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يحاصر القطار األحياء العربية في القدس المحتلة )أحمد غرابلي/فرانس برس(

تونس ــ وليد التليلي

جمع معظم اآلراء في تونس، على اعتبار اليوم الخميس، موعدًا 
ُ
ت

 سيكشف جزءًا مهمًا من الخارطة السياسية للسنوات 
ً
فاصال

 مـــن الــقــضــايــا 
ٌ
ــحــســم الـــيـــوم جــمــلــة

ُ
املــقــبــلــة، إذ مـــن املــنــتــظــر أن ت

والتحالفات  التكتالت  لتكشف شكل  البرملان،  قبة  العالقة داخل 
اعتمدها  التي  ي 

ّ
التخف لعبة  من  حوالى شهرين  بعد  التونسية، 

البرملانية  الكتل  التيارات. ويتعّي على  السياسيون من مختلف 
بعد  ونائبيه،  للمجلس  رئيٍس  انتخاب  إلى  تتوصل  أن  املختلفة 
ما تأّجل األمر »لفسح املجال ملزيد من املشاورات«. وقد اعتادت 
وتمديد  األخــيــرة،  اللحظات  لعبة  تــونــس  فــي  السياسية  النخبة 

التشويق، واستنزاف الخصم إلى أقصاه، فشهد كامل يوم أمس، 
الــلــقــاءات املاراثونية بــي مختلف األحـــزاب فــي حي  سلسلة مــن 
إلى  للتوصل  »نــداء تونس«، سعيًا  الشهير، مقر حزب  البحيرة 
أن يوضح  ما من شأنه  وهــو  البرملان،  قيادة  نهائي على  اتفاق 

هوية رئيس الجمهورية. 
 سياسية 

ٌ
ــيــوم خـــارطـــة ال الــتــوافــقــات، فستتشكل  تــكــن هـــذه  أيـــًا 

ــديــــدة، ســتــغــيــب عــنــهــا أحــــــزاب وشــخــصــيــات بــــــارزة عــّمــرت  جــ
حول  الــقــرارات  وستنعكس  جديدة.  أسماء  وستدخل  لسنوات، 
رئاسة البرملان، بالضرورة، على مسار الدور الثاني لالنتخابات 
منصف  املرشح  الرئيس-  بي  القوي  التنافس  وعلى  الرئاسية، 
األطــراف  بقية  مع  السبسي،  قايد  والباجي  )الصورة(  املرزوقي 

الحليفة- الغريمة لكل منهما، وأبرزهم »حركة النهضة« و«الجبهة 
الشعبّية اليسارية«. أغلب الظن أن اتفاق »النداء« مع أحد هذين 
مع وضع  املعاكسة،  الجهة  في  الثاني  وقــوف  الطرفي، سيعني 
املستحيل  الــتــوفــيــق  اتــجــاه  فــي  السبسي  يبذلها  الــتــي  الــجــهــود 
ــق مــديــر الــحــمــلــة الــرئــاســيــة 

ّ
ــد عــل بينهما فــي عــي االعــتــبــار. وقـ

للمرزوقي، عدنان منصر، على املشهد برّمته بتدوينة قال فيها: 
»في هذه املعركة الفاصلة، كنا نعلم أننا لن نستطيع االعتماد إال 
على أنفسنا، وسنواصل االعتماد على أنفسنا«، وهو ما يفتح 
بعد  خصوصًا  العبارة،  تفسير  في  لالجتهاد  واسعة  مجاالت 
ما تقّدم املرزوقي نفسه باستئناف على رفض طعونه الثمانية 

حول نتائج الدور األول من االنتخابات الرئاسية.

تونس: الخميس الفاصل في البرلمان لحسم الرئاسة
الحدث

العبو الوظائف الغريبة
العديد من الالعبين بّدلوا حياتهم رأسًا على عقب بعد ترك كرة القدم، 

ليشغلوا مناصب ليس لها أي عالقة بعالم الساحرة المستديرة. ]28ـ29[
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القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي  ــرار ســـلـــطـــات االحــ ــ ــاد قــ ــ أعــ
ــة نـــشـــطـــاء فــلــســطــيــنــيــن إلـــى  ــاثــ تـــحـــويـــل ثــ
الـــقـــدس املــحــتــلــة، إلــى  االعـــتـــقـــال اإلداري فـــي 
ــانـــت قــد  ــــرة ســـيـــاســـة قـــديـــمـــة جــــديــــدة كـ ــذاكـ ــ الـ
ـــّبـــقـــت بــحــقــهــم عــلــى مــــدى عـــقـــود االحـــتـــال 

ُ
ط

ــا إبــــان االنــتــفــاضــة  ــهـ املـــاضـــيـــة، وبــلــغــت ذروتـ
ــتـــال في  األولــــــى، حـــن حـــّولـــت ســلــطــات االحـ
إلى  الفلسطينين  الــقــيــاديــن  عــشــرات  حينه 
هــذا الــنــوع مــن االعــتــقــال، مــن أبــرزهــم: الراحل 
فــيــصــل الــحــســيــنــي، ومـــســـؤول مــلــف الــقــدس 
فــي حــركــة »فـــتـــح«، حــاتــم عــبــد الـــقـــادر، وعــدد 
ــيـــاديـــي الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة. وتـــم  مــــن قـ
تــحــويــل الــنــشــطــاء الـــثـــاثـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
الهوية  )بــطــاقــات  الــزرقــاء  للبطاقة  امتاكهم 
عرب  يحملها  الــتــي  اإلسرائيلية  الشخصية 
الـــقـــدس املــحــتــلــة(، إذ يــخــضــع أكــثــر مـــن 300 
االحــتــال  لــقــوانــن  مــقــدســي  ألـــف فلسطيني 
اإلسرائيلي. وفي السياق، أكد عضو »القيادة 
ــاتـــم عــبــد  املــــوحــــدة لــانــتــفــاضــة األولـــــــــى«، حـ
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريحات  الــقــادر، 
بأن »السياسة اإلسرائيلية الجديدة القديمة، 
بتفعيل هذا النوع من االعتقال، سينتهي إلى 
فــشــل كــمــا فــي الــســابــق، حــن أفــشــلــه األســـرى 
اإلداريـــــون فــي حــيــنــه، ولـــم يستطع االحــتــال 
كسر االنتفاضة األولى عبر اعتقال قادتها«. 
ويــؤكــد عــبــد الـــقـــادر بـــأن »االحـــتـــال سيفشل 
أيضًا في قمع انتفاضة القدس، باعتقاله أمن 
ــّر فــتــح فــي املــديــنــة عــدنــان غــيــث، وشقيقه  سـ
صادق والشاب إسام النتشة، من بلدة عناتا، 
النتشة، بسبب عبارة  قل 

ُ
اعت القدس«.  شمال 

كتبها على صفحته على موقع »فايسبوك«، 
هّم ارزقني الشهادة على أبواب 

ّ
جاء فيها: »الل

املسجد األقصى«، وهي عبارة قادت املحققن 
اإلسرائيلين إلى تحويله لاعتقال اإلداري.

ــالـــي أســـرى  ــــدوره، كــشــف رئــيــس لــجــنــة »أهـ بــ

الــــــقــــــدس«، أمــــجــــد أبــــــو عــــصــــب، فـــــي حـــديـــث 
أسرى  ستة  »وجــود  عن  الجديد«،  لـ«العربي 
سجون  فــي  االداري  االعــتــقــال  فــي  مقدسين 
ــتــــال، مــنــذ الـــعـــام املـــاضـــي وحـــتـــى اآلن،  االحــ
أبـــرزهـــم الــنــائــب مــحــمــد طــوطــح، فــي حــن أن 
ثاثة من هؤالء الستة، تّم تحويلهم لاعتقال 
اإلداري قــبــل أقـــل مـــن أســـبـــوع«. ويــشــيــر أبــو 
في  اإلداري  االعــتــقــال  »تفعيل  أن  إلــى  عصب 
ــّبــق عــلــى نــطــاق واســـع في 

ُ
ــذي ط الـــقـــدس، والــ

ــى، لــم يخمدها أبــــدًا، بــل إن  االنــتــفــاضــة األولــ
ــقــل فــي ذلـــك الـــوقـــت، تــحــّول إلـــى رمــز 

ُ
َمـــن اعــت

 مــواقــع حــســاســة فــي السلطة 
ّ

وطــنــي واحـــتـــل
إلــى  بــالــنــســبــة  الــحــال  هــو  كــمــا  الفلسطينية، 

وزير القدس األسبق خالد أبو عرفة«.
ـــــعـــــّرف مـــؤســـســـات حـــقـــوقـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة 

ُ
وت

مؤسسة  ومنها  اإلداري«،  »االعتقال  وعاملية 
»الــضــمــيــر لــرعــايــة األســيــر وحــقــوق اإلنــســان 
الله،  رام  ومقّرها  اإلسرائيلية«  السجون  في 
بأنه »اعتقال من دون تهمة أو محاكمة، وهو 
يعتمد على ملف سري وأدلة سرية ال يمكن 

ويمكن  عليها.  االطــاع  محاميه  أو  للمعتقل 
حسب األوامر العسكرية اإلسرائيلية تجديد 
ــر االعــتــقــال اإلداري مــــرات غــيــر مـــحـــدودة،  أمـ
أقصاها  لفترة  إداري  أمــر  اســتــصــدار  يتم  إذ 
ستة أشهر في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد 
باالستئناف«. وقد تكون صاحية إصدار أمر 
اعتقال إداري ضد مواطني القدس، بيد وزير 
األمن اإلسرائيلي أو قائد املنطقة العسكري، 
إذا ما كان هناك اّدعاء عن نشاطات جرت في 
األرض املحتلة. وبموجب القانون اإلسرائيلي 
الـــعـــام 1948 وحـــتـــى سنة  بـــه مــنــذ  املـــعـــمـــول 
1979، تم تطبيق أنظمة الطوارئ البريطانية 
111، والحــقــًا في  املــادة  للعام 1945، تحديدًا 
 »قــانــون صــاحــيــات ساعة 

ّ
الــعــام 1979، ُســـن

الطوارئ )اعتقاالت( 1979«، التي تمنح املادة 
2 منه الصاحية لوزير األمن، بإصدار أوامر 
اعــتــقــال إداري، وفــقــط فــي حـــاالت نـــادرة جدًا 
لــلــقــائــد األعـــلـــى لــلــجــيــش. وبــمــوجــب املــــادة 4 
 48 املعتقل خال  القانون، يجب إحضار  من 
ساعة أمام رئيس محكمة مركزية، الذي يملك 

أو  املـــدة  تقصير  أو  ــر،  األمــ تثبيت  صــاحــيــة 
القانون حق استئناف  األمــر. ويضمن  إلغاء 
العليا، في مدة أقصاها  أمام املحكمة  القرار 
للتجديد، وُيمكن تقديم مواد  قابلة  6 أشهر 
ســـريـــة فـــي هــــذا الــــصــــدد. أمــــا إذا كــــان األمـــر 
صادرًا عن القائد العسكري لألرض املحتلة، 
فـــإن األوامــــر العسكرية تــســري بــهــذا الــشــأن، 
املعتقل من  اعتبار لكون  وال يكون هناك أي 

سكان القدس. 
ويــقــبــع حـــالـــيـــًا، وفـــقـــًا ملــؤســســة »الــضــمــيــر«، 
االحتال،  سجون  في  فلسطينيًا  أسيرًا   220
مــن دون تهمة  اإلداري،  االعــتــقــال  أمـــر  تــحــت 
أو مــحــاكــمــة، مـــن بــيــنــهــم 4 أســـيـــرات و9 من 
ــاء املـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي. وفـــيـــمـــا يــقــع  أعــــضــ
عــلــى عــاتــق الــحــاكــم الــعــســكــري اإلســرائــيــلــي 
لــلــمــنــطــقــة املــحــتــلــة إصــــــدار أوامــــــر االعــتــقــال 
اإلداري، من دون تحديد عدد مرات التجديد 
وغــزة،  الغربية  الضفة  سكان  من  للمعتقلن 
فــإن وزيـــر األمـــن اإلســرائــيــلــي هــو َمــن يصدر 
الــقــدس، ويمنح  األمـــر للمعتقلن مــن ســكــان 
ــلــــي لـــلـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري  ــيــ ــرائــ ــون اإلســ ــانــ ـــقــ الـ
ــراء أيـــة تــعــديــات عــلــى األوامـــر  صــاحــيــة إجــ
بما  اإلداري،  بــاالعــتــقــال  املتعلقة  العسكرية 
يتاءم والضرورة العسكرية، من دون األخذ 
ــة لــهــا عــاقــة  ــيـ ــة مــعــايــيــر دولـ بــالــحــســبــان أيــ
االنتفاضة  ســنــوات  وفــي  املعتقلن.  بحقوق 
ــــن يصل  كـــان عـــدد املعتقلن اإلداريـ األولــــى، 
واستخدمت  معتقل،   8000 نحو  إلــى  أحيانًا 
إسرائيل هذا اإلجراء حتى بعد التوقيع على 
اتفاقية أوسلو مع السلطة الفلسطينية. بيد 
أن مــعــطــيــات أخـــــرى، أوردهــــــا تــقــريــر لــنــادي 
»األســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي«، ذكـــرت أن »ســلــطــات 
االحتال اإلسرائيلية أصدرت في االنتفاضة 
األولى )1987ـ1994( ما مجموعه 19 ألف أمر 
اعــتــقــال إداري، أمـــا فـــي االنــتــفــاضــة الــثــانــيــة 
)2000 2007(، فقد أصدرت نحو 18 ألف أمر 

اعتقال«.

 القدس المحتلة 
نضال محمد وتد

ــع الـــوطـــنـــي  ــمـ ــتـــجـ ــيــــس كـــتـــلـــة »الـ يــــــرى رئــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي«، الـــنـــائـــب جـــمـــال زحــالــقــة، 
 »فــشــل الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي األخــيــر 

ّ
أن

على قطاع غــزة، يشّكل السبب األساسي 
بعد  نتنياهو،  بنيامن  حكومة  لسقوط 
أقـــل مــن عــامــن عــلــى تشكيلها«. ويــقــول، 
ه 

ّ
»العربي الجديد«، إن في حديث خاص لـ

اإلسرائيلي على غزة  الــعــدوان  لو »نجح 
ملــا ســقــطــت حكومة  ــه،  ــدافـ أهـ فــي تحقيق 
 أقطابها متمسكن بها«. 

ّ
نتنياهو ولظل

وال يـــزال مــبــكــرًا، وفـــق زحــالــقــة، »الــتــكــّهــن 
بمآل االنتخابات اإلسرائيلّية، على الرغم 

اإلسرائيلي  املجتمع  تــواصــل جــنــوح  مــن 
ه »من الصعب في 

ّ
نحو اليمن«. ويعتبر أن

باصطفاف  التنبؤ  املــبــكــرة،  املرحلة  هــذه 
ــــي، وهــــل  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــيــــمــــن والــــــوســــــط اإلسـ
ســيــؤدي ذلــك إلــى بــروز بديل لنتنياهو، 
 املسألة ليست شخصّية بقدر ما هي 

ّ
ألن

سياسّية بالدرجة األولى«.
ــّدث زحـــالـــقـــة عـــن »االمـــتـــعـــاض من  ــتـــحـ ويـ
نتنياهو داخل صفوف اليمن نفسه، ولكن 
إسرائيلي  بــديــل  غــيــاب  فــي  تكمن  املشكلة 
ــه 

ّ
عنه فــي الــوســط والــيــســار«، الفــتــًا إلــى أن

»بــســبــب هـــذا الــغــيــاب ال تــشــهــد إســرائــيــل 
ــّيـــة قـــــــــادرة عـــلـــى مــنــافــســة  بــــــــروز شـــخـــصـ
نتنياهو، ألنها ال تملك برنامجًا سياسّيًا 
قادرًا على مواجهته في الظروف الراهنة«. 

ومــن شــأن وجــود بديل عــن نتنياهو، أن 
ــّرع ظـــهـــور شــخــصــيــة قــــادرة  يــنــتــج ويــــســ
الـــذي يرى  على منافسته، وفــق زحــالــقــة، 
ــاب هـــــذا الــــبــــديــــل، ال يــبــقــى  ــيــ ــي »غــ ــــــه فــ

ّ
أن

الحالين،  السياسين  إال  نتنياهو  أمــام 
على رؤوس األحـــزاب وهـــؤالء ال يملكون 
القدرة على منافسته«. وتضع العنصرّية 
ــيــــة،  ــفــــاشــ ــة والــــــقــــــوانــــــن الــ ــ ــّيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
ل، 

ّ
الفلسطينين أمام تحّديات عّدة، تتمث

كما يشرح زحالقة، في سعي اليمن إلى 
إقصاء األحزاب العربّية من الكنيست عبر 
رفع نسبة الحسم إلى 3 في املئة. ويوضح 
 من شــأن »إقــرار نسبة 

ّ
في هــذا اإلطــار، أن

حسم مرتفعة نسبّيًا، أن يدفع في اتجاه 
تشكيل قائمة عربّية موّحدة«، مشيرًا إلى 
ــه »بـــدأت، منذ إقـــرار رفــع نسبة الحسم 

ّ
أن

فة 
ّ
ومكث متواصلة  اتــصــاالت  أشــهــر،  قبل 

مع رؤساء األحزاب العربّية في الكنيست، 
قائمة  فــي  العربية  الكتل  توحيد  بــهــدف 

مشتركة، وال تزال االتصاالت مستمرة«.
ــتـــوّصـــل  ــالـ  بـ

ً
ــة مــــتــــفــــائــــا ــقــ ــالــ ويـــــبـــــدو زحــ

قــائــمــة عــربــيــة مــشــتــركــة، »لتجنيب  إلــــى 
خطر  الـــداخـــل،  فــي  الفلسطيني  املجتمع 
ــفـــي،  ــائـ ــطـ ــاســـي والـ ــيـ ــابـــن الـــسـ ــطـ ــقـ ــتـ االسـ
مـــن جـــهـــة، ومــــن أجــــل مـــواجـــهـــة الــهــجــمــة 
الــــعــــنــــصــــرّيــــة والـــــقـــــوانـــــن الــــفــــاشــــيــــة فــي 

الكنيست، من جهة ثانية«.
ويساهم توحيد القوائم العربية في قائمة 
واحــــدة، بحسب زحــالــقــة، فــي رفـــع نسبة 
التصويت عند الفلسطينين في الداخل، 
وهــــي نــســبــة تـــراجـــعـــت فـــي االنــتــخــابــات 
املاضية وبلغت تقريبًا نحو 55 في املائة، 
الــقــطــريــة فــي إســرائــيــل  مــقــارنــة بالنسبة 
 رفع 

ّ
والتي بلغت 67.3 في املائة. ويرى أن

العربي، من  نسبة التصويت في الوسط 
شأنه أن يساهم حتى في تغيير الخريطة 
 
ً
وقــد يكون عاما الكنيست،  في  الحزبّية 

مــســاعــدًا فــي إســقــاط نــتــنــيــاهــو. والــواقــع 
أن مــســألــة نــســبــة الــتــصــويــت الــعــامــة في 
الفلسطينين  لـــدى  وتــحــديــدًا  إســرائــيــل، 
في الداخل وفي معسكر الوسط واليسار، 
 أهمية كبيرة في هذه االنتخابات. 

ّ
تحتل

فــفــي حـــن بـــدت مــشــاركــة أنـــصـــار اليمن 
فـــي إســـرائـــيـــل، ســـــواء الــيــمــن الــعــمــانــي 
»إسرائيل  وحــزب  الليكود  بحزب  املمثل 
بــيــتــنــا«، أم الــيــمــن الــديــنــي الــصــهــيــونــي 
مــثــل حـــزب »الــبــيــت الــيــهــودي«، الحاضن 
لــاســتــيــطــان، والـــحـــريـــديـــم األصـــولـــيـــن، 
مشاركة واسعة في التصويت واالقتراع، 
الكنيست األخيرة،  انتخابات   نتائج 

ّ
لكن

املــاضــي، أظهرت تراجعًا في نسبة  العام 
واليسار،  الوسط  صفوف  في  املصوتن، 
مع تراجعها في الوسط العربي وهو ما 

ز من قّوة اليمن اإلسرائيلي.
ّ
عز

فـــي املـــقـــابـــل، يــتــوقــع زحــالــقــة أن تــســاهــم 
وحــــــــدة األحـــــــــــزاب الــــعــــربــــّيــــة، مـــــن جـــهـــة، 
ــة الــتــي  ــيـ ــفـــاشـ ــة الـ ــرّيـ ــنـــصـ ــعـ ــة الـ ــمـ ــهـــجـ والـ
لت في جملة من القوانن العنصرّية 

ّ
تمث

املوّجهة، في دفع الفلسطينين إلى حراك 
ما  أكــبــر،  بفاعلية  املشاركة  يدعم  داخــلــي 
قد يرفع عدد النواب العرب عن األحــزاب 
الــوطــنــيــة فـــي الــكــنــيــســت إلـــى 14 عــضــوًا، 

مقابل 11 عضوًا في الكنيست حالّيًا.
وقــــد تــشــهــد املـــعـــركـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، هــذه 
التحريض على  فــي  أكــبــر  املـــرة تصعيدًا 
األحزاب العربّية، بشكل عام، وعلى التّيار 
 في حزب التجّمع الوطني، 

ً
القومي ممثا

مــع مــحــاوالت لشطب الــحــزب ومنعه من 
خوض االنتخابات املقبلة، بحّجة رفضه 
االعــتــراف بــيــهــودّيــة إســرائــيــل، مــن جهة، 
وإطـــــاق نـــوابـــه الــثــاثــة: جــمــال زحــالــقــة، 
زعبي تصريحات  باسل غطاس وحنن 
تــــؤكــــد حـــــق الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي 

مقاومة االحتال.

القدس المحتلة ـ هنادي قواسمي

ــع تـــحـــت  ــ ــقـ ــ ــد يـ ــ ــلـ ــ ــن فـــــــي بـ ــكــ ــمــ ال يــ
االحتال، تصنيف املنشآت العامة 
التي يبنيها االحتال ضمن خانة 
 

ّ
فكل العامة«،  »املرافق  أو  املدنية«  »املشاريع 
مــا يــنــتــج عــن هـــذا االحـــتـــال هــو بــالــضــرورة 
فلسطن  وفــي  مصالحه.  وتحقيق  لخدمته 
املحتلة، يدخل »القطار الخفيف« في القدس 
ضمن هذه املشاريع، فمن خال االطاع على 
ـــة األوســـــع الــتــي 

ّ
تـــاريـــخ هــــذا الــقــطــار والـــخـــط

تشمله، يتضح أنه مشروع سياسي بامتياز، 
ــي تــثــبــيــت  ــة فــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ يـــخـــدم األهـــــــــداف اإلسـ
الوقائع على األرض، وإحكام السيطرة على 
»الــقــدس املــوّحــدة كعاصمة إلســرائــيــل«، وال 
يختلف وجــوده على األرض عن وجــود قوة 
عــســكــريــة. لــكــن هـــذا الــقــطــار أضــحــى بالفعل 
»خفيفًا« بعد انخفاض أعداد املسافرين فيه، 
خــصــوصــًا فــي املــقــاطــع الــتــي تــمــّر مــن وســط 
قرية شعفاط. ومن ناحية أخرى، بات القطار 
وما يرتبط به من تكاليف وعمليات مراقبة 
« عــلــى ســلــطــات االحــتــال، 

ً
وحـــراســـة، »ثــقــيــا

الفلسطينين  « عــلــى 
ً
عـــدا عـــن كــونــه »ثــقــيــا

ومدينتهم املقدسة.

مهّمة نضالية
فــي يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، ومــنــذ اللحظات 
األولى النتشار خبر اختطاف الشهيد محمد 
أبو خضير، وقف األهالي أمام القطار األول 
الخامسة والنصف فجر  الساعة  الــذي خرج 
الثاني من يوليو/تموز، معلنن أنه لن يمّر 
مــن شــعــفــاط. تــا ذلــك مــواجــهــات شــديــدة مع 
قوات االحتال أمام بيت الشهيد الواقع على 
القرية، واملحاذي تمامًا  الرئيس في  ارع 

ّ
الش

لخط القطار.
ـــبـــان 

ّ
 الـــش

ُ
ــم يــــــــأل ــ خــــــال تـــلـــك املـــــواجـــــهـــــات، لـ

الــفــلــســطــيــنــيــون جــــهــــدًا فــــي تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة 
البعض  أشــعــل  بــالــقــطــار.  الــخــاّصــة  التحتية 
ــد الــــتــــي يــمــشــي  ــديــ ــحــ ــي مـــســـالـــك الــ ــ ــار فـ ــ ــنـ ــ الـ
أعمدة  قــّص  البعض  وحـــاول  القطار،  فوقها 
ــلــة لــــه، بــيــنــمــا كــســر آخــــرون 

ّ
الــكــهــربــاء املــشــغ

ــر، وكـــتـــبـــوا عــلــى ما  ــذاكـ ــتـ آالت اســـتـــصـــدار الـ
بقي من مرافق شعارات مناهضة لاحتال. 
مــردديــن  بفخر  ذلــك  عــن  املقدسيون  يتحدث 
األرقام املرتفعة لخسائر الشركة اإلسرائيلية 

املشغلة للقطار »سيتي باس«.
في املقابل، رّدد البعض ممن يريدون للشبان 
االحــتــجــاج »الــســلــمــي« و»الـــحـــضـــاري«، على 
رافق 

َ
حد تعبيرهم، ادعاءات أن القطار من امل

العامة في املدينة، وبالتالي ال مبرر منطقي 
وتقول  يقولون.  كما  الستهدافه،  أخاقي  أو 
فتاة فلسطينية تسكن في شعفاط لـ »العربي 
الجديد«: »أضطر الستخدام القطار للوصول 
إلى جامعتي اإلسرائيلية غربي القدس، ألنه 
الوسيلة الوحيدة املتاحة لي للوصول هناك، 
إال أني أرى استهدافه أمرًا طبيعيًا بل واجبًا، 
هـــذا الــقــطــار بــاخــتــصــار لــربــط املــســتــوطــنــات 
ــعـــرب«. ويــأتــي »الــقــطــار الخفيف«  وخــنــق الـ
ــة اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة تــتــشــارك 

ّ
ضــمــن خــط

فــيــهــا جــهــات حــكــومــيــة إســرائــيــلــيــة مــتــعــددة 
منها البلدية ووزارة املواصات، لبناء شبكة 
نقل عام حديثة ومتطورة في مدينة القدس 
املحتلة، وهي املدينة األولى التي يبني فيها 

االحتال قطارًا كهذا، وستتبعها تل أبيب.
يقول القائمون على هذه الخطة بأن القدس 
هــي املــديــنــة األكــبــر فــي إســرائــيــل لجهة عــدد 
ــّد لــهــا مـــن شــبــكــة مـــواصـــات  الـــســـكـــان، وال بــ
املـــوّحـــدة للشعب  »الــعــاصــمــة  بــكــونــهــا  تليق 
اإلسرائيلي«. ويــرّوج لهذه الخطة على أنها 
ستسّهل وصـــول اإلســرائــيــلــيــن إلـــى الــقــدس 
وتــنــقــلــهــم داخـــلـــهـــا، كـــمـــا ســتــجــعــلــهــا تــلــيــق 
باملستوى العاملي الستقطاب الّسياح. القطار 
ة سيادية واسعة يمتد مسار 

ّ
كجزء من خط

 
ّ
الــقــطــار الــخــفــيــف الــحــالــي، واملــســمــى »الــخــط
من مستوطنة  كيلومترًا،   14 نحو  األحــمــر«، 
»بــســجــات زئــيــف« شــمــالــي الــقــدس املحتلة، 
بيت حنينا وشعفاط  أراضــي  على  واملقامة 
وحــزمــا، إلــى منطقة »جبل هــرتــســل«. ويقف 
هذا املسار في 23 محطة، منها 3 محطات هي 
والــســهــل«، تخترق  »بيت حنينا، وشــعــفــاط، 
وبطبيعة  الفلسطينية.  شعفاط  قرية  وســط 
ـــف اإلســرائــيــلــيــون وجــــود هــذه 

ّ
ــال، يـــوظ الـــحـ

ــثــــاث، لــلــقــول بــــأن هــــذا الــقــطــار  املـــحـــطـــات الــ
الجميع عربًا ويــهــودًا، وأنــه مشروع  لخدمة 

»مدني حضاري«، ال شأن في السياسة فيه.
 
ّ
ــذا الــخــط فـــي املــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، ســيــمــتــد هــ
ـــ31 مــحــطــة، آخــرهــا  ــ ملــســافــة 21 كــيــلــومــتــرًا بـ
القدس  كــارم جنوبي  مستشفى هداسا عن 
مــلــيــاري شيكل  إلـــى  املــحــتــلــة، بتكلفة تــصــل 
مـــلـــيـــون دوالر  )نـــحـــو 650  ــلـــيـــار  املـ ونـــصـــف 
أمــــيــــركــــي(، وســيــنــتــهــي الـــعـــمـــل فـــيـــه حــســب 
 
ّ
التقديرات عام 2020. كما ُيخطط لبناء خط

قطار »الــجــامــعــة«، الــذي سيربط بــن حرمي 
الــجــامــعــة الــعــبــريــة شــرقــي املــديــنــة وغــربــهــا، 
إضـــــافـــــة إلــــــى خـــــط آخــــــر يـــصـــل مــســتــوطــنــة 
»رموت« في الشمال بمستوطنة »جيلو« في 
الجنوب، ومن املتوقع أن ينتهي العمل بهما 

عام 2025 بتكلفة 12 مليار شيكل )3 مليارات 
إلــى  إضـــافـــة  أمـــيـــركـــي(.  مــايــن دوالر  و110 
ذلــك هــنــاك 3 خــطــوط أخـــرى مــا زالـــت تنتظر 
املـــصـــادقـــة الــنــهــائــيــة عــلــى إنــشــائــهــا، ليصل 
بذلك عدد خطوط القطار الخفيف إلى ستة. 
كما تشمل الخطة اإلستراتيجية دعم خطوط 
ــذه بــنــظــام مــحــّســن ومـــطـــّور من  الـــقـــطـــارات هـ
خطوط الحافات التي تضمن تغطية كاملة 
مناطق  لجميع  الــســاعــة  مـــدار  عــلــى  ومكثفة 

القدس املحتلة.

ربط المستوطنات ومحاصرة 
الفلسطينيين 

هـــذه املــخــطــطــات هــي مــن ضــمــن خــطــة أوســع 
وتساَرع  السريعة،  والــشــوارع  الطرق  تشمل 
تنفيذها فــي الــســنــوات األخـــيـــرة. فــفــي الــعــام 
املــــاضــــي، افـــتـــتـــح رئـــيـــس الــــــــــوزراء بــنــيــامــن 
أحــد  والــــذي يحمل   20 رقـــم  نتنياهو شـــارع 
مفارقه اسم والــده »بنتسيون«، وهو يسّهل 
ــال الــــقــــدس املــحــتــلــة  ــمـ ــرور مــســتــوطــنــي شـ ــ مــ
والضفة إلــى جنوبها. إضافة إلــى شــارع 21 
ــــي شعفاط  ــقـــام عــلــى أراضـ املــتــصــل مــعــه واملـ
املصادرة. كما شهد العام املاضي بدء العمل 
املكثف على توسيع »شــارع بيجن« ووصله 

املحتلة ومنها إلى تل أبيب، أو شمال القدس.
وليس بعيدًا عن هذه املخططات والشوارع، 
الــرابــط بن  ما يجري في الــشــارع التاريخي 
يافا والقدس املحتلة، وهو ما يعرف بشارع 
بــاب الــواد، أو وادي علي، وهــو الــوادي الذي 
جرت على أطرافه أشرس املعارك بن القوات 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــديـ ــاهـ ــجـ الــصــهــيــونــيــة واملـ
عشية الــنــكــبــة. فــالــشــارع الـــذي يــعــرف الــيــوم 
بـــشـــارع رقـــم 1 ويـــربـــط الـــقـــدس املــحــتــلــة بتل 
 

ّ
أبـــيـــب، كــــان ضــيــقــًا بــمــســاريــن فــقــط فـــي كــل
اتــــجــــاه، يـــجـــري تــوســيــعــه الـــيـــوم لــيــصــبــح 3 

 اتجاه.
ّ

مسارات واسعة في كل
وبـــمـــوازاة الـــشـــارع، تــعــمــل الــجــرافــات بشكل 
حثيث على بناء جسر ضخم ومرتفع وحفر 
السريع  القطار  لتشغيل  اســتــعــدادًا  األنــفــاق، 
بن القدس املحتلة وتل أبيب الذي سيجعل 
املدينتن 28 دقيقة فقط،  االنــتــقــال بــن  زمــن 
القائم اليوم إلى  في حن أنه يصل بالقطار 
العمل  والــربــع. وسينتهي  الساعة  ما يقارب 
في هذا القطار السريع مع نهاية عام 2017. 
وهـــكـــذا يــمــكــن لــإســرائــيــلــيــن الـــذيـــن ُعـــرفـــوا 
ــات املـــروريـــة فــي الــقــدس  ــ بــتــذمــرهــم مــن األزمـ
املــحــتــلــة، أن يــصــلــوا إلــيــهــا ويــتــنــقــلــوا فيها 
عن  بعيدًا  فيها  اليهودي  التواجد  ويــعــززوا 

قطار 
تكريس 
االحتالل

أداة »حضارية« لفرض السيادة 
اإلسرائيلية على القدس

ال يمكن فصل مشروع »القطار الخفيف« في القدس عن سياسة االحتالل، فهو مشروع 
سياسي بامتياز يخدم األهداف اإلسرائيلية في تثبيت الوقائع على األرض، وإحكام السيطرة 
على »القدس الموّحدة كعاصمة إلسرائيل«. القطار الذي يربط في ما بين المستوطنات، 

يحاصر األحياء العربية ويمنعها من التوسع، ويقضي على أي أمل بإنشاء دولة فلسطينية 
أبيب.  تل  على  لتعميمه  االستعدادات  تتم  ما  وهو  عاصمتها،  الشرقية  القدس  تكون 

هكذا، يسعى االحتالل لتثبيت وجوده بأدوات »حضارية« وبشعارات المصلحة العامة
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االعتقال اإلداري للمقدسيين: هل يقمع انتفاضتهم؟ اتصاالت لقائمة عربيّة موّحدة لالنتخابات اإلسرائيلية

ــزان  ــ ــيـ ــ ــفــــظ املـ ــة، وتــــحــ ــلــ ــتــ فـــــي املــــديــــنــــة املــــحــ
الديموغرافي الذي يريد.

آخر  االحتال هدفًا  الوقت نفسه، يحقق  في 
بــشــق هـــذه الـــشـــوارع وإنــشــاء الــقــطــارات، هو 
تــقــيــيــد قـــــدرة الــفــلــســطــيــنــيــن عــلــى الــتــوّســع 
ــذه املــخــطــطــات  ــهـ وتــشــكــيــل كــتــلــة واحــــــــدة، فـ
تحّول بعض القرى واألحياء الفلسطينية في 
القدس املحتلة إلى أحياء أصغر مفصولة عن 
ويصبح  والسكانية،  الجغرافية  امتداداتها 
، بــحــاجــة إلـــى نصف 

ً
ابـــن بــيــت صــفــافــا، مــثــا

ساعة لينتقل إلى بيت جاره املقابل له، بعد 
أن كان يقطع الشارع مشيًا على األقدام ليراه. 
أمل  أي  الخفيف يقضي على  القطار  أن  كما 
لدى السلطة الفلسطينية بإنشاء دولة تكون 
القطار  إن خــط  إذ  الــقــدس عاصمتها،  شــرق 
الــقــدس بغربها ويــثــبــت املقولة  يــصــل شـــرق 

اإلسرائيلية حول »القدس املوّحدة«.
آرييل  وكان رئيس حكومة االحتال السابق 
شارون قال في يوليو/تموز 2005 خال حفل 
الخفيف،  القطار  بناء  اتفاقية  على  التوقيع 
ــدم هــــدفــــن: »تــطــويــر  ــذا املـــخـــطـــط يـــخـ ــ ــأن هـ ــ بـ
البنى التحتية وتعزيز القدس«. وأضاف في 
خطابه حينها: »أعتقد أنه يجب أن نخوض 
كـــل املـــعـــارك مـــن أجــــل فــعــل أي شــــيء يــســاهــم 
فــي تــعــزيــز الــقــدس وبــنــاء الـــقـــدس، وتــوســيــع 
أبــد اآلبــديــن كعاصمة  إلــى  الــقــدس، وبقائها 
لدولة  املــوّحــدة  والعاصمة  اليهودية  الشعب 
أمامكم بدعم كل جهد  أتعهد  وأنــا  إسرائيل، 

في هذا اإلطار«.

القطار اليوم
بعد أسبوع من املواجهات في يوليو/تموز 
املــاضــي، عــاد القطار للمرور من وســط قرية 
ــن خــطــط  ــع اإلعـــــــان عــ ــاط، مـــتـــرافـــقـــًا مــ ــفـ ــعـ شـ
ــبــــدايــــة رافـــقـــت  لــحــمــايــتــه ومــــراقــــبــــتــــه. فــــي الــ
دوريــــات شــرطــة االحــتــال سير الــقــطــار، وتم 
تكثيف أعداد عناصر الشرطة املتواجدة في 
ــق فــي سماء 

ّ
املــنــطــقــة. إضــافــة إلـــى ذلـــك، تــحــل

املدينة بشكل شبه يومي طائرة ملراقبة أشمل 
من السماء. كما قامت بلدية االحتال بإنشاء 
محطة إلطاق منطاد هوائي مزّود بكاميرات 
الشمالي،  شعفاط  قرية  مدخل  على  مراقبة 
اإلسرائيلية.  الشرطة  مع  بالتعاون  شغلها 

ُ
ت

القطار حتى بعد كل  ولــم يتوقف استهداف 
هذه الترتيبات األمنية، فحوادث إلقاء الجارة 
واملولوتوف عليه مستمرة وهي شبه يومية. 
وقد أدى ذلك إلى انخفاض أعداد املسافرين 
فيه بنسبة 20 في املائة، ووقعت أعطال بما 

يقارب ثلث العربات املوجودة.
ــق عــلــى ذلـــك لـ 

ّ
أحـــد الــشــبــان مــن شــعــفــاط يــعــل

»العربي الجديد« بالقول: »القطار لدى الناس 
ــرادف لــلــمــســتــوطــنــن، وعــنــدمــا تــقــول  ــ هــنــا مــ
مستوطنن فإنهم فورًا يتذكرون الشهيد أبو 
خضير«، متوقعًا أن يستمر استهداف القطار 
 

ّ
من قبل الشبان الغاضبن. وال يبقى في ظل
كل هذه الخطط التي ينتمي لها القطار مكان 

ملن يقول: »هذا مرفق عام، اتركوه وشأنه!«.

H H

يحاصر القطار 
التجمعات العربية في 

القدس ويربط ما بين 
المستوطنات

يقضي على أي أمل 
بإنشاء دولة فلسطينية 

تكون شرق القدس 
عاصمتها

تحقيق

يسهم رفع نسبة 
التصويت في الوسط 
العربي بتغيير الخارطة 
االنتخابيّة )فرانس برس(

االحتالل يزيد اإلجراءات األمنية لحماية القطار )توماس كويكس/فرانس برس(

)Getty( 300 ألف مقدسي يخضعون لسلطات االحتالل

وائل قنديل

سواء فاز املنصف املرزوقي برئاسة 
تونس أم لم يفز، يظل الرجل عالمة 
فارقة على خريطة التغيير في دول 

الربيع العربي، ذلك أن املنصف جسد 
طوال فترة وجوده رئيسًا لتونس 

املعنى الكامل والحقيقي ألن تحكم 
الثورة ولو مؤقتًا عقب عقود من 

االستبداد سقطت بفعل ثوري غير 
ناقص.

لقد مثل املرزوقي خالل رئاسته 
 في نفوس جمهور 

ً
تونس الثورة أمال

التغيير العربي بأنه باإلمكان أن 
تصعد الثورة إلى سدة الحكم، تعبيرًا 

عن إرادة التحول من ديكتاتورية 
دولة الرجل الواحد والحزب 

الواحد والصوت الواحد، إلى دولة 
الديمقراطية والتعددية والحريات، 
فالرجل لم يأت من كهوف الدولة 
العميقة، ولم يكن يومًا جزءًا من 

النظام الساقط، بسلطته ومعارضته، 
بل شكل في الحالة التونسية على 

نحو ناصع ومكتمل النموذج الكامل 
للمعارض الحقيقي املنتمي إلى ثورة 
شعبه، وليس ذلك املعارض الذي قرر 

أن يتملق الريح ويمتزج بتفاعل جديد 
 فيه.

ً
لم يكن عنصرًا أصيال

في كتابه »إنها الثورة يا موالي« 
يقول املنصف املرزوقي، إنه من 

الثوابت التي تتردد عبر التاريخ حتى 
تكاد تكون قوانني، أنه ال تقوم ثورة 

إال وقامت لها ثورة مضادة، وأنَّ لكل 
ثورة ثمنًا باهظًا، وأن الثوار ليسوا 
من يجنون ثمار الثورة، وأنه ال بد 
أحيانًا من زمٍن طويل حتى تحقق 

الثورة أهدافها«.
ويبدو أن الرجل كان يقرأ كف تونس 
بعد ثورة الياسمني، حيث تشير كل 

التحركات السياسية التي تسبق 
جولة اإلعادة في انتخابات الرئاسة، 

إلى أن منطق الصفقة يسود على 
معيار الثورة، وأن فقه املساومات 

واملواءمات يعلو على املبدأ األخالقي 
والثوري، وبالرغم من ذلك يمضي 
املرزوقي في خوض املعركة حتى 
النهاية، وسط أعاصير برجماتية 

عاتية، تكفي لدفع أي ثائر حقيقي 
إلى االنسحاب إلى شواطئ اإلحباط، 

كما فعل البرادعي مع أول اختبار 
حقيقي لصموده الثوري، وانسحب 
من سباق االنتخابات الرئاسية في 

 
ً
2012، وآثر أن يخلد إلى التنظير بدال

من االشتباك في النضال.
وإذا كانت الساعات األخيرة قد 

أظهرت أن تحالفات املنفعة اللحظية 
تحيط باملنصف املرزوقي قبل أيام 

من جولة الحسم، فإن ثبات هذا 
املناضل في وجه كل املنغصات 

وخيبات األمل في األقربني 
 فريدًا 

ً
واألصدقاء، تجعل منه مثاال

للمقاتل الحقيقي في ساحات 
الديمقراطية، بما يجعلك تتمنى لو أن 

على رأس السلطة في الدول العربية 
 مثله. 

ً
رجاال

لقد تجاهلوا دعوة املنصف املرزوقي 
إلى الجلسة االفتتاحية لبرملان 

يتقاسمه كل من حزب »نداء تونس« 
املمثل للدولة العميقة، و حركة 

»النهضة« اإلسالمية، وقيل في 
تفسير هذه السقطة إنها »أسباب 

بروتوكولية« ولكي ال يتم املزج بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية، رغم 

أن أصحاب هذا التفسير املضحك 
لم يفسروا دعوتهم أول من تولى 

منصب الرئاسة بعد سقوط بن علي 
وهروبه فؤاد املبزع والذي كان رئيسًا 

ملجلس النواب في زمن املخلوع.
 وبعيدًا عن هذه »األجواء 

البروتوكولية جّدًا« يرى قطاع من 
التونسيني أن الكتلتني الكبيرتني في 
البرملان خالفتا الدستور الذي ينص 

في الفصل 52 منه على حتمية 
انتخاب رئيس البرملان في أول جلسة 
انعقاد، غير أن الطرفني الغارقني في 
تفاهمات سرية وعلنية قررا تأجيل 
هذا االستحقاق، انتظارًا لتفاهمات 

تدور حالّيًا بشأن الرئاسات »البرملان 
والجمهورية والحكومة«

إن أجمل ما في رحلة املنصف 
املرزوقي في محيط السياسة 

التونسية بعد الثورة أنه يخوض 
معاركه بروح الثوري وقيمه 

ومبادئه، وليس بمقتضى الصفقات 
والتربيطات، بصرف النظر عن النتائج 
واملآالت.. ولكل ما سبق نقول من باب 

اإلنصاف: شكرًا املنصف املرزوقي، 
دمت لنا ثورّيًا نقّيًا سواء رئيسًا في 

قصر قرطاج، أم معارضًا من خارجه.

فلننصف 
المرزوقي

مرور
الكرام

الذي  املحتلة،  القدس  رقــم 4 جنوبي  بشارع 
شــّوه ما بقي من طابع بيت صفافا القروي 
السريعة  الستة  بمسالكه  أراضــيــهــا،  وقــّســم 
في كا االتجاهن، والذي يهدف إلى تسهيل 
وصــول املستوطنن في »جــوش عتصيون« 
ــى قـــلـــب مـــديـــنـــة الـــقـــدس  ــ شـــمـــالـــي الــخــلــيــل إلـ

عــنــاء االنــتــظــار والــتــأخــر. وقــد ســاهــم القطار 
الــخــفــيــف خــــال الــشــهــر األول مـــن افــتــتــاحــه 
الغربي،  القدس  الزائرين ملركز  بارتفاع عدد 
إلى ما يقارب 430 ألف زائر في الشهر؛ وهو 
مـــا يــمــثــل ارتــفــاعــًا بــنــســبــة 46 فـــي املـــائـــة عن 

العامن السابقن.
وفي حديث لـ »العربي الجديد«، يقول عنان 
السياحي  التجمع  فــي  العاملن  أحــد  غــيــث، 
املـــقـــدســـي، وهــــو تــجــمــع فــلــســطــيــنــي يــحــاول 

للسائح  فلسطينية  سياحية  بــرامــج  إيــجــاد 
القطار  بناء  إن  املحتلة،  الــقــدس  فــي  الغربي 
الــســريــع مـــن تـــل أبــيــب إلـــى الـــقـــدس والــقــطــار 
الخفيف داخــل الــقــدس، هــو إحــدى الوسائل 
ــــذي لـــم تعد  الســتــقــطــاب الــســائــح الــعــاملــي الـ
وانتقل  التقليدية،  السياحة  مكاتب  تغريه 

إلى نمط السياحة الفردية.
ويـــضـــيـــف غــــيــــث: »تـــضـــمـــن هــــــذه الــشــبــكــة 
للسائح  املــواصــات  من  والسريعة  املريحة 

الــفــردي التنقل مــن مــطــار بــن غــوريــون إلى 
قلب القدس املحتلة والتنقل داخلها، وهي 
ــتـــازة تــســهــل اســـتـــقـــطـــاب املـــزيـــد  ــة مـــمـ ــدمـ خـ
مــن الــســائــحــن«. وال يفصل غــيــث مــشــروع 
عــن مشاريع  والــســريــع  الخفيف  الــقــطــاريــن 
اقتصادية سياحية أخرى، تسعى سلطات 
االحــتــال إلــى تنفيذها فــي الــقــدس املحتلة 
مــثــل بــنــاء املــجــمــعــات الــتــجــاريــة الضخمة 
ــقـــدس الــتــاريــخــيــة، في  ــوار الـ ــ بـــمـــحـــاذاة أســ

اإلسامي  العربي  الطابع  لتغيير  محاولة 
للمدينة.

ــًا تـــطـــويـــريـــة  ــيــــس »خــــطــــطــ ــبــــق لــ كـــــل مـــــا ســ
ــــات« فــــحــــســــب، بـــــل هـــــي خــطــط  ــــواصـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
تــطــويــريــة لــلــمــواصــات فـــي ســبــيــل خــدمــة 
ــتــــال  ــــدف الــــبــــقــــاء والــــتــــمــــدد. يــــريــــد االحــ هــ
ــيـــاة  ــات الـــحـ ــومــ ــقــ  مــ

ّ
ــل ــ ــ أن يــــوفــــر لـــنـــفـــســـه كـ

كافية  ــدادًا  ــ أعـ ليضمن  املــريــحــة،  الــعــصــريــة 
والعمل  للسكن  تسعى  اإلســرائــيــلــيــن،  مــن 
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تونس ـ صالح الدين الجورشي

بدأ حزب نداء تونس يكشف عن األسلوب 
الــعــام.  الــشــأن  إدارة  فــي  الـــذي سيعتمده 
وقد بدا هذا األسلوب بعيدًا، إلى حد ما، 
عــن مــا راج عــن نــيــة الــحــزب وقــيــادتــه في 
العملية  على  واالنــقــاب  السلطة  احتكار 
الديمقراطية، وخصوصًا أن ميزان القوى 
لو  لــه بذلك حتى  لــن يسمح  على األرض 

أراد االنفراد بالقرار. 

الجديدة ملجلس  التركيبة  أثبتته  ما  هذا 
ــواب، فــــحــــزب نـــــــداء تــــونــــس ال يــمــلــك  ــ ــنــ ــ ــ ال
التنسيق  عليه  يفرض  ما  وهو  األغلبية، 
بـــ23 مقعدًا،  مــع حــزبــن آخــريــن يتمتعان 
ويــصــبــح   ،85 يــمــلــك  »الـــــنـــــداء«  أن  وبـــمـــا 
بذلك املجموع 109 مقاعد، وهي األغلبية 
املطلوبة لتمرير الحكومة املقبلة. مع ذلك، 
يجب على »الــنــداء« أن يسعى لكي تكون 
القاعدة البرملانية أوسع من ذلك ليضمن 
استقرارًا لحكومته، وأيضًا عدم االرتهان 
املستقبل.  فــي  ينقلب عليه  قــد  ألي طــرف 
هــــذا هـــو اإلطــــــار الـــبـــرملـــانـــي الـــــذي وجـــده 
حزب الباجي قائد السبسي، والذي عليه 

أن يتكيف معه. 
وعلى ضوء ذلك، يمكن فهم السبب الذي 
البرملان مفتوحة منذ  جعله يترك جلسة 
الـــحـــظـــة األولـــــــى، رغــــم الــــجــــدل الــقــانــونــي 
والـــســـيـــاســـي الـــــذي تـــرتـــب عـــن ذلـــــك. وقــد 
رئاسة  تكون  أن  »النهضة«  حركة  أرادت 
تنازالت  مقابل  في  البرملان من حصتها، 
»النداء«، لكن  لـ كانت تنوي تقديمها بها 
ذلــك لم يتحقق بعد، ألن هــذا األخير كان 
وال يـــزال حــريــصــًا عــلــى أن تــكــون رئــاســة 
التفاوض  له، في مقابل  النيابي  املجلس 

على مساعدي الرئيس. 

وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، آخــــــــر مــــــا يــــريــــده 
الشعبية«  »الجبهة  إغضاب  هو  »النداء« 
اليسارية، وهو ما يفسر الزيارة التي قام 
الجبهة. هــذا دون  إلــى مقر  السبسي  بها 
إهــمــال شــريــكــن محتملن هــمــا االتــحــاد 
الثالثة  الكتلة  يشكل  الــذي  الحر  الوطني 
ــزب آفــــاق  ــ ــذلــــك كــتــلــة حـ ــرملــــان، وكــ ــبــ فــــي الــ
تونس الذي يتهيأ للمشاركة في تركيبة 

الحكومة. 
وتنشغل قــيــادة حــزب الــنــداء هــذه األيــام، 
ــن: مــن جــهــة أولـــى، الــعــمــل عــلــى عــدم  بــهــمَّ
بــعــثــرة املــشــهــد الــبــرملــانــي الــــذي سيشكل 
املــقــبــلــة،  قـــاعـــدة أســاســيــة إلدارة املــرحــلــة 
ومــن جهة أخــرى يريد الــحــزب أن يحسم 
ــة لـــانـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــانـ ــثـ ــائـــج الــــجــــولــــة الـ ــتـ نـ

الرئاسية لصالح السبسي. 
هـــكـــذا، يــتــبــن أن مــســألــة »االنـــقـــاب على 
الديمقراطية« تبقى إلى حد اآلن فرضية، 
لكن املــؤكــد أيــضــًا أنــه فــي املــقــابــل، تتوفر 
عــوامــل عــديــدة مــن شــأنــهــا أن تــنــجــح في 
ــام مــــحــــاوالت »الـــــــردة«  ــ قـــطـــع الـــطـــريـــق أمــ
ستمثل  السياسية  فالشراكة  السياسية. 
قــاعــدة الــســلــطــة، وهـــو مــا ســيــوفــر فرصة 
هامة للمعارضة واملجتمع املدني للدفاع 

عن الحقوق والحريات بشكل فعال.

الختامية لنيابة الثورة أن »مبارك ُعرض عليه 
مــا انــتــهــى إلــيــه االجــتــمــاع األمــنــي فــي حينه، 
ــوزراء املــعــنــيــن بــالــجــوانــب  ــ ــ ـــب الـ

ّ
فــقــبــلــه، وجـــن

االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وعلى 
ــوزراء، الــتــعــامــل مع  ــ رأســهــم رئــيــس مجلس الــ
ــداث مــنــذ ذلـــك الـــيـــوم، وحــتــى 31 يــنــايــر/ ــ األحـ
ــانــــون الــــثــــانــــي، وانــــفــــرد وحـــبـــيـــب الـــعـــادلـــي  كــ

ومساعدوه بالتعامل معها«.
الــعــادلــي، وفــي إطــار  إلــى »أن  التقرير  ويشير 

تــنــفــيــذ أوامـــــر مـــبـــارك بــمــجــابــهــة الــتــظــاهــرات 
يناير/  24 اجتماعًا في  أمنّيًا، عقد  السلمية، 

كــانــون الــثــانــي مــع مــســاعــديــه، اتــفــقــوا خاله 
ومنعهم  بالقوة،  املتظاهرين  قمع  خطة  على 
من التجمع والحيلولة دون بلوغهم امليادين 
ــر  ــا عــكــســتــه أوامــ ــو مـ الـــعـــامـــة وتــفــريــقــهــم، وهــ

عمليات مديريات األمن«.
وبــحــســب الــتــقــريــر فـــإن »املــتــهــمــن حــســن عبد 
الـــرحـــمـــن، وإســمــاعــيــل الـــشـــاعـــر، وأحـــمـــد عبد 
ــذوا مــا تــم االتــفــاق 

ّ
الــرشــيــد، وعــدلــي فــايــد، نــف

عليه فــي االجــتــمــاع، وقــمــعــوا تــظــاهــرات يــوم 
25 يــنــايــر بــقــوة وعــنــف، واســتــخــدمــوا خاله 
ــة، املـــحـــظـــور  ــيــ ــاطــ ــطــ ــرة الــــخــــرطــــوش واملــ ــ ــيـ ــ أعـ
مما  السلمية،  التظاهرات  لفض  استخدامها 
أسفر عــن سقوط 4 قتلى وعــدد مــن الجرحى 
مــــن املـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي مــحــافــظــتــي الــســويــس 

والقاهرة«.
التأكيد أن »مبارك  الثورة إلى  وانتهت نيابة 
ميدان  لتظاهرات  الشرطة  كيفية فض  شاهد 
ــوم 25 يـــنـــايـــر، وتــابــع  الــتــحــريــر فـــي نــهــايــة يــ
نتائج ذلك في محافظات السويس والقاهرة 
تحذيرات  من  الرغم  على  وأنــه  واإلسكندرية، 
العادلي من كثافة حشود املتظاهرين املتوقعة 
وحــاجــتــه ملــعــونــة الــقــوات املــســلــحــة، ومـــا نتج 
السلمين  للمتظاهرين  الشرطة  مواجهة  عن 
من سقوط قتلى ومصابن، قبل نتيجة فض 
قوات الشرطة لتظاهرات 25 يناير، أصّر على 
استكمال قوات الشرطة لخطتها في مواجهة 
الحتمية  بالنتيجة  عــابــئ  غــيــر  الــتــظــاهــرات، 

لذلك في التظاهرات الاحقة في 28 يناير«.
ويـــضـــيـــف الـــتـــقـــريـــر أنـــــه »فـــــي ســـبـــيـــل تــنــفــيــذ 
ومنع  السلمية  التظاهرات  قمع  على  االتــفــاق 
املتظاهرين من الوصول إلى امليادين العامة، 
جــهــاتــهــا  جـــمـــيـــع  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  حــــشــــدت 
القتالية من  وقطاعاتها، واستخدمت قواتها 

القاهرة ـ العربي الجديد

النقاب  الــجــديــد«  »الــعــربــي  تكشف 
تدين  مصرية  رسمية  وثــائــق  عــن 
مــبــارك،  املــخــلــوع، حسني  الرئيس 
ووزيـــــــر داخـــلـــيـــتـــه حــبــيــب الــــعــــادلــــي وأركــــــان 
نـــظـــامـــهـــمـــا، بــقــتــل املـــتـــظـــاهـــريـــن خـــــال ثــــورة 
التي تجاهلتها محكمة  الوثائق  2011، وهي 
بـــّرأت مــبــارك ونجاه  الــقــاهــرة، التي  جنايات 
ــادلـــي، و6 قـــيـــادات أمــنــيــة  ــعـ عــــاء وجـــمـــال والـ
مـــن كـــبـــار مـــســـاعـــديـــه، يــــوم الــســبــت املـــاضـــي. 
ــابـــة  ــيـ والـــــوثـــــائـــــق عـــــبـــــارة عـــــن خـــــاصـــــات »نـ
الثورة«، وهي اللجنة التي شكلت خال عهد 
الــرئــيــس املـــعـــزول، مــحــمــد مـــرســـي، للتحقيق 
بقتل املتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون 
ــك فـــي الــقــضــيــة املــعــروفــة  ــ الـــثـــانـــي 2011، وذلـ
»نيابة  وتكشفت  القرن«.  »محاكمة  بـ إعامّيًا 
الثورة« في تقريرها املحّرر بتاريخ 7 مايو/

أيار 2013، أنه »في سبيل تنفيذ املتهم حسني 
مــبــارك عــزمــه قــمــع الــتــظــاهــرات السلمية، أمــر 
بــعــقــد اجــتــمــاع فـــي تـــاريـــخ 20 يــنــايــر/كــانــون 
الــوزراء  الثاني 2011، برئاسة رئيس مجلس 
أطــرافــه من املسؤولن  )أحمد نظيف(، وحــدد 
عن أمن الباد في الداخل والخارج، ووجههم 
العادلي  حبيب  املتهم  يطلبه  ملــا  لاستجابة 
من أجل تنفيذ خطة القمع«. وأوضحت املذكرة 

األدلّة المخفيّة
وثائق إدانة مبارك والعادلي واآلخرين

أوًال بأول

إضاءة

األخير  أن  نظامه،  ورموز  مبارك  حسني  برّأت  التي  المحكمة  تجاهلتها  مصرية،  رسمية  وثائق  ُتظهر 
ووزير داخليته، حبيب العادلي، أصدرا األوامر بإطالق النار على المتظاهرين خالل ثورة 2011، بعكس ما 

جاء في حكم براءتهما، السبت الماضي

قيادات مختلفة 
وأوامر عليا

أمر مبارك باالستجابة لما 
يطلبه حبيب العادلي من 

أجل تنفيذ خطة القمع

شاهد مبارك كيفية فض 
التظاهرات في نهاية 25 

يناير وأصّر على الخّطة

45
سياسة

صعوبة »االنقالب« على الديمقراطية

املسلحة  الــدعــم  وكــتــائــب  الــخــاصــة  العمليات 
التعامل  بــهــا  املــنــوط  قــتــالــّيــًا،  نــارّيــًا  تسليحًا 
مــع الــبــؤر اإلجــرامــيــة واإلرهــابــيــة، واملــحــظــور 

استخدامها في مواجهة التظاهرات«.
وبــحــســب الــتــقــريــر »اســتــخــدمــت قــــوات األمـــن 
الــتــابــعــة ملــديــريــات األمــــن، مــجــمــوعــات قتالية 
ــدم أهــلــيــتــهــا لــلــتــعــامــل مــع  ــ ــًا، أثـــبـــتـــت عـ أيــــضــ
التظاهرات، كما جّهزت الذخيرة النارية الحية 
والخرطوش )الرش واملطاطي(، الستخدامها 

ل«.
ّ
في مواجهة املتظاهرين العز

ــظــهــر الــشــهــادات الــعــامــة فــي الــتــقــريــر »أنــه 
ُ
وت

ــار تنفيذ مــا اتــفــق عليه املــتــهــمــون من  فــي إطـ
ــــرورة تــفــريــق املــتــظــاهــريــن ومــنــع بلوغهم  ضـ
امليادين العامة وعلى رأسها ميدان التحرير، 
صدر في تمام الواحدة والنصف ظهر يوم 28 
يناير أمر بتفويض قادة التشكيات والقوات 
املنتشرة في القاهرة التعامل مع املتظاهرين 

بالقوة، حسب رؤية كل منهم للموقف، عاملن 
بــــأن تــلــك الـــقـــوات مــدجــجــة بــالــفــعــل بأسلحة 

وذخيرة قاتلة«.
في  الشرطة  قــوات  »استمرت  التقرير:  وتــابــع 
ــيــــرة الـــخـــرطـــوش واملــــطــــاط صـــوب  إطــــــاق أعــ
املتظاهرين، ملنعهم من بلوغ ميدان التحرير 
يوم  مساء  والنصف  الخامسة  الساعة  حتى 
املــتــظــاهــريــن لعبور  يــنــايــر، فــاســتــدرجــوا   28
األطواق األمنية املوضوعة على منافذ امليدان، 
ــدر األمـــر  ــــدأوا فـــي الـــولـــوج إلــيــه صـ وعــنــدمــا بـ
لقوات خدمات تأمن وزارة الداخلية بإطاق 
النار مباشرة صوب املتظاهرين، الذي لم يكن 
لــيــصــدر إال مـــن خـــال وزيــــر الــداخــلــيــة وبــعــد 

موافقة رئيس الجمهورية«.
تــأمــن وزارة  »فـــإن خــدمــات  التقرير  وبحسب 
ــإطـــاق الـــنـــار،  ــر بـ الـــداخـــلـــيـــة، الــــصــــادر لــهــا أمــ
مــقــصــود بــهــا الـــقـــوات املــتــواجــدة فــي املحيط 
التحرير،  مــيــدان  عــلــى  املــطــل  لـــلـــوزارة  البعيد 
والذي يبعد عن سور مبناها حوالي 300 متر، 
وتــّم سحب القوات األخــرى كافة املشاركة في 
قمع التظاهرات، لتعزيزها، وأغلبها مدججة 
 واملــطــاطــي(، والــطــلــقــات 

ّ
ــــرش بــالــخــرطــوش )الـ

اآللــيــة، وفــي نهاية األمــر تــم تدعيمها بقوات 
األمــن  وقـــوات  الخاصة،  العمليات  مــن  قتالية 
بتسليحها القتالي، فباتت كل القوات منوطة 

بتنفيذ أمر إطاق النار صوب املتظاهرين«.
ومــمــا خــلــصــت إلــيــه نــيــابــة الـــثـــورة أن »خــطــة 
 

ّ
ــطــل

ُ
امل ملحيطها  كــانــت  الداخلية  وزارة  تــأمــن 

العيني  القصر  وشـــارع  التحرير  مــيــدان  على 
ومــيــدان الظــوغــلــي والــتــقــاطــعــات املــؤديــة إلــى 
تلك الشوارع، وتعاملت قوات الشرطة بالفعل 
إلى  السلمين حال وصولهم  املتظاهرين  مع 
مــشــارف مــيــدان الــتــحــريــر، الــســاعــة الخامسة 
والنصف مساًء، بطلقات الخرطوش واملطاطي 
والحي، من دون وجود ضرورة لذلك أو وجود 

محاولة القتحام مبنى الوزارة«.
ــا ثــبــت مـــن أقــــوال  وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن »مــ
التمركز  أماكن  أن  يؤكد  واملصابن،  الشهود 
الـــســـابـــقـــة، هـــي ذات أمـــاكـــن إطـــــاق الـــنـــار من 
قـــوات الــشــرطــة، والــــذي أدى إلـــى تــزايــد أعـــداد 
حاالت الوفاة واإلصابات، وفي ساعة وتاريخ 
ثـــبـــت فـــي بــنــد ســـابـــق، في 

ُ
يــتــطــابــقــان مـــع مـــا أ

أكدت حركة شباب »6 أبريل« المصريّة، جبهة أحمد ماهر، أن تظاهرات 
غد الجمعة، ستشمل المحافظات والمدن الكبرى في مصر،  وفق ما 
أعلنه منسق الحركة عمرو علي. وقال إّن »الشباب، وفي مقدمتهم 
أهالي الشهداء، هم المحرك الرئيس لتلك الدعوات وليس أي كيان آخر«، 
معتبرًا أنّهم »عبروا عن تواجدهم، يوم السبت الماضي وسيستمرون 
محاكمة  مقدمتها  وفي  مطالبهم،  تحقيق  حتى  التظاهر  في 

مبارك وأعوانه جنائيًا«، داعيًا إلى المشاركة في التظاهرات.

»6 أبريل« تدعو للتظاهر 

تؤكد أقوال الشهود التي وقفت 
ــة، أن »الـــشـــرطـــة  ــابـ ــيـ ــنـ الـ عــلــيــهــا 
املــــوجــــودة فـــي مــنــافــذ املــيــاديــن 
ــرة واملـــــحـــــافـــــظـــــات،  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ فــــــي ال
تــتــبــع مــخــتــلــف قــطــاعــات وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، ويــخــضــع كـــل مــنــهــا 
لقيادة مغايرة لألخرى، إال أنها 
اتخذت نهجًا واحدًا في تعاملها 
مع املتظاهرين بالعنف والقوة، 
بما يجزم بأن األوامــر املوّجهة إليها صدرت من قيادات 
»أن وزارة  الـــتـــقـــريـــر  ــح  ــ ــ تـــقـــودهـــا جـــمـــيـــعـــًا«. وأوضـ عــلــيــا 
الــداخــلــيــة عكفت عــلــى طــمــس بــعــض أدلـــة إدانــــة املتهمن 
بالتاعب في دفاتر األسلحة والذخيرة، تحديدًا التابعة 

لجهات األمن املركزي.

نواف التميمي

هل يستطيع الرئيس 
 إلزام قيادات 

ً
الفلسطيني فعال

األجهزة األمنية بوقف التنسيق 
مع نظرائهم اإلسرائيليني؟ 

وملاذا اندفعت قيادات فلسطينية 
سياسية الجترار تهديدات 
الرئيس أبو مازن، في حني 

صمتت القيادات األمنية املعنية 
 وأخيرًا باألمر. العارفون 

ً
أوال

ببواطن األمور يشككون بقدرة 
الرئيس الفلسطيني على تنفيذ 

تهديداته ألن التنسيق األمني 
مع إسرائيل وصل الى حالة 
من التشابك والتعقيد بحيث 

يصعب فك حلقاته، خاصة وأنه 
لم يعد يقتصر على تنسيق 
بني قيادات الصف األول في 
األجهزة األمنية، بل انساب 

ليصبح من صالحيات كوادر 
أمنية صغيرة تتصرف في 
كثير من األوقات من دون 

الرجوع الى قياداتها العليا. ثم 
إّن العالقات »الشخصية« بني 
القيادات األمنية الفلسطينية 

ونظيراتها اإلسرائيلية توثقت 
الى حّد »الصداقة« بحيث إنها 
لم تعد تخضع لقواعد مهنية 

صارمة، وصارت اللقاءات بني 
قيادات الطرفني تتم بال مواعيد 
رسمية، وتعقد في أماكن غير 
رسمية بال محاضر رسمية. 

األمر اآلخر أن األجهزة األمنية 
الفلسطينية باتت، منذ تولي 

أبو مازن مقاليد السلطة، تتلقى 
ميزانيات خاصة ومباشرة من 

اإلدارة األميركية التي تشارك 
في تدريب العناصر األمنية 

الصغيرة والكبيرة، بل وتتدخل 
في التعيينات والترقيات للكوادر 
األمنية وتمنح »حسن السلوك« 

لهذا الضابط أو ذاك. املسألة 
األخرى، هي أن قيادات الصف 

األول في األجهزة األمنية تعلمت 
من تجارب سابقة، وبالتالي 
أخذت بتحصني تلك املواقع 

بالكثير من املوالني للقيادات 
أكثر من والئهم لألجهزة، 

والتحصن باحتياطي مالي وافر، 
يحصنها ضد أي حصار مالي 

قد يفرض عليها إذا ما تغير 
هوى أبو مازن. والواقع أن أمر 

»القوة« بلغ ببعض هذه القيادات 
الى التخلي عن ألقابها التنظيمية 
أو العسكرية، ومنح ذواتها ألقابًا 
أكثر سلطوية من قبيل »الباشا«.

»االستقاللية« املالية لقيادات 
األجهزة األمنية الفلسطينية، وما 

يدعمها من »حماية« من قبل 
األجهزة األمنية الغربية »املانحة«، 

جعل التنسيق األمني يتوغل 
بل »يتغول« في دواليب السلطة 

الفلسطينية، وهو ما يزكي 
التشكيك في قدرة الرئيس أبو 

مازن على تنفيذ تهديداته ما لم 
تأت ضمن حزمة شاملة من »فك 

االرتباط« مع االحتالل.

للحديث 
تتمة

»غول« 
التنسيق األمني

مختصر

على

مسؤوليتنا

الحدث وأخواته

ــّوف مـــــســـــؤولـــــون فــي مع الحدث ــخــــ تــــ
آذار   14 قـــــوى  فــــي  ــزاب  ــ ــ أحـ
ــن أن يــكــون  ــان، مــ ــنـ ــبـ فــــي لـ
هـــــــدف مــــشــــاريــــع ســكــنــّيــة 
ــيــــهــــا رجــــــــــــال أعـــــمـــــال  ــنــ ــبــ يــ
مــقــربــون مـــن »حــــزب الــلــه« 
الغربي  البقاع  مناطق  في 
ــنــــان(، إحـــــداث  ــبــ )شــــرقــــي لــ
هذه  في  ديمغرافي  تغيير 
ــقـــة، وخــــصــــوصــــًا أن  ــنـــطـ املـ
عّد متدنية 

ُ
أسعار الشقق ت

ــبــــة ألســــــعــــــار الــــســــوق  نــــســ
اللبنانية.

■  ■  ■ 

تــــــتــــــخــــــّوف مــــــــصــــــــادر فـــي 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي لــبــنــان، مــن عــمــل أمني 
قــــــــــد يــــــســــــتــــــهــــــدف مــــخــــيــــم 
ــــي مــديــنــة  ــلــــوة فـ ــــن الــــحــ عـ
ــيـــدا )جـــنـــوبـــي لـــبـــنـــان(،  صـ
وتــــــعــــــزو هــــــــذه األوســــــــــاط 
»انتقال  إلــى  القلق  أسباب 
املـــطـــلـــوب شـــــادي املـــولـــوي 
بــانــتــمــائــه لجبهة  )املــتــهــم 
النصرة( بــقــدرة قـــادر، إلى 
املخيم، بالتزامن مع حملة 
إعاميون  ها 

ّ
يشن إعامية 

محسوبون على حزب الله 
على املخيم«.

أن الـــحـــادثـــة وقـــعـــت عــنــد الـــســـاعـــة الــخــامــســة 
والــنــصــف مـــســـاء بــتــاريــخ 28 يــنــايــر/كــانــون 
الثاني 2011«. وُيظهر التقرير أن »أمر إطاق 
النار مباشرة على املتظاهرين، صدر في وقت 

لم تقترب فيه أي تظاهرات من وزارة الداخلية، 
ولـــم تــحــدث أي مــحــاولــة القــتــحــامــهــا، أو أنها 
معّرضة لخطر محدق، يستدعي معه صدور 
املتظاهرين،  الــنــار مباشرة على  بــإطــاق  أمــر 

وهـــو مـــا يــؤكــد أن املــقــصــود مــنــه كـــان إطـــاق 
النار مباشرة على املتظاهرين الذين تمكنوا 

من عبور األطواق األمنية«.
ومن بن املاحظات التي انتهت إليها النيابة 
»أنــه صــدر أمــر آخــر بعد ما يزيد عن الساعة 
ــيـــران عــلــى أقــــدام  ــنـ وعـــشـــر دقـــائـــق بـــإطـــاق الـ
املتظاهرين في حال محاولة اقتحام الوزارة، 
في حن أن األمر األول صدر باإلطاق املباشر 
ــرط مــحــاولــة  ــ عـــلـــى املـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن دون شـ
اقتحام الـــوزارة، وتــزامــن ذلــك مع توقيت بدء 
ــات بــاألعــيــرة  ــابــ ــاة واإلصــ ــوفـ تـــزايـــد حــــاالت الـ

النارية والخرطوش«.
الــرغــم مــن سقوط  التقرير »أنــه على  ويكشف 
املتظاهرين بن قتيل وجريح، وعلم املتهمن 
الشرطة  لــقــوات  الذخيرة  إمـــداد  بــذلــك، استمر 
ــــوم 28 يـــنـــايـــر، والــــيــــوم الـــتـــالـــي، بــمــا  بــقــيــة يـ
ــــراف نـــيـــة املـــتـــهـــمـــن إلـــــى إزهـــــاق  ــــصـ يـــؤكـــد انـ
نتيجة حتمية  باعتبارها  األرواح،  من  املزيد 
مع  الشرطة  استخدمتها  التي  املفرطة  للقوة 

املتظاهرين السلمين«.

