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أخطر اختراق إسرائيلي لحزب اللّه

النفط 
سيناريوهات 

2015

توقعات بعودة األسعار إلى االرتفاع  )جاسون ألدون/بلومبرغ(

بغداد ـ العربي الجديد

يكشف مسؤول بارز في حكومة رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي )الصورة(، عن إقرار خطة 
جــديــدة تــتــشــارك فــيــهــا أطــــراف دولــيــة وإقليمية 
هدفها النهائي تفكيك تنظيم »داعش« من الداخل.

ويـــقـــول املـــســـؤول الــعــراقــي لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
إن »الــخــطــة تـــقـــوم عــلــى مــحــوريــن وضـــمـــن مــدة 
ال تـــتـــجـــاوز عـــامـــا واحـــــــدًا، وتــــشــــارك فــيــهــا ست 
 عــن الــعــراق وعـــدد مــن الــدول 

ً
دول عربية فــضــا

الغربية«. ووفقا للمصدر، »يتضمن املحور األول 

ــادات تنظيم داعــش  ــيـ حــصــر أســمــاء أعــضــاء وقـ
مــن غــيــر الــعــراقــيــن والــســوريــن، عــلــى أن تتولى 
كل دولة تشارك في التحالف الدولي أو داعمة له 
داعــش في  مــع  العاملن  أســمــاء مواطنيها  تقديم 
العراق وسورية، وتوفير معلومات كاملة حولهم، 
إلــى لجنة  وتسلم األســمــاء ضمن قــوائــم رسمية 

متخصصة بماحقتهم«.
الــثــانــي يتضمن  ويــضــيــف املـــصـــدر أن »املـــحـــور 
التي  املشتركة  الدولية  اللجنة  زرع عماء لصالح 
وغربية،  عربية  اســتــخــبــارات  أجــهــزة  مــن  تتألف 
يمكن وصفها بأنها األكبر من نوعها عبر تاريخ 

الــتــعــاون الــعــربــي الــغــربــي فــي ملف اإلرهــــاب، في 
والكشف عن معلومات  أولــى لشراء ذمــم  خطوة 
ويشدد  البارزين«.  القادة  الصطياد  استخبارية 
املتحدة ودوال غربية  »الــواليــات  أن  املــصــدر على 
عــلــى تفكيك داعــــش، معتمدة في  تــراهــن  أخـــرى 
ذلك على  الخافات التي بدأت تظهر بن قياداته 
وتحديدًا تلك التي انضمت للتنظيم وال تزال تدين 
الــظــواهــري«،  أيمن  القاعدة  تنظيم  لزعيم  بــالــوالء 
الفتا إلى أن »هذا أساس فكرة محاولة االختراق 
بفتح جبهة  كــبــيــر،  حــد  إلـــى  التنظيم  وإضـــعـــاف 
التناحر واالقتتال الداخلي كما في سورية اليوم«.

من جهة ثانية، يكشف مسؤول عسكري عراقي 
عـــن مــقــتــل ثــمــانــيــة قــيــاديــن بـــارزيـــن فـــي تنظيم 
ــــش(، مــنــذ بـــدء غـــارات  ــة اإلســامــيــة« )داعــ »الـــدولـ
للتنظيم  تابعة  مــواقــع  بقصف  الــدولــي  التحالف 
والــســوريــن،  العراقين  مــن  غالبيتهم  الــبــاد،  فــي 
وقضوا في غارات استهدفت تحديدًا محافظتي 
ذت 

ّ
األنبار ونينوى. ويوضح أّن »قوات التحالف نف

منذ شهر سبتمبر/أيلول 1352 ضربة جوية في 
الـــغـــارات أميركية،  أّن »غــالــبــيــة  الـــعـــراق، مــوضــحــا 

تليها الفرنسية«.
]التفاصيل ص. 2[

خطة دولية لتفكيك »داعش«
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يتحّول معركة سياسية.
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ربما تكون أسعار النفط قد 
قاربت القاع، لكن مستقبل 

هذه السلعة يبقى مجهوًال، 
وخصوصًا أن سيناريوهات أسعار 

النفط في عام 2015 تحمل 
مؤشرات الصعود مجددًا.
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رئاسيات تونس

مواجهة معاوني المرشحين
التونسية هي محور  االنتخابات  من  الثانية  الجولة  الفوز في  أحقية 

»المواجهة« بين معاوني المرشحين الرئاسيّين. ]4ـ5[



يُمكن  ما  اهلل  حزب  كشف 
وصفه بالخرق اإلسرائيلي األبرز 
مسؤوًال  توقيفه  مع  صفوفه،  في 
التعامل  بتهمة  المستوى،  رفيع 
الئحة   .2006 عام  منذ  إسرائيل  مع 
ضرب  أهمها  لكن  طويلة  االتهامات 

وحدة العمل الخارجي في الحزب

دمشق ـ أنس الكردي

ــلــــوب الــــتــــفــــاوض الــــــذي بــاتــت  يـــبـــدو أن أســ
حة مع 

ّ
تعتمد عليه املعارضة السورية املسل

القوات النظامية، في اآلونة األخيرة، يؤتي 
ثماره حتى اآلن. إذ استفادت املعارضة من 
الــخــبــرة الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا، بــعــد مضي 
نحو أربع سنوات على بدء الثورة، معطوفة 
عــلــى الـــقـــوة الــتــي أضــحــت تــتــمــتــع بــهــا، من 
الرغم  التفاوضي، على  أجل فرض منطقها 
مــمــا يــصــاحــب هـــذا األســـلـــوب مــن انــتــقــادات 

سياسية قد تحرق األصابع.
لكن في املقابل، قد تكون هــذه آخــر الحلول 
الــتــي قــد تــلــجــأ إلــيــهــا املــعــارضــة، بــعــد فشل 
جــمــيــع املـــحـــاوالت الــســيــاســيــة لــلــحــوار بني 
الطرفني، واضطرارها في الكثير من األحيان 
إلـــى تــوقــيــع هــــدن، تــخــدم الــنــظــام بــالــدرجــة 
األولى. ويتمثل األسلوب الذي تعتمد عليه 
عن  الخدمات  بقطع  التهديد  فــي  املعارضة 
املناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا املـــــاء والـــكـــهـــربـــاء، ومــــع أن 
املعارضة قد تكون أول من يتضرر من ذلك.

املــعــارضــة، بــدايــة وبشكل جزئي،   ونجحت 
ت قــوات النظام 

ّ
في وادي بــردى، بعدما شن

الــشــهــر املـــاضـــي حــمــلــة عــســكــريــة، مـــن أجــل 
اقتحام قريتي عني الفيجة وبسيمة، إذ قامت 
العاصمة  عــن  الفيجة  عــني  نبع  مياه  بقطع 

أربيل ـ العربي الجديد

بدأ برملان إقليم كردستان العراقي إجراءات 
عملية من أجل تهيئة مسودة دستور لإلقليم 
في  الــعــام،  الشعبي  االستفتاء  على  لطرحها 
ــزيـــد مــــن االســتــقــالــيــة  ــــى مـ خـــطـــوة تــشــيــر إلـ
ــــى االنـــفـــصـــال.  ــردي الـــســـاعـــي إلـ ــكــ لــإلقــلــيــم الــ
وافتتح البرملان في إقليم كردستان األسبوع 
ــلــــســــات مـــنـــاقـــشـــة حـــــــول كــيــفــيــة  الــــحــــالــــي جــ
ــان قـــد وضــعــهــا  ــرح مـــســـودة لـــلـــدســـتـــور، كــ طــ
عــلــى مــراحــل امــتــدت تــســع ســنــوات وأجــريــت 
تعديات عديدة عليها، على االستفتاء العام 

إلقراره.
من جهته، أوضح سكرتير البرملان، فخرالدين 
 نواب البرملان بدأوا بمناقشة وضع 

ّ
قادر، أن

كردستان  إقليم  دســتــور  طــرح  م 
ّ
ينظ قــانــون 

على االستفتاء العام.
وسبق لألحزاب السياسية الكردية أن أبدت 
ــتــــور لـــإلقـــلـــيـــم، لــكــنــهــا  تـــأيـــيـــدهـــا لـــوضـــع دســ
تــخــتــلــف حـــول بــعــض مـــــواده، لـــذا يــتــوقــع أن 
تـــجـــري عــمــلــيــة مـــراجـــعـــة لـــلـــمـــواد الــخــافــيــة 

بهدف االتفاق على صيغ موحدة لها.

بغداد ـ العربي الجديد

 النتائج التي حققتها القوات العراقية 
ّ
يبدو أن

أو قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي عــلــى األرض في 
ــة«  ــيـ ــد تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة اإلســـامـ حـــربـــهـــا ضــ
)داعـــــش( مــنــذ نــحــو أربــعــة أشــهــر، ال ترضي 
دول الــتــحــالــف، وهـــو مــا دفـــع االســتــخــبــارات 
الــغــربــيــة والــعــربــيــة إلـــى الــتــحــرك للبحث عن 
طريقة جديدة تعزز من خالها حربها ضد 
التنظيم في الوقت الذي تمّكنت فيه طائرات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، وفـــق مــا يكشفه مــســؤول 
الجديد«، من قتل  لـ »العربي  عسكري عراقي 
ثــمــانــيــة قــيــاديــني بـــارزيـــن فــي الــتــنــظــيــم، منذ 
بدء غارات التحالف، غالبيتهم من العراقيني 
ــارات اســتــهــدفــت  ــ والـــســـوريـــني، وقـــضـــوا فـــي غـ

تحديدًا محافظتي األنبار ونينوى.
ويكشف مسؤول بارز في الحكومة العراقية، 
إقــرار خطة جديدة تتشارك فيها أطــراف  عن 
دولــــيــــة وإقــلــيــمــيــة هـــدفـــهـــا الـــنـــهـــائـــي تــفــكــيــك 
تنظيم »داعش« من الداخل. ويقول لـ »العربي 
الـــجـــديـــد« إن »الـــخـــطـــة تـــقـــوم عــلــى مــحــوريــن 
وضمن مدة ال تتجاوز عامًا واحــدًا، وتشارك 
 عن العراق وعدد 

ً
فيها ست دول عربية فضا

مــن الـــدول الغربية أبــرزهــا الــواليــات املتحدة 
وبريطانيا وفرنسا«.

ــوزاري، »يــتــضــمــن املــحــور  ــ ووفــقــًا لــلــمــصــدر الــ
األول حصر أسماء أعضاء وقيادات التنظيم 
من غير العراقيني والسوريني، على أن تتولى 
ــة تــشــارك فــي الــتــحــالــف أو داعــمــة لــه،  كــل دولـ
بتقديم أسماء مواطنيها العاملني مع داعش 

دمشق. ونجح األمر، عبر إبرام قوات النظام 
هدنة مع املعارضة، تضمنت إيقاف حملتها 
العسكرية واإلفـــراج عن معتقات من وادي 
بــــــردى، وانــســحــابــهــا مـــن الـــنـــقـــاط املــحــيــطــة 
بــإعــادة  املــعــارضــني  قــيــام  مقابل  بالقريتني، 

ضخ املياه إلى العاصمة.
ــراج عن  ــ ــ ــر الـــنـــظـــام بـــعـــدهـــا، إلــــى اإلفـ واضـــطـ
خــمــس مــعــتــقــات وطــفــل، عــلــى الــرغــم خرقه 
ــة عـــبـــر قــصــفــه بــــمــــضــــادات الـــطـــيـــران  ــدنـ ــهـ الـ
الــبــســاتــني املــرتــفــعــة مــن عــني الــفــيــجــة، إال أن 
املعارضة لم تلجأ إلى قطع املياه مرة أخرى، 
ــل فــي  ــحـ ــذا الــــســــاح مـــفـــتـــاح الـ ــ كــــي يــبــقــى هـ

النزاعات الكبرى.
قـــد حقق  ــــردى  بـ ــفـــاق وادي  اتـ ــان  كــ مـــا  وإذا 
خاله  ضمنت  للمعارضة،  محدودًا  نجاحًا 
إطاق سراح بعض املعتقات وعدم اقتحام 
ــبــرم قــبــل نحو 

ُ
ــوادي، فـــإن االتــفــاق امل ــ قـــرى الـ

أسبوع، قد نجح بشكل كامل، حني اضطرت 
قــــــــوات الــــنــــظــــام إلـــــــى إطــــــــاق ســــــــراح ســبــع 
مــعــتــقــات بــعــد 48 ســـاعـــة عــلــى اعــتــقــالــهــن، 
املناطق  إلدارة  اإلسامية  »الهيئة  قــرار  إثــر 
ــّررة«، واملــشــكــلــة مــن عـــدد مــن الفصائل  ــحـ املـ
الـــعـــســـكـــريـــة بــــإدلــــب، بــقــطــع جــمــيــع الـــطـــرق 

املؤدية إلى املدينة، وقطع املياه والكهرباء.
وبعد تهديد »الهيئة اإلسامية« بدأت قوات 
النظام في إطاق سراح النساء، بالتنسيق 
ــر« الــــســــوري،  ــ ــمـ ــ ــــال األحـ ــهـ ــ مــــع مــنــظــمــة »الـ

ويـــقـــول أســـتـــاذ الـــقـــانـــون فـــي جــامــعــة صــاح 
الـــديـــن فـــي أربـــيـــل، عــبــد الــحــكــيــم خـــســـرو، إن 
وضــع دســتــور إلقليم كردستان سيكون من 
عن  بــداًل  للتشريع،  مرجعًا  »يشكل  أن  شأنه 
الـــبـــرملـــان الـــــذي ال يــســتــطــيــع أن يــمــضــي في 

عملية التشريع بغياب الدستور«.
ويعتمد بــرملــان كــردســتــان فــي أحــيــان كثيرة 
على مــا يصدر فــي بــغــداد مــن قــوانــني ليقوم 
بإضفاء بعض التغييرات عليها قبل إقرارها. 
القوانني  العمل بالكثير من  كما قام بإيقاف 
مع  تتناسب  ال  بأنها  يعتقد  الــتــي  العراقية 

إقليم كردستان.
»العربي الجديد«  ويلفت خسرو، في حديث لـ
إلى أن »املصادقة على الدستور ستؤدي إلى 
 عن 

ً
السياسي لإلقليم، فضا النظام  اكتمال 

دوره في منع حصول الخافات الكبيرة بني 
القوى السياسية«.

ــان  ــرملــ ــلــــى بــ ــتــــور عــ ــلــــدســ ــروع لــ ــ ــشــ ــ وطـــــــــرح مــ
كــردســتــان ألول مـــرة فــي عـــام 2005، ثــم قــدم 

املشروع بعد تعديات في عام 2009.
ــانــــت خــــافــــات األحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــي  وكــ
أمــام طرح  الرئيسي  العائق  كردستان  إقليم 

في العراق وسورية، وتوفير معلومات كاملة 
ــانـــي، وفــق  ــثـ ــم«. ويــتــضــّمــن املـــحـــور الـ ــهـ ــولـ حـ
اللجنة  لــصــالــح  عــمــاء  »زرع  ذاتـــــه،  املـــصـــدر 
الـــدولـــيـــة املــشــتــركــة الـــتـــي تــتــألــف مـــن أجــهــزة 
يمكن وصفها  وغــربــيــة،  عربية  اســتــخــبــارات 
التعاون  تاريخ  عبر  نوعها  من  األكبر  بأنها 
العربي الغربي في ملف اإلرهــاب، في خطوة 
ــــم والـــكـــشـــف عــــن مــعــلــومــات  ــــى لــــشــــراء ذمـ أولــ

استخبارية الصطياد القادة البارزين«.
ويــشــدد املــصــدر عــلــى أن »الـــواليـــات املتحدة 
ودواًل غربية أخرى تراهن على تفكيك داعش، 
معتمدة على الخافات التي بدأت تظهر بني 
قياداته وتحديدًا تلك التي انضمت للتنظيم 
القاعدة  وال تزال تدين بالوالء لزعيم تنظيم 

و»الهيئة اإلسامية« في بنش، حيث أطلق 
سراح امرأتني بادئ األمر، ومن ثم أفرج عن 
املعتقات السبع، لتصدر الهيئة بيانًا بفتح 

الطريق إلى إدلب من جديد.
وتــكــرر األمــر قبل أيــام فــي ريــف حــمــاة، حني 
هّدد »لواء عمر« املعارض، »بقطع الكهرباء 
واملــيــاه عــن الــقــرى املــوالــيــة للنظام الــســوري 
فــي ريـــف حــمــاة، إن لــم يطلق ســـراح جميع 
في  األمنية  وفــروعــه  املعتقات في سجونه 

املحافظة، خال ثاثة أيام«.
وكشف اللواء بأن »الضربات السابقة التي 
الكهربائية  التوليد  محطات  لها  تعرضت 
الغاب،  فــي سهل  للنظام  املوالية  الــقــرى  فــي 
 لــيــعــلــم الــنــظــام 

ّ
وقــطــعــهــا عــنــهــا، لـــم تــكــن إال

ــة قــــــادرة عــلــى ذلـــــك، وبــأنــهــم  ــارضـ ــعـ بــــأن املـ
سيقومون بما يهددون إن لم تنفذ طلباتهم 

خال املدة املحددة«.
والــــافــــت فـــي األمـــــر أن نـــائـــب رئـــيـــس هيئة 
األركان في »الجيش السوري الحر«، العميد 

مشروع الدستور على االستفتاء العام حتى 
اآلن، على الرغم من مرور سنوات على وضع 

الدستور.
وتــدفــع بــعــض األحــــزاب الــكــرديــة نــحــو نظام 
رئاسة  فوق سلطات  البرملان  برملاني، يضع 
ل 

