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المليشيات العراقيّة لمواجهة »داعش«

فلسطينيّو 48
هنا باقون

البصرة ـ عبد العزيز الطائي

فــي  الجديــدة  األميركيــة  الخطــة  مالمــح  بــدأت 
محافظة األنبار العراقية بالظهور، بعد وصول 
مئات الجنود األميركيني إلى العراق واستعانة 
»الحشــد  بمليشــيات  األنبــار  عشــائر  بعــض 
املحافظــة.  غــرب  مناطــق  الســتعادة  الشــعبي« 
»العربــي  لـــ  لــع 

ّ
مط عشــائري  مصــدر  وكشــف 

الجديد« تفاصيل الخطة التي تقضي بـ »ضرب 
تنظيم داعش بمليشيات الحشد الشعبي، كون 
التنظيــم ُيقاتــل دفاعــا عــن عقيــدة، مــا يتطلــب 
عقيــدة  تحمــل  مســلحة  بتنظيمــات  مواجهتــه 
منافســة«. وقــال املصــدر، الــذي حضــر اجتمــاع 
ووجهــاء  بشــيوخ  األميركيــني  املستشــارين 
املعركــة  إن  األنبــار،  صحــوات  وقــادة  عشــائر 
مجــازر  شــهد  الــذي  هيــت  قضــاء  مــن  ســتبدأ 

أن  املصــدر  وأوضــح  البونمــر.  عشــيرة  بحــق 
»األميركيــني اتفقــوا مــع شــيوخ العشــائر وقادة 
الصحــوات علــى زّج املليشــيات وتنظيــم داعــش 
في ساحة حرب واحدة الستنزاف الطرفني، قبل 

دخول الجيش للسيطرة على املناطق املحررة«. 
امتعاضهــم  أبــدوا  »األميركيــني  أن  إلــى  ولفــت 
مــن ســيطرة تنظيــم داعــش علــى مناطــق شــمال 
نفــوذ  وامتــداد  بغــداد،  البــالد ومحيــط  وغــرب 
 عن 

ً
املليشــيات في املحافظات الجنوبية، فضال

بغــداد وبعــض بلــدات ديالــى«. وأوضح املصدر 
فــي  أكــدوا جديتهــم   »املستشــارين األجانــب 

ّ
أن

القضاء على التطرف في العراق واملنطقة«.

خرج أهالي كفر كنا في تظاهرات حاشدة  )نايف زيداني(

القاهرة ــ العربي الجديد

يدفع العمال املصريون ثمن سياســات الرئيس 
)الصــورة(  السيســي  الفتــاح  عبــد  املصــري، 
قائــد  أكــد  إذ  ليبيــا،  فــي  وتحديــدًا  الخارجيــة، 
ميدانــي فــي مجلــس »شــورى ثــوار بنغــازي، لـــ 
كافــة  بــن  الغضــب  تنامــي  الجديــد«،  »العربــي 
كتائــب املقاتلــن تجــاه املصريــن العاملــن فــي 
إلــى أنهــم »طالبــوا بإنهــاء عمــل  ليبيــا، مشــيرًا 
املصرين، واســتبدالهم بعمالة من شــرق آسيا. 
وهو ما استجابت له الحكومة املوالية للمقاتلن، 

برئاســة عمر الحاســي، إذ أصدرت قرارًا أخيرًا 
فــي  جديــدة  مصريــة  عمالــة  اســتقدام  بمنــع 

األماكن املسيطر عليها«.
»سياســات  أن  إلــى  امليدانــي  القيــادي  وأشــار 
النظــام املصــري الحالــي تجــاه األحــداث الليبيــة 
جعــا  الثــورة،  نتائــج  علــى  لانقــاب  ودعمــه 
املصريــن فــي ليبيــا منبوذيــن مــن الطرفــن؛ أي 
املتقاعــد  اللــواء  الكرامــة،  عمليــة  قائــد  مناوئــو 

خليفة حفتر، والقوات املوالية له«.
فــي هــذه األثنــاء، أكــد القيــادي امليدانــي ســيطرة 
قــوات املجلــس علــى معســكر 21 التابــع لقــوات 

مشــارف  علــى  ضاريــة  معــارك  بعــد  حفتــر، 
املدينة، الفتًا إلى أن املقاتلن يعيشون في حالة 
معنويــة مرتفعــة للغايــة، وال ســيما بعــد حكــم 
املحكمة الدستورية بحل البرملان املوالي لحفتر. 
ثــوار  »شــورى  مجلــس  فــي  القيــادي  وكشــف 
»املقاتلــن  أّن  الجديــد«  »العربــي  لـــ  بنغــازي، 
الليبيــن تمكنــوا من إفشــال عملية إنزال جّوي، 
مــن قواعــد مصريــة  انطلقــت  حاولــت طائــرات 
القيــام بهــا فــي منطقــة رأس النوف مــن دون أن 

يوضح هوية تلك املقاتات الجوية«.
كمــا أشــار القيــادي امليدانــي إلــى وجــود »أنبــاء 

قويــة لــدى بعــض املجموعــات املقاتلــة لــم تتأكــد 
بعــد، بأِســر جمــال الزهــاوي، قائــد كتيبــة 204 
هــو  محاصرتــه  بعــد  لحفتــر،  املواليــة  دبابــات 
ومجموعة من املقاتلن في معارك صباح أمس 

األحد«.
التابعــة  األركان  رئاســة  قيــام  عــن  وكشــف 
بطاريــات  بنصــب  لحفتــر  املناوئــن  للمقاتلــن 
علــى  للطائــرات  املضــادة  باتريــوت  صواريــخ 
الطيــران  ملنــع  ومصراتــة،  طرابلــس  أطــراف 
أي ضربــات  توجيــه  مــن  واإلماراتــي  املصــري 

جديدة لهم وتقديم الدعم لقوات حفتر.
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واصل فلسطينيو 48، لليوم الثاني 
على التوالي، انتفاضتهم في وجه 
االحتالل، عقب قتله ابن كفر كنا خير 

حمدان. التظاهرات الحاشدة، واإلضراب 
الشامل، فضًال عن المواجهات، أوصلت 

رسالتهم بأنهم ال يهابونه.
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المزيد من التفاصيل 
على الموقع األلكتروني



األراضي  في  أمس  الشامل  واإلضراب  السبت،  يوم  كنا  كفر  بلدة  في  حمدان،  خير  للشهيد  الحاشد  التشييع  يكن  لم 
الفلسطينية المحتلة سوى تأكيد على مدى الغليان وأن جميع محاوالت االحتالل إلخضاع الفلسطينيين باءت بالفشل

غزة ـ ضياء خليل

الرئيــس  بــني  املتفاقــم  الصــراع  ُينــذر 
والقيــادي  عبــاس،  محمــود  الفلســطيني 
دحــالن،  محمــد  »فتــح«  حركــة  مــن  املفصــول 
بأيــام صعبــة علــى الفتحاويــني وقطــاع غــزة، 
مهرجــان  »فتــح«  الغــاء  بعــد  وخصوصــا 
الذكرى العاشرة لرحيل الزعيم ياسر عرفات، 
واإلعــالن عــن االســتعاضة عنه بمســيرات في 
شــوارع القطــاع، عقــب إعالن حركــة »حماس« 
عــدم إشــراف داخليتهــا األمنــي فــي غــزة، على 

املهرجان غدًا الثالثاء.
منــازل  طالــت  التــي  التفجيــرات  قبــل  حتــى 
كانــت  »فتــح«،  حركــة  فــي  بــارزة  قيــادات 
الخالفــات فــي غزة بني تياري عباس ودحالن، 
مــن قضايــا  منــذ هروبــه  اإلمــارات  فــي  املقيــم 
هم بها، في أعلى حّد 

ُ
الفســاد واإلفســاد التي ات

من التوتر. وبدأت الكثير من اإلشــارات تظهر، 
لتوحــي بقــرب انفجــار الخــالف بــني التياريــن، 
وانتقاله من مرحلة الخالف املكتوم واملحدود، 
إلــى الصــدام العلنــي. ولــم يكــن مــا جــرى فــي 
جامعة األزهر في غزة من اشــتباكات باأليدي 

باريس ـ منى السعيد

القــدس  فــي  الخطيــرة  التطــورات  تفــرض 
باإلضافــة  االســتيطان،  وتوســيع  املحتلــة، 
اإلســرائيلّية  ــــ  الفلســطينّية  املفاوضــات  الــى 
السياســية  الســاحة  علــى  نفســها  ــرة، 

ّ
املتعث

الفرنسية، في اآلونة األخيرة، بعد أن حضرت 
فــي أكثــر مــن لقــاء فــي باريس. ولــم يصدر عن 
هذا املشــهد الضبابي بصيص أمل، مع العلم 
أن الفرنســيني واألميركيــني ســمعوا بوضــوح 
ناصــر  األردنــي  الخارجيــة  وزيــر  نقلــه  مــا 
جــودة، والــذي اســتدعت بــالده ســفيرها مــن 
تــل أبيــب، »بأن القدس خط أحمر، والتعديات 
مشــاعر  وتثيــر  تغضــب  اإلســرائيلّية 
وحساســية مليــار ونصــف مليــار مســلم فــي 

العالم«.
وفيمــا يبقــى الغمــوض علــى حالــه بالنســبة 
للموقــف األميركــي، ال يــزال املوقــف األوروبــي 
سياسيا غير واضح. ويؤكد مسؤول فرنسي 
 »أخطــر مــا فــي األمــر 

ّ
لـ«العربــي الجديــد«، أن

هــو الفــرص الضائعــة، وإعطاء مهــل وتحديد 
جديــد  أي  تقديــم  وعــدم  مقّدســة  تواريــخ 

بالنسبة الستئناف عملية السالم«.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

الرصــاص  إطــالق  عمليــة  شــّكل 
ُ
ت

حمــدان،  خيــر  الشــهيد  علــى 
خطيــرًا  تصعيــدًا  تبعهــا،  ومــا 
 فــي تعامــل الســلطة اإلســرائيلّية 

ً
ومتواصــال

الفلســطيني،  الداخــل  فــي  الفلســطينيني  مــع 
املصــور  الشــريط  كشــفه  بعدمــا  وخصوصــا 
لعمليــة القتــل، والــذي أظهر جّر الشــهيد على 
األرض وهو على قيد الحياة، ورميه في آلية 
الشــرطة بــداًل مــن اســتدعاء ســيارة إســعاف 
للشــرطة  محــاوالت  ذلــك   وتــال  ملعالجتــه. 
ر علــى الجريمــة، والقــول إن »املغــدور 

ّ
للتســت

علــى  خطــرًا  وشــّكل  الشــرطة  أفــراد  هاجــم 
أن  الجريمــة  فداحــة  مــن  زاد  ومــا  حياتهــم«، 
عمليــة القتــل حظيــت بمصادقــة وموافقــة من 
قبــل كل مــن وزيــر األمــن الداخلــي، يتســحاق 
أهرونوفيتــش، ومــن املفتــش العــام للشــرطة 
الحكومــة  رئيــس  ومــن  دانينــو،  يوحنــان 

اإلسرائيلية نفسه، بنيامني نتنياهو.
والواقــع أن تهديدات نتنياهو للفلســطينيني 
ولــن  تقبــل  لــن  حكومتــه  بــأن  الداخــل،  فــي 
تتســامح مع تظاهرات داخل »مدننا« حســب 
تعبيــره، ترفــع فيهــا أعــالم لتنظيــم »الدولــة 
»حمــاس«،  وحركــة  )داعــش(  اإلســالمية« 
هــي اتهامــات باطلــة، تعكــس حقيقــة املوقــف 
ونظرتهــا  إســرائيل  لحكومــة  الفعلــي 
للفلســطينيني في الداخل، باعتبارهم جسما 
مرفوضــا وعــدوًا ال يجــوز التهــاون معــه بــأي 

حال من األحوال.
وفــي الســياق، وصــف رئيــس كتلــة »التجّمــع 
الوطنــي الديمقراطــي«، النائب جمال زحالقة، 
الجديــد«، تصريحــات  لـ«العربــي  فــي حديــث 
نتنياهــو بأنهــا »خطيــرة للغايــة؛ ألنهــا تأتي 
من رئيس حكومة، وتمّس أحد أهم املحرمات 
القانــون الدولــي واملواثيــق الدوليــة، مــن  فــي 
مــن  كل  عــن  املواطنــة  بنــزع  تهديــده  حيــث 
يعارض وال يعترف بيهودية دولة إسرائيل«.
حكــم  إصــدار  »حتــى  أنــه  زحالقــة  وكشــف 

مــن  لكثيــر   مقّدمــة 
ّ

إال التياريــن،  بــني عناصــر 
األحداث التي يمكن أن تصبح واقعا. 

اإلمــارات  مــن  بقــوة  املدعــوم  دحــالن،  ذهــب 
ومصــر املناوئتــني لعبــاس، بعيــدًا فــي خالفــه 
مع الرئيس الفلسطيني. صار يحارب عباس 
فــي كل شــيء. فــي غــزة التــي يســيطر دحــالن 
على تيار واسع من »فتح« فيها، باتت مرحلة 
 دحــالن 

ّ
الصــدام أكثــر قــوة، مــع اســتمرار ضــخ

ماليــني الــدوالرات، وتجييــش عناصــر مقّربــة 
منه لنشاطات خيرية واجتماعية علنية.

 
ّ
أن إلــى  غــزة  فــي  األمنيــة  األجهــزة  وتشــير 

دحالن له أتباع كثر في القطاع، بعضهم على 
عالقــة ســابقة بــه، وكان يعمل فــي جهاز األمن 
الوقائــي الــذي أسســه وأداره دحالن لســنوات، 
واآلخر استطاع استيعابه باملال، وآخرون من 
»فتح« اختلفوا مع عباس فاحتواهم دحالن.

يعمــل دحــالن بشــكل متســارع فــي غــزة، لكــن 
ه على الرغم من عالقته املتوترة بشكل 

ّ
املثير أن

دائــم مــع حركــة »حمــاس«، إال أن الحركــة باتت 
 الطرف عن نشاطاته ونشاطات زوجته 

ّ
تغض

واملقّربني منه، من دون تفسير واضح لذلك.
بعــد العــدوان اإلســرائيلي علــى غــزة، وغيــاب 

أخيــرًا  »طلبــت  فرنســا   
ّ
أن املســؤول  ويؤكــد 

مشــروع  تقديــم  تأجيــل  الفلســطينيني  مــن 
االعتــراف بالدولــة الفلســطينّية فــي مجلــس 
املتحــدة  والواليــات  أســابيع،  لســتة  األمــن 
تتحــدث عــن مهلة شــهر، وكل هــذه التواريخ 
تظهــر غمــوض املواقــف ونقصــان الشــجاعة 
واإلرادة السياســية التخــاذ اي قــرار، ال بــل 
فــي  مطلوبــة  مســألة  أصبــح  الغمــوض   إن 

هذه املرحلة«.
ويعتبــر املراقبــون أن مــن شــأن هــذا الوضــع 
أن يشــّجع إســرائيل علــى املضــي بسياســتها 
اتهــا التعســفية. كمــا أن األفــكار التــي  وإجراء
عمليــة  تحريــك  أجــل  مــن  فرنســا  تطرحهــا 
الســالم، ومــن بينهــا اتخــاذ مبــادرة أوروبيــة 
مشــتركة مــن خمــس دول أوروبيــة والذهــاب 
للقــاء املســؤولني فــي الحكومــة اإلســرائيلية، 
أفــكار  عــن خروقاتهــم،   

ّ
الكــف منهــم  والطلــب 

نظريــة، وفــي نهايــة املطاف سترســل إشــارات 
خاطئة للحكومة اإلسرائيلية ألنها تعّبر عن 
 طــرح باريــس ملســألة عقد 

ّ
حالــة عجــز. كمــا أن

مؤتمر دولي، غير واقعي في املرحلة الراهنة 
وغير قابل للتطبيق.

الفلســطينيون  يجــد  الواقــع،  هــذا  وأمــام 

التهديــد  مــن  باإلعــدام، هــو أصعــب قانونيــا 
بنزع الجنسية وترك إنسان من دون جنسية، 
تهــدف  نتنياهــو  تهديــدات  فــإن  وبالتالــي 
ر 

ّ
وتؤدي إلى خنق حرية التعبير كليا، وتبش

بعقوبات على مواقف سياسية، خصوصا أن 
هناك من يؤمن بدولة ثنائية القومية وآخرين 
يدعون إلى الدولة الواحدة«. وأضاف زحالقة 
»نحن نأخذ تهديدات نتنياهو في الحســبان، 
ونؤكــد أن فلســطينيي الداخــل لــن يتراجعــوا 
عــن مواقفهم، ورفضهم لالحتالل ولسياســات 
تهديــدات  وأن  دمائنــا،  واســتباحة  القمــع 
نتنياهــو هــي عمليا تهديــٌد لوجودنا وبقائنا 
فــي الوطــن وتهديد باســتباحة دمائنا«. وكان 
جلســة  فــي  األحــد،  أمــس  كــّرر،  قــد  نتنياهــو 
الحكومــة، تهديداتــه العامة للفلســطينيني في 
الداخل، متهما »الحركة اإلســالمية الشــمالية« 
بـ«التحريــض ضــد إســرائيل«، فــي الوقت الذي 
قدم فيه حزب »إســرائيل بيتنا« برئاســة وزير 
للجنــة  أمــس،  ليبرمــان،  أفيغــدور  الخارجيــة 
التشــريع الوزاريــة اقتــراح قانــون يهــدف إلــى 
الكنيســت،  مــن  زعبــي  حنــني  النائبــة  إبعــاد 
وســحب الجنســية عنهــا بتهمــة »التماثــل مــع 

منظمات إرهابية«.
الــذي  فــإن الغضــب الفلســطيني  فــي املقابــل، 

الفلســطينية  والســلطة  الرســمية  »فتــح« 
إلــى حــّد كبيــر، كان أنصــار دحــالن يجولــون 
املاليــة  املســاعدات  عــون 

ّ
ويوز القطــاع  فــي 

مســؤولية  حصريــا  ــوا 
ّ
تول كمــا  والغذائيــة، 

تها اإلمارات في 
ّ

توزيع املســاعدات التي ضخ
القطاع خالل العدوان وبعده.

أعاد دحالن نفسه بقوة إلى املشهد أيضا من 
ــي بيــوت عــزاء لشــهداء مــن 

ّ
خــالل قيامــه بتبن

حركــة »فتــح«، لــم يســتطع التنظيــم الرســمي 
للحركة التكفل بمصاريفها. في حّي الزيتون، 
مســؤول  عــزاء  ماليــا،  دحــالن،  أنصــار  ــى 

ّ
تبن

»فتحــاوي« مــن أكثر املحســوبني على عباس، 
واملعادين لتيار دحالن، ألن ميزانية التنظيم 
فــي  التفجيــرات  وقبيــل  تصــل.  لــم  الرســمي 

مجلــس  إلــى  للذهــاب  مضطريــن  أنفســهم 
األمــن الدولــي لطــرح مشــروع الدولــة »مهمــا 
اســتخدام  وإمــكان  الضغوطــات  ثمــن  كان 
حــق النقــض، ألنــه ال يمكنهــم الوقــوف موقــف 
املتفــرج، أو االنتظــار الــى مــا ال نهايــة، لنفــاد 
املهــل التــي تطلــب منهم تأجيــل تقديم األفكار 
واملشاريع«، كما يقول دبلوماسي فلسطيني 

لـ«العربي الجديد«.
النــواب  مــن  عــدد  بــدأ  الســياق،  هــذا  وفــي 
االشــتراكيني فــي البرملــان الفرنســي، التحــرك 
 نظرائهــم علــى التوقيــع علــى عريضــة 

ّ
لحــث

تطالــب الحكومة »االعتراف بفلســطني كدولة 
من أجل تسوية الصراع العربي-اإلسرائيلي«. 
النــص،  مشــروع  مناقشــة  بالفعــل  وبــدأت 
بنــاء علــى مبــادرة تقّدمــت بهــا رئيســة لجنــة 

تفّجر في الجيل واملثلث والنقب، يعكس بدوره 
انعدام الثقة املطلقة من قبل الفلسطينيني في 
وبأجهزتهــا  اإلســرائيلية  بالســلطة  الداخــل 
القضائية والقانونية، مع اإلصرار في الوقت 
 في التظاهر 

ّ
ذاته على عدم التراجع عن الحق

الرســمية  املخططــات  وضــد  االحتــالل،  ضــد 
األســرلة  محــاوالت  ورفــض  العنصريــة، 
املتكــررة وجرائــم القتــل بحــق الشــبان العــرب، 

غــزة، التــي ال تــزال التحقيقــات جاريــة ملعرفــة 
»فتــح«  حركــة  قيــادة  فوجئــت  مرتكبيهــا، 
العاشــرة  الذكــرى  مهرجــان  علــى  املشــرفة 
جميــع  بــأن  االلغــاء(،  )قبــل  عرفــات  لرحيــل 
يجــري  التــي  الكبيــرة  والســيارات  الباصــات 
مناطقهــم  مــن  املواطنــني  لنقــل  اســتخدامها 
إلــى ســاحة املهرجــان، تــم اســتئجارها ودفــع 
كامل املبالغ ألصحابها. ومّول دحالن عملية 
فــي  للتحكــم  جميعــا،  الباصــات  اســتئجار 

عملية نقل املواطنني.
وحالــة  الفتحــاوي،  الداخلــي  الخــالف  وصــل 
التجييــش والتحريــض الداخليــة بــني طرفــّي 
هــذا  وزاد  أوجهمــا.  إلــى  »فتــح«،  انقســام 
فــي  الداخليــة  وزارة  إبــالغ  مــع  التخــوف، 
تأمــني  عــن  اعتذارهــا  »فتــح«،  لقيــادة  غــزة، 
التحريــض  حجــم  نتيجــة  عرفــات،  مهرجــان 
»حمــاس«  حركــة  وعلــى  عليهــا  وقــع  الــذي 
عقــب التفجيــرات التــي طالــت قيــادات الحركة 
فجــر الجمعــة املاضيــة. فقــررت »فتــح«، الغــاء 
الوطنيــة  القــوى  منســق  وأبلغــت  املهرجــان، 
ركــة  بفــي  القيــادي  غــزة،  فــي  واإلســالمية 

»الجهاد اإلسالمي« خالد البطش، بقرارها.

التــي  غيغــو،  إليزابيــث  الخارجيــة  الشــؤون 
 »االعتــراف مــن ِقبل البرملان ســيؤدي 

ّ
قالــت إن

لالعتــراف  الفرنســية  الحكومــة  دعــوة  الــى 
بفلســطني كدولة من أجل التوصل لتســوية«، 
وفــق مــا كشــفت لـ«العربــي الجديــد« مصــادر 

برملانية شاركت في االجتماع املغلق.
مشــروع  مــن  األولــى  النســخة  وتشــير 
البيــان إلــى »أن النــواب أخــذوا علمــا بفشــل 
مفاوضات الســالم ويحذرون من التهديدات 
القائمــة علــى مشــروع الدولتــني، وخصوصا 
الفلســطينية  األراضــي  فــي  االســتيطان 

والتصعيد القائم«.
الفرنســية  الحكومــة  باســم  املتحــدث  وأعلــن 
ستيفان لوفول، »أن خط فرنسا هو االعتراف 
غيغــو  »مبــادرة  أن  إلــى  ولفــت  بالدولــة«. 
والنــواب االشــتراكيني، هي مبــادرة برملانية«، 
فــي إشــارة واضحــة الى أن مــا يتبناه البرملان 

ال يشكل بالضرورة موقف الحكومة.
وال يتــرّدد املســؤولون الفرنســيون فــي القــول 
 »هذه املسألة هي حساسة، 

ّ
وراء الكواليس إن

ولعــل التوقيــت ليــس ناجحــا ومناســبا بمــا 
تنضــج  أن  عليهــا  األمــور  وأن  الكفايــة،  فيــه 

أكثر، وينبغي العودة الى املفاوضات«.

الشــرطة علــى الضغــط علــى  إقــدام  وســهولة 
الزناد كلما كان من يقف قبالتها عربيا.

ومــع انــدالع تظاهــرات فــي اليومــني األخيرين، 
وســط رفع الشــرطة اإلسرائيلية لحالة التأهب 
قبــل  األخيــرة  الدرجــة  وهــي  »ج«،  للدرجــة 
القصــوى، ال يــزال مــن املبكــر التكّهــن بمــا إذا 
 التحقيــق فــي جريمــة القتــل، 

ً
كان ســيتّم فعــال

مــع أن كافــة الدالئــل تشــير إلــى ســعي الشــرطة 

واملؤسســة اإلســرائيلية، حتــى بعــد افتضــاح 
عمليــة اإلعــدام عبر شــريط الفيديو، إلى تبرئة 
كل  نتنياهــو  اســتبق  وقــد  املجرمــني.  ســاحة 
اإلســالمية  »الحركــة  ضــد  بالتحريــض  ذلــك 
مجموعــات  بإخــراج  واإليعــاز  الشــمالية«، 
املرابطــني فــي األقصى من النســاء والذكور عن 
القانون من جهة، والتلويح بســحب الجنســية 
عمــن يتظاهــرون ضــد دولــة إســرائيل من جهة 

أخرى.
ويبــدو أنــه إلــى جانــب توظيــف االقتحامــات 
الداخلــي  الســجال  فــي  لألقصــى  املتكــررة 
االنتخابيــة،  وللمعركــة  الصهيونــي  لليمــني 
أحــزاب  ومعــه  أيضــا،  يســعى  نتنياهــو  فــإن 
حــزب  رأســها  وعلــى  لــه،  املنافســة  اليمــني 
ليبرمــان، الــذي ال يخفي طروحاته بالترحيل 
اليهــودي«  »البيــت  وحــزب  والترانســفير، 
الــزّج  إلــى  بزعامــة املتطــرف نفتالــي بينيــت، 
بجريمــة قتــل حمــدان، واتبــاع سياســة قبضة 
الداخــل،  فــي  الفلســطينيني  ضــد  حديديــة 
خصوصــا  املقبلــة،  االنتخابيــة  املعركــة  فــي 
بيرتــس  عميــر  البيئــة،  وزيــر  اســتقالة  أن 
مــن الحكومــة، أمــس، تشــّكل مؤشــرًا إضافيــا 
االنتخابــات  موعــد  تبكيــر  الحتمــاالت 

اإلسرائيلية العامة.
مــن جهتهــم، بــات الفلســطينيون فــي الداخــل، 
وعلــى الرغــم من ظروفهم الخاصة ومحدودية 
وســائل العمــل املتاحــة لهــم، وعــدم وجــود أي 
عمــق اســتراتيجي أو دعــم شــعبي أو رســمي 
عربــي مــن أي جهــة كانــت، فــي حالــة دفــاع عــن 
بقائهم في الوطن، وعن استباحة دمائهم، ولو 
علــى خلفيــة مخالفــة جنائيــة أو حتــى مخالفة 
سير. ويعيد ذلك إلى األذهان حالة التحريض 
القــدس  هّبــة  عشــية  ضدهــم،  والتجييــش 
واألقصــى، مــع فــارق فــي الحالة الراهنــة اليوم، 
بفعل إصرار السلطة الفلسطينية الحالية على 
قدســية التنســيق األمني وضبط األوضاع في 
الضفــة الغربيــة املحتلة، بشــكل يتيح لحكومة 
إكمــال محــاوالت  األمنيــة،  وأذرعهــا  إســرائيل 
الداخــل  فــي  بالفلســطينيني  االســتفراد 
ووضعهم أمام اآللة اإلســرائيلية، مع بناء جو 
مشــبع بالتحريض العنصري والفاشــي، الذي 
يبرر كل جريمة وكل اعتداء على الفلسطينيني 
في الداخل. وفي هذا السياق، فإن ما هو متاح 
كبيــرًا  ليــس  الداخــل  فــي  الفلســطينيني  أمــام 
وال حتــى فــي ســياق االحتجاجــات الشــعبية، 
جماعــات  إطــالق  احتمــاالت  مــع  خصوصــا 
عربيــة ملعزوفــة »البحــث عــن وســيلة التعايش 
التقدميــة  بالقــوى  اإلضــرار  وعــدم  املشــترك 
اليهوديــة«، والتحذيــر، إرضــاء إلســرائيل، مــن 
وانتظــار  وانعزاليــة،  قومــي  تقوقــع  »أخطــار 
استشــهاد  مالبســات  فــي  التحقيــق   أعمــال 

خير حمدان«.

الجليل ـ نايف زيداني

وقفــت الكلمــات عاجــزة أمام وصف 
الحــال فــي بلــدة كفــر كنــا الجليليــة 
)شمالي فلسطني(، يوم السبت، في 
أعقاب استشهاد الشاب خير حمدان برصاص 
الشــرطة اإلســرائيلية بدم بارد. حالة انقســمت 
بــني الحــزن الشــديد الــذي خّيــم علــى األجــواء، 
والذهول والصدمة والحيرة، فكيف ُيقتل شاب 
في مقتبل العمر )22 عاما( بهذه البســاطة من 
قبــل شــرطي لــم يفكــر مرتــني، بل لم يفكــر بتاتا 

.
ً
قبل الضغط على الزناد فأرداه قتيال

في إحدى زوايا البيت، جلس والد خير حمدان 
عينيــه  يرفــع  بالبــكاء،  يجهــش  املعزيــن  بــني 
 ينظــر إلــى مــن حولــه ويعــود إلــى حالــه، 

ً
قليــال

فال شــيء يواســيه. لكنه ســرعان ما يســتجمع 
قــواه ويتحــدث إلــى مندوبــي وســائل اإلعــالم 
عــن ابنــه الــذي قتلتــه الشــرطة اإلســرائيلية بال 
ســبب، كما أظهر املقطع املصور الذي التقطته 
شــرطة  ادعــاءات  كــذب  ــد 

ّ
وفن مراقبــة،  كاميــرا 

أفرادهــا.  علــى  خطــرًا  شــّكل  بأنــه  االحتــالل 
أن  الشــك  يقبــل  ال  بمــا  التســجيل  وأوضــح 
الشــرطة قتلتــه بــدم بــارد. وســاهم هــذا املقطــع 
الذي انتشر بكثافة في املواقع وعلى صفحات 

»فيسبوك«، في تعزيز 
حالــة الغليــان غضبا من عمليــة إعدام حمدان، 
الحاشــدة  التظاهــرات  فــي  ترجــم  مــا  وهــو 
التــي خرجــت أمــس األحــد، لليــوم الثانــي علــى 
التوالــي، تزامنــا مــع اإلضــراب العــام والشــامل 
األراضــي  ومــدن  قــرى  كافــة  شــهدته  الــذي 
الفلســطينية املحتلــة عــام 1948. وأضــاف بكاء 
النســاء تأثيــره علــى األجواء فــي قرية كفر كنا. 
وبــدا منــاخ القريــة مختلفــا يــوم التشــييع فــي 
عيــون الكثيريــن، بســبب األثــر النفســي الــذي 

تركته جريمة اإلعدام.
أمــا األطفــال الصغــار، فحضــر الكثيــرون منهم 
والجنــازة،  املســيرة  وفــي  العــزاء  بيــت  حــول 
الشــرطة  برصــاص  تــل 

ُ
ق حمــدان  أن  يعلمــون 

اإلســرائيلية لكنهــم ال يفهمــون ملــاذا؟ وجميــع 
محــاوالت ذلــك األب الــذي ســعى إلــى ن يشــرح 
البنه، الذي لم يتجاوز الرابعة، باءت بالفشل. 
عيــون الطفــل ورّد فعلــه أكــدا أنــه لم يــدرك أكثر 
بعــد  فتســاءل  العــرب،  تقتــل  الشــرطة  أن  مــن 
شــرح والــده »يعنــي البوليــس بــدو يقتلنــا؟«، 

وارتمى في حضن األب.
أهالــي  نفــوس  فــي  الرهبــة  بعــث  آخــر  مشــهد 
هــو  املتوقــدة،  العربيــة  والجماهيــر  القريــة 
مشــهد عشــرات اآلالف الذيــن وصلــوا كفــر كنــا 
تشــييع  فــي  ثــم  ومــن  املســيرة  فــي  للمشــاركة 
الجثمــان. وقــد حفزت جريمة قتل الشــاب خير 
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صراع عباس ـ دحالن يتصاعد في غزة

فرنسا تؤّخر االعتراف بفلسطين االحتالل يعّد لسياسة »القبضة الحديدية«

الفتــى محمــد أبــو خضيــر وفــي فتــرة العــدوان 
على غزة، لم تجد نفعا، بل زادتهم إصرارًا على 
مواجهــة قمــع املؤسســة اإلســرائيلية وأذرعهــا 

األمنية، بحسب ما اثبتته أحداث كفر كنا.
بــادرت  املســيرة،  فــي  املشــاركة  الجمــوع  بــني 
سيدتان جاوزتا السبعني من العمر بالحديث 
كتب 

ُ
إلــى »العربــي الجديد«، فقالــت إحداهما »ا

عصافيــر  ليســوا  نــا  وأبناء غاليــة  نــا  دماء أن 
يتــم اصطيادهــم من قبل الشــرطة اإلســرائيلية 
التــي قتلــت خيــر حمــدان. ونحن هنــا لنؤكد أن 
أرحامنــا ولــدت أبطــااًل، وهــؤالء املشــاركني لــن 
ينســوا هــذه الجريمــة وال غيرهــا مــن الجرائــم 
لذلــك. فأنــا مطمئنــة. أرحامنــا انجبــت رجــااًل 
وليس عصافير يسهل قتلها من دون رد فعل«.

مــن جهتهــا، قالــت الســيدة الثانيــة إن »أرواح 
بهــذه  يقتلونهــم  فلمــاذا  غاليــة،  شــبابنا 
البساطة هنا وفي غزة والقدس؟ ماذا يريدون 
منــا؟ هــذه بالدنــا ونحــن باقــون هنــا، فهــم ال 

يرعبوننا، فنحن أصحاب حق وال نخاف«.
لـ«العربــي  فقــال  امللثمــني  الشــبان  أحــد  أمــا 
الســبت.  مواجهــات  فــي  شــارك  إنــه  الجديــد«، 
فالقضيــة  بعــد،  ينتــه  لــم  »املوضــوع  أن  وأكــد 
هــي  بــل  كنــا،  وكفــر  حمــدان  قضيــة  ليســت 

قضيتنا جميعا ولن تمر مرور الكرام«.
تصريحــات  وســماع  املســيرة  أعقــاب  وفــي 
وزرائــه  مــن  وعــدد  االحتــالل  وزراء  رئيــس 
قتــل  علــى  التحريضيــة  الشــرطة  وقيــادات 
العــرب، أكــد شــاب آخر في حديــث إلى »العربي 
إن  واهمــة  إســرائيل  »زعامــات  أن  الجديــد« 
كانــت تظــن أنهــا بهــذه التصريحــات تخيفنــا 
قبــل  مــن  معنــا  ذلــك  جّربــت  لقــد  وترعبنــا. 
خــالل العــدوان علــى غــزة، وكانــت املواجهــات 
التقويــض  محــاوالت  وكل  الوطيــس،  حاميــة 
التــي ظنــت الشــرطة اإلســرائيلية أنهــا نجحت 
فيها، تكّســرت اليوم على أعتاب قتل حمدان«. 
»منقــول  العامّيــة  باللهجــة  آخــر  ليضيــف 
هــا واشــرب 

ّ
لنتنياهــو، تصريحاتــك الغبيــة بل

 »املواجهة 
ً
ميتهــا«. وتحــدث شــاب ثالــث قائــال

بــدأت اآلن، ومــن يهددنــا ومــن يقتلنــا عليــه أن 
يتحمل عواقب أعماله«.

الداخــل  فــي  »فيســبوك«  صفحــات  أمــا 

من  الـــ49  الضحية  هو  حمدان  خير  »الشهيد  أن  المعطيات  تبيّن 
دون  من  اإلسرائيلية،  الشرطة  برصاص  ُقتلوا  الذين  الداخل  فلسطينيي 
أن تتم معاقبة الفاعلين«. وأوضح القاضي المتقاعد، هاشم خطيب، 
في  شهيدًا   13 سقوط  في  حقّقت  التي  الرسمية،  »أور«  لجنة  عضو 
هبّة القدس واألقصى عام 2000، أنه على الرغم من أن لجنة التحقيق 
كشفت أن 12 حادثة قد تّمت من دون وجه حق، فإن قسم التحقيق 

مع أفراد الشرطة، قرّر مع ذلك تبرئة ساحة أفراد الشرطة«.

ساد اإلضراب العام والشامل قرى ومدن األراضي الفلسطينية المحتلة 
في كل من الجليل والمثلث والنقب، أمس األحد، بناًء على قرار من 
إثر جريمة  الداخل«،  في  الفلسطينيين  لشؤون  العليا  »المتابعة  لجنة 
المؤسسات  اإلضراب  وشمل  السبت.  ليلة  حمدان،  خير  الشهيد  قتل 
الشارع  في  الغليان  من  حالة  وسط  والجامعات  والمدارس  التجارية 
بعد لجوء االحتالل إلى إعدام حمدان، بعد دعوات إلى تأمين أوسع 

التزام باإلضراب.

إضراب عام وشامل

الشهيد التاسع واألربعون

تقرير

تقرير بعيوننا

الغضــب،  مــن  الكثيــر  فحملــت  الفلســطيني، 
وإنجــاح  االحتجاجــات  لتصعيــد  ودعــوات 
واملســيرات  والشــامل  العــام  اإلضــراب 
االحتجاجية، وال سيما في ظل سهولة ضغط 
أفــراد الشــرطة علــى الزناد عندمــا يتعلق األمر 
أحمــد  الناشــط  وكتــب  العــرب.  باملواطنــني 
»فيســبوك«  علــى  صفحتــه  خــالل  مــن  خليفــة 
االحتــالل  وزراء  وتصريحــات  »تصرفــات  أن 
هــي تصريــح واضح للشــرطة بمزيــد من القتل 
وليســت مجــرد تخويف، ومــن واجب املهَددين 
أمثالنــا التكتــل والدفــاع عــن أنفســهم بجميــع 
الوسائل«. وأضاف »اليوم سمعت تصريحات 
تعتــذر  كأنمــا  )العــرب(  السياســيني  لبعــض 
وتقول نحن غير معنيني بالتصعيد والسؤال 
هنــا ملــاذا؟ مــن الــذي يجــب أن يخجــل ويعتــذر 
وال يصّعد، نحن أم إسرائيل؟ أما الناشط عبد 
اللــه مريــح فكتــب »ثمنكــم رصاصــة ونســترد 

ثمنها منكم من حيث ال تعلمون«. 
قــد  الفلســطيني  الداخــل  قيــادات  وكانــت 
النائــب  البشــعة. واعتبــر  الجريمــة  اســتنكرت 
باســل  الديمقراطــي،  الوطنــي  التجمــع  عــن 
انتهجهــا  التــي  الهمجيــة  »هــذه  أن  غطــاس، 
لسياســة  تنفيــذ  إال  هــي  مــا  الشــرطة،  رجــال 
وزيــر األمــن الداخلي يتســحاك أهرونوفيتش، 
والحكومة اإلسرائيلية التي أعلنتها بوضوح 
بقتــل  أهرونوفيتــش  أوعــز  عندمــا  أيــام  قبــل 
لقــوات  تهديــد  أي  يشــكل  عربــي  أي  وإعــدام 
الجريمــة  »هــذه  غطــاس  وأضــاف  الشــرطة«.  
الخطيرة تؤكد مرة أخرى أننا بصدد التعامل 
كأعــداء  معنــا  تتعامــل  اســتعمار  شــرطة  مــع 

وليس كمواطنني«.

فلســطينيي الداخــل، ومــا ســبقها وعقبهــا مــن 
 
ً
فــي ذلــك أمــس األحــد، فضــال مواجهــات، بمــا 
عــن النشــاطات االحتجاجية فــي عدد كبير من 
البلــدات العربية واالضراب العام والشــامل، أن 

وإخضــاع  لتقويــض  اإلســرائيلية  املحــاوالت 
خــالل  مــن  الخصــوص،  وجــه  علــى  الشــباب 
التــي  الواســعة  االعتقــاالت  وحملــة  الترهيــب 
قامت بها األجهزة اإلسرائيلية في أعقاب قتل 

تجّددت االشتباكات في قرية كفر كنا، 
وقوات  البلدة  شبان  بين  األحد،  أمس 
الشرطة اإلسرائيلية، وسط استمرار حالة 
الغليان في الداخل الفلسطيني. وأفاد 
بأّن  الجديد«،  »العربي  لـ  عيان  شهود 
بقوات  دفعت  اإلسرائيلية  الشرطة 
محيطها،  وفــي  البلدة  إلــى  معززة 
الطرق  عند  كبيرة  قوات  نشرت  كما 
ألي  تحسبًا  العربية  للبلدات  الكبرى 
تحرّكات. كما ترافقت االشتباكات مع 
خرجت  حاشدة  مسيرات  مع  االحتالل 
بقتل  تنديدًا  منطقة  من  أكثر  في 

الشاب خير حمدان.

تجدد االشتباكات 
في كفر كنا

ال مباالة 
فلسطينية 
بتهديدات 
نتنياهو 
وحكومته 
)العربي الجديد(

حمــدان، أبناء الداخل الفلســطيني، لينتفضوا 
مجددًا في وجه االحتالل وزادهم غضبا 

وفــي  اإلســرائيليني  املســؤولني  تحريــض 
الــوزراء بنيامــني نتنياهــو،  مقدمتهــم رئيــس 
الذيــن  الشــرطة  وقيــادات  وزرائــه  مــن  وعــدد 
شرعنوا عمليات إعدام العرب بتصريحاتهم.

العلم الفلســطيني كان يرفرف في كل األرجاء، 
تأكيــدًا علــى هويــة املكان. أما عنــد مدخل قرية 
كفــر كنــا، فتجمــع الكثيــر مــن الشــبان امللثمني، 
شــرطة  بوجــه  ووقفــوا  االطــارات،  أحرقــوا 
بالحجــارة،  عناصرهــا  وقذفــوا  االحتــالل 
إرادتنــا  تهزمــوا  »لــن  يقــول  حالهــم  ولســان 
برصاصكم وإرهابكم. دماؤنا غالية وكرامتنا 
قــد  كانــت  اإلســرائيلية  فالشــرطة  أغلــى«. 
نشــرت قواتهــا عنــد مداخــل القريــة، تســتوقف 
الســيارات وتمنــع دخولهــا وتوجــه الســائقني 
إلى طرق جانبية بديلة، وتســتفز الناس أكثر. 
كمــا قامــت بتعزيز قواتها ورفع درجة التأهب 

خاصة في نقاط االحتكاك املحتملة.
شــهدتها  التــي  الغضــب  مســيرة  أكــدت  وقــد 
كفــر كنــا، وشــارك فيهــا أكثــر مــن 10 آالف مــن 

تتجه األوضاع إلى مزيد 
من التدهور في األراضي 

الفلسطينية المحتلة 
1948، بعد مواصلة 

فلسطينيي الداخل 
احتجاجاتهم ضّد 

الحكومة اإلسرائيلية
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إصرار على مواجهة قمع االحتالل )العربي الجديد(

وائل قنديل

أخيرا استيقظ الدكتور محمد 
البرادعي من سباته العميق الذي بدأ 
مساء مجزرة رابعة العدوية، وحن 

فتح عينيه رأى دولة تغرق. وهل هناك 
دولة تغرق في الدم وظام الفاشية 

وقلة الحيلة وتغييب القانون، وانتحار 
العقل كما يجري في مصر اآلن؟
إليك أربع صور وردية من هناك:

1- عمرو حمزاوي:
حن ألغي املنع من السفر في 22 

أكتوبر/تشرين األول 2014 كتبت 
على تويتر، معبرا عن سعادتي 

الشخصية وشكرت كل من ساندوني، 
ولم أتحدث مع الصحافة أو اإلعام 

التليفزيوني في األمر. في مساء نفس 
اليوم، اتصل بي بعض األصدقاء 

واملعارف للتهنئة برفع الظلم، وكان 
بينهم صحافي يعمل في جريدة 
»اليوم السابع« شكرت الصحافي 
املحترم على التهنئة، ولم تمر إال 

دقائق على انتهاء املكاملة الشخصية، 
ألجد خبرا على موقع »اليوم السابع« 

عنوانه »حمزاوي: سأغادر مصر 
بعد حصولي على الصيغة التنفيذية 
إللغاء قرار منعي من السفر«، وأنا لم 
أصرح له بشيء وعنوان الخبر ضد 

قناعاتي أنا وأسرتي، وينقل عمدا 
للرأي العام مضمونا سلبيا. تواصلت 
مع الصحافي املحترم وعاتبته على ما 

حدث، فقال إنه أراد أن يشرك الناس 
في »فرحتي« وأن مكتب التحرير 

)الديسك( هو الذي وضع هذا العنوان 
املضلل.

2- أحمد أبو زيد:
طالب في السنة النهائية في كلية 
الهندسة في الجامعة البريطانية 

بمصر، ورئيس اتحاد الطاب كان من 
ضمن زهور تفتحت في حملة دعم 

غزة ضد العدوان الصهيوني األخير، 
ساهم في جمع أدوية لجرحى العدوان 
بقيمة ربع مليون، وشارك في تحميل 
األدوية بالسيارات إليصالها إلى أهلنا 
في غزة برفقة مجموعة من النشطاء.
أجرم أحمد حن أعد الئحة طابية، 

وتقدم بها إلى إدارة الجامعة 
البريطانية إلقرارها فرفضها رئيس 
الجامعة وهدده إما أن يسكت أو يتم 
فصله نهائيا.. رفض املساومة على 

حقوق الطلبة، وخرج بتظاهرة في 
جامعته للمطالبة بإقرار الئحة تمثل 

الطلبة .. هنا نفذ رئيس الجامعة اللواء 
السابق تهديده وفصله نهائيا قبل 

خمسة أشهر من تخرجه. 
 3- محمد »طـ«:

طالب عمره 21 عاما ضبطته قوات 
الشرطة الساهرة على أمن الوطن 

متلبسا بجرم خطير، إذ تمكن 
الحراس البواسل من اإلمساك به أمام 
بوابة جامعة القاهرة، وبحوزته نسخة 
من رواية األديب العاملي جورج أورويل 

»1984«؛ وهي الرواية التي قالت 
عنها تحريات مباحث أمن الوطن 
السعيد إنها »تتحدث عن األنظمة 

العسكرية الفاسدة التي تحكم الباد 
بديكتاتورية«.

4- كاتب هذه السطور وأيمن نور 
ومحمد محسوب وحاتم عزام: 

أربعة في مهمة تشويه مصر، كما 
كتب موقع »اليوم السابع« عريضة 

اتهامات طويلة كان حظي منها التالي: 
»قال إن مصر شهدت في 30 يونيو 
ثورة مضادة مكتملة األركان بعدوان 

مسلح على إرادة الشعب املصري، 
والقضاء على الديمقراطية التي جاءت 

بالدكتور محمد مرسي رئيًسا«، 
زاعمًا أن الهتاف ضد الجيش هو 

محاولة للحفاظ على الجيش املصري 
املعروف بمكانه بأعالي الجبال 

والهضاب، وليس مطاردة األطفال 
وقتل وسحل املواطنن«.

»ولم يتوقف هجومه على املؤسسة 
العسكرية املصرية، حيث قال في 

مؤتمر اإلخوان بالنمسا: »نحن ضد 
ا على 

ً
العسكر احتراًما للجيش وخوف

مصر، والتجارب تؤكد أنه كلما اقترب 
الجيش من الصراعات السياسية 

دخل فى حالة انهيار«.
5- محمد أبو تريكة عدو الوطن 

لألسباب التالية:
رفض أن يصافح طنطاوي »رئيس 

املجلس العسكري إبان مذبحة 
بورسعيد« - ساند جماهير النادي 

األهلي - قام بدعم حماس املقاومة في 
غزة - دافع عن معتصمي رابعة - أيد 

انتخاب محمد مرسي.
ابتسم: أنت في مقبرة الجنرال 

السعيدة.

في مقبرة 
السيسي السعيدة

مرور
الكرام



تونس ـ وليد التليلي

تثيــر األنبــاء األخيــرة عــن إبــرام صفقــة بــني 
الباجــي قايــد  رئيــس حركــة »نــداء تونــس«، 
راشــد  النهضــة  حركــة  ورئيــس  السبســي، 
الغنوشي، تقضي بأن تكون »النهضة« جزءًا 
من املشهد النيابي ورّبما الحكومي الجديد، 
مقابل ابتعادها عن ساحة املعركة الرئاسية، 
بلبلــة فــي املشــهد التونســي. وســاهم القــرار 
بالحيــاد  »النهضــة«  اتخذتــه  الــذي  األخيــر 
اإليجابــي فــي االنتخابــات الرئاســّية املقــّررة 
في الثالث والعشــرين من الشــهر الحالي، في 
زيــادة الشــكوك بــأن يكون هذا القــرار مرتبطا 
همــا التقيــا 

ّ
باتفــاق الرجلــني، اللذيــن تــرّدد أن

قبــل أيــام وتوافقــا علــى ضــرورة التعــاون في 
املرحلة املقبلة.

لحركــة  التنفيــذي  املكتــب  عضــو  أن  إال 
فــي  بنفــي  الوريمــي،  العجمــي  »النهضــة«، 
حديــث لـ«العربــي الجديــد«، وجــود أي صفقة 
حــول االنتخابــات الرئاســّية بــني الغنوشــي 
 »مجلــس شــورى 

ّ
والسبســي. ويشــّدد علــى أن

ويجــزم  بالصفقــات«.  يقبــل  ال  النهضــة 
ــف 

ّ
يكل لــم  الشــورى  »مجلــس   

ّ
بــأن الوريمــي 

كان«.  أي  مــع  بالتحالــف  الحركــة  قيــادة 
ويقــول: »ال نريــد تعقيــد الوضــع وال تعكيــر 
 املرشــحني والناخبــني، لذلــك 

ّ
املنــاخ علــى كل

للمســار  بالنســبة  األنســب  القــرار  اخترنــا 
الديمقراطــي والبــالد، بتــرك حريــة االختيــار 
للقواعد الشــعبية والبقاء على نفس املســافة 
نقــاش  »بعــد  ــه 

ّ
أن ويوضــح  الجميــع«.  مــن 

أال  بالتصويــت  الحركــة  قــررت  مســتفيض، 
تدعم اســما بعينه في االنتخابات الرئاســّية، 
والحقيقــة أن الحركــة كانــت تأمــل أن تتوصل 
مبــادرة  نجــاح  إلــى  الديمقراطيــة«  »العائلــة 
املرشــح التوافقــي بينهــا، ألننــا ضــد الهيمنة 
واالســتقطاب ونبحث عن توازن حقيقي بني 

السلطات«.

شــورى  مجلــس  إســقاط  الوريمــي  ويبــرر 
»النهضــة«، فــي دورته ما قبل األخيرة لخيار 
الحياد »بسبب وجود اقتراح رئيس توافقي، 
وهــو مــا يتقاطــع مــع اقتراحنــا الســابق منــذ 
نجــاح مكّونــات  لعــدم  أســفه  أشــهر«، مبديــا 
»العائلــة الديمقراطيــة« في التوّصل إلى حل، 
انطالقــا مــن رغبــة كل طرف فيهــا بأن يحافظ 
دعــم  نريــد  »ال  ويضيــف:  حظوظــه«.  علــى 
صديــق علــى حســاب صديــق آخــر، وهــو مــا 
يؤكــد أنــه ليس لدينا مرشــح خــاص، وأعتقد 

أن قرارنا مريح لنا ولهم«.
مــن جهــة أخــرى، ينفــي الوريمــي وجــود أي 
ويقــول:  القــرار.  هــذا  أملــت  داخليــة  خالفــات 
»املعطيات عند البعض كانت كافية للحسم، 
في حني طالب آخرون بتأجيل القرار ألسبوع 
الغالبيــة  ولكــن  املباحثــات،  واســتمرار  آخــر 
فــي  املوقــف  ــر  وتغيُّ الحســم،  باتجــاه  ذهبــت 
املجلس جاء نتيجة تغّير املعطيات املطروحة 
ا نعلق آمااًل 

ّ
عليه، بعد فشــل املبادرة التي كن

علــى  الوقــوف  »خيــار   
ّ
بــأن ويذّكــر  عليهــا«. 

ــحني كان مــن 
ّ

املســافة ذاتهــا مــن جميــع املرش

رحت في الدورة الســابقة 
ُ
بــني النقــاط التــي ط

للمجلس، ولكن التصويت حسم األمر وُعدنا 
إلى هذا االختيار«.

مــا  تحســم  لــم  النهضــة  حركــة   
ّ
أن ويبــدو 

ســيكون عليــه خيارها فــي دورة االنتخابات 
الرئاســّية الثانيــة، مــا لــم يفز أحد املرشــحني 
الوريمــي  ويوضــح  والعشــرين.  الخمســة 
فــي هــذا الســياق، »أننــا نتحــدث عــن الــدورة 
التــي  النتائــج  يعــرف  ال  أحــدًا   

ّ
ألن الحاليــة، 

ســتنتج عنها، ولم نبحث في مســائل الدورة 
الثانيــة مطلقــا«. ويضيــف: »ارتأينــا ســابقا 
مرشــح  أي  موضــوع  فــي  الحســم  تأجيــل 
ســندعم، ولكنــه لــم يعــد في وســعنا التأجيل 
واملرشــحني  والناخبــني  الحركــة   

ّ
ألن أكثــر 

نهائيــا«،  املوقــف  توضيــح  إلــى  يحتاجــون 
الــذي  »املوقــف  بــأن  اعتقــاده  عــن  معربــا 
أصدرناه واضح بالبقاء على املسافة نفسها 
ــحني«. ويأمــل الوريمــي أن 

ّ
مــن جميــع املرش

حقيقــة  عــن  صــورة  املوقــف  هــذا  »يمنحنــا 
للناخــب  العــام  واالتجــاه  القــوى  موازيــن 

التونسي«.

ســورية الجنوبيــة«، و«لــواء الحــق«، و«لــواء 
والتنميــة«.  »األصالــة  وجبهــة  األنصــار« 
مــع  التفــاوض  ويعمــل املجلــس حاليــا علــى 
رأســها  وعلــى  األخــرى،  الفصائــل  مــن  عــدد 

»جيش اإلسالم«، وفق العاصمي.
مــن جهتــه، يوضــح عضو االئتالف الســوري 
»العربــي  لـــ  الحمــوي  صــالح  املعــارض 
الوطنــي  الجيــش  »تشــكيل   

ّ
أن الجديــد«، 

فــي  الدفــاع  وزارة  جنــاح  تحــت  ســيكون 
تــة، وبإشــراف وزيــر 

ّ
الحكومــة الســورّية املؤق

الدفاع«. ويؤّكد »ترحيب االئتالف بالخطوة 
التــي يســعى املجلــس العســكري للقيــام بها، 
ويــرى فيهــا خطــوة جيــدة لألمــام مــن أجــل 
العــودة  فــي  تطبيــق اســتراتيجية االئتــالف 
مؤّسســات  وتمكــني  الســوري،  الداخــل  إلــى 
االئتــالف والحكومــة مــن تقديم أفضل خدمة 

للشعب السوري«. 
خــالل  االتفــاق  »جــرى  أنــه  الحمــوي  ويكشــف 
املجلــس  مــع  األخيــر  االئتــالف  اجتمــاع 
لالئتــالف  العــام  األمــني  بحضــور  العســكري، 
الســورية  الحكومــة  ورئيــس  الحريــري  نصــر 
املؤقتــة أحمــد طعمة، على نقطتني أساســيتني، 
بالنظــام  العســكري  املجلــس  اعتــراف  وهمــا 
التــي   31 املــادة  فيــه  بمــا  لالئتــالف،  الداخلــي 
تنص على تبعّية ومرجعّية القيادة العسكرّية 
فاق على استمرار عملّية 

ّ
العليا لالئتالف، واالت

اإلصالح والهيكلة ضمن املجلس العسكري«.

إسطنبول ـ غيث األحمد

اليــوم  ســورية«،  »أصدقــاء  يعقــد 
اإلثنــني، اجتماعــا جديــدًا فــي لندن، 
هــادي  االئتــالف  رئيــس  بحضــور 
البحــرة، فــي ظــل اســتمرار الجمــود السياســي 
يتزامــن  كمــا  امليدانيــة.  املعــارك  وتصاعــد 
االجتماع مع استمرار االئتالف الدولي توجيه 
وجبهــة  »داعــش«  لتنظيــم  جويــة  ضربــات 
النصرة، فيما يعمل املجلس العسكري األعلى 
تشــكيل  علــى  حة، 

ّ
املســل الســورية  للمعارضــة 

»جيش وطني سوري«.
وأوضــح عضو الهيئة السياســة فــي االئتالف، 
رســمية  دعــوة  توجيــه  تــم  أنــه  بدلــة،  خطيــب 
لرئيــس االئتــالف هادي البحــرة، واألمني العام 
مــن  وهــي  املؤتمــر،  لحضــور  الحريــري  نصــر 
املــّرات القليلــة التــي يتــم فيهــا دعــوة االئتــالف 
لحضور هذا املؤتمر الذي يضم بشكل رئيسي 
وإيطاليــا  وأملانيــا  وفرنســا  تركيــا  مــن   

ً
كال

والســعودية  املتحــدة  والواليــات  وبريطانيــا 
ويفتــرض  واألردن.  واإلمــارات  وقطــر  ومصــر 
أن تشــمل زيــارة وفــد االئتــالف لبريطانيــا لقاء 
وزيــر الخارجيــة البريطانــي، فيليــب هامونــد، 

ولقاء برملانيني ودبلوماسيني.
تونــس  فــي  مــرة  ألول  عقــد  قــد  املؤتمــر  وكان 
فبراير/شــباط 2012 وضــّم مجموعــة   24 فــي 
مــن الــدول والهيئــات فــي محاولــة إليجــاد حــل 
لألزمة الســورية، بعيدًا عن مجلس األمن الذي 
اســتخدمت فيــه روســيا والصــني حــق النقــض 

ضد مشروع قرار خاص بسورية.
وحول األخبار التي تواردت عن تشــكيل جســم 
جديــد بديل لالئتــالف الوطني املعارض وأخذ 
شرعية دولية خالل مؤتمر »أصدقاء سورية«، 
نفــى بدلــة أن يكــون هنــاك جســم جديــد بديــل 
لالئتالف وفق الطريقة التي تم الحديث عنها، 
ألن النظــام الداخلــي لالئتــالف ال يســمح ألي 
عضــو باالئتــالف أن يكــون عضــوًا فــي جســم 
سياســي آخــر. وبالتالــي فاألســماء التــي ورد 
السياســي  الجســم  مــن  جــزءًا  ســتكون  أنهــا 
مــن  االئتــالف  مــن  تســتقيل  أن  يجــب  الجديــد 
أجــل الدخــول فــي تشــكيل منفصــل، وهــو أمــر 
مــا  إن  بدلــة:  وأضــاف  اآلن.  إلــى  يحصــل  لــم 
جديــدة  كتلــة  تشــكيل  هــو  بالضبــط  حصــل 
ضمــن االئتــالف ضّمت قســما من املنشــقني عن 
ميشــيل  مقدمتهــم  وفــي  الديمقراطيــة  الكتلــة 
كيلــو، باإلضافــة إلــى كتلــة اإلخــوان املســلمني، 
وكتلــة أنــس العبــدة. وهــي الكتلــة التــي عملــت 
علــى إنجــاح أحمــد طعمة في رئاســة الحكومة 

املؤقتة ضمن االنتخابات األخيرة«.

جيش وطني سوري
فــي هــذه األثناء، يســتعد املجلس العســكري 
حة، وفــق 

ّ
األعلــى للمعارضــة الســورية املســل

أيمــن  العقيــد  أعضائــه،  أحــد  يكشــف  مــا 
لتشــكيل  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  العاصمــي 
خلفّيــة  علــى  ســوري«،  وطنــي  »جيــش 
اجتماعــات ُعقــدت أخيــرًا بمشــاركة العديــد 

خرق أميركي لـ »داعش«»جيش وطني« سوري

مقاتالت  أّن  الجديد«،  لـ»العربي  معلومات  كشفت 
أميركيّة استهدفت 3 مواقع لتنظيم »داعش« في األنبار 
والموصل، ما أسفر عن مقتل 31 عنصرًا بينهم قياديون

جولة جديدة من المباحثات حول سورية ستعقد اليوم في لندن، بينما 
يتّجه المجلس العسكري األعلى للمعارضة إلى تشكيل »جيش وطني«

نُقل مصابو تنظيم 
»داعش« إلى 

األراضي السوريّة

طالب االئتالف في اجتماع 
طارئ الخطيب بإيضاحات 

حول زيارة موسكو

45
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الحدث خاص

تقرير

»نهضة« تونس تنفي وجود صفقة مع السبسي 
محاوالت خجولة لتحريك الحل السياسي في سورية 

السبت  ليل  منتصف  بعد  حلب،  مدينة  شرقي  الباب،  مدينة  تعرضت 
إلى  أدى  ما  السوري،  النظام  األحد، لقصف غير مسبوق من طيران  ــ 
سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأفادت مصادر من مؤّسسة الدفاع 
المدني بانتشال 30 جثة على األقل من بين األنقاض، فضًال عن إسعاف 
توثيق  من  المحليون  الناشطون  يتمكن  ولم  جريحًا.  ثمانين  من  أكثر 
أسماء الضحايا والدمار بسبب فرض »داعش« حظر تجول في المدينة.

مجزرة في مدينة الباب

بغداد ـ العربي الجديد

تمكنت ضربات التحالف الدولي في العراق 
من توجيه ضربة قاســية لتنظيم »داعش«، 
بعــد أن أعلنــت مصــادر حكومّية وعســكرّية 
عراقّية، مقتل 31 عنصرًا من تنظيم »الدولة 
اإلســالمية« )داعــش(، مــن بينهــم 17 قياديــا 
تها مقاتــالت 

ّ
بــارزًا خــالل غــارات جوّيــة شــن

وباديــة  الرمانــة  مدينتــي  علــى  أميركيــة 
الجزيــرة فــي محافظتي األنبار ونينوى.

وأفاد مســؤول عراقي بارز في وزارة الدفاع 
 »طائرات أميركية 

ّ
لـــ »العربــي الجديد«، بــأن

ثالثــة  املاضــي،  الســبت  مســاء  اســتهدفت 
فــي وقــت  لتنظيــم »داعــش«،  تابعــة  مواقــع 
واحد، في بلدة الرّمانة الحدودّية مع مدينة 
البوكمــال الســورّية، غربي األنبــار، ومنطقة 
بادية الجزيرة جنوب غربي املوصل، خالل 
تجّمــع عــدد بــارز مــن قيــادات التنظيــم، مــا 
التنظيــم،  مــن  31 عنصــرا  عــن مقتــل  أســفر 
جنســّيات  مــن  بــارزًا،  قياديــا   17 بينهــم 
 عن جرح 

ً
عراقّية وسورّية وسعودّية، فضال

نحو 50 آخرين«.
»الطائــرات   

ّ
أن ذاتــه  املصــدر  وأوضــح 

علــى  بنــاًء  الهجــوم  نفــذت  األميركّيــة 
معلومــات اســتخبارّية دقيقــة«، مشــيرًا إلــى 
األول  الخــرق  العمليــة  اعتبــار  »يمكــن  ــه 

ّ
أن

الناجــح فــي صفــوف قيــادات التنظيــم، وقــد 
خاللهــا  األميركّيــة  الطائــرات  اســتخدمت 
الواحــدة  تــزن  املوّجهــة،  القنابــل  مــن  عــددًا 

منهــا نحو نصف طن«.
العمليــات  قيــادة  كشــف عضــو  مــن جهتــه، 
العراقيــة املشــتركة فــي بغــداد، اللــواء الركــن 
 
ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـــ  الســاعدي،  ســالم 

تؤّكــد  ــرة 
ّ
املتوف االســتخبارّية  »التقاريــر 

مقتــل 17 قياديــا«. ورّجــح أن »يكــون العــدد 
حــاالت  خطــورة  بســبب  ذلــك  مــن  أكبــر 
املصابــني مــن أعضــاء التنظيــم، الذين نقلوا 
بخــالف  الســورّية،  األراضــي  داخــل  إلــى 
املصابــون  كان  التــي  الســابقة  الضربــات 
فيها ُينقلون إلى مستشــفيات عراقّية، وهو 
ما يؤّكد أهمّية الشــخصيات املســتهدفة في 

تلك الضربات«. 
 »الجانــب األميركــي أبلغ الســلطات 

ّ
وقــال إن

العراقّيــة بالعملية بعد انتهائها، وأن زعيم 
»داعــش« أبــو بكــر البغدادي ليس من ضمن 

قتلى العمليتني«.
معلومــات خاصــة  وفــق  القتلــى،  بــني  ومــن 
مــن مصــادر محليــة  الجديــد«،  »العربــي  بـــ 
متطابقــة، أبــو مصعــب العراقــي، وهــو أحــد 
أبــرز قيــادات التنظيــم فــي الجنــاح العراقــي 
الرئيســيني،  البغــدادي  مســاعدي  ومــن 
الذيــن حضــروا خطبــة البغــدادي فــي جامــع 
املوصــل الكبيــر، خــالل إعالنــه الخالفــة على 
العــراق وســورية، وجــرى تضليــل وجوههم 
خــالل التســجيل الــذي بثتــه مؤّسســة دابــق 
ُعــرف  كمــا  للتنظيــم.  التابعــة  اإلعالميــة 
مــن القتلــى أبــو أحمــد الجــزراوي، وســعيد 

الشهري.
رئيــس  نائــب  أفــاد  متصــل،  ســياق  وفــي 

في األنبار ومعســكر اســتراحة في نينوى«. 
»دّمــرت  الضربــات   

ّ
أن العيســاوي  وأوضــح 

»داعــش«،  لتنظيــم  كبيــرا  أســلحة  مخــزن 
 عن 

ً
يضّم صواريخ وأســلحة مختلفة فضال

إحراق العشــرات في كال املوقعني«.
أن  أعلنــت  قــد  املتحــدة  الواليــات  وكانــت 
ضربــات  سلســلة   

ّ
شــن الدولــي  التحالــف 

الدولــة  تنظيــم  فــي  قــادة  اســتهدفت  جويــة 
مســؤولون  يتمكــن  أن  دون  مــن  اإلســالمية 
البغــدادي  وجــود  تأكيــد  مــن  أميركيــون 
القيــادة  املتحــدث باســم  إذ أوضــح  بينهــم، 
الوسطى باتريك ريدر، في بيان، أن القيادة 
»ال تســتطيع تأكيــد مــا إذا كان زعيــم الدولة 

اإلســالمية مشاركا« في هذا االجتماع.

العراقي،  ــوزراء  ال لرئيس  اإلعالمي  المكتب  عن  صادر  بيان  ذكر 
إطار  بأي سالح خارج  »لن يسمح  أنّه  األحد،  أمس  العبادي،  حيدر 
قبل  من  يتم  العراقية  العشائر  »تسليح  أّن  إلى  مشيرًا  الدولة«، 
الحكومة العراقية حصرًا ضمن منظومة الحشد الشعبي )التي 
العراقية  األمنية  القوات  إشراف  وتحت  الجيش(  جانب  إلى  تقاتل 

حسب السياقات المتبعة حاليًا فقط«.

العبادي: التسليح ضمن الحشد الشعبي 

على

مسؤوليتنا

 انتهــت أعمــال الترميــم في 
العثمانــي  الســلطان  قصــر 
الديــن  وحيــد  األخيــر 
محمــد  باســم  واملعــروف 
أن  املقــّرر  ومــن  الخامــس. 
الواقــع  القصــر  يصبــح 
فــي الجانــب اآلســيوي مــن 
مكتبــا  إســطنبول،  مدينــة 
لرئيــس الجمهوريــة رجــب 
طيــب أردوغان فــي املدينة، 
ينتــِه  لــم  الجــدل   

ّ
أن علمــا 

القصــر  كلفــة  حــول  بعــد 
فــي  الجديــد  الرئاســي 

أنقرة.
■  ■  ■

أشــهر  منــذ  انتهــت   
التــي  املاليــة  االعتمــادات 
تؤمن االستشفاء للعاملني 
فــي أحــد األجهــزة األمنيــة 
قــدم 

ُ
ت ولــم  اللبنانّيــة، 

الحكومة ووزارة املال على 
االعتمــادات،  هــذه  تجديــد 
لــم  االعتراضــات  لكــن 
تخــرج إلــى العلــن بعد، ألن 
قيــادة هذا الجهــاز تعّهدت 
يتــم  بــأن  للمستشــفيات 
فــي  املســتحقات  كل  دفــع 

وقت الحق.

إسطنبول ـ عدنان علي

مــع حالــة االســتعصاء امليدانــي والسياســي فــي الســاحة 
الســورية، ثمــة مؤشــرات إلــى محــاوالت »متواضعــة« مــن 
الســورية«،  بـ«القضيــة  املتصلــة  األطــراف  بعــض  جانــب 
لتحريــك األمــور فــي اتجــاه فتح أفق لتســوية مــا، قد يكون 
 

ّ
حــل إيجــاد  وليــس  التدهــور،  لحالــة  حــدٍّ  ســقفها وضــع 

نهائي.
وتأتــي زيــارة املبعــوث الدولــي إلــى ســورية ســتيفان دي 
الخارجيــة  وزيــر  األحــد  أمــس  التقــى  الــذي  ميســتورا، 
الســوري وليــد املعلــم، فــي هــذا اإلطــار، إذ أعلــن أنــه يريــد 
ح فــي 

ّ
التســويق ملبادرتــه املتعلقــة بتجميــد الصــراع املســل

بعض املناطق السورية، من أجل السماح بنقل مساعدات 
والتمهيد ملفاوضات. وكان دي ميستورا قد اقترح مدينة 

حلب، كنقطة بداية.
تســميتها  ــل 

ّ
فض التــي  ميســتورا،  دي  مبــادرة  وتشــبه 

والهــدن  املصالحــات  ســالم«،  »خطــة  ال  تحــرك«،  »خطــة 
التي يقوم بها النظام السوري. وتضع في االعتبار، وفق 
تصريحاتــه، مكافحــة اإلرهــاب وتنظيم »داعش« كأولوية 
للنظام واملعارضة، اللذين سيعمالن بعد تجميد الصراع 
بينهمــا، علــى إرســاء حكــم »ال مركــزي«، يقــوم علــى إجــراء 
انتخابــات محليــة، تكــون منطلقــا فــي وقــت الحــق )غيــر 
معلوم( إلى إجراء انتخابات عامة على املستوى الوطني.
الرئيســية،  الخالفيــة  القضايــا  إلــى  املبــادرة  تتطــّرق  وال 
وفي مقدمتها مصير رئيس النظام بشــار األســد والصف 
األول العامل معه، لكن من الواضح أن املبادرة ال تشــترط 
رحيلهــم، خصوصــا أن منــدوب النظــام فــي األمــم املتحــدة 
بشــار الجعفــري، ســارع إلــى القول بأن حكومته ســتدرس 
املبــادرة، قبــل أن تصــدر إشــارات رفــض خفيفــة لهــا مــن 
جانب النظام، قد ال تكون ذات معنى إال بهدف رفع سقف 

املوقف التفاوضي.
وصدرت إشارات مماثلة أيضا من قبل املعارضة السورية 
بشــقيها السياســي والعسكري، باعتبار أن خطة املبعوث 

م مطالــب الشــعب الســوري، وتنحــدر بهــا إلى 
ّ
الدولــي تقــز

إبرام صفقات محلية معزولة، تجّمد األوضاع الراهنة.
واتســاعها،  ميســتورا  دي  تحــركات  غمــوض  يشــبه  وال 
سوى تحركات رئيس االئتالف الوطني السوري السابق 
معــاذ الخطيــب، الذي زار موســكو قبل أيــام، وبحث برفقة 
أخــرى  وشــخصيات  املؤقتــة  الحكومــة  أعضــاء  بعــض 
لــم يتــم الكشــف عنهــا، »آفــاق الحــل السياســي لألزمــة فــي 
البالد«، بحسب ما كتب الخطيب في صفحته على موقع 

»فيسبوك«.
ولفت الخطيب إلى أنه »أبلغ الجانب الروسي بأن رئيس 
«. لكن مــن غير املعروف 

ّ
النظــام لــن يكــون جــزءًا مــن أي حل

علــى وجــه الدقــة، مــا إذا كانــت مشــاورات الخطيــب، علــى 
صلــة بتحــركات دي ميســتورا والحــراك اإلقليمي املوازي، 
ومنهــا زيــارة وزيــر الخارجيــة التركــي األخيــرة، مولــود 

الغمــوض  هــذا  ودفــع  الســعودية.  إلــى  أوغلــو  جاويــش 
االئتــالف الســوري، الــذي وجــد نفســه خــارج الســياق، إلى 
عقــد اجتمــاع طــارئ طلــب فيــه إيضاحــات مــن الخطيــب 
حول زيارته. ورّد الخطيب مسبقا على هذا االجتماع عبر 
»فيســبوك«، منتقــدًا االعتراضــات علــى زيارتــه، التي تّمت 

بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف.
طهــران  بــني  التنســيق  يمضــي  أن  موســكو  وتخشــى 
وواشــنطن فــي الشــأن الســوري وملفــات املنطقــة إلــى حــد 
أبعــد مــن املطلــوب، فعملت على فتح قناة دبلوماســية من 
لــت فــي 

ّ
جهتهــا، إضافــة إلــى قنــاة أخــرى »ميدانيــة«، تمث

إعــالن وزيــر خارجيــة النظــام الســوري وليــد املعلــم، بــأن 
»النظــام ســوف يســتلم قريبــا جــدًا منظومــة صواريخ إس 

300 املضادة للطيران.
املشــهد  لتحريــك  املطروحــة  املبــادرات  ضبابيــة  مــع 
الســوري، فــإن الســمة األبــرز لهــا، تكمــن فــي أنهــا تتــم مــن 
قبــل العبــني مــن خــارج الصف األول، املنخــرط في الصراع 
واملتمثل محليا وإقليميا في النظام واملعارضة املســلحة 
واالئتالف املعارض وإيران، إضافة إلى الواليات املتحدة. 
ذات  تكــون  قــد  مبــادرة دي ميســتورا  بــأن  ذلــك  ويوحــي 
ســمة »تجريبيــة«، لجــس النبض واختبار مدى اســتعداد 
 ما، على 

ّ
األطــراف املنهكــة جــراء الصراع لالنخراط في حل

أمل أن تكون الظروف حاليا أكثر قابلية لنجاح مثل هذه 
املبادرات، قياسا بظروف انعقاد مؤتمر »جنيف 2«.