اليمن: »القاعدة« يفّجر 
منزل السفير اإليراني

ــى تــنــظــيــم »أنـــصـــار الــشــريــعــة«، 
ّ
تــبــن

اليمن،  في  »القاعدة«  تنظيم  جناح 
ــاء أمـــــس األربـــــعـــــاء، اســـتـــهـــداف  مـــسـ
فــي منطقة  اإليــرانــي،  السفير  منزل 
ــــدة، بــصــنــعــاء بــســيــارة مــفــخــخــة،  حـ
ونـــــتـــــج عــــنــــه مــــقــــتــــل وإصـــــــابـــــــة 18 
ــر الــتــنــظــيــم فـــي بــيــان   شــخــصــًا. وذكــ
ــره عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى مـــوقـــع  ــشــ نــ
»تويتر«، أن »قتلى وجرحى سقطوا 
ــداف أنــــصــــار الــشــريــعــة  ــهــ ــتــ فــــي اســ
فــي صنعاء  اإليــرانــي  السفير  منزل 

بسيارة مفخخة«.
)األناضول(

علي عبداهلل صالح 
يعترض لألمم المتحدة

علي  السابق  اليمني  الرئيس  م 
ّ
سل

عبدالله صالح، مكتب األمم املتحدة 
فـــي الــيــمــن، أمـــس األربــــعــــاء، رســالــة 
املفروضة  العقوبات  على  اعتراض 
ــره املـــوقـــع  ــ ــ عـــلـــيـــه. وبـــحـــســـب مــــا ذكـ
الــرســمــي، لــحــزب »املــؤتــمــر الشعبي 
ــام« الـــــذي يـــرأســـه صـــالـــح، فقد  ــعــ الــ
ـــم مــمــثــلــون عـــن الـــحـــزب رســالــة 

ّ
ســـل

من األخير إلى املنسق املقيم لألمم 
ــو ملــبــو،  ــاولــ ــمـــن، بــ ــيـ ــتـــحـــدة فــــي الـ املـ
تــعــتــرض عــلــى الـــقـــرار الـــصـــادر من 
الــدولــيــة بمجلس  الــعــقــوبــات  لجنة 

األمن بحق »صالح«.
)األناضول(

عبد ربه: ال حّل سلميًا 
بالمفاوضات المباشرة

ــــن ســــر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  ــد أمـ ــ أكـ
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة،   ــريـ ــحـ ــتـ ملـــنـــظـــمـــة الـ
ياسر عبد ربــه، أمــس األربــعــاء، في 
حديث إلذاعة »صوت فلسطن«، أنه 
 سلمي 

ّ
حــل إلــى  التوصل  ُيمكن  »ال 

مــن خــال املــفــاوضــات املــبــاشــرة مع 
اســرائــيــل«. وأضـــاف أن »هــذا طريق 
جــربــنــاه وفـــشـــل«. ورفـــض عــبــد ربــه 
بعض املحاوالت الهادفة إلى تغيير 
الفلسطيني  الـــقـــرار  مـــشـــروع  نـــص 
ــقــــدم الـــــى مــجــلــس االمــــــن لــوضــع  املــ

جدول زمني النهاء االحتال.
)رويترز(

األسد: ال بديل عن 
قوات برية ضد »داعش«
ــار  ــــس الـــــــســـــــوري بـــشـ ــيـ ــ ــرئـ ــ أعـــــلـــــن الـ
األســد فــي مقابلة مــع مجلة »بــاري 
ـــنـــشـــر الـــيـــوم 

ُ
مــــاتــــش« الـــفـــرنـــســـيـــة، ت

السورية  الرئاسة  عــت 
ّ
الخميس، وز

على  عبر حسابها  منها  مقتطفات 
مــوقــع »تــويــتــر«، أمــس األربـــعـــاء، أن 
ــتـــي تــقــودهــا  »الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة الـ
الـــواليـــات املــتــحــدة فــي ســوريــة ضد 
تنظيم الــدولــة االســامــيــة )داعـــش( 
لـــم تــحــدث فـــرقـــًا«. وأضـــــاف أنــــه »ال 
من  اإلرهــــاب  على  تقضي  أن  ُيمكن 
الـــجـــو وال يــمــكــن أن تــحــقــق نــتــائــج 
على األرض، إن لم يكن هناك قوات 
الوقت«.  بنفس  معها  تتحرك  برية 
ــــان يحاول  ووصـــف نفسه بــأنــه »رّب

إنقاذ سفينته«.
)رويترز(

المحكمة التي بّرأت مبارك 
ورجاله تجاهلت الوثائق 

الرسمية )األناضول(
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تونس ـ محمد معمري

يــبــدو أن الـــحـــراك الــســيــاســي الــــذي تــشــهــده تــونــس هــذه 
األيــام، والــذي برز في مجلس نــواب الشعب في جلسته 
االفــتــتــاحــيــة، ســيــتــواصــل إلـــى حــن تــحــديــد املـــواقـــف من 
الـــــدورة الــثــانــيــة لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. فــحــزب »نـــداء 
التشريعية، والذي ينافس  الفائز باالنتخابات  تونس« 
فــي الــــدور الــثــانــي مــن االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــن خــال 
ــة إدارة  رئــيــســه الــبــاجــي قــايــد الــســبــســي، يــســتــخــدم ورقــ
مجلس نواب الشعب، وتشكيل الحكومة، للضغط على 
األحزاب الطامحة في إيجاد مكان لها في مكتب مجلس 
ي حقائب وزارية. وبدأت مامح 

ّ
نواب الشعب أو في تول

الضغط تتشّكل من خال تأجيل انتخاب رئيس مجلس 
نــــواب الــشــعــب ومــســاعــديــه، حــتــى تــتــضــح الـــصـــورة في 
التحالف املرتقب بن »نداء تونس« وحركة »النهضة«، 
ــا أّكــــــده عــضــو نـــاشـــط فـــي »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«  وهــــو مـ
)ائــتــاف قــومــي يــســاري(، رفــض ذكــر اســمــه، فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــعــد أن كــشــف أن »لــقــاء السبسي  لـــ
واملتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، 
 املقاييس، بعد أن اشترطت الجبهة على 

ّ
 بكل

ً
كان فاشا

املــنــاصــب فــي إدارة مجلس نــواب  ــي أحــد 
ّ
السبسي، تــول

رّد  السبسي  لكن  الرئيس،  نائب  منصب  وهــو  الشعب، 
بأنه وعد طرفا سياسيا آخر قد يسانده في الدور الثاني 
أنه  وأضــاف  املنصب«.  بهذا  الرئاسية،  االنتخابات  من 
»برز تباين لآلراء بن مكونات الجبهة، في آخر اجتماع 
ألمناء الجبهة الشعبية. فحزب الوطنين الديمقراطين 
في  الرئاسية،  االنتخابات  في  السبسي  يساند  املوّحد، 
حن يرى التيار الشعبي )قومي ناصري( وحزب العمال 
)يساري(، أن التأني مطلوب فى هذه الحالة«. ويلفت إلى 

أن »الحزبن حتى وإن كانا ضّد املرزوقي، فهما ال يريدان 
إلــى درجــة أن عضو  تقديم صــّك على بياض للسبسي، 
األمــنــاء،  فــي اجتماع  أكــد  املــؤمــن بلعانس،  الجبهة عبد 
أنه إذا كان بيننا واملرزوقي دماء شكري بلعيد ومحمد 
البركاتي وغــيــره من  فــا تنسوا دمـــاء نبيل  الــبــراهــمــي، 

بوا أيام النظام السابق«.
ّ
شهدوا وُعذ

ُ
الرفاق، الذين است

إلى  الشعبية«،  »الجبهة  داخــل  الجدل  أصــداء  ووصلت 
السبسي، الذي أعلن في تصريح تلفزيوني لقناة »نسمة 
تي فــي«، أن »تماسك الجبهة الشعبية أفضل عنده من 
الرئاسية«.  االنتخابات  الثاني من  الــدور  في  مساندته 
اإليــحــاء من قبل  البعض بمثابة  اعتبره  وهــو تصريح 
ورفــع  »النهضة«  حركة  مــع  منتظر  بتحالف  السبسي، 
الحرج عن »الجبهة الشعبية«، التي ترفض الدخول في 
أي تحالف تكون »حركة النهضة« طرفًا فيه. في املقابل، 
ال يجد السبسي صعوبة تذكر في التحالف مع الحزب 
تونس،  فــي  التشريعية  االنــتــخــابــات  فــي  الفائز  الثالث 
وهو حزب »االتحاد الوطني الحّر«. وظهر ذلك واضحًا 
من خال تصريح أمن عام الحزب ماهر بن ضياء، الذي 
أشار إلى أن »حزب نداء تونس هو األقرب إليهم«. وبلغة 
براغماتية صرفة، أضاف أنه »باإلمكان أن نتفاوض مع 
نــواب الشعب  نــداء تونس حــول تركيبة مكتب مجلس 
في  سنتفاوض  الـــذي  فما  بالتالي  املقبلة،  والــحــكــومــة 
)الرئيس املنصف( املرزوقي، وهل سنتقاسم  شأنه مع 

معه رئاسة الجمهورية؟«.
ــا يــؤكــد هـــذا الـــكـــام، إشــــارة بــعــض املـــصـــادر إلـــى أن  ومـ
»حــــزب االتـــحـــاد الــوطــنــي الـــحـــّر، طــلــب أن تــكــون إحـــدى 
مــمــثــاتــه فـــي املــجــلــس الــنــيــابــي نــائــبــا ثــانــيــا لــرئــيــس 
الـــوزاريـــة«.  الحقائب  الــشــعــب، مــع بعض  نـــواب  مجلس 
ال يجد السبسي صعوبة تذكر في الحصول على دعم 

حــزب »آفــاق تــونــس«، وهــو القوة الخامسة في مجلس 
نواب الشعب، فقد أعلن أمن عام الحزب ياسن إبراهيم، 
ــداء تـــونـــس«، مــنــذ الــــدور األول  دعــمــه لــرئــيــس حــركــة »نــ
أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  وعلمت  الرئاسية.  لانتخابات 
الحقائب  بالحصول على بعض  مــشــروط  الــدعــم  »هـــذا 
الوزارية في الحكومة املقبلة«. ويبدو أن »نداء تونس« 
الــحــصــول على مــســانــدة »حــركــة النهضة«،  مــصــّر على 
الشعبية«،  »الجبهة  عن  املنتظر  يه 

ّ
تخل ذلــك  فه 

ّ
وسيكل

هــل ستستجيب  األهـــم:  الــســؤال  ليبقى  السابق.  حليفه 
قيادة »النهضة« ملطالب السبسي بمساندته في الدور 
الــثــانــي مــن االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة؟ وهـــل ستستجيب 
كبير منها،  التي يساند قسم  النهضة«،  قواعد »حركة 
األسئلة  هــذه  قيادتها؟ ستبقى  مطالب  إلــى  املــرزوقــي، 
قة حتى إشعاٌر آخــر، لكن كل املؤشرات توحي بأن 

ّ
معل

ســيــاســة »الــعــصــا والــــجــــزرة« الــتــي يــســتــخــدمــهــا »نـــداء 
ــونـــس« ورئـــيـــســـه الـــبـــاجـــي قـــايـــد الــســبــســي، قـــد تعيد  تـ

تشكيل خريطة التحالفات الحزبية من جديد.
وفي السياق، يشهد مقر حركة »نداء تونس« في منطقة 
البحيرة بالعاصمة التونسية، حركة مكوكية، إذ عقدت 
ــاء لــــقــــاءات ثــنــائــيــة بـــن مــمــثــلــن لــلــحــزب،  ــعــ أمــــس األربــ
وممثلن لــحــزب االتــحــاد الــوطــنــي الــحــر الـــذى يترأسه 
رجل األعمال واملرشح الرئاسي السابق سليم الرياحي 
ــاق تـــونـــس )حـــزب  ــ مـــن نــاحــيــة، ومــــع مــمــثــلــن لـــحـــزب آفـ
لــيــبــرالــي اجــتــمــاعــي( بــزعــامــة يــاســن إبــراهــيــم، الــوزيــر 
السابق في حكومة السبسي من ناحية أخرى. لكن عددًا 
من املراقبن يعتبرون أن الطريق التي تصل بن منطقة 
البحيرة و»مونبليزر« )حيث مقر حركة النهضة( تبقى 
هي األهــم، فتعبيد هذا الطريق سياسيًا، من املمكن أن 

يحّول بقية الطرقات إلى مجرد مسالك ثانوية.

فشل لقاء السبسي و»الجبهة« والعين على »النهضة«

العامة  الجديد« على وثيقة رسمية صــادرة من االستخبارات  حصلت »العربي 
املصرية، تؤكد مؤامرة إتالف أدلة تدين الرئيس املخلوع، حسني مبارك، ووزير 
تبرئتهم  بقصد  مساعديه،  كبار  مــن  و6  )الــصــورة(،  العادلي  حبيب  داخليته، 
الثاني 2011، وإتــالف  يناير/كانون  ثــورة 25  إبــان  املتظاهرين،  في قضية قتل 
أن  املحكمة  والتي حــددت  الزمني فقط،  والنطاق  الفترة نفسها  التسجيالت في 
دّون عليها في بدايتها »سري للغاية«، 

ُ
تكون محل التحقيقات. وتحمل الوثيقة، امل

رقم قيد 4417، صادرة بتاريخ 16 مارس/آذار 2011، وموّجهة من االستخبارات 
العامة إلى النائب العام املساعد األسبق املستشار، عدنان فنجري، وجاء فيها »أنه 
باإلشارة لطلب النيابة رقم 19 لسنة 2011 بتاريخ 13 مارس/آذار عام 2011، في 
شأن طلب أشرطة تسجيل كاميرات املراقبة باملتحف املصري خالل الفترة من 
25 يناير/كانون الثاني وحتى 3 فبراير/شباط، فإنه مرفق بهذه الوثيقة 6 أشرطة 
فيديو، تّم تسجيلها خالل الفترة من 1 فبراير وحتى 3 منه فقط. أما املدة من 25 
ظهر قتل الشرطة للمتظاهرين، والفترة 

ُ
يناير وحتى 31 منه، وهي الفترة التي ت

التي حددتها املحكمة ضمن النطاق الزمني للقضية، واستبعدت ما بعدها من 
أحــداث، فقد تم التسجيل عليها«، أي محوها. وذكــرت االستخبارات، في رّدها 
النظام ال يقوم بالتسجيل األوتوماتيكي، إنما يعتمد على  الوثيقة، أن »هذا  في 
اإلنذار وأفراد التشغيل«. وأكد املستشار، مصطفى سليمان، املحامي العام األول 
لنيابات استئناف القاهرة وقاضي التحقيقات مع مبارك، والذي حملت الوثيقة 
املتحف  »إدارة  أن  إلــى  ولفت  الوثيقة.  اليسار، صحة  لجهة  أعــالهــا  فــي  توقيعه 
عمدت إلى إرسال خطاب إلى النيابة العامة، تؤكد لها أنه يتّم إرسال التسجيالت 

بشكل مباشر إلى االستخبارات العامة، وهو أمر معتاد من قبل الثورة«.

االستخبارات أتلفت التسجيالت 

الوثائق 
على الموقع األلكتروني



تخسر العاصمة السورية دمشق، مقّومات الحياة بشكل تدريجي، في ظّل شّح المحروقات وتراجع إنتاج الطاقة 
الكهربائية وانقطاع المياه. ويأتي ذلك كله مع استمرار نزوح سكان الريف بسبب معارك قوات النظام على المعارضة

طرابلس ـ هشام الشلوي

عبر  ليبيا،  إلــى  املتحدة  األمـــم  بعثة  أعلنت 
جديدة  جولة  تنظيم  االلــكــتــرونــي،  موقعها 
ــفــــاوض، فـــي الـــتـــاســـع من  ــتــ ــوار والــ ــحــ مـــن الــ
الشهر الــحــالــي، بــن أطـــراف األزمـــة الليبية، 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، فــي مــنــاطــق شــرق 
الكرامة،  عملية  إطــاق  منذ  وغــربــهــا،  ليبيا 
بــقــيــادة الـــلـــواء املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر في 
بنغازي، في السادس عشر من شهر مايو/ 
أيــــار املـــاضـــي. ولـــم تــوضــح الــبــعــثــة األمــمــّيــة 
ــروط أو ســـقـــف املــــفــــاوضــــات الـــجـــديـــدة،  ــ ــ شـ
ها ستعلن كل هذه التفاصيل خال 

ّ
مؤكدة أن

الجولة،  هــذه  وتــأتــي  املقبلة.  القليلة  ــام  األيـ
بعد فشل الجولة األولى في مدينة غدامس، 
مــن شهر سبتمبر/  والعشرين  التاسع  فــي 
أيلول املاضي، بن نــواب ممانعن وآخرين 
في  املنحل  الليبي  الــنــواب  ملجلس  مؤيدين 
املحكمة  حكم  بسبب  ليبيا،  شــرقــي  طــبــرق، 
دستورّية  بعدم  قضى  الــذي  الليبية  العليا 
انــعــقــاد الـــبـــرملـــان. وجــــاء إعــــان بــعــثــة األمـــم 
املتحدة للدعم في ليبيا، بعد إعــان رئيس 

بيروت ـ نادر فوز

كانت دورية للجيش اللبناني، تشق طريقها 
في جرد بلدة رأس بعلبك في البقاع )شرقي 
لــبــنــان(، عــنــدمــا وقــعــت فـــي كــمــن ملسلحي 
الــثــاثــاء، فسقط ستة  يـــوم  الــنــصــرة  جبهة 
قتلى من الجنود اللبنانين وأصيب زميل 
سابع لهم، بينما أكملت املجموعة املعتدية 
الهجوم ملرمى نيران  طريقها وتركت بقعة 
الــصــواريــخ. تتكّرر هذه  القذائف وراجــمــات 
االعـــــتـــــداءات مــنــذ فــصــل الــصــيــف املـــاضـــي، 
الحدود  )عند  عــرســال  معركة  بعد  تحديدًا 
ــطــــس/آب املـــاضـــي،  ــســ ــة( فــــي أغــ ــ ــــوريـ ــع سـ مــ
والتي ال تزال تداعياتها مستمرة من خال 
لــدى  املــخــطــوفــن  اللبنانين  الــجــنــود  مــلــف 
الــدولــة اإلسامية  النصرة وتنظيم  مــن  كــل 
)داعش(. تشتعل الحدود الشرقية اللبنانية 
- السورية من حن آلخر، لجهة عرسال التي 
 
ً
شكلت طوال السنوات الثاث املاضية ملجأ

السورين.  ولاجئن  السورية  للمعارضة 
وامـــتـــّد الــتــوتــر خـــال األشــهــر األخـــيـــرة إلــى 
مــنــاطــق مختلفة مــن الــبــقــاع الــلــبــنــانــي، في 
قـــرى داعــمــة لــحــزب الــلــه أبـــرزهـــا فــي جــرود 

بيروت ـ ثائر غندور
بغداد ــ العربي الجديد

الــعــراقــّيــة  الـــداخـــلـــّيـــة  وزارة  أنـــهـــت 
لـــبـــنـــان  فــــــي  دار  الــــــــــذي  ــــاش  ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
ــــدى األيـــــــام املـــاضـــيـــة حـــول  عـــلـــى مـ
الــدولــة  تنظيم  بزعيم  الدليمي  سجى  عــاقــة 
ــبـــغـــدادي، إذ  اإلســـامـــيـــة )داعــــــش( أبــــو بــكــر الـ
وال  الحالية  زوجــتــه  ليست  سجى  أن  أعلنت 
 الذي وقعت فيه 

ّ
السابقة. إعان أبرز مدى الفخ

أبلغت  الــتــي  اللبنانّية  االســتــخــبــارات  أجــهــزة 
مختلف وســائــل اإلعـــام ووكـــاالت األنــبــاء، أن 
األســر.  في  وقعت  »للخيلفة«  الثانية  الزوجة 
ــلــغــي أن لــســجــى مــوقــعــًا مهمًا  ُي لــكــن هــــذا ال 
عتبر 

ُ
ت التي  عائلتها،  بسبب  الجهادين  بن 

»جهادية من الدرجة األولى، وقد تكون لعبت 
دورًا فــي نقل الــرســائــل«، يــقــول أحــد املشايخ 

لـ«العربي الجديد«.
أّما زوجة أبو علي الشيشاني، )أنس جركس، 
عّد صيدًا ثمينًا، 

ُ
سوري الجنسية(، فأيضًا ال ت

التفاوض  فــي عملية  الــنــصــرة  البــتــزاز جبهة 
ليس مسؤواًل  الشيشاني  فأبو علي  الــدائــرة. 
ــع 

ّ
فــي »الـــنـــصـــرة«. والــدلــيــل عــلــى ذلــــك، أنـــه وق

بــإســم فــصــيــل خــــاص بـــه عــلــى الــوثــيــقــة الــتــي 
وقعتها الفصائل املقاتلة في القلمون، لتنظيم 
عاقتها بلبنان. وهذا األمر ُيضاف إلى إعان 
األمـــن الــعــام اللبناني فــي بــيــان لــه أن مصير 
العميد الــســوري املــنــشــق، عــبــدالــلــه الــرفــاعــي، 
قـــائـــد تــجــّمــع الــقــلــمــون الـــغـــربـــي فـــي الــجــيــش 
العسكرين  بمصير  مــرتــبــط  الــحــّر،  الــســوري 
املـــخـــطـــوفـــن؛ وكـــــــأن »الــــنــــصــــرة« و«داعــــــــش« 
الحّر،  الجيش  في  القيادين  ملصير  يهتمون 
وهــم الــذيــن يــخــوضــون معهم مــعــارك شرسة 

في مختلف املناطق السورية.
أنه  يــبــدو  أثـــرًا،  تركتا  التوقيف  عمليتي  لكن 
موقف  الــتــفــاوض.  ملف  على  سلبيًا  سيكون 

حــكــومــة األزمـــــة، عــبــد الــلــه الــثــنــي، مــوافــقــتــه 
على عقد حوار مع معارضيه في العاصمة 
طرابلس، برعاية ســودانــّيــة، وفــق أســس لم 

ُيعلن عنها رسميًا.
القريتلي،  إسماعيل  الليبي  الــكــاتــب  ويـــرى 
 ممثل 

ّ
فــي تــصــريــح لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن

املبعوث الخاص لألمم املتحدة، برناردينو 
لــيــون، يــدعــو إلـــى جــولــة ثــانــيــة مــن الــحــوار، 
تـــكـــون  ــا  ــ ــمـ ــ ــــس 2«، وربـ ــدامــ ــ تـــحـــت اســــــم »غــ
التفات  أي  مــن دون  الــخــرطــوم حــاضــنــتــهــا، 
ل بحكم املحكمة العليا.

ّ
للمتغّير املهم املتمث

 »أّي مبادرة للحوار 
ّ
ويشير القريتلي إلى أن

األمــم  اعــتــراف  أن يسبقها  يــجــب  ليبيا،  فــي 
ــّصـــت لــيــبــيــا  ــتـــي خـ  الـــــــدول الـ

ّ
املـــتـــحـــدة وكــــــل

القاضي  العليا،  املحكمة  بحكم  بمبعوثن، 
 مــجــلــس طــبــرق، واإلعـــــان عــن ضمان 

ّ
بــحــل

 
ّ

ــــن حـــل ــزء مـ ــجــ اســــتــــمــــرار وجـــــــود الـــــثـــــوار كــ
ــة، وبــنــاء إطـــار سياسي مــؤّســس على  األزمــ
ر 

ّ
املقابل، يحذ الدستوري«. في  قيم اإلعــان 

ــدء فــــي أّي مـــفـــاوضـــات،  ــبــ ــبـــون مــــن »الــ ــراقـ مـ
بــرعــايــة أمــمــّيــة أو دولـــّيـــة، قــبــل وقـــف إطــاق 
النار وفتح ممرات آمنة، للتخفيف من حّدة 

بريتال ونحلة ويونن )جنوبي عرسال(.
لــكــن اعـــتـــداء رأس بــعــلــبــك، مــســاء الــثــاثــاء، 
جاء ليفتح بابًا جديدًا في مسلسل التوتر 
ــنــــي عـــلـــى طـــــول الـــســـلـــســـلـــة، بـــاعـــتـــبـــاره  األمــ
الــحــادثــة األولـــى مــن هــذا الــنــوع تقع شمال 
عرسال، حيث الوجود املسيحي األكبر في 

البقاع الشمالي أي قضاء بعلبك.
يــشــيــر عــــدد مـــن الـــعـــارفـــن بـــأحـــوال منطقة 
رأس بعلبك إلى املنطقة حيث وقع االعتداء 
األخير، في وادي النجاصة، الذي يبعد عن 
الــبــلــدة مسافة خمسة  فــي  املــأهــولــة  املنطقة 
كــيــلــومــتــرات. ويــبــتــعــد املــســافــة نــفــســهــا عن 
أطــــراف عــرســال لــجــهــة وادي عــطــا )املــدخــل 
النقطة   هــذه 

ّ
أن لــعــرســال(. واألهـــم  الشمالي 

تــقــع فــي عــمــق أكــثــر مــن تــســعــة كــيــلــومــتــرات 
ــي الــلــبــنــانــيــة، لــتــكــون املجموعة  ــ فــي األراضـ
ــن الــنــقــاط  ــــاوزت عــــــددا مــ ــــجـ ــد تـ املـــعـــتـــديـــة قــ
األمنية التي تتحصن فيها وحدات الجيش 
الــلــبــنــانــي فـــي الـــجـــرد. ويــكــشــف الــكــمــن عن 
الــكــثــيــر مــن الــشــوائــب املـــوجـــودة فــي عملية 
انــتــشــار الــجــيــش وعــمــل وحــداتــهــا فــي هــذه 
املــنــطــقــة. وتــتــمــثــل هـــذه الـــشـــوائـــب، أواًل في 
كون هذه الوحدات تنفذ دورياتها بتوقيت 

إعانها  لجهة  واضــحــًا،  كـــان  الــنــصــرة  جبهة 
الــنــيــة بــاالنــتــقــام، »ومـــن يــعــرف طــريــقــة تفكير 
أنهم ال يخضعون لابتزاز  ُيــدرك  الجهادين 
ــه مــن  ــ ــرونـ ــ ــوع الــــنــــســــاء، لـــكـــنـــهـــم يـ ــ ــــوضـ ــي مـ ــ فـ
قاسية«،  فعل  ردة  إلــى  تدفعهم  التي  الكبائر 
يــقــول أحـــد الــخــبــراء فـــي قــضــايــا الــجــهــاديــن. 
ــة  ــــذي وقـــعـــت فــيــه دوريــ ــد يـــكـــون الــكــمــن الـ وقــ
اللبناني ساعاٍت بعد إعان توقيف  للجيش 
السيدتن، مؤشرًا على موقف »النصرة« هذا، 
مانع بإعادة فتح املعارك مع 

ُ
ورسالة بإنها ال ت

الجيش اللبناني حينما تريد. 
الـــافـــت، أن عــمــلــّيــة الــتــوقــيــف حــصــلــت بعدما 
نـــجـــز الـــتـــوافـــق داخـــــل الــحــكــومــة حــــول ملف 

ُ
أ

ــشــيــر مــصــادر حــكــومــّيــة، إلـــى أن 
ُ
الــتــبــادل. إذ ت

مختلف أطــــراف الــحــكــومــة الــلــبــنــانــّيــة، وافــقــت 
على إطاق سراح خمسٍة من املوقوفن مقابل 
ــلـــه شــرطــًا  ــــزب الـ ــــع حـ ــــد وضـ  عـــســـكـــري. وقـ

ّ
ــل ــ كـ

واحـــدًا وافـــق عليه الجميع، وهــو عــدم إطــاق 
الضاحية  التي طالت  بالتفجيرات  املتورطن 
لــبــيــروت والــبــقــاع الــشــمــالــي؛ وهــذا  الجنوبية 
أخيرًا،  النصرة  جبهة  تركيز  سبب  ُيفّسر  مــا 
في  أوِقــفــت  كونها  إطـــاق جمانة حمّيد  على 
سياق الحملة األمنية للقضاء على السيارات 
املــفــخــخــة، وقــــد اعــتــقــلــت »بـــالـــجـــرم املــشــهــود« 

املـــعـــانـــاة اإلنـــســـانـــّيـــة فـــي كـــل مـــن كــكــلــة، في 
ليبيا، وبــنــغــازي، شــرقــهــا، والسماح  غــربــي 
للنازحن بالعودة إلى ديارهم«. ويعتبرون 
 »استمرار العملّيات العسكرّية والقصف 

ّ
أن

الجوي على مواقع مدنية، يشّكل حجر عثرة 
في طريق الحوار، كالقصف الــذي طال قبل 
يـــومـــن مـــخـــازن ســلــع تــمــويــنــيــة فـــي مــديــنــة 
زوارة، غربي طرابلس، وهو األمر الذي فهمه 
ه محاولة 

ّ
معارضو »عملية الكرامة« على أن

حصار وتجويع مدن ومناطق غربي ليبيا، 
وخطوة نحو مزيد من التصعيد. من جهة 
ع خبراء ليبيون أن »أّي جوالت 

ّ
أخرى، يتوق

بات معلومًا لدى جميع من في املنطقة، ما 
لم  ثانيًا،  عليها.  االنقضاض  عملية  يسهل 
يعمل الجيش على تأمن الطريق في وادي 
النجاصة، وخصوصًا أنه يقع وسط تلتن 
الــدوريــات  مــراقــبــة  فيهما  يسهل  مرتفعتن 
فــي ظل  ثالثًا،  الكمائن.  واالنــتــشــار ونــصــب 
واقع التوقيت املعلوم واالنكشاف األمني لم 
تعمل القيادة العسكرية على تأمن أي غطاء 
أو حماية لدورياتها في منطقة رأس بعلبك 
الدوريات  تحّولت هذه  بالتالي  أشهر.  منذ 
إلى صيد سهل للمجموعات املسلحة، وبات 
اللبنانيون طعمًا يسهل اصطياده  الجنود 
مــــن قـــبـــل مــســلــحــن يــمــتــهــنــون الـــعـــيـــش فــي 

الجرود ويلّمون بطبيعة املعارك فيها.
ــة، مـــن املــفــتــرض  ــذه املــنــطــقــة الـــجـــرديـ فـــي هــ
 عــنــاصــر الــجــيــش يــتــمــركــزون فــي أبـــراج 

ّ
أن

هذه  وتشكل  بريطاني.  بتمويل  عسكرية، 
أيــام،  الحديث عنها قبل  الــتــي كثر  األبـــراج 
ووســائــل  بمناظير  مـــزودًا  للجيش  حصنًا 
البقاعية من  البلدات  لحماية  رؤيــة حديثة 
املــجــمــوعــات املسلحة ودخــولــهــا  اعـــتـــداءات 
إليها. وإذ بكمن رأس بعلبك يقع لينسف 
ــادة  ــيـ ــة بـــأكـــمـــلـــهـــا، ويــــضــــع قـ ــريـ ــنـــظـ ــذه الـ ــ هــ

خال قيادتها سيارة مفخخة.
ومـــا كـــان يــنــقــص اســتــكــمــال عــمــلــّيــة الــتــبــادل، 
إقناع الجانب السوري بإطاق سراح خمسن 
معتقلة في سجونه مقابل كل عسكري لبناني 
مخطوف. وذلك ألن الحكومة اللبنانّية اختارت 
العرض الثالث التي تقدمت به جبهة النصرة، 
وهو مقايضة كل عسكري بخمسة موقوفن 
في لبنان وخمسن معتقلة في سجون النظام 

لــلــحــوار بــن املــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام، الـــذراع 
السياسي لعملية فجر ليبيا، وبن مجلس 
ــة،  الـــنـــواب الــلــيــبــي املــنــحــل أو حــكــومــة األزمــ
الذراع السياسي لعملية الكرامة العسكرية، 
لن تفضي إلى أية نتائج في الوقت الحالي، 
ما لم يتفق الداعمون اإلقليميون والدوليون 

 خافاتهم حول ليبيا«.
ّ

على حل
ــبـــرق وعــمــلــيــة  ــرى مـــعـــارضـــو مــجــلــس طـ ــ ويــ
 اكــتــفــاء دول كــبــرى كــالــواليــات 

ّ
الــكــرامــة، أن

املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
باإلعان عن دعم ليون في محاوالته لجمع 
األطــــــراف الــلــيــبــيــة حــــول حــــوار يــفــضــي إلــى 
عقد اتفاقات سياسّية تنهي حالة االنقسام 
السياسي والحرب الدائرة، من دون مناقشة 
األزمــــات،  الحقيقية النــــدالع هـــذه  األســـبـــاب 
وإدانــــة انــتــهــاكــات حفتر لــلــقــرارات الــدولــّيــة 
ــيـــران فــــوق لــيــبــيــا، أو  ــقــة بــحــظــر الـــطـ

ّ
املــتــعــل

الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــتــهــا قـــواتـــه، ســــواء في 
ــهــا بــازدواجــيــة 

ّ
بــنــغــازي أو كــكــلــة، تــنــبــئ كــل

املــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، ومــــن شــأنــهــا أن تــفــّكــك 
املشهد الليبي وتدفع به في طريق حرب ال 

نهاية لها.

ــام الـــواقـــع املـــيـــدانـــي فـــي الــجــرد  ــ الــجــيــش أمـ
الشرقي. وتشير معلومات أمنية لـ »العربي 
 العمل كان جاريًا في جرد 

ّ
الجديد« إلى أن

رأس بعلبك إلقامة مرصد عسكري متطّور؛ 
لكشف السيارات املفخخة واملــواد املتفجرة 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن وجـــــــود هـــذه  ــعــــد. وعــ عــــن بــ
مجموعات  تمكنت  التكنولوجية،  األنظمة 
النصرة من دخول املنطقة واإليقاع بدورية 
سبق  مماثلة  أنظمة   

ّ
أن العلم  مــع  الجيش، 

وفــشــلــت فــي الـــعـــراق، ولـــم تــمــنــع الــســيــارات 
املناطق  إلى  االنتحارين  املفخخة ودخــول 

املستهدفة. 
وبــعــد ســاعــات مــن وقـــوع الــكــمــن، انفجرت 
عبوة ناسفة على أطــراف بلدة عــرســال، ما 
أدى إلـــى وقــــوع قــتــيــل إضــافــي مــن الجيش 
تفكيك  يعمل على  كــان  الهندسة،  فــوج  مــن 
كامل  العبوة، وهي حادثة منفصلة بشكل 
ــا تــؤكــد  عـــن كــمــن رأس بــلــعــبــك، بــحــســب مـ
مــصــادر أمــنــيــة. وتــشــيــر هـــذه املـــصـــادر إلــى 
 »الــعــبــوة مــزروعــة فــي املنطقة مــنــذ مــدة 

ّ
أن

تفكيكها«،  على  وعــمــل  الجيش  واكتشفها 
مع العلم أنه سبق آللية للجيش أن تعّرضت 
النفجار مماثل في سبتمبر/أيلول املاضي.

الــســوري؛ بــدل أن تختار الــعــرض األول، وهو 
مــقــايــضــة كـــل عــســكــري بــعــشــرة مــوقــوفــن في 
لــبــنــان، وبــالــتــالــي ال تــربــط الــحــكــومــة مصير 
عسكرييها بموافقة النظام السوري و«كرمه«. 
الــحــكــومــة  بــــن  ــة  ــعـــاقـ الـ أن  ــال  ــفــ إغــ ــن دون  مــ
أفضل  في  ليست  السوري  والنظام  اللبنانّية 
حاالتها، وأن التنسيق بن البلدين ال يتجاوز 
الجانب األمني. وقد يستغل الجانب السوري 

الحاجة اللبنانّية إليه إلنجاز صفقة التبادل، 
في سبيل إعادة تطبيع العاقات بن البلدين، 
وهــو مــا قــد يكون لــه أثــر سلبي على تماسك 

الحكومة اللبنانية.
ــث مـــصـــادر  ــديــ ــــي هــــــذا الــــجــــانــــب، حــ املـــثـــيـــر فـ
ــّيـــة لـــبـــنـــانـــّيـــة عــــن وجــــــود صــــــراع بــن  ســـيـــاسـ
مــراكــز الـــقـــوى، خــصــوصــًا مــع وصــــول عملّية 
 طــرف 

ّ
الــتــفــاوض إلـــى مــراحــلــهــا الــجــدّيــة، وكـــل

ــد أن يــنــســب الــفــضــل لــنــفــســه. وتــتــخــوف  ــريـ ُيـ
ــوع األخــــطــــاء،  ــ ــن تــــكــــرار وقــ ــ ــذه املــــصــــادر »مـ ــ هـ
خــال عملية الــصــراع الداخلي، ما يــؤدي إلى 
انهيار املفاوضات، وتلقي العسكرين مصيرًا 
أسود«. وتضيف هذه املصادر أن هذا الصراع 
ــى بــمــحــطــات عــــــّدة، وبـــــدأ يـــأخـــذ طــابــعــًا 

ّ
تــجــل

شــخــصــيــًا، خــصــوصــًا بـــن بــعــض املــســؤولــن 
ــأتـــي حـــديـــث هــــذه املــــصــــادر عن  األمـــنـــيـــن. ويـ
»صــراع بن مراكز الــقــوى« مع قــرار الحكومة 
الذي ترافق  املباشر،  التفاوض  إلى  باالنتقال 
مــع تــراشــق إعــامــي بــن أطـــراف فــي الحكومة 
تحّركًا  الداخلي  األمــن  قــوى  قمع  على خلفية 
ألهـــالـــي الــجــنــود املــخــطــوفــن. تـــا ذلـــك غــيــاب 
الـــوزراء، عند تهديد »النصرة«  التنسيق بن 
بـــإعـــدام الــعــســكــري عــلــي الـــبـــزال، وانــتــظــارهــم 
)املطلوب  الحجيري  مصطفى  الشيخ  ــل 

ّ
تــدخ

للقاء اللبناني( لدى »النصرة« لتأجيل عملّية 
اإلعدام.

وفي هذا السياق يأتي كام مسؤول عسكري 
عراقي، يشغل منصبًا رفيعًا في وزارة الدفاع 
عــِلــن 

ُ
ــفـــاده أن »الــدلــيــمــي الــتــي أ الــعــراقــيــة، ومـ

اعتقالها من قبل اللبنانين كانت في العراق 
وتركته لتنتقل إلى سورية، ومنها إلى لبنان 
ــا يـــبـــدو للعيش  ــره لــهــا عــلــى مـ ــيـ كــمــحــطــة أخـ
هناك بشكل دائــم، بعيدًا عن صخب ومشاكل 
ــــذي ال تــعــلــم عــنــه الــكــثــيــر، إال ما  ــــش« الـ ــ »داعـ
يصدر في وسائل اإلعام، وقد تكون انفصلت 

عنه بحسب املعلومات األولية«.
ــــذي يــشــغــل رتـــبـــة عميد  ــاف املـــســـؤول الـ ــ وأضــ
ركـــن بهيئة رئــاســة أركــــان الــجــيــش الــعــراقــي: 
»كان باإلمكان اعتقالها أو قتلها في العراق، 
حيث كانت بمحافظة األنبار، لكن هناك على 
مــا يــبــدو خــطــة لــتــوريــط لــبــنــان بــالــحــرب على 
»داعـــش« بشكل أوســع، ونقل جــزء من حــرارة 
ــد تـــكـــون الــحــكــومــة  ــه. وقــ ــيــ املـــعـــركـــة إلــــى أراضــ
ِعــّد مسبقًا 

ُ
أ إقليمي  اللبنانية سقطت في فخ 

سعي  مستغلة  األســـد،  بشار  نظام  بمشاركة 
السوري إلبــراز دوره في حماية أمن  الجيش 
الهجمات  الرهائن وسلسلة  أزمــة  لبنان، بعد 
اإلرهابية التي استهدفت جنوده في عرسال«. 
واستغرب هذا املسؤول الحديث عن معلومات 
ــى الـــدلـــيـــمـــي، ألن أجـــهـــزة  ــ ــلــــت إلـ غـــربـــيـــة أوصــ
االســـتـــخـــبـــارات الــغــربــيــة تـــعـــرف أنــــه ال قيمة 

لألخيرة على صعيد املعلومات.

دمشق ـ رامي سويد

تـــتـــوالـــى األزمــــــــات فــــي الــعــاصــمــة 
الـــتـــي يسيطر  ــق،  الـــســـوريـــة دمـــشـ
عليها النظام، في األيام األخيرة، 
وبدأت تعاني من انقطاع الكهرباء املتواصل 
عــن مــنــاطــق واســعــة فــيــهــا، إثـــر االشــتــبــاكــات 
املــســتــمــرة فــي حــقــل الــشــاعــر، شــرقــي حمص، 
أحـــد أهـــم حــقــول الــغــاز، بــن تنظيم »الــدولــة 
اإلسامية« )داعش( وقوات النظام السوري. 
ــرافـــق ذلــــك مـــع انــقــطــاع كــامــل لــلــمــيــاه عن  وتـ
ــة  ــارضـ ــعـ ــة، بـــســـبـــب إيــــقــــاف قـــــــوات املـ ــنــ ــديــ املــ
املــســيــطــرة عــلــى نــبــع الــفــيــجــة، الـــــذي يــغــذي 
 املياه، قبل حولى أسبوعن. 

ّ
العاصمة، ضخ

ولـــم تــنــه مـــعـــاودة ضــخ املـــيـــا،ه يـــوم األربــعــاء 
املاضي، األزمــة كون هذا األمر متعلق بمدى 
 

ّ
الــذي توّصلت إليه كل تطبيق بنود االتفاق 
مــن قــوات النظام وكتائب املــعــارضــة، والــذي 
قرية  على  العسكرية  الحملة  إنهاء  يتضمن 
بسيمة وبــلــدة عــن الفيجة فــي وادي بــردى، 
مقابل قيام املعارضة بإعادة ضخ مياه نبع 

الفيجة إلى دمشق. 

كهرباء... اتصاالت... انترنت
كـــمـــا تــســتــمــر األزمــــــــات املــعــيــشــيــة الــيــومــيــة، 
املـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــاالزدحـــــــام املـــــــــــروري والـــهـــجـــرة 
وارتفاع األسعار. وتشهد العاصمة السورية 
 فــي إمــــدادات الكهرباء، مــا دفع 

ً
نقصًا هــائــا

شركة الكهرباء إلى إقرار برنامج تقنن غير 
مــســبــوق، وصــلــت ســاعــاتــه فــي معظم أحياء 
العاصمة إلى عشرين ساعة، ليقتصر وصول 
الكهرباء إلى أحياء رئيسية في دمشق على 
أربع ساعات في اليوم فقط. ويعود ذلك إلى 
الغاز  توقف إنتاج معظم شركات استخراج 
الذي تعتمد عليه محطات توليد  الطبيعي، 

الكهرباء في 
الكهربائية.  الطاقة  إنــتــاج  فــي  ريــف دمــشــق، 
ذلك أن تواصل االشتباكات في حقل الشاعر، 
أّدى إلى توقف عمل الشركات املنتجة. وعلى 
الــرغــم مــن اســتــعــادة قـــوات الــنــظــام السيطرة 
على الحقل، غير أنها لم تتمكن من تشغيله 
بعد، لنظرًا لألضرار الكبيرة التي لحقت به، 
والذي لم تتمكن فرق الصيانة من معالجتها، 

بسبب استمرار االشتباكات.

ل القطاعين العام والخاص تعطُّ
وانــعــكــس انــقــطــاع الــكــهــربــاء فــي العاصمة 

الحياة 
بالقّوة
دمشق تعاني للبقاء: 

مقّومات العيش ضئيلة

أي جولة حوار 
جديدة لن تفضي إلى 

أية نتائج ما لم يتفق 
الداعمون اإلقليميون
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من  الطبيعي  والــغــاز  النفطية  للمشتقات 
إيران وروسيا«.

السورية  العاصمة  ســكــان  يعاني  ذلـــك،  إلــى 
من صعوبات كبيرة في تأمن الغاز املنزلي، 
الذي يعتمدون عليه في الطبخ والتدفئة، بعد 
الحكومية،  التوزيع  مراكز  من  الغاز  انقطاع 
السوداء، كما  السوق  وتضاعف أسعاره في 
أسعار باقي املحروقات. علمًا أن املشكلة غير 
محصورة في العاصمة فقط، بل في مختلف 
املناطق التي ُيسيطر عليها النظام السوري، 
في مقابل توفر املحروقات، وبأسعار مقبولة 
وفي  »داعــــش«،  سيطرة  مناطق  فــي  نسبيًا، 

مناطق سيطرة قوات املعارضة السورية.

حتى المياه
وال تقتصر األزمات على املحروقات، بل فقدت 
العاصمة إمدادات املياه، السبت املاضي، بعد 
قطع قوات املعارضة مياه نبع الفيجة، الذي 
تعتمد عليه العاصمة، ردًا على الهجوم الذي 
تشنه قوات النظام على منطقة وادي بردى، 
 

ّ
فـــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مـــن دمـــشـــق. وفــــي ظــل
معاناة أحياء العاصمة من نقص شديد في 
املياه، يوضح الناشط زكريا محي الدين، في 
مياه  أن »شركة  الجديد«،  »العربي  لـ  حديث 
دمشق قامت باالعتماد على آبار محلية، يتم 
تشغيلها بمضخات مللء خزانات املياه التي 
تتمتع  اآلبـــار  أن  إال  العاصمة،  أحــيــاء  تغذي 
بغزارة مياه  قياسًا   منخفضة، 

ّ
بقدرات ضخ

نــبــع الــفــيــجــة. كــمــا أن املــضــخــات تــعــمــل على 
الكهرباء التي تتوفر ألوقات قصيرة يوميًا«.

الحواجز تُكمل المشهد 
وعدا عن نقص املياه والكهرباء واملحروقات، 
فـــإن االزدحــــــام املـــــروري بـــات يــضــغــط بشكل 
كبير على سكان دمشق، بعد أن نشرت قوات 
النظام عشرات الحواجز األمنية والعسكرية 
أكثر  منذ  وساحاتها،  العاصمة  شــوارع  في 
 عن قيامها بإغاق طرقات 

ً
من سنتن، فضا

رئــيــســيــة، تــتــواجــد فــيــهــا أفــــرع اســتــخــبــاريــة 
أّدى كل  النظام.  لقوات  تابعة  أمنية  ومقرات 
ذلـــك إلـــى انــتــشــار زحــمــة الــســيــر فـــي شـــوارع 
ــذا الــــوضــــع املـــوظـــفـــن  ــ ــنــــع هــ الـــعـــاصـــمـــة. ومــ
وطــــاب الــجــامــعــات مـــن الــتــوجــه إلـــى أمــاكــن 
الكبير  الــتــأخــيــر  بسبب  ودراســتــهــم،  عملهم 
الـــذي يسببه انــتــظــار الــســيــارات فــي طوابير 
طويلة، للمرور من نقاط التفتيش العسكرية 

واألمنية.

الغموض  من  المزيد  األربعاء،  أمس  لبناني«،  قضائي  »مصدر  أضاف 
حول سجى الدليمي، إذ نقلت وكالة »األناضول« عن هذا »المصدر« 
العراقية  للسيدة  العائدة  النووي  الحمض  فحوص  نتائج  أن  تأكيده 
أنها زوجة أمير تنظيم  أثبتت  الثالثة،  التي تم توقيفها مع أوالدها 
ترفض  تــزال  ال  أنها  من  الرغم  على  البغدادي،  بكر  أبــو  »داعــش« 
أنها  العراقية  الداخلية  تأكيد وزارة  الرغم من  بذلك، وعلى  االعتراف 

ليست زوجة »الخليفة«.

القوات  سيطرة  مناطق  على  شامًال  هجومًا  »داعــش«  تنظيم  يشّن 
وفرض  الثالثاء،  يوم  منذ  ــزور،  ال دير  مدينة  في  السورية  النظامية 
عن  وأُفيد  الرصافة.  حي  في  النظام  معاقل  أهم  على  سيطرته 
المواجهات،  في  الجانبين  من  والجرحى  القتلى  من  عدد  سقوط 
بينهم األمير العسكري للتنظيم في المدينة، أبو دجانة. وأفاد الناشط 
اإلعالمي محمد الخليف، لـ »العربي الجديد« بأن »الهجوم يتركز على 

أحياء الصناعة والعمال والرصافة، الواقعة شرقي المدينة«.

معركة دير الزور 

زوجة البغدادي أم ال؟

تقرير

الحدث بعيوننا

وبـــــاشـــــر بـــعـــض ســــكــــان دمــــشــــق اســـتـــخـــدام 
العاصمة،  داخــل  للتنقل  الهوائية  الــدراجــات 
بداًل من استخدام وسائل النقل العامة، التي 
بات ركوبها يسّبب تأخيرًا كبيرًا، واحجامهم 
عـــن اســتــخــدام الـــســـيـــارات الــخــاصــة، الــتــي ال 

يتوفر الوقود الازمة لتشغليها أحيانًا.
وقد خصصت بلدية دمشق مسارات خاصة 
للدراجات الهوائية في شوارع العاصمة، كما 
أن  بعد  الستخدامها  تسويق  بحملة  قامت 
كانت قد منعت ركوبها مع بداية شهر أيار/

األمني في  الوضع  املاضي مع تدهور  مايو 
املدينة في حينه.

تــتــراكــم األزمــــــات فـــي الــعــاصــمــة الــســوريــة، 
ــوات  ــ ــمــــاع ســـكـــانـــهـــا ألصــ املـــتـــرافـــقـــة مــــع ســ
االشتباكات والقصف املستمر من قبل قوات 
النظام السوري على ضواحي دمشق، التي 
ويستمر  املــعــارضــة.  قـــوات  عليها  تسيطر 
كل ذلك مع تدفق الاجئن من ريف دمشق 
إلى املدينة، التي بات أغلب شبابها خارج 
الباد، هربًا من الخدمة االلزامية في قوات 

النظام.
وبــات مــن تبقى مــن سكان دمشق فــي األيــام 
األخــــيــــرة، يــعــلــم جـــيـــدًا أن الـــنـــظـــام الـــســـوري 
أصبح عاجزًا عن تغطية التراجع املستمر في 
مستوى الخدمات األساسية التي يحتاجها 
السكان، وباتوا يشعرون يوميًا بأن األسوأ لم 
يأت بعد، مع ظهور عامات االنهيار الكامل 
للبنية الخدمية في العاصمة السورية، التي 
حاول النظام السوري تحييدها عن الصراع 
املستمر في الباد منذ أكثر من ثاث سنوات.

من تسعة آالف ميغا إلى أقل من ألف ميغا 
ــاف »كــمــا  ــ ــقـــط«. وأضــ ــام األخـــيـــرة فـ ــ فـــي األيــ
في  كبيرة  الــســوري مشاكل  النظام  يــواجــه 

الفترة األخيرة في تأمن البديل عن اإلنتاج 
والــدفــع  النقل  صعوبات  تــعــّوق  إذ  املحلي، 
بــالــعــمــلــة األجــنــبــيــة عــمــلــيــة شـــــراء الــنــظــام 

يبدو أّن »جبهة النصرة« باتت تعتمد 
نوعي  كسالح  الناسفة  العبوات  على 
دمشق،  في  النظام  الستنزاف  جديد 
أربعة  مقتل  األربعاء،  أمس  أعلنت  إذ 
برزة،  حي  في  النظام  لقوات  عناصر 
»النصرة«  وذكــرت  العاصمة.  شرقي 
»تويتر«  موقع  على  حسابها  عبر 
أدت  ناسفة  عبوة  تفجير  »تــم  بأنه 
لهالك أربعة عناصر مقابل المول في 
الجبهة  وكانت  ــرزة«.  ب بحي  حاميش 
تفجير  أسبوعين،  نحو  قبل  تبنّت  قد 
بداخلها  كان  ناسفة،  بعبوة  مركبة 
ــاه، أســـفـــرت عن  ــرافـــقـ عــمــيــد ومـ

مقتلهم.

عبوات »النصرة«

خالل قمع 
رجال األمن في 
بيروت ألهالي 
العسكريين 
المخطوفين 
)حسين بيضون(

ــات الــــــدولــــــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــمـــــل مــ ــلـــــى عـــ ســــلــــبــــًا عـــ
والـــشـــركـــات الــخــاصــة وخـــدمـــات االنــتــرنــت 
ــــت جــمــيــعــهــا تــعــانــي  ــاتـ ــ واالتـــــــصـــــــاالت، وبـ
مــن انــقــطــاعــات مــتــواصــلــة ألوقــــات طــويــلــة، 
ــبـــاب الــحــيــاة  ــــف مــعــظــم أسـ ــذي أوقـ ــ ــر الـ ــ األمـ
السوري  النظام  سعى  التي  العاصمة،  فــي 
إلــى إبقائها خــال السنن األخــيــرة، بعيدة 
قــدر اإلمــكــان عن أصــداء الحرب الــدائــرة في 
نجار،  سامي  املهندس  ويوضح  محيطها. 
لـ »العربي الجديد«، أن »النظام  في حديث 
السوري لن يكون بمقدوره هذه املرة تجاوز 
أزمــــة الــكــهــربــاء بــســهــولــة، ذلـــك أن محطات 
توليد الطاقة الكهربائية في الباد تعتمد 
عــلــى الــفــيــول والـــغـــاز فـــي عــمــلــهــا. وقـــد فقد 
آبار  على معظم  السيطرة  الــســوري  النظام 
النفط التي تؤمن مادة الفيول في السنتن 
على  السيطرة  أخــيــرًا  فقد  كما  األخــيــرتــن، 
أهم منابع الغاز الطبيعي، األمر الذي جعل 
إنتاج الباد من الطاقة الكهربائية يتراجع 

زوجة »الخليفة« لم 
تقع في األسر، وكّل ما 

في األمر تشابه أسماء 
أوقع أجهزة األمن بخطأ 

قد يؤذي سمعتها. 
لكن ما مدى تأثير ذلك 

على مفاوضات اطالق 
العسكريين؟

  شرق
      غرب

الفيصل: القوات البرية 
ضرورة في العراق 

وسورية
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي،  أعــلــن وزيــ
سعود الفيصل، أمــس األربــعــاء، أن 
»جهود مكافحة اإلرهاب في سورية 
والعراق تتطلب وجود قوات قتالية 
على األرض«. وأضــاف في كلمة له 
أمام املؤتمر الدولي للدول الشريكة 
في التحالف ضد تنظيم »داعــش«، 
البلجيكية،  الــعــاصــمــة  فــي  املــنــعــقــد 
بــــروكــــســــل، أنـــــه »ال بــــد مــــن تــقــويــة 
قـــوى االعـــتـــدال املــمــثــلــة فــي الجيش 
الـــــــســـــــوري الــــــحــــــر، وجــــمــــيــــع قــــوى 
املعارضة املعتدلة األخرى«. وأشار 
إلى أن تحقيق هذا األمر في العراق 
الداخلية،  الجبهة  توحيد  »يتطلب 
وإعـــــــادة تــشــكــيــل الــجــيــش بــعــقــيــدة 
جامعة، بعيدًا عن سياسة اإلقصاء 

الطائفي«.
)األناضول(

العبادي في فرنسا
التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، الرئيس الفرنسي فرانسوا 
ــاء، في  ــعـ هـــوالنـــد، مــســاء أمـــس األربـ
 زيـــارتـــه إلـــى فــرنــســا. وأكــد 

ّ
مــســتــهــل

مصدر فرنسي، لـ«العربي الجديد«، 
العراقية  الفرنسية-  »املباحثات  أن 
والحرب  اإلرهـــاب  مكافحة  تناولت 
ــورات عــلــى  ــطــ ــتــ ضــــد »داعـــــــــش«، والــ
ــم الـــعـــراق«.  الــســاحــة الــعــراقــيــة ودعــ
الخميس،  اليوم  العبادي،  ويشارك 
فـــي املـــؤتـــمـــر الــــدولــــي الـــــذي تــعــقــده 
األونـــيـــســـكـــو حــــول حــمــايــة الـــتـــراث 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــي فــ ــائــ ــنــ ــثــ والـــــتـــــنـــــوع الــ
وسورية بمقر املنظمة في باريس.   
)العربي الجديد(

كيري يرّحب بأي ضربة 
إيرانية ضد الجهاديين

اعــتــبــر وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، 
جــون كيري، أمــس األربــعــاء، أن »أي 
ــيــــة ضــــد الـــجـــهـــاديـــن  ضــــربــــة إيــــرانــ
فـــي الـــعـــراق إيــجــابــيــة«، وذلــــك بعد 
األمـــيـــركـــيـــة  الـــــدفـــــاع  وزارة  إعـــــــان 
)الــبــنــتــاجــون( رســمــيــًا تنفيذ إيـــران 
غــارات جوية داخــل العراق، محّملة 
الحكومة العراقية مسؤولية حدوث 

أي صراع في مجالها الجوي.
)العربي الجديد(

مساعدة عسكرية 
أطلسية للعراق

أمس  األطلسي،  كشف حلف شمال 
األربـــعـــاء، عـــزم الـــعـــراق »الــطــلــب من 
قواته  تــدريــب  فــي  املساعدة  الحلف 
ــــش«.  األمـــنـــيـــة فـــي الـــحـــرب ضـــد داعـ
وقالت املتحدثة باسم الحلف، أوانا 
الـــــــوزراء  ــيــــس  النـــجـــيـــســـكـــو، إن »رئــ
العراقي، حيدر العبادي، أبلغ األمن 
العام لحلف شمال األطلسي، ينس 
ــمـــاع فــي  ــتـ شـــتـــولـــتـــنـــبـــرغ، خـــــال اجـ

بروكسل، بذلك«.
)رويترز(

على

مسؤوليتنا

عــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« 
مـــــن مـــــصـــــادر مــــقــــّربــــة فــي 
ــر )شـــرقـــي  الـــجـــبـــل األخــــضــ
ــه ســيــتــم خـــال  ــ لـــيـــبـــيـــا(، أنـ
أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة اإلعــــــــــان عــن 
تــشــكــيــل مــجــلــس عــســكــري، 
ــن مـــجـــمـــوعـــات  ــ ــكــــون مــ ــتــ يــ
مـــــــســـــــلـــــــحـــــــة مــــــــــــــن درنــــــــــــــة 
ــدن  ــاء وقــــــرى ومــ ــيـــضـ ــبـ والـ
أخــــــــرى، بــــهــــدف الـــتـــصـــّدي 
بقيادة  الــكــرامــة«  لـ«عملية 
ــواء املـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة  ــ ــلــ ــ ــ ال
حـــفـــتـــر، بـــعـــد املـــســـتـــجـــدات 

األخيرة.
■  ■  ■

ــجــه الــعــاقــات املــغــربــيــة 
ّ
تــت

الـــجـــزائـــريـــة إلــــى مـــزيـــد من 
وّجهت  أن  بعد  التصعيد، 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة املـــغـــربـــيـــة 
االتـــهـــام إلـــى الـــجـــزائـــر، في 
مــــلــــف تــــــــــــوّرط »قــــراصــــنــــة 
ــم  ــهــ ــرتــ ــ

ّ
ــخ االنـــــــتـــــــرنـــــــت« ســ

الــجــزائــر، مــن أجــل اخــتــراق 
البريد اإللكتروني للوزيرة 
املـــــنـــــتـــــدبـــــة بــــالــــخــــارجــــيــــة 
بوعيدة،  مباركة  املغربية، 
وسرقة وثائق دبلوماسية 
وصــور شخصية وعائلية 
مــــــنــــــه، بــــحــــســــب الـــــــروايـــــــة 

املغربية.
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فشل عربي
المغرب يسترجع 671 مليون دوالر من أمواله المهربة

9

محمد بوهريد

العــام  املديــر  حمــري،  جــواد  قــال 
لــوزارة  التابــع  الصــرف  ملكتــب 
االقتصــاد واملاليــة املغربــي، أمــس 
األربعــاء، إن بــاده اســترجعت ســتة مليــارات 
أموالهــا  مــن  دوالر(  مليــون   671.8( درهــم 
املهربــة إلــى الخــارج بنهايــة شــهر نوفمبــر/

تشرين الثاني املاضي. وأكد حمري، في كلمة 
اســترجاع  عمليــة  أن  املغربــي،  البرملــان  فــي 
هــذه األمــوال ارتفعــت بشــكل ملمــوس خــال 
الشــهرين األخيريــن، حيــث اســترد فيهمــا مــا 
دوالر(.  مليــون   185( درهــم  مليــاري  يناهــز 
وكانت الحكومة املغربية أطلقت، مطلع العام 
الجاري، حملة لتشــجيع مهربي األموال على 
الكشــف  عــدم  بضمــان  البــاد  إلــى  إعادتهــا 
عــن هوياتهــم أو محاكمتهــم. وكان متوقعــا 
أن يســدل الســتار علــى هــذه الحملــة بنهايــة 
شــهر ديســمبر/كانون األول الجــاري، غيــر أن 
مكتب الصرف، وهو املؤسســة املكلفة بضبط 
الحســابات الخارجيــة للمغرب، أعلن، يوم 25 
نوفمبر/تشــرين الثانــي املاضــي، عــن تمديــد 
هذه العملية، غير املسبوقة في تاريخ الباد، 

إلى 31 يناير/كانون الثاني.
وبرر املكتب، في بيان هذا القرار، بالرغبة في 
إتاحــة الفرصــة للراغبــن فــي االســتفادة مــن 
امتيــازات هــذه العمليــة فــي ضــوء التجــاوب 
فصــل  مطلــع  منــذ  بــه  حظيــت  الــذي  الكبيــر 

املاضــي،  ســبتمبر/أيلول  وفــي  الخريــف. 
توقــع محافــظ بنــك املغــرب )املصــرف املركزي 
املغربــي(، عبــد اللطيــف الجواهــري، أن ترتفع 
وتيــرة اســترجاع أمــوال بــاده املهربــة خــال 

الربع الثالث من العام الجاري.
دولــة،   50 توقيــع  قبيــل  التوقعــات  وجــاءت 
مــن بينهــا املغــرب، فــي أكتوبر/تشــرين األول 
املعلومــات  لتبــادل  اتفاقيــة  علــي  املاضــي، 
املالية والحسابات املصرفية، وهو ما يضيق 
الخنــاق علــى املهربــن، حيــث تتيــح االتفاقيــة 
بمعلومــات  املطالبــة  عليهــا  املوقعــة  للــدول 
عــن الحســابات املصرفيــة ملواطنيهــا املشــتبه 
فــي تورطهــم فــي تهريــب أمــوال. وكان وزيــر 
االقتصــاد واملاليــة املغربــي، محمد بوســعيد، 
األول  أكتوبر/تشــرين  شــهر  فــي  كشــف، 
املاضــي، عــن اســترجاع 230 مليــون دوالر من 
األشــهر  خــال  الخــارج  إلــى  املهربــة  األمــوال 

التسعة األولى من العام الجاري.
اســترداد  علــى  املغربيــة  الحكومــة  وتراهــن 
نحــو 571 مليــون دوالر مــن األمــوال املهربــة 
قبــل نهايــة العــام الجــاري. وكان بوســعيد قد 
نفــى، فــي تصريحــات ســابقة، حصــول بــاده 
على قائمة بأســماء مواطنيها الذين يملكون 
أن  أكــد  لكنــه  الخــارج،  فــي  ودائــع  أو  أصــواًل 
ومســتوردين  مصدريــن  املهربــن  بــن  مــن 
متاعبن، عبر التاعب بسجات تعاماتهم 
مــن  كل  املغربيــة  الحكومــة  وتعــد  التجاريــة. 
أرجــع أمــوااًل من إعفاءات من الرســوم بنســبة 

5% في حال أودع 75% من أمواله في حساب 
املغربــي،  بالدرهــم  و%25  الصعبــة  بالعملــة 
تلــك  تحويــل  يختــارون  مــن  يســتفيد  فيمــا 
األمــوال كاملــة إلــى الدرهــم املغربــي مــن إعفاء 

الرسوم بنسبة أكبر.
األمــوال  اســتعادة  ملــف  فــي  التطــور  يأتــى 
فشــلت  الــذي  الوقــت  فــي  املنهوبــة،  املغربيــة 
فيه دول الربيع العربي في اســتعادة أموالها 
املســروقة، وحســب دراســة للمركــز اإلقليمــي 
للدراسات االستراتيجية، فإن كافة التقديرات 
تشــير إلــى أن مجمــوع قيمــة مــا تــم تهريبــه 
مــن دول الربيــع لصالــح أنظمــة مبــارك وعلــي 
عبــد اللــه صالــح والقذافــي وبــن علــي، يقتــرب 
مــن 500 مليــار دوالر.  وفــي ليبيــا، قال رئيس 
جمعية الشفافية الليبية، إبراهيم أبو أصبح، 
إن رمــوز النظــام الســابق فــي ليبيــا، هربوا ما 
يقــرب مــن 120 مليــار دوالر، إلى دول مختلفة 
حول العالم، خال 42 عاما. ويقدر خبراء من 
البنــك الدولــي حجــم األمــوال املصريــة املهربة 
بنحــو 134 مليــار دوالر علــى مــدى 30 عاًمــا، 
التونســية  املاليــة  الشــفافية  منظمــة  وقــدرت 
غيــر الحكوميــة حجم األمــوال املهربة من قبل 
 32 بنحــو  وأقاربــه  علــي  بــن  العابديــن  زيــن 
مليار دوالر، وهي تقديرات مقاربة ملا أعلنته 
الهيئــة الوطنيــة الســترداد األمــوال املنهوبــة 
فــي اليمــن، الــذي قــدرت الثــروات املهربــة منــه 
بمــا  اللــه صالــح  عبــد  علــي  نظــام  رمــوز  مــن 

يتراوح بن 30 و70 مليار دوالر. 

اقتصاد
القاهرة ـ العربي الجديد

قالت مصادر مصرية رفيعة املســتوى أمس إن نضال 
قــدم  املصــري،  املركــزي  البنــك  محافــظ  نائــب  عصــر 
اســتقالته من منصبه ملجلس إدارة البنك مســاء أمس 
مؤسســات  مــن  عروضــا  يــدرس  »عصــر«  وإن  األول. 
مصرفيــة مصريــة وأوروبية منهــا: املصري الخليجي 
وباركليــز مصــر وإتــش إس بــي ســي – مصــر وبنــوك 
خليجيــة كبــرى. وأضافــت املصــادر أن نائــب املحافــظ 
املســتقيل مرشــح لشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي 
للبنك املصري الخليجي خلفًا لـ »محمد اإلتربي« الذي 
تقــرر تعيينــه رئيســا لبنــك مصــر، ثانــي أكبــر البنــوك 

املصرية، بدءًا من شهر يناير/كانون الثاني املقبل، في 
حن ذكرت مصادر قريبة من عصر إنه يدرس عروضا 
مــن مصــارف إماراتيــة.  ورجحــت املصــادر أال تكــون 
هنــاك تأثيــرات ســلبية الســتقالة نائــب محافــظ البنك 
املركزي، رغم مسؤوليته املباشرة عن ملفات حساسة 
منهــا إدارة السياســة النقديــة واحتياطــي مصــر مــن 
النقــد األجنبــي، مشــيرة إلــى أن املحافظ الحالي للبنك 
علــى  اإلشــراف  بنفســه  يتولــى  مــن  هــو  رامــز  هشــام 
امللفــات، خاصــة املتعلقــة بســوق الصــرف  إدارة هــذه 
واســتثمار االحتياطي األجنبي في األســواق العاملية، 
والبالغ حاليا نحو 16.9 مليار دوالر طبقا آلخر أرقام 
رســمية. وحســب املصادر »يظل منصب نائب محافظ 

البنك املركزي شاغرًا لحن انتهاء مدة مجلس اإلدارة 
الثانــي 2015، علــى  فــي 23 نوفمبر/تشــرين  الحالــي 
واحــد  بنائــب  الفتــرة  هــذه  خــال  املركــزي  يكتفــي  أن 
للمحافــظ هــو جمــال نجــم املكلــف بملــف الرقابــة على 
البنــوك واملخاطــر، ورشــحت مصــادر أخــرى الدكتورة 
رانيا املشــاط وكيل محافظ البنك املركزي إلدارة ملف 
إدارة السياســة النقديــة لحــن تعيــن خليفــة للنائــب 
املســتقيل.  ورجــح عضــو بــارز باتحــاد بنــوك مصر أن 
يكــون تطبيــق الحــد األقصــى لألجــور علــى العاملــن 
في القطاع املصرفي وراء اســتقالة نضال عصر، وقال 
العضــو، الــذي فضــل عدم ذكر اســمه، إن قيادات أخرى 
بالبنك املركزي وبنوك القطاع العام التابعة للدولة قد 

تلحــق بالنائــب املســتقيل، خاصــة مــع اخفــاق املركزي 
فــي إقنــاع الجهــات املســؤولة فــي مصــر بالتراجــع عــن 
قرارهــا عــدم تطبيــق قــرار الحــد األقصى لألجــور على 
للمصــارف  القيــادات  هــروب  لعــدم  املصرفــي  القطــاع 
لألجــور  األقصــى  الحــد  قــرار  تطبيــق  وتــم  الخاصــة. 
علــى مصــارف القطاع العام فــي يوليو/تموز املاضي، 
وكانــت أحــد األســباب التــي دفعــت قيــادات بالقطــاع 
لاســتقالة بعد تلقيها عروضا من مؤسســات أخرى. 
وعقــب توليــه منصبــه أصــدر الرئيــس املصــري عبــد 
الفتــاح السيســي، قانون تطبيق الحــد األقصى ألجور 
العاملن في القطاع العام، وهو 42 ألف جنيه )نحو 5 

آالف و859 دوالرًا(.

استقالة نائب محافظ المركزي المصري.. وقيادات أخرى بالطريق

ذكرى 
مقتل آالف العمال

نظمت الحملة الدولية للعدالة في مدينة بوبال الهندية مسيرة في الذكرى 
نحو  مقتل  عن  أسفر  ما  مبيدات  مصنع  في  القاتل  الغاز  تسرب  لكارثة  الـ30 

)Getty( .4000 شخص

مصطفى عبد السالم

املوازنــة  صفحــات  تقلــب  عندمــا 
أرقامهــا،  فــي  وتبحــر  املصريــة 
وتقارنها بالواقع، تجد نفســك أمام 
ألغام وألغاز، وسأكتفي هنا برصد 
ثاثــة ألغــاز تطــرح أســئلة بحاجــة 
الذيــن  صــدور  تشــفي  إجابــة  إلــى 
يبحثون عن مصير ثروات بادهم.