ّ
اإلقليم والحكومة، إال أن أحزابًا أخرى تفض

تلك  اإلقليم من  لرئيس  أكبر  إعطاء سلطات 

أيمن الــظــواهــري«، الفتًا إلــى أن »هــذا أســاس 
فــكــرة مــحــاولــة االخـــتـــراق وإضــعــاف التنظيم 
إلى حد كبير، بفتح جبهة التناحر واالقتتال 

الداخلي كما في سورية اليوم«.
ــر الــعــراقــي أن »الــخــطــة تــهــدف  ويـــؤكـــد الـــوزيـ
أيـــضـــًا إلـــــى خـــفـــض مـــعـــدل الــتــجــنــيــد وقــطــع 
ــلـــني الــــجــــدد لـــلـــوصـــول  ــاتـ ــقـ ــلـــى املـ الـــطـــريـــق عـ
ــة، مـــن خــــال سلسلة  ــعــــراق أو ســــوريــ الــ إلــــى 
ــراءات جــديــدة اتــفــق عليها كــل مــن لبنان  ــ إجـ
خطة  ضــمــن  واألردن  والـــســـعـــوديـــة  وتـــركـــيـــا 
التحالف الجديدة، فيما تعهد العراق بإقناع 
إيــــــران بــاملــشــاركــة فـــي خــطــة ضــبــط الـــحـــدود 
بــعــد تــســجــيــل عـــبـــور الـــعـــشـــرات مـــن مــقــاتــلــي 
إيــران قادمني  الباد أخيرًا عبر  الــى  التنظيم 

»العربي  أحمد بري، وصف في تصريحات لـ
الجديد« اللواء بأنه »من ألوية حماة املقاتلة، 
ومشهود له بالعمل العسكري، وله باع طويل 
باملدينة والريف، وإن هدد فإنه يستطيع أن 
يفعل، ومن املمكن أن يدمر املحطة الحرارية 
يــأِت من  لــم  التهديد  أن  مــا يعني  بالكامل«. 
فــراغ، وهذا ما جعل النظام يطلق سراح 60 
نــســاء وأطــفــال مــن ريف  ، مــن بينهم 

ً
معتقا

حماة، قبل انقضاء املدة املحددة.
وما يميز األسلوب الذي تنتهجه املعارضة 
العسكرية بعد مضي نحو أربع سنوات على 
بــدء الــثــورة الــســوريــة، أنــهــا أضــحــت تتمتع 
بــنــوع مــن الــخــبــرة والــقــوة لــفــرض منطقها، 
ــر«، أن اســتــخــدم  ــحــ الــ »الـــجـــيـــش  لــــ إذ ســـبـــق 
تكتيكات مماثلة بعد أشهر من بدء الثورة، 
وبـــــاءت بــالــفــشــل، بــســبــب ســــوء الــتــخــطــيــط، 

وتهديد املعارضني بساح ال يمتلكونه.
التهديد  وقد تتوافر لدى املعارضة وسائل 
وتــنــفــيــذهــا، ولــكــن الــتــعــويــل عــلــى الــتــفــاوض 
يعيشون  الذين  السكان  بتهديد  النظام  مع 
ضــمــن سلطته قــد ال يــكــون أســلــوبــًا ناجعًا 
تـــمـــامـــًا، كـــمـــا حـــصـــل قـــبـــل أشــــهــــر فــــي ريـــف 
ــــي 44 شـــخـــصـــًا تــحــت  ــوفـ ــ ــــني تـ ــمـــــص، حــ ــ حـ
النظامية من  الــقــوات  فــي ســجــون  التعذيب 
أبـــنـــاء مــديــنــة الــقــريــتــني وبـــلـــدة مــهــني بعد 
لعائاتهم،  الضحايا  أســمــاء  قائمة  تسليم 

حني تّم قطع خط الغاز. 

الصاحيات الرمزية لرئيس الجمهورية في 
بغداد.

اعتماد  إلى  الدينية  األحــزاب  بدورها، تدعو 
الشريعة االسامية مصدرًا وحيدًا للتشريع، 
ــــرى.  وهــــي بـــذلـــك تــخــتــلــف عـــن األحــــــزاب األخـ
ومــــن املــتــوقــع أن يــتــم بــحــث هــــذه الــخــافــات 
واالتفاق حولها قبل اإلعان عن موعد إجراء 

االستفتاء على الدستور.
وهناك نقطة خافية أخــرى تتعلق بتسمية 
حدود اإلقليم، إذ ال تزال العديد من املناطق 
مـــتـــنـــازعـــًا عــلــيــهــا بــــني اإلقـــلـــيـــم والـــحـــكـــومـــة 
البت في مصيرها كون  وقــد عطل  العراقية. 
الـــعـــديـــد مــنــهــا مـــنـــاطـــق غــنــيــة بــالــنــفــط مــثــل 
كركوك، وتضم خليطًا سكانيًا يشكل األكراد 
فـــي عـــدد مــنــهــا أغــلــبــيــة. ويـــعـــّد رئــيــس إقليم 
كردستان العراق، مسعود البرزاني، من أشد 
مزيدًا  يمنحه  لإلقليم  داعمي وضــع دستور 

من االستقالية عن بغداد.
ــإن اقــــرار الــدســتــور في  وبــحــســب مــراقــبــني، فـ
تقديم  إلــى  بحاجة  سيكون  كردستان  إقليم 
األطــراف كافة تنازالت ومساومات لبعضها 

البعض في نقاطها الخافية.

السوفييتي  االتـــحـــاد  ودول  أفــغــانــســتــان  مــن 
الــســابــق«. ووفــقــًا للمصدر، فــإن الخطة رصد 
لها 250 مليون دوالر ساهمت بالجزء األكبر 
منها الواليات املتحدة، غالبيتها ستخصص 
الدولة  تنظيم  ذمــم عناصر مقربة من  لشراء 
ما  داخــلــه. وهــو  زرع عناصر استخبارية  أو 
مشاكل  لخلق  الــدولــي  التحالف  عليه  يــعــول 

داخلية وبداية تفتت داخل التنظيم.
ــاء، يــكــشــف مـــســـؤول عــســكــري  ــنــ ــذه األثــ فـــي هــ
رفــيــع فــي وزارة الــدفــاع الــعــراقــيــة لـــ »الــعــربــي 
الــدولــي نفذت  التحالف  قـــوات    

ّ
أن الــجــديــد«، 

1352 ضربة جوية في العراق، منذ سبتمبر/
املــاضــي، واســتــهــدفــت معاقل وجيوبًا  أيــلــول 
 »غــالــبــيــة 

ّ
لــلــتــنــظــيــم، مـــوضـــحـــًا أن ـــحـــة 

ّ
مـــســـل

وتــرّكــزت  الفرنسية  تليها  أميركية،  الــغــارات 
على مناطق شمال وغرب الباد«. 

ــل مــنــصــب  ــغـ ــــط، الـــــــــذي يـــشـ ــابـ ــ ــــضـ ــيــــر الـ ويــــشــ
عــمــيــد ركـــن فــي هــيــئــة رئــاســة أركــــان الجيش 
ــن أبــــــرز الــــقــــادة الـــذيـــن  ــ  »مـ

ّ
ــــى أن الــــعــــراقــــي، إلـ

باسم  املــعــروف  الحيالي،  عبد  فــاضــل  قتلوا، 
أبـــــو مــســلــم الـــتـــركـــمـــانـــي، وهـــــو نـــائـــب زعــيــم 
»داعــــــــش«، وقـــضـــى فـــي غـــــارة أمــيــركــيــة قــرب 
صـــحـــراء ربــيــعــة، ويــســتــخــدم أســـمـــاء حــركــّيــة 
عدة، من بينها حجي معتز وسعود العفري 
مزّيفة«.  هــوّيــات  عبر  األســمــاء  بتلك  ويتنقل 
الــقــادة أيــضــًا، الشيخ عبد الباسط  ومــن بــني 
ــه »عراقي 

ّ
األنــصــاري، الــذي يفيد املــصــدر بــأن

عــمــل مــســاعــدًا لــلــبــغــدادي، ومـــتـــوّرط بعملّية 
تفجير الفنادق في عمان، في عام 2005 وعمل 
أخيرًا مستشارًا عسكريًا في التنظيم، ومن ثم 
الــعــراقــي«. كما قتل  قــائــدًا للقوات فــي الشطر 
والي والة نينوى، رضــوان حمدون، املعروف 
الجنسّية،  باسم رضــوان طالب، وهــو عراقي 
 عــن قــيــادات بــــارزة أخــــرى، منها والــي 

ً
فــضــا

والة األنــــبــــار، أبــــو مــهــنــد الـــســـويـــداوي، وهــو 
عراقي من قبيلة الدليم، ووالي والية الفرات، 
العراقية والبو كمال  القائم  التي تشمل مدن 

السورية، أبو زهراء املحمدي«.
وأســـفـــرت الـــغـــارات عـــن »مــقــتــل الــعــشــرات من 
التنظيم،  في  واالعتيادية  الثانوية  العناصر 
وقــد يــكــون هــنــاك قــيــادات أخـــرى قتلت«، لكن 
املصادر  »شــّح  إليها بسبب  التوصل  يتم  لــم 
ــاطـــق بــالــنــســبــة  ــنـ االســـتـــخـــبـــاريـــة فــــي تـــلـــك املـ
لــلــعــراقــيــني وتــحــفــظ الــجــانــب األمــيــركــي على 
مــشــاركــة الــعــراقــيــني فــي كــل املــعــلــومــات التي 
لديه«. ويبرر املصدر »شكوى بعض األطراف 
ــارات الــتــحــالــف أخــيــرًا  ــ ــة غـ

ّ
الــســيــاســّيــة مـــن قــل

ــدم مــعــرفــتــهــم بطبيعة  بــأنــهــا نــاجــمــة عـــن عــ
 »كلفة الغارات الجوّية من 

ّ
املعركة«. ويقول إن

الناحية املــادّيــة، عالية جــدًا، وتجعل من غير 
املــفــيــد إنــفــاق نــصــف مــلــيــون دوالر عــلــى قتل 
خمسة أو ستة مسلحني في حفرة أو خندق 
في صحراء األنبار أو جبال املوصل«. ويصف 
»الناجح واملؤثر  التكتيك األميركي الجديد بـ
على التنظيم من ناحية معنوية وعسكرية«، 
الــبــغــدادي يبقى على   »رأس 

ّ
أن عــلــى  مــشــددًا 

قائمة اهتمام دول التحالف«. 

بيروت ـ ثائر غندور

يــرفــض املــســؤولــون الــرســمــيــون في 
حزب الله التعليق على األنباء التي 
 
ً
عميا الــحــزب  توقيف  عــن  انتشرت 
إلسرائيل في صفوفه. في العادة، األمني العام 
عن  يتحّدث  من  هو  نصرالله،  حسن  للحزب 

هذه القضايا.
 حــزب الــلــه قــد كشف 

ّ
لكن على مــا يــبــدو، فـــإن

عن العميل األبرز داخل صفوفه، بعد العماء 
ى 

ّ
األربعة الذين تم توقيفهم عام 2011، وقد تول

أحدهم حينها منصب مسؤول اإلنشاءات في 
الحزب. العميل الجديد املوقوف )م. ش(، كما 
ى منصب 

ّ
جمع مختلف املــصــادر، وهــو تول

ُ
ت

معاون مسؤول الــوحــدة 910 في الــحــزب، أي 
وحـــدة العملّيات الــخــارجــّيــة. وهــو واحـــد من 

أربعة معاونني ملسؤول هذه الوحدة.
تّم تأكيدها  شر من معلومات، 

ُ
ن وبحسب ما 

ــإن مــحــقــقــي الــحــزب  ــّيـــة، فــ مـــن مـــصـــادر إضـــافـ
توصلوا إلى قناعة بأن العميل املوقوف هو 
املسؤول بدرجة أساسّية عن فشل العمليات 
الــخــارجــّيــة فـــي أوروبـــــا وأمــيــركــا الــاتــيــنــّيــة، 
إضـــافـــة إلــــى مــســؤولــّيــتــه عـــن عـــمـــاء الــحــزب 

الذين تّم كشفهم في السنوات املاضية.
 الــجــزء األهــــم الــــذي يــعــمــل عــلــيــه محققو 

ّ
لــكــن

حزب الله منذ أيام، هو شكوكهم بأن للعميل 
دورًا فـــي اغــتــيــال الــقــائــد الــعــســكــري لــلــحــزب 
عــمــاد مغنية فــي دمــشــق فــي فــبــرايــر/شــبــاط 
2008، وثّمة من يتحّدث عن توّرطه في اغتيال 
املسؤول في حزب الله، حسان اللقيس، الذي 
اغــتــيــل فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول مــن الــعــام 
العميل كان   

ّ
بــأن املعلومات  املــاضــي. وتــؤّكــد 

ة في حزب الله الذين يملكون القدرة 
ّ
من القل

على إدخال أي شخص أو أي شيء عبر مطار 
بيروت الدولي، من دون العودة إلى أي جهاز 

خرق إسرائيلي 
لحزب اللّه

العميل وّجه ضربة لوحدة 
العمليات الخارجية

scoop

كشف العميل مجموعة 
من جواسيس الحزب 

وخالياه المنتشرة حول 
العالم

23
سياسة

سورية: الماء والكهرباء مقابل المعتقالت

دستور إقليم كردستان ينتظر تسويات القوى السياسية خطة دولية لتفكيك »داعش« في العراق

 
ّ
»ضعف إيمانه«، وهو أمر يشير إلى واقع أن

العميل، شأنه شــأن عــدد من قيادات الحزب، 
الــديــنــيــة،  اإليــديــولــوجــيــا  فــي  بالتشكيك  بـــدأ 
وفي القيادة السياسّية للحزب؛ وإن كان هذا 
 من ُيشّكك سيذهب حكمًا في 

ّ
ال يعني أن كل

إطار العمالة إلسرائيل. والافت أن مسؤولني 
 
ّ
ــّروا فــي جــلــســات خــاصــة، بــأن ــ فــي الـــحـــزب، أقـ

العميل مسؤول عن كشف املتورطني بعملّية 
بورغاس في بلغاريا، وهو أمر الفت، إذ إنها 
املّرة االولى التي يعترف فيها مسؤولون في 

الحزب بمسؤوليتهم عن هذه العملّية.
كّبدها  التي  املباشرة  الخسائر  حصيلة  فــي 
الــلــه، فهي كشف عدد  املــذكــور لحزب  العميل 
ــاه املــنــتــشــرة  مـــن جـــواســـيـــس الـــحـــزب وخــــايــ
حول العالم. لكن هذه ليست الخسارة األبرز. 
الخسارة  األمني،  العمل  في  خبراء  وبحسب 
األهــم الناتجة مــن عمالة )م. ش(، هــي كشف 
ــي الــعــمــل  طـــريـــقـــة تــفــكــيــر عـــقـــل حـــــزب الـــلـــه فــ
الـــخـــارجـــي، إضـــافـــة إلــــى شــبــكــة عــاقــاتــه مع 
كــذلــك كشف  ــرى.  األخــ والتنظيمات  األجــهــزة 
أرضــًا حليفة  الــحــزب  يعتبرها  التي  املناطق 
فإن  باختصار،  منها.  انطاقًا  العمل  ُيمكنه 
العميل قد وضع الوحدة 910 في وضع أكثر 
من صعب، بحيث يحتاج الحزب إلى سنوات 
ــّد هــذه  ــعــ ــ

ُ
إلعــــــادة تــرمــيــم هــــذه الـــخـــســـائـــر. وت

 أجهزة الحزب 
ّ

الوحدة منفصلة تمامًا عن كل
األمـــنـــّيـــة وغــيــر األمـــنـــّيـــة، وهــــذه طــريــقــة عمل 
حـــزب الــلــه فــي عـــدم ربـــط أجــهــزتــه ببعضها، 
وعــاقــتــهــا بـــاألمـــني الـــعـــام لــلــحــزب مــبــاشــرة. 
وهي مسؤولة عن عمليات الرصد الخارجّية، 
وتنفيذ املهّمات الخارجّية، وجمع املعلومات، 
والربط مع أجهزة استخبارات تابعة لدول أو 
لتنظيمات أخرى، ومن أبرز مهامها املواجهة 
األمـــنـــّيـــة املـــبـــاشـــرة مـــع اإلســرائــيــلــيــني. وأهـــم 
إنــجــازاتــهــا الــتــي خــرجــت لـــإلعـــام، اســتــدراج 
وأســره.  تننباوم  الحنان  اإلسرائيلي  العقيد 
إدارة  فـــي  بــــــارزًا  الــــوحــــدة دورًا  تــتــولــى  كــمــا 
وحـــمـــايـــة الــعــمــلــيــات املـــالـــيـــة لـــلـــحـــزب خــــارج 
 أعــمــال الــحــزب في 

ّ
لــبــنــان. وبــالــتــالــي فـــإن كـــل

أمنيًا«،  »الساقطة  بحكم  بــاتــت  الــســيــاق  هــذا 
 األجهزة االسرائيلّية باتت تعلم 

ّ
أن واألســوأ 

الدولي  التحالف  التي تشنّها طائرات  األميركية  الغارات  انخفضت وتيرة 
ضد »داعش« أخيرًا، كونها بدأت تركز، وفق مصدر عراقي بارز، على 
الشرعية  والمحاكم  التدريب  كمعسكرات  فقط،  الدسمة  األهــداف 
التنظيم  قيادات  توجد  حيث  المحّصنة،  والمباني  الــوالة  ــن  ودواوي
األول  المساعد  بينهم  من  فقط،   8 اآلن  حتّى  منها  قتل  والتي  البارزة، 
لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وهو عراقي الجنسية، وسبق أن عمل 

ضابطًا في قوات النخبة في الجيش السابق.

