إعمار ما دمرته الحرب، بل 

الحروب الثاث السابقة.
يـــجـــري الـــحـــديـــث، مـــثـــًا، عـــن ســفــيــنــة تــركــيــة 
لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، وهـــي فــكــرة رفــضــتــهــا تل 
ــيــــب ســـابـــقـــًا، والـــعـــمـــل مـــنـــصـــب اآلن عــلــي  أبــ
النقاش  يجري  كما  والضمانات،  التفاصيل 
البضائع  لنقل  أو موسمي،  دائـــم،  حــول خــط 
واملـــواد الضرورية إلعــادة اإلعــمــار من تركيا 
تركيتن.  ورقابة  مباشرة، بضمانة  إلى غزة 
وبــذلــك، يــكــاد يــكــون رفـــع الــحــصــار عــن قطاع 
غزة، في ما يتعلق بحرية البضائع، مفروغًا 
مــنــه، مــع حـــوار بــشــأن تحسن حــريــة الحركة 
للمواطنن، ومن هنا، يدخل العامل املصري 

إلى الصورة.
تفهم تــل أبــيــب أن الــنــظــام املــصــري فــي حالة 
تــراجــع، وحتى انــهــيــار، وأنــه ليس فــي وضع 
يــســمــح لـــه بــالــفــيــتــو عــلــى رفــــع الـــحـــصـــار أو 
تــخــفــيــفــه، وربــــمــــا يـــتـــم إقـــنـــاعـــه بــتــحــســن أو 
زيادة أوقات فتح معبر رفح، أو حتي بتلقف 
وعمومًا،  املعبر.  لفتح  الفلسطينية  املــبــادرة 
سيكون النظام املصري طرفًا غير مباشر في 
اتفاق التطبيع، للحفاظ على صورته، ودوره 
ومــصــالــحــه، وربــمــا للتخفيف مــن الــوهــج أو 
الحضور التركي، بعد رفع الحصار في غزة، 

وامللف الفلسطيني بشكل عام.
أنــقــرة وتفهم تــل أبيب أنــه ال يمكن،  .. تصر ّ
لــعــوامــل نــفــســيــة وســيــاســيــة، الــتــوصــل إلــى 
التطبيع الذي بات حاجة مشتركة للجانبن، 
من دون مقاربة جدية وفعالة لقضية حصار 
ــار خـــاقـــة عـــن احــتــمــال  ــكـ ــع أفـ قـــطـــاع غـــــزة، مـ
مشاركة أطراف أخرى في التفاهم، وبالتالي،  
نحن أمام احتمال كبير  للتوصل إلى تفاهم، 
وملحوظًا  جــديــًا  وتحسينًا  تخفيفًا  يشمل 
ــاع غـــــــزة، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  لـــــأوضـــــاع فــــي قــــطــ
بالبنى التحتية وحرية حركة البضائع، من 
أفكار خّاقة  على  انفتاح  مع  وإليه،  القطاع 
أخرى، خصوصًا فيما يتعلق بحرية حركة 

املواطنن من غزة وإليها برًا أو بحرًا.
)رئيس تحرير نشرة املشهد التركي اإللكترونية(

من قرار تقسيم فلسطين إلى المباحثات الجارية لتطبيع العالقات

العالقات التركية اإلسرائيلية 
الماضي والراهن

صوتت تركيا ضد قرار 
تقسيم فلسطين في 

األمم المتحدة في 
العام 1947، وانتظرت 

عامًا ونصف لكي 
تعترف بإسرائيل

احتمال كبير  للتوصل 
إلى تفاهم، يشمل 

تخفيفًا وتحسينًا جديًا 
وملحوظًا لألوضاع 

في قطاع غزة، فيما 
يتعلق بالبنى التحتية 

وحرية حركة البضائع، 
من القطاع وإليه

عرفت العالقات التركية اإلســرائيلية مســارًا متعرجًا من التعاون والتطور منذ 1949، وشــهدت اندفاعة متقدمة بعد االنفتاح 
العربي واإلسالمي على إسرائيل في 1991، غير أنها تعرف منذ 2010 حالة تشبه القطيعة

حشد من األتراك يتظاهرون في أنقرة ضد االعتداء اإلسرائيلي على سفينة مرمرة في 6 يونيو 2010 )فرانس برس(

بين  الخمسينيات  نهاية  في  للتعاون  اتفاقية  توقيع  من  الرغم  على 
رئيس الوزراء التركي المحافظ، عدنان مندريس، ونظيره مؤسس الدولة 
أو  النفوذ  بن غوريون، ودائمًا على خلفية مواجهة  العبرية، ديفيد 
الخطر السوفييتي، إال أن العالقات ظلت في مستويات عادية، وعادية 
جّدًا، نظرًا لعدم االستقرار في تركيا. كما للمزاج الشعبي الرافض وغير 
المنطقة  عن  باالبتعاد  العلمانية  األتاتوركية  النخبة  وقرار  المتحمس، 
ذلك،  من  بدًال  والتوجه،  ومشكالتها،  بهمومها  اإلسالمية،  العربية 

نحو أوروبا والغرب بشكل عام.

مندريس وبن غوريون
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االحــتــال( الــروســي لــســوريــة، والــتــوصــل إلى 
معادلة تنسيق مائمة معها، وبا أي أثمان. 
شــروط  تلبية  إلــى  الحاجة  انتفاء  وبالتالي، 

أنقرة فلسطينيًا وسوريًا.
تـــوتـــر الـــعـــاقـــات بـــن أنـــقـــرة ومـــوســـكـــو على 
خلفية إسقاط الطائرة الروسية، ورغبة أنقرة 
فــي تــنــويــع مــصــادر الــطــاقــة لــديــهــا، واتــضــاح 
ــــور لصالحها،  فــشــل مــوســكــو فـــي حــســم األمـ
الوحل  فــي  العامات على غرقها  بــل وتــزايــد 
الــســوري، وحــاجــة نتنياهو إلــى زبــائــن جدد 
لتسويق الغاز، بعد قتاله املرير لتمرير خطة 
الـــغـــاز لــخــدمــة ملــصــالــحــه ومــصــالــح حــلــفــائــه، 
معطوفًا على ضعف النظام املصري، وانفتاح 
إسرائيل، مرة أخرى، على فكرة رفع الحصار 
أو تخفيفه، أدت، مجتمعة، إلى إعادة الزخم، 
ــــوارات الــتــطــبــيــع، مــع االنــتــهــاء  واســتــئــنــاف حـ
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MEDIA

صوت محاصري 
مضايا يصل إلى العالم

»#حزب_اهلل_يقتل_
مضايا_جوعا«

اعتقال متهمين باغتيال الجرف

رامي سويد

ارتفــع عــدد ضحايــا الحصــار الــذي يفرضه 
النظــام الســوري و»حــزب اللــه« علــى مدينــة 
، أمــس 

ً
مضايــا، بريــف دمشــق إلــى 37 قتيــا

مهــّددون  آخــرون  ســبعة  فيمــا  الخميــس، 
صــوت  الشــديد.  الجــوع  جــراء  باملــوت 
جوعــًا  يتضــورون  الذيــن  املحاصريــن 
دمشــق  بريــف  الســورية  مضايــا  بلــدة  فــي 
يرتكبهــا  التــي  الحــرب  جريمــة  وضحايــا 
اللــه«،  »حــزب  ومعــه  الســوري  النظــام 
»فيســبوك«،  علــى  صفحاتهــم  باســتخدام 
حيث وصل عدد املتحدثن عن القضية إلى 
أكثر من مئة ألف أمس، إضافة إلى »تويتر« 

وصفحات خاصة بحمات أسسوها.
إلنقــاذ  املدنيــة  »الحملــة  صفحــة  وكان 
مضايــا والزبدانــي مــن املــوت جوعــًا« علــى 
ملناصــرة  األنجــح  التجربــة  »فيســبوك« 
مدنــي  ألــف  أربعــن  مــن  أكثــر  قضيــة 
النظــام  قــوات  قبــل  مــن  هنــاك  محاصريــن 
الســوري وقــوات حــزب اللــه اللبناني. حيث 
أكثــر  إلــى  الصفحــة  معجبــي  عــدد  وصــل 
مــن ثمانيــة آالف خــال أقــل مــن أســبوعن، 
إلــى  بتحويلهــا  عليهــا  القائمــون  ونجــح 
منصــة لنشــر الفيديوهــات التــي تصــل مــن 
مضايــا عــن حــال الســكان الجائعــن الذيــن 
تكفــي صــور أجســادهم الهزيلــة املتهالكــة 

للحديث عن معاناتهم.
الصفحــة  علــى  القائمــون  نجــح  أيضــا 
أخبــار  لنشــر  منصــة  إلــى  بتحويلهــا 
والتــي  مضايــا  مــع  التضامــن  نشــاطات 
وفــي  الســوري  الجــوار  دول  فــي  انطلقــت 
آالف  مئــات  جمــع  فــي  ونجحــت  أوروبــا 
كذلــك  للمحاصريــن،  كتبرعــات  الــدوالرات 
وفيديوهــات  صــور  لنشــر  بالنســبة  األمــر 
تظهــر نشــطات الهيئــات الطبيــة واإلغاثيــة 
التــي تحــاول إنقاذ املشــرفن على املوت في 
مــن إمكانــات محــدودة  مضايــا بمــا توفــر 

لديها.
فــي  الحصــار  »أدبيــات  صفحــة  علــى  أمــا 
عــن  عليهــا  القائمــون  فتحــدث  مضايــا« 
األســاليب التي يتبعهــا املحاصرون للبقاء 
الحيــاة، حيــث نشــرت الصفحــة  قيــد  علــى 
صــورًا للمحاصريــن وهــم يذبحــون القطط 
وهــم  لهــم  وصــورًا  لحمهــا،  ليتناولــوا 
واألعشــاب  األشــجار  أوراق  يجمعــون 
باملــاء  لغليهــا  األرصفــة  علــى  الناميــة 
وتناولها، وصورًا لحساء بات املحاصرون 
يعتمــدون عليــه فــي معيشــتهم مكــون فقــط 
من املاء والبهارات، ومكون من املاء واملربى 
بالنســبة لأطفــال الرضــع بــداًل مــن حليــب 

األطفال غير املتوفر في مضايا.
ولم يقتصر نشاط السورين واملتضامنن 
مــع محاصــري مضايــا مــن غيــر الســورين 
علــى  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى 
املنشــورات  آالف  هــؤالء  نشــر  حيــث  ذلــك، 
على »فيسبوك« والتغريدات على »تويتر« 
األمــر  والفرنســية،  واإلنجليزيــة  بالعربيــة 
املحاصريــن  تجويــع  قضيــة  حــّول  الــذي 
فــي مضايــا قضيــة رأي عــام عامليــة فرضــت 
نفسها على وسائل اإلعام حتى في الغرب، 
بســبب الصــور ومقاطــع الفيديــو الصادمة 
عبــر  الســوريون  النشــطاء  أوصلهــا  التــي 

مواقع التواصل إلى العالم.
#مضايــا_ وســوم  املســتخدمون  وأطلــق 

وســم  إلــى  باإلضافــة  تموت_جوعــا، 
و»#مضايا_أخت_اليرمــوك«  #مضايــا، 
 SAVEMADAYA#و»#حصار_مضايا«، و
باللغــة اإلنجليزّيــة. فعلــى وســم #مضايــا_
املدونــن  آالف  تفاعــل  تموت_جوعــًا 

منوعات

سورية

حريات

على الشبكة

واملغردين مطالبن األمم املتحدة بالتدخل 
عاجلــة  إغاثيــة  شــحنات  وصــول  لتأمــن 
عشــرات  مســتخدمن  للمحاصريــن، 
حــال  تنقــل  التــي  والصــور  البوســترات 

املحاصرين وتتحدث عن معاناتهم.
وأطلق الناشطون عريضة إلكترونّية دعوا 

فيها إلى فّك الحصار عن مضايا.

بيروت ـ عمر قصقص

بعــد املأســاة التــي شــهدها أهالــي وأطفــال 
الفلســطينين  لاجئــن  اليرمــوك  مخيــم 
فــي دمشــق، هــا هــي بلــدة مضايــا الســورية 
فــي ريــف دمشــق تــرزح تحــت الحصــار منذ 
خمســة أشــهر، شــعاره »الجوع أو الركوع«، 

بينمــا يهــّدد حوالــي 40 ألــف ســوري مدنــي 
باملوت جوعًا، حيث لم تصل أي مســاعدات 
منــذ  للتدفئــة  مــواد  أو  طبيــة  أو  غذائيــة 

أكتوبر/تشرين األول 2015.
ومنــذ بــدء الحصــار الخانــق علــى مضايــا، 
مواقــع  عــن  اإلنســاني  املشــهد  يغــب  لــم 
رواده  يفــّوت  وال  االجتماعــي.  التواصــل 
العربــي  العــام  الــرأي  لتحشــيد  فرصــة 
معانــاة  إلــى  أنظــاره  وتوجيــه  والعاملــي، 
رجــال يتوســلون اللقمــة، وأطفال قد جففت 
بعــد  خاصــة  الجــوع،  شــدة  مــن  لحومهــم 
علــى  تبرهــن  وفيديوهــات  صــور  تســريب 
مأساة تعيشها نساء وأطفال هذه البلدة. 

الفعــل  بــردود  التواصــل  مواقــع  غّصــت 
الشــاجبة لتصرفــات »حــزب اللــه« والنظــام 
وســم  وانتشــر  اإلنســانية.  غيــر  الســوري 
 ، » عــا جو _ يا مضا _ يقتل _ لله ا _ ب حز # «
الوســم  ليصبــح  اآلالف  اســتخدمه  والــذي 
الــدول  وبعــض  لبنــان  فــي  انتشــارًا  األكثــر 

العربية.
مواقــع  علــى  حمــات  ناشــطون  وأطلــق 
املجتمــع  داعــن  االجتماعــي،  التواصــل 
التدخــل إلنقــاذ عشــرات آالف  إلــى  الدولــي 
بقــن  بلــدة  وفــي  فــي مضايــا  املحاصريــن 
أطلقــت  الســياق،  هــذا  القريبــة منهــا. وفــي 
عشــرات الحمــات لجمــع التبرعــات ألهالي 
علــى  الفقيــرة  العائــات  إلعانــة  مضايــا 
والطبيــة  الغذائيــة  املــواد  علــى  الحصــول 
والتدفئــة، بينهــا حمات لبنانّية ومصرّية 

انتشرت بكثافة على »فيسبوك«.
وكتــب أحــد املغرديــن: »حن يحــارب الناس 
سياســيا بقتل أطفالهم #حصار_مضايا«، 
وكتبــت ســارة الشــيخ علــي: »# حزب_اللــه_

مضايــا  تقتــل  أنــت  يقتل_مضايا_جوعــًا 
جوعــًا وهــي تنحــرك إنســانيًا وتعّريــك مــن 
 .

ً
مســتقبا قضيــة  أي  حمــل  علــى  قدرتــك 

املســاعدات  وســتدخل  الحصــار  ســينتهي 
إلــى مضايــا وســتعيش مضايا وســتعيش 
ســورية... أمــا القاتــل فســيتعفن تحــت ركام 
ســقوطه األخاقــي الكبيــر«. وكتــب مرضي: 
علــى  اتحــدت  املتحــدة  األمــم  »لأســف 
التباكــي أمــام الكاميــرات! الســؤال كــم بلــدة 

كمضايا محاصرة؟ #حصار_مضايا«. 
حاملــن  ألطفــال  صــورا  بعضهــم  ونشــر 
ق 

ّ
الفتات كتب عليها »والله جوعانن«، وعل

أحدهم عليها »#حزب_الله_يقتل_مضايا_
جوعــا هكــذا يتكلم نصرالله عن اإلنســانية 
هــذا  األطفــال«،  بتجويــع  وينفذهــا حرفيــا 
النــووي  لعامــة  صــور  إلــى  باإلضافــة 
مســتبدليها بالخبــز« كتــب تحتهــا مضايا 
 
ّ
تموت جوعا. وأجمع املستخدمون على أن

ما يقوم به »حزب الله« يعتبر جرائم حرب. 
»لعنــة  وكتــب مســتخدم علــى »فيســبوك«: 
املحاصريــن  ســياحق  وعارهــا   # مضايــا  

لزمن طويل.  # التجويع_جريمة_حرب «.
كما انتشرت صورة على حساب الصحافي 
فــي  كريــم شــاهن علــى »فيســبوك« لشــاب 
ــش بــن النفايــات على مــا يأكله 

ّ
مضايــا ُيفت

وكتــب  جوعــًا.  املــوت  مــن  نفســه  يقــي  كــي 
النفايــات  بــن  يفتــش  رجــل  »هــذا  شــاهن: 
ربمــا يجــد مــا يأكلــه. جميــع مــن قابلناهــم 
أكــدوا أن »حــزب اللــه« يشــارك فــي الحصار، 
 الحصــار ضــاق أكثــر عليهم عندما 

ّ
ال بــل إن

الســابق  فــي  هــم 
ّ
ألن اللــه«،  »حــزب  انضــّم 

الفاســدين  الضبــاط  يرشــوا  أن  اســتطاعوا 
يتحــدث  اللــه  حــزب  التفتيــش.  نقــاط  علــى 
عــن كــرم اإلمــام زيــن العابديــن مــع الفقــراء 
الرمضانّيــة...  احتفاالتهــم  فــي  والجوعــى 
فمــا الــذي لديهــم ليقولــوه عــن أفعالهــم فــي 

مضايا؟«.

بيروت ـ العربي الجديد

ــق 
ّ
عــام 2015، قتــل 71 صحافيــًا حــول العالــم ألســباب تتعل

بعملهــم، وُســجن 199 صحافيــًا، ليكــون العــام هــو الرابــع 
الدولّيــة  »اللجنــة  أعلنــت  فقــد   .1992 منــذ  دمويــة  األكثــر 
 30 من الصحافين املقتولن، 

ّ
لحماية الصحافين« CPJ أن

تلــوا علــى أيــدي مجموعــات 
ُ
أي مــا ُيعــادل 42 فــي املائــة، ق

كمــا  و»القاعــدة«.  اإلســامّية«  »الدولــة  كتنظيــم  متطّرفــة 
كان أكثــر مــن نصــف الصحافيــن املســجونن خــال العــام، 
مــا  دولهــم«،  »مناهضــة  اتهامــات  خلفيــة  علــى  معتقلــن 
 الصحافيــون عالقــون بــن 

ّ
 علــى أن

ً
اعتبرتــه اللجنــة دليــا

املنظمــات اإلرهابيــة والحكومــات التــي تدعــي محاربتهــا 
اإلرهاب.

وكانــت لجنــة حمايــة الصحافيــن قــد أعلنــت عــن مقتــل 69 
صحافيــًا خــال 2015، وهــو رقــم اعتمد علــى التوثيق الذي 
 األســبوع األخير 

ّ
انتهــى فــي 23 ديســمبر/كانون األول. لكن

تل الصحافي السوري 
ُ
شهد مقتل صحافَيْن سورين. إذ ق

حن، بينمــا كان 
ّ
ناجــي الجــرف فــي تركيــا علــى أيــدي مســل

يهــّم بالخــروج مــن أحــد املطاعــم فــي مدينــة غــازي عنتــاب. 
املوســى،  محمــد  أحمــد  مقتــل  عــن  اللجنــة  أعلنــت  بينمــا 
بصمــت«،  ذبــح 

ُ
ت »الرقــة  لصالــح  يعمــل  الــذي  الصحافــي 

والتــي حــازت علــى جائــزة CPJ لعــام 2015. واملوســى، كان 

تل بالرصاص في إدلب في 16 
ُ
يبلــغ مــن العمــر 23 عامــًا، وق

ديسمبر/كانون األول.
من جهة أخرى، أكدت مصادر إعامية سورية أن السلطات 
بقتــل  متهمــن  أشــخاص  علــى  القبــض  ألقــت  التركيــة 
الصحافي السوري ناجي الجرف في مدينة غازي عينتاب 
جنوب تركيا أواخر الشهر الفائت قبل يوم واحد من سفره 

إلى فرنسا. 
ل عدم 

ّ
وذكــر مصــدر حقوقــي مقــرب مــن عائلة الجــرف )فض

الكشف عن اسمه( لـ »العربي الجديد« أن السلطات التركية 
ســورين،  أشــخاص  ســبعة  علــى  القبــض  بالفعــل  ألقــت 
ويجــري التحقيــق معهــم ملعرفــة مابســات عمليــة االغتيال 
أقــدم  فقــد  أشــخاص بشــكل مباشــر،  بهــا ثاثــة  قــام  التــي 
أحدهم على إطاق النار على الجرف أواخر الشــهر الفائت 
وســط مدينة غازي عنتاب من مســدس كاتم للصوت، فيما 
كان اثنــان ينتظــران بالقــرب مــن املــكان بســيارة اســتقلها 

القاتل مباشرة.
وأفــاد املصــدر بــأن القبــض علــى ســبعة أشــخاص يؤكــد أن 
هنــاك شــبكة كاملــة أدارت عمليــة االغتيــال. ولــم يتســن لـــ 
»العربــي الجديــد« االتصــال بمصــدر في الســلطات التركية 
التــي وعــدت بعقــد مؤتمــر صحافــي لشــرح مابســات مــا 
جرى وتوجيه اتهام رسمي ألشخاص قاموا باالغتيال، أو 

لجهات كانت تقف وراء العملية.