وُينظــر علــى نطــاق واســع إلــى معــاذ الخطيــب، املنتمــي 
البرجوازيــة  يمثــل  أنــه  علــى  املعتــدل،  اإلســالمي  للتيــار 
الدمشــقية التواقــة إلــى تســوية مــا مــع النظــام، ال تشــترط 
، بــل تبحــث عــن حلــول وســط، بمــا يتقاطع 

ً
انقالبــا شــامال

 ما يرشــح عن 
ّ

مــع رؤيــة القــوى الدوليــة الرئيســية، في ظل
عدم تمسك موسكو بشخص األسد في أية تسوية مقبلة، 
ــل حلــواًل 

ّ
بينمــا باتــت واشــنطن تعلــن جهــارًا، أنهــا »تفض

عاظا بتجربة 
ّ
بقي الدولة السورية والجيش النظامي، ات

ُ
ت

 الجيــش وانهيــار الدولــة بعد الغــزو االميركي للعراق 
ّ

حــل
في 2003«.

يسعى المبعوث الدولي 
إلى سورية ستيفان دي ميستورا، إلى 
تحريك المياه الراكدة في سورية، عبر 

طرحه مشروع حّل سياسي، قد ال 
يؤدي غاياته

تحليل اخباري

بغداد ـ صفاء عبد الحميد

يعانــي العــراق مــن ســوء اإلدارة والتخطيــط منذ ســنوات عدة، األمــر الذي جعله 
يحتل املراتب األولى في الدول األكثر فسادًا في العالم. ويرجع املراقبون للوضع 
السياسي العراقي أسباب معاناة العراقيني واستشراء الفساد في كافة مفاصل 
الدولــة ألســباب عــدة، علــى رأســها اعتمــاد املحاصصــة الطائفّيــة والحزبّيــة فــي 

ة. تعيني الوزراء واملسؤولني الكبار في الدولة، وإهمال معيار الكفاء
 »اختيــار 

ّ
ويــرى القيــادي فــي تحالــف الكتــل الكردســتانية، محمــود عثمــان، أن

ــه 
ّ
الــوزراء فــي الحكومــات املتعاقبــة منــذ العــام 2003، لــم يكــن موفقــا«، مبّينــا أن

 الطائفّيــة والحزبّيــة كانــت املعيــار األســاس«. 
ّ
ة، بــل إن »لــم ُيعتمــد معيــار الكفــاء

 »الكفــاءات أصبحــت فــي العراق درجة ثانيــة، فيما االنتماء الحزبي 
ّ
ويوضــح أن

 في الدرجة األولى«.
ّ

والسياسي يحل
ق أزمة العراق األمنية، وفق عثمان، بوزارة الدفاع أو الداخلّية، بل »هي 

ّ
وال تتعل

ه »بعد 
ّ
باألصــل نتــاج عــدم وجــود مصالحــة وطنّيــة حقيقّيــة«. ويقول عثمــان إن

ســقوط حكــم صــدام حســني، انشــغلت الحكومــات باالنتقــام والثــأر واالجتثــاث، 
فانقسم الشعب إلى جزأين، وبات هناك صراع طائفي وصراعات أخرى أنهكت 

الشعب والبالد«.
ل السياســي ســلمان العبيدي، عند تأثير عدم تداول الســلطة على 

ّ
ف املحل

ّ
ويتوق

ــه »منــذ عــام 2003، نــرى الوجوه 
ّ
الوضــع القائــم. ويوضــح لـــ »العربــي الجديــد« أن

ذاتها التي حكمت البالد، تتغّير في املناصب، حتى باتوا يشكلون طبقة منتفعة 
ال تستطيع ترك الكعكة العراقّية، واملهم أنهم ينهشونها من أي جهة كانت«.

 إن لــم يكــن 
ً
 »األمــل فــي تغييــر الواقــع العراقــي أصبــح ضئيــال

ّ
ويــرى العبيــدي أن

تالشــى، فبعــد ســيطرة األحــزاب علــى الحكــم باتــت تتحّكــم بمناصــب وخيــرات 
ها تدين بالوالء للدول اإلقليمّية، األمر الذي يجعل 

ّ
 عن أن

ً
البلد كما تشاء، فضال

مصلحــة البــالد ال تعنــي لهــا شــيئا، مقابــل بقائهــا فــي املنصــب لفتــرة أطــول، 
لتطول فترة استفادتهم«.

»األزمــة  بــني  التميمــي،  ماجــدة  البرملانيــة  املاليــة  اللجنــة  رئيســة  وتربــط 
االقتصاديــة التــي يمــر بهــا البلــد وغيــاب النظــرة االقتصاديــة لــدى املســؤولني 
 »هــذا األمــر ناتــج عــن عــدم وضــع األشــخاص أصحــاب 

ّ
عــن امللــف«، موضحــة أن

الكفاءة في املؤّسسات املعنّية، وهو ما تسّبب بتدهور كافة املؤّسسات، ومنها 
االقتصادية«. 

وبعــد إســقاط القــوات األميركيــة حكــم صــدام حســني عــام 2003، ســيطرت بعض 
األحــزاب علــى الســلطة فــي البــالد، مــا جعل الوجــوه ذاتها تتكّرر فــي الحكومات 
املختلفة. شغل نوري املالكي، منصب رئيس الوزراء لدورتني، وهو اليوم نائب 
ــى روز نوري شــاويس مســؤولّية نائــب رئيس الوزراء 

ّ
رئيــس الجمهوريــة. وتول

ى باقر جبر سوالغ أربع وزارات. وشغل هوشيار زيباري 
ّ
لثالث مرات، فيما تول

منصب وزير الخارجية في ثالث حكومات، وهو يمسك حاليا بحقيبة املال.

العراق: فساد سياسي متعاقب
تقرير اخباري

فالــح  األنبــار  محافظــة  مجلــس 
 
ّ
العيســاوي لـــ »العربــي الجديــد«، بــأن

ــرة لدينــا جميعهــا، 
ّ
»املعلومــات املتوف

وجهتهــا  موجعــة  ضربــة   
ّ
أن تؤّكــد 

الطائرات األميركّية لتنظيم »داعش«، 
لــه  أن اختــارت توقيــت اجتمــاع  بعــد 

الســوري، وتأمــني  الشــعب  الســورية، وحمايــة 
منطقــة آمنــة لعــودة الالجئــني الســوريني«. كما 
ذاتــه،  املصــدر  وفــق  الجيــش،  تشــكيل  يهــدف 
حة 

ّ
إلــى »صهــر كافــة الفصائــل الســورّية املســل

ضمن صفوف هذا الجيش، وتمكني مؤّسسات 
داخــل  تــة وحمايتهــا 

ّ
املؤق الســورّية  الحكومــة 

علــى  العاصمــي  الســورية«. ويشــّدد  األراضــي 
 »هــذا الجيــش هــو »جيــش ســوري للجميــع 

ّ
أن

ويشــارك فيــه الجميــع، وســيضّم بشــكل أولــي 
خمسة آالف مقاتل«.

املجلــس  منــه  انبثــق  الــذي  االجتمــاع  وكان 
العســكري األعلــى، املعــروف باســم »اجتمــاع 
الفصائــل  تشــكيالت  قّســم  قــد  أنطاليــا«، 
العســكرّية إلــى خمس جبهــات، وهي الجبهة 
والســويداء  ودرعــا  )دمشــق  الجنوبيــة 
)حلــب  الشــمالّية  والجبهــة  والقنيطــرة(، 
الــزور  )ديــر  الشــرقّية  والجبهــة  وإدلــب(، 
ة والحسكة(، والجبهة الوسطى )حماه 

ّ
والرق

والساحل السوري( وجبهة حمص. ويوضح 
نشــأت  الوقــت،  مــرور  »مــع  ــه 

ّ
أن العاصمــي 

فصائــل عــّدة كبيــرة وفاعلــة علــى األرض، لــم 
الــذي  العســكري،  املجلــس  فــي  لــة 

ّ
ممث تكــن 

عمــل علــى انضمامهــا إلى صفوفــه في اآلونة 
األخيــرة. وتمّكــن عمليــا من ضــّم عدة فصائل 
وحركــة  املجاهديــن«،  »جيــش  وهــي  كبيــرة 
اإلســالمي  و«االتحــاد  زنكــي«،  الديــن  »نــور 
ألجناد الشام«، و«حركة حزم«، وجبهة »ثوار 

من الفصائل الكبيرة والفاعلة على األرض.
ويوضح العاصمي أن »العمل جار على تشكيل 
ذلــك الجيــش، خصوصــا بعد حصــول املجلس 
باالئتــالف  ــل 

ّ
املمث السياســي،  الغطــاء  علــى 

الســوري املعارض، على خلفية االتفاق األخير 
ه »وحســب النظام 

ّ
بني الطرفني«، مشــيرًا إلى أن

 املجلس العســكري هو 
ّ
الداخلــي لالئتالف، فإن

املسؤول عن تشكيل الجيش«.
ولــم تتــرّدد كافــة الفصائل، وفق العاصمي، في 
إبداء استعدادها »لتشكيل جيش وطني يعمل 
ويتخــذ  موّحــد،  وبــزّي  موّحــدة،  قيــادة  تحــت 
علــم الثــورة الســورية راية لــه، ويعمل لإلطاحة 
أّي  مــن  الحــدود  وحمايــة  الســوري،  بالنظــام 
اعتداء خارجي، والحفاظ على وحدة األراضي 

خاض عناصر »الجبهة 
اإلسالمية«، إحدى أكبر 

الفصائل اإلسالمية 
المعارضة، التي يترأسها 
زهران علوش )الصورة(، 
مواجهات عنيفة مع 

مسلحي تنظيم »داعش«، 
شمال مدينة حلب. وأوضح 

المسؤول اإلعالمي للواء 
التوحيد التابع للجبهة 

صالح عنداني، أّن اشتباكاٍت 
وقعت بين قوات »الجبهة« 

ومسلحين من »داعش«، 
حاولوا التسلل إلى قرية 

مارع، حيث تصدى لهم 
مقاتلو الجبهة ومنعوا 

تقّدمهم.

الجيش سيعمل بقيادة موّحدة وزّي موّحد )فرانس برس(

  شرق
      غرب

أوباما: الفجوة كبيرة 
مع إيران

بــاراك  األميركــي  الرئيــس  أكــد 
مقابلــة  فــي  األحــد،  أمــس  أوبامــا، 
مــع قناة »ســي بــي إس« األميركية، 
فــي  كبيــرة  زالــت  مــا  »الفجــوة  أن 
مــع  الدوليــة  النوويــة  املفاوضــات 
إيــران«. وشــكك فــي إمكانيــة نجــاح 
تلــك املحادثــات، الفتــا إلــى أنــه »قــد 
ال نتمكــن مــن التوّصــل إلى اتفاق«. 
واعتبــر فــي ســياق آخــر أن »زيــادة 
عــدد القــوات األميركيــة فــي العــراق 
ضــد  جديــدة  مرحلــة  إلــى  تشــير 

تنظيم داعش«.
)فرانس برس(

واشنطن طمأنت 
طهران

 حول مصير األسد
األعلــى  املرشــد  مستشــار  أعلــن 
أكبــر  علــي  الدوليــة  للشــؤون 
تفاصيــل  يملــك  »ال  أنــه  واليتــي، 
الرئيــس  مــن  رســالة  وصــول  عــن 
األميركي باراك أوباما إلى املرشــد 
علي خامنئي«، والتي تنقل حسب 
صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« 
إلــى  بالســعي  أميركيــة  ضمانــات 
مــع  نــووي  اتفــاق  نحــو  التوصــل 
إيران، في حال التعاون بني طهران 
أمــا  »داعــش«.  ضــد  وواشــنطن 
اإلســرائيلية،  »هآرتــس«  صحيفــة 
أن  عــن  األحــد،  أمــس  كشــفت  فقــد 
»الرســالة تضّمنــت تطمينــات مــن 
توجــد  ال  بأنــه  لخامنئــي  أوبامــا 
لــدى اإلدارة األميركيــة الحاليــة أية 

تطلعات إلســقاط نظام األسد«.  
)العربي الجديد(

البحرين: نمّو »اإلرهابيين« 
يهددنا

البحرينيــة،  العاصمــة  فــي  بــدأت 
أمــس األحد، أعمال اجتماع املنامة 
حــول »مكافحــة تمويــل اإلرهــاب«. 
البحريــن،  خارجيــة  وزيــر  واتهــم 
خليفــة،  آل  أحمــد  بــن  خالــد 
البحرينيــة  االنبــاء  وكالــة  حســب 
فــي  وجماعــات  أفــرادًا  »بنــا«،  
»الدولــة  تنظيــم  بتمويــل  املنطقــة 
أن  مــن دون  اإلســالمية« )داعــش(، 
»التقــدم  أن  مــن  ر 

ّ
وحــذ يســمّيهم. 

الســريع للمنظمــات اإلرهابيــة فــي 
املنطقــة يهددنــا جميعــا«. واعتبــر 
أن »مكافحــة تمويــل اإلرهــاب هــي 
إلــى  تهــدف  التــي  املعركــة  نصــف 

هزيمتهم«. 
)العربي الجديد(

سورية: مقتل 5 
مهندسين نوويين

تل خمســة مهندسني يعملون في 
ُ
ق

مجــال الطاقــة النوويــة، فــي هجوم 
هــم 

ّ
تقل كانــت  حافلــة  اســتهدف 

األطــراف  علــى  تقــع  منطقــة  فــي 
األحــد،  أمــس  لدمشــق،  الشــمالية 
الســوري  »املرصــد  أفــاد  حســبما 
مديــر  وقــال  اإلنســان«.  لحقــوق 
املرصــد، رامي عبــد الرحمن، إنه لم 

يتّم التأكد من جنســياتهم.
)فرانس برس(
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أبلغ الجانب األميركي السلطات العراقية بالعملية بعد حدوثها )األناضول(

لن تدعم النهضة مرشحًا محّددًا للرئاسة )األناضول(



القانــون  وأســتاذ  الســابق،  البرملانــي  ويقــول 
»العربــي  فــي جامعــة حلــوان، جمــال جبريــل، لـ
الجديد«، إن »اإلصالح التشــريعي يقوم بدور 
التــي كانــت  العــدل،  فــي وزارة  قســم التشــريع 
عــّد مشــاريع القوانني التــي تقدمها الحكومة 

ُ
ت

للبرملــان«. ويشــّدد علــى أنــه »ال ُيمكن أن تأخذ 
معينــة،  لجنــة  ألنهــا  النيابــي،  املجلــس  دور 
وســتعبر بالضرورة عن وجهة نظر الحكومة 

والنظام الذي عينها«. 
مطلــع  مصــدر  يؤّكــد  صــل، 

ّ
مت ســياق  وفــي 

»العربــي  لـ التشــريعي،  اإلصــالح  لجنــة  فــي 
 »اللجنة لن تنهي عملها بانعقاد 

ّ
الجديد«، أن

مجلــس النــواب الجديــد، وســتواصل أعمالهــا 
الشــورى«.  مجلــس  فــي  الحالــي  بمقرهــا 
وبحســب املصدر، ستســتمر اللجنة في تقديم 
فــي  الرئاســة  ترغــب  التــي  القوانــني  مشــاريع 
تعديلهــا أو إصدارهــا، وتقديمهــا الــى مجلس 

النواب عن طريق الحكومة، خصوصا أن قرار 
إنشائها لم يحدد عملها بمدة محددة.

ويتابــع »رئيــس الوزراء أصدر قرارًا من شــأنه 
تهيئــة املنــاخ الســتكمال أعمــال اللجنــة بعــد 
ويقضــي  املنتخــب.  النــواب  مجلــس  انعقــاد 
بتخصيــص مقــار مجلس الشــورى ومطبعته 
وأجهزتــه للجنــة، مــن دون أن يحــدد مــدة لهذا 
»ُيحــدث  أن  املصــدر  وتوقــع  التخصيــص«. 
قــرار التخصيــص خالفــا بــني اللجنــة ورئيس 
مبانــي  أن  باعتبــار  املقبــل،  النــواب  مجلــس 
ملجلــس  انتقلــت  الشــورى  مجلــس  وأمــالك 
النــواب عقــب إلغائــه فــي دســتور 2014«. أمــا 
القــرار الثانــي الــذي أصــدره رئيــس الحكومــة، 
مجلســي  فــي  العاملــني  بعــض  ــي 

ّ
تول فــكان 

النــواب  )مجلــس  ســابقا  والشــورى  الشــعب 
العليــا  للجنــة  الفنيــة  األمانــة  أعمــال  حاليــا( 
لإلصــالح التشــريعي بجانب عملهم بمجلس 

القاهرة ـ العربي الجديد

تمريــر  املصــري  النظــام  يواصــل 
بمصالحــه،  املرتبطــة  التشــريعات 
بمعــزل عــن أي مجلــس نيابــي فــي 
ظــل اســتحواذ الرئيــس عبد الفتاح السيســي، 
الســلطة  بجانــب  التشــريعية  الســلطة  علــى 
التــي  التصريحــات  تفلــح  ولــم  التنفيذيــة. 
يطلقهــا السيســي ورئيــس حكومتــه إبراهيــم 
محلــب، بــني الحــني واآلخــر، فــي شــأن إجــراء 
االنتخابــات البرملانيــة نهايــة العــام الحالــي، 
إجــراء  عــدم  تأكــد  بعــد  املصريــني،  فــي خــداع 
انتخابــات البرملــان خــالل الشــهرين املقبلــني، 
إلــى  ترحيلهــا  فــي  الحاكــم  النظــام  ورغبــة 

منتصف العام املقبل.
»اإلصــالح  لجنــة  علــى  السيســي  ويعتمــد 
وجعــل  عينهــا،  التــي  الصوريــة  التشــريعي« 
البرملــان مقرهــا، لتمريــر القوانــني التــي تثبــت 
قصــي معارضيــه، وذلــك فــي شــكل 

ُ
حكمــه، وت

برملان مواٍز تابع للسلطة، بعد أن أصدر قرارًا 
املاضــي  يونيو/حزيــران   15 فــي  بتشــكيلها 
برئاســة رئيــس الحكومــة، وعضويــة عــدد من 

أساتذة القانون والقضاة.
ويؤّكــد عضــو اللجنــة التشــريعية فــي مجلس 
حديــث  فــي  عبــود،  ســعد  الســابق،  الشــعب 
 

ّ
»العربــي الجديــد«، أن »تشــكيل لجنــة تحــل لـ
محــل البرملــان أو تعمل معه بالتوازي، ســابقة 
في تاريخ مصر التشريعي«. ويقول إن »هناك 
التعديــل  إلــى  حاجــة  فــي  تشــريع   200 نحــو 
وفقــا للدســتور األخيــر. وال ُيمكــن تعديــل كل 
هــذا الكــّم مــن القوانــني بلجنــة معينــة، ألنهــا 
ُمشــّكلة مــن الســلطة، وســتعّدلها بمــا يتوافــق 

مع أهدافها«. 

»اإلصالح التشريعي« 
لجنة السيسي القانونية لتثبيت 

حكمه وإقصاء معارضيه

أوًال بأول
القوانين  سّن  في  التشريعي  االصالح  لجنة  استمرار  أن  على  مصريّون  خبراء  يجمع 
يُعّد »سابقة تشريعيّة«، مبدين خشيتهم من أن يكون هدف النظام من المماطلة 

بإجراء انتخابات برلمانية تكريسها كبرلمان مواز
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طرابس ـ هشام الشلوي

ال تنفك دعاوى التقسيم تظهر في ليبيا عند كل استحقاق سياسي يواجه الباد 
بعد ثورة السابع عشر من فبراير/شباط 2011، بوصفه آخر طرق عاج األزمات 

املستفحلة شرقًا وغربًا وجنوبًا.
إال أّن التحذيــر هــذه املــرة جــاء علــى لســان املبعوثــن الدوليــن إلــى ليبيــا، بعــد حكــم 
الدائرة الدستورية في املحكمة العليا الليبية قبل أيام؛ والذي قضى بعدم دستورية 
املــادة الحاديــة عشــرة مــن التعديــل الدســتوري الســابع، الــذي علــى أساســه جــاءت 

املرحلة االنتقالية الثالثة بمجلس النواب الليبي. 
كذلــك أبــدى بعــض أعضــاء مجلــس النــواب الليبــي املنحــل فــي طبــرق شــرقي ليبيا، 
 تماهيــًا مــع التحذير األممي والدولي، وكأن ليبيا كانت فقط تنتظر 

ً
تحذيــرًا مماثــا

حكم الدائرة الدستورية في املحكمة العليا لتذهب إلى التقسيم.
طــرف آخــر هــدد أيضــًا، بعــد قــرار املحكمــة، بإغــاق املرافــئ النفطية والســعي وراء 
تقسيم ليبيا، هو إبراهيم الجضران الذي سبق له أن أغلق الحقول واملرافئ النفطية 
الليبيــة ملــدة ســنة تقريبــًا. واألخيــر تبحــث لــه لجنــة أمنيــة عليــا مصريــة، يترأســها 

مباشرة الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، عن دور.
لكــن امللفــت أن قائــد عمليــة الكرامــة اللــواء املتقاعــد خليفــة حفتــر، ليــس انفصاليــًا. 
بمعنــى أنــه لــو أنهــى ســيطرته علــى بنغــازي، فإنــه ســيتجه إلــى طرابلــس ملحاولــة 
اســترجاعها. وبحســب معلومــات مــن مصــادر خاصــة حصلــت عليهــا »العربــي 
الجديــد«، فــإن دولــة اإلمــارات طلبــت مــن الســفير الليبــي فــي اإلمــارات، عــارف علــي 
النايض، عقد لقاءات مع شيوخ قبائل من بني وليد في تونس، لتزويدهم بالساح 
واملــال الازمــن لتكويــن مليشــيات مــن قبيلــة الورفلــة القاطنة في منطقــة بني وليد 
جنوبــي العاصمــة الليبيــة طرابلــس، والتعــاون مع باقــي كتائب القعقــاع والصواعق 

وجيش القبائل لحصار طرابلس والدخول إليها.
كمــا أن زعيــم حــزب تحالــف القــوى الوطنيــة محمود جبريل، املقيم فــي اإلمارات، ال 
يهدف إلى تقسيم ليبيا بالشكل الذي تدعو إليه بعض األصوات في مجلس النواب 
املنحل، أو أصوات أخرى فيدرالية. ووفقًا لخبراء عسكرين، فإن مشروع التقسيم، 
لــو طــرح بشــكل جــدي، فعلــى الداعــن لــه اإلجابة عن ســؤال كيفية ضــّم الزنتان في 
الجبــل الغربــي ملشــروع دولــة برقــة في شــرق ليبيا، إذ إن هنــاك مدنًا في غرب ليبيا 
ال تديــن بالــوالء لهــذا املشــروع التقســيمي. وبذلــك لن تكون الزنتــان منضوية تحت 
إقليم برقة، أي تركها في حال جدية هذا املشروع تواجه مصيرها في غرب ليبيا. 
ولذلك يعتقد بعض املحللن أن ورقة التقسيم التي نادت بها بعض األصوات داخل 
ليبيــا جــاءت كــردة فعــل متهورة على حل مجلس النــواب، وأنها تهدف إلى الضغط 
بهــا كورقــة تفــاوض سياســية مــع الوســطاء الدوليــن، والذين تركوا البــاب مفتوحًا 
علــى كل االحتمــاالت مــن خــال تصريحــات وبيانات ال تدل على االعتراف بشــكل 
ل عدم 

ّ
واضح، أو احترام قرار املحكمة العليا الليبية. وأشار دبلوماسي عربي، فض

ذكــر اســمه، لـــ »العربــي الجديــد« إلــى أن هنــاك كامــًا يــدور فــي األوســاط األميركية 
واألوروبية حول تقسيم ليبيا، إال أنه حتى اآلن ال توجد تصورات جاهزة حول هذه 
الفكرة التي لم تكتمل بذورها لدى دوائر صنع القرار األميركي والفرنسي تحديدًا، 
نظرًا ألن مدن ومناطق شرق ليبيا مقطعة بطريقة ال تسمح بخلق دويلة صغيرة 
في شرق الباد وترك حلفائها في غرب ليبيا ملصيرهم املجهول. ووفقًا ملختصن 
فــي الجغرافيــا السياســية، فــإن جنــوب ليبيــا الــذي تحــاول فرنســا مــّد نفوذها إليه 
وإقامة وقاعد عسكرية قريبة منه، لن يستفيد شيئًا من مشروع تقسيم ليبيا إلى 
دويات صغيرة رغم امتاكه ثروات أولية هائلة، بسبب عدم وجود منفذ بحري له، 
إال إذا عاد مشروع فزان الكبرى والذي يمتد من الجنوب وحتى سرت حيث املنفذ 
البحــري األقــرب واألوحــد لــه علــى العالــم الخارجــي. وهــو مــا يعني أن هذا املشــروع 

رسم حدوده.
ُ
يحتاج إلى سنوات من االقتتال الداخلي حتى تتضح معامله وت

ورقة تقسيم ليبيا

الشــورى  مجلــس  عضــو  ويؤكــد  النــواب. 
املنتخبــة  التأسيســية  والجمعيــة  الســابق، 
ل عقب 

ّ
التــي وضعــت دســتور 2012 )الــذي عط

االنقالب( محمد محيي الدين، في تصريحات 
»العربــي الجديــد«، أن »اللجنــة ال تصلــح أن  لـ
 ملجلــس النــواب، ألنهــا لجنة غير 

ً
تكــون بديــال

وإنمــا  الشــعبية،  اإلرادة  تمثــل  وال  منتخبــة، 
لجنــة أتــى بهــا السيســي، لتعمــل وفقــا لرؤيــة 

ومصلحة الرئاسة والحكومة«.
االنتخابــات  لتأجيــل  دعــوات  مــوازاة  وفــي 

تشــكيل  فــي  الحكومــة  شــرعت  البرملانيــة، 
لجنــة إلعــداد مشــروع قانــون تقســيم الدوائــر 
لتقديمه للسيســي، وذلك في إطار كســب مزيد 
 وجود 

ّ
من الوقت لتأجيل االنتخابات، في ظل

اللجنة التي تشكلت منذ 3 أسابيع، ولم يظهر 
لها أي نتاج فعلي حتى اآلن.

الدوائــر،  لتقســيم  املعينــة  اللجنــة  وتصــّر 
املستشــار  االنتقاليــة  العدالــة  وزيــر  برئاســة 
إبراهيــم الهنيــدي، علــى االنتهــاء مــن القانــون 
قبــل ترســيم املحافظــات الجديــد الــذي أعلنــت 

ببطــالن  ينــذر  قــد  مــا  عنــه،  محلــب  حكومــة 
البرملان املقبل، والطعن بعدم دستوريته.

البرملانيــة  الدراســات  وحــدة  رئيــس  ويؤكــد 
السياســية  للدراســات  األهــرام  مركــز  فــي 
»العربي  واالستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، لـ
الجديد«، أن »كل هّم الســلطة الحالية أن يأتي 
شهر فبراير/شباط املقبل )الذي سينعقد فيه 
املؤتمر االقتصادي بمدينة شــرم الشــيخ(، في 
ظــل إجــراءات، ولو شــكلية، تدل علــى البدء في 
إجــراء االنتخابــات، حتــى يظهر أمــام املانحني 

أن خارطــة الطريــق ســتنتهي بوجــود برملــان 
منتخب«.

حالــة  »أمــام  املصريــني  أن  ربيــع  وأضــاف 
دســتورية  ومخالفــات  والخــداع،  الغــش  مــن 
قانونــي  نصــوص  فــي  تحديــدًا  بالجملــة، 
انتخابــات مجلــس النــواب ومباشــرة الحقوق 
السياســية، وأن الســلطة القائمــة تخطــط لــكل 
مــا يحــدث عــن عمــد، وهدفهــا برملــان مطعــون 
فــي دســتوريته، حتــى تكــون ورقــة فــي يدهــا 

لحل البرملان إذا لم ينل رضاها«.

وتقديم  الحالية،  القوانين  تعديل  التشريعي  االصــالح  لجنة  تتولى 
مشاريع قوانين جديدة إلى رئيس الجمهورية ليصدرها. وانبثقت منها 
االقتصادية،  والتشريعات  االجتماعية،  التشريعات  هي:  فرعية  لجان   8
التقاضي والعدالة، وتشريعات  وتشريعات األمن القومي، وتشريعات 
التعليم، والتشريعات اإلدارية، وتشريعات االتحادات والنقابات، ودراسة 

توافق التشريعات الوطنية مع االتفاقات الدولية.

لجان فرعيّة 

أرنست خوري

أدوات بقــاء األنظمــة العربية عديدة 
شــّرها،  مســتوى  فــي  وإبداعيــة 
لكنهــا جميعهــا تصــب فــي نهايــة 
املطاف، تحت عنوان رئيســي: نزع 
اإلنســانية عــن العــدو أو الخصــم، 
أكان فــردًا أو مجموعــة سياســية، 
وهــو مــا يتيــح ســحقه كالبهائــم. 
مختلفــة  أوجــه  اإلنســانية  ولنــزع 
كل  تحويــل  أشــهرها  مــن  أيضــًا، 
أو  معتــوه  إلــى  سياســي  »آخــر« 
مجنون أو مختل عقليًا، وما علينا 
نحن املواطنون سوى الثقة العمياء 
امنا. 

ّ
بشــهادة الطــب النفســي لحك

العربــي ينســى هــذه  املواطــن  كاد 
لــوال  العــرب،  الطغــاة  لــدى  املوهبــة 
ح 

ّ
مســل اقتحــام  حادثــة  أتــت  أن 

فــي  الرئاســي  القصــر  بالســيف، 
الخرطــوم قبل يومــن، لتصدر في 
غضــون دقائــق، بيانــات الرئاســة، 
لتطمئن الِعباد إلى أن »املهاجم قد 
 عقليًا« و»حالته غير 

ً
يكون مختا

طبيعية«، بالتالي، وبطبيعة الحال، 
»ال دوافع سياسية للهجوم«. 

نزع السوّية العقلية والعصبية عن 
األفــراد الذيــن يفكــرون بالتخلــص 
مــن الحاكــم العربي عمومًا، يوازيه 
نزع ســويتهم الوطنية حن يتعلق 
السياســية  باملجموعــات  األمــر 
املنظمــة، وهــو ما حصل، للمفارقة 
فــي الســودان أيضًا )يــا للصدفة(، 
»كشــف«  عندمــا  أيــام،  قبــل 
الرئيــس عمر البشــير عــن مؤامرة 
خصومــه  دعــم  فــي  إســرائيلية 
لانقــاب عليه، منهــم زعيم حزب 
ن 

َ
األمــة الصــادق املهــدي. فــي املثال

املذكوَريــن، يصبح اآلخر املختلف 
واحــدًا: شــاردًا عــن القطيــع. فمــن 
مــات  كيــف  سيســأل  الــذي  ذا 
؟ 

ً
مثــا التعذيــب  تحــت  »مجنــون« 

هو مجرد معتوه في النهاية. وَمن 
هــو املعتــوه أيضــًا الــذي ســيحاول 
التدقيــق بتهمــة العمالــة إلســرائيل 
أو ألي خــارج متآمــر ويســأل عــن 
كَبت تحت عنوان 

ُ
إبادة جماعية ارت

ناقــل  فقاعــدة  العمــاء؟  مكافحــة 
الكفر هو كافر ســيكون باإلمكان 
توسيع نطاقها لتصبح املدافع عن 
فــي  واملدقــق  معتــوه،  هــو  املعتــوه 
تهمــة العمالــة ليــس ســوى عميــل. 
ليســت  اآلخــر  شــيطنة  لألمانــة، 
ــن،  عربيَّ اختراعــًا  وال  اكتشــافًا 
بــل اقتبــاس مســخ ألحــد إنتاجات 
الســوفييتي  بوجهيهــا  الفاشــية، 
محــاوالت  فــي  حتــى  والهتلــري. 
حكامنــا  يبــدو  الشــّر،  إبداعــات 
ديــن ال يجيدون ســوى 

ّ
مجــّرد مقل

استيراد أسوأ ما أنتجه الغرب من 
قَيم. لكن املأساة تتكشف في واقع 
أن مجتمعاتنا تبدو كـ »أم الصبي« 
في التعامل مع كل »مختِلف« على 
ه 

ّ
أنــه غيــر طبيعــي، وهــو ما اســتغل

حكامنا باكرًا.

للحديث 
تتمة

الجنون 
كما رآه العرب

صنعاء ـ عادل األحمدي

واجــه الرئيــس اليمنــي، عبــد ربــه منصــور هــادي، منــذ يــوم 
السبت املاضي، مآزق عدة بعد يوم واحد من إعالن تشكيلته 
الدســتورّية،  اليمــني  األحــد،  أمــس  أّدت  التــي  الحكوميــة 
خــارج  لســفرهم  وزراء   3 تغيــب  فيمــا  وزيــرًا،  بحضــور 30 
البــالد، واعتــذر 3 آخــرون عــن قبول مناصبهــم، بينهم أحمد 

لقمان وقبول املتوكل. 
الــذي  العــام،  الشــعبي  املؤتمــر  لحــزب  العموميــة  الجمعيــة 
ينتمــي إليــه، اجتمعــت وقــررت فصــل هــادي مــن منصبيــه 
كنائــب لرئيــس الحــزب وأمــني عام للحــزب. وتزامنت قرارات 
حزب املؤتمر، الذي يترأســه الرئيس الســابق، علي عبد الله 
صالــح، مــع عــودة مفاجئــة لبــث قناتــه الفضائيــة، »اليمــن 
اليــوم«، علــى االقمــار االصطناعيــة، ممــا أظهر بــأن صالح ال 
يــزال قويــا وأنــه غيــر عابئ بالعقوبــات األممية التي فرضت 

عليه وغير متأثر بها.
كمــا قــرر حــزب »املؤتمــر« عــدم املشــاركة فــي الحكومــة، فيما 
علــى  تحفظهــا  )الحوثيــون(  اللــه  أنصــار  جماعــة  أكــدت 
املتفــق عليهــا،  الشــروط  إنهــا ال تطابــق  الحكومــة. وقالــت 
مطالبة بتعديل التشكيل املعلن. وقد وضعت هذه التطورات 
الرئيــس اليمنــي أمــام تحديــات جّمــة تتطلب تحّركا ســريعا 
لوقــف عجلــة التدهــور. وكشــف مصــدر خــاص فــي رئاســة 
»العربــي الجديــد« عــن أن هــادي عاش الســبت  الجمهوريــة لـ
يومــا عصيبــا، و»كان منزعجــا جــدًا مــن تصريحــات صالــح 
ليلتهــا،  يهتــم،  لــم  »هــادي   

ّ
أن إلــى  وقــرارات حزبــه«. ولفــت 

بإعدادات أداء اليمني الدســتورية ألعضاء الحكومة املعلنة، 
قدر اهتمامه بتدارس خطة إعالمية ملواجهة صالح«. ولعل 

ممــا يضاعــف مــن وطــأة التطــورات األخيــرة علــى هــادي، أن 
املحليــني واإلقليميــني تتناقــص باســتمرار  دائــرة حلفائــه 
بعد خســارته اللواء، علي محســن األحمر، وحزب اإلصالح، 
مــع صالــح،  أثنــاء معاركــه  إلــى جــواره  اللذيــن كانــا دائمــا 
 عن أن ترتيبات هادي لزيادة شعبيته في املحافظات 

ً
فضال

الجنوبية لم تؤت، حتى اآلن، ثمارها املرتجاة. ويترافق ذلك 
مع مرور اليمن في أسوأ أوضاعه األمنية.

»العربي الجديد«، أن ثمة  وتؤكد مصادر سياسية مطلعة، لـ
أزمة صامتة ال تقل خطورة عن األزمات املعلنة، وتتمثل في 
إحجام الجانب السعودي عن إطالق تعهدات بمئات ماليني 
الــدوالرات حصــل هــادي على وعود باســتالمها بعد زيارته 

األخيرة إلى السعودية، في يوليو/تموز املاضي.
ــدة واملســتجدات املتســارعة، يجــد 

ّ
وإزاء هــذه األوضــاع املعق

الرئيس اليمني أن خياراته تضيق يوما عن يوم، خصوصا 
أنه استنفد إحدى أهم أوراقه، وهي ورقة العقوبات الدولية، 
التي انعكســت نتائجها بشــكل مغاير تماما ملا كان ينشــده، 
إذ أتاحــت ورقــة العقوبــات ضــد صالــح أن يحشــد األخيــر 
حزبــه من جديد ويســتثير نخــوة املجتمع اليمني، املعروف 
بطبيعتــه القبليــة التــي ترفــض االســتقواء »بالغريــب علــى 

القريب«.
ومــع ذلــك، ال تــزال أمــام الرئيــس اليمنــي، فــي نظــر محللــني، 
العديــد مــن الخيــارات، والتــي أبرزها املضــي قدما في تنفيذ 
اتفــاق الســلم والشــراكة، وتمكــني الحكومة الجديــدة من أداء 

تالفــي  إلــى  والســعي  الدولــة،  ســلطان  وبســط  واجباتهــا، 
فــرص التصعيــد مــع صالــح والحوثيــني، إلــى أن تســتعيد 
مؤسســات الدولــة عافيتهــا بعد طوفان الحادي والعشــرين 
من سبتمبر/أيلول املاضي، يوم اقتحام الحوثيني صنعاء.

لرفــض  اســتجابة  الحكومــي  التشــكيل  عــن  التراجــع  أمــا 
الحوثيــني ومقاطعــة صالــح، فهــو، فــي نظــر هــؤالء، خطــوة 

خاسرة ستأتي على ما تبقى من هيبة هادي.
ويــرى هــذا الفريــق أن فــي إمــكان هــادي، أيضــا، الشــروع فــي 
 بــه حــزب املؤتمــر، ويكــون لــه 

ّ
تشــكيل حــزب خــاص بــه يشــق

مكــر  تقيــه  التــي  والتنظيميــة  الشــعبية  الحاضنــة  بمثابــة 
صالــح وغيــره. لكــن آخريــن يــرون أن الوقــت قــد مضــى علــى 
مثل هذه املعالجات. وحسب عضو في البرملان، رفض نشر 
اســمه، فــإن هــادي فــّوت علــى نفســه العديــد مــن فــرص بنــاء 
الدولــة فــي العامــني املاضيــني. ويــرى البرملاني املســتقل، في 
»العربــي الجديــد«، أن »الخيــار املمكــن واملشــّرف  تصريــح لـ
أمــام هــادي هــو أن يقّر بفشــله ويدعو إلى انتخابات مبكرة، 
 خســارة، وعــدا ذلك فــإن أّي 

ّ
تضمــن لــه، ولليمــن، مخــارج أقــل

 آخر سيتحّول إلى مشكلة جديدة«.
ّ

حل
فــي هــذه األثنــاء، علمــت »العربــي الجديــد« أن هــادي يســعى 
إلــى تعيــني شــقيقه، اللــواء ناصــر منصــور هــادي، رئيســا 
لجهــاز األمــن السياســي، أحــد فرعي االســتخبارات اليمنية، 
خلفــا للــواء جــالل الرويشــان، الــذي تــم تعيينــه فــي حكومــة 
بحاح وزيرًا للداخلية. وأكدت املصادر أن مقربني من هادي 
نصحــوه بالعــدول عــن هــذا القــرار، الــذي ســيلقى انتقــادات 
واســعة. ويشــغل شــقيق هــادي حاليــا منصــب وكيــل جهــاز 
جنوبــي  وأبــني،  لحــج،  عــدن،  ملحافظــات  السياســي  األمــن 

البالد. 

اليمن: خيارات محدودة لهادي ضّد صالح

تحليل اخباري

ليبيــون،  مســؤولون  ذكــر 
أمــس  وقــع،  انفجــارا  أن 
مدينــة شــحات  فــي  األحــد، 
بشــرق ليبيا، حيث كان من 
مبعــوث  يجتمــع  أن  املقــرر 
ليبيــا  إلــى  املتحــدة  األمــم 
برناردينــو ليــون، مع رئيس 
مــن  املعــن  الحكومــة  وزراء 
قبــل برملان طبرق الذي فقد 
الثنــي،  اللــه  عبــد  شــرعيته، 
أي  وقــوع  دون  مــن  ولكــن 
إصابــات. وأوضح مســؤول 
»ســيارة  أن  حكومــي 
ملغومــة انفجــرت أمام املقّر 
األمنــي فــي مدينــة شــحات 
فــي شــرق ليبيــا، حيــث كان 
مــن املقــرر أن يجتمــع الثني 
مــع ليــون فــي مبنــى آخــر«. 
فــور  املــكان  الثنــي  وغــادر 

وقوع االنفجار.

دعوات  ظهرت  أشهر،  بضعة  منذ 
مــن بــعــض الــشــخــصــيــات الــعــامــة، 
تطالب  للنظام،  المؤيدة  واألحــزاب 
بحجة  البرلمانيّة،  االنتخابات  بتأجيل 
عـــدم اســتــقــرار األوضـــــاع األمــنــيــة 
نجاح  من  الخوف  بزعم  أو  إلجرائها، 
أعضاء جماعة »اإلخوان المسلمين«، 
في حال مشاركتهم، إلظهار أن هناك 
االنتخابات  تأجيل  في  شعبية  رغبة 

ألجل غير مسمى.

لـ»العربي  بــارز  قضائي  مصدر  ــد  أك
الدوائر  تقسيم  قانون  أن  الجديد« 
ــد  ــدي ــج االنــتــخــابــيــة والـــتـــرســـيـــم ال
األسبوع  نهاية  سيصدر  للمحافظات 
للجنة  تسليمه  يتم  أن  على  الجاري، 
لتفعيله  البرلمانية  لالنتخابات  العليا 
البرلمانية.  االنتخابات  موعد  وتحديد 
تتم  أن  يفترض  االنتخابات  أن  وأضاف  

في شهر مارس/آذار المقبل.

دعوات لتأجيل 
االنتخابات

قانون تقسيم 
الدوائر

فقدت »عملية الكرامة« كل مشروعية 
لها، بعد قرار الدائرة الدستورية في 

المحكمة العليا القاضي بعدم شرعية 
مجلس النواب المنعقد في طبرق

استعاد الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة 

نشاطه السياسي، ردًا على 
مطالبة المعارضة باعتبار 

الرئاسة شاغرة لغيابه 
المتقطع

املحكمــة تقرير فــي  الدســتورية  الدائــرة  حكــم  بــدا 
العليــا الليبيــة مفاجئــا، حتــى ألشــّد مناوئــي 
طبــرق،  فــي  املنعقــد  الليبــي  النــواب  مجلــس 
انعقــاد  شــرعية  بعــدم  فقــط  يكتــِف  لــم  إذ 
مجلــس النــواب الليبي خــارج مدينة بنغازي، 
واعتباره مخالفا للتعديل الدستوري السابع 
الــذي أقــّره »املؤتمــر الوطنــي العــام« )البرملــان 
الســابق( بناًء علــى مقترحات »لجنة فبراير«. 
بــل ذهــب إلــى أبعد من ذلــك بكثير، بتأكيده أن 
»املادة الحادية عشرة من التعديل الدستوري 
الســابع غيــر دســتورية، بســبب عــدم اكتمــال 
هــذا  إقــراره  عنــد  الوطنــي  املؤتمــر  نصــاب 
التعديــل، الــذي يفتــرض حضــور 134 عضــوًا، 
وهــو مــا لــم يحصل، إذ تــم إقرار القانون بـ121 

صوتا«.
ولــم يكــن حكــم املحكمــة مبنيــا علــى شــكليات 
دســتورية خالفهــا الداعــون النعقــاد املجلــس 

علــى محاولــة فــرض اســتمرار وجــوده. وهــو 
أغلبيــة  موافقــة  عبــر  األحــد  أمــس  ترجــم  مــا 
 دار اإلفتاء الليبية برئاســة 

ّ
أعضائه، على حل

مفتــي عــام ليبيــا الشــيخ الصــادق الغريانــي، 
وإحالــة مهامهــا إلــى الهيئــة العامــة لألوقــاف 

بشكل مؤقت، في محاولة إلثبات شرعيته.
النــواب  مجلــس  أعضــاء  فعــل  ردود  وكانــت 
وعلــى  املحكمــة.  قــرار  حيــال  مرتبكــة  الليبــي 
املجلــس  أعضــاء  بعــض  اعــالن  مــن  الرغــم 
قبــل  آخــرون، حتــى  رفــض  بالحكــم  التزامهــم 
معتبريــن  للقــرار،  االمتثــال  الحكــم،  صــدور 
بــأن الدائــرة »واقعــة تحــت ضغــط قــوات فجــر 
ليبيــا، التــي تســيطر علــى العاصمــة الليبيــة 
عيســى  العضــوان  يفيــد  كمــا  طرابلــس«، 

العريبي وأبو بكر بعيرة من بنغازي.
لكــن مجلــس طبــرق لم يكــن املتأثر الوحيد من 
الدســتورية، إذ فقــدت »عمليــة  قــرار املحكمــة 

فــي طبــرق، أو تمثيــل املؤتمــر الوطنــي العــام 
بجلسة االستالم والتسليم، أو مكان االنعقاد، 
بــل بنــى مستشــارو املحكمــة العليــا حكمهــم 
علــى أصــل نشــأة وتكويــن املرحلــة االنتقاليــة 
الثالثــة، التــي فرضتهــا ضغوطات حركات »ال 
للتمديــد ضــد املؤتمــر الوطنــي العــام«، وهــو 
التعديــل الســابع، الــذي اعتبــر الحكــم أنــه لــم 
ينل املشروعية الدستورية املطلوبة من حيث 

نصاب إقراره.
ويعنــي ذلــك أن جميع القوانــني الصادرة بناًء 
على هذا التعديل، والخاصة بانتخاب مجلس 
وبالتالــي  دســتورية،  غيــر  الليبــي  النــواب 
انهيــار األســاس القانونــي والدســتوري الــذي 
النــواب  مجلــس  انتخــاب  أساســه  علــى  تــّم 

نعقد في طبرق.
ُ
الليبي امل

فقــد  الــذي  فــي طبــرق،  النــواب   مجلــس 
ّ
أن إال 

يصــّر  القــرار،  بعــد  دســتورية  مشــروعية  أي 

الكرامــة«، التــي يقودها اللــواء املتقاعد خليفة 
حفتــر، كل مشــروعية لهــا، بعــد قــرار الدائــرة 
الدستورية في املحكمة العليا. وهو ما يعني 
مبــّرر  كل  العســكرية  العمليــة  أركان  فقــدان 

لوجودهم. 
ويعنــي ذلــك أن التســريع مــن قبل قــوات اللواء 
املتقاعــد خليفــة حفتــر بالســيطرة علــى أجزاء 
من بنغازي، وعقد جلســة أو جلســتني ملجلس 
ــى »عمليــة الكرامــة« 

ّ
النــواب الليبــي، الــذي تبن

رسميا، ليس ذات شرعية وفق هذا الحكم. 
»عمليــة  لـ املواليــة  واملنظمــات  القــادة  وفقــد 
هــذا  بموجــب  حفتــر،  فيهــم  بمــن  الكرامــة«، 
فــي  الحكــم كل ســند شــرعي للعمليــة، ســواء 
و»القعقــاع«  القبائــل«  »جيــش  أو  بنغــازي، 
و»الصواعــق« و»املدنــي« املرابطــة فــي مدينــة 
الزنتــان. وأضحــى موقــف العمليــة، قانونيــا، 
ــه، غيــر مبــرر وغيــر شــرعي إطالقــا، وباتــت 

ّ
أقل

وال  قانونيــة،  غيــر  العســكرية  التشــكيالت 
يترتــب عليهــا أي آثــار ماديــة أو قانونيــة فــي 

املستقبل.
إال أن خبــراء عســكريني ومراقبــني سياســيني 
عــوا أال يشــكل حكــم الدائــرة الدســتورية، 

ّ
توق

والتــي  الكرامــة«،  »عمليــة  علــى  كبيــرًا  فارقــا 
ستســتمر لتحقيــق هدفهــا فــي الســيطرة على 
مدينــة بنغــازي وغيرهــا من مدن شــرق ليبيا. 
حلفاؤهــا  ُيســيطر  أن  العمليــة،  قــادة  ويأمــل 
مؤشــرات   

ّ
وتــدل طرابلــس.  علــى  الغــرب  فــي 

العملية، أن حفتر، لن يفّرط في إمكانية إحراز 
داعميــه   

ّ
أن وخصوصــا  وشــيكا،  بــات  نصــر 

حتــى  إســناده  عــن  يتوقفــوا  لــن  اإلقليميــني 
تحقيــق الســيطرة علــى بنغــازي، إاّل إذا قــررت 
قــوات »فجــر ليبيا« الدخول على خط املعركة، 

وهو أمر بات متوقعا بحسب متابعني.
هشام ...

ليبيا: انهيار شرعية 
»المرحلة الثالثة«

اســتقبال العديــد مــن الســفراء، علــى الرغــم مــن 
ــل أهميــة علــى صعيــد 

ّ
أن دول بعضهــم ال تمث

العالقات السياسية واالقتصادية مع الجزائر، 
كالبيــرو التــي اســتقبل بوتفليقة ســفيرها قبل 
أّيام، إضافة إلى مســؤولني من الصني وفرنســا 
عــدة  مناســبات  فــي  الجزائــر  زاروا  واليونــان 

أخيرًا.
إلــى  الجزائــري  الرئيــس  عــودة  تنفصــل  وال 
ســياق  عــن  السياســي،  املشــهد  فــي  الظهــور 
واملعارضــة  الســلطة  بــني  املفتوحــة  املواجهــة 
التي تشهدها الجزائر، في ظل ضغط متواصل 
املعارضــة، ضــّم  قــوي ألحــزاب  تكتــل  قبــل  مــن 
للمرة األولى كل التيارات اإلسالمية والوطنية 
والديمقراطية التي وجدت نفسها في مواجهة 
ســلطة ال تريــد أن تســتمع ألي طــرف سياســي، 
وتعمــل علــى صياغــة القــرار السياســي بشــكل 
منفــرد، بمــا فــي ذلك مســودة الدســتور الجاري 
اإلعــداد للكشــف عنها، والتــي يفترض عرضها 
فــي  للمصادقــة  أو  الشــعبي  لالســتفتاء  إمــا 

البرملان.
وتطالــب أحــزاب املعارضــة املنضويــة في تكتل 
»التغيير والتنسيق الديمقراطي«، منذ أبريل/ 
بإقــرار  الدســتوري  املجلــس   ،2013 نيســان 
تطبيق املادة 88 من الدســتور التي تنّص على 
وتنظيــم  الجمهوريــة،  رئيــس  منصــب  شــغور 
شــغور  حــال  فــي  مســبقة،  رئاســية  انتخابــات 
الشــغور  وهــو  الجمهوريــة.  رئيــس  منصــب 
الــذي تعتبــر أحــزاب املعارضــة انه واقع بســبب 

الجزائر ـ يقين حسام الدين

توحــي حركــة الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز 
بوتفليقة، في األيام األخيرة، بأنه تعافى تماما 
مــن وعكتــه الصحيــة، فبــدأ فــي الظهــور بشــكل 
يومــي تقريبــا، وعــاد إلــى ممارســة النشــاطات 
الرئاســية البروتوكوليــة، خصوصــا ما يتعلق 
والشــخصيات  الســفراء  باســتقبال  منهــا 

السياسية التي تزور الجزائر.
ويحــرص بوتفليقــة خالل الفتــرة األخيرة على 

الغياب الالفت لبوتفليقة عن املشهد السياسي 
وخصوصا في بعض الفترات املتقطعة، وعدم 
قدرتــه علــى ممارســة بعــض النشــاطات التــي 

تدخل في صالحياته الدستورية.
أبريل/نيســان   27 منــذ  بوتفليقــة  ويعانــي 
قل 

ُ
2013 مــن تداعيــات وعكــة صحيــة أملــت بــه، ن

علــى إثرهــا إلــى مستشــفى فــال دوغــراس فــي 
باريس، وعاد إليه مجددًا في نوفمبر/ تشرين 
الثانــي املاضــي إلجــراء فحوصــات طبيــة. لكــن 
ذلــك لــم يمنــع الرئيــس الجزائــري مــن خــوض 
 17 فــي  جــرت  التــي  الرئاســية  االنتخابــات 
يصــّوت  وهــو  وظهــر  املاضــي.  أبريل/نيســان 
فــي مكتــب االقتــراع علــى كرســي متحــرك، وفــاز 

باالنتخابات من دون أي حملة انتخابية.
االســتقباالت  ولــم يقتصــر رد بوتفليقــة علــى 
إعــالن  إلــى  بــل تعــداه  البروتوكوليــة فحســب، 
مــّس  جزئــي  بتعديــل  تتعلــق  قــرارات  سلســلة 
ســلك القضــاء وتعيــني قضاة جــدد في املحكمة 
العليــا ومجلــس الدولــة واملجالــس القضائيــة، 
فــي  والقناصــل،  الســفراء  ســلك  فــي  وتعديــل 
خطوة تهدف إلى إعطاء االنطباع بتحّكمه في 

مسار الدولة وتسيير شؤونها.
 أحــزاب الســلطة، وخصوصــا »جبهــة 

ّ
وال تــكل

الوطنــي  و»التجمــع  الوطنــي«  التحريــر 
الديمقراطــي«، عــن االســتماتة فــي الدفــاع عــن 

بوتفليقة ومهاجمة أحزاب املعارضة.
»جبهة التحرير  وفي السياق، قال األمني العام لـ
التــي  األحــزاب  إن  ســعداني  عمــار  الوطنــي« 

تطالب املجلس الدســتوري بإقرار حالة شغور 
مســؤولة  غيــر  أحــزاب  هــي  الرئيــس،  منصــب 
أن  معتبــرًا  السياســية،  الفوضــى  إلــى  وتدعــو 
فــي  إخفاقاتهــا  اســتدراك  تحــاول  املعارضــة 

الحاالت االنتخابية السابقة.
واملســؤولني  ســعداني  تصريحــات  لكــن 
عّبــر بالضــرورة عــن تماســك 

ُ
ت الحكوميــني، ال 

أطــراف الســلطة، خصوصا في الفتــرة األخيرة، 
بقــدر مــا تعّبــر عــن بدايــة إربــاك داخــل النظــام، 
وال ســيما فــي ظــل صــراع غير معلــن بني جهاز 

االستخبارات والرئاسة.
 املشهد األكثر تعبيرًا عن وجود مشكالت 

ّ
ولعل

التمــرد غيــر  عميقــة داخــل الســلطة هــو حالــة 
املســبوقة لرجــال األمــن والشــرطة، الذيــن قاموا 
عــن  وإضــراب  باعتصامــات  أســبوعني  قبــل 
العمل شــمل العاصمة وواليات عدة، وبلغ حد 
محاصرة مقر رئاسة الجمهورية، لرفع مطالب 
العــام  املديــر  برحيــل  واملطالبــة  اجتماعيــة، 
لألمــن الوطنــي اللواء عبــد الغني الهامل. وهي 
املطالــب التــي وضعــت الســلطة فــي حالــة حــرج 
شــديد، ودفعتها إلى االستجابة سريعا للعدد 

األكبر من الئحة مطالب الشرطة.
وتبدو أحزاب املعارضة في الجزائر أكثر ادراكا 
للوضع املتأزم للسلطة، وتدير معركتها بشكل 
ايجابــي، إذ ال تتجــه إلى املواجهة املفتوحة في 
الشــارع، لكنهــا تتواصــل مــع القــوى الشــعبية 
والنقابات، ما قد يكشف عن تحوالت سياسية 

عميقة في الجزائر في املرحلة املقبلة.

الجزائر: مواجهة مفتوحة بين السلطة والمعارضة
تقرير

بوتفليقة يعود الى المشهد السياسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تحليل إخباري
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تهرّب ضريبي
ساويرس يغلق ملّفه بالتبرع لـ »تحيا مصر« بـ2.5 مليار جنيه

9

القاهرة ـ العربي الجديد

أغنــى  ســاويرس،  عائلــة  اقتربــت 
عائلــة فــي مصــر، مــن إغــالق ملــف 
املصريــة  الحكومــة  مــع  نزاعهــا 
صفقــة  عــن  ضريبــي  تهــرب  قضيــة  بشــأن 
لشركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة التابعة 
للعائلــة تمــت فــي عــام 2007. وقــال املليارديــر 
شــركة  رئيــس  ســاويرس  ناصــف  املصــري 
أوراســكوم لإلنشــاء والصناعــة، أمــس األحــد، 
إن الشــركة طلبــت مــن وزارة املاليــة املصريــة 
تحويــل 2.5 مليــار جنيــه )350 مليــون دوالر( 

لديها لحساب صندوق » تحيا مصر«.
وأضــاف ســاويرس، إن شــركته قــررت التنازل 
بعــد  الضرائــب  مصلحــة  لــدى  حقوقهــا  عــن 
حكــم لجنــة الطعــن الضريبــي بــرد مبلــغ 350 
مليــون دوالر )تعــادل نحــو 2.5 مليــار جنيــه( 
ســبق أن دفعتــه. وصنــدوق »تحيا مصر« هو 
صنــدوق دعــا الرئيــس املصــري عبــد الفتــاح 
السيســي إلنشــائه عقــب فــوزه باالنتخابــات 
الجهــة  أو  هدفــه  يحــدد  أن  دون  الرئاســية 
رئاســة  ســيتبع  كان  إذا  ومــا  عليــه،  املشــرفة 

الجمهورية مباشرة أم جهة أخرى. 
ومبلغ 2.5 مليار جنيه الذي تبرعت به شركة 
أوراســكوم  للصنــدوق، هــو قيمــة مــا دفعتــه 
الشــركة ملصلحة الضرائب املصرية في شــهر 
أبريــل /نيســان مــن العــام املاضــي، إبــان حكــم 
تســوية  إطــار  فــي  مرســي،  محمــد  الرئيــس 

ضريبيــة مســتحقة علــى الشــركة عــن صفقــة 
بيع قطاع األســمدة التابع لها لشــركة الفارج 
الطعــون  لجنــة  تقضــي  أن  قبــل  الفرنســية، 
التابعــة ملصلحــة الضرائــب الثالثــاء املاضــي 

بعدم استحقاق الحكومة لهذه الضريبة.
وقــال ســاويرس، إن الشــركة كان لديهــا عــدة 
خيــارات، أولهــا اســترداد املبلــغ بالكامــل مــرة 
واحــدة أو اســترداده علــى دفعــات، وأن قــرار 
التبرع بمستحقاتها لصندوق »تحيا مصر« 
لم يأت لصعوبة استرجاع املبلغ من مصلحة 
عــن  الشــركة  تنــازل  الضرائــب، وإنمــا بهــدف 
ومراعــاة  والدولــة  الصنــدوق  لصالــح  حقهــا 

الظروف الصعبة التي تمر بها البالد.
واســتجاب رجــال أعمــال ومواطنــون لدعــوة 
مصــر«،  »تحيــا  لصنــدوق  للتبــرع  السيســي 
كما قرر الجيش املصري في يونيو /حزيران 
التبــرع بمليــار جنيــه للصنــدوق، لكــن لــم يتم 
اإلعــالن بعــد عــن حجم رصيد هــذا الصندوق 
الــذي قــال السيســي إنه يســتهدف مائة مليار 
جنيــه أو املشــروعات التــي سيســتثمر فيهــا 
حجــم  حــول  معلومــات  تتوافــر  وال  أموالــه. 
األمــوال التــي تبرع بها رجال األعمال لصالح 
صنــدوق »تحيــا مصــر«، فالبعض قــدر املبلغ 
بنحــو تســعة مليــارات جنيــه ســددها رجــال 
أعمــال قريبــون من النظام ومســتثمرون عرب 

مؤيدون لالنقالب العسكري.
وكانــت شــركة أوراســكوم قــد توصلــت التفاق 
مــع مصلحة الضرائب العام املاضي لتســوية 

ســداد  علــى  االتفــاق  ونــص  ضريبــي،  نــزاع 
الشــركة 7.1 مليار جنيه )ما يزيد على مليار 
دوالر( علــى دفعــات، وســددت منــه 2.5 مليــار 
جنيــه فــي أبريــل 2013 ثــم توقفــت عن الســداد 
عقــب وقــوع االنقالب العســكري علــى الرئيس 

محمد مرسي في 3 يوليو/تموز املاضي.
الضرائــب  فــي مصلحــة  بــارز  وقــال مســؤول 
فــي  الجديــد«  »العربــي  ملراســل  املصريــة 
القاهــرة، إن جهــات ســيادية أجــرت اتصــاالت 
خــالل  ســاويرس  ناصــف  األعمــال  رجــل  مــع 
األيــام القليلــة املاضيــة إلنهــاء النــزاع املتعلــق 
بتســوية ضريبيــة عــن صفقة تخارج الشــركة 

من قطاع األسمنت لديها في 2007.
الكشــف  عــدم  الــذي طلــب  املســؤول،  وأضــاف 
عــن هويتــه، لحساســية موقعــه، أن الجهــات 
أوراســكوم  شــركة  مــن  طلبــت  الســيادية 
مــع  خاصــة  التهــرب،  مللــف  الوديــة  التســوية 
العــام،  الــرأي  لــدى  القضيــة  هــذه  حساســية 
تــم  التــي  املبالــغ  الشــركة  اســترداد  عــدم  مــع 
جنيــه،  مليــار   2.5 بنحــو  واملقــّدرة  ســدادها، 
مبلغــا  الشــركة  التفــاوض حــول ســداد  وكــذا 
ومليــاري  مليــار  بــني  مــا  يتــراوح  إضافيــا 
جنيــه لصنــدوق »تحيــا مصــر«. وكان رجــل 
أعمــال قريــب الصلــة مــن عائلــة ســاويرس، قد 
املؤيــد  الطعــن  قــرار لجنــة  قــال عقــب صــدور 
ألوراســكوم »ســنتفاوض علــى أفضــل طريقــة 
الســترداد املبلــغ الــذي تــم ســداده بقيمــة 2.5 

مليار جنيه.

اقتصاد
لندن ـ موسى مهدي

فيما تعد دول منتدى التعاون االقتصادي ملنطقة 
الرابعــة  لقمتهــا  »آبيــك«  الهــادئ  واملحيــط  آســيا 
أجنــدة  الصــني  وضعــت  بكــني،  فــي  اليــوم  عشــرة 
آســيا  فــي  واالقتصــادي  املالــي  للتمــدد  متكاملــة 

وســحب البساط من الواليات املتحدة. 
وبــدأت بكــني مبكــرًا فــي وضــع هــذه األجنــدة عبــر 
توقيع اتفاقية إنشاء بنك للتعمير وتمويل البنية 

التحتيــة فــي دول »آبيــك » البالغ عددها 21 دولة.
وحســب وكالــة األنبــاء الصينيــة » شــينخوا«، فــإن 
البنــك الجديــد الشــبيه بالبنــك الدولــي الذي أســس 

 50 برأســمال  سيؤســس  أوروبــا،  إعمــار  إلعــادة 
مليار دوالر. 

إنشــاء منطقــة  بكــني دعمهــا ملشــروع  أعلنــت  كمــا 
تجــارة حــرة بــني دول منتدى »آبيك«، وذلك إضافة 

إلى تمويل مشــروع إحياء طريق الحرير. 
تعميــق  املشــروعات  هــذه  مــن  الصــني  وتســتهدف 
التجــارة،  فــي  أساســية  كماكينــة  املالــي  وجودهــا 
وتمويــل احتياجــات الــدول الصغيــرة فــي جنــوب 
شرق آسيا التي ما تزال تخضع للنفوذ األميركي. 
وعبــر هــذا البنك، ســتفتح الصني الباب لشــركاتها 
للســيطرة علــى تنفيــذ مشــاريع البنيــة األساســية 

في جنوب شــرق آسيا. 

الصينيــة،  الصــادرات  مــن  ســتزيد  خطــوة  وهــي 
وتوســع من عقود شركاتها اإلنشائية. 

أذرعهــا  أميــركا  فيــه  تبســط  الــذي  الوقــت  وفــي 
آســيا،  شــرق  جنــوب  فــي  والدفاعيــة  السياســية 
الهيمنــة  عبــر  األميركــي  النفــوذ  الصــني  تواجــه 
االقتصادية، بجذب دول جنوب شــرق آســيا بعيدًا 

عن االســتقطاب األميركي. 
ومنــذ بدايــة منتــدى »آبيــك« فــي عــام 2001، شــهد 
االقتصــاد الصينــي تطــورات ضخمــة، حيــث نمــا 
حجمــه مــن 1.2 تريليــون دوالر إلــى 9 تريليونــات 

دوالر بنهايــة العام املاضي. 
 266.1 مــن  الصينيــة  الصــادرات  حجــم  نمــا  كمــا 

مليــار دوالر إلــى 2.2  تريليــون دوالر. وال تكتفــي 
الصــني بفــرض هيمنتهــا االقتصاديــة على جنوب 
شــرق آســيا، ولكنهــا تســعى كذلــك إلــى التمــدد فــي 
األميركــي  النفــوذ  مناطــق  إحــدى  وهــي   أوروبــا، 

في العالم. 
وتعمل الصني على اســتغالل الضعف االقتصادي 
لدول اليورو وزيادة حجم استثماراتها وتجارتها 

مع أوروبا. 
ارتفعــت  الرســمية،  الصينيــة  األرقــام  وحســب 
االســتثمارات الصينيــة فــي أوروبــا مــن 2.1 مليــار 
فــي  دوالر  مليــار   75 إلــى   2003 عــام  فــي  دوالر 

التســعة شــهور األولى من العام الجاري. 

منتدى »آبيك« يهّدد نفوذ واشنطن

صفقة 
عمالقة

هامش  علي  بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيس  مع  لقائه  خالل  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس 
منتدى »ابيك«، واتفقت الدولتان على صفقة غاز عمالقة لتوريد 38 مليار متر مكعب سنويًا 
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مصطفى عبد السالم

إمــا أن يجلــس أصحــاب القــرار فــي 
يقولــون  مــا  علــى  ويتفقــوا  مصــر 
كان  مــا  إذا  خاصــة  أرقــام،  مــن 
األمــر يتعلــق بموازنــة دولــة وأمور 
أن  وإمــا  حساســة،  اقتصاديــة 
علينــا  ليخــرج  واحــدًا  يفوضــوا 
يســببوا  ال  حتــى  واحــد  برقــم 
ألنفســهم الحــرج ويثيــروا عالمات 
االســتفهام، أمــا أن يخرجــوا علينــا 
بأرقام متناقضة في قضية واحدة 

فهذا ما ال يقبله عقل.
كبــار  ذكرهــا  التــي  واألرقــام 
املســاعدات  حجــم  عــن  املســؤولني 
وقــوع  منــذ  ملصــر،  الخليجيــة 
االنقــالب فــي 3 يوليو/تمــوز 2013 

وحتى اآلن أكبر دليل على ذلك.
نحــن هنــا أمام ثالث روايات وأكثر 
مــن ثالثــة أرقــام وهــي كلهــا تطــرح 
عالمــات اســتفهام، وعلــى متخــذي 
األســئلة  هــذه  عــن  اإلجابــة  القــرار 
املشــروعة، قبــل أن يندفــع البعــض 
للقــول بــأن هــذه األمــوال لــم تدخــل 

أصال املوازنة العامة.
الروايــة األولــى بطلهــا املشــير عبد 
الفتــاح السيســي، حينمــا قــال يــوم 
املســاعدات  إن   2013 مايو/أيــار   7
الخليجيــة ليســت »12 وال 15 وال 
20 مليــار دوالر، أتكلــم عــن أمــوال 

فقط، أكثر من 20 مليار دوالر«. 
وزيــر  بطلهــا  الثانيــة  الروايــة 
 20 يــوم  قــال  الــذي  التخطيــط 
الدعــم  إن  األول  أكتوبر/تشــرين 
الخليجــي لبــالده تجــاوز بمراحــل 
20 مليــار دوالر، وإن هنــاك أشــياء 

كثيرة ال تقال.
األغــرب  وهــي  الثالثــة  الروايــة  أمــا 
قــال  التــي  املاليــة،  لــوزارة  فهــي 
وزيرها أمس إن دول الخليج قدمت 
مســاعدات ملصر 10.6 مليار دوالر، 
ويوم 6 يوليو/تموز املاضي أكدت 
مصــر  حصــول  نفســها  الــوزارة 
 16.7 خليجيــة  مســاعدات  علــى 
قــال  بأيــام  وقبلهــا  دوالر،  مليــار 
مســؤول فــي الــوزارة إن املســاعدات 
إلــى  ارتفعــت  ملصــر  الخليجيــة 
إضافــة  بعــد  دوالر،  مليــار   21.03
ثالثة مليارات دوالر دعما إماراتيا 

ملشروع اإلسكان االجتماعي.
رقمــني  أمــام  لســنا  هنــا  نحــن 
أكثــر،  بــل  ثالثــة  أو  متناقضــني 
وعلــى الحكومــة أن تقــول لنــا: مــا 
أرقــام  تناقــض  وراء  الســبب  هــو 
خاصــة  الخليجيــة،  املســاعدات 
مليــون  عــن  نتحــدث  ال  ونحــن 
عشــرة  حتــى  أو  فــارق  دوالر 
ماليــني، بــل عــن فــارق يزيــد علــى 

عشرة مليارات دوالر. 
ولتقــل لنا الحكومة: أين ذهبت كل 
هذه املليارات من الدوالرات؟ وملاذا 
لم يتم إدراجها في املوازنة العامة، 
مليــار   10.6 إدراجــه  تــم  مــا  إن  إذ 

دوالر طبقا لكالم وزير املالية.