بالدعــم  يتعلــق  األول  اللغــز 
الخليجــي، ومــا إذا كان ُيرَصــد فــي 
موازنــة الدولــة أم ال. فقــد خصصــت 
فــي  جنيــه  مليــارات   103 الحكومــة 
الســتيراد   2015-2014 موازنــة 
البنزيــن  مثــل  بتروليــة،  مشــتقات 
وهــي  واملــازوت،  والغــاز  والســوالر 
املشــتقات الضرورية لتســيير حياة 
هــذه  أيــن  والســؤال:  املصريــن، 
الســعودية  كانــت  إذا  املخصصــات 
األكبــر  بالجــزء  تكفلتــا  واإلمــارات 
من تدبير املشــتقات التي تحتاجها 
البــاد، حيــث تعهــدت اململكــة بمنح 
بقيمــة  مجانيــة  مشــتقات  مصــر 
700 مليــون دوالر شــهريًا، وتتكفــل 
بــه  بــأس  اإلمــارات بتحمــل جــزء ال 
أيضًا من الفاتورة. ال أعرف إذا كانت 
الحكومة ال تزال تستورد مشتقات، 
وإذا  الخليجــي؟  بالدعــم  تكتفــي  أم 
كانــت ال تســتورد، فــإن معنــى هــذا 
دوالر  مليــار   1.3 نحــو  توفــر  أنهــا 
والســؤال  لاســتيراد.  مخصصــة 
اآلخر: أين مصير الوفر الذي تم في 
البتروليــة،  املشــتقات  مخصصــات 
تــم توجيهــه ألغــراض أخــرى  وهــل 
تتعلــق بحيــاة املواطنــن وأمورهــم 
أجــد إجابــة  لــم  املعيشــية؟ لألســف 
عــن  نتحــدث  أننــا  رغــم  للســؤال 

وفورات بمليارات الدوالرات.
ســعر  كان  إذا  هــو  الثانــي  اللغــز 
برميــل النفــط تراجع من 115 دوالرًا 
فــي يونيو/حزيــران 2014، أي قبيــل 
إقــرار املوازنــة بأيــام ليصــل حاليــًا 
ألقل من 70 دوالرًا، فما مصير الوفر 
الــذي حــدث نتيجــة تهــاوي أســعار 
مــن  املواطــن  اســتفاد  وهــل  النفــط؟ 
الوفــر كما اســتفاد قرينــه في األردن 
أســعار  تراجعــت  وهــل  واملغــرب؟ 
مــع  مصــر  فــي  والســوالر  البنزيــن 

تهاوي األسعار عامليًا؟
أمــا اللغــز األخيــر، فيتعلــق بموازنة 
ميزانيــة  أول  وهــي  املاضــي  العــام 
بعــد االنقــاب، فالسيســي أقــر أمس 
ملوازنــة  الختامــي  الحســاب  األول 
العــام املالــي املاضــي، التــي كشــفت 
مليــار   353.3 بـــ  عجــز  وجــود  عــن 
تلقــي  رغــم  حــدث  العجــز  جنيــه. 
مصــر تبرعــات مــن الخليــج بقيمــة 
21 مليــار دوالر )151 مليــار جنيــه( 
وفــك الحكومة وديعة حرب الخليج 
9 مليار دوالر )64 مليار جنيه(، أي 
ميزانيــة  ألول  الحقيقــي  العجــز  أن 
لانقاب تجاوز 568.3 مليار جنيه 
بزيــادة 229 مليــار جنيــه عن العجز 

في موازنة الرئيس محمد مرسي.

 %4.9
توقع رئيس الحكومة املغربية 
عبد اإلله بنكيران، أن يتقلص 

عجز املوازنة إلى %4.9 
نهاية العام الحالي. وقال في 
تصريحات أمس، إن حكومته 
تمكنت من تحسن املؤشرات 

الكبرى في عام 2014.

1.8
فوضت أملنيوم دبي )دوبال( 

3 مصارف لترتيب قرض قيمته 
1.8 مليار دوالر بأَجل مدته 
سبع سنوات، للمساعدة في 

تمويل عملياتها العامة، في أول 
تسهيل من نوعه للشركة في 

عدة سنوات.

باكستان تبرم اتفاق 
شراء زيت الغاز من 

الكويت 

أبرمت باكستان اتفاقا 
للحصول على زيت الغاز لعام 
2015 من الكويت التي توفر 
لها 90% من احتياجاتها من 
الوقود املستخدم في النقل 

وتوليد الكهرباء.

حملة لجمع 64 
مليون دوالر لالجئي 

سورية

أطلق برنامج األغذية العاملي 
التابع لألمم املتحدة أمس، 
حملة على مدار 72 ساعة 

لجمع 64 مليون دوالر لتوفير 
املواد الغذائية لصالح 1.7 

مليون الجئ سوري في الشهر 
الجاري.

النفط يرفع الذهب 
فوق 1200 دوالر 

صعد الذهب فوق 1200 دوالر 
لألوقية )األونصة( أمس، 

مدعوما بارتفاع أسعار النفط، 
األمر الذي دفع املستثمرين 

لتغيير مراكز التعامل في سوق 
متقلبة.

أرقام سهم

كواليس

ألغام الموازنة 
المصرية
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رئيس الحكومة 
المغربية، عبد 

اإلله بنكيران

مجلس الشيوخ المحطة المقبلة قبل قرار الحكومة

نواب فرنسيون: االعتراف بفلسطين خطوة إلى األمام

رهانات أحمدزاي في لندن
أفغانستان تتشبّث بمؤتمر المانحين

بدا االنقسام السائد 
بين صفوف اليمين 

الفرنسي واضحًا

تواجه الحكومة 
األفغانية ملفات 

عدة وشائكة يصعب 
التعامل معها 

باريس ـ منى السعيد

الفرنســي،  البرملــان  ــي 
ّ
تبن يثيــر 

بأكثريــة أعضائــه، قــرار االعتــراف 
بدولة فلسطن، من أجل التوصل 
الفلســطيني  للنــزاع  نهائيــة  تســوية  إلــى 
مجلــس  فــي  مناقشــته  وبــدء  اإلســرائيلي، 
الشــيوخ، أمــس األربعــاء، تمهيــدًا للتصويــت 
عليــه فــي الحــادي عشــر مــن الشــهر الحالــي، 
ردود فعــل مختلفــة علــى الســاحة الفرنســّية، 
فــي وقــت يأمل فيه النواب املؤيدون أن يشــّكل 

االعتراف مقّدمة لخطوات عملّية أخرى.
البرملــان،  فــي  التصويــت  نتيجــة  وتعكــس 
مقابــل  نائبــًا،   339 القــرار  ــى 

ّ
تبن حيــث 

اعتــراض 151، وامتنــاع 16 عــن التصويــت، 
اليســار،  بقــوى   

ً
ممثــا قــوي،  تيــار  وجــود 

وجبهــة  والشــيوعين،  االشــتراكين،  أي 
اليســار وحــزب الخضــر، الذيــن أعربــوا عــن 
تصميمهم الواضح على املضي في العملية 
حتــى النهايــة. ويــرى النــواب املنضــوون في 
التــي  الخطــوات   

ّ
أن األحــزاب،  هــذه  صفــوف 

قــت فــي البرملــان، ينبغــي البنــاء عليهــا 
ّ
تحق

في املستقبل.
بــن  الســائد  االنقســام  بــدا  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
ولــم  واضحــًا.  الفرنســي  اليمــن  صفــوف 
إلــى  بالنســبة  ســواء  األحــزاب،  آليــة  تنجــح 
حــزب »االتحــاد مــن أجــل حركــة شــعبية« أو 
حــزب الوســط، بمنــع عــدد مــن نــواب اليمــن 
يكتــرث  ولــم  القــرار.  علــى  التصويــت  مــن 
 انســجامًا مع 

ً
بعضهــم بالتوجيهــات، مفضا

تاريــخ فرنســا، التصويــت وفــق األســس التــي 
كانــت الديبلوماســية الفرنســية قــد حّددتهــا 
تقليدّيــًا، ولــم يتــرددوا في املجاهرة بموقفهم 

علنًا وبفخر.
الصداقــة  جمعيــة  رئيــس  نائــب  يخــِف  ولــم 
أسنســي،  فرانســوا  الفلســطينية،  الفرنســية 
موضحــًا  الفرنســي،  البرملــان  بقــرار  اعتــزازه 
ب 

ّ
 »هــذا االعتــراف تطل

ّ
لـ«العربــي الجديــد«، أن

عشرات السنن من النضال«. ويقول: »طالبنا 
ببحث قضية االعتراف بدولة فلســطن أربعًا 
وعشــرين مــّرة فــي املجلــس، ومــا حــدث ُيعــّد 

خطوة إلى األمام«.
الذيــن  النــواب  »مجمــوع  أن  أسنســي  ويــرى 

ر أغلبّية 
ّ
الــذي يعرب عن »شــكوكه لعــدم توف

يسارية في املجلس«، مشيرًا في الوقت ذاته، 
الشــيوعين،  النــواب  تحــّرك  »وجــوب  إلــى 

وأن يبــادروا إلــى شــرح أهمّية هــذه الخطوة 
إلــى  الفرنســي  النائــب  لزمائهــم«. ويذهــب 
 »لفرنســا موعدًا مــع تاريخها، 

ّ
حــّد القــول إن

وعليها أن تحمل رســالتها إلى العالم، ولذا 
على كل فرد أن يحّكم ضميره، اســتنادًا إلى 
قيمنا الجمهورية ورسالة فرنسا العاملّية«.
من جهتها، تنّوه رئيسة لجنة الخارجية في 
البرملــان الفرنســي، إليزابيــث غيغو، بأهمّية 
هــذا التصويــت، وتقــول لـ«العربــي الجديد«: 
»حصلنــا علــى أغلبّيــة األصــوات، والحظــت 
واشــنطن  زيارتــي  املاضــي خــال  األســبوع 
التصويــت  هــذا  كان  كــم  املتحــدة،  واألمــم 
 

ّ
منتظــرًا«. وفــي حــن أبــدت احترامهــا »لــكل
القــرار«،  عارضــت  التــي  تلــك  ــى 

ّ
حت اآلراء، 

علــى  كمجموعــة  أصّرينــا  نــا 
ّ
»أن توضــح 

ه ال شــيء 
ّ
موقفنا، وأردنا أن نقول للعالم، إن
أسوأ من حالة الجمود الحالية«.

وتذّكــر غيغــو بمــا جــاء علــى لســان الرئيــس 
الفرنســي الراحــل، فرانســوا ميتيــران، بقولها 
 »فرنســا مســؤولة عــن الســام«، وتضيــف: 

ّ
إن

»لذلــك عملنــا علــى نــص يســتند إلــى الســام 
ويشّكل بادرة سام«.

ــه »ال يحق لها 
ّ
وفــي حــن تشــير غيغو إلى أن

التنبؤ بموقف مجلس الشيوخ«، لكنها ترى 
ســعيها  عــن  الفرنســية  الحكومــة  إعــان  أن 
داخــل مجلــس األمــن الدولــي إلــى الدفــاع عــن 
 
ّ
موقــف متــوازن، هــو أمــر مهــم«، معتبــرة أن

التقليــدي،  فرنســا  موقــف  عــن  »يعّبــر  ذلــك 
والصيغــة الــواردة فــي نصنــا، نــص القــرار«. 
وتضيف: »حكومتنا ستسعى إلى الحصول 
مشــروع  بشــأن  اإلجمــاع  يلقــى  نــص  علــى 
القــرار الــذي تقدمــت به فلســطن عبر األردن، 
وبعدها يمكن تنظيم مؤتمر دولي ملساعدة 
ومواكبــة الطرفن اللذين يمكنهما وحدهما 
إلــى  والتوّصــل  املفاوضــات،  علــى  التوقيــع 
مــن  ومقبولــة  معروفــة  أســس  علــى  اتفــاق 

املجتمع الدولي«.
 »هــذا األمــر 

ّ
وتعــرب غيغــو عــن اعتقادهــا أن

تعتــرف  لــم  التــي  العربيــة،  الــدول  ســيدفع 
تعتــرف  أن  إلــى  األغلبيــة،  وهــي  بإســرائيل، 
بإســرائيل وفقًا للمبادرة العربية لعام 2002، 
 
ّ
وأن يكــون هنــاك اعتــراف شــامل«. وتقــول إن
»األولوّيــة اليــوم هــي للســام، وثانّيًا ملكافحة 
ويهــّدد  مــكان  كل  فــي  يمتــد  الــذي  اإلرهــاب 

املنطقة«.
وتتوقــف غيغــو عنــد االتهامــات التي وجهها 
نــواب اليمــن إلــى حــزب اليســار فــي البرملــان، 
 »مــا ســمعته مــن بعــض النــواب 

ّ
الفتــة إلــى أن

مــن ألفــاظ وحجــج قانونّيــة، تذرعــوا بهــا، لــم 
تكن في مستوى املناقشة«.

فــي املقابــل، يــرى نائــب عــن الحــزب اليمينــي، 
 
ّ
أن شــعبية«،  حركــة  أجــل  مــن  »االتحــاد 
سياســّية  رســالة  بمثابــة  هــو  »التصويــت 
النــواب«،  ونفســّية  رغبــة  تعكــس  واضحــة، 
ضــّد  »صّوتــوا  الذيــن  زمــاءه  أن  موضحــًا، 
فاملشــكلة  لفلســطن،  أعــداًء  ليســوا  القــرار 
حلهــا،  وينبغــي  عامــًا   40 منــذ  موجــودة 

والسام بحاجة إلى دولتن«.
»انهضــوا  حــزب  رئيــس  يعــرب  حــن  وفــي 
أنيــان،  دوبــون  نيكــوال  النائــب  بفرنســا«، 
بالتصويــت  فخــره  عــن  الجديــد«،  لـ«العربــي 
إلــى جانــب القــرار، يؤّكــد النائــب االشــتراكي، 
بدولــة  »االعتــراف   

ّ
أن مينوشــي،  باتريــك 

األمــام«.  الــى  خطــوة  بمثابــة  يعــّد  فلســطن 
 »االعتراف ليس 

ّ
ــه على الرغــم من أن

ّ
ويقــول إن

نهائّيــًا بعــد، ولكنــه رســالة يوجههــا البرملــان 
والعالــم  الفرنســية  الحكومــة  إلــى  الفرنســي 
الفلســطينين  وإلــى  املســألة،  هــذه  حــول 
واإلســرائيلين أيضــًا«. ويوضــح أن »العديــد 
مــن  الرغــم  وعلــى  اليمــن،  فــي  زمائنــا  مــن 
بعــدم  حزبهــم  مــن  دمــت 

ُ
ق التــي  التوجيهــات 

التصويــت، صوتــوا لصالــح القــرار، انطاقــًا 
حــول  بلدنــا  فــي  وتاريــخ  تقليــد  وجــود  مــن 

املسألة«.
ــه »ال يمكننــا إجبــار 

ّ
أن ويوضــح مينوشــي 

الحكومــة علــى اتخــاذ موقــف، وهــذه ليســت 
املســيرة  تتقــّدم  أن  نتمنــى  نــا 

ّ
لكن رغبتنــا، 

مبــادرات،  اعتمــاد  يتــم  وأن  األوروبّيــة، 
وهنــاك جــدول زمنــي وتواريــخ محــددة مــن 
»نعتقــد  ويضيــف:  الصــراع«.  تســوية  أجــل 
 األمــور طالت كثيرًا ومســألة االســتيطان، 

ّ
أن

فلســطن،  مــن  بأجــزاء  املتعلــق  وخصوصــًا 
الجهاديــن«،  وتخلــق  تطــاق  ال  أصبحــت 
الفتًا إلى أن فرنسا تعتبر نفسها، اليوم، في 
دوامــة الخطــر جــراء مواجهــة الجهاديــن«. 
العالــم  فــي  نتدخــل  »إننــا  علــى  وُيشــّدد 
ــل أينمــا يتطلــب ذلــك، ومتــى 

ّ
وعلينــا التدخ

تطلــب ذلــك، ســواء علــى الصعيــد العســكري 
أو الديبلوماسي«.

أّيــدوا القــرار جيد جدًا، وهو يتجاوز اليســار، 
وجــزءًا مــن اليمــن أيضًا«، معربــًا عن اعتقاده 
ــذ 

ّ
نف القــرار،  عــارض  الــذي  اآلخــر،  »الجــزء   

ّ
أن

»أنــا  ويضيــف:  وصلتــه«.  التــي  التوجيهــات 
متأثــر للغايــة، ألننــي أقــود هــذا النضــال منــذ 
 الســام لــن يأتــي 

ّ
عشــرات الســنن، وأعــرف أن

غــدًا، ولكــن مــا حــدث يلزمنــا فــي مســيرة قــد 
إســرائيل  بــن  دائــم   

ّ
حــل اتجــاه  فــي  تذهــب 

وفلسطن، وما حدث إيجابي جدًا«.
وتتوّجه األنظار حالّيًا إلى مجلس الشيوخ، 
الــذي ُيعــّد »املحطــة املقبلــة«، وفــق أسنســي، 

8
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تراهــن أفغانســتان علــى املؤتمــر الــذي تعقده 
الخميــس،  اليــوم  لنــدن،  فــي  املانحــة  الــدول 
لضمــان اســتمرار الدعــم املــادي الــذي يمّكنها 
مــن مواجهــة التحديــات االقتصاديــة واملاليــة 
الرئيــس  ســّدد  أن  بعــد  تنتظرهــا،  التــي 
أحمــدزاي،  غنــي  أشــرف  محمــد  األفغانــي، 
 
ّ
بــأن فيــه  شــّك  ومّمــا ال  »األمنيــة«.  التزاماتــه 

القــوات  انســحاب  بعــد  تواجــه  أفغانســتان 
الدوليــة منهــا، نهايــة شــهر ديســمبر/ كانون 
جّمــة،  وتحّديــات  صعوبــات  الحالــي،  األول 
وتمويــل  بدعــم  إال  مواجهتهــا  يمكــن  ال 
املجتمــع الدولــي، وهو ما سيســعى أحمدزاي 

للحصول عليه.
جولتــه  خــال  األفغانــي،  الرئيــس  ويرافــق 
االثنــن  بــدأت  والتــي  أوروبــا،  إلــى  الحاليــة 
فــي  منافســه  التنفيــذي،  الرئيــس  املاضــي، 
اللــه،  عبــد  اللــه  عبــد  الرئاســية،  االنتخابــات 
الوحــدة  حكومــة  وقيــادات  وزراء  مــن  وعــدد 
وفــق خبــراء،  تهــدف،  فــي محاولــة  الوطنّيــة، 
إلــى نفــي املزاعــم بشــأن وجــود خافــات بــن 
الجديــدة  الحكومــة  تشــكيل  بشــأن  الرجلــن 

وتعين الوزراء.
قــد  املرافــق  والوفــد  األفغانــي  الرئيــس  وكان 
زار، قبــل التوجــه إلــى لنــدن، مقــر حلف شــمال 
األطلســي فــي بروكســل، حيــث أجــرى لقــاءات 
مؤتمــر  خــال  وأّكــد،  املســؤولن.  كبــار  مــع 
لحلــف  العــام  األمــن  مــع  مشــترك  صحافــي 
 باده فتحت 

ّ
األطلسي، ينس شتولتنبرغ، أن

مــع األطلســي  العاقــات  مــن  صفحــة جديــدة 
 أن يكــون 

ً
بعــد توقيــع االتفاقّيــة األمنّيــة، آمــا

للحلف دور في إرساء األمن في أفغانستان.
ومــن املقــرر أن ينهــي الحلــف رســميًا مهّمتــه 
القتالية في أفغانستان، نهاية الشهر الحالي، 
على أن يبقي جزءًا من قواته في أفغانســتان، 

بموجــب االتفاقيــة األمنيــة، بحســب مــا أعلنه 
الرئيس األفغاني، في وقت جّدد شتولتنبرغ 
تعّهــده بدعم أفغانســتان خــال الفترة املقبلة 
والخطيرة، التي قد تشهد تزايدًا في هجمات 
املســلحن، علــى حــد قولــه. وأعــرب عــن عــزم 
وتدريــب  أفغانســتان  دعــم  مواصلــة  الحلــف 

قواتها وفق االتفاقية األمنّية.
وبعــد لقــاءات مــع كبــار مســؤولي الحلــف فــي 
بروكســل، والتــي وصفهــا عبــد اللــه باملهمــة، 
يســعى الوفــد األفغانــي مــن خــال مشــاركته 
في مؤتمر الدول املانحة ألفغانستان، إلقناع 

الدول بمواصلة تمويل أفغانستان.
وفــي هــذا الصــدد، يقــول مستشــار الرئيــس 
محمــد  االقتصاديــة،  للشــؤون  األفغانــي 
ــه »لــدى حكومــة الوحــدة 

ّ
عمــر زاخيــل وال، إن

الــدول  إلقنــاع  متكاملــة  خطــة  الوطنيــة، 
املانحــة بمواصلــة الدعم الازم ألفغانســتان 
»تجــّدد  إلــى  املقبلــة«، مشــيرًا  الفتــرة  خــال 
فــي مؤتمــر طوكيــو،  الــدول  بــه  مــا تعّهــدت 

لناحيــة منــح مســاعدات ألفغانســتان بقيمة 
بحلــول  دوالر  مليــار   17 قدرهــا  إجماليــة 
العام املقبل، موعد انسحاب القوات الدولية 
فــي تمويلهــا  أفغانســتان، واالســتمرار  مــن 
حتى العام 2017 على األقل«. ويشدد زاخيل 
ســيقنع  األفغانــي  »الجانــب   

ّ
أن علــى  وال 

املشــاركن فــي املؤتمــر بمواصلــة مزيــد مــن 
إن  إذ  املقبلــة،  الفتــرة  خــال  املالــي  الدعــم 
ملفــات  تواجــه  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة 

عديدة وشائكة يصعب التعامل معها«.
ويعــّول خبــراء باكســتانيون علــى العاقــات 
الرئيــس  بهــا  يحظــى  التــي  الجّيــدة 
بعــد  خصوصــًا  الغــرب،  مــع  األفغانــي 
توقيــع االتفاقيتــن األمنيتــن مــع واشــنطن 
وحلــف شــمال األطلســي، مــا يعنــي أن الدول 
 املانحــة ســتعتمد عليــه أكثــر مــن اعتمادهــا 
حامــد  الســابق  األفغانــي  الرئيــس  علــى 
ع على االتفاقيتن 

ّ
كرزاي، الذي رفض أن يوق

األمنيتن.
قــد  املانحــة  والــدول  الدولــي  املجتمــع  وكان 
وجهــوا اتهامــات إلى حكومة كرزاي الســابقة 
مؤتمــر  واشــترط  واإلداري،  املالــي  بالفســاد 
مــدى  علــى  دوالر  مليــار   17 ملنــح  طوكيــو 
األعوام الثاثة املقبلة، إحراز تقدم واضح في 
مجال الشفافّية. بيد أن حكومة كرزاي فشلت 
تمامــًا فــي محاربــة الفســاد املالي، األمــر الذي 
مــا زال ُيعــّد مــن أكبــر العراقيــل التــي تواجــه 

أحمدزاي.
وانطاقًا من سلسلة اإلجراءات اإلدارّية التي 
اتخذهــا، وقــد تكــون لها نتائــج إيجابّية على 
إنهاء الفساد املالي في الباد، ُيمكن للرئيس 
األفغانــي خــال مؤتمــر لنــدن أن يحصل على 
مزيــد مــن اعتمــاد الــدول املانحــة، وأن يقنعها 
العقــد  خــال  أفغانســتان  تمويــل  بمواصلــة 
الرئيــس  مستشــار  عــه 

ّ
توق مــا  وفــق  املقبــل، 
للشؤون االقتصادية.

ويواجــه أحمــدزاي تحّديــات داخلّيــة كبيــرة، 
أبرزهــا الخافــات القائمــة مع عبد الله بشــأن 
الــذي ينــذر بوقــوع  تشــكيل الحكومــة، األمــر 
أزمــة سياســّية فــي أفغانســتان، إذا اســتمرت 

الخافات.
فــي املحّصلــة، يعــّول الرئيــس األفغانــي كثيرًا 
علــى دعــم املجتمــع الدولــي له، ولهــذا الغرض 
لم يترّدد في توقيع االتفاقيتن األمنيتن مع 

واشنطن واألطلسي.

C

بدولة  يعترف  قرار  تمرير  إلى  البلجيكي  البرلمان  في  مشرعون  يسعى 
المضي قدمًا  إن توقيت  الحكومة تقول  فلسطين، قبل يومين، لكن 
وقال  األوروبي.  االتحاد  به  سيقوم  ما  على  سيتوقف  اإلجراء  هذا  في 
أوًال  »سيدفع  إنه  األربعاء،  أمس  رينديرز،  ديدييه  البلجيكي  الخارجية  وزير 
السلطتين  إلعــادة  األوروبــي  لالتحاد  جديدة  مبادرة  إطــالق  أجل  من 

اإلسرائيلية والفلسطينية إلى طاولة المفاوضات إلنعاش عملية السالم«.

إلى  أّدت  والتي  بنك«،  »كابول  فضيحة  في  التحقيق  ــادة  إع ُتعّد 
أن  وخصوصًا  السابق،  الحكم  سلبيات  أبرز  من  دوالر،  مليون   900 نهب 
الرئيس السابق حامد كرزاي،  المحكمة جّمدت أموال كّل من شقيق 
فهيم،  قسيم  الجنرال  السابق  الدفاع  وزير  وشقيق  كرزاي،  محمود 
حسين فهيم. وتمكن البنك من استرداد أكثر من 300 مليون دوالر من 
األموال المنهوبة. ويسعى أحمد زاي إلى ترتيب األوضاع، بغية محاربة 

الفساد والحصول على 17 مليار دوالر تحتاجها البالد.

مساٍع بلجيكيّة لالعتراف بفلسطين

فضيحة كابول بنك

يضع اعتراف البرلمان 
الفرنسي بدولة فلسطين، 

الحكومة أمام تحّدي 
المصادقة على القرار، 
وفق ما يؤّكده نواب 

فرنسيون، لـ»العربي 
الجديد«، آملين أن يّشكل 

االعتراف »خطوة إلى 
األمام« على طريق 

تسوية الصراع مع اسرائيل

بعد إقرار االعتراف في البرلمان الفرنسي )فرانس برس(

■ سألوني: ماذا أعطتك 
#فلسطن لتحبها لهذا 

الحّد؟ فقلت: يكفيني أنها 
أعطتني الشرف ليكون اسمي 

#فلسطينية

■ إذا لم أعد أنا إلى فلسطن 
سيعود ابني، وإذا لم يعد ابني 

سيعود ابن ابني

■ أقصر الطرق لتحرير فلسطن 
إسقاط األنظمة العميلة ألميركا 
وبريطانيا والعدو الصهيوني 

وتأسيس أنظمة منتخبة 
وسريعًا ستتحرر

■ ان اعترفو والا انشالله 
عمرهن ما يعترفو. في مثل 
بيقول »عدو جدك ما بودك«

■ هناك فرق بن الدفاع عن 
القضية واملزايدة على القضية 
واملتاجرة بالقضية. األول فعل 

الرجل والثاني والثالث فعل 
خائن

■ قرية #جب_الذيب قرب 
#بيت_لحم محرومة من 

الكهرباء جراء منع قوات 
االحتال االسرائيلي تمديد 

شبكة للكهرباء فيها 

■ تعرف نفسها، اسأل هناك 
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قــــــــالــــــــت رابــــــــــطــــــــــة مـــــــوزعـــــــي 
الــســيــارات األتــــراك، أمـــس، إن 
التركية  الــســيــارات  مبيعات 
ســنــوي  أســــــاس  عـــلـــى   1.66% زادت 
فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي لتصل 
ــارة. وتــراجــعــت  ــيـ ألــــف سـ إلــــى 80.62 
عشر  ــد  ــ األحـ فـــي   14.23% املــبــيــعــات 
شهرًا األولى من العام لتسجل 620.7 

ألف سيارة.

قـــــال إبــــراهــــيــــم الـــعـــشـــمـــاوي، 
مـــســـتـــشـــار وزيـــــــر الــســيــاحــة 
قــــــطــــــاع  إن  مــــــــــصــــــــــر،  فــــــــــــي 
السياحة يدرس إنشاء 5 مشروعات 
مليون   15 مساحة  على  استثمارية 
مليار  األدنــــى  حــدهــا  وبتكلفة  مــتــر، 
دوالر، وحــدهــا األقــصــى 3 مــلــيــارات 
تـــم االســـتـــقـــرار  ــه  أنــ دوالر، مــوضــحــا 
ــــددة، مــــن بــيــنــهــا  ــحـ ــ عـــلـــى مـــقـــاصـــد مـ

مرسى علم والساحل الشمالي.

قالت بريطانيا إنها ستدفع 
ــل الــــديــــون املــســتــحــقــة عــن  كــ
حقبة الحرب العاملية األولى 
فـــي مــــــــــارس/آذار املـــقـــبـــل، حـــن يحل 
أجل سندات حكومية أصدرت للمرة 
قــبــل 80 عــامــا للمساعدة في  األولــــى 
الـــحـــرب، بقيمة 1.9  تــمــويــل تــكــالــيــف 
مليارات   3( إسترليني  جنيه  مليار 
دوالر( وفــائــدة %3.5، وهــو مــن نوع 
السندات الدائمة غير املحددة بأجل.

تسارع معدل نمو االقتصاد 
السويسري أكثر من املتوقع 
خالل الربع الثالث من العام 
مــقــابــل   ،0.6% نـــحـــو  إلــــــى  الـــــجـــــاري 
%0.3 في الربع الثاني، ليتفوق على 
العائلي،  االســتــهــالك  بسبب  أملــانــيــا، 

والقطاع العام. 

ــا مــــوتــــور«  ــوتــ ــويــ ــتـــزم »تــ ــعـ تـ
فــي  ــل  ــ ــامـ ــ عـ  2600 ــريــــح  ــســ تــ
ــيــــث تــمــضــي  ــا، حــ ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ أسـ
اليابانية  الــســيــارات  شــركــة صــنــاعــة 
الــكــبــرى قــدمــا فـــي خــطــتــهــا للتوقف 
عــن إنــتــاج الــســيــارات فــي تلك الدولة 

بحلول عام 2018. 

ــرال مـــوتـــورز«  ــنــ تــمــكــنــت »جــ
األمــــيــــركــــيــــة ومـــشـــروعـــاتـــهـــا 
ــتــــركــــة فـــــي الــــصــــن مــن  املــــشــ
بــيــع 310 مــركــبــات فــي الــصــن خــالل 
بارتفاع  أي  الثاني،  نوفمبر/تشرين 
نــفــســه  الــــشــــهــــر  مـــــع  مــــقــــارنــــة   5.3%
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. وقـــالـــت »جـــنـــرال 
 12 إنها تخطط الستثمار  موتورز« 

مليار دوالر في الصن.

القدس المحتلة ـ محمد خبيصة

حــكــومــة  ــــي  فـ ــيــــة  ــالــ املــ وزارة  بـــــــدأت 
أمس  عملها  اإلسرائيلية،  االحــتــالل 
األربــــعــــاء، مـــن دون وزيـــرهـــا يــائــيــر 
ــة رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــاحـ ــقـــاب إطـ ــد، فـــي أعـ ــيـ البـ
بنيامن نتنياهو مساء الثالثاء، به وبوزيرة 
العدل تسيفي ليفني، بعد خالفات وانتقادات 
املــاضــي. وأوضـــح رئيس  الــعــام  متراكمة منذ 
ــتـــالل بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الـــذي  حــكــومــة االحـ
يــــقــــود حــــــزب لـــيـــكـــود الـــيـــمـــيـــنـــي ســـبـــب عـــزل 
بما  املاضية،  األسابيع  »في  بقوله:  الوزيرين 
في ذلك في األسبوع الجاري، انتقد الوزيران 
البيد وليفني الحكومة التي أقودها، بقسوة. 
لــــن أتـــســـامـــح بـــعـــد اآلن مــــع مـــعـــارضـــة داخــــل 
الحكومة«، غير أن للمراقبن رأيا آخر. ويشير 
نتنياهو بذلك إلى معارضة الوزيرين مشروع 
قانون »يهودية الدولة« الذي يقف هو وراءه. 
»الــحــركــة«، فيما يتزعم  ليفني حــزب  وتتزعم 
البيد حزب »هناك مستقبل«. كما اتهم وزير 
املاضية، رئيس وزرائــه  الشهور  املالية خــالل 
ــهـــود، ووزارة  ــيـ الـ املــتــديــنــن  مـــع  بــالــتــحــالــف 
الجيش، ومحافظ مصرف إسرائيل )املركزي( 
كارنيت فلوغ، الذين تعرضوا النتقادات البيد 
ـــوا ضـــده حملة 

ّ
ــن خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، وشـ

أن  إسرائيليون،  اقتصاديون  ويــرى  إعالمية. 
الــخــالفــات فـــي أســاســهــا اقــتــصــاديــة ومــالــيــة، 
والتهديد  األمــن،  باملوازنة، وبنفقات  مرتبطة 

برفع الضرائب، وتشغيل املتدينن اليهود.

زيادة الموازنة
وكانت الزيادة التي أقرتها الحكومة، بانتظار 
القضايا  الكنيست عليها، واحــدة من  موافقة 
التي أثــارت غضب وزير املالية، متهما رئيس 
الـــــــــوزراء نــتــنــيــاهــو ووزيـــــــر جـــيـــشـــه، مــوشــيــه 
يعالون، بالتحالف ضده بهدف زيــادة حصة 
، نجح 

ً
األمـــن فــي مــوازنــة الــعــام املــقــبــل. وفــعــال

نتنياهو ويعالون، في رفــع موازنة األمــن من 
16 مليار دوالر، إلى أكثر من 19 مليار دوالر، 
ــر املــالــيــة، الـــذي  ــار حفيظة وزيــ ــذي أثــ ــر الــ األمــ
قـــال إن الـــزيـــادة فــي األمــــن تــأتــي عــلــى حساب 
مؤسسات أخرى. وأقرت الحكومة اإلسرائيلية 
مــوازنــة الــعــام الــقــادم، ووافـــق الكينيست على 
 328 بلغت  نفقات  بإجمالي  األولــــى،  قــراءتــهــا 
بانتظار  دوالر(،  مليار   86.31( شيكل  مليار 
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يتم  أن  على  عليها،  والثالثة  الثانية  الــقــراءة 
إقرار املوازنة قبل نهاية مارس/آذار املقبل، وإال 
الحل،  سيكون  نتنياهو  حكومة  مصير  فــإن 

بحسب قانون املوازنة العامة اإلسرائيلية.

نفقات األمن
ونــجــم عـــن الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع 
غزة في يوليو/تموز املاضي، تكّبد االحتالل 
خسائر مالية كبيرة، ســواء لجيش االحتالل، 
أو لالقتصاد اإلسرائيلي بشكل عام، وتسببت 
التي سقطت على مناطق  املــقــاومــة  صــواريــخ 
وســـط وجــنــوب االحـــتـــالل، إلـــى تــوقــف الناتج 

املحلي في عدد من املناطق، ما أدى إلى خسائر 
طالت كافة أفراد مجتمع االحتالل اإلسرائيلي. 
وقال البيد إن العملية العسكرية التي شنتها 
ة لـــم تــحــقــق الـــهـــدف منها، 

ّ
إســرائــيــل عــلــى غــــز

بــل أثــرت سلبا على فــقــراء إســرائــيــل، وأضــرت 
ــار غـــضـــب رئــيــس  ــ ــطـــى، مــــا أثــ بــالــطــبــقــة الـــوسـ
الــحــكــومــة نتنياهو، الـــذي يــدافــع حــتــى الــيــوم 
عن العملية. ويقول الباحث االقتصادي مهند 
بفتح حساباته  فعليا  بــدأ  نتنياهو،  إن  عقل، 
مــــع الـــــــــوزراء الــــذيــــن تــحــفــظــوا عـــلـــى الــــعــــدوان 
اإلســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة، مــشــيــرًا إلـــى أن 
احتجاج البيد على قرار يهودية الدولة، كانت 
القشة التي قسمت ظهره في الحكومة. وأضاف 
ملراسل »العربي الجديد«: »وزير املالية يعرف 
بالتحديد كم تبلغ خسائر الحكومة والجيش 
من العدوان على غــزة، وعلى الرغم من دفاعه 
عن الحرب أمام اإلعالم، إال أن األرقام الصادرة 
عن وزارته جعلته ال يحتمل الدفاع عن الحرب 

في جلسات الحكومة«.

الضرائب
ــة،  ــيــ ــاضــ ــــور املــ ــهـ ــ ــــشـ ــد خــــــــالل الـ ــ ــيـ ــ ورفـــــــــض البـ
يــقــودهــا نتنياهو ومــحــافــظ بنك  ضــغــوطــات 
إســرائــيــل، بــزيــادة الــضــرائــب، خــاصــة ضريبة 
األمر  املضافة، وهــو  القيمة  الــدخــل، وضريبة 
ــــى أن  ــيـــد إلـ ــار البـ ــ ــ ــــذي يـــرفـــضـــه البــــيــــد. وأشـ الــ
منصب  يشغل  هو  طاملا  ترتفع  لن  الضرائب 
وزيــر مالية، لكن هذا الرفض لم يرق لكل من 
الــوزراء ومحافظة بنك إسرائيل، التي  رئيس 
ترى أن زيادة الضرائب ضرورة ملحة، في ظل 
للعام  اإلسرائيلية  املوازنة  في  العجز  ارتفاع 
القادم، والبالغة نسبتها قرابة 3.4٪. كما بدأ 
البيد الشهر املاضي حملة لخفض املنتجات 
الغذائية، خاصة األساسية منها، عبر خفض 
الجمارك وهذا يعني أن انخفاضا سيطرأ على 
اإليرادات الضريبية اإلسرائيلية، ما يرفع من 

نسبة العجز الجاري في املوازنة العامة.

تشغيل اليهود المتدينين
ويعمل البيد منذ توليه حقيبة املالية، على 
إقـــحـــام الــحــريــديــم )اإلســرائــيــلــيــن املــتــديــنــن 
ــاالت املـــهـــنـــيـــة، حــيــث  ــ ــجـ ــ املــــتــــشــــدديــــن( فــــي املـ
يــعــانــون مـــن فــقــر كــبــيــر، ويــكــلــفــون الــخــزيــنــة 
مــلــيــارات دوالر.  بـــ 5  تقدر  مصاريف سنوية 
ويــــرفــــض هـــــــؤالء املــــتــــشــــددون الـــــدخـــــول فــي 

املشاريع االقتصادية، وغالبيتهم ال يعملون 
الصالة  إلــى  كامل  بشكل  ويتفرغون  مطلقا، 
ــادة، ويـــبـــلـــغ عــــددهــــم نـــحـــو 400 ألـــف  ــبــ ــعــ والــ
الــقــدس،  مدينة  فــي  معظمهم  يعيش  متدين 
ــقـــامـــة عــلــى  واملـــســـتـــوطـــنـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة املـ
املتدينون  لبث  ومــا  الغربية.  الضفة  أراضـــي 
ــر املــالــيــة،  الـــيـــهـــود أن ســمــعــوا بـــاقـــتـــراح وزيـــ
حتى بدأوا حملة ضده أمام رئيس الحكومة 
إياه بمحاربتهم  بنيامن نتنياهو، متهمن 

ومــحــاولــتــه تــحــريــف الـــوجـــود الــيــهــودي عن 
أنــه صحيح. وكشف  الـــذي يعتقدون  مــســاره 
تــقــريــر صـــــادر عـــن مـــركـــز تــــوب اإلســرائــيــلــي 
لــلــســيــاســات االجــتــمــاعــيــة، مطلع مــايــو/أيــار 
املــــاضــــي، عــــن ارتــــفــــاع فــــي نــســبــة الــعــاطــلــن 
عـــن الـــعـــمـــل، فـــي صـــفـــوف الـــيـــهـــود املــتــديــنــن 
)الــحــريــديــم(، لــتــكــون أعــلــى مــمــا كــانــت عليه 
فــإن »نسبة  التقرير،  عــامــا. وبحسب  قبل 35 
اليهود  مثيرة للقلق تبلغ أكثر من 40٪ من 

املــتــديــنــن يــرفــضــون الـــدخـــول فــي أي عــمــل«. 
ويجد التقرير أن كل عام يمر، تقل فيه نسبة 
العمل، خاصة  ســوق  فــي  الحريديم  مشاركة 
في مجال التعليم، وهو القطاع الذي يجدون 
إعــالم عبرية،  أنفسهم. وبحسب وسائل  فيه 
قــام باستغالل خالفات  نتنياهو  فــإن  أمـــس، 
إضافيا  تحالفا  ليشكل  الحريديم،  مع  البيد 
ضــده، لتكون ورقــة بيد رئيس الحكومة في 

حال تعرض النتقادات ناتجة عن اإلقالة.

القاهرة ـ محمد توفيق

أغــلــقــت مــجــمــوعــة الــقــلــعــة االســتــثــمــاريــة في 
مــصــر، اململوكة لــرجــل األعــمــال أحــمــد هيكل، 
نجل الكاتب الصحافي محمد حسنن هيكل، 
عــــددًا مـــن الـــشـــركـــات الــتــابــعــة لــهــا، وســّرحــت 
ــالـــت مــصــادر  مـــا يـــربـــو عــلــى ألـــفـــي عـــامـــل. وقـ
داخـــل »الــقــلــعــة«، فــي تــصــريــحــات لـــ »الــعــربــي 
الجديد«، إن املجموعة أغلقت أكثر من خمس 
شــركــات مــؤخــرًا )املــصــريــون إلنــتــاج األلــبــان 
والــعــصــائــر والـــجـــن، انــجــوي لــلــتــجــارة، ممز 
للصناعات  النيل  الغذائية،  للصناعات  فــود 
الـــغـــذائـــيـــة »انـــــجـــــوى« وشــــركــــة الـــعـــجـــيـــزي(. 
ــة، هي  ــيـ ــالـ وشـــركـــة الــقــلــعــة لـــالســـتـــشـــارات املـ

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

ــرات املــــــزارعــــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــشـ ــ ــئ عـ ــوجــ فــ
مـــن أصـــحـــاب األراضــــــي الـــواقـــعـــة بــالــقــرب من 
الشريط الــحــدودي بن قطاع غــزة واألراضــي 
بــقــيــام   ،1948 عــــــام  ــلـــة  املـــحـــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
وبــدون  الــحــجــم،  إسرائيلية صغيرة  طــائــرات 
سابق إنــذار، برش مبيدات تحرق املحاصيل 
الـــزراعـــيـــة، األمــــر الــــذي كــبــدهــم خــســائــر مالية 
فــادحــة ال تــقــل عــن تــلــك الــتــي تــكــبــدوهــا خــالل 

العدوان اإلسرائيلي األخير.
ويـــصـــف املـــــــزارع، صـــالـــح الـــنـــجـــار، مـــا أصـــاب 
أرضه، بـ«النكبة الزراعية«، مشيرًا إلى أنه في 
أواخر عام 2013 تكبد خسائر مالية بنحو 50 
العميق  الجوي  املنخفض  ألف دوالر، نتيجة 
الــعــدوان  الــذي ضــرب القطاع حينها، وخــالل 
اإلســرائــيــلــي األخـــيـــر جــرفــت آلـــيـــات االحــتــالل 
لــتــفــوق الخسائر  املــيــاه  آبــــار  األرض ودمــــرت 

وقتها 30 ألف دوالر.
ويشير النجار )53 عاما( في حديث لـ »العربي 
ــــام خــســارة  الـــجـــديـــد« إلــــى أنــــه الـــيـــوم يــقــف أمـ
جديدة تقدر بنحو 25 ألف دوالر بعدما أقدم 

عــام 2004،  شــركــة مساهمة خــاصــة تأسست 
استثمارات  في مجال  تعمل  القاهرة،  مقرها 
األســهــم الخاصة فــي منطقة الــشــرق األوســط 
وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، وتـــصـــل اســتــثــمــاراتــهــا 
 14 فــــي  ــارات دوالر،  ــيـ ــلـ مـ  8.3 مــــن  أكـــثـــر  ــــى  إلـ
شـــركـــة. وتـــقـــدم أكـــثـــر مـــن 800 عـــامـــل بــشــركــة 
الــنــيــل لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة انـــجـــوي، أواخـــر 
الجمهورية  لرئاسة  بمذكرة  املاضي،  الشهر 
إلنـــقـــاذهـــم مـــن بــطــش أحـــمـــد مــحــمــد حسنن 
كونه  املجموعة،  إدارة  مجلس  رئيس  هيكل 
منهم  والتخلص  العمال  تشريد  إلــى  يسعى 
الشركة،  مــن  عاملون  وأكــد  وهضم حقوقهم. 
فــي مــقــابــلــة مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، رفضهم 
من  اإلدارة  تتبعها  الــتــي  امللتوية  األســالــيــب 

االحــتــالل مــجــددًا على ارتــكــاب هــذه الجريمة 
األرض  ــــول  وحــ ومــحــاصــيــلــهــا،  األرض  ضــــد 

املخضرة إلى أرض محروقة.
ــا زراعــــيــــة بـــالـــقـــرب مــن  ــ ويـــمـــلـــك الـــنـــجـــار أرضــ
الـــحـــدود الــشــرقــيــة لــجــنــوب قــطــاع غــــزة، تبلغ 
مساحتها 30 دونما كانت مزروعة بالسبانخ 
»فوجئنا  النجار:  والكوسا. ويضيف  والفول 
طــائــرات شراعية  بقيام  الصباح،  في ساعات 
جــّدًا،  منخفض  بشكل  بالتحليق  إسرائيلية، 
ورش مـــبـــيـــدات لـــم نــعــلــم طــبــيــعــتــهــا لــلــوهــلــة 
األولى، غير أن عالمات الحرق التي ظهرت على 
الخطيرة  املـــواد  طبيعة  لنا  أكـــدت  املحاصيل 
نبيل  املــــزارع،  ويـــروي  استخدامها«.  تــم  التي 
الشامي، ما حصل ألرضه الزراعية التي تبعد 
عــن الــشــريــط الـــحـــدودي نــحــو 400 مــتــر فقط، 
ويــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه وعــلــى مــدار 
أربعة أيام خرجت طائرات صغيرة قامت برش 
مبيدات حارقة وسامة عرفت فيما بعد بأنها 
مادة »جول«، لتظهر بعد نحو يومن عالمات 
الجفاف واالصفرار على كافة املحاصيل، مما 

أفشل عملية تسويقها للتجار«.
ويذكر الشامي أن رش املبيدات من االحتالل 
أمر اعتاده املزارعون في املناطق التي توازي 
بــشــكــل تـــام الــشــريــط الــــحــــدودي، غــيــر أن هــذا 
ــــي الــزراعــيــة داخــل  االعـــتـــداء ركـــز عــلــى األراضـ
الــــرش تمت  قــطــاع غــــزة، مــوضــحــا، أن عملية 

تــالعــب فــي صــرف املــرتــبــات وإغـــالق الشركة، 
تــمــهــيــدا لــتــصــفــيــتــهــا واســـتـــغـــالل أراضـــيـــهـــا 

وأصولها الثابتة.
وقال أحمد محمد، مهندس إنتاج بالشركة، 
املاضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  بداية  »فــي 
أرســــلــــت الـــشـــركـــة بــــريــــدًا إلـــكـــتـــرونـــيـــا تــؤكــد 

ــبــــدأت فــــي ســـاعـــات  ــتــــرات مــتــقــطــعــة، فــ عـــلـــى فــ
الــصــبــاح، وتــكــررت وقــت الظهيرة وكــذلــك في 

ساعات املساء املتأخرة.
مـــن جــهــتــه، يــقــول مــديــر مــديــريــة الـــزراعـــة في 
ــاع، كــمــال  ــطـ ــقـ مــديــنــة خــــان يـــونـــس جـــنـــوب الـ
 االحــتــالل 

ّ
أبــو شمالة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن

على  أعــشــاب  مبيدات  رش  تعمد  اإلسرائيلي 
التي  الزراعية  مساحات واسعة من األراضــي 
تبعد نحو 300_500 متر، ليجعل من الشريط 
الــــحــــدودي مــنــطــقــة قــاحــلــة ال زرع فــيــهــا، بما 
يلبي أهداف خاصة به. ويضيف أبو شمالة، 
أن أضرار املبيدات ظهرت بعد نحو ثالثة أيام 
من رشها، وبدأت التأثيرات، األكثر وضوحا، 
ــــي الــزراعــيــة الــحــدوديــة في  تظهر فــي األراضـ
مــدنــيــة خــانــيــونــس، والـــتـــي تــقــدر بــنــحــو 500 
دونــم، مبينا أن عملية الــرش املتعمدة جاءت 
بــعــد أيـــــام مـــن زراعــــــة األراضـــــــي بــاملــحــاصــيــل 

الشتوية كالقمح والشعير والبازيالء.
وأفقدت عملية الــرش على املــزروعــات، القدرة 
عــلــى مــقــاومــة املــبــيــدات ألنــهــا كــانــت فــي وقــت 
نضوجها املبكر، وفق أبو شمالة، الذي يلفت 
 عــــدد املــــزارعــــن املــتــضــرريــن مـــن هــذه 

ّ
إلــــى أن

العلمية بلغ أكثر من 70 مزارعا حتى اللحظة.
ويـــواجـــه املــــزارعــــون فـــي املــنــاطــق الــحــدوديــة 
ــا تــهــديــد  لــقــطــاع غــــزة تـــحـــديـــات عـــــدة، أبــــرزهــ
حياتهم بإطالق جنود االحتالل النار عليهم، 
ــــدرة تــوفــر املـــيـــاه وعــــدم صــالحــيــتــهــا لــلــري  ونـ
 عن 

ً
في حال توفرها بسبب ملوحتها، فضال

عمليات  تسهل  الــتــي  التحتية  البنية  غــيــاب 
تنقل املزارعن.

وتـــعـــرض قــطــاع غــــزة إلــــى عـــــدوان إســرائــيــلــي 
املــاضــي، دام نحو 51 يوما،  في يوليو/تموز 
جّرف خاللها آالف الدونمات الزراعية وأتلفت 
مخلفاته الزراعة في كثير من مناطق القطاع.

فــيــه عـــدم قــدرتــهــا عــلــى دفـــع أجــــور العاملن 
وتقدمنا  األول،  بــأكــتــوبــر/تــشــريــن  الــخــاصــة 
بـــعـــدة مــــذكــــرات لــلــرئــاســة ورئــــاســــة الــــــوزراء 
رد«.  يــصــلــنــا  ولــــم  الــعــامــلــة  الـــقـــوى  ووزارة 
ــــاف »أحـــمـــد هــيــكــل طــلــب مــنــا الــجــلــوس  وأضـ
لــلــتــفــاوض مــع أحــمــد الــرشــيــدي الـــذي ينوب 
عنه من أجل تصفية الشركة وتسريح العمال 
ولــكــنــنــا رفـــضـــنـــا«. واتـــهـــم جـــمـــال مــحــمــديــن، 
نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة بــالــشــركــة، 
األوراق  في  بالتالعب  اإلدارة  رئيس مجلس 
العاملن ورفــض دفع  الرسمية ومستحقات 
بلغت  حتى  بالعاملن  الــخــاصــة  التأمينات 
أحــد  ــال فتحي رزق،  7.12 مــاليــن جــنــيــه. وقـ
الشركة منذ  إنــه يعمل في  العمال باملصنع، 
25 عاما، وإنهم يتعرضون لخصم كبير في 
 عن توقف صرف حصتهم 

ً
مرتباتهم، فضال

ــدم حــصــولــهــم عــلــى  ــ مــــن أربـــــــاح الـــشـــركـــة وعــ
العالوات املنصوص عليها في قانون العمل.
 
ً
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تــم تــشــريــد 750 عــامــال

للمسبوكات  اإلســكــنــدريــة  عــمــال مصنع  مــن 
اململوك ألحمد حسنن هيكل، بعد قراره غلق 
العمال  أجـــور  صــرف  دون  املصنع  وتصفية 
املـــتـــأخـــرة. ولــــم يــتــســن لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
الــحــصــول على رد رســمــي مــن الــشــركــة حول 
نــويــر، رئيس  االتــهــامــات، واكتفى حاتم  تلك 
بأنه  القلعة،  ملجموعة  التابعة  جــذور  شركة 
ُيــرســل ردًا مكتوبا مــنــذ نــحــو خمسة  ســـوف 
أيام ولم يرسله حتى مثول الجريدة للطبع، 

رافضا التعليق على تلك االتهامات هاتفيا.
املالية«  لالستشارات  »القلعة  شركة  وكانت 
أكدت، في بيان صحافي بداية العام الجاري، 
أنها تنوي التخارج من ثماني شركات خالل 
النصف الثاني من 2014 بقيمة إجمالية 491 
مليون دوالر حصة القلعة منها 241 مليون 
للشركة  االستراتيجية  للخطة  وفــقــا  دوالر، 

خالل الـ 5 سنوات املقبلة.

االحتالل يُرّش زراعة الغزيين مصر: نجل هيكل يشّرد عمال 5 مصانع
بمبيدات حارقة

صفقات

أخبار

أرباح وخسائر

البيد،  يائير  اإلسرائيلي  المالية  وزير  رفض  أن  للساسة  يبدو  قد 
لشؤون  المراقب  أن  غير  إلقالته،  كاف  سبب  الدولة،  يهودية 
لها  يتعرض  التي  المسبوقة  غير  التردي  حالة  تعكس  إقالته،  أن  يدرك  االحتالل 

االقتصاد ومجتمع االحتالل، والمخاطر المالية المقبلة عليه

تحقيق

19
رفع نتنياهو، موازنة الجيش 

من 16 مليار دوالر، إلى أكثر من 
19 مليار دوالر، ما أثار حفيظة 
وزير املالية، الذي قال إن الزيادة 

في األمن تأتي على حساب 
مؤسسات أخرى وتزيد أعداد 

الفقراء.

سكك حديدية لربط آسيا 
الوسطى بأسواق المنطقة

تراجع الروبل يضرب 
سياحة مصر

الخليج يستثمر في 
الصناعات الغذائية

ــال مــنــظــمــو رحـــــــالت ســـيـــاحـــيـــة مــن  ــ قــ
الــســوق الـــروســـي، إن انــخــفــاض سعر 
صرف الروبل الروسي مقابل الدوالر، 
ــــدالت  ــعـ ــ ــن فـــــــــرص زيـــــــــــــادة مـ ــ ــ ــل مـ ــلــ ــقــ يــ
الدول  الروسية في مختلف  السياحة 
ــروس خـــالل الــفــتــرة  ــ الــتــي يــفــضــلــهــا الـ
ــد  ــالنــ ــايــ ــر وتــ ــة مــــصــ ــ ــاصـ ــ ــة، خـ ــلــ ــبــ ــقــ املــ
والــتــي تستحوذ على نسبة  وتــركــيــا، 

كبيرة من السياحة الروسية.
الروس  السائحن  أعــداد  أن  وأضافوا 
الوافدين إلى مصر، انخفضت بنسبة 
50٪ خالل األسابيع املاضية، بسبب 
انخفاض سعر صرف الروبل الروسي 
مقابل الدوالر. وفقدت العملة الروسية 
)الروبل( نحو 42٪ من قيمتها مقابل 

الدوالر منذ بداية العام.
االتحاد  رئيس  الــزيــات،  إلهامي  وقــال 
املــــــصــــــري لــــلــــغــــرف الــــســــيــــاحــــيــــة، إن 
انخفاض سعر صرف العملة الروسية 
مقابل الدوالر، وفرض الدول األوروبية 
ــلـــى روســـــيـــــا، يـــقـــلـــص فـــرص  حــــظــــرا عـ
زيــادة معدالت السياحة الروسية إلى 
عدد  وبلغ  املقبلة.  الفترة  خــالل  مصر 
السائحن الروس الوافدين إلى مصر 
نحو 1.9 مليون سائح خالل الثمانية 
أشهر األولى من العام الجاري، مقابل 

ــائــــح عــــن نــفــس  ــيـــون ســ ــلـ نـــحـــو 1.7 مـ
الفترة من العام املاضي.

ــال تــامــر نــبــيــل، نــائــب رئــيــس غرفة  وقـ
الفنادق املصرية في البحر األحمر، إن 
السائحن  أعــداد  في  انخفاضا  هناك 
ــي الــبــحــر  ــن إلـــــى الــــغــــردقــــة فــ ــديــ ــوافــ الــ
ــا  ــيـ ــــن روسـ ــر( مـ ــــر )شـــــــرق مــــصــ ــمـ ــ األحـ
بنسبة 50٪ خالل الشهرين املاضين.

وبلغ عدد السائحن الروس الوافدين 
إلــــى الـــغـــردقـــة خــــالل شــهــر نــوفــمــبــر/
تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، نــحــو 156.4 
ألـــف ســائــح، مــقــابــل نــحــو 165.8 ألــف 
ســـائـــح خــــالل شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول املاضي، بنسبة انخفاض ٪5.6، 
ــة شـــركـــات  ــرفــ ــا إلحــــصــــائــــيــــات غــ ــقــ وفــ

السياحة املصرية في البحر األحمر.
وقال سامح سالم مدير التعاقدات في 
شركة »بيجاس للسياحة«، إن أسعار 
الـــرحـــالت لــلــســائــح الـــروســـي ارتــفــعــت 

57٪ خالل الفترة املاضية.
وأضاف أن هناك إلغاءات للحجوزات 
الــوافــدة إلــى مصر من روسيا بنسبة 
50٪ خالل الفترة الحالية، مشيرا إلى 
أن هــنــاك أولــويــات لــلــروس بعيدا عن 

السفر في الوقت الراهن.
)العربي الجديد، األناضول(

افــتــتــحــت تــركــمــانــســتــان وكــازاخــســتــان 
 ســـكـــك حــديــديــة 

َّ
وإيــــــــــران، أمــــــس، خـــــط

جــديــدًا يــهــدف إلـــى تــحــســن ســبــل نقل 
الغنية  الــوســطــى،  آســيــا  بــن  البضائع 
بـــاملـــوارد الــطــبــيــعــيــة، وأســـــواق الــشــرق 
األوســــط وجــنــوب آســيــا، ومـــن املتوقع 
أن يسّهل الخط الذي يمتد ملسافة 925 
كيلومترًا، وشاركت البلدان الثالثة في 
بن  البضائع  تــبــادل  أنشطة  تشييده، 
والــبــلــدان  سابقا  السوفييتية  املنطقة 
املــطــلــة عــلــى املــحــيــط الــهــنــدي ومنطقة 
يسّرع  كما  األوســـط،  بالشرق  الخليج 
ــع بــن  ــائـ ــبـــضـ ــل الـ ــقـ ــا عـــمـــلـــيـــات نـ أيــــضــ
الـــخـــلـــيـــج وجــــنــــوب آســــيــــا مــــن جـــانـــب، 

وروسيا وأوروبا من جانب آخر.
بـــدأ الــعــمــل بــاملــشــروع الـــذي لــم يكشف 
مـــصـــدرًا  لـــكـــن  فــــي 2009.  تــكــلــفــتــه  عــــن 
ــقــّدر 

ُ
مــطــلــعــا قــــال إن تــكــلــفــة املـــشـــروع ت

بنحو ملياري دوالر، وساهم فيها بنك 
الــتــنــمــيــة اآلســـيـــوي والــبــنــك اإلســالمــي 
ــي  ــ ــرانـ ــ ــيــــس اإليـ ــرئــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة. وقــــــــال الــ
حــــســــن روحــــــانــــــي فـــــي احــــتــــفــــال أقـــيـــم 
مّد  عمليات  انتهاء  مع  بتركمانستان، 
الــوصــلــة األخـــيـــرة لــلــخــط الــجــديــد بن 

تركمانستان وإيــران، »هــذه فقط أولى 
خــطــواتــنــا.« ويــمــتــد الــخــط مـــن أوزيـــن 
في غرب كازاخستان إلى جورجان في 
ــران. وأضــــاف روحـــانـــي »هــــذا الخط  ــ إيـ
ســيــقــلــل تــكــالــيــف الــــتــــبــــادل الـــتـــجـــاري 
أن  املتوقع  كفاءة«. ومن  أكثر  ويجعله 
الخط  لحمولة  املبدئية  السعة  ترتفع 
الــحــديــدي الــجــديــد، الــبــالــغــة 5 مالين 
طن من البضائع في العام، لتصل إلى 

20 مليونا بحلول 2020.
وقـــــــال رئــــيــــس تـــركـــمـــانـــســـتـــان بـــيـــردي 
محمدوف: »إنني على ثقة أن هذا الخط 
فــرصــا جيوسياسية  الــجــديــد ســيــوفــر 
واقــتــصــاديــة جــديــدة لــتــطــويــر املنطقة 
ولبلداننا أيضا«. وتأمل تركمانستان، 
ــر احـــتـــيـــاطـــات  ــبــ ــتــــي تـــمـــلـــك رابـــــــع أكــ الــ
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي الـــعـــالـــم، فـــي نقل 
ــــات ومــــنــــتــــجــــات قـــطـــاعـــهـــا  ــــوجـ ــــسـ ــنـ ــ املـ
الجديدة،  الطريق  عبر  الــغــاز  ملعالجة 
 باستراتيجيتها الهادفة لتنويع 

ً
عمال

 
َ
تعزيز كازخستان،  االقتصاد. وتعتزم 
صــادرات القمح إلى إيــران وغيرها من 

أسواق املنطقة. 
)رويترز(

العربي الجديد

قــالــت مــنــظــمــة الــخــلــيــج لــالســتــشــارات 
حـــجـــم  إن  )جــــــــــويــــــــــك(،  ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ
االســـتـــثـــمـــارات فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
الغذائية بدول الخليج ارتفع من 12.4 
إلـــى 18.1  مــلــيــار دوالر فــي عـــام 2009 
نمو  بــمــعــدل   2013 فـــي  دوالر  مــلــيــار 

تراكمي للخمس سنوات بلغ ٪10.
بيان صحافي،  فــي  املنظمة  وأضــافــت 
ــــس، أن عــــدد املــصــانــع الــعــامــلــة في  أمـ
ــــي دول  ــيــــة فـ تـــصـــنـــيـــع املـــــــــواد الــــغــــذائــ
من  ارتفع  الخليجي،  التعاون  مجلس 
1602 مصنع في عام 2009 ليصل إلى 
نمو  بــمــعــدل   2013 فــي  مصنعا   1857
عدد  ازداد  بينما   ،٪3.8 بلغ  تــراكــمــي 
الــعــامــلــن فـــي تــلــك الــصــنــاعــات خــالل 
نفس الفترة من حوالى 149 ألف عامل 

إلى حوالى 196 ألف عامل.
وقـــــال عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن حــمــد الــعــقــيــل 
األمـــــن الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة، فـــي الــبــيــان، 
إن صــنــاعــة املـــــواد الــغــذائــيــة فـــي دول 

االهتمام،  مــن  باملزيد  تحظى  الخليج 
نــظــرًا لــدورهــا املــهــم فــي تحقيق األمــن 
ــغـــذائـــي الــخــلــيــجــي، مــشــيــرا إلــــى أن  الـ
قطاع الصناعات الغذائية من األنشطة 
املهمة في مجال الصناعات التحويلية 
الخليجي.  الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي 
وأضاف العقيل أن هذا القطاع مثل في 
عــام 2013 حوالى 11.8٪ من إجمالي 
ــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة،  ــاعــ ــنــ مــــصــــانــــع الــــصــ
و4.9٪ من مجموع األموال املستثمرة، 
و14.2٪ من إجمالي عدد العاملن في 

الصناعات التحويلية.
ويــشــمــل قــطــاع الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
العديد من األنشطة الصناعية حسب 
تجهيز  بينها  من  الــدولــي،  التصنيف 
وتجهيز  ومنتجاتها،  اللحوم  وحفظ 
السمكية،  واملنتجات  األسماك  وحفظ 
وتجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، 
وصناعة الزيوت والدهون الحيوانية 
األلبان،  والنباتية، وصناعة منتجات 
الحبوب،  مطاحن  منتجات  وصناعة 

وصناعة ومنتجات النشا.

البيد يهمس في أذن 
وزير االقتصاد اليميني 
المتطرف، نفتالي بينيت، 
خالل جلسة حكومية 
)فرانس برس(

جانب من 
التظاهرات 
العمالية في 
مصر )أرشيف/
)Getty

ارتفع الدوالر خالل 
تداوالت أمس، ألعلى 

مستوياته في 7 
سنوات مقابل الين، 

في ظل ترقب تقرير 
الوظائف األميركي 

الشهري الذي سيصدر 
غدا )الجمعة(، والذي 

من المتوقع أن 
يكشف إضافة أكثر 

من 200 ألف وظيفة 
في نوفمبر/تشرين 

الثاني، ومن المتوقع 
استقرار معدل البطالة 

في االقتصاد األكبر 
بالعالم دون تغيير عند 
مستوى 5.8%. ووصل 
الدوالر إلى 119.44 أمام 

الين، وهو المستوى 
األعلى منذ أغسطس/

آب عام 2007.

دوالر

تقدم أكثر من 800 عامل 
بمذكرة للرئاسة إلنقاذهم 

من بطش أحمد هيكل

يرش االحتالل اإلسرائيلي 
أراضي الغزاويين، على 

المناطق الحدودية مع 
األراضي المحتلة، عبر 

طائراته، بمبيدات تحرق 
الزراعة وتضر جودة 

األرض

االعتداءات تجاوزت 
الشريط الحدودي إلى 
األراضي داخل القطاع

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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سوق أغذية في الكويت )فرانس برس(



ــــي الـــصـــن  ــاع الــــخــــدمــــات فـ ــطــ نـــمـــا قــ
بوتيرة أسرع الشهر املاضي ليخفف 
من حدة التباطؤ االقتصادي لثاني 
ــع مــؤشــر  ــفــ ــم، وارتــ ــالـ ــعـ أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الـ
مديري املشتريات بقطاع الخدمات إلى 53.9 
في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي من 53.8 

في أكتوبر/ تشرين األول املاضي.

فـــاقـــت مــبــيــعــات صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
ــة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر املــــاضــــي  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
تــوقــعــات املــحــلــلــن بــســبــب انــتــعــاش 
ــوقـــود. وزادت  االقــتــصــاد وتـــراجـــع أســعــار الـ
ــي نـــوفـــمـــبـــر  ــ ــورز فــ ــ ــ ــوتـ ــ ــ ــرال مـ ــ ــنــ ــ مــــبــــيــــعــــات جــ
املــاضــي 6.5%، وقــفــزت مبيعات جيب %27، 

وشاحنات رام %21.

ألميركا  االقتصادية  اللجنة  تتوقع 
التابعة  الكاريبي  والبحر  الالتينية 
النمو  معّدل  تحّسن  املتحدة،  لألمم 
إلى %2.2،  املقبل  العام  الالتينية  في أميركا 

بعد أن بلغ 1.1% هذا العام.

مسؤولون عرب 
سابقون لديهم أموال 

تحت شركات واجهة

1213
الوجه اآلخرمال وسياسةاقتصاد

شريف منير
تدهور االقتصاد يهدد مستقبل الفن

■ توقفت فترة بعد ثورة 25 يناير عن املشاركة في أية أعمال فنية، فهل 
فكرت وقتها في االتجاه للمشاريع االستثمارية لتأمني مستقبل أسرتك؟

بالفعل فكرت فى ذلك كثيرًا، وأدرس اآلن بشكل جاد الدخول 
في هذا املجال ألن االعتماد على الفن أمر في غاية الخطورة 
الذين اتجهوا إلى  الزمالء  العديد من  وغير مأمون، ولــدّي 
أبــواب  لغيرهم  يفتحوا  أن  واســتــطــاعــوا  االستثمار  مــجــال 
رزق، جنبتهم ما مــرت به مصر من أزمــات أثــرت على الفن 

وهددت مستقبلنا جميعًا.

■ ألهذه الدرجة تنعكس الحالة االقتصادية عليكم كفنانني؟
أي أزمة اقتصادية تنعكس كليًا على الفن بشكل عام وتهّدد 
كل من يعمل في هــذا املــجــال، وبالتالي البحث عن مصدر 
الفنان على  آخــر وتأمن مستقبلك ليس به ما يعيب  رزق 
اإلطـــالق، بــل هــي خــطــوة قــد تقيه مــن مخاطر كثيرة كانت 
ستواجهه إذا ظلت األمور بنفس الحال الذي كنا نعيشه من 

عدم استقرار اقتصادي وأمني.

■ وهــل فكرت فى الهجرة أو السفر لفترة خــارج مصر حتى تستقر 
األوضاع؟

الــوطــنــيــة وحـــب مــصــر يــجــبــرانــي عــلــى الــتــواجــد فـــي بــلــدي 
ومساندتها في أصعب الظروف وسط الشرفاء واملخلصن 
الذين يعملون على بنائها مرة أخرى والبحث عن مستقبل 

أفضل لها وألبنائها.

■ وما الذي تتوقعه للفن في الفترة املقبلة؟
بشكل عام، وعلى جميع األصعدة، مازلنا نحتاج ملزيد من 
الوقت، فاألمور لن تستقيم بن يوم وليلة، ما حدث خالل 
ســـنـــوات لـــن يــعــود إال بــالــعــمــل والــجــهــد لــكــي نستطيع أن 
نطمئن على مستقبل بلدنا، أما في ما يخص الفن فاإلنتاج 
السينمائي والدرامي إلى حد ما، وصال إلى نسبة معقولة 
قــل بنسبة  أن  بعد  نتمناه،  أو كما  األفــضــل  ليست  ولكنها 

مفجعة في السنوات األخيرة.

■ هناك بعض الدول تعاني نفس ما نعانيه وقل إنتاجها الفني أيضًا 
مثل سورية، فما رأيك؟

بــه، فالفن  سورية هي األخــرى قل إنتاجها نتيجة ما تمر 
فــي ســوريــة مثل بــاقــي املــجــاالت الــتــي تــأثــرت بشكل كبير، 
وأخشى أن تصل األمور ألبعد من ذلك، ولألسف سينعكس 

ذلك على الحركة الفنية في الوطن العربي كله.

■ ملاذا لم تفكر في تأسيس شركة إنتاج فني وتساهم أنت وزمالؤك 
الفنانون في عودة الفن مرة أخرى ملساره الطبيعي؟

ال أمانع في ذلك، ولكن األمر تلزمه أشياء كثيرة، أولها أن 
ــوااًل طائلة لكي  يجد املــشــروع الــشــركــاء الــذيــن يضخون أمـ
تنجح مساعينا، فالفيلم الواحد يتكلف مالين الجنيهات، 
وهــنــا نــتــحــدث عـــن عــمــل واحـــــد، وبــالــتــالــي نــحــتــاج لـــرأس 
مــال كبير وضخم حتى نفتتح مشروعًا مثل هــذا، وأنــا ال 
أستطيع تحّمله وحــدي، غير أن هــذا األمــر يحتاج ملتابعة 
 عن املجهود، وكل ذلك سيتطلب مني 

ً
وإدارة ودراسة فضال

مزيدًا من الوقت والتفرغ وهذا ما ال أقبله ألنني في األساس 
فنان ولي ارتباطاتي ولن أقبل أن يأخذني أي مجال آخر من 

مجالي الذي أعشقه.

■ وما هي توقعاتك لالقتصاد والفن في املرحلة املقبلة؟
االقــتــصــاد هــو الــعــمــود الــفــقــري للفن، وبــانــهــيــار االقتصاد 
ينهار الفن وال نجد له قيمة أو هدفًا، وبــدون الدعم املادي 
ال يمكن أن يتحسن املجال الفني، وأتوقع تحسن األوضاع 

االقتصادية وبالتالي انتعاش الفن.

■ ما األماكن التى تفضل التسوق فيها؟
بكل تأكيد دبي وأبو ظبي خصوصًا، أننى تعودت كل فترة 
أن أقضي فترة إجــازه طويلة بهما حيث يتمتعان بأماكن 
وبها  متنوعة،  جــذب  عــوامــل  بها  وتتوفر  ورائــعــة،  جميلة 

شبكة طرق ومواصالت جيدة.

■ هل تفضل التعامل نقدًا أو بشيكات؟
املتطلبات  وشـــراء  اليومية  الحياة  فــي  النقدية  التعامالت 
الروتن  لــي ألنني ال أحــب  العاجلة هــي األضــمــن بالنسبة 
الخاص باإلجراءات املصرفية، وبالتالي فكرة التعامل نقدًا 

أضمن وأسهل في هذه الحالة.

■ وهل تمتلك فيزا كارد؟
بالطبع لدي فيزا كارد.

النقدية  التعامالت  تفضل  أنــك  أم  التسوق  في  تستخدمها  وهــل   ■
أيضًا؟

الوضع في حالة التسوق يختلف كثيرًا، فهنا ال توجد أية 
أثناء  بالفيزا  التعامل  بــل  روتينية  ــراءات  إجــ أو  تعقيدات 

التسوق أسهل بكثير، ويشعرني باألمان.

أكد الفنان المصري شريف منير، أن تدهور االقتصاد سينعكس سلبًا 
على الحركة الفنية في الوطن العربي

أجراه في القاهرة محمد عليحوار

عدل البنك الدولي توقعاته ملعدل نمو اقتصاد روسيا من 0.5% إلى 0.7% في عام 2014، ومن 0.3% إلى صفر 
)0%( في عام 2015، في إطار مراجعة توقعاته الفصلية. وقال البنك الدولي في بيان أمس، إن األرقام الجديدة 
بمثابة تحديث لتوقعات صدرت بشأن اقتصاد روسيا في سبتمبر/أيلول املاضي. وأوضح البيان أن السبب 
الرئيسي ملراجعة التوقعات لعام 2014، يتمثل في قوة صافي الصادرات، وتراجع الواردات بمعدل أسرع مما كان 
متوقعًا بسبب الهبوط الحاد في قيمة الروبل في األشهر األخيرة وتوقع البنك أن يستقر نمو االقتصاد الروسي 

في عام 2015 عند صفر%، بسبب تواصل  العقوبات في التأثير سلبيا على االستثمارات ونمو االستهالك.