صور المحاصرين 
المتضّورين جوعًا انتشرت 

على مواقع التواصل

أجمع المستخدمون 
على أّن ما يقوم به 

»حزب اهلل« جريمة حرب
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أعلنت خدمة »نيتفليكس« Netflix للبث عبر 
اإلنترنت، عن إطالق خدماته حول العالم. 
وورد على الحساب الرسمي للخدمة على 

موقع تويتر أنه »بات متاحًا في جميع دول 
 NetflixEverywhere# العالم«، مطلقًا وسم

ليبدأ بعدها المستخدمون بالعالم العربي 
التغريد عن الموضوع. وكتب أحدهم: 

»رسميًا@netflix في السعودية. يا رب ما يصير 
زي الواتس!«.

بعد ظهوره على قناة »دريم 2« مع 
اإلعالمي وائل األبراشي، وشنّه هجومًا 

على النظام المصري، سخر مغردون 
مصريون من تصريحات حمدين 

صباحي، المرشح السابق للرئاسة، فكتبت 
إحدى المستخدمات: »انت بتظهر في يناير 

بس!  بتظهر لما بتحب تظهر وتختفي 
فجأة! كومبارس مبتعرفش يمثل #حمدين_

صباحي«.

انتقادات على موقع »تويتر« طالت 
عمدة كولونيا هينريتا ريكر عبر وسم 

#einearmlaenge بسبب »التوصيات« التي 
خرجت بها العمدة لـ»الوقاية من التحرش 

الجنسي«، كعدم الحديث للغرباء. وحملت 
أسئلة من نوع: »بدًال من أن تقوم السيدة 

بالحديث عن كيفية منع وقوع حاالت اعتداء 
وتركيزها على الجناة؟ هذا تحميل مسؤولية 

للضحية«.

تغريد

الدفاع المدني في حلب يتضامن مع مضايا )األناضول(



نور الدين إبراهيم

ــد أمـــتـــع وســائــل  ــقـــطـــارات أحــ ــــوب الـ يــعــد ركـ
الــســفــر فـــي أوروبـــــــا نـــظـــرًا لـــوجـــود الــعــديــد 
املناظر  أجــمــل  الــتــي تمر عبر  الخطوط  مــن 
الطبيعية في القارة. فبني جبال األلب ونهر 
الـــســـني، والــــوديــــان الــخــضــراء والــثــلــج فــوق 
برحلتك  أن تستمتع  يمكنك  ســان مورتيز، 
لــلــمــرور بـــإجـــراءات معقدة  دون االضـــطـــرار 
كــالــتــي تــتــطــلــبــهــا وســيــلــة أخـــــرى كــالــســفــر 

بالطائرة.

لكن البحث عن أسعار تذاكر القطارات يبدو 
إذا  الطيران، خاصة  أكثر تعقيدًا من تذاكر 
أكثر من  للمرور في  القطار  كنت ستستقل 
بــلــد واحــــد، فــغــالــبــا مــا تــحــتــاج للبحث عن 
تبدأ  ثــم  دولــة  لكل  الحديدية  السكك  موقع 
مشكلة أخرى في عدم توفر إمكانية الحجز 
أونالين في بعضها أو عدم القدرة على طبع 
التذكرة االلكترونية مباشرة أو عدم وجود 
حــتــى نــســخــة إنــكــلــيــزيــة مـــن مـــوقـــع الــســكــك 

.
ً
الحديد خاصة في شرق أوروبا مثال

 مع 
ً
لكن كل هذه املشاكل يبدو حلها سهال

يعمل  كيف   .com.loco2 هو  مختص  موقع 
املـــوقـــع؟ واجــهــة املــوقــع بسيطة لــلــغــايــة كل 
ما عليك فعله هو اختيار نقطتي االنطالق 
والــوجــهــة فــي أي مــكــان فــي أوروبـــا وتحدد 
نـــوع عــمــر الـــراكـــب وتــنــتــظــر مــحــرك البحث 

ليقوم بعمله.
ما يميز املوقع أنه يمّكنك أيضا من إضافة 
أي بـــطـــاقـــات خــصــم تــمــلــكــهــا ألي قـــطـــارات 
أوروبية ليقوم باحتساب قيمة الخصم لك 

بشكل مباشر أيضا.
املــســافــرون اســتــخــدام Loco2؟  ملـــاذا يفضل 
ــيــــا املـــــوقـــــع الــــوحــــيــــد عــلــى  ألنـــــــه يــــعــــد حــــالــ
اإلنــتــرنــت الـــذي يمّكنك مــن حــجــز أكــثــر من 
ــة أوروبـــيـــة  رحــلــة قــطــار وفـــي أكــثــر مـــن دولــ
فــقــط. كما يمكنك بسهولة  ــدة  بــتــذكــرة واحـ
من طبع تذكرتك اإللكترونية واستخدامها 
بدون تعقيدات. وإذا لم تجد ما تبحث عنه 
مــن خــالل مــحــرك البحث، يسمح لــك املوقع 
باستخدام خاصية املحادثة مع أحد خبراء 
عملية  فــي  مباشر  بشكل  ليساعدك  املــوقــع 

البحث والحجز.

القاهرة ـ محمد كريم

ــام أبـــو حــامــد الــغــزالــي:  يــقــول اإلمــ
ــــود وأوتـــــــــاره  ــعـ ــ ــزه الـ ــهــ ــم يــ ــ »مــــــن لـ
والـــــربـــــيـــــع وأزهـــــــــــــــاره والــــــــــروض 
وأطــــيــــاره فــهــو مـــريـــض املــــــزاج يــحــتــاج إلــى 

عالج«.
العود، وتضرب  آلة  القديمة  الشعوب  عرفت 
محاوالت تأصيله إلى أقصى عمق ممكن في 
التاريخ حني نرى املبرد في كتابه )الكامل في 

آلة العود
سلطان التخت الشرقي

عند رؤيته آثار بالده

في  ساهمت  العربية،  الدول  لكل  العابرة  اآللة 
التي  العود  آلة  إنها  كثر..  فنانين  نجم  سطوع 

قيل عنها الكثير منذ العصور

كيف تحجز قطارك في أوروبا؟
محرك البحث في الموقع 

يعطيك كل الخيارات 
المتاحة لرحلتك

الوحيد الذي يمّكنك من 
حجز أكثر من رحلة بتذكرة 

واحدة فقط

العود جزء أساسي من الموسيقى الشرقية لكّن عالقة الفنانين به أدت 
إلى ذكره في أكثر من أغنية. نذكر مثًال أغنية الفنان اللبناني إيلي شويري 
وأغنيته الشهيرة »رقصت الحلوين على عودي«، كما نذكر الشيخ إمام 
)الصورة( الذي غنى للشاعر نجيب سرور »البحر بيضحك ليه«، حيث يقول: 

»في إيدي عود قوال وجسور«.

غنوا للعود

2223
منوعات

موسيقى

حرفةسفر

صورة

العود  أول من صنع   
ّ
أن يذكر  واألدب(  اللغة 

هو نوح عليه السالم. وفي الثقافة الفارسية 
 أول من صنعه كان امللك )جشميد(.

ّ
أن

يقال، أيضا، إن الفراعنة عرفوا العود قديما، 
ــة تــشــبــه الـــعـــود تــمــامــا مــحــفــوظــة في  وإن آلــ
امليالد،  متحف برلني تعود لسنة 1600 قبل 
وربــمــا ينتمي أقـــدم عــود إلــى الــعــراق، حيث 
كشف عود يعود إلى اآلكاديني. ويرى بعض 
املــســتــشــرقــني أن الــــعــــرب عــــرفــــوا الــــعــــود عــن 
طــريــق الــفــرس فــي الــقــرن الــســادس املــيــالدي. 

قــبــل أن يــعــرفــه األوروبــــيــــون. يــرجــع الفضل 
ــقـــوب الــــكــــنــــدي )185-252هــــــــــــــــــ( فــي  ــعـ ألبــــــي يـ
ذكـــر أقــــدم وصـــف عــربــي لــلــعــود فــي رســالــتــه 
)الـــلـــحـــون والـــنـــغـــم(. حــيــث فــصــل الـــقـــول في 
تركيبه ونوعية أوتاره ونسبتها وتسويتها 
وتدوين النغمات الصادرة عنها في جداول 
مــنــتــظــمــة. ويــتــركــب الـــعـــود عــنــد الــكــنــدي من 
خــمــســة أوتـــــار، هـــي: املــثــلــث واملــثــنــى والــزيــر 
األول والزير الثاني، ويختص كل وتر بستة 
أصــوات أولها مطلق الوتر. بينما تستخرج 
األصــــــــوات الـــبـــاقـــيـــة بــالــعــفــق بـــواســـطـــة أحـــد 
األصــابــع األربــعــة )ســبــابــة، وســطــى، خنصر، 

بنصر(.
 أمــا الفارابي )260-339هـــــ( فيذكر في كتابه 
)املوسيقى الكبير( وصفا دقيقا للعود يفيد 
فــي مــعــرفــة الـــفـــارق بــني تــركــيــبــه الــقــديــم ومــا 
جـــرى عــلــيــه مــن تــعــديــالت حــديــثــة، وإن كــان 
الــعــود قــديــمــا متشابه مــع الــحــديــث إلـــى حــٍد 

بعيد.
تــعــدد عـــازفـــو الـــعـــود املــمــيــزون فـــي الــتــاريــخ 
العربي، مثل طويس وابن سريج والغريض 
ومــعــبــد وابــــن إســـحـــاق املــوصــلــي ومــنــصــور 
ــــم، وكــــــــان الـــخـــلـــيـــفـــة الــــواثــــق  ــــرهـ ــيـ ــ زلــــــــزل وغـ

العباسي بارعا في العزف على العود. 
الطيب(  )نــفــح  كتابه  فــي  التلمساني  وذكـــر   
أن مجموعة من العلماء املوسيقيني أضافوا 
تعديالت في آلة العود، كالكندي وابن سينا 
والفارابي وابــن زيلة وصفي الدين األرمــوي 
والالذقي، فطرأ عليه تغيير كبير في الشكل 
ومــــواد الــصــنــاعــة ومــقــايــيــســه وطــولــه وعــدد 
ــار. وكــان  ــ ــاره، ومــــادة صــنــاعــة تــلــك األوتــ ــ أوتــ
ــاف اســـتـــخـــدام الــريــشــة  ــ زريـــــــاب هــــو مــــن أضــ

للعزف وأضاف وترًا خامسا.
فــي الــقــرن الــرابــع عشر، أضيف وتــر ســادس، 
وهناك مخطوطات قديمة تكشف عن تطور 
العود مثل كتاب )كشف الهموم والكرب في 
آلـــة الـــطـــرب(، وقـــد اســتــقــر الــوضــع فــي الــقــرن 
التاسع عشر على العود ذي األوتار السبعة 
ــالـــة الــشــهــابــيــة فـــي الــصــنــاعــة  ـــ )الـــرسـ وفـــقـــا لـ

املوسيقية( التي ألفها ميخائيل مشاقة.
اشــتــهــر فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث مــجــمــوعــة من 
الـــعـــواديـــن األفـــــــذاذ، يــصــعــب حــصــرهــم، على 
سبيل املثال العازف الفلسطيني ديب جبران 
إمام  أمني وعلي  عــادل  وأبناؤه، والعراقيون: 
ــيـــون: مــحــمــد زيـــن  ــسـ ــونـ ــتـ ــم حـــــــداد، والـ ــانــ وغــ
الــعــابــديــن وطــاهــر يــوســف ويــســري الــذهــبــي، 
واملـــغـــربـــي: ســعــيــد الـــشـــرايـــبـــي، ومــــن لــبــنــان: 
مــارســيــل خليفة وشــبــل روحـــانـــة، والــســوري 
مــحــمــد قـــــدري، ومــــن الــســعــوديــة طــــالل مـــداح 
ــن مــــصــــر مــحــمــد  ــ ــ ــادي الـــــجـــــوهـــــري. ومـ ــ ــبــ ــ وعــ
القصبجي، وكان رياض السنباطي عالمة في 
تاريخ العود املصري. كما اشتهر من صناع 
العود الكويتي )يوسف حسني ساملني(، الذي 

بلغ في تقنيات تصنيعه شأوًا بعيدًا.
وقد أسس العراقي نصير شمة )بيت العود 
يعنى  معهد متخصص  أول  وهــو  الــعــربــي( 
وعــزفــا وتحسينا  الــعــود؛ صــنــاعــة  بتحسني 

ومنهجا وتنظيرًا وتعليما. 

صيدا ـ خليل العلي

ــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  ــنـ ــم يــمــنــع لـــجـــوء أبـ لـ
بتراثهم  التمسك  مــن  الــشــتــات  مخيمات  إلـــى 
يرونها  الــتــي  بالطرق  وتقاليدهم  وعــاداتــهــم 
نساء  تحيي  والقطبة  اإلبـــرة  وعــبــر  مناسبة، 
والــحــضــارة  والــفــلــكــلــور  الـــتـــراث  فلسطينيات 
النابعة من تاريخ فلسطني، وليتحول الحفاظ 
ــتــــراث إلــــى إبــــــداع بـــأيـــدي نــســوة  عــلــى هــــذا الــ

يحاولن نشر هذه الثقافة بالوسائل كافة.
إيـــمـــان فــــواز شــهــابــي مـــن بــلــدة لــوبــيــا قــضــاء 
طــبــريــا فـــي شــمــال فــلــســطــني املــحــتــلــة، تسكن 
الحلوة )جــنــوب لبنان( حيث  فــي مخيم عــني 
تــقــوم بــعــمــلــهــا فـــي بــيــتــهــا، تــقــول لــــ »الــعــربــي 
الجديد«: »تعلمت التطريز على قطع صغيرة 
من »الكنفة« سنة 2002، وقد تعلمته من والدة 
ــي الــتــي تــعــمــل فـــي مــجــال الــتــطــريــز منذ  زوجــ
أكثر من أربعني سنة، ثم التحقت بــدورة ملدة 
سنتني تعلمت من خاللها التصميم وتنسيق 

األلوان والغرز الفلسطينية كلها«.
وتــضــيــف شـــهـــابـــي: »أقــــــوم بــتــطــريــز األثـــــواب 
الــفــلــســطــيــنــيــة واملـــنـــاديـــل والــــشــــاالت بــإتــقــان، 
ــلـــي  ــُحـ ــدم الـــتـــطـــريـــز عـــلـــى الـ ــخــ ــتــ وصــــــــرت أســ
واألســـــــاور الــنــســائــيــة لــكــي يــنــتــشــر الــتــطــريــز 
ــات الـــصـــغـــار  ــيــ ــتــ ــفــ ــــي أوســـــــــــاط الــ الـــــتـــــراثـــــي فــ
ولــيــحــافــظــن عـــلـــى الــــتــــراث الــفــلــســطــيــنــي مــن 
خـــــالل هـــــذه الـــقـــطـــع، رغـــــم أن الـــتـــطـــريـــز عــلــى 
الــنــســائــيــة أصـــعـــب وأدق من  اإلكــــســــســــوارات 
التطريز  في  وأستخدم  الــثــوب،  على  التطريز 
األلـــــــــــوان الــــتــــي تــــرمــــز إلــــــى الــــبــــلــــدات واملــــــدن 
الفلسطينية وهي األحمر والخمري والزهري 
واألصـــفـــر  واألزرق  واألخــــضــــر  والــبــنــفــســجــي 
ــــودة فــي  ــــوجـ والـــبـــرتـــقـــالـــي، وهــــــذه األلـــــــــوان مـ

األثواب الفلسطينية أيضا«.
التراث  إلــى أن هدفها هو الحفاظ على  تلفت 

ــالــــطــــرق كــــافــــة وقـــد  ــره بــ ــ ــشـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ونـ
يتلهف  الــجــديــد  الجيل  تجعل  أن  استطاعت 
القــتــنــاء هـــذه اإلكــســســوارات الــتــراثــيــة وملست 
ــك مـــن خــــالل بــعــض الــفــتــيــات الـــلـــواتـــي كن  ذلــ
يرفضن ارتداء الزي التراثي الفلسطيني ولكن 
لها  ملا  تراثية  اكسسوارات  اقتناء  على  أقبلن 

من جمال وألوان زاهية وتصاميم عصرية.

التطريز الفلسطيني... مستمّر في الشتات

بكاء عراقي

سما حسن

املـــربـــعـــانـــيـــة أو األربـــعـــيـــنـــيـــة، هــي 
ــبـــارة عـــن فـــتـــرة األربـــعـــني يــومــا،  عـ
ــانـــي  ــثـ الــــتــــي تــــبــــدأ مـــــن تـــــاريـــــخ الـ
والعشرين من ديسمبر من كل عام، 
والتي تكون األكثر برودة واألشد 
أمطارًا، وهي تصادف فلكيا موعد 
ــــالب الـــشـــتـــوي فــــي الــنــصــف  ــقـ ــ االنـ
الكرة األرضية حيث  الشمالي من 
أكــبــر  مسافة  الشمس عند  تــكــون 
ــتـــواء، وتــكــون  ــة مــع خــط االسـ زاويــ
الشمس عمودية تماما على مدار 

الجدي جنوب خط االستواء.
املــربــعــانــيــة ولــشــدة بــرودتــهــا قــال 
ــفــــالح الــفــلــســطــيــنــي عـــدة  عــنــهــا الــ
ــا  ــا ومـــطـــرهـ ــ ــهـ ــ ــــرودتـ أمـــــثـــــال عـــــن بـ
ــاد تــظــهــر  ــكـ ــا تـ ــتـــي مــ وشــمــســهــا الـ
ــــدفء وتــجــفــف مــاء  حــتــى تــشــيــع الـ
املـــطـــر ســـريـــعـــا، وكـــأنـــهـــا لـــم تمطر 
فصاغ األمثال التي خلدها التراث 

الفلسطيني على غرار:
»املــربــعــانــيــة يــا بــتــربــع يــا بتقبع« 
األيـــــــام  هـــــــذه  أن  فـــيـــهـــا  ــد  ــقــــصــ ويــ
األربــــعــــني، إّمـــــا أن تـــكـــون شــديــدة 
تـــكـــون مــشــمــســة وال  الـــــبـــــرودة أو 
 وسط لها. و»املربعانية 

ٌ
يوجد حل

يــا شمس تــحــرق يــا مطر يــغــرق«، 
و»املـــــربـــــعـــــانـــــيـــــة يــــــا بــــتــــشــــرق يــا 
ــفــــالح  ــتــــعــــد الــ ــرق«. وقـــــــد اســ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ بـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لــــهــــذه األيـــــــــام قــبــل 
حـــلـــولـــهـــا، حـــيـــث يـــقـــوم بــتــجــفــيــف 
الجفت، وجمع الحطب لكي يوقده 
نــارًا يستدفئ بها، ومــا أن تنتهي 
هــــذه األيــــــام األربــــعــــني حــتــى تــبــدأ 
وهــي  »الخمسينية«،  بـ يــعــرف  مــا 
مـــرور خمسني يــومــا أخـــرى بــاردة 
وقــــد تـــم تــقــســيــم هــــذه األيـــــام على 
بالسعودات  عرفت  أقــســام  خمسة 
وكل قسم أو فترة يعرف بالسعود.
ــة بــــشــــدة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ــربــ ــ ــز املــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتـ
ــبـــاردة وكــثــرة  األمـــطـــار والـــريـــاح الـ
املــــنــــخــــفــــضــــات الــــــجــــــويــــــة، وهـــــي 
معروفة باسمها هذا في كل بالد 
الـــشـــام، كــمــا أن الــثــلــوج تــتــســاقــط 
على جبال بــالد الشام، خصوصا 
الــزواحــف  وتختفي  أيــضــا،  بكثرة 
فصل  ينتهي  حــتــى  األرض  تــحــت 

الشتاء غالبا.