مليار 
أعلنت شركة قطر غاز )التابعة 
لقطر للبترول الحكومية( أمس، 
عن تشغيل مشروع يهدف للحد 
من حرق الغاز في محطة الغاز 

الطبيعي املسال، في مدينة رأس 
لفان الصناعية بتكلفة مليار 

دوالر.

6
وافقت مصر على شراء الغاز 

الصخري املستخرج، من مشروع 
مشترك لشركة »شل مصر«، 
و«أباتشي« األميركية، في 

الصحراء الغربية، بقيمة تتراوح 
بني 5 و6 دوالرات للمليون وحدة 

حرارية بريطانية.

الكويت تفقد
 50 مليون دوالر 

يوميًا

تترقب الكويت بحذر أسعار 
النفط املتراجعة بشدة. وقال 
خبراء نفطيون إن الكويت 

ستفقد نحو 50 مليون دوالر 
يوميا في حالة هبوط النفط 

إلى 75 دوالرا للبرميل.

توقعات بمزيد 
من الهبوط ألسعار 

الذهب

توقع عدد من املحللني، في 
استطالع أجرته رويترز، 

انخفاض أسعار الذهب إلى 
1000 دوالر لألوقية بحلول 
نهاية العام، وذلك ألول مرة 

منذ عام 2009، رغم صعودها 
3% يوم الجمعة املاضي.

شركة إماراتية 
تشتري حصة من 

»بالم هيلز«

أعلنت شركة »بالم هيلز«، 
ثاني أكبر الشركات العقارية 
املقيدة في البورصة املصرية، 

عن قيام شركة »آبار 
لالستثمار« اإلماراتية، بشراء 
5.1% من أسهمها، من دون 

تحديد حجم الصفقة.

أرقام سهم

كواليس

يا مثبت 
العقل
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انقسام حول جدوى البقاء أو االنسحاب

تركيا وحلف شمال األطلسي

االحتالل يحرّض ضّد أنقرة
»تنظيمات إرهابيّة« توّجه سياسة أردوغان

امتعاض غربي من تأّخر 
انضمام تركيا إلى التحالف 

الدولي ضد »داعش«

تعتقد إسرائيل أّن إصالح 
عالقتها بأنقرة مستحيل 

بوجود أردوغان

إسطنبول ـ باسم دباغ

السياســة  توّجهــات  تغّيــر  أثــار 
الخارجيــة التركية، جداًل متزايدًا 
الســابقني،  العامــني  مــدى  علــى 
أو  املحليــة  اإلعــالم  وســائل  فــي  ســواء 
األجنبيــة، لتكــون عضويــة أنقــرة فــي حلــف 

شمال األطلسي في قلب تلك النقاشات.
النظــر  فــي  األتــراك  املحللــون  ويختلــف 
البعــض  الحلــف.  فــي  تركيــا  عضويــة  إلــى 
قــرار  الســتقاللية  إعاقــة  يراهــا  يــزال  ال 
أنقــرة وقدراتهــا علــى املنــاورة بمــا تتطلبــه 
ــص منهــا، 

ّ
التخل إلــى  مصالحهــا، ويدعــون 

غيــر  بــدت  العضويــة  هــذه   
ّ
أن وخصوصــا 

فّعالــة بمــا يكفــي لحمايــة املصالــح التركيــة 
في الشرق األوسط.

ويؤكــد البعــض اآلخــر أن العضوية، في هذا 
الحلف، كانت وال تزال حجر األســاس، الذي 
وضع تركيا في قلب الكتلة الغربية ملا يزيد 
عــن 62 عامــا. ويدعــون إلــى الحفــاظ عليهــا 
فــي ظــل الفوضى التي تعّم الشــرق األوســط، 
وأيضــا فــي ظل تنامي الطموحات الروســية 
الســتعادة مجــد االتحــاد الســوفييتي. وهــو 
األمر الذي بدا واضحا في األزمة األوكرانية، 
 دخــول تركيــا إلــى الحلــف فــي 

ّ
خصوصــا أن

خمســينيات القــرن املاضــي، فــي عهد رئيس 
الوزراء السابق، عدنان مندريس، كان بدافع 
الســوفييتي  االتحــاد  تغــّول  مــن  الحمايــة 

أثناء حقبة الحرب الباردة.
إلــى  االنضمــام  فــي  التركــي  التأخــر  وكان 
»الدولــة  تنظيــم  ضــد  الدولــي  التحالــف 
فعــل  ردود  أثــار  قــد  )داعــش(  اإلســالمية« 
شــديدة مــن بعــض الجهــات الغربيــة، ومــن 
بينها مقال نائب مدير األبحاث في منظمة 
الدفــاع عــن الديمقراطيــات، والتــي تتخذ من 
لهــا،  مقــرًا  واشــنطن،  األميركيــة،  العاصمــة 
جوناثــان شــانزر، إذ نشــر مقــااًل فــي مجلــة 
»بوليتيكــو« بعنــوان »هل حان الوقت لطرد 
وأكــد  األطلســي؟«.  مــن حلــف شــمال  تركيــا 
فيه أن أداء تركيا، تحت حكم حزب »العدالة 
الخارجيــة،  السياســة  حــول  والتنميــة«، 
كمــا  الحلــف.  فــي  للبقــاء  الســبب  أفقدهــا 

من أنقرة، بداًل من أن يكون حول ما إذا كان 
بالدخــول  البشــمركة  لقــوات  تركيــا  ســماح 

إلى املدينة حّسن رؤية الغرب لتركيا أم ال.

ــاب واملثقفني املقربني 
ّ
لكــن بالنســبة إلى الكت

من الحكومة التركية، فقد كان األمر مختلفا، 
فلــم يكــن اســتياء الغــرب من تركيــا وإصالح 
ذلــك أمــرًا مهمــا، بقــدر مــا كان النقــاش يــدور 
حول إعادة رســم مســار السياسة الخارجية 
التركيــة بمــا يتوافــق مــع مكانة البــالد كقوة 

عاملية مستقلة وقوية.
التركــي  الرئيــس  مستشــاري  كبيــر  ورســم 
مقــال  فــي  بولــوت،  يغيــت  أردوغــان،  رجــب 
واملســاهمات   2023 »عقيــدة  بعنــوان  لــه 
للنظــام  ســيناريوهات طموحــة  املتوقعــة«، 
جديديــن  مركزيــن  بــروز  متوقعــا  العاملــي، 
إضافــة  املقبــل  العقــد  فــي  العامليــة  للقــوى 
إلــى الواليــات املتحــدة، همــا كل مــن الصــني 
وتركيــا، مطالبــا باتخــاذ الخطــى الروســية، 
بقيــادة الرئيــس الروســي فالديميــر بوتــني، 

في السياسة العاملية مثااًل على ذلك.
وفــي مقــال آخــر لــه بعنــوان »هــل يخططــون 
فــي  األطلســي  شــمال  حلــف  مــن  ــل 

ّ
لتدخ

تركيــا؟«، أشــار بولــوت إلــى أن هنــاك »قــوى 
قــذرة« داخــل وخــارج تركيا، هــي ذاتها التي 
اســتخدمها »االنقالبيــون« مــن العســكر فــي 
املاضــي، والتــي تأكد بشــكل ال يقبل النقاش 
أنهــا لــن تســتطيع إســقاط حكومــة »العدالــة 
اآلن  تســعى  االنتخابــات،  عبــر  والتنميــة« 
ــل دولي في تركيا ُيســقط الحكومة 

ّ
إلــى تدخ

تحت مظلة حلف شمال األطلسي.

مــن جهتــه، تســاءل الكاتــب، تامــر كوكمــاز، 
فــي مقــال فــي صحيفــة »يني شــفق« التركية 
املواليــة للحكومــة، »عّمــا قّدمــه حلــف شــمال 
األطلســي لتركيــا منــذ دخولها إلــى صفوفه 
عام 1952«، معتبرًا أنه »بالنسبة إلى تركيا، 
العســكرية،  االنقالبــات  يعنــي  الحلــف  كان 
أزمــات  الســلطة،  علــى  العســكر  وصايــة 
أزمــات،  مجتمعــي،  اســتقطاب  اقتصاديــة، 
عــدم  اســتفزاز،  داخلــي،  واقتتــال  صــراع 
اســتقرار، قمع وتعذيب، دماء، دموع وموت، 

قتل خارج القانون وإرهاب منظم«.
ويــرى الكثيــر مــن الباحثــني األتــراك أن هــذه 
الجيــش  ثقــة  زت 

ّ
عــز الحلــف  فــي  العضويــة 

التركــي بنفســه، كونــه الركيــزة األساســية فــي 
الحرب الباردة ضد االتحاد السوفييتي، مما 
جعــل الجنــراالت يجــرؤون علــى الخــروج مــن 
الثكنات ليصبحوا العبا مؤثرًا في السياسة.

داخــل  النقــاش  يتزايــد  ذلــك،  غضــون  فــي 
أروقة الحكم في أنقرة حول سياســات حلف 
الكثيــر  شــمال األطلســي األخيــرة، إذ يؤمــن 
ــاع القــرار فــي تركيــا بــأن الحلــف ال 

ّ
مــن صن

يــزال يغفــل التهديدات، التي تواجهها تركيا 
لحســاب مصالــح الواليــات املتحــدة والــدول 
معهــا  تتحالــف  التــي  األساســية،  الغربيــة 
فيمــا  واضحــا  هــذا  وبــدا  تقليــدي،  بشــكل 
يخص اســتراتيجية التحالــف الدولي لقتال 
»داعــش«، والــذي طلــب مــن تركيــا أن تكــون 
جزءًا منه، على الرغم من أن االستراتيجية ال 
تلبي املخاوف التركية، وال تأخذ ما تعتبره 

الحكومة التركية تهديدًا بعني االعتبار.
ســوى  التحالــف  فيــه  يهتــم  ال  وقــت  وفــي 
بضرب »داعش« بأية طريقة، تتنازع تركيا، 
وهــي وريــث الســلطة العثمانيــة، الكثيــر مــن 
املشــاعر ضــد مــا تعتبــره حمــالت التصفيــة 
ضــد املســلمني، التــي ال تــزال متواصلــة منــذ 
العــراق،  أو  ســورية  فــي  ســواء   ،2011 عــام 
البلديــن.  فــي  وحلفائهــا  إيــران  بقيــادة 
وتــرى أنقــرة أنــه ال بــد مــن أن ُيوضــع النظام 
الســوري، بقيــادة بشــار األســد، علــى الئحــة 
األهــداف كونــه املســّبب الرئيســي واملباشــر 
لــكل مــا يحصــل. كمــا تصاعــد غضــب واســع 
فــي صفــوف أصحــاب القــرار فــي أنقــرة، بعد 
تقديــم واشــنطن مســاعدات عســكرية لقوات 
الحماية الشــعبية، من دون أي اتفاق مســبق 

مع تركيا.
أمــا الشــعب التركــي، وعلــى عكس دول حلف 
ينفــر  أصبــح  األخــرى،  األطلســي  شــمال 
بعــد  تحديــدًا  الحلــف،  مــن  متزايــد  بشــكل 
حــرب أفغانســتان، وبالتالــي، فــإن الســردية 
التقليديــة التــي تؤكــد بــأن الحلــف ال غنــى 
عنــه بالنســبة إلــى تركيــا كضامــن أساســي 
لألمــن عبــر أوروبــا واألطلســي، بــدأت تفقــد 

جاذبيتها بالنسبة إلى معظم األتراك.
صنــدوق  أعلنــه  الــرأي،  اســتطالع  وأظهــر 
ســبتمبر/أيلول   10 فــي  األملانــي،  مارشــال 
مــن  املائــة  فــي   45 مــن  أكثــر   

ّ
أن املاضــي، 

ة مع الصني 
ّ
األتراك يؤيدون عالقات مســتقل

والشــرق األوســط، كما أن معظمهم يؤيدون 
»سياســة خارجيــة مســتقلة«، األمــر الــذي ال 
بد من أن يثير قلق الحلف، ألنه يدل على أن 
األتــراك يعارضــون الســعي وراء التحالفــات 

الدولية والتعاون مع الغرب.

لــم تعــد شــريكا   تركيــا ببســاطة 
ّ
اعتبــر »أن

فــي الحلــف، ولــم تعــد أيضا شــريكا في قتال 
داعش«.

فاتــح  املعــروف،  التركــي  الكاتــب  رأى  كمــا 
ســيتم  »هــل  بعنــوان  لــه  مقــال  فــي  أتــاالي، 
طــرد تركيــا مــن حلــف شــمال األطلســي«، أن 
تركيــا بتعاطيها مع أزمات املنطقة تنجرف 
إلــى  إذ وصلــت  الغــرب،  عــن  بعيــدًا  بســرعة 
منعطــف حاســم آخــر مــع أزمــة مدينــة عــني 
النقــاش  أن  إلــى  مشــيرًا  الســورية،  العــرب 
يجــب أن يكــون حــول أســباب اســتياء الغرب 
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ــف رئيس الوزراء اإلســرائيلي، بنيامني 
ّ
يوظ

ومستشــاريه،  وزرائــه  وكبــار  نتنياهــو، 
الخــالف بــني تركيــا والغــرب بشــأن سياســة 
للتدليــل  ســورية،  ضــد  الدولــي  التحالــف 
اإلرهابيــة«.  »التنظيمــات  أنقــرة  دعــم  علــى 
تأثــر   

ّ
أن للغــرب  يثبتــوا  أن  إلــى  ويســعون 

أردوغــان،  طيــب  رجــب  التركــي،  الرئيــس 
بأيديولوجّيــة إســالمّية متطّرفــة هــو الــذي 
الضربــات  فــي  املشــاركة  رفــض  وراء  يقــف 
التــي تســتهدف تنظيم »الدولة اإلســالمية«، 

وليس أّية اعتبارات أخرى.
موشــيه  اإلســرائيلي،  األمــن  وزيــر  ويــكاد 
علــى  مناســبة،  كل  فــي  يحــرص  ياعلــون، 
األساســي،  االعتبــار   

ّ
أن إلــى  األنظــار  لفــت 

الــذي يوّجــه السياســة التركيــة، هــو ضمــان 
ولــم  اإلســالمّية.  التنظيمــات  قــّوة  تعزيــز 
الصحافــي  املؤتمــر  خــالل  ياعلــون  يتــردد 
الــذي عقــده فــي واشــنطن أخيــرًا، مــع وزيــر 
كل  وفــي  هاغــل،  تشــاك  األميركــي  الدفــاع 
معــه،  أجريــت  التــي  التلفزيونيــة  املقابــالت 
التنظيمــات  »عــراب  بـ أردوغــان  وصــف  فــي 
مــا  إلــى  ويســتند  املنطقــة.  فــي  اإلرهابّيــة« 
يقــول إنــه »معلومــات اســتخبارّية«، ليّدعــي 
»حمــاس«  لحركــة  ســمح  قــد  أردوغــان  أن 
بنقــل مقــّر قيادتهــا فــي الخــارج عمليــا إلــى 

اسطنبول.
وفــي مســعى إلــى زعزعــة مكانــة تركيــا فــي 
ياعلــون  يتســاءل  األطلســي،  شــمال  حلــف 
»كيف يمكن التسليم بأن تسمح دولة عضو 
فــي الحلــف لعضو املكتب السياســي لحركة 
حمــاس، صالــح العــاروري، بــإدارة عمليــات 

الحركة اإلرهابّية من إحدى مدنها؟«.
تهــّدد  أردوغــان  تركيــا  أن  مــن  ويحــذر 
خــالل  مــن  والعالــم،  املنطقــة  اســتقرار 

مدعيــا  اإلرهابّيــة«،  »التنظيمــات  دعمهــا 
 العــاروري، يديــر، مــن مقــر إقامتــه فــي 

ّ
بــأن

التــي  املقاومــة،  عمليــات   
ّ

كل إســطنبول، 
الغربّيــة  ــة 

ّ
الضف فــي  إســرائيل  تســتهدف 

مــن  إســرائيل  فــي  وهنــاك  منهــا.  وانطالقــا 
ذاكرتهــم   

ّ
أن إلــى  األميركيــني  نظــر  يلفــت 

قصيــرة، وأن ســلوك أردوغــان ليــس مفاجئــا 
أو طارئــا، إذ يشــيرون إلــى رفضــه عــام 2003 
الســماح للطائــرات األميركّية باالنطالق من 
قواعد جوّية تركّية لضرب الجيش العراقي.

وتــؤدي مراكــز التفكيــر، املرتبطــة بمؤّسســة 
فــي  رئيســيا  دورًا  أبيــب،  تــل  فــي  الحكــم 
وفــي  ورئيســها.  تركيــا  علــى  التحريــض 
خالصة دراسة صادرة عن »مركز يروشليم 
يديــره  الــذي  والدولــة«،  املجتمــع  لدراســة 
دوري غولد، كبير املستشــارين السياســيني 
لنتنياهــو، يــرد أن تركيــا أصبحــت »الداعــم 
الرئيســي للتنظيمــات اإلرهابّيــة فــي منطقة 
الشــرق األوســط بأســرها. وتنــّوه الدراســة، 

املنشــورة في الثاني من الشــهر الحالي، إلى 
 مــن 

ّ
 تركيــا نجحــت فــي تعزيــز عالقــة كل

ّ
أن

حركــة »حمــاس« بـ«جبهــة النصــرة«. ويأتــي 
هــذا الزعــم علــى الرغــم مــن الفــروق الكبيــرة 
»حمــاس«  أن  حقيقــة  وتجاهــل  التنظيمّيــة 
، صراعا مع تنظيمات 

ً
خاضــت فــي غزة مثال

جهادّية مماثلة لـ«جبهة النصرة«.
إســرائيلي  توّجــه  يبــرز  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
لضرب ثقة الغرب باملؤّسسات التركية. على 
ســبيل املثــال، باتــت إســرائيل تحــّرض علــى 

القطــاع املصرفــي التركــي، وتتهــم املصــارف 
ســتخدم في تبييض أموال 

ُ
التركية بأنها »ت

التنظيمات اإلرهابية«.
العســكري  ــق 

ّ
املعل ينقــل  اإلطــار،  هــذا  وفــي 

لصحيفــة »هآرتــس«، عامــوس هارئيــل، فــي 
الثالــث  بتاريــخ  الصحيفــة  نشــرته  تقريــر 
والعشــرين مــن الشــهر املاضــي، عــن محافــل 
 حركة »حماس« 

ّ
أمنّية إســرائيلّية، قولها إن

ة الغربّية 
ّ
تحّول أموااًل لناشــطيها في الضف

ة، بغية دفعهم إلى تنفيذ عملّيات 
ّ
وقطاع غز

ضد أهداف إسرائيلّية.
علــى  إســرائيل  يغــري  مــا  أن  الواضــح  ومــن 
التركــي،  القطــاع املصرفــي  التحريــض علــى 
هــو نجاحهــا فــي دفــع الواليــات املتحــدة إلى 
ه 

ّ
فرض عقوبات على البنك العربي، بحّجة أن

خدم لنقــل األمــوال لناشــطي »حمــاس« 
ُ
اســت

تل فيها مســتوطنون 
ُ
الذيــن نفــذوا عمليات ق

يهود، يحملون الجنسّية األميركّية.
الوقــت  فــي  األميركــي،  القضــاء  وينشــغل 
ضــد  كبيــرة  دعــوى  مناقشــة  فــي  الحالــي، 
بنــك »أوف تشــاينا«، أكبــر البنــوك الصينيــة 
 حركة »حماس« استخدمته أيضا 

ّ
بحّجة أن

لنقل األموال إلى ناشطيها. 
إســرائيل  اختيــار   

ّ
أن الواضــح  ومــن 

اســتراتيجّية الهجــوم املباشــر علــى تركيــا، 
جــاء بعــد أن توّصلــت القيــادة اإلســرائيلّية 
ــه يســتحيل إصــالح 

ّ
إلــى اســتنتاج مفــاده أن

 حكم حزب »العدالة 
ّ

العالقة مع أنقرة، في ظل
والتنميــة«. وقــد عــزا نائــب وزيــر الخارجّيــة 
شــعوره  هنغبــي،  تســاحي  اإلســرائيلي، 
باليــأس مــن إمكانّيــة وقــف تدهــور العالقات 
مع أنقرة، إلى التحّوالت الكبيرة التي حدثت 
الجيــش  توقــف   

ّ
أن مســتنتجا  تركيــا،  فــي 

العلمانّيــة،  حامــي  دور  تأديــة  عــن  التركــي 
أفقد إسرائيل القدرة على مواصلة استغالل 

التعاون االستراتيجي مع األتراك.

أّكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، خالل اتصال هاتفي بكل 
من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس خالد مشعل، دعم بالده للقدس. وقال: »ليعلم من يريد هدم 
فرق  ال  َّه  أن األقصى،  المسجد  وهي  األولــى،  قبلتنا  وتخريب  القدس، 
المشرفة، فحمايتهما والذود  األقصى، والكعبة  المسجد  بين  عندنا 
عنهما يعد أمرًا إلهيًا«. وشدد على »أننا سنكون في مواجهة الظلم.

نتنياهو، تأييده دولة  بنيامين  بعد أن أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيليّة، 
كرديّة في شمال العراق، ترّوج النخب اليمينيّة أّن الحّل األمثل الستقرار 
في  يتمثّل  »داعــش«،  تنظيم  خطر  على  وللقضاء  وسورية،  العراق 
إقامة دولة قوميّة لألكراد، في العراق وسورية وتركيا. وفي مقال، 
كوبي  الباحث،  تحّدث  اإلسرائيلية،  ريشون«  »ميكور  صحيفة  نشرته 
حال  في  الغرب،  بها  سيتمتّع  هائلة«  »إيجابيّة  عائدات  عن  ميخال، 

إقامة الدولة الكرديّة.

داود أوغلو: سنحمي القدس

دولة قومية كرديّة

يتصاعد النقاش 
في تركيا حول جدوى 

البقاء داخل حلف شمال 
األطلسي، في ظل 

تساؤالت عما قّدمه 
لتركيا، وخصوصًا أن 

الكثير من صنّاع القرار 
في أنقرة يرون أن 

الحلف يغفل تهديدات 
تواجهها البالد لحساب 

المصالح الغربيّة

تساؤالت عّما قّدمه حلف شمال األطلسي لتركيا منذ انضمامها إليه )األناضول(

■ يتنازلون بتطبيق عدالة 
ومساواة بالقانون.. يقتلوننا 

ثم يلوموننا عندما نقوم 
باحتجاجات ومظاهرات.. الله 
يخلف على هيك »ديموقراطية 

#كفر_كنا #فلسطني

■ فليحاَكم القتلة املباشرون 
ومسؤولوهم في جريمة اإلعدام 

امليداني للشاب #خير_حمدان

■ تعّمد #نتنياهو #اإلرهاب 
بأهل #غزة وأدًا لـ #االنتفاضة_

الثالثة لكن أحداث #املسجد_
األقصى و #الدهس وقتل 

#خير_حمدان بـ #كفر_كنا 
أعادتها للواجهة

■ في #القدس كل األعمال 
البطولية، التي قام بها األفذاذ 

أخيرًا، كانت فردية ومع ذلك 
أشقت بني صهيون. ال بد 

م 
ُ
لهذه القلوب املتوقدة من ينظ

نبضاتها.

■ كل يوم القهر والوجع جوا 
القلب بيزيد يا #أقصى.

■ شو هي أبعد عاصمة 
بالعالم؟ أكيد القدس. ليش؟ 
ألنهم من سنني بيحكوا يا 
ا قادمون ولسا ما 

ّ
قدس إن
وصلوا.

■ القدس هي الحياة واأليام 
والقضية. هي كلنا وكلنا هي
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ذكــر بيــان أصدرتــه الحكومة 
لــدول  اجتمــاع  فــي  الكنديــة 
أن  الهــادي،  واملحيــط  آســيا 
البنكني املركزيني للصني وكندا اتفقا 
علــى نظام مقايضــة عملة بقيمة 200 
مليــار يــوان )32.6 مليار دوالر( أو 30 
البنــك  وأوضــح  كنــدي.  دوالر  مليــار 
املركــزي الصينــي فــي بيــان منفصــل 

أن االتفاق مدته ثالثة أعوام. 

هيلــز«  »بالــم  شــركة  قالــت 
شــركة  أكبــر  ثانــي  للتعميــر 
فــي  مدرجــة  عقــاري  تطويــر 
البورصــة املصريــة، أمــس، إن شــركة 
»آبار لالســتثمار« اإلماراتية اشــترت 
حصــة %5.1 قابلــة للزيــادة من أســهم 
الشــركة مــن خالل بورصــة مصر. ولم 
تذكــر »بالــم هيلز« أي تفاصيل مالية 

للصفقة.

فــي  قطــر  بورصــة  أعلنــت 
ســيتم  أنــه  أمــس،  لهــا  بيــاٍن 
اإلفصــاح عــن كبــار املالك في 
الشــركات املدرجــة، بــدءًا مــن 4 يناير/
هيئــة  وكانــت   .2015 الثانــي  كانــون 
أصــدرت  قــد  املاليــة  لألســواق  قطــر 
مؤخــرًا عدة تشــريعات جديــدة، منها 
اإلفصــاح يوميــا عــن كبار املســاهمني 
رأس  مــن  فأكثــر   5% يملكــون  الذيــن 

املال.

التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
كونــج  هونــج  لشــركة 
أمــس،  ينــج،  تشــون  ليونــج، 
بنســبة  ســينمو  الصــني  اقتصــاد  إن 
العــام.  هــذا  و3%   2 بــني  تتــراوح 
يتحــدث  التنفيــذي  الرئيــس  وكان 
فــي قمــة الرؤســاء التنفيذيــني ملنتدى 
آســيا  لــدول  االقتصــادي  التعــاون 
واملحيط الهادي )ابيك( في العاصمة 

الصينية بكني.

»مــراس  شــركة  تعتــزم 
مــن  تتخــذ  التــي  القابضــة« 
مدينــة دبــي مقــرًا لهــا، طــرح 
%40 من أســهم شــركة »دبي بارك آند 
ريــزورت« - إحــدى شــركاتها التابعــة 
- لالكتتــاب العــام وذلــك لجمــع نحــو 
2.5 مليــار درهــم )680 مليــون دوالر(.
وتتوقع مصادر أن تتم عملية الطرح 

في 17 من الشهر الجاري.

قالت شــركة »اإلنماء طوكيو 
ســوق  فــي  املقيــدة  ماريــن« 
املال الســعودية، أمس األحد، 
نحــو  بلغــت  املتراكمــة  إن خســائرها 
بلغــت  حيــث  رأســمالها،  مــن   51.7%
الخســائر بنهايــة الربــع الثالــث 99.5 

مليون ريال )26.5 مليون دوالر(.

■ القطــاع الخــاص املصــري يتجــه بقــوة 
إلى اســتيراد نحو خمســة مليارات متر 
مكعــب مــن الغــاز مــن حقــل تمــار، كيف 

ترى هذه الخطوة؟
القطــاع  ينــوي  الــذي  تمــار  حقــل  بدايــة. 
الطبيعــي  الغــاز  شــراء  املصــري  الخــاص 
منــه، يقــع فــي امليــاه اإلقليميــة لدولــة لبنــان 
العربية الشــقيقة، واســتولت عليه إســرائيل 
يعــد  الحقــل  هــذا  مــن  الغــاز  شــراء  جــورا. 
مســاعدة ومساندة لكيان يغتصب الحقوق 
لبنانيــة  دعــاوى  هنــاك  يــوم.  كل  العربيــة 
دوليــة  ومنظمــات  هيئــات  أمــام  وشــكاوى 

مختلفة بهذا الشــأن.

طاقــة خانقــة، حاليــا،  بأزمــة  تمــر  لكــن مصــر   ■
دعتهــا لتقليــص دعم املواد البترولية في موازنتها 

للعــام الجاري فما الحل؟
ليس الحل في اســتيراد الغاز من إســرائيل. 
االعتمــاد  يمكــن  آخــرون  منتجــون  ثمــة 
عليهم. فضال عن ثروات الغاز الطائلة التي 
تضيعها مصر لصالح جيرانها في حوض 
التراجــع  الضــرورة  مــن  املتوســط.  البحــر 
عــن االتفاقيــات الثنائيــة الخاصــة بترســيم 
الحــدود البحريــة بــني مصــر وقبــرص التــي 
املؤقــت  الرئيــس  فتــرة  خــالل  توقيعهــا  تــم 
عدلــي منصــور، إذ إن قانــون البحار الدولي 
ال يجيز هذه االتفاقيات الثنائية بني الدول 
يجــب  مــا.  بحــر  علــى  املطلــة  أو  املتالصقــة 
االتفاقيــة جماعيــة وليســت  هــذه  تكــون  أن 

ثنائية.

■ وبم تفســر عقد مثل هذه االتفاقيات والتحالف 
لته مصــر مــع اليونــان وقبــرص 

ّ
الثاثــي الــذي شــك

يوم السبت؟
الخاطــئ،  بالطريــق  تســير  مصــر  لألســف 
قبــرص واليونــان علــى  مــع  وتتبنــى حلفــا 
حســاب مصالحها االقتصادية والسياسية 

أيضــا نكاية باألتراك. 
 
ّ
لكــن وكــره،  حــب  يوجــد  ال  السياســة  فــي 
الوقــت  فــي  الدولــة  أمــور  علــى  القائمــني 
إدراك  عليهــم  ذلــك،  يفهمــون  ال  الحالــي 
هــو  واحــد  مبــدأ  علــى  تقــوم  السياســة  أن 
الحصــول  هــي  املصلحــة، ومصلحــة مصــر 
حقــول  مــن  االقتصاديــة  حقوقهــا  علــى 
الغــاز فــي ميــاه املتوســط والتي تفــرط فيها 
بإرادتهــا. فبــَم نفســر زيــارة عدلــي منصــور 
األخيرة لليونان دون أية أسباب، واليونان 
تعاني أزمات اقتصادية طاحنة؟ فضال عن 
الحلــف الثالثــي الــذي دعــت إليــه مصــر مــع 

قبرص واليونان.

إبراهيم يسري
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■ ذكرتــم أن مصــر وقعــت االتفاقيــة مــع قبــرص 
فهــل مــن املمكن قانونيا التراجع عنها؟

هــذه  عــن  التراجــع  مصــر  حــق  مــن  نعــم. 
االتفاقيــة ورفــع األمــر إلــى محكمــة البحــار 
الهــاي  فــي  الدوليــة  والعــدل  جاميــكا،  فــي 
بهولندا، نظرا ألن االتفاقية تهدر مساحات 
الجــرف  فــي  الواقعــة  املناطــق  مــن  كبيــرة 
القاري واملياه االقتصادية، اســتنادا إلى أن 
جيز 

ُ
املــادة 74 مــن قانــون البحار الدولي ال ت

أو  املطلــة  الــدول  بــني  الثنائيــة  االتفاقيــات 
املتالصقــة فــي مــا يتعلــق بترســيم الحــدود 

البحرية.
لك أن تعرف أن أحد الحقول التي تستخرج 
إسرائيل منها الغاز حاليا، يبعد عن ميناء 
حــني  فــي  شــماال،  متــرا  كيلــو   190 دميــاط 
يبعــد عــن إحــدى املدن اإلســرائيلية أكثر من 
270 كيلــو متــرا، نحــن نفــرط فــي حقوقنــا، 
فــي  التفريــط  هــذا  مــن  ملصلحــة  وأتســاءل 
عــن  االجابــة  إن  وأحفادنــا.  أوالدنــا  ثــروات 
محــاوالت  هنــاك  أن  عــن  تخــرج  ال  الســؤال 
كبيــرة » لتقزيــم مصــر«؛ ســواء عبــر الــدور 
النيــل  نهــر  وميــاه  الجنــوب  فــي  اإلثيوبــي 
أو عبــر التفريــط فــي حقوقنــا االقتصاديــة 

والســيادية في مياه البحر املتوسط.

هــذه  مــن  مزايــا  علــى  قبــرص  حصلــت  هــل   ■
االتفاقية؟

نعــم، هــذه االتفاقيــة منحــت قبــرص مناطق 

املصريــة،  االقتصاديــة  امليــاه  مــن  كبيــرة 
ضمــن  تقــع  مســاحة  هنــاك  أن  عــن  فضــال 
املياه االقتصادية املصرية، وبها احتماالت 
كبيرة لوجود غاز ُمنح لقبرص حق البحث 
فــي القســم املصــري مــن دون أن يكــون ملصــر 
حــق التنقيــب في الجانب القبرصي. ال أفهم 
ــع هــذه االتفاقيــة علــى 

ّ
كيــف يرضــي مــن وق

نفسه ذلك.

■ وكيــف تــرى األســعار املعلنــة التــي ستشــتري 
بها مصر الغاز من حقل تمار الذي يسيطر عليه 

االحتال اإلسرائيلي؟
األســعار املعلنة حتى الوقت الحالي، تشــير 
إلــى أن املصريــني سيشــترون الغاز من حقل 
تمــار بســعر يصــل إلــى 7.5 دوالر للمليــون 
الغــاز  وحــدة حراريــة. بينمــا باعــت مصــر، 
التــي أسســها  املتوســط،  عبــر شــركة شــرق 
رجــل األعمــال الهــارب، حســني ســالم، قريــب 
حســني  املخلــوع  الرئيــس  بنظــام  الصلــة 

وحــدة  للمليــون  ســنتا   75 بنحــو  مبــارك، 
حراريــة، قبــل أن يتــم تعديــل الســعر إلى 3.5 

دوالر.

■ لكــن بعــض مســؤولي وزارة البتــرول املصريــة 
مــوارد  بإضافــة  مشــروط  االســتيراد  أن  ذكــروا 
ماليــة للخزانــة العامــة للدولــة، وتلميحات بضرورة 
تخلــي إســرائيل عــن دعــوة التحكيم الدولي بشــأن 
توقف ضخ الغاز املصري إليها، كيف ترى عملية 

املساومة؟
القطــاع الخاص ال يســتطيع اســتيراد الغاز 
مــن  حكوميــة  موافقــة  دون  إســرائيل  مــن 
وزارة البتــرول والشــركة القابضــة للغــازات 
العامــة للبتــرول، إذ إن عمليــات  الهيئــة  أو 
القطــاع  يؤديهــا  أن  الصعــب  مــن  توزيعــه 

الخاص.
أمــا فــي ما يتعلــق باملوارد املالية، فإن إلغاء 
االتفاقيــات الثنائيــة مــع قبــرص واإلطاريــة 
مــع اليونــان التــي وقعهــا الرئيــس الحالــي 

بنــاء علــى نصيحــة  السيســي  الفتــاح  عبــد 
إســماعيل،  شــريف  الحالــي  البتــرول  وزيــر 
ســتدخل عوائــد مالية فقــط من ثالثة حقول 
مليــار   200 مــن  بأكثــر  مصــر  عنهــا  تخلــت 
دوالر. هــذا املبلــغ كفيــل بالقضــاء علــى أزمة 
فــي  املصريــني  مــن   %60 يقــع  التــي  الفقــر 
براثنهــا وتحولنــا إلــى دولــة خليجية مطلة 

على املتوسط.
وفــي مــا يتعلــق بعمليــة املســاومة بتخلــي 
إســرائيل عــن دعوة التحكيــم الدولي، علينا 
أن نعــرف أن شــركة شــرق املتوســط شــركة 
فــي  وتســجيلها  تأسيســها  تــم  مصريــة 
الهيئــة العامــة لالســتثمار، ووفقــا لذلك فإن 
منازعــات الشــركة تخضــع للقانون ولوالية 

القضاء املصري.

■ هنــاك تلميحــات فــي كامكــم أن هنــاك جهــا 
متعمــدا باإلضرار باملصالح االقتصادية املصرية 

في غاز املتوســط، فهل تقصد ذلك؟

التعمــد  حــد  إلــى  يصــل  جهــل  هنــاك  نعــم 
ملصــر،  االقتصاديــة  باملصالــح  باإلضــرار 
البتــرول  شــركات  أن  نعتــرف  أن  وعلينــا 
أقــوى مــن الحكومــة املصريــة ذاتهــا، فمثــال 
شــركة رويــال داتــش شــل ثانــي أكبــر شــركة 
للطاقــة علــى مســتوى العالــم، حصلــت علــى 
فــي منطقــة  الغــاز  عــن  تنقيــب  امتيــاز  حــق 
نيميــد، الشــركة ذكــرت أنهــا وجــدت كميــات 
ضخمــة مــن الغــاز، إال أنهــم فجــأة انســحبوا 
محاســبة  ودون  أســباب،  أيــة  إبــداء  دون 
اإلخــالل  عــن  للشــركة  البتــرول  وزارة  مــن 
بالتعاقــد واألضــرار التي وقعت على مصر. 
هــذه الوقائــع تؤكــد أن هنــاك ضغوطا قوية 
مورست على الشركة إلثنائها عن استكمال 
االمتيــاز،  منطقــة  فــي  والتنقيــب  البحــث 
ومســؤولونا غضــوا الطــرف عــن ذلــك. هم ال 
يريــدون مصــر قوية، هــم يريدونها ضعيفة 
في إطار تنفيذ مخططهم بتقســيم املنطقة.

■ ماذا عن قضية برتش بتروليوم التي أثرتها مع 
املهنــدس حاتــم عــزام رئيــس لجنة الطاقــة بمجلس 

الشعب املاضي؟
األســبق  البتــرول  وزيــر  فهمــي  ســامح 
الكيــان  إلــى  البتــرول  بيــع  ومهنــدس 
ــع اتفاقيــة مــع شــركة برتش 

ّ
الصهيونــي، وق

بتروليــوم تبيــح حصول الشــركة على كامل 
الكميــات املكتشــفة مــن الغــاز، علــى أن يكون 
الشــراء.  عمليــات  فــي  األولويــة  حــق  ملصــر 
وخــالل فتــرة حكــم الرئيــس محمــد مرســي، 
إلــى  كمــال،  أســامة  البتــرول،  وزيــر  ذهــب 
رئيــس الــوزراء هشــام قنديــل مرافقــا لوفــد 
فــي محاولــة إلبــرام االتفاقيــة،  الشــركة  مــن 
وكان ذلك أحد األسباب التي جعلت مرسي 

يقيل أســامة كمال من وزارة البترول.

■ وملــاذا لــم يعمــل مرســي علــى ترســيم الحــدود 
البحريــة مع هذه الدول؟

مرسي لم يكن لديه مستشارون، على دراية 
يجــب  ال  حقيقــة  وهــذه  باملوضــوع  كافيــة 

التغاضي عنها.

■ بشــأن إســرائيل وتنقيبهــا عــن الغــاز فــي امليــاه 
االقتصادية الفلســطينية ماذا عن غزة؟

ظهر في وسائل اإلعالم 
ُ
إسرائيل ال تريد أن ت

أنهــا تنقــب عــن الغــاز فــي بحر غــزة، حتى ال 
يقــال إنهــا تنهــب ثروات الغير ويســبب ذلك 

لهــا حرجا لدى املجتمع الدولي.

■ هــل أنــت راض عــن حملــة ال لبيــع الغــاز للكيــان 
الصهيونــي التــي أسســتها أنــت ملنــع تصدير الغاز 

املصري إلســرائيل، قبل ثمانية أعوام؟
نعــم. كل األوضــاع التــي نراهــا اليــوم تثبــت 
التــي  إلســرائيل،  الغــاز  لبيــع  ال  حملــة  أن 
خضناهــا ضــد نظــام قمعي فــرط في حقوق 

املصريــني، كانت صحيحة. 
وقــت أن قمنــا برفــع القضيــة فــي 2008، وتــم 
رفــع قضايــا كيدية ضدي تحت دعوى نشــر 
أخبــار كاذبــة تضر االقتصاد املصري كانت 
عقوبتهــا تصــل إلــى 9 ســنوات. لقــد أخبرنا 
بالــكاد  املوجــود  االحتياطــي  أن  الحكومــة 
ســيكفي حتــى 2020، واآلن هــم يعرفون ذلك 

جراء األزمة الحالية.

الرباط ـ مصطفى قماس

إلــى  البريطانيــون  القمــح  مصــدرو  يســعى 
قمــح  بشــراء  املغاربــة  املســتوردين  إغــراء 
كبيــر  فائــض  لديهــا  التــي  املتحــدة،  اململكــة 
علــى مســتوى اإلنتــاج تســعى إلــى تصريفــه 
فــي بلــدان مثــل املغــرب الــذي يعــد أحــد أكبــر 

املستوردين للقمح في العالم.
وأوضــح مســؤولو هيئــة صــادرات الحبــوب 
ســتصدر  املتحــدة  اململكــة  أن  البريطانيــة، 
املوســم  فــي  القمــح  مــن  طــن  مليــون   3.34
الحالي. ومن أجل إقناع املستوردين املغاربة 
بشــراء القمح البريطاني لم يألوا املســؤولون 
إقناعهــم  ســبيل  فــي  جهــدا  البريطانيــون 

بجودة منتجهم.
وبلــغ محصــول القمح البريطاني في موســم 
2015/2014 حوالى 16.26 مليون طن، مقابل 
11.92 مليــون طــن قبــل ذلك، في الوقت نفســه 

وصل محصول الشعير إلى 7 ماليني طن، ما 
يتيــح للبريطانيــني العــودة بقــوة إلــى ســوق 

التصدير.
الحبــوب  صــادرات  هيئــة  مســؤولو  وأفــاد 
البريطانيــة، خــالل لقــاء حضره املســتوردون 
صــادرات  أن  البيضــاء،  الــدار  فــي  املغاربــة 
الحبــوب البريطانيــة إلــى املغــرب بلغــت مائة 

ألف طن خالل الخمس سنوات األخيرة.
واحتل املغرب في موسم 2014/2013 املرتبة 
للقمــح  املســتوردة  البلــدان  ضمــن  الســابعة 
البريطاني بعد إسبانيا وهولندا والبرتغال 

وإيرلندا والجزائر وإيطاليا.
بقــوة  العــودة  إلــى  البريطانيــون  ويســعى 
لســوق الحبــوب فــي املغــرب، بعدمــا تراجعوا 
فــي الســنوات األخيــرة. غيــر أنهــم يواجهــون 
فرنســا  مــن  قويــة  منافســة  الســوق  تلــك  فــي 
وكنــدا والواليــات املتحــدة، كذلــك بلــدان مــن 
معتبــرا  مصــدرا  أضحــت  الالتينــة  أميــركا 

للشعير إلى املغرب.
وينــدرج توجــه املصدريــن البريطانيني نحو 
املغرب ضمن سعيهم إلى فتح أسواق شمال 
أفريقيا والواليات املتحدة األميركية وآسيا، 

غزة ـ عبد الرحمن الطهراوي

ســيطرت عالمــات الســعادة على وجــه املوظف 
فــي وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي فــي غــزة، 
عبــد اللــه معــروف، بعد أن أعلنــت وزارة املالية 
فــي القطــاع صرفهــا نصــف راتــب للموظفــني 
العســكريني فــي الحكومــة الســابقة، بحد أدنى 
ألف شيكل )265 دوالرًا(، وأقصى 4500 شيكل 
مكاتــب  عبــر  اإلثنــني،  اليــوم  دوالر(،   1200(
البريد املنتشرة في القطاع، واملصرف الوطني 

اإلسالمي، ومصرف اإلنتاج.
وانشغلت ذاكرة عبد الله )25 عاما( في كيفية 
منــذ  عليــه  املتراكمــة  املاليــة  الديــون  ســداد 
شــهور. ويقــول عبــد اللــه لـــ »العربــي الجديــد« 
إيجابيــة،  خطــوة  راتــب  نصــف  »صــرف   

ّ
إن

يجب أن تتبعها بوادر عملية من قبل حكومة 
التوافــق لالعتــراف بشــرعيتنا وكافــة حقوقنا 
املاليــة والوظيفيــة، وأن تتجنــب التمييــز بــني 

بعــد اشــتداد املنافســة فــي ســوق القمــح فــي 
البلدان األوربية املجاورة.

فــي  البريطانيــني  املصدريــن  اهتمــام  ويجــد 
أكبــر  أحــد  يعتبــر  كونــه  فــي  مبــرره  املغــرب، 
مســتوردي القمــح فــي العالــم، حيــث تتــراوح 
مشــترياته ســنويا بــني 3 و5 ماليــني طــن، مــا 
يســاهم فــي مفاقمــة عجــز امليــزان التجــاري، 
ويؤثر على رصيد البلد من العملة الصعبة.
بــاب  فتــح  علــى  املغــرب  فــي  العــادة  وجــرت 
بــني  املمتــدة  الفتــرة  فــي  القمــح  اســتيراد 
عندمــا  ومايو/أيــار،  األول  أكتوبر/تشــرين 
يبدأ حصاد محصول الحبوب املحلي، حيث 
تعطى األولوية بعد ذلك لتســويق ما ينتجه 

املزارعون املغاربة.
العــام  فــي  الحبــوب  أن محصــول  إلــى  يشــار 
الحالــي لــم يتعــد 6.7 مليــون طــن، مقابــل 9.7 
بانخفــاض  املاضــي،  العــام  فــي  طــن  مليــون 

بنسبة %30.9.
لــوزارة  التابــع  الصــرف،  مكتــب  ويشــير 
االقتصــاد واملاليــة، فــي آخــر بياناتــه، إلــى أن 
التســعة  فــي  القمــح،  مــن  املغــرب  مشــتريات 
أشــهر األولــى مــن العــام الجــاري، بلغــت 1.57 
فــي  دوالر  مليــار   1.16 مقابــل  دوالر،  مليــار 

الفترة نفسها من العام املاضي.
ويفســر ذلــك، حســب مكتب الصــرف، بارتفاع 
 3.5 مــن  قفــزت  التــي  املســتوردة  الكميــات 
مليون طن إلى 5.7 مليون طن، علما أن سعر 
القمــح تراجــع مــن 325 دوالرا للطــن إلــى 274 

دوالرا للطن.
)الطن= 21 قنطارا(

املوظفني، ســواء بني موظفي غزة ورام الله، أو 
املدنيني والعسكريني«.

وتلقى موظفو حكومة غزة السابقة املدنيون، 
نهاية الشهر املاضي، دفعة مالية بمقدار 1200 
دوالر، صرفتها وزارة الشؤون االجتماعية في 
حكومة التوافق، بتبرع من دولة قطر، وأشرف 
علــى عمليــة التوزيــع التي اســتمرت على مدار 

ثالثة أيام، موظفون من األمم املتحدة.
وُحــرم أفــراد وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي 
وبعــض املوظفــني املدنيــني مــن الدفعــة املاليــة 
مالــي  اســتحقاق  أول  مثلــت  والتــي  الســابقة، 
تقدمه حكومة التوافق الوطني، منذ استالمها 
مقاليــد الحكــم فــي الثاني مــن يونيو/حزيران 
املاضــي، ملوظفــي حكومة غزة الســابقة، البالغ 
عددهــم نحــو 50 ألفــا، وتبلــغ فاتــورة رواتبهــم 

نحو 50 مليون دوالر شهريا.
الكيالــي،  يوســف  املاليــة،  وزارة  وكيــل  وذكــر 
فــي بيــان صحافــي، أن الدفعــة املالية ستشــمل 
كـــ  صنفــوا  الذيــن  الداخليــة،  وزارة  موظفــي 
»عسكريني«، واملوظفني املدنيني، الذين ُحرموا 
من تلقي الدفعة السابقة والبالغة 1200 دوالر.
عبــر  ســيكون  الصــرف  أن  الكيالــي  وأوضــح 
مكاتب البريد املنتشــرة في القطاع، واملصرف 
الوطنــي اإلســالمي، ومصــرف اإلنتاج، مشــيًرا 
علــى  املصــارف  مــع  التوافــق  جــرى  أنــه  إلــى 
عــدم خصــم أقســاط املرابحــات؛ نظــرًا للظروف 

االقتصادية الصعبة للموظفني.
والقطاعــات  املؤسســات  كافــة  وشــهدت 
األســابيع  خــالل  غــزة،  قطــاع  فــي  الحكوميــة 
الخطــوات  مــن  متنوعــة  سلســلة  املاضيــة، 
االحتجاجيــة، كاإلضــراب الشــامل عــن العمــل 
االعتصامــات  وتنظيــم  الجزئــي  واإلضــراب 

أمــام مقــر مجلــس الــوزراء والبنــوك، احتجاجا 
علــى عــدم وضــع خطة لدمجهم ضمن موظفي 
الســلطة الفلســطينية، وعــدم تلقيهــم رواتبهــم 
اإلعالمــي  املتحــدث  ورّحــب  منتظــم.  بشــكل 
باســم نقابــة املوظفــني، خليــل الزيــان، بصــرف 
الدفعــة املاليــة للموظفــني العســكريني، ولكنــه 
شــكل  بــأي  التمييــز  عــدم  أهميــة  علــى  شــدد 
بــني املوظفــني املدنيــني والعســكريني، وإخــراج 
إلــى  املبهمــة  الوعــود  دائــرة  املوظفــني  قضيــة 
الخطــوات امللموســة علــى أرض الواقــع. وقــال 
الزيان، في حديثه لـ »العربي الجديد«، »نقابة 
املوظفني ستستمر في الخطوات االحتجاجية 
وفقــا للنتائــج التــي تقــدم علــى األرض، وإلــى 
حــني تلبيــة جميــع مطالــب املوظفــني املتمثلــة، 
باالعتــراف بشــرعيتهم، ودمجهــم فــي الــكادر 
اإلداري الرســمي علــى غــرار موظفــي حكومــة 
بشــكل  رواتبهــم  وصــرف  الســابقة،  اللــه  رام 
مــن خــالل  املاليــة، وليــس  منتظــم عبــر وزارة 
وزارة الشــؤون االجتماعيــة بنظام املســاعدات 

اإلنسانية«.
إنهــاء  فــي  املماطلــة  مــن  الزيــان  واســتغرب 
ملــف املوظفــني وإدخالــه فــي معمعــة األزمــات 
السياســية، مشــيرًا إلــى أن اللجــان القانونيــة 
ــكلت من ِقبل حكومة التوافق لتســوية 

ُ
التي ش

علــى  عملهــا  تباشــر  لــم  املوظفــني  أوضــاع 
أرض الواقــع. يذكــر أن وزارات العــدل والعمــل 
التــي  واملــرأة،  واإلســكان  العامــة  واألشــغال 
يترأســها وزراء مــن غــزة، أغلقــت أبوابهــا أمس 
نقابــة  عنــه  أعلنــت  إلضــراب  ا 

ً
تنفيــذ األحــد، 

املوظفــني فــي القطــاع العــام، ضمــن الخطــوات 
تجــاوب  لعــدم  تنفذهــا،  التــي  االحتجاجيــة 

حكومة التوافق مع مطالبها.

بريطانيا تبحث عن مشترين صرف نصف راتب لموظفي غزة العسكريين
للقمح في المغرب

صفقات

أخبار

أرباح وخسائر

يصف السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير خارجية مصر األسبق، 
المياه  في  الموجود  تمار  حقل  من  الغاز  استيراد  بالده  عزم 
االقتصادية اللبنانية، وتسيطر عليه إسرائيل، بأنه مساعدة لكيان 
الخاصة  االتفاقيات  أن  إلى  مشيرا  العرب،  ثروات  ينهب  محتل 
التي وقعتها مصر خالل  البحرية مع قبرص  الحدود  بترسيم 
 3 مصر  على  ضيّعت  منصور،  عدلي  المؤقت،  الرئيس  فترة 

حقول غاز

ارتفاع إيرادات الزكاة 
والضرائب في السعودية

مستثمرون كويتيون 
يهددون بمحاكمة مصر 

قطر تسترجع الغاز المتبخر

العربي الجديد

يعتزم مســتثمرون كويتيــون، يملكون 
املصريــة،  العيــاط  مدينــة  فــي  أرضــا 
ملقاضــاة  الدولــي  للتحكيــم  اللجــوء 
الحكومــة املصريــة بشــأن األرض التــي 
ألــف فــدان  تمتــد مســاحتها لنحــو 26 
ويعــود  القاهــرة.  جنــوب  والواقعــة 
النــزاع بشــأنها فــي تحويلها من أرض 
زراعيــة إلــى عمرانيــة مــن قبــل الشــركة 
املصرية الكويتية للتعمير والتنمية. 

وتعــود القضيــة إلــى عــام 2002، عندما 
مــن  بقــرار  املصريــة  الحكومــة  وافقــت 
مبــارك،  حســني  املخلــوع،  الرئيــس 
علــى تمليــك األرض للشــركة املصريــة 
واالســتثمار  للتنميــة  الكويتيــة 
لالســتخدام الزراعــي بســعر 200 جنيه 
املصــري  الرئيــس  وتوصــل  للفــدان. 
أثنــاء حكمــه،  املعــزول محمــد مرســي، 
لحل مع الشــركة ينهي القضية ويعيد 
 48 بنحــو  جديــد  مــن  األرض  تســعير 
 6.7 قرابــة   ( مصــري  جنيــه  مليــون 
مليــون دوالر(، لكــن األمــر لــم يتــم نظــرا 
يوليــو/ فــي  ضــده  الجيــش  النقــالب 

تموز 2013.
رئيــس  نائــب  عــن  »رويتــرز«  ونقلــت 
املجموعة الدولية للمشاريع القابضة، 

اللجــوء  إن  الســلطان،  عيســى  طــارق 
وجــد  أن  بعــد  جــاء  الدولــي  للتحكيــم 
غيــر   

ً
»تعطيــال هنــاك  أن  املســتثمرون 

الحكومــات  مــن  جديــة«  وعــدم  مبــرر 
لحســم  قدمــا  املضــي  فــي  املتعاقبــة 
مصيــر أرض العيــاط. وتعــد املجموعــة 
الدوليــة للمشــاريع، املســاهم الرئيســي 
املشــروع،  مــن  الكويتــي  الجانــب  فــي 
وتطالــب الحكومــة املصريــة بتزويدها 
أو  األرض  زراعــة  أجــل  مــن  بامليــاه 
لالســتخدام  تحويلهــا  علــى  املوافقــة 

العمراني، وهو ما لم يتم حتى اآلن. 
ويمتلــك املســتثمرون الكويتيــون %90 
فــإن  الشــركة  وبحســب  الشــركة.  مــن 
الســعر الــذي دفعتــه لألرض آنــذاك كان 
»أعلى سعر« مقارنة بالعقود املماثلة، 
بقــرار  األرض  تملكــت  أنهــا  موضحــة 
الــوزراء  مجلــس  وبموافقــة  جمهــوري 

بعد دفع كامل الثمن.
وطبقــا للروايــة الكويتيــة، فــإن الشــركة 
بســبب  األرض،  زراعــة  مــن  تتمكــن  لــم 
عــدم تزويــد الحكومة املصرية الشــركة 

باملياه، مثلما كان متفقا عليه.
وفسخت الحكومة املصرية في مارس/

آذار 2011، عقــد األرض باإلضافــة إلــى 
رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من 

زراعي إلى عمراني.

الــزكاة  ملصلحــة  العــام  املديــر  أعلــن 
والدخــل الســعودية، إبراهيم املفلح، إن 
إيرادات املصلحة خالل األشهر العشرة 
 25 بلغــت  الجــاري،  العــام  مــن  األولــى 
مليــار ريــال )6.7 مليار دوالر(، وهو ما 
يعــادل دخــل املصلحــة للعــام املاضــي، 
بارتفــاع 6% مقارنــة بنفــس الفتــرة من 
العــام فقــد بلغــت اإليــرادات 23.5 مليار 

ريال )6.2 مليار دوالر(.
تصريحــات  فــي  املفلــح،  وأضــاف 
املصلحــة  أن  األحــد،  أمــس  صحافيــة 
تحقــق نمــًوا ســنوًيا فــي إيراداتهــا بما 

يتراوح بني 15 إلى %20.
وتفــرض الســعودية، أكبــر اقتصــادات 
علــى  الضرائــب  األوســط،  الشــرق 
الــزكاة  بنظــام  املحليــة  الشــركات 
اإلسالمي، بينما يتم تطبيق الضرائب 
علــى الشــركات األجنبيــة العاملة فيها. 
وقــال إن اإليــرادات املحققــة في األشــهر 
الجــاري  العــام  مــن  األولــى  العشــرة 
توزعت بني 13.5 مليار ريال من الزكاة، 

و11.5 مليار ريال من الضرائب.
الضريبــي  االمتثــال  قانــون  وحــول 
عبــره  لــزم 

ُ
ت الــذي  »فاتــكا«  األميركــي 

الواليــات املتحــدة دول العالــم؛ بكشــف 
أرصــدة مواطنيهــا فــي الخــارج، ودور 
املصلحــة فيــه، قال املســؤول الســعودي 
ويقتصــر  تنســيقي  املصلحــة  دور  إن 
والبيانــات  املعلومــات  إرســال  علــى 
بالحســابات  الخاصــة  األرصــدة  عــن 
األجنبيــة لحَملــة الجنســية األميركيــة، 
النقــد  مؤسســة  مــن  ســتصلها  والتــي 
املركــزي(،  )البنــك  الســعودي  العربــي 
مصلحــة  إلــى  املــال  ســوق  وهيئــة 

الضرائب األميركية.
األجنبيــة  املصــارف  القانــون  ويلــزم 
إضافــة إلــى املؤسســات املاليــة األخــرى 
وصناديــق  الضمــان،  شــركات  مثــل 
الصرافــة  ومؤسســات  االئتمــان، 
باإلفصــاح  االســتثمار،  وصناديــق 
بالواليــات  عالقــة  لهــم  عمــالء  أي  عــن 
للضرائــب  ويخضعــون  املتحــدة، 
أرصــدة حســاباتهم  األميركيــة وتزيــد 
علــى 50 ألــف دوالر لألفــراد و250 ألــف 

دوالر للشركات.
وتوقع املفلح أن تطبق اململكة القانون 

خالل النصف األول من 2015.
)األناضول(

الدوحة ـ العربي الجديد

أعلنــت شــركة »قطــر غــاز« الحكوميــة، 
أمس، تشغيل مشروع استرجاع الغاز 
املتبخر أثناء الشــحن، في مدينة رأس 
لفــان الصناعيــة بتكلفــة مليــار دوالر، 
فــي  الغــاز  لحــرق  حــد  وضــع  بهــدف 

محطة الغاز الطبيعي املسال.
صحافــي  بيــان  فــي  الشــركة،  وقالــت 
نشــرته وكالــة األنبــاء الرســمية )قنــا(، 
الغــاز  اســترجاع  مشــروع  مرافــق  إن 
العمــل  بــدأت  الشــحن  أثنــاء  املتبخــر 
األول  أكتوبر/تشــرين  فــي  بنجــاح 
فــي  حاليــا  يســهم  مــا  وهــو  املاضــي، 
قــدم  مليــون   100 نحــو  اســتعادة 
الطبيعــي،  الغــاز  مــن  يومًيــا  مكعبــة 
خطــوط  فــي  كوقــود  واســتخدامها 

إنتاج الغاز الطبيعي املسال.
هــَدر 

ُ
وت تحتــرق  الكميــة  هــذه  وكانــت 

الغــاز  ســفن  تحميــل  عمليــات  أثنــاء 
الطبيعي املسال.

يوفــر  أن  املقــرر  مــن  البيــان  وحســب 
مشــروع استرجاع الغاز املتبخر أثناء 
الشــحن علــى مــدار 30 ســنة مــا يقــارب 

الغــاز  مــن  مكعبــة  قــدم  تريليــون  مــن 
لدولة قطر.

الهندســة  إدارة  عقــد  قطــر،  ومنحــت 
الخــاص  واإلنشــاءات  والتوريــد 
باملشــروع لشــركة »فلور« في الواليات 
املتحــدة األميركيــة فــي فبراير/شــباط 

.2010
واملســاهمون الرئيسيون في املشروع، 
إكســون  وشــركة  للبتــرول،  قطــر  هــم 
وشــركة  توتــال،  وشــركة  موبيــل، 

كونكوفيليبس، وشركة شل. 
أكبــر  املرافــق  هــذه  بتشــغيل  ويقــوم 
فــي  املســال  الطبيعــي  للغــاز  منتَجــني 
العالــم؛ وهمــا شــركة قطــر غاز وشــركة 
قطــر  لشــركة  التابعتــان  غــاز  رأس 

للبترول.
وقــد بــدأت أعمــال إنشــاء املشــروع فــي 
عــام  منتصــف  فــي  لفــان  رأس  مدينــة 
2011، حيــث يعتمــد تصميــم املشــروع 
علــى تجميــع الغاز املتبخر من ناقالت 
الغاز الطبيعي املسال، ونقل هذا الغاز 
إلــى منطقــة ضغــط مركزيــة عــن طريق 
أنابيــب ذات أقطــار عريضــة مصنوعــة 

من الفوالذ املقاوم للصدأ. موظفو غزة العسكريون يصرفون نصف راتب اليوم )عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد(

تسعى بريطانيا إلى 
ترويج الفائض الذي 

تحققه من القمح، في 
أسواق شمال أفريقيا 

عبر بوابة المغرب، الذي 
يستورد بين 3 و5 ماليين 

طن من القمح سنويًا

في خطوة نحو حل 
جزئي ألزمة الرواتب في 
غزة، أعلنت وزارة المالية 

في القطاع عن صرف 
نصف راتب لموظفي 
الحكومة السابقة من 

العسكريين البالغ عددهم 
نحو 26 ألف شخص

يُفضي اعتماد المغرب 
على األمطار في الري إلى 

عدم استقرار المحصول

من أرجاء الوطن

تقرير

مقابلة

تقرير

أجراها
خالد المصري

التحالف مع قبرص واليونان 
نكاية بتركيا ويضر بمصالحنا

شراء الغاز من حقل »تمار« 
يدعم نهب ثروات لبنان

مصر تنازلت عن 3 حقول 
غاز بحرية إلسرائيل وقبرص

¶ دبلوماسي مصري 

متقاعد، ولد في عام 
.1930

¶ شغل منصب مساعد وزير 

الخارجية للقانون الدولي 
والمعاهدات الدولية. 

¶ آخر مناصبه كانت سفير 
مصر في الجزائر حتى 

تقاعد عام 1995.
¶ نّسق في عام 2007 

حملة وطنية تحت اسم »ال 
لبيع الغاز المصري إلسرائيل« 

واقتنص حكما قضائيا يُلزم 
الحكومة بوقف عمليات 
التصدير، غير أن الحكومة 
ضربت بهذا الحكم عرض 

الحائط.

سيرة

السفير 
المصري، 

إبراهيم يسري 
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رام اهلل ـ محمد خبيصة

الزيتــون  زيــت  كيلــو  ســعر  وصــل 
 34 األحــد،  أمــس  الفلســطيني، 
أعلــى  وهــو  دوالر(،   9.2(  

ً
شــيكال

مســتوى له منذ ســت ســنوات، وشــهد السوق 
زيــت  علــى  الطلــب  فــي  ارتفاعــا  الفلســطيني 

الزيتون قبل أيام من انتهاء موسم جنيه.
وبحســب مجلــس زيــت الزيتون الفلســطيني، 
فــإن ارتفــاع األســعار يعــود ألســباب مرتبطــة 
مقارنــة  الجــاري،  العــام  إنتــاج  بانخفــاض 
بالســنوات املاضية، ورغبة الحكومة في عدم 

االستيراد للحفاظ على جهد مزارع الزيتون.
الزيتــون  زيــت  مجلــس  رئيــس  وقــال 
»العربــي  لـــ  فيــاض،  فيــاض  الفلســطيني، 
ســيكفي  الحالــي،  العــام  إنتــاج  إن  الجديــد«، 
تكــون  أن  دون  فقــط،  املحليــة  الســوق  حاجــة 
هنالك كميات للتصدير إلى الخارج، »ونحن 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  عــن  نتحــدث 

والقدس الشرقية«.
وأضاف فياض، إن النتائج األولية تشير إلى 
أن إنتــاج العــام الحالــي يبلــغ 13 ألــف طــن مــن 
زيــت الزيتــون، وهــي كمية االســتهالك املحلي 
الســنوي، وهذا ما تســبب في ارتفاع أســعاره 

الفلســطينيني  أمــام  البــاب  األردن،  وفتحــت 
املســافرين بــرًا، األســبوع املاضــي، بنقــل زيــت 

الزيتون من فلسطني، بمعدالت محددة.
وبسبب وجود نسبة كبيرة من الفلسطينيني 
أبــرز  فــإن  عقــود،  منــذ  األردن  فــي  يعيشــون 
الهدايا التي يقدمها املواطنون في فلســطني، 
إلى أقربائهم في األردن هو الزيت والزيتون.

وقــال وكيــل وزارة الزراعــة فــي حكومــة الوفــاق 
لـــ  لحلــوح،  اللــه  عبــد  الفلســطينية  الوطنــي 
»العربــي الجديــد«، إن أســعار الزيــت يجــب أن 
تبقــى مرتفعــة حتــى يســتطيع املــزارع اإلنفــاق 
علــى حقــول الزيتــون لديــه وتطويــر إنتاجهــا 

عن الســنوات السابقة. وتبلغ الكمية األقصى 
الزيتــون  لزيــت  إنتاجــا  الســنوات  أكثــر  فــي 
وهــي  طــن،  ألــف   35 نحــو  الواحــد،  للموســم 
كميــة لــم تصــل إليهــا األراضــي الفلســطينية 

منذ أكثر من 12 عاما، بحسب فياض.

. ويرى مزارعون أن ارتفاع متطلبات 
ً
مستقبال

الحيــاة في الوقت الحاضر أصبحت مرتفعة، 
كمــا أن تكاليــف إنتــاج زيــت الزيتــون لــم تعــد 

كما كانت قبل عدة سنوات.
مزارعــي  أحــد  الســعود  أبــو  شــفيق  وقــال 
ملدينــة  التابعــة  القــرى  إحــدى  فــي  الزيتــون 
نابلــس، إن تكلفــة إنتــاج كل كيلــو زيــت خــالل 
 5.4( 

ً
املوســم الحالــي بلغــت قرابــة 20 شــيكال

دوالر(، بينمــا بلغــت تكلفــة إنتــاج الكيلو عام 
 )4.3 دوالر(. 

ً
2010 قرابة 16 شيكال

ويعد الزيتون مصدر رزق ألكثر من 100 ألف 
عائلة فلسطينية.

13ألف طن اإلنتاج 
المتوقع وسعر الكيلو 

9 دوالرات

1213
الوجه اآلخرمال وسياسةاقتصاد

سعر زيت الزيتون الفلسطيني األعلى منذ 6 سنوات

صدام الكمالي

قــرارًا  األمــن،  مجلــس  أصــدر  أخيــرًا 
يقضــي بتجميــد أمــوال تابعة للرئيس 
اليمنــي املخلــوع، علــي عبــد اللــه صالــح 
واثنن من قيادات جماعة »أنصار الله« 
التســوية  عرقلــة  بتهمــة  )الحوثيــن(، 
السياســية فــي البــاد وقيــادة انقــاب 
بالتنسيق مع الحوثين إلفشال الفترة 
الحالــي  الرئيــس  وعرقلــة  االنتقاليــة 
عبــد ربــه منصــور هادي.  القــرار، وإن 
عــاث  أن  وبعــد  للغايــة  متأخــرًا  جــاء 
الرجــل فســادًا باليمــن، إال أن اليمنيــن 
استبشــروا بــه خيــرًا فــي إيقــاف رغبة 
صالــح فــي االنتقام من الجميع وأولهم 
الشــعب، بعــد أن خرجــت ضــده ثــورة 
برحيلــه  تنــادي   ،2011 عــام  شــعبية 
حرفــت  عامــًا،   33 بعــد  الحكــم  مــن 
أعطــت  خليجيــة،  مبــادرة  مســارها 
الرجــل حصانــة مــن املحاكمــة وأبقتــه 
املؤتمــر  لحــزب  كرئيــس  البــاد  فــي 
الشــعبي العام، وهو النافذة التي شــرع 
مــن خالهــا صالــح باســتعادة مكــره، 
التــي  الحوثــي  مــع جماعــة  والتنســيق 
ســابقة  حــروب  ســتة  خــاض ضدهــا 
باعتبارها متمردة على الدولة ، والبدء 
وضــرب  املواطنــن  مصالــح  بتعطيــل 
أبــراج الكهربــاء وتفجير أنابيب النفط، 
 إلى إســقاط العاصمة صنعاء 

ً
وصوال

تجميــد  قــرار  املحافظــات.  مــن  وعــدد 
أمــوال صالــح ومنعــه مــن الســفر، وإن 
كان خطــوة إيجابيــة ومهمــة، إال أنه لن 
يوقــف الرجــل عــن اســتكمال مخططــه 
االنتقامي عبر خلق مزيد من األزمات 
حكومــة  مهــام  وعرقلــة  املعيشــية 
الكفــاءات التــي تــم اإلعــان عــن أســماء 

وزرائها، أخيرًا وبعد طول انتظار. 
ولعــل اإلجــراء الــذي اتخــذه صالــح بعد 
الرئيــس  وإقالــة  األمــن  مجلــس  قــرار 
هادي من حزب املؤتمر الشعبي العام 
مــن  حزبــه  انســحاب  عــن  واإلعــان 
املشــاركة فــي الحكومــة الجديــدة؛ هــو 
بوابــة ملرحلــة مــا بعــد تجميــد األمــوال، 
وهذه املرحلة ربما تحمل في جعبتها 
 جديــدة لانتقــام قــد يبتكرهــا 

ً
أشــكاال

الرجــل« الفهلــوان« وربمــا يســعى إلــى 
توجيه جماعة الحوثين، نحو الحدود 
السعودية واالستياء على محافظات 
مــأرب والجــوف النفطيتــن ملحاصــرة 
اململكــة، وإجبارها على مســاعدته في 

استعادة أمواله التي جمدت.
أن  ذكــرت،  ورســمية  دوليــة  تقاريــر 
ثــروة املخلــوع صالــح بمفــرده وبــدون 
مليــار  و50   40 بــن  تتــراوح  أســرته، 
أرصــدة  شــكل  علــى  موزعــة  دوالر، 
فــي  واســتثمارات  خاصــة  بنكيــة 
قصور فارهة ومنتجعات وشــاليهات 
العالــم  دول  مختلــف  فــي  ســياحية 

وأسهم في شركات سيارات عاملية.
الــذي  الضخــم  الرقــم  هــذا  تجميــد 
كان  خفــي  ومــا   - عنــه  اإلعــان  تــم 
أعظــم - ســيجعل الرجــل يتمــادى فــي 
االنتقام من الجميع وفي اســتخدام ما 
تبقــى لــه مــن أوراق سياســية وضــرب 
املصالح االقتصادية وتعميق األزمات 
املعيشــية، وهــو مــا يســتوجب تحــركًا 

شعبيًا ودوليًا من نوع آخر.

من اآلخر

أموال صالح

إبراهيم زينل
قطر أكبر داعم لفلسطين

مخزون القمح في األردن يكفي لعام

■ كيــف تقيــم تأثيــر خطــوة دفــع قطــر لرواتــب املوظفــن املدنيــن علــى 
قطاع غزة؟

الفلســطيني  االقتصــاد  تحريــك  فــي  كبيــر  أثــر  لهــا  ســيكون 
العائــالت  احتياجــات  وتوفيــر  النــاس  حيــاة  وتحســني 
الفلســطينية، خاصــة بعــد العــدوان اإلســرائيلي األخيــر علــى 
غــزة، والــذي اســتمر 51 يومــا، وتســبب في دمار جــزء كبير من 

املباني ومختلف القطاعات. 

■ هــل هنــاك تنســيق رســمي مــع الجمعيــات األهلية القطريــة التي تدعم 
القطاع؟

هنــاك تناغــم كبيــر بــني القطاعــني الرســمي والشــعبي في دعم 
الشــعب الفلســطيني، ويتــم التنســيق بــني الدولــة والجمعيات 
الخيريــة بشــكل مســتمر، ومــن الجهود الرســمية الزيــارة التي 
قــام بهــا أميــر قطــر الســابق الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي، 
إلى غزة عام 2012 والتي قدم خاللها دعما بقيمة 450 مليون 
دوالر، وخصصــت لتنفيــذ مشــاريع فــي البنيــة التحتيــة مــن 
شــوارع ومســاكن ومستشــفيات، فالدعــم القطــري الرســمي لــم 
يتوقــف، كمــا تعهــدت قطــر بأكبــر مبلــغ )مليــار دوالر( إلعــادة 
الشــعبية  الجهــود  بــني  تعــارض  أي  يوجــد  وال  غــزة،  إعمــار 

والخيرية والرسمية.