بعد أن انتشرت معلومات عن خرق إسرائيلي لحزب اهلل، قال أمين عام 
الحزب، حسن نصراهلل، في خطاب في 25 يونيو/حزيران 2011، إنه »بناًء 
على التحقيق والمعطيات لدى جهاز مكافحة التجسس في حزب اهلل، 
االستخبارات  بينها عالقتان مع وكالة  )تعامل(  تبيّن وجود ثالث حاالت 
األميركية )سي آي إيه(. وأضاف أن الحالتين منفصلتان، وهما مرتبطتان 
أنه »حيث عجز  إلى  بيروت«. وأشار  األميركية في  السفارة  بضابطين في 

اإلسرائيلي استعان بأقوى جهاز استخبارات في العالم )سي آي إيه(«.

»سي آي إيه« وليس إسرائيل

أهداف »دسمة«

نضال محمد وتد

لن تسفر االنتخابات 
اإلسرائيلية على ما يبدو عن 

تغيير جوهري في السياسات 
اإلسرائيلية الداخلية أو 

الخارجية، لكن تشكيل قائمة 
عربية موحدة، من شأنه أن 
يكون خطوة أولى لتوحيد 

الصوت العربي في هذه 
االنتخابات، هذا إذا لم يصر 

الحزب الشيوعي اإلسرائيلي 
على منطق »أوسع تحالف مع 
القوى اليهودية التقدمية« غير 
التي موجودة داخل صفوفه، 

ولم يجعل من هذه املقولة عقدة 
املنشار التي قد تفشل تشكيل 

قائمة عربية موحدة.
ومع أن األحزاب العربية أطلقت 

خالل اليومني املاضيني سلسلة 
لقاءات لتشكيل هذه القائمة، إال 

أن ذلك ليس ضمانًا في نهاية 
املطاف لتشكيل هذه القائمة، 

سواء بفعل »األنا« عند بعض 
قادتها، أم لصعوبة الجسر بني 

املواقف األساسية واملبدئية التي 
تميز كل حزب عن اآلخر. 
 أن مثل 

ً
ولو فرضنا جدال

هذه القائمة تشكلت ونجحت 
في رفع نسبة التصويت عند 

فلسطينيي الداخل بشكل كبير، 
لتحصد أكثر من 13 مقعدًا، 

فإن ذلك ال يعني أنها ستكون 
شريكة في حكومة قادمة، 

لها اليمني اإلسرائيلي 
ّ
سواء شك

أم اليسار وأحزاب الوسط. 
فالكل يتفق هناك على استثناء 
العرب )طبعًا غير الصهيونيني( 

من أي دور أو منصب، أو 
حتى من الركون إلى دعم من 

خارج الحكومة لالئتالف، وذلك 
لتفادي تكرار سيناريو حكومة 

رابني في العام 1992 التي 
استندت إلى دعم عربي من 

خارج االئتالف لتمرير اتفاق 
أوسلو. 

إذا ما الفائدة التي قد يجنيها 
فلسطينيو الداخل من قائمة 

مشتركة ومن رفع نسبة 
التصويت وبالتالي زيادة عدد 

النواب العرب؟ الجواب على ذلك 
واضح للغاية، هو وجود صوت 

عربي يحمل هموم أكثر من 
مليون فلسطيني في الداخل، 
ويعلنون جهارة انتماءهم إلى 

شعبهم الفلسطيني وإلى أمتهم 
العربية، من جهة، ويفضحون 

باستمرار سياسات التمييز 
العنصرية ضدهم من جهة 

ثانية. 
صحيح أنه حتى لو حصل 

العرب على عدد مقاعد أكبر 
في الكنيست فإن تأثيرهم في 
السياسة اإلسرائيلية سيبقى 

محدودًا للغاية، لكن توحيد 
كلمتهم وصوتهم يبقى أمرًا 

جوهريًا، ليس فقط في مواجهة 
إسرائيل وسياساتها، بل إنه 
 رادعًا أيضا 

ً
قد يكون عامال

للسلطة الفلسطينية من تقديم 
تنازالت مجانية إلسرائيل، 
سواء في مسألة االعتراف 
بيهودية الدولة، أم في ملف 

الالجئني وحق العودة.

للحديث 
تتمة

الصوت العربي

تقرير

تقرير خاص

طريقة عمل وتفكير حزب الله في هذا املجال.
ــو الــقــيــمــة املــعــنــويــة  األمـــــر الـــثـــانـــي الــخــطــر هـ
لــلــعــمــيــل. فــهــو مـــن الــحــلــقــة األمــنــّيــة الــضــّيــقــة 
جـــدًا. وهو  عالية  بثقة  ع 

ّ
تتمت الــتــي  لــلــحــزب، 

مــن األشــخــاص الــذيــن استثمر الــحــزب فيهم 
 عــلــى مــســتــوى الــتــدريــب واملــعــلــومــات. 

ً
طــويــا

الشكل،  بهذا  العمالة   
ّ
فخ ويفتح سقوطه في 

نــقــاشــًا أســاســيــًا حـــول األســبــاب الــتــي دفعته 
إلــى ســلــوك هــذا الــطــريــق. كما أنــه يفتح باب 
الــشــكــوك داخـــل الــحــزب على مستوى واســع، 
أربعة  الكشف عــن  املــســؤول األرفـــع منذ  فهو 
عـــمـــاء داخـــــل جــســم الـــحـــزب فـــي عــــام 2011. 
ــذي يــجــب اإلشـــــارة إلــيــه،  ــر اإلضـــافـــي الــ ــ واألمـ
الجواسيس  لعمل  االفــتــراضــي  العمر   

ّ
أن هــو 

الــعــاديــني هــو أربــــع إلـــى خــمــس ســنــوات )مــع 
وجود استثناءات(، إذ بعد مرور هذا الوقت، 
غالبًا ما يتعب الجاسوس أو ُيراجع نفسه، أو 
يبدأ الخوف بالتسلل إليه. وفي حالة )م. ش(، 
فإنه تجاوز هذه الفترة، وهذا يعني أنه كان 

مقتنعًا جدًا بما يقوم به.
الـــافـــت أيـــضـــًا، أن الـــحـــزب ســمــح بــتــســريــب 
هـــذه املــعــلــومــات بــشــكــٍل رســمــي، عــلــى الــرغــم 
ــه عــنــدمــا أبــلــغ رئــيــس فـــرع املعلومات  ـ

ّ
مــن أن

اغتيل  )الــذي  الحسن،  اللواء وســام  السابق، 
الــلــه في  عــام 2012(، حــزب  بسيارة مفخخة 
العام 2011 بأن هناك خرقًا أمنيًا في الحزب، 
الــعــمــاء، نفى املــســؤولــون األمنّيون  وســمــى 
ــّم تــوقــيــف  ــر. لــكــن تــ ــ ــذا األمــ فـــي حــــزب الـــلـــه هــ
العماء، واضطر حينها األمني العام لحزب 
الله إلــى توضيح هــذا األمــر. وفــي الــعــادة، ال 
يــرغــب الـــحـــزب بــكــشــف هـــذه املــعــلــومــات، بل 
للضرر  نظرًا  خــاصــًا،  داخليًا  أمــرًا  يعتبرها 
كشفها،  عن  ب 

ّ
املترت املباشر،  وغير  املباشر 

له.  املــؤّيــدة  البيئة  الــحــزب وعلى  على جسم 
 
ً
وبالتالي، فإن كشف املعلومات يعني حالة

 للحزب هدفًا ما من وراء 
ّ
إّمــا أن من اثنتني: 

 ثمة حزبيني في مناصب 
ّ
هذا التسريب، أو أن

رفــيــعــة، لــم يـــعـــودوا قـــادريـــن عــلــى الــســكــوت، 
ويريدون التعبير عن اعتراض ما، ال تسمح 

به القنوات الحزبية.
كما أن ثّمة مفارقة أخرى، قد تعني الكثير أو 
ل املعنيون من أهميتها، وهي أن أبرز 

ّ
قد يقل

عماء الحزب تّم كشفهم بعد توّرط حزب الله 
في دعم النظام السوري في وجه شعبه، منذ 
شهر مارس/آذار 2011، أو أن الجسم الحزبي 
بدأ ُيسّرب معلومات عن هؤالء العماء. وهنا 
 هــنــاك أصــواتــًا بــدأت 

ّ
ــارة، إلـــى أن ــ تــجــدر اإلشـ

 بعد، ولن 
ُ

ترتفع في الحزب، وإن كانت لم تعل
تخرج من الحزب أو تعترض عليه علنًا. تقول 
 الحرب في سورية ال ُيمكن 

ّ
هذه األصــوات إن

أن تكون حربًا ذات ُبعٍد ديني أو أخاقي، وأن 
االنتصار العسكري فيها وهم.

أمـــنـــي فـــي الـــدولـــة الــلــبــنــانــّيــة أو فـــي الــحــزب 
نفسه. وهو األمر الذي ُيعزز الشكوك بعاقته 
بـــاغـــتـــيـــال مـــغـــنـــيـــة، عـــبـــر إدخـــــــــال أشـــخـــاص 
قريبة  مصادر  وتقول  امللف.  بهذا  متورطني 
من الحزب إن العميل أدخل الكثير عبر املطار 

لصالح اإلسرائيليني.
فإن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  معلومات  وبحسب 
عــام 2006، وذلـــك بني  )م. ش( حصل  تجنيد 

ـــضـــيـــف املـــعـــلـــومـــات بــأن 
ُ
تــركــيــا والــــصــــني. وت

املتكّرر.  سفره  لتبرير  كتاجر،  يعمل  العميل 
 املـــال ليس 

ّ
شير هــذه املــصــادر إلــى أن

ُ
كــذلــك ت

العامل األساسي الذي دفعه إلى خيانة حزبه. 
 اإلسرائيليني 

ّ
وفيما تقول بعض األوساط إن

أوقـــعـــوه عــبــر تــصــويــر فــيــديــوهــات جــنــســّيــة 
لـــه، إال أن هـــذا األمــــر مــســتــبــعــد. ويــنــتــشــر في 
 سبب الخيانة هو 

ّ
أوســـاط الــحــزب كــام بـــأن

وقع تفجير بورغاس في 18 يوليو/
حيث  بلغاريا،  في   2012 عام  تموز 
فّجر انتحاري نفسه في حافلة تقّل 
سياح   5 مقتل  إلــى  أدى  ما  سيّاحًا؛ 
إضافة  بلغاري  ومواطن  إسرائيليين 
الداخلية  وزارة  أجــرت  المنفذ.  إلى 
تحقيقًا  التفجير،  عقب  البلغارية، 
اتهمت بعد اختتامه حزب اهلل بتدبير 
ردود  موجة  إلى  أدى  ما  التفجير، 
الواليات  من  سيما  ال  دولية،  فعل 
المتحدة واالتحاد األوروبي وإسرائيل 
اهلل  لحزب  التحتية  البنية  »لكشف 

وشبكاته العمالنية والمالية«.

عملية بورغاس

إضعاف تنظيم 
»داعش« عبر 

فتح جبهة 
التناحر داخله 

)األناضول(
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وائل قنديل

كان من املفترض أن الفترة التالية 
لتبرئة نظام مبارك وإدانة ثورة 

يناير، هي اللحظة النموذجية 
لتحقيق حالة توافق وطني 

واصطفاف ثوري غائبة، إذ أدركت 
كل القوى والتيارات الشريكة في 

ثورة يناير أن الغبار انقشع والغيوم 
زالت، وبدت تفاصيل الصورة 

واضحة تمام الوضوح ومضمونها 
أن دولة مبارك عادت بثورة مضادة 

عسكرية.
وبالفعل تعالت األصوات تعلن أن 

التحرك ينبغي أن يتأسس على 
أن اليوم التاسع عشر من أيام 

ثورة املصريني قد جاء، وعلى كل 
املنتسبني لهذا الحدث التاريخي 

أن يسموا فوق الخالفات الحزبية 
الضيقة ويواصلوا نضالهم الثوري 

بالكيمياء املدهشة التي حددت 
شكل التفاعل طوال 1٨ يومًا، بدأت 
في الخامس والعشرين من يناير/ 
كانون الثاني 2٠11 وتوقفت يوم 

11 فبراير/ شباط بتخلي حسني 
مبارك عن منصبه وتكليف مجلسه 

العسكري بحكم البالد.
غير أن أسابيع كّرت سريعًا منذ 
الحكم بإعادة رموز نظام مبارك 

إلى مقاعدهم، فيما يبدو أن فورة 
الغضب الثوري قد تالشت شيئًا 

فشيئًا، حتى بدا معشر الثوار 
املحترفني وكأنهم مجموعة من 

البيزنطيني يتبادلون أنخاب الجدل 
العقيم ويتقاتلون على جلد نمر 

لم يتم اصطياده بعد، وال يبدو أن 
هناك من يمتلك الجدية الكاملة في 
اصطياده إال هؤالء الذين يزرعون 

الشوارع وامليادين غضبًا وثورة على 
مدار عام ونصف العام منذ انقالب 

عبد الفتاح السيسي على الحكم 
واختطافه السلطة.

يتعارك الثوار و»الثورجيون« 
وسماسرة الحراك الثوري اآلن حول 

قضايا عدمية، كنوع من تمضية 
الوقت أحيانًا، وهروبًا من العمل 

الحقيقي على أرض الواقع من 
 من أن يكون 

ً
ناحية أخرى، إذ بدال

الجهد كله منصّبًا على تفعيل حالة 
االصطفاف والتوحد من جديد، 

يختطف بعضهم الحوار إلى مراعي 
الكالم الفسيحة ليقول لك علينا 

 على شكل الدولة في 
ً
أن نتفق أوال

فترة مابعد االنقالب، ويثير غبارًا 
كثيفًا حول ضمانات مدنية الدولة 

وعلمانيتها، وكأن االنقالب قد 
انقشع بالفعل ولم يعد أمامنا من 
موضوع للنضال والحوار سوى 
االشتباك حول الثنائية العبثية: 
الدولة الدينية والدولة العلمانية.

ي أن هذا االشتباك يقدم هدية 
ّ
وظن

مجانية لدولة العسكر في مصر، 
وال يغيب عن األذهان أّن افتعال هذا 

الصراع وصناعة الفزع من هيمنة 
الدولة »الدينية اإلخوانية اإلرهابية« 

كانا الثغرة التي نفذ منها الجنراالت 
لالنقضاض على ما جاءت به 

ثورة يناير من ديمقراطية وليدة، 
ولعلك تذكر تلك القائمة الطويلة من 

منتجات آلة الدعاية السوداء التي 
راحت تدغدغ العواطف باستخدام 

شبح الهوية والتخويف من ردة إلى 
عصور الظالم ومحاكم التفتيش، 
وتزويج الفتيات في سن التاسعة 

ومنع املايوه البيكيني وتحريم 
الفن وتجريم اإلبداع.. إلى آخر هذه 

الكوابيس املصنوعة في ورش 
االنقالب.

والنتيجة أن ال دولة مدنية قامت وال 
دولة دينية تحققت، بل هيمنت الدولة 

العسكرية وتحكمت في مفاصل 
البالد ومصائر العباد حتى صارت 

السماء تمطر جنراالت واألرض 
تنبت عسكرة، لتعود البالد ستني 

عامًا إلى الوراء.
واملحزن في افتعال الجدل حول 

طبيعة الدولة بعد سقوط االنقالب 
أنه ال يؤدي إال إلى إطالة عمر النظام 

العسكري ومنحه دعمًا سخيًا 
في مواجهة حراك شعبي حقيقي 

يتجاوز بيزنطيات النخب التي ترفل 
في رفاهة الكالم ونعيم السفسطة، 

بينما هناك عشرات اآلالف من الثوار 
الحقيقيني يواجهون جحيم القتل 
والقمع، في صمود نادر وإصرار 

واضح على استعادة ثورة يناير من 
مغتصبيها، دون أن يلهوا أنفسهم 

في محاورات عقيمة عن شكل الدولة 
و مالمحها.

مالهي االصطفاف 
الثوري

مرور 
الكرام

نجحت المعارضة في 
إطالق سراح عدد من 

المعتقالت أكثر من مرة 

 شكوك حول دور العميل في اغتيال القائد العسكري للحزب عماد مغنية )حسين بيضون(



تونس ـ وليد التليلي

التونسية،  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات  فــي  املتنافسان  أتــقــن 
املــنــصــف املـــرزوقـــي والــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، لعبتهما 
االنتخابية كما خططا بالضبط، ونجحا في فرض سياق 
ختصر 

ُ
على التونسيني لم ينجحوا في التخلص منه. لت

فــي ســؤال واحــد:  املقاهي واملنتديات والبيوت  أحــاديــث 
الثورة أم الدولة؟

اســتــبــســل املـــرزوقـــي فـــي وضـــع الـــصـــراع االنــتــخــابــي بني 
الــثــورة والــثــورة املضادة،  الجديد والقديم، وبــني  النظام 

وبني الديمقراطية واالستبداد. ولم يكن منافسه السبسي، 
 استماتة منه في التمسك بشعار حملته االنتخابية، 

ّ
أقل

في التخيير بني النجاح والفشل، وبني الدولة والفوضى، 
وبني االستقرار وعكسه. ولم يستطع التونسيون االفات 
مــن هـــذه الــخــيــارات املــطــروحــة مــنــذ انــتــهــاء الــــدور األول، 
وبـــدا الــتــذبــذب واضــحــًا فــي خــيــاراتــهــم، خــصــوصــًا لغير 
املحازبني وغير املسّيسني. وعكست حواراتهم التلقائية، 
حيرة حقيقية بني املتنافسنْي، لن تظهر نتيجتها سوى، 
 عدم تكّهن أحد، 

ّ
غدًا األحد، في صناديق االقتراع، في ظل

وقبل 24 ساعة، من اليوم التونسي الطويل، باسم الفائز.