F

تستمر نساء فلسطينيات 
بحرفة التطريز حتى 

في دول اللجوء، في 
محاولة منهّن للحفاظ 

على التراث المحلي 
الفلسطيني

هل يشكل حجز القطار 
في أوروبا أثناء سفرك 

مشكلة بالنسبة لك؟ إليك 
الحل مع موقع سيسّهل 

عليك العملية

لندن ـ العربي الجديد

انــــــتــــــشــــــرت عـــــلـــــى مــــــــواقــــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
االجــتــمــاعــي بــشــكــل كــبــيــر صــــورة لــرجــل 
عـــراقـــي يـــــزور املــتــحــف الــبــريــطــانــي في 
لــنــدن. ويــبــدو فــي الــصــورة الــرجــل وهــو 
منهار بالبكاء، فيما يكشف التعليق أنه 
كــان يــقــول: »مخلولناش اشــي، ال شعب 
وال حضارة وال بيوت« في إشارة إلى ما 
وصــلــت إلــيــه حــال الــعــراق، فــي السنوات 
األخــــيــــرة، نــتــيــجــة االجـــتـــيـــاح األمــيــركــي، 
وظهور  الطائفية  الداخلية  الــحــروب  ثــّم 
املليشيات التي لم ترتو من الدم ا لعراقي 
بــعــد مـــن الــحــشــد الــشــعــبــي وصـــــواًل إلــى 
داعش. واعتبر كثيرون أن هذا الرجل ال 

يمثل فقط ما وصل إليه حال العراق بل 
حال العالم العربي كله، من سورية إلى 

لبنان ومصر وفلسطني...
ــد فــتــحــت الـــصـــورة نــقــاشــا آخـــر حــول  وقـ
ــن مــوطــنــهــا  تـــرحـــيـــل اآلثــــــــار الـــعـــربـــيـــة مــ
لتعرضها  أوروبـــيـــة،  دول  إلـــى  األصــلــي 
تعرض  أنها  اعتبار  على  متاحفها،  في 
آثــارا من حول العالم، فيما في الحقيقة 
كـــان يــجــب تــركــهــا فــي بـــالدهـــا. لــكــن ذلــك 
ــار إمـــا بطريقة  ــ ال يــحــصــل، فــتــخــرج اآلثـ
ــر شـــرعـــيـــة  ــيــ ــرق غــ ــ ــطـ ــ ــة، وإمـــــــــا بـ ــ ــيـ ــ ــــرعـ شـ
بـــالـــتـــواطـــؤ بـــني الـــحـــكـــومـــات واملــتــحــاف 

والحكومات الغربية. 
أما صــورة الرجل فال تــزال تنتشر حتى 

الساعة على »فيسبوك« و»تويتر«.

)العربي الجديد(

المربعانية

اصطباحة

بالل فضل

جيبوا لنا األعرج!
التي  الطائلة  واملبالغ  اإلداري،  بنيانها  وضخامة  الظاهرة،  قوتها  برغم 
املماليك  دولة  قادتها وجنودها ودركها وعسسها، كانت  تنفقها على 
تعاني لفترة طويلة من تفسخ اجتماعي شديد، ومن انتشار مريع في 
نسبة الجريمة، وهو ما اعتاد فقهاء السلطان في ذلك الزمان على رده 
إلى ضعف اإليمان، وليس إلى ضعف األمن، فحني كثرت حوادث خطف 
يأخذون  كانوا  املعاصرين،  الفقهاء  أن  التاريخ  كتب  لنا  تــروي  النساء، 
على النساء عنايتهن بالزينة عند الخروج من املنازل، وإهمال أنفسهن 
داخلها أمام األزواج. وفي حني كانت قوات الشرطة تهتم بحراسة الكبراء 
واألمراء، كانت تهمل في تأدية واجباتها في حفظ األمن لعموم الناس، 
وباألخص لألقلية املخالفة في الدين، من ذلك مثال ما ترويه كتب التاريخ 
عــمــا حـــدث ســنــة 708 فــي قـــوص، حــني صـــاح شــخــص فــجــأة مــن على 
مئذنة أحد مساجد قوص »يا أصحابنا الصالة في هدم الكنائس«، فلم 
يأت ظهر اليوم نفسه، حتى هدمت ثالث عشرة كنيسة، دون أن تتدخل 
الشرطة. لكن دولة املماليك في نفس الوقت، لم تكن تتسامح أبدا مع من 
يحاول الخروج على طاعتها، حيث كان يتعرض من يقبض عليه بتهمة 
التمرد لتعذيب بشع، تحتفظ لنا كتب التاريخ ببعض طقوسه ومن بينها 
»قلع أضراس املذنب ودفنها في رأسه، وغرس خازوق باألرض لرفعه 
عليه، وتسخني طاسة من املعدن وإلباسها للمذنب في رأسه أو إجباره 
على الجلوس فــوق قعر دســت ساخن، وقطع بعض أجــزاء من جسده 
أو تكحيل عينيه بالنار، أو تعليقه من يديه وربط أثقال في قدميه حتى 

لت أعضاؤه«.  
ّ
تنخ

لذلك لم يكن غريبًا أن يلجأ أغلب املصريني، إلى االستسالم التام لسطوة 
املماليك، مكتفني بالفرجة على صراعاتهم السلطوية العنيفة، على أمل 
أال تؤثر تلك الصراعات في حياتهم، لذلك وصف املقريزي أهل مصر في 
وقته، بأن »من أخالقهم االنهماك في الشهوات واإلمعان في املالذ وكثرة 
املـــؤرخ واملفكر  املــبــاالة«، وهــو مــا توقف عنده أيضا  االستهتار وعــدم 
الكبير عبد الرحمن بن خلدون، والذي نزح إلى مصر في عهد الظاهر 
برقوق، وعاش فيها حوالي ربع قرن ـ من 784 إلى 808 هجرية، حيث 
الذين وصفهم  أهل مصر،  التي ظلت تسود  الالمباالة  استوقفته روح 
الحال كثيرا، حني  ذلــك  يتغير  ولــم  الحساب«،  »كأنما فرغوا من  بأنهم 
اجتاح البالد في سنة 853 وباء قاتل، كان يحصد من أهل القاهرة في 
اليوم الواحد عشرة آالف شخص، ومع ذلك كما يروي املقريزي »شوهد 
القاهرة وهم يضحكون ويهزلون ومبدأهم في ذلك  الناس في شــوارع 
هو حمد الله الذي جعل في املزاح سلوة الهم واالرتــواح«، حاكيا أن ذلك 
حدث من قبل في عام 709، حني انتشر وباء شديد وتوقفت زيادة النيل 
وغلت األسعار، فكان العامة يغنون في شوارع القاهرة: »سلطاننا ركني 
ونائبنا دقني يجينا املاء منني، جيبوا لنا األعرج )أي السلطان الناصر 

محمد( يجي املاء ويتدحرج«. 
لم يكن غريبا في ظل ظروف كهذه، أن تشيع الخرافات بني الناس، لينقل 
البلدة  الــذي ذاع أمــره في  لنا املــؤرخــون حكايات ال آخــر لها، عن الولي 
الــرصــاص فيصبح ذهبا، والــولــي الذي  الــتــراب على  الفالنية ألنــه يضع 
النيل،  التماسيح في عبور  العالنية ألنه يسخر  القرية  سطع نجمه في 
والثالث الذي يطير في الهواء من غير أجنحة، وحني ينتشر أمثال هؤالء 
بــني  الــنــاس، ال يــكــون االعــتــقــاد  بالجن والــشــعــوذة والسحر واألعــمــال 
السفلية أمرا عجيبا أبدا، وال يمكن أن تستغرب حني تقرأ عن اشتغال 
الشهير،  الكيمياء  لعلم  مــرادفــا  وقتها  تكن  لــم  والــتــي  بالكيميا،  الــنــاس 
بقدر ما كانت تعني انشغال الناس بأعمال السحر التي تزعم تحويل 
املعادن إلى ذهب، وفي ذلك، يصف املــؤرخ الجوبري »أهل الكيميا« في 
أمــوال  أكــل  على  الطوائف تسلطا  أعظم  »طائفة من  بأنهم  العصر  ذلــك 
الناس بالباطل«، ومع أن حوادث نصب هؤالء على الناس كانت منتشرة 
الناس، إال  للغاية، وكان من يقبض عليه منهم، تتم معاقبته علنا أمام 
أن ذلك لم يوقف استمرار هؤالء في النصب على املصريني، خاصة أن 
كثيرا من هؤالء كان يتخفى تحت ستار التصوف، الذي أقبل الكثيرون 
عليه هربًا من حياة الفقر، كما يقول الدكتور زكي مبارك، حيث ضمت 
رغبة  التصوف  على حياة  يقبلوا  لم  الذين  الدخالء  من  »كثيرا  الــزوايــا 
في االنقطاع للدين، وإنما فرارا من قسوة الحياة ورغبة في الهناء دون 

عناء«.
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بشته،  يقول  اإلبستيمولوجي،  مــؤهــات  عــن 
ــّوتـــــن هـــائـــلـــتـــن؛  ــ ــر بـــــن قـ ــا أنــــــه مـــحـــاصـ ــمــ »بــ
من  متمّكنًا  يكون  أن  فعليه  والعلم،  الفلسفة 
تاريخ الفلسفة، كونها ساحه الذي يسمح له 
العلم  الــذي يجذبه وهــو  الثاني  القطب  بفهم 

الذي يحتاج أن يكون مطلعًا عليه«. 
يشير أيضًا إلــى وجــود »حـــدود ينبغي على 
أن  ينبغي  ال  إذ  مراعاتها،  اإلبستيمولوجي 
ينقلب إلى عالم، أي أن عليه أن يحافظ على 
مــســافــة بــيــنــه وبـــن الــعــلــم، ألن الــعــلــم يسقط 
ــا يــخــفــي عـــلـــى املــنــشــغــل  عــــــادة فــــي اآللــــيــــة، مــ
ــــي مـــحـــور ســــؤال  ــا، وهـ ــايـ ــفـ ــــس والـــخـ بــــه األســ
اإلبستيمولوجي«.  على خاف بقية امليادين 
الفلسفية، تعاني اإلبستيمولوجيا في الوقت 
وفي  بالعربية  التأليف  فــي  نقص  مــن  نفسه 
ل بشته 

ّ
الترجمة. على مستوى شخصّي، يفض

اإلبستيمولوجية  القضايا  فهم  أي  التأليف، 
واالشتغال عليها في أعماله. 

على مستوى عام، يرى بشته أن عدم االهتمام 
طغيان  إلــى  عــائــد  عربيًا  باإلبستيمولوجيا 
ــي الــفــلــســفــة الـــعـــامـــة. مـــن جهة  الــتــخــّصــص فـ

أخرى، يرى أن ثمة انغماسًا في ما هو سهل 
ومتداول وميل إلى النقل وتكديس املعلومات 
وعــــدم الـــذهـــاب إلـــى املــشــاكــل وتــطــويــقــهــا عن 

قرب بجهد فكري خاص. 
ــراءة، ســـألـــنـــاه: هـــل أن الــتــأخــر  ــقــ أمــــام هــــذه الــ
الــعــربــي فــي مــيــدان اإلبــســتــيــمــولــوجــيــا راجــع 
إلى نقص علمي أم فلسفي؟ يعتبر بشته أن 
النقص باألساس أخاقي؛ يضرب مثااًل على 
ذلك عدم االطــاع على النصوص العلمية ثم 

الحديث في شؤون العلم. 
كــمــا يـــرى أن الــعــالــم الــعــربــي يــســوده الكسل 
إضافة  املشاكل،  عن  واالبتعاد  واالستسهال 
ــك الــتــفــاعــل بـــن املــشــتــغــلــن في  إلـــى غــيــاب ذلـ
الــعــلــم واملــشــتــغــلــن فــي الــفــلــســفــة، مــعــتــبــرًا أن 
الوضع القائم هو حوار طرشان، في حن أن 
كل طرف يمكن أن يقّدم لآلخر فهمًا للجانب 

األضعف لديه. 
أن فرص  العلم يثبت  تــاريــخ  أن  يــؤكــد بشته 
الــنــقــات الــعــلــمــيــة، كــالــتــي حققها نــيــوتــن أو 
ــــال الـــجـــزء  أيـــنـــشـــتـــايـــن، ال تـــتـــأتـــى إال مــــن خـ
التقني  العلم، وليس من الجانب  الفكري من 
ما،  كــان فيلسوفًا بمعنى  فيه. يقول »نيوتن 
أفاطون وديكارت بشكل معّمق.  يعرف  كان 
وأيــنــشــتــايــن كـــان أكــثــر الــعــلــمــاء املــعــاصــريــن 
تــعــّمــقــًا فـــي الــفــلــســفــة، وهـــو مـــا يــفــّســر تــفــّوقــه 
عــلــى عــلــمــاء عــصــره رغــــم أن كــثــيــريــن مــنــهــم، 
من  قريبن  كانوا  بوانكاريه،  أو  لورنتز  مثل 

الوصول إلى نظرية النسبية«. 
يستفيض في شــرح ذلــك »أعتقد أن اإلضافة 
الخطوة  يقطع  كــي  أينشتاين  بها  أتــى  الــتــي 
الفكر  الفلسفي، ألن هــذا  الفكر  الــجــديــدة هــي 
ـــي املـــتـــنـــاقـــضـــات، وكـــانـــت 

ّ
ــّود عـــلـــى تـــخـــط ــعــ تــ

قضية ذلك العصر هي كيفية توحيد مجالْي 
امليكانيكا والكهراطيسية اللذين كانا علمن 
قت 

ّ
فوف النسبية  أتــت  حتى  متجانسن  غير 

بينهما«.  يبدو واضحًا أن اإلبستيمولوجيا، 
الصحيحة،  العلوم  بصفة عامة، مرّكزة على 
العلوم  الــتــي حققتها  الــهــائــلــة  الــقــفــزات  رغـــم 
اإلنسانية. يفّسر بشته هذه الظاهرة بأمرين: 
األول أن الــعــلــوم اإلنــســانــيــة واالجــتــمــاعــيــة ال 
أنها  بــمــا  نــقــاش حـــول علمّيتها،  تـــزال مــحــل 
ــّور مــنــاهــج تــلــّبــي الــتــعــريــف الـــصـــارم  ــم تـــطـ لـ
هذا  أن  يعتبر  ثانيًا،  قياسًا.  باعتباره  للعلم 
االهــتــمــام بــالــعــلــوم الــصــحــيــحــة هـــو »امـــتـــداد 
النطاقة« باعتبار أن الفلسفة سبقت العلوم 

تونس ـ شوقي بن حسن

من بن جميع فروع الفلسفة، تبدو 
العلوم(  )فلسفة  اإلبستيمولوجيا 
ــــي الـــبـــاد  الـــغـــصـــن األقـــــــل أوراقــــــــــًا فـ
الــعــربــيــة، فـــســـواء عــلــى مــســتــوى الــتــألــيــف أو 
على صعيد الترجمة، تبدو الحصيلة هزيلة. 
تعد تجربة املفكر التونسي عبد القادر بشته 
على  ــنــــادرة  الــ الـــتـــراكـــم  تـــجـــارب  مـــن   ،)1945(
مــســتــوى الــتــألــيــف ضــمــن هـــذا االخــتــصــاص، 
ــة  عـ

ّ
ــيــــوم 24 مـــؤلـــفـــًا مـــوز ــــى الــ ــع إلـ ــ حـــيـــث وضـ

بالتساوي بن اللغتن العربية والفرنسية. 
في لقائه مع »العربي الجديد«، يحّدثنا بشته 
عن أسباب عدم انغراس مجال اختصاصه في 
أن »العمل في  العربية. بداية، ياحظ  البيئة 
هذا االختصاص ضعيف، وهو غالبًا ما يعيد 
أو يتحّدث في مواضيعه بغموض«.  ما قيل 
لإلبستيمولوجيا  املعلن  الهدف  »إن  يضيف 
ومن  فلسفية،  بطريقة  العلم  في  التفكير  هو 
العملية  إلـــى روح  الــنــفــاذ  وراء ذلـــك مــحــاولــة 

العلمية«. 

برلين ـ رشيد بوطيب

ــاب نــافــيــد  ــتــ ــعــــددة يـــســـتـــحـــق كــ ــتــ ــاب مــ ــ ــبـ ــ ألسـ
كرماني »بن القرآن وكافكا« )2015(، القراءة 
ليس  له 

ّ
ويحل وينتقده  يصفه  فما  والــتــأمــل. 

سوى الوباء الكبير الذي يضرب العصر؛ تلك 
املتعددة  بصورها  واملزيفة،  الزائفة  القومية 
من عنصرية وإساموفوبيا وعداء للسامية 

وتطّرف ديني.
يذّكرنا  أيضًا ألنه  القراءة  كتابه يستحق  إن 
بــتــقــلــيــد أملـــانـــي يــكــاد يــطــويــه الــنــســيــان، ذلــك 
الــذي رفض أن يسجن نفسه  التقليد الفكري 
في األزقــة الضيقة واآلســنــة للقومية، والــذي 

رأى في العالم وطنًا له وحافزًا لتفكيره. 
لــيــســيــنــغ  ــن  ــ ــانــــي عـ ــرمــ ــّدث كــ ــ ــحـ ــ تـ ذات مــــــــرة، 
كان  الــذي  وهــو  الضيقة،  للوطنية  واحتقاره 
أول من استعمل مفردة كوسموبوليتي. ولم 
ومــان  وكــانــط  فغوته  استثناء،  ليسينغ  يكن 
كــلــهــم كـــانـــت لــهــم عـــاقـــة قــلــقــة مـــع قــومــيــتــهــم 
ــروا إلــــى أنــفــســهــم كــمــواطــنــن  ــظـ األملـــانـــيـــة، ونـ
ــــروا بـــاملـــشـــروع األوروبـــــــي  ـ

ّ
ــش ــالـــم وبـــ ــعـ فــــي الـ

إليه.  السياسة  تنتبه  أن  قبل  طويلة  عــقــودًا 
ذلــك املــشــروع، الــذي يمثل - حسب كرماني - 
نموذجًا للعالم، يتعّرض اليوم لهجوم كبير 
زالــت  مــا  التي  الشعبوية  الجماعات  قبل  مــن 
تنفخ فــي أشــبــاح املــاضــي وتــحــّمــل اآلخــريــن، 
ــاء وأجـــــانـــــب وأتـــــبـــــاع ديـــــانـــــات أخــــــرى،  ــ ــربـ ــ غـ
مسؤولية األزمات االقتصادية واالجتماعية. 
ــودًا، والــــيــــوم  ــ ــهــ ــ ــمــــون يــ ــهــ ــ

ّ
ــت ــــس كــــــان املــ ــاألمـ ــ بـ

يونانين ولكن في أغلب األحيان مسلمن. 