العــدوان اإلســرائيلي علــى مشــاريع جمعيــة قطــر  ■ مــاذا عــن تأثيــر 
الخيرية بفلسطن؟

مشــاريع الجمعيــة فــي غــزة مســتمرة، ولم تتوقــف رغم عدوان 
فنحــن  عليــه،  املتواصــل  والحصــار  القطــاع  علــى  االحتــالل 
نواصــل دعــم املشــاريع التعليميــة والصحيــة والزراعيــة فــي 
املشــاريع  قيمــة  وتبلــغ  املحتلــني،  الغربيــة  والضفــة  القطــاع 
التــي تنفــذ فــي الوقــت الحالــي نحــو 90 مليــون ريــال قطــري، 
رواتــب  لدفــع  املحلــي،  الحكــم  وزارة  مــع  مؤخــرًا  وتواصلنــا 
موظفي 26 بلدية في القطاع عملوا أثناء الحرب اإلسرائيلية، 

حيث قدمت الجمعية مبلغ 200 دوالر مساعدة لكل موظف.
الــذي  الحصــار،  بســبب  توقفــت،  اإلنشــاءات  مشــاريع  ولكــن 
أدى إلــى عــدم توفــر مــواد البنــاء، وأدعــو الســلطات املصريــة 
املشــاريع،  تنفيــذ  الســتئناف  فــورًا،  رفــح  معبــر  فتــح  إلــى 
وخاصــة املشــروعات الســكنية التــي يحتاجهــا أبنــاء الشــعب 

الفلسطيني، حيث دّمر العدوان، حسب األرقام التي وصلتنا، 
ما نســبته 5% من املســاكن بشــكل كلي، ويوجد حاليا 18 ألف 
وحدة ســكنية غير صالحة للســكن، كما أن غزة تعاني نقصا 

في املباني السكنية يقدر بـ 71 ألف وحدة سكنية.

■ وهل تواجهون مشاكل في تحويل األموال؟
األمــوال تحــّول بشــكل رســمي عبــر املصــارف املعتمــدة، كمــا 
أننــا نتعامــل مــع تجــار فلســطينيني معتمديــن لدينــا لتوفيــر 

مستلزمات املشاريع التي تقوم بها.

■ وما هي أبرز املشاريع التي تنفذونها حاليا؟
مــع  وبالتعــاون  غــزة  فــي  امليدانــي  مكتبنــا  خــالل  مــن  نقــوم 
املؤسســات األهليــة، بتنفيــذ 200 مشــروع مــدر للدخــل لألســر 
تجاريــة،  محــالت  تشــمل  العــدوان،  مــن  واملتضــررة  الفقيــرة 
تربيــة  مــزارع  إلــى  إضافــة  ومخابــز،  بحــري،  صيــد  وقــوارب 
ناريــة  ودراجــات  جيــاد،  تجرهــا  وعربــات  وأغنــام،  دواجــن 
وتطريــز  خياطــة  ماكينــات  الــى  باإلضافــة  نقــل،  كوســيلة 

والعديد من املشاريع األخرى.
وقد نفذت الجمعية  خالل العامني املاضيني ما يزيد على 500 
مشــروع صغيــر يــدر الدخــل لفئــات الفقــراء واأليتــام واملعاقني 
إلــى  املاضيــني، إضافــة  العامــني  فــي  واملزارعــني  والصياديــن 
توزيــع أكثــر مــن ســتة آالف ســلة غذائيــة علــى األســر املشــردة، 
وإعــادة تأهيــل وصيانــة شــبكات املياه والصــرف الصحي في 

منطقة شرق غزة. 

هــي  مــا  الفلســطيني،  الشــعب  لدعــم  أقمتــم مؤخــرا ملتقــى خيريــا   ■ 
أبرز نتائجه؟

الشــعب  لدعــم  األول  اإلنســاني  الخيريــة  قطــر  ملتقــى 
الفلســطيني، أقيم لحشــد التبرعات لصالح فلســطني املحتلة، 
عبــر تمويــل مشــاريع تنمويــة وتعليميــة في القطــاع والضفة، 
نجــح فــي جمــع تبرعــات بنحــو  100 مليــون دوالر، وكان مــن 
ضمنهــا تبــرع املصــرف اإلســالمي للتنميــة بمبلــغ 30 مليــون 
دوالر، وقطــر الخيريــة 20 مليــون دوالر، والرحمــة العامليــة 10 
ماليــني دوالر، باإلضافــة إلــى تبرعــات أخــرى مــن مؤسســات 
وشخصيات قطرية وعربية، وهيئات من مختلف دول العالم. 

قال نائب الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، إبراهيم زينل، إن قطر أكبر 
داعم لفلسطين، ومساندة غزة رسميًا وشعبيًا لن تتوقف

أجراه  أنور الخطيبحوار

أعلن رئيس الوزراء في حكومة الوفاق 
الوطني الفلسطينية، رامي الحمد اهلل، أن التيار 
الكهربائي سيعود إلى قطاع غزة بمعدل 16 

ساعة يوميًا، قريبًا، بدًال من 5 ساعات حاليًا.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، إن 
األخطار التي تواجهها الصين ليست مخيفة، 

والحكومة واثقة من قدرتها على مواجهة 
تراجع النمو غير المسبوق.

قال مصدر حكومي أردني إن مخزون القمح يكفي 
االستهالك املحلي 11.8 شهر، نتيجة للمناقصات التي 
طرحتها الحكومة على فترات متقاربة عندما سجلت 

األسعار انخفاضا ملحوظا في األسواق العاملية.
وحسب املصدر »استطاع األردن أن يصل بمخزون القمح 
إلى 947 ألف طن، منها 329 ألف طن بمخازن داخل البالد 

و618 ألف طن متعاقد عليها من مناشئ مختلفة«.
وأوضح أن االستهالك املحلي من القمح ارتفع إلى نحو 

مليون طن سنويا وبمعدل 80 ألف طن يوميا، بينما كان في 
السابق ال يتجاوز 850 ألف طن سنويا، وأرجع ذلك الرتفاع 

عدد السكان بنسبة 10% لتدفق الالجئني السوريني.

تقرير

يوميات

تعد اإلصالحات 
التي يطالب بها 

الحزب الجمهوري، 
والخاصة بخفض 

الضرائب على  
الشركات ورفع 

اإلجراءات المقيدة 
لعمل المصارف، من 

العوامل المحفزة 
لسوق المال

لندن ـ موسى مهدي

الذيــن  الجمهوريــون  ينقــذ  هــل 
الكونجــرس  فــي  باألغلبيــة  فــازوا 
األميركــي فــي انتخابــات التجديــد 
يترتــب  ومــا  األميركــي،  االقتصــاد  النصفــي، 
عليــه مــن جــذب العالــم مــن هاوية الركــود؟ هذا 
الــذي يتســابق خبــراء  الترليــون دوالر  ســؤال 
املال والسياسة على اإلجابة عنه خالل األشهر 
املقبلــة. فقــد وعــد أعضــاء الكونجــرس الجــدد 
مــن الحــزب الجمهوري بالضغط على الرئيس 
الديمقراطــي، بــاراك أوبامــا، إلجــراء إصالحات 
أساســية تصــب فــي صالــح األعمــال التجاريــة 
والشركات األميركية. من بني هذه اإلصالحات 
خفــض  الجمهوريــون  بهــا  يطالــب  التــي 
اإلجــراءات  ورفــع  الشــركات  علــى  الضرائــب 
القوانــني  وإلغــاء  الطاقــة،  قطــاع  تخنــق  التــي 
املقيــدة لعمــل املصــارف التــي أقــرت عقــب أزمــة 
املــال. وجميــع هذه اإلجراءات تصب في صالح 
انتعاش أرباح الشــركات األميركية التي يعول 
عليهــا االقتصاديون فــي زيادة عدد الوظائف، 
لالقتصــاد  أكثــر  أجنبيــة  اســتثمارات  وجــذب 
األميركــي.  ووســط النمــو الضعيف لالقتصاد 
فــي  الدخــول  مــن  أوروبــا  واقتــراب  الصينــي 
املــال  خبــراء  يراهــن  اقتصــادي،  ركــود  دورة 
علــى االقتصــاد األميركــي ليقوم بــدور املاكينة 
هــذا  خضــم  فــي  العاملــي.  لالقتصــاد  املحركــة 
املحيط املضطرب الذي تتقاذفه األمواج، يقول 
مســتثمرون وخبراء مال، إن الســوق األميركية 
هــي الوحيــدة القــادرة علــى انتشــال العالــم مــن 
الوقوع في وهدة كســاد جديدة. ويشــيرون في 
هذا الصدد، إلى أن الســوق األميركية، تدعمها 
قــوة شــرائية تقــدر بحوالــى 11 ترليــون دوالر 
ســنوّيا. ومثــل هــذه القــوة تفتقدهــا اقتصادات 
عقــب  اليــورو  أزمــة  فــي  دخلــت  التــي  أوروبــا 
االنفراجة البســيطة التي عاشــتها في إثر أزمة 

املال العاملية. 
أســواق  ضربــت  التــي  األخيــرة  الهــزات  ورغــم 
الســوق  تبــدو  املاضــي،  الشــهر  خــالل  املــال، 
األميركيــة األكثــر قــدرة علــى تحريــك االقتصاد 
العاملي، وسط توقعات إيجابية للنمو ونتائج 
إيجابيــة للشــركات الكبــرى، وتحســن مســتمر 

في سوق العمل والوظائف الجديدة. 
تبــدو  اإليجابيــة،  البشــائر  هــذه  مــع  ولكــن 
هنالــك نــذر ضعــف ربمــا تؤثــر علــى االقتصــاد 

األميركــي خــالل العــام املقبــل. وعلــى رأس هــذه 
عمــالت  مقابــل  األميركــي  الــدوالر  قــوة  النــذر، 
الدول الصناعية األخرى. فالدوالر القوي، رغم 
أنــه مغنطيــس جــاذب لالســتثمارات األجنبية، 
ولكنــه فــي املقابل، يقلل من تنافســية البضائع 
األميركيــة ويمنح البضائع اآلســيوية جاذبية 

سعرية في السوق األميركية. 
فــي  فتتمثــل  األخــرى،  الضعــف  نقطــة  أمــا 
تعــّد  التــي  األوروبيــة  االقتصــادات  تباطــؤ 
للبضائــع  الخارجيــة  األســواق  أهــم  إحــدى 
األميركية. وبالتالي فإن أي تباطؤ في السوق 
الصــادرات  علــى  األوروبيــة ســينعكس ســلبا 
األميركية. من دون هذين العاملني، فإن عوامل 
أســس االقتصــاد الكلــي تدعــم نمــو االقتصــاد 
األميركــي بقــوة خــالل العــام املقبــل، خصوصا 
إجبــار  مــن  الجمهــوري  الحــزب  تمكــن  إذا 

اإلصالحــات  تطبيــق  علــى  أوبامــا،  الرئيــس، 
الشــركات  علــى  الضرائــب  بقوانــني  الخاصــة 
النظــام  كاهــل  عــن  والغرامــات  القيــود  ورفــع 

املصرفي األميركي. 
األميركيــة بحوالــى  املــال  ويقــدر حجــم ســوق 
أســهم  مــن  ويتشــكل  دوالر،  ترليــون   21.34
مثــل  الثابتــة  واألدوات  بأنواعهــا  الشــركات 
سندات الخزانة واألوراق املالية قصيرة األجل، 
الحكوميــة  والقطاعــات  الشــركات  وســندات 
األخــرى. وحجــم ســوق املــال األميركيــة يعــادل 
حالّيا نســبة 125% من إجمالي الناتج املحلي 
مــن  يعــادل كذلــك نســبة %51  كمــا  األميركــي. 
إجمالــي أســواق املــال العامليــة. وتكمــن أهميــة 
للمســتثمرين  بالنســبة  العامليــة  املــال  ســوق 
األجانــب، بأنهــا الســوق الوحيــدة التــي توفــر 
 بالدوالر، كما أن الحكومة األميركية، رغم 

ً
دخال

ما تعانيه من ديون تقدر بأكثر من 17 ترليون 
بالتزاماتهــا  اإليفــاء  علــى  حافظــت  دوالر، 
املاليــة، وتنعــم بالتصنيف االئتمانــي املمتاز« 
يفضــل  فاملســتثمر  وبالتالــي  أيــه«.  تربــل 
وشــراء  األميركيــة  الســوق  فــي  فلوســه  وضــع 
انخفــاض عائدهــا.  رغــم  األميركيــة،  الســندات 
علــى  الحفــاظ  أهمهــا  عــدة،  ألســباب  وذلــك 
عمــالت  اضطــراب  ظــل  فــي  موجوداتــه  قيمــة 
الصرف. وثانيا: فإن العائد على االســتثمارات 
مضمــون وســط مخــاوف اإلفالســات وتجــارب 
فقــد  حيــث  اليــورو،  دول  فــي  املســتثمرين 
املســتثمرون نســبا مــن ثرواتهــم تراوحــت بــني 
20 إلــى 40% حينمــا أفلســت اليونــان وأجبــروا 
علــى التخلــي عــن جــزء مــن ودائعهــم، وحينمــا 
أفلست قبرص. هذه التجارب وغيرها في دول 
أميركا الالتينية، جعلت املستثمرين في أنحاء 
العالــم ينظــرون إلــى اســتثماراتهم فــي أميــركا 
علــى أســاس أنهــا اســتثمارات مضمونــة، وأن 
العائــد علــى الســندات أو أدوات الديــن األخرى، 

كذلك عائد مضمون. 
تشــير إحصائيــات البورصــة األميركية إلى أن 
أكثــر مــن 81 شــركة مــن الشــركات التــي تشــكل 
مؤشــر »ســتاندرد آنــد بوورز« الــذي يضم 500 
شــركة أعلنــت نتائجهــا للربــع الثالث من العام 
حتى اآلن. ومعظم هذه الشركات حققت نتائج 
فاقــت التوقعــات، وهــو مايعنــي أن االقتصــاد 
األميركــي بــدأ رحلــة انتعــاش منــذ أزمــة املــال 
العاملية في عام 2008. ومن بني الشــركات التي 
حققت نتائج ممتازة في الربع الثالث شركات 
مثــل كاتربيلــر وإكســون موبيــل. وهــذا املعــدل 
مــن األربــاح يعــد األعلــى منــذ الربــع األول مــن 
عــام 2010، كمــا يتفــوق علــى نتائــج الشــركات 
الكبــرى التــي تشــكل مؤشــرات أوروبــا وآســيا. 
تحســن  الــى  األخيــرة  اإلحصائيــات  وتشــير 
ملحــوظ فــي ســوق العمــل األميركيــة. وكانــت 
وزارة العمــل األميركيــة قد ذكــرت، يوم الجمعة 
املاضــي، ارتفــاع أعــداد الوظائــف غيــر الزراعية 
فــي الواليــات املتحــدة بمقــدار 214 ألف وظيفة، 
خــالل شــهر أكتوبر/تشــرين األول، وانخفــاض 
ســت  فــي  مســتوياته  ألدنــى  البطالــة  معــدل 
ســنوات. ويتصاحــب هــذا التحســن  فــي أعــداد 
البطالــة مــع انخفــاض أســعار الغــاز الطبيعــي 
إلــى دون 4 دوالرات ملليــون وحــدة مــن وحــدات 
الحــرارة البريطانيــة وكذلــك انخفــاض أســعار 
الوقــود. وهــذه العوامــل ســترفع مــن تنافســية 
الــدول  مــع  مقارنــة  األميركيــة  الصــادرات 

الصناعية األخرى في آسيا وأوروبا. 
فــي  والغــاز  الوقــود  رخــص  ســيترجم  حيــث 
انخفــاض كلفــة الوحــدة املصنعــة فــي أميــركا، 
وبالتالــي زيــادة صــادرات البضائــع األميركية 
تســتفيد  ســنوات  ومنــذ  العالــم.  أنحــاء  إلــى 
املتقدمــة  التقنيــة  مــن  األميركيــة  الشــركات 
املتوافــرة لهــا فــي خفــض كلــف اإلنتــاج وزيادة 
ويالحــظ  املصنعــة.  منتجاتهــا  مــن  األربــاح 
شــيفرون  مثــل  الكبــرى  النفطيــة  الشــركات  أن 
وإكســون موبيــل تمكنــت مــن زيــادة أرباحهــا 

رغم انخفاض أسعار النفط عاملّيا.
وتشــير أرقــام«وول ســتريت« إلــى أن مؤشــرات 
األســهم األميركيــة ارتفعت فــي نهاية تعامالت 
اإلسبوع املاضي، وإن كان بنسبة طفيفة، حيث 
ســجل ارتفــاع مؤشــر »الداوجونــز« الصناعــي 
بنســبة 0.1% أو بمقــدار 20 نقطــة إلــى 17574 
نقطــة، كمــا ارتفــع مؤشــر »S&P 500« األوســع 
نطاقــا بنقطــة واحــدة إلــى 2032 نقطــة، بينمــا 
هبــط مؤشــر »النــازداك« )- 5 نقــاط( إلــى 4633 
أن  فكــرة  تدعــم  كلهــا مؤشــرات  نقطــة. وهــذه 
االقتصــاد اإلميركــي يمكــن أن ينقــذ االقتصاد 
العاملي، إن لم تحدث كارثة عاملية أخرى تجر 

االقتصاد العاملي إلى قاع الركود.

الجمهوريون واالقتصاد
خطة بخفض الضرائب على الشركات وتحرير عمل المصارف

أميركا األكثر قدرة 
على تحريك االقتصاد 

العالمي، في ظل 
توقعات إيجابية للنمو

تدعم السوق األميركية، 
قوة شرائية تقدر بحوالي 

11 ترليون دوالر سنويًّا

وفقا لبيانات »ستاندر أند بورز داو جونز » 
فإن مؤشرات األسهم الرئيسية تراجعت في 35 

سوقا عاملية من أصل 46 خالل شهر أكتوبر/ 
تشرين املاضي. وأسهمت العديد من العوامل 
في هذا التراجع منها: خفض صندوق النقد 

الدولي توقعاته لنمو االقتصاد العاملي، تراجع 
أسعار النفط، تباطؤ نمو االقتصاد الصيني، 

ومخاوف انكماش اليابان، وتفشي  وفاء إيبوال. 
وجاءت أكبر االنخفاضات في النرويج »%9.6«، 

ثم البرتغال »8.45%، وإيطاليا بنسبة هبوط 
6.08%. لكن املالحظ أن أداء أسواق األسهم في 

الدول الناشئة كان أفضل من املتقدمة.

سجلت قيمة منتجات الذهب في الصناديق 
خالل االسبوع املاضي تراجعا بأكثر من مليار 

دوالر مع هبوط املعدن النفيس إلى أدنى 
مستوياته منذ عام 2010. وتراجعت حيازة 

تلك الصناديق من املنتجات املدعومة باملعدن 
النفيس 3.7 طن إلى 1643.4 طن، الثالثاء املاضي، 
وهو أدنى معدالتها  منذ أغسطس/آب عام 2009. 

وهبطت قيمة تلك الحيازات إلى 60.6 مليار 
دوالر، باملقارنة مع 78.5 مليار دوالر في مارس/
آذار مع تراجع أسعار الذهب. وتراجعت حيازة  
أكبر الصناديق وهو »سبدر جولد تراست« إلى 

أدنى مستوى منذ انهيار »ليمان براذرز«.

لندن ـ العربي الجديد

كيــف تمكنــت أملانيــا الغربيــة مــن دمــج 
اقتصــاد أملانيــا الشــرقية وتحويلــه مــن 
اقتصــاد شــبه منهــار إلى اقتصاد قوي 
خال عقد واحد؟. يقول تقرير »ماركت 
اإلنفــاق  معــدل  رصــد  الــذي  ووتــش« 
إن  اقتصادهــا،  تحديــث  علــى  األملانــي 
ترليونــي دوالر  مــن  أكثــر  أنفقــت  بــون 

على مشروع دمج االقتصادين. 
وحتــى ســقوط جــدار برلن عــام 1989، 
عامــًا، كان  قبــل خمســة وعشــرين  أي 
اقتصاد أملانيا الشــرقية يعاني معدالت 
بطالــة  تفــوق 12% وركــودًا اقتصاديــًا 
الخدمــة  خــارج  صناعيــًا  وقطاعــًا 
وتعطــل قطــاع اإلســكان. وتســبب إعادة 
الشــرقية والغربيــة بعــد  أملانيــا  توحيــد 
أربعــة عقــود مــن التقســيم الــذي فرضه 
الحلفــاء فــي الحــرب العامليــة الثانيــة، في 
طفــرة بقطاع البناء واالســتهاك والنمو 
االقتصــادي، وذلــك بعــد موجــة الهجــرة 
الشــرقية  أملانيــا  ملواطنــي  الضخمــة 
الســاعن إليجاد وظائف وأجور أفضل 
ثمــن  لكــن  الغربيــة.   أاملانيــا  مــدن  فــي 
الوحــدة باهــظ،  فقــد قــدرت كلفــة إعــادة 
توحيد أملانيا وتحويلها إلى ما أصبحت 
عليه اآلن، بتريليوني يورو )حوالى 2.5 
عاًمــا.  مــدار 25  علــى  تريليــون دوالر( 
وشــملت الوحــدة إعــادة  بنــاء اقتصــاد 
الصفــر وتحويلــه  مــن  الشــرقية  أملانيــا 
مــن النهــج الشــيوعي الســوفييتي، إلــى 
تكاليــف  وشــملت  الرأســمالي.  النهــج 
الوحدة مدفوعات التقاعد وإنشاء طرق 
مــا  أكثــر  وكان  أخــرى.  ومشــروعات 
يؤرق الساســة هو إعادة اإلنتاجية  في 

شرق أملانيا إلى معدلها في الغرب.

تراجع 
35 سوقًا

الصناديق 
والذهب

كلفة توحيد ألمانيا

انطلقت في العاصمة الصينية بكني 
أمس، أعمال قمة املديرين التنفيذيني 
االقتصــادي  التعــاون  منتــدى  فــي 
 .)APEC -لــدول آســيا واملحيــط الهــادئ )أبيــك
املنتــدى يمثــل نحــو 44% مــن حجــم التجــارة 

العاملي.

تستضيف وزارة املواصالت القطرية، 
خــالل الفتــرة من 11 إلــى 13 نوفمبر/

تشــرين الثانــي الجــاري، ورشــة عمــل 
تحــت عنــوان »متطلبــات وإجــراءات مشــروع 
سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي«.

باملشــاركة  ســلوفينيا  رحبــت 
القومــي  املشــروع  فــي  واالســتثمار 
العاملــي  اللوجيســتي  املركــز  إلنشــاء 
املقــرر  الغذائيــة،  والســلع  والغــالل  للحبــوب 

إقامته في محافظة دمياط بمصر. 

اإلداري،  القضــاء  أثــار حكــم محكمــة 
وقــف  بتأييــد  الدولــة،  بمجلــس 
اســتيراد التــوك توك فــي مصر، ردود 
الحكــم  تأثيــرات  مــدى  حــول  واســعة  أفعــال 
على عشــرات اآلالف من الســائقني والشــركات 

املستوردة.

شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني، بدأ 
أمس، أول زيارة له إلى الصني، لحضور 

قمة منتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا 
واملحيط الهادئ )أبيك(.

ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، 
قال إن روسيا والصني وقعتا مذكرة تعاون 
بني البلدين في مجال توريد الغاز الروسي 

إلى الصني عبر »املسار الغربي«.

عادل لبيب وزير التنمية املحلية املصري، 
اعتمد 6 ماليني جنيه )840 ألف دوالر( 

لرصف الطرق في مدينة البرلس بمحافظة 
كفر الشيخ، وذلك استجابة لطلبات 

املواطنني خالل زيارة الوزير للمحافظة 
األسبوع املاضي. وتعاني الطرق املصرية 

من مشاكل عديدة، ما يؤدي إلى زيادة 
الحوادث.

حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة 
البحريني، أكد أن الدراسة التي تعدها 

وزارته حاليا لتقييم وتطوير التجارة الحرة 
بني البحرين وأميركا، تستهدف تنمية 

الصادرات البحرينية، وزيادة التعاون مع 
الواليات املتحدة.

غرفة تجارة المنطقة الشرقية 
في السعودية، تنظم اليوم  لقاًء 

يجمع رجال األعمال برئيس املؤسسة 
العامة للخطوط الحديدية، محمد بن خالد 
السويكت، في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام. 

يهدف اللقاء إلى استعراض التوجهات 
والخطط املستقبلية لدى املؤسسة وبحث 

سبل التعاون والفرص االستثمارية املتاحة 
مع قطاع األعمال.

مؤتمر أصحاب األعمال 
والمستثمرين العرب في 

العاصمة المصرية القاهرة  يعقد 
يومي 23 و24 نوفمبر/تشرين الثاني 

الجاري تحت عنوان »االستثمار في مصر«، 
وينظمه االتحاد العام لغرف التجارة 

والصناعة والزراعة للبالد العربية واالتحاد 
العام للغرف التجارية املصرية.

أسماء في األخبار

أجندة اليوم

لقطات
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المهدي مبروك

علــم  ومؤســس  الفرنســي  الجغرافــي  يقــول 
أنــدري  فرنســا،  فــي  االنتخابــات  اجتمــاع 
ســيفريد، »يصــوت حجــر الغرانيــت لليمني، 
ويصوت حجر الكلس لليسار«. في اختزاٍل، 
ال يخلو من شــاعرية كســار الحصى، يشــير 
إلــى  االنتخابــي  االجتمــاع  علــم  مؤســس 
منطــق التصويــت الــذي حكــم عقــودًا طويلــة 
حينمــا  الفرنســية.  االنتخابــات  جغرافيــة 
فيمــا  وأساســا  الرجــل،  كتــب  مــا  جــل  نقــرأ 
يســميه اإليكولوجيــا االنتخابيــة، لــن يكون 
لغابــة  املضنــي ســوى جمــع مكثــف  جهــده 
والتــي  واملعقــدة،  املتشــابكة  املحــددات  مــن 
ال تخلــو، علــى الرغــم مــن املالحقــة املضنيــة 
ملــا يعتبــره مؤثــرات فــي الســلوك االنتخابي 
للفرنســيني، علــى الرغــم من إقــراره، أكثر من 
مــرة، باصطــدام جهــده بحــاالت تســتعصي 
عــل التصنيــف. مهمــة العلــم فــي كل حقــول 
املعرفة أن يبني أنســاقه، وأن يلملم املشــتت 
الرياضيــات  مهمــة  هــي  وتلــك  بنــى،  فــي 
املعــارف  منهــا  اســتفادت  التــي  بامتيــاز 

الالفتة حول موضوع االنتخابات أيضا. 
نــروم  ونحــن  التصويــت،  فعــل  يســوقنا 
إلــى  خضوعــه  إمــا  احتمالــني،  إلــى  فهمــه، 
أســباب محــددة، هــي مــن قبيــل الحتميــات 
علــى غــرار الجنــس والعــرق واللــون والســن 
والطبيعــة )شــمال، جنــوب، جبــال، صحــراء، 
غابــة، شــواطئ، منــاخ... (. آنــذاك، لــن نكــون 
أمــام فعــل غير متوقع تتشــهاه مكاتب ســبر 
اآلراء، بــل سنستنســخ النتائــج االنتخابيــة، 
مــا دامــت تلــك العناصــر ثابتــة، واالحتمــال 
الثانــي هــو التخلــي عــن منطــق الحتميــات، 

سالم الكواكبي

فــي عــام 1961، قــرر حّكام أملانيا الشــرقية، 
واضــح،  ســوفييتي  وإشــراف  بتوجيــه 
إشــادة جــداٍر يفصــل بــني القســم الخاضــع 
وأجزائهــا  برلــني  مدينــة  مــن  لســيطرتهم 
األخــرى، الواقعــة تحــت حمايــة ثالث قوى 
وأميــركا.  وإنكلتــرا  فرنســا  هــي  غربيــة، 
شــهر  أيــام  أحــد  فــي  الســكان  اســتيقظ 
أغســطس/آب مــن هــذا العــام علــى انتشــار 
نحو 15 ألف جندي ومسلح في الشوارع، 
»اإلنجــاز«،  هــذا  ســير  حســن  لتأمــني 
واســتنفرت القوات السوفييتية املوجودة 
فــي املدينــة، وفي محيطهــا، للمؤازرة. وتم 
قطــع الطــرق الواصلــة بــني قســمي املدينة، 
ونشــر آالف األمتار من األســالك الشــائكة، 
والتــي ســرعان ما تحولــت، فيما بعد، إلى 
جــدران عازلــة خرســانية، مزّودة بوســائل 
مراقبة متعددة، كما هي محاطة باأللغام. 
والتبرير الذي خرج به زعماء تلك الحقبة 
بنــاء  فهــدف  »مفيــدًا«،  مختصــرًا  كان 
الجدار هو »الحماية ضد الفاشــية« ليس 
إال. وبمــا أن اســتخدام تعبيــر »النازيــة«، 
املرتبــط أكثــر بالتاريــخ األملانــي، لــم يكــن 
انتهــاء  مــن  قصيــرة  فتــرة  بعــد  محمــودًا 
الحرب العاملية الثانية، واندحار املشروع 
إلــى  والســوفييت  الحلفــاء  أمــام  النــازي 
جانبهــم، فقــد تم تفضيل عبارة تحاكيها، 
اإليديولوجيــة  الغوغائيــة  لتدعيــم 

السائدة.
وقد اعتبر زعماء أملانيا الشــرقية حينها، 
بإنجــاٍز  قامــوا  بأنهــم  األباطــرة،  كل  كمــا 
وصــل  حيــث  التاريــخ.  ده 

ّ
ســيخل عظيــٍم 

املرحلــة،  تلــك  فــي  قياداتهــم،  بأحــد  األمــر 
 »الحــدود حيــث نوجــد، 

ّ
إلــى أن اعتبــر أن

وسالحنا في يدنا، ليست فقط خط فصل 
بــني بلــد وآخــر، بل هي حــدود بني املاضي 
والحاضــر«. فيظهــر أن الحريــة التــي كان 

ميساء شجاع الدين

امللــك  عبــد  محمــد  الدكتــور  اغتيــال  ليــس 
الســاحة  فــي  اســتثنائيا  حدثــا  املتــوكل 
شــهدت  طاملــا  التــي  اليمنيــة  السياســية 
وقيــادات  لسياســيني  اغتيــال  عمليــات 
اغتيــاالت  موجــة  أكبــر  وكانــت  عســكرية، 
فــي  االشــتراكي،  الحــزب  طالــت  التــي  تلــك 
عــام  الوحــدة  لحقــت  التــي  األزمــة  أثنــاء 
1990، وبــدأت منــذ 1991، واســتمرت حتــى 
1993، وأودت بأكثــر مــن مائــة كادر حزبــي 
شــمالية،  محافظــاٍت  مــن  معظمهــم  نشــط، 
وكانــت إحــدى أبــرز تجليــات هــذه األزمــة، 
وســببا أساســيا النعــدام الثقــة بــني طرفــي 
الوحدة وانفجار الحرب األهلية عام 1994. 
ومــن عمليــات االغتيــال الفرديــة تلــك التــي 
قضــى فيهــا األمــني العــام املســاعد للحــزب 
االشــتراكي، جــار اللــه عمــر، فــي ديســمبر/
كانــون األول 2002، وهــو مهنــدس تحالــف 
فكرتــه،  كان  الــذي  املشــترك  اللقــاء  أحــزاب 
وتمــت الجريمــة فــي أثناء إلقــاء عمر خطبة 
فــي املؤتمــر العــام لحــزب التجمــع اليمنــي 
لإلصــالح، حيــث تم انتقاء التوقيت واملكان 
بعناية، لنســف فكرة أحزاب اللقاء املشــترك 

في مهدها.
فرديــة،  املتــوكل  اغتيــال  عمليــة  تعــد  هــل 
والتــي  للرجــل،  املعتدلــة  الطبيعــة  بحكــم 
تقربــه من جميع أطياف الحياة السياســية 
نشــاطه،  مــن خفــوت  الرغــم  علــى  اليمنيــة، 
بعد حادثة املوتورسيكل التي أصيب فيها 
أنهــا  أم   ،2011 األول  ديســمبر/كانون  فــي 
كانت عملية اغتيال ضمن موجة اغتياالت 
طالــت الكوادر السياســية الزيدية املعتدلة، 
بعد اغتيال الشخصية السياسية الزيدية، 
الدكتــور عبــد الكريــم جدبــان، فــي نوفمبر/
أحمــد  الدكتــور  ثــم   ،2013 الثانــي  تشــرين 
فــي  اللــه«  »أنصــار  ممثــل  الديــن،  شــرف 
مؤتمــر الحــوار الوطنــي فــي يناير/كانــون 

الثاني عام 2014.
يجمــع جرائــم اغتيال املتوكل، وقبله شــرف 
شــخصيات  ثالثتهــم  أن  وجدبــان،  الديــن 
يختلــف  وإن  معتدلــة،  زيديــة  سياســية 
املتوكل عن اآلخرْين بأنه ال يمكن وصفه من 
مناصري جماعة الحوثي، أو أنه شخصية 
يصعــب  فالرجــل  الزيــدي،  املذهــب  تمثــل 
تصنيفــه سياســيا، ويمكــن، تقريبيــا، ومــن 
التعريف العام للحزب الذي أسســه »اتحاد 
 تتبنى 

ً
القوى الشعبية«، اعتباره شخصية

بمرجعيــة  وديمقراطيــة  منفتحــة  قيمــا 
زيدية، حيث كان يحاول تفسير النصوص 
الدينية اإلسالمية بشكٍل، يتناسب مع قيم 
الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان. واألهــم أنــه 
كان مقربــا مــن جميــع التيــارات السياســية، 
الشــخصي  حضــوره  يميــزه  مــا  وأكثــر 
األزمــة  فــي  وكان،  واملتواضــع،  الــودود 
األخيــرة، مناصــرًا للحوثــي، وبــرر له أفعااًل 

كثيرة، وانتقد بعضها.
الســؤال  املتــوكل  اغتيــال  عمليــة  وتطــرح 
البديهي بعد كل عملية اغتيال، من القاتل؟ 
فــي كل مــرٍة، تمــر حــوادث االغتيــال من دون 
الوقــت،  بمــرور  ثــم  اليمــن،  فــي  تحقيقــاٍت 
يرجــح فاعــل سياســي مــا لــه مصلحــة وراء 
أكثــر  الوضــع  يبــدو  املــرة،  هــذه  االغتيــال. 
فوضوية، وأصعب بشأن الجزم عّمن يكون 
صاحــب املصلحــة في عمليــات كهذه، تطال 
الشخصيات السياسية املعتدلة في اليمن، 
فمــن هــو صاحــب مصلحــة تفريــغ جماعــة 

عبد العزيز مجاور

يقــرر جمــال حمــدان فــي كتابــه »شــخصية 
مصــر« حقيقــة مؤملــة ولكنها تجســد تاريخ 
وواقــع مصــر، حيث يقــول إن )الديكتاتورية 
هي النقطة الســوداء في تاريخ مصر، وهي 
املتوغلــة  والشــوائب  الســلبيات  كل  منبــع 
فالفرعونيــة  املصريــة،  الشــخصية  فــي 
فــوق  أو  بــني  تعيــش  تــزال  مــا  السياســية 
شــكلية  بصيــغ  تنّكــرت  وإن  ظهرانينــا 
باألحــرى  أو  الديمقراطيــة  هــي  قــة 

ّ
ملف

ولــن  تتغيــر  لــن  فمصــر  الديموكتاتوريــة، 
تتطــور إلــى دولــة عصريــة وشــعب حــر إال 

حني تدفن الفرعونية السياسية(.
وأظــن أن مصــر تعيــش اآلن مرحلــة الدفــن 
حفــر  مرحلــة  بالتأكيــد  تســبقها  والتــي 
القبــور، ربمــا ليصبــح العســكر آخــر فراعنة 
الشــعب  ليولــد  الحديــث  مصــر  تاريــخ 
املصــري الحــر مــن جديــد، لينفــض شــوائب 
بــه  علقــت  التــي  والديكتاتوريــة  التســلط 
طــوال عقــود فشــوهت شــخصيته، وحطمت 
بنيــة  فــي  كبيــرًا  شــرخا  وأحدثــت  فطرتــه 
الشــماتة  نــرى  االجتماعــي جعلتنــا  الســلم 

في املوت والرقص على األشالء.
وكمــا كان الفرعــون القديم يهتم ببناء قبره 
يــدري  ال  حيــث  ومــن  الحديــث  فالفرعــون 
يســارع بتجهيــز ذلــك القبــر وكأنــه يســابق 

الزمن في الحفر استعدادًا للدفن.
وثنائية )الحفر والدفن( تتطابق مع ثنائية 
حالــة )هــرم دولة وبناء أخــرى حديثة(، وما 
يجعلنــا نعتقــد ذلك أن دولة العســكر والتي 
بدأت وليدة عام 1954 مرت عبر ستني عاما 
بمراحــل الــوالدة والفتوة والجبروت لتصل 
مع بداية القرن الواحد والعشرين إلى حالة 
الكبــر والشــيخوخة والتــي ظهــرت بوادرها 
فــي حالــة الفشــل التــي منيــت بها فــي نهاية 
السياســي  الصعيــد  علــى  مبــارك  عصــر 
 2011 ينايــر  ثــورة  وجــاءت  واالقتصــادي، 
كمرحلــة دفــن مبكر لدولة اســتبداد لم يرها 
الــذي  الجليــد  جبــل  يــرى  كمــا  إال  الشــعب 

يختفي أكثره.
ليضــع   2013 عــام  فــي  االنقــالب  جــاء  لقــد 
وليؤكــد  حقيقــي،  اختبــار  أمــام  الشــعب 
األخيــر  النــزع  حالــة  فــي  العســكر  دولــة  أن 
وعلــى الشــعب أن يســترد كرامتــه وليجهــز 
علــى بقايــا الدولــة االســتبدادية والتــي لوال 
ومعاملهــا  بواطنهــا  ظهــرت  ملــا  االنقــالب 

للكافة.

تؤبــد  التــي  منهــا  الطبيعيــة  وخصوصــا 
الســلوك االنتخابــي للمواطنــني، خصوصــا 
وأن النتائــج االنتخابيــة فــي الديمقراطيــات 
الحديثــة متغيــرة، فــال طــرف يحجــز مقاعــد 
أبدية في املجالس التشريعية أو غيرها من 
املجالــس املنتخبــة. يدفعنا التخلي هذا إلى 
اجتماعيــة وسياســية،  عوامــل  عــن  البحــث 
باألســاس هــي ضــرورة متقلبــة. رأينــا، فــي 
بلــدان عديــدة، أن توجهــات الناخبني تتغير 
بشكل كلي بني انتخابات تشريعية وأخرى 
قصيــرة  زمنيــة  مســاحات  وفــي  محليــة، 
مــن  وينتصــر  منتصــرًا،  كان  مــن  فينهــزم 
الســلوك االنتخابــي متحــول،  كان منهزمــا. 
يتبــدل بمقتضــى ســياقات عديــدة، ال دخــل 

للمحددات الطبيعية فيها. 
راجــع  هــو  مــا  فمنهــا  كثيــرة،  ذلــك  عوامــل 
إلــى صــورة األحــزاب، كمــا يرســمها أداؤهــا 
السياســي، فــي الحكــم أو املعارضــة، ومنهــا 
ما هو راجع إلى قدرة األحزاب على التعبئة 
االنتخابية واإلقناع بالبرامج التي تقدمها، 
مــن  االنتخابيــة  الســوق  توفــره  مــا  ومنهــا 
عــروض أخــرى منافســة، مــن دون أن ننســى 
انطباعــات النــاس ومزاجهــم العــام، ناهيــك 
الواقعــة  واملســتجدات،  األحــداث  آخــر  عــن 
الســياقات  تمليهــا  إكراهــاٍت  فــي  بدورهــا 

اإلقليمية والدولية.
الســلوك االنتخابــي، وهــو علــى تلــك الحــال 
مــن التقلــب، واقــع تحت جملة عوامل تشــكل 
الرقيقــة  الخيــوط  مــن  »كبــة«  تداخلهــا  فــي 
واملتداخلــة، إنــه ســلوك علــى شــاكلة قمــاٍش، 
يصعــب فيــه أن تعيــد فــرز خيوطــه األولــى 
ومــا  العوامــل  تلــك  وزن  مــا  دقيــق.  بشــكل 
الصــور  أم  البرامــج  هــل  ترتيبهــا:  منطــق 

وتفاعــل  التصنيــع  ديناميكيــة  بمقتضــى 
البنى االجتماعية والذهنية معها. 

ولكــي نفهــم بعــض ما حدث مــن تغيرات في 
الخريطــة االنتخابيــة فــي انتخابــات 2014، 
اإلدمــاج  نمــط  إلــى  نعــود  أن  مفيــدًا  يكــون 
السياســي واالقتصادي الذي اتبعته الدولة 
التونســية منــذ انبعاثهــا الحديث، وأساســا 
دولــة  وحتــى  الحســينية  الحقبــة  منــذ 

االستقالل.
لــم يكــن الجنــوب فــي أحيــان عديــدة ســوى 
تخوم لتلك الدولة، وهو» بر سيبة« باملعنى 
اإلنتروبولوجي للكلمة. ال أحد ينكر انتشار 
القبائــل املخزنيــة فــي »تلــك التخــوم« آنــذاك، 
ولكن، كان عددها محدودًا مقارنة بالقبائل 
الشــمال  فــي  املنتشــرة  األخــرى،  املخزنيــة 
مرتبطــة  كانــت  الوســط.  وحتــى  والســاحل 
عضوّيــا باملخــزن، وهــي تتولى فــي مواضع 
عديدة مناولة سياسية واجتماعية لسلطة 

الباي، حني تعجز عن أداء مهماتها.

وعلــى الرغــم من ذلك، خاض أهالي الجنوب 
وأبلــوا  الفرنســي،  املســتعمر  ضــد  معــارك 
كان  وطــٍن،  عــن  الدفــاع  فــي  الحســن  البــالء 
إلــى وقــت قريــب يجافيهــم. كانــت آخر البنى 
القبليــة املحتضــرة تحــت مفاعيــل التحديث 
الكولونيالــي قــد أبدت من الصالبة ما أجبر 
قمعيــة،  إجــراءات  اتخــاذ  علــى  االســتعمار 
أهمهــا منــع الترحــال وإجبــار القبائــل علــى 

االستقرار، ناهيك عن مصادرة األراضي.
لــم يتغيــر بعــد االســتقالل نمــط العالقــة بني 
الجنــوب والدولــة املركزيــة كثيــرًا، وتعطلــت 
تمثيــل  وظــل  السياســي،  اإلدمــاج  مســارات 
هذه املنطقة في النخب السياســية الناشــئة 
تســتطع  ولــم  ضعيفــا،  الدولــة  وأجهــزة 
عبــارات املديــح الــكاذب مثــل: »أنتــم جنودنا 
البواســل«، فــي إشــارة إلــى دورهــم فــي صــد 
الليبــي،  الجــار  يبديهــا  قــد  تحرشــات،  أي 

خصوصا، أن تجسر الهوة.
ضعف حظوظ الجهة من التنمية واإلقصاء 
الدولــة  أنظمــة  مــع  املتعاقــب  السياســي 
التغييــر  كان  وربمــا  يتغيــر،  لــم  الوطنيــة 
الوحيــد ذي الداللــة تولــي نخبــة مــن أبنــاء 
النخبــة  فــي  متقدمــة  مناصــب  الجهــة 

السياسية، ملا بعد الثورة.
ممــا  وغيــره  املعطــى،  هــذا  يمنحنــا  ربمــا 
فــكأن  التصويــت،  فرضيــات  بعــض  ذكــرت، 
املقبــل  النظــام  الجنــوب يخشــى أن يســارع 
إلى غلق ذلك القوس السياســي الذي انفتح 
عليه، ودمجهم في مواقع متقدمة، ألول مرة 
لتونــس.  الحديــث  السياســي  التاريــخ  فــي 
على خالف ذلك، اســتفاد الســاحل والشمال، 
وإن بشــكل أقــل، مــن الدولــة الوطنية، وحتى 
ممــا قبلهــا وكانــت جــل النخــب االقتصاديــة 

واالجتماعيــة منتدبــة منه. لذلــك، أبدى رأيه 
افتقــاد  التصويــت، خشــية  فعــل  خــالل  مــن 

مكانته املتقدمة في النخبة السياسية.
التصويتيــة  باتجاهاتــه  يبــدي  الجنــوب 
السياســي،  باملعنــى  تحررّيــا  ســلوكا 
فــي مفارقــة اجتماعيــة  ذلــك،  فــي  ويســتند، 
ويبــدي  محافظــة«،  »ثقافــة  إلــى  غريبــة، 
الشــمال والســاحل ســلوكا محافظا باملعنى 
السياســي، حني يرغب في اســتدامة املكسب 
السياســي القديــم، ويســتند فــي مفارقــة إلى 

خلفية ثقافية متحررة.
فــي  نســتبعد  أن  علينــا  الحــاالت،  كل  فــي 
تفســير الخريطة االنتخابية التي ســطرتها 
نتائــج االنتخابــات األخيــرة االســتناد إلــى 
عوامــل طبيعية تريد نســخ مــا يناظرها من 
جغرافيــة ذهنيــة لســكان الجنــوب وســكان 
اســتراتيجيات  إلــى  يعــود  األمــر  الشــمال. 
انتخابيــة مســتوحاة مــن تمثــالت التاريــخ 
السياسي للنخب، وقدرة الدولة على الدمج 

السياسي.
طمعــا،  الفتنــة،  نــار  فــي  ينفــخ  مــن  هنــاك 
حــني يحــرض أهالــي الجنــوب علــى »تبرئــة 
أنفسهم« من سلسلة تهم توجه إليهم، وكأن 
عليهــم أن يثبتــوا عكس ذلــك، فيجني فيأها 
االنتخابــي، وهــذا عــني االبتــزاز، وهنــاك مــن 
وكأنهــم  الشــمال  ســكان  بتصويــت  يفتخــر 
قالعــه االنتخابيــة األبدية وقاعدة مشــروعه 
االجتماعي الوطني. ليس مستبعدًا تحريك 
رمــال متحركــة مــن الــوالءات التحتيــة، هــي 
مــا تحــت الدولــة، حتــى تبــدو البــالد وكأنها 
منــه  ســحيق،  شــرخ  بينهمــا  إقليمــان، 

ستتسلل، ال محالة، أكثر االنتماءات رعبا.
)كاتب تونسي ووزير سابق(

ــع بهــا ســكان أملانيــا الغربيــة كانــت 
ّ
يتمت

كمــا  العــزل،  أمــا  تجــاوزه،  ُيحّبــذ  ماضيــا 
الشــرقيون،  األملــان  عاشــه  الــذي  القمــع 
فــكان الحاضــر الــذي تســعى إليــه ثــورات 

الشعوب. 
لعمليــة  الفاشــلة  التبريــرات  توالــت 
حينهــا  صــّرح  إذ  هــذه،  والعــزل  الفصــل 
إيريــش هونيكــر، وكان يشــغل املســؤولية 
األمنيــة فــي اللجنــة املركزيــة للحــزب، قبــل 
القــوي،  الشــرقية  أملانيــا  أن يصبــح رجــل 
الحقــا، كأمــني عــام الحــزب ورأس الدولــة 
منــذ 1971 حتــى الســقوط، بأنــه »مــع بنــاء 
جــدار الحمايــة مــن الفاشــية، قمنــا بدعــم 
االســتقرار السياســي في أوروبا، ودعمنا 
هــذا  كان  الحقيقــة،  وفــي   .»)...( الســالم 
الجــدار تعزيــزًا للتوتــر وإبعــادًا »لشــبح« 
وراء  الحقيقــي  الســبب  ويكمــن  الســالم. 
بنــاء الجــدار، إضافــة إلــى طغيــان العقليــة 
ممــن  كثيريــن  مّيــزت  التــي  االنغالقيــة 
هــروب  إلــى  باالشــتراكية،   

ً
وصــال اّدعــوا 

بــني 2,5 و 3,5 مليــون أملانــي شــرقي إلــى 
أملانيــا الغربيــة بــني 1949، تاريــخ إنشــاء 

جمهورية أملانيا »الديمقراطية« و1961.
مع نهاية الحرب الباردة، وتداعي االتحاد 
نهايــة  فــي  انهيــاره  قبــل  الســوفييتي 
ثمانينيات القرن املاضي، بدا جلّيا أن كل 
الجــدران أمــام الحريــة ســتنهار، أوروبيــا 
على األقل. ومع أن هونيكر كان قد تبّجح، 
قبــل عــام فقــط مــن ســقوط الحائــط، بأنــه 
»ســيكون موجــودًا بعــد خمســني أو مائــة 
عــام«، إال أن الضغــط الشــعبي حطــم جدار 
جــدار  محطمــا  بعدهــا  لينطلــق  الخــوف، 
التطــورات  ســاعدت  وبالطبــع،  العــزل. 
السياسية العاملية في إنجاز هذا التحّرر.

اليــوم، تحتفــل أملانيا بمرور 25 عاما على 
ســقوط »حائــط برلــني«. وشــهدت املدينــة 
تدفق نحو مليوني »سائح«، سيشاركون 
أهلهــا عيدهــم هــذا. وقد تزّينــت العاصمة 

الحوثــي مــن أي وجــوٍه معتدلــة، ومــن هــو 
صاحب مصلحة إخالء الســاحة السياسية 

اليمنية من أي زيدي معتدل؟
لفتــح  فرصــة  املتــوكل  اغتيــال  عمليــة 
املرجعيــة  بمشــكلة  يتعلــق  ملــف حســاس، 
اإلســالم  لحركــة  والدينيــة  السياســية 
تصدرهــا  والتــي  الزيــدي،  السياســي 
الحوثــي، أخيــرًا، وبــرزت، كمــا هــو معروف، 
قــوة مســلحة تحتكــر، كليــا، تمثيــل املذهــب 
الزيــدي، فيمــا تفترضه تعّديا على املناطق 
حيــث  فيهــا،  الســلفية  بنشــر  الزيديــة، 
مســتفزة  ممارســات  الســلفيون  ارتكــب 
أذانهــم  رفــع  مــن  الزيــود  منــع  مثــل  فيهــا، 
بجملتــه التميزيــة »حــي على خيــر العمل«، 
وزيــارة قبــور أئمــة زيديــة معروفني، ونشــر 
معاهــد علميــة كان يشــرف عليهــا اإلخــوان 

املسلمون.
وكان الزيود قد بدأوا في تأسيس ما يشبه 
الشــباب  منتــدى  ُيدعــى  صيفيــا،  مخيمــا 
الزيــدي  املذهــب  أصــول  لتدريــس  املؤمــن، 
فــي 1992، وتوســعت هــذه  بشــكل مبســط، 
إلــى  وصلــت  حتــى  واملنتديــات،  املعاهــد 
ذروتهــا قبــل حــرب صعــدة عــام 2004، ثــم 
أغلقــت نهائيــا. ومــن الالفــت أن الحوثــي لــم 
يعــد فتــح تلــك املعاهــد فــي مدينــة صعــدة، 
بــل وضّيــق علــى بعــض تالمذتهــا، وبعض 

املراجع الزيدية التقليدية.
كانت مناهج تلك املعاهد تصدر بترخيٍص 
الحوثــي،  امللــك  وعبــد  حســني  والــد  مــن 
العالمــة الزيــدي بــدر الديــن الحوثــي، ومــن 
ثــم تأسســت الحركة الحوثيــة، بترديد ابنه 
حسني الحوثي )قتل عام 2004 في الحرب( 
شــعارات  مــن  املســتلهم  الصرخــة  شــعار 
ألميــركا..«،  »املــوت  اإليرانيــة  الثــورة 
أن  وبســببها قامــت حــرب صعــدة. وُيذكــر 
خالفا حادًا نشــب بني أســرة الحوثي وأحد 
ان، 

ّ
عــز ســالم  محمــد  الحركــة،  مؤسســي 

والــذي كان يمثــل املنهــج املعتــدل، ولــم يكــن 
التأثيــرات  تلــك  أو  الصرخــة  لشــعار  ميــااًل 

الدخيلة.
بعــض  وســفر  الصرخــة،  شــعار  بســبب 
الزيود للدراسة في إيران، ومنهم مؤسسو 
ومحمــد  الحوثــي  حســني  مثــل  املنتديــات، 
عــزان، دأب خصــوم الحركــة فــي تصويرهــا 
حركــة ليســت زيديــة، بــل اثنــي عشــرية، فــي 
محاولــة لتصويرهــا حركــة غريبة ودخيلة 
الحوثيــة  تؤمــن  ال  فيمــا  اليمنيــني.  علــى 
الغيبــة  مثــل  االثنــي عشــرية،  أفــكار  بأبــرز 
والعصمــة وغيرهمــا، لكنهــا اســتعارت مــن 
غريبــة  احتفاليــة  مظاهــر  عشــرية  االثنــي 
علــى اليمنيــني، مثــل الضريــح الفخــم الــذي 
تم تشييده لحسني الحوثي وإحياء كربالء 
بمــا هــو غيــر معــروف فــي املذهــب الزيــدي. 

بالالمعقــول  تتصــف  األخيــر  النــزع  حالــة 
فــي القهــر واالســتبداد والقتــل ألنهــا معركة 
النهاية، وهذا ما نشاهده من حاالت املذابح 
الجماعية وقتل الشــباب والنســاء، واعتقال 

األطفال وخطف البنات من الجامعات.
وفتــرات هــرم الــدول وبنــاء الــدول الجديــدة 
تتميــز بكســر الكهنــوت املقــدس والذي كان 
ال يجــرؤ أحــد على مجرد التفكير في نقده، 
الزائفــة  القدســية  عنــه  وترفــع  فينكشــف 
ومثال ذلك في الحالة املصرية )القدســيات 
فــي  ســاهم  الــذي  الجيــش  أولهــا  الثــالث( 
بمدافــع  األرض  أجنــاد  خيــر  أكذوبــة  هــدم 
املواطنــني  لصــدور  املوجهــة  الرشاشــات 
هدمــت  التــي  والدانــات  وبالجرافــات 
وهجــرت أهــل ســيناء مــن بيوتهــم، وثانــي 
والــذي  القضــاء  شــموخ  املقدســات  تلــك 
تحطم إثر حبس أكثر من 40 ألف سياســي 
منهم أطفال ونساء، وصدور أحكام اإلعدام 
بالجملة في فترة ال تعطي مجااًل للقاضي 
عليهــم،  املحكــوم  أســماء  قــراءة  ملجــرد 
الذيــن  القضــاة  بوقــف  القضــاء  ومذبحــة 
نــادوا باحتــرام الدســتور والقانون، أما عن 
الرســمي، حيــث  فاإلعــالم  املقدســات  ثالــث 
إن املصــري فــي عصر االســتبداد والطغيان 
إال  يســتمع  وال  يثــق  ال  كان  الفرعونــي 
لصــوت واحــد دلــس عليــه كثيــرًا بســقوط 
عشــرات مــن طائــرات العدو فــي الوقت الذي 
فــي  هزيمــة  أكبــر  تنــال  مصــر  فيــه  كانــت 
تاريخهــا الحديــث، وكان يخبــره أن مصــر 
تســبق العالــم كلــه فــي تقدمهــا فــي الوقــت 
الــذي ترتــوي فيــه بطــون املصريــني بامليــاه 
امللوثة، فأصبح املســتبد يخاف من جريدة 
تصــدر فــي لنــدن ومــن قنــاة تبــث مــن قطــر 
وهــو يمتلــك مئــات مــن الجرائــد والقنــوات 

ألن الشعب حطم قدسية اإلعالم املزيف.
ومــا يبشــر أيضــا بــأن حالة دفــن الفرعونية 
غيــر  الحالــة  وســتنتهي  بــدأت  السياســية 
اليومــي  اســتمراره  فــي  للشــعب  املســبوقة 
في مقاومة حالة القهر واالســتبداد، وكذلك 
التحــول الظاهــر فــي فكــر بعــض الحــركات 
اإلســالمية االصالحيــة إلــى الحالــة الثوريــة 

مما يعد تغيرًا نوعيا في معادلة الصراع.
نعــم، يســارع العســكر بأفعالهــم فــي ســرعة 
دفــن الفرعونيــة السياســية، وعلــى الشــعب 
فقــد  مســيرته  وليكمــل  الفرصــة  ينتهــز  أن 
الحــت معالــم الدولــة الحديثــة علــى أنقــاض 

دولة االستبداد.
)كاتب مصري(

أنهــا  نعتقــد  ممــا  وغيرهــا  الســياقات...  أم 
محــددات؟ عــن هــذا الجواب، تتفــرع نظريات 
وتقنيــات  بمناهــج  تســتعني  ومــدارس 
مختلفــة. الثابــت فــي كل مــا عددنــاه أنــه ال 
أحــد مــا زال يدافــع عــن أطروحــة املحــددات 

الطبيعية التي ذكرناها منذ البداية.
هــل صوتــت الرمال لحركــة النهضة والبحر 
نــداء تونــس؟ حتــى   لحركــة 

ً
والجبــال مثــال

علــى  التقســيم،  هــذا  دقــة  افترضنــا  ولــو 
الرغــم مــن طمســه مكونــات حزبيــة أخــرى، 
فذلــك ال معنــى لــه سوســيولوجّيا. علينــا أن 
نســتعني، قــدر اإلمــكان، بالتاريخ السياســي 
والجغرافيــة االجتماعيــة، حتــى نفهــم ذلــك 
»الســر«. فمــا أن نســتعمل شــمال /جنــوب، 
حتــى تقفــز فــي مخيلتنــا جملــة مــن الصــور 
حتــى  إليهــا  أشــير  لــن  الجاهــزة.  النمطيــة 
امللــح علــى الجــرح، وهــذا جــزء مــن  أنثــر  ال 

التفسيرات الخاطئة.
علينــا أن نعــود، ثانيــة، إلــى أنــدري ســيفرد 
فــي تفســيره وبرهنتــه علــى تلــك األحجيــة، 
فحيثما ينتشر الغرانيت في فرنسا تنتشر 
بنــى اقتصاديــة واجتماعيــة متحللــة، علــى 
غــرار الزراعــة املمكننــة والصناعــة املتطــورة 
وجماعيــة  فرديــة  ســلوكات  تشــيع  التــي 
لليســار،  أصحابهــا  فيصــّوت  متحــررة، 
وحــدات  تنتشــر  الكلــس  ينتشــر  وحيــث 
اقتصاديــة واجتماعيــة صلبــة ومتماســكة 
تشــيع ســلوكات محافظة، فتصوت لليمني. 
»نمــط اإلنتــاج املــادي والرمــزي املبتكــر على 
قاعــدة جغرافيــة طبيعيــة، هــو »الصنــدوق 
تلــك  تظــل  االقتــراع.  لصنــدوق  األســود« 
البنــى االجتماعيــة واالقتصاديــة والذهنيــة 
املمكنــة،  التغييــر  أوجــه  علــى  مفتوحــة 

الفيدراليــة الجديــدة بأبهــى حللهــا، كمــا 
ــت ثريــات بيضاء مرفوعة على أعمدة 

ّ
خط

خشبية مسار الجدار السابق، لكي يتذكر 
للجــدران  أن  البشــرية،  كمــا  البرلينيــون، 

مدة انتهاء صالحية أخالقية وإنسانية.
كمــا  السياســي،  الفصــل  جــدران  إن 
يمكــن  ال  القمعــي،  كمــا  العنصــري، 
تبريرهــا إال مــن أصحاب العقول الفاشــية 
ر سقوط جدار ال يعني، 

ّ
والنازية. وإن تأخ

ــر األمــل بالحريــة. هــذا ما 
ّ

بالضــرورة، تأخ
إن  القــول  ويمكــن  للعالــم.  برلــني  علمتــه 
بنــاء  فــي  اســتعملت  التــي  األولــى  اللبنــة 
حائــط برلــني كانــت األســاس الــذي أعلــن 
بــدء انتهــاء املنظومــة »االشــتراكية«. فــال 
يمكــن بنــاء نظام سياســي، يّدعــي املثالية 
الطبقــات  ومصالــح  اإلنســان  وحمايــة 
الخــوف  إلــى حاجــز  باالســتناد  الفقيــرة، 
وكــم  التبريــرات.  كانــت  مهمــا  والفصــل، 
املشــهد  تصــّدرت  التــي  األنظمــة  أســاءت 
سيء، 

ُ
االشتراكي لالشتراكية ذاتها، كما ت

اليــوم، جهــات تتصدر املشــهد الديني إلى 
الدين نفسه.

)كاتب وباحث سوري(

ولهــذا األمــر عالقــة بطبيعــة الجماعــة التــي 
نشــأت رد فعــل ضــد الوهابيــة التي فرضت 
نفســها محتكــرًا لإلســالم، وترفــض التنوع 
إحيــاء  جــاءت عمليــة  وبالتالــي،  املذهبــي، 
املذهــب الزيــدي، كمــا يتصــور، فــي محاولــٍة 
لتأكيــد طابعهــا الشــيعي املتمايــز. وكانــت 
مرجعيــات زيديــة تقليديــة في أثناء حروب 
صعــدة قــد اعتبــرت الحوثيــة اثني عشــرية، 
وليسوا زيودًا، ثم سرعان ما تغير موقفهم 
بعــد 2011، وســقوط علــي عبــد اللــه صالح، 
موقــف  وهــذا  الحوثــي.  بزيديــة  وأقــّروا 
أنــه  غيــر  القــوة،  بمحابــاة  عالقتــه  تتضــح 
يعكس حقيقة مهمة، وهي صعوبة تعريف 

الطبيعة الدينية لجماعة الحوثي.
جماعــة  الحوثــي  افتــراض  يمكــن  فهــل 
زيديــة إحيائيــة، وامتــدادًا ملنتــدى الشــباب 
املؤمــن، كمــا يفتــرض بعضهم. وفي الواقع، 
ليــس لتالميــذ املنتــدى حضــور قيــادي فــي 
ويفتــرض  إحيائيــة،  تعــد  التــي  الحركــة 
وهــذا  للجماعــة،  وفقهيــة  فكريــة  منهجيــة 
الجماعــة  تعتمــد  حيــث  موجــود،  غيــر 
خطــب  مــالزم  علــى  أنصارهــا  تجنيــد  فــي 
خطــب  وهــي  الحوثــي،  حســني  مؤسســها، 
سياســية، تســتعير الجملــة الدينيــة، ولكــن 
مــن دون بعــد فقهــي أو فكــري، بــل بطريقــة 
عاطفيــة، فيهــا قــدر من الســطحية، معتمدة 
والغــرب  أميــركا  معــاداة  مثــل  أفــكار  علــى 
واملظلوميــة،  البيــت  آل  وحــب  والســعودية 
مــن  وبســاطة  ســطحية  أكثــر  مــالزم  وهــي 
رسائل التوحيد لإلمام محمد عبد الوهاب 

الذي صار مرجعية اإلسالم السلفي.
أي أن حركــة الحوثــي ال كتــب ومرجعيــات 
فكريــة لهــا، وال يمكــن معرفــة إلــى أي تيــار 
أو  الهادويــة  تيــار  مثــل  تنتمــي،  زيــدي 
أن  األهــم  لكــن  الصالحيــة،  أو  الجاروديــة 
قائــد حركــة الحوثــي ينقــض أبســط مبادئ 
الزيديــة فــي اإلمامــة. الزيديــة تؤمــن بفكــرة 
والتمــرد  الظالــم  الحاكــم  علــى  الخــروج 
املســلح، لكــن بشــرط وجود إمــام تتوفر فيه 
عاملــا  يكــون  أن  وأبرزهــا  اإلمامــة،  شــروط 
بأمــور الديــن، حســب املنطــق الزيــدي. ولــم 
يعلن عبد امللك الحوثي نفســه إماما، وهو، 
اإلمامــة،  شــروط  جميــع  يفتقــد  ببســاطة، 
لغتــه  مــن  هــذا  ويتضــح  العلــم،  وأبرزهــا 
العربيــة البســيطة، والتــي تكشــف بســاطة 
معارفــه، أي أن مــا تفعلــه جماعــة الحوثــي 

مخالفة صريحة للمذهب الزيدي.
حــركات  معظــم  مثــل  الحوثيــة،  الحركــة 
خصوصــا،  العنيفــة  السياســي،  اإلســالم 
تتعامــل مــع الديــن بانتقائيــة، وكمحاولــة 
لشرعنة عنفها، بقدر ال يخلو من تسطيح 
معتمديــن علــى اســتدرار عواطــف النــاس، 
وإيجــاد حالــة خــوف مــن خصــوم وأعــداء 
فــي  القاعــدة،  أو  أميــركا  مثــل  خطيريــن، 
حالة الحوثي، لكنها تخلو كالعادة من أي 
مرجعيــة دينيــة تقليدية، ومن أي مرجعية 
تســاؤالت  عــن  اإلجابــة  تحــاول  سياســية، 
وحقــوق  بالديمقراطيــة  متعلقــة  عصريــة، 
اإلنســان، كمــا كان الدكتــور املتــوكل. وهــذا 
أيــن تذهــب  إلــى  يطــرح تســاؤاًل مشــروعا: 
الشــخصيات  أن  الحركــة، خصوصــا  هــذه 
بينهــا  جســرًا  تشــكل  قــد  التــي  املعتدلــة 
وبــني اآلخريــن تتســاقط، واحــدًا تلو اآلخر، 
وتخلــو الســاحة مــن كل الشــخصيات التي 
جماعــة  جمــوح  فرملــة  وســعها  فــي  كان 

الحوثي وعنفها.
)كاتبة يمنية(

تونس.. رمال »النهضة« وأحراش »النداء«

»جدار برلين« والخروج إلى الحرية

اغتيال المتوكل وأزمة »الزيدية«

دفن الفرعونية 
السياسية

ما أن نستعمل شمال 
- جنوب، حتى تقفز 

في مخيلتنا جملة 
من الصور النمطية

الضغط الشعبي 
حطم جدار الخوف، 

لينطلق بعدها 
محطمًا جدار العزل

ال يمكن وصف 
المتوكل بأنه من 
مناصري جماعة 

الحوثي

آراء

معن البياري

حــدث، فــي مثــل يــوم أمس، قبل خمســة وعشــرين عامــًا، أن آالف األملان )الشــرقين( 
تقاطروا باتجاه الجدار الذي كان يقســم برلن إلى غربيٍة وشــرقية، بعد أن ســمعوا 
 ملســؤول كبيــر فــي الحــزب الشــيوعي الحاكــم، يعلــن فيــه أنــه رفــع قيــود التنقــل 

ً
قــوال

بــن األملانيتــن، ولــم يكــن ذلــك مؤكــدًا فــي تلــك اللحظــة، فبــدأت الحشــود فتــح الجــدار 
ملانيا موحدة، واســتجّد نظام عاملي 

َ
وهدمه، فانفتح تاريخ جديد في العالم، وعادت أ

 وذا قــدرات عســكرية مهولــة، 
ً
آخــر، مغايــر للــذي كان، مــن تفاصيلــه أن بلــدا ثقيــا

وصاحب أدوار وازنة في التاريخ الحديث، اســمه االتحاد الســوفييتي، لم يعد اتحادا 
وال ســوفييتيًا، وتفككــت امبراطوريتــه الشاســعة، وكان لــه رئيــس اســمه ميخائيــل 
غورباتشــوف، ال تزّيــد فــي وصفــه بأنــه رجل االنعطافة األبرز فــي ذلك التحول الذي 
أنهــى الحــرب البــاردة إياهــا، وأودى بثنائية القطبن، وأخذ بلدان أوروبا الشــرقية إلى 
تعدديــة سياســية وإلــى اقتصــادات الســوق، ونفــض عنهــا وطــأة الشــيوعية أســلوب 

حكم وإدارة وتخطيط. 
، لوقف مغادرة األملان 

ً
ذن بذلــك كلــه )وغيــره( هــدم جدار برلن الــذي بني، أصا

َ
وقــد أ

في الشــطر الشــرقي إلى الغربي، بعد أن بلغوا نحو ثاثة ماين، واســتمر 28 عامًا، 
وبعد هدمه، عادت برلن عاصمة واحدة ألملانيا واحدة، على الخيار الغربي الجذاب.. 

واملنتصر. 
مــا زال فــي وســع غورباتشــوف )83 عامــًا( أن يزيــد ويعيــد فــي القصــة كلهــا، ومــن 
جديده، أول من أمس، أنه يوجه كلمة )ملن؟(، بمناسبة ذكرى هدم جدار برلن، ويقول 
فيها إن الواليات املتحدة لم تف بوعوٍد قطعتها بعد التحول الذي شهدته أوروبا في 
 مــن بنــاء الثقــة مــع روســيا، انشــغل بإعــان نفســه منتصرًا 

ً
1989، وإن الغــرب، بــدال

فــي الحــرب البــاردة، وجمــع املنافــع مســتفيدًا مــن ضعف روســيا آنــذاك. والبادي في 
كام صاحــب البيروســترويكا، والــذي كافــأه الغــرب علــى صنيعــه التاريخي بمنحه 
جائزة نوبل للسام )1990(، أنه تعبير عن شعوٍر بخديعٍة ما، كأن الزعيم السابق 
للدولــة العظمــى الســابقة يفتــرض »شــهامة« مــن الغرب تجاه روســيا، وريثة االتحاد 
بأنهــا شــهدت  التذكيــر، هنــا،  الشــرقية. وهــذه يحســن  أوروبــا  الســوفييتي، ودول 
انتفاضــات حقيقيــة ضــد االســتبداد والتســلط واالختنــاق، وســاهمت بهــا تكتــاٌت 
اجتماعيــة وعماليــة ونقابــات وفاعليــات ثقافيــة، وإذا كان الغــرب قــد اســتثمر هــذا 
املســتجّد النوعــي، فذلــك ال يعنــي أن ذلــك الربيــع مــن إنتاجــه االســتخباري. واألجدى 
بإنعــام النظــر فيــه بشــأن ذلــك املقطــع مــن تحــوالت القــرن العشــرين تطلــع الشــعوب 
إلــى التحــرر، وإلــى امتــاك إرادتها، وميلهــا الفطري إلى الديمقراطية ونبذ الشــمولية 
 من العفونة والفساد عند 

ً
املغلفة بخطاب الوصاية األيدولوجية، والذي يحمل أرطاال

كثيرين من محتكري القرار. 
كأن ذكرى هدم جدار برلن مناســبة لبث غورباتشــوف أســًى وشــجًى مقيمْن فيه، 
 ألنجيا ميركل وباراك أوباما وفرانســوا هوالند للتعبير عن 

ً
فيما يّســرت مناســبة

إعجــاٍب بشــجاعة األملــان فــي إنجازهــم ما بادروا إليــه، واملرجح أن ميركل لم تقع في 
شطٍط، أو تزّيد، في قولها إن »برلن ال تعبر فقط عن صورة أملانيا، بل إنها تقريبًا 
ه حاد عن الصحيح، غورباتشــوف 

ّ
رمــز لوحــدة أوروبــا بعــد الحرب الباردة«. وال نظن

نفســه، فــي قولــه إن »العالــم علــى أعتــاب حــرٍب بــاردة جديــدة، إْن لــم تكــن قــد بــدأت 
بالفعــل«، فالــذي تقــوم بــه روســيا، بقيــادة فاديميــر بوتــن، فيــه نــوع مــن اســتعادة 
بعض الروح القيصرية الغابرة، وشــيء من تجديد مكانٍة تحطمت كثيرًا في ســياق 
ســابق )بوريــس يلتســن ليــس منســيًا بعــد(. وواقعتــا أوكرانيــا والقــرم شــهادة دالة 
علــى قــوٍل مثــل هــذا، ال يتــم مجــازًا، وال مــن بــاب تحبيــذه انحيازًا ملوقــف أخاقي من 
بــؤس السياســات األميركيــة. وال مجازفــة فــي الزعــم أن جــدارًا صعبــًا وباهظ الكلفة 
وجد الشــعب الســوري املدّمى واألســير نفســه قدامه، جراء اندفاعة روســيا الراهنة، 

وجراء حرب غير باردة لألسف. 