»صفر« معدل نمو االقتصاد الروسي

فة 
ّ
فــقــيــرة ومتخل ــهــا 

ّ
بــأن مــا تنعت  غــالــبــًا 

ــى تمنح 
ّ
عــن الــركــب الــعــاملــي.. نــعــوت شــت

عن  اإلفــريــقــيــة  الــقــارة  بانفصال  انطباعا 
ــذي غـــالـــبـــا مــــا يــرتــبــط  ــ مــعــجــم الـــتـــقـــّدم الــ
 

ّ
كــل أرض  بــاطــن  الــتــي يكتنفها  بـــاملـــوارد 

منطقة من العالم، فهذه القارة التي يشار 
مثااًل  الــحــديــث  ســيــاق  ب 

ّ
تطل كلما  إليها 

في  العالم، تضّم  فــي  والفقر  املجاعة  عــن 
ي 

ّ
كل ة بشكل 

ّ
ثــروات غير مستغل باطنها 

أو جزئي، في جزئها الشرقي، حيث تقع 
 من مالي وكــوت ديفوار وغينيا على 

ّ
كــل

وجه الخصوص.

فــمــن مــالــي وصـــــواًل إلــــى غــيــنــيــا، ومــــرورًا 
ــوار، تــمــتــلــك مــنــطــقــة إفــريــقــيــا  ــفــ بـــكـــوت ديــ
جنوب الصحراء الكبرى، ثروات تمنحها 
ــّد لجملة الــنــعــوت الــتــي ما   وضـــع حـ

ّ
حـــق

أرضية خصبة  فتئت تالحقها، ولتصنع 
قــــــادرة عــلــى قــلــب املــــوازيــــن االقــتــصــاديــة 
وتغيير مصير مالين األشخاص في هذه 

املنطقة، وفي كامل أرجاء القارة السمراء.
ــد بــعــض الــثــروات  وإذا انــتــقــلــنــا إلـــى رصـ
بــــاألحــــجــــار  ــيـــز  ــمـ ــتـ تـ مـــــالـــــي  أن  ســــنــــجــــد 
فــي تزين  املــســتــخــدم  فالعقيق  الــكــريــمــة. 
املجوهرات منذ آالف السنن، متواجد في 

التابعتن  »نــيــورو« و«بــافــوالب«  محيط 
ــــى ذلــــك،  ــايــــيــــس«. وإضــــافــــة إلـ ملــنــطــقــة »كــ
البلورات  ذات  البركانية  الصخور  توجد 
الكبيرة، وهي أيضًا من األحجار الثمينة.

ــــى جـــانـــب األحـــجـــار الــثــمــيــنــة، تمتلك  وإلـ
مالي أيضا كميات كبيرة من البوكسيت 
بعد.  ة 

ّ
مستغل غير  والــحــديــد  واملنجنيز 

ـــ 1.2  وتــــقــــّدر احــتــيــاطــيــات الــبــوكــســيــت بـ
مــلــيــون طــن فــي منطقة »كـــايـــس«، شمال 

غربي العاصمة باماكو.
أمــــا فـــي كــــوت ديــــفــــوار، فـــتـــقـــّدر الـــثـــروات 
وفقًا  دوالر،  مــلــيــار   800 بـــ  لــهــا  املنجمية 

فــي  فـــبـــاطـــن األرض  الـــرســـمـــيـــة.  لــــألرقــــام 
ــّدر بــثــالثــة  ــقــ هـــــذا الـــبـــلـــد يـــضـــم ثـــــــروات تــ
مـــلـــيـــارات طـــن مـــن الـــحـــديـــد، 390 مــلــيــون 
طـــن مـــن الــنــيــكــل، إضـــافـــة إلـــى 1.2 مليار 
طــن مــن الــبــوكــســيــت، وثــالثــة مــاليــن طن 
ــــاس،  مــــن املــنــجــنــيــز و100 قــــيــــراط مــــن املـ
وثــــــــروات أخــــــرى غـــيـــر مــســتــغــلــة بــحــســب 
ــتــــاذ االقـــتـــصـــاد بــجــامــعــة »فــيــلــيــكــس  أســ
هوفويت بوانيي« في أبيدجان-كوكودي 
»مامادو كوليبالي«، الذي قال »البيانات 
والــدراســات غير كافية باملرة، إلى جانب 
ــر مــــوارد بــشــريــة مــؤّهــلــة للقيام 

ّ
عـــدم تــوف

بمثل هذه املهام«. وفي غينيا يلعب عدم 
توفر مناخ سياسي وأمني ومؤسساتي 
مستقر، دورًا مهمًا في عدم استغالل هذه 
الثروات واالستفادة من عائداتها، بحسب 
في  السابق  والجيولوجيا  املناجم  وزيــر 
»أنه  ابراهيما سوماه، والــذي قال  غينيا 
قبل انقالب عام 2008، كان هناك عدد من 
بعد  ولكن  التفعيل،  على وشــك  املشاريع 
هــذا الــتــاريــخ، تبخر كــل شــيء وسقط في 
املاء، بسبب االضطرابات السياسية التي 

تعاني منها البالد«.
)األناضول(

القاهرة ـ خالد المصري

الفساد  ومكافحة  الشفافية  منظمة  كشفت 
الدولية، في تقريرها الصادر أمس، عن تقّدم 
ــر مــكــافــحــة الــفــســاد 

ّ
مــصــر فــي تــرتــيــب مــؤش

والــنــزاهــة بـــ20 درجـــة، لتصل إلــى املــركــز 94 
خالل العام الجاري، مقابل املركز 114 خالل 
الــعــام املــاضــي، ورغـــم ذلــك تواصلت جرائم 

الفساد في ضرب االقتصاد املصري.
وأكـــــــد رئــــيــــس املــــركــــز املــــصــــري لــلــشــفــافــيــة 
 ترتيب 

ّ
والنزاهة، شحاته محمد شحاته، أن

يكون  أن  دون  فــقــط،  تــحــّســن شكليًا  مــصــر 

الــواقــع. وقـــال في  هــنــاك تحّسن على أرض 
تصريحات خــاصــة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن 
مــصــر تــفــقــد ســنــويــًا نــحــو 37 مــلــيــار دوالر 
ــتـــي تـــتـــم خــــارج  ــفـــســـاد الـ جـــــــّراء صـــفـــقـــات الـ
ــاد، ومــنــهــا  ــتـــصـ املـــنـــظـــومـــة الـــرســـمـــيـــة لـــالقـ
بيع أراضـــي والــتــهــرب الــضــريــبــي. وأوضــح 
ــدار  ــ ــى إصـ ــ شـــحـــاتـــة أن الــتــحــســن يـــرجـــع إلـ
الحكومة املصرية عدة قرارات وقوانن، هي 
على  كــان  دولية  استحقاقات  في حقيقتها 
مصر ضــرورة االلــتــزام بها، وتضم  قانون 
املوظفن  سلوك  ومدونة  املصالح  تعارض 
ــوال  ــ ــــرداد األمــ ــتـ ــ والـــلـــجـــنـــة الــتــنــســيــقــيــة السـ

الرغم من عدم فاعليتها على  املهربة، على 
أرض الواقع.

ــقـــريـــر الـــــصـــــادر مــــن املــنــظــمــة،  ــتـ وحــــســــب الـ
وحــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى نسخة 
ــارات أكــثــر الـــدول العربية  مــنــه، احتلت اإلمــ
بـــ 70  الفساد  فــي مكافحة  شفافية ونــزاهــة 
درجــة، في حن جــاءت دولــة قطر في املركز 
الثاني بـ 69 درجة، وتلتها البحرين باملركز 
الثالث، واألردن الرابع والسعودية الخامس. 
اإلداري،  واإلصــــالح  التخطيط  ــر  وزيـ ــد  وأكـ
أشــــرف الــعــربــي، تعليقًا عــلــى الــتــقــريــر، في 
تصريحات صحافية أمس، أن مصر تسير 

على الطريق الصحيح، و التقرير يدعم ثقة 
املــؤســســات املــالــيــة الــدولــيــة واملــســتــثــمــريــن 
األجـــانـــب فــي االقــتــصــاد املـــصـــري. وأضـــاف 
أن مــصــر تــعــد ملــشــروع قــانــون لــرفــع كــفــاءة 
الــجــهــاز اإلداري لــلــدولــة، ويــتــوقــع صـــدوره 
خالل الشهور القليلة املقبلة بقرار رئاسي. 
الزال  للدولة  اإلداري  الجهاز  بــأن  ويعترف 
من  معه  املتعاملن  ويشكو  املستوى،  دون 
تــه، إال أنــه أكــد أن الــدولــة بصدد  ســوء كــفــاء
تنظيمه. ويعمل بالجهاز اإلداري في مصر 
نــحــو 6.5 مــلــيــون مـــوظـــف، وفـــقـــًا لــبــيــانــات 
الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. 

ــة،  ــيــ ــدنــ ــــون الــــخــــدمــــة املــ ــانــ ــ ــهــــدف قــ ــتــ ويــــســ
ــع  حـــســـب وزيـــــــر الـــتـــخـــطـــيـــط املـــــصـــــري، رفـ
للدولة  اإلداري  بالجهاز  العاملن  كــفــاءة 
عــبــر تــضــمــيــنــه 10مـــســـتـــويـــات بـــــداًل عـــن 3 
مــســتــويــات فــي الــقــانــون الــحــالــي. وأوضـــح 
 عدم 

ً
مسؤول في وزارة التخطيط، مفضال

الــكــشــف عـــن هــويــتــه، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« 
أن أحــد أهــم أســبــاب خسائر القطاع العام 
املــمــلــوك لــلــدولــة، الــعــنــاصــر الــبــشــريــة التي 
تولت مناصب قيادية دون معايير كفاءة 
وشــفــافــيــة فـــى الــتــوظــيــف خـــالل الــعــشــريــن 

سنة األخيرة.

كنوز أفريقيا المجهولة تغير مصير ماليين األشخاص مصر تخسر 37 مليار دوالر سنويًا بسبب الفساد

عدنان عبد الرزاق

ــر لــلــجــوء الـــســـوري إلــى  ــه آخـ ثــّمــة وجـ
تــركــيــا، قــلــمــا يـــنـــال مـــا يــســتــحــق من 
ُيــؤتــى على ذكـــره. إذ ليس  أو  البحث، 
املليون  ما ينوف عن مليون ونصف 
تركيا، جميعهم الجئون  ســوري في 
الدولية  املنظمات  معونات  ينتظرون 
لــيــأكــلــوا ويــســتــمــروا فـــي انــتــظــارهــم، 
ــد  ريـــثـــمـــا يــســقــط نـــظـــام بـــشـــار األســ

ويعودون إلى سورية.
فــتــركــيــا اســتــقــبــلــت فــيــمــا اســتــقــبــلــت، 
ــاج إضـــافـــة  ــ ــتـ ــ ــوط إنـ ــ ــطـ ــ مـــنـــشـــآت وخـ
وأنماط  أعــمــال، بل  لرساميل ورجــال 
تــجــاريــة،  صناعية وعــــادات وخــبــرات 
على  وآثـــارهـــا  مالمحها  تظهر  بـــدأت 
الواقع االقتصادي التركي، للحد الذي 
والصناعيني،  الصناعات  بعض  أّرق 
بعد انتشار سلسلة املطاعم السورية 
وبدء طرح اإلنتاج الصناعي السوري 
بــجــودة وسعر  التركية،  ــواق  فــي األسـ
منافسني، ما دفع الصناعيني األتراك 
للمطالبة بسحب امليزات التي منحتها 

حكومة العدالة والتنمية للسوريني .
ولــعــل مــا أعــلــنــه وزيـــر الــعــمــل التركي 
ــن تــحــديــث  ــرًا عـ ــيـ فــــــاروق تــشــلــيــك أخـ
قـــانـــون عــمــالــة الـــســـوريـــني، مـــا هـــو إال 
التي  التركية،  العمالة  ملطالب  ترجمة 
ذات  السورية  العمالة  أعيتها منافسة 
الــخــبــرة، والــتــي تقبل بــأجــور أقــل من 

العمالة التركية.
ألن ما أملحت إليه وزارة العمل لتركية 
ــاف الـــســـوريـــني«  ــّمـــا أســمــتــه »إنــــصــ مـ
لجهة الــحــد األدنـــى مــن األجــــور، 891 
في  هـــو  دوالرًا«،   396« تــركــيــة  لــيــرة 
ـــر أقـــــل مـــمـــا يــتــقــاضــاه  حــقــيــقــة األمــــ
السوريون الذين دخلوا قطاع النسيج 
والجلديات والصناعات الغذائية، ومن 

أبوابها الواسعة.
باالقتصاد  تأثيرًا  األكثر  الجانب  أما 
االستثمارات  في  تجلى  فقد  التركي، 
الـــســـوريـــة وتـــأســـيـــس نـــمـــط إنــتــاجــي 
وتـــســـويـــقـــي، أقــــل مـــا يـــقـــال عـــنـــه، إنــه 
ومنافس  التركي  النمط  عــن  مختلف 
وبورصات  الغرف  اتحاد  فحسب  له. 
السلع التركية، احتل السوريون املركز 
األجــنــبــيــة  ــثــــمــــارات  ــتــ االســ فــــي  األول 
املــســاهــمــة فـــي الـــشـــركـــات املــؤســســة 
بواقع 489 شركة،  تركيا،  حديثًا في 
مــجــمــوع  مــــن   %10 نــســبــتــه  مــــا  أي 

الشركات املؤسسة لعام 2013.
ــــرون  ــاجـ ــ ــهـ ــ نــــهــــايــــة الــــــقــــــول: بـــــــدأ »املـ
ــرًا  يـــشـــكـــلـــون خـــطـ ــون  ــ ــ ــوري ــ ــســ ــ ــ ال  «
ــا،  ــيــ ــركــ ــى »األنــــــــــصــــــــــار« فـــــــي تــ ــ ــلـ ــ عـ
الذهبية  األرقـــام  عــن  ويستعيضون 
ــبـــادل قبل  ــتـ الـــتـــي وصــلــهــا حــجــم الـ
ــــعــــالقــــات  انــــــــــدالع الــــــثــــــورة وقــــطــــع ال
تـــجـــاوزت 3 مليار  ــتــي  ال الــرســمــيــة، 
األعــمــال  دوالر، ويــعــوضــون رجــــال 
األتــراك ما خسروه من استثمارات 
نوها 

ّ
وط دوالر،  مليون   250 بلغت 

ــنـــاعـــات املـــالبـــس  فــــي ســــوريــــة بـــصـ
والــــغــــذاء والـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة، 
السوريني على  لتبقى قوننة وجــود 
األراضـــــي الــتــركــيــة ومــشــروعــاتــهــم، 
الــتــي بــدأ الــغــطــاء ُيــرفــع عــن ميزاتها 

التي منحت سابقًا، هو األهم.

من اآلخر

السوريون أكبر 
مستثمر في تركيا

روبرت باكباهان  املدير العام ملكتب 
إدارة الدين في إندونيسيا، قال أمس إن 

وزارة مالية بالده تنوي بيع سندات تجزئة 
إسالمية في شهر إبريل/نيسان بنحو 20 

تريليون روبية )1.63 مليار دوالر(. 

المازبيك أتامبايف  رئيس جمهورية 
قيرغيزستان، دعا رجال األعمال السعودين 

إلى االستفادة من الفرص االستثمارية 
الواعدة في جمهورية قيرغيزستان، مشيرًا 

إلى موقع بالده املتميز وسط آسيا. جاء 
ذلك خالل لقائه برجال األعمال بغرفة 

الرياض مساء أول من أمس.

عادل البلتاجي  وزير الزراعة املصري، 
أكد أن صادرات الفاكهة املصرية لهذا العام 

بلغت مليونًا و201 ألف و918 طنًا، فيما 
بلغت صادرات الخضروات مليونًا و576 

ألفًا و527 طنًا، وإجمالي صادرات البرسيم 
األخضر والتقاوي بلغ 20 ألفًا و474 طنًا. 

وأشار البلتاجي إلى أنه تم فتح باب 
التصدير للبطاطس، حيث بلغت صادراتها 

358 ألف طن.

حفل االستقبال السنوي لسيدات 
األعمال  تنظمه غرفة الشرقية في 

السعودية، مساء اإلثنن املقبل، وسيتم 
خالل الحفل تكريم الفائزات بجائزة 

الدكتور القصيبي ألفضل منشأة واعدة، 
وتكريم عضوات مجلس إدارة الغرفة في 

الدورة املاضية.

ندوة حول مبادرة وزارة المالية 
لتعزيز أطر الشفافية  تنظمها 

اليوم، الجامعة األميركية »قسم التمويل 
واالقتصاد«، وتلقي الندوة الضوء على 

املبادرة التي تهدف إلى إشراك املواطنن 
في صياغة السياسات املالية واتجاهاتها 
املستقبلية، وسيتم دعوة العديد من طالب 

وهيئة التدريس بكل من الجامعة األميركية 
واألملانية في القاهرة.

تحالف الساسة والتجار يبدد ثروات العرب

الدنمارك األولى والصومال األخيرة

الشفافية الدولية: 3 دول عربية في مقدمة األكثر فسادًا بالعالم

لندن ـ موسى مهدي

ــراض والــحــروب  ــ فــيــمــا يــفــتــرس الــجــوع واألمــ
والنزاعات القبلية املواطن العربي في العديد 
ــارت مــنــظــمــة  ــ ــ مــــن دول الــــشــــرق األوســــــــط، أشـ
ــة أمـــــس إلـــــى أن تــحــالــف  ــيــ الـــشـــفـــافـــيـــة الــــدولــ
الــعــربــيــة مع  بــالــدول  الحكومين  املــســؤولــن 
الــشــركــات والــتــجــار، يــأتــي عــلــى مــا تبقى من 
الــثــروات العربية، مستغلن في ذلــك شركات 
واجهة وحسابات سرية في مصارف األفشور. 
وقــالــت املنظمة فــي تــقــريــرهــا الــســنــوي أمــس 
تجاه  اإليجابية  الــخــطــوات  بعض  هنالك  إن 
الــشــفــافــيــة واملــحــاســبــة فــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
ولكن ال تــزال املنطقة تــرزح فــي مــؤخــرة دول 
ال  الدولية،  الشفافية  منظمة  وحسب  العالم. 
تزال الدول العربية تحتل مقدمة الدول األكثر 
فــســادًا فــي الــعــالــم بــقــائــمــة الــفــســاد السنوية 

التي أصدرتها املنظمة الدولية  لعام 2014. 
ورصد التقرير ثالث دول عربية ضمن أسوأ 
عــشــر دول األكــثــر فــســادًا فــي قــائــمــة منظمة 
الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــضــم 175 دولــــة. 
وهــذه الـــدول هــي الــعــراق وليبيا والصومال 
الـــتـــي احــتــلــت ذيــــل الـــقـــائـــمـــة. وتـــضـــع قــائــمــة 
الدولية درجــات تتراوح بن صفر  الشفافية 
ومــائــة درجــــة، وكــلــمــا تــدنــت درجــــات الــدولــة 
ــاع الـــفـــســـاد، وكـــلـــمـــا ارتــفــعــت  ــ ســقــطــت فــــي قـ
الــــدرجــــات دلــــت عــلــى نــظــافــة الــــدولــــة. ورغـــم 
األعـــــــذار الـــتـــي يــطــلــقــهــا الــبــعــض والــخــاصــة 
الــعــراق وليبيا يعيشان ظروفًا  بــأن، كــل مــن 
استثنائية، املــآســي بــهــذه الـــدول تــتــزايــد مع 
تواصل الفساد السياسي، وانتشار عمليات 
الرشى والواسطة واملحسوبية التي حجبت 
السياسية  العملية  فــي  الــعــادي  املــواطــن  ثقة 

وبالتالي في الدولة املنتخبة. 
ــم املـــآســـي الـــتـــي يعيشها  ــال الــتــقــريــر رغــ ــ وقـ
الشعب العراقي، يزيد املسؤولون الحكوميون 

لندن ـ العربي الجديد

كشفت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها 
ــــس، عــن  الـــســـنـــوي عــــن الـــفـــســـاد، الــــصــــادر أمــ
الشركات  مــن  كبرى  نفطية  شركة  استخدام 
ــة فــي  ــّريــ ــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات لـــشـــركـــات ســ ــتـ مـ
ــم يــذكــر  ــــوة ســيــاســيــن فـــي الـــبـــرازيـــل. ولــ رشـ
ــار تـــســـاؤالت  ــ الــتــقــريــر إســــم الـــشـــركـــة، كــمــا أثـ
حول استخدام مواطنن من الهند لحسابات 
مصرفية سوداء في موريشيوس، ومواطنن 
روس يــهــربــون أمــــوال الــكــســب غــيــر املــشــروع 
إلى حسابات في مصارف سرية في قبرص. 
وذلــــك ضــمــن قــائــمــة طــويــلــة مـــن املــمــارســات 
واملسؤولن  للساسة  الفاسدة  والسلوكيات 
ــة. وقـــالـــت منظمة  ــ فـــي 175 دولـ الــحــكــومــيــن 
الشفافية الدولية أمس، وهي املنظمة املعنية 
بــمــكــافــحــة الــفــســاد، إن الــفــســاد بـــات مشكلة 
ــادات، ويــجــب مكافحته  ــتـــصـ تـــواجـــه كـــل االقـ
األوروبــي  االتحاد  املالية في  املراكز  من قبل 

والزعامات السياسية من معاناته عبر سرقة 
أمواله، وتبديد ثرواته عبر شركات الواجهة 
والــــرشــــاوى. وفـــي لــيــبــيــا، ال يختلف الــحــال، 
حــيــث بــاتــت الــعــصــابــات تــســيــطــر عــلــى املـــال 

العام وتسطو على البنوك. 
وقــــــال تـــقـــريـــر الـــشـــفـــافـــيـــة الــــدولــــيــــة الـــصـــادر 
أمــس، إن تــردي األوضــاع األمنية والنزاعات 
املسلحة، ساهم في تهريب املال العام ونشر 

ثقافة الفساد في العديد من الدول العربية. 
وأشــارت املنظمة الدولية في هذا الصدد، إلى 
الـــوزراء العراقي حيدر العبادي  إعــالن رئيس 
ــــوري املــالــكــي  ــــذي كــشــف فــيــه أن حــكــومــة نــ الــ
كـــانـــت تـــدفـــع مــرتــبــات لــنــحــو 50 ألــــف جــنــدي 
وهمي، أي غير موجودين حقيقة، وإنما هي 
أسماء مسجلة. وقالت املنظمة، أن هذا الحجم 
ــان الــســبــب الحقيقي فــي عجز  مــن الــفــســاد، كـ
الجيش العراقي عن الدفاع عن املدن والحدود 
لتنظيم  ــتـــال  قـ دون  ســلــمــهــا  الـــتـــي  الـــعـــراقـــيـــة 

ــادات سريعة  ــتـــصـ والــــواليــــات املــتــحــدة واالقـ
الــنــمــو، حتى ال يفلت الــســاســة واملــســؤولــون 

الفاسدون من جرائمهم املالية.
وفــي  تقريرها العشرين الصادر عن مؤشر 
مدركات الفساد، أشارت املنظمة التي يوجد 
مقرها في برلن بأملانيا، أن الدنمارك حازت 
على أكبر الدرجات، من حيث النظافة املالية، 
فيما جـــاءت الــصــومــال فــي املـــؤخـــرة، لتكون 

أكثر الدول فسادًا في العالم. 
وأشار التقرير إلى أن الصن وتركيا وأنجوال 
تراجعت في قائمة الدول األكثر فسادًا. حيث 
بلغت الصن درجة 36 من 100 درجة، وتركيا 
ــة. وأشــــارت إلــى  45 درجـــة وأنــجــوال 19 درجــ
الــدول من بن أكبر املتراجعن على  أن هــذه 
املـــؤشـــر بـــواقـــع 4 إلــــى 5 درجــــــات، رغــــم أنــهــا 
حققت متوسط نمو اقتصادي بلغ أكثر من 

4 % على مدار السنوات األربع املاضية.
وقال خوزيه أوغاز رئيس الشفافية الدولية: 
»ُيــظــهــر مـــؤشـــر مـــدركـــات الــفــســاد فـــي الــعــام 
يتباطأ  العاملي  االقتصادي  النمو  أن   ،2014
وأن جـــهـــود وقــــف الــفــســاد تـــتـــراجـــع، عــنــدمــا 
ــقـــادة وكـــبـــار املــســؤولــن اســتــخــدام  يــســيء الـ

األموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية«.
: »يــقــوم املــســؤولــون الفاسدون 

ً
وأضـــاف قــائــال

ــوال تــــم تــحــصــيــلــهــا بـــطـــرق غــيــر  ــ ــ بــتــهــريــب أمـ
الــخــارج، حــيــث  يضعونها في  مشروعة إلــى 
شــركــات بعيدة عــن دولــهــم ليفلتوا بــذلــك من 
الــعــقــاب«. وتــابــع فــي تقديمه للتقرير »يجب 
ــت فـــي قــــاع املـــؤشـــر أن 

ّ
عــلــى الـــــدول الــتــي حــل

الفساد من  إجـــراءات جذرية ملكافحة  تتبنى 
أجل تحقيق مصلحة شعوبها. ويجب على 
الـــدول فــي قمة املــؤشــر أن تعمل على ضمان 

الـــدول اإلســالمــيــة. وذكــر التقرير أن الحكومة 
األمــيــركــيــة منحت الــجــيــش الــعــراقــي نــحــو 25 
مليار دوالر للتدريب والتمويل، ولكن يبدو أن 
الفساد حجب هذه األموال عن الجيش العراقي 
ــبـــت إلــــى جـــيـــوب املـــســـؤولـــن الــفــاســديــن،  وذهـ
ضــمــن مــرتــبــات الــجــيــش الــوهــمــي فــي الــعــراق. 
وعــلــى صعيد الــفــســاد الــســيــاســي، قـــال تقرير 
الرئيسية في  التحديات  الدولية إن  الشفافية 
املنطقة العربية، تمثلت في الفساد السياسي. 
مشيرة في هذا الصدد إلى أن الطبقة السياسية 
العربية على  املنطقة  وأعوانها يسيطران في 
بذلك  وتحتكر  واالقتصادي  السياسي  القرار 
الدولية  الشفافية  الثروة والسلطة.  وأشــارت 
في تقريرها إلى أن إصالح املؤسسات في دول 
الربيع العربي، لم يحدث كما كان متوقعًا بعد  

الثورات في عام 2011. 
ــــالح  ــالــــت »كــــــان يـــفـــتـــرض أن يـــؤكـــد اإلصـ وقــ
ــفــــصــــل بـــــن الـــســـلـــطـــات  ــلــــى الــ ــيــــاســــي عــ الــــســ

الــدول  إلــى  الفاسدة  عــدم تصدير املمارسات 
ــة«. وكـــانـــت  ــيـ ــدنـ ــتـ الــتــنــمــيــة املـ ذات مــــعــــدالت 
ــدول الــتــي شملها  ــات أكــثــر مــن ثلثي الــ درجــ
التقييم، البالغة  175 دولة، في مؤشر الفساد 
لعام  2014 تحت 50 درجة. وتتراوح الدرجات 
بن صفر ومائة درجة. وكلما ارتفعت الدرجة 
مقتربة من املائة تعني نظافة الدولة، وكلما 
تــدنــت مــقــتــربــة مـــن الــصــفــر تــعــنــي اســتــشــراء 

الفساد في الدولة بمعدالت خطرة. 
احــتــلــت الــدنــمــارك املــرتــبــة األولــــى فــي مؤشر 
2014 بـــ 92 درجـــة، فــي حــن تقاسمت كوريا 
الشمالية والصومال املركز األخير، بواقع 8 
درجات فحسب. وتحسنت درجات عدة دول 
بــواقــع أربـــع درجـــات أو أكــثــر، فيما تراجعت 

القضاء  واستقاللية  والتنفيذية  التشريعية 
االنتقال  يتم  الــعــربــي، حتى  الربيع  دول  فــي 
الديمقراطي بشكل حقيقي«. مشيرة في هذا 
إلــى مزيد من  إلــى أن تونس بحاجة  الصدد 
اإلصــالح في النظام القضائي. وقال التقرير 
اتــخــذت خالل  الــبــلــدان العربية  إن العديد مــن 
العام املاضي خطوات إيجابية نحو اإلصالح 
الــهــيــكــلــي، وأحــــدثــــت تــقــدمــًا فـــي الــتــشــريــعــات 
الــــخــــاصــــة بــتــطــبــيــق مــــبــــادئ األمـــــــم املـــتـــحـــدة 
ملكافحة الــفــســاد. ولكنها قــالــت، رغــم ذلــك فإن 

درجــــات أخـــرى بــمــعــدل مــمــاثــل. وكــانــت أكبر 
التراجعات من نصيب تركيا، حيث تراجعت 
بـ5 درجات، وتراجعت كل من أنجوال والصن 
ومـــالوي وروانـــدا بـــ4 درجـــات. وأكــبــر تحسن 
في الدرجات من نصيب ساحل العاج ومصر 
وســان فنسنت وغــريــنــادا، حيث ارتفعت كل 
منها بـ5 درجــات، في املؤشر، فيما تحسنت 
أفغانستان واألردن ومالي وسوازيالند، كل 
منها بأربع درجات. ويستند مؤشر الفساد 

إلى آراء الخبراء حول فساد القطاع العام. 
ويمكن أن تتحسن درجـــات الـــدول مــن خالل 
انـــفـــتـــاح الـــحـــكـــومـــة، حــيــث يــمــكــن لــلــجــمــهــور 
ــادة، فـــي حـــن تــشــيــر الـــدرجـــات  ــقــ لــة الــ مــســاء
املتواضعة إلى تفشي الرشوة وغياب العقاب 

الــدول العربية ال تــزال متأخرة عن باقي دول 
العالم في تبني القوانن ذات التأثير الحقيقي 
لــة  فــي تحسن مــســتــويــات الــشــفــافــيــة واملــســاء
القانونية ومحاسبة املسؤولن.  وأشارت في 
هـــذا الصعيد إلـــى الــخــطــوات اإليــجــابــيــة التي 
اتــخــذتــهــا ســلــطــنــة عــمــان فـــي الـــعـــام الـــجـــاري، 
بجرائم  رفيعًا  حكوميًا  مــســؤواًل   20 ملحاكمة 
قبول رشــى ملنح عقودات حكومية للشركات. 
وقالت إن خطوة سلطنة عمان تدل أن الدولة 
دعــمــت مــؤســســات مــكــافــحــة الــفــســاد للتعامل 
بشكل كــاف مــع املــســؤولــن الفاسدين. ودعــت 
ــــدول الــعــربــيــة إلــــى إنـــشـــاء هــيــئــات  املــنــظــمــة الــ
مستقلة وتمنحها صالحيات قانونية كافية 
ــن. وأضــــافــــت أن الـــثـــغـــرات  ــديـ ــاسـ ــفـ ملــعــاقــبــة الـ
التي  هــي  السلطات  وثــغــرات فصل  القانونية 
أتاحت ألنظمة مثل نظام الرئيس املخلوع زين 
الدين بن علي وبطانته من السيطرة على %21 

من القطاع الخاص في تونس. 
الــتــي تصدرت  الــدنــمــارك  أن  التقرير  والحـــظ 
الــقــانــون فيها بالقوة،  املــؤشــر تمتع ســيــادة 
عِمل بقواعد نظيفة 

ُ
وتدعم املجتمع املدني وت

حاكمة لسلوك من يشغلون املناصب العامة.
وقــدمــت الــدنــمــارك مــثــااًل ُيــحــتــذى أيــضــًا في 
نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي، عـــنـــدمـــا أعــلــنــت 
عــن خــطــط إلنــشــاء ســجــل عـــام يــحــتــوي على 
مــعــلــومــات عـــن املـــــالك الــفــعــلــيــن مـــن جميع 
الدنمارك. وهو إجراء  املسجلة في  الشركات 
ــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الــفــاســديــن  مـــهـــم يــجــعــل مــ
االختباء وراء الشركات املسجلة تحت أسماء 

أشخاص آخرين.
تدير الشفافية الدولية حاليًا حملة للكشف 
ــــي  عـــن الــفــاســديــن، وتـــدعـــو االتـــحـــاد األوروبـ
والواليات املتحدة ودول مجموعة العشرين 
إلــــى اتـــبـــاع الـــنـــمـــوذج الــدنــمــاركــي وأن تــعــّد 
ســـجـــالت عـــامـــة تـــوضـــح مـــن لــهــم الــســيــطــرة 
ــن هـــم مــالكــهــا  الــفــعــلــيــة عــلــى الـــشـــركـــات، ومــ
اإلداري  املــــديــــر  مـــنـــهـــا. وقــــــال  املـــســـتـــفـــيـــدون 
لــلــشــفــافــيــة الــدولــيــة كـــوبـــوس دي ســـفـــاردت: 
ــــرات ال  ــائـ ــ ـــا عـــلـــى مــــن طـ

ّ
»ال يـــســـافـــر أي مـــن

ــت نــفــســه  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ تـــســـّجـــل الــــــركــــــاب، لـــكـــن فـ
بــإخــفــاء األنشطة  الــســريــة  لــلــشــركــات  نسمح 
غير املــشــروعــة. وإن الــســجــالت الــعــامــة التي 
توضح املــالك الفعلين للشركات تجعل من 
الــصــعــب عــلــى الــفــاســديــن اإلفــــالت بمكاسب 
إســـــاءة اســتــخــدامــهــم لــلــســلــطــة«. ويـــذكـــر أن 
العديد من املسؤولن السابقن بدول ثورات 
الربيع العربي، كشفت التحقيقات أن لديهم 
أمـــواال وحسابات وشــركــات تحت مسميات 

وشركات واجهة.

ــــدم اســتــجــابــة املــؤســســات  عــلــى الـــفـــســـاد، وعـ
العامة الحتياجات املواطنن.

إلى  املــؤشــر، تراجعت درجــة الصن  وحسب 
36 درجة في عام 2014، بعد أن كانت 40 في 
الصينية حملة  الحكومة  إطــالق  رغــم   ،2013
القطاع  الفساد استهدفت مسؤولي  ملكافحة 
الصينية  الحكومة  وأقــرت  الفاسدين.  العام 
ــى مـــالحـــقـــة املـــســـؤولـــن الـــذيـــن  ــ بـــالـــحـــاجـــة إلـ
يــخــفــون مــكــتــســبــات مـــاديـــة، تــحــقــقــت بسبل 
غير مشروعة في الخارج. وفي يناير/كانون 
الثاني كشفت وثــائــق مسربة عــن وجــود 22 
ألــف عميل مــن  الــصــن وهــونــج كــونــج، بمن 
فيهم الــعــديــد مــن قـــادة الــبــلــد. وهـــذه الــدرجــة 

تحكي األداء املتواضع للشركات الصينية.
عن كشف  ممارسات  التقرير  في  وردت  كما 
الشركات الصينية للمعلومات، حيث سجلت 
جميع الشركات الصينية الواردة في التقرير 

أقل من 3 من بن 10 درجات. 
الكبير في االقتصادات  وقــال أوغــاز: »الفساد 
ــــؤدي فـــقـــط إلـــــى حـــجـــب حــقــوق  ــ الـــكـــبـــيـــرة ال يـ
اإلنسان األساسية عن املواطنن األفقر، بل إنما 
الحوكمة والنــعــدام  فــي  أيضًا ملشكالت  يهيئ 
االســــتــــقــــرار. إن االقــــتــــصــــادات ســريــعــة الــنــمــو 
بالشفافية  التحلي  حكوماتها  تــرفــض  الــتــي 
وتتسامح مع الفساد، تهيئ لثقافة اإلفالت من 

العقاب التي ينتعش في ظلها الفساد«.
وأضاف »يجب على الدول املتصدرة للمؤشر 
أن تــكــافــح الــفــســاد عــاملــيــًا«. ودعـــت الشفافية 
الدولية الدول التي تتصدر املؤشر، ألن تكف 
عن تشجيع الفساد خارج أراضيها، من خالل 
بـــذل املــزيــد مــن الــجــهــود ملــنــع غــســل األمــــوال، 

وملنع الشركات السرّية من إخفاء الفساد.

كشفت منظمة 
الشفافية الدولية عن 

احتالل الدول العربية رأس 
قائمة أكثر الدول فسادًا 

في العالم، ما أدى إلى 
حرمان شعوب المنطقة 

من ثرواتها

احتلت الدنمارك رأس 
قائمة النظافة المالية، 

بحسب منظمة 
الشفافية، فيما جاءت 

الصومال في ذيل 
القائمة. وحوى التقرير 

تفاصيل رشاوى

مسؤولون بمنظمة الشفافية الدولية أثناء عرض تقرير مدركات الفساد أمس )األناضول(

تقدم األردن 11 مركزًا على مؤشر مدركات الفساد، للعام 2014، بتقرير 
منظمة الشفافية الدولية، محرزًا 49 درجة، ليحتل بذلك المركز الـ55 بين 
الدولة التي شملها المؤشر والبالغ عددها 175 دولة، حسب تفاصيل 
التقرير الذي أعلنه التحالف األردني رشيد للنزاهة والشفافية خالل مؤتمر 
لم  األردن،  أحرزه  الذي  التقدم  صحافي عقد في عّمان أمس. ورغم 
والذي  فسادًا،  األقل  إلى  فسادًا  األكثر  الدول  مصاّف  من  ذلك  ينقله 

يحتاج أن تحقق الدولة فيه 50 درجة على المؤشر.

األردن ما زال في قائمة األكثر فسادًا

أسماء في األخبار

أجندة اليوم

خدمات
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فارس الخطاب

يحاول ساسة العراق، بعد إعالن نوري 
ـــيـــه عــــن رئــــاســــة الـــــــــوزراء، 

ّ
املــــالــــكــــي تـــخـــل

ــزب الــــدعــــوة وفــي  لــصــالــح رفــيــقــه فـــي حــ
ائــتــالف دولـــة الــقــانــون، حــيــدر الــعــبــادي، 
إجراء سلسلة من اإلصالحات السياسية 
األوضــاع  لترميم  محاولة  في  واألمنية، 
ومن  أساسي،  بشكل  الداخلية  العراقية، 
ثــم مــحــاولــة إعـــادة مــد الــجــســور مــع دول 
الــعــالــم، وتــحــديــدًا دول الــجــوار الــعــراقــي 
الــتــي فــقــدت حــكــومــة املــالــكــي تــقــريــبــا أي 
الدبلوماسي  بشكلها  لوضعها  فــرصــة 
الطبيعي، ألسباب كثيرة، كان من أهمها، 
بحسب الظاهر من األحــداث، قصر نظر 
اإلدارة العراقية التي راهنت على الخيار 
اإليراني خيارًا استراتيجيا، شعرت، من 
الــــدول اإلقليمية  خــاللــه، بــضــآلــة أهــمــيــة 
األخــــرى، إضــافــة إلـــى عـــدم خــبــرة أي من 
الــثــالث حينها،  الــرئــاســات  فــي  العاملني 
نوري  السابق،  الـــوزراء  رئيس  وتحديدًا 
السياسي  التعامل  بــأبــجــديــات  املــالــكــي، 
الدبلوماسي، ومعنى املصالح املشتركة 

في العالقات الدولية.
أولــى تصريحاته  وكانت  العبادي،  جــاء 
تـــدل عــلــى رغــبــة فــي اإلصــــالح الــداخــلــي، 
ــــوح، لــتــرمــيــم  ــــوضـ كـــمـــا كــــانــــت تـــشـــيـــر، بـ
املحيط  في  العربية  الــدول  مع  العالقات 
ــة املـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــراقــــي، وبـــخـــاصـ ــعــ الــ
فرحا  الــدول  أكثر  كانت  التي  السعودية 
بإزاحة املالكي، وألن الجميع يعلم أنه ال 
العراق  احتالل  يمكن لحاكم عراقي بعد 
عام 2003، أن يتحرك بأي اتجاه سيادي، 

كمال عبد اللطيف

إذا كـــانـــت االنــــفــــجــــارات الـــتـــي حــصــلــت في 
تونس، قبل ثالث سنوات، قد أطاحت نظام 
انتقالية،  فترة  عنها  ترتبت  فقد  علي،  بــن 
بصورة  متوقعة  أوجهها  مختلف  تكن  لــم 
ــة، بــــل خــضــعــت لــــشــــروط ومــعــطــيــات،  ــامــ تــ
ــزءًا مــن الــحــدث الـــذي أعلن  بعضها كـــان جـ
اآلخــر  وبعضها  وأعـــوانـــه،  الطاغية  رحــيــل 
يمكن إدراجــه وتعقله، في سياقات الحدث 
ومــالبــســات  والــدولــيــة،  اإلقليمية  الـــثـــوري، 
باملحتمِل  الحدث   

ُ
ْرِبط

َ
ت التي  التاريخ  َمْكِر 

ـــمـــكـــِن والــــعــــارِض بــحــســابــات، ال نملك 
ُ
وامل

التأكد من  الــقــدرة على ضبطها، وال  دائما 
َعدُّ 

ُ
احتمال ُحُصوِلها، على الرغم من أنها ت

بــشــكــل أو بـــآخـــر، وانـــطـــالقـــا مـــن حــســابــات 
التاريخ في قلب الحدث.

ال يملك متابع مسلسل تطور األحــداث في 
تــونــس إال أن يــســجــل نــجــاح الــفــاعــلــني في 
املــشــهــد الــســيــاســي عــلــى تــخــطــي لــحــظــات 
الــتــوتــر الــعــديــدة الــتــي حصلت فــي تونس، 
ــول الــتــحــالــف الــثــالثــي إلـــى رأس  بــعــد وصــ
وقفنا،  فقد   ،2011 انتخابات  إثــر  السلطة، 
فـــي املـــرحـــلـــة املـــشـــار إلـــيـــهـــا، أمـــــام لــحــظــات 
السياسي  املشهد  ــت 

َ
ل َحــوَّ مخيفة،  انــســداد 

ــــى مــعــســكــريــن مـــتـــبـــاعـــديـــن. وتــــرتــــب عــن  إلـ
االنسداد املذكور خوف بعضهم من ضياع 
التاريخية  وجهته  تــروم  مجتمٍع،  مكاسب 
الــعــامــة الــتــحــرر مـــن قــيــود فـــي الــذهــنــيــات، 
وأخــــــرى فـــي املــجــتــمــع. كــمــا تــرتــبــت عنها 
غير  التأسيسي  املجلس  صعوبات جعلت 
قـــادر على إتــمــام مــشــروع الــدســتــور، وكــان 
منتظرًا أن ُيِعدَّ مشروعه في فترة ال تتعدى 
ــداد املـــذكـــور أدى  ــسـ ســنــة. واألدهـــــى أن االنـ
إلى سقوط شهداء من الفاعلني في املشهد 
السياسي، وبروز ظواهر إرهابية، ساهمت 
في زعزعة درجة األمن واألمان في املجتمع.

وسيذكر التاريخ، الحقا، أن تونس تخطت 
الحوار  إليه، بفضل خيار  املشار  االنسداد 

سوسن جميل حسن

ــتــــابــــه »فــــن  يــــقــــول إيـــــريـــــك فــــــــــروم، فـــــي كــ
الوجود«، »يملك اإلنسان املعاصر أشياء 
كـــثـــيـــرة، ويــســتــخــدم كــثــيــرًا مــنــهــا، لكنه 
ضئيل للغاية، فهو يخشى من أي تغيير 
فــي  ــيـــري، ألن أي خـــلـــل  مـــصـ اجـــتـــمـــاعـــي 
الفوضى  لــه  الــتــوازن االجــتــمــاعــي يعني 
 بمعناه 

ً
أو املوت، وإن لم يكن املوت، فعال

الفيزيائي، فهو موت هويته«.
ربـــمـــا يــمــكــن االنـــطـــالق مـــن هــــذه املــقــولــة 
ويمكننا  الــوجــود،  مع  للعالقة  املتناولة 
الواقع  على  الــضــوء  تسليط  مــن خاللها 
الـــســـوري، وواقــعــه قبل  الــحــالــي للشعب 
نـــحـــو ســـنـــوات أربــــــع، هـــي عـــمـــر الـــحـــراك 
الــشــعــبــي  ضــد نــظــام الــتــجــبــر والــســلــطــة 
الــفــجــة املنفلتة مــن كــل مــعــيــار إنــســانــي، 
والــــذي انــزلــق إلـــى الــعــســكــرة، ثــم الــحــرب 
على جبهات متنوعة متباينة ومتلونة، 
ــا آلــــت إلـــيـــه حـــالـــة املــجــتــمــع الـــســـوري  ومــ
كــكــل. كــانــت الــبــدايــة مــفــاجــئــة وصــادمــة، 
على الــرغــم مــن تــوفــر الــظــروف الخاصة 
واملـــوضـــوعـــيـــة النــتــفــاضــة الــشــعــب، لكن 
ــانــــوا قــــد فـــقـــدوا  األفــــــــراد فــــي املــجــتــمــع كــ
قدرتهم على ابتداع حياتهم، في العقود 
املاضية، تحت سيطرة النظام الشمولي 
الــقــمــعــي املــمــنــهــج، وقـــد كـــان الـــفـــرد، منذ 
بـــدايـــة تــشــكــل وعـــيـــه، يــخــضــع لــســيــطــرة 
أســلــوب تــربــوي وتــعــلــيــمــي جــامــد ثابت 
ــه، قــــائــــم عـــلـــى الــتــلــقــني،  ــ ــــوجـ مـــقـــولـــب ومـ
املــعــلــومــات واملـــعـــارف، بديهيات  وتــلــقــي 
التشكيك في صحتها، أو حتى  ال يمكن 
طرح أسئلة حولها، كما ليس من املتاح 
الـــســـؤال والـــتـــســـاؤل فكيف  أو املــســمــوح 
الــتــشــكــيــك والــنــقــد، هـــذا مـــا يصعب  إذن 
تــصــور تـــوفـــره لــلــمــواطــن الـــســـوري فـــردًا 
فــي هـــذا املــجــتــمــع الـــواقـــع بــني فــكــي هــذه 
الــكــمــاشــة األمــنــيــة الـــرمـــاديـــة الــبــغــيــضــة. 
كان هذا األسلوب التربوي يدفع الناس 
فتحرمهم  وشــامــلــة،  مسبقة  أنــســاق  فــي 
نــعــمــة الــتــفــكــيــر، بــل مــن ضــمــن الــوصــايــا 
مقولة  كانت  الفردية  للسالمة  الضامنة 
التفكير يعادل التكفير أو الكفر، وما هذا 
القطيع،  التغريد خارج سرب  الكفر غير 
والدنيوي،  الديني  باملقدس  يتعلق  بما 
بحيث صــار  متينة،  بــعــالقــة  املــحــبــوكــني 
الــخــطــاب الــديــنــي يــركــز على أن معصية 
الوالي من معصية اإلله، وطاعته تعادل 
طاعة الله. حقق هذا األمر حالة من ركود 
فكرة  فكانت  والثبات،  باالستقرار  تشي 
مخلة  رهــيــبــة،  مــقــلــقــة،  مــخــيــفــة،  التغيير 
بها  بــأس  ال  لشريحة  بالتوازن، صادمة 
في املجتمع. هذا أدى إلى تمييز املواقف 
مــن الــحــراك، فليس كــل مــن بقي صامتا، 
أو وقــف في الضفة األخـــرى، كــان موقفه 
يعني أنـــه ضــد الـــحـــراك، بــل هــو الــخــوف 
إلـــى  الــــخــــوف  ــذا  الـــتـــغـــيـــيـــر. وأدى هـــ ــن  مــ
ــذات الــجــمــاعــيــة، في  ــ االنـــكـــمـــاش عــلــى الــ
دوائرها الضيقة، نشدانا لألمن، وهروبا 
ت 

ّ
ــذ ــ ــن املـــســـتـــقـــبـــل املــــجــــهــــول. ولــــقــــد غـ ــ مـ

هــــذا الــشــعــور األطــــــراف املـــتـــنـــازعـــة، منذ 
البداية، حتى عندما بدأ الحراك سلميا، 
فتلقفته  مــلــّوحــا،  الطائفي  الــغــول  حضر 
اتـــــهـــــا،  الــــوســــائــــط بـــكـــل أشـــكـــالـــهـــا ووالء

وراحت تغذيه ليزداد تغّواًل.
 الــــوجــــود تـــرفـــا فيما 

ّ
ــان الــتــفــكــيــر بـــفـــن كــ

مضى قبل الحراك، استعاض عنه الشعب 

سالم قواطين

عــنــدمــا انــدلــعــت ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي، 
ــونـــس الـــخـــضـــراء بـــثـــورة  ــا مــــن تـ انـــطـــالقـ
الــذي  كـــان شــعــارهــا  الــبــهــيــة،  ياسمينها 
ــويــــال فــي  حـــمـــلـــتـــه وحـــمـــلـــهـــا، وطـــــــاف طــ
شــــوارع الــنــداء عــلــى الــحــريــة كــلــمــات ابــن 
تــــونــــس، الـــشـــاعـــر الـــعـــربـــي الـــكـــبـــيـــر، أبـــو 
الــقــاســم الــشــابــي: إذا الــشــعــب يــومــا أراد 
ــدر.  الـــحـــيـــاة/ فــــال بــــد أن يــســتــجــيــب الـــقـ
االستبداد،  أنظمة  إزالــة  أهدافها  وكانت 
والحرية وحقوق  الديمقراطية  وتحقيق 

اإلنسان.
ــربـــي فــي  ــعـ ــع الـ ــيـ ــربـ ــتـــصـــرت ثـــــــورات الـ انـ
أنــظــمــة االســتــبــداد التي  إســقــاط رؤوس 
ــتـــي ال  ــعـــدت طـــويـــال فــــي مـــطـــارحـــهـــا، الـ قـ
في  فيها،  لها  أحقية  من  تكون  أن  يمكن 
تونس ومصر وليبيا واليمن، وما زالت 
نــيــرانــهــا تــشــتــعــل فـــي ســـوريـــة والـــعـــراق، 
وشررها يتطاير في جميع أنحاء الوطن 
العربي، ولكن املواطن العربي الذي ثار، 
تــجــتــاح  أن  ــثــــورة  الــ يــنــتــظــر  الـــــذي  وذاك 
واالســتــبــداد.  القهر  أنظمة  مــن  تبقى  مــا 
ــوم، بــالــغــن والــقــهــر  ــيـ كــالهــمــا يــشــعــر، الـ
واإلحـــبـــاط، وهـــو يـــرى مــا آلـــت إلــيــه هــذه 
ــــدادات،  الـــثـــورات، ومـــا نــتــج عنها مــن ارتـ
الوليدة، وصادرت  الديمقراطية  شوهت 
من  وزادت  اإلنــــســــان،  وحـــقـــوق  الـــحـــريـــة 

حجم الظلم والفوضى والفساد. 
أن سقوط  يعتقد  الــعــربــي  املـــواطـــن  كـــان 
رأس الــنــظــام املــســتــبــد ســيــتــبــعــه انــهــيــار 
للثورة،  نهائي  وانتصار  للنظام،  كامل 
ــنــــوات مــن  ــتـــشـــف، بـــعـــد أربــــــع ســ لــكــنــه اكـ
ــان واهـــمـــا،  ــه كــ عــمــر الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، أنــ
بعد،  تنتصر  لــم  الــعــربــيــة  الـــثـــورات  وأن 
ــداد والــــفــــســــاد هــي  ــبــ ــتــ أنـــظـــمـــة االســ وأن 
ــا مــــن خـــالل  ــ ــم، إمــ ــكـ ــتـــحـ ــتــــي تـــحـــكـــم وتـ الــ
وأن  املعيقة،  الــقــوى  أو  العميقة،  الــدولــة 
ولــــى مطالب 

ُ
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي كــانــت أ

ــا، نــقــيــضــا  ــهــ ــدافــ ــــورات الـــعـــربـــيـــة وأهــ ــثـ ــ الـ
ــة  ــريـ ــيــــســــت عــــصــــا ســـحـ لـــــالســـــتـــــبـــــداد، لــ
أدران  إزالــــــــة  أو  ــيـــر،  ــيـ ــتـــغـ والـ لــــإصــــالح 
وأمراض عقود طويلة من القهر والظلم، 
وأنـــهـــا، أي الــديــمــقــراطــيــة، لــيــســت هــدفــا 
فــي حــد ذاتــهــا، بــل هــي وســيــلــة للتعبير 
ــبـــادل الــســلــطــة، من  الــســيــاســي الـــحـــر، وتـ
خــالل صــنــاديــق االقـــتـــراع، وأنــهــا، كـــأداة، 
يمكن إساءة توظيفها واستغاللها، عن 

مـــن دون الــتــنــســيــق الــكــامــل مـــع طــهــران، 
ــارة رســمــيــة للعبادي  كــانــت أول زيــ فــقــد 
ــي يـــبـــدو أنـــهـــا شــرحــت  ــتـ إلــــى إيـــــــران، والـ
لـــه مـــا يــمــكــن لــلــعــراق عــمــلــه، فـــي الــفــتــرة 
الحالية واملستقبل القريب جدًا، من أجل 
إبـــقـــاء الــهــيــمــنــة املــطــلــقــة لـــقـــوى »الـــثـــورة 
اإليرانية«؛ وهي )العراق وسورية وحزب 
متسترة  أخــرى  وقــوى  والحوثيون،  الله 
البحرين  في  موجودة  رمزية،  بشعارات 
السعودية(، هذه  العربية  اململكة  وشرق 
الهيمنة التي تأثرت كثيرًا ببروز تنظيم 
ــة فــي  ـ

ّ
ــن الــــدولــــة اإلســــالمــــيــــة وثـــــــورة الـــسـ

الــعــراق، وتــضــاؤل دور الجيش والــقــوى 
احتمالية  العراق، بما يعني  األمنية في 
عــودة الــوجــود األميركي إلــى هــذا البلد، 
وهي أمور كلها تعني اإلرباك والفوضى 
ملـــشـــروع إيـــــران »الــــثــــورة«، بــعــدمــا ظنت 
مــن مسك  تــام،  أنها تمكنت، بشكل شبه 
ــــراف اإلقــلــيــم مـــن بــحــر الـــعـــرب وحــتــى  أطـ

البحر األبيض املتوسط. 
ــل بـــرغـــبـــة  ــّمــ ــحــ ــاد الـــــعـــــبـــــادي وهــــــــو مــ عــــــ
ــن الــقــيــادة  مــشــتــركــة، مــنــه شــخــصــيــا ومــ
اإليــــرانــــيــــة، مـــن أجــــل مــعــالــجــة مــوضــوع 
ـــة بـــطـــريـــقـــة ســـريـــعـــة، لــكــنــهــا غــيــر 

ّ
الـــســـن

ــتـــح صـــفـــحـــة جــــديــــدة مــن  جـــــذريـــــة، ثــــم فـ
العالقة مع إقليم كردستان، تتيح له أخذ 
أنفاسه، والتحرك بالتنسيق مع قواتها 
)الـــبـــشـــمـــركـــة(، مـــن أجــــل إعــــــادة املــنــاطــق 
ــلـــو تــنــظــيــم  ــقـــاتـ ــي ســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا مـ ــتــ الــ
ــة اإلســــالمــــيــــة، مـــنـــعـــا أو تـــأخـــيـــرًا  ــ ــدولـ ــ الـ
كــثــيــرًا،  أمــيــركــي، تتجنبه طــهــران  لــقــرار 
يتعلق بالتدخل املباشر في العراق، وقد 
، حــيــث اجتمع 

ً
ــك فـــعـــال فــعــل الــعــبــادي ذلـ

فــــــي مــــقــــابــــل مــــــا يـــــجـــــري مــــــن نــــقــــاشــــات 
ســـــيـــــاســـــيـــــٍة بـــــــني الـــــــرئـــــــاســـــــات الـــــثـــــالث 
ــا، حــــــول ضـــــــــــرورات إجــــــراء  ــهــ ــيــ ومــــعــــاونــ
ــإن  ــراق، فـ ــ ــعــ ــ ــ ــرات مـــلـــمـــوســـة فــــي ال ــيـ ــغـ ــتـ مـ
الذي يرأسه نوري  القانون  ائتالف دولة 
املالكي، يرى، ويضغط، بالرأي القائل إن 
كل مشكالت العراق األمنية واالجتماعية 
ــا، مــــصــــدرهــــا مــن  ــرهــ ــيــ ــة وغــ ــيـ ــيـــاسـ والـــسـ
دول خـــارجـــيـــة، وغــالــبــا مـــا كــــان املــالــكــي 
يــشــيــر إلــــى الــســعــوديــة وقـــطـــر، مــحــركــنْي 
في  لكن،  العراق!  في  لألوضاع  رئيسيني 
حقيقة األمر، لم يحاول املالكي أن يجعل 
للعرب،  بواباته  يفتح  أو  عربيا،  الــعــراق 
أمـــا الــعــبــادي فــلــديــه مــحــاوالت سيسعى 
لتنفيذها، ألكثر من سبب، أولها الوضع 

بــات، فيما يبدو،  الــذي  العراقي  الداخلي 
وعــلــى غــيــر مــا تتناقله وســائــل اإلعـــالم، 
خارجا عن السيطرة إلى حد كبير. فرصة 
العبادي،  حيدر  العراقي،  الـــوزراء  رئيس 
، فيما لو كان سعيه جادًا نحو 

ً
كبيرة فعال

اإلصالح، واإلصالح، هنا، يجب أن يكون 
مــفــصــواًل بــني مــلــفــات الـــداخـــل والـــخـــارج، 
يجب  وعليه،  لآلخر،  نتاج  هو  فبعضها 
الــشــروع نــحــو معالجتها  يــكــون خــط  أن 
ــإن األطـــــراف كــافــة،  واحـــــدًا. وبــالــتــأكــيــد، فـ
عندما تشعر بجدية العراق في معالجة 
أزماته، وصدق نياته في رأب الصدع مع 
جيرانه، ستتولد لديهم قناعات جديدة، 
املشوشة  غــيــر  الــعــبــادي  تدعمها صـــورة 
مـــســـتـــعـــديـــن  وســــيــــكــــونــــون  اآلن،  ــتــــى  حــ
للتعامل بمرونة، وربما بتنازالت تخدم 
جميع األطراف، وتعيد موازين القوى في 

العراق واملنطقة إلى وضعها الطبيعي. 
الــعــراق مــطــالــب بــبــيــان حــاجــتــه ألشقائه 
ــيــــا(، وعــلــيــه  ــر الــــعــــرب )تــــركــ ــيـ الــــعــــرب وغـ
أن يــخــلــق مـــصـــالـــح دولــــيــــة، مــــن شــأنــهــا 
أن تـــحـــّول عـــالقـــاتـــه مــعــهــم إلــــى الــوضــع 
إلى حرص منهم  الــذي يفضي  الطبيعي 
على وحـــدة الــعــراق وأمــنــه، وعـــدم العبث 
بــأمــنــه واســـتـــقـــراره، كــمــا حـــدث مــع إقليم 
ــتــــان الـــــعـــــراق، بـــالـــضـــبـــط، عــنــدمــا  كــــردســ
الـــدولـــة اإلســالمــيــة  حــاولــت قـــوى تنظيم 
التقّرب من حدود عاصمته أربيل، وعلى 
هـــــذا األســــــــاس، يــمــكــن أن تـــكـــون جــمــيــع 
دول الــعــالــم صــديــقــة مــتــشــاركــة وفــاعــلــة 
ــدءًا مـــن الـــواليـــات املــتــحــدة  فـــي الـــعـــراق، بــ
إدارة  إلــى  أكثر من غيرها،  التي تحتاج، 
إقــامــة عــالقــات مشتركة  عــراقــيــة، تحسن 

صاحبة  بإيران  وانتهاًء  معها،  مسؤولة 
الــنــفــوذ غــيــر املــشــذب فــي بـــالد الــرافــديــن، 

مرورًا بدول العالم األخرى.
الــعــبــادي وكــل ســاســة الــعــراق مسؤولون 
عــــن األوضـــــــــاع الــســلــبــيــة الــــتــــي تــعــصــف 
بــهــذا الــبــلــد وشــعــبــه، وبــــدل أن يــجــعــلــوا 
الحسابات  لتصفية  ســاحــة  بــالدهــم  مــن 
بــني طــهــران وعــواصــم عــربــيــة وإســالمــيــة 
مع  يطبعوا عالقاتهم  أن  عليهم  عــديــدة، 
الجميع، فالعراق، شاء من شاء وأبى من 
أبى، بلد عربي االنتماء، وعربي الجذور 
الــتــاريــخــيــة، كــمــا هــو كــــردي وتــركــمــانــي، 
يمتد في جغرافيته إلى العمق الشمالي 
الغربي إليران، وكذا الحال بالنسبة إلى 
تــركــيــا، وال يمكن ألي حــاكــم، أو قـــوة، أن 
تجعله يدور في فلك أي دولة، لتجتثه من 
واقعه الجغرافي والتاريخي والعقائدي، 
جميع  يعاملوا  أن  عليهم  الــداخــل،  وفــي 
يعيدوا  أن  وعليهم  كعراقيني،  العراقيني 
كــتــابــة الــدســتــور لــحــذف كــل مــــادة يمكن 
بينهم.  الــفــرقــة  ــداث  إلحـ عليها  يرتكز  أن 
مــتــوازنــة مع  يــقــيــمــوا عــالقــات  أن  عليهم 
ــعـــراق، ودعــــم قــيــادتــه  إقــلــيــم كــردســتــان الـ
وشــعــبــنــا الـــكـــردي هــنــاك، لــيــكــون واجــهــة 
ــعــــراق الــجــمــيــلــة، بــمــا يــبــعــدهــم تــمــامــا  الــ
عــن التفكير بــاالنــفــصــال، لــيــخــرج مــن لم 
تتلطخ يـــده بــدمــاء الــعــراقــيــني وأمــوالــهــم 
وأعــراضــهــم مــن الــســجــون، ولــيــعــطــى كل 
ه، فالعراق كبير، ويحتاج إلى 

َّ
ذي حق حق

موقف كبير ليعود، بشعبه ومواقفه، إلى 
مــوقــعــه املــفــروض فــي الــعــالقــات الــدولــيــة 

واإلقليمية.
)كاتب عراقي(

لها،  مشهوٌد  مدنية،  منظمات  رعته  الــذي 
ــن ألــــــوان الــطــيــف الــســيــاســي فـــي املــشــهــد  مـ
والرسوخ  بالوطنية  التونسي،  السياسي 
وتنظيماته  التونسي،  املجتمع  بنيات  في 
املــدنــيــة، ومــشــهــوٌد لــهــا، أيــضــا، بانحيازها 

للثورة ومآثرها.
الحوار خيارات سياسية كبرى،  ترتب عن 
إعـــداد دستور  تمثلت فــي اإلســـراع بإكمال 
 ،

ً
جديد، على الرغم من أن األمر لم يكن سهال

وال مــتــيــســرًا. كــمــا تــرتــب عــنــه قــبــول أجــنــدة 
التشريعية،  االنــتــخــابــات  بــإنــجــاز  تــقــضــي 
ثــم الــرئــاســيــة، فــي آجــــال مـــحـــددة، وإطـــالق 
الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة فـــي تـــونـــس بــصــورة 
ال رجــعــة فــيــهــا. صــحــيــح أن األجـــنـــدة التي 
وضحنا تمتلك طابعا سياسيا، إال أن أحدًا 
ال يستطيع إنكار أهميتها، في باب تخطي 

ورطة االنسداد الذي حصل. 
تسمح لنا التوضيحات السابقة بالتأكيد 
تونس،  فــي  السياسية  النخب  نجاح  على 
ــَدتـــه  ـ

َّ
ــــذي ول ــداد الـ ــأزق االنــــســ ــ فـــي تــخــطــي مـ

مـــــعـــــارك ســــــرديــــــات الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي 
كما  والحداثي.  منه  املحافظ  االستقطابي، 
للشرعية  التأسيس  فــي  الــحــوار  نــجــاح  أن 
ــل الــعــثــرات  دًا، بــعــد كـ ــدَّ ــ ــَجـ ــ الــديــمــقــراطــيــة ُمـ
ــآزق الــتــي حــصــلــت، ســاهــم فـــي الــتــأكــد  ــ واملــ
من قدرة الفاعل السياسي في تونس على 
املغلقة،  القبلية  السياسية  أحكامه  تخطي 
وسعيه إلى التدريب على التعايش في قلب 
االختالف، واالحتكام، أواًل وقبل كل شيء، 

في موضوع الحكم إلى صناديق االقتراع.
ومــــــــا جــــــــــرى، أخـــــــيـــــــرًا، فــــــي االنــــتــــخــــابــــات 
كل  من  الرغم  على  والرئاسية،  التشريعية 
ــَرت عــن الــحــدث، يــؤكــد أن 

ِّ
املــآخــذ الــتــي ُســط

اختبارات التاريخ ما تزال متواصلة داخل 
مجتمع مــا بــعــد الــثــورة فــي تــونــس، حيث 
َينخرط الفاعلون السياسيون في التمرس 
ــد الـــعـــمـــل الـــديـــمـــقـــراطـــي، يــجــربــون  ــواعـ ــقـ بـ
 بـــدرجـــات، كــمــا يــتــدربــون 

َ
 والــهــزيــمــة

َ
الـــفـــوز

ــافــــل الــــنــــقــــاش الــــعــــمــــومــــي داخـــــل  فـــــي مــــحــ

بكيفية  والــتــفــكــيــر  الـــكـــبـــيـــرة،  بــــاألوهــــام 
اســتــغــالل ســبــل الــعــيــش املــتــاحــة فــي ظل 
الرهاب السلطوي املتعدد من ديني إلى 
ســيــاســي إلـــى اجــتــمــاعــي إلـــى اقــتــصــادي 
ــإدارة نــظــاٍم أقــنــع الــشــعــب بـــأن كل  إلـــخ، بــ
مـــا يــفــعــلــه هـــو ملــصــلــحــتــه، وأنـــــه الــقــائــد 
فـــي إدارة حـــيـــاتـــه، ورســـم  لـــه  الــحــقــيــقــي 
مستقبله. لذلك، أصبح الفرد أكثر عجزًا 
لكنه ليس مدركا عجزه،  كــان عليه،  مما 
وكلما تعاظم الشعور بالعجز، وبنقص 
إن  الــخــضــوع.  تــنــامــى  اإلرادة األصــيــلــة، 
فــرد  كــل  املــثــلــى تمنح  املجتمع  مــؤســســة 
فــــي املــجــتــمــع إمـــكـــانـــيـــة املـــســـاهـــمـــة بــكــل 
جـــوارحـــه، لــكــن تــحــقــيــق هـــذا يــتــطــلــب أن 
السياسيون،  املجتمع، وممثلوه  يتوقف 
أي الدولة، والرموز الدينية الفاعلة، عن 

الوقوف في وجه املواطن وضده.
لـــكـــن، مــتــى يــصــل اإلنــــســــان إلــــى الــيــقــظــة 
الــخــطــر، وفي  يـــدرك  إنــه عندما  الكاملة؟ 
حــالــة االســتــيــقــاظ الــكــامــل، يــكــون الــفــرد 
ــه لــذاتــه ولــلــعــالــم مــن حــولــه،  واعــيــا إدراكــ
ــا كـــــــان، دومــــــــا، أمــــام  ــابـ فــيــشــعــر أن حـــجـ
، ثم 

ً
عينيه، ولم يكن مدركا وجوده أصال

سقط فجأة، فهل امتلك الشعب السوري 
مــن حوله؟  ذاتــه والعالم  إدراكـــه  مفاتيح 
وهل عندما انتفض مناديا بالحرية كان 
مــالــكــا إرادتـــــه بــالــكــامــل، وواعـــيـــا مــراحــل 
الـــطـــريـــق الــــــذي يـــســـلـــكـــه؟ أم إنـــــه أضــــاع 
النخب  ضّيعته  بــاألحــرى،  أو،  بوصلته، 
الــســيــاســيــة الــتــي أمــســكــت زمـــام قــيــادتــه، 
فــي هـــذه املــرحــلــة، والــجــهــات الــخــارجــيــة 
التي تدخلت في توجيه الحراك، وحرفه 
الثقافية  والنخب  الحقيقية،  أهدافه  عن 
فكرية  رافــعــة  تمتني  على  تعمل  لــم  التي 
إلى تبني  انزلق  إن بعضها  للحراك، بل 
أو حــتــى  ــبـــي،  مـــذهـ أو  ــفـــي،  ــائـ خـــطـــاب طـ
أصولي، ناسفا، أو متنكرًا لتاريخه، وما 

قدم من منتج ثقافي تنويري، قبل ذلك؟
ــلـــى مــــــدى أربـــــــع ســــنــــوات تـــقـــريـــبـــا مــن  عـ
معاناة الشعب السوري، التي تعتبر من 
الحالي،  العصر  البشرية في  أكبر املحن 
ازداد الشعور بفقدان األمان لدى الشعب، 
والواقع املتغير يغذي هذا الشعور، بما 
وتطهير  وتهجير  وعنف  قتل  من  ينتج 
ونزوح ولجوء وفقر وتجويع. وبالتالي، 
زاد مــن إربــــاك الــثــقــة بــالــنــفــس الــتــي هي 
ة  الكفاء بتراجع  وشعر  مسبقا،  مرتبكة 
الذي  في تحقيق عيشه، وتحقيق حلمه 
ــا، عــنــدمــا انــتــفــض  ومـــــض، فـــي لــحــظــٍة مــ

طلبا للحرية والكرامة.
دفع هذا الشعور بانعدام األمــان الشعب 

املوجه،  واإلعــالم  السياسي،  املــال  طريق 
بــاضــطــراد، مع  يـــزداد تأثيرهما  الــلــذيــن 
زيــادة نسبة الجهل والفقر واملــرض، في 

أي مجتمع من املجتمعات.
ــا، نـــســـتـــطـــيـــع أن نـــفـــهـــم حــجــم  ــنــ ومــــــن هــ
ــه ثـــــورات  ــهـ ــا تـــواجـ ــر مــ ــيـ ــأثـ وطـــبـــيـــعـــة وتـ
الــربــيــع الــعــربــي مــن مــصــدات ومعيقات، 
وإن مــدى انــتــصــار الــثــورة أو انــدحــارهــا 
مـــرتـــبـــط، بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، بــــمــــدى وعـــي 
املجتمع، ومناعته الفكرية واالقتصادية 
ــــالم  ــال الــســيــاســي واإلعـ ــ فـــي مــواجــهــة املـ
ــذا يــفــســر نـــتـــائـــج الــتــجــربــة  ــ ــه، وهــ ــوجــ املــ
الــديــمــقــراطــيــة فــي بــلــدان الــربــيــع العربي 
ومآالتها. ففي تونس، وبفضل حاضنة 
اجــتــمــاعــيــة نـــاضـــجـــة، تـــواصـــل املــســيــرة 
ــا، وهـــــــــي، فــي  ــهــ ــاحــ ــة نــــجــ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
ــثـــورة،  ــداف الـ ــ ــى تــحــقــيــق أهــ طــريــقــهــا، إلــ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل مــــا يـــواجـــهـــهـــا مــن  عـ
مخاطر ومطبات، بينما فشلت التجربة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــــي مــــصــــر، وانـــــدحـــــرت 
الــثــورة، ولــو إلــى حــني. أمــا في ليبيا، ما 
بحاالت  تمر  الديمقراطية  العملية  زالت 
من املد والجزر، بسبب صراعات داخلية، 
الــذي ما  اليمن  إقليمية، وفــي  وتدخالت 
زال ثائرًا، فإن البيئة االجتماعية، ودول 
جوار خليجية، تشارك معا في إجهاض 

تجربته الديمقراطية.
إذن، الديمقراطية ليست مجرد صناديق 
ــا مـــمـــارســـة وثـــقـــافـــة، وهـــي  ــهـ ــراع، إنـ ــ ــتـ ــ اقـ
تحتاج، بالدرجة األولى، بيئة اجتماعية 
حــاضــنــة، تــقــوم عــلــى املــواطــنــة الــكــامــلــة، 
بــال إقــصــاء وال تــمــيــيــز، أســاســهــا الــعــدل 
ــة املـــــواطـــــن فـــكـــرّيـــا  ــاعــ ــنــ واملــــــــســــــــاواة، ومــ
واقتصادّيا، حتى ال يكون ضحية سهلة 
للمال الفاسد، واإلعالم املأجور. صحيٌح 
أن الــديــمــقــراطــيــة لــيــســت عــصــا ســحــريــة، 
بوعي  استعمالها،  ــَح 

ُ
َصــل مــا  إذا  لكنها، 

ــا وجــــدت  مــ وإذا  ومـــســـؤولـــيـــة،  ونـــضـــج 
الــدعــم واملــــــؤازرة مــن مــنــظــمــات املجتمع 
املدني املستقلة، وإذا ما ترسخت، ثقافة 
 في املجتمع نفسه، وخصوصا 

ً
وممارسة

فــــــي املــــــــــــــدارس والـــــجـــــامـــــعـــــات ومـــــراكـــــز 
الــــدراســــات واألبــــحــــاث، فــســتــكــون قـــادرة 
ــذئــــاب عـــن الــقــطــيــع، ومــنــع  عــلــى طــــرد الــ
تـــغـــول املــســتــبــديــن، وبـــنـــاء املـــؤســـســـات، 
ــة الــعــدل  وفــصــل الــســلــطــات، وإقـــامـــة دولــ

والقانون.
)كاتب ليبي(

ــــالل عــــودتــــه مــــن طــــهــــران بـــشـــيـــوخ مــن  خـ
ة( في عّمان. وحال 

ّ
)السن عشائر األنبار 

عــودتــه إلــى الــعــراق، بــاشــر مــوضــوع حل 
ــردي، مــــن خـــالل  ــ ــكــ ــ ــ ــكـــالت اإلقــــلــــيــــم ال مـــشـ
إطـــــالق مــســتــحــقــات مــالــيــة لــإقــلــيــم كــان 
ــي قـــــد أوقــــفــــهــــا، واســــتــــكــــمــــااًل ملــا  ــكــ ــالــ املــ
الداخلية في  له لتغيير األوضــاع  خطط 
الــعــبــادي حملة تطهير  الــعــراق، فقد بــدأ 
الداخلية  ووزارة  الجيش  قــيــادات  داخــل 
فــي محاولة  ومــــازال مستمرًا  والــقــضــاء، 
إرســــــال رســـائـــل لــلــعــراقــيــني، بــــأن عــهــده 
عــهــد إصـــــالح وتــغــيــيــر، وأنـــــه سيتمكن 
مــن إخــــراج الـــعـــراق وشــعــب الـــعـــراق مما 
عــلــق فــيــهــم مـــن مــصــائــب وويـــــــالت، هي 
فــي حقيقة األمـــر، لــم تــزل مــوجــودة، ولم 
يتغير من واقعها شيء، فيما يمس أمن 
وحياة ووجود العراقي في أي مكان من 

أرض العراق الكبير.
البيت  صــوب  قريبا  الــعــبــادي  سيتحرك 
السعودية  إلــى  سيذهب  وربما  العربي، 
األشقاء  وسيسمع  والكويت،  واإلمـــارات 
أجــمــل. هو  ، ووعـــودًا 

ً
هناك كالما جميال

صـــــادق فــيــهــا بـــحـــدود الــتــمــنــي، ذاك أن 
على الوجود العربي في العراق محاذير 
الـــحـــاجـــة  ــانــــت  كــ ــيــــرة، وإن  ــثــ كــ إيــــرانــــيــــة 
بعينها،  عربية  مواقف  تحييد  تقتضي 
الـــعـــراق )إيــــــــران(، اآلن، لــألســبــاب  تـــجـــاه 
الــتــي ذكـــرنـــاهـــا آنـــفـــا، وذلــــك ال يــعــنــي أن 
املالكي من  به  قــام  ما  العبادي كل  يهدم 
ــازات، تتعلق بــمــد الــبــســاط األحــمــر  إنـــجـ
العراق، خصوصا  للهيمنة اإليرانية في 
إذا ما اقتنع العبادي بأن ال شيء يعادل 
الدور اإليراني منعة وملكة وقوة للعراق!