عبد القادر بشته 
اإلبستيمولوجي 

في وحدته

ربما لكونه يمّس مجالين كبيرين يبدوان غالبًا متنافرين، هما الفلسفة والعلم، يبقى 
اختصاص اإلبستيمولوجيا بعيدًا عن الظهور الجماهيري، فيما تعيش عربيًا وضعًا 

»العربي  إلى  حديثه  في  والترجمة.  والتأليف  البحث  مستويات  على  تعقيدًا  أكثر 
الجديد«، يوّضح اإلبستيمولوجي التونسي عبد القادر بشته أسباب الغياب

في كتابه »بين القرآن 
وكافكا«، يعود الكاتب 

األلماني، اإليراني األصل، 
إلى فكرة بدأت تتوه 

عن مثقفي أوروبا في 
ظل موجات العنصرية 
واإلسالموفوبيا الحالية

نافيد كرماني قول ما في أوروبا من تناقضات

تسليط أضواء الفلسفة على العلوم

يظل اإلبستيمولوجي 
محاصرًا بين قطبي 

الفلسفة والعلم

في الفلسفة العربية، 
ثمة انغماس في ما هو 

سهل ومتداول

العلمية  »النمذجة  األخير،  كتابه  في 
التونسية  »الـــدار   ،2015( وأســســهــا« 
بشته  الــقــادر  عبد  يعرض  للكتاب«(، 
ــات  ــدراسـ ــار الــمــهــيــمــن عــلــى الـ ــي ــت ال
أن  إلى  يشير  اليوم.  اإلبستيمولوجية 
مالحظات  أوجــدتــهــا  النزعة  هــذه 
لذا لم  الحياة وظواهرها،  عن تعّقد 
يعد ممكنًا الركون لالختزال والتبسيط 
إلى  يشير  آخر،  جانب  من  الديكارتيين. 
أن النمذجة ال تلغي بقية البرديغمات 
البشري  فالعقل  اإلبستميولوجية، 

يستعمل في كل مرة ما يراه صالحًا.

زمن النمذجة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

د 
ّ
د الهدهد. ثمة حكايات تّدعي أنه حاول أن يقل

ّ
الشائع أن الغراب حاول أن يقل

التي  التقليد  ارتكب حماقة  الطائر  أن  واملهم  النسر،  أو  الحمامة،  أو  الــطــاووس، 
جعلته ينسى مشيته، ويعجز عن املشي مثل الهدهد، أو الطاووس. 

السمعة  الغراب، صاحب  وتختار  بعيد،  من  الهوية  إلى مسألة  الحكاية  تشير 
الذميمة، كي يمثل عجز التجربة املفتعلة عن خلق الهوية، أو تجديد وجودها. 
فأصالة النسر أو الهدهد، تنتمي إلى تاريخ عيني مجرب ومعروف، أو إلى جملة 
الغراب أن يبني فلسفة وجود مصطنع قائمة  معطيات ووقائع. بينما يحاول 

على اختراع الهوية. 
يشبه األمر ما يسعى إليه ناشطون سوريون يلهثون وراء مؤتمرات الهويات 
الطائفية، أو املذهبية. يستسلم عدد من املثقفني ملقوالت الجماعات الصغيرة، 
ومن بينهم كتاب وشعراء يتبنون مقوالت الهويات الصغيرة، دون التفكير أنها 
تنتمي إلى اللحظات العابرة في التاريخ. وأغلب هذه الهويات يسعى إلى استبدال 

املواطنة، أو االنتماء الوطني، بالطائفة، أو املذهب.
والالفت في أمر هذه الخيارات، هو أنها حني تسعى إلى مناصرة القول بضمان 
املواجهة،  نحو  انــزالقــا  تستتبع  فإنها  واملذهبية؛  والطائفية،  األقلوية،  الحقوق 
التأسيسية  املشتركات  مواجهة  في  الهامشية،  الخصوصيات  على  والتأكيد 
الــكــبــرى الــتــي تشكل قــيــم املــواطــنــة واالجــتــمــاع. ولــكــن مــا الــخــاص الـــذي يمكن 
اكتشافه في الهويات الصغيرة كي يتجّرأ دعاتها على عقد الندوات، واملؤتمرات، 
وتأسيس األحزاب أو التيارات باسمها؟ حتى اآلن، ال يقّدم دعاة الهوية الصغيرة 

سوى الخوف كمسّوغ وجودي لدعوات االنغالق. 
وتدعي الهويات الصغيرة التجانس، في مواجهة الهوية القومية أو الوطنية، دون 
أو  الدعوة أي رصيد ثقافي يحمي هــذه الخصوصية،  لــدى أصحاب  أن يكون 
املستقبل. وال تقّدم سوى  ح بقاءها في 

ِّ
أو يرش أو كحاضر،  يظهرها كتراث، 

الــذاكــرة«. وهي خصوصيات  القليل مما يسميه داريــوش شايغان »معبودات 
يأتي  إكــراهــي ال  بأنه  كاذبة ال تحتوي على ســوى »تجانس طائفي« يتصف 
من االختيار الحر ألي كائن، وهو يضع وجود الهوية في حالة دفاع دائم ضد 
أن ينجم عنها من وقائع، هو ميلها  عــدو خارجي محتمل. وأخطر ما يمكن 
الغريزي للمواجهة مع الشركاء في املكان الواحد، وهو الوطن هنا، باعتبار أنهم 
»التهديد« األقرب جغرافيا للوجود الهوياتي الطارئ املزيف، والجماعة املشتركة 

التي يخطط أصحاب الهويات الهامشية لالنفكاك عنها. 
البشري،  الثقافي والسياسي واالجتماعي  التاريخ  إلى تجاهل  الدعاة  ويسعى 
فال وجود للصراع الطبقي في الهوية الصغيرة، وعلى املنتسبني أن يتجاهلوا 
موضوعات السياسة واألنظمة السياسية، كما أن مسائل الفن واألدب وعالقات 

الثقافة ال يسمح لها بالحضور في األجندة الجديدة. 
تطلق إحدى املقاالت التي تتحدث عن الحلزون، اسم »طائفة« على هذه الجماعة 
في  تندمج  أن  من  الهشة خوفا  العظام  من  قوقعة  داخــل  نفسها  التي تحشر 
الطائفة  أهــم سمات هــذه  أن واحــدة من  الطريف  الــذي يضمها.  الكبير  املحيط 
املنغلقة قصر النظر حسب املقالة ذاتها.  وفيما ال يكسب الغراب من حماقة 
البقاء،  غريزة  عليه  تمليه  ما  بحسب  الحلزون  يتحّرك  شيئا،  الهويات  سرقة 

بينما يتسلل املثقف إلى القوقعة الطائفية بحماقة الغراب، وروح الحلزون.

حماقات الغراب

فكر

إصدارات وأخبار

اإلنسانية، بالتالي وجدت أمامها في البداية 
العلوم الصحيحة فحسب.

»امـــتـــداد  االهـــتـــمـــام بـــالـــعـــلـــوم الــصــحــيــحــة كــــ
النــــــــــــطــــــــــــاقــــــــــــة«، يــــــــفــــــــّســــــــر أيــــــــــضــــــــــًا مــــــســــــار 
شغفه  بــدأ  فقد  التونسي،  اإلبستيمولوجي 
ــانـــي إيــمــانــويــل  املــعــرفــي مـــع الــفــيــلــســوف األملـ
املحض«  العقل  »نقد  عمله  خصوصًا  كانط، 
والذي أوصله إلى نيوتن في سنوات دراسته 
القرن  سبعينيات  فــي  بــاريــس  فــي  الفلسفية 
املــــاضــــي، ومــــن هــنــا بــــدأ اهــتــمــامــه بــالــعــلــوم 

الحديثة. 
يشير بشته أيضًا إلى أن أحد أسباب اهتمامه 
بالعلم هو قضية عربية كانت مطروحة في 
األوســــــاط الــفــكــريــة الــفــرنــســيــة تــتــعــلــق بـــدور 
الحضارة العربية اإلسامية في تاريخ العلم، 
ــرأي الــســائــد هـــو أن هـــذه الــحــضــارة  ــ ـــان الـ وكـ

عجزت عن القيام بثورة علمية. 
يــقــول بــشــتــه »أردت الــتــأكــد مـــن هـــذا املــوقــف 
ــلـــمـــي الـــعـــربـــي  بــــالــــعــــودة إلــــــى الــــتــــاريــــخ الـــعـ
البيروني وابن  ونصوصه، من خال نماذج 
رشــــد والــــكــــنــــدي«. يــضــيــف »وصـــلـــت إلــــى أن 
العرب لم يقوموا بثورة علمية رغم املجهودات 
الــتــي قــامــوا بها وحفظهم لــلــتــراث األرســطــي 

وفي استعادة لشتيفان تسفايغ، الكاتب الذي 
آمـــن أكــثــر مــن غــيــره بـــأوروبـــا، كــتــب كــرمــانــي: 
التي  األشــيــاء  مــن  الكثير  أعـــّدد  أن  »يمكنني 
تدفعني للغضب على أوروبا، لكني ال أعرف 
ــن  ــارة تـــســـودهـــا الـــعـــدالـــة والــتــســامــح واألمــ ــ قـ
الــقــارة األوروبــيــة«. وفــي السياق نفسه،  مثل 
يــشــيــر إلــــى مـــا حــــدث بــعــد عــمــلــيــات أيـــلـــول/ 
الــقــبــض على  إلــقــاء  تــم  سبتمبر 2001 حــيــث 
ــا  ــ شـــبـــاب مــســلــمــن دون مــحــاكــمــة. إن أوروبـ
تــمــثــل فـــي نــظــر كـــرمـــانـــي ضــــــرورة حــيــاتــيــة، 
الضمانة  فهي  تسفايغ،  وصفها  كما  تمامًا 
انسجامًا  والتطّرف.  القومية  أشكال  كل  ضد 
اب 

ّ
منه مع التقليد األنسني واألوروبــي للكت

األملان في القرن الثامن عشر، ينتقد كرماني 
ــيـــة، الــتــي تــهــّدد قيم  ســيــاســة الــلــجــوء األوروبـ
أوروبا، والتي عمدت منذ سنن إلى التعاون 
من  الجنوبية  الضفة  في  الديكتاتوريات  مع 
ــقـــوق الـــاجـــئـــن. ويــفــضــح  املـــتـــوســـط ضــــد حـ
هنا أيضًا املعجم العنصري الذي يمتح منه 
حديثهم  في  اليوم  األوروبــيــون  السياسيون 
عن الاجئن ويقول: »من يتحدث عن البشر 
كوباء، يخون أوروبا التي يّدعي حمايتها«. 

يــتــحــّدث الــكــاتــب فــي هـــذا الــســيــاق أيــضــًا عن 
ــه، الـــــذي رأى ضــــــرورة اعـــتـــبـــار »مــصــيــر  ــوتـ غـ
الــدفــاع عن  إن  البشر، مصيرًا شخصيًا«.  كل 
أن ينحصر  يكتب كرماني، ال يجب  أوروبـــا، 
فــقــط فـــي أنــســنــة الــســيــاســة، بـــل يـــتـــوّجـــب أن 
ــك إلــــى تــعــمــيــم فــكــرتــهــا عــلــى كل  يــتــجــاوز ذلــ
العالم؛ أوروبا كروح منفلتة من عقال القومية 

واالنتماء الضيق.

وتـــطـــويـــرهـــم ملــنــاهــجــه، لــكــنــي لـــم أقــــف هــنــا. 
تساءلت كيف فّكر العرب علميًا؟ ألكتشف أن 
العرب لم يقوموا بثورة ألنه لم يكن بإمكانهم 
إنه  تقول  العلوم  تاريخ  ة 

ّ
فسن بثورة،  القيام 

من غير املمكن القيام بثورتن متتابعتن«. 
يــواصــل »مـــا حــصــل تــاريــخــيــًا أن اليونانين 
استيعاب  يحصل  لــم  علمية،  بــثــورة  جــــاؤوا 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ الـــــحـــــضـــــارة  ــــع  مــ إال  مـــضـــمـــونـــهـــا 
ــة. فـــالـــثـــورة الــعــلــمــيــة، كـــمـــا يــقــول  ــيــ اإلســــامــ
تــومــاس كـــون، كثيرًا مــا يــكــون لها أعـــداء من 
املحافظن فتظل تسير ببطء. ولم تستطع أي 
حضارة فرض مضمون الثورة العلمية التي 
جاء بها اليونانيون حتى صعود الحضارة 
ــم اســـتـــيـــعـــاب  ــ ــة، ومــــــن ثـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الـــعـــربـــيـــة اإلسـ
منجزاتها وتطويرها، وبذلك مّهدوا الطريق 
ــــورات الــعــلــمــيــة  ــثـ ــ أمـــــام غــالــيــلــي ونـــيـــوتـــن والـ

الاحقة«. 
ــا إلــــى مــســألــة قلة  يــحــيــلــنــا حـــديـــث مـــحـــاورنـ
ــــي الـــعـــالـــم  ــمـــولـــوجـــي فـ ــيـ ــتـ االشــــتــــغــــال اإلبـــسـ
العربي املعاصر على التراث العلمي العربي 
اإلسامي. يرى بشته أن »غالبية هذا التناول 
ـــي على 

ّ
ــّرد مـــــرور خـــط ــجـ ــّي، وهــــو مـ ــمـ  كـ

ٌ
عـــمـــل

في  االنغماس  دون  العربي  العلمي  التاريخ 

العلمية، وهــذا ما حاولت إنجازه  النصوص 
في كتابي »الفكر العلمي والحضارة العربية 

فته بالفرنسية«. 
ّ
اإلسامية« الذي أل

إضافة إلى هذا العمل، فإننا حن نستعرض 
أعــمــال اإلبــســتــيــمــولــوجــي الــتــونــســي، سنجد 
وكـــأنـــنـــا حـــيـــال عــمــلــيــة مــســح لـــتـــاريـــخ الــعــلــم 
أعماله:  مــن  نــذكــر  إبستيمولوجية.  بمقاربة 
ــــات والــــفــــيــــزيــــاء عــــنــــد أفــــاطــــون  ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ »الـ
وكـــانـــط« و»الــنــســبــيــة بـــن الــعــلــم والــفــلــســفــة« 
الوضعي«  والــفــكــر  الطبيعة  عــالــم  و»داملــبــيــر: 
ــال الـــفـــلـــســـفـــة  ــ ــثــ ــ ــا: مــ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ و»اإلبـ
ــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــفــ ــلــــســ ــيــــة« و»فــ ــيــــوتــــونــ ــنــ الــ

النووية«.
يــقــول بــشــتــه »لــــم يــكــن هــــذا نــتــيــجــة تخطيط 
مسّبق، لقد جــاء بشكل طبيعي، حيث إن كل 
اهــتــمــام يــدفــعــك إلـــى اهــتــمــام جــديــد، وصـــواًل 
إلـــى آخـــر نــظــريــات اإلبــســتــيــمــولــوجــيــا، وهــي 
ــفــت حــولــهــا آخـــر أعــمــالــي 

ّ
الــنــمــذجــة، والــتــي أل

العلمية وأســســهــا«، وهــي مرحلة  »الــنــمــذجــة 
أود أن ينشغل بها العقل العربي، بما أن الفكر 
ص مــن الــديــكــارتــيــة، 

ّ
الــعــاملــي يــبــدو أنـــه يتخل

القائمة على التحليل، وينزع نحو بديل هو 
النمذجة«.

إطاللة

عن »دار التنوير« في القاهرة، صدرت مؤخرًا رواية الهرطوقي للكاتب اإلسباني ميجيل كوسموبوليتية وقومية زائفة
عشر  السادس  القرن  أجواء  إلى  الرواية  تعود  باشا.  السالم  عبد  ترجمة  من  ديليبس، 
قشتالة  مملكة  إلى  العربي  الحكم  من  انتقلت  التي  الوليد  بلد  مدينة  في  الميالدي، 

وأراغون، وصارت محاكم التفتيش جزءًا من حياتها اليومية. 

في »مكتبة الكتاب« في تونس العاصمة، يقّدم مساء اليوم الكاتب التونسي منصف 
الوهايبي، روايته ليلة اإلفك التي صدرت مؤخرًا عن »دار آفاق«. الوهايبي الذي ُعرف 
شاعرًا، يتصّدى في هذه الرواية إلى زمن ما بعد الثورة في تونس، والتي يبدو فيها 

ساخرًا من الطبقة السياسية التونسية، وكذلك من التفاعل الشعبي معها.

اهلل،  رام  في  درويــش«  محمود  »متحف  في  الغد،  مساء  من  السادسة  في  تقام، 
التي صدرت في  سفر االختفاء  ابتسام عازم،  الزميلة  أمسية مناقشة وتوقيع رواية 
ثيمة  على  واالشتغال  عالء،  الرواية،  بطل  خالل  من  الجمل«.  »منشورات  عن   2015
االختفاء )اختفاء شخصيات واختفاء شعب( تعيد الكاتبة الفلسطينية تركيب مالمح 

تاريخ مدينة يافا المشحون باألحداث ضمن مأساة عامة تعيشها فلسطين. 

صدرت مؤخرًا عن مجموعة من مؤسسات النشر العربية، ترجمة نجيب مبارك لرواية 
لآلداب  نوبل  جائزة  على  الحائز  موديانو  باتريك  الفرنسي  للكاتب  الطفولة  مستودع 
2014. كعادة معظم أعمال موديانو، تدور الرواية في باريس منتصف القرن العشرين، 

ويهتم في هذا العمل بالجاليات األوروبية التي تعيش في العاصمة الفرنسية. 

B

تصويب

سناء أمين

في تاريخ الفكر العربي املعاصر، 
مـــن الــصــعــب أن نــعــثــر عــلــى من 
كــــّرس مــســيــرتــه ملـــيـــدان مــعــرفــي 
وحـــيـــد، إلـــى أن بــلــغ الـــقـــدرة على 
الفكر  بنفس خطوات  فيه  التقّدم 
ــك، نعثر  ــ الـــعـــاملـــي. فـــي مــقــابــل ذلـ
على عشرات األسماء التي أخذت 

تراوح بني املجاالت املعرفية. 
نــســتــحــضــر هــنــا عــبــد الــرحــمــن 
والترجمات  الفلسفة  بــني  بـــدوي 
األدبــيــة، أو عبد الــلــه الــعــروي بني 
أو  والسياسة  والفلسفة  التاريخ 
الفلسفة  املرزوقي بني  أبو يعرب 
ــات الــفــلــســفــة  ــمــ ــرجــ ــة وتــ ــمـ ــديـ ــقـ الـ
أن  دون  مـــــن  هـــــــذا  املـــــعـــــاصـــــرة، 
ننكر إضافة هؤالء في املجاالت 
الــتــي خــاضــوهــا، غير أنــنــا نصر 
ــة  ــ ــ لـــلـــمـــســـألـــة مــــن زاوي أن نـــنـــظـــر 
تقتضي  وقــد  العاملية،  املساهمة 
الــصــراحــة أن نــكــشــف مـــرة بعد 
أخرى كواليس آلة الفكر العربية.