حكيم عنكر

يــروي الســارد، فــي روايــة غابرييــل غارســيا ماركيــز »حكايــة بحــار غريــق«، حكايــة 
بحــار، ســيكون الناجــي الوحيــد مــن حادث غرق ســفينة تجارية، تســّيرها في الخفاء 
طغمة حاكمة في بوغوتا، ضمن سفن أخرى، تستغل في التهريب. املصادفة وحدها 
ســتقود ماركيــز إلــى االهتمــام بحكايــة هــذا البحــار، الناجــي الوحيــد. كان »غابو«، في 
ذلــك الوقــت، يعــد تقريــرًا عــن حــادث غــرق الســفينة التــي لفــظ البحــر حمولتهــا علــى 
شــواطئ بوغوتــا: ثاجــات وأجهــزة كهربائيــة ومــواد منزليــة، فــي وقــت كانــت تشــن 
فيــه حكومــة الجنــراالت حربــًا شرســة علــى التهريب، وتعــادي في خطاباتهــا الواليات 
املتحدة األميركية.  تساءل ماركيز، الصحافي الشاب واملثير للجدل واملاحق بسبب 
تحقيقاتــه، كيــف يســتقيم ذلــك لنظــام سياســي يحــارب التهريــب، بينمــا يمارســه فــي 
الخفــاء، وكيــف يقطــع عاقاتــه مــع أميــركا علنــًا، ويتعامــل معهــا اقتصاديــًا مــن تحت 
الطاولة. هذه األسئلة قادته إلى التحقيق في واقعة الغرق، وألنه لم يكن يملك بن يديه 
 
ً
غير الرواية الرســمية، فقد انطلق منها، وســعى إلى ماحقة البّحار الذي تحول بطا
 وســط العاصمــة، ألنــه اســتطاع بـ 

ً
قوميــًا، بعــد أن كّرمتــه الحكومــة، وصنعــت لــه تمثــاال

»بطولة خارقة« أن ينجو عائمًا عشرات الكيلومترات على طوف خشبي.
وألن الحكومــة كانــت تريــد التغطيــة علــى حــادث غــرق الســفينة، حتــى ال يصبــح األمر 
فضيحــة، كان وجــود بّحــار علــى قيــد الحيــاة ناجيــًا مــن حــادث الغــرق محرجــًا لهــا، 
ولذلك، تحركت بسرعة، وقدمت العاج له على نفقتها، ومعاشًا دائمًا أيضًا، وفتحت 

وسائل اإلعام له ليتحدث عن بطولته وكرم الدولة.
 مــا ناقصــة في الحكايــة، هكذا 

ً
اكتشــف ماركيــز، بحــس الصحافــي واألديــب، أن حلقــة

ســعى إلى لقاء »البطل القومي«، واســتطاع أن يقنعه بأهمية أن يقول الحقيقة للناس، 
وهذا ما كان، فروى الحكاية من البداية.

 
ً
يكتــب ماركيــز، أنــه بعــد ســنوات مــن نشــر تحقيقــه، ســيلتقي البحــار الــذي كان بطــا
قوميًا يتزاحم الناس على أخذ تذكار معه، وقد أصبح مشردًا يطوف شوارع بوغوتا 
 قوميــًا مــن شــرف اللقــب، 

ً
طالبــًا الصدقــات، بعــد أن جردتــه الدولــة التــي نصبتــه بطــا

عقب نشر تحقيق غابو عنه. ملاذا استذكار هذه الحكاية؟ ببساطة، ألن أمرًا مشابهًا 
حــدث، بدايــة األســبوع املاضــي، فــي الربــاط. فبعد انتظــار طويل للمطر، جادت الســماء 
بتساقطات قياسية، أدت إلى غرق أحد األحياء الشعبية. في األثناء، خرج عال، وهو 
مواطــن مغربــي يعمــل فــي فــرن حمــام ويقيم في باحــة املوقد، خرج عــاري الصدر، إال 
من سروال قصير، وشرع في تسليك املجاري العاطلة، تحت وابل من املطر وطوفان 
مائــي. ووســط تهليــات الســكان. نجــح عــال فــي املهمــة، وارتــدى مابســه، وعــاد إلــى 
لــم ترحمــه، حيــث تداولــت املواقــع االجتماعيــة صــوره  مــكان عملــه، لكــن الكاميــرات 
 قوميًا وواجهة 

ً
وهــو يفــك الحصــار عــن الحــي الشــعبي، وأصبح، في ملــح البصر، بطــا

للتعليقــات. ثــم تحــول املوضــوع مــن حادثــة بســيطة، إلــى نقــاش سياســي واجتماعــي 
عــن دور املجالــس املنتخبــة والبلديــات وسياســات اإلنقــاذ والتصــدي للكــوارث، وأيــن 
هي األموال التي تصرف على منشآت البنية التحتية، وملاذا ال ُيحاَسب لصوص املال 

العام، وتعليقات أخرى فتحت نقاش املجال العمومي على أوسع نطاق.
هــا قــد أصبــح للمغاربــة بطــل قومــي فــي ملــح البصــر، مــن أبنــاء الطبقــات املســحوقة 
واملهمشــن، طاملــا أن النخــب فــرت بجلدهــا إلــى حافــة الصمــت، أو ارتمــت بــن أحضان 
املصالــح. وألن الطبيعــة تخشــى الفــراغ، فإنهــا تنتخــب، أيضــًا، بطلهــا القومــي علــى 
هواهــا، فالفاعــل السياســي اليــوم، فــي البــاد، مشــغول بالحســابات الصغيــرة، ولعبــة 
تحصــن املواقــع والتحضيــر للفرجة االنتخابية املقبلــة، بينما فتح تحقيقات قضائية 
مع مسؤولي مؤسسات عمومية ومالية كبرى في الدولة، يشير إلى الحد الذي وصل 

إليه داء الفساد.
ففــي ظــل هكــذا أجــواء، ملــاذا ال يتحول عال املعدم إلى بطل قومي، ينقذ ســفينة الباد 

من الغرق، حتى وإن استكثر عليه املستكثرون »املنصب الشرفي«!

سامح راشد

بينمــا تســير مصــر علــى خطــى ثورة يناير »بأســتيكة«، خرج عبد الفتاح السيســي 
ليؤكــد أن ينايــر كان »ثــورة«. وال يمكــن أخــذ امتداحــه هــذا علــى محمــل الجــد، مــا لــم 
تصحبــه قــرارات وإجــراءات تؤكــده. وهــو مــا لــم يحــدث، ومــا من إشــارة إلــى احتمال 
. فقوله إن يناير ثورة، ووصفها باملؤامرة »ظلم«، تكذبه املمارســة، 

ً
حدوثه مســتقبا

وتثبــت عكســه، بدليــل عــدم وقــف الهجــوم اإلعامــي الشــرس عليها، وعلــى رموزها 
والقــوى التــي شــاركت فيهــا. واتخــاذ قــرارات وســن قوانــن معاكســة ملــا طالبــت بــه 
الثــورة، بــل وتقييــد كل الفــرص املتاحــة لاعتــراض، أو الخــروج، مجــددًا، فــي محاولة 
صريحة ملنع تكرارها، على الرغم من اســتخدام 30 يونيو املنطق الشــعبوي نفســه 

واآلليات الشارعية نفسها. 
مــن الســهل تفســير التناقــض بــن االعتمــاد علــى منطــق الثــورة وآليــات الشــارع فــي 
الحشــد والتهيئــة لهجمــة 30 يونيــو، ثــم االنقــاب علــى ذلــك كلــه بمنــع أي محاولــة 
للتظاهــر، أو االعتــراض، وإن كان مــن دون تخريــب وتدميــر وقطــع طــرق، كمــا كان 
يتم عشية 30 يونيو. فقد تم استخدام آليات 25 يناير نفسها مع إضافات وتوابل 
مــن العنــف والتطــاول، الستنســاخ طبعــة جديــدة تلغي نمــوذج يناير عمليــًا، وتهزمه 
سياســيًا وتطغــى عليــه إعاميــًا. وبعدهــا، لــم تعــد هنــاك حاجة إلعادة إنتــاج نموذج 
، بعــد أن تــم املــراد، واســتعيدت الســلطة ممــن اســتولوا عليهــا بآليــة 

ً
مرفــوض أصــا

الصندوق. بل صار ضروريًا عدم السماح بأي من تلك األساليب الشعبوية، وإغاق 
الباب أمامها. 

وهنــا إشــارة ال بــد منهــا، أن ذلــك الحظــر يكشــف زيــف 30 يونيــو وافتعاليتهــا، فلــو 
 تمامــًا، ملــا كانــت هنــاك خشــية مــن فتــح املجــال أمــام تكرارهــا، ولتــم 

ً
كانــت تلقائيــة

السماح بنزول الناس للشارع في أي وقت، للتعبير عن آرائهم ومطالبهم. 
هذا عن املظاهر التي لم تعد متاحة، بل مجّرمة. أما عن املطالب التي نادت بها، فاألمر 
يبدو أكثر وضوحًا وفجاجة، إذ لم يتحقق أي من مطالب يناير. وبالتالي، فاإلعان 
، يفتقــد قــرارات وإجراءات 

ً
الشــفوي الخجــول بأنهــا كانــت ثــورة يظــل كامــًا مرســا

عملية تلبي أيًا من مطالب ماين خرجوا للشارع في يناير. في عناوينها العريضة 
)عيــش، حريــة، عدالــة اجتماعيــة(، وفــي تفصيــل تلــك العناويــن إلــى مطالــب جزئيــة، 
تتعلــق باملصالــح واألوضــاع الفئويــة وحريــة التعبيــر وتقليــص الهــوة بــن الطبقــات 
»االحتوائيــة«  الشــكلية  التحــركات  حزمــة  هنــا،  الذاكــرة،  وتســتدعي  االجتماعيــة. 
التــي قامــت بهــا حكومتــا أحمــد شــفيق ثــم عصام شــرف في األشــهر التاليــة للثورة 
مباشــرة، مثل تلقي مئات آالف طلبات التعين في الحكومة، ومثلها للحصول على 
مســكن، والحديــث عــن الحّديــن األقصــى واألدنــى لألجــور، والتشــدق بشــعارات »ال 
للفساد« و»نعم لتطهير املؤسسات« و»مصر للمصرين«. ثم تمخضت العملية عن 
ال شــيء، وألقيت طلبات التوظيف في صناديق النفايات. والحدان األقصى واألدنى 

ال يزاالن متعثرين.
عامــة أخــرى علــى أن »ينايــر« ليســت ثــورة فــي أعــن السيســي وأصحابــه، أن مــن 
قادوها أو لحقوا بركابها، في السجون أو ماحقن لكي يدخلوها، باتهامات تتركز 
فــي خــرق قانــون التظاهــر، أو التآمــر علــى الدولــة، أو إهانــة القضــاء. وهــي نفســها 
األفعــال التــي قامــت ثــورة ينايــر بهــا ومــن أجلهــا، فمقومــات ثــورة ينايــر مــن دوافــع 
ومظاهــر هــي التــي يحاكــم ويســجن بســببها حاليــًا رموزهــا الذيــن كان السيســي 
ورفاقــه يزهــون بلقائهــم غــداة الثــورة، ويوثقــون ذلك بصور تذكاريــة ينقلها اإلعام 
تأكيدًا لتأييد الجيش للثورة. وهو اإلعام نفسه الذي يشوه، حاليًا، الصورة الذهنية 
لثــوار وثــورة ينايــر عند املصريــن، فيصفها باملؤامرة، ويتهمهــم بالعمالة والخيانة، 
ثــم ال يســمح ملــن بقــي منهــم خــارج الســجون، بالــرد علــى الهجمــة الرخيصــة. بذلــك، 
تكتمــل الحــرب علــى »ينايــر«، فهــي فــي عيون السيســي ونظام 3 يوليو ليســت ثورة 
حقيقيــة، وإنمــا »بنــت حــرام« لــم ينجــح وأدها في املهــد، فعلى األقل يجــب التنكر لها 

والتخلص من عارها. 

حين يتكلم غورباتشوف أصبح للمغاربة »بطل قومي«

الثورة في عيون السيسي
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نهاية أقرب من التصور المعذرة.. المعذرة أيها التاريخ!

العقل العربي وسيارة الرئيس صمت من أجل فلسطين

16

املقارنــة بــن عــام مــن حكــم محمــد مرســي وعام من حكــم عبد الفتاح السيســي 
تعطي ما مفاده أن مصر بركان هامد ال محالة سينفجر ويلقي بحممه ورماده 
ليغطــي مســاحات كبيــرة. هــذا إن لــم يتدارك أهــل مصر الحكماء األمــر، ويعملوا 
علــى إزاحــة االنقــاب مــن حياة بلدهم. فالجميع اآلن يعلــم مدى املخاطر املحدقة 
جراء االتحاد الذي تم بليل ومكيدة سيئة وحيلة كبرى إلزاحة الحكم الديمقراطي 
والرئيس املنتخب، والذي طاملا كتبنا عن أخطاء ارتكبها.. لكن السيسي وزمرته 
من إعامين وقضاة، يدعون محبة مصر وينادون ليل نهار تحيا مصر، بينما 
هم يعملون ليل نهار على قتلها ودفنها. يا أهل مصر كفاكم تضييعًا لألحام 
والــرؤى، وأنتــم أهــل علــم وحكمــة وفهم.. إن تقدم هذا الرجل للمســيرة في مصر 

يقودها إلى الهاوية، وسوف ينفرط عقده وعقد جماعته عن قريب..
أسماء عبداللطيف )مصر(

إذا كان التزوير والتزييف يتم لألحداث الجارية التي نعيشــها ونحياها لدرجة 
وصلت بوسائل اإلعام وبعض الشخصيات التي تتصّدر املشهد إلى صناعة 
نجوم صراخ إعامي واالدعاء بأن باراك أوباما من اإلخوان، وأن أخوه املسؤول 
املالــي للتنظيــم الدولــى لإلخــوان فــي أفريقيــا، فليــس هنــاك مــا يدعــو للدهشــة 
واالســتغراب إذا تــم تزييــف وتزويــر التاريخ البعيد. ومــن بن التهم العديدة التى 
يتــم توجيههــا لإلخــوان ويتــم التركيز واإللحــاح عليها لتثبيتها ومحاولة رســم 
صــورة ذهنيــة لهــا لــدى املتلقــي، اتهــام اإلخوان في وطنيتهم، وهي تهمة ليســت 
جديــدة، فلــم تنقطــع االتهامــات طوال العام الذي تولى فيه محمد مرســي الحكم، 
ومــع أن الرجــل محتجــز أو مختطــف منــذ وقــوع االنقــاب فــي 3 يوليــو/ تمــوز 

2013، لم يتم تقديم دليل واحد على صحة االتهامات.
صفوت حسين )مصر(

اســتوقفني خبــر فــي وكالــة إخباريــة أجنبية عن عرض ثــري عربي مليون دوالر 
لشــراء ســيارة الرئيــس خوســي موخيــكا، رئيــس جمهوريــة األوروغــواي، وهــي 

سيارة من نوع فولسفاكن »خنفساء« صغيرة صنعت في 1987.
القصة تبدأ بإرسال عرض باملبلغ الكبير للرئيس موخيكا، من قبل راصد جيد 
ياحق طرائده بما لديه من مال وفير لم يتفصد جبينه عرقًا في جمعه وإنمائه، 
 فــي ســبيل نيــل طريدتــه ليكــون املالــك لهــذه الســيارة 

ً
ولذلــك تــراه يهينــه مبــذوال

الخنفساء بعد أن كان مالكها يوصف بأنه أفقر رئيس جمهورية في العالم.
هــذا الثــري الــذي ال أعــرف له اســمًا أو عنوانًا، هو نمــوذج لكثيرين في مجتمعاتنا 

من الباحثن عن املجد الزائف، من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
تلــك هــي القصــة، رئيــس بمواصفــات تاريخيــة للعــرب، كل الــذي عملــه العــرب ال 
االقتــداء بفعلــه، وإنمــا تهافــت لشــراء ســيارته القديمــة الصغيــرة التــي قــد تحتــاج 
إلــى دخــول ورشــة متكاملــة لتكــون صالحــة للتنقــل. لكن املشــتري أو من يعرض 
هــذا املبلــغ ال يريدهــا للتنقــل، وإنمــا يريدهــا ليحتفــظ بهــا فــي معــرض حاجياتــه 
األثيرة، لتكون من مقتنياته، فتكتب عنه الصحف واملجات وتعمل عنه التقارير 
التلفزيونيــة فيكــون مشــهورًا فــارغ املحتــوى ســوى مــن رصيــده الــذي أخذ جزءًا 

 بسيارة قديمة.
ً
منه ليشتري له مجدًا ممثا

الرئيــس الــذي كشــف عــن ذمتــه املاليــة فــي عــام 2010، بأنهــا تبلــغ نحــو 1800 
دوالر، وهــي قيمــة ســيارته »الخنفســاء« الزرقــاء عــام 1987. فــي حــن أن كشــف 
الذمــة املاليــة ألي شــخص يتســنم قيــادة أي بلــد يعــد مــن املوبقــات املحرمــة، وال 
يمكن بأي حال كشف األموال، فهو مالك وابن مالك، وال يحتاج إلى كشف ذمته 
املصــون، ومــع أن رئيــس األورغــواي رفــض العرض، إال أنه فكر فيه فقال ممازحًا 
ربما رفضي للعرض الذي لو قبلته لصرفته على املشــردين يأتي من باب تعلق 
كلبته ذات الثاثة أرجل بهذه السيارة وتعودها عليها وعلى لونها، فهي تعرفها 

وتتفاعل معها ذهابًا وإيابًا.
حارث األزديا )العراق(

فلســطن قضيــة تحرريــة ال تنفصــل تطوراتها وتصوراتها عن مظلة االضطرابات 
اإلقليمية الجامحة. فعندما كتب محمود درويش »صمت من أجل غزة« كان مدركًا 
حجــم النعــوش التــي تحتــاج إليهــا املدينــة لتوريــة جنائــز السياســات الدوليــة، بعدما 
صــار املــوت »تراثــًا« عربيــًا مــن التقاليــد أكثر منه حالة بيولوجيــة وحتمية وجودية. 
فالحــرب اإلســرائيلية األخيــرة علــى املقدســات ســبقتها حمــات اســتيطان وتهويد 
تنــدرج ضمــن ســياقات إعــادة الهندســة االجتماعيــة والسياســية الشــاملة للشــرق 

األوسط، وهي غنيمة ثانوية أمام غنائم اإلجابات الطائفية الجديدة لتفكيك الدول.
فــي طفولتنــا كانــت حقــول إدراكنــا ثاثية صافية، تتوزع بــن أفام كرتون »جونغ« 
الغــزاة »الجبابــرة« وسلســلة »مــا أحلــى أن نعيــش فــي بيــت  لتحريــر األرض مــن 
 عــن متابعــة أخبار االنتفاضة األولى ألطفــال الحجارة.. وهم مائكة 

ً
واحــد«، فضــا

ياحقــون الدبابــات اإلســرائيلية بالحجــارة فــي مشــهد ســوريالي عميــق للنضــال 

وتحقيق اإلرادة املستقلة.  منذ سايكس بيكو، من ثم تسلل االستيطان الصهيوني 
إلــى أرض فلســطن وتثبيــت أقدامــه، ومــا تــاه مــن احتــال لارض وطرد ســاكنيها 
في النكبة وبعدها، من ثم كامب ديفيد وأخواتها، كل هذه النكسات املتتالية، جعلت 
الشــعوب العربيــة تعيــش مآســي فلســطن مــن بــاب »عــادات« فيســبوك، واالكتفــاء 
بجمــع تبرعــات اإلعجــاب وتغييــر الغــاف والصــورة. كما أن االنقســام الفلســطيني 
الداخلــي لــه نصيبــه فــي حــرب النيــران الصديقــة ومصطلحــات: »إمــارة« حمــاس 
»الظاميــة » وحكومــة عبــاس »الخائنــة«. اســتهلكنا نصــف أعمارنــا حــول نشــرات 

أخبار تحرير فلسطن، كما طفولتنا في أغنية سنان:
»ما أحلى أن نعيش في خيِر وسام.. ما أحلى أن نكون في حِب ووئام. 

ال شر.. ال ظلم يؤذينا.. والدنيا تبقى تبقى آمال للجميع..«.
الحسن حرمه )الجزائر(

فضاء مفتوح

آراء

ميشيل كيلو

عرضــت محطــات التلفــاز وشــبكات التواصــل 
لبنانــي،  لشــاب  االجتماعــي شــريطا مصــورًا 
يرتجفــون  أطفــااًل  بهــا  يهــدد  ســكينا  يحمــل 
والســكني  بالتتابــع،  يســألهم  وهــو  هلعــا، 
تقتــرب مــن حنجــرة كل منهم: هــل أنت داعش، 
ومــن تريــد أن يكــون أول مــن يذبــح؟ فيما بعد، 
علمنا أن أم األطفال تركتهم في عهدة الشاب، 
ريثمــا تعــود مــن الســوق، وأن كل طفل رد على 
 أن ال يكون أول 

ً
ســؤال حامل الســكني، متوسال

املذبوحني، حادثة وإن على عرضيتها، وربما 
عــدم إدراك فاعلهــا ملــا وراءهــا مــن مضامــني 
ومــا يمكــن أن تثيــر من تفاعالت، إال أنها تثير 
العديد من التساؤالت، أولها هل نحن داعش؟
فهــل نحــن »داعــش«؟ هل الســوريون جميعهم 
»داعــش«، مع أنها  »داعــش«؟ الســنا متهمني بـ
لم تنشأ عندنا، ودخلت بالدنا عنوة واقتدارًا، 
ومن دون إذن منا، وكنا أكثر ضحاياها عددًا، 
ولــم تقاتــل أحــدًا كمــا قاتلتنــا، ولــم تقــدم لنــا 
أيــة خدمــة غيــر إخــراج الجيش الســوري الحر 
واملقاومــة مــن مناطــق كانــا قــد طــردا النظــام 
منهــا، لكننــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، متهمــون 

بأننا »دواعش«، ملجرد أننا سوريون!
»دواعــش«،  أننــا  كثــر  لبنانيــون  يعتقــد  ملــاذا 
مــن رعايــا أو جنــد تنظيــم الدولــة اإلســالمية 
بالشــاب  بــدءًا  »داعــش«،  والشــام  العــراق  فــي 
أنــه كان يمــازح الصغــار، وصــواًل  الــذي زعــم 

بدر اإلبراهيم

شــّكل الهجــوم علــى إحــدى حســينيات قريــة 
الدالــوة فــي محافظــة األحســاء )شــرق اململكة 
ذكــرى  إحيــاء  خــالل  الســعودية(،  العربيــة 
كبيــرة   

ً
صدمــة املاضــي،  األســبوع  عاشــوراء 

األول  فهــو  الســعودي،  املجتمــع  ألطيــاف 
الجريمــة  الســعودية.  تاريــخ  فــي  نوعــه  مــن 
املرتكبــة فــي األحســاء فتحــت املجــال واســعا 
أمــام النقــاش حــول عمق األزمــة الطائفية في 
الســعودية، باعتبار الدافع الطائفي للهجوم 
على الحســينية، وتعددت ردود األفعال على 
الســاحقة  غالبيتهــا  فــي  وكانــت  الجريمــة، 
لــه ورافضــة لهــذا  مســتنكرة للحــدث مدينــة 
مــن  الدولــة  بينمــا  املمارســات.  مــن  الصنــف 
عشــرين  مــن  أكثــر  علــى  قبضــت  جهتهــا 
بالحادثــة،  عالقــة  لهــم  إن  تقــول  شــخصا، 
الحادثــة  اســتنكرت  العلمــاء  كبــار  وهيئــة 
الحالــة  فــي  »الوجهــاء«  ســارع  فيمــا  مبكــرًا، 
الشــيعية إلــى الحديــث عــن الوحــدة الوطنيــة 
ورفــض االنقســام الطائفــي وتعبيراتــه، كمــا 
لفظ التأويالت املناطقية ذات البعد الطائفي، 
فــي محاولــة للعــب دوٍر ما، من خالل محاولة 

معالجة آثار الحادثة وحصار تداعياتها.
بشــكل  والتعايــش  التســامح  انتشــر خطــاب 
كبيــر، وروجــه إســالميون وليبراليون، كانوا 
باألمــس القريــب يروجون للخطاب الطائفي. 
فــي  الحــادث  اســتنكر  مــن  هنــاك  أن  شــك  ال 
كمــا  الطائفيــة،  رفضــه  مــع  متصــل  ســياق 
أن بعــض الدعــاة القريبــني مــن خــط جماعــة 

إلــى حــزب اللــه الــذي ال يمازحنــا أبــدًا، وقطــاع 
قــد  الشــعبي والرســمي كان  كبيــر مــن لبنــان 
استقبل الجئينا بالتعاطف عند قدومهم إلى 
لبنــان، ثــم بدأت الشــكوك تســاوره حــول ما إذا 
كانــوا إرهابيــني أو مشــاريع إرهابيني، قبل أن 
تتحــول تهمتهــم إرهابيــني إلــى واقعــة مثبتة، 
وســيلة  يجــد  ال  مســيس،  غيــر  شــابا  جعلــت 
»ممازحــة« ســوريني صغــار غيــر تهديدهــم  لـ
بالذبح، ألنهم ليسوا فقط من »داعش«، بل هم 
»داعش« نفسها؟ وهل اعتقد هذا الغر أن ذبح 
أطفــال ســوريني يعنــي ذبــح »داعــش«؟ ألهــذا 
اإلرهــاب  مــع  يتماهــى  الســوري  صــار  الحــد، 

واإلرهابيني، حتى وهو طفل صغير؟
ال أعــرف إن كان فــي األمــر تضخيــم لألمــور، 
لكنني أعلم أن صورتنا، كســوريني، تعرضت 
لتشــويه خطيٍر، ألســباٍب بينها ســرعة تحول 
اقتتــال  إلــى  للحريــة  طلبــا  بهــا،  قمنــا  ثــورة 
متعســكر/ مطيف وممذهب، والســهولة التي 
كان  مــا  يلــق  لــم  الــذي  التحــول  هــذا  بهــا  تــم 
يســتحقه من مقاومة شــعبية ووطنية، وعلى 
وائتالفــات  ومجالــس  وجهــات  هيئــات  يــد 
وأحــزاب وشــخصيات غيــر أصوليــة، لطاملــا 
اإلرهــاب،  ومعــاداة  الثــورة  تمثيــل  ادعــت 
وحمــل  أســديا  ليــس  مــن  كل  أن  واعتقــدت 
إن  حتــى  وحريتــه،  الشــعب  مــع  هــو  بندقيــة 
ــى أيديولوجيــة مذهبيــة ورؤى تكفيريــة، 

ّ
تبن

وأعلــن عداءه الصــارخ للحرية والديمقراطية 
يصــارع  أن  بــدل  ســورية.  ومجتمــع  ولدولــة 

اإلخــوان املســلمني، ممــن لــم يروجــوا لخطاب 
الكراهية، استنكروا الحادثة، وتمزيق وحدة 
األمــة، لكــن هــذا ال يلغــي أن كثيرًا مــن املواقف 
املستنكرة، ليس لها عالقة برفض الطائفية، 
ال مــن قريــب وال مــن بعيــد، ســوى فــي ظاهــر 
األمــر وبائنــه، فمواقــف معظم رموز الســلفية 
مــن  الســلفيني  املشــايخ  وغالبيــة  الحركيــة، 
والحــث  الطائفــي  بالتحريــض  املعروفــني 
عليــه والعمل على ترســيخه معطى أساســّيا 
جــاءت  لجمهورهــم،  الجمعــي  الوعــي  فــي 
ولــم  واالســتقرار،  األمــن  لزعزعــة   

ً
مســتنكرة

تكــن رافضــة للســلوك الطائفــي فــي حــد ذاتــه 
وملا هو طائفي فيه، وهذه األصوات تخاطب 
الدولــة لترفــع الحــرج عنهــا، وال تتنــازل عــن 
مــن  الحــدث  بــل ال يغيــر  الطائفــي،  خطابهــا 

أمرها وموقفها شيئا.
أســوأ اســتنكار جــاء مــن ناشــطني، ينتمــون 
إلــى اإلخــوان املســلمني، أو يــدورون فــي الفلك 
اإلخواني في املنطقة العربية، فهؤالء مزجوا 
استنكارهم للحادثة، ببكائياتهم وأوجاعهم 
املســتمر  التراجــع  يســببها  التــي  اإلقليميــة، 
لجماعتهــم فــي اإلقليــم، ومــا تتعــرض لــه مــن 
اســتنكار  مــن  ينتهــوا  فلــم  شــرس،  تضييــق 
الحادثــة قبــل التســاؤل عــن موقف »الشــيعة« 
فــي الســعودية، مــن قــوى شــيعية تخاصمهم 
في املنطقة، واعتباره سببا لالحتقان املؤدي 
إلــى جريمــة األحســاء. باإلضافة إلــى مطالبة 
السياســية،  )مواقفهــم(  باتخــاذ  اآلخريــن 
وجعلهــا معيــارًا للخير والصــالح واألخالق، 
وكونهــم يتصــدرون أخيــرًا حفــالت الجنــون 

هــذا  بســبب  الحقيقيــني.  الحريــة  أنصــار 
التطــور، صــار مــن املشــروع أن نطــرح ســؤااًل 
مليئا بالدالالت املفزعة: ألسنا حقا داعش«؟

يقــول بعــض متابعــي الشــأن العــام إن قرابــة 
ثلث السوريني يؤيدون »داعش«، ويسوغون 
فظائعهــا. ويقــول تحليــل دولــي معتمــد فــي 
أميــركا والغــرب وقطاعــات واســعة من العالم 
اإلسالمي إن »داعش« هي التعبير السياسي 
والعســكري عــن رفــض أهــل الســنة إقصاءهم 
التنكيــل  علــى  والــرد  والســلطة،  الحكــم  عــن 
الذي تعرضوا له في نصف قرن، وخصوصا 
ونمــت  ظهــرت  حيــث  وســورية،  العــراق  فــي 
بســرعة. ويضيــف التحليــل إن »داعشــيتنا« 
ليســت فقــط مشــكلة محلية، بــل دولية أيضا. 
لذا، كان من الضروري أن يأتي ردنا واضحا 
وقاطعا عليها، كي ال نجد أنفسنا، ذات يوم، 
متهمــني دوليــا بمــا هــو أكثــر مــن قبولنــا لها 
بصمت، ومعاقبني على ما ليس منا، ولسنا 

املذهبيــة واملفــردات املذهبيــة العاديــة، وبــني 
أنــه  كمــا  الطائفــي،  العنــف  علــى  التحريــض 
الطوائــف،  بــني  التمــاس  خطــوط  يكــرس 
ــَد أبنــاء الطوائــف لبعضهم بعضا في  َرصُّ

َ
وت

التبليغ عن الخطابات الطائفية، وعليه، فإنه 
ال ينهــي األزمــة الطائفيــة، لكنه يدير الخالف 

بني الطوائف تحت سقف معني.
الســعودية،  فــي  الطائفيــة  املشــكلة  عمــق 
وغيــاب  الوطنيــة،  الهويــة  بأزمــة  متعلــق 
هــي  الحاليــة  الوطنيــة  فالهويــة  املواطنــة، 
قســرًا  تعميمهــا  تــم  ضيقــة،  مذهبيــة  هويــة 
على مجمل املواطنني، وهي ال تمثل مشتركا 
بينهــم، وهــو مــا يجعــل الجماعــات األهليــة 
الفضــاء  فــي  فاعلــة  والعشــائر(  )الطوائــف 
السياســي، ومعبــرة عــن أفــراٍد ال تعبــر عنهــم 
الهوية الوطنية الحالية، التي ال تستوعبهم 
تحــل  ال  الطائفيــة  املســألة  إطارهــا.  فــي 
بالتقريــب بني املذاهــب، ألن الصراع الطائفي 
علــى  ليــس  العربــي  املشــرق  فــي  املنفجــر 

منــه، خصوصــا وأن قصــة »داعــش« تكتســب 
أبعادًا نرى بدايتها، وال نعرف نهاياتها.

ال  »داعــش«،  نكــون  أن  حقــا  نريــد  ال  كنــا  إذا 
أن  فصاعــدًا  ضدهــا  الحــرب  بــدء  مــن  يكفــي 
لهــا. وال  إليهــا ومعارضتنــا  انتســابنا  ننكــر 
بــد مــن أن نبادر إلى القيام بخطواٍت، تتجاوز 
ضدهــا،  أو  معهــا  املباشــرة  عالقاتنــا  مجــال 
وأن نطور رؤية واســتراتيجية تقنعان العالم 
أوضاعنــا  لتحصــني  علينــا  مــا  نعمــل  بأننــا 
ووضعــه ضــد اإلرهــاب، بــكل مــا ينــدرج ضمن 
االســتبداد  فليــس  اإلرهــاب،  تأطيــر  معنــى 
اإلرهــاب، ونعمــل  عــن  ببعيديــن  والســلطوية 
ومنابعــه  املجتمعيــة  مكامنــه  فــي  لدحــره 
املرتبطــة  القديمــة  املذهبيــة  االيديولوجيــة: 
بالحــراك األصولــي، والحديثــة املرتبطة بنظم 
»تقدمية« و»ممانعة« و»ثورية« و »علمانية« 
 إرهابــا بأيــة 

ّ
تقتــل النــاس بالجملــة، وال تقــل

حــال عــن أيــة أصولية إرهابية، إن لم تكن أكثر 
إجرامــا منهــا بكثير، أبرزها وأخطرها النظام 

السوري.
وعســكرية،  سياســية  كقــوى  نحــن،  هــل 
فــي  ومعارضــة،  وطنــي  ومجلــس  وكائتــالف 
وارد عمــل كهــذا؟ هــل نحــن، إذا لــم نكــن كذلــك، 
الداعشــية  ننتــج  وســنظل  »دواعــش«،  إذن، 
كثيــرون  وتعاطــف  عليهــا،  ســكتنا  مــا  التــي 
منــا معهــا، إال ألنهــا تعبــر عنــا وعنهــم، مهمــا 

حاولنا نفي ذلك وإنكاره! 
)كاتب سوري(

الصحابــة واألئمــة، وال علــى قضايا عقائدية 
أو تراثيــة، بــل علــى النفــوذ والحصص داخل 
مــا  وهــو  البــالد،  علــى  الســيطرة  أو  الدولــة، 
يعنــي أنــه خــالف سياســي، نتــج عــن تحويــل 
أتبــاع املذاهــب إلى رعايا طوائف، تتحرك في 
وهــذا  لتحصيــل مصالحهــا،  العــام  الفضــاء 
أمــر يتجــاوز خطــاب الكراهيــة املذهبــي، إلــى 
تحويــل الرابطــة املذهبيــة لرابطــة سياســية، 
بصــورة  الطائفيــة  تظهــر  أن  يمكــن  لذلــك 

ناعمة، دون خطاب كراهية.
ليــس املطلــوب لعالج الطائفية، إزالة املذهب، 
تحريــم  وال  للديــن،  معــني  تفســير  هــو  بمــا 
الســجاالت ومنــع إظهــار الخالفــات املذهبية، 
التعايــش  وال  الديــن،  يــوم  إلــى  باقيــة  فهــذه 
بــني رعايــا طوائــف، وبــني أغلبيــات وأقليــات 
طائفيــة فــي الدولــة، علــى الطريقــة العراقيــة 
علــى  برهــان  فالتجربتــان خيــر  واللبنانيــة، 
هويــة  هــو  املطلــوب  املعالجــة.  هــذه  فشــل 
وطنيــة جامعــة، تعتــرف بالشــيعة جــزءًا مــن 
الخصوصيــات  وتضمــن  وطنيــة،  جماعــة 
الهويــات  تســييس  والثقافيــة، دون  الدينيــة 
واملطلــوب  واملناطقيــة،  والقبليــة  املذهبيــة 
أيضــا مواطنــة متســاوية، تقــوم علــى ملكيــة 
علــى  وليــس  لــألرض،  جميعــا  املواطنــني 
»تســامح« أغلبيــة مذهبيــة مــع أقليــة. األزمــة 
قنــواٍت  عــن  الحديــث  مــن  أعمــق  الطائفيــة 
فضائيــة، فهــي أزمــة سياســية، بحاجــة إلــى 
معالجــة سياســية، تتعلــق بالهويــة الوطنية 

واملواطنة.
)كاتب سعودي(

هــؤالء، وخصوصــا منهــم  الشــعب  »ممثلــو« 
التكفيــري/  التيــار  اإلســالمي،  الديــن  رجــال 
إلــى  وينبهــوا  وإعالميــا،  عقائديــا  األصولــي 
ورهانــات  اإلســالم  مــع  خياراتــه  تعــارض 
الثــورة، ويشــرحوا للشــعب تناقــض ما يدعو 
الجــذور  العميقــة  الحريــة  عقيــدة  مــع  إليــه 
فــي روح املؤمــن، ومــا ينبثــق عنهــا مــن قيــم 
األصوليــة  لقيــم  جذريــا  مغايــرة  ومعاييــر، 
عــن  وقفــزوا  القصــة،  لفلفــوا  ومعاييرهــا، 
التيــاران  التــي يفضــي  املتناقضــة  الخيــارات 
إليهــا، واألوضــاع املتعارضــة التــي ســتترتب 
مــن  وحــدة  علــى  الحــرص  بحجــة  عليهمــا، 
إضعــاف  مــن  والخــوف  األســد،  يقاتلــون 
يعلنــون  كانــوا  املذهبيــني  أن  مــع  »الثــورة«، 
يقولونهــا،  كلمــة  كل  فــي  لهــا  رفضهــم 
حاضنتهــا  ويجتثــون  أتباعهــا،  ويالحقــون 
املجتمعيــة فــي جميــع املناطق التي ســيطروا 

عليها.
الرســمية  الدينيــة  الهيئــات  تقصيــر  بســبب 
والشــعبية، وجمهــور السياســيني واملثقفــني، 
ودفــاع بعــض قــادة املعارضــة عــن األصولية، 
ورفضهــم طــرح قضيتهــا علــى بســاط النقــد، 
ترســخ االنطبــاع بــأن الثــورة لــم تكــن غيــر ما 
ألصوليــة  غطــاء  مجــرد  األســد:  بشــار  قالــه 
اســتغلت شــعارات الربيــع العربــي، كالحريــة 
والعدالــة واملســاواة، كــي تفقــس فــي حاضنــة 
مجتمعية واســعة، قبل أن تســفر عن هويتها 
الحقيقيــة، وتــأكل غطاءهــا، وتقتــل أو ترعــب 

ســورية  فــي  أحداثــا  تعقــب  التــي  الطائفــي 
الروايــة  علــى  وإصرارهــم  واليمــن،  والعــراق 
الطائفيــة للصــراع فــي العالــم العربي، يســهم 
تســاؤل هؤالء عن موقف الشــيعة، ومطالبهم 
املتكررة، في تكريس الخطاب الطائفي، الذي 
يعتبر أتباع املذاهب جماعات سياســية، وال 
يــرى الفــرد إال عضــوًا فــي جماعتــه املذهبيــة، 
وبالتالــي البــد أن يعلــن براءته ممن يشــاركه 
ُيعــزز  مــا  وهــذا تحديــدًا،  املذهبــي،  االنتمــاء 
تســييس  علــى  القائمــة  الطائفيــة،  الحالــة 

االنتماءات املذهبية.
من الجيد أن يحصل استنكار واسع لحادثة 
املفاجــئ  التعايــش  خطــاب  لكــن  األحســاء، 
ال يعــول عليــه، وال يشــكل جســرًا رافعــا لقيــم 
بــل  قيــم،  فقــط  نقــول  وال  الطائفيــة،  رفــض 
املواطنــة  وقيــم  الطائفيــة،  رفــض  مشــروع 
واملســاواة،  كمــا أننــا نجــد أن االســتنكار ال 
وتغلغلــه،  الطائفــي  الخطــاب  ظهــور  يلغــي 
لذلــك تظهــر النقاشــات حــول أســاس املشــكلة 
وُيالحــظ  معالجتهــا،  وســبل  الطائفيــة، 
التركيــز علــى القنــوات الفضائيــة الطائفيــة، 
بوصفهــا محرضــة على الكراهيــة، والحديث 
املتكــرر عــن قوانــني تجــرم الخطــاب الطائفي. 
الطائفيــة  القنــوات  فــي  املشــكلة  اختــزال 
تبســيط مخــل، ال يراعــي أن حادثــة األحســاء 
وتداعياتهــا جــزء مــن أزمــة املنطقــة العربيــة، 
طائفيــة  سياســية  مشــاريع  ووجــود 
متصارعــة فيهــا، كمــا أن طرح حلول من نوع 
إيجــاد قوانــني تجــّرم الطائفيــة، ال ينجــح فــي 
حل املشــكلة، فالتفريق صعب بني السجاالت 

هل نحن داعش؟
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غزة ـ إيمان عبد الكريم

بيتهــا   
ً
تاركــة صبــاح   

ّ
كل ســمية  تخــرج 

وأطفالهــا. تبــدأ عملهــا فــي األرض إلــى مــا 
بعــد الغــروب. هنــاك تزحــف علــى ركبتيهــا 
. تغــرس رأس البصــل الصغيــر. تزحــف مجــددًا 

ً
قليــال

لتغرس رأسا آخر، في صفوف طويلة متكررة.
مثــل ســمية، الكثيــر مــن الفالحــات الفلســطينيات في 
غزة. فمن الغرس إلى القطاف ال تختلف حياة هؤالء.
 متعدد األلوان ال تظهر 

ً
 سمية على رأسها منديال

ّ
تلف

أي مــا يعــادل ضعفــي أجرهــن. ويضيــف العمصــي: 
»ناشــدنا الفالحــات بتقديــم شــكاوى، كــي نتمكن من 
أو  العمــل  علــى أصحــاب  برفــع قضايــا  مســاعدتهن 
 األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة فــي 

ّ
مســاءلتهم. لكــن

غزة جعلت النســاء العامالت أقل شــكوى وأكثر رضا 
بالقليــل. فبعــض النســاء ال يأخــذن إجــازة حتــى يــوم 
الجمعــة. ويعملــن فــي الحقــول ألكثــر مــن 16 ســاعة 
يوميــا، واألجــور نــادرًا مــا تزيــد عــن 7 دوالرات فــي 

اليوم«.
 مثل هذا الوضع، ال تتمكن نقابة العمال في 

ّ
وفي ظل

 
ّ

غزة من فعل شــيء للدفاع عن حقوق الفالحات. وكل
مــا يمكنهــا أن تفعلــه هو إشــعار صاحــب العمل بأنه 

يقسو على العامالت لديه.
ها ســتصل 

ّ
أما في حال تقدم العامالت بشــكاوى، فإن

وزارة  داخــل  العمــل  لعالقــات  العامــة  اإلدارة  إلــى 
العمل الفلســطينية. ويقول منســق هذه اإلدارة نبيل 
الشــكاوى  »نتلقــى  الجديــد«:  »العربــي  لـ املبحــوح 
 العمــال ال يرغبــون 

ّ
مــن املشــغلني ومــن العمــال. لكــن

عــادة فــي أّي إجــراء قــد يفقدهــم عملهــم«. ويضيــف: 
»نحــاول التوصــل إلــى حلــول ترضــي الطرفــني. وفــي 
حال تعثرت املصالحة يتم تحويل القضية للمحاكم 
 
ّ
املختصــة بالتعــاون مــع النقابات«. كمــا يلفت إلى أن
اإلدارة تــدرس القضايــا وترفعها إلى مجلس الوزراء 
 الــوزارة ال يمكنهــا الدفــاع عــن 

ّ
الصــدار لوائــح، لكــن
فالحات ال يشتكني.

بالــوزارة،  منــوط  األمــر   
ّ
أن فيجــدن  الفالحــات  أّمــا 

التــي يتوجــب عليهــا إجــراء حمــالت تفتيــش ورقابــة 
لضمــان تطبيــق قانــون العمــل. فالخــوف مــن الطــرد 
 واحــدة 

ّ
 كل

ّ
يحكــم قرارهــن فــي تقديــم الشــكاوى، ألن

تحضــره.  التــي  الطعــام  لتنــاول  أســرتها  تنتظرهــا 
واملطالبــة بالحقــوق، تمنــع عليهــن وعلــى عائالتهــن 

لقمة العيش.

منــه إال عيناهــا. ويقيهــا حــر الشــمس الحارقــة صيفا، 
وبــرد ريــاح الشــتاء. تعمــل ســمية الصوفــي )39 عاما( 
حــة منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــا. ورغــم أنهــا تبــذل 

ّ
فال

الكثير من الجهد في عملها، فهي ال تأخذ حقها.
تقــول ســمية، التــي ال تحصــل ســوى على أجــر زهيد، 
»العربي الجديد«: »أكره الشكوى فهي تحرمني من  لـ
حة تشتكي من طول ساعات العمل أو 

ّ
العمل. وكل فال

هــا مريضــة، ال يؤتــى بهــا فــي اليــوم التالي«. 
ّ
تقــول إن

وتشــير ســمية إلــى أنهــا تعمــل وباقــي زميالتها منذ 
الصباح حتى ساعات الظهيرة دون توقف. ليتوقفن 
بعدها نصف ســاعة للغداء والصالة. وتشــير ســمية 
ضمــان  وال  خاللــه،  اســتراحات  ال  »العمــل   

ّ
أن إلــى 

كباقــي  حقــوق  لدينــا  وليــس  اجتماعيــا،  أو  صحيــا 
 عملهــا يومــي، وتتقاضــى عــن 

ّ
العمــال«. وتوضــح أن

 )6 دوالرات أميركية(.
ً
 يوم عمل 25 شيكال

ّ
كل

والصيــد  كالزراعــة  االنتاجيــة،  القطاعــات  تعتمــد 
 

ّ
والبناء في قطاع غزة، على العمال األكثر فقرًا واالقل
 النســاء يجــدن فــي العمل 

ّ
تعليمــا. ومــن جهتهــن، فــإن

الزراعي وســيلتهن للحصول على املال دون مجهود 
مــا  وهــو  البدنــي.  التعــب  مــن  بالكثيــر  لكــن  فكــري، 
يســتغله أربــاب العمل، من أجــل زيادة األعباء عليهن 

من دون أن تصدر عنهن شكوى.
مثــل هــذا العمــل اليومــي، وعــدم احتجــاج النســاء أو 
تقديمهــن شــكاوى، يهــدر أّي حقــوق لهــن. وهــو مــا 
يؤكــده رئيــس اتحــاد نقابــة العمــال فــي قطــاع غــزة، 
 
ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ ويقــول  العمصــي.  ســامي 
العمــال  نقابــة  إلــى  يتوجهــن  ال  املزارعــات  »النســاء 
املعلومــات  مــن  الكثيــر  وصــول  ورغــم  بالشــكاوى، 
هــن 

ّ
إلينــا، تفيــد بعــدم حصولهــن علــى حقوقهــن، فإن

 النســاء 
ّ
يرفضــن الحديــث والتواصــل«. ويلفت إلى أن

العمــل  فــي  الرجــال  مــن  أقــل  بأجــر  يقبلــن  تحديــدًا 
يوميــا  دوالرًا   12 علــى  يحصــل  فالرجــل  الزراعــي. 

مجتمع
اختــار الرئيــس األميركــي بــاراك أوبامــا املدعيــة العامــة فــي نيويــورك لوريتــا لينش لتصبــح وزيرة 
للعدل. وبذلك أصبحت أول امرأة من أصول أفريقية تتبوأ هذا املنصب في تاريخ الواليات املتحدة.
وقال أوباما خالل احتفال أقيم في البيت األبيض: »من الصعب أن يكون هناك شخص أكثر كفاءة 
 الوزيــرة الجديــدة املعينــة »كافحــت خــالل مســيرتها 

ّ
ــي هــذا املنصــب«. وأضــاف أن

ّ
مــن لوريتــا لتول

كمحامية مســتقلة طيلة 30 ســنة بشراســة ضد اإلرهاب واالختالس املالي واإلجرام عبر اإلنترنت، 
ودافعت كذلك، وبشدة، عن الحقوق املدنية«.  )فرانس برس(

 الحكومة تدرس قرارًا لتعيني 
ّ
قالت وزيرة املســاواة واألطفال واملســنني الســويدية أوســا ريغنير، إن

 هناك اختالفات بني البلديات في نوع املساعدة التي يحصل 
ّ
منسق خاص بالتسول. وأضافت أن

عليها املتســولون. ففي حني تقوم بعض البلديات بتقديم مســاعدة في حاالت الطوارئ فقط، تقدم 
بلديات أخرى مزيدا من الدعم. وكانت العديد من البلديات في املدن السويدية، قد دعت إلى وضع 
مبــادئ توجيهيــة أكثــر وضوحــا تخــص مســاعدة املتســولني. ودعــت البلديــات لتطبيــق خطــة عمل 
)راديو السويد( على الصعيد الوطني، بهذا الخصوص.  

السويد: منسق حكومي لمساعدة المتسولينوزيرة عدل من أصول أفريقية ألول مرة في أميركا

كابول ـ صبغة اهلل صابر

فــي  واالحتجاجــات  اإلضرابــات  تكثــُر 
إلــى  أحيانــا  وتصــل  األفغانيــة،  الســجون 
حــد االشــتباك بــني قــوات األمــن واملعتقلــني. 
والسبب، بحسب السجناء، هو سوء املعاملة 
التي يتعرضون لها، وعدم اهتمام الحكومة 
بهم. غالبا ما تســتمر هذه اإلضرابات أياما 
عــدة، وتنتهــي بعــد وعــود الجهــات املعنيــة 
بالنظر في مطالب السجناء. يشكو البعض 
يعانــي  فيمــا  ملفاتهــم،  فــي  البــت  عــدم  مــن 
آخــرون من ســوء أوضاعهــم الصحية، وعدم 

توفر الخدمات األساسية. سجن بليشرخي 
هو أحد السجون الرئيسية في أفغانستان، 
كابــول، ويضــم نحــو 8  العاصمــة  فــي  يقــع 
آالف ســجني، غالبيتهم ســجناء رأي، إضافة 
إلــى عناصــر مــن حركــة طالبــان. وغالبــا مــا 
يشهد السجن احتجاجات تمتد أحيانا إلى 

سجون أخرى.
وســاهمت زيــارة الرئيــس األفغانــي أشــرف 
غني أحمد زاي، بعد توليه منصبه، في لفت 
النظــر إلــى أوضــاع الســجناء فيــه. وتحــدث 
ممثلو السجناء عن سوء معاملة املسؤولني 

لهم، وقدموا إليه حزمة من املطالب. 

بعــض  الســجن  حــال  الزيــارة، تحســن  بعــد 
الشــيء. وبالرغــم مــن ذلــك، مــا زال املعتقلــون 
مماطلــة  أن  كمــا  املعاملــة.  ســوء  يشــكون 
مراســيم  إصــدار  فــي  املعنيــة  األجهــزة 
لتقليــص عقوبــات الســجن تعــد إحــدى أهــم 
املشاكل التي يواجهها السجناء هذه األيام. 
أمــر دفــع بنحــو 700 ســجني فــي بليشــرخي 
إلــى اإلضــراب عــن الطعــام، وخــاط البعــض 
أفواههم، مؤكدين أن اإلضراب مستمر حتى 

تلبية الحكومة مطالبهم.  
إن  أحمــد،  ويدعــى  الســجناء،  أحــد  وقــال 
كــرزاي،  الســابق حامــد  األفغانــي  »الرئيــس 

والرئيــس الحالــي أشــرف غنــي أحمــد زاي، 
عقوبــة  تقليــص  بشــأن  مرســومني  أصــدرا 
ر العمل 

ّ
الســجن. لكن الســلطات املعنية تؤخ

الســجناء  احتجاجــات  مــن  بالرغــم  بهمــا، 
املتكررة«.

فــي املقابــل، رأت الســلطات املعنيــة أن لجنــة 
عازيــة  األمــر،  إنجــار  علــى  تعمــل  مخولــة 
وطالــب  اإلداريــة.  اإلجــراءات  إلــى  التأخيــر 
مســؤول في إدارة الســجون، قيس فصيحي، 
الســجناء بإنهــاء اإلضــراب، والصبــر حتــى 
إدارة  إن  وقــال  اإلداريــة.  اإلجــراءات  إنهــاء 
الســجون »شــكلت لجنــة خاصــة للنظــر فــي 

تطبيــق  وســيتم  الســجناء،  قضايــا  كافــة 
املرسومني في وقت قريب«.

فصيحــي  رأى  املعاملــة،  ســوء  وبصــدد 
املســؤولني  علــى  يجــب  قوانــني  هنــاك  أن 
مــن  الســجناء  منــع  غــرار  علــى  تطبيقهــا، 
حيــازة هواتــف خلوية، األمر الذي يزعجهم، 

ويصفونه بسوء معاملة. 
»الوضــع  إن  حقوقيــون  قــال  جهتهــم،  مــن 
فــي  املعتقلــون  يعيشــه  الــذي  املأســاوي 
ســجون أفغانســتان قــد تغيــر نســبيا، بعــد 
اهتمــام الرئيــس باألمــر، علمــا أننــا مــا زلنــا 

بحاجة إلى مزيد من العناية«.

مطالبات بتحسين أوضاع السجناء في أفغانستان

يوسف حاج علي

 دومًا مؤدبًا. لم تحفظه الناس إال بهذه 
ّ

ظل
الصورة. منذ كان مراهقًا كان محبوبًا في 
املنطقة. ورث دكان السمانة العتيق من أبيه 
الذي سبق أن ورثه من جّده. دكان السمانة، 
كان دائمًا جزءًا من مشهد املنطقة. يحفظ 

منتجاته الجميع. السكاكر، والخبز االفرنجي 
الساخن، واأللبان واألجبان.

كان توفيق بشوشًا دائمًا رغم أنه لم ينل من 
ه مميزًا في الحياة. 

ّ
العلم الكثير. ولم يكن حظ

لم يعتبر نفسه يومًا فردًا من عائلة بقدر ما 
اعتبر نفسه بعض مجتمع أكبر منها، قد تكون 

حدوده املنطقة بأهلها وناسها.
لم ينتسب ملليشيا أو تنظيم سياسي خال 

الحرب وال بعدها. تربيته املحافظة لم تسمح له 
باالنجراف يومًا نحو خيار مماثل.

مارس الكاراتيه وشجع الشبان الصغار عليها 
كنوع من الرياضة والتسلية. تقّدم مراتب فيها، 

وكانت مساحته الخاصة الوحيدة بعيدًا من 
الدكان. وتزّوج متأخرًا، بعدما بلغ األربعينات. 

أسوأ ما حصل له كان خسارة الدكان الذي 
ل عمره. لم يكن باب الرزق الذي يعتاش 

ّ
شك

منه فحسب، كان الذكريات واأليام الحلوة. 
اضطر للعمل في محل الدهان القريب، واشتغل 
سائقًا لباص مدرسة وأشياء عديدة أخرى، لم 

تخطر بباله قط. مهن لم تشبهه يومًا. 
مات في حادث سخيف على دراجة نارية. 

 خلفه. الحقيقة أنه كان قد 
ً
ترك أرملة وطفا

مات قبل هذا الحادث. مات يوم خسر الدكان 
حن قّرر املشترون الجدد إغاقه وتحويله إلى 

مخزن.
ها.

ّ
في جنازته مشت املنطقة كل

 ■  ■ ■

كانت جورجيت أّمًا في مكانن ُوضعت فيهما. 
البيت واملدرسة. ما اهتّمت يومًا بأكثر من 

هاتن العائلتن. األولى صغيرة بتعداد زوج 
وولدين، والثانية ضّمت مئات التامذة. 

كانت السيدة الخمسينية الصورة الحلوة 
لفرصة الساعة العاشرة لدى التامذة. 

يتنافسون للوصول إلى »كشكها«، حيث تبيع 
املناقيش واملرطبات والسكاكر. واملحظوظ من 

 فيفوز بالكرواسون الساخنة بالجنب 
ً
يصل أوال

 دومًا 
ً
أو الزعتر. ومع أن جسدها كان هزيا

 بما حّملته السنون، غير أنها ما تغيبت 
ً
ومثقا

يومًا أو توقفت عن االبتسام في وجه التامذة 
والعطف عليهم. من ال يملك املال يستطيع أن 

يدفع غدًا.  كانت جورجيت صورة املدرسة 
وناسها. صورة رقيقة وحساسة. صورة األم 

التي ما يكاد التامذة يتركونها في املنزل حتى 
ياقونها مجددًا في املدرسة، تعطف وتنصح 

وتجعل الحياة أحلى.
يوم مرضت وغادرت املدرسة إلى األبد، 

افتقدتها عائلتها الصغيرة، وخسرت حنّوها 
عائلة كبيرة من أجيال. تركت فراغًا أكبر 

بكثير من مساحة في كشك خشبي في ملعب 
مدرسة، مقابل شجرة جّميز عتيقة جلس 

ها يومًا.
ّ
النبي إلياس في ظل

الصامتون
توفيق 

وجورجيت

 )7( رقــم  الفلسطيني  العمل  قانون  جــاء 
في  الدولية  للمعايير  مقاربًا   2000 للعام 
وخصص  المتكافئة.  العمل  فرص  توفير 
وحظر  النساء  عمل  لتنظيم  السابع  الباب 
تشغيلها  وحظر  والمرأة.  الرجل  بين  التمييز 
إضافية  عمل  ساعات  أو  الشاقة  باألعمال 
للوالدة.  التالية  الستة  واألشهر  الحمل  أثناء 
أسابيع،   10 لمدة  وضع  إجازة  منحها  كما 
فصلها  منع  كما  ــوالدة.  الـ بعد   6 منها 

بسبب إجازة الوضع.

مساواة 
على الورق

االثنين 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2014 م   17 محرّم 1436 هـ  ¶  العدد 70  السنة األولى
Monday 10th November 2014

بعض النساء ال يأخذن إجازة حتى يوم الجمعة )إيمان عبد الكريم(



مــع  ينتصــرون عليــه بابتســاماتهم واللعــب 
بعضهــم البعــض. وجــدت العائــالت فــي هــذا 
املنــزل مالذهــا، بخاصــة أن 70 فــي املئــة مــن 

املرضى يأتون من خارج العاصمة.  
ســكان  )مــن  محمــود  إبراهيــم  أمــني  يعانــي 
إقليم دارفور(، البالغ من العمر تسع سنوات، 
من سرطان النخاع. لجأ والده إلى هذا املنزل 
بعدمــا أنفــق كل مــا يملــك لتأمــني العــالج لــه، 
حتــى بيتــه باعه. ينتظــر اليوم »فاعلي الخير 

ملساعدته في تأمني العالج«.  
يروي قصة ابنه مع السرطان، يقول إنه أنفق 
حتــى اآلن 28 ألــف جنيــه، وذلــك منــذ وصولــه 
إلــى الخرطــوم قبــل ثمانيــة أشــهر. خــالل هذه 
لتشــخيص  األطبــاء  بــني  الفتــرة، كان يتنقــل 
حالــة ابنــه الصحيــة مــن دون فائــدة. بعدهــا 
تحســنت  هنــاك،  القاهــرة.  إلــى  الســفر  قــرر 
صحته لكنه أنفق أكثر من عشرة آالف دوالر. 
مــن  ابنــه  حالــة  لتســوء  الخرطــوم،  إلــى  عــاد 
جديد. وبعد فحص النخاع الشوكي، اكتشف 
األطبــاء أنــه يعانــي الســرطان. يؤكــد أنه »ذاق 
أن  بخاصــة  لطفلــه،  العــالج  لتأمــني  األمّريــن 
الدولــة ال تقــدم أي دعــم«. يضيــف أنــه »تــرك 
وهــو  دارفــور«،  فــي  أطفــال  وثالثــة  زوجتــه 
مضطــر للبقــاء فــي هــذا املنــزل ألنــه »ال يملــك 

املال«.

عــن  عثمــان  طالــب  أبــو  مأســاة  تختلــف  وال 
محمــود. هــو والــد لطفــل عمره ثالث ســنوات، 
ومصاب بســرطان الكلى. قدم أيضا من إقليم 
دارفور إلى الخرطوم، وبالكاد استطاع تأمني 
مصاريف الســفر. يقــول إنه »فوجئ بتكاليف 
العالج«. وألن ليس لديه أقارب في الخرطوم، 
اضطــر فــي البدايــة إلــى الســكن مــع مجموعــة 
مــن أبنــاء اإلقليــم فــي أطــراف العاصمــة، لكنــه 
مــن  املواصــالت  بــدل  تأمــني  مــن  يتمكــن  لــم 
وإلى املستشــفى، وهو أمر دفعه إلى »تفويت 
بعــض الجرعــات علــى ابنــه«. يضيــف: »ينــام 

ابني أحيانا من دون عشاء«.

»فيسبوك«
أطفــال  لرعايــة  »بســمات  منظمــة  ولــدت 
كتــب  »الفيســبوك«.  خــالل  مــن  الســرطان« 
نــزار عبــاس، قصــة صديــق  مديــر املنظمــة، 
لــه يعانــي طفلــه من اللوكيميــا ويحتاج إلى 
مســاعدة عاجلــة، علــى صفحتــه. كان الفتــا 
تفاعــل الكثيريــن مــن »فاعلــي الخيــر«. وعبر 
صفحتهــا، تعمــد املنظمة إلى كتابة قصص 
الكثيريــن غيــر القادريــن علــى تأمــني العالج 
والفحوصــات وتذاكــر الســفر وغيرها، وإلى 

املساعدة من خالل مساهمات فردية.
»العربــي الجديــد«، إن »آخــر  ويقــول عبــاس، لـ

الخرطوم  ـ علوية مختار

الســرطان  مــرض  يســلبهم 
ســنوات  يقضــون  طفولتهــم. 
مستشــفيات  بــني  حياتهــم 
العاصمة السودانية، الخرطوم. بعض األسر 
تضطــر إلــى بيع كل ما تملك لتغطية تكاليف 
العالج، في ظل غياب الدعم الحكومي الكامل 
لهؤالء املرضى، باستثناء توفير جرعات  من 

العالج الكيميائي مجانا.
األدويــة،  الفحوصــات،  مكلــف.  شــيء  كل 
إلــى ثمانيــة  الــدواء  وغيرهــا. ويصــل ســعر 
مريــض  يحتــاج  حــني  فــي  جنيــه،  آالف 
العــام  فــي  52 زجاجــة  نحــو  إلــى  الســرطان 
الســرطان  مرضــى  يدفــع  وضــٌع  الواحــد. 
آلخــر.  وقــت  مــن  االحتجــاج  إلــى  وذويهــم 
الســودان مركــزان فقــط لعــالج  فــي  ويوجــد 
العاصمــة  فــي  أحدهمــا  الســرطان.  مرضــى 
واآلخــر فــي واليــة الجزيــرة التــي تبعــد 185 
كيلومتــرًا عــن الخرطــوم. ويقــول استشــاري 
لــألورام  القومــي  املركــز  فــي  جراحــة األورام 
والعالج باألشعة في الخرطوم، كمال حمد، 
إنه »يتم تشخيص من 11 إلى 12 ألف حالة 

إصابة بالسرطان جديدة سنويا«. 

آالم ال تنتهي 
داخــل منــزل فــي الخرطوم اســتأجرته منظمة 
»بسمات لرعاية أطفال السرطان« في محاولة 
الوافــدة  األســر  مــن  لعــدد  الســكن  أزمــة   

ّ
لحــل

الذيــن  األطفــال  تجّمــع  املرضــى،  بأطفالهــا 
بــدا علــى بعضهــم اإلعيــاء الشــديد. وعــادة ما 

برلين ـ يارا وهبي

تشــهدها  التــي  واملجــازر  األحــداث  دفعــت 
مدينــة كوبانــي فــي شــمال ســورية، األكــراد 
إلــى االحتجــاج  العالــم  الكثيــر مــن دول  فــي 
تضامنــا مــع أهلهــم. وفــي أملانيــا، وتحديــدًا 
مــت مجموعــة مــن 

ّ
فــي مدينــة هامبــورغ، نظ

أطفال السودان
غياب الدعم يفتك بهم 

قبل السرطان

لألطفال المصابين بمرض 
السرطان في السودان 

حكاياتهم. في هذا 
البلد الذي يشّكل فيه 

المرض السبب الثالث 
للوفاة، يوجد مركزان 

فقط للعالج. أما الدولة، 
فتكتفي بتقديم جرعات 

الكيميائي مجانًا للمرضى، 
ليتحّمل األهل جميع 

األعباء األخرى

في ظل انتشار ظاهرة 
االتجار بالبشر حول العالم، 
وإعالن المكتب العالمي 

للعمال أن ما ال يقّل 
عن 12مليونا و300 ألف 

إنسان يعملون قسرًا 
تحت وطأة التهديد 

واالبتزاز، تسعى بريطانيا 
إلى مكافحتها من خالل 

»مكسيم«

أخيرًا، بدأت تتكرر أعمال 
العنف بين الالجئين الجدد 
والقدامى في ألمانيا. أمر 
دفع الحكومة إلى إبداء 

خوفها وقلقها

بريطانيا تكافح ظاهرة »االتجار بالبشر«.. األكثر ربـحًا

الالجئون ينقلون صراعاتهم إلى ألمانيا

7 في المئة من
 اإلصابات بالسرطان 
في السودان هي 

ألطفال دون الـ16 عامًا

العمل القسري هو أي 
عمل يُفَرض على شخص 

تحت وطأة التهديد أو 
العقاب

تصل نسبة االبتزاز الجنسي 
إلى 98% لدى اإلناث، واثنين 

في المائة لدى الذكور

توّعد وزير الداخلية، 
توماس دي ميزير، 

بمالحقة المتورطين 
في أعمال الشغب

1819
مجتمع

أن  إلــى  تشــير  عــام 2012  أجريــت  إحصائيــة 
فــي  للعــالج  الذيــن يخضعــون  األطفــال  عــدد 
إلــى  وصــل  الخرطــوم   فــي  الوحيــد  املركــز 
اســتقبالهم  »يتــم  أنــه  مضيفــا  حالــة«،   4213
أســبوعيا فــي املنــزل الــذي خصصــوه لهــؤالء 
األطفــال«. ويوضــح: »صحيــح أن املنــزل كان 
األطفــال  لتهيئــة  األســاس  فــي  مخصصــا 
للجرعات، ومســاعدتهم في توفير العالجات 
لظــروف  ونتيجــة  أنــه  إال  والفحوصــات، 
العائــالت املاديــة، التــي تمنعهــم مــن العــودة 
إلــى مناطقهــم، يضطــر البعــض إلــى البقــاء«، 
الفتا إلى أن هناك 12 حالة مقيمة بشكل دائم 

اآلن«. 
التــي  التحديــات  »بعــض  إلــى  ويشــيرعباس 
مستشــفى  إغــالق  غــرار  علــى  تواجههــم، 
مســاًء«.  الرابعــة  الســاعة  بعــد  الســرطان 
يضيــف: »فــي هــذا املــكان، تكثــر الوفيــات بــني 
تعقــب  التــي  املضاعفــات  بســبب  األطفــال، 
جرعــات الكيميائــي، بعدمــا نضطــر ألخذهــم 

إلى مستشفيات أخرى غير متخصصة«.

تحديات  
يقــول حمــد إن »الســرطان فــي الســودان يعــد 
ثالث سبب للوفاة، ويوجد في البالد مركزان 
فقــط للعــالج«. لكنــه أشــار إلــى أنــه »يتــم بنــاء 

لندن ـ كاتيا يوسف

كشــف تقريــر »املكتــب العاملــي للعمــال« فــي 
 عن 12مليونا 

ّ
بريطانيــا أخيــرًا أن »مــا ال يقل

يعملــون  العالــم،  حــول  إنســان  ألــف  و300 
قســرًا تحــت وطــأة التهديــد واالبتــزاز، منهــم 
تســعة ماليــني و800 ألــف شــخص يعملــون 
ألــف  فــي القطــاع الخــاص، ومليونــان و400 
اضطــروا إلــى العمــل فــي مهــن ال يريدونهــا، 
االتجــار  وعملّيــات  الهجــرة  ظــروف  بســبب 

بالبشر«.
وأدى غيــاب تعريــف دقيــق للعمــل القســري، 
الســلطات  إلــى  الضحايــا  لجــوء  وعــدم 
املختّصة ملســاعدتهم خوفا من إلقاء القبض 
شــرعيني،  غيــر  مهاجريــن  كونهــم  عليهــم 
بإنــزال  العمــل  يقــوم أصحــاب  أن  أو خشــية 
إلــى  وعائالتهــم،  هــم 

ّ
بحق صارمــة  عقوبــات 

وجود فجوة كبيرة في التشريعات. 
بحســب ميثــاق »العمالــة اإللزاميــة« الصــادر 
عــام 1930، فــإن العمــل القســري هــو »أي عمل 

املاضــي،  الشــهر  املقيمــني،  األكــراد  الشــباب 
تظاهرة رفضا ملمارسات »داعش«، وطالبوا 
بالتدخــل إلنقــاذ األهالــي هنــاك. إال أن هــذا 
حدثــت  بعدمــا  خيــر،  علــى  يمــر  لــم  الحــراك 
مجموعــة  قبــل  مــن  بخاصــة  عنــف،  أعمــال 
شــخصا،   27 جــرح  إلــى  أدى  مــا  ســلفية، 

بعضهم في حالة خطيرة.
وكان إمــام مســجد النــور في املدينــة، دانييل 
عبــد النــور، قد قال لوســائل اإلعالم: »نعيش 
أشــكال  جميــع  ونديــن  القانــون  دولــة  فــي 
العنــف. لكــن كان لــدّي شــعورًا بأننــا نعيــش 

في جٍو مشحون وقابل لالنفجار«. 
من جهة أخرى، لفت شاهد عيان إلى إصابة 
شــاب في رجله بعدما ضربه أحد الســلفيني 
فــي  آخــر  أصيــب  فيمــا  ســاطور،  بواســطة 
معدته بواسطة »سيخ شوارما«. وفي الليلة 
إلــى شــن هجــوم علــى  نفســها، عمــد هــؤالء 

ُيفــَرض علــى شــخص تحــت وطــأة التهديــد 
هــذا  إلــى  ضيــف 

ُ
أ  ،1957 وعــام  العقــاب«.  أو 

 
ً
عمــال إرادي،  ال  »عمــل  أي  اعتبــار  التعريــف 
إلزاميــا، يتضمــن إعطاء معلومات كاذبة عن 
نــوع وشــروط العمــل، أو االحتفــاظ بــاألوراق 
الثبوتيــة للعامــل، وحرمانــه مــن االمتيــازات 

االجتماعية«.
ونــّص بروتوكــول »املكتــب العاملــي للعّمــال« 
عــام 2000، علــى أن »أيــة عمليــة توظيــف أو 
تحــت  إنســان،  اســتالم  أو  تســليم  أو  نقــل، 
وطــأة التهديــد وبغيــة االســتغالل الجنســي 
أو االقتصــادي، هــي جريمة اتجار بالبشــر«. 

ووافقت على هذا التعريف غالبية الدول. 
الحكومــات حصــرت مفهــوم   معظــم 

ّ
أن َبْيــَد 

النســاء  باســتغالل  بالبشــر«  »االتجــار 
االبتــزاز  متجاهلــة  جنســّيا،  واألطفــال 

االقتصادي الذي يتعّرض له العامل. 
االقتصــادي  االســتغالل  نســب  وتتفــاوت 
والجنســي بــني اإلنــاث والذكــور. إذ تعمل 56 
فــي املائــة مــن النســاء والفتيــات فــي وظائــف 

صفحــة املركز الثقافــي لألكراد في هامبورغ 
على »فيسبوك«. 