قــنــوات الــتــلــفــزة، وفــي االجــتــمــاعــات املغلقة 
بالقدرة  التمرس  فضيلة  على  واملفتوحة، 
أثناء مجادلة  النفس في  على ضبط زمــام 
اآلخــريــن، والسعي إلــى الــدفــاع عن املواقف 

أمامهم.
ــقــــدم فــــي تــدبــيــر  ، تــ

ً
ســـيـــحـــصـــل، مـــســـتـــقـــبـــال

ــــة فــي 
َ
ــــل ــــص املــــســــجَّ ــواقــ ــ ــنــ ــ ــ املــــــــؤاخــــــــذات وال

الــلــعــبــة  مـــــزايـــــا  فــــمــــن   ،2014 ــات  ــابــ ــخــ ــتــ انــ
الجميع،  عنها  ــى 

َ
يــرض الــتــي  الديمقراطية 

اتــــهــــا  ويـــتـــجـــه الـــجـــمـــيـــع إلـــــى وضـــــع إجــــراء
ــــؤدي، فــي  ــتــ ــ ــيــــة ســ ــقــــانــــونــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة والــ
املــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، إلــــى تــصــحــيــح ثــغــرات 
يــتــخــطــى  ــة أن  ــريــــطــ ــيــــرة حــــاصــــلــــة، شــ ــثــ كــ
الــجــاري  االنتقالي  الــطــور  الفاعلني  جميع 
بنجاح، ويضعون املساطر املناسبة لبنية 
دون  مــن  والحزبية،  السياسية  مجتمعهم 
إغفال تطلعات مجتمعهم، والشروط العامة 
ــي املـــشـــهـــد الــســيــاســي  ــ ــتـــي تـــؤطـــرهـــا، وفـ الـ
التونسي ونتائج انتخاباته ما يكشف أن 
 
ً
فعال الــيــوم،  أصبحت،  الديمقراطية  ورطــة 

مؤكدًا، على الرغم من أن الوعي بأهميتها، 
الديمقراطية في سنوات  مقارنة مع أقنعة 

االستبداد والفساد، لم يحصل بعد.
)كاتب مغربي(

الــســوري  إلــى التنقيب عــن أوهـــام يتكئ 
الوحيد  املتحقق  املــاضــي،  ــَبــش 

َ
ن عليها، 

في حياته، أمام مستقبل مجهول ومنذر 
وليس فيه ما يمكن التنبؤ به عبر أدوات 
اللعبة  ــراف  ــ أطـ إن  إذ  عــلــمــيــة،  أو  عــمــلــيــة 
كثيرة ومتعددة، والصراع صلب وصلف 
وشـــديـــد الــقــســوة والـــتـــوحـــش، اتــكــأ على 
حــمــولــة مـــن ثـــوابـــت رســخــتــهــا عــقــود من 
ها 

ّ
الــظــالم والــســطــوة عــلــى الــعــقــول، وشل

عن أداء وظيفتها، معتبرًا إياها الحقائق 
الــــوحــــيــــدة الـــتـــي إلـــيـــهـــا تــســنــد الـــحـــيـــاة، 
أنها  يـــدري  ولــم يكن  الــوجــود،  ويتحقق 
أوهام غّربته عن ذاته، بتشجيع ومباركٍة 
تصالن إلى حد الفتوى واإللــزام الديني 
ــيـــة  ــة الـــراعـ ــهـ ــنــــي، بـــحـــســـب الـــجـ أو الــــوطــ
ــوادر الــتــي  واملـــســـتـــفـــيـــدة مــــن إعـــــــداد الـــــكـــ

تستخدمها في حرٍب وقودها الشعب.
تــخــلــى  إذا  لــــإنــــســــان  ــحـــدث  ــيـ ــــاذا سـ ــمـ ــ فـ
عــن أوهــامــه وأودعـــهـــا مــطــرح الــنــفــي من 
يخبرنا  الوعي؟  من حاضر  كما  الذاكرة 
التاريخ أنه قادر على التخلص من قيود 
األوهام، والوصول إلى جذور أي ظاهرٍة، 
ثــــم مـــعـــرفـــة أســـبـــابـــهـــا، فـــــــــاإلدراك يــطــلــق 
ــــرء، ويـــحـــرر عــقــلــه مـــن الــغــشــاوة  طــاقــة املـ
نستخلص  يجعلنا  وهــذا  تعتريه،  التي 
إدراك  فــــي  أهـــمـــيـــة  الــــخــــطــــوات  أكــــثــــر  أن 
إلى  تقودنا  التي  الوجود وتحقيقه هي 
والنقدي،  التساؤلي  بتفكيرنا  االرتــقــاء 
الــفــرد  بــمــا يحققه  مــســألــة تتعلق  ــذه  وهـ
مـــن اســتــقــالل شــخــصــي مـــن الـــقـــوى غير 
ال  يمجدها.  التي  اآللهة  ومن  العقالنية، 
 

ّ
يــمــكــن الـــوصـــول إلـــى هـــذا االســتــقــالل إال
بإدراك األهمية القصوى لعدم الخضوع.

عــلــى مـــن تــقــع املــســؤولــيــة فـــي النتيجة؟ 
مــــســــؤولــــيــــة رصــــــــد الـــــــواقـــــــع واألوهـــــــــــام 
جميعا،  مسؤوليتنا  هــي  وتــعــريــتــهــمــا؟ 
ــور في  ــ ــا أن نــضــع األمــ ــ ــا أردنــ ــذا إذا مـ هــ
ــد فــي  ــزيـ ــتـ ــن الـ نـــصـــابـــهـــا وأن نــنــعــتــق مــ
ــاد األرجــــــل واألعــــــني عن  ــعـ املــــغــــاالة أو ابـ
مسؤولية  الحقيقة،  وبيدر  الواقع  أرض 
كل إنسان في سورية استطاع التخلص 
مـــــن أوهــــــامــــــه الـــــذاتـــــيـــــة، فــــتــــحــــرر وعـــيـــه 
وانــعــتــق. ســيــكــون لــهــذا االنــعــتــاق ثــمــن، 
ولـــهـــذا الـــــدور فـــي تــحــريــر الـــوعـــي الــعــام 
ضريبة، لكن هذا الثمن، وهذه الضريبة، 
هــمــا الـــجـــهـــاد الــنــبــيــل والــحــقــيــقــي، بــمــا 
مواجهة  فــي  إنــســانــيــة،  قيمة  مــن  يحمل 
الــذي يغذي  املقدس  الجهاد  كل أصناف 
األوهــــــام، ويــتــغــذى بـــالـــدمـــاء واألجـــســـاد 

واألرواح والنفوس.
اليوم،  أحــوج ما يكون،  السوري  الشعب 
الــوجــود، بينما يصارع من  لفهم معنى 
أجــــل الــعــيــش فـــقـــط، فـــي وجــــه تــحــديــات 
الــحــيــاة بــأقــســى صـــورهـــا، وحــتــى يـــدرك 
ــــرورة تحقيقه،  املــعــنــى وضــ أهــمــيــة هـــذا 
يجب أن ندفعه إلى السؤال األســاس: ما 
الحياة  تعني  ومــاذا  الحياة؟  من  الهدف 
بــالــنــســبــة لــإنــســان؟ ربــمــا نــســاعــده في 
تــجــاوز فــكــرة احــتــقــار الــحــيــاة إلــى درجــة 
الــتــضــحــيــة بـــهـــا، واســتــخــدامــهــا وســيــلــة 
ــاٍة بـــديـــلـــٍة،  ــيــ لــقــتــل اآلخـــــــر، طــمــعــا فــــي حــ
ــيــــب، أو نـــصـــرة  ــغــ ــم الــ ــالــ ــــي عــ تـــتـــحـــقـــق فـ
الــواقــع،  نجز فــي 

ُ
لــم ت لــشــعــارات مضللة، 

عــلــى مــــدى عـــقـــود، غــيــر كـــذبـــات كــبــيــرة، 
أقــنــعــت الــشــعــب بــأنــهــا األســـمـــى، وأنــهــا 

تستحق التضحية بالحياة ألجلها.
)كاتبة وروائية سورية(

مخارج العراق من مآزقه .. رؤية  وطنية

امتحانات الخيار الديمقراطي في تونس

السوريون واالتكاء على األوهام

الديمقراطية 
وحدها ال تكفي

فرصة رئيس 
الوزراء العراقي، 

حيدر العبادي، كبيرة 
فعًال، فيما لو كان 

سعيه جادًا نحو 
اإلصالح

الشرعية الديمقراطية 
ساهمت في تعزيز 

قدرة الفاعل السياسي 
على تخطي أحكامه 

المسبقة

أكثر الخطوات 
أهمية في إدراك 

الوجود هي التي 
تقودنا إلى االرتقاء 

بتفكيرنا النقدي

آراء

أمجد ناصر

هي التي رحلت عنا، قبل أيــاٍم، في أواخــر عاٍم حفل برحيل كباٍر على غير صعيد. 
إنها رضوى عاشور، الكاتبة والناقدة املصرية املرموقة التي تتميز بني الراحلني، هذا 
العام، بموقع خاص في أحداث زماننا. إنها ابنة الحركة الوطنية املصرية التي قاومت 
انحرافات النظام الساداتي – املباركي الذي أقصى منجز عبد الناصر جانبًا، وأمعن 
حيال شعبه  عن مسؤوليته  بل  فحسب،  القومي«  »دوره  عن  ال  ي، 

ّ
التخل رحلة  في 

وبالده، فأغرق مصر في املرض والجهل والفقر، هي التي كانت منارة العلم واألدب 
والتنوير. 

النظام  انحرافات  النضال ضد  أربعني عامًا من  لرضوى عاشور موقع خاص في 
املصري، ومفاسده التي أدت، في النهاية، إلى ثورة 25 يناير املجيدة، فلم تهبط تلك 
متراكم،  طويل،  مسار  ثمرة  كانت  وإنما  بالباراشوت،  التحرير  ميدان  على  الــثــورة 
من نضاالت الشعب املصري، ونخبه العمالية والثقافية واملهنية، في سبيل العيش 
والحرية والعدالة االجتماعية. يتذكر أبناء جيلي الكاتبة الراحلة بتلك اإلطاللة القوية 
الخيمة األخــرى«  إلــى  الطريق  »فــي  العربية، مــن خــالل كتابها  األدبــيــة  الساحة  على 
الــقــراءات النضالية، ضيقة  الــذي قدمت فيه قــراءة مختلفة ألدب غسان كنفاني عن 
 نقديًا، متقدمًا، إلى أعمال 

ً
األفــق، لصاحب »عائد إلى حيفا«. كان ذلك الكتاب دليال

كنفاني، واختيارًا سياسيًا ونضاليًا، في الوقت نفسه، لرضوى عاشور التي أرادت 
أن تؤكد من خالله، في لحظة ساداتية مفارقة، بالكامل، آلمال الشعب الفلسطيني، 

على انتمائها لهذا األخير. 
لن أتحدث، هنا، بسبب طبيعة هذه الزاوية، عن الجانب األدبي والنقدي لدى الفقيدة 
)بكل معنى الكلمة(، وهو ال ينفصل عن الجانب النضالي، أو الوطني، ذي الطبيعة 
الثقافية،  الساحة  السياسية، في شخصية رضوى عاشور، فإذا كانت ستفتقدها 
املصرية  الفترة  هــذه  في  ، خصوصًا 

ّ
أقــل يكون  لن  فقدانها، سياسيًا ووطنيًا،  فــإن 

 وطنيًا، واالنتماء الى 
ً
الحرجة التي صارت فيها الشوفينية والعنصرية البغيضة فعال

أعمق ما تمثله مصر، داخليًا وخارجيًا، خيانة، أو انحرافًا عن جادة الوطن.
نفتقد، نحن محّبو مــصــر، إلــى أصـــوات تــغــرد خـــارج ســرب االنــصــيــاع الـــذي يأخذ 
ما  على  تتفوق  باتت  التي  االنعزالية  الشوفينية  ة  هــوَّ إلــى  العينني،  مغمضة  مصر، 
كانته »الجبهة اللبنانية« )وصوتها الصادح سعيد عقل( في أسوأ أيام الحرب األهلية 
الفتاح  لعبد  السخي  السعودي  الدعم  ولــوال  الفلسطينيني.  باألخص ضد  اللبنانية، 

السيسي، لربما رأينا العجب العجاب عن العربان والبدوان وآكلي الجراد والظب. 
صوت وطني، تقدمي، إنساني مثل صوت رضوى سيكون محل افتقاد شديد، في 
ر إحداهما 

ِّ
ذك

ُ
هذه اآلونة الغبراء، ولعل مما يبعث على العزاء أن صديقة ورفيقة لها )ت

باألخرى( هي أهداف سويف تواصل حمل شعلة الحرية في مصر، لجميع املصريني 
من دون تمييز، إذ قضية الحرية ال تتجزأ، وال هي حكر على أحد دون آخر. 

الــبــدر،  فيها  يفتقد  الــتــي  الليالي  فــي  الــعــزيــزة،  الــراحــلــة  املــصــريــون  ر 
ّ
ومثلما سيتذك

مت في سبيلها أكثر  ت مبكرًا على قضيتهم وقدَّ
َّ
سيتذكرها الفلسطينيون التي أطل

من عمل نقدي وروائي، آخر ما أعرفه، على هذا الصعيد، روايتها »الطنطورة« التي 
أسهمت فيها بـ »توثيق« مجزرة إسرائيلية مجهولة بحق الفلسطينيني، ال تقل عن 
مــجــزرة ديــر يــاســني. وملــن ال يعرف قرية الطنطورة، ومــا جــرى فيها )22/ 23/ 5/ 
1948( نقول إنها من قرى الساحل الفلسطيني الذي عملت العصابات الصهيونية 
بــالده.  إلــى خـــارج  أهــلــه، بتصفية فلسطني مــن شعبها وتهجيره  إفــراغــه مــن  على 
حظيت مجزرة دير ياسني ببعض االهتمام اإلعالمي، فيما بقيت مجزرة الطنطورة 
عنها.  النقاب  إسرائيلي  باحث جامعي  عندما كشف  عام 2000،  »مجهولة« حتى 
الوثائقي( على  الروائي والتاريخي )بل  قدمت رضوى في روايتها هذه مزيجًا من 

نحو ما دأبت في تحويل الواقعة التاريخية إلى عمل روائي.
دة.

ّ
وداعًا رضوى.. مصر وال

أحمد عمر

آية املنافق ثالث، واآليات الثالث تنطبق على سيادة الهاشتاج، بل إّن رتبته أعلى، 
فهو »مشني« في النفاق، فقد أقسم أمام الشعب، والقسم أعلى رتبة من الوعد 

في آية »إذا وعد أخلف«. 
أّما إحدى آيات السنفور العلماني، حسب املفكر املصري العالمة عبد الوهاب 
املثير  بني  العلماني  عند   

ً
فاصال زمــن  فال  فــورًا،  الرغبة  تنفيذ  فهي:  املسيري، 

واالستجابة. كانت دهشتي كبيرة من جنرال أميركي غزا العراق، قابله أحمد 
منصور في برنامج بال حدود، وأصيب بعوارض اليورانيوم املنضب، ودمرت 
صحته، لكنه كان سعيدًا بالتعويض املالي! كلينتون كان يحاول أن يفهم كيف 
السفر  مقابل  في  عليه  تعرض  مالية ضخمة،  تعويضات  الفلسطيني  يرفض 
إلــى دولــة جــديــدة، وبــدايــة حياة مرفهة! األميركي واألوروبـــي بعامة، ال يمشي 
فــي الــشــارع إال، وبــيــده إمــا شــيء يشربه، أو طعام يأكله. وفــي بعض املــدارس 
أن  وفـــي بعضها يستطيع  ــدرس،  ــ ال فــي  يــأكــل  أن  الــطــالــب  ــيـــة، يستطيع  األوروبـ

»يصنع الحب« مع زميلته!
أسدًا  كان  الــذي  البرهامي  الشهير  الشيخ  يقابل  امليرازي  رأيــت حافظ  البارحة 
بــي ســي«، ويسأله  »بــي  العساكر، على  تفر مــن صفير  مــرســي، وفتخاء  على 
التعويض!   علمانيًا خالصًا: 

ً
ثــورة يناير، فقال، ال فّض فــوه، قــوال عن ضحايا 

لم يقل بالقصاص الذي قال فيه عز وجل: ولكم في القصاص حياة، ولم يقل 
العبث  من  الشعثاء  اللحية  ذو  »بالسلفية«. سخر  اتهامه  أيضًا، خشية  بالدّية، 
واستشهد  القتل،  الخوف من  بنفسه عند  الــزوج  فــرار  فيها  أجــاز  التي  بفتواه 
كالقياس  فهو  والقياس خاطئ،  السالم، وزوجته سارة!  عليه  إبراهيم،  بالنبي 
بني انتخابات عهد مرسي، وانتخابات السيسي. الرجل طلع: براغماتي، ذرائعي، 
ونباتي، وعلماني أكثر من فولتير. ما وقع هو أّن إبراهيم، عليه السالم، لجأ إلى 

املعاريض.
أركان  لكفتنا، ففيها  العصر«  ينّزل سوى »ســورة  لم  لو  الله  إّن  الطبري  يقول 
والحق  الصالح  والعمل  اإليــمــان  وهــي؛  األربـــع،  والعبادة  والعقيدة  والدنيا  الدين 
والصبر. العلمانيون ال يؤمنون بالصبر، ولهذا قفزت داعش، السلفية العلمانية، 
قفزتني متناقضتني، واحدة باتجاه املستقبل البعيد في تطبيق الواقع على النص، 
وأخرى باتجاه أسوأ مراحل التاريخ فقهًا وفكرًا. وقد علمت من أصدقاء ناجني 
الهمبرغر  فــود«، مثل ساندويشات  »الفاست  أنــواع   

ِّ
ألــذ على  يقبلون  قــوم  أنهم 

ون أبواب املسلمني، خاطبني بناتهم 
ّ
والشاورما بنهم، ويعّبون الكوال عبًا، ويدق

في منتصف الليل، والقتل إحدى »الرغبات«؟ ثم إنهم بارعون في فن أميركي، 
هو إنتاج أفالم الرعب الحقيقي. 

البعثي، مؤمنون  العهد  أرهــا مــن قبل، فــي  لــم  نــمــاذج تقية  أقــابــل  واقــعــيــًا، كنت 
أتقياء، يصلون الخمس والنوافل، ويطلقون اللحى، ويسبحون التسبيحات بعد 
فهم  املسلمون  إخوتهم  أما  السماء،  واحد هو  باتجاه  لكن صالتهم  الصلوات، 

الجحيم، بتعبير سارتر.
أنني  إال  داعـــش.  ــة«، فلعلها 

َ
ــعــِجــل

ُ
»امل والنحل اسمها  امللل  فــي  أقــع على فئة  ولــم 

سأزوغ إلى مثال البرهامي، وعندي براهني أكثر على علمانية السلفيني، مثال 
إيثار السالمة على مواجهة املغتصب بالسالح: يحكى أن ثالثة فرسان تباروا 
فــي االمــتــيــاز، أيهم ألطف مــع خيانة زوجــتــه، وقــد وجــدهــا »تصنع الــحــب« على 
الثاني  أتدخل فيما ال يعنيني، جسدها وهي حرة فيه.  لن  قــال:  سريره. األول 
قال: بل أعتذر منهما. أفرس الثالثة قال: الفروسية أن تقول: أكمال، فربما يكون 
العشيق كافرًا، وتغريه سماحة الزوج وكرمه بالدخول في اإلسالم! واستغفر 
»صانعة  الداروينية  السلطانية  العلمانية  املستقبلية  وللسلفية  ولــكــم،  لــي  الله 

الحب« في.. سرير االنقالب.

سالمة كيلة

يعود الروس للعب دور في امللف السوري، بعد أن أفشلوا مؤتمر جنيف2، حينما 
ل الطرف الذي مارس كل الوحشية ضد الشعب، والذي أتى، وهو 

ّ
أتوا بوفد يمث

، مبادئ جنيف1، وبعد أن تورطت موسكو في أوكرانيا، فتعاملت 
ً
يرفض، أصال

بما يجعلها تخسر هذا البلد الحيوي ملصالحها، انطالقًا من »نظرية املؤامرة«، 
 أفقرته، كما سابقتها التي 

ً
على الرغم من أن األمر يتعلق بشعب أسقط سلطة

كانت ترتبط بأوروبا. وبالتالي، ضاع الروس في تفاصيل الوضع األوكراني، ما 
جعلهم ال يلتفتون إلى الوضع السوري.

مع  والتحالف  العراق  إلى  العودة  استراتيجية  أميركا  اللحظة، وضعت  هذه  في 
إيــران، ومــن ثــم، الضغط، عبر سورية، للوصول إلــى ذلــك، تحت عنوان »الحرب 
ضد داعش«، وهذه أداة تبرير التدخل تحديدًا. دفع هذا األمر روسيا إلى العودة 
إلى امللف السوري الذي هو ضرورة بالنسبة لها كذلك. لكن، في معادلة جديدة، 
منذ   روســيــًا، 

ً
تدعم حــال كانت  أن  بعد  مباشرًا،  أميركا طرفًا  أن أصبحت  بعد 

بداية 2012. جعل هذا األمر روسيا تبدأ في حوار مع أطراف في املعارضة، ومع 
السلطة، من أجل ترتيب العودة إلى املفاوضات، في جنيف كما يتسّرب، وعلى 
أساس مبادئ جنيف1. لكن، عادت روسيا إلى التأكيد على أن أمر بشار األسد 
للنقاش، وأن األمــر يتعلق بترتيب وضع جديد بوجوده، من أجل  غير مطروح 

محاربة اإلرهاب.
ال أعرف ما إذا كان بوتني يعرف أن »الحرب ضد داعش« التي طرحتها أميركا 
فيلم هوليودي، للضغط على إيران لتحقيق تحالف معها، وترتيب وضع العراق، 
بما يجعل السيطرة األميركية على الحكومة هي األساس، من دون تجاهل دور 
إيران. وبالتالي، إن كل الحديث عن الحرب ضد اإلرهاب ليس سوى تغطية على 
السياسي،  الجغرافي  الــوضــع  فــي  أجــل تغيير  القائمة مــن جــهــة، ومــن  الــثــورات 
البدء، على مبدأ  من جهة أخــرى. وإن كل سياسة السلطة السورية قامت، منذ 
التي كانت  التنظيمات »الجهادية  إلى »إرهــاب«، من خالل »زرع«  الثورة  تحويل 
في سجونها، وترتيب نشاطها، من أجل جلب أميركا إلى دعمها، وهو ما ترى 
أنه ممكن، اآلن، أكثر من االنتصار على الثورة، ألنه هو كما تعتقد سوف ينهي 

الثورة.
بالتالي، استغالل روسيا ذلك لتمرير تشكيل يقبل ببقاء بشار األسد وحاشيته، 
ُيظهر كم هي »غبية« في التعامل مع ما يجري، حيث تحاول استغالل بعبع ال 
يخفى على الشعوب أنه كذلك، وأنه يأتي ضمن لعبة أميركية، من أجل مصالح 
التي  الشعب  الــثــورة، وعــن مطالب  األنظار عن  لعبة كذلك لتحويل  أميركا، وهــو 
أولها إسقاط النظام، وإزاحة بشار األسد. لهذا، لن يكون جنيف3 أو 4 أو5 ممكنًا 
نجاحها من دون ذلك، مهما جرت املناورة باإلرهاب، والذي هو إرهاب السلطة 
الــصــراع هو من  وأن  ثانيًا،  الجهادية«  »السلفية  وإرهـــاب  املحمية روســيــًا،   ،

ً
أوال

الطرفني معًا، على الرغم من صعوبة ذلك، ألنه ليس ممكنًا تجاهل طرف، والتركيز 
على آخر، فالواقع نفسه يفرض الصراعني، على الرغم من كل صعوبات الثورة 

والتدخالت اإلقليمية والدولية التي تصّب في ضعفها وتشويهها.
لهذا، يجب أن يبدأ جنيف2 أو3 من إقرار روسي بحتمية إزاحة األسد، وبوفد من 
ل طرفًا يقبل مبادئ جنيف1 التي تنص على تشكيل 

ّ
السلطة ال يمثله، بل يمث

إلى سورية جديدة. هذا  االنتقال  لتحقيق  انتقالي،  هيئة )وليس حكومة( حكم 
اإلقـــرار ضـــرورة مــن أجــل التفاعل مــع أي مــبــادرة روســيــة، وإال يجب أن يكون 
واضحًا أنه ال تفاوض معها، وال حاجة لحوار ونقاش كثيرين. فاألمر واضح، 
الحل في سورية يجب أن يقوم على سلطة جديدة بدون األسد، وهذا شرط كل 

تفاوض مع الروس، أو رفض كل حوار معهم.
يكفي مراوغة، ويكفي استغباء من دولة إمبريالية أظهرت غباًء مفرطًا.

صاحبة »الخيمة األخرى« السلفية العلمانية »تمارس الحب«

بوتين واألسد
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خمر حالل في غّزة.. لعالج األمراض

عيد 
البربارة.. 
باأللوان
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غزة ـ يامن سلمان

ة 
ّ
في دكانه الصغير في أحد أقدم أحياء غز

فــي منطقــة الســامر، يجلــس علــي محيســن 
»الســلماني« وبالقــرب منه عبوات  امللقــب بـ
 يلقــى 

ّ
 الطبيعــي. هــو خــل

ّ
زجاجّيــة يملؤهــا بالخــل

رواجــًا بــن الغزاوّيــن الذين يتوافدون بشــكل يومي 
لشــرائه منه. كيف ال والســلماني يشــّدد على تضّمن 

تلك العبوات سّر شفاء كثير من األمراض.
ــم 

ّ
مــذ كان صغيــرًا، رافــق محيســن والــده املــزارع، وتعل

شــهادة  علــى  حصولــه  وبعــد  األعشــاب.  زراعــة  منــه 
الثانويــة العامــة، تــرك الدراســة وراح يبحــث فــي عالم 
ــم أســراره. وهكــذا، بــدأ يعتمــد علــى 

ّ
األعشــاب ويتعل

إنتاجــه الخــاص بــداًل مــن شــراء األعشــاب الصينّيــة 
والهندّيــة. محيســن يبلــغ، اليــوم، مــن العمــر 63 عامــًا، 
 الخاص 

ّ
وهو أطلق اسم »السلماني« على منتج الخل

بــه، تيمنــًا بوالــده الــذي ُيدعى ســليمان. فبذلك يكّرمه 
ملا له من أثر طّيب في نفسه وفي حياته.

يتمّيــز محيســن بصناعتــه التي تشــمل جميع أنواع 
ة، يعتمــد الســكان فــي الغالــب 

ّ
ــة. ففــي غــز

ّ
، وبدق

ّ
الخــل

أن  إلــى  محيســن  ويشــير  فقــط.  التفــاح   
ّ

خــل علــى 
تركيبات كيميائّية تدخل في صناعة هذا النوع من 

.
ّ

الخل

علــى  اطاعــي  خــال  »مــن  أنــه  محيســن  ويخبــر 
األعشــاب،  وكذلــك   

ّ
بالخــل تتعلــق  التــي  األبحــاث 

توّصلــت  عــّدة،  تجــارب  وبعــد  خبرتــي.  ازدادت 
إلــى عــاج متكامــل طبيعــي يســاعد اإلنســان علــى 

دة وغيرها«.
ّ
مواجهة بعض األمراض املعق

وكانــت املنفعــة التــي عــادت علــى محيســن، هــي مــا 
جذبته إلى هذا املجال. فهو تناول »الخمر الحال« 
بــدأ  وهكــذا،  بالفعــل.  شــفي  وقــد  الشــفاء،  بغــرض 
مها 

ّ
 على طريقته التي تعل

ّ
بتطويــر منتجــات الخل

عندما كان يبلغ من العمر 43 عامًا.
 يخــدم الفــرد علــى 

ّ
بالنســبة إلــى محيســن، »الخــل

أكمــل وجــه، ويقــي الجســم مــن أي اعتــال مباغــت. 
وهــو يقضــي خصوصًا على الدهون الثاثّية التي 
يســّميها األطبــاء والطب الحديــث القاتل الصامت، 

ويحافظ على أوعية دموّية سليمة«.
 الطبيعــي مثــل ذاك الــذي ينتجــه محيســن، 

ّ
والخــل

ع بفوائد عّدة بحســب دراســات طبّية. وتعود 
ّ
يتمت

القلــب واألوعيــة  الفائــدة األساســّية علــى مرضــى 
الدموّيــة، وعلــى الذيــن يعانون من أمــراض الجهاز 

الهضمي. 
البشــرة  جمــال  علــى  للحفــاظ  ُيســتخدم  كذلــك، 
ولعــاج األمــراض الجلدّيــة ومشــاكل الشــعر. وهــو 
م داخلــي وخارجي، وتناوله 

ّ
ُيســتخدم أيضــًا كمعق

ــص 
ّ
يقــي الجســم مــن آالم املفاصــل والفقــرات، ويخل

الكلــى مــن الشــوائب ومــن الرمــل ويحمــي املســالك 
البولّية.

ويشــّدد محيســن علــى أن عــاج مختلــف األمــراض 
 يحتــوي علــى عناصــر 

ّ
 أمــر ناجــع، إذ الخــل

ّ
بالخــل

طبيعّية مضادة ألكسدة الخايا. 
وهــو مــا يعنــي أنهــا تحافــظ علــى الخلّية البشــرّية 
»األدويــة  إليــه،  بالنســبة  التلــف.  مــن  وتمنعهــا 
املــواد  مــن  نســبة  علــى  تحتــوي  التــي  الصناعّيــة 
الكيميائّية، تعمل على تلف الخلّية البشرّية خال 

تناولها بشكل مستمّر«.
ويشــير إلــى أنــه كمــا جــاء فــي األثــر، فــإن بيــت الداء 
فســد  فســدت  وإن  الجســد،  بــرئ  برئــت  إن  املعــدة. 
ب املعدة فســاد 

ّ
 يجن

ّ
الجســد. وهــذا مــا يجعــل الخــل

ــع 
ّ
ويمت الســموم  مــن  الجســد  ــص 

ّ
ويخل الطعــام 

اإلنســان بصحــة ســليمة«. يضيــف: »أنــا أطمح إلى 
خدمــة البشــرّية بشــكل أساســي«، فهو يقــّدم جميع 
االستشــارات والوصفــات عــن طريــق األعشــاب أو 

 مجانًا ملن يحتاجها.
ّ

الخل
دورّي  بشــكل  طبّيــة  فحوصــات  محيســن  يجــري 
ومســتمّر. وتأتــي دائمــًا النتائــج لتثبــت خلــّوه مــن 
األمــراض وعــدم معاناته من ارتفاع في ضغط الدم 
ه 

ّ
أو في مخزون الســكر. فعادة، من هم في مثل ســن

يعانون من هذه املشــاكل الصحّية. وهذا ما يجعل 
دون  مــن  الصلبــة  مــن صحتــه  يفاجــؤون  األطبــاء 

لجوئه إلى أي عقاقير كيميائّية.
مختلــف  مــن  الفلســطينّيون  يقصــد  حــن  وفــي 
منتجــه،  لشــراء  محيســن  القطــاع  محافظــات 
 الطبيعــي مــّرة واحــدة 

ّ
ينصحهــم هــو بشــرب الخــل

صباحًا ومساًء، فذلك »من شأنه أن يغني عن زيارة 
الطبيب، ملا تحويه عصارة الفاكهة من فيتامينات 

عة«.
ّ
وبروتينات ال تجدها في األدوية املصن

مجتمع
طالبــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« اإلفــراج الفــوري عــن ســعوديتن )لجــن هذلــول وميســاء 
العمــودي(، أوقفــت إحداهمــا، وهــي تقــود ســيارتها عنــد الحــدود اإلماراتيــة، ورفــع الحظــر التمييــزي 
الــذي يمنــع النســاء مــن قيــادة الســيارات فــي الســعودية. وقالــت مديــرة املنظمــة فــي الشــرق األوســط 
وشمال أفريقيا، سارة لي ويتسون، »بعد سنوات من الوعود الزائفة لوضع حد لهذه القيود العبثية 
املفروضة على النســاء، تســتمر الســلطات الســعودية في اعتقالهن فقط ألنهن يقدن السيارات«، الفتة 
إلى أن هذه »القيود املذلة املفروضة على النساء عار على الباد«.               )فرانس برس(

تتعــّرض الهنديــات املصابــات بإعاقــات ذهنّيــة إلــى مخاطــر بدنّيــة مســتمرة وعنــف جنســي. هــذا مــا 
كشــفته منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش«، فــي تقريــر أصدرتــه أمــس األربعــاء، تنــاول تفاصيــل حيــاة 
هــؤالء الســيدات والفتيــات فــي ســّت مــدن هندّية بن ديســمبر/ كانــون األول 2012 ونوفمبر/ تشــرين 
الثانــي 2014. ويعانــي الرجــال والنســاء علــى حــّد ســواء مــن نقص فــي الرعاية ومن اإلهمــال إذا كانوا 
يعانــون مــن أمــراض عقلّيــة أو عصبّيــة فــي الهنــد، لكــن فــي بلــد تنتشــر فيــه الكراهّيــة للنســاء، تعــّد 
املصابات بهذه األمراض أكثر عرضة لسوء املعاملة.         )أسوشييتد برس(

قات ذهنيًّا في الهند أكثر عرضة للخطر»رايتس ووتش« تدين توقيف سعوديّتين لقيادتهما السيارة الُمعوَّ

ال يحتاج علي محيسن إلى معدات وال إلى أدوات 
طريقة  يعتمد  هــو  خــلـّـه.  صناعة  فــي  كثيرة 
الفاكهة  ــواع  أنـ جميع  بتخمير  تــبــدأ  بسيطة 
العناصر  مكتملة  تأتي  والتي  الناضجة  السكريّة 
يومًا،   45 إلى  العمليّة  هذه  وتحتاج  الغذائيّة. 
المستخرجة  الفاكهة  مياه  خاللها  في  تحفظ 

في أواني بالستيكيّة من دون أي مواد مضافة.

تخمير بأبسط الطرق

C

للفــأرة  ــط 
َ
لتق

ُ
ت أخــرى  تذكارّيــة  صــورة 

الشــهير  مــاوس  ميكــي  مينــي صديقــة 
وللديناصــور األخضــر اللطيف وللبقرة 
الزهرّيــة الحلــوة. أمــا فــي الخلفّية، فيبدو 

الرجل الخارق بكامل حماسته.
هــؤالء الصغــار، كانــوا يحتفلــون أمــس 
إحــدى  فــي  البربــارة  بعيــد  األربعــاء 
بيــروت.  اللبنانّيــة  العاصمــة  حضانــات 
هــذا العيــد الشــعبي الــذي ُيحتفــى به في 
لبنــان وســورية واألردن وفلســطني، ليــل 

3-4 ديسمبر/كانون األول.
فــي هــذه الليلة، يخرج الشــباب واألطفال 
بأزيــاء تنكرّيــة ليجوبــوا أحيــاء بلداتهــم 
بــني  لــني 

ّ
متنق األقــدام،  علــى  ســيرًا 

والجيــران،  واألصدقــاء  األقــارب  منــازل 
يــرّددون »هاشــلة بربــارة والقمــح  وهــم 
األهازيــج  مــن  وغيرهــا  بالكــوارة« 

واألناشيد الشعبّية.
قبــل أن يجتــاح عيــد »هالويــن« منطقتنا 
قبــل نحــو عقــد مــن الزمــن، كان الجميــع 
ينتظــر البربــارة ملمارســة تلــك الطقــوس 
فــرح  مظاهــر  مــن  يرافقهــا  مــا  مــع 
وحلويــات خاصــة، مثــل القمــح املســلوق 
والزبيــب  واللــوز  والرمــان  الســكر  مــع 
باإلضافــة إلــى قطايــف القشــطة والجوز 

والعّوامات.
قد يظّن البعض أن العيَدين متشــابهان، 
الجوهــر.  فــي  كليــا  أنهمــا يختلفــان  إال 
هــو  بينهمــا  الوحيــد  املشــترك  القاســم 
لكــن،  ــر. 

ّ
التنك غيــر  شــيء  وال  ــر، 

ّ
التنك

ففــي  يختلــف.  ــر 
ّ
التنك شــكل  حتــى 

علــى  بهالويــن  املحتفلــون  ــز 
ّ
يرك حــني 

الدمــاء،  ومصاصــي  الســاحرات  أزيــاء 
ستوحى أزياء البربارة من واقع الحياة 

ُ
ت

والطبيعــة. ويبقــى أّن عيــد البربــارة هــذا 
ها الســواد، قد 

ّ
العــام فــي بالدنــا التــي يلف

مــّر - كغيــره مــن األعياد - مــرور الكرام. 
بعــض  أضافــوا  الصغــار،  هــؤالء  فقــط 

ألواٍن إلى املناسبة.
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)تصوير: حسين بيضون(

سؤال »شبه« منطقي؟ هل اغتالوا الربيع؟

المخلوع براءة والثورة في السجن حقوق اإلنسان وكذبة االعتراف بدولة فلسطين
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: ملــاذا دائمــا تعــارض النظــام؟ ملــاذا تحمله 
ً
جاءنــي مــن بعيــد عاتبــا ومتســائال

 عــن األحــكام القضائيــة، 
ً
مســؤولية أخطــاء اآلخريــن؟ ملــاذا تعتبــره مســؤوال

والتجــاوزات اإلعالميــة، هــل هــذا عــدل؟ أنــت يا مــن تدعي الحياد تظلــم النظام 
كثيرًا، فهو ليس مسؤوال إال عن قراراته فقط.

أو  القدامــى.. تمهــل قليــال  العــرب  أجبتــه مبتســما: علــى رســلك كمــا يقــول 
»بــي كويــت«، كمــا يقــول شــباب هــذه األيــام، لنتناقــش في هــدوء. كيف يحكم 

القاضي؟
أجاب: يحكم بالقانون بناء على األدلة والتحريات التي أمامه في األوراق.

قلــت: عزيــزي، أنــا ال أتحــدث عن مبــررات )واهية كانت أم ال(. ولكن، أتكلم عن 
وقائــع وحقائــق إذا كانــت كل الطــرق مقفلــة، فلن تجــد أمامك إال طريقا واحدا 

تسير فيه، وهذا بالضبط هو حال اإلعالم لدينا اآلن.
محمد لطفي )مصر(

الحكم الّصادر ببراءة املخلوع، حســني مبارك، نقطة إضافية تحســب ملعســكر 
ــورة املضــادة، فــي جولــة جديــدة من جوالت الّربيع العربــي، فهل يكون بمثابة 

ّ
الث

طلقة االغتيال األخيرة؟ وهل تكون أبعاد الحكم في صالح هذا املعســكر؟ ماذا 
ارع؟ هل حسبوها جّيدا؟

ّ
عن رّدات فعل الش

ــورة املضــادة، فــي مصر، بلغــت أوارها، بهــذا الحكم. 
ّ
يــرى بعضهــم أن موجــة الث

طــر 
ُ
لكــن، مــا ينبغــي فهمــه أن املعركــة بــني املعســكَرين ليســت محصــورة فــي ق

ل حجر الّزاوية، في معركة الّربيع العربي، لكّن ذلك 
ّ
معني. صحيح أّن مصر تمث

ــر الثــورة هنــاك، عــودة الّزمــن القديــم، حيــث ثقافــة األوصياء، 
ّ
ال يعنــي، حــال تعث

ــعوب ذاقت طعم االنعتاق، بعد ســنّي االســتعباد، في ظل األبوّية املقّدســة. 
ّ

فالش
هنّية العربّية، اليوم، 

ّ
حتى تلك األنظمة التي لم يصلها الّربيع بعد، أضحت في الذ

جزءا من املاضي.
أنس بن سامي )السعودية(

كان حكما متوقعا، على الرغم من تفاؤل بعضهم بأن هناك فرصة ملحاكمة 
تشــفي غليل الجرحى وأهالي الشــهداء، الذين ظلوا ينتظرون القصاص من 
نظــام اســتخدم كل مــا لديــه للقتــل والتعذيب على مدار ســنوات حكمه البائد. 
وبهــذه النتيجــة، أســدل الســتار علــى ثــورة ينايــر التــي أرادت الدولــة العميقــة 
محوهــا مــن تاريــخ شــعب مصــر، بــل ومحاكمــة كل مــن شــارك، وأيــد هــذه 
الثورة، وإلصاق التهم بهم ليكونوا عبرة لغيرهم. اســتطاعت الدولة العميقة، 
بكل مكوناتها، من رجال النظام الســابق وقضاة وشــرطة وجيش، أن ينالوا 
مــن ثــورة الشــعب التــي لــم يســتطع الحفــاظ عليهــا، ألســباب كثيــرة، أهمهــا 
ثقتهــم فــي املجلــس العســكري الــذي أدار املرحلــة االنتقاليــة، وكانــت تجهيــزًا 
 علــى أحــد مــا فعلــه مــع شــباب الثــورة 

َ
لالنقضــاض علــى الثــورة، ولــم يخــف

الذيــن طالبــوا بتســليم الســلطة وإجــراء االنتخابــات، وظــل يماطــل حتــى وقــع 
العديــد مــن الشــهداء والجرحــى. وتحــت ضغــط الشــارع أجريــت االنتخابــات، 
وظــن كثيــرون أن البــالد أصبحت على املســار الصحيــح، لكن األحداث كانت 
تشير إلى وجود مخطط لتدمير الثورة، فأحداث محمد محمود، ثم مجلس 
الوزراء وماسبيرو، وما أعقب ذلك من قتل واعتقال الشباب وبث الفرقة بني 
الفصائل الثورية وزرع الشــقاق والتنافر بينهم، كان أكبر مكاســب املجلس 
الــذي أخــذ  العســكري والدولــة العميقــة. وعلــى الجانــب اآلخــر النائــب العــام 
يســوف ويتلــكأ فــي تقديــم الجنــاة إلــى املحاكــم، ورفضــه اســتصدار قرارات 
بمنع مســؤولني عديدين في الدولة من الســفر، ســمح بهروب كثيرين منهم، 
وبإخــراج أمــوال باملليــارات عبــر منافــذ البــالد، وعندمــا أصبح هنــاك مجلس 
شــعب منتخب، قام قضاة املحكمة الدســتورية بحله لتعود البالد إلى املربع 
األول، ويصبــح التشــريع فــي يــد الرئيــس القــادم ظنا منهم أنه ســيكون أحمد 

شفيق.
العميقــة  الدولــة  الرئيــس، محمــد مرســي، باملنصــب، أصبــح هــدف   وبفــوز 

القضاء على التجربة الديمقراطية بشــتى الطرق.
محمد رمضان )مصر(

في العاشر من ديسمبر/كانون األول من عام 1948، تم اإلعالن عن الوثيقة الدولية 
لحقــوق اإلنســان. وفــي 14 مايو/أيــار مــن العــام نفســه، تــم اإلعــالن عــن قيــام دولــة 
إســرائيل، وذلــك قبــل 8 ســاعات مــن إنهــاء بريطانيــا انتدابهــا علــى فلســطني، التــي 

اعتبرت أرضا بال شعب، تم منحها لشعب بال أرض!
هنا، نسأل ما جدوى وقيمة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، إن لم يلتفت إلى الظلم 

الذي وقع على فلسطني أرضا وشعبا من إسرائيل والقوى العظمى الداعمة لها.
ــا وتنكره؟ أيعقل أن تتصدر 

ّ
أيعقــل أن تمنــح حقــا وتقــره، وفــي عني الوقت، تمنع حق

املبــادئ الســامية ديباجــة ومــواد هذا اإلعالن بشــكل نظري، وتنقلــب وتتبدل عملّيا، 
في حال تعارضت الحقوق املعترف بها، مع مصالح الدول العظمى؟

لننظــر إلــى ديباجــة مــا ســمي إعالنــا لحقوق اإلنســان، التي تبدأ: »ملــا كان االعتراف 
بالكرامة املتأصلة في جميع أعضاء األســرة البشــرية وبحقوقهم املتســاوية الثابتة 

هــو أســاس الحريــة والعــدل والســالم فــي العالــم«. ليــس هــذا فحســب، بــل إن املــادة 
األولــى مــن اإلعــالن اعترفــت بحقــوق اإلنســان وحريتــه، ومنعت اســتعباده، أو حتى 
استغالله، إذ قالت: »يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد 
 وضميــرًا، وعليهــم أن يعامــل بعضهم بعضا بــروح اإلخاء«. املادة هذه 

ً
وهبــوا عقــال

تأثــرت كثيــرًا بقــول الصحابــي الجليــل، عمر بن الخطاب، الذي قال: متى اســتعبدتم 
الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا«؟ لكنها تغاضت عن أفعال الدول االستعمارية 

 مثل الجزائر وترفض االعتراف بوجودها.
ً
آنذاك، والتي كانت تحتل دوال

صحيح أن ديباجة ومواد اإلعالن ذات سبك راق، كنص أدبي متعوب عليه، معانيه 
نبيلــة وســامية، تؤكــد أهميــة الحقوق نظرّيا، لكنهــا عملّيا تقول عكس ذلك، فحقوق 

اإلنسان نسبية، تختلف من دولة إلى أخرى.
خالد عياصرة )األردن(

فضاء مفتوح

آراء

صالح النعامي

عندمــا تعتــرض نخــب يمينيــة صهيونيــة 
الــذي  »القوميــة«،  قانــون  ســن  علــى  وازنــة 
أقرته الحكومة اإلســرائيلية أخيرًا، وعندما 
األســبق،  والحــرب  الخارجيــة  وزيــر  ينعتــه 
موشــيه أرنــس، الــذي كان مــن صقــور حــزب 
هــذا  فــإن  وضــار«،  »خطيــر  بأنــه  الليكــود 
التطــرف  جنــون  علــى  آخــرًا   

ً
دليــا يشــكل 

الــذي بــات يوّجــه النخبــة الحاكمــة فــي تــل 
أبيــب. فعلــى الرغــم مــن أن رئيــس »الدولــة«، 
إلــى  أيضــًا،  ينتمــي،  الــذي  ريفلــن،  روفــي 
الــوزراء،  رئيــس  نظــر  لفــت  قــد  الليكــود، 
ليــس  أحــدًا  أن  إلــى  نتنياهــو،  بنيامــن 
»العنصريــة  املضامــن  تبريــر  وســعه  فــي 
ينطــوي  التــي  الفجــة«  الديمقراطيــة  وغيــر 
عليهــا القانــون، ومــع أن معظــم القانونيــن، 
للحكومــة،  القانونــي  املستشــار  وضمنهــم 
حتــى  يتعــارض  القانــون  أن  أوضحــوا  قــد 
مــع مــا ُيعــرف بـــ »وثيقــة االســتقال«، التــي 
ــر إليهــا فــي إســرائيل علــى أنهــا بمثابة 

َ
ُينظ

املرجعيــة التــي تســتند إليهــا القوانــن، فــإن 
هــذه  الحائــط  بعــرض  يضــرب  نتنياهــو 
فــي طــرح  املضــّي  علــى  التحذيــرات ويصــر 

القانــون علــى البرملان، لنيل ثقته. 
بــأن  مفــاده  افتــراض  مــن  نتنياهــو  ينطلــق 
سيحّســن  قدمــًا  »القوميــة«  قانــون  دفعــه 
الــوزراء  رئاســة  ديــوان  فــي  بالبقــاء  فرصــه 
لواليــة رابعــة، فــي ظــل املؤشــرات التي تؤكد 
فشــل  بعــد  االنتخابــات،  تبكيــر  ســيتم  أنــه 
نتنياهو في االتفاق مع حزب »ييش عتيد«، 

حلمي األسمر

رئيــس  يجريهــا  التــي  الطريفــة  املقارنــة 
الشاباك اإلسرائيلي السابق، يوفال ديسكن، 
بنيامــن  االحتــال  حكومــة  رئيــس  بــن 
نتنياهــو والرئيــس املصــري املعــزول محمــد 
مرســي، تطــرح مســألة عميقــة وإشــكالية فــي 
فــي املشــروعن،  الدينــي  البعــد  مــدى تغلغــل 
يحلــو  اللذيــن  واإلســامي،  الصهيونــي 
إلــى  بينهمــا،  مقارنــة  يعقــدوا  أن  لكثيريــن 
حــد أن يقــول قائلهــم، إن مــن يطالبــون بقيــام 
دولــة إســامية، يفتحــون الطريــق لاعتــراف 
الوشــيكة  اإلســرائيلية  القوننــة  »شــرعية«  بـ
ليهوديــة الدولــة، باعتبارهــا الوطــن القومــي 
بذلــك  يعنــون  وهــم  اإلســرائيلي،  للشــعب 
السياســي«،  »اإلســام  ُيســمى  مــا  معســكر 
املســلمن.  اإلخــوان  جماعــة  بؤرتهــم  وفــي 
هكــذا، نــرى اتفاقــًا فــي التقويــم والتشــخيص 
طــوال  كانــا  أنهمــا  يفتــرض  جناحــن،  بــن 
القوميــون  وهــم  نقيــض،  طرفــْي  علــى  عقــود 
العــرب، والقوميــون اليهــود، وتلــك مفارقــة ال 
العربــي  التحالــف  عــن  فجائعيتهــا  فــي  تقــل 
ثــورات  لقمــع  والعلنــي،  الســري  الصهيونــي 
الربيــع العربــي، والتكاتــف والتعاطــف إلذكاء 
نيــران الثــورات املضــادة، لإلجهــاز علــى آخــر 
أمــل للشــعوب العربيــة في االنعتــاق من قيود 

الديكتاتوريات املتهالكة!

برئاسة وزير املالية يئير ليبد، على صيغة 
تضمــن اســتمرار االئتــاف. يبــدو نتنياهــو 
الــرأي  اســتطاعات  نتائــج  مــن  جــدًا  قلقــًا 
العــام التــي تؤكــد أن تراجعــًا كبيــرًا ســيطرأ 
عليهــا  ســيحصل  التــي  املقاعــد  عــدد  علــى 
 
ً
فضــا املقبلــة،  االنتخابــات  فــي  »الليكــود« 
عــن أن هــذه االســتطاعات أظهرت أن نســبة 
الذيــن يــرون أنــه غيــر مؤهــل لقيــادة الكيــان 
الصهيونــي تصــل إلــى 62%. لكــن، ال تقلــل 
مــن  مطلقــًا  الداخليــة  السياســة  اعتبــارات 
خطــورة ســن القانــون الذي ســيفتح صفحة 
جديدة من الصراع بن الشعب الفلسطيني 
وهــذا الكيــان. يضفــي هــذا القانــون شــرعية 
قانونيــة علــى كل إجــراٍء يمكن أن تقدم عليه 
علــى طابعهــا  الحفــاظ  أجــل  مــن  إســرائيل، 
اليهــودي، ســواًء الجغرافــي، الديموغرافــي، 
علــى  فالحفــاظ  واالجتماعــي.  الثقافــي 
الطابــع اليهــودي للجغرافيــا يعنــي إســدال 
إلــى  للتوصــل  فرصــة  أي  علــى  الســتار 
علــى  تقــوم  للصــراع،  السياســية  التســوية 
مبــدأ االنســحاب مــن األراضــي الفلســطينية 
التــي احتلــت عــام 1967. وقــد كان موشــيه 
وأحــد  الكنيســت،  رئيــس  نائــب  فايغلــن، 
عنــد  واضحــًا  القانــون،  لســن  املبادريــن 
»هــذا  قــال:  فقــد  القانــون،  مشــروع  تقديمــه 
اليهــودي  الشــعب  حــق  يحّصــن  القانــون 
املطلــق فــي هــذه األرض، ويحبــط أية فرصة 
للتنــازل عــن أي جــزء منها، فــكل حكومة في 
إســرائيل ليــس مــن حقهــا التخلــي عــن جــزء 
للشــعب  ملــكًا  بوصفهــا  األرض،  هــذه  مــن 

اليهــودي في جميع أرجاء العالم«. 

يوفــال ديســكن، ســبق أن وجــه نقــدًا شــديدًا 
علــى  مصادقتــه  مــن  يــوم  بعــد  لنتنياهــو، 
»قانــون القوميــة« املثيــر للجدل فــي الحكومة 
اإلسرائيلية، وقد قال إن هناك خطوط تشابه 
كبيــرة وبــارزة، بــن مشــروع نتنياهــو، الــذي 
يبــدو فيــه تفضيــل للجانــب »اليهــودي« فــي 
الديمقراطــي  الجانــب  علــى  إســرائيل  دولــة 
ــب 

َ
نقل

ُ
امل املصــري  الرئيــس  ومحاولــة  فيهــا، 

عليــه محمــد مرســي، الفاشــلة، بــأن »يفــرض« 
ديســكن  )بتعبيــرات  للدولــة،  دينــًا  اإلســام 

نفسه(.
وللتدليــل علــى وجهــة نظــره، يــورد ديســكن 
البنــد الثانــي مــن مشــروع الدســتور املصــري 
ــرح فــي عهــد ُمرســي، وفيــه: »اإلســام 

ُ
الــذي ط

لغتهــا  العربيــة  واللغــة  الدولــة،  ديــن  هــو 
اإلســامية  الشــريعة  ومبــادئ  الرســمية، 
املصدر الرئيســي للتشــريع«. ويقول إن هناك 
ثاثــة عناصــر شــبيهة موجــودة فــي مشــروع 
الحكومــة  عليــه  صادقــت  الــذي  القانــون 
اإلسرائيلية: فقد جاء في القانون أن إسرائيل 
هي دولة الشعب اليهودي، وأن اللغة العبرية 
اليهوديــة  والشــريعة  الرســمية،  اللغــة  هــي 
اإلســرائيلي.  والقضــاء  القانــون  مصــدر  هــي 
ويخلــص إلــى نتيجــة تقــول إن البنــد الثانــي 
مــن الدســتور املصــري مثــل قانــون القوميــة، 
لــم يجلــب جديــدًا، وكان معتــداًل حتــى مقارنة 
بمطالــب الحــزب الســلفي، ُملمحًا بهذا إلى أن 

للكنيســت، الليكــودي املتدّيــن زئيــف إلكــن، 
يجب أن تولي الحكومات اهتمامًا كبيرًا ملا 
يصــدر عــن كبــار الحاخامــات و»مرجعيــات 
اإلفتاء«. وال داعي، هنا، للتذكير باملضامن 
العنصريــة اإلجراميــة لفتــاوى الحاخامــات 
التي تجيز قتل حتى األطفال الفلسطينين 
هــؤالء  بعــض  أن  العلــم  مــع  ــع، 

ّ
الرض

ألحــزاب  مرجعيــات  يعتبــرون  الحاخامــات 
ليئــور،  دوف  فالحاخــام  كبيــر.  وزن  ذات 
والــذي  أربــع«،  حاخــام مســتوطنة »كريــات 
هــو  الفلســطينين،  املدنيــن  قتــل  يجيــز 
املرجعيــة األبــرز لحــزب »البيــت اليهــودي«، 
وهــو  بنــات،  نفتالــي  الوزيــر  يقــوده  الــذي 
الــرأي أن  الــذي تتنبــأ اســتطاعات  الحــزب 
يصبــح ثانــي أكبر حزب في البرملان املقبل. 
ونظــرًا ألن قانــون »القومية« ســيكون ضمن 
قائمــة القوانــن األساســية، فإنــه ســيتحّول، 
بحد ذاته، إلى مسّوغ لسن عشرات القوانن 
العاديــة، ذات املضامــن العنصرية. ويعكف 
بعــض نــواب اليمــن علــى صياغــة مثل هذه 
القوانــن. ومّمــا ال شــك فيــه أن فلســطينيي 

وال حالــة العــداء لآلخــر التــي تســتوطن فكــر 
، علــى الفكرة 

ً
 عــن قيامــه، أصــا

ً
اليمــن، فضــا

إحالــي  احتــال  علــى  املرتكــزة  الصهيونيــة 
ألرض وشعب، بزعم أن تلك األرض با شعب.

ســياق  فــي  ديســكن  مقاربــات  نفهــم  قــد 
السجال السياسي، واملناكفات الحزبية التي 
يشــتعل بهــا املشــهد اإلســرائيلي، بــن يــدي 
الصــراع املريــر بــن األحــزاب والقــوى املؤثرة 
فــي ذلــك الكيان، لكنها تؤشــر، فــي حقيقتها، 
إلى مســألة شــغلت، ولم تزل، النخب املهتمة 
بالحــركات اإلســامية املشــتغلة بالسياســة، 
تصــر  التــي  الدينيــة  »املســحة«  تلــك  وهــي 
بأنظمتهــا  صبغهــا  علــى  الحــركات  هــذه 
حــد  إلــى  األساســية،  وقوانينهــا  الداخليــة، 
البرامجيــة«  »األحــزاب  دائــرة  مــن  إخراجهــا 
إلــى دائــرة »األحــزاب األيديولوجيــة«، وهــو 

هــذا  ســن  مــن  الرئيــس  املســتهدف  هــم   48
القانــون. فتأكيــد القانون على أن »الحق في 
تقريــر املصيــر في دولة إســرائيل حق يعود 
فقط للشعب اليهودي«، جاء لنزع الشرعية 
بحكــم   48 فلســطينيي  نخــب  مطالبــة  عــن 
علــى  يحافــظ  إســرائيل،  داخــل  لهــم  ذاتــي 
خصوصيتهم القومية والثقافية والدينية. 
»كســر  ملعركــة  »القوميــة«  قانــون  يمّهــد 
عظــم« مــع فلســطينيي الداخل، ويعيد رســم 
الصهيونــي  الكيــان  وبــن  بينهــم  العاقــة 
علــى أســس جديــدة. إن املرحلــة القادمــة فــي 
الحرب على هؤالء الفلسطينين تهدف إلى 
»مواطنــن«،  تصفيــة حقوقهــم السياســية كـ
بنزع الشرعية عن حق نخبهم في املشاركة 
فــي انتخابــات البرملــان. فعلــى ســبيل املثال، 
دانــون،  دانــي  الليكــودي،  النائــب  يجاهــر 
نائــب  كل  يلــزم  قانــون  مشــروع  يعــد  بأنــه 
»الدولــة  لـ الــوالء  بــأداء قســم  الكنيســت  فــي 
اليهوديــة«. وهــذا يعنــي إغــاق البــاب أمــام 
تمثــل  التــي  والحــركات  األحــزاب  مشــاركة 
فلســطينيي الداخــل فــي االنتخابــات، حيــث 
إنــه ال يمكــن ملمثلــي هــذه األحزاب أداء قســم 

»الدولة اليهودية«. الــوالء لـ
هــو  القوميــة  قانــون  القــول،  قصــارى 
التــي  الحــرب  فــي  جديــدة  مرحلــة  فــي 
الشــعب  علــى  الصهيونــي  الكيــان  يشــنها 
الفلسطيني، ويجب أن يجد هذا االستنتاج 
الســلطة  قيــادة  ســلوك  علــى  تأثيــره 
والفصائــل الفلســطينية، لكــن، مــن أســف، ال 

يشي الواقع بذلك.
)كاتب فلسطيني(

العــداء واالســتفزاز،  هــذا  مــا جــر عليهــا كل 
من القوى املناهضة لتفكيك الديكتاتوريات 
العربيــة، وكان فــي وســع هــذه الحــركات أن 
تضّمــن برامجهــا كل مــا تريــد مــن أخاقيات 
علــى  مباشــرة  تنــص  أن  دون  مــن  وقيــم، 
»إســاميتها«، علــى غــرار مــا فعــل أردوغــان 
فــي تركيا. وهنا، نســتذكر »قانــون القومية« 
اإلســرائيلي، واملؤاخــذات التــي ثــارت حولــه، 
حتى من قوى إســرائيلية يمينية ويســارية، 
باعتبــاره ال يضيــف جديــدًا ليهوديــة الدولة 
وعنصريتهــا، حيــث أنهــا تطبــق سياســات 
هــي، فــي حقيقتهــا، ذات ما جــاء في القانون، 
ولكن با »الفتة« قانونية صارخة، تستدعي 
نقــدًا مريــرًا من املجتمع الدولي، يبعث روحًا 
جديــدة فيمــا ُيســّمى حركــة »نــزع الشــرعية« 

عن الدولة العبرية.
نتيناهو )الذي أجرى تخابرًا غير مباشر مع 
حركــة حمــاس، وعقــد معهــا صفقــات هدنــة، 
املتهــم  مرســي  مصيــر  يجــد  لــن  وتهدئــة!( 
بالتخابر مع »إخوانه« بحكم منصبه، فليس 
فــي نظــام إســرائيل شــيء ُيســمى انقابــًا، وال 
يتــرك  جيــش  وال  هوليووديــة،  مليونيــات 
فــي  شــعبه  أبنــاء  ليطــارد  الحربيــة  مهامــه 
حــرم الجامعــات، لكنــه قــد يجــد نفســه خــارج 
التاريــخ، بقــوة صندوق االقتــراع الذي أصبح 

هدفًا لاغتيال في باد العرب!
)كاتب من األردن(

ويمّهــد القانــون الطريــق أمــام تســويغ طــرد 
لضمــان  »الترانســفير«،  الفلســطينين، 
مصادفــة  تكــن  فلــم  الديموغرافــي.  الطابــع 
أفيغــدور  الخارجيــة،  وزيــر  يســارع  أن 
ليبرمــان، بعــد أن أجــازت حكومــة نتنياهــو 
للبرملــان  تقديمــه  وقــررت  القانــون،  ســن 
ص 

ّ
للمصادقة عليه، إلى طرح اقتراح للتخل

من فلسطينيي الداخل، ونقلهم إلى مناطق 
ــزات 

ّ
»محف منحهــم  عبــر  الغربيــة  الضفــة 

الثقافــي،  الصعيــد  وعلــى  اقتصاديــة«. 
الــوزراء  مهمــة  الجديــد  القانــون  سيســّهل 
املكانــة  بإنهــاء  يطالبــون  الذيــن  والنــواب 
الرســمية للغــة العربية التــي يتحدثها أكثر 
الذيــن  الداخــل،  فلســطينيي  مــن   %20 مــن 
يعتبــرون جــزءًا مــن »مواطنــي الدولــة«؛ مــع 
العلــم أن مشــروع قانــون قــد قــدم للكنيســت 

إللغاء املكانة الرســمية لهذه اللغة. 
في الوقت نفســه، سيســمح القانون لرؤساء 
الصهاينــة  املحليــة  واملجالــس  البلديــات 
علــى  تحظــر  إداريــة  قــرارات  بإصــدار 
فلسطينيي الداخل السكن في مدن يقطنها 
بلديــات  رؤســاء  أن  العلــم  مــع  اليهــود؛ 
اتخــذوا قــرارات تجعــل مــن املســتحيل علــى 
تقطنهــا  مــدن  فــي  اإلقامــة  الفلســطينين 
أغلبية يهودية، كما يحدث حاليًا في مدينة 

»نيتســرات عليت«، املتاخمة للناصرة. 
وإن كان هــذا ال يكفــي، فــإن القانــون ســيعزز 
من مكانة التراث الديني اليهودي، وإضفاء 
تبريــر  فــي  إليــه  االســتناد  علــى  شــرعية 
مواقف سياسية وأيديولوجية. وكما يقول 
التابعــة  واألمــن  الخارجيــة  لجنــة  رئيــس 

نتنياهــو شــأن مرســي، وقــع تحــت ضغــوط 
كبيرة، ممن يســميهم »املتطرفن الســلفين«، 
 إن هــذا هــو حــال نتنياهــو مــع أحــزاب 

ً
قائــا

اليهــودي«،  »البيــت  أمثــال  املتطــرف،  اليمــن 
بــل إن »اإلخــوان املســلمن« يحملون الصفات 
فــي  الدينيــة  التــي تحملهــا األحــزاب  نفســها 
البنــد  فــي  تمثلــت  منهــا  والبــارزة  إســرائيل، 
219 من الدستور، الذي نص على أن »مبادئ 
الكليــة  أدلتهــا  تشــمل  اإلســامية  الشــريعة 
وقواعدهــا األصوليــة والفقهيــة ومصادرهــا 
املعتبــرة فــي مذاهــب أهــل الســنة والجماعــة«. 
ويقول ديسكن إن »مثقفن مصرين كثيرين 
ادعــوا أن هــذه األشــياء ال تدفــع نحــو تحقيــق 
املساواة بالحقوق، بل إنها تناقضها تمامًا«، 
وهــذا هــو شــعور إســرائيلين كثيريــن فيمــا 
يخــص »قانــون القومية« الذي أقره نتنياهو، 
كما يقول. وفي النهاية، يبدي ديسكن قناعة 
بأن النقاش حول الدستور املصري هو الذي 
ُمرســي،  ســقوط  إلــى  األمــر،  نهايــة  فــي  قــاد، 
يســقط  قــد  نتنياهــو  أن  إلــى  بهــذا  ُملمحــًا 

لألسباب نفسها!
األخاقــي،  التعســف  مــن  نــوع  املقارنــة  فــي 
مــن  غيرهــا  أو  اإلخــوان،  لحركــة  عاقــة  فــا 
املبــادئ  تلــك  مــن  بــأي  اإلســامية  الحــركات 
تنظيمــات  عليهــا  قامــت  التــي  العنصريــة 
اليمن اإلســرائيلي، وليس لها مثل تاريخها 
العرقــي،  والتطهيــر  واملذابــح،  بالقتــل  امللــيء 

حرب جديدة على فلسطينيي الداخل

مقارنة إسرائيلية بين نتنياهو ومرسي!
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قصة
صورة

البحث عن  إلــى  الحاجة دفعتها   مناسبًا إلعالة أسرتها. 
ً
لم تجد عمال في بالدها، 

عمل في الخارج، وقد وجدته. هي اليوم في لبنان، تعمل لدى إحدى العائالت. قد 
املشكلة  لكن  يحترمونها.  بلطف.  يعاملونها  ربما  معهم.  العمل  في  تكون سعيدة 
 
ً
ليست هنا. بل بخضوعها لنظام الكفالة، الذي يتيح لصاحب العمل بصفته كفيال

)أو مكتب التوظيف( استقدام العامل من بلده عبر مكاتب التوظيف في البلد املرسل، 
ويكون الكفيل مسؤواًل عن نفقات سفر العامل كافة، من دون أن يكون هناك عقود 
عمل قانونية ونظامية في معظم األحيان.  في هذا اإلطار، تطالب منظمات حقوقية 
باستبدال نظام الكفالة بنظام آخر مبني على عالقة عمل عادلة بما يحترم مبادئ 
حقوق اإلنسان، واالعتراف لعامالت املنازل بحقوق العمل األساسية، منها الحق في 
فسخ عقد العمل، وتغيير صاحب العمل، والحق في يوم عطلة خارج املنزل، وتحديد 
الكفالة، ال أمل للعاملة إال العمل لدى عائلة  ساعات العمل والــراحــة. في ظل نظام 

تحترم حقوقها وتعاملها كإنسانة. يمكنها االتكال على الحظ فقط. 
)تصوير: حسني بيضون(

نظام الكفالة ال يرحم

1819
مجتمع

تـــأتـــي مـــن ضــمــن بــرنــامــج الـــذبـــح. فــهــي أمــر 
ملــا لها  أملانيا،  فــي  مــتــداول منذ فترة زمنّية 
املعّد  الحيوان  من تأثير في تهدئة أعصاب 

للذبح.
من  الثالثينيات  فــي  مــزارعــة  مــولــر  سيمون 
 100 نــحــو  مــزرعــة مساحتها  تملك  عــمــرهــا، 
ــــدان فـــي مــنــطــقــة تـــورنـــغـــن، تـــشـــّدد عــلــى أن  فـ
اللذيذ أولــوّيــة في رعايتها  للجودة واملــذاق 
لحيواناتها، لذا ال بّد من التعامل اإلنساني 

معها.
ــا أطــعــمــهــا عــلــفــًا مـــن دون أي  ــ وتـــوضـــح: »أنـ
إضـــافـــات كــيــمــيــائــّيــة، عــلــف طــبــيــعــي %100. 
 ما أنتجه في املزرعة من بطاطا وخّس 

ّ
فكل

 ما أقّدمه 
ّ

وبندورة طبيعّي 100%، وكذلك كل
إلى حيواناتي«.