ال يقتصر األمر هنا على التشتت 
تــقــلــدوا  هــــؤالء  املــعــرفــي، فمعظم 
املناصب األكاديمية والسياسية، 
حــتــى إنــهــم بـــاتـــوا يــعــرفــون بــهــا، 
ــبـــل كــــل الـــصـــفـــات  ــا قـ ــهـ ــابـ ــقـ ــألـ وبـ
املعرفية األخرى. إنها حالة عامة 
أثرها  نجد  املشتت،  الطموح  مــن 

رين الجدد.
ّ
لدى أجيال املفك

ــلــتــراكــم  ل لـــنـــســـأل، أي حــصــيــلــة 
الفكري الــذي حصل طــوال ثالثة 
أو أربــعــة عــقــود؟ إن األمـــر يكاد 
يشبه تصنيع بضاعة محلية، أو 
هي مثل عملة ال يعترف بها إال 

ضمن حدوده الضيقة. 
بهذه  رينا 

ّ
مفك ظلمنا  نــكــون  قــد 

ــام وحــــــّدة زاويــــــة نــظــرهــا.  ــكــ األحــ
ــي الــعــالــم  ــفــكــر فـ وفــيــمــا يـــمـــّس ال
ســقــفــا يــســّمــونــه بــبــعــد مـــا بعد 
ــا نــحــلــم  ــنــ ــا هــ ــ ــنـ ــ الـــــحـــــداثـــــة، ال زلـ
بــتــأســيــس الـــحـــداثـــة بــإحــداثــيــات 

عربية إسالمية.
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روبوت قادر على 
تسلق الجدران

تعتبــر شــركة ديزنــي األميركيــة مــن 
املتخصصــة  الشــركات  أشــهر  بــن 
فــي صناعــة الرســوم املتحركــة، ولكن 
يبــدو أن الشــركة اختــارت هــذه املــرة 
خاللــه  مــن  تبهــر  لــن  جديــدًا  مجــااًل 

األطفال فقط بل حتى الكبار.
تطويرهــا  عــن  الشــركة  أعلنــت  فقــد 
الجــدران  تســلق  علــى  قــادرًا  روبوتــا 
اتجــاه  بعكــس  عليهــا  والســير 
مذهلــة.  وســرعة  بمرونــة  الجاذبيــة 
ويعتبــر هــذا االبتــكار الجديــد ثمــرة 
تعــاون بــن ديزنــي واملعهــد الفدرالي 

.)ETH( للتكنولوجيا السويسري
اســم  عليــه  أطلــق  الــذي  الروبــوت 
ســيارة  شــكل  بــن  يمــزج   ،VertiGo
صغيــرة وطائــرة بــدون طيــار، حيــث 
يتكــون مــن أربــع عجــالت، باإلضافــة 
إلــى مروحتــن صغيرتــن فــي األعلى 
الحركــة  فــي  التحكــم  مــن  تمكنانــه 
وتحديــد االتجاهــات. كما تســاعدانه 

على تسلق الجدران.
لهــذا  األساســي  اللــوح  وتصنيــع 
منــه  تجعــل  األليــاف  مــن  الروبــوت 
أن  الباحثــون  وذكــر  الــوزن.  خفيــف 
الروبــوت  ووزن  الدفــع  بــن  املوازنــة 
التــي  التحديــات  أبــرز  مــن  كانــت 

واجهتهم.

لوح طائر شبيه 
بأفالم الخيال العلمي

طــورت الشــركة األميركية Arca لوحا 
بمــا  شــبيها   ،)hoverboard( طائــرًا 

يعرض في أفالم الخيال العلمي.
االرتفــاع  الطائــر  اللــوح  يســتطيع 
مســتوى  علــى  الســنتمترات  لبعــض 
صغيــرة،  محــركات  بفضــل  األرض، 
يريــده  الــذي  االتجــاه  فــي  والتحــرك 

املستخدم.
وقــد ظهــرت من قبل، نمــاذج للوحات 
طائــرة تعمــل بتكنولوجيا املوصلية 
أو   )Superconductivity( الفائقــة 
لــوح  أن  غيــر  الكهرومغناطيســة، 
Arcaboard يســتخدم مــراوح عمودية 
املروحيــات  ذلــك  فــي  تشــبه  صغيــرة 

العمودية. 
محــركا   36 علــى  اللــوح  ويعتمــد 
صغيــرًا مــن أجــل إنتــاج طاقــة حركية 
تعــادل فــي مجموعهــا 272 حصانــا، 
 مــن علــى 

ً
مــا يســمح باالرتفــاع قليــال

مستوى األرض والتحرك بعدها.
ومــن بــن معوقــات النمــوذج الحالي، 
تتعــدى  ال  التــي  البطاريــة  ديمومــة 
الســت )6( دقائق عمل، باإلضافة إلى 
ســرعته املتواضعــة التــي ال تزيــد عــن 
20 كلــم/س كحــد أقصــى، وإلــى ذلــك 

محدودية التحكم األمثل به. 
نظــام  طريــق  عــن  قيادتــه  وتتــم 
حــركات  طريــق  عــن  أو  البلوتــوث، 
العــادي.  التزلــج  كلــوح  الجســم، 
ويتوقــع بتوفيــره فــي األســواق شــهر 
بســعر  املقبــل،   2016 أبريل/نيســان 

يقارب 20 ألف دوالر.

إنترنت »الكم«.. ثورة في مجال االتصاالت

فــي  سامســونغ  شــركة  قامــت  أن  بعــد 
معالجــات  عــن  بالكشــف  ســابق  وقــت 
Exynos التــي حاولــت مــن خاللهــا دخول 
بالجــواالت  الخاصــة  املعالجــات  عالــم 
األميركيــة  »كوالكــوم«  شــركة  ومنافســة 
التي تستحوذ على حصة األسد في هذا 
الســوق، أعلنــت الشــركة الكوريــة مؤخــرًا 
عــن نــوع جديــد من املعالجات يســتهدف 
واألجهــزة  البدنيــة  اللياقــة  منصــات 

القابلة لالرتداء.
سامســونغ  عليــه  أطلقــت  الــذي  املعالــج 
لألســاور  ســيتيح   ،Bio-Processor اســم 
مــن  املســتخدم  نشــاط  تتبــع  الرياضيــة 
القلــب، باإلضافــة  خــالل رصــد نبضــات 
الجســم  فــي  الدهــون  نســبة  قيــاس  إلــى 
ومعــدل حــرارة الجلد ومســتوى الضغط 
وتنــوي  املســتخدم.  لــه  يتعــرض  الــذي 
الخطــوة  هــذه  خــالل  مــن  سامســونغ 
الســيطرة على سوق املعالجات الخاصة 
بمنصــات اللياقــة البدنيــة، والتي تشــهد 
املتزايــد  لإلقبــال  نظــرًا  قويــة  منافســة 

عليها. 
وذكــرت شــركت سامســونغ أن معالجهــا 
عناصــر،  عــدة  علــى  يحتــوي  الجديــد 

ســتتيح لــه معالجــة البيانــات الصحيــة 
للمســتخدم دون الحاجــة إلــى االعتمــاد 
وقــد  أخــرى.  خارجيــة  مكونــات  علــى 
الضخــم  اإلنتــاج  مرحلــة  فــي  شــرعت 
لهــذه املعالجــات ومــن املرتقــب أن تصــل 
لألســواق خــالل النصــف الثانــي من هذه 

السنة.

يساهم الكشف املبكر لألمراض عند األطفال الرضع من وقايتهم من املضاعفات التي 
قــد تــؤدي بهــم إلــى مــوت، حيــث تشــير اإلحصائيــات إلــى أن حوالــى مليونــي رضيــع 
يفــارق الحيــاة بســبب أمــراض ال يتــم الكشــف عنهــا في مراحلها األولــى، منها أمراض 

االلتهاب الرئوي وأمراض القلب.
وتعتبــر املراقبــة املســتمرة لصحــة الرضيــع مــن بــن الوســائل التــي تمكــن من الكشــف 
عــن مثــل هــذه األمــراض فــي مراحلهــا املبكــرة، إال أن بعــض املناطــق فــي العالــم تفتقــر 

للوسائل التي تتيح القيام بهذه العملية بشكل مستمر. 
وهــذا مــا دفــع مؤسســة The Newborn األميركيــة إلــى تطويــر ســوار ذكــي قــادر علــى 

الكشف عن أمراض القلب عند األطفال الرضع.
وفقا لإلحصائيات التي قدمتها مؤسسة The Newborn، فإن 41% من وفيات األطفال 
دون ســن الخامســة هــم مــن حديثــي الــوالدة. ويتم وضع هذا الســوار الــذي أطلق عليه 
اســم Born على يد أو رجل الرضيع، حيث يقوم بإصدار أشــعة حمراء يتم اســتقبالها 

في الجانب اآلخر من طرف مستقبل ضوئي، وظيفته قياس كمية الضوء املمتص. 
ويتميز خضاب الدم )الهيموغلوبن( عند اإلنسان بمجموعة من الخواص الفيزيائية 
التي تتيح قياس نسبة تأكسده، حيث يقوم الهيموغلوبن املتأكسد بامتصاص تلك 
األشــعة التــي يتــم إصدارهــا أكثــر مــن غيــر املتأكســد، وهــو نفــس املبــدأ الــذي يعتمــده 
جهــاز قيــاس التأكســج الــذي يتــم اســتخدامه فــي املستشــفيات. ويتم ربط هذا الســوار 
مع هاتف ذكي يحتوي على تطبيق خاص، يقوم بعرض النتائج املحصل عليها. كما 

يقوم التطبيق بتنبيه األبوين عند مالحظة أي خلل.
وتــم التنويــه بمؤسســة The Newborn و14 مؤسســة أخــرى مــن طــرف األمــم املتحــدة 
نظــرًا لقيامهــم بمشــاريع تهــدف إلــى مســاعدة الفئــات األكثر حرمانــا، وال يتعدى ثمن 

هذا الجهاز 5 دوالرات.

عالم االتصاالت ابتكارات

معالجات سامسونغ لألساور الرياضية

سوار لكشف أمراض القلب عند الرضع

أحمد ماء العينين

تقــدم نظريــات الكــم مجموعــة مــن 
التفســيرات للظواهــر التــي تحدث 
علــى مســتوى الــذرات والعناصــر 
النظريــات  ِعــُد هــذه 

َ
ت الصغــر. كمــا  متناهيــة 

بإمكانيــة التوصــل إلــى طــرق تتيــح لإلنســان 
نقــل مــواد مــن مــكان آلخــر فــي لحظــات آنيــة، 
باإلضافة إلى احتمالية تواجد املادة في عدة 
أماكــن بنســب مختلفــة. وحاليــا، يتــم توظيف 
لصناعــة  مختلفــة  مجــاالت  فــي  النظاريــات 
قــادر  حواســيب كميــة تحتــوي علــى معالــج 
علــى إجــراء عمليــات حســابية متعــددة بعــدد 

هائل من املتغيرات في وقت وجيز.
 Quantum( الكميــة  الشــبكات  وتعتبــر 
التــي  التحديــات  أهــم  بــن  مــن   ،)Networks
يعمل الباحثون على تطويرها، إذ تعمل هذه 
الشــبكات علــى أســاس ميكانيــكا الكــم. ويتــم 

تعتبر ميكانيكا الكم من 
بين أبرز النظريات التي 

أحدثت ثورة في المجال 
العلمي خالل القرن 

العشرين

مــن خاللهــا نقــل البيانات بواســطة فوتونات 
ضوئيــة، وعبــر أليــاف بصريــة اعتمــادا علــى 
 Quantum( الكمــي  بالتشــابك  تســمى  تقنيــة 
ترتبــط  كميــة  ظاهــرة  وهــي   )entanglement
الفوتونــات  مثــل  الكميــة،  الجســيمات  فيهــا 
بعضهــا البعــض رغــم وجــود مســافات كبيرة 
تفصل بينها. وتتميز هذه الشبكات بدرجات 
أمان عالية، وذلك نظرًا العتمادها على تقنية 
 Quantum( الذريــة  الوحــدات  عبــر  االتصــال 
Cryptography(، والتــي تتيح إمكانية تشــفير 
الفوتونــات  بواســطة  نقلهــا  أثنــاء  البيانــات 
هــذه  اختــراق  إمكانيــة  مــا يجعــل  الضوئيــة، 

 .
ً
البيانات أمرًا مستحيال

وقــد تمكــن مؤخــرًا باحثون مــن جامعة فيينا 
مــن إنجــاز تجربــة ناجحــة لظاهــرة التشــابك 
)فوتــون(  نقــل جزيئــن  مــن  الكمــي، مكنتهــم 
بواسطة تلسكوب ليزري من جزيرة »الباملا« 
إلى جزيرة »تينيريف« اإلسبانيتن، واللتن 

يبعدان عن بعضها بمسافة 143 كيلومترا.
وذكر الباحثون أن هذه املسافة تعادل تقريبا 
ارتفاع املدار املنخفض لألقمار االصطناعية، 
فــي  ستســاهم  جديــدة  خطــوة  يعــد  ممــا 
محطــات أرضيــة مخصصــة لإلنترنــت الكمي 
كالتــي يتــم اســتخدامها فــي نظــام التموضــع 

.GPS العاملي
مــن  الباحثــن  مــن  فريــق  حاليــا  ويعمــل 
الصــن  فــي  والتكنولوجيــا  العلــوم  جامعــة 
بالتعــاون مــع باحثــن من جامعــة فيينا على 

مشــروع يهــدف إلــى إنشــاء أقمــار اصطناعية 
مخصصــة إلنترنــت الكــم، ســوف تربــط بــن 
محطات أرضية في الصن وأوروبا، وســوف 
تطلق هذه األقمار في مدار أرضي منخفض. 
توفرهــا  التــي  األمــان  معاييــر  إلــى  وإضافــة 
إنترنت الكم، تتميز هذه الشبكة كذلك بسرعة 
كبيرة في نقل البيانات، بحيث تبلغ سرعتها 

أضعاف الشبكات الرقمية املستخدمة حاليا. 
عاليــة  أمــان  بدرجــة  تتميــز  شــبكة  فتوفيــر 
والبنــوك  الشــركات  ملختلــف  يعتبــر هاجســا 
بياناتهــا  حمايــة  إلــى  تطمــح  التــي  العامليــة 
أثناء عملية إرســال واســتقبال بياناتها، مما 
سيجعل من إنترنت الكم الحل املثالي في ظل 

تكاثر عمليات االختراقات.

تمكن باحثون من جامعة “بيلكنت” التركية، 
مــن تطويــر تقنية تمويه جديدة، تعتمد على 
مــادة »الجرافــن«، قــادرة علــى تغييــر صــورة 
وتظهرهــا  الــرادار،  شاشــات  فــي  األجســام 
فــي  املوجــودة  األشــكال  مــع  يتــالءم  بشــكل 
هــذه  واســتخدمت  بهــا.  املحيطــة  البيئــة 
بــه  تقــوم  مــا  مــع  تتشــابه  طريقــة  التقنيــة، 
كالحربــاء  الطبيعــة،  فــي  املخلوقــات  بعــض 
تســتطيع  وباســتخدامها  واألخطبــوط، 
شاشــات  علــى  تظهــر  أن   ،

ً
مثــال الدبابــات 

الــرادارات، كمــا لــو أنهــا شــجرة، فيمــا تظهــر 
الباحــث  وذكــر  طائــر.  شــكل  علــى  الطائــرات 
تعتمــد  الجديــدة  التقنيــة  أن  املســؤول، 

ملــادة  البصريــة  الخصائــص  تغييــر  علــى 
اإللكتــرون  كثافــة  تغييــر  عبــر  »الجرافــن«، 
الخاصــة بهــا، ومــن ثــم التأثيــر علــى تفاعلها 
مــع الضــوء، وهــو مــا يســمح بالتحكــم بشــكل 
كهربائــي في انعكاســها ونفاذيتها. وأوضح 
أن اســتخدام التقنيــة يتــم عبــر طالء األجســام 
املــراد تمويهها بالجرافــن املعدل، وتزويدها 
بأجهــزة استشــعار ترســل معلومــات لفريــق 
فريــق  وأن  املحيطــة،  البيئــة  حــول  التحكــم، 
ــا لتلــك املعلومــات، 

ً
التحكــم يقــوم بــدوره، وفق

بالتحكــم فــي كيفيــة انعــكاس شــكل الجســم 
على شاشــات الرادار، أواًل بأول. ولفت إلى أن 
العمــل جــاٍر على تطوير تلــك التقنية، لتمتلك 

قــدرة علــى التمويــه تؤثــر علــى الرؤية بالعن 
املجــردة، واألشــعة تحــت الحمراء. وأشــار إلى 
بشــكل  تعمــل  الحاليــة  التمويــه  تقنيــات  أن 
ســلبي، حيث تجعل األجســام تمتص الضوء 
لتخفــي نفســها، في حــن أن التقنية الجديدة 
تعمــل بشــكل إيجابــي، وتمكــن األجســام مــن 
تغييــر كيفيــة انعــكاس الضــوء لتبــدو بشــكل 

مختلف، بما يتالءم مع البيئة املحيطة. 
وقــد نشــر فريــق العمــل النتائــج التــي توصــل 
أجراهــا  التــي  االختبــارات  خــالل  مــن  إليهــا 
“ناتشــر  مجلــة  فــي  الجديــدة،  التقنيــة  علــى 

كومنيكيشن” العلمية الشهيرة.
)األناضول(

تقنية لتمويه األجسام على شاشات الرادار

)Getty( صورة رمزية لمكونات المادة متناهية الصغر

قــام باحثــون مــن جامعــة نانيانــغ التكنولوجيــة بســنغافورة بتطويــر تقنيــة جديــدة، ســتتيح 
للشــركات واملصانــع توفيــر الطاقــة الكهربائيــة بنســبة تصــل إلــى 10 فــي املائــة. وتعتمــد هــذه 
التقنيــة علــى مجموعــة مــن الخوارزميــات التــي تقــوم بتحليــل اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة 

اعتمادًا على أجهزة االستشعار املتواجدة في الحواسيب والخوادم واآلالت الصناعية.
وذكــر الفريــق القائــم علــى تطويــر هــذا املشــروع أن هــذه التقنيــة تعتمــد علــى مجســات مثبتــة 
خارجيــا، كالتــي يتــم اســتخدامها لرصــد درجــة حــرارة الغرفــة، ليتــم بعــد ذلــك جمــع مختلــف 
البيانات وتحليلها لتحديد الطاقة املثالية الالزمة لتشغيل ذلك الجهاز دون تبذير. وستمكن 
 جمع كم هائل من املعلومات والبيانات املتعلقة باستهالك الطاقة، 

ً
هذه الخوارزميات مستقبال

مما سيسهل عملية تحليلها واستنتاج طرق جديدة تتيح توفير الطاقة الكهربائية.

تقنية جديدة لتوفير الطاقة الكهربائية
ترتكز على خوارزاميات

جديد
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شهدت الجولة 
الـ16 من الدوري 
البرتغالي لكرة 
القدم، تألقًا 
الفتًا للمحترفين 
العرب، الجزائري 
إسالم سليماني، 
مهاجم فريق 
سبورتينغ 
لشبونة، 
والمصري أحمد 
حسن محجوب 
الشهير بكوكا، 
العب سبورتينغ 
براغا، حيث نجحا 
في قيادة 
فريقيهما للفوز 
على حساب 
فيتوريا شيتوبال، 
وأكاديميكا 
كويمبرا تواليًا.

)Getty( سليماني بات صاحب المركز الثاني في ترتيب الهدافين

تألّق عربي
أكد قائد فريق بايرن ميونخ األملاني، فيليب الم، 

أنه يجب احترام قرار املدرب اإلسباني للفريق، 
بيب غوارديوال، بعدم تجديد تعاقده مع النادي 

البافاري، ولكنه اعترف في الوقت ذاته بأنه 
يصعب عليه تفسيره. وقال الم في تصريحاته 

ملجلة »كيكر« األملانية عبر موقعها اإللكتروني، 
إنه كان يعلم منذ فترة بأن غوارديوال ينوي 

الرحيل إلى إنجلترا، لكن يجب على الجميع تقبل 
واحترام قراره.

باتت عودة الالعب الدولي الفرنسي يوان 
غوركوف إلى املالعب قريبة، من بوابة ناديه 

الجديد استاد رين، عقب غياب دام عشرة 
أشهر بسبب اإلصابة. ونقلت صحيفة ليكيب 
الرياضية، عن أوليفييه فيشي، طبيب صانع 

األلعاب املوهوب، املبتلى باإلصابات، قوله »بات 
جاهزًا، الكسر الذي أصيب به في قدمه التأم تماما 

تقريبا«. وانضم غوركوف إلى استاد رين، في 
صفقة انتقال حّر قبل انطالق املوسم الجاري.

يرى املدير الفني لفالنسيا، اإلنجليزي غاري 
نيفيل، أن فريقه يسير في السكة الصحيحة، 

ولكن ال يزال هناك الكثير من العمل أمامه، وذلك 
عقب الفوز على غرناطة برباعية نظيفة في 

ذهاب دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا. وأشار نيفيل 
عقب املباراة إلى أن األداء الذي قدمه فريقه نقل 
شعورا باألمان واالقتناع. وأضاف: »الفريق مر 

بثالث مباريات من دون إصابات وهذا شيء مهم 
بالنسبة لنا«.