وُيقّدر عدد السلفيني في أملانيا بنحو 4500. 
شــير بعــض املصــادر إلــى أن الحكومــة »ال 

ُ
وت

تعتبــر أن هــؤالء يشــكلون خطــرًا علــى البالد 
أيــة  لــم تتخــذ  لذلــك  قلــة.  اآلن كونهــم  حتــى 
تطــرح  هــذه  العنــف  أحــداث  لكــن  خطــوات«. 
الحكومــة  تعاطــي  كيفيــة  حــول  تســاؤالت 

فــي   44 الرجــال  نســبة  تبلــغ  فيمــا  إلزاميــة، 
املائــة. أّمــا نســبة االبتــزاز الجنســي، فتصــل 
فــي  لــدى اإلنــاث، واثنــني  املائــة  فــي  إلــى 98 

املائة لدى الذكور. 
وقالــت أبحــاث تابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة 

خــالل إطــالق »عمليــة مكســيم«، التــي تهــدف 
فــي  القانونيــة  غيــر  الهجــرة  تنظيــم  إلــى 
البالد، واالتجار بالبشر. وتتوزع على ثالث 
املنظمــة،  الهجــرة  جريمــة  وحــدة  وحــدات: 
تطويــر  ووحــدة  بالبشــر،  االتجــار  ووحــدة 

األبحاث«. 
وخالل عامي 2008 و2009، كشفت »مكسيم« 
عــن مجموعــة كبيــرة مــن الجرائــم املرتبطــة 
بالهجرة غير القانونية. في يونيو/حزيران 
إلــى  ينتمــون  شــخصا   25 اعتقــل   ،2014
مات مختلفة مرتبطة باالتجار بالبشر، 

ّ
منظ

التعــاون  عليهــم  القبــض  فــي  ســاعد  وقــد 
الوثيق مع قطاعات قانونية من بالدهم. 

مــن مجموعــة  ناشــطني  اعتقــل ســتة  كذلــك، 
فيشــال  برئاســة  املنظمــة«  »الجريمــة 
شــوداري، بتهمة االتجار بالبشر واستغالل 
أعمارهــن  تتــراوح  جنســيا،  ونســاء  فتيــات 
الشــرطة  وحّملــت  عامــا.  و45   18 الـــ  بــني 
هــؤالء مســؤولية تهريــب مــا يزيــد على مائة 
علــى   

ّ
بعضهــن وإجبــار  امــرأة،  وعشــرين 

وتحــّدث  واغتصابهــن.   الدعــارة  ممارســة 
رئيــس الشــرطة شــون ســويير عــن موضــوع 
»العبوديــة الحديثــة« أو »االتجــار بالبشــر«، 
واعتبرهــا مــن أكثر الجرائم ربحا. وبلغ عدد 
الضحايا حول العالم نحو عشــرين مليونا، 
ون فــي »تجــارة الجنــس«، 

ّ
غالبــا مــا ُيســتغل

ربعهم من األطفال. 
مــن جهتــه، أكــد قائــد الشــرطة العــام برنــارد 
هوجــان هــوي أن »شــرطة بريطانيــا تعهدت 
بالبشــر«.  االتجــار  لعمليــات  بالتصــّدي 
ولفــت إلــى الــدور الفعال الذي تقوم به وحدة 
االتجــار بالبشــر منذ تأسيســها عــام 2010«، 
مشيرًا في الوقت نفسه إلى »التحديات التي 

تواجهها الشرطة على املستوى العاملي«. 
ويبــذل املكتــب العاملي للعّمال جهودًا جبارة 
بغيــة وضــع اســتراتيجيات محليــة وعامليــة 
أن تعمــل   

ً
آمــال بالبشــر«،  ملحاربــة »االتجــار 

جميــع الــدول علــى اتخاذ اإلجــراءات الالزمة 
بمختلــف  القســري،  العمــل  علــى  للقضــاء 

أنواعه عام 2015«.

مــع هــذا امللــف. وكان املتحــدث باســم وزارة 
الخارجية األملانية، مارتن شافر، قد أعلن أنه 
»مــن خــالل مــا يصلنــا مــن صــور عــن املعارك 
فــي كوبانــي، أرى شــخصيا أنــه يمكــن تفّهــم 
وجــود أشــخاص، ليــس فــي تركيــا وحدهــا، 
وإنمــا فــي أملانيــا أيضــا، يمكــن أن يشــعروا 
يتعلــق  »ال  األمــر  أن  موضحــا  بالغضــب«، 

بتبرير الحوادث التي شهدتها البالد«.
دي  تومــاس  الداخليــة،  وزيــر  توّعــد  كذلــك، 
أعمــال  فــي  املتورطــني  »بمالحقــة  ميزيــر، 
الشــغب«، معربــا عــن »قلقــه إزاء الصدامــات 

األخيرة«.
وهــذه ليســت املــرة األولــى التــي تشــهد فيهــا 
البالد أعمال عنف بني الالجئني واملهاجرين. 
ففــي إحــدى دور الالجئني فــي برلني، تعّرض 
 100 أيــدي  علــى  للضــرب  ســورّيا  شــابا   30
شــاب شيشــاني. وفي اليوم التالي، تشابهت 

للمخــدرات والجريمــة إن »االتجــار بالبشــر« 
تقّدمــا،  واألقــل  الفقيــرة  الــدول  فــي  ينتشــر 
مــا  وغالبــا  وآســيا.  أفريقيــا  غــرار  علــى 
التقاليــد  إذ تســاهم  إنــاث،  الضحايــا  يكــون 
فــي  املبكــر،  كالــزواج  الدينيــة،  واملعتقــدات 

زيادة نسبة االستغالل الجنسي.
ورومانيــا  ألبانيــا  دول  وتعتبــر 
وطاجيكســتان مــن البــالد املصــّدرة للعّمــال. 
فيما تعد فرنسا وأملانيا وهنغاريا واليابان 
وروســيا وتركيــا واململكة املتحــدة من الدول 

»املستوردة« للضحايا، أو دول ترانزيت.  
فــي بريطانيــا نحــو 600 عصابــة تعمــل فــي 
التقديــرات.  تشــير  هكــذا  بالبشــر.  االتجــار 
»عــدد  إن  مــاج«  »أجلــي  منظمــة  وقالــت 
االنتهاكات الجنسية بلغ 922 خالل العامني 
مكتــب  فــي  الضابطــة  وأشــارت  املاضيــني«. 
العمليــات وقســم الجريمــة في ســلك الشــرطة 
كوليت بروس لـ »العربي الجديد« إلى »مدى 
فــي  الحكوميــة  مــات 

ّ
الشــرطة واملنظ فعاليــة 

فــي مكافحــة هــذه الجريمــة، مــن  بريطانيــا، 

وركــزت  األملانيــة،  الصحــف  عناويــن معظــم 
علــى أن 100 مســلم شيشــاني يعتــدون علــى 
30 شــابا مســيحيا مــن الالجئــني الســوريني 

املقيمني في دار »مارينا فيلد«.
فــي تلــك الليلــة، تعــّرض الشــباب الســورّيون 
إلــى ضــرب مبــرح، ونقــل البعــض منهــم إلــى 

املستشفى بحالة خطرة.
مــن جهتهــا، عمــدت الشــرطة إلى زيــارة الدار 
التي يقطنها الســوريون والشيشــانيون، في 
الشــباب  أن  إال  األوضــاع،  لتهدئــة  محاولــة 
الســوريني رفضــوا العــودة إلــى الدار، خشــية 
مــا بعــد  تكــرار االعتــداء عليهــم. وفــي فتــرة 
الظهــر، حاولــت إدارة الطــالب ومكتب الدولة 
بالعــودة  إقناعهــم  االجتماعيــة  للشــؤون 
إلــى مقرهــم، إال أنهــم أصــروا علــى موقفهــم، 

وأرادوا االحتجاج ضد إدارة املدينة. 
وقالــت املتحدثــة باســم اإلدارة االجتماعيــة، 

إننــا »نخشــى املزيــد مــن حــاالت االســتفزاز. 
لذلك سنحاول إيجاد مقر آخر للشيشانيني، 
مــع زيــادة عــدد حــراس األمــن الخــاص، إلــى 
حني تأمني البديل«. وبحسب بيان الشرطة، 
هــذا  فــي  شــخص   100 نحــو  شــارك  فقــد 

االشتباك. 
مقــر  إلــى  حضــرت  قــد  الشــرطة  وكانــت 
شــت 

ّ
الالجئــني قبــل وقوع أحداث العنف، وفت

املنطقة املحيطة بالدار، ووجدت في األدغال 
املحيطة بندقية. 

الشــرطة،  عناصــر  زيــادة  مــن  الرغــم  وعلــى 
الســوريني  بــني  املواجهــة  حدثــت 
والشيشــانيني، وكانــت النتيجــة نقل خمســة 
عــدم  الفتــا  وكان  املستشــفى.  إلــى  ســوريني 
تمكن 80 من عناصر الشرطة من منع وقوع 
أعمــال العنــف. ونحــو الســاعة الثالثــة بعــد 
منتصــف الليــل، اعتقلت الشــرطة ثمانية من 

املشــتبه بهــم مــن الشيشــانيني، وأفــرج عنهم 
في وقت الحق.

وتحدثت الصحف عن أن سبب النزاع يعود 
لكــرة  فــي ملعــب  إلــى  تجــّول شــاب ســوري 
القــدم مــن دون أن يرتــدي قميصا. وللصدفة، 
كانــت إحــدى النســاء الشيشــانيات موجودة 
هنــاك. وتجــدد الصــراع عندمــا حــاول اثنــان 
من الشيشان تصوير فتاة سورية، فتعّرضا 

للضرب من أنصار الالجئني السوريني.
وقالــت جوليانــه هوفمــان، العضــو في حزب 
»أس بي دي« الداعم للالجئني: »هذا يصّعب 
مهمتنا أكثر فأكثر. ففي الوقت الذي نحاول 
فيــه أن نشــرح للمواطنــني ضــرورة اســتقبال 
الصــراع  مناطــق  مــن  الالجئــني  مــن  املزيــد 
والحــروب، وحــني يقاتــل الالجئــون بعضهــم 
عندمــا  شــعبنا  ســنخاطب  كيــف  البعــض، 

يسمع بأعمال العنف هذه؟«.

لكــن  األول،  تشــييد  انتهــى  آخريــن.  مركزيــن 
ــل افتتاحه 

ّ
عــدم توفــر األجهــزة واملعــدات ُيعط

حتــى اآلن، بســبب الكلفــة العاليــة التــي تصــل 
إلى ستة ماليني دوالر«. 

يضيف أن »سرطان الثدي هو األكثر انتشارًا 
بــني النســاء بنســبة وصلــت إلــى 34 فــي املئــة، 
يليــه ســرطان عنــق الرحــم بنحو 16 فــي املئة، 
ســرطان  انتشــار  مــن  الرجــال  يعانــي  فيمــا 
البروســتات والــرأس والعنــق والفــم«.  ويؤكد 
أن »7 فــي املئــة مــن اإلصابــات هم ألطفال دون 
الـــ16 عامــا، وتنتشــر بينهــم ســرطانات الــدم 

والكلى والغدد اللمفاوية، إلخ«.
ويلفــت حمــد إلــى أن »املشــكلة األكبــر التــي 
ــر قــدوم املرضــى 

ّ
ــل فــي تأخ

ّ
تواجههــم تتمث

املــرض  انتشــار  بعــد  أي  املستشــفيات،  إلــى 

فــي أجســادهم«. ويعــزو األمــر إلــى »الجهــل 
والفقــر، وخصوصــا أن مراكــز العالج بعيدة 
إلــى تمركــز الكــوادر  عــن الكثيريــن، إضافــة 
معظــم  ولجــوء  الكبــرى،  املــدن  فــي  الطبيــة 
باألعشــاب«. ويشــير  للتــداوي  الســودانيني 
إلــى أن »التحديــات التــي تواجهنا في املركز 
القومــي كثيــرة، إذ ال يتجــاوز عــدد األجهــزة 
الـ16، موضحا أن هناك ضغطا كبيرًا عليها، 
إيقــاف  إلــى  تــؤدي  التــي  األعطــال  عــن  عــدا 
»يســتقبل  يضيــف:  نهائيــا«.  بهــا  العمــل 
املركز مئة حالة إصابة جديدة بالسرطان«. 
إلــى  ال تنتهــي املشــاكل هنــا. ويشــير حمــد 
داخــل  لألطفــال  الغذائيــة  املكّمــالت  »غيــاب 
عليهــا  يحصلــوا  أن  يجــب  والتــي  املركــز، 
بعــد الجرعــات الكيميائيــة مباشــرة، بســبب 

إن  ويقــول  لهــا«،  ميزانيــة  تخصيــص  عــدم 
»الحكومــة تقــدم فقــط الجرعــات الكيميائيــة 
األخــرى،  العالجــات  أمــا  للمرضــى.  مجانــا 
فيوفرها املريض، علما أن أسعارها مرتفعة 

جدًا، واملواطن ال يستطيع أن يتحّملها«.  

السودان

الخرطوم

شخابيطتحقيق

ربى أبو عمو

أن  يرفــض  العتيــق.  ســريره  علــى  البيضــاء  املــاءات  ترتيــب  ُيحــّب 
يفعــل ذلــك أحــد غيــره. ال يعــرف الســبب أو ربمــا يتجاهلــه. تجمعهما 
خصوصّيــة مــا. أحامــه تظهــر هنا فقط. هي أيضًا، املرأة التي يخاف 
أن يراهــا فــي واقعــه أمــام الجميــع، يأخذهــا معــه، ومــن دون أن تــدري، 

إلى حلمه. 
حفر على سريره األحرف األولى لحبيباته الكثيرات. يرغب دائمًا في 
قيــاس تأثيرهــن عليــه. قبــل أن يخلــد إلــى النوم، يتذكرهــن جميعًا من 
دون أن يعني ذلك له شــيئًا. يعّد األســماء. يســترجع بعض اللحظات، 
ثــم يضــع رأســه علــى مخــدة الريــش التــي صنعتهــا لــه والدتــه. يغفــو 
ويحلــم كثيــرًا. أحامــه تصنــع نهــاره. هكــذا يؤمــن. حياتنــا الحقيقيــة 

تعكسها األحام.
تبقــى هــي. كعادتهــا ال تتأخــر. في الحلم فقط ال يخشــى النظر إليها. 
يتأّملها على راحته. هنا لن يعاتبه أحد أو يتجّسس على نظراته. حتى 
هنــا يحلــم بهــا كثيــرًا. ال يفهم تأثيرهــا. تفاصيلها على حالها ناعمة 
ورقيقة. يكتفي بهاتن العبارتن. وهل ما هو أهم من النعومة والرقة؟ 
سّر املرأة؟ يحّبها عند الفجر، بن عاملن. يليق بها هذا التوقيت الذي 
 بعضًا من عتمة وبعضًا من نور. ُيمســك بيديها الصغيرتن. 

ُ
يحمل

قّدسا. ويصمت. 
ُ
لقتا لت

ُ
 إن يديِك خ

ُ
ال يراهما إال كذلك. يقول

ُيمــّرر أصابعــه علــى كفيهــا املستســلمتن. يرغب فــي االلتصاق بهما 
 .

ً
. يســمع نبضهمــا. لــن يصدقــه أحــد ربمــا. ال يهمــه ذلــك أصا

ً
طويــا

لكنه يسمع الكثير. وإن كان كل ذلك وهمًا، فهو سعيد به. 
بــات العالــم يســتخدُم عطرهــا. يشــّمه فــي كل مــكان. الســيارة، البيــت، 
ــت حوله 

ّ
املقهــى، املتجــر، حتــى الوســادة التــي ينــام عليهــا وحــده. يتلف

كل لحظــة. ليســت هنــا. لكــن عطرهــا ياحقه. مّرت ســّت ســاعات. هو 
مضطر لاستيقاظ اآلن والذهاب إلى العمل. لكنه لن يتأخر. سيعود 
إليهــا باكــرًا. هــذا اليــوم، رآهــا قبــل أن يحــن موعــد الحلــم، تســيُر على 
مقربــة منــه وال تــراه. هــا هــو يحلم مــن جديد. يتقوقع فــي مكانه كأنه 
بــدوار خفيــف  إليهــا، فيشــعر  النظــر  يحمــي نفســه منهــا. يســترق 
وخفقــان فــي القلــب. ينــدم. ماذا لو رأته؟ هذا ســّره الذي يشــبه مداعبة 
نســمات الخريــف. يســترق النظــر إليهــا مجــددًا وينــدم حتــى يألــف 
خطيئته ويعشقها. يكرر األمر حتى تختفي. هي ال تراه. هكذا يقول 

لنفسه. ال تراه. ليتها فعلت. 
لهــا.  فــي تعريفــات ال أهميــة  الخــوض  لــن يصــف شــعوره. ال يريــُد 
لغي بعضها في النهاية، ليبقى شعوره وحده، وابتسامة 

ُ
التعريفات ت

ل 
ّ
يســتكن إليهــا بــن عاملــن. يكفيــه أنــه حــن يشــّم أي زهرة، ستتســل

رائحتهــا إلــى عروقــه حتــى ليخشــى أن يشــّم أحدهــم هــذا العطــر على 
جسده. 

ِلقت لتكون حلمًا فقط. 
ُ
يرفض أن ُيحضرها إلى أي واقع. فقد خ

الرباط ـ العربي الجديد

ــر جديد ملعهد »كاتو« للدراســات 
ّ

أفاد مؤش
الواليــات  فــي  والسياســّية  االقتصادّيــة 
أقــل  املغاربــة  بــأن  األميركّيــة،  املتحــدة 
تعاســة - بالتالــي أكثــر ســعادة - مــن كثيــر 
مثــل  اقتصاديــا  املتقّدمــة  الشــعوب  مــن 
والفرنســّيني،  والبريطانّيــني  األميركّيــني 
الشــعوب  كأكثــر  الســورّيون  جــاء  فيمــا 

تعاسة في العالم.
ر التعاسة« الذي 

ّ
وانتقل املغرب وفق »مؤش

أنجزه معهد »كاتو«، من املرتبة 58 في عام 
2013 إلى املرتبة 82 في العام الحالي. وهو 
مــا يعنــي أن املغــرب تقّدم 24 نقطة في ســنة 

واحدة، وفق العّد التنازلّي.

ترتيب عكسّي
ــر الدولّي لقياس التعاســة 

ّ
ويتبع هذا املؤش

عتَبــر الدولــة 
ُ
تقنّيــة الترتيــب العكســّي، إذ ت

ف في آخر الترتيب األكثر سعادة 
ّ
صن

ُ
التي ت

 فرضــا لألعبــاء على مواطنيها. أما 
ّ

أو األقــل
الدولــة التــي تتصــّدر القائمــة، فهــي األكثــر 

تعاسة، وهذا هو ترتيب الشعب السوري.
احتســابه  يتــم  ال  التعاســة  ــر 

ّ
مؤش وألن 

وفــق ثــراء البلــدان وإنما تبعــا لألعباء التي 
تفرضهــا املعيشــة علــى املواطنــني، فقد جاء 
املغــرب هــذه الســنة فــي املركــز 82 مــع معــّدل 
 املركــز 

ّ
أعبــاء يصــل إلــى 12.3، بينمــا احتــل

58 في العام املاضي مع 13.3 كمعّدل أعباء.
ــر 

ّ
املؤش ســجلها  التــي  املفارقــات  ومــن 

الدولــي الجديــد، تقــّدم دول فــي طــور النمــو 
صناعيــا.  متطــّورة  دول  علــى  االقتصــادّي 
متقدَمــني  مثــال  والفلبــني  املغــرب  فجــاء 
علــى الواليــات املتحــدة األميركّيــة وفرنســا 
وبريطانيا وإســبانيا وإيطاليا وأســتراليا 

وروسيا وفنلندا.
علــى  الســعادة  ــر 

ّ
مؤش فــي  املغــرب  وتفــّوق 

دول عربّيــة مــن قبيــل الســودان التي احتلت 
فــي  جــاءت  التــي  ومصــر  الثالثــة  املرتبــة 
 ،46 املرتبــة  فــي  والســعودّية   15 املرتبــة 

والجزائــر فــي املرتبــة 57. إلــى ذلــك، تقّدمــت 
دول عربّية أخرى على املغرب. وعلى سبيل 

املثال، قطر والكويت والبحَرين وغيرها.

سورية األكثر تعاسة
وإذا كانــت ســورية قــد احتلــت مركــز أكثــر 
 ،147.4 أعبــاء  معــّدل  مــع  تعاســة  الــدول 
وتلتهــا فنزويــال والســودان ومــن ثــم إيــران، 
األخيــرة.  املرتبــة  فــي  سويســرا  ــت 

ّ
حل فقــد 

وهــو مــا يعنــي أنهــا األكثــر ســعادة، مع 4.5 
مــع  اليابــان  تبعتهــا  وقــد  أعبــاء.  كمعــّدل 
معــّدل 5.2 والصــني مــع معــّدل 5.5 وتايــوان 

مع 5.6 كمعّدل أعباء.
ر التعاسة يتّم احتسابه وفق 

ّ
يذكر أن مؤش

امللقــاة علــى عاتــق املواطــن،  حجــم األعبــاء 
انطالقــا مــن ثالثــة محــددات رئيســّية هــي: 
ونســبة  البطالــة  ومعــّدل  ــم 

ّ
التضخ معــّدل 

وهــي  الشــخصّية.  القــروض  علــى  الفوائــد 
محــددات تســاهم إلــى حّد بعيد في ســعادة 

املواطنني أو تعاستهم.

األميركــي  املمثــل  وفــاة  علــى  مضــى 
 الرجل 

ّ
كريســتوفر ريف عشــر سنوات. لكن

الذي اشتهر بأداء دور سوبرمان، ترك إرثا 
خلفه يسعى ابنه ماثيو ريف إلى متابعته 

حتى النهاية.
أمضى ريف األب سنواته األخيرة مشلواًل 
بعد سقوطه عن حصان عام 1995. وكافح 
منــذ ذلــك الحــني، وحتــى وفاتــه أواخــر عام 
2004 بعمــر 52 عامــا، ضــّد الشــلل. واليــوم 
مــن  بــدأه والــده،  مــا  االبــن  ريــف  يســتكمل 
خــالل تجربــة طبية موســعة تحدثت عنها 

مجلة »نيو ساينتست« معه.
ــه يجــري دراســة كبيــرة علــى 

ّ
يقــول ريــف إن

عــالج الشــلل، ســاعدت حتــى اليــوم أربعــة 
عــالج  املوســعة  التجربــة  وتشــمل  شــبان. 
العمــود  فــي  لديهــم إصابــات  36 شــخصا 
الفقــري، مــن خــالل التحفيــز فــوق الجافــي. 
وهي تقنية تستخدم اإلبر في إدخال تيار 
 
ّ
كهربائــي إلــى العمــود الفقــري. ويتابــع أن
اســتمرار ظهــور نتائــج العــالج اإليجابيــة 
هــذا   

ّ
أن ســيؤكد  آخريــن،  أشــخاص  علــى 

لــه تأثيــرات عميقــة علــى  العــالج ســيكون 
فهنالــك  املشــلولني.  األشــخاص  آالف 
احتمال في أن يصبح هذا العالج مرجعيا، 
كمــا هــو حــال جهــاز تنظيــم النبضــات فــي 

عالج أمراض القلب.
وبخصوص مدى تحسن حالة األشخاص 
األربعة الذين ظهرت عليهم فوائد العالج، 
اليــوم  بإمكانهــم  »أصبــح  ريــف:  يقــول 
أصابعهــم،  إرادي،  بشــكل  يحركــوا،  أن 
وســيقانهم.  وكواحلهــم،  وأقدامهــم، 
فــي  أحيانــا،  الوقــوف  بإمكانهــم   

ّ
أن حتــى 

لحظــات خضوعهــم للعــالج علــى الجهــاز 
املخصص«.

إيجابيــة  إضافــة  ظهــرت  »كمــا  ويتابــع: 
فــي عــودة عمــل الوظائــف  أخــرى، تمثلــت 
التحكــم  ومنهــا  املســتقلة،  العصبيــة 

الجنســية.  والوظيفــة  واملثانــة،  بالقولــون 
بالنســبة  تقــدم،  أهــم  يعنــي  مــا  وهــو 
 
ّ
أن إلــى  ويشــير  الحيــاة«.  جــودة  ملعاييــر 
هــذه الوظائــف اســتمرت فــي العمــل، لــدى 
إطفــاء  بعــد  حتــى  األربعــة،  األشــخاص 

الجهاز املخصص.
أمــا بخصــوص التجربــة األوســع للعــالج، 
بتطبيــق  سيســمح  ذلــك   

ّ
إن ريــف  فيقــول 

فيهــا  بمــا  أكبــر،  شــريحة  علــى  العــالج 
النســاء، واألشــخاص مــن مختلــف املراحــل 
بدرجــات  املصابــني  وكذلــك  العمريــة، 
 هنالك سعيا 

ّ
متفاوتة من الشلل. ويؤكد أن

لترقية الجهاز املستخدم حاليا.
العالجيــة  التجربــة   

ّ
أن ريــف  ويضيــف 

املوســعة ســتبدأ العــام املقبــل، وستســتمر 
طــوال خمــس ســنوات. وقــد جمــع مــن أجــل 
تمويلها حتى اليوم، خمسة ماليني دوالر 
عن طريق التبرعات، من أصل ستة ماليني 
إلــى  الوصــول   

ّ
إن ريــف  ويقــول  مطلوبــة. 

املبلغ املطلوب يسّرع في بدء التجربة.
أمــا عّمــا يمكــن أن يكــون عليــه رأي والــده 
الراحــل، فيقــول: »كان هدفــه الوصــول إلــى 
ها 

ّ
عالم من دون كراســي متحركة. أعتقد أن

باتت مسألة وقت. في النهاية سننجح«.
)إعداد: عصام سحمراني(

ُخلِقت لَتكون ُحلُمًا

المغاربة أكثر سعادة من األميركيّين

نجل سوبرمان يحارب الشلل بتجربة رائدة

يستكمل ماثيو ريف عمل والده كريستوفر )رون غاليال/ 
واير إمدج(

ينتشر االتجار بالبشر 
في الدول الفقيرة واألقل 

تقّدمًا 
)موقع ريستوريدفور(

يُكافح 
األطفال 
السرطان 
باالبتسام 
)علوية مختار(
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قضايا

منى عبد الفتاح

ُيعتبــر الســودان أحــد أكثــر الــدول 
الرقيــق.  بتجــارة  تأثــرًا  األفريقيــة 
 أيــا مــن 

ّ
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن

حكوماتــه الوطنيــة لم تعتمــد قانون مكافحة 
االتجار بالبشــر، إال في مارس/آذار من العام 
الجــاري 2014، وهــذه التجــارة التــي ســّودت 
 لها أن 

ّ
صحــف تاريخــه القديــم والحديث حــق

 
ّ

تنتزع مقولة توفيق الحكيم: »لن يذهب الرق
مــن  ــه وعبيــده«، 

ّ
رق  عصــٍر 

ّ
لــكل الوجــود،  مــن 

صدر روايته »عصفور من الشــرق«، وتعلقها 
 في السودان.

ّ
على صحيفة الرق

مّهــدت إجــازة القانــون إلقامة املؤتمــر الدولي 
ملكافحة االتجار بالبشر في الخرطوم بني 13-

16 أكتوبر/تشــرين األول املاضــي، بمشــاركة 
168 شخصية محلية وعاملية، منهم ممثلون 
وإيطاليــا  األميركيــة  املتحــدة  الواليــات  عــن 
املؤتمــر  جــاء  وقــد  األفريقيــة.  القــارة  ودول 
 

ّ
ملحــا ومبّكــرًا عــن ذكــرى اليــوم العاملــي للــرق
التــي مــن املفتــرض أن تكــون فــي 2 ديســمبر/
كانون األول، اليوم الذي حددته األمم املتحدة 

عام 1949.
علــى  الرقيــق  تجــارة  إدانــة  إلــى  ُيشــار  كان 
طلق منظمة األمم املتحدة 

ُ
استحياء، قبل أن ت

»اليونســكو«  والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة 
لتحقيــق   ،1994 العبيــد«  »طريــق  مشــروع 
أهداف أوردتها املنظمة العاملية لكســر حلقة 
الصمت بشأن تجارة الرقيق والعبودية. ولم 
 علــى اإلســهام فــي فهــم أســبابها 

ّ
يكــن الحــث

للعيــان  والباديــة  منهــا  املســتترة  العميقــة، 
ومخاطرهــا كذلــك، بالشــيء اليســير. أوردت 
املنظمــة األمميــة أســاليب العمل في دراســات 
وســلطت  التخصصــات،  متعــددة  علميــة 
املجتمعــات  علــى   

ّ
الــرق آثــار  علــى  الضــوء 

فــي  اإلســهام   
ّ
أن علــى  ت 

ّ
ركــز ثــم  الحديثــة، 

إشــاعة ثقافة الســالم والتعايش السلمي بني 
الشــعوب، بتشــجيع اإلمعــان فــي الحــوار بني 
الثقافــات، يمّهــد الحتــرام اإلنســان والحفــاظ 

على كرامته.

عصابات وهجرات غير شرعية
ــل الســودان، بحكــم موقعــه الجغرافــي، 

ّ
ويمث

الشــرعية،  غيــر  للهجــرة  وهدفــا  معبــرًا 
املجــاورة،  األفريقيــة  الــدول  مــن  خصوصــا 
كمــا ُيعتبــر مصــّدرًا للهجــرات غيــر الشــرعية 
للمواطنــني الســودانيني والالجئــني مــن دول 
القرن األفريقي، واملتسربني عبر حدود إقليم 
دارفــور مــن دول الجــوار األفريقي إلى أوروبا 

وإسرائيل ودول الخليج.
تتوحــد األســباب أمام هــذه الجريمة الكونية 
املنظمــة، لكنهــا فــي الســودان ُيضــاف إليهــا 
تلكــؤ  عــن  ناتــٌج  وهــو  آخــر،  سياســي  ُبعــد 
الحكومة السودانية، حتى رضوخها، أخيرًا، 
الســتصدار قانــون مكافحة االتجار بالبشــر. 
 الطــرف عــن العصابــات 

ّ
واألخطــر هــو غــض

التي تمارس هذه التجارة في شرق السودان، 
 
ّ
بــأن الهمــس  حولــه  يــدور  الــذي  الحــد  إلــى 

العربيــة،  القبائــل  بتســليح  قامــت  الحكومــة 
لتتحمل نيابة عنها الدخول في الصراع بني 
القبائــل وتشــتت مطالبهــم، وهــو استنســاخ 
ملا حدث في دارفور من قبل، بتسليح القبائل 
العربيــة »مليشــيا الجنجويــد«، ضــد القبائل 
األفريقية هناك. وقد ينجح النظام، هذه املرة 
أيضا، في تدمير منطقة شــرق الســودان التي 
تقطنهــا قبائــل عديــدة، أكبرهــا املنتمون إلى 
قبائــل البجــا الذيــن وقفــوا فــي وجــه حكومــة 
 

ّ
الخرطــوم، مطالبــني بتنميــة اإلقليــم والكــف

عــن تهميشــه وزيــادة إفقــاره. وتتداخــل هــذه 
وكان  السياســية،  مــع  الحقوقيــة  املطالــب 
شــرق  اإلقليــم  قضايــا  تشــعل  أن  ممكنــا 
الســودان كلــه، إال أن الحكومــة قلبت لها ظهر 
املجــن بشــكل أظهــر قضيــة االتجــار بالبشــر 
هــا مشــكلة آتيــة مــن الخــارج، خاصة في 

ّ
وكأن

ظــل معانــاة اإلقليــم من مشــاكل اللجــوء. ففي 
عــام 2013 وحــده، وصــل عــدد الالجئــني إلــى 
مائــة ألــف الجــئ، تــم تســريب 95 ألفــا منهــم 

عبر تجارة البشر.
فــي  املشــكلة  اســتفحال  علــى  يســاعد  ومــا 
الســودان استشــراء الفقــر، وتفشــي البطالــة، 

النزاعــات  رقعــة  واتســاع  الحــروب،  وتأثيــر 
املســلحة، وتفاقــم الفســاد في الحكــم واإلدارة 
ل استقواء العصابات 

ّ
والخدمة املدنية. ويمث

حــدود  واســتباحتها  الجنســيات  متعــددة 
الســودان املفتوحــة علــى دول كثيــرة، واملنفــذ 
 
ً
عامــال األحمــر،  البحــر  فــي  املتمثــل  املمتــد 

واالتجــار  تهريــب  عمليــة  لتنامــي  حيويــا 
بالبشر معا.

الظاهــرة،  تفاقــم  علــى   
ّ

أدل هنــاك  وليــس 
قــد  الســودانية  الحكومــة  كانــت  والتــي 
حاولــت إخفاءهــا، حتــى طفــت علــى الســطح 
وتزايــد  الهجــرة،  ســبيل  فــي  املــوت  قصــص 
فقــدان األرواح فــي البحــار وســهول الســودان 
األســوار  علــى  املعلقــة  والجثــث  املنبســطة، 
الشــائكة للحدود الدولية. ولم تبدأ القصص 
فــي  املحليــات  إحــدى  مــن  معتمــد  بتصريــح 
فــي مايو/أيــار  واليــة كســال شــرق الســودان 
تعمــل  أجنبيــة،  شــبكات  وجــود  عــن   2011
بمعاونــة ســودانيني علــى تهريب البشــر إلى 
إسرائيل، عبر منطقة شالتني في والية البحر 
األحمــر. ثــم القبــض علــى املتهم الرئيســي في 
قضية تهريب البشر في أغسطس/آب 2011، 
مــن األشــخاص،  عــدد  والتــي راح ضحيتهــا 
جنــوب  األحمــر،  البحــر  فــي  غرقــوا  أن  بعــد 
هــا لــم تنتــه 

ّ
مدينــة ســواكن الســاحلية. كمــا أن

بمحــاوالت أخــرى في املدن املتاخمة للحدود 
حرقــا،  ضحاياهــا  مــن  مئــات  راح  الشــرقية، 
الحــوادث  وهــذه  الغــرق.  مــن  نجــوا  أن  بعــد 
 نشــاط االتجــار بالبشــر فــي 

ّ
تدعــم حقيقــة أن

أركانــه علــى  اكتملــت  الســودان عمــل منظــم، 
مدى سنوات، على طول الحدود شمال شرق 

السودان، وعلى نطاق واسع.

معبر لالتجار بالبشر
أمــا حديــث الحكومــة الســودانية علــى لســان 
معتمــد معتمديــة الالجئني، أحمــد الجزولي، 
الظاهــرة،  لهــذه  فقــط  معبــر  الســودان   

ّ
أن

 
ّ

فهــو ال ينفــي الوقائــع املثبتــة، كمــا ال يحــل
القضيــة، بــل يزيدهــا تعقيــدًا. ففــي حالــة أن 
لالتجــار  رئيســيا  مســرحا  الســودان  يكــون 
ــف مــن 

ّ
بالبشــر، أو معبــرًا فقــط، فهــذا ال يخف

وكان ضحاياه قبائل شعب جنوب السودان، 
املهديــة  الثــورة  جــاءت  ثــم  النوبــة.  وجبــال 
لباســا  وألبســتها  الظاهــرة  لهــذه  وأّسســت 
دينيــا، ووجــد الزبيــر باشــا دعمــا قويــا، زينــه 

 في نظر سودانيني كثيرين.
ً
مناضال

الزبير باشا مع أحد عبيده 
املهديــة  إلــى  الدعــوة  حمــاس  ظــل  فــي 
والطموحــات التوســعية للمهــدي وخليفتــه، 
مدمــرة  ســالبة  اجتماعيــة  ظواهــر  ســادت 
لتركيبة املجتمع وكيان املرأة، مثل استرقاق 
القبائــل بعضهــا، إلــى جانــب الســبي الفــردي 
الحــروب  نتيجــة  األفــراد،  بــه  يقــوم  الــذي 
الدكتــور مختــار  التوســعية. وفــي ذلــك ذكــر 
عجوبة أنه في نهاية الحقبة التركية، وخالل 
عصــر املهديــة، أخــذ الســبي منحــى منظمــا، 
نفســه،  املهــدي  الدينيــة  املبــررات  لــه  أوجــد 

وتمادى فيه الخليفة عبد الله من بعده.
كانــت تلــك من أكثر التجارب مرارة للمجتمع 
 
ّ
أن وبمــا  ظالميــة.  وأشــدها  الســوداني، 

فيــه مؤسســة  تلعــب  املجتمــع كان مجتمعــا 
االسترقاق دورًا أساسيا، سواء على مستوى 
األحــوال  أو علــى مســتوى  الحيــاة األســرية، 
 
ّ
فــإن االقتصاديــة،  األنشــطة  أو  الشــخصية، 

املــرأة كانــت هــي األكثــر تأثــرًا بمــا تــم، وذلــك 
االجتماعيــة  البنيــة  فــي  مكانتهــا  هــدم  فــي 
وأنساقها الدينية واالقتصادية والسياسية. 
 الــرق أخــذ 

ّ
ويوضــح مختــار عجوبــة كيــف أن

تبعــا لذلــك الوضــع أشــكااًل مختلفــة مــا بــني 
ه كان ألمراء املهدية 

ّ
الســبي والتملك. وذكر أن

اآلخرين أعداد متفاوتة من الزوجات الحرائر 
والســراري، كيونــس ود الدكيــم والــي دنقــال 
والزاكــي  أبوقرجــة  عثمــان  محمــد  واألميــر 

مــرارة الحقيقــة التــي كشــفت عنهــا منظمــات 
األمــم املتحــدة، وهــي وجــود وســطاء وتجــار 
ســودانيني مــن قبائــل محلية. وهذه الفئة من 
 التهميش 

ّ
التجار تســتقوي بقبائلها في ظل

املتــردي  االقتصــادي  والوضــع  الحكومــي 
الجــرأة  بلغــت  وقــد  األمنــي.   

ّ
الظــل وقصــور 

وجــه  فــي  وقوفهــا  إلــى  متنفــذة  بجماعــات 
عليــه  محكومــا  ســجينا  وحــّررت  الحكومــة، 
إدانتــه  عقــب  ســنوات،  عشــر  مــدة  بالســجن 
بالتــورط فــي تجــارة البشــر، مــن ســجن فــي 
انقضــاء  قبــل  الســودان،  شــرق  كســال  واليــة 
شــهره األول. ولــم ينتــه األمــر بالتحقيــق مــع 
رجــال شــرطة مســؤولني عن هروب الســجني، 
ولكــن هنــاك اتهــام وجهتــه منظمــات دوليــة 
إلــى مســؤولي أمــن ســودانيني بالضلــوع فــي 
عمليات االتجار بالبشــر بني شــرق الســودان 

ودول الجوار.
أن  يســتطيع  الســودان  تاريــخ  إلــى  والناظــر 
املجتمــع  فــي  إرثــا  الظاهــرة  لهــذه   

ّ
أن يــدرك 

الســوداني، كان أبطاله سودانيني لطاملا نظر 
أبــرز  باإلعجــاب.  الســوداني  املجتمــع  إليهــم 
التجار كان الزبير باشا الذي أثرى وتفاقمت 
ثرواته مع دخول الحكم التركي إلى السودان، 

طمبــل الــذي كان لــه مــن النســاء فــوق املائــة، 
عبيــده  علــى  الخليفــة   

ّ
وزعهــن مقتلــه  وبعــد 

وعلى خاصته.
لطــخ كثيــرون أيديهــم، وضلعــوا فــي مســرح 
 الســوداني بشــكٍل أو بآخــر. ال فــرق بــني 

ّ
الــرق

الزبير باشا واملهدي وبني التجار الفرنسيني 
الذيــن كانــوا ينقلــون الرقيــق الســوداني إلــى 
مصــر، تحــت ظــل الرايــة الفرنســية فــي عهــد 
الحكــم التركــي املصــري )عــام 1821- 1885(، 
والحقــوق  الحريــات  ملهمــة  فرنســا  وهــي 
 ،1789 عــام  الفرنســية  الثــورة  مــن  النابعــة 
فــي »روح  ومــن فكــر فالســفتها مونتســكيو 
»العقــد  فــي  روســو  جــاك  وجــان  القوانــني« 
االجتماعــي« وغيرهمــا ممــا صاغــه املفكرون 
الفرنسيون من أفكار، ساهمت في التحوالت 

السياسية في أفريقيا والعالم.
إلغاؤهــا  وتــّم  الظاهــرة،  تالشــت  أن  وبعــد 
لفقــراء  األول  التحريــر  ذاك  كان  بعــد،  فيمــا 
اجتماعيــا  املهمشــة  وجماعاتــه  الســودان 
أدبيــاٌت  ونشــرت  وسياســيا،  واقتصاديــا 
 هنــاك دورا 

ّ
كثيــرة لجندريــات ســودانيات أن

ــرات املســيحيات في تعليم إماء 
ّ

كبيرا للمبش
 التوليــد والتمريض، 

ّ
ســودانيات كثيــرات فــن

 عن حياة االسترقاق.
ّ
تعويضا لهن

عبودية
وليــس التاريــخ وحده ما تترســخ بني ثناياه 
كاعتقــاد  عــادت  فحديثــا  العبوديــة،  ثقافــة 
ال  كانــت  وإن  وهــي  اإلنقــاذ،  حكومــة  لــدى 
 
ّ
جبرت على إجازته، فإن

ُ
تحّرمها إال بقانون أ

إشــاراتها كانــت واضحــة فــي خطــب للرئيس 
عمــر البشــير، كانــت أقواهــا وأكثرهــا إمعانــا 
فــي العنجهيــة مــا وصــف بهــا شــعب جنــوب 
الســودان إبــان مطالبتهــم باالنفصــال قبل أن 
يتحقــق فــي عــام 2011. فقــد قــال فــي خطــاب 
بالعصــا،  إال  ينصلحــون  ال  إنهــم  شــعبي 
إال  العبــد  تشــتِر  »ال  املتنبــي:  بيــت  مســتلفا 
 العبيد ألنجــاٌس مناكيُد«. 

ّ
والعصــا معــه/ إن

الضبــاط  إحضــار  تقليــد  هنــاك  كان  ثــم 
يخدمونهــم  جنوبيــني،  أطفــااًل  الشــماليني 
هم فقدوا 

ّ
مــن دون أجــر في الشــمال، بحجــة أن

ذويهم في الحرب.
كونيــة،  كظاهــرة  بالبشــر  االتجــار  أمــا 
اللــون  عامــل  غيــر  أخــرى  عوامــل  فتنشــطها 
شــماليون،  شــباب  تعــّرض  فقــد  واإلثنيــة، 
أيضــا، للبيــع، فيمــا ُيســمى ســوق العبيــد في 
الصحــراء بــني الســودان وليبيــا ومصــر عــام 
وبــدأت  وتعذيبهــم.  احتجازهــم  بعــد   ،2012
معانــاة املواطنني الســودانيني، منذ تحركهم 
مــن العاصمــة الخرطــوم التــي غادروهــا بعــد 
دفع مبالغ ضخمة للوســطاء الذين وعدوهم 
بمســتقبل عملــي باهــر، حتــى وصولهــم إلــى 

هذه السوق.
قد يكون التحرير الثاني املنشود في اعتماد 
أخيــرًا،  بالبشــر  االتجــار  قانــون  الســودان 
أو  اإلعــدام  عقوبــة  بإنــزال  يقضــي  والــذي 
الســجن مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات، وال 
تتجاوز 20 عاما على مرتكبي الجريمة. وإذا 
كان الزبيــر باشــا قــد أخــذ األوروبيني وتجار 
الرقيق في عهٍد مضى، ليرقصوا على طبول 
التام تام على ضفاف بحر الغزال في جنوب 
 الحديث 

ّ
السودان، فتحرير السودان من الرق

يحتــاج ألبــرع مــن رقصــة اليونانــي »زوربــا« 
م حكومة 

ّ
فــي روايــة نيكوس كازنتزاكي، ليعل

السودان كيف تقفز إلى أعلى، بإقامة مؤتمر 
ف ما 

ّ
ملكافحــة االتجــار بالبشــر، وهي لــم تنظ

علق بقدميها بعد.
)كاتبة سودانية(

السودان والرّق
ظاهرة تقترفها العصابات أمام ضعف الحكومة ووفرة الحروب

الســودان  فــي  البريطانــي  الحكــم  إدارة  بذلــت 
 

ّ
مجهــودات للحــّد مــن ظاهرة تجــارة الرقيق، إال
هــا ســرعان مــا تناســت ذلــك كلــه إثــر افتتــاح 

ّ
أن

قناة السويس عام 1869. وعند مجيء الحاكم 
تشــارلز  الســير  للســودان،  البريطانــي  العــام 
فترتــه  شــهدت   ،)1879  -  1875( غــوردون 
فــي  املوجــودة  األجنبيــة  القنصليــات  تــورط 
الســودان، مثــل قنصليــات بريطانيــا وفرنســا 
والنمســا والواليات املتحدة، في تجارة الرقيق، 
الحصــول  مــن  منســوبيها  نــت 

ّ
مك بــأن  وذلــك 

علــى امتيــازات الحمايــة األجنبيــة تحــت ظلهــا، 
إلــى  دفعــة  وأخــذت  التجــارة  هــذه  فازدهــرت 
األمــام. ولــم تفلح البعثات التبشــيرية التي مّرت 
علــى الســودان بتحقيــق أهدافهــا، وهــي إدخــال 
أهــل جنــوب الســودان فــي املســيحية ومحاربــة 
تجارة الرقيق، من تحقيق هدفها الثاني، وذلك 
علــى  نشــطت  التــي  املحليــة  اإلدارات  ملقاومــة 

يديهــا تلك التجارة.

إعادة إنتاج 
تجارة الرقيق

لهذه الظاهرة إرث في 
المجتمع السوداني كان 
أبطاله سودانيين لطالما 

نظر إليهم المجتمع 
السوداني بإعجاب

قد يكون التحرير الثاني المنشــود في اعتماد الســودان قانون االتجار بالبشر أخيرًا، والذي يقضي بإنزال عقوبة اإلعدام أو 
السجن مدة ال تقل عن خمس سنوات، وال تتجاوز عشرين عامًا على مرتكبي هذه الجريمة

)Getty( أطفال مختطفون من جنوب السودان

محاربون مع إحدى الجماعات المسلحة شرق السودان )فرانس برس(

لهذه الظاهرة إرث في المجتمع السوداني، 
إليهم  نظر  لطالما  سودانيين،  أبطاله  كان 
المجتمع السوداني باإلعجاب. أبرز التجار كان 
مع  ثرواته  وتفاقمت  أثرى  الذي  باشا  الزبير 
وكان  السودان،  إلى  التركي  الحكم  دخول 
ضحاياه قبائل شعب جنوب السودان وجبال 
وألبستها  المهدية  الثورة  جاءت  ثم  النوبة. 

لباسًا دينيًا.

إرث الرقيق

االثنين 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2014 م   17 محرّم 1436 هـ  ¶  العدد 70  السنة األولى20
Monday 10th November 2014

21

MEDIA

لينا بن مهني: المشهد 
الحالي يُحبطني

ضياء رشوان والحصة 
من كعكة السلطة

اإلعالم الغربي ال يحب 
المذيعات الخمسينيات

تونس ـ محمد معمري

هي التونسية التي وثقت من خالل تدوينها 
يوميــات الثــورة التونســية، ونقلــت أحداثهــا 
إلــى كل العالــم فــى وقــت كان الحصــار علــى 
املعلومة فى تونس شــديدًا. بل كانت تونس 
املمنهــج  والتزويــر  التــام  التضليــل  تعيــش 
كل  فتحــت  مهنــي  بــن  لينــا   

ّ
لكــن للوقائــع. 

األبــواب أمــام العالــم ونقلــت صــورة مختلفــة 
عن حقيقة شــعب قّرر االنخراط في فعاليات 
الثــورة مــن خــالل مدونتهــا »بنية تونســية » 

التى حّولتها إلى كتاب شهد إقبااًل كبيرًا.
بــن  لينــا  التونســية   املدونــة  العالــم  عــرف 
فــى  اليوميــة  شــهاداتها  خــالل  مــن  مهنــي 
مواقــع  وعلــى  التلفزيونيــة،  املحطــات  أهــم 
تونــس  ثــورة  خــالل  االجتماعــي  التواصــل 
وبعدها. »العربي الجديد« التقتها لتحدثنا 
فــي جلســة قصيــرة عّمــا بقــي مــن الثــورة فــى 
الشــابة  علــى  األمــور  تختلــط  ال  ذاكرتهــا. 
الثــورة:  يوميــات  تــروي  حــني  التونســية، 
»أنــا تابعــت أحــداث الثــورة التونســية منــذ 
علــى  بتغطيتهــا  وقمــت  البوعزيــزي  وفــاة 
مواقــع التواصــل االجتماعــي وعلــى قنــوات 
 ،»24 و»فرنــس  باالنجليزيــة  »الجزيــرة« 
وبعــض املحطــات اإلذاعيــة األوروبيــة. هــذه 
حيــث  صعبــة  ظــروف  فــى  تمــت  التغطيــة 
قرصنــة  وتمــت  أمنــي  لحصــار  تعّرضــت 
العائلــة  مــن  كمــا حرمــت حينهــا  صفحتــي، 
علــى اعتبــار وجــودي فــى منــزل آمــن حمايــة 
لي من تتبع البوليس السياســي«. وانطالقا 
ــحت 

ّ
من هذه التغطية اليومية والدقيقة، رش

لبنــا ألكثــر مــن جائــزة عامليــة، وأهمها طبعا 
»جائــزة نوبــل للســالم«  لـ كان طــرح اســمها 
عاَمــي 2011 و2013. لكــن هــذه الترشــيحات 

اعتبرها البعض متاجرة بالثورة. 
حــول هــذا املوضــوع تقــول املدّونة الشــهيرة: 
»أواًل أنا لم أرشح نفسي ألية جائزة، وحتى 
ســنتي  للســالم  نوبــل  لجائــزة  ترشــيحي 
علمــت  فقــد  لــي.  مفاجــأة  كان  و2013   2011
بالترشــيح عــن طريــق مواقــع إلكترونية. أما 
الحديــث عــن الجوائــز التــى حصلــت عليهــا، 
فقد أراد البعض تكريمي ولم أســع إلى ذلك، 
أقــول »مــا ذنبــي  وا علــّي هجمــات 

ّ
وملــن شــن

ورأى  واجبــا  اعتبرتــه  بعمــل  قمــت  إذا  أنــا 
مــن  فيــه اآلخــرون إضافــة نوعيــة. حاســبوا 
منحني الجوائز وكّرمني علما أنني رفضت 

عددًا كبيرًا من الجوائز«.
وبعد الثورة طرح اسم بن مهني في »الهيئة 
العليــا إلصــالح اإلعالم واالتصــال«، وهو ما 
اعتبــار  انتقــادات ضدهــا علــى  أثــار مجــددًا 
ال  فقــط.  مدّونــة  بــل  صحافيــة  ليســت  أنهــا 
تعيــر املدونة التونســية الكثيــر من االهتمام 
لهــذه االنتقــادات: »رفضهــم ال يعنينــي، وأنــا 
إلــى  االنضمــام  إلــى  دعوتــي  تمــت  عندمــا 
واالتصــال  اإلعــالم  إلصــالح  العليــا  الهيئــة 
الصحافــة  بملــف  االهتمــام  الهــدف  كان 
تقاريــري  أن  الحظــت  لكننــي  اإللكترونيــة، 
ال  القطــاع  بهــذا  لالرتقــاء  قدمتهــا  التــي 
يؤخــذ بها ففضلت االســتقالة، ألنني أرفض 
علمــا  لآلخريــن/  وزينــة  واجهــة  أكــون  أن 
الواليــات املتحــدة  فــى  أننــي عندمــا درســت 
األميركيــة درســت الصحافــة، لكــن يبــدو أن 
املســألة هــي اســتهداف لشــخصي وال عالقــة 

لها بالتكوين والدراسة«.
التشــريعية  االنتخابــات  إلــى  الثــورة  ومــن 
األخيرة، التي تؤكد بن مهني أنها أصابتها 
باإلحبــاط: »أحبطــت رغــم أننــي كنــت أتوقــع 
نــداء  حركــة  بــني  الثنائــي  االســتقطاب  هــذا 
فــى  الفشــل   

ّ
لكــن النهضــة،  وحركــة  تونــس 

توســيع قاعــدة األحــزاب داخــل مجلس نواب 

منوعات

تونس

بريطانيا

مصر

عام بال 
فيسبوك

نواف التميمي

لــم أكــن مــن الــرواد أو حتــى مــن الســباقن فــي ولــوج عالــم 
»فيسبوك«، فقد كنت مكتفيًا بالتواصل التقليدي. وملا كان 
أحدهــم يعلــم أنني ال أتمتع بفضيلة »فيســبوك« كنت أواجه 
بســيل مــن االســتهجان، وأحيانــًا بمظاهرة من االســتنكار. 
وذات يــوم، تســلل إلــى دواخلــي شــيء مــن الغيــرة املخلوطــة 
ببعض الفضول، املعجون بقليل من الرغبة املدفوعة بكثير 
افتتحــت  أن  فــكان  العصــر،  بركــب  للحــاق  الضــرورة  مــن 
لنفسي صفحة على »فيسبوك«، دشنتها بباغ إلى الناس 

مشــفوع بمــا توفــر مــن الصــور. وصــرت أحســب رصيــدي 
مــن محبــة النــاس أو تجاهلهم -حتــى ال أقول كرههم- بعدد 
»الايكس« التي أتلقاها. أتواصل مع الناس، وأالقي »الايك« 
بـــ »اليــك« أحســن منــه، أناقــش وأجــادل. لــم أكــن أيضــًا مــن 
»املتورطــن« أو »املدمنــن«، ال أقضــي الســاعات فــي نشــر 
غسل مذكراتي، وال أشغل اآلخرين في تفاصيل يومياتي، 
إال ما ندر من صور مع األهل واألصدقاء أو »سيخ مشاوي« 
في حفلة »بار بي كيو«...  حافظت على مســافة »حقيقية« 
مع أصدقائي االفتراضين. لكن مع كل هذا الحرص، لم تدم 
، وصــرت أشــعر نفســي 

ً
العاقــة بينــي و»فيســبوك« طويــا

»شــركة بــا بــواب«. ال أســتطيع رفــض دعــوة مــن ال أعــرف، 
وواجــب علــي مجاملــة كل مــن أعــرف... وبــات كل من أعرف 
وال أعرف يعرف عني كل ما أعرف وال أعرف. أجد نفســي 
مجبــرًا للتعليــق أو الــرد أو التفاعــل مــع كل اآلراء... واألخطر 
مــن كل ذلــك، أن محبــة النــاس وكرههــم، باتت قاب »اليك« أو 
أدنــى. وقبــل عــام بالضبــط، قــررت أن أغلــق صفحتــي علــى 
املوقــع، وأعلمــت كل مــن يهمنــي أمرهــم، أو أعتقــد أن أمــري 
يهمهــم، بأننــي لســت بحاجــة إلــى »E-friend« أعدهــم وال 
أجدهــم. اليــوم، وفــي الذكــرى الســنوية األولــى لعودتــي إلــى 

عالم با »فيسبوك« أستطيع القول بأن الحياة أجمل.

تعــود  النهايــة  وفــي  صدمنــي«.  الشــعب 
»البنيــة التونســية« إلــى الثــورة: »بعــد أربــع 
ســنوات مــن نجاحهــا فــي إطاحــة نظــام بــن 
ــت أهدافهــا وحــادت 

ّ
أنهــا ضل ، أعتبــر  علــي 

عنها، فما نعيشه اليوم ليس ما دعونا إليه 
وهتفنــا مــن اجلــه إبان الثورة، أقول ذلك بكل 

مرارة«.

عبد الحكيم حيدر

عاشــور(  )لســامح  الصعيــد  حصــة  كانــت 
نظــام  مــع  ســلفا  معــدة  للمحامــني  كنقيــب 
)ابــن  رشــوان  ضيــاء  قبــل  لســنوات  مبــارك 
عضو البرملان(. الحظ أن النقابتني )املحامني 
كأصحــاب،  متجاورتــان  والصحافيــني( 

فــي  لحقهمــا  وقــد  وضيــاء،  ســامح  وأيضــا 
أحمــد  بزعامــة  القضــاء(  )نــادي  الصحبــة 
الزند بعد االنقالب. فهل املحبة كانت قديمة 
قــدم الفرعــون املصــري والكاتــب املصــري أم 

هي صدفة محضة؟  
ضيــاء  جّمعــت  األحــداث  صحبــة  أن  ورغــم 
زادتهمــا  قــد  اإلنقــاذ  أن جبهــة  إال  وســامح، 
صباحــي  حمديــن  خلــف  ومــودة  انصهــارًا 
وبمباركــة قضائيــة مــن أحمــد الزنــد. كمــا أن 
ســنوات ضيــاء  مــن  الناصــري صهــر  الفكــر 
وســامح أيضــا. ولــم تنــس بقايــا أحــزاب عبد 
الناصــر وهــي تحــاول إحيــاء رميمهــا بعــد 
أحــداث 30 / 6 وانقــالب 3 يوليــو أن تحمــل 
علــى أكتــاف ســدنتها صــور السيســي جنبــا 
إلــى جنــب مــع صور عبد الناصــر. ظل ضياء 
البعيــد  القريــب وهــو  هــو  لســنوات  رشــوان 
أيضا من السلطة كما كان يتبدى لنا حينئذ، 
وكثيرًا ما كان يقال إنه على هامشها ولكنه 
ُيدعى عند الطلب وفقا لالستراتيجية كعبد 
املنعم سعيد وغيرهما، وأن السمك لو خرج 

من املاء يموت. 
طــوال، نصفــه  لســنوات  رشــوان  ظــل ضيــاء 
فــي »مركز األهــرام االســتراتيجي« والنصف 
اآلخــر يعلــق تلفزيونيــا على أحداث اإلســالم 
السياســي مــن تــورا بــورا إلــى مالــي، ورغــم 
ذلك لم نشــعر إال طفيفا بأن الرجل في معية 
الســلطة وإن كان البعــض لــّوح إلــى أنــه مــن 
أبنــاء الصــف الثانــي. إلــى أن جــاء 30 يونيو، 
ضيــاء  مــع  أطيافهــا  بــكل  الســلطة  ووقفــت 
رشوان وصار نقيبا. هناك ترك الرجل مكان 
ظله األول على شاطئ السلطة وانتقل للمنت 
واضحــا. وتلــك كانــت الكاشــفة بــال لبــس، له، 
ولسذاجة تقديراتنا األولى. وكل هذا حقيقة 
يعــد أمــرًا طبيعيــا ألي مراقــب، ألي صحافــي 
فــي »األهــرام« ابتــداء مــن أحمــد بيــه موســى 
نص الكرة األرضية، حتى هيكل مرورًا بعبد 
املنعــم ســعيد بعدمــا صرحــت لــه الســلطات 

في املطار بالسفر من ساعات.
هنــا صــار ضيــاء رشــوان مــع جمــال فهمــي 
كل  أكــدت  وقــد  الصحافــة،  قلــب  حبتــي 
جــزء  أنــه  النقابــة  تولــى  أن  بعــد  األحــداث 
اجتماعــه  جــاء  حتــى  الســلطة.  مــن  أصيــل 
مــن أيــام برؤســاء تحريــر الصحــف القوميــة 
مــع  يقفــوا  كــي  واملســتقلة  والحزبيــة 
النظــام  ضــد أي قــوة تتهــدد النظــام، وكأن 
ولحمهــا  بشــحمها  كلهــا  الصحــف  تلــك 
فــي  )إنقــاذ(  تقــف كجبهــة  لــم  وفضائياتهــا 
مــدار  علــى  منتخــب  شــرعي  رئيــس  وجــه 
ســنة هــي حكــم محمــد مرســي وســنة أخــرى 
كان  مرســي  وكأن  االنقــالب.  بعــد  وشــهور 
يخنــق هــذه األصــوات البريئــة واملضطهــدة 
طــوال حكمــه الديكتاتــوري وســجونه فاغــرة 
وزنازينــه،  الدمويــة  وســلخانات  األفــواه 
حتــى حانــت الفرصــة لرؤســاء التحريــر كــي 
يعّبــروا عن مأســاتهم وكبــت حرياتهم خالل 
أول  كان  الــذي  الرئيــس  ذلــك  مرســي.  ســنة 
عــن  االحتياطــي  الحبــس  رفــع  هــو  لــه  قــرار 
الصحافيني، فهل رأيتم نكتة أفضل من هذه 
الحبــس  العالــم؟ فرئيــس يلغــي عقوبــة  فــي 
الصحافيــني، وصحافيــون  عــن  االحتياطــي 
ومعهــم نقيبهــم ومعهــم الســلطة والحكومــة 
والصحافــة  القديمــة  واملعارضــة  والرئيــس 
املســتقلة والحكوميــة والحزبيــة واألباتشــي 
والجيش والشــرطة والقضاء يدبجون بيانا 
بإشــراف نقيبهم ضياء رشــوان كي يمنع أي 
صحافــي تــراوده نفســه أن يغــرد خــارج هــذا 
الســرب ضــد النظــام أو أن يكــون خــارج هــذا 
السياق. هذه هي صحافتنا تحت ظل السيد 
ضياء رشوان، النقيب وعضو جبهة اإلنقاذ، 

فهل ال يزال في الجبهة لآلن؟ 

لندن ـ العربي الجديد

مجــددًا يعــاد فتــح النقــاش عن دور املرأة فــي اإلعالم الغربي، 
إذ رغــم احتاللهــا عــددًا مــن املناصــب القياديــة فــي الصحــف 
والتلفزيونــات املواقــع اإللكترونيــة، ال تــزال املــرأة فــي عالــم 

اإلعالم تعتبر »جنسا ثانيا«.  
مناســبة العودة إلى هذا الحديث كانت ما قالته الصحافية 
الشــهيرة أولينــكا فرانكييــل عــن عملهــا فــي »هيئــة اإلذاعــة 
األصــح  أو  املؤسســة،  هــذه  مــن  وخروجهــا  البريطانيــة« 
خّولهــا  الــذي  عملهــا  رغــم  عامــني،  قبــل  منهــا  إخراجهــا 

الحصول على عدد من الجوائز العاملية.
فرانكييــل  مــع  تحّدثــت  البريطانيــة  »الغارديــان«  صحيفــة 
حول عملها في »بي بي سي« ثم مغادرتها. وأكدت املراسلة 
املخضرمــة: »فــي بــي بــي ســي فعلــت كل شــيء، زرت العالــم، 
أن  أريــد  لكــن ال  الحيــاة...  فــي  املثيــرة  األمــور  واختبــرت كل 
كشــف  وبالفعــل  ســريا«.  الهيئــة  داخــل  يحصــل  مــا  يظــل 
الصحافيــة الشــهيرة أن مشــكلتي العمــر والجنــدر ال تــزاالن 
مشــكلة أساســية فــي »أكبــر مؤسســة إعالميــة فــي العالــم«. 
وهــو مــا أكدته في وقت ســابق الصحافيــة التي عملت أيضا 

ال  البريطانيــة«  اإلذاعــة  »هيئــة  إذًا  ماكــني.  ليــز  الهيئــة  فــي 
تــزال تخــاف مــن الصحافيــات النســاء واملتقدمــات فــي الســن 
نســبيا. وهو ما لم تنكره »بي بي ســي« ســرًا وعلنا بحســب 
 ما قالته فرانكييل يأتي بعد 

ّ
»الغارديــان«. ووفــق املقــال، فإن

بدعــوى قضائيــة  أورايلــي  فــوز ميريــام  مــن  ثــالث ســنوات 
ضــد »بــي بــي ســي« تتعلــق بمعاملتهــا على أســاس عمرها، 
وتمييزها مهنيا على هذا األساس. واعترفت فرانكييل )59 
عامــا( بأنهــا غــادرت املؤسســة بعدمــا اعتبــرت أنهــا هّمشــت 

وتم تجميد نشاطها عند بلوغها الخمسني من عمرها.
وذكــرت »الغارديــان« أن هــذه الظاهــرة شــبه عامليــة. وأعطــت 
مثــااًل علــى ســيلينا ســكوت التــي قاضــت القنــاة الخامســة، 
بســبب قضيــة تتعلــق بالعمــر، وتمكنــت مــن الحصــول علــى 
تعويــض قــدره 250 الــف باونــد بريطانــي عــام 2008. فيمــا 
اإلذاعــة  »هيئــة  لـ مغادرتهــا  عــن  فــورد  أنــا  أيضــا  تحّدثــت 
البريطانيــة« عــام 2006 بعدمــا شــعرت بالتهميــش بســبب 

عمرها. وكانت وقتها قد بلغت الـ62 من عمرها.
ويأتي ذلك في وقت تتعاطى املؤسسات اإلعالمية مع الرجل 
الــذي يتخطــى عمــره الخمســني علــى أنــه »صاحــب خبــرة« 

فيما تعتبر اإلعالمية األنثى من العمر نفسه عبئا عليها.

بعد االنتخابات 
التشريعية شعرت بن 

مهني بكثير من المرارة

يحشد رشوان للنظام 
وكأن اإلعالم لم يكن أصًال 

جبهة خلف االنقالب
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تتابع لينا بن مهني توثيق الخبر التونسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(



شخصية رئيس التحرير ميشيل في مسلسل 
عبــاس  الفنــان  مــع  بالشــراكة  ســرابا«  »ليــس 
فــي مسلســل  الضابــط وهيــب  النــوري، ودور 
»الدوامــة« ويعــود بعدهــا نجــم »الزيــر ســالم« 
ليــؤدي دور البطولــة فــي أولــى تجــارب املثنــى 
»القعقــاع«،  مسلســل  التاريخيــة  الدرامــا  فــي 
وفــي هــذا العــام يقــف أمــام كاميــرا صبــح فــي 
مــن  وبعــده  غامضــة«،  ظــروف  »فــي  مسلســل 
املنتظــر أن يــؤدي الفنــان حــداد دور البطولــة 
في مسلســل »العراب« عن نص حازم ســليمان 
املأخــوذ عــن روايــة ماريو بوزو الشــهيرة التي 
عمــل  يكــون  أن  واملتوقــع  ذاتــه،  االســم  تحمــل 
املثنــى صبــح الثانــي خالل املوســم الرمضاني 

.2015
قياســا بتاريــخ تجربــة حــداد- صبح املشــتركة 

وخياراتهما الفنية، ثمة ما يشجع على حسن 
)فــي  الجديــدة  الدراميــة  بتجربتهمــا  الظــن 
ظــروف غامضــة(، أقلــه حفاظــا علــى مــا أنجزاه 
معا، ويبقى الحكم النهائي على هذه التجربة 

بانتظار العرض املنتظر في رمضان املقبل.
حســن الظــن بالتجربــة يعــززه شــراكة االثنــني 

ماهر منصور

الســابقة  شــراكته  أن ســجلت  بعــد 
محطــات  حــدا،  علــى  كل  معهــم، 
الفتــة فــي تجاربهــم الفنيــة، إضافة 
 املتتبع 

ّ
إلــى تجربــة املخرج صبح نفســه. ولعل

وقتهــا،  فــي  الشــراكات  تلــك  نجــاح  لصــدى 
وموقعهــا تاليــا فــي خارطــة مســيرتهم الفنية، 
يجد نفسه إزاء األخبار املتواردة عن املسلسل 
إلــى  هــو:  بعينــه  واحــد  ســؤال  أمــام  الجديــد 
التــأم مــن  الــذي  الشــراكة  أي حــد يمكــن لعقــد 
جديــد بــني الفنانــني األربعــة أن يســجل خطوة 
متقدمــة عمــا أنجــزوه معــا مــن قبــل، ويقدم في 
الوقت ذاته تجربة متميزة في مســيرة الدراما 
الســورية اليوم، وقد تعددت مسلســالتها وقل 

الجيد الالفت فيها؟
املثنــى  تجربــة  فــي  بــدا  حــداد  ســلوم  الفنــان 
صبــح فــرس الرهــان الرابــح للمخــرج الشــاب، 
ابتــداء مــن أولــى تجاربــه اإلخراجيــة مسلســل 
»مشــاريع صغيــرة«، وفــي هــذا املسلســل نجــح 
إلــى  حــداد  ســلوم  الفنــان  إعــادة  فــي  صبــح 
الدرامــا االجتماعيــة مــن نــوع »الاليــت«، ضمن 
مســاحة لعــب تمثيلي لــم يقاربها النجم حداد 
»خــان  مسلســل  فــي  عــادل«  »أبــو  دوره  منــذ 
الحرير« للمخرج هيثم حقي، وعبر شخصية 
»عاصي« ذات البعد التراجيكوميدي ســيؤكد 
مختزنــة  تمثيليــة  طاقــة  علــى  حــداد  الفنــان 
ومتجددة في أدائه، فيما يكشف املثنى صبح 
قدرتــه علــى تلمــس املختلــف فــي أداء ممثلــي 

أعماله.
االثنــني، حــداد وصبــح، ســتبدو  بــني  العالقــة 
الحقــا مــع تعــدد تجــارب املثنــى صبــح أشــبه 
حــداد  الفنــان  قبــل  مــن  وإيمــان  تبنــي  بحالــة 
معــه  ســيقدم  حيــث  الشــاب،  املخــرج  ملوهبــة 

أنا المطربة شيرين عبد 
الوهاب، أعتذر عّما بدر 

منّي تجاه منير

تفرعت من المسلسل 
حكايات كسرت حدود 

التابو في كثير من األحيان

2223
فنون وكوكتيلمنوعات

مع الكاتب فادي قوشقجي السابقة في »ليس 
قوشــقجي  للسيناريســت  يســجل  إذ  ســرابا«، 
ميلــه لتقديــم درامــا تنهــل حكاياتهــا مــن حقــل 
اليوميــة، وهــي  فــي حياتنــا  مــزروع باأللغــام 
حكايــات ال تجامــل فــي كثيــر منها عنــد تقديم 
صــورة الواقــع، كذلــك حالــه في مسلســل »ليس 
محورهــا  حكايــة  علــى  عمــل  حــني  ســرابا« 
الرئيسي يقف عند الخط الفاصل بني األديان، 
اختالفهــا حينا، تعايشــها حينــا آخر، بما فيه 
مــن تناقــض. ومنهــا تفرعــت حكايــات كســرت 
حــدود التابــو فــي كثير من األحيان. فأي ألغام 
»فــي  مسلســل  حكايــات  وســطها  ســتمضي 

ظروف غامضة«؟
مــا رشــح مــن معلومــات عــن املسلســل الجديــد، 
وفــق املصــادر اإلنتاجيــة، تؤكــد أننــا ســنكون 
أمــام حكايــة فتــاة تقع ضحية جريمــة ارتكبها 
أحــد أفــراد عائلتهــا، وبمواكبــة رحلة الضحية 
ســتمضي أحداث املسلســل، ولعلها ســتمضي 
في مشــوار كشــف مجتمعي ينبش باملســكوت 

عنه بجرأة قوشقجي املعهودة.
فــي كل مسلســل جديــد لــه، اعتدنــا أن يتجــاوز 
أحمــر  خطــا  قوشــقجي  فــادي  السيناريســت 
مســكوتا عنــه اجتماعيــا، بقصد أو دون قصد، 
املحظــور  ويختــرق  املغلقــة،  الغــرف  ليدخــل 
االجتماعــي بجــرأة مــن يســير فــي حقــل ألغــام، 
ولســان حالــه يقــول إن »الروايــة التلفزيونيــة 
االجتماعيــة غالبــا ما تكون مزيجا من )العالم 
كما هو(، و)العالم كما يجب أن يكون(.. ونسبة 
هــذا األخيــر فــي أعمالي هــي أعلى مما ينبغي، 
ينتظــر  اليــوم   واٍع«.  قــرار  عــن  يحــدث  وهــذا 
نــص قوشــقجي الجديد »فــي ظروف غامضة« 
الرقابــي  التحــدي  إلــى  يضــاف  أكبــر  تحديــا 
الرســمي واملجتمعــي املعتــاد فــي أعمالــه، هــو 

تحــد تجــاوز خطــوط الجــرأة املعهــودة، التــي 
تجاوزهــا املشــاهد الســوري نفســه )موضــوع 
األخيــرة  الثــالث  الســنوات  خــالل  الحكايــة( 
 عن 

ً
بكثيــر، أقلــه فــي الجــرأة السياســية، فضــال

تحدي مقاربة تغيرات مجتمعية ظهرت خالل 
هذه السنوات، ال نعرف إلى حد هي تقاطعات 
مع ما يســميه قوشــقجي )العالم كما يجب أن 
 عنــه. وهــو 

ً
 وبعيــدة

ً
يكــون(، وكــم تبــدو مفارقــة

األمر الذي ال ينتظر الجزم به عرض املسلســل 
ما تتبع ردود فعل املشاهدين أيضا. 