حفالت في المزارع
إلى ذلك، تعمد مزارع كثيرة تبيع منتجاتها 
إلى املحالت، إلى دعوة املواطنني إلى حفالت 
كبيرة في إحدى مزارعها. ويتضّمن برنامج 
ــارات لــحــظــائــر الــحــيــوانــات  ــ الــحــفــل عــــادة زيــ
ــّدم املــــســــؤول عن  ــقـ وأمــــاكــــن رعـــيـــهـــا. كـــذلـــك يـ
 لنظام حــيــاة األبــقــار 

ً
الــحــفــل، وصــفــًا مفصال

واألغــــــنــــــام وطـــبـــيـــعـــة غــــذائــــهــــا. ويــســتــطــيــع 
ــا تــتــضــمــنــه  ــل مــ ــرون االطـــــــالع عـــلـــى كــ ــ ــزائــ ــ ــ ال
املـــزرعـــة، فــي حــني يــقــّدم لــهــم الــلــحــم املــشــوي 
ومــنــتــجــات الـــحـــيـــوانـــات مـــن حــلــيــب وجـــن، 

كهدايا في أغلب األحيان.
لتعزيز  حركة  بمثابة  الحفالت  هــذه  وتأتي 
ـــق أحــد 

ّ
ــتـــج. ويـــعـــل ــنـ ــن واملـ ــواطــ الــثــقــة بـــني املــ

: »عــلــيــنــا أن نــكــون 
ً
ــال ــائــ أصـــحـــاب املـــــــزارع قــ

على تماّس مباشر مع زبائننا، بيننا وبني 
 

ّ
الزبون، التاجر أو بائع الجملة. لكن من حق

إلــى ذلــك، يسعى »برنامج اإلمـــارات لتطوير 
الكوادر الوطنّية« إلى زيادة نسبة املواطنني 
والقطاع  الحكومّية  املؤسسات  في  العاملني 
الــخــاص، فــي حــني أن ثــّمــة وظــائــف عــديــدة ال 
تمّس  يعتبرونها  إذ  املواطنون  عليها  ُيقِبل 

بكرامتهم.
الــعــمــل كسائق  فــيــقــول بـــالل إنـــه ال يستطيع 
، شـــارحـــًا: »ال أقــبــل 

ً
ــرة أو ســكــرتــيــرا مـــثـــال أجــ

الــوظــائــف ألن رواتــبــهــا منخفضة وال  بــهــذه 
تــكــفــي أســـلـــوب عــيــشــنــا. فــمــصــاريــفــنــا كبيرة 
باملقارنة مع مصاريف الوافدين إلى بالدنا«.
ويشير أيضًا إلى »املضايقات التي نتعّرض 
لــهــا فـــي الـــشـــركـــات الــخــاصــة الـــتـــي تــرفــضــنــا 
مــبــدئــيــًا، إذ تــعــتــبــر أنـــنـــا ال نــعــمــل بــمــا فيه 
الكفاية مثلما يفعل الوافدون من الجنسيات 
األخرى«. ويشّدد: »ببساطة، نحن ال نستطيع 
منافسة الجنسيات األخرى في مجاالت عمل 

معّينة«.
ــى أن »ثـــّمـــة  ــ ــه إلـ ــلـ مــــن جـــهـــتـــه، يــشــيــر عـــبـــد الـ
مــقــايــيــس أخـــــرى. فــكــل أجــنــبــي فـــي بــلــد غير 
بــــالده يــســعــى إلـــى تــحــقــيــق إنـــتـــاج أعــلــى من 
املواطن، بحكم الدافع والحاجة والخوف من 

ا«.
ّ
فقدان وظيفته. لذلك يتمّيزون عن

الشركات  »معظم  أن  إلــى  فيلفت  أمــا صــالــح 
على  تعتمد  منها،  الكبيرة  وحتى  الخاصة 
الــعــمــالــة الـــهـــنـــدّيـــة. هـــم )الـــهـــنـــود( يــشــّكــلــون 
كذلك،  تكلفة.   

ّ
أقــل ألنهم  لنا،  كبيرة  منافسة 

فإن املوظف املواطن ينظر إلى املجال اإلداري 
والـــتـــرقـــيـــات، وهــــو مـــا ال يــمــكــن تــحــقــيــقــه في 
شـــركـــات خـــاصـــة، بـــل فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي 
هذه  لقبول  أمامنا  عائقًا  ذلــك  فيشّكل  فقط. 

الوظائف«.
وكان اإلماراتيون قد اشتهروا بممارسة مهن 

تغذيته وطعامه  من مصادر  التأّكد  الزبون 
يضيف:  وســيــط«.  دون  ومــن  مباشر  بشكل 
»نــــحــــن نـــخـــضـــع لـــرقـــابـــة الــــنــــاس بـــالـــدرجـــة 
األولـــــــى، قــبــل رقـــابـــة املـــســـؤولـــني. لــــذا نفتح 

مزارعنا أمامهم«.

رقابة وتفتيش
ــة الــرســمــّيــة  ــابـ ــرقـ مـــن جــهــة أخــــــرى، تـــأتـــي الـ
ــي أملــــانــــيــــا. وهـــي  ــ ــّددة عـــلـــى املـــــــــــزارع فـ ــ ــشــ ــ مــ
رقـــابـــة قـــوّيـــة مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، تخضع 
ــم، لــلــتــأّكــد  ــدائــ ــزارع لــلــتــفــتــيــش الــ ــ ــ خــاللــهــا املـ
مــن أن الــحــيــوانــات تــحــصــل عــلــى الــلــقــاحــات 
باإلضافة  املناسب،  الوقت  وفــي  الصحيحة 
إلــى خلّوها من األمـــراض. كذلك تتّم مراقبة 
العلف  ونــوعــّيــة  ونظافتها،  الحظائر  حجم 
حرص  وثــّمــة  للمواصفات.  مطابقته  ومــدى 
كانت،  أي حجم  مــن  مخالفة  أي  رصــد  على 
قــد تــهــّدد صــاحــب املـــزرعـــة بــإغــالق مــزرعــتــه 

بالكامل.
لذا، يتوّجب على املزارعني والفالحني اعتماد 
إن  إذ  الحديثة،  التكنولوجيا  أحدث وسائل 
الصحّية  الرقابة  تفرضها  التي  املواصفات 
بــتــطــبــيــق  إال  عـــلـــيـــهـــا  الــــحــــصــــول  يـــمـــكـــن  ال 
تكنولوجيا عالية الدقة واستخدام ماكينات 

كــثــيــرة وحــرفــّيــة فـــي الــســابــق، مــثــل الــغــوص 
والطواشة وصيد السمك والنجارة والحدادة 
ــبـــاغـــة والـــخـــيـــاطـــة  ــقـــش والـــصـ ــنـ والــــبــــنــــاء والـ
والـــنـــســـج والــــدبــــاغــــة والـــتـــطـــبـــيـــب الــشــعــبــي 
ــة  ــزراعــ والـــخـــتـــانـــة والـــحـــالقـــة والـــتـــطـــريـــز والــ
وغــيــرهــا. لــكــن الــرفــاهــيــة أبــعــدتــهــم عـــن هــذه 
املــهــن، ال بــل الــحــيــاة املــعــاصــرة الــحــديــثــة في 
والشارقة خصوصًا،  وأبوظبي  دبــي  من  كل 
ــجــهــون 

ّ
ــّيــــني يــتــركــونــهــا ويــت جــعــلــت اإلمــــاراتــ

إلى مهن أخــرى. ومن تلك املهن، تلك السهلة 
فــكــري أو جسدي.  إلــى جهد  الــتــي ال تحتاج 
كذلك، راحــوا يبتعدون عن املهن ذات الدخل 

املحدود، ألن مصاريفهم تفوق مداخيلهم.
إلى ذلك، تأتي النظرة االجتماعّية إلى املهن 
الــبــســيــطــة، وهـــي نــظــرة دونـــّيـــة مــن دون شك 
 أو 

ً
تــوّجــه إلــى عــامــل النظافة أو البناء مــثــال

ع الصحف وغيرهم.
ّ
موز

فــيــقــول ســامــي: »مـــا زالــــت الــنــظــرة إلـــى املهن 
املجتمع.  فئات  أكثر  لــدى  فة 

ّ
متخل البسيطة 

يــمــكــن للمجتمع  نــفــســه ال  الـــوقـــت  فـــي  لــكــن 
االســتــغــنــاء عــنــهــا، ألنــهــا مــرتــبــطــة بــالــحــيــاة. 
ــذه الـــخـــدمـــات جــعــلــت اإلمـــــــارات مجتمع  ــ وهـ

خدمات من الطراز األول«. 
ل  سجَّ

ُ
ويشير سيف إلى أن »هذه الظاهرة ال ت

برلين ـ يارا وهبي

إن كــان ال بــّد لإلنسان أن يتناول 
ُيمعن  أن  فــهــذا ال يعني  الــلــحــوم، 
ن 

ّ
في إيذاء الحيوانات أو أن يتفن

في ذبحها. هذه قاعدة تختصر عمل املسالخ 
في أملانيا. ففي الدرجة األولى، يحّرم القانون 
األملــانــي ذبـــح أي حــيــوان مــن دون تعريضه 
بـــدايـــة إلــــى صــدمــة كــهــربــائــّيــة لــتــخــديــره أو 
ف 

ّ
إتمام ذلك بحقنة خاصة. وأّي مخالفة تكل

اللّحام الكثير، باستثناء الذبح الحالل الذي 
ــّيـــة ألســبــاب  ــانـ ــل الــثــقــافــة الـــغـــذائـــّيـــة األملـ دخــ

خاصة.
ــذبـــح الــتــي  ـــى مـــن عــمــلــّيــة الـ ـــ والـــخـــطـــوة األول
خطوات  تليها  الحيوان،  تخدير  في  ل 

ّ
تتمث

عيون  تغطية  اللّحام  على  فيتوّجب  كثيرة. 
األبــقــار واألغـــنـــام، قــبــل أن يدخلها فــي ممّر 

ها بماء ساخن.
ّ

لتنظيفها عبر رش
وتجدر اإلشارة إلى أن املوسيقى الكالسيكّية 

دبي ـ شاكر نوري

مــــــــا زالـــــــــــــت خـــــطـــــط املـــــؤســـــســـــات 
اإلمـــارات  فــي  املسؤولة  والهيئات 
العربّية والهادفة إلى زيادة نسبة 
املواطنني في شركات القطاع العام والخاص، 
ــه الـــعـــديـــد مــــن املـــشـــكـــالت واملـــعـــّوقـــات  تــــواجــ
 أبـــرزهـــا رفـــض عـــدد كبير 

ّ
الــحــقــيــقــّيــة. ولـــعـــل

التي  البسيطة  املــهــن  مــن اإلمــاراتــّيــني بعض 
تــــحــــرص مــــعــــارض الـــتـــوظـــيـــف وخـــصـــوصـــًا 
فــي إمــــارات دبـــي وأبــوظــبــي والــشــارقــة، على 
تــقــديــمــهــا مـــن بـــني أخـــــرى فـــي ســــوق الــعــمــل 
اإلمـــاراتـــي. أمـــا الــســبــب، فــيــعــود إلـــى رفاهية 
الــعــيــش الــتــي اعــتــادهــا املـــواطـــنـــون وارتـــفـــاع 
مــســتــوى املــعــيــشــة. وفـــي مــحــاولــة للتخفيف 
من حّدة البطالة املتفشية بني املواطنني في 
تنمية  »هيئة  حدثت 

ُ
است األخــيــرة،  السنوات 

وتوظيف املوارد البشرية الوطنّية« )تنمية( 
التي تشمل 17 مشروعًا ومبادرة.

هكذا ُتدلّل ألمانيا حيو    ناتها المعّدة للذبح

اإلماراتيون: المهن البــسيطة تمّس بكرامتنا

تكثر فضائح التلّوث 
الغذائي حول العالم 

وتشّدد الهيئات المعنيّة 
على األمن الغذائي، 

فتأتي تجربة ألمانيا 
متميّزة في مجال تحضير 

الماشية للذبح وجودة 
اللحوم

يترّفع المواطنون 
اإلماراتيون عن مزاولة 

عدد من المهن البسيطة 
أو المتواضعة في 

بالدهم.. تلك المهن 
التي توكل اليوم بالدرجة 

األولى إلى الوافدين

الموسيقى الكالسيكيّة 
تهدئ أعصاب الحيوان 

المعّد للذبح

14% هي نسبة البطالة 
بين المواطنين و4% بين 

غير المواطنين

حديثة. وبالتالي، فإن املزارع واملالحم التي 
املنصوص  املــواصــفــات  تلبية  فــي  تنجح  ال 

عليها في القانون، تغلق فورًا.
ـــَعـــّد من 

ُ
والــفــضــائــح الـــغـــذائـــّيـــة فـــي أملــانــيــا ت

ــب الـــفـــضـــائـــح وأشــــــّدهــــــا وطـــــــأة عــلــى  ــعــ أصــ
املــواطــنــني وكــذلــك على الــســيــاســّيــني، ملــا لها 
مـــن تــأثــيــر عــلــى ســمــعــة املــنــتــج والـــشـــركـــات 
 فضيحة 

ّ
وبـــالـــتـــالـــي عــلــى االقـــتـــصـــاد. وكـــــل

غــذائــّيــة تــشــّكــل نــكــســة اقــتــصــادّيــة بــالــدرجــة 
خذ أملانيا 

ّ
األولى. وبعد كل فضيحة عادة، تت

إجراءات أشّد صرامة تجاه الرقابة الغذائّية، 
ــال فــضــيــحــة لــحــم الــخــيــل  ــثـ وعـــلـــى ســبــيــل املـ
املمزوج بلحم البقر. وعلى الرغم من أن هذه 
الفضيحة ال تعني أملانيا تحديدًا، إذ إن تلك 
اللحوم املغشوشة وصلتها من رومانيا، إال 
أنها تأثرت بها بشكل كبير، وقد اعتبرتها 

أزمة ثقة.
عندما يدخل املرء أي محل لشراء النقانق أو 
اللحم، يستطيع وبكل سهولة تتّبع مصدر 
ما يشتريه، وحتى اللحام الذي قام بالذبح. 
فكل نوع من اللحوم املعروضة للبيع، مرفق 
برقم املزرعة ورقم اللحام. ويستطيع املواطن 
بالتالي إدخــال األرقــام على شبكة اإلنترنت 
فــي نــظــام الــتــتــّبــع الــخــاص، حــتــى يــعــرف إذا 
كــانــت املــعــلــومــات صــحــيــحــة، أو كـــي يــتــقــّدم 
بشكوى في حال تعّرضه ألي نوع من الغش.

إلــــى ذلـــــك، فــــإن جــمــيــع الــعــلــب الـــتـــي تــحــوي 
لحم دجــاج أو غيره واملعروضة في املتاجر 
املزرعة  أملانيا، مــزّودة بعنوان  واملنتجة في 
ومكان الذبح، باإلضافة إلى تفاصيل أخرى 
ــن عــنــد شــرائــهــا  ــواطــ مـــن شــأنــهــا طــمــأنــة املــ
أو إتــاحــة املــجــال لــه لــلــتــقــّدم بــشــكــوى إذا ما 

تعّرض ألي سوء.

في اإلمارات فقط، ال بل في كل أنحاء الخليج. 
فـــالـــغـــالـــبـــّيـــة الـــعـــظـــمـــى تـــســـعـــى إلـــــى مــســّمــى 

الوظيفة، قبل الوظيفة بحّد ذاتها«.
للمهن  اإلمــاراتــّيــني  معظم  لرفض  وكنتيجة 
ــيـــات أن 53 فــي  ــائـ ــنّي اإلحـــصـ ــبـ تـ الــبــســيــطــة، 
املائة من إجمالي سكان اإلمارات يشتغلون، 
وأن نــســبــة الــبــطــالــة بـــني املـــواطـــنـــني هـــي 14 
فــــي املــــائــــة، فــــي حــــني أن تـــلـــك املـــســـّجـــلـــة بــني 
غير املــواطــنــني هــي 4 فــي املــائــة. كذلك تظهر 
اإلحصائيات أن نسبة العاملني إلى مجموع 
عدد السكان هي 75 في املائة. وتعترف وزارة 
ــّيـــة فــي تــقــاريــر أعــّدتــهــا، بــأن  الــعــمــل اإلمـــاراتـ
اإلمـــاراتـــي مرتفع  املــواطــن  مــســتــوى معيشة 
قبول  ال يستطيع  هــو  وبالتالي  عــام.  بشكل 
أنواع معّينة من املهن والوظائف، على غرار 
عمالة شركات املقاوالت أو تسويق البضائع 

والسلع وغيرها من املهن البسيطة.
وتـــشـــيـــر اســـتـــطـــالعـــات الـــــــرأي فــــي مــعــظــمــهــا 
ــّيــــني يــحــتــاجــون  ــاراتــ إلــــى أن املـــواطـــنـــني اإلمــ
ـــر لــهــم الــتــرقــيــات 

ّ
إلــــى أعـــمـــال ووظـــائـــف تـــوف

باإلضافة  واالمتيازات،  والحوافز  والــدورات 
إلـــى الــتــركــيــز عــلــى فــئــة املــتــقــاعــديــن واعــتــمــاد 
ــي مــعــظــم  ــ ــدوام الـــجـــزئـــي. وفـ ــ ــالـ ــ الـــتـــوظـــيـــف بـ
البسيطة. لذا،  األحيان، ال توفرها لهم املهن 

يبتعدون عنها.
ويبلغ ذلك االبتعاد مهنًا أخرى مثل التعليم، 
بحسب مــا يلفت ماجد وهــو مــواطــن يبحث 
عــــن عـــمـــل. وإذ يـــرفـــض االنـــــخـــــراط فــــي هـــذا 
الــســلــك، يــطــالــب »بــــإعــــادة الــنــظــر فـــي كيفّية 
كقيمة  للمدّرس  االجتماعّية  املكانة  تحسني 
فــاعــلــة ومـــؤثـــرة فـــي املــجــتــمــع«. ويـــوضـــح أن 
»تحسني أوضاعه املادّية كفيل بتعزيز هذه 
املهنة التي يعزف عنها غالبّية اإلماراتّيني«.

B

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يــقــّر طفل واحـــد مــن بــني كــل خمسة أطفال 
ــائـــالت دنــمــاركــّيــة،  ــّم تــبــنــيــهــم مـــن قــبــل عـ تــ
ــة لــتــمــيــيــز عـــنـــصـــري بــني  ــان عـــرضـ ــ ــه كـ ــأنـ بـ
بيانات  وبحسب  األصــيــلــني.  الدنماركّيني 
ــطــــالع أعـــــــــّده مــجــلــس  ــتــ خـــلـــص إلـــيـــهـــا اســ
شخصًا   1781 شمل  الحكومي،  الــشــكــاوى 
ألف،  الرشد من بني 18   

ّ
ى بلغوا ســن

َّ
متبن

فــإن هــؤالء الــذيــن تعود أصولهم إلــى دول 
غير أوروبّية - آسيوّية وأفريقّية وأميركّية 

التينّية - تعّرضوا ملضايقات.
ــة مـــن هـــــؤالء بــأنــهــم  ــائـ واعــــتــــرف 17 فـــي املـ
ــبـــب مــظــهــرهــم  ــرون بـــالـــتـــمـــيـــيـــز بـــسـ ــعــ ــشــ يــ
الــخــارجــي، ال ســّيــمــا لـــون بــشــرتــهــم. وعلى 
الــرغــم مــن أن هـــؤالء الــذيــن يــتــّم تبنيهم ال 
يعرفون شيئًا عن البلد مسقط رأسهم الذي 
أحــِضــروا منه في حني كانوا صغارًا جدًا، 
ــي، 

ّ
وال يــتــكــلــمــون ســـوى لــغــة األهــــل بــالــتــبــن

ــــدوا أنفسهم  املـــائـــة مــنــهــم وجـ فـــي  إال أن 7 

مــشــّرديــن، وقــد هــربــوا مــن مــنــازل العائالت 
الــســادســة عشرة  بــلــوغ  قــبــل  تهم 

ّ
الــتــي تبن

مــن عمرهم. واألمـــر بحسب هـــؤالء مرتبط 
بضغوط كبيرة شعروا بها نتيجة التفريق 
ذات  واألسئلة  املعاملة  وســوء  االجتماعي 
الفحوى العنصري التي كانت توّجه إليهم 

وهم صغار في املدارس.
ــفـــس مــــي بــريــت  ــنـ ــة الـ ــاملــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى عــ
ي 

ّ
التبن شــــؤون  فــي  املتخصصة  ســكــيــولــد 

»الدنمارك  فإن  املرافقة،  النفسّية  واملشاكل 
ــب بــالــنــاس املــتــحــّدريــن  مجتمع غــيــر مــرحِّ
مــن ثقافات أخـــرى، وال هــؤالء الــذيــن تكون 
لذلك، يواجه  أبنائه.  أشكالهم مختلفة عن 
أنــاس  قبل  مــن  ون عنصرّية 

َّ
املتبن األطــفــال 

املتاجر  فــي  باإلنكليزّية  إليهم  يتحدثون 
بــاعــتــبــارهــم أجــانــب، إلـــى جــانــب معامالت 
سيئة أخرى«. وبحسب نتائج االستطالع، 
ــفــــال الـــذيـــن تم  فــــإن 30 فـــي املـــائـــة مـــن األطــ
تبنيهم من بلدان أخرى خالل عاَمي 1979-

1980، راجعوا عيادات نفسّية.

لكن مسؤول »منتدى سياسة التبني« يونغ 
سونغ والش يلفت إلى أن األمــر أســوأ مما 
عديدة  »مشاكل  إن  ويقول  البحث،  عرضه 
تـــبـــرز فـــي املـــراهـــقـــة، عــنــدمــا تـــبـــدأ األســئــلــة 
اآلخرين  عــن  املختلف  والشكل  الهوية  عــن 

طَرح، ال سّيما سؤال: »من أكون؟«.
ُ
ت

أينا دوغوورد )23 عامًا( دنماركّية متبناة، 
تـــعـــود أصـــولـــهـــا إلــــى ســريــالنــكــا. تــتــحــّدث 
بصراحة عّما عانته، فتقول: »في طفولتي 
كانوا يسألونني: أيتها الزنجّية، كم دفعوا 
أنــه تم   »األطــفــال ظنوا 

ّ
أن ثمنك؟«. تضيف 

، كسلعة ما«.
ً
شرائي فعال

ــر شــديــد فــي حــديــث إلــى 
ّ
وتــقــول أيــنــا بــتــأث

الــقــنــاة الــدنــمــاركــّيــة: »كـــان شيئًا فظيعًا أن 
الــتــي ال أعــرف  بـــأن أمـــي  أفــّكــر  يجعلونني 
ــــي«. الـــيـــوم، أيــنــا مــديــرة  غــيــرهــا، لــيــســت أمـ
ل 

ّ
بتدخ وتــطــالــب  التبني،  شــبــاب  لجمعية 

ــي مــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــم لـــوقـــف  ــ رســــمــــي فـ
املضايقات العنصرّية بحق األطفال الذين 

يهم وإحضارهم إلى الدنمارك.
ّ
يجري تبن

ــمـــي،  ــلـ ــعـ ــال الـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــن قــــصــــص الـ ــ كـــثـــيـــر مــ
وأشــرطــتــه الــســيــنــمــائــيــة، تــتــنــاول تـــوارد 
الفكرة  الخواطر بني دماغني. وكان لهذه 
الــخــالبــة مــوقــع مميز لــدى اإلنــســان على 
كثير من  العصور. وربما ظهرت في  مــّر 
االحتيال. وفي  قائمة على  األحيان مهن 
ــاالت، كــــانــــت تـــصـــنـــف فــكــرة  ــ ــحــ ــ مـــعـــظـــم الــ
ــــة وسيلة  االتـــصـــال عــن بــعــد، مــن دون أّي
ــات الـــدمـــاغـــيـــة، في  اتـــصـــال ســــوى املــــوجــ
ــيـــات واألفـــعـــال  خـــانـــة الــســحــر والـــروحـــانـ
الخارقة للطبيعة البشرية. وكانت دائمًا 
من األمور التي ال يتقبلها العقل العلمي 

التجريبي.
لــكــن، وفـــي عـــام 1882، وضـــع األكــاديــمــي 
اإلنـــكـــلـــيـــزي، فـــريـــدريـــك مـــايـــرز، مصطلح 
بني  فكري  اتصال  ه 

ّ
بأن وعّرفه  التخاطر. 

دماغ ودماغ آخر، أو عدة أدمغة أخرى من 
دون واسطة الحواس الخمس.

ومــنــذ ذلــــك الـــحـــني، تــأســســت الــكــثــيــر من 
ــارب، الــــتــــي خــــاض  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ الــــــــدراســــــــات وال
فــيــهــا عــالــم الــنــفــس الــنــمــســاوي الشهير، 

أكــثــر  ازدادت  كـــمـــا  ــد.  ــ ــــرويـ فـ ســيــغــمــونــد 
ــاردة، بـــني الــقــوتــني  ــبــ فـــي فــتــرة الـــحـــرب الــ
العظميني، االتحاد السوفياتي والواليات 
املـــتـــحـــدة، وتــســابــقــهــمــا عــلــى الــفــتــوحــات 

العلمية في شتى املجاالت.
واليوم، يعود العلماء األميركيون بالذات 
التجارب. ويشير موقع »بيغ ثينك«  إلى 
ــام بــهــا عــلــمــاء من  ــرة قــ ــيـ ــى تــجــربــة أخـ إلــ
جـــامـــعـــة واشـــنـــطـــن فــــي ســـيـــاتـــل. وتــمــكــن 
من  الــجــامــعــة  فــي  الكومبيوتر  مهندسو 
الــربــط بــني دمـــاغـــني، لــيــتــعــاونــا فــي لعبة 
تعمل  أدوات  بــاســتــخــدام  وذلــــك  فــيــديــو، 
ــيـــة، إلــى  ــات الـــدمـــاغـ ــوجــ عــلــى تــحــويــل املــ

رسائل إلكترونية مشفرة. 
وارتـــدى مرسل املعلومات خــوذة سميت 
»إي إي جي« التقطت إشــارات كهربائية 
الدماغية، بينما كان  صــادرة من قشرته 
يــفــكــر فـــي تــحــريــك يــديــه أو رجــلــيــه. هــذه 
ــلــــت عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت إلـــى  اإلشــــــــــارات أرســ
تّم  ارتــجــاجــات  إلــى  ترجمها  كومبيوتر، 
تسليمها إلـــى دمــــاغ املــتــلــقــي، الــــذي كــان 

ــوذة مـــــــزودة بــمــغــنــاطــيــس.  ــ يــســتــخــدم خــ
 عليه 

ّ
وفهم من خاللها املتلقي مباشرة أن

إطالق صاروخ في اللعبة. وهي الترجمة 
الفعلية لها.

وتعتبر هذه التجربة الثانية من نوعها 
برشلونة  مدينة  فــي  تجربة  بعد  أخــيــرًا، 
اإلسبانية. وفيها انتقلت كلمات قصيرة 
ــــني لـــشـــخـــصـــني يـــعـــيـــشـــان فــي  ــاغـ ــ بـــــني دمـ

قارتني.
يغير  أن  الخواطر  لــتــوارد  يمكن  وبينما 
 
ّ
املجتمع فعليًا، وبطرق غير متوقعة، فإن
بــدايــتــهــا. فال  فــي  زالـــت  مــا  التكنولوجيا 
العواطف، أو األفكار، تواصلت بعد. كما 
 الــوتــيــرة، الــتــي يعمل خــاللــهــا الــدمــاغ 

ّ
أن

فـــي نــقــل املــعــلــومــات، مـــا زالــــت مـــحـــدودة. 
ــــل بــضــع  ــــرسـ يـ الــــشــــخــــص أن  ــان  ــكــ ــإمــ ــبــ فــ
»بتات« في الدقيقة مرتديًا خوذة »إي إي 
إرســـال لغة محكية  جــي«، بينما يتطلب 
من دماغ إلى آخر 3 آالف بت في الدقيقة، 

 تقدير.
ّ

على أقل
)إعداد: عصام سحمراني(

أطفال الدنمارك بالتبنّي يطالهم التمييز

توارد األفكار بين دماَغين حقيقة علمية

ال تبدأ مأساة الطفل غير الشرعّي في اللحظة التي تلده أمه العزباء، وال تنتهي بتعثّر حصوله على أوراق ثبوتيّة وال 
بصعوبة تسويته ألوضاعه المدنيّة. فهو قد يُشرّد ويعاني مشكالت نفسيّة تغّذيها تصنيفات المجتمع

بانتظار من يثبت نسبهم 
في الجزائر

أطفال غير شرعيّين

الجزائر ـ جازية سليماني

ــداد األطــــــفــــــال الــــجــــزائــــرّيــــني  ــ ــعــ ــ يــــتــــجــــاوز تــ
ــار الـــــزواج أو »غير  الــذيــن ولــــدوا خــــارج إطــ
الشرعّيني«، أربعة آالف طفل سنويًا. وتطرح 
الهيئات املعنّية إشكالّية إثبات نسب هؤالء، 
م ندوات خاصة وحلقات دراسّية حول 

ّ
وتنظ

هذا املوضوع الحساس.

الزهراء بن براهيم  وتشير املحامية فاطمة 
إلى أن معظم قضايا إثبات النسب يخسرها 
املحامون أمام املحاكم. أما السبب، فتعيده 
إجــــــراء تحليل  أن طــلــبــات  إلــــى  الــحــقــوقــّيــة 
غــالــبــًا ما  إيـــــه(  ــنــــووي )دي إن  الــ الــحــمــض 
ض، وذلك بحسب املادة التي تنّص على: 

َ
رف

ُ
ت

»يجوز للقاضي«. 
وهـــي بــالــنــســبــة إلــيــهــا تــخــدم جــهــات لديها 

مصلحة في ذلك، كالشخصيات واملسؤولني 
ــبــون بــاالعــتــراف بــنــســب أطــفــال 

َ
الــذيــن يــطــال

أبصروا النور نتيجة »أخطاء« لم يرتكبوها، 
وتــصــبــح سلطة الــقــاضــي »الــتــقــديــرّيــة« في 

خدمتهم.
وتشير إلــى أنــه في إحــدى القضايا، عندما 
قبل قاٍض بإجراء هذا التحليل ملعرفة نسب 
مــواطــن مــا، رفــضــت الــشــرطــة العلمّية األمــر 

بحّجة عدم إمكانّية القيام بذلك إال في حالة 
جرائم القتل أو غيرها من الجرائم الخطيرة.

وفي هذا اإلطار تدعو بن براهيم القضاة إلى 
فتح املجال أمــام إجــراء مثل هــذه التحاليل 
الــذيــن  إلـــى األشــخــاص  املــصــيــرّيــة بالنسبة 
يـــرغـــبـــون بــمــعــرفــة نــســبــهــم، بـــهـــدف تــفــادي 
األنــســاب. فهي وبحكم ممارستها  اخــتــالط 
بإثبات  متعلقة  قضايا  وتوليها  املــيــدانــّيــة 

ــزائــــري ال  ــقـــاضـــي الــــجــ ــنـــســـب، تــعــلــم أن الـ الـ
يستجيب في 99 في املائة من القضايا إلى 
ــراء تــحــلــيــل جــيــنــّي، نــظــرًا لتمتعه  ــ طــلــب إجـ
املجال  هــذا  فــي  الــتــقــديــرّيــة«  »السلطة  بتلك 

والتي تسمح له برفض هذا الطلب.
واملــــادة 40 مــن قــانــون األســــرة الــتــي ترتبط 
سلبيات  تتخللها  النسب،  تحديد  بمسألة 
عّدة وهي بحاجة إلى الكثير من التعديالت 

إذ إنها ال تحيط بالواقع الجزائري، بحسب 
ــخــــاص  ــن بــــراهــــيــــم. وتــــصــــف وضــــــع األشــ ــ بـ
ــّيــــني، بـــأنـــه كــــارثــــّي.  املــــولــــوديــــن غـــيـــر شــــرعــ
فـــأوضـــاعـــهـــم املـــدنـــّيـــة تــبــقــى مـــجـــهـــولـــة، مــا 
يمنعهم من إنجاز أمور عّدة كتأمني السكن 
والعمل والدراسة. ويتحّولون إلى أشخاص 

من دون هوّية.
وفــــي نــــدوة خــاصــة بــــ »الــطــفــولــة املــســعــفــة« 
ُعـــقـــدت أخـــيـــرًا فـــي مــركــز عــيــســى مــســعــودي 
الــثــقــافــي فـــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة وشــاركــت 
فيها بن براهيم، دعا حقوقّيون إلى ضرورة 
لألطفال  الهوّية  وثيقة  بمنح  البلدّية  ل 

ّ
تكف

»مجهول«  كلمة  وشــطــب  النسب  مجهولي 
من شهادة السوابق العدلّية والجنسّية.

من جهته، أشار رئيس جمعية »ندى« عبد 
استطاعت  أن جمعيته  إلــى  عرعار  الرحمن 
إثبات نسب  مدني،  تأسست كطرف  بعدما 
200 شخص مولود غير شرعي أمام العدالة 

من خالل الدليل العلمي: الحمض النووي.
ــنـــدوة إلــى  إلــــى ذلــــك، دعــــا املـــشـــاركـــون فـــي الـ
اعتماد »قواعد الشريعة اإلسالمّية وحدها« 
من دون القانون الوضعي الحالي املقتبس 
ــل 

ّ
ــن الـــقـــانـــون الـــفـــرنـــســـي، لــضــمــان »الــتــكــف مـ
الكلي« بحقوق األطفال مجهولي النسب.

ــوة عــاجــلــة  ــ ــي الـــســـيـــاق نــفــســه، كـــانـــت دعـ وفــ
ترافق  اجتماعّية  رقابّية  لجنة  تشكيل  إلــى 
هـــؤالء األطــفــال فــي داخـــل الــعــائــالت، للتأكد 
مــــن ســالمــتــهــم وحـــمـــايـــة كـــرامـــتـــهـــم. كـــذلـــك، 
كــانــت تــشــدد على ضـــرورة اعــتــمــاد سياسة 
واضحة لتلبية احتياجات الشباب املراهق، 
املــجــتــمــع للتقليص مــن ظــاهــرة  واســتــنــفــار 

ــانــــت الـــجـــزائـــر قــد  األمــــهــــات الــــعــــازبــــات. وكــ
ـــني أكــثــر من 

َ
ــني األخـــيـــرت

َ
أحــصــت فـــي الــســنــت

ثالثة آالف أم عازبة وسبعة آالف طفل غير 
شــرعــّي، وهـــو مــا يعني ارتــفــاع نسبة عــدد 
الشرعّية«  »األطــر  خــارج  املولودين  األطفال 
ــة، 

ّ
ر بــدق

ّ
أو الـــــــزواج. لــكــن إحـــصـــاءهـــم يــتــعــذ

ــام بــالــتــالــي بــعــيــدة عــن الــواقــع،  فتبقى األرقــ
وهـــــــو األمـــــــــر الـــــــــذي يـــســـتـــهـــجـــنـــه املـــجـــتـــمـــع 

الجزائري العتبارات دينّية.
ــإن املــــشــــّرع الــــجــــزائــــري يــحــمــي  ــ ــك، فـ ــ ــــى ذلــ إلـ
األمــهــات الــعــازبــات مــن خــالل أطــر قانونّية. 
ــذه الــفــئــة مــن األمــهــات،  فــالــقــانــون يــحــمــي هـ
الدولّية  االتــفــاقــيــات  مــن  جملة  على  مرتكزًا 
املبرمة في إطار الدفاع عن حقوق اإلنسان، 
ر مادة صريحة تقّر 

ّ
على الرغم من عدم توف

بــذلــك. وكــانــت الــدولــة الــجــزائــرّيــة قــد أنشأت 
أيضًا مراكز إسعاف اجتماعي إليواء هؤالء 

النسوة.
 األم العزباء في 

ّ
من جهة أخرى، يحفظ حق

التخلي عن طفلها الذي يولد في مستشفى 
أو فــي أحــد دور الحضانة وإكــمــال حياتها 
بــعــيــدًا عــنــه. بــالــتــالــي، فــــإن الــــذي سيعاني 
الحـــقـــًا هـــو ذلــــك الــطــفــل الـــــذي يــحــمــل كنية 

»مجهول النسب« طوال حياته. 
وتجدر اإلشارة إلى أن عددا كبيرا من هؤالء 
ــال الـــذيـــن مـــا زالـــــوا صـــغـــارًا أو الــذيــن  ــفـ األطـ
بسبب  بصمت  يعانون  راشــديــن،  أصبحوا 
شأن  فمن  عنهم.  ني 

ّ
تخل الــلــواتــي  أمهاتهن 

ذلــك أن يخلق لديهم اضــطــرابــات قــد تعّوق 
تــوافــقــهــم الــنــفــســي وتــعــّوقــهــم عـــن مــمــارســة 

حياتهم الطبيعّية في مجتمعاتهم.

»ما زالت النظرة إلى المهن البسيطة متخلّفة« )فرانس برس(

)Getty( ال بّد من »التعامل اإلنساني« مع الماشية

الجزائر

الجزائر

7000
طفل غير شرعّي و3000 

أم عازبة، في خالل 
السنَتين األخيرَتين في 

الجزائر. والمعنيّون يرون 
األرقام متواضعة.
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صحافيون عراقيون يشهدون على جحيم الموصل
بغداد ـ علي العزاوي

»كل شــيء قابل للنشــر، والتصوير مســموح 
لجميــع الصحافيــن، لكــن يجب أن يمر على 
ملدينــة  الشــرعي  الوالــي  أو  الخليفــة  ديــوان 
املوصــل )405 كلــم شــمال بغــداد(. الصــورة 
والصــوت ال يخرجــان إال بموافقــة، والخبــر 
والتقريــر يخضعــان لتعديــل وتنقيــح قبــل 
فــي  اإلعــدام  وإال  العلــن،  إلــى  خروجهمــا 
ســاحة املدينــة العامــة علنــًا ســيكون مصيــر 
املخالــف« بهــذه الكلمــات يســرد الصحافــي 
»الدولــة  تنظيــم  تعاطــي  املولــى  محمــد 
اإلســامية فــي العــراق والشــام ـ داعــش« مــع 
الصحافين في املوصل. املولى كان قد نجا 
نشــره  بعــد  »داعــش«،  مقصلــة  مــن  بنفســه 
تقريرًا حول ممارســات عناصر التنظيم مع 
األهالي، واســتيائه على منازل املســيحين 
علــى  العراقــي  اإلســامي  الحــزب  وأعضــاء 

إحدى املحطات الفضائية املحلية.
»العربــي الجديــد« ال أنصح  ويقــول املولــى لـ
النــاس بتصديــق كل مــا يخــرج مــن املوصــل 
علــى  يجــرؤ  ال  فالصحافــي  مطلــق،  بشــكل 
نقــل كل شــيء يغضــب »داعــش« مــا دام هــو 
في مناطق نفوذ التنظيم. ويضيف »تنظيم 
نفــوس  فــي  الرعــب  زرع  اإلســامية  الدولــة 
الصحافيــن، بقتلــه عــددًا منهــم أمــام مــرأى 
من زمائهم الذين خالفوا أوامره. لكن نحن 
اليــوم فــي املوصــل ننجــح فــي إيجــاد طــرق 
التفــاف علــى »داعــش«، مــن بينها اســتخدام 
أســماء حركيــة فــي نشــرنا للتقاريــر، وإعداد 
كــي  إلــى »داعــش«  تقاريــر خاصــة نرســلها 
»الصحافيــن  أن  ويبــّن  عليهــا«.  يطلعــوا 
املوصــل يخضعــون  فــي  املوجوديــن حاليــًا 
لسلطة »داعش«، والصدق في عملهم يعني 
اإلعــام  وســائل  أغلــب  أن  تجــد  لــذا  املــوت، 
العامــة  بالصــور  تكتفــي  معهــم  املتعاقــدة 
ذلــك،  غيــر  تظهــر  وال  والشــوارع،  لألســواق 
واألخبار تســتقيها منهم، لكن تنســبها إلى 
ويشــير  محليــة«.  ومصــادر  عيــان  شــهود 
املولــى إلــى أن »مخالفــة تعليمــات التنظيــم 
أمــام  ســاعات  خــال  ســتكون  أنــك  تعنــي 
بســبب  عامــة،  ســاحة  فــي  اإلعــدام  مصيــر 
مخالفتــك للشــروط التــي يفرضهــا التنظيــم 
على الصحافين العاملن في نقل األحداث. 
ولكننا نعمل على كشف ما يقوم به التنظيم 
نينــوى،  تطــال جميــع مكونــات  مــن جرائــم 
ومنها الصحافيون. فنحن حن نريد القيام 
مــا،  موضــوع  عــن  صحافــي  تقريــر  بإعــداد 
نقدم نسخة من التقرير إلى املكتب اإلعامي 
التابــع للقاضــي الشــرعي الــذي يطلــع عليه، 
ويعيــد املوضــوع لنــا بعــد التدقيــق وحــذف 
حــن  ولكننــا  »داعــش«،  نهــج  يخالــف  مــا 
ننشــر األخبار نرســل تقارير ثانية غير تلك 
التقاريــر التــي ســلمناها للمكتــب اإلعامــي 
فيــه  التقريــر  ويكــون  »داعــش«،  لـ التابــع 
مــن  »داعــش«  انتهــاكات  تنشــر  معلومــات 
خــال مــا نــراُه مــن انتهــاكات ضــد مكونــات 
املحافظــة«. موضحــًا أن »مســؤولي تنظيــم 
الدولــة اإلســامية ال يثقــون في الصحافين 
فــي نينــوى، ونحــن ال نســتطيع  العراقيــن 
إجــراء  حتــى  أو  »داعــش«  مواقــع  تصويــر 
لقاءات مع مسؤول التنظيم أو غيره، بسبب 
تصريحــات  بأيــة  اإلدالء  التنظيــم  رفــض 
لوســائل اإلعــام«. ويضيــف أن »الكثيــر مــن 
واســتقروا  املحافظــة  تركــوا  الصحافيــن 
»داعــش«  ســيطرة  عــن  بعيــدة  مناطــق  فــي 
كمحافظات إقليم كردستان وكركوك وحتى 
تركيــا، وجميعهــم يعتمــدون علــى مصــادر 
محليــة وأقاربهــم فــي نقــل األحــداث الجارية 
فــي املدينــة بشــكل يومــي مــن مواقــع بديلــة 
وتنســب علــى أنهــا مصــادر محليــة، حفاظــًا 
فــي وســائل اإلعــام  العاملــن  علــى ســامة 
واالســتمرار فــي بــث األخبــار والتقاريــر عــن 

انتهاكات التنظيم في نينوى«. 
ويؤكــد الصحافــي الــذي تــرك مدينتــه ولجــأ 

في الميدان

A

مجــال  فــي  »العاملــن  أن  بديــل  موقــع  إلــى 
مواقــع  يســتخدمون  واإلعــام  الصحافــة 
فــي نينــوى، منهــا  بديلــة لنشــر مــا يحــدث 
إخباريــة  ومواقــع  و»تويتــر«  »فيســبوك 
تنقــل الحقيقــة كمــا هــي، مــن دون تحريــف 
»الصحافيــن  أن  إلــى  الفتــًا  للحقائــق«. 
العمــل  تركــوا  نينــوى  فــي  زالــوا  مــا  الذيــن 

لــدى املؤسســات الصحافيــة التــي يعملــون 
فيهــا. وهــذه األخيــرة تخلت عن صحافييها 
وقطعــت مصــدر عيشــهم ورواتبهــم، وبهــذا 
أصبــح الصحافــي بــن نارين: نــار »داعش«، 

ونار تهمة امتهان العمل الصحافي«. 
مــن جهتــه يقــول الصحافــي عمــر الجبــوري، 
»العربــي  وهــو أحــد العاملــن فــي نينــوى، لـ

الجديد«، إن »العمل الصحافي مع »داعش« 
مقابــل  حياتــك  تخســر  فقــد  جــدًا،  صعــب 
خبــر أو تقريــر.. وتمكنــت مــن كتابــة العديــد 
قيــام  عــن  التقاريــر بأســماء مســتعارة،  مــن 
يونــس،  اللــه  نبــي  مرقــد  بتفجيــر  التنظيــم 
أعضــاء  منــازل  علــى  التنظيــم  وســيطرة 
وتفجيرهــا،  العراقــي  اإلســامي  الحــزب 
ومصــادرة منــازل املســيحين، وأعمل باســم 
مســتعار لغــرض نشــر تقاريــر إعاميــة عــن 
األحــداث الجاريــة فــي املدينــة«. ويشــرح أن 
»أي مــادة تنشــر مــن دون موافقــة التنظيــم 
بصاحبهــا  تــودي  قــد  عليهــا  االطــاع  أو 
إلــى إحــدى الســاحات العامــة، ليكــون علــى 
موعد مع القدر املحتوم. وبعد قتل التنظيم 
لعــدد مــن صحافيــي نينــوى، الجميــع بــات 
يخشــى أن يلقــى ذات املصيــر«. وعــن حــاالت 
القتــل التــي طالــت الصحافيــن فــي نينــوى، 
يؤكــد الجبــوري أن »تنظيــم داعــش قتل منذ 
يونيو/حزيــران  مــن  العاشــر  فــي  دخولــه 
2014 ولغايــة اليــوم نحــو ســتة صحافيــن، 
وهــم بــن فنــي وصحافــي وعامل فــي قنوات 

محلية«. 
ضرباتــه  الدولــي  التحالــف  توجيــه  وبعــد 
مــن  التنظيــم  زاد  »داعــش«  ضــد  الجويــة 
فــي  العاملــن  الصحافيــن  علــى  الهجــوم 
ينقلــون  الصحافيــن  أن  »والســبب  نينــوى 
معلومــات أمنيــة عــن مواقع التنظيــم« يقول 
الجبــوري. ويشــير إلــى أن »التنظيــم ال يــزال 
أهالــي  مــن  صحافيــًا   14 نحــو  يختطــف 
وآخــرون  فنيــون  موظفــون  بينهــم  نينــوى، 
ليســوا صحافيــن، بــل موظفــو إدارة، وهــم 

في حكم املجهول«.
 من جانبه يقول الصحافي مهند البجاري، 
»العربي الجديد«،  وهــو من أهالي نينوى، لـ
إن »الصحافي مسموح العمل له في نينوى، 
ولكنه يكون تحت الرقابة، وقد يدفع حياته 
ثمنــًا لخبــر أو صــورة صحافيــة ينقلهــا مــن 
نينــوى؛ ألن التنظيــم يطالــب بــأن يكــون كل 
مــا ينشــر تحــت الرقابــة«. منوهــًا بــأن هنــاك 
أخبــارا غيــر دقيقة تنشــر عن نينــوى وتنقل 

على أنها مصادر محلية أو شهود عيان.
ويوضح البجاري أن »الصحافين يتخفون 
اآلن بعــد إعــدام ســتة صحافيــن أمــام حشــد 
مــن النــاس بتهــم لفقــت لهــم؛ ألنهــم يعملــون 

في مؤسسات تابعة للحكومة«. 
الصحافيــن  نقيــب  يقــول  جهتــه،  مــن 
»العربي  العراقين مؤيد الامي في حديث لـ
الجديد«، إن »نقابة صحافيي العراق تتابع 
بقلــق شــديد مــا يقــوم بــه تنظيــم »داعــش« 
مــن خــروق إنســانية تصــل إلــى حــّد الجرائم 
الكبــرى؛ ألنــه يختطــف ويقتــل الصحافيــن 
النظــرة  فــي  أو  الــرأي  فــي  الذيــن يخالفونــه 
لألحــداث األمنيــة والسياســية. وهــذا األمــر 
التــي  الدوليــة  القوانــن  حســب  مرفــوض، 
واألطبــاء؛  الصحافيــن  اســتهداف  تحــرم 
ألنهــم يعملــون علــى نقــل الحقائــق... ولكــن 
هــذا التنظيــم املجــرم ال يعــرف القانــون وال 
القتــل.  ولغــة  الجميــع  تكفيــر  يعــرف ســوى 
بشــكل  عراقيــن  اســتهدف صحافيــن  وقــد 
يونيــو/ شــهر  مــن  العاشــر  بعــد  مباشــر 
فقــدت  »النقابــة  أن  مبينــًا   .»2014 حزيــران 
والفنيــن؛  الصحافيــن  مــن  ســتة  نحــو 
عــن  التنظيــم  قبــل  مــن  اســتهدافهم  بســبب 
طريــق الخطــف والقتل فــي نينوى.. وال يزال 
يختطــف نحــو 14 آخرين. ونحن نعمل على 
تجريــم هــذا التنظيــم، وتعريــف العالــم بمــا 
نفــذه مــن جرائــم بحــق صحافين مســتقلن 

وعاملن في مؤسسات محلية ودولية«.
نينــوى  فــي  الجهنمــي  املشــهد  هــو  هــذا 
التــي تبــدو حاليــًا مــن أخطــر املناطــق علــى 
الصحافيــن الذيــن يعملــون فــي مؤسســات 
مــا  وعلــى  مســتقلة.  أو  حكوميــة  خاصــة، 
يبــدو، فإن سياســة »داعــش« بقطع الرؤوس 
مضــى،  وقــت  أي  مــن  أكثــر  جديــة  تبــدو 
وتحديدًا عندما يتعلق األمر بالصحافين.

ممنوع نشر أي 
مادة إن لم تمّر على 

مكتب »داعش«

بين  الموت«  أو  »الحياة  عالقة  وتحديدًا  الموصل،  في  يجري  ما  حقيقة  العالم  يجهل 
»داعش« والصحافيين. في ما يلي شهادات لناجين من هذا الجحيم

»داعــش« يحــّدد شــروطًا للعمــل الصحافــي فــي نينــوى 
ويصــدر قائمــة باملطلوبــن منهم. وعن قائمة املطلوبن 
التــي أرعبــت صحافيي نينــوى، يؤكد الصحافي محمد 
أن«داعــش  الجديــد«  »العربــي  مــع  حديثــه  فــي  املولــى 
أصدر قائمة بأســماء أربعن صحافيًا وبشــكل مفاجئ، 
حيث أصبح الصحافي مطاردًا ومســتهدفًا بســبب نقله 
للحقائــق.  وأصــدر التنظيــم وثيقــة حــدد فيهــا 11 نقطة 
للعمل الصحافي ضمن والية نينوى )حسب ما يسميه 
التنظيــم(، تحــت شــروط أشــبه مــا تكــون بوضــع حبــل 
املشــنقة على رقبة الصحافي، ومصادرة حرية التعبير 

في نقل األحداث«.  
ويؤكــد املولــى أن أيــًا مــن صحافيــي نينــوى لــم يتقــدم 
أو  الخبــر  ينقــل  أو حتــى  الشــروط،  هــذه  للعمــل تحــت 

التابعــة  اإلعاميــة  املكاتــب  إشــراف  تحــت  الصــورة 
للتنظيم. ويشير املولى إلى أن »تنظيم داعش اعتقل في 
حي ســومر جنوب املوصل، األخوين أحمد رافع وإيثار 
رافــع، وهمــا يعمــان بقنــاة »ســما املوصــل« الفضائيــة، 
كمــا اعتقلــت العناصــر الصحافــي ياســر الحــاج أحمــد 
محمــود الــذي يعمــل مهندســًا بالبث املباشــر مــن منزله 
ياســر  الصحافــي  املصــور  واعتقلــت  امليثــاق،  حــي  فــي 
القيســي فــي حــي االنتصــار جنــوب املوصــل، ولــم يعلــن 

التنظيم عن أسباب االعتقال«. 
وحتــى الســاعة يبقــى مصيــر هــؤالء مجهــواًل، فــي وقــت 
ســبب  عــن  معلومــات  أيــة  إعطــاء  عــن  التنظيــم  يمتنــع 
املنظمــات  تعجــز  فيمــا  تواجدهــم،  مــكان  أو  اعتقالهــم 

الحقوقية عن الوصول إلى هذه املناطق.

خطف وشروط ورعب
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MEDIA
منوعات

»#براءة_مبارك« و»#محاكمة_مبارك« تغريد
و»#مبارك«، هذه هي األوسمة الثالثة 

األكثر تداوًال في مصر، إذ ترك المغردون 
المصريون كل المواضيع األخرى، ومن 

ضمنها تلك المرتبطة مباشرة بالرئيس، عبد 
الفتاح السيسي، لمناقشة موضوع براءة 

مبارك. وتحولت التغريدات في أوقات كثيرة 
إلى معارك افتراضية بين مؤيدي المخلوع 

وبين مناصري الثورة.

في السعودية أيضا يبدو اهتمام المغردين 
مرّكزًا على موضوع واحد وهو اعتقال 

الناشطة لجين الهذلول. وكانت أكثر 
األوسمة تداوًال هي »#اعتقال_لجين_
الهذلول« و»#لجين_على_الحدود«. 

وجاء ذلك بعد اعتقال السعودية إياها، 
إثر محاولتها الدخول إلى بالدها بسيارتها. 

وطالب المغردون بإطالق سراحها، كما 
عادت حملة دعم قيادة النساء إلى الواجهة.

 operation وصل عدد متابعي حساب
ferguson إلى حوالى 70 ألف مغرد على 
موقع »تويتر«. ويتابع هذا الحساب كل 

التطورات التي تدور في ميزوري، فيرغسون 
تحديدًا بعد االحتجاجات والمواجهة بين 

مواطنين من أصول أفريقية والشرطة. 
ويقوم الحساب بنشر األخبار دقيقة بدقيقة 
حول التطورات في المنطقة مع نشر صور 

وفيديوهات.

يحاول الصحافيون البحث عن طرق »ملتوية« للقيام بعملهم )األناضول(

قضايا

أحمد سيف

»بــي  الـ تغطيــة  تظهــر  مجــددًا، 
اآلن  الدائــر  للصــراع  ســي«  بــي 
انحيازهــا  املحتلــة،  القــدس  فــي 

للرواية اإلسرائيلية.
»بــي ِبــي ســي« باإلنجليزية  يقــول مراســل الـ
والنص املنشور في املوقع العربي واملترجم 
أمــام  األقصــى  املســجد  إغــاق  إن  بدقــة، 
املصلــن تــم بعــد إطــاق النــار علــى »ناشــط 
مؤتمــر  فــي  يشــارك  كان  يمينــي«  يهــودي 
يبحــث في »توســيع حــق اليهود« في الحرم 
بــه  قــام  مــا  علــى  ردًا  كان  أنــه  أي  الشــريف. 
الفلسطينيون، تمامًا كما بررت قبل أسابيع 
العــدوان علــى غــزة، وطوال الوقــت، بأنه جاء 
وليــس  الفلســطينية،  الهجمــات  علــى  ردًا 
ضمــن سياســات إســرائيلية تصعيديــة فــي 

أراٍض تحتلها قوات أجنبية.
استشــهاد  عــن  اإلســرائيلية  الروايــة  نــص 
شــر 

ُ
معتــز حجــازي مطلــع الشــهر املاضــي ن

كامــا علــى موقــع املحطــة، وهنــاك تغييــب 
الرســمية  ليــس  الفلســطينية،  للروايــة 
وجــرى  الفقيــد،  ذوو  رواه  مــا  بــل  فحســب، 
اإلشارة إليه في رسالة بثت في وقت مبّكر.

»معتز حجازي عضو في مجموعة متشددة، 
تقــول الشــرطة إنــه أطلــق النــار عليهم بينما 
كانــوا يحاصــرون املنــزل، وإنهــم ردوا علــى 
النــار، وتمــت إصابة املتهــم«. يتحدث النص 
بتفاصيــل عــن إصابــة »الناشــط اليهــودي« 
في معدته وقلبه.. وبالطبع لم َيِرد وال حرف 
واحــد عــن كيفيــة قتــل معتــز، رغــم أن الرواية 

والرواة موجودون: األب واألخت واألخ.
»بــي  الـ مراســل  يعتبــر  آخــر  موضــع  فــي 
»املجمــع،  أن  كونيكــي،  كيفــن  ســي«  بــي 
ويضــم  لليهــود  الهيــكل  بجبــل  املعــروف 
املسجد األقصى، ثالث األماكن املقدسة عند 
املســلمن، هــو أكثــر مــكان مقــدس لليهــود«.. 
فــي  اليهــود  بحــق  توحــي  مخادعــة  لغــة 

جَمع كله.
َ
امل

بالعربيــة  ســي«  بــي  »بــي  الـ موقــع  يظهــر 
األخــرى،  اللغــات  وعشــرات  واإلنجليزيــة 
األقصــى  املســجد  ســاحة  يســّمي  مجســمًا 
»الحائــط  إلــى  يشــير  الهيــكل«  »جبــل  بـ
الغربــي«. ولكنــه هنــا يتناســى أن املســلمن 

يسمونه حائط البراق. 
وتعزيــزا للروايــة اإلســرائيلية التــي توحــي 
بــأن الصــراع اآلن فــي القــدس صــراع دينــي، 
ويــدور حــول حقــوق العبــادة والصــاة فــي 
مكان مقدس للجميع، يلتقي املراسل نيفتال 
الــذي  اإلســرائيلي  االقتصــاد  وزيــر  بينيــت 
يشكو حرمان اليهود من الوصول إلى أكثر 
األماكن اليهودية قدسية.. ال وجود بالطبع 
ملسؤول فلسطيني يرّد على مزاعم املسؤول 
»بي بي  همت الـ

ُّ
اإلسرائيلي. لقد سبق وأن ات

ســي« بأنها أصبحت ناطقة باســم إسرائيل 
من كثرة الناطقن العسكرين والسياسين 
الذيــن تمــت مقابلتهــم أثنــاء العــدوان علــى 
غــزة، فــي ظــل غيــاب متحدثــن فلســطينين، 

وهي تكرر ذلك مجددا.
وكالعــادة، تغييــب شــبه كامــل ومتكرر لذكر 
مــا تقــره األمــم املتحــدة عن احتال إســرائيل 
وأنهــا  محتلــة،  وكونهــا  الشــرقية،  للقــدس 
املحتلــة.  الفلســطينية  األراضــي  مــن  جــزء 
قاعــدة يتــم العمــل بهــا إال فــي مــا نــدر، ومــع 
بويــن  مثــل جيرمــي  كبــار  وجــود محرريــن 

ُيستخَدمون لبث بعض التوازن.
الروايــة  تبنــي  عنــد  األمــر  يتوقــف  ال 
ومنــح  اإلســرائيلية،  واملصطلحــات 
املســؤولن كل الوقــت، بــل يتعــدى ذلــك إلــى 
املســاهمة فــي بــث روايات وإشــاعات أجهزة 
األمــن اإلســرائيلية مــن دون تمحيــص، كمــا 
املاضــي، عندمــا  الشــهر  مــن  يــوم 27  حــدث 
»بــي بــي ســي« عــن »الشــن  نقلــت مواقــع الـ
الداخلــي  األمــن  جهــاز  )الشــاباك(  بيــت« 
 30 علــى  القبــض  قصــة  اإلســرائيلي، 
»متطرفــا« مــن حمــاس، تدربــوا فــي الخارج، 
وضــرب  إســرائيلين،  وخططــوا الختطــاف 
فــي  الخفيــف  والقطــار  القــدم،  لكــرة  ملعــب 
القدس، وأهداف أخرى في الداخل والخارج. 
وذلــك مــن دون أي محاولــة، خال 400 كلمة، 

االســتعانة  أو  الروايــة  مــن صحــة  للتحقــق 
بــرأي مــن الطــرف اآلخــر املتهــم ونفيه صحة 

تقارير املخابرات اإلسرائيلية.

انحياز أشد وقت األزمات
»بــي بــي ســي« إلســرائيل  ويبــدو انحيــاز الـ
أكثر وضوحا وقت األزمات، فخال العدوان 
والفتــك  القتــل  مــن  أســبوع  مــر  غــزة،  علــى 
فــي  ذلــك  وقبــل  بالفلســطينين  والتدميــر 
الضفــة الغربيــة، قبل أن ترســل هيئة اإلذاعة 
قديــرًا  محــررًا  ســي«  بــي  »بــي  البريطانيــة 
)جيرمي بوين(، ليعرض، في دقائق، بعض 
العــدوان اإلســرائيلي: فشــل جهــود  أســباب 
حصــار  فــك  الفلســطينية،  الدولــة  إقامــة 
غــزة، اســتمرار االحتــال، اســتمرار الحصــار 
الخانق. وذكر ماحظة نادرة في هذه األيام، 
أن ثمانن في املائة من ســكان غزة الجئون، 
ــردوا مــن بادهــم جنــوب فلســطن، علــى 

ُ
ط

مرمى حجر من مخيماتهم.
بعد بوين بثواٍن، وإلظهار شيٍء من التوازن، 
ُمنــح  لهــا،  يحلــو  عندمــا  الهيئــة  تّدعيــه 
مراسلها، في الجانب اإلسرائيلي، مزيدًا من 
الوقت، ليعيد تذكيرنا بأن »الحرب بن غزة 
وإســرائيل« هي انتقــام ورّد على الصواريخ 
كمــا  غــزة،  فــي  »املتشــددون«  يطلقهــا  التــي 
محاولــة  حتــى  دون  مــن  الوقــت،  كل  يقــال 
تجنب التكرار، وإلظهار أن »إســرائيل تحت 
القصف«، وأن املدنين مســاكن، تراهم فقط 
هاربــن إلــى املاجــئ، ولكــي يقــول إن هــدف 
نتنياهو »وقف إطاق الصواريخ على املدن 

اإلسرائيلية«.
الرّد على الصواريخ أو القذائف، والعمليات 
االستشــهادية، ورفض االستســام الكلي أو 
بعضه، والتمسك بالحقوق وبعض الثوابت، 
استدعى دائمًا االنتقام اإلسرائيلي. ولطاملا 
وأصدقاؤهــم  والعــرب  الفلســطينيون  عمــل 
لفضــح هــذه الكذبــة التــي يتكــرر اعتمادهــا، 
في كل مرة تنشب فيها املعارك مع إسرائيل 

الغازية دائمًا.
االحتجــاج  ورســائل  العرائــض  مئــات 
عديــدة  وأبحــاث  الهيئــة،  سياســات  علــى 

توصيات وضعت جانبًا
أقــرت اللجنــة، فــي تقريرهــا، بصحــة دعاوى 
كثيــرة ضــد الهيئــة بمحابــاة إســرائيل، فــي 
تغطيــة الصــراع العربــي اإلســرائيلي، حيــث 
»ال يتــم تقديــم الصــراع باســتمرار بطريقــة 
جوانــب  وفــي  إنهــا،  بــل  ومنصفــة،  شــاملة 
كثيرة، تكون غير كاملة ومضللة«. وطالبت 
والتــوازن  املوضوعيــة  بالتــزام  اللجنــة 
ونشــر خلفيــات لألخبــار، توضــح األســباب 
وشــكلت  للصــراع.  التاريخيــة  والخلفيــات 
لجنــة للتدقيــق فــي كل مــا ينشــر مــن أخبــار 

عن القضية الفلسطينية. فماذا حدث؟
لجهــة  التغييــر،  بعــض  مؤقتــًا  لوحــظ 
التــوازن فــي عــرض املوقــف العربــي  بعــض 
بوجــود  ارتبــط  ذلــك  لكــن  الفلســطيني. 
تاريــخ  فــي  خبــراء  بريطانيــن  إعاميــن 
القضيــة. قليــل مــن التوازن، مــا لبث أن تآكل، 
آليــة  مــن  بهــا خلــت  املوصــى  السياســة  ألن 
ثابتٍة لتطبيقها، وبلورتها نهجًا في مطبخ 

التحرير والبرامج اإلخبارية.
ــل هــذا الفشــل بوضــوح فــي تغطيــة »بي 

ّ
تمث

 2009 عــام  اإلســرائيلي  العــدوان  ســي«  بــي 
علــى قطــاع غــزة، حيــث قتــل أكثــر مــن ألــف 
البنــى  معظــم  تدميــر  وجــرى  فلســطيني، 
التحتيــة فــي القطــاع، املنكــوب أساســًا آنذاك 
وبحصــار  وفتــح،  حمــاس  بــن  بالخافــات 

إسرائيل، ونظام حسني مبارك. 
للدراســات  غاســكو  مركــز  وضــع  مجــددًا، 
ذلــك  ســي«  بــي  »بــي  تغطيــة  اإلعاميــة 
األكاديمــي،  ونشــر  املجهــر.  تحــت  العــدوان 
جريج فيلو، مجددًا، عام 2011، كتابه اآلخر 

»أخبار سيئة أكثر من إسرائيل«.
كمــا فــي كتابــه األول، أظهــرت نتائــج البحث 

التــوازن  وغيــاب  التغطيــة،  انحيــاز  حــول 
والنتيجــة  فروعهــا.  كل  فــي  واملوضوعيــة 
تدهور متواصل في أداء املؤسسة مهماتها 
املحــددة فــي ميثــاق »بــي بي ســي« قبل أكثر 
والتعليــم  اإلعــام  فــي  عقــود،  ثمانيــة  مــن 
والتســلية، بالتــزام »املوضوعية واإلنصاف 

والتوازن«. 
تدهــور قــاد فــي يوليو/تمــوز املاضــي، إلــى 
انطــاق أكبــر مظاهرة في الســنوات األخيرة 
مقــر  أمــام  مــن  اإلســرائيلي،  العــدوان  علــى 
الهيئــة فــي لنــدن. وكل ذلــك مــن دون ظهــور 
بــي  »بــي  الـ سياســات  فــي  ملمــوس  تغييــر 
ســي« تجــاه القضيــة الفلســطينية وقضايــا 

الحرية والديمقراطية في املنطقة.
كثيــرة  مريــرة  وشــكاوى  السياســة  نفــس 
»أخبــار  كتــاب  أهمهــا  عديــدة،  ودراســات 
ســيئة مــن إســرائيل«، ملؤلفيــه جريــج فيلــو 
عــام  غاســكو،  جامعــة  مــن  بيــري  ومايــك 
»بي  قت حقائق دامغة عن تحيز الـ

ّ
2006، وث

بــي ســي« إلســرائيل، أجبــرت مجلــس إدارة 
الهيئــة املمولــة مــن املواطنــن، علــى تشــكيل 
فــي  للنظــر  الرســمية  »تومســون«  لجنــة 

سياسات الهيئة.

وجود سياسة تحريرية منحازة إلسرائيل، 
تتبلــور عبــر مــا يســتخدم مــن مصطلحــات 
ونصــوص، ومــا يبــث مــن صــور، وحيــث ال 
يتــرك أي شــيء للمصادفــات: كل كلمــة، كل 
جملــة، كل لقــاء، كل ســؤال، كل صــورة، ومــن 
فــي  يســاهم  بعدهــا  أو  قربهــا  زاويــة،  أي 
تكويــن وعرض مشــهد بالصــوت والصورة، 
بشــكل مباشــر، أو غيــر مباشــر، يظهــر »حــق 
إسرائيل في الدفاع« عن نفسها في مواجهة 
»يســكنها  أماكــن  مــن  القادمــة  الصواريــخ 
مختلفــون  كثيــرون  وبشــر  متطرفــون 

فون«. 
ّ
ومتخل

وكل هــذه الدمــاء والدمــار الهائــل الــذي نراه، 
جــزء مــن الــرّد، وجــزء مــن انتقــام مســتحق، 
وعمــل تأديبــي، مهمــا كان كارثيًا، كما جرت 
ودائمــًا،  ولكــن،  أعــوام،  بضعــة  كل  العــادة، 
أو  أحــد،  »يتــأدب«  أن  دون  مــن  بالطبــع، 
بالحقــوق  املطالبــة  عــن  باألحــرى،  يخــرس 
اإلنســاني  بالتطلــع  أو  املحتــل،  وبالوطــن 

نحو حياة عادية وكريمة.

ناطقون إسرائيليون معظم الوقت
فــي العــدوان علــى غــزة خــال يوليو/تمــوز 
املاضــي، أظهــرت العناويــن علــى مــدار أيــام 
إســرائيل  أن  ســي«  بــي  »بــي  الـ نشــرات  فــي 
حمــاس«،  مــن  لهجــوم  مجــددًا  »تتعــرض 
مبــررة مئــات الغــارات الجويــة اإلســرائيلية 
املهلكــة، بأنهــا جــزء مــن »حــق إســرائيل فــي 
الساســة  يعلــن  كمــا  النفــس«،  عــن  الدفــاع 
غالبــًا  يتــم  أيــن  واشــنطن.  وفــي  لنــدن  فــي 
تبنــي اإلعــام للروايــة اإلســرائيلية، وحيــث 
بــوق للمســؤولن  يصبــح اإلعامــي مجــرد 

والسياسين؟
فــي التفاصيــل، أظهــرت نشــرات أخبــار »بــي 
وغالبــا  اإلســرائيلين،  املدنيــن  ســي«  بــي 
مــع أطفــال، يهرعــون إلــى املاجــئ. وترى في 
الجانــب الفلســطيني تبريــرًا لغــارة مدمــرة، 
»املتشــددين  ألن  هائلــة؛  حفــرة  أحدثــت 
مــا نقلتــه  مــن هنــا«، حســب  كانــوا بالقــرب 
ي.. 

ّ
 املراســلة، يوالنــدي كنيــل، عــن مواطــن غز

عناصــر  يصــف  مــن  غــزة  فــي  هنــاك  )هــل 
الفصائــل بالتشــدد أو بالتطــرف، أم أن األمر 
وصــف  تعليمــات  مــع  ليتناســب  تحويــٌر، 
والتشــدد؟(.  بالتطــرف  الفصائــل  عناصــر 
وفــي املشــهد نفســه: وجــوه بائســة، وصــراخ 
معهــا  التعامــل  يتــم  ال  وجثامــن  منفــر، 
باحتــرام، وحيــث ال يعبــأ النــاس بأوقاتهــم 
أو  االحتــرام  يســتحقون  وال  وحياتهــم، 

التعاطف.
املاحظــة نفســها يوثقهــا جريــج فيلــو، فــي 
كتابــه الثانــي، كيــف أظهــرت يوالندي كنيل، 
مراســلة »بــي بي ســي« فــي العــدوان األخير، 
الصواريــخ  أن  الســابق،  العــدوان  فــي  كمــا 
تقلــب، رأســًا علــى عقــب، حياة اإلســرائيلين 
بينمــا  الرأفــة،  يســتحقون  الذيــن  العاديــن 
الحيــاة  إلــى  أقــرب  غــزة  فــي  النــاس  يعيــش 
الحيــاة  يقــّدرون  ال  هــؤالء  أن  أي  العاديــة، 
الجيــش  منــح  املذيعــة  حاولــت  العاديــة. 
شــرف  األمنيــة  واملؤسســة  اإلســرائيلي 
 الحرب. فصواريخ 

َ
احتــرام الجيــوش قوانــن

»املتشــددين واملتطرفــن«، كمــا يقــال دائمــًا، 
أربعــة  أو  »ثاثــة  وتســتهدف  عشــوائية، 
ماين إســرائيلي )مجموع ســكان إسرائيل 
الداخــل(،  فــي  الفلســطيني  التعــداد  ناقــص 
أمــا قصــف غــزة فهو دقيــق، موجه إلى هدف 
محدد يســبقه تحذير، يجري إبرازه وقبوله 

مبررًا، ورخصة للقتل والتدمير.
)كاتب فلسطيني(

تآكل توازن »بي بي سي« ]2/1[
اسرائيليون على الشاشة وفي المطبخ: رواية االحتالل أوًال ودائمًا

علــى  االحتجــاج  ورســائل  العرائــض  مئــات 
سياســات الهيئــة، أبحــاث عديــدة حــول انحيــاز 
التغطيــة وغيــاب التــوازن واملوضوعيــة فــي كل 
أداء  فــي  متواصــل  تدهــوٌر  والنتيجــة  فروعهــا، 
»بــي  ميثــاق  فــي  املحــددة  مهماتهــا،  املؤسســة 
فــي  عقــود،  ثمانيــة  مــن  أكثــر  قبــل  ســي«  بــي 
اإلعالم والتعليم والتســلية، بالتزام »املوضوعية 
واإلنصــاف والتــوازن«، تدهــوٌر قــاد، فــي يوليــو/ 
تمــوز املاضــي، إلــى انطــالق أكبــر مظاهــرة فــي 
الســنوات األخيرة على العدوان اإلســرائيلي، من 
أمــام مقــر الهيئــة في لنــدن. وكل ذلك دون ظهور 
»بــي بــي ســي«  تغييــر ملمــوس فــي سياســات الـ
الحريــة  وقضايــا  الفلســطينية  القضيــة  تجــاه 
والديمقراطيــة فــي املنطقــة.  السياســة نفســها، 
عديــدة،  ودراســات  كثيــرة،  مريــرة  وشــكاوى 
إســرائيل«،  مــن  ســيئة  أخبــار  كتــاب«  أهمهــا 
ملؤلفيــه جريــج فيلــو ومايــك بيــري مــن جامعــة 
غالســكو، عــام 2006، وثقــت حقائــق دامغة عن 

تحيز »بي بي سي« إلى إسرائيل.