مدى  على  املــوضــوع،  فــي  األساسية  االشكالية  تتمحور 
الفوز  على  متعبة،  ســنــوات  أربـــع  بعد  التونسيني  قـــدرة 
بــالــدولــة والـــثـــورة مــعــًا. بــاالضــافــة إلـــى امكانية أن تقود 
الثورة إلى تركيز بنيان الدولة باملعنى الحديث، الضامن 

للمساواة والديمقراطية واالنماء.
وبما أنه معروف عن التونسي االهتمام الشديد بشؤون 
أنه  إلــى حــد اآلن  لــم يفهموا  أن السياسيني  الحياة، غير 
أيضًا كائن يحب حسم األشياء بسرعة وإتقان، وال يريد 
خسارة الدولة التي بناها، وال التفريط في الثورة التي 

دفع ثمنها دمًا وعرقًا.

مرشحا رئاسيات تونس بعيون مساعديهما
اعتراف بنقاط ضعف المرزوقي والسبسي وتأكيد أحقيتهما بالفوز

خيارات المستقبل: الدولة أم الثورة؟
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مواجهة

مزح | جد
■ الحملة االنتخابية الرئاسية في تونس كانت 
»ضامرة« باللهجة التونسية، أي طريفة، برغم 

تشنجها في البداية. وهو ما انعكس في املواقف 
الساخرة على غرار حديث التونسيني عن »دربي« 
بني املرزوقي والسبسي. كما شبهوا التنافس بني 

املرشحني الرئاسيني بمباراة فريقي كرة القدم 
األشهر في الباد، »األفريقي« و»الترجي«.

 ■ عندما طلب املرزوقي من منافسه السبسي 
الرضوخ لطلب املناظرة التلفزيونية، استعمل زعيم 

»نداء تونس« كلمته الشهيرة »فبحيث«. وعلى 
اإلثر قامت حملة املرزوقي بتعليق الفتات عماقة 

كتب عليها »فبحيث... تعال للمناظرة«. مناصروه 
أيضًا استعملوا نفس التعبير عندما علقوا قرب 

ملعب املنتزه األوملبي الفتة كتب عليها »فبحيث... 
ايجا كّور« أي تعال العب الكرة مثلما فعل املرزوقي 

عندما شارك الشباب في مباراة كرة القدم.
■ تبقى أبرز لقطة طريفة عندما صعدت فتاة 

إلى منصة الخطاب في لقاء جماهيري، وألبست 
املرزوقي ربطة العنق التي كان األخير دائمًا 

 
ً
يرفضها. وعلق الرئيس املؤقت على ما حدث قائا
»لقد فاجأوني ولم أكن على علم باللقطة، أرجو أال 

تكون بفعل الثورة املضاّدة«.

■ في مثل هذا الوقت األحد الجاي كان 
عشنا... التويتر الكل تصاور صوابع 

#التوانسة . #تونس_تنتخب #تونس 
■ أحنا #توانسة شمال جنوب شرق 

غرب الكلنا مبعضنا #املحبة تجمعنا
■ أجدادنا #توانسة احرار رفعوا الساح 
في وجه فرنسا من أجل #تونس .شتان 

بني من سكن الجبال في ذلك الزمن وبني 
من يسكنها اآلن 

■ ولينا احرار، اكتشفنا َبعضنا، بهتنا 
في بعضنا، تعاركنا مع بعضنا، كرهنا 

بعضنا...و فقدنا الثقة في رواحنا 
#توانسة 

■ ذكرى الثورة أقول: نحن باقون 
وللحلم بقية، على هذه األرض ما 

 fb# يستحق الحياة.. #تونس #توانسة
#ثورة #تونسي #تونسية

■ اليوم تنتهي الحملة االنتخابية 
في #تونس وتبدأ مرحلة الصمت 

االنتخابي
■ # الربيع_العربي بدأ من  # تونس 

وانتقل لدول الربيع العربي

تعريفتعريف
لم يأِت عدنان منصر مدير حملة املرشح منصف املرزوقي، ومدير 
التونسية من  السياسية  الــســاحــة  إلـــى  الــســابــق  الــرئــاســي  ديــوانــه 
التاريخ  أســتــاذ  ولكن  الــحــزبــي،  باملعنى  معروفة  سياسية  تجربة 
الصراعات  قلب  فــي  نفسه  وجــد  التونسية  الجامعة  فــي  والباحث 
والخيارات السياسية والتاريخية التونسية الكبرى، بحكم وجوده 
إلى جانب الرئيس الحالي في قصر قرطاج، بوصفه مهندسًا ألهم 
الــتــوجــهــات الــتــي طبعت خــيــارات املــرزوقــي األخــيــرة مــن تحالفات 
وصراعات وتقلبات، وأخيرًا من رهانات كبرى ستتجسد غدًا األحد 
مع توجه التونسيني إلى صناديق االقتراع، لحسم أي من املرشحني 
الرئاسيني املنصف املرزوقي أو وزعيم »نداء تونس« سيحظى بثقة 

التونسيني.

يعّد األمني العام لحزب »نداء تونس« الطيب البكوش الرجل الثاني 
األستاذ  والنقابي.  السياسي  العمل  فــي  تــدرج  بعدما  الــحــزب،  فــي 
السياسي  العمل  دخــل  اللسانيات،  علم  فــي  املتخصص  الجامعي 
 فــي صــفــوفــه منذ 

ً
أســاســًا مــن الــبــاب الــنــقــابــي، بــاعــتــبــاره مــنــاضــا

عقود. وتولى األمانة العامة للمنظمة النقابية بداية الثمانينيات،  
ــع الــرئــيــس الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وحــكــومــتــه  بــعــد الـــصـــراع الــــذي وضـ
ودخــل  عــاشــور.  الحبيب  التاريخي  وزعيمه  االتــحــاد  مواجهة  فــي 
البكوش السجن مع عــدد من قــيــادات االتــحــاد. يرفض البكوش أن 
ُيتهم باالنتماء إلى اليساريني االستئصاليني. تولى البكوش إدارة 
املعهد العربي لحقوق االنسان بداية التسعينيات، ثم وزارة التربية 

في ثاني حكومة بعد الثورة ترأسها الباجي قايد السبسي. 

ماذا تقولون للتونسيين  قبل بدء الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية ؟
ماهي نقاط قوة وضعف مرشحكم ومنافسكم؟

كيف تقيمون حظوظكم للفوز وهل تخشون التشكيك في النتائج؟
يقال إن استراتيجيتكم االنتخابية اعتمدت على خبراء أجانب؟لماذا نشر الملف الطبي للمرزوقي؟ هل هو تحّد للسبسي؟ 

كيف ستتعاملون مع المنافس إذا فاز؟ ومن تتوقعون أن يصّوت لكم؟
ما تأثير النتائج على تونس؟ وهل تجاوزت الحمالت صالحيات الرئيس؟

ماذا عن الشعارات االنتخابية وزالت المرشحين وموقفكم من المناظرة؟
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يدرك التونسيون جّيدًا أن الحملة االنتخابية تسير إلى حّد اآلن بنسق جيد، وعلى الرغم من تسجيل بعض التجاوزات فإنها في 
نظرنا لم تتجاوز املعقول. ونعتبر أن التونسيني بدأوا يتعودون على التنافس السياسي في أجواء سلمية ومقبولة تقوم على احترام 

كا املترشحني.
نعتبر أن اإلشراف على الدولة يتطلب قدرة بدنية وذهنية وإيمانًا كبيرًا باالنتقال الديمقراطي واستعدادًا للعمل. ونؤكد أن مرشحنا 
املنصف املرزوقي تتوفر فيه مثل هذه الصفات واملقاييس والتي ربما ال تتوفر في املنافس اآلخر )زعيم نداء تونس الباجي قائد 

السبسي(.

 محافظات الجمهورية التونسية من الشمال إلى الجنوب، وكذلك إلى 
ّ

نعتبر أن مّرشحنا قريب جدًا من الناس، كما أنه توجه إلى جل
املدن والقرى في جوالته االنتخابية. والتقى املرزوقي عموم الشعب وتحدث إليهم واستمع إلى مشاغلهم.

أما في ما يتعلق بنقاط الضعف، فهي ترتبط بتعامل اإلعام معه، إذ لم يتم منح املرزوقي نفس الفرص التي تم منحها إلى املنافس 
السبسي، وبالتالي وجدنا صعوبات كبيرة في املرور عبر وسائل اإلعام.

 أموال طائلة على الحملة االنتخابية الخاصة به )تشمل 
ّ
في املقابل، تكمن قوة املنافس أي السبسي في األموال، إذ إننا نرى أنه ضخ

الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية والجولة الثانية( وهو ما لم نعتمده في الحقيقة.
أما نقاط ضعف زعيم »نداء تونس« فتكمن في اعتقادنا بصعوبة تحّركه إلى محافظات الجمهورية على غرار املرزوقي نظرًا لعامل 

السن الخاص به.

حظوظنا كبيرة جدًا، وتسمح لنا باالنتصار في الدور الثاني. ونعتقد أن الفارق لن يكون كبيرًا بيننا.
بالنسبة إلينا يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط لكي تتم االنتخابات في أفضل الظروف، ومن بني الشروط األساسية التي يجب 
توفرها النزاهة والشفافية، وشخصيًا أعتبر أنه إذا توفّر هذان العنصران فإنه ال يمكن ألي طرف أن يشّكك في النتائج مهما كانت. 
صحيح أن التنافس على أوجه في هذه االنتخابات والتنافس سيكون أشّد وأشرس من االنتخابات الرئاسية في دورتها األولى، 
ولكن إذا كانت االنتخابات حرة ونزيهة فلن يجرؤ أي طرف على التشكيك في نتائجها، ألنه ال معنى وال قيمة للتشكيك خاصة في 

 الشروط التي تم وضعها من قبل هيئة االنتخابات واألجواء العامة التي رافقت العملية االنتخابية ككل.
ّ

ظل
صحيح مررنا بتجربة سابقة من خال االنتخابات التشريعية والرئاسية في دورتها األولى، وهذا األمر أكسبنا الكثير من الخبرة. 
ملــدة خمس سنوات،  أنها ستقرر مصيرهم  لتونس وللتونسيني، وال سيما  التجربة مهمة جــدًا  هــذه  أن  األمــر نعتبر  وفــي حقيقة 

وبالتالي ال فائدة من التشكيك، ويجب قبول النتائج مهما كانت وفق ما تمليه الديمقراطية.

العديد من  لنا  أن يصّوت  إطــار تعاون وتغليب ملصلحة تونس. ونتّوقع  تعاملنا مع منافسنا في  العكس سيكون  أم  فزنا  ســواء 
الشخصيات واألحزاب تقريبًا من مختلف الحساسيات. وحسب تقديراتنا فإنه من املنتظر أن نصل إلى قرابة املليون ونصف مليون 

صوت خال الدورة الثانية للرئاسية.

االنتخابات الرئاسية تعد مصيرية للباد. وفي الحقيقة هي انتصار لتونس وللتونسيني. بالنسبة إلى مرشحنا ال يوجد تجاوزات. 
املرزوقي لم يتجاوز صاحياته، ولكننا نعتقد أن املنافس فعل ذلك.

شعاراتنا لم تتجاوز املعقول، واالدعاء أن شعار حملة املرزوقي »ننتصر أو ننتصر« تتضمن دعوة إلى االنقاب غير صحيح. وهذا 
غة ليفهموا ويحللوا املعنى الحقيقي لهذه الكلمات. »ننتصر أو ننتصر« املقصود بها 

ّ
 أنه ليس لدى املنافس مختصون في الل

ّ
يدل

أواًل االنتصار ثم تونس، وال تتضمن على اإلطاق أي معنى لانقاب. وهو ما جعلنا نرفع شعار »تونس تنتصر« خال حملتنا 
االنتخابية ملزيد من التوضيح. ولكن على رغم ذلك فإننا نعتبر أننا هزمنا منافسنا في هذه املعركة.  نعتبر أن الزالت الكامية لم 
تصدر عن مرشحنا بل صدرت من قبل منافسنا. املناظرة التي دعينا إليها كانت ستمكن التونسيني من التمييز بني املترشحني، 
بعيدًا عن املزايدات الكامية، وهي طريقة في اعتقادنا ستسهل على التونسيني االختيار. واملناظرة أيضًا دعوة إلى الحوار. ونحن 
نعتبر أن زعيم »نــداء تونس« الــذي ينافسنا في الجولة الثانية من االنتخابات يرفض إجــراء املناظرة ألنه يخشى املنافسة. وفي 

الحقيقة ال يمكن للسبسي مواجهة مرشحنا املرزوقي.

 السبسي غير قادر 
ّ
لقد نشرنا التقرير الطبي الخاص باملرزوقي ألنه يرفع عنا العديد من الشكوك، وهو كذلك تحد للمنافس. ونرى أن

على نشر ملفه الطبي، ألن وضعه الصحي لن يسمح بذلك.

لم ينصحنا أي أحد من الخبراء املحليني أو األجانب خال الحملة. لقد تمت الحملة بطريقة طبيعية، وتقريبًا نحن الوحيدون الذين 
اعتمدنا على متطوعني، وفي الحقيقة ليس لنا شركة تقوم بالدعاية، وهو تماما ما قمنا به في الدور األول والثاني، وبالتالي وعلى 

رغم قلة اإلمكانات فقد حققنا ما لم يحققه املنافس.
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نطلب من التونسيني أن يقبلوا بكثافة على االنتخابات ملمارسة واجب وحق املواطنة وللمشاركة في الحياة السياسية. وهي 
 
ّ
مساهمة لتجسيد سياسة الشعب الختيار من يقود املرحلة القادمة واختيار من يتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية. أؤكد أن

انتخاب الباجي قائد السبسي هو األصلح في هذه املرحلة لتونس وإلنقاذها من األوضاع املتردية والتي تقهقرت خال حكم 
»الترويكا« الذي كان يضم حركة النهضة وحزبي »املؤتمر من أجل الجمهورية« و»التكتل من أجل العمل والحريات«.

أن فوز حزبه »نداء  الدولة املسؤول فيه. كما  إلى تّوفر صفات رجل  الخبرة والتجربة، هذا باإلضافة  قوة مرشحنا تكمن في 
تونس« في االنتخابات التشريعية يعتبر دعامة كبرى له. 

هذا الحزب سوف يكون مسؤواًل عن تشكيل الحكومة وقيادة العملية اإلصاحية في الباد مما سينتج منه تناغم بني رئيس 
أن  يمكن  فا  الضعف،  نقاط  أمــا  لتونس.  الضرورية  باإلصاحات  القيام  من  ما سيمكن  وهــو  الحكومة،  ورئيس  الجمهورية 
 عددًا كبيرًا من الشباب لم يشارك في 

ّ
نتحدث عن نقاط ضعف خاصة، وإنما ضعف عام في كامل العملية االنتخابية بحكم أن

االنتخابات، وبالتالي ظلت املشاركة من دون املأمول.
لن أصدر على املنافس أي حكم. الحكم سيصدره عليه الشعب التونسي.

ز 
ّ
 حظوظ السبسي كبيرة جدًا، وثبت ذلك في الدورة األولى لانتخابات الرئاسية، ونأمل أن يتعز

ّ
حسب املعطيات املتوفرة، فإن

ذلك في املرحلة الثانية.
نحن نخشى من بعض املمارسات التي نعتبرها ال تليق بمنافسة نزيهة وحرة. فقد وقفنا على أشياء أخطر من مجرد التشكيك. 
فعندما ترفع شعارات من قبيل أن نجاح الباجي قائد السبسي لن يكون إال بالتزوير، فإن هذا األمر خطير جدًا وغير مقبول. 
فما معنى نجاح السبسي سيكون بالتزوير؟ هذا األمر هو طعن في هيئة االنتخابات وعدم اعتراف مسبق بنتائج الصندوق، 
انتخابه عــودة لاضطرابات.  »يــزور« وفي  السبسي ألنه في نظرهم  انتخاب  التونسي من  ويتضمن أيضًا تحذيرات للشعب 
وبالتالي هي لغة تستعملها امليليشيات، وهذه امليليشيات رأيناها في واجهة الصور مع املرزوقي. نعتبر أن هذا األمر يحتوي 
على مغالطات ويضم تهديدات واضحة للشعب التونسي وهذا خطير جدًا، حتى إنه في نظرنا يندرج تحت طائلة القانون، 

ألنه تشكيك بالعملية االنتخابية ككل.
إن عدم االعتراف بنتائج الصندوق ستكون له تداعيات وخيمة على الشعب التونسي. وهو تحريض على العنف واالنقاب. 
وبالتالي فإن بعض التصريحات غير مسؤولة ونحن في الحقيقة ال يمكن أن نصرح بمثل هذا الكام، فاالنتخابات منافسة 

حرة بني طرفني ويجب أن نقبل بالنتائج، ولنا ثقة فيما سيفرزه الصندوق.

 حادث حديث عند ظهور النتائج. بعد االنتخابات سنقّرر كيف سنتعامل مع منافسنا. نحن ال نتوقع صنفًا معينًا أو جهة 
ّ

لكل
أو حزبًا، بل نرغب في أن تصوت لنا األغلبية الساحقة من التونسيني، وأن يكونوا من كافة شرائح املجتمع، من النساء والرجال 

والشباب والكبار. ونأمل أن يكون العدد محترمًا، ونعّول على الشباب للمشاركة بكثافة في التصويت.