ّ
فقط وإن

مسلســل »في ظروف غامضة« الذي بدأ صبح 
تصويــره فــي دمشــق سيســجل عــودة للفنانــة 
وتاريــخ  ســورية،  فــي  للعمــل  طافــش  نســرين 
تجربــة الفنانــة طافــش مــع املثنــى صبح يؤكد 
مــا  التقــاط  علــى  األقــدر  كان  األخيــر  هــذا  أن 
يناسبها بعد املخرج حاتم علي في »التغريبة 
الفلســطينية«، أو علــى األقــل نجحــا فــي إبــراز 
موهبتهــا التمثيليــة علــى نحــو مختلــف عمــا 

قدمته في أعمال أخرى.
بكل األحوال يبدو أن املخرج املثنى صبح، كان 
)وجه الخير( على نجومية نسرين طافش، في 
شــراكتهما األولــى »جلســات نســائية«، حيــث 
ظهرت الفنانة الشابة في أفضل أحوالها، على 
صعيــد األداء، منــذ مشــاركتها فــي »التغريبــة 
حضــور  لهــا  ســجلنا  ووقتهــا  الفلســطينية، 
أدائهــا املختلــف فــي العمل )إلــى جانب الفنانة 
يــارا صبــري( وجرأتهــا بتقديــم دور األم لفتــاة 

في الخامسة عشرة من عمرها.
فــي  الجديــدة  صبــح  طافــش-  شــراكة  ولعــل 
مسلســل »فــي ظــروف غامضــة« مــن شــأنها أن 
تحمــل للفنانــة طافــش الــدور األفضــل لها منذ 
مشــاركتها في »جلســات نسائية« على اعتبار 
بــني  األفضــل  هــو  األخيــر  هــذا  فــي  أن دورهــا 
أدوارهــا، أو هكــذا نحــن نــرى. منــذ »مشــاريع 
صغيــرة«، وبشــكل أكثــر وضوحــا، ابتــداء مــن 
مسلســله الثانــي »علــى حافــة الهاويــة« ألمــل 
حنــا اســتطاع املثنــى أن يراكــم رصيــدًا إبداعيا 
الريــح«،  »بــواب  مسلســل  آخــره  كان  متميــزًا، 
األفضــل بــني مسلســالت البيئة الشــامية خالل 
 يركن 

ّ
املوســم الفائــت، وهــو اليــوم مطالــب بــأال

الجديــد،  عملــه  ويقــدم  الســابق  نجاحــه  إلــى 
بالصــدق ذاتــه، الــذي اســتحق مــن خاللــه أربــع 
جوائــز بينهــا أفضــل مخــرج عــن عملــه الثانــي 

»على حافة الهاوية«.
مــن  اجتماعيــة  درامــا  غامضــة«  ظــروف  »فــي 
إنتــاج »ســما الفــن« وبطولــة نخبــة مــن نجــوم 
الدرامــا الســورية عــرف منهــم، باإلضافــة إلــى 
الفنانــني ســلوم حــداد ونســرين طافــش كل من 
الفنانــني: وفــاء موصللــي، ميــالد يوســف، لينا 
حوارنة، محمد خير الجّراح، مديحة كنيفاتي، 
جــالل شــموط، إســماعيل مــداح، ســحر فــوزي، 

براء الزعيم، يزن السيد وآخرين.

تشكيلدراما

عالماترصد

برلين ـ دارا عبداهلل

املدينــة  قســمي  بــني  واضحــا  االنقســام  بــدا 
فــي طبيعــة العمــران، حيــث األبراُج الشــاهقة 
الفارهة النظيفة في القسم الغربي، والبيوت 
ِسخة في القسم الشرقي منها. 

َّ
الخفيضة املت

فــي  األجانــب  وجــود  كثــرة  إلــى  باإلضافــة 
القســم الشــرقي، بمقابل ندرتهم في الجانب 
مميــزة  أخــرى  عالمــة  ثمــة  أن  كمــا  الغربــي. 
األرض  فــوق  تمشــي  التــي  القطــارات  وهــي 
ها تحت األرض في 

ّ
شــرق املدينة، في حني أن

غربها.
 أهــمَّ حدث أســبوعي يحصــل في برلني، 

َّ
ولعــل

هــو  الظاهــر،  الخفــي  الصــراع  هــذا  ــف 
ّ
ويكث

ستعملة أو ما يسمى بـ »فلو 
ُ
 األدوات امل

ُ
سوق

ماركت« الذي يقع في منطقة »ماور بارك« في 
ــا  القســم الشــرقّي. انطلــق هــذا الســوق تاريخيَّ
كمبــادرة مــن ناشــطني يســاريني وماركســيني 

فيــه لشــريف منيــر عّمــا بــدر منها مــن عصبية 
غيــر مقصــودة. وأوضحــت ذلك بنــّص: »أعتذر 
ي 

ّ
أنا املطربة شــيرين عبد الوهاب عّما بدر من

مــن ســوء فهــم وعصبيــة تجــاه الفنــان شــريف 
منير، وأعتذر له وللســيدة زوجته«. ســار على 
النهــج نفســه الفنــان أحمد عز الــذي كان بعيدًا 
تمامــا عــن وســائل التواصــل االجتماعــي، قبــل 
انــدالع أزمــة إثبــات النســب التــي أقامتها زينة 
ــه عــاد بعــد هــذه 

ّ
ضــّده ليعتــرف بــأوالده. لكن

مــع جمهــوره  الحادثــة ليتفاعــل بشــكل كبيــر 
عبــر صفحتــه الرســمية، ويســرد مــن خاللهــا 
خصوصــا  القضيــة،  علــى  وتعليقاتــه  ردوده 
بعــد جلســات املحكمــة مباشــرة. وتعتبــر زينــة 
أيضــا مــن أكثــر الفنانــات املتهربــات مــن الــرد 
علــى هواتفهــن، هربــا مــن اإلدالء بتصريــح قــد 
يحســب لغيــر صالحهــا. لذلــك، كانــت تكتفــي 

بكتابة كل ما يخص القضية عبر إنستغرام.
املطربــة  فعلتــه  الــذي  نفســه  الشــيء  وهــو 
عقــد  تســريب  وبمجــرد  التــي  أنغــام  املصريــة 
زواجهــا الســري مــن أحمــد عــز امتنعــت تمامــا 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

يهــرب بعــض النجــوم مــن تســاؤالت الصحافة 
علــى  بيانــات  بإصــدار  واملكتوبــة  املرئيــة 
كل  مســتخدمني  الشــخصية،  حســاباتهم 
تويتــر  مــن  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
وفيسبوك وإنستغرام. ففي الوقت الذي هربت 
فيه املطربة شيرين عبد الوهاب، من تساؤالت 
وســائل اإلعــالم عــن أزمتهــا مــع الفنان شــريف 
منيــر، بعــد قضيــة الســب والقذف التــي أقامها 
ســتة  بحبســها  حكــم  علــى  وحصــل  ضدهــا، 
شــهور، لم ترد شــيرين على أي من االتصاالت 
اإلعالمّيــة، وقامــت باســتعمال خدمــة الهاتــف 
املطلــوب مقفــل.  الرقــم   

ّ
أن املتصــل  تفيــد  التــي 

تــرد ســوى علــى املقربــني منهــا  لــم  هــا 
ّ
أن كمــا 

فقــط مــن أصدقــاء وعائلة. وبعــد هروبها بهذا 
الشــكل أصــدرت بيانــا عبــر صفحتهــا، تعتــذر 

وشــيوعيني، ويتــمُّ فيــه تشــجيع النــاس علــى 
بيــع أدواتهــم املســتعملة وأغراضهــم القديمــة 
 

ُ
بــداًل مــن إتالفهــا ورميهــا. أتــت فكــرة الســوق

ة الضخمة  احتجاجا على األسواق الرأسماليَّ
فــي القســم الغربــي من املدينة، حيث األســعاُر 
املرتفعــة واألبنيــة الفارهــة والثيــاب النظيفــة 
واملاركات الشهيرة، على عكس سوق األدوات 
املســتعملة حيــث الثيــاب املرقعــة واألغــراض 

املستعملة واملقتنيات البسيطة. 
يتحــول الســوق كل أســبوع إلــى كرنفــال فــرح 
كبير، من احتســاء البيرة إلى حفالت الرقص 
ضمــن  يحصــل  حــدث  أهــم   

ّ
ولعــل والغنــاء. 

الجماعــي، حيــث  الغنــاء  الســوق هــو مســرُح 
يدفع كل شخص مبلغا زهيدًا من املال مقابل 
مــن  غفيــر  حشــد  أمــام  بصوتــه  أغنيــة  إلقــاء 
الجمهــور، ليتفاعــل النــاس معــه بالتصفيــق 
الغنــاء  مســرح  املديــح.  وعبــارات  والصفيــر 
الجماعــي، هــو أيضــا نتيجــة احتجــاج علــى 
اإلنتــاج  شــركات  مــن  وإنزالــه  الفــن،  مركزيــة 

الضخمة إلى الجمهور العادي اليومي. 
ل في سوق األدوات املستعملة في برلني  التجوُّ
 
ً
ة، اشتريُت كتابا مستعمال  مرٍح حقيقيَّ

ُ
جولة

لكاتــب القصــة األملانــي غونتــر غــراس، وأثناء 
ــة   فوتوغرافيَّ

ً
حــي للكتــاب رأيــُت صــورة

ُّ
تصف

وعلــى  كلبــه،  مــع  الســابق  الكتــاب  لصاحــب 
الصــورة قطــرات صفــراء خّمنــت الحقــا أنهــا 
آالمــه  آخــر  يشــاركك  أن  دموعــه.  تكــون  ربمــا 
وذكرياتــه عبــر مقتنياتــه الحميميــة وصــوره 

ة؟! الخاصة، أليس هذا جوهر االشتراكيَّ

عــن الــرد علــى هاتفهــا، وأصــدرت بيانــا علــى 
هــا تزوجتــه 

ّ
صفحتهــا الخاصــة تؤكــد فيــه أن

هــا ســرعان مــا انفصلــت عنــه. ورّد 
ّ
بالفعــل، لكن

 زواجــه مــن أنغــام 
ّ
عــز ببيــان آخــر يقــول فيــه إن

كان ســرًا؛ خوفــا مــن أن تذهب حضانة أبنائها 
لطليقهــا.  وبعــد انتشــار خبــر زواجها الســري 
مــن املخــرج ســامح عبــد العزيز، ظهــرت املمثلة 
واملغنيــة املصرية روبي عبر إنســتغرام لتؤكد 
الخبــر بصــور تجمعها به من دون اإلدالء بأي 

تفاصيل.
تامــر  بطــالق  يفيــد  خبــر  تســريب  وبمجــرد 
حسني بزوجته املغربية بسمة بوسيل، امتنع 
تامــر عــن الــرد تمامــا علــى هاتفــه كاآلخريــن، 
واكتفــى ببيــان عبــر فيســبوك وتويتــر، يقــول 
مــا حــدث بينــه وبــني بســمة خالفــات   

ّ
إن فيــه 

شخصية عادية لم تصل إلى حّد الطالق.
املمثلــة  طــالق  شــائعة  انتشــار  مــع  ومؤخــرًا، 
املصرية بســمة من زوجها الناشــط السياســي 
الدكتــور عمــرو حمــزاوي، امتنــع االثنان تماما 
عــن الــرد علــى هواتفهمــا أو حتــى مجــرد الــرد 
علــى رســائل الـــsms الهاتفّيــة، إليضــاح حقيقة 
االثنــان  إشــاعة. فظهــر  ــه مجــرد 

ّ
أن أو  الطــالق 

فقالــت  الشــائعة،  ينفيــان  تويتــر  عبــر  فجــأة 
بســمة: »أعيــش حيــاة ســعيدة ومســتقرة مــع 
عمــرو:  كتــب  فيمــا  ناديــة«،  وابنتــي  زوجــي 
شــائعة  أزعجتهــم  الذيــن  األصدقــاء  »نشــكر 
الطــالق الخائبــة، ال خالفــات بيننــا، وحياتنــا 
بــني  لــألوالد  رعايتنــا  وكذلــك  مســتمرة،  معــا 

برلني والقاهرة«.

سوق األدوات المستعملة يتحّدى الرأسماليّةنجوم يهربون من الصحافة إلى مواقع التواصل
أصبحت مواقع التواصل 

االجتماعي في الفترة 
األخيرة بمثابة المنبر 
اإلعالمي لعدد من 
الفنانين، خاصة في 

الفترات الصعبة التي 
يمرّون فيها

تجاورت لوحات 
ومنحوتات فنية لخمسة 
فنانين فلسطينيين، مثّلوا 

خمسة أجيال مختلفة 
وتوّحدت خلف ريشة 

فلسطينية رسمت الواقع 
بألوان جّذابة

بعد توحيد ألمانيا وانهيار 
جدار برلين، بقيت هنالك 

عالمات تفضح استمراريَّة 
االنقسام األيديولوجي 

ظهرت في أنماط 
المعيشة

غزة ـ عالء الحلو

إلــى  تقــف  العاملــة  الفلســطينية  املــرأة  لوحــة 
جــوار رّبــة البيــت، والرجــل املســن الــذي يعــزف 
عــدة  الَصــق  الزيتــون  شــجرة  تحــت  النــاي 
لوحــات فنيــة تشــكيلية وتجريديــة وتماثيــل 
ومنحوتــات حجريــة، فــاح منهــا عبــق األصالة 

والحضارة الفلسطينية املتأصلة.
الحالــة  عــن  التعبيــر  فــي  املتنوعــة  األســاليب 
التشــكيلية  الفنــون  باســتخدام  الفلســطينية، 
والتجريديــة عكســت حالــة مــن االنســجام بــني 
ســكيك،  تهانــي  التشــكيليني  الفنانــني  أعمــال 
صبــاح  إيــاد  السرســاوي،  فايــز  غــن،  فتحــي 

ومحمد مسلم في معرضهم »عنقاء الرماد«.
مــن  معــاش  واقــع  مــع  املصنوعــات  تماهــت 
جوانب متفاوتة، عّبر عنها الفنان فتحي غن 
بما أملته عليه أفكاره وريشــته وألوانه الحّية 
ملعالجة مواضيعه األثيرة في التراث والحنني 
ألزمنــة مختلفــة، فرســم املناخــات املختلفــة في 

ظل واقع يتعرض للعدوان املستمر.
ه تعلم الفن 

ّ
يوضــح غــن لـ »العربي الجديد« أن

باملمارســة، وشــارك فــي العديــد مــن املعــارض 
الفلســطينية والعربيــة والدوليــة. احترف الفن 

برســم  الفنــي  عملــه  مــن  وانطلــق   ،1965 عــام 
لوحــات زيتيــة تبرز جمال الطبيعة، باإلضافة 
الــى لوحــات تراثيــة.  أما الفنانة تهاني ســكيك 
فقد أعادت ترتيب األيقونات التراثية في إطار 
أعمالها التي ترتدي ثيابا بلون التراب وزرقة 
البحــر، وتعبــق برائحــة األزهــار التــي تتداخــل 
مــع نســيج خيوط املطــرزات الجامعة لعناصر 
اللوحــة ذات الوجــه واملالمــح األنثويــة. وتبــنّي 
هــا حصلت على 

ّ
ســكيك لـــ »العربــي الجديــد« أن

التشــكيليني  الفنانــني  اتحــاد  فــي  العضويــة 
الفلســطينيني، وشــاركت خــالل وجودهــا فــي 
املتصلــة  العــروض  كافــة  فــي  الكويــت  دولــة 
الفلســطينية، وشــاركت باملعــارض  بالقضيــة 

الفنية بعد عودتها إلى قطاع غزة.
مــن  يتطلــع  مســلم،  محمــد  البصــري  الفنــان 
خــالل لوحاتــه إلــى إيجاد املعلــوم من املجهول 
والتعبيــر عــن الجغرافيــا الفلســطينية وحالــة 
التيــه، عبــر ألوان داكنــة، وثيقة الصلة بالزمان 
وتضييــق  لحصــار  يتعــرض  الــذي  واملــكان 
وانعــدام الحريــة. عرضــت أعمالــه فــي معارض 

فلسطني، ودول عربّية وعاملّية. 
صبــاح  إيــاد  الفلســطيني  الفنــان  ويحاكــي 
الواقع بشخصياته امللموسة وتماثيله الحية 

الفلســطينية،  املعانــاة  رحــم  مــن  والخارجــة 
بــاألرض  املعجــون  الطــني  مــن  واملصنوعــة 
أشــكال  مختلــف  تعانــي  التــي  الفلســطينية 
عــن موطــن  البحــث  تماثيلــه  الظلــم، وتحــاول 
يعمــل  واألرق.  الخــوف  زحمــة  وســط  آمــن 
صباح في مجال الفن منذ 20 عاما، يمزج بني 
النحــت والتصويــر الزيتــي فــي إنتاجــه الفني، 
ولــه تجــارب عديــدة فــي الفيديــو أرت والفنــون 
غــزة  قطــاع  علــى  األخيــرة  الحــرب  التركيبيــة. 
وضعــت الفنــان الفلســطيني فايــز السرســاوي 
علــى حافــة اليــأس مــن واقــع هــو األقــرب إلــى 
العبــث منــه إلــى نــداء الحيــاة، فحــاول صياغــة 
صعوبــة  مــن  عناصرهــا  املســتقاة  جداريتــه 
الواقــع، ومناخــات العــدوان للتعبيــر عــن مــدى 
بشــاعة الحــرب. ويوضــح لـــ »العربــي الجديــد« 
أنــه يهتــم بالنحــت والتصميــم، وعمــل لفتــرات 
طويلة في مجال اإلشراف على دورات تدريبية 
للفنــون واألنشــطة التشــكيلية املتنوعــة. مــزج 
معرض »عنقاء الرماد« خمسة عوالم متنوعة 
كانــت األقــرب إلى الواقع الفلســطيني الصعب، 
لوحــة  جســدتها  التــي  الفلســطينية  واآلمــال 
امــرأة حملــت طائــرة فــوق ســهل مــن اإلنجيــل 

األخضر.

أي ألغام تنكشف 
وسط حكايات جريئة؟

)Getty( يتحول السوق إلى كرنفال فرح كبير

الفنان سلوم حداد والفنانة نسرين طافش والسيناريست فادي قوشقجي، ثالثة أسماء درامية 
تعود لتلتقي مجددًا مع المخرج المثنى صبح في دراما جديدة »في ظروف غامضة«

»في ظروف غامضة«

غزّة ترسم

اصطباحة

بالل فضل

ال يذكــر اإلنســان منــا كل مــا يقــرأه، حتــى فــي الكتــب الجميلة التــي يحبها، 
ولذلــك ال أظــن أننــي ســأذكر كل مــا قرأتــه فــي ذلــك الكتــاب الجميــل الــذي 
قــدم فيــه األســتاذ حمــد العيســى بعض أهم أفكار املــؤرخ األميركي الراحل 
هوارد زن، لكن إن أنسى فا أنسى أبدًا ثاث كلمات خفيفات على اللسان 
ثقيــات فــي امليــزان كتبهــا هــوارد زن، يمكــن أن تشــكل فــي نظــري منهــج 
حيــاة لــكل مواطــن يريــد تغييــر بــاده إلــى األفضــل: »ال تنس أنــك مواطن«. 
وهي عبارة قصيرة يلخص فيها زن حقيقة أن الدول ال تتقدم، إال عندما 
يكــف املواطــن عــن التمــاس األعذار ملــن يحكمونه، ويتذكــر أن دوره الوحيد 
هــو أن يطالــب بحقــه فــي أن يحكمه حكام يتبعون سياســات جيدة، تجعل 

حياته أكثر أمنًا واستقرارًا وأقل سوءًا وتعقيدًا. 
الحــظ أنــه عندمــا قــال هوارد زن عبارته، لم يكن يعني بها كل كذابي الزفة 
فــي بادنــا الذيــن يطلبــون مــن املواطــن طيلــة الوقــت أن يصبــر علــى فشــل 
حكامه وضعفهم وفســادهم، بل كان يرد بها على الذين طالبوا املواطنن 
األميركيــن أن يصبــروا علــى بــاراك أوبامــا الــذي كان منتخبــًا لتــوه وقتها، 
وأن يتركوا له الفرصة ويقدروا الضغوط التي تمارس عليه واملؤامرات التي 
تســعى إلــى إفشــاله، ليقــول زن لهــؤالء فــي كتابه »نحن مواطنــون، وأوباما 
سياســي، وإذا كنــت مواطنــًا يجــب عليــك أن تعــرف الفــرق بن السياســين 
وبينــك، الفــرق بــن مــا يجــب عليهــم القيــام بــه، ومــا يجــب عليك القيــام به... 
كان أوبامــا وال يــزال سياســيًا، ولذلــك يجــب أال ننجــرف نحــو حالــة مــن 
الطاعــة والقبــول املطلــق ملــا يفعلــه أوبامــا. مهمتنــا هــي عــدم إعطائه شــيكًا 
على بياض. أو أن نكون مجرد مشجعن وهاتفن له، كان من الجيد له أننا 
صفقنــا وهتفنــا لــه بينمــا كان يخوض انتخابات الرئاســة، ولكن ليس من 
املطلــوب أن نكــون هتافــن ومصفقــن اآلن بعدمــا أصبح رئيســًا. ال ينبغي 
أن نرضــى بســهولة ونقــول حســنًا أعطــوه فرصــة ألن أوبامــا يســتحق 
االحترام، أنتم ال تحترمون أحدًا، عندما تعطونه شيكا على بياض. أوباما 
ليــس سياســيًا فحســب، األســوأ مــن ذلــك أنــه محــاط بسياســين خطريــن، 
ومنهم من اختارهم أوباما بنفسه، ونحن مواطنون، يجب علينا أال نضع 
أنفسنا في موقف السياسين وننظر إلى العالم من خال عيونهم، ونقول 
حســنًا ال بــد مــن تســوية... كا يجــب أن نجهــر بآرائنــا بجــرأة، هــذا هــو 
املوقــف الــذي كان فيــه دعــاة تحريــر العبيــد قبــل الحــرب األهليــة، لــم يكــن 
لينكولــن يعتقــد أن أهــم أولوياته هي إلغــاء العبودية، لكن الحركة املناهضة 
للعبوديــة كانــت تعتقــد أنــه أهــم األولويــات، وقــال دعــاة تحريــر العبيــد »لــن 
نضــع أنفســنا فــي موقــف لينكولــن، ســوف نعبر عــن موقفنا بقــوة بحيث 
للعبوديــة  املناهضــة  الحركــة  ونمــت  إلينــا«،  لاســتماع  لينكولــن  يضطــر 
بشــكل أكبر لكي يســتمع إليها لينكولن في ما بعد، وبهذه الطريقة صدر 
إعان تحرير العبيد وتعديات الدستور. لقد تم إحراز تقدم في هذا البلد، 
وتــم قلــب أي نــوع مــن الظلــم ألن النــاس تصرفــوا كمواطنــن مســؤولن عن 
مصلحــة بلدهــم، وليــس كسياســين، لــم يقوموا باملواء فحســب، بل عملوا 
ونظمــوا، لقــد شــاغبوا عندمــا كان ذلك ضروريا لجــذب أنظار الناس الذين 

في السلطة، وهذا ما يتعن علينا القيام به اليوم«. 
فــي موضــع آخــر مــن الكتــاب يحكــي هــوارد زن عــن أســتاذ شــهير للتراث 
السياســي األميركــي درس علــى يديــه فــي جامعــة كولومبيــا، فتعلــم منــه 
أن كل الرؤســاء الذيــن حكمــوا أميــركا ســواء كانــوا ليبراليــن ومحافظــن 
وجمهوريــن وديمقراطيــن لــم تكــن هناك فروقات قطبيــة هائلة بينهم في 
مــا يتعلــق بالحفــاظ علــى مصالح الرأســمالية، وحتى الذين كانوا يســمون 
بالليبراليــن لــم يكونــوا ليبراليــن حقــًا كمــا يعتقــد النــاس، لذلــك أصبح زن 
تتوقعــون؟ نجيــب  مــاذا  النــاس:  لتاميــذه »عندمــا يســألنا  يقــول  بــدوره 
أننــا نتوقــع الكثيــر. وســيقول النــاس هــل أنتــم حاملــون؟ والجــواب هــو نعــم 
نحــن نحلــم، نريــد كل شــيء جيــدًا، نريــد عاملــًا يســوده الســام، نعــم نريــد 
عالــم العــدل واملســاواة، ال نريــد الحــرب وال نريد الرأســمالية، نريد مجتمعًا 
أخاقيًا، ومن األفضل أن نتمسك بهذا الحلم بقوة، ألننا إذا لم نفعل ذلك، 
فســوف نغــرق أكثــر وأكثــر نحــو القــاع، أي هــذه الحقيقــة التــي لدينا ونحن 

ال نريد ذلك«.
باختصــار هــذا هــو مفتــاح التقــدم األهــم: ال تنــس أبــدًا أنــك مواطــن، ال تــدع 
حكامك وأعوانهم يكذبون عليك فيطلبون منك أن تكون شماعة لفشلهم، 
شــاغب عندمــا يكــون ذلــك ضروريــًا، وتمســك بحلمــك بقــوة، فهــو طريقــك 

الوحيد لكي تنجو من الغرق في رمال الكذب املتحركة.  

ال تنس أنك مواطن!

belalfadl@hotmail.com
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أثناء تصوير المسلسل )العربي الجديد(

)Getty( شيرين عبد الوهاب

من مسلسل في ظروف غامضة )العربي الجديد(

تماهت المصنوعات مع واقع معاش )العربي الجديد( استخدام الفنون التشكيلية للتعبير )العربي الجديد(

رسم المناخات المختلفة للعدوان المستمر )العربي 
الجديد(



املبانــي  نحــو  شــعبوية  نزعــة  العشــرين 
هيــاكل  عــن  عبــارة  هــي  التــي  املتناظــرة 
محيطهــا،  تحتقــر  ضخمــة  إنشــائية 
الطابــع  َوَصَمــت  مبــاٍن  كــرار؛ 

ّ
الت ويشــوبها 

القــارة.  هــذه  مــن  الغربــي  للجــزء  املعمــاري 
يشير أدولف هتلر، في العديد من خطاباته، 
ــازي العــادة تصميــم أملانيــا 

ّ
ــط الن

ّ
إلــى املخط

مــن خــالل ضرب معالم العصرنة التي كانت 
آنــذاك.  الثوريــة  لألفــكار  التســويق  تحــاول 
وفــي إشــاراته، كان هتلــر يلّمــح إلــى مدرســة 
BAUHAUS، أو »بيت العمران«، التي أقفلت 
أبوابهــا في العــام 1933 تحت الضغوضات، 
همــت الحكومــة النازّيــة وجوههــا 

ّ
بعدمــا ات

بالعمالة الفكرية للشيوعية. 
إثر إخالء الساحة الثقافية األملانية من رموز 
»العرقيــة األدنــى«، بحســب تعبير هتلر، بدأ 
الرايخ الثالث برسم الوجه »املالئم« ألملانيا: 
إمبراطوريــة رومانيــة بنســخة نازيــة، تزّيــن 
»مذبــح  نيوكالســيكية.  نقــوش  أعمدتهــا 
صــر« لــم يعــد إغريقيا بعد بنــاء مثيٍل له، 

ّ
الن

 
ّ
فالنازّيــة انتزعــت هويتــه بعدمــا اعتبرت أن

»املــدّرج  أّمــا  آرّيــة.  ببــذور  حــوا 
ّ
تلق اإلغريــق 

مد أيضا، فقد شّكل رمزًا 
ُ
الّروماني« الذي اعت

ــازي، بعد أن ادّعى هتلر أن 
ّ
ألبدّيــة الحكــم الن

أجداد بعض من شاركوا في بنائه التحموا 
بالنسيج االجتماعي للدولة الرومانية. 

لــم  هتلــر  قّدمهــا  التــي  التاريخيــة  املقاربــة 
تكــن سياســية فقــط، فأهــواء الرجــل الفنيــة 
تعزيــز وبراعتــه فــي الرســم املعمــاري، قبــل دخولــه  فــي  ســاهمتا  السياســة،  معتــرك 

ه 
ّ
ى أن

ّ
قراراته اإلنشــائية التخريبية معا. حت

ــى يومــا أال يتذّكــره العالــم مــن خــالل مــا 
ّ
تمن

ه. 
ّ
فعله ألملانيا بل من خالل فن

في املقلب اآلخر كانت االشتراكية الكالسيكّية، 
كمــا  الســتاليني«،  اإلمبراطــوري  »الطــراز  أو 
فالديميــر  الروســي  الناقــد  تســميته  ــل 

ّ
يفض

ــف »العمــارة فــي عهــد ســتالني«. 
ّ
بابيرنــي، مؤل

رغم انتمائه إلى مدرسة الواقعية االشتراكية، 
ناحيــة  مــن  ســتالني  مفهــوم  بابيرنــي  ينتقــد 
بعــد  »مــا  ملدرســة  العــداء  وهتلــر  مشــاركته 
ــط 

ّ
املخط يقتضــي  وكان  املعمارّيــة.  الحداثــة« 

املدني الســوفييتي إخضاع املناطق الرئيسية 
للتخطيــط العــام الــذي وضعتــه مجموعــة مــن 
املعماريــني، مــع األخــذ فــي االعتبــار جغرافيــة 

ط. 
ّ
املقاطعات التي يشملها املخط

طــات التــي ارتســمت 
ّ
وذلــك بعيــدًا عــن املخط

نجاحاتها باالنتقائّية، إذ كان املشروع نفسه 
ــض لعــدم مراعاتــه املعاييــر االشــتراكّية 

َ
ُيرف

فــي الســنة األولــى، ثــم يرّحــب بــه فــي الســنة 
للحــزب  املركزيــة  اللجنــة  إلعجــاب  التاليــة 
الشــيوعي بــه. وهــي اللجنــة التــي اســتفردت 
ها 

ّ
بقرارات االتحادات الفنية واألدبية، لتحل

 قطاع، 
ّ

الحقا وتســتبدلها باتحاد واحد لكل
 منهــا فــي الختــام قــرار ولي 

ّ
بحيــث يتبــع كل

عــرش البولشــيفية، الســكرتير العام للحزب 
الشيوعي السوفييتي.

غسان صالح

العامليــة  الحــرب  انتهــاء  ُبعيــد 
للقيــم  وكترســيخ  األولــى، 
الشمولية، نجح عدوا االشتراكية 
فــي  وموســوليني،  هتلــر  األيديولوجيــان، 
فكانــت  العلمــي،  العمــارة  معجــم  ولــوج 
يمنــع  لــم  هــذا  بالطبــع،  الفاشــية.  العمــارة 
تحقيــق  مــن  ســتالني  الســوفييتي  الطاغيــة 
ــت مثيالتهــا فــي تجســيد 

ّ
مآربــه التــي تخط

عمارة ما بعد الثورة؛ العمارة الستالينية.
معمارّيــو  اســتوحى  القديمــة،  رومــا  مــن 
الحكومــات الفاشــّية والنازّيــة تصاميمهــم. 
القــرن  بدايــات  فــي  أوروبــا  شــهدت  هكــذا، 

الخرطوم ـ محفوظ بشرى

في معرض التشكيلينْي، معّمر مّكي ومحمد 
يوســف مــوردة، يســتطيع الزائــر مالحظة أن 
ل لوحــة واحــدة  مجمــوع أعمــال مــوردة تشــكِّ
أن  أجزائهــا  مــن  جــزء  لــكل  يمكــن  عمالقــة، 
يشــّكل علــى حــدة لوحة صغيرة. فــي املقابل، 
تعّبر كل لوحة من لوحات مّكي عن موضوع 
قائم بذاته، حتى وإن تشاركت أعماله أفكارًا 

متشابهة. 
لكــن هــذا ال يعنــي أن ال أشــياء مشــتركة بــني 
الفنانــني، وإال ملــا اشــترك االثنان في معرض 
عــرض  صالــة  حاليــا  تســتضيفه  واحــد 
»املعهــد الفرنســي«، فــي الخرطــوم، ويســتمر 
حتــى 16 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الجــاري. 
العمــل  يفضــالن  ،اللــذان  ومــوردة  فمّكــي 
باللونــني األســود واألبيــض، تقتــرب رؤاهما 

وأفكارهما في تناولها الهوية السودانية.

مالمــح مشــروع »مــوردة«، وفقــا للتشــكيلي 
السوداني علي محمود، ترّكز على »توظيف 
املوتيفــات املتحركــة مــن الحضارة الكوشــية 
ـ النوبيــة، مثــل التــاج امللكــي واإللــه الكبــش 
الدينيــة  والطقــوس  النقــوش  مــن  وكثيــر 
القديمــة، ضمــن مجــاورة لرمــوز أخــرى دالــة 
علــى ثقافــات مختلفــة، مثــل العربية، إذ نجد 
والــدروع  الرمــاح  بجانــب  العربــي  الجمــل 

واألقنعة األفريقية«. 
ويــرى محمــود أن مــوردة فــي أعمالــه يظهــر 
»وكأنــه يريــد القــول: فلنتجــه نحــو أفريقيــا، 

فهي أصلنا املشترك«.
وفــي هــذا الســياق، يبدو مشــروع مكي قريبا 
مــوردة، بحســب محمــود، وإن  مــن مشــروع 
الفنــي  »العمــل  أن  علــى  يشــّدد  األخيــر  كان 
لديــه يعــرض مــا هــو أفريقــي ومــا هــو عربي 
، كما في أعمال 

ً
بدمــج كامــل« وليس مجاورة

إلــى  أقــرب  ربمــا،  يجعلــه،  مــا  وهــو  مــوردة، 
الطــرح الــذي ُيرجــع الهويــة الســودانية إلــى 
ال  مختلفــة  ثقافــات  مــن  متجانــس  هجــني 

سياسات العمارة الشمولية

في معرضهما الحالي، 
يشترك التشكيليان 

السودانيان في تناول 
مواضيع الهوية والتراث، 

وفي استخدامهما 
الموروث الشعبي، لكن 

ضمن معالجة طموحة

لم تكن األنظمة 
الشمولية الكبرى في 

القرن الماضي من جنس 
واحد، وإن تشابهت 

عواقبها. لكن السياسات 
المعمارية التي رسمتها 
تكشف تقاطعات بينها 

ونقاط لقاء

يقترح الفنان المغربي 
في معرضه، في 

الدار البيضاء، مقاربة 
تشكيلية لمعنى 

الحدود، سواء كانت 
مرسومة أو وهمية، 

معرّجًا على ثيمة 
الحرب

تجتمع في أعمال الفنانَين السودانَيين الرموز التراثية والفهم المتعدد للهوية

لوحات تلغي بجملها اللونية ما يفصل بين البشر

التطبيق الهندسي لطروحات 
االستبداد وأيديولوجياته

استوحى معماريّو 
النازية تصاميمهم من 

روما القديمة

أعمال توّظف الموتيفات 
المتحركة من الحضارة 

الكوشية ـ النوبية

تراهن األعمال على 
تذكير المتأّمل فيها 

بموقع قدَميه

أراد ستالين أن تتوّسط 
العاصمة موسكو 

ناطحات الّسحاب

معماريّة  وكــمــدرســة  فلسفيًّا، 
هــجــيــنــة، اســتــطــاعــت »الــعــمــارة 
الستالينية«، المرّكبة من مجموعة 
ممارسة  كالسيكية،  نيو  عناصر 
من  العديد  على  قوية  تأثيرات 
ضمن  تــدور  كانت  التي  الــمــدارس 
السوفييتي، معظمها في  الفلك 
وبعضها  الشرقية،  أوروبـــا  دول 
في آسيا الشرقية والمحيط العربي، 
أنظمة  حكمتها  دول  وهـــي 
حــالل  السوفييت  ــع  م تحالفت 
هذه  تقتصر  ولم  الــبــاردة.  الحرب 
المعماري،  الجانب  على  التّأثيرات 
المشاريع  إدارة  أسلوب  طاولت  بل 

وتنفيذها.
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إضاءة

معرض

معارض

اســتالم  تاريــخ  مــن  الحقبــة  هــذه  تجّســدت 
داخــل  ارتفعــت  مبــاٍن  فــي  الســلطة  ســتالني 
بــني  تخطيطهــا  أعيــد  التــي  موســكو 
مبنــى  يتصّدرهــا  و1924،   1918 العامــني 
الــذي  العاصمــة،  قلــب  فــي  »موخوفايــو«، 
ألحــد   

ٌ
عمــل وهــو  خطيــط. 

ّ
الت بدايــة  ــل 

ّ
يمث

ثــم  القيصريــة  الحقبتــني،  معماريــي  أهــّم 
الشــيوعية، إيفان زولتوفســكي، الذي اختار 
النهضــة  حقبــة  الــى  ينتمــي  أن  لتصميمــه 
ــل الواقعّيــة االشــتراكّية فــي 

ّ
اإليطاليــة، ويمث

خطيط 
ّ
أبــرز تجلّياتها املعمارية. وشــمل الت

شوارع موسكو الرئيسية، ومعرض »اتحاد 
مزارعــي روســيا«، و»قنــاة موســكو«، قبل أن 

الســودان  لتســم  منهــا،  ألي  الغلبــة  تتحقــق 
مّكــي  أن  محمــود  ويالحــظ  بطابعهــا. 
اســتفاد مــن أوجــه مختلفــة للفنون فــي إثراء 
مشــروعه التشــكيلي، فهــو مصمــم غرافيــك، 
ويعمــل أيضــا ضمــن فريــق »دون كيشــوت« 
السويســري الســينمائي، الــذي يعمــل حاليــا 
إلــى  الهجــرة  »موســم  فيلــم  إنتــاج  علــى 

الشمال«.
أبــو  صــالح  التشــكيلي  يوضــح  جهتــه،  مــن 
الــدو لـــ »العربــي الجديــد«، أن »لوحــات مكــي 
تظهر خبرته كتشكيلي محترف )تخّرج عام 
1996(، كمــا تبــنّي أن هنــاك تطــورًا فــي أفكاره 
ونضجــا، لعــدم منحهــا إيانــا االنطبــاع بــأن 
ثمــة أشــياء أو رؤيــة تنقصهــا، بعكــس كثيــر 
مــن املعــارض فــي الفتــرة األخيــرة التي كانت 
سقة على املستويني التقني 

ّ
مرتبكة وغير مت

ومعالجة األفكار«.
وحــول أعمــال مــوردة، يالحــظ أبــو الــدو أنها 
التــي  القوالــب  تشــبه  وال  للغايــة  »مختلفــة 
اعتاد رّواد املعارض التشكيلية في السودان 
رؤيتهــا والتعاطــي معهــا«، وهــو األمــر الذي 
ربما ينتج من كون موردة )1983( لم يدرس 
الفنــون، بــل تخــّرج مــن كليــة التربيــة، علمــا 
أنــه قــرر االنخــراط فــي كليــة الفنــون بــدءًا مــن 
هــذا العــام الدراســي. وفــي هذا الســياق، يرى 
أبو الدو أن »لدى موردة فرصة لتطور كبير 
موهبتــه  بــني  املســقبل  فــي  زاوج  حــال  فــي 
التشــكيلي  يؤكــده  مــا  وهــو  والدراســة«، 
مســاحة  مــوردة  »أمــام  إن  بقولــه  محمــود 

للمزيد من الصقل«.

توقفه الحرب، ثم يعود بعدها ليبدأ شــمااًل 
فــي مدينة ســتالينغراد )حاليا فولغاغراد(، 
ومشروع »قناة فولغا-دون« التي شارك في 
إنجــازه أكثــر مــن مئة ألف عامل من ســجناء 
مشــروع  فكــرة  تعــود  وبينمــا  املرحلتــني. 
إلــى ســتالني شــخصّيا،  الســبع«  »األخــوات 
ناطحــات  موســكو  تتوّســط  أن  أراد  الــذي 
متــرو«  ـ  »موســكو  بنــاء  انتهــى  الّســحاب، 
حقبــة  نهايــة  تاريــخ   ،1957 العــام  أواخــر 

العمارة الستالينية.
خلطــت  التــي  العمــارة،  هــذه  تجلّيــات  أحــد 
القرارين السياسي واملعماري ضمن أسلوب 
موســكو«.  »أوتيــل  مبنــى  كان  ســوّريالي، 
»الســاحة  وتربــط  املدينــة  تتوّســط  عمــارة 
الــذي  القديــم  البلــدي  بمبناهــا  الحمــراء« 
يحمــل ضمن واجهته الرئيســية تصميمني. 
 املعماري ألكســي شكوســيف كان قد 

ّ
ومع أن

طــا واحدًا للمبنــى املذكور، بناًء 
ّ
وضــع مخط

علــى طلــب ســتالني عــام 1932، إال أن األخيــر 
علــى  التنفيــذ  بــدء  قــرار  علــى  ــع 

ّ
وق قــد  كان 

خرائــط التصميــم نفســها، كما جرت العادة. 
وقــد احتــوت الخرائــط علــى تصميمــني كان 
قــد وضعهمــا شكوســيف ليختــار ســتالني 
 ســتالني اختار التوقيع بني 

ّ
إحداها، غير أن

أربــك شكوســيف  الــذي  األمــر  التصميمــني، 
ودفعــه، خوفــا مــن الطاغية، إلــى اعتمادهما 

معا في تشييده الواجهة املذكورة.

أنطوان جوكي

ليســت األنظمــة الشــمولية وحدهــا 
معالــم  تغييــر  إلــى  ســعت  التــي 
فضائها الجغرافي وقولبة عمرانه، 
األيديولوجيــة  عاتهــا 

ّ
لتطل وفقــًا 

فاألنظمــة  زعيمهــا.  وشــخصية 
الليبراليــة واإلمبرياليــة لــم تقّصــر 
فــي هــذا املجال، واألمثلــة على ذلك 

كثيرة، سنأخذ منها ثاثة. 
ومانهاتــن  نيويــورك،  نــزور  حــن 
باألحــرى  أو  ـ  يصعقنــا  تحديــدًا، 
ناطحــات  مشــهد  ـ  يهرســنا 
فيهــا؛  ينتهــي  ال  الــذي  الســحاب 
ناطحات هي كناية عن مكّعبات ال 
قيمة جمالية لها وال وظيفة سوى 
اإلبهار.. ومناطحة السحاب. ولعل 
الوجــه اإلنســاني الوحيــد فــي هــذه 
املدينــة يكمــن فــي األحيــاء القليلــة 
التــي لــم تطلهــا ـ بعــد ـ حّمــى بنــاء 
قــد  بنيويــورك،   

ً
ومقارنــة األبــراج. 

مفتــوح  كمتحــف  باريــس  تبــدو 
بجمال عمرانها وواجهات أبنيتها 
وطريقــة تصميــم شــوارعها. لكــن 
وتتناســاه  الكثيــرون،  يجهلــه  مــا 
جــورج هوســمان،  أن  هــو  البقيــة، 
باريــس  يقــف خلــف شــكل  الــذي 
شــعبية  أحيــاء  جــرف  الحالــي، 
بكاملها، بقرار من نابليون الثالث، 
املدينــة  لذاكــرة  اعتبــار  دون  مــن 
ذاكــرة كانــت  ومصالــح قاطنيهــا؛ 
تكمــن خصوصــًا في هذه األحياء 
التي تطّرق إليها لويس أراغون في 

روايته »قروي باريس«. 
ولم تفعل شــركة »سوليدر« شيئًا 
آخر، في سياق مشروعها إلعادة 
إعمــار وســط بيــروت، بعد الحرب. 
مشروع قضى على ذاكرة املدينة، 
ولــم يتــردد فــي جــرف جــزء كبيــر 
مــن آثارهــا الفينيقيــة والرومانيــة 
خــال  العيــان،  إلــى  ظهــرت  التــي 
لتشــييد  فقــط  »اإلعمــار«،  عمليــة 
ومواقــف  ســحاب  ناطحــات 
بــرت أهــّم ملــَن كان 

ُ
للســيارات، اعت

وشــركة  السياســي  القــرار  يملــك 
»سوليدر« معًا.

مكي وموردة لنتجه نحو أفريقيا

عادل حواطة ال للحدود

يقيم غاليري »منصة الفن المعاصر« في الكويت معرض  مسارات مقّدسة  الذي 
يستمر حتى 4 كانون الثاني/يناير، ويتضمن أعماًال فوتوغرافية لـ 13 فنانًا وفنانة 
والشخصية.  والسياسية  والدينية  االجتماعية  للرموز  تتطرق  العربي،  العالم  من 
يقسم المعرض إلى ثالثة أجنحة: »األرض«، »الجسد«، »القائد«، وفي جانب منه، 

يتناول قدرة اإلنسان على االبتكار والتدمير في آن.

آرت«  جام  »غاليري  ينّظمه  الذي  الجماعي  المعرض  عنوان  هو  األخرى  السماء 
في دبي، ويضم أعماًال لـ فنانين من إيران ومختلف أنحاء العالم العربي، ينتمون 
إلى تيارات فنية متنوعة وأجيال مختلفة تمتد من منتصف القرن العشرين وحتى 

اليوم. يستمر المعرض حتى الرابع من كانون األول/ ديسمبر المقبل.

مثل كل عام، يحتضن »غاليري فاكتوم آرت« في بيروت معرضًا لمجموعة من 
يحمل  العالم.  مناطق  مختلف  من  تشكيليين  إلى  تعود  التي  الفنية  األعمال 
 ،002 بوتبورّي  عنوان  نوفمبر،  الثاني/  تشرين   28 حتى  يستمر  الذي  المعرض، 
مختلفة،  بتقنيات  ورسم  فوتوغرافية  وصور  لوحات  بين  محتوياته  وتتراوح 

كالحبر والطباعة. 

معرض  في  التسعينيات،  منذ  انطلقت  التي  التشكيلية  التجارب  القاهرة  تستعيد 
من   30 حتى  ويستمر  الفنون«،  »قصر  في  حاليًا  المقام  صالون  سنة   25 حصاد 
الشهر الجاري. تجارب لفنانين ما زالوا ناشطين ومساهمين في الحركة التشكيلية 

المصرية، من خالل إنتاجهم المتجدد في موضوعاته وتقنياته الحديثة.

الدار البيضاء ـ عزيز أزغاي

ليســت الحــدود مجــرد عالمــات تحــّد مــن 
امتــداد الجغرافيــا وتلجــم شــهية زحفها، 
ها ليســت مراكز عســكرية وشــرطة 

ّ
كما أن

بلــد  كل  مشــارف  علــى  تنتّصــب  مراقبــة 
هــذا وذاك،  إلــى  هــي، إضافــة  إنمــا  فقــط؛ 
املتوتــر،  الجــوار  حالــة  فــي  وخصوصــا 
ــص من ســبل التواصــل العادي 

ّ
إجــراء يقل

قــد  أفــراد  بــني  ويفصــل  الشــعوب،  بــني 
تجمعهم قيٌم جمالية وأخالقية وثقافية، 
ويخلــق نوعــا من حالــة احتقان كامنة قد 
تسهم، لسبب أو آخر، في نشوب الحرب.

بهذا املعنى تقريبا، يقترح الفنان املغربي 
»واجهــات«  معــرض  فــي  حواطــة،  عــادل 
الــذي يســتمر حتــى 15 تشــرين الثانــي/ 
فــي  نظــر«  »رواق  فــي  الجــاري،  نوفمبــر 
تشــكيلية  فنيــة  مقاربــة  البيضــاء،  الــدار 
ملعنى الحدود بمختلف تجلياتها، سواء 
كانــت مرســومة أو وهميــة، بمــا تعكســه 
مــن صراعــات، قــد تنتقــل مــن املجــّرد إلــى 
الخــوف  نتيجــة  الفعليــة،  الحــرب  حالــة 
من اآلخر واإلحســاس املســتمر بما يمكن 
اعتباره تهديدًا، ولو في حدوده الرمزية، 
لــدى الــذات املشــحونة بـ »جرعــة وطنية » 

زائدة. 
فــي  املقيــم  الفنــان  مقتــرح  اعتبــار  يمكــن 
»إبــداع  جمعيــة  أســس  حيــث  بلجيــكا، 
يســائل  ذكيــا  جماليــا  مشــروعا  أكثــر«، 
تجلياتهــا  بمختلــف  الراهنــة،  املرحلــة 
اإلصبــع  يضــع  إنــه  الــروح.  تجــرح  التــي 
ــق 

ّ
علــى مكامــن األمــل املختــل. فســواء تعل

األمــر بالحــدود املتعــارف عليهــا فعليــا، 
أو  اللغويــة  أو  االقتصاديــة  الحــدود  أو 
الدينيــة أو الثقافيــة، ســيؤّدي إلى نتيجة 
أي  للمنطــق  ُيتــاح  ال  إذ  الدمــار،  واحــدة: 

ل.
ّ
فرصة لتدبيج مفردات التعق

 تصويريا تراهن، من خالل 
ً
عشرون عمال

موادهــا أو جملهــا اللونيــة أو تراكيبهــا، 
للحــدود،  إدانــة  صرخــة  إطــالق  علــى 
فــي  ألغــام، وهــي كذلــك  بوصفهــا حقــول 
والبحــر.  اليابســة  جغرافيــات  مــن  كثيــر 
فــي  املعــرض  هــذا  لوحــات  أغلــب  جــاءت 
بعدها التلويني محتفلة باللون األحمر، 
ي 

ّ
 مرتبطــا، فــي حــدود تلق

ّ
باعتبــاره يظــل

والبســيطة،  الســاذجة  العــني  وتأويــل 
بالــدم وبالغليــان والعنــف والتوتــر، رغــم 
أن الفنان يكسر اللون بمساحات بيضاء 
فــي  وتكوينــات ســوداء، ومالمــح بيــوت. 

إال  الجغرافيــة.  العالــم  رقــع  إلــى  لإلحالــة 
أن هــذا التوظيــف الشــكلي جــاء أقــرب إلــى 
آخــر،  شــيء  أي  إلــى  منــه  شــطرنج  رقعــة 
اســتنتاج  إلــى  يقــود  قــد  توظيــف  وهــو 
أولــي وأساســي، مفــاده أن الحــرب تبقــى، 
آخــره، مجــرد »لعبــة  األمــر وفــي  أول  فــي 
أعطــاه  الــذي  التوصيــف  حســب  جــادة«، 
ملفهــوم  غاداميــر  األملانــي  الفيلســوف 
»اللعــب«. إنهــا لعبــة يتحكــم فــي زمامهــا 
أثنــاء  العبــان رئيســيان، بينمــا تحصــد، 

درايــة  أي  لهــم  ليســت  مــن  ممارســتها، 
أو  بشــروطها وقواعدهــا،  بأســبابها وال 
حتــى بمآالتهــا التي تــأكل في طريقها كل 
شــيء.  هكــذا هــي الحــدود، فتيــل حــروب 
األمــر  تعلــق  وســواء  شــهيرة،  تاريخيــة 
فــي  تبقــى،  ســواها،  أو  شــطرنج  بلعبــة 
العمــق، أقــرب إلــى رميــة نــرد، قــد تصيــب 
ليبقــى  عديــدة.  مــرات  تخطــئ  وقــد  مــرة 
الخاســر األكبر هو اإلنســان. من هنا كان 
رهــان أعمــال هــذا املعــرض تذكيــر زّواره 
بموقــع أقدامهــم »فــوق هــذه األرض التــي 

ليست ألحد«.
إلــى جيــل  ينتمــي عــادل حواطــة )1978( 
الذيــن  الشــباب  العــرب  الفنانــني  مــن 
أصبحت موضوعة الحرب ثيمة أعمالهم 
لهــا  رهينــة  ســتظل  وربمــا  األساســية، 

لسنوات طويلة قديمة.

بعــض األعمــال، هنــاك منــارة أو طواحــني 
هــواء، وربمــا آثــار ألبــواب ونوافــذ أو مــا 
تبقــى منهــا، ورتــوش تظهــر هنــا وهناك. 
، يتبنّي املتلقي ممرًا 

ً
في لوحة »ممر« مثال

من البالط املزركش وسط شحنات لونية 
قانية وبيضاء، ممر يقود إلى منارة. 

ورغــم حضــور ألــوان أخــرى، يظــل األحمر 
هــو املركــزي املهيمن علــى األعمال، ليعّبر 
بذلك عن حاالت وعالمات تحيل إلى تلك 
بالعقــل،  تذهــب  التــي  الســلبية  الشــحنة 
ويتحــول مــن جّرائهــا اإلنســان، مــن طاقــة 
آلــة عميــاء،  إلــى مجــرد  خالقــة ومبدعــة، 
ليــس فــي مقدورهــا أن تمّيز بني األخضر 
واليابــس، ســاعة ارتفــاع أصــوات طبــول 

الحرب.
اســتفاد  فقــد  الشــكل،  مســتوى  علــى  أمــا 
حواطــة مــن املربــع، كشــكل هندســي، ربما 
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تصويب
الليبرالية أيضًا

»ممر« لـ عادل حواطة

»أوتيل موسكو« قرب الساحة الحمراء

من افتتاح المعرض



ذاكرة

بابا  ياسين  القادر  عبد  الفلسطيني  الباحث  مع   « الجديد  »العربي  أجرته  الذي  الحوار  فتح 
الفلسطيني، معظمها شائع وبعضها كان  التحرر  بحركة  المتصلة  القضايا  لمناقشة بعض 

يدور في الكواليس

من قتل 
ناجي العلي؟

رّد على »ذاكرة ياسين«: 
التاريخ ال يُكتب بالنميمة

صقر أبو فخر

قــرأت فــي »العربــي الجديــد« )27 
الــذي  الحــوار  و2014/10/28( 
أنــس  والصديــق،  الزميــل  أجــراه 
عبــد  والدائــم،  القديــم  صديقــي  مــع  أزرق، 
القــادر ياســني الــذي أعرفه منــذ نحو خمس 
وثالثني سنة، وترافقنا في دروب كثيرة في 
بيروت، وكانت مجلة »املصير الديمقراطي« 
مــن أشــواط هــذه الحيــاة املجلجلــة. وأود أن 
أصحــح الروايــة الشــائعة عــن اغتيــال ناجي 
القــادر  بــرح صديقــي عبــد  مــا  التــي  العلــي 
تفصيالتهــا  باتــت  بعدمــا  تالوتهــا،  يعيــد 
معروفة للقاصي والداني، وبعدما أصدرت 
محكمة الجنايات في لندن قرارها النهائي.
قــرأ  الــذي  ياســني  القــادر  عبــد  صديقــي 
الفاتحــة حــني انضــم إلــى الحــزب الشــيوعي 
فــي غــزة، وصــار عضــًوا في اللجنــة املركزية 
للحزب الذي لم يتجاوز عدد أعضائه عشية 
حــرب 1967 ثمانيــة عشــر عضــًوا، يذكــر فــي 
إيــاد(  )أبــو  أن  الحــوار  مــن  الثانيــة  الحلقــة 
كان عضــًوا فــي جماعــة اإلخــوان املســلمني، 
أسســوا  الذيــن  األوائــل  الخمســة  وكذلــك 
حركــة فتــح وهــم: عــادل عبــد الكريــم ياســني 
وعبــد اللــه الدنــان وخليــل الوزيــر ويوســف 
عميــرة وتوفيــق شــديد. صــالح خلــف ينكــر 
ذلك، وأكد هذا اإلنكار في كتابه »فلسطيني 
بــال هويــة«، فهــو يقــول: »إننــي، شــأن ياســر 
عرفــات، لــم ألتحق بأي حزب سياســي. كنت 
أتعاطــف مــع اإلخــوان املســلمني، لكننــي لــم 

ألتحق بصفوفهم«.
أمــا يوســف عميــرة وأبــو جهــاد فهمــا مــن 
اإلخــوان املســلمني، لكــن عــادل عبــد الكريــم 
ياســني )نبيــل حمــدان( وتوفيــق شــديد لــم 
يعــرف عنهمــا االنضــواء فــي تلــك الجماعــة، 
بينما عبد الله الدنان لم يكن إخوانًيا على 

اإلطالق.
كمــا أنــه ليــس مــن املقبــول علمًيــا القــول »إن 
فتــح  أن  يعــرف  كان  الناصــر  عبــد  جمــال 
ا« 

ً
ســابق بغــداد   – املركــزي  للحلــف  تابعــة 

)الحلقــة الثانيــة(. هــذا »كالم كيدي«، والذي 
أشــاعه هو صديقنا الراحل، شــفيق الحوت، 
فــي  ونشــره  السياســية،  الشــتائم  بــاب  مــن 
فــي  وتبعــه  اللبنانيــة،  »األنــوار«  صحيفــة 
فــي جريــدة »املحــرر«،  ذلــك غســان كنفانــي 
ــا. وفــي مــا بعــد، كان 

ً
وأحمــد الشــقيري أيض

الطفولــة  تلــك  علــى  يتنــدر  الحــوت  شــفيق 
التــي وســمت مواقفــه، فــي تلــك الفتــرة التــي 
»جبهــة  لـــِ  ومؤسًســا  ناصرًيــا  فيهــا  كان 

التحرير الفلســطينية – طريق العودة«. 
علــى  مصــًرا  ياســني  القــادر  عبــد  بــرح  مــا 
محمــود  للــواء  برأســه  أومــأ  عمــار  أبــو  أن 
الناطــور )أبــو الطيــب(، فتــم اغتيــال ناجــي 
العلــي، ألنــه رســم كاريكاتيــًرا يتعــرض فيــه 
لعرفات ورشيدة مهران. وهذا كالم ال يمكن 
الركــون إليــه، وهــو مــن بــاب النميمــة التــي 

شاعت في األوساط الفلسطينية. فصديقي 
»أومــأ  حــني  موجــوًدا  يكــن  لــم  جميــل  أبــو 
أبــو عمــار«، وَمــن نقــل إليــه هــذه »الخبريــة« 
مجهول، و«املتهم« ياســر عرفات استشــهد. 
فمــاذا يبقــى مــن عناصــر التحقــق؟ ال شــيء 
حكايــة  مجــرد  التهمــة  هــذه  ألن  بالتأكيــد، 
أشاعها أبو نضال )صبري البنا( وزعرانه، 
إيــاد  أبــو  أم  أن  ا، 

ً
ســابق أشــاع،  مثلمــا 

يهودية، وتبني أنها من آل الســقا املســلمني. 
وحتــى لــو كانــت يهوديــة، فمــا الضيــر فــي 
املناضلــني  مــن  عــدًدا  أن  فاملعــروف  ذلــك؟ 
اختطفــوا  أو  ســجنوا  ممــن  الفلســطينيني 
كمــال  أمثــال  يهوديــات  أمهــات  مــن  هــم 
غزالــة  أبــو  وســمير  نصــار  ووليــم  النمــري 
وغيرهــم.  زايــد  ومحمــود  طــالل(  )الحــاج 
مــا  صحيًحــا  فليــس  األمــر،  يكــن  ومهمــا 
أورده عبــد القادر ياســني عــن وقائع اغتيال 
ناجــي العلــي فــي لنــدن، فهــذا االتهــام شــاع 
ورّوجــه   ،1987/7/22 ناجــي  اغتيــال  غــداة 
عرفــات  ياســر  أن  يكتبــون  راحــوا  كثيــرون 
القــدوة  آل  وأن  مغربــي،  يهــودي  أصــل  مــن 
الذين ينتسب عرفات إليهم جاءوا من بلدة 
»قــدوة« املغربيــة إلــى فلســطني )شــارك فــي 
هــذه اللوثــة ناجــي علــوش وغــازي حســني(. 
غلوطــة 

ُ
األ هــذه  برحــت  فمــا  ولألســف، 

الغتيــال  الصحيحــة  الروايــة  أمــا  متداولــة 
ناجــي العلــي فهــي علــى النحــو التالــي: فــي 
سنة 1986 عندما كان نوام عدموني رئيًسا 
للموســاد، اكتشــف األملــان ثمانيــة جــوازات 
أن  وتبــني  بإتقــان،  مــزورة  بريطانيــة  ســفر 
فــي  املوســاد  لفريــق  عــدت 

ُ
أ الجــوازات  هــذه 

يدعــى  فلســطيني،  شــخص  ومنهــم  لنــدن، 
إســماعيل صــوان. لكــن، مــا هــي املهمــة التــي 

كانــت تنتظر هذا الفريق؟
قطــع  األول  هدفــان:  آنــذاك  للموســاد  كان 
 – الفلســطينية  العالقــات  علــى  الطريــق 
بعهــد  تنمــو   راحــت  التــي  البريطانيــة 
يتســحاق    

َّ
ُجــن مثلمــا  تماًمــا  تاتشــر، 

بتفصيــالت  علــم  حــني   )1973( حوفــي 
الــذي  الفلســطيني   – األميركــي  التفاهــم 
آيمــز،  وروبــرت  ســالمة  حســن  أبــو  وقعــه 
غــداة الهجــوم علــى الســفارة األميركيــة فــي 
 »17« منــدوب  اغتيــال  والثانــي  الخرطــوم، 
عبــد  لنــدن،  فــي  الفلســطينية  الســفارة  فــي 
بتجنيــد  لالشــتباه  مصطفــى،  الرحيــم 
متطوعــني ضــد املصالح اإلســرائيلية. وكان 
إســماعيل صــوان  همــا:  عميــالن  للموســاد 
)مــن بلــدة الســواحرة الشــرقية( الــذي كانــت 
وملــا  فرنســا،  فــي  كارلــوس  مراقبــة  مهمتــه 
رســل إلــى لنــدن، ملراقبــة عبــد الرحيم 

ُ
فشــل، أ

الفلســطينيني،  بــني  واالندســاس  مصطفــى 
وبشــار ســمارة )مــن الجــوالن( الــذي تولــى 
مهمــة الوصل بني صوان و«ضابط الحالة« 

في الســفارة اإلسرائيلية. 
علــى  صــوان  إســماعيل  عمــل  لنــدن،  وفــي 
مصطفــى،  الرحيــم  بعبــد  عالقتــه  تطويــر 
وقبيــل اغتيــال ناجي العلي، أخفى املوســاد 
حقيبــة أســلحة لــدى صــوان، ومــا إن شــاَهَد 
علــى  العلــي  ناجــي  اغتيــال  خبــر  صــوان 
وغــادر  فيــه،  الرعــب  دب  حتــى  التلفزيــون، 
والتقــى  أبيــب،  تــل  إلــى  زوجتــه  مــع  لنــدن 
وطلبــوا  طمأنــوه،  الذيــن  املوســاد  ضبــاط 
منــه العــودة إلــى لندن، وفــور وصوله لندن، 
ووجهــت  البريطانيــة،  املخابــرات  اعتقلتــه 
إليــه تهمــة اغتيال ناجي العلي. وُحكم عليه 
ثمانــي  منهــا  أمضــى  ســنة،   12 بالســجن 
ســنوات، وفور خروجه، ســافر إلى إسرائيل 
ــا 

ً
ا إلــى الســويد، خوف التــي تدبــرت لــه لجــوًء

عليــه مــن االغتيــال، بعدمــا اغتالــت املقاومة 
شــقيقه إبراهيــم 1988 بتهمــة العمالــة. أمــا 
بشار سمارة، فقد اعترف فدهمت املخابرات 
البريطانيــة منــزل ضابــط الحالة في محطة 
املوســاد فــي لنــدن »ألبــرت«، والــذي كان فــي 

طريقــه إلى تل أبيب.
يقــول عبــد القــادر ياســني إن محكمــة لنــدن 
حكمــت علــى مندوب »القــوة 17« بالترحيل، 

وعلى العميل املزدوج بالســجن. 
وهــذا غيــر صحيــح علــى اإلطــالق، ألن عبــد 
فــي  لنــدن  غــادر  قــد  كان  الرحيــم مصطفــى 
يناير/كانــون الثانــي 1987، أي قبــل عمليــة 
ُيحكــم  ملــاذا  ثــم  أشــهر.  بســبعة  االغتيــال 
بالترحيل، إذا كان مشارًكا باالغتيال؟ فهو 
ال يتمتع بأي حصانة دبلوماســية، ومكتب 
منظمــة التحريــر فــي لنــدن مكتــب تمثيلــي 

وليس سفارة. 
وفــي أي حــال، فــإن عبــد الرحيــم مصطفــى 
شــارك فــي معــارك الدفــاع عــن املخيمــات في 
أشــهر،  ســتة  أمــل  حركــة  واعتقلتــه  لبنــان، 
ثــم ســلمته إلــى املخابــرات الســورية، وخرج 
من الســجن 1985 وعاد إلى فلســطني الحقا 
فــي  اإلســرائيلية  القــوات  اعتقلتــه  حيــث 
خضــم االنتفاضــة الثانيــة فــي 2002/7/15. 
 َمــن اغتــال ناجــي العلــي 

ً
ولــو كان هــو فعــال

لكانت إسرائيل »طنطنت« به على محطات 
ياســر  لشرشــحة  واســتعملته  التلفــزة، 
تحقيقــات  إن  القــول  وقصــارى  عرفــات. 
املخابــرات البريطانيــة أدت إلــى طــرد آرييــه 
ريغيــف )ملحــق فــي الســفارة اإلســرائيلية( 
وبشارة سمارة من لندن، وسجن إسماعيل 
صــوان، وطرد ثالثة إســرائيليني آخرين من 
لنــدن، بينهــم يعقــوب  فــي  املوســاد  محطــة 
بــراد. ولــم توجــه املحكمــة أي اتهــام ملنظمــة 
اغتيــال  شــأن  فــي  الفلســطينية  التحريــر 

ناجي العلي.

¶  ¶  ¶
إن مهمــة املــؤرخ هــي البحــث عــن الحقائــق 
كتابتــه  يمكــن  وال  اليقينيــة،  والدالئــل 
إلــى النمائــم والروايــات الشــفهية  اســتناًدا 
بــل  والشــائعات،  املرســلة  والخبريــات 
اســتناًدا إلــى الوثيقة والتقاريــر الصحيحة 
النزيــه  املــؤرخ  وعلــى  الثابتــة.  والوقائــع 
واألغاليــط  املهلهلــة  الروايــات  يدحــض  أن 
التاريــخ  ــي 

ّ
ُينق وأن  اإلخباريــة،  والترهــات 

 
ً

فضــال فهــي،  النميمــة  أمــا  األكاذيــب،  مــن 
عــن انحطاطهــا وابتــذال أصحابهــا، قــادرة 
أن تطــال الجميــع، بمــن فيهــم صديقــي عبــد 

القادر ياسني. 
لحــق بــه الفصائــل التــي انضــوى فــي 

ُ
لــم ت

َ
أ

فيضة«، بحســب تسميته 
ُ
صفوفها مثل »الن

لـــِ »فتــح االنتفاضــة«، شــائعات كثيــرة عــن 
إلــى  ودليلهــم  املصريــة،  باألجهــزة  عالقتــه 
لم 

َ
ذلــك زياراتــه مصر بني الفينة واألخرى؟ أ

يشــيعوا ضــده كالًمــا عــن عالقتــه باألجهزة 
ســفر  جــواز  يحمــل  أنــه  والدليــل  الســورية، 
ســورًيا؟ وأنا أعرف أن هذه الشــائعات كلها 
هــراء، والذيــن أطلقوهــا مبتذلــون وكذابون، 
فهــم لــم يوفروا حتى أســتاذنا الكبير أنيس 
يــا  معهــم  عملــَت  الذيــن  وهــؤالء  صايــغ. 
مــا علمتــم وذقتــم،  منهــم  صديقــي أصابــك 
مقالــة  عنــك  كتــب  أحدهــم  أن  لــو  رأيــك  فمــا 

اســتناًدا إلى هذه الشائعات؟ 
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من الواضح أننا مختلفون حول تاريخنا، كباقي خلق الله، وهذا ليس بالجديد وال بالســيئ، 
بــل يبــدو ضروريــًا لخلــق حــوار يكتــب بالحبــر وليــس بالدمــاء علــى خلفيــة وقائــع تاريخيــة 
يؤكدها كثيرون وينفيها كثيرون أيضا. أورد عبد القادر ياسن وقائع تتصل بتاريخ منظمة 
التحرير وحركة فتح وقادتها؛ ومنهم الزعيم الفلسطيني أبو عمار الذي قال عنه: »لقد قضى 
وطنيــًا، هــو وطنــي لكنــه ديكتاتــور«. وتابــع ياســن ســرد الئحــة اتهامــات تتصل بممارســات 
ســلطوية لعرفات؛ وعلى رأســها اغتيال بعض معارضيه ومنهم ناجي العلي، الفنان الذي لم 

يخف معارضته لعرفات ولم يخف عرفات وأعوانه تبرمهم بما يرسمه حنظلة.
ال يتفــق كثيــرون حــول ذلــك وقــد وصلتنــا ردود عديــدة بعضهــا يســتنكر وبعضهــا يؤيــد، 
وسننشــر منهــا مــا يؤكــد علــى االختــاف ضمــن الحــوار الهــادئ العقانــي ونبــدأ بمــا كتبــه 

الصديق الباحث صقر أبو فخر.
تصويبات: 

ش«، 
َّ
ف

ُ
يصحــح أبــو فخــر »اســم »حســني صالح الخفاش« والصحيح هو »حســني صالــح الخ

وهــو مــن أعــام الحركــة النقابيــة الفلســطينية. واســم »وفيــق شــديد« أحــد مؤسســي فتــح، 
والصحيــح توفيــق شــديد. كذلــك وردت كلمــة »حديتــو« باليــاء، والصحيــح هــو »حدتــو« التــي 
هي اختصار لعبارة »الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني«. وينســبها عن حق لـ »مشــكات 
التدوين وتفريغ األشــرطة«. ويرى أبو فخر أن ياســن أخطأ بتاريخ انشــقاق فتح االنتفاضة 

حيث وقع في 1983/5/9 وليس في 1983/5/3.

تصويبات

اتهام أبو عمار باغتيال 
ناجي العلي جاء على 

خلفيّة هذا الكاريكاتور
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Monday 10th November 2014

ناجي العلي

صبري البنا »ابونضال«

عبد القادر ياسين أبو عمار وأبو إياد
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دموع
  الفرعون

رياضة

قالت رابطة الدوري املكسيكي إن هوجو سانشيز 
بورتوجال، نجل نجم الكرة املحلية السابق هوجو 

سانشيز ماركيز، قد وافته املنية في العاصمة 
مكسيكو سيتي، وقالت الرابطة في بيانها إنها 

»تعرب عن تعازيها الصادقة بسبب وفاة هوجو 
سانشيز بورتوجال، العب الكرة السابق ونجل 

الالعب التاريخي واملدير الفني هوجو سانشيز 
ماركيز« وأعربت العديد من األندية املكسيكية عن 
تعازيها في وفاة نجل هداف ريال مدريد املعتزل.

فاز األميركي بوبا واطسون بلقب بطولة األبطال 
للجولف املقامة في شنغهاي، بعد جولة فاصلة 

أمس األحد. وأضاف واطسون لقبا كبيرًا آخر إلى 
حصيلته بعد تفوقه على الجنوب أفريقي تيم 

كالرك في نهاية البطولة. وكان واطسون وكالرك 
تفوقا بفارق ضربة واحدة على كل من اإليرلندي 

الشمالي جرايم مكدويل والياباني هيروشي 
إيواتا واألميركي ريكي فاولر. ويبلغ مجموع 

جوائز البطولة 8.5 مليون دوالر.

الســابق  الجزائــري  املنتخــب  مــدرب  تــرك 
فريــق  تدريبــات  حاليلوزيتــش  وحيــد 
بالتراضــي،  التركــي  ســبور  طرابــزون 
بعدمــا قــدم صاحب الـــ62 عاما اســتقالته، 
عقــب النتائــج الســلبية التــي تعــرض لهــا 
ومنافســة  التركــي  الــدوري  فــي  فريقــه 

الدوري األوروبي.

أكد إيميليو بوتراجينيو، مدير العالقات 
املؤسسية في نادي ريال مدريد اإلسباني، أن 
الكوستاريكي كيلور نافاس كان »جيدًا« في 

مباراته الثانية مع الفريق ببطولة الدوري 
اإلسباني أمام رايو فايكانو، وأبرز أنه »حارس 

متميز«. وأكد بوتراجينيو في تصريحات 
تلفزيونية عقب الفوز 5-1: »رايو فايكانو يلعب 
جيدا، لكن كيلور كان ممتازا. إنه حارس متميز 

تماما، وفي هذه املباراة قرر املدير الفني الدفع به«.