فيليب الم: 
علينا احترام قرار 

بيب غوارديوال

غوركوف يقترب 
من العودة إلى 

مالعب كرة القدم

نيفيل سعيد بمستوى 
الفريق ويؤكد ضرورة 

مواصلة العمل
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حسين غازي

سيرينا  األمــيــركــيــة  الــنــجــمــة  تعيش 
ويليامز أزمة حقيقية، فالالعبة التي 
بلغت عامها الـــ34 تواجه الكثير من 
املتاعب بسبب اإلرهــاق املتراكم عبر السنني، 
وهي التي قررت الراحة من بعد بطولة أميركا 
املفتوحة قبل أن تعود في مطلع العام الحالي 
للمنافسة الحقيقية، من خالل كأس هويمان، 
لــلــفــرق، والــتــي تقام  الــبــطــولــة املختلطة  هـــذه 
ســنــويــا فـــي مــديــنــة بــيــرت األســـتـــرالـــيـــة، وهــي 
تسبق انطالق أولى البطوالت األربع األخرى 

)غراند سالم( في أستراليا املفتوحة.
سيرينا كــانــت فــي الــســنــوات املــاضــيــة أفضل 
ــبـــة بــــني الـــجـــمـــيـــع، ســـيـــطـــرت عـــلـــى الــكــثــيــر  العـ
الــبــطــوالت واســتــطــاعــت أن تصبح العبة  مــن 
تــاريــخــيــة بـــل أســـطـــوريـــة، لــكــن الـــســـؤال الـــذي 
يطرح الــيــوم، هــل بــدأ نجمها يــأفــل؟ اإلصابة 
باتت  الكبيرة  والبطوالت  الركبة،  في  تتجدد 
على األبـــواب، ورغــم أنها قضت فترة راحــة ال 

يستهان بها إال أن األمور لم تتحسن بعد.
لــيــســت مشكلة ســيــريــنــا الــعــمــر فــقــط، بــل هي 
كــســائــر الــالعــبــني تكبر فــي الــســن، فينخفض 
مــســتــواهــا تــدريــجــيــا، تــحــافــظ عــلــى طــاقــتــهــا 
فــي بعض املــبــاريــات وتسّير الــلــقــاءات حسب 
ــة الــــخــــصــــم، كـــحـــال  ــ ــويـ ــ مــــجــــريــــات الـــلـــعـــب وهـ
السويسري روجر فيدرر الذي ما زال ينافس 
على القمة، لكن السنني التي مرت بها سيرينا 
جعلتها مختلفة عن الجميع، فتلك اإلرساالت 
بقية  عن  تمّيزها  كانت  والقاضية،  الساحقة 
الــالعــبــات، إضــافــة إلــى الــقــوة البدنية الهائلة 
افتقرت  األمــر  هــذا  لدقائق طويلة،  والصمود 
إلــيــه العــبــات جيلها، لكن الــيــوم مــع اإلصــابــة 
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تقرير

وانــخــفــاض املــســتــوى الــبــدنــي، بــاتــت سيرينا 
تعاني أمام الخصم، وكأنها باتت لبؤة بدون 

أنياب.
اإلصابة في الركبة تنذر ببداية الهبوط، وهذا 
أمر طبيعي في حياة كل رياضي، لكن سيرينا 
وفــي ظل حماستها الــزائــدة، قد تضغط على 
نفسها، وهي التي أقدمت على ذلك في العديد 
من املناسبات وتحاملت على آالمها، وخاصة 
أنــهــا تطمح لــلــوصــول إلـــى املــجــد الــتــاريــخــي، 
وتحطيم رقم شيفي غــراف، في عدد بطوالت 

شهد االتحاد الدولي 
فضائح فساد مدوية 

خالل األشهر الماضية
وصل نيكس للفوز الثامن 

عشر هذا الموسم

إنتر يعود لالنتصارات بفضل إيكاردي
فاز بصعوبة خارج  بعدما  االنتصارات من جديد،  إنتر ميالن لسكة  عاد 
قواعده، على إمبولي بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة 
»النيراتزوري«  آ«. ويدين  »السيري  القدم  لكرة  اإليطالي  الــدوري  من بطولة 
بهذا االنتصار ملهاجمه األرجنتيني وقائد الفريق، ماورو إيكاردي، صاحب 
الــهــدف فــي الدقيقة األخــيــرة مــن عمر شــوط األول مــن املــبــاراة التي أقيمت 
على ملعب »كارلو كاستيالني«. وكانت كتيبة املدرب روبرتو مانشيني قد 
تلقت هزيمة على ملعبها »جيوزيبي مياتزا« في الجولة املاضية أمام التسيو 

بهدف لهدفني، قبل أن يستعيد الفريق توازنه بهذا الفوز الصعب.

إشبيلية يفوز على بيتيس في دربي األندلس
انتصر إشبيلية على ريال بيتيس في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، 
بهدفني نظيفني في املباراة التي استضافها ملعب بنيتو فيامارين. وسجل 
هدفي املباراة كل من الدنماركي مايكل كرون ديلي )د.13( بعد سلسلة من 
املراوغات، والبولندي غريغورز كريتشوفياك، من كرة عرضية فشل دفاع 
بيتيس في التعامل معها )د.49(. وأهدر ريال بيتيس فرصة تعديل النتيجة 
)د.82( بعدما أضاع روبن كاسترو ركلة جزاء. وتجري مباراة العودة في 12 

الشهر الجاري، على ملعب سانشيز بيثخوان معقل إشبيلية.

إيفرتون يهزم مانشستر سيتي في الكابيتال وان
تمكن نـــادي إيــفــرتــون مــن وضـــع قـــدٍم فــي نــهــائــي كـــأس رابــطــة املحترفني 
سيتي  مانشستر  منافسه  على  تغلب  أن  بعد  وان(،  )كابيتال  اإلنجليزية 
راميرو  وأحــرز خوسيه  األول.  معقل  بــارك  غوديسون  ملعب  على   ،)1-2(
مانشستر  دفـــاع  ركنية شتتها  بعد ضــربــة  األول  الــهــدف  مـــوري،  فونيس 
سيتي إلى الناحية اليمنى من منطقة الجزاء، لتجد العب الوسط اإلنجليزي 
لــهــا حــــارس السيتيزين  الــــذي ســـدد كـــرة قــويــة يــتــصــدى  روس بــاركــلــي، 
الذي أودعها املرمى  األرجنتيني ويلي كابايرو، لتصل إلى فونيس موري، 
)د.45(. وتمكن اإلسباني خيسوس نافاس من معادلة النتيجة )د.76(، إال 
أن املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وضع فريقه إيفرتون في املقدمة مرة 
أخــرى سريعًا )د.78(. وتجري مباراة اإليــاب في نفس الــدور بني الفريقني 
في 27 من الشهر الجاري، لتتحدد هوية الفريق الذي سيبلغ املباراة النهائية 
التي تقام بملعب ويمبلي في 28 فبراير/شباط، والتي سيكون أحد طرفيها 
ليفربول أو ستوك سيتي، اللذان سيخوضان مواجهة اإلياب في 26 يناير/

كانون الثاني.

إينسيني يقود نابولي لالنتصار على تورينو

التي جرت  املــبــاراة  فــي  لــواحــد  بهدفني  تورينو  نابولي على ضيفه  انتصر 
على ملعب »سان باولو«، في ختام مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة 
الدوري اإليطالي لكرة القدم. وكان نجم املباراة األول في صفوف أصحاب 
بداية  الدقيقة 16 من  في  النتيجة  في  تقدم  الــذي  إينسيني،  لورنز  األرض، 
الــجــزاء استغل فيها تقدم  املـــبـــاراة، بعد تــســديــدة رائــعــة مــن خـــارج منطقة 
حارس تورينو، دانييلي باديلي، ولعب الكرة ساقطة من فوقه في الشباك. 
وعادل العبو »التورو« النتيجة في الدقيقة 33 من ركلة جزاء نفذها فابيو 
للكرة، قبل  الــذي كــاد أن يصل   كوالياريال على يمني اإلسباني بيبي رينا، 
في  مــن جديد  املقدمة  فــي  الجنوب  أبــنــاء  مــاريــك هامسيك  القائد  أن يضع 

الدقيقة 40.

أتالنتا يتجرع مرارة الهزيمة الثالثة تواليًا
املضيف  الفريق  وتقدم  لــواحــد،  بهدفني  أتالنتا  على ضيفه  أودينيزي  فــاز 
بــهــدفــيــه فـــي الـــشـــوط األول عـــن طــريــق الــفــرنــســي ســيــريــل تــيــريــو )د.23( 
والكرواتي ستيب بيريتشا )د.45(. ولم يفلح هدف ماركو داليساندرو قبل 
ربع الساعة من نهاية اللقاء في تجنيب أتالنتا خسارته الثالثة على التوالي 

في البطولة.

ندد األمير األردني علي بن الحسني، املرشح 
الــقــدم )فيفا(  الــدولــي لكرة  لرئاسة االتــحــاد 
الشفهي  املقبل، باالتفاق  في شباط/فبراير 
ــر املــــســــؤول تـــمـــامـــا« بــــني الــســويــســري  ــيـ »غـ
بالتيني،  ميشال  والفرنسي  بالتر  جوزيف 
مما أدى إلى إيقافهما عن ممارسة أي عمل 

رياضي.  
وصــــرح األمــيــر عــلــي فــي حــديــث مــع وســائــل 
ــراء اتــفــاق  ــ ــ ــنـــدن: »إجـ ــــالم بــريــطــانــيــة فـــي لـ إعـ
شفهي في هذا العصر هو أمر غير مسؤول 
ـــ40 عــامــا،  ــ تــمــامــا«. وتـــابـــع األمـــيـــر صــاحــب الـ
والذي شرح برنامج ترشحه الجديد املؤلف 
نــكــون منفتحني  أن  مـــن 23 صــفــحــة: »يــجــب 
ــة  ــلـ ــيـ ــة. هـــــــذه الـــوسـ لــ ــاء ــســ ــمــ ــلــ ــــني لــ ــعـ ــ ــــاضـ وخـ

الطبيعية إلجراء األعمال«. 
وتعرض بالتر رئيس الفيفا وبالتيني نائبه 
ــــي، لــإيــقــاف ملــدة 8  ورئــيــس االتــحــاد األوروبـ
أعوام في 21 كانون األول/ديسمبر املاضي، 
ــيـــات الــتــابــعــة لفيفا  مـــن قــبــل لــجــنــة األخـــالقـ
بسبب »دفع غير مشروع« بقيمة 1،8 مليون 

قـــدم الــنــجــم األمــيــركــي املــلــقــب بــاملــلــك، ليبرون 
جــيــمــس مــســتــوى عــالــيــا لــلــغــايــة، حـــني أحـــرز 
كــلــيــفــالنــد  لــيــقــود  مـــتـــابـــعـــات،  نــقــطــة و10   34
كــافــالــيــيــرز لتحقيق االنــتــصــار عــلــى حــســاب 
واشنطن ويــزاردز 121-115 ضمن دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني. 
ــوز الــــرابــــع  ــ ــفـ ــ ــريــــق بــــذلــــك إلــــــى الـ ــفــ ووصــــــــل الــ
ــن مــــقــــابــــل 9 انـــــتـــــصـــــارات لـــيـــعـــزز  ــريــ ــشــ ــعــ والــ
صدارته للمجموعة الشرقية، وتمكن جيمس 
ـــن تــحــقــيــق »دوبــــــــل دوبـــــل«  خـــــالل املـــــبـــــاراة مـ
املركز  فــي مسيرته، وهــو يحتل  ـــ300  الـ للمرة 
الحادي والثالثني في الترتيب التاريخي في 
هـــذا االخـــتـــصـــاص، الــــذي يــتــربــع عــلــى عــرشــه 
األســــطــــورة ويـــلـــت تــشــامــبــيــرلــني )968 دوبـــل 
دوبل في 1045 مباراة(. وفي ذات املباراة نجح 
آر سميث من تسجيل  إيرفينغ وجــاي  كيري 

32 و25 نقطة على التوالي. 
وفـــي لــقــاء آخــــر، فــشــل فــريــق لــيــبــرون جيمس 
الــســابــق مــيــامــي هــيــت فــي الـــفـــوز، حــني سقط 
عــلــى أرضـــه وأمــــام نــيــويــورك نيكس بنتيجة 
90-98. وبذلك وصل نيكس إلى الفوز الثامن 

يـــورو حــصــل عليها بــالتــيــنــي مــن دون عقد 
اســتــشــاري  بعمل  لقيامه   2011 فــي  مــكــتــوب 

لبالتر في 2002.
وتابع األمير علي نائب رئيس فيفا السابق 
عن قارة آسيا: »سيكون األمر كارثيا بالنسبة 
صحيح.  بشكل  األمـــور  تتم  لــم  إذا  للمنظمة 
بــعــد الــتــحــدث مــع عـــدة اتـــحـــادات وطــنــيــة في 
ــالـــم، يـــــدرك الــجــمــيــع أن  مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـ

الوقت هام للغاية ملستقبل هذه املنظمة«. 
وأضاف األمير الشاب الذي خسر انتخابات 
أمــام بالتر عندما حصل  املاضي  أيار/مايو 
على 73 صوتا من أصل 209: »اتفق الجميع 
ــبـــرايـــر ســـتـــكـــون فــرصــتــنــا  ــه فــــي شـــبـــاط/فـ ــ أنـ
األخـــيـــرة إلجـــــراء األمـــــور بــشــكــل صــحــيــح. ال 
نــرغــب بـــانـــدالع فــضــائــح أخــــرى فـــي غــضــون 
سنة أو سنتني. لكني مصمم على إنقاذ فيفا 
والقيام بذلك من الداخل. كثيرون في العالم 
يريدون اتحادًا دوليا جيدًا، قويا ومتينا وأنا 
رئيسا  اختيارك  تم  »إذا  وتابع:  بينهم«.  من 
يجب أن تكون مسؤواًل تجاه املنظمة. ال أريد 
أن تبلغ مــســتــوى جــديــدًا مــن الــالمــســؤولــيــة، 

عشر هذا املوسم، أي أكثر بانتصار واحد مما 
حققه املوسم املاضي الذي كان األســوأ له في 
نقطة   25( أنتوني  كارميلو  وساهم  تاريخه. 
نقطة و4   19( لوبيز  مــتــابــعــات(، وروبـــني  و5 
كان  فيما  باللقاء.  فريقهم  متابعات( في فوز 
فــي صفوف ميامي،  النقاط  مــن سجل  أفضل 
كريس بوش الذي وصل رصيده إلى 24 نقطة.

تحقيق  مــن  سبيرز  أنتونيو  ســان  واستطاع 
فـــــوٍز عـــريـــض، رغــــم إراحــــــة املــــــدرب للنجمني 
ــــدج، وأتـــى  ــدريـ ــ ــــوس ألـ ــاركـ ــ تـــونـــي بـــاركـــر والمـ
ــاز 98-123،  االنـــتـــصـــار عــلــى حـــســـاب يـــوتـــا غــ
وبــذلــك حقق فــوزه الــحــادي والــثــالثــني فــي 37 
الــذي يشرف  أنتونيو  مــبــاراة. واحتفظ ســان 
على تدريبه غريغ بوبوفيتش بسجله خاليا 
من الهزائم على ملعبه للمباراة الثالثني على 
أنتونيو  لسان  آخر خسارة  وتعتبر  التوالي. 
إلــى 12 آذار/مـــــارس عــام 2015، حــني تعرض 
 128-125 كافالييرز  كليفالند  أمـــام  للهزيمة 
بــعــد الــتــمــديــد.  وتــألــق املــخــضــرم تــيــم دنــكــان 
الذي سجل 18 نقطة، وأضــاف 18 متابعة و6 

تمريرات حاسمة. 
وفي ما يلي نتائج مباريات الدوري األميركي 

علمت مــن فيفا وعــالــم كــرة الــقــدم أن الوعود 
الــتــي قطعت سابقا نـــادرًا مــا نــفــذت. أريـــد أن 
ــون املــحــفــز عــلــى الــتــغــيــيــر. ســــوف احــتــرم  ــ أكـ

التزاماتي وكرة القدم تستحق ذلك«. 
ــر عــلــي عــلــى مـــركـــز رئــاســة  ــيـ ويــتــنــافــس األمـ
أمني  إنفانتينو  جاني  السويسري  مع  فيفا 
الــشــيــخ البحريني  ــي،  ــ ــ ــام االتـــحـــاد األوروبـ عـ
سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس االتحاد 
ــيـــوي، واملــســاعــد الــســابــق لــأمــني الــعــام  اآلسـ
لفيفا الــفــرنــســي جــيــروم شــامــبــانــيــي ورجــل 
األعمال الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل. 
الــدولــي فضائح فساد مدوية  وشهد االتــحــاد 
خالل األشهر املاضية في ملفات فساد أطاحت 
أســـمـــاًء كــبــيــرة، ويـــواجـــه 39 مـــســـؤواًل كــرويــا 
القضاء األميركي حول مبالغ  كبيرًا تهما من 
أميركي،  دوالر  مليون   200 قيمتها  تتخطى 
وأعـــلـــن مــكــتــب الـــعـــدل الـــفـــدرالـــي الــســويــســري 
)وزارة العدل( أن الهندوراسي ألفريدو هاويت 
نـــائـــب رئـــيـــس االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
ــق، عــلــى تــرحــيــلــه إلــى  ــ )فــيــفــا( الــســابــق قـــد وافـ
الــواليــات املــتــحــدة. ورفــض هــاويــت فــي جلسة 
االستماع األولــى ترحيله، قبل أن يوافق على 
هــاويــت مع  الثانية. واعتقل  الجلسة  فــي  ذلــك 
البارغوياني خوان  الفيفا اآلخــر  نائب رئيس 
ــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر  ــابـــوت فـــي 3 كـ أنـــخـــل نـ
املتحدة  الواليات  إلى  بهدف تسليمه  املاضي 
ــد ســلــم الــقــضــاء  بــتــهــم الـــفـــســـاد والــــرشــــوة. وقــ

السويسري نابوت في وقت سابق.
)فرانس برس(

لــلــمــحــتــرفــني بـــكـــرة الــســلــة كـــامـــلـــة: نــيــويــورك 
بيسرز  أنديانا   ،90-98 ميامي هيت   - نيكس 
- أورالندو ماجيك 95-86، كليفالند كافالييرز 
ديـــتـــرويـــت   ،115-121 ويـــــــــزاردز  واشـــنـــطـــن   -
 ،94-99 ســـلـــتـــيـــكـــس  بــــوســــطــــن   - بـــيـــســـتـــونـــز 

ــتـــورز - بــروكــلــني نــتــس 74-91،  تــورونــتــو رابـ
-78 تــمــبــروولــفــز  - مينيسوتا  نــاغــتــس  دنــفــر 

74، داالس مافريكس - نيو أورليانز 91-100، 
ســـان أنــتــونــيــو ســبــيــرز - يــوتــا غـــاز 98-123، 
- فينيكس صــنــز 111- تــشــارلــوت هــورنــتــس 

غريزليز  -مــمــفــيــس  ســيــتــي  أوكــالهــومــا   ،102
بورتالند   - كليبرز  أنجليس  لــوس   ،94-112

ترايل باليزرز 98-109.
ــة: فـــــوز /خــــســــارة،  ــيـ ــرقـ تـــرتـــيـــب املـــنـــطـــقـــة الـــشـ
مجموعة األطلسي: تورونتو رابتورز 22 15، 
بوسطن سلتيكس 19 15، نيويورك نيكس 18 
فيالدلفيا سفنتي   ،25  10 بروكلني نتس   ،19

سيكسرز 4 33.
املجموعة الوسطى: كليفالند كافالييرز 24 9، 
أنديانا بيسرز 20 15،  شيكاغو بولز 21 12، 
باكس  ميلووكي   ،16  20 بيستونز  ديترويت 

 .23 14
 21 هيت  ميامي  الــشــرقــي:  الجنوب  مجموعة 
أورالنـــدو ماجيك   ،15  21 أتالنتا هوكس   ،14
18، واشنطن   17 16، تشارلوت هورنتس   19

ويزاردز 15 18.
الغربي:  الــشــمــال  مجموعة  الــغــربــيــة،  املنطقة 
أوكـــالهـــومـــا ســيــتــي ثـــانـــدر 25 11، يــوتــا غــاز 
ترايل باليزرز 15 22، دنفر  15 18، بورتالند 
ناغتس 12 23، مينيسوتا تمبروولفز 12 23.