إن اختيار رئيس جمهورية متناغم مع الحكومة فيه فوائد جمة لتونس ولكي تكون تونس في وضع أفضل، وهو ما سيمكن 
من القيام بعملية إنقاذ حقيقية على جميع املستويات.

بالنسبة إلى املرشح املنصف املرزوقي فقد تجاوز صاحياته من خال الوعود التي قدمها، أما الباجي قائد السبسي، فإنه لم 
يفعل ذلك بل قّدم وعودًا قليلة جدًا ألنه استلهمها من حزبه.

لقد نبهنا املنافس )املرزوقي( إلى أن شعاره »ننتصر أو ننتصر« ال يليق. فمن واجبنا تنبيههم، إذ يتضمن دعوى لانقاب 
والفوضى، ومن املؤسف أنهم تفطنوا إلى ذلك وغيروا شعارهم مستلهمني من شعارنا ووضعوا »تونس تنتصر« ونحن قلنا 

»تحيا تونس »وهذا أخاقيًا غير مقبول. 
أين سجلتم الزالت ملرشحنا؟ في الحقيقة تم تسجيل الزالت الكامية في خطابات منافسنا.

نحن رفضنا املناظرة ألننا نعتقد أنها ال تستقيم في الظروف الراهنة، فما لم تتوفر الظروف األخاقية والسياسية للمناظرة 
فا يمكن إجراءها. كما أنه لم تقع مناظرات سابقًا، وبالتالي ليس لنا تقاليد في ذلك.

على املرشحني احترام ما ينص عليه الدستور، وال يمكن ألحد أن يفرض على أحد شيئًا آخر خارج الدستور. والصحة ليست 
فقط الجسدية بل العقلية أيضًا ونشاط مرشحنا وتنقاته تدل على أن مؤهاته البدنية سليمة، وتسمح له بتسيير شؤون 

الدولة أفضل ممن يصغره سنًا.

ال هذا غير صحيح، نحن لم نعتمد على خبراء أجانب في حملتنا االنتخابية. 
فقد قمنا بالحملة حسب القانون التونسي. وأعددنا برنامجنا اعتمادًا على كفاءات وخبرات تونسية بحتة. ومن قام بالبرنامج 

والدعاية هم تونسيون مائة في املائة.
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يجمع كل من عدنان منصر مدير الحملة الرئاسية للمرشح التونسي المنصف المرزوقي، والطيب 
البكوش األمين العام لحزب »نداء تونس« الذي يتزعمه المرشح الباجي قائد السبسي، على أن كال 
مرشحيهما يستحق الفوز وحظوظه أكبر، مقدمين الحجج التي تدعم آراءهما قبل يوم من 

حسم التونسيين للخيار الرئاسي

اختاّر البكوش في انتقاده املرزوقي التركيز على شعار حملته االنتخابية، مشيرًا إلى أنه يعني 
السبسي هو  أن  التأكيد  أكثر من موقف  أنتصر باالنقاب«. كما كرر في  أو  »أنتصر باالنتخاب 
ق السلطة في مهامها، وكان 

ّ
األصلح لتونس، على اعتبار أنه »خال الثاث سنوات املاضية لم توف

من املــفــروض أن تبقى الحكومة والرئاسة سنة واحـــدة، ولكن األمــر استغرق ثــاث ســنــوات، ولم 
تتحسن أوضاع التونسيني االجتماعية وال األمنية«.

إبـــراز نــقــاط التمايز بينه وبني  املــرزوقــي والــدفــاع عــن األخــيــر على  ركــز منصر خــال إدارة حملة 
السبسي، بما في ذلك حوار الرئيس املؤقت على القناة الوطنية الذي قال إنه حوار مؤسس، معتبرًا 
فانهزم معنويًا في  املباشرة،  املناظرة غير  إلــى  املباشرة وهــرب  املناظرة  السبسي رفــض  أن فريق 
 ،

ً
األولى وفعليًا في الثانية. وشدد على أن املرزوقي والسبسي يعبران عن عقليتني مختلفتني فعا

ونظرتني مختلفتني، وجيلني مختلفني.

أعدت المواجهة في تونس
بسمة بركات

تويت / فسبكةللنقاش
قبل يوم واحد من 

الدور الثاني لالنتخابات 
الرئاسية التونسية، 

البعض يصّور المسألة  
كاختيار بين الدولة 

والثورة
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القاهرة ـ العربي الجديد

الـــفـــتـــاح  ــــري عـــبـــد  ــــصـ ــيــــس املـ الــــرئــ  
ّ
ــدو أن ــبــ يــ

الــســيــســي، يــتــخــّوف بـــشـــّدة مـــن عــــودة رمـــوز 
، ونـــظـــام الــرئــيــس 

ّ
ــل ــنـــحـ الـــحـــزب الـــوطـــنـــي املـ

ــنـــي مــــــبــــــارك، إلـــــــى الـــســـلـــطـــة،  املــــخــــلــــوع حـــسـ
التشريعّية،  السلطة  بــوابــة  مــن  وخــصــوصــًا 
الـــتـــي ســيــنــتــخــبــهــا الـــشـــعـــب املــــصــــري خـــال 

األشهر الثاثة األولى من العام املقبل.
وتقول مصادر مقّربة من الرئاسة املصرّية، 
»السيسي ال يجد   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

غضاضة في عودة أعضاء الحزب الوطني 
الــــعــــاديــــني إلـــــى الــــبــــرملــــان فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
ـــجـــرى بــنــســبــة 80 فــي 

ُ
ــت ــتــــي سـ املـــقـــبـــلـــة، والــ

املـــائـــة لــلــنــظــام الــــفــــردي، وبــتــقــســيــم دوائــــر 
يــضــمــن غــلــبــة الــعــنــصــر الــقــبــلــي والــعــائــلــي 
األيديولوجّية،  واالنــتــمــاءات  األحـــزاب  على 
ــواب الـــســـابـــقـــني فــي  ــ ــنـ ــ مـــمـــا يــــرفــــع أســــهــــم الـ
عــهــد مـــبـــارك، وخــصــوصــًا مـــن نــجــحــوا في 
الــلــتــني  و2005،   2000 عـــامـــي  ــابـــات  ــتـــخـ انـ
أدارهما القيادي الراحل بنظام مبارك كمال 
الشاذلي، قبل استحواذ رجل األعمال أحمد 
عز على مقدرات الحزب الوطني االنتخابية 

عام 2010«، وفق املصادر.
املحيطة  الضّيقة  والدائرة  السيسي  ويعتبر 
 وجـــود هــذا الــنــوع مــن نـــواب »الــحــزب 

ّ
بــه، أن

ــنـــي« مــفــيــد فـــي الـــبـــرملـــان، بــاعــتــبــارهــم  الـــوطـ
»يهتّمون باملجاالت الخدماتية فقط، وليس 
الــســيــاســّيــة أو الــتــشــريــعــّيــة، مــمــا يــســّهــل أن 
تنفيذّية  نــيــابــيــًا ألّي ســلــطــة  دعــمــًا  يــشــكــلــوا 
 الـــدســـتـــور الــجــديــد 

ّ
قـــائـــمـــة، وخـــصـــوصـــًا أن

يمنح البرملان سلطات واسعة مقّيدة لقرارات 
رئيس الجمهورّية والحكومة«.

في املقابل، ال يرغب السيسي بعودة القيادات 
، إذ يعتبرهم، 

ّ
العليا، وفي مقدمتها أحمد عز

وفــــق مـــصـــادر الـــرئـــاســـة، »الـــســـبـــب الــرئــيــس 
قــادرون  لسقوط نظام مبارك، وبالتالي فهم 

ــــني الــشــعــب،  عـــلـــى إفــــســــاد األجــــــــواء بــيــنــه وبـ
بــمــا فــي ذلـــك الــفــئــات املـــؤّيـــدة للسيسي قلبًا 
وقـــالـــبـــًا، مـــن خــــال تــصــّرفــاتــهــم الــســيــاســّيــة 
ــة الـــهـــادفـــة لــتــحــقــيــق اســتــفــادة  ــادّيـ ــتـــصـ واالقـ
الــفــرد على  فــقــط، وإعـــاء مصلحة  شخصّية 

الحزب أو الجماعة السياسّية«.
 »السيسي سبق وأرسل 

ّ
وتكشف املصادر أن

عبر وسطاء سياسيني، بعضهم كانوا وزراء 
واملجلس  مــبــارك  عهدي  فــي  قصيرة  لفترات 
 
ّ
األعـــلـــى لـــلـــقـــوات املــســلــحــة، رســـائـــل إلــــى عــز
وبــعــض رمــــوز »الـــحـــزب الـــوطـــنـــي«، تــنــطــوي 
عــلــى تــحــذيــرات مـــن خـــوض االنــتــخــابــات أو 
املـــتـــاجـــرة بـــاســـمـــه، أو الـــتـــرويـــج الرتــبــاطــهــم 

بعاقات شخصّية به أو بدعمهم له«.
وفــي هــذا اإلطــار، تأتي تصريحات السيسي 
 »الثقة 

ّ
إن قــال فيها  نة األخــيــرة، والــتــي 

ّ
املبط

بــيــنــه وبــــني املــصــريــني مــتــبــادلــة«، وإشـــارتـــه 
ـــه »لــن يتولى أحــد أي سلطة مــن دون 

ّ
إلــى أن

ــاول أحـــد ذلـــك فهم  رغــبــة املــصــريــني، وإذا حــ
ــيـــس الـــســـيـــســـي«. ويــكــشــف  مــــن ســيــمــنــعــه ولـ

الوطني  الحزب  أعضاء  السيسي بني  تمييز 
الــعــاديــني وبــعــض الــقــيــادات، إلـــى حـــّد كبير، 
صورة البرملان املقبل، الذي يسعى لتكوينه، 
األعــيــان،  أشــبــه بمجالس  يــريــد مجلسًا  فهو 
ــاء مــســتــقــلــني غــيــر  ــن أعــــضــ يـــضـــّم أغـــلـــبـــيـــة مــ
ــهــم يــديــنــون لــلــنــظــام الــقــائــم 

ّ
حــزبــيــني، ولــكــن

بالوالء، وهذا ما يدفعه حتى اآلن إلى تجاهل 
مطالبة األحزاب بتقليص عدد مقاعد النظام 
إلـــى 210 وتخصيص عــدد  مــن 420  الــفــردي 
مماثل للقوائم النسبّية التي تضمن مشاركة 

أوسع لألحزاب.
 الــســيــســي يـــــدرك جــيــدًا 

ّ
وتــــؤّكــــد املــــصــــادر أن

عــدد ضخم  تمرير  في  املقبل  البرملان  أهمية 
ــي أصـــــدرهـــــا وســلــفــه  ــتــ ــن الـــتـــشـــريـــعـــات الــ ــ مـ
عــدلــي مــنــصــور، مــمــا يــجــعــلــه يــدفــع بــاتــجــاه 
تقليل فــرص األحـــزاب فــي الــفــوز باملقاعد، ال 
السياسّية  االتــجــاهــات  ذات  ــزاب  األحــ ســّيــمــا 
الــــواضــــحــــة، أو الـــتـــي انـــبـــثـــقـــت مــــن حـــركـــات 
معارضة لنظام مبارك مثل »كفاية« وتّيارات 

االستقال في النقابات والجامعات.

الهوية اليمنّية للجنوب، ويدعو إلى التحّرر 
»مـــن أوهــــام األم والــبــنــت، األصـــل والـــفـــرع، أو 
لنا صلة  وليس  بيمنيني  لسنا  نحن  أوهـــام 

باليمن«.
وشملت تغييرات الحزب »االشتراكي« أيضًا، 
الــعــام،  لــألمــني  نائبًا  املــخــافــي  تعيني محمد 
وهو رئيس الدائرة القانونّية للحزب ووزير 
الـــشـــؤون الــقــانــونــّيــة، بــاإلضــافــة إلـــى يحيى 
منصور أبو إصبع، لرئاسة اللجنة املركزّية، 
التعديات  بموجب  مستحدث،  مــوقــع  وهــو 
األخـــــيـــــرة فــــي الـــنـــظـــام الــــداخــــلــــي. وكـــاهـــمـــا 
خب 

ُ
)املخافي وأبو إصبع( شماليان، وقد انت

مساعدان لهما هما فضل الجعدي، كسكرتير 
الــحــزب االشــتــراكــي فــي محافظة  أول ملنظمة 
الضالع، وطيبة بركات كسكرتير أول ملنظمة 

الحزب االشتراكي في محافظة الحديدة.
ويـــحـــمـــل الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي الــــصــــادر أخـــيـــرًا 
عـــن املــجــلــس الــحــزبــي الــوطــنــي لــإلشــتــراكــي 
ــراغـــات  ــفـ رؤيــــــة طـــمـــوحـــة تـــهـــدف إلـــــى ســـــّد الـ
التي أحدثها ضمور دوره بعد حــرب 1994، 
ـــن مــــقــــاره لـــلـــمـــصـــادرة.  ــــّرض الـــعـــديـــد مـ ــعـ ــ وتـ
 الحزب 

ّ
وهو ُيشّدد على »عــدم قبول أن يظل

واإلعامي  الثقافي  املشهد  في  ثانويًا  العبًا 
املركزّية  اللجنة  »تكليف  إلى  الفتًا  اليمني«، 
قناة  مــن  متكاملة  إعــامــّيــة  مؤّسسة  بإنشاء 
يومّية  إذاعـــّيـــة وصحيفة  ومــحــطــة  فــضــائــّيــة 

ومجلة فصلّية ومواقع إلكترونّية«.

صنعاء ـ عادل األحمدي

اليمني  االشتراكي  الحزب  أجــرى 
على مدى األيام املاضية تغييرات 
عديدة، طالت  أول من أمس، أعلى 
مستوياته القيادّية، مع اختيار عبد الرحمن 
ــلـــحـــزب، خــلــفــًا  ــًا لـ ــامـ ـــاف أمـــيـــنـــًا عـ

ّ
عـــمـــر الـــســـق

لــيــاســني ســعــيــد نــعــمــان، ومــحــمــد املــخــافــي 
نائبًا لألمني العام، خلفًا لسيف صائل خالد، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــغــيــيــرات فــي رئــاســة املكتب 
ــاء الـــعـــامـــني املـــســـاعـــديـــن.  ــ ــنـ ــ الـــســـيـــاســـي واألمـ
ويـــأتـــي انـــتـــخـــاب أعـــضـــاء الــلــجــنــة املـــركـــزّيـــة 
يــوم من  للحزب والــســقــاف أمينًا عــامــًا، بعد 
اخــتــتــام »املــجــلــس الــحــزبــي الــوطــنــي للحزب 
االشـــتـــراكـــي الــيــمــنــي« )الــكــونــفــرنــس(، الـــذي 
انــعــقــد عــلــى مـــدى يــومــني فـــي صــنــعــاء تحت 
شعار »دولة اتحادّية ديمقراطّية من إقليمني 

تحتكر الساح ويسودها القانون«.
ثاني حزب يجري  االشتراكي،  الحزب  وُيعد 
تــغــيــيــرات فـــي صــفــوف قـــيـــاداتـــه فـــي األشــهــر 
األخيرة، بعد »التنظيم الوحدوي الناصري«، 
الذي اختار عبد الله نعمان أمينًا عامًا، خلفًا 
لسلطان العتواني، في شهر يونيو/ حزيران 
املاضي، واملؤتمر الشعبي العام الذي أقصى 
الرئيس عبد رّبه منصور هادي من منصب 

األمني العام لصالح عارف الزوكا.
واســـتـــبـــق الــــحــــزب »االشـــــتـــــراكـــــي« انـــتـــخـــاب 
األمــني  استقالة  عــن  خبر  بتسريب  السقاف، 
ــان، الــــــذي كـــــان الـــرجـــل  ــمـ ــعـ ــابـــق نـ ــام الـــسـ ــعــ الــ
األّول في الحزب خال الفترة املاضية، وهو 
والسياسيني  التاريخيني  الــقــادة  ومــن  مفّكر 
الـــبـــارزيـــن فـــي الـــيـــمـــن، وســـبـــق لـــه أن تـــرأس 
حكومة اليمن الجنوبي، ثم البرملان األول في 
دولة الوحدة، وغادر إلى جانب عدد من قادة 
االشتراكي عقب حرب صيف 1994، وانتخب 
فــي املــؤتــمــر الــعــام الــخــامــس أمينًا عــامــًا عام 
 ما يمّيز 

ّ
2005، بعد عودته إلى الباد. ولعل

األمـــني الــعــام الــجــديــد، وهـــو مــن مــوالــيــد عــام 
 األول للقيادات 

ّ
ــه لم يكن في الصف

ّ
1956، أن

الــتــاريــخــّيــة لــلــحــزب االشـــتـــراكـــي الــــذي حكم 
جــنــوبــي الــبــاد حــتــى عـــام 1990. وقـــد تـــدّرج 
ــل الـــحـــزب وانــتــخــب عــضــوًا  فـــي مــواقــعــه داخــ
فـــي املــكــتــب الـــســـيـــاســـي، ثـــم رئــيــســًا لــلــدائــرة 
دها 

ّ
التنظيمّية، وهي آخر املناصب التي تقل

اف 
ّ
السق وُيــعــرف  عــامــًا.  أمينًا  انتخابه  قبل 

الحزب،  داخــل  والفكري  التنظيمي  بنشاطه 
الــعــام. ومن  أكثر منه خــارجــه على املستوى 
أبـــرز املــنــاصــب الــتــي شغلها، عــضــوّيــة فريق 
ــر فــي مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 

ّ
)8-8( املــصــغ

التي  اللجنة  االشتراكي«، وهــي  »الحزب  عن 
أقـــّرت أبـــرز وثــائــق الــحــوار الـــذي انعقد على 
مدى عشرة أشهر في الفترة املمتدة من شهر 
مارس/ آذار 2013 حتى شهر يناير/ كانون 

الثاني 2014.
ويـــتـــحـــّدر الــســقــاف مـــن مــنــطــقــة الـــوهـــط، في 
ـــــن، بــمــحــافــظــة لــحــج الــجــنــوبــيــة، 

ُ
مـــديـــريـــة ت

ــا الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا  ــهـ ــي املــحــافــظــة ذاتـ وهــ

قطر وتركيا: تعاون استراتيجيتغييرات »االشتراكي« اليمني

تدّشن قطر وتركيا بتوقيعهما على اتفاقية المجلس 
من  جديدة  مرحلة  االستراتيجي،  للتعاون  األعلى 
التعاون، بعد تطابق الرؤية حيال ملفات سياسية عّدة

مع  اليمني«  »االشتراكي  الحزب  في  األخيرة  القياديّة  التغييرات  تنسجم 
تطلّعاته إلعادة رّص صفوفه ورؤيته لدوره السياسي في المرحلة المقبلة

تشهد عالقات 
البلدين ازدهارًا على 
الصعيدين السياسي 

والدبلوماسي

أكد الرئيس الروسي 
أن بالده ستجتاز األزمة 

خالل سنتين
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تقرير

بوتين يطمئن الروس: سنجتاز األزمة معًاالسيسي: أهًال بنّواب »الخدمات« 

أطلق مسلّحون مجهولون النار، أمس الجمعة، على المقدم في الجيش، 
فأصابوه  المطار،  منطقة  في  منزله  بجوار  تواجده  أثناء  األسدي،  جمال 
مأرب،  محافظة  في  وذلك  الفور،  على  مقتله  إلى  أدى  ما  الــرأس،  في 
ووقعت  الحادثة.  عن  مسؤوليتها  جهة  أي  ُتعلن  ولم  اليمن.  شرقي 
استهدفتا  مفخختين  سيارتين  تفجير  على  يوم  بعد  الجديدة  الحادثة 

تجمعين للمسلحين الحوثيين في مدينة الحديدة، في غرب اليمن.