اإلعراض عن االعتراض

ثمانون في المائة من 
سكان غزة الجئون، 

ُطردوا من بالدهم جنوب 
فلسطين، على مرمى 

حجر من مخيماتهم

لوحظ مؤقتًا بعض التغيير، لجهة بعض التوازن في عرض الموقف العربي الفلسطيني، لكن ذلك ارتبط بوجود إعالميين 
بريطانيين خبراء في تاريخ القضية. قليل من التوازن، ما لبث أن تآكل

فض اعتصام أمام مقر الـ»بي بي سي« في لندن )األناضول(

اعتصام في لندن ضد سياسات الـ»بي بي سي« تجاه فلسطين )األناضول(

سبق أن اتهمت الـ»بي بي سي« بأنها أصبحت 
الناطقين  لكثرة  ــل،  ــي إســرائ بــاســم  ناطقة 
الذين تم مقابلتهم  العسكريين والسياسيين، 
غياب  ظل  في  ــزة،  غ على  الــعــدوان  أثناء 
ذلك  تكرر  وهــي  فلسطينيين،  متحدثين 
كامل  شبه  تغييب  ــعــادة  وكــال ــددا.  ــج م
عن  المتحدة  األمــم  تقره  ما  لذكر  ومتكرر 

احتالل  إسرائيل للقدس الشرقية.

ناطقة باسم االحتالل
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ــدم طــرح  ــمــت عــ
ّ
ــي تــعــل ــ ـ

ّ
ــا، أن واملــــؤســــف أيـــضـ

األسئلة بكل ما يخّص هذه األمور. 
ق بالكتب، يختلف املوضوع 

ّ
لكن فيما يتعل

يا. إذ لم يكن هناك أي رقابة على الكتب 
ّ
كل

طفولتي  منذ  الــقــراءة  عشقت  قرأتها.  التي 
متها من دون مساعدة أحد. وفي يوم 

ّ
وتعل

ـــي أعــرف 
ّ
ــام، اكتشف أهــلــي فــجــأة أن مــن األيــ

القراءة وأنا لم أتجاوز الخامسة من عمري. 
رة في البالد في 

ّ
لم تكن كتب األطفال متوف

كانت منتشرة  التي  الكتب  أّمــا  الفترة.  تلك 
ــكـــن تـــصـــل إلـــى  ــي، لــــم تـ ــربــ ــعــ فــــي الــــعــــالــــم الــ

فلسطني في بداية الستينات. 
لــي حاجة  بالنسبة  كانت  الــقــراءة   

ّ
أن وبما 

ـــه كــانــت ألبــي 
ّ
أســاســّيــة ووجـــوديـــة، وبــمــا أن

العربي  األدب  بكتب  غــنــّيــة  مــنــزلــّيــة  مكتبة 
بـــــدأت  أن  إاّل  ــــي 

ّ
مــــن كــــــان  فـــمـــا  ــاملـــــي،  والـــــعـــ

بقراءتها.  متعّمقة  الكتب  كلمات  بالتهام 

دنيس أسعد

لم يملك والداي غرفة نوم خاصة 
بهما، ذلك لضيق مساحة البيت. 
نـــا أنــا  ـــال إعـــطـــاء

ّ
ـــهـــمـــا فـــض

ّ
كــمــا أن

وأخــوتــي الــثــالثــة غــرفــة الــنــوم الــوحــيــدة في 
املـــنـــزل. أّمــــا هــمــا، كــانــا يــنــامــان عــلــى الكنبة 
في غرفة الجلوس بعد أن نخلد جميعا إلى 
مساًء  والنصف  الثامنة  الساعة  عند  النوم 
تماما. وكـــان أبــي وعــلــى الــرغــم مــن انفتاحه 
على العالم بكل تفاصيله، ومن خالل عشقه 
ألشعار الحب، خصوصا أشعار نزار قباني 
عــن املـــرأة والــغــزل، وإيــمــانــه الكبير بوجوب 
ه 

ّ
املساواة بني الفتاة والشاب بكل شيء، إال أن
كان في الوقت عينه األب الشرقي املتزمت. 

وكــان يتحكم في تصرفاتي، خصوصا في 
مرحلة املراهقة.  كان يمنعني من الخروج 
وحــدي  أو الــذهــاب إلــى الحفالت املختلطة 
لم تكن تعجبه  الشباب والفتيات. كما  بني 
التي  القصيرة  الفساتني  ثيابي، خصوصا 
كانت مــن أهــم املــوضــات الرائجة فــي عصر 
الــســبــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن املـــاضـــي. أّمــــا أمـــي، 
ها ترّبت في دير 

ّ
فكانت بدورها محافظة ألن

وتحريم  الصارمة  التربية  حيث  مسيحي، 
النظر إلى الجسد باعتباره خطيئة. 

في  تــغــّيــرات  مــن  عــّمــا سيحدث  م 
ّ
التكل لكن 

جــســم اإلنـــســـان لـــم يــمــنــعــه أحــــد. فــلــمــاذا لم 
ــمــنــي بـــه. لــم تــحــّدثــنــي أبــــدًا عــن حقائق 

ّ
تــكــل

الحياة. كبرت ولم يرشدني أحد إلى كل ما 
تــغــيــرات فــي جسمي،  يمكن أن يحصل مــن 
أو  الشهرية،  الــدورة  أو  النمو،  على صعيد 
حتى عن كيفية مجيء األطفال إلى العالم. 

»خلَّة الواوية« هي 
قطعة األرض األعز 

على قلب الخالة

على الرغم من كل 
الروايات والموسوعات 

كنت جاهلة لهذه األمور

2223
منوعات

ــدان والحــقــا  وكــانــت الــبــدايــة مــع جــرجــي زيــ
»الــبــؤســاء«،  ومنها  املترجمة،  الكتب  قــرأت 
روايــات  طالعت  وبعدها  الخبز«،  و»بائعة 
نجيب مــحــفــوظ، وطــبــعــا لــجــأت إلـــى قـــراءة 
أقــرأ  ألــف ليلة ولــيــلــة« للكبار. كنت  »كــتــاب 
بشهّية من دون شبع، واألهم من دون رقابة 

من أحد.
لــم أكــن أفــهــم مضامني معظم الــروايــات في 
ي. لكن كانت 

ّ
أغلب األحيان نسبة لصغر سن

القراءة تمنحني متعة ال توازيها أي متعة 
خاصة. كانت تبعدني عن ضجيج أخوتي 
الـــجـــيـــران وألــعــابــهــم غــيــر املــحــّبــبــة،  وأوالد 
خــصــوصــا الــتــنــافــســيــة مــنــهــا. كــنــت أخــتــار 
ـــي كنت 

ّ
ركــنــا مخفّيا ال يــرانــي فيه أحـــد، ألن

أقــرأ وأنــا أمــّص إبهامي. )عــادة طفولّية لم 
املرحلة(.   تلك  في  عنها  االستغناء  أستطع 
أقرأ وال يهمني كثيرًا أن أفهم. فكيف لطلفة 
فــي الــعــاشــرة مــن عــمــرهــا فــي بــيــت محافظ 
ومجتمع متشّدد، أن تفهم مضمون أحداث 
رواية »لوليتا«، أو الحقا في الرابعة عشرة 
ــيـــة  مــــن عــــمــــري، تـــفـــاصـــيـــل الــــحــــيــــاة الـــزوجـ
لسيمون ديفوار وزوجها سارتر في رواية  
»الــجــنــس اآلخــــر«. وإلـــى جــانــب الــعــديــد من 
محفوظ  نجيب  ثالثية  أمــثــال  الــكــبــار  كتب 
»بــــني الــقــصــريــن« و»الـــســـكـــريـــة« » و»قــصــر 
الشوق«، وبالطبع قرأت موسوعة »حياتنا 
الثالثة  أجــزاؤهــا  وصلتنا  التي  الجنسية« 
ــراك شـــهـــري قــــام بــــه  أهــلــي  ــتــ مـــن خــــالل اشــ
ــيــــال«، ولـــم تــكــن هــذه  ــؤاد دانــ ــ فـــي مــكــتــبــة »فـ
ــام. قرأتها  ــ الـــروايـــات مــمــنــوعــة فــي تــلــك األيـ
أقـــرأ كتابا فيه وصــفــات طبيخ أو  وكــأنــنــي 

وصفات طبية.
لكن أكثر األمــور طرافة، هو ما حصل معي 

التاسعة عشرة من عمري.  عندما كنت في 
إذ تبادلت القبل ألول مرة مع شريك حياتي 
الــــذي كــنــت قـــد تــعــرفــت إلــيــه فـــي الــجــامــعــة. 
لقد كنت محرجة ومتلّبكة ولم أعرف كيف 
ي ســرعــان مــا تــجــاوزت األمــر 

ّ
أتــصــّرف. لكن

بكثير من الدهشة، والفرح واملتعة. لكن ما 
حصل بعدها هو األكثر طرافة. إذ صودف 
رت دورتــي الشهرية عن 

ّ
بعد القبلة أن تأخ

عــادتــهــا بـــمـــّدة أســـبـــوعـــنْي. فــدخــلــت بــحــالــة 
ـــي حامل. 

ّ
أن مــتــأّكــدة  كنت  ـــي 

ّ
ألن الهستيريا 

نــعــم، نــعــم. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الـــروايـــات 
ــور.  ــ واملـــوســـوعـــات كــنــت جــاهــلــة لـــهـــذه األمـ
ــوقــــت، لـــم يــكــن هـــنـــاك هــواتــف  وفــــي ذلــــك الــ
بــرعــب موعد  أو جــّوالــة، فانتظرت  أرضــّيــة 
لــقــائــي بحبيبي كــي أبــكــي وأنــــوح وأخــبــره 
بــمــخــاوفــي. وعــنــدمــا أخــبــرتــه، مــا كـــان منه 
إال أن ضــحــك عــالــيــا مــنــي ومــــن ســذاجــتــي 
املــنــاقــضــة كــثــيــرًا ملــظــهــري وذكـــائـــي. حـــاول 
بيننا يستحيل  مــا حصل   

ّ
أن لــي  يفّسر  أن 

أن يـــؤدي إلـــى الــحــمــل، فــلــم أقــتــنــع. فــمــا كــان 
مــنــه، إلــى أن أخــذنــي لــشــراء كــتــاب لألطفال 
يناسب عمر التاسعة. وهو كتاب بالعبرية، 
ومترجم إلى اإلنجليزية اسمه »تعال نحكي 
 مــا ورد في 

ّ
عــن الــجــنــس«. وكــان مقتنعا أن

الكتاب وحده قادر على إقناعي بالحقيقة. 
وجلس بكل صبر وهــدوء يقرأ ويشرح لي 
النحل والضفادع، ليصل  عن عملية تكاثر 
إلــى آخــر الكتاب وقــارن بينها وبــني عملية 
تسعة  قبل  البشر.  عند  واإلنــجــاب  الجنس 
الجديدة،  إلى شقتنا  انتقلنا  أعــوام تقريبا 
تعليمي  مــن كتب  ص 

ّ
للتخل وكــانــت فرصة 

الــجــامــعــي الـــتـــي كـــانـــت أغــلــبــهــا بــالــعــبــريــة. 
ــفـــال »تــعــال  واســتــغــربــت وجــــود كــتــاب األطـ
نحكي عن الجنس« بني الكتب. على الرغم 
ــّراء  ــ ــي كـــنـــت مـــتـــأّكـــدة مــــن فـــقـــدانـــه جـ ــ ــ

ّ
مــــن أن

إلــى  مــنــزل مستأجر  مــن  الــكــثــيــرة  تنقالتنا 
 قبل أن أقّرر االحتفاظ به، 

ً
آخر. ترّددت قليال

ه أّول كتاب تلقيت من خالله أّول دروس 
ّ
ألن

الــحــيــاة الــجــنــســّيــة عــنــد الـــطـــيـــور، والــنــحــل 
ـــن الـــبـــشـــر. مــالحــظــة  واألزهــــــــــار والـــقـــلـــيـــل عـ
مهمة: سألت شابة تسافر في أنحاء األرض 
أعرفها منذ صغرها:  دبــكــة، وكنت  فرقة  مــع 
الـــدورة الشهرية، وعن  »هــل حّدثتك أمــك عن 
الـــتـــغـــيـــرات فــــي جـــســـمـــك، وعـــــن مـــشـــاعـــرك«؟ 
استغربت عندما أجابتني بالنفي. وأدمعت 
عيناها عندما أخبرتني عن اليوم الذي أتت 
مــّرة، واستيقظت  فيه دورتها الشهرّية ألّول 
 والدة هذه الفتاة 

ّ
مرتعبة. الجدير بالذكر، أن

امـــــرأة تــبــلــغ 36 مـــن عــمــرهــا وهــــي مــتــحــّررة. 
مــن شـــيء سيغّير  مــا   

ّ
أن مــتــأّكــدة  فأصبحت 

هذه التقاليد، على الرغم من التطّور والتقّدم 
الذي وصلنا إليه.

مواهبقضية

حكواتيلقطة

ماجدولين الشموري

لم أؤلف األغنية الحقا. ليس ألنني لم أقتنع 
لــم يترك لــي وقتا كافيا   حــذائــي 

ّ
بها، بــل ألن

ه. 
ّ
كي أؤلفها. يبتلع حذائي الوقت واملطر كل

أمــلــك حـــذاًء واحـــدًا فقط لفصل الشتاء.  كنت 
حـــــذاء أســـــود يــصــل الـــكـــاحـــل. كــــان يــمــكــن أن 
الوحيد في  لــوال عيبه  يكون حذائي مثالّيا، 
امــتــصــاص املــــاء كــلــه. يــغــافــلــنــي. يــفــتــش عن 
املــــاء أيــنــمــا كــــان، ويــطــأ فــيــه مـــن دون إذنـــي. 
يشم رائحة حفر املياه عن بعد. أراه يأخذني 
أكن  لــم  فيها.  مــنــي، ويغطس  إرادة  دون  مــن 
أتحكم في حذائي. كان حذائي املسيطر. كان 
أستطيع  قــوة ال  املطر  الناهي. يعطيه  اآلمــر 
تطويقها. وأراه يجرني، يغريني ونغرق في 
حذائي  أبطالها،  ألعابا  ابتكرنا  سوية.  املــاء 
وأحـــذيـــة رفــاقــي واملـــطـــر. نــتــســابــق نــحــو بــرك 

يعجبها. لها أسلوب مغناطيسّي في السرد، 
ــة بـــأصـــول فـــن الــتــشــويــق ومـــدركـــة  فــهــي مــلــمَّ
ــهــمــل 

ُ
عــشــقــي لــلــتــفــاصــيــل الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي ت

عادة: شكل مغارة علي بابا، ألوان وموديالت 
فساتني األميرات، عدد غرف القصور. كل هذا 
السحر كان يدخلني بعد حني في معركة غير 
متكافئة ضدَّ خدٍر لذيذ ونعاٍس لئيم. في هذه 
ل 

َّ
تتدخ الــســعــود،  أم  خالتي،  كانت  اللحظات 

ملساندتي، تمد لي يدها بعد طول انتظاري، 
ات »السكر  ق واحدة من حبَّ وتدعوني إلى تذوُّ
قـــادر مــن تلك الغفوة  بــقــدرة  نتشل 

ُ
نــبــات«، فأ

ا السكر نبات فهو بونبون أبيض  الغّدارة. أمَّ
اف يذوب في الحلق ببطء شديد، وميزته 

َّ
شف

ــان اســـمـــه وشــكــلــه الــغــريــبــني:  بــالــنــســبــة لـــي كــ
ه يزرع ويقطف. يشبه 

َّ
ر« و»نبات« أي أن »سكَّ

التي تلتمع في روايــات  املــاس الخام،  أحجار 
ــه جــزء مــن كنز كبير ال تعلن أم 

َّ
الخالة، أي أن

. لــذلــك كــان دخــول  السعود عــن مكانه الــســريِّ
عنصر السكر نبات على الخط يمزج أحداث 
روايــة خالتي  مع صــَور قصة خيالية أخرى 

بثينة مراد

ــا الـــهـــادئ  ــهـ إذا تــــصــــادف مـــــــروري مــــع مـــزاجـ
ــــي. تـــشـــيـــر لـــــي بـــيـــدهـــا،  ــنـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ نــــادتــــنــــي وأدخـ
»اجــلــســي« فــأنــصــاع مــبــاشــرة. تــذهــب باتجاه 
ــبـــيـــت حــديــقــة  املـــطـــبـــخ، الـــــــذي تــفــصــلــه عــــن الـ
 أعلم 

ْ
صغيرة، فيسيل لعاُب فمي ومخيلتي إذ

 عــلــى وشـــك أن يــبــدأ. تعود 
ً
أن طــقــســا جــمــيــال

الثانية  والــيــد  منزلية  حلوى  صحن  وبيدها 
مــضــمــومــة أصــابــعــهــا ولــــن تــفــتــحــهــا قــبــل أن 
تــأذن هي بذلك. تجلس على األرض بجانبي 
تنتظر  ال  الــيــوم«؟  »مـــاذا سنحكي  وتسألني: 
مني جوابا. تبتسم وترّد منديلها إلى الخلف 
لــتــبــدأ فـــصـــول حــكــايــة جـــديـــدة: الـــزيـــر ســالــم، 
عنترة بن شــداد، الغولة التي تأكل أوالدهــا... 
إيقاع  فيها على  أغــوص  عوالم غامضة كنت 
الــتــام لها كان  بــدَّ أن استسالمي  صــوتــهــا. ال 

عالّيا.  فوقها  نقفز  املطر.  ها 
ّ
شكل التي  املياه 

الــرأس حتى القدمني، حيث  لنا املطر من 
ّ
يبل

يــقــوم حــذائــي بــواجــبــه عــلــى أتــــّم وجــــه. نقفز 
وتقفز معنا حبات املطر. تتساقط هذه املرة 
عــلــى وقـــع أقــدامــنــا. كــنــا نــظــن، أنــنــا نــحــن من 
يــنــزل املــطــر، مــن ُيــنــزل املـــاء مــن الــســمــاء. ومن 
ا. أصل إلى املدرسة. 

ّ
يدري، ربما كنا نحن حق

أتزاحم مع رفاقي حول املدفئة الصغيرة في 
الصف الكبير. ال نشعر بالدفء طوال الدوام. 
نعود بعد الظهر إلى املنازل. يمارس حذائي 
األالعــيــب نفسها فــي طــريــق الــعــودة. وأغــرق 
أنا وهو أكثر في املياه. كنت أحب فكرة أنني 
أنــتــعــل بــحــيــرة فــي قــدمــي. أنــتــعــل بــحــيــرة في 
كــل قـــدم. أخــلــع حــذائــي خـــارج املــنــزل. أقضي 
النوم ملتصقة  املتبقية قبل موعد  الساعات 
بــاملــدفــئــة. ال تــكــاد تــجــف قــدمــي، حــتــى يطلع 
صــبــاح جــديــد. أنــتــعــل حــذائــي األوحــــد الــذي 
أنتعل بحيرتني  السابق.  اليوم  لم يجف من 
في قدمي وأمشي. هكذا كنت أقضي كل أيام 

فصل الشتاء. أغرق كل يوم، وال أجف أبدًا.
هــا أنــا ذا الــيــوم، أخــون فصل الشتاء. أمشي 
تحت املطر في شــوارع بــيــروت. أنتعل حــذاًء 
الكاحل. ال عيب فيه. ال يمتص  أســود يصل 
املياه. ال يغرق. ال يحّرض املطر على التساقط. 
على  أصـــّر  بحيرتنْي.  أنتعل  ال  حــــذاًء.  أنتعل 
أتبلل.  أن  أحــرص على  أن ال أحمل شمسية. 
 في هذا الفصل، لذا ال 

ّ
تؤذيني فكرة أن ال أبتل

أحمل شمسية. ال أستطيع خيانة هذا الفصل 
أكثر. 

الــســعــود شخصيا.  أم  تــألــيــفــي، بــطــلــتــهــا  مـــن 
تــدور أحــداثــهــا األســطــوريــة على أرض تدعى 

ة الواوية«.
َّ
»خل

ــة الــواويــة« هــي قطعة األرض األعـــز على 
َّ
»خــل

قــلــب الـــخـــالـــة. هـــي املـــهـــر الـــــذي ُدفـــــع لــهــا يــوم 
 خــيــالــي املــمــســوس بحكاياتها 

َّ
جـــت. لــكــن تـــزوَّ

حّول أرض الواوية إلى مكان مسحور تحرسه 
الكالب  تشبه  التي  الغريبة،  الحيوانات  تلك 
أم السعود ذاهبة  البرية. كنت أتخيل خالتي 
ة الواوية بهدف قطف حبات 

َّ
قبل الفجر إلى خل

أبــدًا،  لــم تكن سهلة  نــبــات. هــذه املهمة  السكر 
الشرسني سيمنعونها  الواوية وأوالدهــا  ألن 
كانت  لذلك  املفضل،  غذائهم  على  السطو  من 
قامتها تتضاعف لتصبح بحجم قامة الغولة، 
ــة، تــهــجــم على  ــ ــــواويـ تـــتـــصـــارع مـــع جــمــاعــة الـ
وتهرب  حفنة  تسرق  نبات  كر  السُّ من  تهم 

َّ
غل

مــســرعــة قــبــل أن يــتــالشــى الــســحــر مــع شــروق 
أكــثــر بقليل وتنتهي  الــشــمــس. هــي ســاعــة أو 
»هــذه حكايتي  ذاتها:  بالقفلة  الحكاية  معها 
حــكــيــتــهــا وبــقــبــوعــتــك )طـــاقـــيـــتـــك( حــطــيــتــهــا« 
د رأســي تدعو لي بالخير  فأنتبه ليدها تمسِّ
تــــي. أم  وتــوصــيــنــي بــالــســالم عــلــى أمــــي وجــــدَّ
الـــســـعـــود رحــــلــــت، أخـــــــذت مـــعـــهـــا حــكــايــاتــهــا 
أن تجمعنا. لكني  ومواعيد كثيرة كان يجب 
ما زلت حتى اليوم، إذا وقع نظري على حبات 
سكر نبات باتت سهلة املنال من على رفوف 
أتذكرها كساحرة بصناديق  السوبرماركات، 
فرجة عديدة. بيتها صندوق، فمها صندوق، 

وكف يدها أحلى صندوق.

حذائي والمطرالسكر نبات وخلَّة الواوية
أم السعود هو اسمها، 

الذي حملته يوم 
والدتها. هي خالتي 

ألمي واألخت الصغرى 
لجدتي. أمام مسطبة 

منزلها الصغير، كانت 
تجلس مساًء لترتاح

نادرًا ما يولد توأم 
يحمل جينات مختلفة، 

إن بالشكل أو الميزات 
فيما بعد. لكن دانا 

والنا تتشابهان بالشكل 
وتحمالن المواهب 

والطموح نفسه

أشتاق إلى المطر في 
قريتي. تربطني عالقة 

غريبة به هناك، وحذائي 
هو محورها. حتى أنّي 

في طفولتي فّكرت 
في تأليف أغنية »حذائي 

والمطر«

خليل العلي

دانا والنا تــوأم. تتعلمان في مدرسة الفنون 
اإلنــجــلــيــزّيــة فــي صــيــدا جــنــوب لــبــنــان، وهما 
كلتاهما  تعشق  أساسي.  التاسع  الصف  في 
لسماعها.  فتطربان  الكالسيكية،  املوسيقى 
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى دراســـتـــهـــمـــا، تــمــلــك الـــتـــوأم 
مواهب ال تحّد أبدًا من تفوقهما في املدرسة. 
والتطريز  الــرســم  فــي  هوايتهما  فــتــمــارســان 
وفن  الخياطة  وتــهــوى  ترسم  دانــا  والكتابة. 
الـــتـــصـــمـــيـــم. أّمــــــا النــــــا، فــتــعــمــل عـــلـــى تـــدويـــر 
ــاء املــــوجــــودة فـــي الـــبـــيـــت، وتـــقـــول في  ــيــ األشــ
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: نـــحـــن نــرســم  ــديـــث لــ حـ
رسومات خيالية أو قد تكون واقعية، ونطرز 
ــطــــاوالت  ــراشــــف الــ عـــلـــى الـــقـــمـــاش، وعـــلـــى شــ
واألرائــك وعلى مالبس األطفال الصغار، كما 
اليدوية، ودائما نقوم  نقوم ببعض األشغال 
بــخــيــاطــة وتــطــريــز مـــا نــحــتــاجــه فـــي حياتنا 
اليومية، فالحاجة أم االختراع. وكذلك نحاول 
قدر اإلمكان العمل على تطريز بعض األشياء 
التراثية لجمعها والحفاظ عليها، كما نعمل 

على جمع التراث من األشغال اليدوية«.
وبـــاإلضـــافـــة إلـــى كـــل هـــذه األعـــمـــال الــيــدوّيــة، 

ــــدى الــــتــــوأم مـــوهـــبـــة الـــكـــتـــابـــة، تـــشـــرح النــــا:  لـ
ــزة، انــتــســبــنــا إلــــى مسابقة  ــيـ »مــنــذ فــتــرة وجـ
فــي كــتــابــة الــقــصــة الــقــصــيــرة. حملت قصتنا 
عــنــوان »مــوعــد الــقــطــاف«، وقــد نلنا على هذا 
العمل جائزة، وكانت تحت إشراف األستاذة 
انــتــصــار الـــدنـــان، واألســـتـــاذ عــبــدالــلــه عــوالــي، 
حــيــث عــمــال عــلــى أن تــكــون الــقــصــة الــصــادرة 

خالية من األخطاء اللغوية والركاكة«.
أّما حول موضوع القصة، أوضحت النا: لقد 
عملنا جهدنا على الجمع بني قطاف الزيتون 
املعروف في املناطق الجنوبّية وقطاف ثمرة 
العلمي  التحصيل  مــن  نجنيها  الــتــي  الــعــلــم 
أهدافنا  أجــل تحقيق  مــن  إلــيــه،  الـــذي نسعى 
فــي املــجــتــمــع. كــمــا رّكــزنــا عــلــى أن نظهر تلك 
الــنــخــوة الــقــرويــة الــتــي ال زالـــت متأصلة بني 
أبناء شعبنا، حيث نجد القروي يعمل جاهدًا 
إلنقاذ أحدهم عندما يقع في ضيق، كما رّكزنا 
على كرم الضيافة القروية، وحتى إن لم يكن 
فالحفاظ  نفسها.  القرية  اآلخــر من  الشخص 
على هذه العادات والتقاليد في القرى هي من 

ى بها أهلها«.
ّ
الشيم وميزة يتحل

لـــه،  كــبــيــر ال حــــــدود  الـــفـــتـــاتـــني   طـــمـــوح 
ّ
وألن

تــقــول النــــا: »لــكــنــنــا لـــن نــقــف عــنــد هـــذا الــحــد 

الــكــتــابــة والـــتـــألـــيـــف، فــأمــلــنــا أن نصبح  فـــي 
ــتـــاب املـــشـــهـــوريـــن فــــي كـــتـــابـــة روائـــــع  ــكـ ــن الـ مــ
ــّيـــة، بــاإلضــافــة  الـــقـــصـــص، خــصــوصــا الـــواقـــعـ
إلـــى تــلــك الــقــصــص الــتــي تــؤكــد عــلــى ضـــرورة 
التحّديات  كل  من  الرغم  على  بالحياة  األمــل 
واملـــصـــاعـــب الـــتـــي يــواجــهــهــا املــجــتــمــع كــكــل، 
ــل خـــــــــاص. وألنـــــنـــــا ال نــحــب  ــكـ وجـــيـــلـــنـــا بـــشـ
االستسالم وال نؤمن بالضعف، نكتب دائما 

عن األمل وكيفّية تحقيق ما نسعى له«.
وعــــن تــوقــفــهــم فـــي هــــذا الـــعـــام عـــن الــكــتــابــة، 
ــة نــتــحــضــر  ــنــ ــــن فـــــي هـــــــذه الــــســ ــــحـ قــــالــــتــــا: »نـ
المــتــحــانــات رســمــيــة، لـــذلـــك يــجــب عــلــيــنــا أن 
الــدرس والتحصيل   اهتمامنا على 

ّ
نركز جل

الكتابة  ــه من خالل العلم يمكننا 
ّ
العلمي، ألن

والوصول إلى مرحلة اإلبداع التي وبإذن الله 
 عدم االستسالم واألمل 

ّ
ف«. ويبدو أن

ّ
لن تتوق

هما 
ّ
إن موجودان في رسومات النا ودانــا، إذ 

ــفـــرح،  ــل والـ ــ تــرســمــان الـــحـــريـــة، تــرســمــان األمـ
تــرســمــان شــجــرة الــزيــتــون الــتــي كــانــت رمـــزًا 
لقريتهما الصغيرة. وفي الحياكة والتطريز، 
تعمد التوأم إلى حبك األقمشة ورسم خيوط 
مــن نـــور. ذلــك الــنــور الـــذي يشع مــن أعينهما 

بشكل دائم.

والدي أحب أشعار قباني إالّ أنّه كان متزمتًا

)Getty( يشم حذائي رائحة حفر المياه عن بعد

ترعرعت في عائلة تحمل العادات والتقاليد، خصوصًا كل ما يتعلق بالتعامل مع المشاعر 
والجسد. كبرت مع أب علماني شيوعي سابقًا، وأم مسيحية كان حلمها أن تكون راهبة

لماذا ال نحكي 
عن الجسد؟

موهبة توأم

اصطباحة

بالل فضل

ال تدري أيهما أكثر غباًء وتعاسة، الذين يظنون أن بإمكانهم تزييف تاريخ 
ثــورة 25 يناير بفعل الكذب القارح وشهود الــزور والــروايــات املطبوخة على 
هوى األجهزة السيادية، أم الذين يتوهمون أن ثورة يناير ال يمكن أن يحميها 
والعدالة  الحرية  في  مطالبها  تحقيق  إال  ثــوارهــا  ويرضي  د شهداءها 

ِّ
وُيخل

االجتماعية والكرامة اإلنسانية. 
الثورات ال يحميها القتلة، لذلك على الذين يتخيلون أن ثورة يناير ستكون 
سعيدة بكلمتي »ِحنّية« أو وصلة طبطبة من عبد الفتاح السيسي، أن يتذكروا 
 سياسيًا عن قتل 

ً
أن ثورة يناير قامت ضد حسني مبارك ألنه كان مسؤوال

التعذيب في األقسام  خالد سعيد والسيد بالل ومئات غيرهم من ضحايا 
واملعتقالت وآالف غيرهم من ضحايا الكوارث الناتجة من الفساد واملحسوبية 
واإلهمال، فلماذا يتخيلون إذن أنه من املمكن أن يفلت عبد الفتاح السيسي إلى 
األبد من مسؤوليته السياسية عّما جرى في ظل حكمه املستتر ثم املباشر 
من قتل وقمع وانتهاكات تفّوق فيها على سجل مبارك الحافل واملتخم؟ وما 
الفرق بني هؤالء وبني من يريدون لنا أن ننسى املسؤولية السياسية لسيئ 
الذكر محمد مرسي عما جرى في سنة حكمه من قتل ملئات املواطنني، لهم 
أيضًا أحباب وأهال محزونون وراغبون في العدل؟ وإذا كان هؤالء لم يفهموا 
بعد أن مصر لن ينقذها سوى إيمان الجميع بحتمية )عدالة انتقالية( تتخذ 
أن  إنــقــاذه، فهل يتصورن  إنقاذ ما يمكن  الحقيقة وحدها طريقًا نحو  من 
العدالة االنتقائية التي حّولت القضاء املصري إلى أضحوكة سمجة ستنفع 
املعسول ستداوي  والكالم  الِحنّية  مراهم  أن  وهــل يصدقون  ببصلة،  البالد 

الجراح التي تزيدها دولة السيسي عفنًا وأملًا كل يوم؟
أننا مبتلون  اللعينة،  التفويض  األمــور واضحة منذ لحظة خطاب  بــدت  لقد 
بشخص قرر أن يحقق طموحه الشخصي بحكم البالد حتى لو ذهب بها 
إلى الجحيم، فأخلف تعهداته التي قطعها على نفسه علنًا، وقــرر اختطاف 
مطالب املاليني بانتخابات رئاسية مبكرة، ليستغل خطايا وجرائم جماعة 
اإلخوان في رسم صورة املخلص الشعبي، فقط لكي يحقق »حلم األوميجا« 
القديم، فكيف تصدقونه اآلن عندما يمتدح ثورة يناير التي عمل جاهدًا من 
أجل تشويهها، منذ أن أدرك أنه لن يستطيع استيعاب جيلها الذي لن يقبل 
بأن تظل مصر تحت حكم العسكر إلى األبــد؟ وكيف ال زال البعض يحتاج 
إلى دليل على عمل السيسي الدؤوب لتشويه يناير، بعد أن ظهر على الهواء 
أكثر مذيعي التوك شو انحطاطًا في الهجوم على ثورة يناير منذ عامها األول، 
ليقول إنه كان يعمل مع السيسي ويتواجد يوميًا في مكتبه حني كان رئيسًا 

للمخابرات بمعدل أربع ساعات كل يوم. 
اسمعه بنفسك لكي تصدق، )1pQrwA7/http://bit.ly(، وقل لي بعدها: كيف 
 بثورة يناير ومطالبها. 

ً
يفترض أن يصدق عاقل أن السيسي معني أصــال

املنتمني  لكل  السيسي  أن مقابالت  يــدركــوا  أن  الجميع  مــاذا سيحتاج  وإلــى 
إلى ثورة يناير والتي كانت تتم بالتوازي مع عمله مع أعدائها، لم يكن هدفها 
إال »تضبيط« أذرع إعالمية مختلفة االتجاهات واملشارب، لترك هذه األذرع 
تتصارع وتتطاحن بشكل يزيد ضيق جموع الشعب من أي حراك أو تغيير، 
في حني تحتفظ السلطة العسكرية لنفسها بحق استخدام األذرعــة املؤيدة 

ليناير أو الكارهة لها حني اللزوم وحسب الحاجة. 
قلتها قبل عام وسأظل أكررها: املسألة أصبحت أكبر من 25 يناير، وعلى 
الجميع أيًا كان موقفهم من ثورة يناير، أن يدركوا أن الواقع تجاوز حدودها 
كثيرًا  سيصعب  كــريــهــًا  واقــعــًا  خلقت  الــتــي  اللعينة  النهضة  مليونية  مــنــذ 
تجاوزه، ولن يبدأ حل تعقيد ذلك الواقع إال حني يدرك الجميع أن مصر التي 
حولها حكم الفرد إلى خرابة، لن يصلحها أبدًا حكم فرد آخر أيًا كان، وأن 
السياسية  الفضالت  مــن  نــوعــني  بــني  تختار  أن  على  مجبرة  ليست  مصر 
التي تجاوزها الزمن: فضالت تيارات الشعارات اإلسالمية، وفضالت حكم 

العسكر والدولة البوليسية. 
وحتى تأتي لحظة اإلدراك الجمعي هذه إما بأثمان أكثر فداحة مما تم دفعه 
بالفعل، أو باالكتفاء بما تم دفعه حتى اآلن، لن يفرق كثيرًا مع أحد إذا حلف 
السيسي أنه يحب يناير ويكره مبارك، أو إذا ثبت أنه يكره يناير ويكره مبارك 
إلــى األفضل،  أيضًا، ألن املواطن املصري إذا لم يشعر بــأن حياته ستتغير 
يناير على سنسفيل 30 يونيو على سنسفيل كل  سيلعن سنسفيل 25 
األيام السوداء التي حكم مصر فيها أمثال حسني مبارك وحسني طنطاوي 
ومحمد مرسي وعبد الفتاح السيسي، وسنسفيل كل األيام التي سيحكمها 

من يختلف عنهم في االسم، ويشبههم في الفشل واإلجرام. 

تجريم عبد الفتاح السيسي!

belalfadl@hotmail.com

فنون وكوكتيل

)Getty( عشقت القراءة منذ طفولتي)Getty( ما من شيء سيغيّر التقاليد

)Getty( حبات سكر نبات باتت سهلة المنال
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فنانني  فيلتقون  املختلفة،  الفراغات  من  هربًا 
ــاء مـــــن كــل  ــفــــضــ ومـــســـرحـــيـــني يـــــأتـــــون إلــــــى الــ
ــلــون 

ّ
املـــحـــافـــظـــات، يــســمــونــه »املـــعـــبـــد« ويــفــض

املبيت فيه على الفنادق املريحة، بل إن هناك 
ــابــًا اتـــخـــذوا مــنــه إقـــامـــة لــكــتــابــة روايــاتــهــم 

ّ
كــت

ومشاريعهم اإلبداعية.
أقـــدم »مــســرح الـــقـــوس« عــلــى إنــتــاج مسرحية 
بميزانية معدومة. وضاعف مختار حسني من 
املتعثر  املسرحي  الــواقــع  لهذا  التحّدي  جرعة 
)الــواقــع الــذي أدانــتــه لجنة تحكيم »املهرجان 
ــه  ــ ــ ــــرف« فـــــي دورتـ ــتـ ــ ــــحـ ــمـــســـرح املـ ــلـ ــي لـ ــنــ ــوطــ الــ
األخـــيـــرة( عــبــر اســتــقــطــاب املــتــّوجــني فـــي هــذا 
وموسيقى  وسينوغرافيا   

ً
تمثيال املــهــرجــان، 

وكوليغرافيا، للمشاركة في عرضه الذي حمل 
عنوان »جرعة«. اقتبس النص وكتبه املسرحي 
فتحي كافي عن نص »مذبحة حدثت منذ عام« 

للكاتب املصري حسام قنديل.
ــن الـــبـــحـــث والـــتـــفـــكـــيـــر، وشـــهـــر مــن  ســـنـــتـــان مــ
التدريبات، تحّمل خالله أفراد املسرحية عبء 
مدينة  إلــى  وتنقالتهم  الخاصة،  مصاريفهم 
لكن  الــبــلــد.  مــن  مــنــاطــق مختلفة  مــن  معسكر 
هذه املبادرات لم تذهب سدى، بل أسفرت عن 
مسرحية »جرعة« التي اشتغلها رفاق املسرح 
ّدم العرض 

ُ
هؤالء بمحبة وتطّوع. وبالفعل، ق

األول عــلــى املـــســـرح الــجــهــوي ملــديــنــة ســيــدي 
ــاتـــب يـــاســـني،  ــان يــــديــــره كـ ــ ــذي كـ ــ بـــلـــعـــبـــاس، الــ
لــرؤى جديدة يحملها  لتشّكل »جــرعــة« ثمرة 
ويــطــمــح إلــيــهــا جــيــل جـــديـــد مـــن املــســرحــيــني 

الجزائريني.
أّما موضوع املسرحية، فليس ببعيد عن الواقع 
في  العربي  املتفرج  يتوقعه  عما  وال  العربي، 
هذه اللحظة من العنف، فثيمة العمل بالدرجة 
األولـــى هــي العنف الــجــســدي والــنــفــســي. نجد 
في العرض شخصيات خائنة وأخرى تحولت 
إلــــى آلــــة قـــتـــل. الــعــنــف فـــي »جــــرعــــة« يـــبـــدأ في 
البيت والعائلة، بعد أن تخون الزوجة )املمثلة 
خــامــســة مــبــاركــيــة( زوجـــهـــا )هـــشـــام قـــرقـــاح(، 
ن األخير في تعذيبها وينتهي به األمر 

ّ
فيتفن

إلــى قتلها. ثم ينمو العنف ليخرج من دائــرة 
التي سيظهر  السياسية  السلطة  إلــى  العائلة 
الـــزواج، وأن الزوجة »عميلة«  أنها رتبت هــذا 

لها وُمرَسلة لتجنيد الزوج. 
ــة الـــعـــنـــيـــفـــة  ــ ــــالقـ ــعـ ــ ــاول الـــــنـــــص الـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ هـــــكـــــذا يـ
ــلــــطــــة فــي  واالســــتــــغــــاللــــيــــة بـــــني الـــــفـــــرد والــــســ
الخدعة  بانكشاف  وينتهي  الديكتاتوريات، 
التي انطلت على »الفرد«، حني يدرك أنه مجرد 
حجر شطرنج تــم تحريكه إلــى هــذا املــربــع أو 
ذاك فــي الــوقــت الــذي كــان يعتقد أنــه يتصرف 
فــي محاولة  الـــزوج  ينطلق  وبالطبع،  بحرية. 
ثانية للثأر لنفسه، لكن من السلطة هذه املرة، 

فيقع في فخها من جديد.  
النجاح الــذي لقيته مسرحية »جــرعــة«، يعود 
ــدة، إلـــــى جــانــب  ــ ــديـ ــ لـــعـــوامـــل وشـــخـــصـــيـــات عـ
الــشــخــصــيــات املـــســـرحـــيـــة. أســـهـــم فــيــه تــكــامــل 
وتـــعـــاضـــد الــــــــرؤى الـــفـــنـــيـــة لـــلـــمـــخـــرج مــخــتــار 
حسني، والسينوغرافي حمزة جاب الله، الذي 
حصل على جائزتني في مهرجان »املحترف«، 
الذي  العمامرة،  املوسيقي حسان  إلى  إضافة 
نــــال جـــائـــزة أفـــضـــل مــوســيــقــى فـــي املــهــرجــان 
نفسه. جاءت هذه العناصر، لتصنع االنسجام 
املتفرج على تجاوز فخاخ  الجمالي وتساعد 
تــداخــل األزمــنــة الـــذي اعــتــمــده املــخــرج، والــتــي 
قــد تقود لشيء مــن التشويش. فــي مــا يتعلق 
الخشبة بحيث تكون  مت  بالديكور، فقد ُصمِّ
مفردات املسرحية متحركة وعلى شكل حرف 
ــــرب لــشــكــل الــصــلــيــب، وتـــكـــون الــشــاشــة  T، األقـ
ــة. هــذا  ــزانـ ــراف قــضــبــان زنـ ــ فــي الـــوســـط، واألطــ
املــشــاهــد مريحًا  بــني  الــتــنــقــل  التصميم جــعــل 
وكأننا  مختلفة،  زوايــــا  مــن  رؤيــتــهــا  ومتيحًا 
ــذي راعـــتـــه  ــ ــ نـــشـــاهـــد فـــيـــلـــمـــًا، وهـــــو املـــعـــطـــى الـ
املوسيقى، من خالل اعتمادها على آالت ذات 
أصـــوات حديدية، مــا زاد مــن حــدة الــدرامــا في 

العمل.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  يـــقـــول املـــخـــرج حـــســـني، لــــ
إن ثـــالثـــني فــنــانــًا شـــابـــًا ســـاهـــمـــوا فـــي الــعــمــل 
بــأمــوالــهــم وجــهــودهــم، ويـــرى فــي ذلـــك خطوة 
تــــؤســــس لـــفـــعـــل مـــســـرحـــي حــــر فــــي الـــجـــزائـــر. 
بــل إنــهــا مـــبـــادرة تــطــرح أكــثــر مــن ســــؤال على 
ــتـــي تخصصها  الـ ــدوى األمــــــــوال  ــ مـــســـتـــوى جــ
وزارة الثقافة للمسارح الحكومية، من غير أن 
إلــى األمــام.  الــجــزائــري خطوة  تتقدم باملسرح 
ويكشف حسني أن مسرحية »جرعة« ستقدم 
داعيًا  مختلفة،  محافظات  فــي  لها  عرضًا   22
واملنتمني  الحكومية  املــســارح  على  القائمني 
إليها في هذه املحافظات إلى الحضور، وإلى 
أن يفتح املسرحيون حــوارًا يصّب في مسعى 
التقييم املشترك ألداء مسارح الدولة وجدوى 
مـــشـــاريـــعـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى مـــنـــاقـــشـــة قــضــايــا 
املــســرحــيــني الــشــبــاب، ومـــا يمكن إصــالحــه أو 
مراجعته أو تحسني أدائه في الواقع املسرحي 

الجزائري.

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

يــســّيــر »املــــســــرح الـــوطـــنـــي«، وإلـــى 
جانبه أربعة عشر مسرحًا جهويًا، 
واقع الفن الرابع في الجزائر. تنتج 
هــذه الجهات أعــمــااًل ال تقل ميزانية الــواحــدة 
منها عن مئة ألف دوالر، بل إن بعض العروض 
أن  املليون دوالر من دون  استنزفت ما يفوق 
تــقــّدم جـــديـــدًا، أو تلفت الــنــظــر وتــحــصــل على 
املهرجانات املختلفة  فــي إحــدى  جــائــزة الفتة 
التي تشارك فيها. آخر هذه العروض املسرحية 
ــــان »مــلــحــمــة الــجــزائــر  الــضــخــمــة واملـــكـــلـــفـــة، كـ
الـــكـــبـــرى«، الـــــذي أنـــِتـــج فـــي مــنــاســبــة الـــذكـــرى 
الستني الندالع ثورة التحرير. وقد أثير حول 
هـــذه الــعــمــل »املــلــحــمــي« الكثير مــن الــلــغــط ما 
وأعــداد  املجهولة،  ميزانيته  عــن  الحديث  بــني 
املـــشـــاركـــني الـــغـــفـــيـــرة، واســـتـــقـــدام طـــاقـــم عمل 
صيني، إضافة إلى تبديل ثالثة مخرجني، كان 
الــعــراقــي جـــواد األســـدي أّولــهــم، قبل أن يظهر 

العرض بصورته األخيرة.
»مسرح  الرسمية، يجيء  املعمعة  هــذه  وســط 
الثقافية«  الشروق  »جمعية  لـ التابع  القوس«، 
العاصمة،  الــجــزائــر  غــرب  مدينة معسكر،  فــي 
املــخــرج واملمثل مختار حسني  ويــشــرف عليه 
)1987(. إنه فضاء صغير يلّم شتات الشباب 
الـــهـــاوي واملـــغـــرم بــالــفــن الــــرابــــع، يـــــأوون إلــيــه 

لورنس داريل

فــي جــحــيــم حـــزم الــحــقــائــب اســتــعــدادًا للسفر 
لــقــضــاء الــشــتــاء فـــي الـــبـــلـــدة، انــتــهــيــت أخــيــرًا 
قــراءة »هاملت«. دعني أحــاول أن أخبرك  من 
بــحــقــيــقــة شـــعـــوري. تـــبـــدو املــســرحــيــة صـــورة 
تــم تصويره  الــداخــلــي، وقــد  لــلــصــراع  مثالية 
على هيئة صراع خارجي، وذلك شأن الكتب 

العظيمة جميعًا. 
ولــــعــــل ســـــــّر حــــيــــرة الـــجـــمـــيـــع أمــــــــام هـــامـــلـــت 
املــســكــني هـــو أنــهــم يـــحـــاولـــون دائـــمـــًا الــعــثــور 
عــلــى عـــالقـــة بـــني املــعــركــة الــخــارجــيــة )الــقــتــل 
وأوفيليا( واملعركة الداخلية. وينتهي البحث 
بــالــفــشــل، ألن الــواقــعــني الــخــارجــي والــداخــلــي 
يــمــضــيــان مــتــوازيــني، مــنــفــصــلــني. طبيعي أن 
كل من يحاول املساواة بني الحاالت املزاجية 
واألحـــــــــداث الـــخـــارجـــيـــة يـــصـــطـــدم بــالــحــائــط. 
ذلـــك أنـــه لــيــس ثــمــة هــامــلــت واحــــد، بــل اثــنــان. 

املـــســـرحـــيـــة تــــقــــدم لـــنـــا أمــــيــــر الــــدنــــمــــارك، فــال 
يتسنى لنا إال من خالل شقوق درعه أن نرى 
التي تتلوى  الــدودة  الــذي بداخله، بل  الرجل 

في أحشاء الوجع وما إلى ذلك. 
ــر، ويــــكــــبــــر هـــامـــلـــت  ــمـ ــتـ ــسـ لــــكــــن املــــســــرحــــيــــة تـ
الداخلي، الذي ما هو بأمير للدنمارك، ويبدأ 
بــتــعــريــة رفـــاقـــه فـــي املــســرحــيــة مـــن أقــنــعــتــهــم. 
الكبرى حينما يرى نفسه  الصدمة  وتصيبه 
وحـــيـــدًا فـــي الــحــيــاة. بــعــد ذلــــك، وإذ يــــدرك أن 
عليه أن ينصرف عن كل ذلك الزيف إلى ذاته 
الــحــقــيــقــيــة، يــشــعــر بــضــغــط املــجــتــمــع واقــعــًا 
عــلــيــه. يــرغــمــه املجتمع عــلــى أن يــكــون األمــيــر 
الداخلي.  هاملته  معاناة  تكن  مهما  هاملت، 
فـــهـــي صـــــــورة هـــائـــلـــة لــلــتــفــكــك االجـــتـــمـــاعـــي 
السيكولوجي داخل فرد، ولم يكن شكس )أي 
يحاول  نفسه  وجــد  الــذي  الوحيد  شكسبير( 
كتابة ذلك. لقد كانت مأساة هاملت هي مأساة 
العصر اإلليزابيثي كله. ولكنها بالنسبة إلى 
أولئك العصافير كانت مسألة حياة أو موت. 
وكــثــيــرون مـــاتـــوا. وبــســتــر وشــكــســبــيــر أفــلــتــا. 
ووســط كــل ذلــك الــوســخ كــان مثال الفروسية 

جرعة في الفن الرابع

واحدة من رسائل الكاتب 
الشاب لمرشده األدبي 

آنذاك، وصفها ميلر بأنها 
»مشروع مقالة«، ونشرت 
الرسالة في مجلة ذي نيو 
إنجليش ويكلي عام 1937

م  في الوقت الذي تقَدّ
فيه أعمال مكلفة على 

مسارح الدولة، قّدم 
المخرج الجزائري مختار 
حسين عرض »جرعة« 

بميزانية معدومة، 
متسائًال عن جدوى 
األموال المخصصة 

للمسارح الحكومية، إن لم 
تتقدم بالمسرح الجزائري 

خطوة إلى األمام

إلى  السورية  الكاتبة والمخرجة  ترجمت  الحديقة«،  المسرحي »هنا في  نّصها  إنجاز  بعد 
للمتفرج  البريطاني إدوارد بوند وجدت فيها نصًا مالئمًا  للكاتب  العربية، أخيرًا، مسرحية 

العربي اليوم، إذ يتطرق إلى العنف والعنف المضاد

بعد قراءة لورنس داريل مسرحية شكسبير كتَب إلى هنري ميلر

ترى أن المسرح السوري بات أقرب إلى الواقع عمل جزائري يتناول عالقات العنف بين الفرد والسلطة

موضوع المسرحية 
ليس بعيدًا عن الواقع 

العربي، إنه العنف

انتهيت أخيرًا من قراءة 
»هاملت«، دعني أحاول أن 

أخبرك بحقيقة شعوري

هل يتضمن الحديث 
عن المسرح في سوريا 

»المتفّرج« المهّجر؟

عنوانًا  الحلم«  عن  يكف  ال  »مسرح  كان 
ــشــر فـــي مــجــلــة »كــلــمــات«  ــمــقــال ن ل
في  تصدر  كانت  التي  البحرينية  الثقافية 
الثمانينيات. توقفت المجلة، وربما نُسي 
كلّما  صالحًا  العنوان  يظل  لكن  المقال، 
عاد الحديث عن الشباب والمسرح. وفي 
الشباب  المسرحيون  يحاول  الذي  الوقت 
من  حر  لمسرح  طريق  شّق  الجزائر  في 
سلطة المؤسسة ومالها، يطلق الشباب 
وتكثر  مسرح«،  »عايز  حملة  المصري 
العروض السورية على خشبات المهجر. 

هل ننتظر مسرحًا جديدًا؟

في انتظار خشبة جديدة

2425
ثقافة

إضاءة

من وإلى

لقاء

أخبار

الزمن  الساطع يأكل أكبادهم، فينكصون عن 
الــواقــعــي كــلــه. وهــامــلــت جــهــد مــحــلــي. صــورة 
موجزة ملا يعنيه جنون إنجلترا. وإنك لترى 
ــك فــــي نــســخــة جـــديـــدة.  ــ فــــي لــــورنــــس مـــثـــل ذلـ
فــاملــثــالــيــة فـــي هــــذا الــبــرعــم الــصــغــيــر لـــم تــزل 
تــأكــل وتــأكــل. واألســئــلــة املــطــروحــة فــي األدب 
مــنــذ عــهــد مـــارلـــو تــعــنــي الـــشـــيء نــفــســه. وفــي 
ــدار« )»مــــدار الــســرطــان«( إجــابــة  ــ رأيـــي أن »املـ
عـــن كـــل تــلــك األســـئـــلـــة. فــفــيــهــا دارت الــعــجــلــة 
حــتــى رجــعــت إلـــى مــا قــبــل الــعــصــر الــجــلــيــدي 
حينما كان الخراء خراء واملالك مالكًا. والذين 
يدركون منا ما يعنيه ذلك الكتاب ليبتهجون 
ألنه أعاد النمط كله بصورة نسبية. وما كان 
إلنجليزي أن يفعل هــذا. فبطريقة ما، كان ال 
بد لك أن تكون منفيًا لتفعل ما فعلت بالنطاق 
الذي فعلته به. ولعلي لو كنت مكانك، ما كان 
بــقــراءة هاملت إال طلبًا  أبــالــي  أن  لــي  ينبغي 
محلولة  جميعها  وشكوكه  فعبوسه  للشعر. 
كــان على  كلها. شكسبير  أنــت حللتها  لديك، 
فشل،  لكنه  واحــــدة.  مــرة  وشــك حلها جميعًا 
ففشل هاملت. ولم يبق من شيء غير النهاية 
الراكدة، املذبحة اإلليزابثية املعتادة، والنقش 
الطريف الوجيز الختامي على الضريح. لقد 
بيته فدفن األحشاء تحت  إلى  عاد شكسبير 

شجرته.
ترجمة عن اإلنجليزية: أحمد شافعي      

أنا نسخة جديدة من هاملت

لواء يازجي في حديقة العبث

والغنائي  الساخر  العرض  بيروت  في  »مونو«  مسرح  خشبة  على  حاليًا  يعرض 
»قرف« من كتابة وإخراج وتمثيل سامي خياط. يتطرق العرض لمواضيع حساسة 
تمس الهوية واألحداث السياسية، وينتقد سلوكيات اجتماعية يومية ُتمارس في 

المجتمع اللبناني. يستمر العرض حتى الرابع عشر من كانون األول/ ديسمبر.

الليلة  يقدم  قديمًا،  الست  حفالت  غرار  وعلى  شهر،  كل  من  األول  الخميس  في 
وهو  جديد«.  من  تعود  كلثوم  »أم  عرض  للعرائس«  الساقية  »مسرح  على 
جزء من سلسلة ما زالت مستمرة منذ العام 2006، تجسد فيها العرائس أم كلثوم 

وفرقتها. وتعرض »الساقية« الليلة أغنيتي »كل ليلة وكل يوم« و»دارت األيام«.

بين  10   ما  المغرب  في  العربي«  المسرح  »مهرجان  من  السابعة  الدورة  تنعقد 
الجهة  اإلماراتية،  للمسرح«  العربية  »الهيئة  وكانت   .2015 يناير  الثاني/  كانون  و 16  
المنظمة للمهرجان، قد أعلنت أن أكثر من 220 عرضًا عربيًا تقدمت للمشاركة، 
وأن لجنة المشاهدة اختارت عشرة منها للمنافسة على جائزة أفضل عرض، بينما 

سيعرض أكبر عدد ممكن من األعمال على هامش المهرجان.

الخامس  اإلصدار  من  األول  العدد  للكتاب«،  العامة  المصرية  »الهيئة  عن  صدر 
تناولت  مقاالت  منها  مختلفة،  ملفات  العدد  يتضمن  »المسرح«.  مجلة  من 
و»مسرح  الممثل«  و»سيميولوجيا  والعرض  بالتحليل  األردني«  المسرح  »مهرجان 
خالل  مصر  في  المسرحي  اإلنتاج  مشاكل  حول  تحقيقًا  العدد  وشمل  الطفل«. 

الثالثة أعوام السابقة.

عمر األسعد

بني املسرح والشعر واألفالم التسجيلية، 
لــواء يازجي مزدحمًا بتنوع  يبدو عالم 
فيها. تطرق  الفنون وتعدد اشتغاالتها 
األفكاُر باَبها لتقودها إلى النوع الفني 
الذي يمكن من خالله أن تتبلور وتغدو 
ــح تــأثــيــرًا. فــكــل فــكــرة  ــ أكــثــر عــمــقــًا وأوضـ
تولد، وفق يازجي، »تحمل مع والدتها 
ــــوع الـــفـــنـــي الــــــــذي ســتــتــطــور  ــنـ ــ بــــــــذور الـ
ــذا ال يــعــنــي بــالــضــرورة  إلـــيـــه«، لــكــن، »هــ
أنــــه ال يــمــكــنــنــي مــــعــــاودة طــــرح األفـــكـــار 
ومــعــالــجــتــهــا ضــمــن إطــــار أو نــــوع فني 

آخر«.
تطوير  على  حاليًا  تعمل  التي  يــازجــي، 
نـــص مــســرحــي مـــع الـــــ »رويـــــــال كــــورت« 
ــــة عــمــل ينظمها  فـــي لـــنـــدن، ضــمــن ورشـ
نشرت  قــد  كانت  البريطاني«،  »املجلس 
عــام 2010 تحت  لها  أول نــص مسرحي 
عــنــوان »هــنــا فــي الــحــديــقــة«. ومـــن خــالل 
شــخــصــيــتــني مــتــنــاقــضــتــني مــفــاهــيــمــيــًا 
ــزءًا من  ــ ــّدمـــت جـ يــلــتــقــيــان فـــي حــديــقــة، قـ
واقـــع الــحــيــاة الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
»الشخصيتان  يــازجــي:  تقول  الــســوريــة. 
فرضتا، مع بناء حكايتهما وصفاتهما 
ولــغــتــهــمــا، الــنــوع املــســرحــي الــــذي خــرج 
األدوات  ــــذه  هـ ــــدت  بـ إن  ــا  ــ ــ أّم ــه.  ــ بـ ــنـــص  الـ
ــيـــل  ــفـــاصـ ــتـ »الــــعــــبــــثــــيــــة« غــــريــــبــــة عــــــن الـ

الواقعية، فقد كان ذلك الهدف بعينه«.
تــغــّيــر وضـــع املـــســـرح فـــي ســـوريـــا كثيرًا 
منذ 2011، ظهر مسرحيون شباب جدد، 
ــتــحــت 

ُ
ـــاب ومــخــرجــون ومــمــثــلــون، وف

ّ
كـــت

لطاملا  أبــواب  رقت 
ُ
وط مواضيع جديدة، 

كـــان االقـــتـــراب منها مــحــظــورًا. عــن ذلــك، 
تـــبـــنّي يـــازجـــي أن الـــحـــديـــث عـــن املــســرح 
فــي ســوريــا لــم يــعــد يــحــمــل املــعــنــى ذاتــه 
ــانـــت تــعــنــيــهــا الــكــلــمــة  ــتـــي كـ ــة الـ ــ ــداللـ ــ والـ
البديهيات  مــن  كــثــيــرًا  الــســابــق، ألن  فــي 
اختلفت وتــغــّيــرت. وتــتــســاءل: »مــا الــذي 
هـــل تقصد  اآلن؟  ــا  كــلــمــة ســـوريـ تــعــنــيــه 
سوريا الداخل؟ هل يتضمن الحديث عن 
املسرح في سوريا »املتفّرج« في املهجر 
ومــخــيــمــات الــلــجــوء واألمـــاكـــن الــخــارجــة 
عن سيادة النظام؟ وهنا أيضًا ال بد من 
إعادة تعريف كلمة »متفّرج«، إذ إن كثيرًا 
الجئون  اليوم  السوريني  املتفرجني  من 

ونازحون متعبون«.
وتعتبر يازجي أنه »ال يمكن بأي شكل 
من األشكال الحديث عن ازدهار املسرح 
في هذه الفترة. ربما يمكن الحديث عن 
اقتراب مضمون املسرح املقّدم من الواقع 
الـــســـوري، األمــــر الــــذي كـــان أكــثــر تــرمــيــزًا 
وتعقيدًا فــي الــســابــق«. مــن جهة أخــرى، 
الجبارة  الجهود  إغفال  تقول: »ال يمكن 
الــتــي يــقــوم بــهــا املــســرحــيــون، ســـواء من 
تـــجـــارب مــرهــقــة ومــمــتــعــة فـــي دمـــشـــق - 
أتـــحـــدث عـــن املــديــنــة الـــتـــي أعــرفــهــا - أو 

قضايا الجنس والعنف بطريقة جريئة 
مـــن جــهــة أخـــــرى«. تــجــد الــكــاتــبــة الــنــص 
م للجمهور العربي اآلن،  مالئمًا جدًا ليقدَّ
وتــعــزو ذلـــك لــتــنــاول الــكــاتــب مــرحــلــة ما 
بعد الحرب العاملية الثانية في إنجلترا، 
إضــافــة إلـــى مــعــالــجــتــه للعنف والــعــنــف 

املضاد.
إضــــافــــة إلـــــى كـــتـــابـــة املــــســــرح والـــشـــعـــر، 
بعنوان  وثائقيًا  فيلمًا  يازجي  أخرجت 
ــّدمــــت فـــيـــه مــجــمــوعــة مــن  »مــــســــكــــون«، قــ
النزوح  إلــى  التي اضطرت  الشخصيات 
أو تــتــأهــب ملـــغـــادرة مــنــازلــهــا تــحــت وقــع 
 
ً
ــــارك وأصـــــــــوات الـــقـــصـــف، مـــحـــاولـــة ــعـ ــ املـ

ــة وجـــــــــدان هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات.  مـــالمـــسـ
تــــــوضــــــح: »كـــــيـــــف وملــــــــــــاذا وإلــــــــــى أيــــــن؟ 
اللحظات  تهيم حول  الفيلم  شخصيات 
الــــتــــي عـــلـــيـــهـــا أن تــــتــــرك الـــبـــيـــت فــيــهــا، 
متمسكة به حتى آخر رمق. إنها تواجه 
ــؤال فـــي أكــثــر لــحــظــاتــه قــســوة.  هــــذا الـــسـ
وكأن الفيلم سعي شخصي/عام ملعرفة 
كيف أجــاب آخــرون عن هذا الــســؤال... إن 

كان ما يأتي به الفيلم إجابات«.

خـــارج ســوريــا مــن مــبــادرات تسعى إلى 
مسرح يتعامل مع هذه املفاهيم الجديدة 
للظرف و»املتفرج« املنكوب الذي أضحى 
أكثر تورطًا في كونه، في أحيان كثيرة، 
 جــزٍء كبير من هــذا النتاج 

َ
سبَب وهــدف

املسرحي الجديد«.
ــوان  ــ صــاحــبــة »هـــنـــا فـــي الــحــديــقــة« وديـ
ــــدرت  ــيـــت نــــخــــرج« أصــ ــبـ »بــــســــالم مــــن الـ
الكاتب املسرحي  أخيرًا ترجمتها لنص 
عن  »أنــــقــــذ«  بـــونـــد،  إدوارد  اإلنــجــلــيــزي 
ــا. عن  ــدوان« فـــي ســـوريـ ــ »دار مـــمـــدوح عــ
إن »حركات  التجربة تقول يازجي  هــذه 
ــة تــــــجــــــاوزت بـــونـــد  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــمــ ــتــــرجــ الــ
مع  ولتعامله  جــهــة،  مــن  لغته  لصعوبة 
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مشهد من فيلم »مسكون«من مسرحية »جرعة«

لورنس داريل )تصوير: تيري ديزني(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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الغزال 
يستعد لالعتزال

رياضة

أعلن نادي برشلونة إطاق اسم مدربه الراحل 
تيتو فيانوفا على جائزة توماسو مايستريلي 

ألفضل مدرب أوروبي. وحتى اآلن تحمل الجائزة 
اسم مايستريلي، وكانت تمنح في فئتن، أوالهما 
ألفضل مدرب في الدروي اإليطالي، والتي ستظل 

باالسم نفسه، والثانية ألفضل مدير فني أوروبي، 
والتي تحمل اعتبارًا من هذه النسخة اسم 

فيانوفا. ومن املتوقع أن تكون النسخة األولى 
من نصيب األرجنتيني دييجو سيميوني.

اقترح نجم الكرة الفرنسية، زين الدين زيدان، على 
منتخب باده استدعاء تييري هنري، الهداف 

»ديوك«، لخوض مباراة أخيرة مع  التاريخي للـ
 بالنسبة 

ً
الفريق. وقال زيدان: »سيكون أمرًا جميا

له، بسبب كل ما قدمه لكرة القدم الفرنسية«.
واعتبر »زيزو« أنه يتوجب على ديشامب النظر 
لألمر من »منطلق مختلف« ملسألة عودة هنري 

لتكريمه، مع التأكيد على أن اللقاء على الرغم من 
كونه وديًا إال أنه »يجب الفوز به«.

العــب  رونالدينهــو  البرازيلــي  أشــاد 
بالبرتغالــي  املكســيكي  كويريتــارو 
كريســتيانو رونالــدو، ولكنــه أكــد علــى أن 
األرجنتينــي ليونيــل ميســي هــو األفضــل 
عندما قال: »رونالدو العب متكامل، ولكن 

ميسي األفضل، ألنه يمتلك السحر«.

أعلن الاعب البرازيلي السابق ريفالدو، عبر 
حسابه على مواقع التواصل االجتماعي، عرض 

»موجي ميريم«، فريق كرة القدم الذي يمتلكه 
والذي صعد أخيرًا إلى دوري الدرجة الثانية، 

للبيع. وأكد ريفالدو، في االعان الذي كتبه 
بالبرتغالية واإلنجليزية واإلسبانية، أنه يعرض 

النادي للبيع »ألسباب شخصية«، داعيًا كل َمن 
يرغب في االستثمار في كرة القدم لشرائه بحجة 

أن الفريق »له إرثه الخاص«.

رونالدينهو والساحر ميسي

إطالق اسم فيالنوفا 
على جائزة أفضل مدرب 

أوروبي

زيزو يقترح 
دعوة هنري لمباراة 

البرازيل

ريفالدو يبيع ناديه 
عبر مواقع التواصل 

االجتماعي

ألمح نجم كرة القدم الفرنســية تيــري هنري إلى اقترابه من قرار اعتزال 
اللعب، بعد مغادرته الدوري األميركي وإنهاء مشواره مع فريقه ريد 
بول األميركي. بعــض التقارير تحدثت عن وجود عرض مغر من إحدى 

القنوات الرياضية في إنجلترا.

نجم الكرة الفرنسية يستعد لتوديع المالعب )مايك ستوب/جيتي(
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كاريكاتير
26

باسل طلوزي

ال أحــد يعلــم كيــف انتشــرت هــذه العــادة 
بســرعة بــن أهــل البلــدة الفقيــرة، والتــي 
بدأهــا »فــرج« ذات مســاء مثخن بالجوع 
أمنيتــه  يرســم  أن  قــرر  حــن  والبــرد، 
طماطــم  »قايــة«  بتنــاول  املســتحيلة 
ســاخنة، علــى ورقــة بيضــاء وتعليقهــا 
على حبل الغسيل الذي لم يكن يستعمل 
ألكثــر مــن نشــر جواربــه املثقوبــة، فرســم 
بضع حبات طماطم على الورقة وعلقها 
على الحبل، بعد أن استنفد كل أنزيمات 
معدته الخاوية في طحن الخواء وبخار 

األمنيات.
ومــا إن شــاهد ســكان الحــّي تلــك األمنية 
املنشــورة علــى حبــل غســيل فــرج، حتــى 
بــدأت حملــة التقليــد علــى أشــدها، بــدءًا 
الليلــة  فــي  رســم  الــذي  األول  بالجــار 
جــار  تــاه  ملوخيــة«،  »طنجــرة  التاليــة 
ثــم  مرســيدس،  ســيارة  صــورة  رســم 
املجــاور،  الحــي  إلــى  العــدوى  انتقلــت 
فرســم أحدهــم صــورة مابــس نســائية 
داخليــة، تعبيــرًا عن شــبق مكبوت، فيما 
رســم معــارض سياســي صــورة زنزانــة 

مهشمة األبواب.
عــّم  حتــى  أشــهر  بضعــة  تمــض  ولــم 
مشــهد حبال الغســيل املدججة بالصور 
ينتظــر  والــكل  البلــدة،  عمــوم  املنشــورة 
بفــارغ الصبــر أن يجــد أمنيتــه مجســدة 
على باب منزله في صباح اليوم التالي.

أما فرج الذي قرر أن يرفع سقف أمنياته 
إلى أقصاها، فقد رســم هذه املرة صورة 

الزعيم وعلقها على الحبل.
لكــن فــي صبــاح اليــوم التالــي كان أهــل 
رســوماتهم  يمزقــون  جميعــًا  البلــد 
املعلقــة، بعــد أن شــاهدوا فــرج مشــنوقًا 

على حبل الغسيل.

 تفّوق على الكاريكاتير في 
ٌ
حــدث

كل  مــن  بــريء  مبــارك  الســخرية، 
شــيء. مبــارك حــر طليق ويســخر 
مــن كل َمــن ثــاروا ضد ظلمه وفســاده، تعجز 
ريشــة الرســام الســاخر عن أن تضيف شــيئًا 
حــد  مســاخره  فــي  يتجــاوز  عربــي  لواقــع 
املعقول والامعقول. ولكن يجب أن يضحك 

أحد ما في النهاية.

براءة مبارك: 
كاريكاتير 
الواقع!

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

أمنيات على 
حبل الغسيل

شريط
الرسام هكابي دمرسي

النفق

زيارة البابا فرنسيس إلى تركيا
الرسام بيتر بسمستروفيتش - كيجل كارتونز

صحيفة الوطن السعودية

صحيفة عمان العمانية

صحيفة المصري اليوم صحيفة المصري اليوم

الرسام هشام شمالي، فلسطين، عن صفحته على الفيسبوك الرسام محمود الهنداوي، االردن، عن صفحته على الفيسبوك 

صحيفة الحياة الجديدة، فلسطينصحيفة العرب اللندنية

صحيفة المساء المغربية

أبيض وأسوأ
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رياض الترك

تحّول الحارس األملاني تيم ويزي 
مـــــن عــــالــــم كــــــرة الـــــقـــــدم إلــــــى عـــالـــم 
املصارعة الحرة، لينقلب من مهنة 
رياضية إلى أخرى مختلفة تمامًا وغريبة 
بعد اعتزاله كرة القدم في هذا العام، عندما 
ــي عـــــدم الــتــجــديــد  ــ ــانـ ــ قـــــرر هـــوفـــنـــهـــايـــم األملـ
لــــه، لــيــشــارك فـــي بــطــولــة املـــصـــارعـــة الــحــرة 
الشهيرة، لكنه ليس العب كرة القدم الوحيد 
الـــــذي اعـــتـــزل وشـــغـــل مــهــنــة أخـــــرى بــعــيــدة 
كـــل الــبــعــد عـــن الـــكـــرة، فــهــنــاك مـــن الــاعــبــن 

البارزين َمن فعل ذلك.

إيريك كانتونا من العب إلى ممثل 
تــرك كانتونا كــرة الــقــدم وتــحــّول إلــى عالم 
في  املشاركة  قــرر   

ُ
والــشــهــرة، حيث التمثيل 

إلى  بــاإلضــافــة  أفـــام بريطانية وفــرنــســيــة، 
وكان  العاملية،  الشركات  لبعض  الدعايات 
أرض  على  املميزين  الاعبن  مــن  كانتونا 
امللعب وقدم الكثير لكرة القدم مع مانشستر 
يــونــايــتــد اإلنـــجـــلـــيـــزي، فـــي حـــن أن أشــهــر 
األفــــام الــتــي شــــارك فــيــهــا هــو »إلــيــزابــيــث« 
في العام 1998 إلى جانب املمثلة الشهيرة 

كايت بانشيت واملمثل جيوفري راش.