حاليلوزيتش يترك طرابزون

وفاة نجل 
هوجو سانشيز في 

المكسيك

األميركي واطسون 
يحرز لقب بطولة األبطال 

للجولف

بوتراجينيو: 
كيلور نافاس حارس 

متميز

سجل المهاجم اإليطالي من أصول مصرية، كريم الشعراوي، هدفًا 
هــو األول مع ناديه ميالن اإليطالي بعد أن صام عن التهديف لمدة 
622 يومــًا، مــا جعــل دموعه تنهمــر بغــزارة. الفرعون قــّدم أمام 
سامبدوريا لقطات عكست قيمته الفنية وألهبت الجماهير الحاضرة.

)Getty/الشعراوي يعود إلى معانقة الشباك ودموعه تنهمر بغزارة )فاليرو بينيسينو
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رياض الترك

كــرة  العــب  وجاذبيــة  قــوة  تكمــن 
قوتــه  علــى  املحافظــة  فــي  القــدم 
البدنيــة وأدائــه الســاحر علــى أرض 
امللعــب طــوال مســيرته الكرويــة، لذلــك هنــاك 
بعــض الالعبــني الــذي قدمــوا كرة قــدم جميلة 
واعتزلــوا ولــم يتغّيــر مســتواهم الفنــي علــى 
أرض امللعــب طــوال املســيرة الكرويــة، أمثــال 
هنــاك  لكــن  جيجــز،  ورايــن  بويــول  كارليــس 
العبــني مــا زال بريقهــم يلمــع علــى املســتطيل 
بعــد  الفنــي  أداؤهــم  يتغيــر  ولــم  األخضــر، 

سنوات طويلة من العطاء.

اإليطالي أنطونيو دي ناتالي 
يبــدو أن اإليطالــي أنطونيــو دي ناتالــي لــم 
ولــن يتغّيــر أداؤه الفنــي منــذ أن انطلــق فــي 
عالــم الســاحرة املســتديرة، حتــى أنــه مــا زال 
قــدم  أول  الــذي يضــع  الصغيــر  الطفــل  مثــل 
لــه فــي املالعــب األوروبيــة مــن أجــل الشــهرة 
وتقديــم املســتوى الرفيــع، ويمكــن رصــد دي 
ناتالي دائما عبر قصة شعره الحربية مثل 
عناصر الجيش، وطريقة احتفاله باألهداف 

واصــل الرجــاء البيضــاوي طريــق املعانــاة فــي 
الــدوري املغربــي، بعدمــا تلقــى هزيمــة بهــدف 
نظيــف أمــام القنيطــري ليبتعــد بخمــس نقــاط 

من الصدارة في دوري املغربي لكرة القدم.
وحقــق القنيطــري فــوزه الثالــث هــذا املوســم، 
وجــاء بفضــل هــدف املدافــع الكونغولي، روزان 
فاريل، الذي أحرز هدفا بضربة رأسية استغل، 
العســكري  مــن خالــد  ســيئا  خاللهــا، خروجــا 

حارس مرمى الرجاء.
وبعــد الفــوز ارتفــع رصيــد القنيطــري إلــى 13 
املركــز  ليحتــل  مباريــات،  ثمانــي  مــن  نقطــة 
يواصــل  بينمــا  الترتيــب،  جــدول  فــي  الثالــث 

الثامــن  املركــز  إلــى  ليصــل  االبتعــاد  الرجــاء 
الغريــم  الــوداد  ويأتــي  نقطــة.   11 برصيــد 
التقليــدي للرجــاء في الصدارة منفردًا برصيد 
بعــد  وذلــك  مباريــات،  ثمانــي  مــن  نقطــة   16
الفــوز علــى شــباب أطلــس بهدفــني نظيفني في 
إطــار منافســات الجولــة نفســها. وقــدم الرجــاء 
أداء جيــدًا فــي الشــوط األول مــن اللقــاء، إال أنــه 
فشــل فــي إحــراز الهدف، أو الدخــول في املباراة 

بالشكل املطلوب، رغم محاوالت العبيه.
غلتــه  يضاعــف  القنيطــري  النــادي  وكاد 
 ســرعة عمــاد أومغــار فــي الهجمــات 

ً
مســتغال

املرتــدة، لكنه فشــل فــي محاولتني، وهو منفرد 

إلدراك  فرصتــان  للرجــاء  وأتيحــت  باملرمــى.  
لكــن  أبــو رزوق،  البديــل، حمــزة  عبــر  التعــادل 
محاولتــه مــن ضربــة رأس أخطــأت املرمى، كما 
أضاع الكونجولي ليسمويتيس فرصة أخرى 

في الدقيقة 90. 
وهنــأ املحجــوب بكــري املدرب املســاعد للنادي 
هــذا  نســتحق   « وقــال  العبيــه  القنيطــري 
لــم  انتصاريــن  آخــر  أن  أكــد  الــذي  االنتصــار 
، وهنا أهنئ الالعبني على حسن 

ً
يكونا صدفة

مــع  الذكــي  وتعاملهــم  التعليمــات  تطبيقهــم 
أطوار املباراة التي كانت صعبة«.

)رويترز، العربي الجديد(

العبون 
لم يتغيّروا 
مطلقًا

هناك العبون يهتمون بمظهرهم 
الالئق على أرض الملعب قبل الظهور 

في المباريات، لكن هناك العبين ال 
يهتمون إال بصناعة اسمهم الكروي 

ولم يغيروا شكلهم أو شخصيتهم 
طوال مسيرتهم الكروية

الرجاء يواصل المعاناة والوداد في الصدارة
العربي الجديد

لكــرة  األفريقــي،  االتحــاد  ترشــيحات  شــهدت 
القدم لجائزة أفضل العب في أفريقيا، حضورًا 
عربّيا قوّيا بواقع أربعة جزائريني وتونســيني 
ومصــري ومغربــي، للمنافســة علــى إحدى أهم 
الجوائــز الفرديــة فــي القــارة الســمراء. وضمــت 
وســط  نجــم  توريــه،  يايــا  العاجــي،  الالئحــة 
مانشستر سيتي وحامل اللقب لثالث سنوات 
متتاليــة، بينمــا غــاب األســطورتان والضيفــان 
الدائمان على القائمة، العاجي ديدييه دروجبا 
املتــوج مرتــني، والكاميرونــي صامويــل ايتــو، 
بأربــع  التتويــج  فــي  القياســي  الرقــم  صاحــب 

مرات أعوام 2003 و2004 و2005 و2010.
وتقــدم الجزائــر، أخيرًا، أداء رائعا على مختلف 
ألفريقيــا  ممثــل  أفضــل  وكانــت  األصعــدة، 
والعــرب فــي كأس العالــم 2014، حيــث خرجــت 
بصعوبــة أمــام أملانيــا، وهــو مــا فتــح الطريــق 

أمام نجومه للتواجد في القائمة. 
العبــي  فــي   

ً
متمثــال العربــي  الحضــور  وكان 

الوســط، ياســني إبراهيمي وسفيان فيجولي، 
واملهاجــم إســالم ســليماني والحــارس رايــس 
مــن  كل  جــاء  كمــا  الجزائــر.  مــن  مبولحــي 
التونســيني فخــر الديــن بن يوســف وفرجاني 
واملدافــع  الصفاقســي،  العبــا  وهمــا  ساســي، 
بايــرن  مدافــع  بنعطيــة،  مهــدي  املغربــي، 
املصــري،  الوســط  والعــب  األملانــي،  ميونيــخ 
محمــد الننــي، العب وســط بــازل السويســري. 
وسيعلن عن الفائز في 8 كانون الثاني/يناير 

املقبل في الجوس.

حضور عربي قوي بقائمة األفضل في أفريقيا

لم  الذين  الالعبين  هــؤالء  بين  من  اإليطالي،  بيرلو  أندريا  اعتبار  يمكن 
يتغيروا شكًال أو قالبًا، من حيث المظهر الخارجي والشخصية على أرض 
الملعب مع األندية التي لعبوا معها، ومع المنتخبات الوطنية، وفي 
الوقت الذي كان فيه بيرلو هو الالعب القيادي النادر في إيطاليا الذي لم 

يأِت مثله، وهو أيضًا لم يتغير طوال مسيرته الكروية.

بيرلو .. القيادي النادر

2829
رياضة

انتصار لكينجز في دوري هوكي الجليد
ســجل لــوس أنجليــس كينجــز، حامــل اللقــب، ثالثــة أهــداف فــي الشــوط 
األول في طريقه لفوز كبير 5-1 على ضيفه فانكوفر كانوكس أمام أكثر 
مــن 18 ألــف متفــرج. وحقــق نيويــورك أيالنــدرز انتصــاره الثالــث علــى 
التوالي، بالتغلب 1-صفر على أريزونا جاء قبل دقيقتني و31 ثانية من 
النهايــة. وبعــد الخســارة فــي كولورادو وســان هوزيه فــاز أيالندرز على 

إنهايم دكس متصدر املســابقة وكينجز حامل اللقب وأريزونا.

مانويل بليجريني ال يشعر بالقلق
رغــم  ناحيــة تشيلســي«،  مــن  قلقــا  »ليــس  أنــه  بليجرينــي  مانويــل  أكــد 
الــدوري  متصــدر  خلــف  تراجعــه  واصــل  ســيتي  مانشســتر  فريقــه  أن 
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم، في نهاية أسبوع سيئ للمدرب التشيلي 
ولحامــل اللقــب. ونجــح ســيتي فــي الحصــول على نقطة فــي تعادل مثير 
2-2 مــع مضيفــه كوينــز بــارك رينجــرز، بعــد هزيمــة كارثيــة علــى أرضــه 
أمام سســكا موســكو تركت مانشســتر ســيتي في قاع مجموعته، وعلى 

مشــارف خروج مبكر آخر من دوري أبطال أوروبا.

بروكتس يتلقى 
أول هزيمة بدوري السلة األميركي

كــوري  ســتيفن  تصــدر 
فــي  املســجلني  قائمــة 
 34 برصيــد  الفريقــني 
اســتحوذ  بينمــا  نقطــة، 
بوجــوت  أنــدرو  زميلــه 
مرتــدة،  كــرة   18 علــى 
ســتيت  جولــدن  لينــزل 
بهيوســتون  وريــورز 
لــه  هزيمــة  أول  روكتــس 
هذا املوســم، بعدما تغلب 
دوري  فــي   87-98 عليــه 

الســلة األميركي للمحترفني. ولعب روكتس الذي حقق ســتة انتصارات 
مقابــل خســارة واحــدة بــدون ثالثــة مــن أبــرز العبيــه، مــن بينهــم دوايــت 

هــاوارد الــذي يعاني من وعكة صحية.

رابع هزيمة لبرزبين في الدوري األسترالي
اشــتعل الغضب مع خســارة برزبني رور حامل اللقب للمرة الرابعة على 
التوالــي فــي الــدوري األســترالي لكــرة القــدم، بهزيمتــه 3-1 أمــام ملبــورن 
ســيتي، الــذي لعــب بــدون ديفيــد فيــا، لتســتمر أســوأ بدايــة فــي تاريخــه 
للموســم. وتعــني علــى زمــالء مدافع برزبني شــني ســتيفانوتو والحارس 
جيمــي يانــج الفصــل بينهمــا مرتــني بعــد املبــاراة، التــي أقيمــت باســتاد 
النــج بــارك، ومنحــت الفريــق الزائــر فــوزه األول تحــت اســمه الجديد بعد 

اســتحواذ مانشســتر سيتي على النادي.

االتحاد اإلسباني للتنس 
يجدد تعاقده مع كونشيتا

أعلــن االتحــاد اإلســباني للتنــس عن تجديد تعاقده مع الالعبة الســابقة 
لتنــس  إســبانيا  منتخــب  قيــادة  فــي  لالســتمرار  مارتينيــز،  كونشــيتا 
السيدات خالل بطولة »كأس االتحاد« عام 2015. وقالت مارتينيز، التي 
تســتعد لقيــادة منتخــب بالدها خــالل أولى مراحل البطولة في رومانيا 
فــي شــباط/فبراير املقبــل: »أنــا ســعيدة باســتكمال مهمتــي فــي قيــادة 
الفريــق فــي بطولــة كأس االتحــاد .. أشــعر بحمــاس كبيــر مــع املجموعــة 
الحاليــة مــن الالعبــات، باإلضافة إلى انضمام جاربيني موجوروزا. لقد 

أعددت خطة عمل مســبقة من أجل املرحلة األولى من التصفيات«.

المغربي أمرابط يقود ماالجا لفوز قاتل
قــاد النجــم املغربــي نــور الدين أمرابط فريقه ماالجــا، لتحقيق فوز ثمني 
قّربــه مــن املراكــز املتقدمــة بالدوري اإلســباني أمام إيبــار بهدفني لواحد. 
وســجل أمرابط هدفا ثانيا للفريق األندلســي من ركلة جزاء في الدقيقة 

األخيرة، ورفع ماالجا بذلك رصيده إلى 21 نقطة في املركز الســادس.

كومان: مستوى ساوثامبتون ال يدهش
تاريــخ ســاوثامبتون ملوســم  فــي  بدايــة  أفضــل  إن  رونالــد كومــان  قــال 
فــي الــدوري اإلنجليــزي ال يجــب أن تدهــش أحــدًا بعــد فــوز فريقــه للمــرة 
الثامنــة، فــي آخــر تســع مباريــات، 2-صفــر على ليســتر ســيتي وحصوله 
على 25 من بني 33 نقطة ممكنة ما يمثل أفضل حصيلة لساوثامبتون. 
وقــال كومــان »خضنــا 11 مبــاراة فقــط لكــن بالطبــع ال أحــد اندهــش مــن 

النتيجة«.

أخبار مختصرة

تحقيق

عبر الطيران في الهواء مثل املجنون.
ارتفعــت شــعبية اإليطالــي بعــد  املقابــل،  فــي 
عــدم ظهــوره  ورغــم  »اليــورو« 2012،  بطولــة 
املنتخــب  مــع  امللعــب  أرض  علــى  كثيــرًا 
فــي  كبيــر  أن شــعبيته كالعــب  إال  اإليطالــي، 
الســن مــا زال ُيقاتــل مــن أجــل الحصــول علــى 
أي كــرة وتســجيل األهــداف، يجعله من نجوم 
الكــرة اإليطاليــة ومــن أبــرز النجــوم الذيــن مــا 
زالوا محافظني على املستوى الكروي الالئق، 
وعندمــا تتــم مقارنــة دي ناتالــي ببالوتيلــي 
مــن  يلعــب  ناتالــي  دي  فــإن  للجــدل،  املثيــر 
أجــل كــرة القــدم وليــس املظهــر، بحســب رأي 

الجمهور اإليطالي.

الهولندي روبن فان بيرسي
لــم يتغّيــر الهولنــدي فــان بيرســي 1% منذ أن 
بــدأ مســيرته الكرويــة مع فيينــورد الهولندي 
عندمــا  نفســها  التســريحة  يعتمــد  زال  ومــا 
يخوص املباريات والنظرات املفاجئة نفسها 
أمــام املرمــى، أو عندمــا  ُيهــدر فرصــا  عندمــا 
ُيســجل األهــداف، فــي وقــت أبــرز مــا لــم يتغير 
فــي فــان بيرســي هــو جســده الرياضــي، وكأن 
الالعــب الهولنــدي ال يكبر وال يشــيخ، فهو ما 

ميزة.
ُ
زال محافظا على اللياقة البدينة امل

وُيعــرف فــان بيرســي فــي مانشســتر يونايتد 
أنــه عانــى مــن فتــرة  فــان بيزيــل«، ورغــم   « بـــ
طويلــة مــن اإلصابــات، إال أن قدمــه الُيســرى 
مــا زالــت تملــك الســحر الكافــي لهــز الشــباك، 
امللعــب،  أرض  علــى  الســريعة  وتحركاتــه 
باإلضافــة إلــى أن تغييــر مســار الكرة بســرعة 
هــو أمــر ُمميــز في قــدرات فان بيرســي الفنية، 
واليــوم يمــر في مرحلــة صعبة مع اليونايتد، 
لكنه حتما لم ولن يتغّير أي شيء فيه منذ أن 

وطأت قدماه أرض امللعب.

اإلنجليزي ستيفين جيرارد 
بكيفيــة  القــدم  كــرة  العبــو  ينهمــك  عندمــا 
الظهــور علــى أرض امللعب من خالل مظهرهم 
الخارجــي وعندمــا يتحــول العــب كــرة القــدم 
إلــى نجــم ســينمائي، يأتــي ســيتفن جيــرارد 
مــا  الــذي  نوعــه  مــن  الفريــد  الالعــب  ليكــون 
املثالــي  الالعــب  تقاليــد  علــى  محافظــا  زال 
واملنضبــط أخالقيــا وفنيــا علــى أرض امللعــب 
 ما زال هذا النجم اإلنجليزي 

ُ
وخارجــه، حيــث

يبحــث عــن صناعة اســم له بحــروف من ذهب 
مــع إغفــال املظاهــر الخارجيــة واملــال وغيرها 
مــن العوامــل التــي أصبحــت تجــذب العب كرة 

القدم.
فــإن  جيــرارد،  ســتيفني  شــكل  ناحيــة  ومــن 

شــعره مــا زال كمــا هــو منــذ أن بــدأ مســيرته 
 قصــة الشــعر الخفيفــة مــع 

ُ
االحترافيــة، حيــث

القميــص األحمــر الــذي لطاملــا كان يليــق بــه، 
باإلضافــة إلــى تلــك النظرة الجــادة على أرض 
امللعــب، والتــي ال تفــارق وجهــه فــي أي مبــاراة 
يلعبهــا، لتــدل علــى مــدى جديــة هــذا الالعــب 
حتــى  الحقيقــي،  القائــد  صفــات  يملــك  وأنــه 
ال  تقليديــا  العبــا  اإلنجليــزي  النجــم  أمســى 
يهتم بالشكليات بل برسم لوحة فنية كروية 

على أرض امللعب.

اإلسباني إيكر كاسياس
 في العام 

ً
منذ أن بدأ مسيرته عندما كان طفال

2000 ضمــن منافســات دوري أبطــال أوروبــا 
مدريــد  ريــال  مــع  لــه  رســمي  ظهــور  أول  فــي 
وصــواًل إلــى اليــوم، نجــح الحــارس اإلســباني 
بالحصــول علــى كل األلقــاب املمكنــة وتحقيق 
اإلنجــازات التاريخيــة، وحتى أن لقبه اآلن في 
مدريــد هــو القديــس، وحبــه للنــادي »امللكــي« 
منــذ الصغــر وحتى اليوم بعدما أصبح عمره 
38 ســنة، قضــى نصفهــا مــع النــادي املدريدي 

وقدم الكثير للفريق اإلسباني.
وبعــد مــرور ســنوات طويلــة علــى بــزوغ نجــم 
»القديــس« اإلســباني، ما زال الحــارس الكبير 
علــى  نفســها  القياديــة  بالشــخصية  يتمتــع 
مــا  »امللكــي«  للنــادي  وعشــقه  امللعــب،  أرض 
ســم بالشــغف واإلصــرار، 

ّ
زال منــذ الصغــر يت

حتــى أن حبــه لريــال مدريــد ال يمكــن إخفــاؤه 
مــن خــالل الدعــم الكبير لــكل الالعبني واملدرب 
وحثهــم علــى تقديــم األفضــل دائمــا، فــي وقــت 
يعتبــره الكثيــرون فــي إســبانيا بأنــه الرجــل 
الذي يحب البساطة في الحياة وبدون تعقيد 

في امليدان الكروي.

األلماني فيليب الم   
الالعبــني  مــن  الم  فيليــب  األملانــي  ُيعتبــر 
الخارجــي  مظهرهــم  علــى  حافظــوا  الــذي 
وشــخصيتهم على أرض امللعب منذ انطالقة 
املســيرة الكروية فــي املالعب األوروبية، حيث 
يمكنــه اللعــب فــي مراكــز متعــددة علــى أرض 
امللعــب، مــن مدافــع إلــى صانــع ألعــاب وحتــى 
كجنــاح أو العــب خط وســط، ورغــم أنه يمتلك 
قــدرة علــى اللعــب فــي أكثــر مــن مركــز، إال أن 
مظهــره الخارجــي وشــخصيته ال ولــم تتغّيــر 
الهــادئ  طابعــه  علــى  ُيحافــظ   

ُ
حيــث مطلقــا، 

ميز.
ُ
وامل

ويمكــن رصــده علــى أرض امللعــب مــن خــالل 
شــعره األشــقر الخفيف، والقصة الكالســيكية 
الكرويــة،  مســيرته  طــوال  تتغيــر  لــم  التــي 
رفــع  الــذي  أملانيــا  فــي  الوحيــد  القائــد  وهــو 
لبايــرن  واألوروبيــة  املحليــة  البطــوالت  كل 
ميونيــخ وملنتخــب أملانيــا، فــي وقــت يهتــم الم 
كــرة  عالــم  فــي  اســمه  بكيفيــة صناعــة  كثيــرًا 

القدم بعيدًا عن املظاهر والشهرة اإلعالمية.

أمم أفريقيا
المغرب يصرّ على تأجيل االستحقاق الكروي

أكــدت وزارة الشــباب والرياضــة املغربيــة، أن املغــرب متشــبث بقــرار اإلبقــاء علــى 
طلبــه تأجيــل كأس األمــم األفريقيــة لكــرة القــدم، مــن ســنة 2015 إلى 2016 الســباب 

صحية.
وأفــاد بــالغ للــوزارة حصلــت وكالــة املغــرب العربــي لألنبــاء علــى نســخة منــه أن 
هــذا القــرار أملتــه دواعــي صحيــة ذات خطــورة قصــوى، ترتبــط باملخاطــر الجديــة 
النتشار وباء إيبوال القاتل، مبرزا أن قرار املغرب يكتسي طابعا منطقيا من أجل 
تعديــل الجــدول الزمنــي لــكأس األمم األفريقية لكــرة القدم، من خالل إعادة اعتماد 

نظام دورتي 2012 و2013 خالل ســنتي 2016 و2017.
وأضاف البالغ أنه صحيح أن املغرب ســينظم كأس العالم لألندية من 10 إلى 20 
كانون األول/ديســمبر املقبل، غير أن هذه املنافســة تســجل حضورا قليال نســبيا 
مــن املشــجعني العامليــني، عكــس كأس أمــم أفريقيــا، وبحكــم أنهــا تعد أول منافســة 
رياضيــة أفريقيــة، تســتقطب عشــرات اآلالف مــن املشــجعني، هــذا الرقــم يمكــن أن 

يكــون أكبــر مــن ذلك نظرا للقرب الجغرافي للمغرب وجاذبيته الســياحية.
وكان االتحــاد األفريقــي رفــض االثنــني املاضــي طلــب املغــرب تأجيــل النهائيــات 
بســبب وبــاء إيبــوال؛ مانحــا اململكــة مهلــة ملــدة 5 أيــام إلعــالن جوابهــا النهائــي 

بتأكيد االســتضافة أو االنسحاب.
وقــال املديــر اإلعالمــي فــي االتحــاد األفريقــي جونيــور بينيــام »االتحــاد األفريقــي 
يؤكــد تواريــخ املســابقة. ســيعقد اجتمــاع جديــد فــي 11 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

الجــاري فــي القاهــرة )مقر االتحاد األفريقي( التخاذ القرارات الالزمة«.
ودرس االتحــاد األفريقــي طلــب املغــرب، الــذي اقتــرح التأجيل إلــى حزيران/يونيو 
املقبــل أو مطلــع عــام 2016، األحــد فــي الجزائــر غــداة إيــاب الــدور النهائــي ملســابقة 
الكونغولــي  كلــوب  وفيتــا  الجزائــري  ســطيف  وفــاق  بــني  أفريقيــا،  أبطــال  دوري 
الديمقراطــي، ثــم التقــى اليــوم مــع املســؤولني املغاربــة وقــرر اإلبقــاء علــى البطولــة 

في موعدها.
وأصــدر االتحــاد األفريقــي بيانــا علــى موقعــه الرســمي، أورد فيــه أنــه اتخــذ قــرار 

رفــض التأجيل بإجمــاع أعضاء لجنته التنفيذية.
)فرانس برس(

نجوم كرة قدم لم يتأثروا بالمظاهر 
اسمهم  ركزوا على  بل  والشهرة 

الكروي

أنطونيو دي نتالي 
من النجوم الذين لم 

)Getty( يتغيّروا

الرجاء 
المغربي 
)فاضل سنا/
إسالم سليماني خالل مباراة ألمانيا في مونديال البرازيل )األناضول(فرانس برس(

محمد حسن السعو

شــاهدت الجماهيــر العربيــة مبــاراة القمــة اإلنجليزيــة التــي جمعــت ليفربــول 
وضيفه تشلسي في الدوري اإلنجليزي املمتاز والتي انتهت بفوز الضيوف 
بهدفن لهدف، وســجل تشلســي هدفا مشــكوكًا في صحته في بداية األمر 
لكــن تكنولوجيــا »خــط املرمــى« حســمت بشــكل فــوري الصراع الــذي كاد أن 

ينشب خاصة وأن الفريق املسجل يريد املضي بصدارة الدوري.
تبن أن الكرة اجتازت بكامل محيطها خط املرمى، استغرق الحكم من أجل 
حســم األمــر ثوانــي معــدودة قبــل أن يطلــق صافرتــه معلنــا احتســاب الهدف 
الصحيح، بفضل التكنولوجيا النوعية التي تثبت نجاحها يوما بعد يوم في 

أكثر دوريات العالم إثارة.
في املاعب العربية قد يتم احتساب غير شرعي على أنه تجاوز خط املرمى 
ويحتــاج األمــر لقــرار ســريع ال يتحمــل البــطء أو االنتظــار بطبيعــة الحــال في 
عالــم املســتديرة، والعكــس صحيــح حــن يتــم الغــاء هــدف صحيــح ومؤثــر 
لدرجــة تصــل الــى حســم بطولة موســمية وهنــا املصيبة، فلماذا ال يســتخدم 
العــرب التكنولوجيــا داخــل ماعبهــم وبالتالــي يكســبون الكثيــر مــن النجــاح 
علــى صعيــد التحكيــم وعلى صعيد املباريات وبالتالي األمر األهم التخفيف 

من حدة التوترات بن الجماهير والقضاء على فتيل الشغب؟
تعانــي املاعــب العربيــة مــن مشــاكل تحكيميــة عــدة وســيكون الحــل متاحــا 
أمام املشــرفن على الكرة العربية إلظهار جدية في التعامل مع التكنولوجيا 
الكرويــة التــي اقتحمــت املاعــب وأصلحــت فيهــا أكثــر ممــا أفســدت فيهــا، 
وال شــك أن التجربــة أكبــر برهــان، وال اعتقــد أن العائــق املالــي يقــف فــي وجــه 
االتحادات العربية جميعها بل هو ال يقف عائقا أمام االتحادات التي تحظى 
مسابقاتها باهتمام جماهيري كبير وزخم معروف، بينما ال ننكر أن هناك 

اتحادات تعاني شحا ماليًا كبيرا في ذات الوقت.
رغــم كل الظــروف.. الفرصــة ال تــزال مواتيــة أن نــرى التكنولوجيــا تقتحــم 

ماعبنا العربية.

تكنولوجيا عربية

مجرّد رأي
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أكــد الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش، املصنــف 
فــوزه  أن  التنــس،  العبــي  بــني  عاملّيــا  األول 
كأس  بطولــة  مــن  املاضيتــني  بالنســختني 
العبــي  رابطــة  ملوســم  الختامــي  األســاتذة 
التنس املحترفني ســبب كاٍف يدفعه لالعتقاد 
العــام  نســخة  فــي  جيــدًا  أداء  ســيقدم  بأنــه 

الجاري، التي انطلقت البارحة.
صحافــي  مؤتمــر  فــي  ديوكوفيتــش،  وقــال 
مــكان  فــي  أنــا  »اآلن  البطولــة،  انطــالق  قبــل 
جيــد، أكافــح مــن أجــل إنهــاء العــام فــي صدارة 
مرتــني  البطولــة  بهــذه  فــزت  لقــد  التصنيــف، 
متتاليتــني. هــذا يعطيني ســببا كافّيــا لتقديم 

أداء جيد هذا العام«.
األولــى  املجموعــة  فــي  ديوكوفيتــش  ووقــع 
التــي تضــم كال من السويســري ستانيســالس 
بيرديتــش،  تومــاس  والتشــيكي  فافرينــكا، 
املصنف السابع، والكرواتي مارين سيليتش، 
»أنهــا  وأوضــح  عاملّيــا،  التاســع  املصنــف 
فــي  يشــارك  املوســم،  فــي  األخيــرة  البطولــة 
منافســاتها أفضــل ثمانيــة العبني في املوســم 
فــي نظــام فريــد، مواجهــات بــني الجميع، وهو 

أمر غير موجود في باقي البطوالت.
في وقت أكد ديوكوفيتش أن التواجد هنا هو 
النجــاح األكبــر لــكل الالعبــني ويرغــب الجميع 

فــي إنهــاء املوســم فــي أفضــل صــورة ممكنــة، 
لذا، يجب التعامل مع كل مباراة كما لو كانت 
نصــف نهائــي أو نهائــي جرانــد ســالم، ألنهــا 
عنهــا  ســيتحدث  التــي  الختاميــة  البطولــة 

الجميع حتى بداية املوسم الجديد.
وإذا تمكــن ديوكوفيتــش من الفــوز بالبطولة، 
يفــوز  التاريــخ  فــي  العــب  ثالــث  ســيصبح 
بالبطولــة ثــالث مرات متتالية، بعد الروماني 
و1973(  و1972   1971( ناستاســي  إيلــي 
و1986   1985( لينــدل  إيفــان  واألمريكــي 
الرياضيــة  إنجازاتــه  جانــب  وإلــى  و1987(، 
خــالل العــام الجاري، دخل ديوكوفيتش نادي 
ابنهمــا  يلينــا  زوجتــه  أنجبــت  حيــث  اآلبــاء، 

األول في 22 من الشهر املاضي.
وبهذا الخصوص علق »إنه بركة حلت علينا، 
أنــا وزوجتــي أن نصبح آباء، إنه األمر األجمل 

الــذي يمكــن أن نخوضــه، كذلــك، فــور والدتــه 
توجهت إلى باريس وفزت بالبطولة »باريس 
بيرســي لتنــس األســاتذة(، لقــد كان أســبوعا 
رائعــا، وأتمنــى أن أحافــظ علــى هذا املســتوى، 
أمــور بعينهــا تتغيــر علــى الصعيــد النفســي 
عندمــا تلعــب مــن أجــل شــخص، ويكــون هــذا 

الشخص ابنك، إنه حافز جديد«.
طلــب  أنــه  ديوكوفيتــش  اعتــرف  املقابــل  فــي 
مشــورة السويســري روجيــه فيدرير، املصنف 
الثاني عاملّيا، واألب لتوأمني، مشيرًا »بالطبع 
تحدثنــا فــي باريــس، وهــو من أوائــل الالعبني 

الذين هنأوني، وتمنى لي األفضل«.
وأشــار إلــى أن فيدريــر ليــس بغريــب عّمــا يمر 
به، وهو ما زال بعيدًا عن وضعه الحالي، إذ أن 
فيدرير لديه أربعة أوالد، وأصبح من الصعب 
مواصلة املشــوار بقوة في ظل وجود طفل في 
العائلــة، يجــب االعتنــاء بــه، ويتطلب مجهودًا 
كبيــرًا مــن أجل تأمني وســائل الراحــة  كافة له، 
كما وتحدث الالعبون في الصني وفي فرنسا 
فــي ظــل وجــود  الســفر  فــي شــأن احتياجــات 
أبنــاء، وأخــذ ديوكوفيتــش كل نصيحــة بعــني 
االعتبــار، مــن أجــل تنظيــم أمــور العائلة خالل 
السفر والتأقلم سريعا مع وجود طفل جديد.
)إفي، العربي الجديد(

حسام أسامة

يقــدم نــادي بورتــو البرتغالــي أداًء ممّيــزًا منــذ 
بدايــة املوســم الكروي علــى الصعيدين املحلي 
والقــاري، وبالرغم من اإلمكانيات االقتصادية 
الــدوري  فــرق  كل  تحكــم  التــي  املتواضعــة، 
البرتغالــي، إال أن فريــق »التنانــني« نجــح فــي 
بنــاء فريــق قــادر علــى منافســة الكبــار، بعدمــا 
العبيــه  جميــع  مــن  االســتفادة  رحلــة  واصــل 

املتاحني على أفضل شكل.
وتعمــل شــبكة الكشــافني عــن املواهــب التابعــة 
منطقــة  فــي  وخاصــة  رائــع،  بشــكل  لبورتــو 
أميــركا الالتينيــة، وهــو مــا يأتــي بثمــاره علــى 
أرض امللعــب فــي الوقت الحالــي، بعدما اعتمد 
الفريــق علــى مواهــب تتمتــع بالشــباب واألداء 
هــذه  العبــي  معظــم  كعــادة  واملهــارة  الرائــع 
ــق رهــان االعتمــاد علــى الشــباب 

ّ
املنطقــة. يحق

نجاحــا كبيــرًا مــع بورتو، وبالرغم من خطورة 
املديــر  أن  إال  الخبــرة،  قلــة  بســبب  التجربــة 
الفنــي، جولــني لوبيتيجــي، نجح فــي الوصول 
إلى الدرجة املطلوبة من اإلتقان في املباريات، 
واألداء األفضــل مــن كل العبيــه، وخاصــة أنــه 
اعتــاد علــى تدريــب فــرق ومنتخبــات الشــباب 

في املواسم املاضية.
واآلن يقــدم الفريــق، الــذي ال يتعــدى متوســط 
األعمــار فيــه الـــ24 عامــا، ويتألــق معــه النجــم 
الجزائــري ياســني إبراهيمــي، والــذي أصبــح 
أيضــا أحــد أهــم األوراق فــي مشــروع الفريــق 
وصافــة  يحتــل  الــذي  الواعــد،  البرتغالــي 
فــي  واثقــة  بخطــة  ويســير  املحلــي،  الــدوري 

دوري أبطال أوروبا.
واعتمــد املديــر الفنــي اإلســباني علــى عــدد مــن 
جانــب  إلــى  وذلــك  يعرفهــم،  الذيــن  مواطنيــه 
الالعبــون  ونجــح  الالتينيــة.  أميــركا  العبــي 
التكّيــف ســريعا مــع طريقــة لعــب وخطــة  فــي 

اإلســباني  مدريــد  ريــال  نــادي  رئيــس  ثّمــن 
التألــق  بيريــز،  فلورنتينــو  القــدم،  لكــرة 
الثنــاء  مقدمــا  امللكــي،  للفريــق  الحالــي 
كارلــو  اإليطالــي  الفنــي  املديــر  لشــخصيتي 
مهاجــم  البرتغالــي  والنجــم  أنشــيلوتي، 
الفريــق، كريســتيانو رونالــدو، الــذي وصفــه 

بأنه »خليفة دي ستيفانو عن جدارة«.
حفــل  فــي  مشــاركته  خــالل  بيريــز،  وقــال 
لتســليم شــارات النــادي الفضيــة والذهبيــة 
واملاســية لعــدد مــن أعضــاء النــادي: »لدينــا 
ونملــك  متمّيــز،  فنــي  مديــر  لــه  رائــع،  فريــق 
خليفة دي ستيفانو عن جدارة. كريستيانو 
رونالدو، الحائز الحالي على الكرة الذهبية 

لندن ـ العربي الجديد

عــن  اإلنجليزيــة  الصحافــة  تحدثــت 
األرجنتيني، ســيرجيو أجويرو، وكيف 
أنقــذ فريقــه مــن الخســارة فــي الدقائــق 
األخيــرة، بعــد أن ســجل هــدف التعــادل 
بشــكل رائع، وكان هو من ســجل الهدف 
األول أيضا في املباراة التي عانى فيها 
شــباك  هــز  أجــل  مــن  كثيــرًا  »الســيتي« 

الخصم. 
وكتبت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية 
هدفــني،  ســجل  أجويــرو  »االســوبر«  أن 
ومنــح فريقــه نقطــة ثمينــة جــدًا، وجنــب 
فــي  متتاليــة  ثانيــة  خســارة  بيليجريــن 
بــاألداء  نوهــت  وقــت  فــي  أســبوع،  ظــرف 

بــارك  كوينــز  العبــو  قدمــه  الــذي  الكبيــر 
وخطفــوا  امللعــب  أرض  علــى  رينجيــرز 

نقطة وحيدة من بطل إنجلترا.
»ميــرور«  صحيفــة  أشــارات  املقابــل،  فــي 
أن أجويــرو أنقــذ الســمعة الكرويــة لبطــل 
إنجلتــرا الــذي يعانــي فــي الوقــت الحالــي 
من مشاكل فنية، خصوصا بعد الخسارة 
مجــدت  وقــت  فــي  األبطــال،  دوري  فــي 
األرجنتينــي،  جارديــن«  »ذا  صحيفــة 
أنــه  إذ  الليلــة،  بطــل  واعتبرتــه  أجويــرو، 
ســجل هدفني ليضمن حصول »الســيتي« 
علــى نقطــة وحيــدة مــن مبــاراة كانــت فــي 
غايــة الصعوبــة في ملعــب »كوينز بارك«، 
ونقلــت تصريحــا لبيليجريني يقول فيه: 

إن الفريق ليس في مأزق.

رياض الترك

مــن  للركــض  نفســه  ــر 
ّ

يحض
النهايــة  خــط  إلــى  الوصــول  أجــل 
فــي حياتــه  ثمــني  وتحقيــق شــيء 
يتكلــم عنــه فــي املســتقبل. تقــوم بشــّد قدميها 
ويديهــا إلــى األمــام بغيــة تحقيــق الجهوزيــة 
البدنيــة الكافيــة لقطــع مســافة الســباق. يأتــي 
مــع العائلــة، االبــن علــى اليمــني والبنــت علــى 
املشــاركة  يريــدون  خلفــه،  وزوجتــه  اليســار 
عناويــن  كلهــا  الحيــاة،  أجــل  مــن  والركــض 
ــص روح املشــاركني فــي ماراثون 

ّ
لخ

ُ
بســيطة ت

بيروت الدولي لعام 2014.
الجنســيات  مختلــف  مــن  العــداؤون  غــزا 
)نحــو 94 جنســية(، ومــن مختلــف األجنــاس 
ليــل  منــذ  املغلقــة  بيــروت  شــوارع  واألعمــار 
بيــروت  ماراثــون  النطــالق  تمهيــدًا  أمــس 
الدولــي، ليبــدأ النهــار »املاراثوني« بســباق الـ 
42 كلــم، وهــو الســباق الرئيســي واألطــول فــي 
 وقــف املتســابقون 

ُ
مختلــف املنافســات، حيــث

نســاء  جنــب،  إلــى  جنبــا  متراصــة  صفوفــا 
ورجال وبعض الشــباب، وأبرزهم في املقدمة 
كانــوا  لطاملــا  الذيــن  املحترفــون  العــداؤون 

الروح القوية في سباقات املاراثون.
ثــم انطلقــوا وأعلنــوا بدايــة الحــدث الرياضــي 
أقدامهــم  وبــدأت  بيــروت،  وســط  مــن  الكبيــر 
مــرورًا  العاصمــة  شــوارع  فــي  تســير 
بضواحيهــا، ليعــودوا إلى وســط املدينة عند 
خــط النهايــة بعــد أن يقطعــوا مســافة 42 كلم، 
ولــم يكــن املتســابقون وحيديــن خــالل املــرور 
حــدد فهنــاك تنتشــر فــرق الصليــب 

ُ
باملســار امل

األحمــر، باإلضافــة إلــى منصــات تقديــم املياه 
واملوز من أجل منح املتسابق الطاقة املطلوبة 
املتســابقون  يقضــي  وقــت  فــي  للمتابعــة، 
تحضيراتهــم فــي خيــم مخصصــة مثــل ذوي 
الدوليــني  والعدائــني  الخاصــة  االحتياجــات 

املحترفني والعدائني اللبنانيني املحترفني.
فــي املقابــل هناك وبعيدًا عن منصة االنطالق 
طــول  علــى  والفــرح منتشــرا  الحمــاس  يبــدو 
الرصيــف البحــري املحــاذي للمنصــة، والفرح 
مــن  إال  تأتــي  أن  يمكــن  ال  املرحــة  والــروح 
األطفــال والصغــار الذيــن شــاركوا فــي ســباق 
الـــ 5 كلــم املخصــص للصغــار، فهــذا يقفــز فــي 
الهــواء متحمســا وذاك يقــف مــع والدتــه التــي 
تمنحه الشجاعة، ولكن عند الناصية األخرى 
تقــف طفلــة ال تتجاوز تســع ســنوات تتحضر 
للســباق علــى طريقــة العدائــني املحترفــني، إذ 
تقــوم بحــركات إحمــاء محترفــة، وكأنها تريد 
بولــت  أمثــال  العالــم  عّدائــي  أســرع  منافســة 

أسرع رجل في العالم.
وتقــول مــي خليــل، رئيســة جمعيــة »بيــروت 

ماراثــون«، إن ســباق هــذه الســنة كان ُمميــزًا 
خصوصــا فــي ظــل وجــود ضيف شــرف رفيع 
املســتوى وهــو العداء األثيوبــي الدولي هالي 
جبرسيالســي، ويمنــح الثقــة لكل املتســابقني 
الذين يشاركون في املاراثون، وأشارت خليل 
إلــى أن جبرسيالســي نــوه بماراثــون بيــروت، 
علــى  للحصــول   

ً
مؤهــال أصبــح  أنــه  وقــال 

التصنيــف الفضــي بــني ســباقات العالــم، كمــا 
أكدت خليل أن فحص املنشطات كان مختلفا 
هــذا العــام، ومتطــورًا جــدًا مقارنــة بالســنوات 
املاضيــة، وذلــك ألن الرياضــة هــي أفضــل لغــة 
للتواصــل، حتــى يمســي ماراثــون بيــروت مــن 

األفضل في العالم.
فــي املقابــل، شــهدت منطقــة توزيــع الجوائــز 
وخــط النهايــة أجــواء فنيــة جميلــة خصوصا 
فــي منصــة  الفنانــة لطيفــة  فــي ظــل حضــور 
 عمت أجواء من الفرح والرقص 

ُ
الشرف، حيث

أبــرز  لكــن  واملوســيقى،  الدبكــة  أنغــام  علــى 
اإلثيوبيــة  املجموعــة  كانــت  لفتــة 

ُ
امل املشــاهد 

املؤلفــة مــن نحــو 50 امــرأة إثيوبيــة، ارتديــن 
 يرقصــن 

ّ
قمصانــا إثيوبيــة فولكلوريــة، وكــن

بالتصفيــق  العدائــني  ويســتقبلن  ويغنــني 
وصيحات التشــجيع، ووصل عدد املشــاركني 
فــي »ماراثــون بيروت« الدولي لعام 2014 إلى 
نحــو 38 ألــف متســابق، مــن بينهم نحو ألفني 

لم يسجلوا أرقاما بل شاركوا فقط للمرح.
وشارك العدد األكبر من املتسابقني في سباق 
 ركض الكبير مع الصغير 

ُ
10 كلم مرحا، حيث

والنحيف مع الســمني، وركضت العائالت مع 
الفــرح والســعادة  أطفالهــا وســط أجــواء مــن 
فتــرة  طــوال  ينقطــع  لــم  الــذي  والحمــاس 
الســابعة  الســاعة  مــن  بــدأت  التــي  الســباقات 
بتوقيــت  الظهــر  قبــل   11 الـــ  حتــى  صباحــا 
بيــروت، فــي وقــت كســرت العــداءة األثيوبيــة 
ُمالهبــت تســيجا الرقــم القياســي فــي ســباق 
النســاء بعــد أن أنهــت ماراثــون 42 كلــم خــالل 
ســاعتني و29 دقيقــة و17 ثانيــة، بينمــا كان 
ســجل باسمها هو ساعتني 

ُ
الرقم الســابق وامل

و31 دقيقة و37 ثانية.
النتائج الكاملة:

سباق 42 كلم رجال:
1- اإلثيوبي فيكادو جيرما )2,12,28(

2- اإلثيوبي عبدالله جودانا )2,13,28(
3- الكيني فيستوس النجات )2,18,51(

سباق 42 كلم نساء:
1- اإلثيوبية ُمالهبت تسيجا )2,29,12(

2- الكينية مونيكا جيبكويش )2,30,49(
سباق االحتياجات الخاصة:

1- البولنــدي رافــال ويلــك )ســاعة و8 دقائــق 
و27 ثانية(

2- اللبناني إدوارد معلوف )1,16,12(.

 من كريســتيان تيو 
ً
لوبيتيجي، لذلك نجد كال

وأوليفــر توريــس وخوســيه كامبانيــا ضمــن 
أفضــل العبــي الفريــق، إلــى جانــب أســماء مثــل 
البرازيلــي كاســيميرو املعــار مــن ريــال مدريــد، 

ومواطنه املدافع دانيلو ودا سيلفا.
ومــع االعتمــاد علــى خطــة 4-3-3 فــي كثيــر مــن 

والفائــز للتــو بجائــزة الحــذاء الذهبــي للمرة 
الثالثــة، والــذي بــات بالفعــل أســطورة لريــال 
مدريــد، وتحــّول إلــى أحــد أهــم الالعبني على 

اإلطالق«.
وأضاف رئيس الريال: »جماهير ريال مدريد 
دائمــا تريــد املزيــد. إنه أمر فــي جيناتنا. منذ 
اللحظــة التــي أظهرنــا فيهــا للعالــم أن هــذا 
الفريــق ال ييــأس أبــدًا، وأنــه يحــوز اإلنجــاز 
األكبــر فــي كل تاريــخ هــذه الرياضــة، بعشــر 
كــؤوس أوروبيــة، فكرنــا مــن فورنــا فــي بــدء 
العمل من أجل الفوز باللقب الحادي عشر«.

وتابــع: »لذلــك، عززنــا الفريــق ببعــض أفضل 
العبــي العالــم. فريــق تــّوج هــذا العــام بــكأس 

األوقــات مــع إقحــام بعــض التغييــرات، نجد أن 
املدرب الباسكي نجح في تكوين فريق قوي من 
الشــباب، مــع عدم نســيان جانب الخبــرة، الذي 
 فــي العبــني مثــل 

ً
ــص ولكنــه مــا زال متمثــال

ّ
تقل

وإيفانــدرو  مارتينيــز  جاكســون  الكولومبــي 
وريــكاردو كواريزمــا، وهــو مــا يؤهله ملواصلة 

دور البطولة على مدار املوسم الجاري.
الفريــق،  مــع  إبراهيمــي  أداء  علــى  وبالتركيــز 
نجــد أنــه منــذ رحيلــه عــن غرناطــة وانضمامــه 
الرائــع،  األداء  تقديــم  فــي  شــرع  الفريــق،  إلــى 
منــازع، بعدمــا  بــال  األساســي  لينتــزع مكانــه 
اقتنــع بــه املــدرب اإلســباني ووجــد فيــه العبــا 
متعــدد املواهــب يســتطيع اللعــب واإلجادة في 

إي مركز هجومي.

الســوبر األوروبيــة بــأداء رائــع. فــي الــدوري 
اإلسباني، نحتل الصدارة بكرة يثني عليها 
الجميــع، وفــي دوري أبطــال أوروبــا حققنــا 
حســابيا التأهــل إلــى دور الســتة عشــر قبــل 

جولتني من النهاية«.
كمــا تطــرق بيريز إلى قضايا أخرى »نعيش 
أوقاتــا رائعــة علــى الصعيــد الرياضي، وقوة 
تربــط  مدهشــة  ووحــدة  كبيــرة،  اقتصاديــة 
بيننــا. نــدرك أن كل يــوم يكــون أصعــب مــن 
حيــث املنافســة مــع منافســني أقويــاء للغاية، 
فــي أيــدي عمالقــة اقتصاديــني. كمــا أننا نمر 

بواحدة من أكبر األزمات في تاريخنا«.
)العربي الجديد، إفي(

ديوكوفيتش
التحضير »للختامية« مع المولود الجديد

بورتو.. األكثر شبابًا في القارة العجوز فلورنتينو بيريز: رونالدو أصبح أسطورة الريال

أجويرو بطل الصحافة

ياسين إبراهيمي 
من أبرز نجوم

الفريق

3031
رياضة

ألونسو يرفض التحدث عن مستقبله مع فيراري
اإلســباني  الســائق  رفــض 
مجــددًا  ألونســو،  فيرنانــدو 
التــي  الشــائعات  عــن  التحــدث 
لفريــق  انتقالــه  عــن  تتــردد 
الــذي  اإلنجليــزي  ماكالريــن 
ينافس على لقب بطولة العالم 
الكبــرى  الجائــزة  لســباقات 
»فورمــوال-1«.  للســيارات 
»جلوبــو  صحيفــة  ونقلــت 
عــن  البرازيليــة  ســبورت« 

ألونســو ســائق فريق فيراري قوله: »ليســت اللحظة املناســبة للتحدث عن 
هذا األمر لن أعود للتحدث مجددًا عن مستقبلي«.

زفوله يصعد للمركز الرابع في الدوري الهولندي 
املرحلــة  منافســات  علــى ضيفــه جرونينجــني 2-صفــر، ضمــن  زفولــه  فــاز 
الثانيــة عشــرة مــن الــدوري الهولنــدي. وارتقــى زفولــه إلــى املركــز الرابــع بـــ 
20 نقطــة، فــي حــني بقــي جرونينجــني عاشــرًا بـــ 17 نقطة. وفــاز ألكمار على 
مضيفــه نــاك بريــدا 1-صفــر بهــدف، ليصبــح رصيــده 18 نقطــة فــي املركــز 

السادس.

تركي يفوز بذهبية بطولة العالم للكارتيه
فــاز الالعــب التركــي أنــس أركان ببطولــة العالــم للكارتيــه، بعــد تغلبــه علــى 
منافســه اإليرانــي »ســاجاد غنجــزاده« بنتيجة 5-4 فــي نهائي وزن ما فوق 

84 كلجم.

كورتراييك يهزم متذيل الدوري البلجيكي
فــاز كورتراييــك علــى ضيفــه ليرس بهــدف نظيف، ضمن منافســات الجولة 
الخامســة عشــرة للــدوري البلجيكــي لكــرة القدم؛ وبهذا الفــوز ارتفع رصيد 
كورتراييــك إلــى 22 نقطــة فــي املركــز الســادس، بينمــا تجمــد رصيــد ليــرس 

عند 12 نقطة في املركز السادس عشر واألخير.

العب الريشة الطائرة لي ينفي الغش
نفــى لــي تشــونج وي املصنــف 
الريشــة،  فــي  عامليــا  األول 
الغــش أو االعتمــاد علــى مــواد 
فــي  ســقوطه  رغــم  محظــورة، 
وكتــب  للمنشــطات،  اختبــار 
صفحتــه  فــي  عامــا(   32( لــي 
الرســمية علــى موقعــي تويتــر 
الجماهيــر  يشــكر  وفيســبوك 
وينفــي  مســاندتهم،  علــى 
استخدام املنشــطات للحصول 

علــى مزيــة إضافيــة، وقــال »لــم أقــم باالحتيال أبــدا وال اعتمــدت مطلقا على 
مواد محظورة«.

مصرع مشجع أرجنتيني بعد سقوطه 
من المدرج

لقــي أحــد مشــجعي فريــق بلجرانــو األرجنتينــي مصرعه، بعد ســقوطه من 
أعلــى مــدرج عقــب احتفالــه بهــدف فريقــه أمــام ديفينســا إي خوستيســيا، 
فــي مبــاراة ضمــن الجولــة الـــ15 مــن الــدوري األرجنتيني وأكــد نائب رئيس 
بلجرانو، أبراهام روافيل، أن املشجع يدعى كارلوس فرنانديز.  وكان يبلغ 
مــن العمــر 22 عامــا، وســقط املشــجع للخلــف مــن ارتفــاع 25 متــرًا، مــا أدى 

إلصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى حيث وافته املنية.

أخبار مختصرة

تقرير

 لنيمــار، وفي الهدف الثانــي جعلني منفردًا بالحارس، لقد 
ً
صنــع هدفــًا جميــا

 لجهــود الفريق، لقد 
ً
تأقلــم جــّدًا مــع أســلوب لعــب الفريــق، ما حــدث كان تكليا

كان املنافــس أفضــل فــي الشــوط األول، وفــي الثانــي تفوقنــا فــي كل النقــاط، 
خلقنا فرصًا ونجحنا في قلب النتيجة

جوردي ألبا )العب برشلونة اإلسباني(

¶  ¶  ¶
رب ضــارة نافعــة، اإلصابــات قــدر ال مفــر منــه، أتمنــى أن يثبــت البــدالء الذيــن 
انضمــوا ألول مــرة جدارتهــم بارتــداء قميــص منتخــب مصــر، مــن دون شــك 
اإلصــرار  لدينــا  لكــن  تونــس،  وبعدهــا  الســنغال  أمــام  جــّدًا  صعبــة  مهمتنــا 
والتصميــم علــى تحقيــق الفــوز، ونرغــب بشــكل صــادق فــي التأهــل إلــى كأس 
األمم لنضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح الستعادة مكانتنا األفريقية.
شوقي غريب )مدرب املنتخب املصري(

¶  ¶  ¶
العب الوسط هو شخص يجيد الدفاع ويساعد الاعبن اآلخرين على اللعب، 
علــى رامســي التركيــز علــى ذلــك، أعتقــد أنــه ال ينبغــي عليــه التقيــد بمــا يقولــه 
النــاس بــل باألســلوب الــذي تريــد اللعب بــه وبالطريقة التي يجب ان تســير بها 

املباراة.
أرسني فينجير )مدرب أرسنال اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
نحــن نســعى للتحســن أيضــًا، هــذه هــي فكرتنــا منــذ اليــوم األول، أّيــًا كان مــا 
ســيحدث، ال نســتاء مــن املديــح ألن الاعبــن يســتحقونه، أنــا فخــور بتدريــب 
هــؤالء الاعبــن، يوجــد منــاخ إيجابــي للغاية بينهم واحتــرام وإعجاب وروابط 

شخصية، وكل هذا ال يؤثر على جديتهم.
نونو إسبيريتو )مدرب فالنسيا اإلسباني(

¶  ¶  ¶
إذا خســرنا أمــام التفيــا فإننــي ســوف اتخــذ القــرار املنطقــي، لــم أتحــدث مــع 
 ،

ً
الاعبن حول هذا األمر لكن بالنسبة لي فإن التعادل أيضًا لن يكون مقبوال

ما زلت أملك الكثير من الحماس للتحدث مع الاعبن الصغار، أشعر بطاقتهم 
وأسأل الاعبن دائمًا إذا ما كانوا يفهمونني ويتواصلون معي.

إذا وصلنــي الشــعور بأنهــم ال يرغبــون فــي وجــودي فإنني ســأتوقف، لكن لم 
يصلني هذا الشعور عبر التشكيلة الحالية.

جوس هيدينك )مدرب املنتخب الهولندي(

¶  ¶  ¶
الفــوز كان مهمــًا للغايــة بعــد النتائــج األخيــرة، وقــد حققناه في الشــوط الثاني 
وبــذل الاعبــون جهــدًا كبيــرًا. امتاكنــا لاعبــن كبــار كان حاســمًا مــن أجــل 
إنهاء اللقاء لصالحنا. أفضل ما فعلناه اليوم أننا لم نستسلم، والقرارات التي 
يتخذها املدرب نؤمن دومًا بأنها الصائبة، ألنه هو من يرى األفضل للفريق.
 آندوني زوبيزاريتا )املدير الرياضي لبرشلونة(

فوز ديوكوفيتش بكأس 
األساتذة يجعله ثالث العب 

يفوز بالبطولة ثالث مرات

شهد ماراثون بيروت لعام 2014 مشاركة نحو 38 ألف متسابق، وحصد اإلثيوبيون مراكز الصدارة، في وقت عّمت 
أجواٌء من الفرح شوارع بيروت التي كانت مخصصة للسباق، ليركض الجميع من كل األعمار

ماراثون بيروت
اإلثيوبيون في الصدارة... والفرح يغمر الشوارع

قالوا

إكسبرسو صباحي

لحظة انطالق سباق 10 كلم في ماراثون بيروت )حسين بيضون(

)Getty/بورتو البرتغالي )خوان مانويل سيررانو

)Getty( »سيرجيو أجويرو الذي سجل هدفي »السيتي

)Getty( العب التنس الُمصنف أول عالميًّا نوفاك ديوكوفيتش

رونالدو 
وفلورنتينو 
بيريز)هيليوس دي 
)Getty/ال روبيا
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ساحة فرحات حشاد
قبل أن تختفي صورُة الشهيد من المشهد

باريس ـ محمد المزديوي

أصبحــت باريــس أجمــل باختراق 
التــرام لبعــض مناطقهــا. وأحيانا 
يتمنــى املــرء لــو أن هــذه الوســيلة 
كلهــا،  املدينــة  فــي  تتوالــد  للســفر  املريحــة 
وأمســتردام.  لشــبونة  قلــب  حــال  هــو  كمــا 
تمتــع  بــأن  لــك  يســمح  ألنــه  ُمريــٌح  التــرام 
َبَصــرك فتــرى كل شــيء، البشــر واملحــالت 
تنفتــح  حــني  تتنفــس  وأن  والواجهــات، 
دون  مــن  تصعــد  أن  وحتــى  بــل  األبــواب، 
تذكــرة إن كنــت فقيــرا محتاجــا، وهــو مــا ال 
يســمح بــه ميتــرو األنفاق املخيــف، أحيانا، 

والصارم. 
وال بــد لراكــب التــرام رقــم 3 الــذي ينطلــق من 
جسر كاريغليانو إلى بورت دي فانسان، إال 
أن يرى، وهو يتجه نحو بورت دي فانسان، 
مغــادرا محطــة بــورت ديفــري، أو نــازال فــي 
محطة ماريز باستيي، صورة ضخمة لرجل 
ذي مالمح شرقية بشارب غزير. إنه فرحات 
حشــاد، املناضــل النقابــي التونســي الكبيــر، 
للشــغل  التونســي  العــام  االتحــاد  مؤســس 
ســنة 1946، والــذي لعــب أدوارا طليعيــة فــي 
املغــرب  دول  فــي  العماليــة  الطبقــة  توحيــد 
العربــي وشــكل معارضــة حقيقية الســتبداد 

أُِحبَُّك يا َشعب )العربي الجديد(

الرئيــس الراحــل الحبيــب بورقيبــة وســاهم، 
بقوة، في خلع زين العابدين بن علي. 

ديســمبر/  5 فــي  حشــاد  فرحــات  اغتيــل 
فــي  حينهــا  وكان   ،1952 األول  كانــون 
الثامنة والثالثني من عمره، بسبب نضاله 
عــن  وحريتهــا  تونــس  اســتقالل  أجــل  مــن 
التونســية  الروايــة  الفرنســي.  االســتعمار 
املقيــم  مــن  بإيعــاز  إنــه  تقــول  لألحــداث 
العــام الفرنســي دو هوتكلــوك والســلطات 
التاريخيــة  حشــاد  زيــارة  وبعــد  األمنيــة، 
لألمــم املتحــدة فــي 4 أبريل/نســيان التقــى 
خاللهــا، برؤســاء ممثلــي الــدول األعضــاء 
فــي  النظــر  أجــل  مــن  األمــن  مجلــس  فــي 
القضية التونســية. ويقال إن منظمة »اليد 
التــي تشــرف عليهــا  اإلرهابيــة،  الحمــراء« 
االســتخبارات الفرنسية واملكلفة باألعمال 
ــم عمليــة االغتيــال، وإن كان 

ّ
القــذرة َمــن نظ

ينفــي  الشــهيد،  ابــن  حشــاد،  الديــن  نــور 
املصالــح  أن  ويؤكــد  املنظمــة،  مســؤولية 
وزارة  فــي  وموظفــني  لفرنســا  املختصــة 
الدفــاع الفرنســية هــم مــن رصــدوا الراحــل 

ذوا جريمة االغتيال.   
ّ
ونف

لــم يكــن غريبــا أن تشــتعل املــدن فــي املغرب 
العربــي كلــه احتجاجــا علــى اغتيالــه، وهو 
تســتخدم  الفرنســية  الســلطات  جعــل  مــا 

الرصــاص الحــي لقمــع املتظاهريــن. ولعــل 
هــذه التظاهــرات تشــهد علــى أن النقابــات 
تمتهــن  كانــت  الفتــرة  تلــك  فــي  املغاربيــة 

العمل السياسي املناضل، بامتياز.  
الحميــد  عبــد  الجزائــري  الراحــل  يكتــب 
فــي  نجــح  أنــه  فيــرى  حشــاد  عــن  مهــري 
فــي  املغربيــة  الوحــدة  بــذور  »تغذيــة 
صفــوف العمــال مــن جزائريــني وتونســيني 
ومراكشــيني )مغاربــة( وجعلهــم يتطلعون 
إلــى اليــوم الذي تبرز فيــه جامعة النقابات 
»نجــح  أنــه  كمــا  الوجــود«،  إلــى  املغربيــة 
فــي إخــراج القضايــا املغربيــة إلــى النطــاق 
العاملــي«. وينظــر مهري إلــى تأثير العميق 
اغتيــال حشــاد فــي املغــرب العربــي والعالم 
باعتبــاره »خيــر دليــل على أن حشــاد نجح 

في مهمته ورسالته«. 
الثالثــة  الباريســية  املقاطعــة  فــي  نحــن 
علــى  املســيطرة  الرجــل  وصــورة  عشــرة. 
املشــهد كلــه، تشــهد عليهــا لوحــة تذكاريــة 
علــى  الكبيــر  الراحــل  اســم  إطــالق  تعلــن 
ذّكــر األجيــال كلها 

ُ
ســاحة تحمــل اســمه، وت

بنضــال هــذا الرجــل االســتثنائي مــن أجــل 
أبريــل/  30 فــي  ذلــك  تــم  بلــده.  اســتقالل 

وثورتهــا  لتونــس  تحيــة   .2013 نيســان 
املعاصــر.  لتاريخهــا  العاملــة،  وطبقتهــا 

والقضائيــة  التنفيذيــة  الســلطات  لكــن 
فــي باريــس ال تــزال تحيــط قصــة االغتيــال 
بالغموض والكتمان كما حدث مع اغتيال 
املناضــل اليســاري املغربي املهدي بنبركة، 

وإخفاء جثمانه.
كتــب  أســفلها  وفــي  جــدا،  كبيــرة  الصــورة 
هــذه  ولعــل  ــعب. 

َ
ش يــا  ــَك  ِحبُّ

ُ
»أ بالعربيــة: 

بينة تجيب على أســئلة 
ُ
الجملــة العربيــة امل

كثيــر ممــن يريــدون معرفة الرجل. الســاحة 
قلــب  فــي  هــي ســاحة فرحــات حشــاد  اآلن 

 كان ُيراهن على هذا، يوما.
ْ
باريس. َمن

أن  تطــق  لــم  فباريــس  يطــول،  لــن  الرهــان 
أزمــة  وبحجــة   ، ضحيتهــا  وجــه  تــرى 
العقــار فــإن الصــورة الضخمــة الســابقة لن 
تكــون بعــد أشــهر قليلــة إال أثــرًا َبعــد عــني. 
الساحة سيتم تقطيعها والحائط الضخم 
ستغطيه عمارات جديدة ومكاتب جديدة.

راِكُب الترام، أو الواقف في »ساحة فرحات 
بــد  ال   ،Place Farhat Hached حشــاد« 
وأن ينتبــه إلــى أن الصــورة الكبيــرة بــدأت 
أو  األســفل،  جزئهــا  مــن  ــع 

َ
قط

ُ
ت تتقلــص، 

تغطيها الجدران الطرية الصاعدة. اختفت 
الكبيــرة  والصــورة  شــعب«،  يــا  »أحّبــك 
زوارهــا  تــودع  امليــدان  علــى  املســيطرة 
تتــوارى،  وهــي  لحظــة،  كل  وعشــاقها، 

سنتمترا سنتمترا.
حشــاد،  فرحــات   

َ
ســاحة  

ُ
الســاحة ســتظل 

ولكــن املــكان ســيصبح موشــحا. إذ ونحــن 
نقــرأ اللوحــة املعدنيــة ســنلتفت بحثــا عــن 
األلفــة،  تمنــح  كانــت  التــي  الرجــل،  صــورة 
عــن  تمامــا  غابــت  قــد  أنهــا  وسنكتشــف 
املشــهد. أي أن الرجــل انتقــل مــن حميميــة 

العالقة إلى عمق التاريخ واألسطورة.

تم نقل جثمان 
فرحات حشاد 

على مركب صغير 
إلى جزيرة قرنقة 

)صفاقس( مسقط 
رأسه، حيث قامت 
أسرته بدفنه هناك 
من دون مشيعن

■ ■ ■
يحتفل التونسيون 

سنويًا بذكرى 
استشهاده كما 

أنشئت باسمه جامعة 
في مدينة سوسة 

■ ■ ■
في عام 2005 تم بناء 

مدرسة في مدينة 
جنن بالضفة الغربية 

املحتلة على نفقة 
نقابة العمال التونسية 
باسم مدرسة الشهيد 

فرحات حشاد 
الثانوية

باختصار

يظل استشهاد فرحات حشاد، مناسبة للتذكير بنضال تونس من أجل االستقالل. كما أن طريقة اغتياله تبقى وصمة عار على 
جبين فرنسا الرافضة لغاية اآلن الكشف عن تفاصيل اغتياله، تماما كما تفعل مع المهدي بنبركة

هوامش

أمجد ناصر

كثيــرون مــن فناني القرون املاضية عاشــوا معدمن، 
الــذي  فــان كــوخ  ، مثــل  وماتــوا كذلــك. بعضهــم جــنَّ
ــن، بالــكاد، مــن بيــع عمــٍل، أو اثنــن، مــن طريــق 

َّ
تمك

أخيــه العامــل فــي مهنــة بيــع اللوحــات الفنيــة ألثريــاء 
نهايــة القــرن التاســع عشــر. لكــن بعــض هــؤالء الذين 
لــم يجــدوا، أحيانــًا، مــواد عملهــم األوليــة، كالفراشــي 
واأللوان، أصبحوا مليارديرات، وهم عظام في القبور. 
مفارقة، أليس كذلك؟ لكنها لم تعد تدعو إلى العجب، 
فقــد اســتنفد هــذا الــكام معناه من فــرط تكراره، وال 
جديد فيه سوى أن الواقع يمعن، بنوٍع من امليلودراما 
الهنديــة، فــي تكــراره، علــى مــا يبدو. فمــا يحصل في 
ســوق الفــن التشــكيلي العاملــي يفوق الخيــال، ويغادر 
كل منطق )حتى على املستوى التجاري( ما يجعلنا 
أمام سباق في األرقام القياسية، وليس أمام لوحة أو 
تمثال، أو تجربة فنية، أيًا كانت عظمتها، أو فرادتها، 
كتــاب  معيــار   

َّ
ليحــل هنــا،   ، الفنــيُّ يختفــي  بحيــث 

غينيــس. ومــن طبيعــة األرقــام القياســية أنهــا تغــري، 
ملجــرد التحــدي أو املباهــاة، بكســرها. هذا هو األصل 

ســر. هكــذا، 
ْ
ك

ُ
لت التــي وجــدت  القياســية  األرقــام  فــي 

قــد نبــدأ ببيــع لوحــة لفــان كــوخ، إيــاه، بمليــون دوالر، 
، ثــم نصــل إلــى العشــرة والعشــرين والثاثــن 

ً
مثــا

والخمسن مليون دوالر، وقد ال ننتهي بمائة مليون 
دوالر، ثمن لوحٍة لفناٍن قطع أذنه »تعبيرًا« عن الحبِّ 
المــرأة أرعبتهــا هــذه الفعلة، بــدل أن تفهمها »قربانًا« 

صغيرًا على مذبح الحّب! 
ما يدعوني للعودة إلى هذا الجنون الذي يجتاح سوق 
لت فيها شــركة  الفنون هو الليلة التاريخية التي ســجَّ
أيــام، رقمــًا قياســيًا  قبــل  الفنــون،  لتجــارة  ســوثبيز 
جديــدًا فــي تاريــخ عملهــا البالــغ 270 عامــًا، حيث بلغ 
حصــاد تلــك الليلــة، في نيويــورك، 264 مليون دوالر، 
لبضعــة أعمــال فنيــة، شــارك فيهــا مضاربــون مــن 
أربعن بلدًا. ما هو مدهش، حقًا، في معروضات هذا 
نت منحوتاٍت، وهي جنٌس فنيٌّ غير  املزاد أنها تضمَّ
ٍب في سباق األرقام القياسية، واألغرب من ذلك،  محبَّ
قه تمثال برونزي 

َّ
في ظني على األقل، الرقُم الذي حق

واحــد نحيــل ال يخطــئ عابر الفنون التشــكيلية اســم 
صاحبه، فهذا النحول املسلول املتطاول هو البصمة 

الكاملة لجياكوميتي. 

جياكوميتــي  ألبرتــو  السويســري  الفنــان  يعــش  لــم 
. فهو ولد لعائلة فنية من 

ً
حياة ضنكة. ولم يمت نكرة

الطبقة الوسطى، وعاش في وسط أهم الحركات الفنية 
التــي عرفهــا العالم الغربي )التكعيبية، فالســوريالية( 
ومــات علمــًا فــي ســاحته ومجالــه، ولكنــي ال أظــن أنــه 
كان يتوقــع، فــي ســابع ســموات خيالــه، بيــع إحــدى 
منحوتاته النحيلة، الطاعنة في عزلتها وهشاشــتها، 
بأكثــر مــن مائــة مليون دوالر. هذا رقــم فلكي لتمثال 
هــذه  تغيــر  لــن  عربــة«،  فــي  »امــرأة  يدعــى  برونــزي، 

املايــن مــن نحولــه الذاهــب نحــو الفنــاء كصوفيٍّ من 
برونــز أو جــّص، بــل، العكــس، تبــرزه مفارقــة عجيبــة 
على زمننا العوملي. ليس جياكوميتي عاديًا في عالم 
النحت. هذا أكيد، ولهذا السبب، كتب عنه كثيرون من 
مشــاهير زمنــه، أبرزهــم جان جينيــه. إنه فنان العزلة 
والهشاشــة واالّمحــاء. يعمــل علــى تماثيلــه املتطاولــة، 
تهــا 

َّ
ــًا، حتــى لتــكاد تختفــي مــن فــرط رق

َّ
نحتــًا وحت

وهشاشــتها. األمــوال »النظيفــة«، في هــذه الحالة، هي 
التــي تمعــن فــي نفــي املعنــى الكامــن فــي عــروق هــذه 
 عــن 

ً
التماثيــل النحيلــة. جياكوميتــي ليــس مســؤوال

تحــّول معنــى تماثيله إلــى أرصدة، بل املال الذي يظن 
)وهــا هــو يســتطيع( أنــه قــادر علــى شــراء كل شــيء، 
وإفــراغ كل شــيء مــن معنــاه، أو تحويلــه إلــى شــيء 

آخر غير أصله.
الليلــة  تلــك  شــهدت  أكثــر،  املفارقــة  تكتمــل  ولكــي 
)قــد  القليلــة  اللوحــات  مــن  بيــع واحــدة  النيويوركيــة 
تكون الوحيدة( التي باعها فان كوخ كي يســدَّ رمقه 
الفعلــي واملجــازي. ال أعلــم كــم بــاع ســيد التعبيريــة 
لوحتــه تلــك، ولكنــي أعــرف أنهــا بيعــت فــي نيويــورك 

ملضارٍب آسيويٍّ بأكثر من خمسن مليون دوالر!

امرأة نحيلة في عربة

وأخيرًا

جياكوميتي ليس مسؤوًال 
عن تحّول معنى تماثيله إلى 

أرصدة، بل المال الذي يظن أنه 
قادر على شراء كل شيء
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