اغتيال مقّدم يمني

 الدوحة، اسطنبول ـ أنور الخطيب
             باسم دبّاغ

تشّكل زيارة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، إلى أنقرة، وتوقيعه مع الرئيس 
الــتــركــي، رجــب طيب أردوغــــان، على اتفاقية 
بني  االستراتيجي  للتعاون  األعــلــى  املجلس 
تركيا وقطر، نقلة نوعّية ومستوى متطورًا 
في  العاقات الثنائّية، ورسالة واضحة، من 
خياراتها  تنويع  على  تعمل  ــهــا 

ّ
أن الــدوحــة، 

وتؤكد  الدولية،  وتحالفاتها  االستراتيجّية، 
تنبع  التي  الخارجية  سياستها  استقالية 
من مصالحها الوطنية، في منطقة مشتعلة، 
األخطار من كل جانب. وتأتي هذه  تهددها 
الخطوة بعد نجاح الدوحة مع دول مجلس 
التعاون الخليجي، في تجاوز أزمة سياسية، 

دامت أشهر.
ــات بــــني الـــــدوحـــــة وأنــــقــــرة،  ــعــــاقــ ــهـــد الــ وتـــشـ
ازدهــــــارًا كــبــيــرًا عــلــى الــصــعــيــديــن الــســيــاســي 
ــاع الــعــاقــة  ــســ ــر اتــ ــ ـ

ّ
ــــؤش ــلــــومــــاســــي. ويـ والــــدبــ

االســتــراتــيــجــّيــة إلـــى طـــور جــديــد فــي العاقة 
بـــني الــبــلــديــن، الــلــذيــن الــتــقــت مــواقــفــهــمــا في 
ملفات سياسّية خارجّية عديدة، وخصوصًا 
ــق بــالــشــأنــني الــــســــوري والـــعـــراقـــي، 

ّ
ــا يــتــعــل مـ

والـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي املــتــكــّرر على الشعب 
ــلـــى قــــطــــاع غـــزة  ــــروب عـ ــحــ ــ الــفــلــســطــيــنــي والــ

املحاصر، واملوقف من الربيع العربي.
 الجانب االقتصادي، وخصوصًا 

ّ
وفيما احتل

ــزًا كــبــيــرًا  ــيــ ــاقــــة واالســــتــــثــــمــــار، حــ مـــلـــف الــــطــ
ــارة أمــيــر قــطــر، فـــإن مــدلــوالت  ــ فـــي أجـــنـــدة زيـ
اإلعــان عن تدشني املجلس األعلى للتعاون 
االستراتيجي، ال يمكن أن يتجاوزها أحد، في 
وقت تواجه فيه منطقة الشرق األوسط أكثر 
مــن تــحــٍد، أبـــرزهـــا تــحــّدي مــواجــهــة اإلرهـــاب 
الــذي يمثله تنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« في 
الـــعـــراق وســـوريـــة. ولـــم يــغــفــل بــيــان الــرئــاســة 
 تــأســيــس مجلس 

ّ
الــتــركــّيــة، اإلشـــــارة إلـــى أن

لــلــتــعــاون االســتــراتــيــجــي، يــهــدف إلــــى »رفـــع 
ــلـــى مــســتــويــاتــهــا«. وكـــان  ــات إلــــى أعـ ــعـــاقـ الـ
أردوغـــان قد أعلن خــال زيــارتــه الــدوحــة، في 
 مــن بــاده 

ً
 كـــا

ّ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، أن

ودولة قطر »تقود حملة اقتصادية وتنموية 
ــًا إلـــى  ــتـ مــهــمــة عـــلـــى مـــســـتـــوى املـــنـــطـــقـــة«، الفـ
اإلقليمّية  للمسائل  وقــطــر  تــركــيــا  »رؤيــــة   

ّ
أن

تتقاطع بشكل كبير، وأن عاقتهما الثنائية 
شــهــدت تـــطـــّورًا كــبــيــرًا لــلــغــايــة فـــي الــســنــوات 
األخــيــرة، كما أنــهــا آخـــذة فــي االزديـــــاد«. ولم 
ــارة إلـــى اهــتــمــام »بـــاده  ــ يــفــت أردوغـــــان اإلشـ
الخاصة  والفوقية  التحتية  البنية  بأعمال 
بتنظيم مسابقة كأس العالم لكرة القدم التي 

تستضيفها قطر عام 2022«.
ووقعت قطر وتركيا خال زيارة أردوغان إلى 
على  تنص  للطاقة،  اتفاقية جديدة  الدوحة، 
أن تستورد تركيا ما مجموعه 1.2 مليار متر 
مكعب من الغاز الطبيعي من دولة قطر، عبر 
الحالي،  الشتاء  نفط، خــال فصل  ناقات   9
وهو ما سيغطي جزءًا بسيطًا من احتياجات 
تركيا السنوية من الغاز الطبيعي التي تبلغ 

45 مليار متر مكعب.

العضوية  الكيميائية  واملنتجات  والــجــلــود 
ــّم وارداتـــهـــا  والـــوقـــود املــعــدنــي والـــزيـــوت، أهــ
من قطر. وتجري الدوحة وأنقرة مفاوضات، 
حول تنويع االستثمارات القطرية في تركيا، 
في  القطرية  االستثمارات  حجم  يبلغ  حيث 
املعلومات  تركيا 740 مليون دوالر. وحسب 
فإن  التركية،  االقــتــصــاد  عــن وزارة  الــصــادرة 
إلـــى االســتــثــمــار فــي »ميناء  الـــدوحـــة تسعى 
ــة،  ــراريـ ــاغــــان« الـــحـ ــاتــ ــنـــجـــه« ومــحــطــة »يــ دريـ
ــاورة لــبــورصــة  ــجــ بـــاإلضـــافـــة إلــــى األرض املــ
إسطنبول. كما تتجه الدوحة إلى االستثمار، 
في مشروع محطة »أفيشن بستان« الحرارية 
مليار دوالر،   12 بـ  قيمته  باستثمار  املــقــدرة 
وقـــد بــلــغــت املـــفـــاوضـــات حـــول هـــذا املــشــروع 

مرحلتها األخيرة.

الثنائي،  التجاري  التبادل  زيــادة  إلى  وقطر  تركيا  من  كل  تطمح 
حجم  بلغ  إذ  ملحوظًا،  ازدهارًا  الطرفين  بين  العالقات  وتشهد 
البلدين 769 مليون دوالر، وتضاعف  بين  العام 2013  التجارة في 
»العدالة  حزب  وصول  منذ  مرة   50 نحو  التجاري  التبادل  حجم 
والتنمية«، إلى سّدة الحكم عام 2002، ليصل إلى 1.3 مليار دوالر 

في العام الحالي.

1.3 مليار دوالر

على

مسؤوليتنا

يـــــعـــــاقـــــب مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
الكنيسة املارونية في لبنان، 
ــــني  ــيــ ــ ــامــ ــ صـــــحـــــافـــــيـــــني وإعــ
البطريرك  مواقف  ينتقدون 
الراعي أو ممارسات  بشارة 
املدنيني،  معاونيه  مــن  عــدد 
من خــال منعهم من دخول 
مـــقـــّر الــكــنــيــســة فـــي بــكــركــي، 
طــالــبــني مــنــهــم الــتــراجــع عن 
ــم و»الــــــتــــــوبــــــة عــن  ــهــ ــفــ ــواقــ مــ
بكركي  لتعيد  انــتــقــاداتــهــم« 
وكــان  أمامهم.  أبوابها  فتح 
الـــراعـــي قـــد اعــتــبــر فـــي وقـــٍت 
مخططًا  »هـــنـــاك  أن  ســـابـــق 

لضرب الكنيسة«.
■  ■  ■

ــدد مـــن املــقــربــني من  ــار عـ أشــ
رئيس الجمهورية اللبنانية 
السابق، إميل لحود، إلى أنه 
»يسعى إلى تنشيط حركته 
السياسية، من خال زيارات 
ولــقــاءات يــقــوم بــهــا، طارحًا 
ــيـــس تــجــّمــع  ــأسـ ــة تـ ــيـ ــانـ ــكـ امـ
سياسي جــديــد، يضّم عــددًا 
ة، 

ّ
املستقل الــشــخــصــيــات  مــن 

ــدور فــــي فـــلـــك فــريــق  ــ ــتـــي تــ الـ
الــحــلــيــف  مـــــــــــــــارس/آذار«،   8
لــلــنــظــام الــــســــوري. ُيـــذكـــر أن 
لـــحـــود كــــان رئــيــســًا لــلــبــنــان 

بني عامي 1998 و2007.

موسكو ـ منذر بدر حلوم

لــلــمــرة الــعــاشــرة فــي تــاريــخــه، يــجــري الــرئــيــس الــروســي 
فــاديــمــيــر بــوتــني مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــســنــوي الكبير، 
وذلك في 18 ديسمبر/كانون األول الحالي، وسط حضور 
أن  الطبيعي  مــن  كــان  وأجــنــبــيــًا.  محليًا  صحافيًا،   1259
بــدا بوتني  اللقاء.  أســاس  املحلية،  العملة  الــروبــل،  يكون 
صــلــبــًا فـــي تــأكــيــده أن »ســعــر الـــصـــرف وهـــبـــوط الـــروبـــل، 
يعود لعوامل خارجية«. ولفت إلى أن »املصرف املركزي 

والحكومة يتصّرفان بشكل مناسب«.
ــــذي تـــابـــع املــؤتــمــر  وتـــوّجـــه بـــوتـــني لــلــشــعــب الــــروســــي، الـ
االضطرابات  كل  من  الرغم  »على  بالقول  بالغ،  باهتمام 
في السوق املالية، فإن امليزانية الفيدرالية في هذا العام 
ستشهد فائضًا، وإيراداتنا ستزيد على نفقاتنا بمعدل 
20 مليار دوالر، ما ُيعادل تقريبًا 1.9 في املائة من ناتج 

الدخل املحلي«.
ومـــع ذلــــك، يــبــدو الــرئــيــس الـــروســـي قــلــقــًا نتيجة الــفــارق 
الــذي ظهر في سعر صــرف الـــدوالر، الــذي تتلقاه روسيا 
فــي مقابل النفط، بــني زمــن وضــع امليزانية والــيــوم. وقد 
تــضــاعــف ســعــر الــــدوالر بنسبة الــضــعــف، مــمــا يعني أن 
املـــواطـــنـــني الـــــروس فـــقـــدوا خــمــســني فـــي املـــائـــة مـــن قيمة 
 حــتــى اآلن، وضــعــفــت مــقــدرتــهــم 

ّ
مــدخــراتــهــم عــلــى األقـــــل

الشرائية بمقدار زيادة واردات امليزانية.
بالقوة واالستعداد لتحّمل  أنــه وفــي خطوة توحي  غير 
الــنــتــائــج، قــــال بــوتــني »تــقــع املــســؤولــيــة عــمــا يــجــري في 
الــبــاد، دائــمــًا على رأس الــدولــة، وأنــا بـــدوري لــم أتنّصل 
أتنّصل«. قبل أن يتحدث  يومًا من هــذه املسؤولية، ولــن 
ــه »ســنــتــجــاوز مــعــكــم هــذه  ــــد، مــشــيــرًا إلـــى أنـ عـــن أفـــق واعـ
املــرحــلــة، ســنــتــجــاوزهــا مــعــززيــن مــوقــعــنــا عــلــى الــســاحــة 
الدولية«. ومن ثم حسم أمره بالتشديد للشعب الروسي 
للناس،  االجتماعية  الرعاية  ضمان  هــو  »األهـــم  أن  على 
ورفع الرواتب التقاعدية، بصرف النظر عن تراجع بعض 
إيـــــرادات املـــوازنـــة«. وبــعــد أن تــســاءل »هـــل سنتمكن من 

فعل ذلك أم ال؟«، أجــاب »بالتأكيد سنتمكن. وفي السنة 
التقاعدية، ليس وفــق مؤشر  الــرواتــب  الــقــادمــة ســنــعــّدل 
ــعـــي«. غــيــر أن الـــرواتـــب  الــتــضــخــم الــتــقــديــري إنــمــا الـــواقـ
التقاعدية الروسية بطبيعة الحال تكاد ال تساوي شيئًا، 
موازنتها  مــن  متقاعديها  تدعم  التي  العاصمة  فــي  عــدا 
براتب إضافي، فتأثير مثل هذا الوعد يستبعد أن يكون 

له األثر املرجو.
ــــاف بــوتــني »الــنــمــو الـــاحـــق والـــخـــروج مـــن الــوضــع  وأضـ
الحالي، أمّر ال مفّر منه لسببني، أولهما أن نمو االقتصاد 
الــعــاملــي سيستمر، فعلى الــرغــم مــن تــراجــع املــعــدالت إال 
االقــتــصــاد ســـوف ينمو.  بــالــتــأكــيــد.  الــنــمــو سيستمر  أن 
واقتصادنا سيخرج من حالته الراهنة. كم سيحتاج ذلك 
إلى  أعتقد بأنه سيحتاج  الحاالت  الوقت؟ في أســوأ  من 
عامني. وأكرر مرة أخرى أن النمو بعد ذلك أمر حتمي، ألن 

ظروف االقتصاد الخارجية ستتغير. ومع نمو االقتصاد 
العاملي ستكون هناك حاجة للمزيد من مصادر الطاقة. 
ولكننا في هذه األثناء، وأنا ال أشك في ذلك، سنتمكن من 
فعل الكثير من وجهة نظر تنويع اقتصادنا، ألن الحياة 
لــن يكون  ذلــك  ذلــك. فخاف  نفسها ستجبرنا على فعل 

أداء الوظائف ممكنًا«.
ــــوده عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة،  بـــذلـــك، يــرتــكــز بــوتــني فـــي وعـ
التي تهدد بانهيار االقتصاد الروسي اليوم، وعلى نمو 
االقتصاد العاملي وتأكيد ذلك على حاجته إلى مزيد من 
استهاك النفط. وتباينت ردود الفعل األولية على خطاب 
بوتني، بني الخجل مما آلت إليه األمور في روسيا، والثقة 
الـــظـــروف بــاتــت مــهــيــئــة، شعبيًا ورســمــيــًا، لتحقيق  بـــأن 
االنــعــطــافــة فــي الــنــمــوذج االقــتــصــادي الــروســي، مــن دون 

اإلشارة إلى معادلها السياسي.
وأبـــــدى مــديــر مــكــتــب مــوســكــو ملــجــلــة »إيــكــونــومــيــســت«، 
ــة »صـــدى  ــ أركـــــادي أوســتــروفــســكــي، فـــي مــقــابــلــة مـــع إذاعـ
مــوســكــو«، اعــتــقــاده بــأن »روســيــا تــدخــل فــي حــالــة ركــود. 
ــي أعـــــوام  ــي أن فـــتـــرة االنــــتــــعــــاش الـــتـــي بــــــدأت فــ يـــبـــدو لــ
التسعينيات، والتي تزامنت في جزء كبير منها مع حكم 
ــن أنــنــا دخــلــنــا فــي واقــع  بــوتــني، انــتــهــت فــي روســيــا. وأظـ
اقتصادي جديد تمامًا، تبنّي أن روسيا غير مستعدة له 
ش بعد 15 

َ
ناق

ُ
مطلقًا. ويبدو لي من املخجل عمومًا أن ت

النفط،  االقتصادي عمليًا، ومن دوالرات  النمو  سنة من 
مسألة إن كان اقتصاد روسيا سيصمد بني نصف العام 
والعام ونصف. ال شك في أن هذه األزمة من صنع أيدي 

روسيا«.
الروبل،  تدهور  في  فــرأى  »بوليتروسيا.كوم«  موقع  أمــا 
محطة تغييرية. وتذكر افتتاحية املوقع أن حشر روسيا 
في الزاوية الصعبة يضعها أمام حتمية التغيير. وارتفاع 
قــادرة على  آلية  إلــى إيجاد  سعر الصرف يؤكد الحاجة 
الــروبــل  لــاقــتــصــاد.  الــجــذري  البنيوي  التنشيط  إحـــداث 
لن  ولكنها  كبيرة،  معاناته  ستكون  سيتعافى.  املريض 

تذهب سدى«.  