الكويت ـ العربي الجديد 

ــائـــي كــــــأس ولـــي  ــهـ ــغ مـــنـــتـــخـــب الــــكــــويــــت نـ ــلـ بـ
العهد بعدما أطاح بغريمه القادسية، حامل 
الــدور  فــي  نظيف  بهدف  عليه  بالفوز  اللقب، 
مع  موعد  على  ليصبح  أمــس،  النهائي،  قبل 

العربي الذي تفّوق 2-1 على الجهراء.
وأحــــرز عــبــد الـــهـــادي خــمــيــس هـــدف الــكــويــت 
ملعب محمد  62. وعلى  الدقيقة  فــي  والــلــقــاء 
الـــحـــمـــد بــــنــــادي الــــقــــادســــيــــة، فـــــرض الـــفـــريـــق 
األول  الــشــوط  علي  األرض سيطرته  صاحب 
ــدر أكــثــر مــن فــرصــة أخــطــرهــا عندما  لكنه أهـ
املطوع  بــدر  مــن  تمريرة  الشيخ  تلقى صالح 

وسدد الكرة عاليًا في الدقيقة 15. وسدد فهد 
األنــصــاري، العــب وســط القادسية، كــرة قوية 
لكن مصعب الكندري، حارس مرمى الكويت، 
تــصــدى لــهــا بــبــراعــة فـــي الــدقــيــقــة 33. وقــبــل 
دقــيــقــتــن مـــن نــهــايــة الـــشـــوط األول، تــصــدى 
الكندري لفرصة خطيرة من ضربة  الحارس 
بعد  سوبوتيتش  دانييل  للسويسري  رأس 

عرضية من املطوع.
ــي الـــشـــوط  ــ ــدة ســـريـــعـــة فـ ــ ــرتـ ــ ومــــــن هـــجـــمـــة مـ
الثاني، نجح خميس في تسجيل هدف الفوز 
التونسي  مــن  تــمــريــرة  تلقى  عندما  للكويت 
شــادي الهمامي وســدد كــرة قوية على يسار 
الـــحـــارس أحــمــد الــفــضــلــي. وبــعــد مــــرور أربــع 

دقائق، رد القائم األيمن ملرمى الكويت ضربة 
رأس أخرى من سوبوتيتش بعد تمريرة من 
املـــطـــوع، مــهــاجــم مــنــتــخــب الــكــويــت. واســتــمــر 
لكن  التعادل  إلدراك  محاوالته  في  القادسية 
دون أن يتكلل ذلك بالنجاح ليودع املسابقة. 
النهائي، حّول  اللقاء اآلخــر بالدور قبل  وفي 
ــوز 2-1 عــلــى  ــ ــى فـ ــ الـــعـــربـــي تــــأخــــره بـــهـــدف إلـ
الــجــهــراء بــفــضــل هـــدف قــبــل الــنــهــايــة. وتــقــدم 
الــبــرازيــلــي فــيــنــســيــوس بــهــدف لــلــجــهــراء في 
هــايــل  أحـــمـــد  األردنــــــــي  وأدرك   ،12 الـــدقـــيـــقـــة 
التعادل للعربي في الدقيقة 25. وأحرز البديل 
حسن املوسوي هدف الفوز للعربي قبل عشر 

دقائق من نهاية الوقت األصلي للمباراة.

العبو 
الوظائف 
الغريبة

العبون بّدلوا حياتهم رأسًا على 
عقب بعد أن تركوا كرة القدم 
وأصبحوا يشغلون مناصب في 

أعمال ليس لها أي عالقة بعالم 
كرة القدم، رغم أنهم كانوا من 

نجوم الساحرة المستديرة

الكويت والعربي في نهائي الكأس
العربي الجديد

اكتمل عقد الفرق املتأهلة إلى نصف نهائي 
كأس األردن لكرة القدم، بعد صعود الوحدات 
والــفــيــصــلــي والــرمــثــا وذات الــــرأس إلـــى دور 

األربعة، بعد اختتام مباريات دور الثمانية.
وتــأهــل الـــوحـــدات، حــامــل الــلــقــب، إلـــى نصف 
نــهــائــي الـــبـــطـــولـــة، بــعــد تـــعـــادلـــه ســلــبــيــًا مع 
من  ليستفيد  الحسن،  ملعب  على  الصريح، 
فــــوزه ذهـــابـــًا بــهــدف نــظــيــف، ويــحــافــظ على 
سجله خاٍل من الهزائم في مختلف البطوالت 
املوسم الجاري. ويواجه الوحدات في نصف 
الــنــهــائــي غــريــمــه الــتــقــلــيــدي، الــفــيــصــلــي، في 
مباراة نهائي مبكر، بعد تأهل الفريق للدور 
نفسه بتعادله مع بني حسن بهدف ملثله في 
ــاب، وكـــان قــد فــاز ذهــابــًا بهدفن  مــبــاراة اإليــ
ــر مـــن قبل  ــد. وفـــي الــجــانــب اآلخــ ــ مــقــابــل واحـ
النهائي، تأهل الرمثا إلى الدور نفسه بعدما 
أطـــــاح بـــاالهـــلـــي عــبــر فـــــوزه 2-1 فـــي مـــبـــاراة 
ــدور بــمــجــمــوع مـــبـــاراتـــي  ــ ــ اإليــــــــاب، ويـــبـــلـــغ الـ
الذهاب واإلياب 3-2. وتقدم إبراهيم جوابرة 
مـــحـــارمـــة  مـــحـــمـــد  وأدرك  )د.10(،  ــلـــي  لـــأهـ
الــتــعــادل بــعــد مــــرور ســـت دقـــائـــق ثـــم يسجل 

زميله راكان الخالدي هدف الفوز )د.22(.
وتـــأهـــل ذات الـــــرأس إلـــى قــبــل الــنــهــائــي بعد 
الترجيح،  بــركــات  الــجــزيــرة 3-4  الــفــوز على 
حيث تقاسم الفريقان الفوز في مباراة ملثلها 
بهدف نظيف، ليواجه الفريق املتأهل الرمثا 

في نصف النهائي.

اكتمال المتأهلين لنصف نهائي كأس األردن

أندية  فــي  ومنخرطون  الــقــدم  كــرة  لعبة  يمارسون  العــبــون  هناك 
وظائف  في  يعملون  الوقت  نفس  وفي  البطوالت،  في  ويتنافسون 
أخرى من أجل إعالة العائلة، وأبرز هؤالء الالعبين موجودون في البلدان 
المغمورة كرويًا أو في الدرجات المتدنية من البطوالت األوروبية، إذ إن 

ضخ االموال هناك قليل مقارنًة بالدرجات الممتازة

العبون يعملون في نفس الوقت
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االتحاد األوروبي يرفض استئناف صربيا وألبانيا
الطعن  )ويــفــا(  الــقــدم  لكرة  األوروبـــي  باالتحاد  االستئناف  لجنة  رفضت 
ــادان الــصــربــي واأللــبــانــي ضــد الــعــقــوبــات الــصــادرة  الـــذي تــقــدم بــه االتـــحـ
التي جمعت منتخبي  املــبــاراة  التي وقعت خــال  األحـــداث  بحقهما، بعد 
الــقــدم، في التصفيات املؤهلة لكأس األمــم األوروبــيــة يورو  البلدين لكرة 

2016 التي تقام في فرنسا.

اإلصابة تبعد حارس فالنسيا
املاعب  عــن  اإلسباني  فالنسيا  مرمى  حــارس  دومينيش  خــاومــي  يغيب 
لــفــتــرة تـــتـــراوح بــن أســبــوعــن أو ثــاثــة أســابــيــع، بــعــد تــأكــد إصــابــتــه في 
عضات الساق اليمنى. وقد كشفت الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي 
في نادي فالنسيا، تعرض خاومي دومينيش إلصابة جديدة خافا لتلك 

التي سبق تعرضه لها، وأبعدته عن املاعب ملدة شهر كامل.

فينجر وهنري 
أكد الفرنسي أرسن فينجر، املدير الفني 
ألرسنال اإلنجليزي أن أسطورة الفريق 
تــيــيــري هـــنـــري، الــــذي أعــلــن رحــيــلــه عن 
»سيعود  األميركي  بولز  ريــد  نيويورك 

يوما ما« إلى )الجانرز(.
ــال فــيــنــجــر، فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا  ــ وقــ
املوقع اإللكتروني للنادي، »عاش أفضل 
لحظات حياته ومسيرته هنا في لندن. 
أنـــا عــلــى قــنــاعــة بــأنــه ســيــعــود يــومــا مــا، 
ولكن ال أعرف في أي دور. ما يجب عليه 

التفكير فيه اآلن هو أي منحى يرغب في أن تتخذه حياته«.

األسطورة داسييف يستبعد نوير من الكرة الذهبية
أكد الحارس السوفييتي األسطوري رينات داساييف أن األملاني مانويل 
نــويــر، حـــارس مــرمــى منتخب أملــانــيــا وبـــايـــرن مــيــونــخ ال يستحق الــفــوز 
بالكرة الذهبية، التي لم يفز بها ســوى حــارس واحــد، هو مواطن األول، 

ليف ياشن.
وقال داساييف »أعتقد أن نوير ليس حارسا سيئا، ولكنه لم يقدم املستوى 

الذي يجعله يستحق الفوز بجائزة أفضل العب كرة قدم في العالم«.

تكريم كولومبي لكارلوس باكا
تعتزم السا نوجيرا عمدة بلدة بارانكيا الواقعة شمالي كولومبيا تكريم 
السابق لصالح  في  لعب  الــذي  إشبيلية  باكا، مهاجم  كارلوس  مواطنها 
جونيور دي بارانكيا، بأرفع أوسمة املدينة، في العاشر من الشهر الجاري، 

وفقا ملا أفادت به سفارة كولومبيا في إسبانيا.

تيو مرتاح مع بورتو
كشف اإلسباني كريستيان تيو أنه يمر بإحدى »أسعد لحظات مسيرته« 
بورتو  الحالي  فريقه  مع  األخــيــرة  املباريات  أداءه خــال  بفضل  الكروية، 

البرتغالي الذي أكد أنه يشعر فيه بـ »االرتياح والتأقلم«.
وقال املهاجم »أشعر بالراحة البالغة مع الفريق وأنا مندمج بشكل كبير 
وأحظى بثقة املدرب. أتمنى أن تسير األمور على ما يرام وتستمر النتائج 
الجيدة«، بعد تسلمه جائزة أفضل العب في مباراة بورتو أمام ريو آفي 

بالدوري البرتغالي األحد املاضي والتي انتهت لصالح األول 0-5.

ليجيا وارسو البولندي يتعرض للعقوبة
القدم )ويفا(  عاقبت لجنة االنضباط والتأديب باالتحاد األوروبــي لكرة 
نــادي ليجيا وارســو البولندي، على تصرفات عنصرية صــدرت من قبل 

مجموعة من مشجعيه باللعب مباراتن على ملعبه بدون جمهور.
تأتي عقوبة اللجنة بسبب التصرفات العنصرية واإلخال باألمن وإطاق 
األلعاب النارية وأغراض أخرى على ملعب لوكيرين البلجيكي، في املباراة 
التي جمعت بن الفريقن بدور املجموعات من بطولة دوري أوروبــا في 

27 من الشهر املاضي.

البرازيل يواجه فرنسا وديا
يــخــوض املنتخب الــبــرازيــلــي أولـــى مــبــاريــاتــه الــوديــة خـــال 2015 فــي 26 
املحلي  االتــحــاد  أعلنه  ملــا  فرنسا، وفقا  أمــام  بباريس  املقبل  مــــارس/آذار 
للعبة. وستقام املباراة على ملعب )ستاد دو فرانس(، نفس مسرح نهائي 
الـــ »ديـــوك« بثاثية  مونديال 1998 بن الفريقن والــذي فــاز فيه منتخب 
النجم  لتكريم  الــحــدث  املـــبـــاراة  منظمو  يستغل  أن  املــتــوقــع  ومـــن  نظيفة. 

تييري هنري )37 عاما( الذي يستعد لتوديع املاعب.

دغريري يمدد عقده مع االتحاد السعودي
نجح إبراهيم البلوي، رئيس نادي االتحاد السعودي، في الحصول على 
توقيع مهاجم الفريق يحيى دغريري على عقد احترافي جديد. ولم يتم 
اإلفــصــاح عن األمــور املالية للعقد الــذي تم بناًء على التقرير الــذي رفعه 

الجهاز الفني.

أخبار مختصرة

تحقيق

ديفيد إيكي من العب إلى كاتب
الــقــدم في  اعــتــزل ديفيد إيكي ممارسة كــرة 
العام 1973 عندما كان في سن الـ21، عندما 
ــة قـــويـــة فــــي ركـــبـــتـــه أنــهــت  ــابــ تـــعـــرض إلصــ
مسيرته الكروية، ليقرر العمل في قناة »بي 
لكن  للمباريات،  رياضي  كمحلل  ســي«  بي 
فترة عمله لم تكن طويلة، ليتجه نحو عالم 
اب 

ّ
الكت من  أصبح   

ُ
حيث والتأليف  الكتابة 

ـــمـــّيـــزيـــن فـــي بــريــطــانــيــا، ويـــحـــدث ضجة 
ُ
امل

كبيرة كونه كان العب كرة قدم سابق، حتى 
أن مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي أصــبــح مــن األشــهــر 

عامليًا.

راي ويلسون من العب إلى مقاول
يعتبر راي ويلسون من الاعبن اإلنجليز 
الــذيــن حــقــقــوا لــقــب كـــأس الــعــالــم فــي الــعــام 
1966، حــتــى أنـــه مـــن أفــضــل املــدافــعــن في 
ست  نحو  ولعب  اإلنجليزية،  الكرة  تاريخ 
ــع املــنــتــخــب اإلنـــجـــلـــيـــزي الـــذي  مـــبـــاريـــات مـ
املــبــاراة نصف  أن  66، كما  تــّوج بمونديال 
النهائية أمـــام الــبــرتــغــال فــي كـــأس الــعــالــم، 
وتابع  لويلسون،  بالنسبة   50 الرقم  كانت 
قـــرر  ــــن  حـ  ،1970 ــام  ــ ــعـ ــ الـ حـــتـــى  ــيـــرتـــه  مـــسـ

ويلسون ترك كل شيء متعلق بكرة القدم.
ــرر االنـــخـــراط فــي عــالــم املـــقـــاوالت، حتى  وقـ
»هاديرسفيلد«  مدينة  في  مشهورًا  أصبح 
البريطانية، وكان ويلسون قد باع ميدالية 
كأس العالم الذهبية التي فاز بها، في العام 
1997 بمبلغ قدره 80 ألف جنيه أسترليني.

جوزي بينتو من حارس إلى موسيقي
ــارس مـــرمـــى بــرشــلــونــة الــســابــق  ــ ــّول حـ تـــحـ
جـــوزي مــانــويــل بينتو مــن حــراســة املــرمــى 
إلــــى تــركــيــب املــوســيــقــى وتــألــيــفــهــا بشكل 
احترافي، وافتتح معهدًا للموسيقى باسم 
»إذهـــــب وراء أحـــامـــك« ملــســاعــدة الــشــبــاب 
على نشر الوعي والتفاؤل من خال توزيع 
املوسيقى واملشاركة في حفات موسيقية، 
فــــــي وقــــــــت حــــقــــق بـــيـــنـــتـــو لــــقــــب الــــــــــدوري 
اإلسباني أربع مرات، ودوري أبطال أوروبا 
مرتن، واآلن هو ناجح في عالم املوسيقى 

والرقص.

جايزكا ماندييتا من العب 
إلى منسق موسيقي

قــضــى الـــاعـــب جـــايـــزكـــا مــانــديــيــتــا معظم 
حياته في فالنسيا اإلسباني حيث حصل 

مــرتــن على وصــافــة دوري أبــطــال أوروبـــا، 
ــــل الئـــحـــة أفـــضـــل العـــبـــي خـــط الــوســط  ودخـ
ل 

ّ
مــرتــن فــي مسابقة األبــطــال، فــي وقــت مث

املــنــتــخــب اإلســبــانــي فــي 40 مــبــاراة دولــيــة، 
مــع ميدلزبره  أربــع ســنــوات  لعب  وبالطبع 
اإلنجليزي. وكان ماندييتا نجمًا كرويًا في 
عن  بعيدًا  لكنه،  و2000،   1990 بــن  الــفــتــرة 
الــقــدم، فهو »منسق موسيقي«  كــرة  أجـــواء 
حتى  املوسيقية،  والنوتات  األنغام  يعشق 
أصــبــح الــيــوم مــن أشــهــر مــؤلــفــي املوسيقى 

في العالم.

أندري شيفشينكو 
من العب إلى سياسي

رمــوز  مــن  ــزًا  رمـ شيفشينكو  الــنــجــم  يعتبر 
الــكــرة األوكـــرانـــيـــة، خــصــوصــًا بــعــد أن أخــذ 
فــريــقــه، ديــنــامــو كــيــيــف، إلـــى نــصــف نهائي 
 ،1999 الــــعــــام  فــــي  أوروبـــــــــا  أبــــطــــال  دوري 
إلى ميان اإليطالي وهناك  لينتقل بعدها 
امللعب،  ظهرت نجوميته وتألق على أرض 
إذ ســجــل 127 هــدفــًا فــي 208 مــبــاريــات في 

الدوري اإليطالي.
فــي املــقــابــل، هــو هــداف املنتخب األوكــرانــي 
ــلــــى فــــرصــــة تـــــدريـــــب املــنــتــخــب  وحــــصــــل عــ
االوكراني لكنه رفض الفكرة تمامًا، ليتجه 
من   2012 الــعــام  فــي  السياسي  العمل  نحو 
أجـــل الــتــرشــح لــدخــول الــبــرملــان األوكـــرانـــي، 
لكنه فشل في النجاح في االنتخابات ألنه 

لم يحصل على األصوات الكافية.

توماس جرافيسين 
من الكرة إلى »البوكر«

يبدو أن النجم الدنماركي السابق توماس 
مدينة »الس  أثــريــاء  مــن  أصبح  جرافيسن 
 
ُ
فيجاس« الشهيرة بألعاب »البوكر«، حيث

ــثـــروات  ــقـــدم إلــــى جــمــع الـ ــرة الـ ــّول مـــن كــ تـــحـ
أن  ومنذ  والقمار،  البوكر  لعبة  من  الطائلة 
اعــتــزل كــرة الــقــدم، بعدما لعب مــع إيفرتون 
ــال مــدريــد اإلســبــانــي، جمع  اإلنجليزي وريـ
ــروة مــالــيــة واســتــثــمــرهــا في  ــ جــرافــيــســن ثـ
مشاريع تسلية في »الس فيجاس«، ويعيش 
اليوم في هذه املدينة األميركية ويملك ثروة 
ــــورو، ويلعب  تــصــل إلـــى نــحــو 80 مــلــيــون يـ

»البوكر« في ما تبقى من حياته.

كيفين كايل 
من العب إلى أمين مخزن

مــن العب  كــايــل  كيفن  االسكتلندي  تــحــّول 
كرة قدم إلى أمن مخزن في فندٍق عّوام على 
سفينة، ورغـــم انــه لــم يعتزل كــرة الــقــدم إال 
أنه بقي من دون فريق، فاضطر إلى العمل 
ملــدة 12 ساعة كأمن مخزن من أجــل إعالة 
عائلته، وعمله يقتضي تنظيف األرضيات 

وتغيير أغطية األسّرة.

C C

سيول المغرب
معاناة للحكام في التنقل إلدارة المباريات

حسن البصري

الثانية يومن تحت حصار  للدرجة  املغربي  الــدوري  قضى مجموعة من حكام 
وعاش  وبشرية.  مادية  وخلفت خسائر  املــغــرب،  اجتاحت جنوب  التي  السيول، 
طاقم تحكيم من الدار البيضاء، ساعات عصيبة حن حوصر في مدينة كلميم، 
بعد أن عجز عن التوجه صوب مدينة أسا لقيادة مباراة في دوري القسم الثاني 
للهواة، ويتكون الطاقم التحكيمي من عبد اللطيف هاشمي ومحمد اإلدريسي ثم 
مصطفى الوزاني ومحمد أيت الالو، حيث طلبت منهم مديرية التحكيم املكوث 
الــدار  إلــى  الــعــودة  املــبــاراة، وعـــدم  الجهة، بعد تأجيل  فــي مدينة كلميم عاصمة 
البيضاء إال بعد أداء املهمة. بينما تمكن ثاثي التحكيم الذي قاد مباراة نادي 
طرفاية ضد نهضة طنطان من العودة إلى الدار البيضاء، بعد تدخل مسؤولن 
أمنين مكنوا حكام الدار البيضاء شداد والناصري ثم لحركي من إنهاء املهمة 

بسام، من العودة على منت طائرة عسكرية.
»فيسبوك« قصة  موقع  في  على صفحته  أحتوش  املغربي سعيد  الحكم  وكتب 
مــواجــهــة املــــوت بـــن ســيــول نــهــريــن، وهــــو فـــي مــهــمــة بــالــعــيــون، لــقــيــادة مــبــاراة 
فوسبوكراع وشباب املرسى بامللعب الرياضي موالي رشيد في مدينة العيون، 
إذ كشف عن مأساة طاقم تحكيم بن الحياة واملوت، قائا في تغريدته: »لحظات 
لم تبرح  العيون، كما  اليوم وأنــا في طريقي ملدينة  هيتشكوكية مرعبة عشتها 
أن اجتازت  إلى مدينة الصويرة، فبعد  العودة  مخيلتي وذهني وأنــا في طريق 
بنا الحافلة أحد األوديــة بسام، رغم صعوبة املوقف التي حبست فيه أنفاسنا 

وجعلت البعض ينطق الشهادتن، ستجرف مياه النهر املوالي.
 وأمام عيني ثاث سيارات أجرة من الحجم الكبير مملوءة عن آخرها بالركاب 
الذين كانوا يلّوحون بأيديهم لرجال الدرك والقوات املساعدة والوقاية املدنية ملا 
يزيد عن خمس ساعات، لكن كل هؤالء اكتفوا بدور املتفرج، لنظل محاصرين بن 

نهرين منذ الثالثة صباحا إلى حدود الرابعة والنصف مساء. 
تساءلت: ماذا لو كان من بينهم أجانب، هل ستتدخل الخارجية؟ ما أقبحكم أيها 

املسؤولون!«.

تركوا كرة القدم وتحّولوا لمهن 
بعيدة كل البُعد عن عالم »الكرة«

إريك كانتونا العب كرة القدم 
الذي تحّول إلى التمثيل

)Getty(

صورة أرشيفية من مباراة الوحدات والفيصلي )أحمد أمين(القادسية الكويتي ينسحب من كأس ولي العهد)ياسر الزيات/فرانس برس(

محمد حسن السعو

هو سؤال بديهي سيجول في خاطرك باعثه ما تراه وتشاهده وتسمعه في 
عاصمة الرياضة العاملية »الدوحة« التي تستعد بعد سنوات الستقبال أكبر 
حدث رياضي في العالم على اإلطــاق، بطولة كأس العالم لكرة القدم املقررة 
في عام 2022. تتمنى أن تكون صاحب »حظ عظيم« وتكون حاضرا ملشاهدة 
أول مونديال في الوطن العربي.. عرش عاملي بطابع عروبي، فنحن كنا ومازلنا 
نشعر بالفخر ملجرد أن يلعب منتخب عربي في املونديال، فكيف إذا تأهل إلى 
الــدور الثاني ونافس الكبار، بل كيف سيكون شعورك كمواطن عربي وأنت 

تحتضن املونديال بذراعيك؟ 
تمضي قطر العربية في صياغة مفردات مذهلة عبر تصاميم ماعب عاملية 
وتلتزم  يكتب،  تاريخا  ومدرجاتها  العالم  نجوم  إبــداعــات  أرضــهــا  ستشهد 
بمواعيد دقيقة للغاية للبدء بإنشاء التحف املعمارية التي تمتع األبصار، والتي 

تبدو كجواهر خابة على أرض قطر.
يترك املتابعون العرب كل األخبار والتفاصيل التي سئموها وباتت واضحة 
ون الكره للعرب بشكل 

ّ
املفاهيم، في ما يتعلق باإلشاعات التي يطلقها من يكن

عام، ويلقي نظرة واحدة على ما سيتم إنجازه من ماعب ومنشآت ال يمكن 
 للشك 

ً
ها في البلد العربي، ليتأكد بما ال يدع مجاال

َ
لنا بحروف قليلة أن نِصف

أن »كأس العالم العربي« سيكون مختلفا عن جميع البطوالت منذ بدء الفكرة 
الثاني  للعام   

ً
وصـــوال  2010 ديسمبر  مــن  الخامس  وحــتــى  الثاثينيات  فــي 

والعشرين في األلفية الثانية. أعّدت قطر ما ال يخطر على البال، فحني تتذكر 
أنــك قد تتمكن من حضور أكثر من مــبــاراة في اليوم الــواحــد فهذا شــيء لم 
يسبق لدولة أن نجحت بفعله.. قطر فعلتها وستدعو العالم إلى مشاهدة ما لم 
يشاهده أي شخص في قارات العالم الخمس، نعم ننتظر على أحر من الجمر 

صافرة انطاق كأس العالم ذي النكهة العربية األصيلة.

متى سيأتي مونديال قطر؟

مجرّد رأي
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العربي الجديد

ــاٍد إنــجــلــيــزي  ــ يـــبـــدو أن تــوتــنــهــام هـــو أكـــثـــر نـ
ــبــــوه غير  املـــلـــعـــب، والعــ خــشــونــة عــلــى أرض 
ــانــــون الــلــعــب  ــقــ مــنــضــبــطــن وال مـــلـــتـــزمـــن بــ
النظيف، إذ إن العبي توتنهام ارتكبوا حتى 
بــطــاقــة   27 الـــفـــريـــق  وتـــلـــقـــى   ،

ً
خــــطــــأ  166 اآلن 

صفراء وثــاث بطاقات حمراء، ليحصل على 
ــك طــبــقــا لائحة  265 نــقــطــة انــضــبــاطــيــة، وذلــ
ــا مـــوقـــع »أوبــــتــــا« املــتــخــصــص  الـــتـــي أصــــدرهــ
األوروبية،  املاعب  في  الكروية  باإلحصاءات 
ــقــــاس الـــنـــقـــاط االنــضــبــاطــيــة عــلــى الــشــكــل  ــ

ُ
وت

التالي، نقطة لكل خطأ يرتكبه الفريق، وثاث 
نقاط لكل بطاقة صفراء وست نقاط لكل بطاقة 
حمراء، لذلك فإن أكثر فريق يحصل على أكبر 
عــدد مــن الــنــقــاط هــو األســـوأ انضباطيا على 

أرض امللعب.
في املقابل، حصل كوينز بارك رينجيرز على 
العبوه  ارتــكــب  بعدما  النظيف«  »اللعب  لقب 
 ونالوا 20 بطاقة صفراء من دون أن 

ً
125 خطأ

يتلقى أي العب بطاقة حمراء خال املباريات، 
انضباطية  نقطة   185 على  الــفــريــق  ليحصل 
فقط في املركز االخير من حيث اللعب القذر، 

أي املركز األول من ناحية اللعب النظيف.

اللعب غير   
ُ
الثاني من حيث املركز  وجــاء في 

النظيف كريستال باالس الذي ارتكب العبوه 
الــاعــبــون على 20 بطاقة   وحــصــل 

ً
183 خــطــأ

رد ثاثة العبن بالبطاقة الحمراء، 
ُ
صفراء وط

انضباطية  نقطة   261 الفريق  نقاط  لتصبح 
ــا بطل  أمــ األول،  تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر  خــلــف 
 فـــي املــركــز 

ّ
إنــجــلــتــرا مــانــشــســتــر ســيــتــي فــحــل

 وحصل 
ً
الثالث، إذ ارتكب الاعبون 157 خطأ

العبو »السيتي« على 29 بطاقة صفراء مقابل 
بــطــاقــتــن حـــمـــراويـــن، لــتــصــبــح نــقــاط الــفــريــق 

»األزرق« 256 نقطة انضباطية.
»البرميير  متصّدر  لتشيلسي،  بالنسبة  أمــا 
 اللعب 

ُ
ليج«، فيأتي في املركز السابع من حيث

غــيــرالــنــظــيــف عــلــى أرض املــلــعــب، ألن العــبــي 
املنافسن،  بحق   

ً
خطأ  141 ارتكبوا  »البلوز« 

في  28 بطاقة صــفــراء،  الــفــريــق على  ليحصل 

البطاقة الحمراء في وجــه العبي  وقــت ُرفعت 
النقاط  لتكون  فقط،  مناسبتن  في  تشيلسي 
االنـــضـــبـــاطـــيـــة نـــحـــو 237 نــقــطــة فــــي املـــوســـم 
ــي خـــلـــف تــشــيــلــســي  ــأتــ ــــروي الــــجــــديــــد. ويــ ــكـ ــ الـ
فريق مانشستر يونايتد، الذي يحتل املرتبة 
 و23 بطاقة صــفــراء، في 

ً
ـــ149 خــطــأ بـ الثامنة، 

حن تعّرض »اليونايتد« للبطاقة الحمراء في 
ثــاث مناسبات فــي الــــدوري اإلنــجــلــيــزي، أما 
أرسنال فهو في وسط ترتيب الائحة برصيد 
 137 ارتكب العبوه  إذ  انضباطية،  نقطة   230
 وحــصــلــوا عــلــى 32 بــطــاقــة صــفــراء، ولــم 

ً
خــطــأ

أي  »املدفعجية« طــرد  فــريــق  مــبــاريــات  تشهد 
العب من صفوفه. وعكس الترتيب في بطولة 
ليفربول مركزًا جيدًا  ليج«، حقق  »البريميير 
ـــ17،  فــي الــلــعــب الــنــظــيــف، إذ حــل فــي املــركــز الــ
أي قبل ثــاثــة مــراكــز مــن صــاحــب أقــل النقاط 
 
ُ
االنــضــبــاطــيــة كــويــنــز بــــارك ريــنــجــيــرز، حــيــث

حصل العبو ليفربول على 26 بطاقة صفراء 
ولم يتعرضوا ألي بطاقة حمراء، ليكون عدد 
ــر الــذي  الــنــقــاط االنــضــبــاطــيــة نــحــو 209، األمــ
ــدز« صــفــة الـــفـــريـــق الـــــذي يلعب  ــ ــريـ ــ يــمــنــح »الـ
بذكاء ونظافة على أرض امللعب وبدون تهّور 
جــســدي أو عــنــف، وهــــو الــــذي قـــد يــــؤدي إلــى 

إصابات بصفوف العبي الخصم.

ف الثالث 
ّ
عاد اإلسباني رافائيل نادال، املصن

التدريبات  إلــى  الــتــنــس،  محترفي  بــن  عامليا 
الستئصال  جــراحــيــة  لعملية  خــضــوعــه  بــعــد 
التي  الدودية وتعافيه من آالم الظهر  الزائدة 
كــان يعاني منها وهــو على ثقة بقدرته على 
اســتــعــادة أفــضــل مــســتــويــاتــه إذا لــم يتعرض 
إلصابات جديدة. وقــال نــادال، في مقابلة مع 
إذاعـــة )كــاديــنــا ســيــر(: »إذا تمكنت مــن العمل 
التأقلم  الــواجــب وتــجــاوز مرحلة  النحو  على 
انتكاسات،  وال  بدنية  مشكات  دون  بنجاح، 
فإني أثق في قدرتي على استعادة مستواي«.

وأشار إلى أنه يهدف للوصول إلى قمة لياقته 
الــبــدنــيــة ومـــحـــاولـــة تــحــســن مــســتــواه الــفــنــي 
»بأقصى درجة ممكنة«، واستغال مشاركته 
ــة الســتــعــادة  فـــي بــطــولــتــي أبـــو ظــبــي والـــدوحـ
مــســتــواه الــتــنــافــســي الــــذي يــتــفــقــد إلــيــه »مــنــذ 

أشهر« نتيجة اإلصابات.
وتـــعـــّرض نـــــادال إلصـــابـــة فـــي الــظــهــر حــرمــتــه 
ــلــــى لــقــب  ــل املـــــائـــــم عــ ــكـ ــشـ ــالـ مـــــن املــــنــــافــــســــة بـ
أستراليا املفتوحة، الذي تّوج به السويسري 
ســتــانــيــســاس فــافــريــنــكــا، قــبــل أن يــعــانــي من 
إصــــابــــة فــــي رســـــغ الــــيــــد الـــيـــمـــنـــى غـــــاب عــلــى 
أثــرهــا عــن بــطــوالت سينسيناتي وتــورونــتــو 
ــات املـــتـــحـــدة. وأنـــهـــى مــوســمــه مــبــكــرًا  ــواليــ والــ
ــزائـــدة الـــدوديـــة،  إثـــر إصــابــتــه بــالــتــهــاب فــي الـ
وحاول أن يرجئ عملية استئصالها ليخسر 
في ظهوره األول ببطولة شنغهاي وفي ربع 
نــهــائــي بــطــولــة بـــــازل، لــيــعــلــن بــعــدهــا انــتــهــاء 

موسمه كي يخضع للعملية الجراحية.
ومن خال بطولتي أبو ظبي والدوحة، يسعى 
نادال لخوض أكبر عدد من املباريات للتعافي 
فـــي الـــوقـــت املــنــاســب، و»مـــحـــاولـــة االســتــعــداد 
بشكل جيد لبطولة أستراليا«، األمر الذي يراه 
ممكنا، إال أنــه أقــر بأنها »ستكون صعبة في 

البداية، وهذا منطقي«.

العربي الجديد

إلى  رودريــجــيــز  املتألق خيسي  الجناح  عــاد 
املــاعــب بــعــد غــيــاب دام ملــا يــقــرب مــن تسعة 
أشهر بعد تعافيه من إصابة خطيرة للركبة، 
ــع بــه اإليــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي  بــعــدمــا دفـ
املدير الفني لريال مدريد أمام فريق كورنيا 

في إياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.
ــع أنــشــيــلــوتــي بـــالـــاعـــب اإلســـبـــانـــي فــي  ــ ودفــ
 لــأملــانــي 

ً
الــدقــيــقــة 56 مــن عــمــر الــلــقــاء، بــديــا

ــة  ــابــ ــــرض إلصــ ــعـ ــ ــرة الـــــــــذي تـ ــيــ ــــي خــــضــ ــامـ ــ سـ
ــانـــي. هتفت  ــثـ ــاء فـــي مــطــلــع الـــشـــوط الـ ــمــ وإغــ
بموجة  واستقبلته  الاعب  باسم  الجماهير 

لندن ـ العربي الجديد

اعــــتــــذر مـــهـــاجـــم لـــيـــفـــربـــول اإلنـــجـــلـــيـــزي، 
اإليطالي ماريو بالوتيلي عن نشر صورة 
على حسابه بشبكة )تويتر( االجتماعية 
ــال الــاعــب في  ُوصــفــت بــالــعــنــصــريــة، وقــ
اعتذاره الــذي نشره على حسابه »تظهر 
فــــي الــــصــــورة شــخــصــيــة ســـوبـــر مـــاريـــو، 
ــر مــــرح ولـــيـــس مــهــيــنــا،  ــه أمــ واعـــتـــقـــدت أنــ
مجددًا أعتذر، ليس كل املكسيكين لديهم 
شــوارب وال كل السود يقفزون عاليا وال 
كل اليهود يحبون النقود«. يشار إلى أن 
الـــصـــورة الــتــي أثــــارت الــجــدل تــظــهــر بها 
شخصية ألعاب الفيديو الشهيرة سوبر 

عنصريا  تكن  »ال  عبارة  وتحتها  ماريو 
ــه ســبــاك  ــ ــر مــــاريــــو، إنـ ــوبـ بــــل كــــن مـــثـــل سـ
إيـــطـــالـــي ابـــتـــكـــره الــيــابــانــيــون ويــتــحــدث 
اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة ويــــبــــدو مـــثـــل املــكــســيــكــيــن. 
الــعــمــات مثل  الــســود ويجمع  يقفز مثل 
اليهود«. وكتب بالوتيلي تغريدة الحقة 
قبل اعــتــذاره وبــعــد سيل مــن االنــتــقــادات 
بخفة  ويتمتع  للعنصرية  »مناهض  أنه 
الـــظـــل«، مــشــيــرًا إلــــى أن والـــدتـــه يــهــوديــة 
»لـــــــذا يـــجـــب أن يــــخــــرس الـــجـــمـــيـــع«، فــي 
وقت أوضــح الاعب أن الصورة مرتبطة 
»سوء التوفيق« الذي يازمه حاليا مع  بـ
لــيــفــربــول حــيــث لــم يسجل ســـوى هدفن 

معه منذ انتقاله إليه في الصيف.

حسام أسامة

الجماهير  عنف  ظــاهــرة  أصبحت 
فـــــي مــــاعــــب كـــــــرة الـــــقـــــدم ظــــاهــــرة 
ــة، بــعــدمــا زادت  ــ ــدراسـ ــ تــســتــحــق الـ
ــات لــشــخــص،  ــابــ حـــــاالت الــقــتــل وإحـــــــداث إصــ
أنــه يشجع فريقا آخـــر، وهــي الظاهرة  ملــجــرد 
التي تزايدت حدتها بوجود روابط املشجعن 
أو »األولــــــــتــــــــراس« كـــمـــا جــــــرت الـــــعـــــادة عــلــى 
تسميتها. وبعد وفــاة شخص في مواجهات 
أتلتيكو مدريد وديبورتيفو  »أولــتــراس«  بن 
ال كــورونــيــا، نلقي الــضــوء على أشهر روابــط 
املشجعن في باد »املاتادور«، وبالرغم من أن 
عددهم ال يتعدى 3000 شخص إال أن عنفهم 

يتزايد بشكل ملحوظ بمرور الوقت.

لوس بوكانيروس
بالرغم من أن عددهم ال يعتدى الـ300 مشجع، 
إال أن تــطــرفــهــم فــي طـــرق الــتــشــجــيــع األعــمــى، 
وتـــزايـــد عــنــفــهــم، وضــعــهــم بــن أكــثــر الــروابــط 
فريق  للشرطة، وهــي جماعة تشجع  إزعــاجــا 
السلطات  واتهمتها  املتواضع،  فايكانو  رايو 
شهدتها  التي  العنف  أحـــداث  وراء  بالوقوف 

مباراة ريال مدريد أمام فايكانو أخيرا. 
وأكــدت السلطات أيضا مشاركة الجماعة في 
مظاهرات شهدها ميدان نبتونو في العاصمة 
املاضي،  الشهر  مــدريــد، في 14 من  اإلسبانية 
وبمداهمة مقر الرابطة وجدت الشرطة وقتها 
ــان ودروعـــــا يــدويــة  ألــعــابــا نــاريــة وقــنــابــل دخــ
ــا يــبــرهــن عــلــى أن نــشــاطــات  ــو مـ الـــصـــنـــع، وهــ
الــرابــطــة تــخــرج عــن اإلطـــار الــريــاضــي. وتكتب 
الرابطة على موقعها أنها »جماعة مناهضة 
للرأسمالية والفاشية والعنصرية، تذهب إلى 
ملعب فريقها كل يوم مباراة من أجل تشجيع 
العاملة(، لتنسى همومها  الطبقة  رايــو )رمــز 

وتهرب من واقع الحياة اليومية.

أولتراس سور
رابـــطـــة مــشــجــعــي ريــــال مـــدريـــد، وبــالــرغــم من 
وجود حصر دقيق لعددهم إال أن اإلحصائيات 
تشير إلى أن عددهم كبير وفي تزايد مستمر 
ــرا، وعــلــى نــفــس الــشــكــل، تــؤمــن الــشــرطــة  ــيـ أخـ
امللكي بسبب عنف وتطرف  الفريق  مباريات 
مــشــجــعــي هــــذه الـــرابـــطـــة، وتـــعـــرف الــجــمــاعــة 
الحالية.  اإلســبــانــيــة  للحكومة  بمناهضتها 
وظهرت أعداد من الرابطة في مظاهرات ضد 
أكبر حزبن في الباد وهما الحزب الشعبي 
الـــعـــمـــال االشـــتـــراكـــي، وزاد نــشــاطــهــا  وحـــــزب 
ــاهـــرات في  ــد املـــظـ ــزايـ ــع تـ ــرًا مـ ــيـ الــســيــاســي أخـ
الــــبــــاد، ويــنــتــمــي مــعــظــمــهــم لــفــكــر الـــنـــازيـــن 
ــلـــى صــعــيــد املــــبــــاريــــات، تــســبــبــت  الــــجــــدد. وعـ

الرابطة بأزمة في ملعب سانتياجو برنابيو 
مــبــاراة برشلونة، بعدما رد أعضاؤها  خــال 
الكتالوني  الــفــريــق  جماهير  مضايقات  على 

بإلقاء شماريخ عليهم في املدرجات.

بيريس نورتي
بالعنف  يتصفون  إشبيلية،  مشجعي  رابطة 
ــا يــــكــــونــــون  مــســلــحــن  ــ الــــشــــديــــد، ودائـــــمـــــا مـ
بالعصي على األقل، وشهدت مباراة إشبيلية 
األخــيــرة فــي الــكــأس مــواجــهــات بــن مشجعي 
انتهت  مــدريــد،  ألتلتيكو  ومشجعن  الــفــريــق 
إلى  »الروخيبانكوس«  مشجعي  أحــد  بنقل 
املستشفى بعد تلقيه ضربة على الرأس، وتم 
منع أفراد هذه الرابطة من دخول ملعب رامون 
األندلسي،  الفريق  معقل  بــيــزخــوان  سانشيز 
العنيفة بينهم وبن  بسبب تزايد املواجهات 

جماهير الفرق األخرى.

فرينتي أتلتيكو
الرابطة التي تسببت في مقتل مشجع لفريق 
مواجهة  قبل  أخــيــرًا،  كــورونــيــا  ال  ديبورتيفو 
في الدوري بن الفريقن،  ودائما ما يظهرون 
كالديرون  في جــزء معن من ملعب فيسنتي 
املــدريــدي، وال يخفي  في كل مباريات الفريق 
للعنف وتطرفه  قطاع كبير منهم استخدامه 
في طريقة تشجيعه للفريق. ولم تكن هي املرة 
األولى التي تتسبب فيها فرينتي أتلتيكو في 
مقتل مشجع لفريق منافس، فقد طعن مشجع 
يدعى ريكاردو جيرا مشجعا آخر لفريق ريال 
ويحكم  حــتــفــه  ليلقى   1998 فــي  ســوســيــيــداد 
على األول بالسجن الذي لم يخرج منه حتى 
»الــكــولــتــشــونــيــروس«  إدارة  واصــبــحــت  اآلن. 
عــلــى وشـــك إصــــدار قــــرار بــمــنــع دخــــول رابــطــة 
املشجعن مجددا إلى جنبات ملعب فيسنتي 
كالديرون أو حضور أي مباراة للفريق، بعدما 

تسببت في العديد من املشاكل.

يوموس
أولــتــراس فريق فالنسيا، واألكــثــر إزعــاجــا في 
ــــك إلــــى جـــانـــب عنف  املـــاعـــب اإلســـبـــانـــيـــة، وذلـ
أعــضــائــهــا وأفـــكـــارهـــم الــســيــاســيــة املــتــطــرفــة، 
وتــورط عدد من مشجعيها في مواجهات مع 
جماهير إشبيلية بالحجارة في آخر مباراة، 
تسببت في إصابات عديدة في جانب الفريق 
إلــقــاء الضوء  األنــدلــســي. وفـــي النهاية يــجــدر 
الــذي  اإلســبــانــي  نـــادي برشلونة  على تجربة 
منع أي روابــط تشجيع من دخــول املــدرجــات، 
ــــوان البــورتــا  مــنــذ تــولــي الــرئــيــس الــســابــق جـ
الــروابــط  تــم تفكيك جميع  بــل  الــنــادي،  إلدارة 
وعلى رأسها »بويشوس نويز« والتي يحاكم 

العديد من أعضائها في قضايا مختلفة.

ــلـــّي االســـتـــعـــداد بــصــورة  وأضـــــــاف: »يـــجـــب عـ
جيدة، واللعب بصورة جيدة، وعندما يحن 

الوقت، تكون لي فرص، ومنافسة الجميع«.
البداية، دائما ما تواجه صعوبة،  وأقر »في 
ــتــــمــــراريــــة،  اســ ودون  صـــعـــبـــة،  ــر  ــهــ أشــ بـــعـــد 
وخاصة خال فترة الشهر والنصف األخيرة 

بعودته  مرحبة  والــصــافــرات،  التصفيق  مــن 
بعد غياب، ليرد الاعب بإحراز هدف فريقه 
ــا املــلــكــي  ــاهـ ــهـ ــي املـــــبـــــاراة الـــتـــي أنـ ــر، فــ ــ ــيـ ــ األخـ
بسهولة  تــأهــلــه  ليحسم  نــظــيــفــه،  بخماسية 
لــثــمــن الــنــهــائــي. وتـــعـــرض الـــاعـــب لــإصــابــة 
خال مباراة فريقه أمام شالكة في إياب ثمن 
املاضي،  املوسم  أوروبـــا  أبطال  دوري  نهائي 
ــنـــي ســـيـــاد  ــبـــوسـ ــــع املـــــدافـــــع الـ ــل مـ ــد تــــدخــ ــعـ بـ
كوالسيناك، إال أن الفوز بالبطولة »العاشرة« 
كان خير تعويض لاعب على غيابه الطويل، 
ــذي تــعــرض فــيــه النــتــكــاســة فـــي الــتــعــافــي  ــ والـ
الغياب. وسيكون خيسي إضافة  فترة  زادت 
كبيرة للفريق بعد عودته، فهو جناح سريع 

التي لم أتمكن فيها من ممارسة الرياضة«. 
ــل  ــثـ ــو األمـ ــحـ ــنـ ــى الـ ــلـ ــــي الـــــتـــــدرب عـ ــــل فـ ــأمـ ــ ويـ
الستعادة لياقته خال أسبوع ونصف، في 
الوقت الذي أقر فيه بأنه يتعامل مع عودته 
للماعب انطاقا من قناعته بأن كل األمور 
»ســــارت بــصــورة جــيــدة للغاية مــقــارنــة بما 
كــان يحلم بــه«، مشيرًا إلــى أنــه »ليس هناك 
ما يخسره«. وتوقع أن يبدأ املصنفان األول 
الـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش والـــثـــانـــي 
الــســويــســري روجــيــه فــيــدريــر املــوســم املقبل 
املاضي بصورة  املوسم  إنهاء  »بــقــوة«، بعد 
جيدة، بينما سيبدأ هو »من الصفر بعض 

الشيء بالكثير من املشكات«.
)العربي الجديد، إفي(

ومهاري وقادر على إنهاء الهجمات بالشكل 
األفــضــل، ولكن األزمـــة األكــبــر ستكون إيجاد 
بعد  أنشيلوتي،  خطة  في  له  املناسب  املكان 
التغيرات التي طرأت على أسلوب الفريق منذ 
رحيل األرجنتيني أنخل دي ماريا والتعاقد 
الكولومبي جيمس رودريجيز. ولكن إذا  مع 
 ملا يقدمه طوال الفترة 

ً
قدم خيسي أداء مماثا

على  الجميع  سيجبر  إصابته،  سبقت  التي 
إسبانيا  ومنتخب  الريال  في  عليه  االعتماد 
ــه  ــانــــت عـــودتـ ــكــــن إذا كــ ــلـــى حــــد ســــــــواء، ولــ عـ
البدالء  مقاعد  ملــازمــة  فسيضطر  متواضعة 
طوال املوسم الحالي، خاصة مع وجود وفرة 

من الاعبن في الصفوف األمامية.

اللعب النظيف
توتنهام األسوأ وكوينز األفضل في إنجلترا

نادال: أتمنى عودة قويّة وناجحة خيسي يعود ويهدف مع الريال

بالوتيلي يعتذر عن العنصرية

نادال يأمل في تقديم 
موسم رائع وعودة 

قوية العام المقبل
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إنريكي يدافع عن ميسي ونيمار
أكد مدرب برشلونة، لويس إنريكي، أن ليونيل ميسي ال يستحق بطاقة 
صفراء عقب إلقاء زجاجة مياه على رأسه، وقال »ال أقّيم أداء الحكام، ولكن 

على جميع االحوال إذا اعتبره يضّيع وقتا فكان بإمكانه مّد الوقت«.
وحول دور نيمار، قال »في البرازيل يعتبر نجما ال غبار عليه في املنتخب، 
أكثر  نــراه  الفريق  مــع  الثاني  فــي موسمه  للغاية،  لنا هــو هــام  وبالنسبة 

 ويقدم مستوى أفضل، نحن سعداء لوجوده معنا«.
ً
تكاما

فان جال يستبعد مشاركة دي ماريا
اعترف لويس فان جال املدير الفني لفريق نادي مانشستر يونايتد بأنه 
ال يتوقع مشاركة أنخيل دي ماريا خال مباراة الفريق أمام ساوثمبتون 

يوم االثنن املقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري اإلنجليزي املمتاز.
: »سوف ننتظر ما ستؤول 

ً
لويس فان جال تحدث لوسائل اإلعــام قائا

إليه األمور، نحن ال نعرف أبدًا ما يتعلق باإلصابات املتعلقة بالركبة«.

جيرارد يؤجل اإلعالن عن قراره
رفض ستيفن جيرارد العب ليفربول اإلنجليزي 
لكرة القدم توضيح موقفه مع الفريق، مشيرًا إلى 
أنه سوف يتخذ قراره عندما يكون مستعدًا لذلك.

 :
ً
ــــام قــائــا ســتــيــفــن جـــيـــرارد صـــرح لــوســائــل اإلعـ

»ســوف أتخذ قــراري عندما أكــون مستعدًا، ليس 
لدّي شيء أقوله بشأن عقدي باللحظة الحالية«.

هيرنانديز ومغادرة ريال مدريد
ريال  نــادي  إلــى  املعار  يونايتد  أكــد خافيير هيرنانديز العــب مانشستر 
مدريد اإلسباني أنه يسعى لضمان مشاركته بشكل منتظم قبل التفكير 
»أنــا لست متأكدًا مما  املقبلة. وقـــال:  الفترة  نــاٍد خــال  أي  إلــى  باالنتقال 
سيحدث خال الصيف املقبل، ولكن مهما كان ما سيحدث أنا احتاج إلى 
ضمانات، انا أبلغ من العمر 26 عاما والصيف املقبل سأصبح في الـ 27 

عاما، أريد أن أكون في ناٍد أشارك معه بشكل منتظم«.

داالس يهزم شيكاجو بعد تمديد الوقت
 احتاج داالس مافريكس إلى وقتن إضافين ليتمكن من الفوز 129-132 
وتألق  للمحترفن.  األمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري  فــي  بــولــز  على شيكاجو 
مسجلي  قائمة  ليتصدر  نقطة   38 وسجل  مافريكس  العــب  إيليز  مونتا 

النقاط في املباراة ويقود فريقه لانتصار.

باولينو مطلوب في البرازيل
أفادت تقارير صحافية بأن باولينيو جونيور العب توتنهام اإلنجليزي 
البرازيلين. ويعاني  باولو وكورنثيانز  لناديي ساو  رئيسيا  بات هدفا 
الدولي البرازيلي من تجاهل شديد من قبل ماوريسيو بوكيتينو املدير 

الفني لنادي توتنهام، منذ بداية املوسم الحالي.

سامبدوريا يرفض بيع جاباديني
صــرح كــارلــو أوســتــي املــديــر الــريــاضــي لــنــادي ســامــبــدوريــا، بــأن مــن غير 
املحتمل أن يبيع الفريق مهاجمه مانولو جاباديني في فترة االنتقاالت 
الــشــتــويــة. مــوقــع »فــوتــبــول إيــطــالــيــا« نــقــل تــصــريــحــات املـــديـــر الــريــاضــي 
لسامبدوريا التي نفى من خالها نية فريقه بيع مهاجمه لنادي نابولي، 
بقوله: »ال ننوي إضعاف فريقنا في شهر يناير، ما لم يصل عرض ال يمكن 

رفضه، ليس ذلك فحسب، نشترك نحن ويوفينتوس في ملكية الاعب«.

جيجو يغادر الدوري الكوري
أعلن جيجو يونايتد الذي ينافس في دوري املحترفن لكرة القدم بكوريا 
بــارك كيونج هـــوون، ألســبــاب صحية ولــدواع  الجنوبية استقالة مــدربــه 

شخصية أخرى.

أخبار مختصرة

تقرير

أشــعــر بــالــراحــة الــبــالــغــة مـــع الــفــريــق وأنــــا مــنــدمــج بــشــكــل كــبــيــر وأحـــظـــى بثقة 
املدرب،أتمنى أن تسير األمور على ما يرام وتستمر النتائج الجيدة، أشكر زمالئي 
الذين ساهموا في حصولي على جائزة أفضل العب في املباراة، وبدونهم ملا كان 

ممكنا الفوز بها، أشعر بالرضا على املستوى الجماعي والفردي.
كريستيان تيو )العب بورتو البرتغالي(

¶  ¶  ¶

ينبغي علينا خوض املباراة بكل جدية، خططنا لخوض اللقاء بشكل ال يجعلنا 
نتفاجأ بمستوى املنافس، بالنسبة لهم فهي مباراة خاصة وفريدة ومختلفة 
وسيرغبون في إلحاق الضرر بنا والفوز علينا، لذا ينبغي أن نخوضها بكل 

جدية، فهذه منافسة نرغب في الوصول ألبعد األدوار املمكنة بها.
لويس إنريكي )مدرب برشلونة اإلسباني(

¶  ¶  ¶

انتظرت  تعاقدي،  نهاية  مع  أنني سأرحل  مــرة  من  أكثر  الفني  للجهاز  قلت 
حتى ختام املوسم ألعلن األمر بصورة رسمية ولعدم إحداث أي اضطرابات 

في الفريق
تييري هنري )العب نيويورك ريد بولز(

¶  ¶  ¶

لست سياسيا، رجال السياسة يمكنهم حل هذا األمر بصورة أفضل، نحن 
أتجاوب مع  لكي  القيام بعملنا، وأكــرر من مكاني  قــدم ونحاول  كــرة  مدربو 
رغبتكم كوسائل اإلعالم، أكررها مجددا: أدين العنف بكل صوره وآمل في أن 
يجري العمل لكي نحيا جميعا في سالم ونحل هذه املواقف السيئة بالنسبة 

للمجتمع وكرة القدم.
دييجو سيميوني )مدرب أتلتيكو مدريد اإلسباني(

¶  ¶  ¶

إذا تمكنت من العمل على النحو الواجب وتجاوز مرحلة التأقلم بنجاح، دون 
مشكالت بدنية وال انتكاسات، فإني أثق في قدرتي على استعادة مستواي، في 
البداية دائما ما نواجه صعوبة، بعد أشهر صعبة، ودون استمرارية، وخاصة 

هذا الشهر والنصف األخير التي لم أتمكن فيها من ممارسة الرياضة.
رافاييل نادال )العب التنس السويسري(

¶  ¶  ¶

الفيفا  رئــيــس  الــذيــن يشغلون مناصب مثل  األشــخــاص  يــقــوم  ال معنى ألن 
ورئيس الويفا باإلدالء بتعليقات من هذا النوع خالل السنوات املاضية.

فرناندو سانتوس )مدرب املنتخب البرتغالي(
¶  ¶  ¶

األندية  تاريخ  في  األول  ألنه  تاريخًيا  اللقب سيكون  لألهلي،  التوفيق  أتمنى 
املصرية في البطولة الكونفدرالية إن نجح األهلي في تحقيقه.

حسن شحاتة )مدرب املقاولون العرب(

العبو توتنهام ارتكبوا 
166 خطًأ وحصلوا 

على 27 بطاقة صفراء

ال يختلف اثنان على أن روابط المشجعين أو »األولتراس« تضفي أجواء خاصة بطريقة تشجيعها في المالعب، ولكن 
منذ أن خرجت أهدافهم عن المالعب وزاد عنفهم، أصبح وجودهم مرفوضًا وغير مرغوب فيه من قبل الكثيرين

روابط المشجعين
ظاهرة تجمع بين حب النادي المبالغ فيه وتشجيعه حد العنف السياسي

قالوا

إكسبرسو صباحي

جماهير »أولتراس سور« التابعة لريال مدريد )بيير فيليب/ فرانس برس(

رافائيل نادال )جوسيب الجو/فرانس برس(

)Getty( النجم اإليطالي ماريو بالوتيلي

)Getty( العبو توتنهام أكثر من ارتكب األخطاء

خيسي 
رودريجيز 
)بيير فيليب/
فرانس برس(

الخميس 4 ديسمبر / كانون األول 2014 م   12 صفر 1436 هـ  ¶  العدد 94  السنة األولىالخميس 4 ديسمبر / كانون األول 2014 م   12 صفر 1436 هـ  ¶  العدد 94  السنة األولى
Thursday 4th December 2014 Thursday 4th December 2014



32

رسائل الجدران
بكائيات الثورة المصريّة التي تلعن كل نظام

القاهرة ـ العربي الجديد

»امـــســـح كـــمـــان يـــا نـــظـــام جـــبـــان«، 
تعتلي هذه العبارة كل محاوالت 
األنـــــظـــــمـــــة الــــســــابــــقــــة فــــــي مــحــو 
ــبــــض الـــــثـــــورة املـــــدونـــــة عــلــى  هــــتــــافــــات ونــ
الجدران، لتثبت أنه طاملا تألم النظام مّما 
هو مكتوب على الجدار وحاول محوه، فإن 

القضية ال تزال معلقة دون حل.
أن يستنبط  الــقــاهــرة  زائـــر  وقـــد يستطيع 
ــيـــان فــــي الـــــشـــــارع الــســيــاســي  ــلـ ــغـ ــة الـ ــالــ حــ
الــجــدران، ما  املصري، فقط بقراءة رسائل 
بــن »سيسي قــاتــل« و»مــرســي راجـــع« من 
جانب، و»سي سي« و»يسقط اإلخوان« من 
الجهة األخرى، بل باتت القوى املتصارعة 

»اللي كلّف مماتش«، هي األصدق واألكثر تعبيرًا عن حال الثورة )العربي الجديد(

فـــي املــشــهــد الــســيــاســي املـــصـــري، تــمــارس 
ِعــنــدًا، ظــاهــره مسح كــل مــا يكتبه الطرف 
 

ّ
 كل

ٌ
اآلخر، أو الكتابة فوقه، وباطنه قضية

منهم مؤمن ومتمسك بها.
أما النظام، أو باألحرى األنظمة املتعاقبة، 
فتعاند كلها وتمحو كل رسائل الجدران، 
عــدا ما يــروق لها من عــبــارات مؤيدة لها. 
فعلى أسوار املباني واملنشآت الحكومية، 
ما  كــل  على محو  الحالي  النظام  يحرص 
يـــعـــارضـــه، وُيـــبـــقـــي فــقــط عــلــى »ســــي سي 

رئيسي«.
ــــن أشـــهـــر رســــائــــل الــــشــــارع الــســيــاســي  وعـ
لـــأنـــظـــمـــة املـــتـــعـــاقـــبـــة فــــي مــــصــــر، فــكــانــت 
النظام«، على مدار  يريد إسقاط  »الشعب 
ثــــورة 25 يــنــايــر، و»حــامــيــهــا حــرامــيــهــا«، 

أثـــنـــاء فــتــرة حــكــم املــجــلــس الــعــســكــري في 
أثناء فترة  املرشد«،  2011، و»يسقط حكم 
حــكــم الـــرئـــيـــس املـــصـــري املــــعــــزول، محمد 
مرسي، مرشح جماعة اإلخــوان املسلمن، 
العسكري  االنقالب  قاتل«، منذ  و»سيسي 
العام  تــمــوز مــن  على مصر فــي 3 يوليو/ 

املاضي.
ــف مــمــاتــش«، فــهــي بالنسبة 

ّ
أمـــا »الــلــي كــل

ــم، أحـــــد ثــــــوار 25 يــنــايــر،  ــيــ ــراهــ ألحـــمـــد إبــ
األصـــدق واألكــثــر تعبيرًا عــن حــال الــثــورة 

حتى اآلن.
ــبــــارة مــــدونــــة مــــع رســـم  وكــــانــــت هـــــذه الــــعــ
جرافيتي ألنصاف وجوه الرئيس املخلوع، 
حسني مبارك، ورئيس املجلس العسكري 
الــســابــق املــشــيــر طــنــطــاوي، واألمــــن الــعــام 

الخارجية  العربية ووزيــر  الــدول  لجامعة 
الرئاسي الخاسر عمرو  األسبق واملرشح 
موسى، واملرشح الرئاسي الخاسر ووزير 

الطيران األسبق أحمد شفيق.
يـــضـــيـــف إبــــراهــــيــــم: »حـــــــدث بـــالـــفـــعـــل.. أن 
املجلس العسكري أطاح بمبارك، ثم تولى 
أوراق  وتــرتــيــب  إعـــداد  العسكري  املجلس 
قضية محاكمته املعروفة إعالميًا بقضية 
الــقــرن، ثــم خـــاض كــل مــن مــوســى وشفيق 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة  فــــي أول  ــافـــســـة  ــنـ املـ
بــعــد الـــثـــورة، وبــعــدمــا فــشــل كــالهــمــا، جــاء 
مــبــارك، وهــا هو  السيسي ليكمل مــشــوار 
مبارك يخرج براءة من قضية قتل الثوار«.

عــنــدمــا ينهض  ــدار،  الــــجــ أقـــســـى  مـــا   .. »آه 
فــي وجــه الــشــروق، ربما ننفق كــل العمر.. 
ــنـــور لــأجــيــال..  كـــي نــنــقــب ثـــغـــرة، لــيــمــر الـ
ــدار..  ــ ــــجـ ــا.. لــــو لــــم يـــكـــن هـــــذا الـ ــ ــمـ ــ مــــــــرة.. ربـ
ــوء الـــطـــلـــي«، قــالــهــا  ــا عــرفــنــا قــيــمــة الـــضـ مـ
الــشــاعــر املـــصـــري الـــراحـــل، أمـــل دنـــقـــل، في 
ــاء اليمامة«،  ديـــوان »الــبــكــاء بــن يــدي زرقـ
وهي العبارة التي تتذكرها نسمة أحمد، 
واحــــدة مــن ثــائــرات ثـــورة 25 يــنــايــر، كلما 
مرت بجدار مدونة عليه رسائل أو رسوم 
جرافيتي، وخاصة بشارع محمد محمود، 
أحد الشوارع الجانبية املتفرعة من ميدان 
الجرافيتي  بــرســوم  واملــشــهــور  الــتــحــريــر، 
عــلــيــه طـــول أحــــداث ثــــورة 25 يــنــايــر 2011 

وحتى اآلن.
ــا أقـــســـى  ــ ــد: »أظـــــــل أكـــــــــرر: مـ ــ ــمـ ــ تـــضـــيـــف أحـ
الجدران، ما أقساه على الحاكم، وما أقساه 
ــا أقــــســــاه عـــلـــى أصـــحـــاب  ــ عـــلـــى كـــاتـــبـــه، ومـ
الــقــضــيــة، كــلــمــا قــــرأت رســالــة مــدونــة على 
جدار«. وتتابع: »قد تكون تلك الرسائل هي 
املثل  فينا«، ضــاربــة  الباقي  الــثــورة  نبض 
بميدان التحرير الذي تغّيرت مالمحه عن 
25 يناير 2011، والذي لم يبق فيه من روح 
الثورة سوى جدار شارع محمد محمود، 
برسوم الجرافيتي عليه التي تزيد مع كل 

حدث جديد أو كل ذكرى حدث سابق«.
مـــنـــذ أيــــــــام، نــــشــــرت صــحــيــفــة بــريــطــانــيــة 
صورًا من أعمال الفنان البرازيلي األصل، 
ســيــرجــيــو أوديــــــث، والــشــهــيــر بــرســومــات 
ــدى إتــقــانــهــا  ــ الـــجـــرافـــيـــتـــي، الـــتـــي تـــبـــدو ملـ
وتتنفس.  مكانها  مــن  تقفز  تــكــاد  وكأنها 
ــال فـــرح ورفــاقــهــا مــن ثــــوار 25  هـــذا هــو حـ
ــداث محمد  ــ ــاء شــهــيــد أحــ ــدقــ يـــنـــايـــر، وأصــ
تؤكد  التي  جيكا،  جابر  الثانية،  محمود 
أنــهــا »كــلــمــا مـــرت بــالــشــارع ورأيــــت صــور 
الــجــرافــيــتــي عــلــيــه، ســمــعــت صـــوت جيكا، 
ــرق مــن  ــتــ ــفــ ورأيــــتــــنــــا جـــمـــيـــعـــًا نــــجــــري ونــ
لــلــدمــوع، وشــعــرت أن  الــغــاز املسيل  كثافة 
الـــصـــور والـــعـــبـــارات املـــدونـــة عــلــى الــجــدار 
تقفز من مكانها وتلتحم معنا لنعيد كل 
الــذكــريــات«. هــي مــجــرد لحظات تعيد في 
، كلما مرت 

ً
ذاكرة فرح شريط الثورة كامال

بالشارع، ولكنها تفيق منه سريعًا، فتجد 
فــي مكانه، والــشــارع يشهد  الــجــدار باقيًا 
لــرائــحــة  حــركــة ســيــر طبيعية، وال وجــــود 

غاز سوى في ذاكرتها.
السياسي  الــصــراع  خــضــّم  يستمر  وفيما 
في مصر، ستبقى الجدران تلعن كل نظام 
وسلطة خانت الــوعــد، وحــادت عن طريق 

ثورة 25 يناير.

النظام، أو باألحرى 
األنظمة املتعاقبة، 

تعاند كلها وتمحو كل 
رسائل الجدران، عدا ما 
يروق لها من عبارات 

مؤيدة لها

■ ■ ■
أشهر رسائل الشارع 
السياسي لألنظمة 
املتعاقبة في مصر، 
كانت »الشعب يريد 
إسقاط النظام«، على 
مدار ثورة 25 يناير، 
و»حاميها حراميها«، 

أثناء فترة حكم 
املجلس العسكري في 
2011، و»يسقط حكم 
املرشد«، أثناء فترة 

حكم الرئيس املصري 
املعزول، محمد مرسي

باختصار

باتت الكتابة على الجدران، رسائل لن يفهمها إال صاحب كل قضية. قد يمر عليها كل َمن يقرأها مرور الكرام، ولكن لن تعيها إال 
كل نفس ذائقة طعم الثورة واأللم ومرارة الفقد

هوامش

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 2000 لي ــم، لبن ــس 0.9 دره ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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سعدية مفرح

الكويت  الطائرة متجهة مــن  املــقــال وأنــا فــي  أكتب هــذا 
افتتاح كرسي د.غــازي  فــي  للمشاركة   الــريــاض،  إلــى 
أنشأته  الــذي  والثقافية  التنموية  للدراسات  القصيبي 
جامعة اليمامة، وفضلت أن يفتتح أعماله بندوة علمية 
كبرى حــول الشاعر والــروائــي الــراحــل. ومــن املفترض 
عند نشر هذا املقال أن يكون قد مضى يومان من أيام 
القصيبي:  »غــازي  بعنوان  تعقد  والتي  الثالثة،  الــنــدوة 
الشخصية واإلنجازات«.  وألن إدارة هذه الندوة تركت 
للمشاركني في املرحلة األولى حرية اقتراح املوضوعات 
أنطلق  أن  اخــتــرت  فقد  فيها،  أوراقــهــم  التي سيكتبون 
من تلك النقطة التي طاملا أثــارت نقاشات عديدة بيني 
التي  واملكاملات  والرسائل  اللقاءات  في  القصيبي  وبني 
جمعت بيننا عــلــى مـــدى ســنــوات عــديــدة، وأعــنــي بها 
نقطة التماس بني ما هو شعري وما هو سياسي في 

شخصيته ومسيرة حياته.
 يــحــوم حــول تلك 

ً
فــي كــل مــرة أســـأل القصيبي ســـؤاال

النقطة، يجيبني باقتضاب وغالبًا ما كان يغير مجرى 
أسئلة  دائمًا  يفضل  كــان  نحو مصب جديد.  الحديت 

الشعر وحديثه على كل شيء آخر.. حتى الرواية. وربما 
لهذا أردت أن أبحث عن اإلجابة بنفسي من خالل قراءة 
نتاجات القصيبي قــراءة باحثة عن نقطة بعينها هذه 
املرة، فوجدتني أكتب ورقتي حول »القصيبي.. شاعرًا 

في مهب السياسة«. 
فـــي اســتــعــراضــنــا ملــســيــرة الــقــصــيــبــي الــشــعــريــة بكل 
مــراحــلــهــا ضــمــن ســيــاق مــعــرفــي لــن نستطيع الفصل 
ــوح بـــني مـــا هـــو ســيــاســي ومـــا هـــو وطني  ــ بــحــدة ووضـ
قـــومـــي وربـــمـــا إنــســانــي أحـــيـــانـــًا، حــتــى ونـــحـــن نــعــرف 
الــشــعــريــة  للتقسيمات  شــعــريــًا  يــنــحــاز  الــقــصــيــبــي  أن 
النحو  على  القصيدة  أغـــراض  تنويعات  على  املعتمدة 
ما  التركيز على  اإلمكان  قدر  ولذلك حاولت  التقليدي. 
هو واضح أشد الوضوح في تناوالته السياسية البحتة 
الــنــدوة. وبعيدًا عن أي ظالل  خدمة لعنوان ورقتي في 
أثناء قراءتنا  القومي لغازي  الفكر  يمكن أن نقرأ فيها 
التي  الفكرية  للتحوالت  وقــصــائــده ورصــدنــا  لــروايــاتــه 
العمر،  ــت بالشخصيات فيها في مرحلة مبكرة من 

ّ
أمل

 لدى غازي صريحًا، وبكلماته هو 
ً
نرصد توكيدًا أصيال

ال بكلمات واحد من شخصياته الروائية. يقول غازي: 
وهي  والهزيمة،  االنتصار  قوانني  عن  وتكلمت  »سبق 

تسري على كل الجنسيات. هويتي ليست حذاء أغيره 
عندما يعتق وال قميصًا أطرحه حيث يبلى وال سيارة 
اشتري غيرها حني تختفي موضتها، وهويتي العربية 
تسكن كل خلية من خالياي. إذا أردنا استخدام التعبير 
الــعــصــري تــســكــن كـــل »جــيــنــوم« مـــن جــيــنــاتــي. أحــمــل 
الدولة  القيس وفتوحات سيف  امــرئ  في دمي عذابات 
ــوع بــغــداد يــوم دخـــول املــغــول وبــريــق السيوف في  ودمـ
أحملها  وسأبقى  الفلسطينية  املقاتلة  وكبرياء  حطني 
حتى أمـــوت«. ورغــم هــذا الــوضــوح الــذي تأكد أكثر من 

مرة في مقابالت الشاعر الصحافية والتلفزيونية في 
ظل االلتباس الذي عاشه البعض مع بداية التسعينيات 
أي أثناء وبعد مرحلة غزو الكويت من قبل العراق على 
يــد الــطــاغــيــة صــــدام بــاســم الـــوحـــدة والــقــومــيــة الــعــربــيــة، 
نــجــد أن الــقــصــيــبــي كـــان حــريــصــًا عــلــى فـــك االرتـــبـــاط 
الـــذي كـــان حصيلة معركته  بــني األمـــريـــن، وفـــي كتابه 
لم  القصيبي  أن  نجد  الغزو  أثناء  والعاصفة  الصاخبة 
ــاره الــقــومــي، بــل كــان يــوضــح اللبس  ينفلت قــط مــن إطـ
ويؤصل املفاهيم املتعلقة به على الدوام. في كتاب »في 
عني العاصفة« الذي يضم مقاالت صحافية يومية كان 
يكتبها القصيبي أثناء االحتالل العراقي للكويت، يقول 
»لــم يكن الــزلــزال الــذي ضــرب األمــة العربية مع احتالل 
عــديــدة، كانت  عــن متناقضات  تعبير  الــكــويــت، ســـوى 
تفور وتختمر تحت السطح، وجاء الزلزال، وذهــب، وال 
تزال هذه التناقضات تفور، فوق السطح هذه املرة، من 
املحيط الى الخليج، هذا التعبير التاريخي الذي كدنا أن 
ننساه، ال يكاد املــرء يعثر على دولــة عربية واحـــدة ال 
تمور بمخاض عنيف، من نوع أو آخر«.  قال القصيبي 
هذا قبل أن تهب رياح التغيير وقبل أن يبدأ فصل الربيع 

العربي في ما يشبه النبوءة بما سيحدث. وقد حدث!

القصيبي.. السياسي!

وأخيرًا

القصيبي لم ينفلت قط من 
إطاره القومي، بل كان يوضح 

اللبس ويؤصل المفاهيم 
المتعلقة به على الدوام
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