مجموعة الهادئ: غولدن ستايت ووريــرز 33 
2، لوس أنجليس كليبرز 23 13، ساكرامنتو 
لــوس   ،25  12 صــنــز  فينيكس   ،20  14 كينغز 

أنجليس ليكرز 8 28 .
 مــجــمــوعــة الــجــنــوب الــغــربــي: ســـان انطونيو 
سبيرز 31 6، داالس مافريكس 21 15، ممفيس 
غريزليز 19 18، هيوسنت روكتس 17 19، نيو 

أورليانز بيليكانز 11 23.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الملك جيمس يتألق... وهيت يسقط أمام نيويورك نيكسعلي بن الحسين يندد باتفاق بالتر وبالتيني الشفهي

في  اعتزلت  ألمانية،  تنس  العبة 
عالم  على  وسيطرت   ،2000 عام 
استمرت  طويلة  لفترة  المضرب 
من  الكثير  يعتبرها  أسبوعًا،   377
أفضل  ــاضــة  ــري ال هـــذه  عــشــاق 
ظفرت  ــراف  غـ الــتــنــس،  ــات  ــب الع
الغراند  بطوالت  ضمن  لقبًا  بـ22 
غدت   1988 ــام  ع ــي  وف ســـام، 
الغراند  لقب  تحقق  العبة  أول 
انتصرت  حــيــن  ــي،  ــذهــب ال ســـام 
باأللقاب األربعة الكبرى، كما فازت 
أولمبياد  في  الذهبية  بالميدالية 

سيئول.

شيتفي غراف

األمير علي بن الحسين 
هاجم باتيني وباتر، 
اللذين تم إيقافهما 

بسبب تهم فساد لمدة 8 
سنوات

تألق ليبرون جيمس في 
لقاء فريقه كليفاند 

كافالييرز، فقد سجل 34 
نقطة

)Getty( ألم اإلصابة في الركبة قد يجعل موسمها سيئًا

)Getty( الشقيقتان فينوس وسيرينا أيام الصغر)Getty( النجمة األميركية ولقب أسترليا المفتوحة

)Getty( 1999 سيرينا ولقب أميركا المفتوحة عام)Getty( ويليماز ودرع ويمبلدون)Getty( المصنفة األولى تحمل لقب روالن غاروس

)Getty( األمير علي بن الحسين)Getty( جيمس نجم ميامي هيت السابق وكليفالند كافالييرز الحالي

أزمة سيرينا

السيدات  ولدى  البداية،  من  للتنس  المفتوحة  أستراليا  بطولة  تقترب 
الركبة تشكل عائقًا  اللقب، لكن إصابة  تحمل األميركية سيرينا ويليامز 

أمامها، أيام قليلة تفصلنا عن معرفة مصيرها

اإلصابة في الركبة تهدد موسم النجمة األميركية

الغراند سالم، وهي التي تريد الظفر باأللقاب 
األربـــعـــة الــغــالــيــة، والـــتـــي كــانــت قــريــبــة منها 
املوسم املاضي، لكن يبدو أن الحلم لن يتحقق 
هـــذا الــعــام أيــضــا، فــأيــاٌم قليلة فــقــط تفصلنا 
عن أستراليا املفتوحة، ومصير سيرينا غير 
رياضة  متابعي  مــن  الكثير  وأشـــار  مــعــروف، 
التنس، إلى أن نهاية سيرينا باتت قريبة، ولم 
الكثير من األمــور لتقدمها،  يعد في جعبتها 
إال أن الكرة اآلن في ملعب النجمة األميركية، 

حيث ينتظر الجميع رّدها.

مباريـات
      األسبـوع

الجمعة 8 يناير / كانون الثاني 2016 م   28 ربيع األول 1437 هـ  ¶  العدد 494  السنة الثانيةالجمعة 8 يناير / كانون الثاني 2016 م   28 ربيع األول 1437 هـ  ¶  العدد 494  السنة الثانية
Friday 8th January 2016 Friday 8th January 2016



تونس ـ العربي الجديد

منح ايهاب املساكني التقدم للنجم 
بــطــل كـــأس االتـــحـــاد األفــريــقــي في 
الدقيقة 11 وضاعف علية البريقي 
تــفــوق أصــحــاب األرض بــثــنــائــيــة فــي الــشــوط 
بعد  بسهولة  مباراته  النجم  ليكسب  الثاني، 

أن ضرب منافسه املرسى بثالثية نظيفة.
الساحلي  النجم  البنزرتي مدرب  وقال فوزي 
»ليس من السهل تحقيق هذه املسيرة الجيدة 
وإنــهــاء مرحلة الــذهــاب فــي الــصــدارة فــي ظل 
املنافسة القوية، خاصة مع ضغط الروزنامة 
وتتالي املباريات سواء على املستوى املحلي 
ــافـــة إلــــى تــعــدد  أو املـــســـتـــوى الــــقــــاري، بـــاإلضـ
الغيابات بسبب اإلصابات التي كان أحد أهم 
لــالعــبــن«. وأضــاف  الكبير  اإلرهـــاق  أسبابها 
الــبــنــزرتــي »أشــكــر الــالعــبــن. لقد بــذلــوا جهدا 
كــبــيــرا وقـــدمـــوا مــســتــوى جـــيـــدا، وتـــحـــدوا كل 
ــريــــدون إثـــبـــات جــدارتــهــم  املـــصـــاعـــب ألنـــهـــم يــ
واألفــريــقــيــة،  املحلية  الــســاحــة  على  بالهيمنة 
ــه بــــاكــــتــــمــــال صــــفــــوف الـــالعـــبـــن  ــ ــ ــد أنـ ــقــ ــتــ وأعــ
 38 النجم  ويملك  املجموعة«.  أداء  سيتحسن 
نقطة من 15 مباراة ويتقدم بنقطة واحدة على 
وبنقطتن  الثاني  املركز  الصفاقسي صاحب 
انتصارا   12 بعد  وذلــك  الثالث،  الترجي  على 

»النجم« 
بطل الذهاب

نجح النجم الساحلي في التتويج بمرحلة الذهاب ضمن منافسات الدوري 
التونسي وذلك بعد فوزه الساحق على ضيفه مستقبل المرسى 3-صفر، 
3-صفر  الصفاقسي  تغلب  بينما  الذهاب،  مرحلة  من  األخيرة  الجولة  في 
على مضيفه مستقبل القصرين، في حين حقق الترجي فوزه الثاني تواليًا 

3031
رياضة

تقرير

النجم  كما يحتل  وتعادلن وهزيمة وحيدة، 
الساحلي الصدارة في أحسن خط دفــاع، بما 
أنه لم يقبل على امتداد 15 جولة إال 8 أهداف 
كما يحتل ثاني أفضل هجوم صحبة النادي 
أن  علما  29 هدفا،  أن سجل  بعد  الصفاقسي 
بتسجيله  الترجي  يملكه  هجوم  خــط  أفضل 
31 هدفا. ويحتل البنزرتي املركز الرابع ولديه 
23 نقطة بعدما فــرض التعادل بــدون أهــداف 
على األفريقي حامل اللقب املتعثر الذي يقبع 
وانتهت  نقطة.   19 التاسع برصيد  املركز  في 
قمة الجولة 15 للدوري التونسي بن الفريقن 
في بنزرت بالتعادل السلبي، وهو تعادل في 
طعم الهزيمة للفريقن بما أن أصحاب األرض 
أضــاعــوا فرصة االنــفــراد باملركز الــرابــع الــذي 

يتقاسمه مع نجم املتلوي بـ23 نقطة.
فيما يحتل األفريقي املركز التاسع بـ19 نقطة، 
اللقب  وهــي أضــعــف حصيلة عرفها صــاحــب 

تاريخه  في  الذهاب  املاضي في مرحلة  العام 
)5 انتصارات و4 تعادالت و6 هزائم(.

البنزرتي يوسف  الفني للنادي  وأشــار املدير 
ــد، خــالفــا لــلــوجــه الـــذي  الــــــزواوي إلـــى أنـــه وجــ
أظهره في املباريات السابقة، منافسا مغايرا، 
حــيــث تــحــســن مـــــردوده كــمــا ملـــس تــحــســنــا في 
معنويات الالعبن وأضاف قائاًل: »كنا نبحث 
عن الفوز أمام النادي األفريقي لكن لم نستطع 
تجسيم الــفــرص الــتــي أتــيــحــت لــنــا وصــراحــة 
الهزيمة  يــكــن يستحق  لــم  األفــريــقــي  إن  أقـــول 
أمامنا«. وتابع الــزواوي: »فترة ركون الدوري 
إلى الراحة ستكون مفيدة لفريقي، خاصة أننا 
األمــور  بعض  ملعالجة  الكافي  الــوقــت  سنجد 
ارتكبها فريقي، كما  الــتــي  وإصـــالح األخــطــاء 
أننا سنعمل على تدعيم الزاد البشري للفريق 
ــادرا عــلــى تجسيم  ــ وانـــتـــداب مــهــاجــم يــكــون قـ
العديد من الفرص ألن هذا املشكل يظل عائقا 

لتحقيق االنتصارات«.
ليضعه  للصفاقسي  الحناشي  ماهر  وسجل 
فــي املــقــدمــة أمـــام مستقبل الــقــصــريــن بــعــد 22 
دقـــيـــقـــة، قـــبـــل أن يــضــيــف املـــهـــاجـــم الـــتـــشـــادي 

ايزيكيل ندوسيل هدفا ثانيا في الدقيقة 27.
وأكــمــل عــلــي املــعــلــول ثــالثــيــة الــصــفــاقــســي من 
ركـــلـــة جـــــزاء قــبــل أربـــــع دقـــائـــق عــلــى الــنــهــايــة 
ليظل مستقبل القصرين في مؤخرة الترتيب 

بثماني نقاط. 
وهــز الرجايبي الشباك فــي كــل شــوط، ليقود 
الــتــرجــي النــتــصــار ســهــل عــلــى قـــوافـــل قفصة 
صاحب املركز قبل األخير برصيد تسع نقاط. 
 43 الدقيقة  فــي  التسجيل  الرجايبي  وافتتح 
بــضــربــة رأس ثـــم ضـــاعـــف ســعــد بــقــيــر تــفــوق 
الترجي في الدقيقة األخيرة من الشوط األول 
ــــارس قــوافــل  مـــن مــتــابــعــة لـــكـــرة مـــرتـــدة مـــن حـ

قفصة.
الدقيقة  في  الترجي  ثالثية  الرجايبي  وأكمل 
النفزي  أمــن  تــمــريــرة محمد  71 بعدما حــول 
إلى الشباك من داخل منطقة الجزاء. في مباراة 
املــبــاراة  حكم  أداء  على  كبير  احتجاج  رافقها 
مما أدى إلى إقصاء مدافع الفريق سليم باشا 
وكــذلــك مـــدرب الــفــريــق قــيــس الــيــعــقــوبــي الــذي 

احتج بشدة على قرارات الحكم.
وواصـــــل فــريــق شــبــيــبــة الـــقـــيـــروان انــتــفــاضــتــه 
حيث حقق فــي الجولة األخــيــرة مــن مباريات 
الــذهــاب الــفــوز الــخــامــس على الــتــوالــي، وذلــك 
عـــلـــى حـــســـاب نـــجـــم املـــتـــلـــوي بـــهـــدف دون رد 
سجله محمد العويشي في الدقيقة 11 وعلى 
إثــر هــذا االنــتــصــار صعد فــريــق الــقــيــروان الى 
فيما تجمد رصيد  بــــ20 نقطة  الــثــامــن  املــركــز 
نجم املتلوي في 23 نقطة التي تجعله يتقاسم 

املركز الخامس مع البنزرتي.
وفـــي مــبــاريــات أخــــرى تــغــلــب أوملــبــيــك ســيــدي 
بــوزيــد 1-صــفــر على اتــحــاد بــنــقــردان وتــعــادل 
تـــرجـــي جــرجــيــس 3-3 مـــع املــلــعــب الــقــابــســي 
صاحب املركز السادس وبادر امللعب القابسي 
في  سيسي  الــيــو  بــواســطــة  النتيجة  بافتتاح 

A A

البنزرتي: أعتقد أنه 
باكتمال صفوف الالعبين 

سيتحسن أداء المجموعة

أوسفالدو ينضم إلى بوكا جونيورز
انـــضـــم املــهــاجــم اإليـــطـــالـــي األرجــنــتــيــنــي، 
بابلو دانــيــيــل أوســفــالــدو إلــى نـــادي بوكا 
بورتو  من  قادمًا  األرجنتيني،  جونيورز 
ــالـــدو إلــى  ــفـ ــاد بـــذلـــك أوسـ ــ ــبــرتــغــالــي، وعـ ال
الــفــريــق الـــذي لــعــب لصالحه خـــال بــدايــة 
عام 2015 ملدة 7 أشهر وسجل له سبعة 

أهداف في 16 مباراة.
ــات الـــاعـــب األرجــنــتــيــنــي ثـــالـــث العــب  ــ وبـ
ينضم إلى بوكا في فترة اإلعداد للموسم 
جوناثان  املدافعني  بعد  الجديد،  الــكــروي 
سيلفا وليوناردو خارا، وهو الذي خاض 
عــدة تــجــارب فــي صفوف أنــديــة أوروبــيــة، 
مــنــهــا رومـــــا وفــيــورنــتــيــنــا ويــوفــيــنــتــوس 
البرتغالي، وثاثة في  الــدوري  وإسبانيول، وكذلك لعب مع بورتو سبع مباريات في 
دوري أبطال أوروبا واثنتني في كأس البرتغال، على الرغم من أنه لم يلعب أساسيًا في 
غالبيتها، وسيكون الوافد الجديد شريكًا في الخط األمامي للمهاجم اآلخر كارلوس 

تيفيز، الذي كان زميًا له في يوفنتوس عام 2014.
وخاص الاعبان 13 مباراة سويًا مع »السيدة العجوز«، فازا خالها في عشرة لقاءات، 

وحققا التعادل في اثنني، ومنيا بالهزيمة مرة واحدة.

فييتو: سنحاول مساعدة فرنانديز 
وكرانيفيتر للتأقلم سريعًا

تحدث الاعب األرجنتيني لوسيانو فييتو، العب أتلتيكو مدريد، عن مشاركة مواطنيه 
أوغوستو فرنانديز وماتياس كرانيفيتر مع الفريق للمرة األولى خال مباراة كأس 
ملك إسبانيا أمام رايو فايكانو، حيث أكد أن العبي »الروخيبانكوس« سيحاولون 
الفريق: »لقد انضما حديثًا  مساعدتهما على »التأقلم بشكل سريع« مع ديناميكية 
ودائمًا ما تكون األمور معقدة حني تلتحق بفريق جديد، السيما وإن كانت به منافسة 
داخلية كبيرة ويحظى باعبني جيدين. سنحاول أن نساعدهم على التأقلم سريعًا«.

إنريكي ينتقد التحكيم بعد مباراة إسبانيول
ــادي  ــ ــويــــس إنــــريــــكــــي، مـــــــدرب نـ ــ صــــــرح ل
برشلونة اإلسباني عقب فوز فريقه على 
نهائي  ثمن  ذهــاب  فــي   )1-4( إسبانيول 
الحكام  على  »يــجــب  إسبانيا:  ملك  كــأس 
االنــتــبــاه جـــيـــدًا، كـــي ال تــتــحــول مــبــاريــات 
كــرة الــقــدم إلــى كــرة قـــدٍم أمــيــركــيــة«. وأكــد 
املدرب اإلسباني خال املؤتمر الصحفي، 
على إثر نهاية اللقاء، الذي شهد تدخات 
الحكام وضع حدود  »على  للغاية:  عنيفة 
تــفــصــل بـــني االلـــتـــحـــامـــات والـــعـــنـــف، فهم 
اللعبة »كرة  املسؤولون على أن بقاء هذه 
قــدم«، وليس أن تغدو كــرة قــدم أميركية، 
الكثير من  املــبــاراة في  نــاٍر حامية، وكنت أتمنى أال تتوقف  املــبــاراة تلعب على  كانت 
املباراة، مارتينيز مونويرا وقال:  أداء حكم  تقييم  إلى  إنريكي  يتطرق  ولم  األحيان«. 
»من الطبيعي أن تشهد هذه املباراة أجــواًء متوترة، إنها دربــي، ولكن البد من النظر 
الطرفني، حيث  التدخات كانت عنيفة من  أن  الندية على نحو إيجابي«. خاصة  إلى 
طرد الحكم العبني من نادي إسبانيول، ورفع البطاقة الصفراء في وجه عدة العبني 
آخرين، وكاد الحارس اإلسباني باو، أن يتسبب في إصابة األرجنتيني ميسي، لكن 

حكم اللقاء لم يره.

هيدينك، وتألق بالفعل في صفوفه، فكان العبًا طموحًا، 
ولعب دورًا محوريًا وساهم في الفوز بالدوري.

تقدم بعدها ميان بعرض كبير للحصول على خدماته، 
ويقول غيليت حول ذلك: »لقد كان أمرًا جنونيًا، هي مغامرة 
بتسريحته  وعـــرف  بـــه«.  لطاملا حلمت  أمـــٌر  فهو  جــديــدة، 
بالفوز  فنجح  الاعبني،  عن  مختلفًا  جعلته  التي  املميزة 
الــدوري اإليطالي في موسم 1987-1988، وفي العام  في 
الــكــأس  الــهــولــنــدي فــي  ذاتـــه كـــان غيليت قــائــدًا للمنتخب 
األوروبية، وكان الفوز على أملانيا في نصف النهائي أمرًا 
املنتخب  وتــواجــه  النهائي،  إلــى  الــطــواحــني  لتنتقل  مميزًا، 
السوفياتي،  االتــحــاد  االفــتــتــاح،  الـــذي هزمهم فــي مــبــاراة 
الجائرة األوروبــيــة عاليًا وســط جّو  ورفــع حينها غيليت 

من الفرحة العارمة.
الذهبي  الهولندي  الــروســونــيــري وشـــارك  إلــى  بعدها  عــاد 

قيادة  املستحيل تحت  الحلم في تحقيق  باسنت وريكارد 
املدرب اإليطالي أريغو ساكي، بالفوز في البطولة األوروبية 
ملوسمني متتاليني، وحّلت كأس العالم 1990 حيث أقصي 
الهولنديون في الدور الثاني، وبعدها كانت يورو 1992 آخر 

مشاركاته مع املنتخب الهولندي.
رحــــل بــعــدهــا عـــن مـــيـــان، إلــــى ســمــبــدوريــا وهــــزم فــريــقــه 
السابق في نهائي الكأس اإليطالية، من ثم عاد إلى ميان 
تشلسي، وسجل  إلــى  يرحل  أن  قبل  وبعدها سمبدوريا، 
في مسيرته مع األندية في الدوريات 175 في 465 مباراة، 
و17 هدفًا في 66 لقاء، وهو يعتبر أفضل قائد للمنتخب 
الهولندي، وكان ملهمًا لاعبني الهولنديني الذين أتوا بعده، 
ومـــا زال إرثـــه حــاضــرًا فــي »كــــازا مــيــان« متحف الــنــادي 
التي حققها،  التاريخية  اإلنجازات  من صور  اللومباردي، 

إلى الكرة الذهبية وقميصه أيضًا.

حسين غازي

من ساحات أمستردام وأروقتها الضيقة، انطلقت مسيرة 
في  زميله  الــقــدم، صحبة  لكرة  عاشق  كطفل  غوليت  رود 
للهواة،  إلى فريق  االنضمام  املاعب فرانك ريكارد، حاول 
لكن كان حينها في الخامسة عشرة، وفي سنة 1979 بدأ 
غيليت مسيرته مع فريق هارليم، وهناك سجل 32 هدفًا 

في املواسم الثاثة التي قضاها داخل جدران النادي.
رحـــل بــعــدهــا إلـــى فــايــنــورد فــحــظــي بــالــلــعــب إلـــى جــانــب 
السابعة  كــان في عمر  والــذي  املخضرم يوهان كرويف، 
والثاثني، فعّلمه الكثير من األمور عن كرة القدم، وكيفية 
التطور في املستقبل، حقق نجاحات مع فاينورد صحبة 
األسطورة الشاملة في آخر موسم له هناك، ورحل بعدها 
إلـــى الــغــريــم التقليدي أيــنــدهــوفــنــن، وهــنــاك عـــرف جــوس 

رود غوليت

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
النجم الهولندي 

الكبير رود غيليت، 
والذي تألق 
صحبة بالده 

واألندية التي لعب 
لها.