تعاني روسيا كثيرًا في الفترة األخيرة، 
خصوصًا مع تراجع الروبل، واستعادة 
الروس ذكريات 1998 المزعجة، والتي 

ذّكرتهم باتحاد سوفييتي غابر

تقرير إخباري

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«، عن  كشفت مصادر في جماعة »اإلخوان املسلمني« في ليبيا، لـ
»محاوالت غير مباشرة، تقوم بها اإلدارة األميركية للتواصل مع عدد من القوى 
السياسية الليبية، الداعمة للمعسكر املناوئ لفريق اللواء املتقاعد خليفة حفتر، 

للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي األزمة هناك، ووقف املعارك الدائرة«.
وأوضــحــت املــصــادر أن »وســطــاء دولــيــني اتــصــلــوا بــقــيــادات مــن الجماعة هناك، 
الجلوس  إمكانية  لبحث  معتداًل،  منحى  ى 

ّ
تتبن التي  الفصائل  قــيــادات  وبعض 

والتفاوض في شأن التوصل إلى اتفاق سياسي يرضي جميع األطراف، ويسمح 
إلــى أن »كافة  الفاعلة هــنــاك«. وأشـــارت املــصــادر  بتقسيم السلطة على األطـــراف 
ــارات والــتــلــمــيــحــات مــن جــانــب الــجــمــاعــة، أكــــدت ضــــرورة خــــروج حــفــتــر من  ــ اإلشــ
املعادلة السياسية في ليبيا تمامًا، مع التأكيد على حل األزمة مع كافة األطراف 

السياسية، وليست العسكرية«.
ليبيا«،  »فجر  قــوات  وكانت  منطقة.  من  أكثر  في  االشتباكات  تتواصل  ميدانيًا، 
قد تمكنت قبل يومني من اقتحام قاعدة جوية في أقصى جنوب الباد، ونقلت 
الــدرع الثالث  وكالة »فــرانــس بــرس« عن مسؤول عسكري ليبي قوله، إن »قــوات 
ملدينة مصراتة، التابعة لفجر ليبيا، اقتحمت قاعدة براك الشاطئ الجوية، جنوب 
الباد، بما تحويه من أنواع مختلفة من ذخائر األسلحة الثقيلة واملتوسطة، من 

بينها صواريخ مضادة للدروع والطائرات واألفراد«.
كذلك اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة وسط املدينة في محيط قاعدة بنغازي 
البحرية وميدان الشجرة بني قوات حفتر وقوات »مجلس شورى ثوار بنغازي«، 
قــوات »املجلس« في منطقة سوق  التقّدم باتجاه تجّمع  قــوات حفتر  إذ حاولت 
 أنــهــا بـــاءت بالفشل.  وفــي الــســيــاق، حــاولــت قـــوات حفتر 

ّ
الــحــوت، وجــوارهــا، إال

بناء سّد ترابي، قرب محات نادي »التحّدي« من جهة »عمارات السبخة«، إال أن 
مفرزة من »مجلس شورى الثوار« صّدت الهجوم. وأفاد شهود عيان عن استمرار 
االشتباكات في منطقة الصابري لساعات، وأسفرت االشتباكات عن مقتل أكثر 
إضافة  لحفتر،  واملوالية  املــرج  من  اآلتية   ،115 الكتيبة  من جنود  15 جنديًا  من 
إلى مقتل قائد ميداني من منطقة شحات، شرقي البيضاء، يدعى عبد الرحمن 
بــوشــيــبــة. إلـــى ذلــــك، قــصــفــت دبــابــة تــابــعــة لــقــوات حــفــتــر مستشفى الجمهورية 
عشوائيًا، مما أدى إلى وقوع أضــرار بمبنى املستشفى واملنازل املجاورة له من 

دون وقوع قتلى أو إصابات.
في سياق آخر، ذكرت مصادر في مدينة درنة، شرقي ليبيا، أن مجموعة »مجلس 
رت أصحاب 

ّ
شــورى شباب اإلســـام« أغلقت محات بيع التبغ في املدينة، وحـــذ

املحات بمواجهة عقوبات عنيفة، في حال استمرار بيعهم للتبغ ومشتقاته.
إغـــاق معبري »رأس جــديــر« و«الــذهــيــبــة«  التونسية  السلطات  قـــررت  ذلـــك،  إلــى 
الحدوديني مع ليبيا حتى األربعاء املقبل، مستثنية الحاالت العاجلة واإلنسانية. 

األميركيون 
على خّط الوساطة في ليبيا 

سيناريوهات

ومــعــلــوم أن قــطــر تــســتــورد مـــن تركيا 
املــــعــــدات الــكــهــربــائــيــة واملــيــكــانــيــكــيــة، 
ة  ــاء إضــافــة إلـــى األثــــاث ومــعــدات اإلضـ
ـــعـــّد 

ُ
ــلــــب،  فــــي حــــني ت والـــحـــديـــد والــــصــ

مــنــتــجــات األلـــومـــنـــيـــوم والــبــاســتــيــك 

ــــح بـــإمـــكـــانـــه االعــــــتــــــراف بـــاآلخـــر  ــبـ ــ ـــــــه »أصـ
ّ
أن

واالنفتاح عليه واإلقرار بوجوده ومصالحه، 
التنافر على أساس  بــداًل من  والتحاور معه 

أيديولوجي«.
ــه االســتــبــاقــّيــة الــتــي  ــتـ ــانـــت لــلــســقــاف رؤيـ وكـ
إلــى ما هو  تتخّوف من مــآل الوضع اليمني 
عليه الــيــوم، وســبــق أن أعـــرب عــام 2012، في 
من  تخّوفه  عــن  الصحافّية،  املقابات  إحــدى 
ــحــة، الفتًا 

ّ
أن يــســتــمــّر إضــعــاف الـــقـــوات املــســل

أخــرى،  بلدان  باملقارنة مع  »النتيجة   
ّ
أن إلــى 

جرى فيها إضعاف القوات املسلحة، كلبنان 
لــلــقــوى السياسّية  بــــروزًا  والـــعـــراق، ســتــكــون 
التي تستند إلى امليليشيات«، وهو ما حصل 
 مـــن ثـــاثـــة أعـــــــوام، حني 

ّ
بــالــضــبــط بــعــد أقـــــل

اجتاحت امليليشيا العاصمة وبدت املؤّسسة 
حسد عليه.

ُ
العسكرّية اليمنّية في وضع ال ت

ــي«، كـــحـــزب حـــاكـــم في  ــراكــ ــتــ ــان »االشــ وإذا كــ
التي  السياسّية  القوى  أبــرز  الجنوب سابقًا، 
تــتــحــّدث عــن »الــقــضــيــة الــجــنــوبــّيــة« كقضّية 
 األمني العام 

ّ
مركزّية في الوضع اليمني، لكن

ص رؤيته للقضّية بأنها »تطرح 
ّ

الجديد يلخ
مــشــكــات كــثــيــرة، ويــتــجــلــى مــلــمــحــهــا األبـــرز 
فــي شكل أزمـــة بنيوّية لــلــوحــدة الــقــائــمــة، ما 
 الــدولــة 

ّ
ب اســتــخــاص حــلــول تــمــّس كــل

ّ
يتطل

ـــى الـــحـــزب 
ّ
ــهـــا«. وفـــــي حــــني يـــتـــبـــن ومـــضـــمـــونـ

التقسيم الفيدرالي لليمن إلى إقليمني، ينتقد 
السقاف، في الوقت ذاته، الدعوات التي تنكر 

سلفه نعمان، وُيعد اختياره في أحد أوجهه، 
تمسكًا لجناح تاريخي داخل الحزب ُيعرف 
ــل جــغــرافــيــًا بمحافظات 

ّ
ويــمــث »الــطــغــمــة«،  بـــ

لحج والــضــالــع، فــي مقابل جــنــاح »الــزمــرة«، 
ل محافظة أبني، وهو جناح الرئيس 

ّ
الذي يمث

األسبق علي ناصر محمد، الذي غادر قيادة 
الحزب والدولة معًا، إّبان الحرب األهلّية عام 

.1986
تخّصص السقاف في التاريخ اليمني القديم، 
ونــال دكــتــوراه في التخّصص ذاتــه. ويعتبر 
في مداخلة له، في إحدى الندوات عام 2013، 
ل 

ّ
الــبــارزة في نشاط الحزب »تتمث  السمة 

ّ
أن

فــي تــحــّولــه مــن مــحــورّيــة األيــديــولــوجــيــا إلى 
محورّية السياسة«، ما يعني، وفق تفسيره، 

أكدت وزارة الدفاع اليمنية، 
نجاة قائد المنطقة 

العسكرية األولى، اللواء 
عبد الرحمن الحليلي، أمس 

الجمعة، من محاولة 
اغتيال إثر استهداف 

موكبه بعبوة ناسفة 
في حضرموت شرقي 

اليمن، أسفرت عن مقتل 
جندي وإصابة ثالثة آخرين. 

وتفاقمت محاوالت 
االغتيال في الفترة األخيرة 

في اليمن، بعد إحكام 
الحوثيين الخناق على 
الرئيس عبد ربه منصور 

هادي )الصورة(، وتزايد 
هجمات تنظيم »القاعدة«.

يتبنّى االشتراكي التقسيم الفيدرالي لليمن إلى إقليمين وليس 6 أقاليم )فرانس برس(

  شرق
      غرب

الضّفة الغربيّة: إصابة 5 
فلسطينيين برصاص 

االحتالل
بــالــرصــاص  فلسطينيني   5 أصــيــب 
ــاط، خـــال  ــطــ ــاملــ ــــف بــ

ّ
ــل املــــعــــدنــــي املــــغــ

اســتــهــداف جــنــود االحــتــال لفعالية 
إقامة النصب التذكاري لوزير هيئة 
شؤون الجدار واالستيطان، الشهيد 
زيـــاد أبـــو عـــني، فــي بــلــدة ترمسعيا، 
ــيـــس  رئـ وقـــــــــال  الــــــلــــــه.  رام  ــي  ــالــ ــمــ شــ
لــلــمــقــاومــة الشعبية  املــتــابــعــة  هــيــئــة 
»الــعــربــي  لـــ ــرار  مـ نعيم  الفلسطينية 
االحـــــتـــــال  جـــــنـــــود   

ّ
إن الــــــجــــــديــــــد«، 

ــاركـــني فــــي فــعــالــيــة  اســـتـــهـــدفـــوا املـــشـ
النصب التذكاري.

)العربي الجديد(

تركيا: تدريب المعارضة
السورية خالل 3 أشهر

ــة الـــتـــركـــي،  ــيــ ــارجــ أعــــلــــن وزيــــــــر الــــخــ
مــــــولــــــود جــــــاويــــــش أوغـــــــلـــــــو، أمــــس 
تدريب  تبدأ  قــد  »تركيا   

ّ
أن الجمعة، 

وتجهيز مقاتلي املعارضة السورية 
املـــعـــتـــدلـــني قـــبـــل شـــهـــر مـــــــــارس/آذار 
املقبل«. وقال جاويش أوغلو، خال 
لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب  اســـتـــقـــبـــالـــه 
الــوزراء الكرواتي فيسنا بوسيتش، 
الــدولــي ستيفان  إن اقــتــراح املبعوث 
دي مستورا حول تجميد القتال في 
مــديــنــة حــلــب »قـــد أِعــــدَّ بــنــّيــة حسنة، 
لــكــن يــجــب تــوفــيــر ضـــمـــانـــات تكفل 

تحقيق عملية التنفيذ«.
)األناضول(

لبنان: »داعش« يهدد 
بقتل  3 جنود مختطفين

هدد تنظيم »داعــش« بقتل 3 جنود 
لــبــنــانــيــني، يــحــتــجــزهــم مـــنـــذ أشــهــر 
مــع عــدد آخــر مــن الــجــنــود وعناصر 
الـــــشـــــرطـــــة، وفـــــــق تـــســـجـــيـــل مـــصـــور 
نشرته وكالة »الصحافة الفرنسية«. 
ــة مــقــاتــلــني فــــي مــنــطــقــة  ــهـــر ثـــاثـ وظـ
ــرداء، وجــثــا عــلــى االرض أمــامــهــم  ــ جـ
ثاثة عسكريني لبنانيني مختطفني. 
ــــني، بـــالـــلـــغـــة  ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ واتــــــهــــــم أحــــــــد املـ
الحكومة  رئيس  مــن   

ً
كــا الفرنسية، 

الـــســـابـــق ســعــد الـــحـــريـــري والــنــائــب 
وليد جنباط ورئيس حزب القوات 
باملشاركة  جعجع،  سمير  اللبنانية 
فـــي تــحــويــل الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــى 

»دمية في أيدي حزب الله«.
)فرانس برس(

جوبا: الخرطوم أعلنت 
الحرب ضّدنا

أعــلــن املــتــحــدث بــاســم جيش جنوب 
 الحكومة 

ّ
السودان، فيليب أقوير، إن

الــســودانــيــة »ظــلــت تسعى منذ وقت 
ــد بــــــاده«،  طـــويـــل إلعــــــان حـــــرب ضــ
 »الخرطوم أعلنت الحرب 

ّ
معتبرًا أن

ضـــــــد جــــــنــــــوب الــــــــــســــــــــودان، ونــــحــــن 
املــســؤولــني  نتعامل مــع تــصــريــحــات 
الــحــكــومــيــني بـــجـــديـــة ومـــســـتـــعـــّدون 

لحربهم ضدنا«.
)األناضول(
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يريد السيسي برلمانًا أشبه بمجلس األعيان )األناضول(

تلتقي مواقف البلدين في ملفات سياسيّة خارجيّة عديدة )األناضول(



البيت األبيض سيوّجه االتهام قريبًا

اختراق »سوني« 
صفعة سياسية

»حراس السالم« أو كوريا الشمالية؟

هوليوود: وجه السينما السيئ
فضائح في الرسائل االلكترونية المسّربة

دلّت الرسائل المهينة 
على مستوى التعامل 

مع الممثلين

العربي الجديد

ال شيء آمن في العالم االلكتروني. 
خـــصـــوصـــا الـــشـــركـــات الــعــمــاقــة. 
هـــكـــذا أظــــهــــرت عــمــلــيــة االخــــتــــراق 
الــشــامــل لــشــركــة »ســـونـــي« فــي 24 نوفمبر/

الرجل  كــان  املــاضــي. ربما لو  الثاني  تشرين 
القوي، باني أمجاد الشركة في الثمانينيات، 
نوريو أوهغا، ما زال على قيد الحياة، لكان 

صيب بالجنون.
ُ
أ

بــدأ كــل شــيء فــي 24 نوفمبر، حــن اخترقت 
مجموعات »مجهولة« حتى اآلن، ولو حملت 
اســـــم »حــــــــراس الـــــســـــام«، حـــواســـيـــب شــركــة 
« تــوجــيــه االتــهــامــات 

ً
»ســـونـــي«. كـــان »ســـهـــا

األولـــيـــة إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة، عــلــى اعــتــبــار 
أنــــتــــجــــت فــيــلــمــا  بــــيــــكــــتــــشــــرز«،  أن »ســـــونـــــي 
ســـاخـــرًا بــعــنــوان »ذي انــتــرفــيــو« )املــقــابــلــة(، 
يــتــنــاول عــمــلــيــة اغــتــيــال افــتــراضــيــة للزعيم 
الــكــوري الــشــمــالــي، كيم جــونــغ أون، على يد 
إيــه«. وما  آي  األميركية »ســي  االستخبارات 
الشمالين، هو  الكورين  اتهام  ز فرضية 

ّ
عــز

»سوني«، متوّعدًا بفرض  تهديد أون العلني لـ
»عــقــوبــات شــديــدة عــلــيــهــا«. ألــغــت »ســونــي« 
عرض الفيلم، بعد اتساع مستوى االختراق، 
الذي طال أرقام الضمان االجتماعي والبريد 

االلكتروني لـ47 ألف موظف.
 لـــلـــغـــايـــة بــالــنــســبــة 

ً
وكـــــــان االخـــــتـــــراق ســــهــــا

القول  كيم جونغ أون. ما حدا بالبعض إلى 
الــعــمــلــيــة، لكن  إن »الـــرجـــل قــد ال يــكــون وراء 
أن بيونغ  العلم  مواقفه شّجعت عليها«. مع 
يــانــغ، نفت هــذا االتــهــام بــدورهــا، وشجبته، 
ــهـــم جـــديـــدة  واعـــتـــبـــرتـــه »يــــهــــدف لــتــلــفــيــق تـ
أنها قد أعلنت  الباد«، خصوصا  تستهدف 
الدولية  »املعايير  التزامها  ســابــق  وقــت  فــي 
اإللــكــتــرونــيــة«.  القرصنة  أعــمــال  كــافــة  لحظر 
ولم تكتِف كوريا الشمالية بذلك، بل وّجهت 