علية البريقي 
الموهبة 
الصاعدة للكرة 
التونسية 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

الفريق  ركائز  العديد من  الساحلي عن سر غياب  النجم  تساءل أحباء 
في التشكيلة التي اختارها المدرب هنري كاسبرتشاك لتمثيل المنتخب 
التونسي في منافسات كاس أفريقيا للمحليين، وحتى تبريرات المدرب 
خالل المؤتمر الصحافي لم تقنع عائلة النجم التي ترى في تواجد 
علية  المتميز  وخاصة  النقاز،  حمدي  والمدافع  البلبولي  الحارس 
البريقي، أمرًا حتميًا وأن مدرب المنتخب التونسي جانب الصواب في 

اختياراته.

جماهير النجم تنتقد كاسبرتشاك

وجه رياضي

الدقيقة 25 قبل أن يعدل ترجي جرجيس في 
مناسبة أولى بواسطة املدافع حمدي املبروك 
فــي الــدقــيــقــة 42 ويــفــتــك األســبــقــيــة فــي الــوقــت 
الـــبـــديـــل لــلــشــوط األول بـــواســـطـــة ركـــلـــة جـــزاء 
نفذها بنجاح حمزة املسعدي في الدقيقة )45 

.)7+
وأضـــاف تــرجــي جرجيس الــهــدف الــثــالــث في 

الـــتـــعـــادل جـــعـــل تـــرجـــي جـــرجـــيـــس يــبــقــى فــي 
املركز 12 بـ17 نقطة.  ومرة أخرى، تعثر فريق 
امللعب التونسي وخسر 1-صفر بملعبه أمام 
حمام األنف، وهو فوز أسعد فريق الضاحية 
الــذي أصبح فــي رصــيــده 16 نقطة  الجنوبية 
ــراح  ــ ــابــــل تـــعـــمـــق جـ ــقــ ــز 13 وفــــــي املــ ــ ــركـ ــ ــــي املـ فـ
 10 في  الــذي تجمد رصيده  التونسي  امللعب 

ورغم  ايمانوال غوماز  56 عن طريق  الدقيقة 
أســبــقــيــة هـــدفـــن عـــــاد املـــلـــعـــب الـــقـــابـــســـي مــن 
ــام النجم  بــعــيــد، وكــــرر ســيــنــاريــو مــبــاراتــه أمــ
الثاني  الهدف  وسجل  سوسة،  في  الساحلي 
ثم   67 الدقيقة  في  الجالصي  بواسطة حمزة 
عدل النتيجة بإمضاء الهدف الثالث بواسطة 
الــدقــيــقــة 85 )3 - 3(. هــذا  أحــمــد حــســنــي فـــي 

نــقــاط فــي املــركــز 14، ولــئــن نجح حــمــام األنــف 
في  السلبية  نتائجه  لسلسلة  حــد  فــي وضــع 
الهزيمة جــاءت لتعمق  الجوالت األخيرة فإن 
جــــراح املــلــعــب الــتــونــســي وتــدخــل الــفــريــق في 
أزمـــــة، وخـــاصـــة أن جــمــاهــيــر الـــنـــادي صـــارت 
تطالب بضرورة إدخال تغييرات على جميع 

املستويات في سعي إلنقاذ الفريق.
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حّمام الهنا
أصالة التاريخ في نابلس القديمة

نابلس ـ سامي الشامي

في حارة الياسمينة، وسط البلدة 
شمالي  نابلس،  بمدينة  القديمة 
الضفة الغربية املحتلة، يقع حمام 
ألفي  الــذي يزيد عمره عن  )السمرة(  الهنا 
عــام، وهــو ما زال حتى يومنا هــذا حيويا 
يزوره الكثيرون من مختلف أنحاء العالم.

ولــلــحــمــام تـــاريـــخ طـــويـــل، حــيــث بــنــي قبل 
ـــ150 عـــامـــا عــلــى يـــد الــســامــريــن،  ــ ــيـــاد بــ املـ
والتي  نــابــلــس،  بمدينة  املــعــروفــة  الطائفة 
تــعــيــش اآلن عــلــى جــبــل جــرزيــم واملــعــروف 
بــجــبــل الــطــور لـــدى أهــالــي املــديــنــة. وعــرف 
الـــحـــمـــام بـــاســـم حـــمـــام الـــســـمـــرة نــســبــة ملن 
بنوه، وبيع الحمام ألحد التجار من عائلة 
طوقان، الذي قام بتأجيره لعائات عملت 
ُهجر  أن  إلــى  متقطعة،  زمنية  لفترات  فيه 
ــة االهــتــمــام، وتــعــّرض للهدم من 

ّ
قــل بسبب 

للنفايات قبل  قبل االحتال ليصبح مكّبا 
30 عاما، حتى أعــاد ترميمه وتنظيمه من 
جديد حازم مرعي، الذي يشرف عليه اآلن.

»العربي الجديد«: »لقد  يقول حازم مرعي، لـ
اهــتــمــمــت كــثــيــرا بــالــتــراث وكــانــت هوايتي 
عدا  الــصــغــر،  منذ  األثــريــة  املقتنيات  جمع 
ــه. ولــفــت  تــ ــراء عـــن اهــتــمــامــي بــالــتــاريــخ وقــ

زيارة الحمام تقليد اجتماعي نابلسي مليء بالحكايات  )تصوير: شادي جرارعة(

املهجور،  التاريخي  الحمام  هــذا  انتباهي 
أية  دون  وإعـــادة تشغيله،  بترميمه  فقمت 
إضافات حديثة، وما زال يحتفظ بطابعه 

التاريخي القديم في كل مراحله«.
وال بد من االنتباه لتاريخ الحمام العريق، 
لحظة الدخول لحارة الياسمية في البلدة 
الــقــديــمــة بــاتــجــاه الــحــمــام، فــهــي حــــارة كل 
بــيــوتــهــا قــديــمــة جـــــدا، وطـــرقـــهـــا ضــيــقــة ال 
يمكن ملركبة صغيرة املرور عبرها، وتمأل 
الحارة الفتات صغيرة تشير إلى الطريق 
الافتات على  الحمام، فتساعد هذه  نحو 
الــوصــول إلــى الــحــمــام، كــون الــحــارة مليئة 
من  تخفف  ربما  والتي  الصغيرة  بالطرق 

صعوبة الوصول إليه.
ــام جـــلـــســـة عــربــيــة  ــمــ ــحــ ــد وســــــط الــ ــ ــوجـ ــ وتـ
واسعة، يجلس بها مرتادوه بعد انتهائهم 
مـــن االســـتـــحـــمـــام، ويـــتـــنـــاولـــون طــعــامــهــم، 
ويشربون النرجيلة ويقضون وقتا قصيرا 
لوعكة  أن يتعرضوا  الــخــروج، خشية  قبل 
صحية بسبب خــروجــهــم إلــى الــهــواء بعد 
أن تــعــرضــوا لـــدرجـــة حـــــرارة عــالــيــة داخـــل 

الحمام.
ويشرح أحمد مرعي، ابن صاحب الحمام، 
التي يمر بها  املراحل  الجديد«،  »العربي  لـ
زوار الــحــمــام، حــيــث تــبــدأ املــرحــلــة األولـــى 

بــالــبــاط الــســاخــن ملـــدة 15 دقــيــقــة، ويعمل 
هـــذا الــبــاط عــلــى حـــرق الــدهــنــيــات مــا بن 
الفقرات وإخــراج البرودة من الجسم، ومن 
ثم يدخل إلى غرفة صغيرة تسمى »غرفة 
الــســاونــا أو الــبــخــار«، ويــتــعــرض داخــلــهــا 
لكميات كبيرة من البخار، علما أن البخار 
يمأل الحمام بكل مراحله، لكنه بشكل أكبر 

داخل هذه الغرفة.
ويدخل بعدها إلى مرحلة التكييس، وهي 
يقول  الجمل، كما  وبــر  ليفة مصنوعة من 
أحـــمـــد، والـــتـــي تــســاعــد عــلــى إزالـــــة الــبــثــور 
والــجــلــد املــيــت عــن الــجــســم، وتــزيــل الــســواد 
عن الوجه. ويدخل بعدها الزائر إلى بركة 
مياه معدنية من الكبريت )مغطس صغير( 
ملدة دقيقتن، والتي لها فوائد عدة، منها 
ــراض الــجــهــاز الــعــضــلــي الهيكلي  عـــاج أمــ
واألمــــــــــراض الـــرومـــاتـــيـــزمـــيـــة والــتــنــفــســيــة 
والجلدية، وفي نهاية الحمام يدخل الزائر 
إلــى غــرف املــســاج، ومــن ثــم يستحم بمياه 

باردة.
ــل مـــشـــرفـــون  ــ ــراحــ ــ ويـــــشـــــرف عـــلـــى هــــــذه املــ
يــرافــقــون الـــــزوار حــتــى انــتــهــاء »الــجــلــوة«، 
ــم مـــشـــرفـــون ذوو خـــبـــرة عـــالـــيـــة بــهــذا  ــ وهـ
املجال، حتى يتمكن املستحم من االستفادة 
الجيدة خال استحمامه، والتي  الصحية 

من املمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية إذا 
زادت عن الحد الصحي داخل غرف البخار 

أو في بركة املياه الكبريتية.
عــدة،  ومناسبات  حفات  الحمام  ويحيي 
خاصة خال فترة الصيف التي تكثر فيها 
األعــراس. ويشير مرعي إلى أن الكثير من 
الــشــبــان املــقــبــلــن عــلــى الــــــزواج، يــحــجــزون 
مــــوعــــدا مــســبــقــا فــــي الـــحـــمـــام، ويــــأتــــي مــع 
رفــاقــه وأقـــاربـــه فــي مــوعــد الــحــجــز مــا قبل 
عرسه بأيام قليلة، وتكون األجواء جميلة 
الــعــريــس وأصــدقــاؤه،  جـــدا، حيث يستحم 
وتتخللها أجواء فرح وسعادة، باإلضافة 
ترافق  كذلك  والشعبية.  التراثية  لألغاني 
الــعــريــس فـــرق شــعــبــيــة كــفــرقــة الــطــرابــيــش 
القديمة  الفلسطينية  األغــانــي  تغني  التي 

واألغاني السورية الشعبية للعريس.
وفــــي الـــحـــمـــام الـــتـــركـــي أيـــضـــا يــــوم خــاص 
بــالــنــســاء، حــيــث يــســتــقــبــل حـــمـــام الــســمــرة 
الـــنـــســـاء يـــومـــا واحــــــدًا فـــي األســــبــــوع، كما 
ــغــنــى 

ُ
ــفـــات لـــلـــعـــروس، وت ــيـــه  حـ يــحــيــن فـ

ــــج تـــراثـــيـــة وشــعــبــيــة.  ــازيــ ــ ــيـــه أغــــــــاٍن وأهــ فـ
وعــنــد انــتــهــاء فــتــرة االســتــحــمــام، يــتــنــاول 
ــام وشــــــرب  ــ ــعـ ــ ــطـ ــ املــــــشــــــاركــــــون وجــــــبــــــات الـ
والباردة،  الساخنة  واملشروبات  النرجيلة 

في أجواء جميلة وسعيدة.
وتتمّيز مدينة نابلس بالحمامات التركية 
القديمة، فيوجد باملدينة حمامان قديمان 
هما حمام الهنا )السمرة( وحمام الشفاء، 
طابعهما  على  يحافظان  زاال  مــا  والــلــذان 
الــقــديــم، عـــدا عـــن الــحــمــامــات الــتــي هــدمــت 
من  الكثير  الحمام  هــذا  ويقصد  وأهملت، 
الــــــزوار مـــن أبـــنـــاء املــديــنــة وريـــفـــهـــا، ومـــدن 
ــي  ــــن أراضـــ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املـــحـــتـــلـــة، ومـ

 عن الزوار األجانب.
ً
الداخل املحتل، فضا

بني الحمام الشعبي 
قبل امليالد بـ150 عامًا 

على يد السامريني، 
الطائفة املعروفة بمدينة 

نابلس، والتي تعيش 
اآلن في جبل الطور.

■ ■ ■
تعّرض الحمام للهدم 

من قبل االحتالل 
اإلسرائيلي، إلى أن تم 
ترميمه الحقًا لتعود له 

الحياة هذه األيام.

■ ■ ■
يستقبل الحمام 

النساء يومًا واحدًا في 
األسبوع، كما يحيني 
فيه حفالت للعروس 
وسط أغاٍن وأهازيج 

تراثية وشعبية.

باختصار

يقع حمام الهنا، »السمرة«، في وسط البلدة القديمة في نابلس كمعلم تاريخي عمره أزيد من ألفي عام، وال 
يزال يرتاده أهالي المدينة

هوامش

معن البياري

ُيشهر سكان مضايا، البلدة السورية التي يحاصرها 
بل  شايعه، جوَعهم، 

ُ
ت  

ٌ
وافــدة ومليشيات  النظام  جيش 

يستجيبون لتصوير أبدانهم، جلودًا على عظام، وفي 
ــّرْوع، وأن  ــ ــال ـــصـــاَب بــ

ُ
ــــٍة ظـــاهـــرة. لــيــس غــرضــهــم أن ن

ّ
ذل

بهم  يفتك  نــراهــم  عندما  وتــعــاطــفــًا،  عطفًا  نمَحضهم 
للقتل  أيضًا،  التصوير  لغير  مستباحون  فهم  الجوع، 
. ليس في وسع أحٍد منهم أن يفعل كما 

ً
بالتجويع مثال

وُيــراوغــه،  الــجــوع  أْن ينسى  الشنفرى عــن نفسه،  قــال 
 الجوِع حتى 

َ
ديــُم ِمطال

ُ
أ ره: 

ُ
ُيميته بأن ينساه، فال يذك

. ال يقدر ناس 
ُ

ذهل
ُ
َر صفحًا فأ

ْ
ك

ّ
ه/ وأضرُب عنه الذ

َ
ميت

ُ
أ

مضايا على مكابرٍة مثل هذه. وإذا كان الطريد العربي 
الالمية  صاحب  الجاهلي،  الــفــارس  الصعلوك  الــقــديــم، 
)هل  ألبنائنا  بتعليمها  الخطاب  بن  عمر  أوصــى  التي 
من يفعل؟(، إذا كان ُيؤثر أن ُيطعم نفَسه التراب على 
أن يطلب شيئًا من أحد يمّن عليه بذلك، فإن السوريني، 
املحاصرين منذ شهور في مضايا، ال يّدعون فائضًا 
مم فيهم يجعلهم يرفضون إسعافًا بأي طعام 

ّ
من الش

أن يقول  للشنفرى  ل. 
ّ

بتمنٍن وتفض وإْن  كــان،  أيٍّ  من 

ــرَب األرِض كيال ُيرى له/ عليَّ من 
ُ
 ت

ُّ
ما يشاء: وأستف

أمعاءه على  أْن يطوي  أيضًا  ولــه  ُمتطّول.   
ٌ
امــرؤ الطوِل 

 على 
ّ

 تلتف
ً
الطعام يابسة الجوع، فتصبح لخلّوها من 

قن فتلها. وأطوي على الخمِص 
ْ
ت
ُ
 أ

ٌ
بعضها، كأنها حبال

. وله أن 
ُ

غاُر وتفتل
ُ
 ماريٍّ ت

ُ
الحوايا كما انطوت/ خيوطة

ه الجوع، وصار خاوي البطن، 
ّ

يخفي حاله إذا ما أمض
له أن يراه  جيز 

ُ
التي تطبع شخصه ال ت نــفــة 

َ
األ أّن  ذلــك 

الناس على هذا النحو. أهل مضايا ليسوا من طرازه، هم 
مباحون ملن شاَء أن يراهم، بل يشتهون أن يرى العالم 
كله موتهم جوعًا، واألصح قتلهم جوعًا. ال مطرح بني 
فة هذه، كما يراها الشنفرى في 

َ
ظهرانيهم لحكاية األن

نفسه، بعد أن أمعن النظام الحاكم في دمشق، منتصرًا 
بمسلحي حزب الله وطيران بوتني وثرثرات أوباما، في 
إزهاق األرواح في مضايا وشقيقاتها، وثّمة من يقترح 
عليه أن ال يصرف وقتًا في تجويع الناس هناك، بل أن 
ُيجهز عليهم حرقًا، فذلك أجدى، بحسب شبيٍح مجرم، 

لم يستح من إشهار مطلبه هذا.
ع ثابت بن أوس )قيل أواس(، امللقب بالشنفرى، بقلة 

َ
َيقن

الزاد، لكنه يعدو في طلبه كالذئب، وإذا حضر الطعام، 
لن يكون أول من يمّد يده إليه، فالعجول هو الجشع. وإن 

ُمّدت األيدي إلى الزاد لم أكن/ بأعجلهم إذ أجشُع القوِم 
 في مضايا، فليس 

ً
. ليست هذه املسألة مطروحة

ُ
عجل

َ
أ

بتجويعهم،  للناس  تمويٌت  وإنما  وجشعون،  زاٌد  ثّمة 
نـــام حالهم هـــذا، فهم بال 

َ
ال بــأس مــن أن يــعــرف كــل األ

قوٍم ينتصرون لهم، إنهم متروكون لجوائح يتخّيرها 
رجــال بشار األســد، كما يــشــاءون، الحرق أو التجويع 
ا 

ّ
مل الشنفرى،  فــي صيحة  كــأّن  الخطف.  أو  القنص  أو 

ــه، فــخــرج عــلــيــهــم، بعضًا  ــم يــعــتــرفــوا بـ نــبــذه قـــوُمـــه، ولـ
مــن حشرجة أهــالــي مــضــايــا، إذا مــا نــّد عنهم صــوٌت 

الفارس  افتتح  لهم.  عـــادوا قومًا  مــا  الــذيــن  عــن قومهم 
وانتسابه  هجرهم،  بــإعــالن  بيتًا(   68( المّيته  العتيق 
إلى غيرهم. أقيموا علّي بني أمي صدور مطّيكم/ فإني 
 أهالي 

ُ
. ولــكــن، على مــن يميل

ُ
إلــى قـــوٍم ســواكــم ألمــيــل

آنَس  وذئــابــه.  األســد  بشار  لضباع  املتروكون  مضايا 
، وعاش شجاعًا، وقيل فيه 

ً
الصعلوك الذي انتهى قتيال

 باله بمعايشة الوحوش 
َ
إنه كان أعدى من الخيل، راحة

عليهم  أثنى  الصحراء.  في  والضباع  الرقطاء  والــذئــاب 
 هذه السطور منها 

ّ
كثيرًا في »المية العرب« التي تستل

ه الذين ينصرونه إذا استنصَرهم. ناس 
َ
أبياتًا، رآهم أهل

مضايا ال يعثرون على من ينتصرون لهم، والوحوش 
والـــذئـــاب والــضــبــاع قــّدامــهــم بــشــٌر أشــــرار، لــيــســوا كما 
الظلم،  على  تــمــّرد  ــا 

ّ
مل الــشــنــفــرى،  إليهم  انتسب  الــذيــن 

ى نفسه ببلوغ القوت في عشيرٍة يهنأ فيها بحياٍة 
ّ
ومن

وقوته،  زاده  عــن  يبحث  فصار  أهــلــوه،  رفضه  منّعمة. 
، كأن الجوع وحده ما كان 

ً
وإْن باإلغارة على آمنني ليال

يخيفه، فقاتله وانتصر عليه بقوٍس مزّينٍة يسّدد منها 
نــاس مضايا  فيه وكابر.  غالى  الــذي  وبالشعر  النبال، 
الــجــوع،  يهزمهم  بـــه.  يلهجون  يــكــابــرون، وال شــعــر  ال 

ويمضون إلى الله، وحيدين عارين من أي انتصار. 

الشنفرى في مضايا

وأخيرًا

إنهم متروكون لجوائح 
يتخيّرها رجال بشار األسد، كما 

يشاءون، الحرق أو التجويع 
أو القنص أو الخطف
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