رســالــة إلــى األمـــن الــعــام لــأمــم املــتــحــدة بان 
انترفيو«،  نــددت فيها بفيلم »ذي  مــون،  كــي 
ووصفته بـ »راٍع مكشوف لإلرهاب، وأنه عمل 

من أعمال الحرب«.
ــونــــي« و»أف  ــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــوقـــفـــي »ســ وعـ
وبحسب  األمــيــركــيــة،  اإلدارة  أن  إال  آي«،  بــي 
»مقتنعة  باتت  تايمز«،  »نيويورك  صحيفة 
بـــتـــوّرط كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي الــهــجــوم ضد 
ســـونـــي«، كــمــا أكــــدت املــتــحــدثــة بــاســم البيت 

األبــيــض بــرنــاديــت مــيــهــان، أن »واشــنــطــن لم 
تـــؤدِّ أي دور فــي قـــرار إلــغــاء عــرض فيلم ذي 
انــتــرفــيــو«. وذكـــــرت »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« أنــه 
»من املرجح أن تعلن واشنطن رسميا توّرط 

بيونغ يانغ في الهجوم«.
ويأتي اقتناع البيت األبيض، من املعلومات 
الشمالية  كــوريــا  عــن »تجنيد  الــتــي وصــلــت 
الكومبيوتر  هندسة  يــدرســون  طــالــب   1800
بيونغ  في  العسكرية  الوطنية  الجامعة  في 
يــانــغ«. وُوضــع الطاب تحت إشــراف املكتب 
مــحــاولــة  فـــي  بـــــــارزًا،  دورًا  لــعــب  الـــــذي   ،121
ــة لـــلـــكـــوريـــن  ــيـــويـ ــلـ اخـــــتـــــراق الــــهــــواتــــف الـــخـ
الجنوبين في الفترة بن 19 مايو/أيار و16 
سبتمبر/أيلول املاضين. وذكرت املعلومات 
أن »الطاب عملوا بدافع من الروح القومية«.
فإنه  مــــارك رودجـــــرز،  الــخــبــيــر  إلـــى  بالنسبة 
يــنــفــي تـــــوّرط كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، مــشــيــرًا في 
أن  إلى  الفرنسي،  حديٍث ملوقع »20 مينوت« 
»مــن قــام بهذا العمل، كــان بكل بساطة يريد 
أما  االنكليزية«.  اللغة  يتقن  ال  بأنه  االيــحــاء 
الخبير في أنظمة األمن، برونو شاينر، فقد 
أنظمة  أنه »حن اخترقت بيونغ يانغ  شرح 
ثر 

ُ
مصارف سيول، حــدث ذلــك بصمت ولــم ت

الــضــجــة حـــولـــه، ولــــم يــتــم نــشــر بــيــانــات ولــم 
نشر صورة جمجمة وعظمتن، كما حصل 

ُ
ت

في االختراق األخير لسوني. كما أن سوني 
تــعــّرضــت لــاخــتــراق مـــرات عــدة فــي السابق، 
وألهــــــــداف تــقــنــيــة بـــحـــتـــة، فــــي 2005 بــســبــب 
تحديثات أنظمة ويندوز، وفي 2011 بسبب 

الجيل الثالث من لعبة البايستايشن«.
واعــتــبــر شــايــنــر أن »مـــا حـــدث كـــان اخــتــراقــا 
مــثــالــيــا لـــحـــراس الـــســـام، أو مــهــمــا يــســّمــون 
أنفسهم«. ال بــل ذهــب بعيدًا فــي وصــف »ما 
ــونــــي، بـــمـــا حـــــدث مــــع ســـنـــودن  جـــــرى مــــع ســ
الـــذي  األمـــيـــركـــي  الــعــمــيــل  ســــنــــودن،  )ادوارد 
سّرب معلومات سرية إلى الصحافة، وفّر إلى 
تستهدف  بمجموعة  األمــر  ق 

ّ
يتعل روســيــا(. 

شركة فقط«.
كما ُوّجهت األنظار إلى الصن، على اعتبار 
أن ذيــــول حــربــهــا املــعــلــومــاتــيــة مــع الــواليــات 
املتحدة لم تنتِه بعد، واعتبار بعض املراقبن 
ـــت الــــظــــرف، 

ّ
ــل ــغـ ــتـ ــكــــون اسـ أن »الــــصــــن قــــد تــ

لــتــوجــيــه ضـــربـــة إلــــى شـــركـــة يـــابـــانـــيـــة، وفــي 
الواليات املتحدة«. لكن اتهام الصن، وحتى 
روسيا، لم ُيدرج في حسابات االستخبارات 

األميركية وال في حسابات »سوني«.
ز فرضية »اتهام مجموعة مدعومة من 

ّ
وما عز

دولة«، ال بلدان محددة، هو توجيه »الهاكرز« 
التنفيذية آيمي  إلى لينتون واملديرة  رسالة 
بــاســكــال، ومــــدراء تنفيذين آخــريــن، فــي 21 
ــتـــراق بثاثة  نــوفــمــبــر املـــاضـــي، أي قــبــل االخـ
ــاء فــي الــرســالــة »أنــتــم تعلمون من  أيــــام. وجـ
أو نطيح بسوني  الثمن  ادفــعــوا  نحن جيدًا، 

بيكتشرز. عليكم التصّرف بحكمة«.
كــمــا أوضــــح مــتــحــدث بــاســم »الـــهـــاكـــرز«، في 
مقابلة مــع موقع »ســي أس أو أونــايــن« في 
»الفيلم  أن  املاضي،  األول  ديسمبر/كانون   1
ــهـــدف فـــي عــمــلــيــة الــقــرصــنــة، وإن  ــم يــكــن الـ لـ
كــان الــدافــع األســاســي إلــى الــهــجــوم. فالفيلم 
ُيشّكل خطرًا على الجميع، وسوني بيكتشرز 
أنتجت فيلما يهّدد السام العاملي، وتنتهك 
ــــن أجــــــل كــســب  ــقــــوق االنــــســــانــــيــــة مـ فـــيـــه الــــحــ
األمــــــــــوال. نـــحـــن نـــخـــوض حـــربـــا ضـــــّد جــشــع 
ســـونـــي بــيــكــتــشــرز«. وكـــشـــف أن مــجــمــوعــتــه 
في  واجتماعية  »تضّم شخصيات سياسية 
ودول  وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات 

أخرى، وال تخضع لسلطة أي دولة«.

برمجية خبيثة
وكــانــت قــد ظــهــرت، بــعــد االخـــتـــراق، برمجية 
ــادة أمــــــان مــســروقــة  ــهــ خــبــيــثــة تـــســـتـــخـــدم شــ
ــة أمـــن  ــركــ ــي«. وأفــــــــــادت شــ ــ ــونـ ــ »سـ ـــ ــ ــة بـ خــــاصــ
املعلومات »كاسبرسكي البز«، أن »البرمجية 
التي  أوفـــر،  اســم دســت  التي تحمل  الخبيثة 
ظـــهـــرت فـــي الـــخـــامـــس مـــن ديــســمــبــر/كــانــون 
األول الجاري، تستخدم شهادة أمان خاصة 

بالشركة ملهاجمة بعض أجهزة ويندوز«.
ُيــــذكــــر أن حــــالــــة االخــــــتــــــراق، لـــشـــركـــة بــلــغــت 
عــائــداتــهــا أكــثــر مــن 8 مــلــيــارات دوالر الــعــام 
املـــاضـــي، لــيــســت األولـــــى مـــن نــوعــهــا لــشــركــة 
الــعــام 2010، تعّرضت  عــمــاقــة، فــفــي خــريــف 
شركة »سيمنز« األملانية لهجوم من فيروس 
»ستاكسنت« الخبيث الذي استهدف أنظمة 
الصناعة والتشغيل، واخترق وأصاب أنظمة 
الـــحـــواســـيـــب املـــســـتـــخـــدمـــة فــــي 15 مــصــنــعــا 
وشركة ومحطة لتوليد الطاقة، منها خمس 
شركات تعمل في أملانيا، والباقي في أوروبا 
ل 

ّ
وآســيــا والـــواليـــات املــتــحــدة وإيـــــران. وتسل

الــــفــــيــــروس فــــي حـــيـــنـــه، إلـــــى 30 ألـــــف جــهــاز 
كومبيوتر في طــهــران، من دون »أن يتسبب 

بأضرار كبرى«، حسب ما ذكر االيرانيون.
وفي النهاية، يبدو مصير فيلم »ذي انترفيو« 
ــعــــرض.  ــاء »ســـــونـــــي« الــ ــ ــغـ ــ ــا، بـــعـــد إلـ ــامــــضــ غــ
كــمــا أن مــوقــعــهــا الــرســمــي، أزال االعــــان عن 
الشركة  اتــخــاذ  إلــى  بــاالضــافــة  الفيلم،  موعد 
ــزوار،  ــ ــ ــاد الـ ــ ــ ــة، عـــبـــر ارشـ ــيـ ــافـ احـــتـــيـــاطـــات اضـ
ــدا برئيس  ــو مـــا حـ لــلــدخــول إلـــى املـــوقـــع. وهـ
مجلس النواب األميركي السابق، الجمهوري 
نــيــون غــيــنــغــريــتــش، إلـــى نــشــر تــغــريــدة عبر 
صفحته على »تويتر«، جاء فيها »مع انهيار 
إلكترونية.  سوني خسرت أميركا أول حرب 

هذه سابقة خطيرة جدًا«.

الشركة أخطأت في حفظها  »الهاكرز«، ألن  لـ
د واحد تحت 

ّ
اآلالف من كلمات السّر في مجل

اســم »بـــاســـوورد«، مــا أّدى إلــى اخــتــراق 139 
تحتوي  وملفات،  بيانات  وجـــداول  مستندًا، 
على كلمات السّر الخاصة بأجهزة الكمبيوتر 
الــتــابــعــة لــشــركــة »ســـونـــي بــيــكــتــشــرز«. كما 
ــرقــــت حـــســـابـــات املـــــواقـــــع االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ

ُ
ــت اخــ

»فــيــســبــوك« و»تــويــتــر« و»يــوتــيــوب« و»مــاي 
سبايس« العائدة للموظفن.

ومــع أن رّد فعل »ســونــي« لــم يكن ســوى من 
قبيل »محاولة الحّد من الخسائر«، خصوصا 
أن الــتــعــلــيــق األولــــــــي عـــلـــى لــــســــان الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة »سوني بيكتشرز«، مايكل 
ص الصدمة. إذ اعتبر لينتون أن 

ّ
لينتون، لخ

»االخـــتـــراق ُيــعــّد هــجــومــا جــريــئــا عــلــى شركة 
سوني وموظفيها وشركائها التجارين«.

أصابع االتهام
 و»واقــعــيــا« إلــى حــّد مــا، توجيه 

ً
يــبــدو ســهــا

ــة. فــقــد  ــيـ ــالـ ــمـ أصــــابــــع االتـــــهـــــام لــــكــــوريــــا الـــشـ
االستخبارات  مسؤولي  أحــد  أعــلــن  أن  سبق 
األمــيــركــيــة »أف بــي آي« ذلـــك، واتــهــم بيونغ 
يـــانـــغ بــالــقــرصــنــة، لــكــنــه رفــــض الــكــشــف عن 
اســمــه، كــي ال ُيــلــزم االســتــخــبــارات بــاملــوقــف. 
الشمالية،  كــوريــا  تتهم  لــم  آي«  بــي  »أف  فـــالــــ
فــــي الــــبــــدايــــة، تـــمـــامـــا كـــمـــا فــعــلــت »ســــونــــي«، 
ه 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن شــراســة الــهــجــوم الـــذي شن

8
سياسة

خسرت »سوني« مبالغ طائلة جّراء االختراق )فرانس برس(

العربي الجديد

فضائح  بيكتشرز«،  »ســونــي  اخــتــراق  كشف 
هــولــيــووديــة جــّمــة، غــيــر الــتــي اعــتــاد عليها 
سيناريوهات  تسريب  جــرى  كما  الجمهور. 
ومــشــاهــد مــن أفــــام ال تــــزال قــيــد االعـــــداد. لم 
تعد أسماء املمثلن سيلفستر ستالون وتوم 
بعيدة  وغيرهم،  بورتمان  وناتالي  هانكس 
ق بهم 

ّ
عن الجمهور، بعد تسريب كل ما يتعل

من معلومات حساسة وبيانات شخصية.
 الــضــربــة األقـــســـى الــتــي تــعــّرضــت لها 

ّ
ولـــعـــل

الـــشـــركـــة، تــكــمــن فــــي تـــســـريـــب خــمــســة أفــــام 
أنتجتها الــشــركــة، مــن بينها أربــعــة أفــام لم 
الشركة خسائر  ف 

ّ
يكل ما  بعد.  عرضها  يتم 

تصل إلى مئات املليارات من الــدوالرات. كما 
نجح القراصنة في سرقة نسخة من سيناريو 
بوند«  الــســّري »جيمس  للعميل  فيلم جديد 

)سبيكتر(.
املسّربة،  االلكتروني  البريد  رسائل  وكشفت 
كــازو  »ســونــي«،  لشركة  التنفيذي  املــديــر  أن 
للمديرة  الرسائل  مــن  العديد  أرســل  هــيــراي، 
»ســـونـــي إنــتــرتــيــنــمــنــت« آيــمــي  الــتــنــفــيــذيــة لــــ
ــــذف كــل  ــقـــوم بــتــعــديــل أو حـ ــال، كــــي تـ ــكـ بـــاسـ
املشاهد املتعلقة بالرئيس الكوري الشمالي 
انــتــرفــيــو«  فــيــلــم »ذي  فـــي  أون،  كــيــم جـــونـــغ 

)املقابلة(.
وبــالــفــعــل أرســلــت بــاســكــال تــعــلــيــمــات املــديــر 
إلـــى فــريــق عمل  التنفيذي لــشــركــة »ســونــي« 
الفيلم، والذين على ما يبدو لم يكونوا راضن 
عن التدخل في أحداث فيلمهم، وعلى رأسهم 
بــطــل الــفــيــلــم ســيــث روغــــن. وجـــاء فــي البريد 
االلكتروني الذي أرسله روغن لباسكال: »هل 
القصة أصبحت اآلن أن أميركا تغّير أفامها 

ما  وفـــق  الشمالية ســعــيــدة؟«،  كــوريــا  لجعل 
نشره موقع »بلومبرغ.نيوز«.

ولم يكن روغن الضحية الوحيدة للقرصنة، 
هــولــيــوود،  فــي  الصيت  ذائـــع  املنتج  إذ كتب 
ســكــوت روديــــن، فــي أحـــد رســائــلــه لباسكال، 
أنه »ال يوّد أبدًا التعامل مع أنجلينا جولي«، 
ــــة«. مــع  ــــجـ ــــزعـ ــة املـ ــلـ ــفـ ــطـ »الـ ـــ ــا بـ ــ ــاهـ ــ ــا إيـ ــ ــفـ ــ واصـ
الــعــلــم أن ســبــب الــخــاف هــو املــخــرج دايفيد 
فينشر، الـــذي أرادتـــه جــولــي مــن أجــل إخــراج 
ــــذي تـــؤدي  فــيــلــم »كـــلـــيـــوبـــاتـــرا« املـــرتـــقـــب، والــ
شركة  من  فينشر  فانتقل  فيه،  البطولة  دور 
ــــى »يــونــيــفــيــرســال«  »ســــونــــي بــيــكــتــشــرز« إلـ
ــراج فيلم  مــن أجـــل فيلم جــولــي، بـــداًل مــن إخــ
الــذي تملكه »ســونــي«. كما  »ستيف جــوبــز« 
التعامل  املهينة على مستوى  الرسائل  ــت 

ّ
دل

الهوليوودي مع املمثلن، إذ تم رفض ترشيح 
املمثلن توم كروز وماثيو ماكونوهي لدور 
»أّبـــل« ستيف جــوبــز، بحجة  مؤسس شركة 

أنهما »كبيران في السن على تقديم الدور«.
وكــشــفــت تــســريــبــات الـــبـــريـــد اإلكـــتـــرونـــي عن 
الوجه القبيح لصناعة السينما في هوليوود، 
زوي سالدانا،  »أفــاتــار«،  بطلة  تعليق  لدرجة 
للقرصنة  »تــعــّرضــك  إن  »تــويــتــر«،  على موقع 
 تحت 

ً
أمر سيئ، لكن ليس مثل أن تكون ممثا

رحمة هؤالء املنتجن. اآلن كلكم تعلمون«.

أن  إلــى  الجمعة،  أمــس  الشمالية،  كوريا  ــة  دول عن  منشقون  لفت 
»الهجوم اإللكتروني على سوني بيكتشرز، ربما كان عملية تدريب الختبار 
مهارات الجيش اإللكتروني«. وقال أحد المنشقين، كيم هيونغـ  كوانغ،  
لوكالة »رويترز«، إن »كوريا الشمالية تراودها هواجس بأن تحتلها كوريا 
القدرة  اكتساب  على  تعمل  فهي  لذا  المتحدة؛  الواليات  أو  الجنوبية 
الخدمات  في  تتحكم  التي  الكمبيوتر  أنظمة  تدمير  أو  إعاقة  على 

العامة الحيوية مثل االتصاالت والطاقة«.

جيش إلكتروني

من اخترق 
شركة »سوني«؟ 
يبدو هذا السؤال 
األكثر الحاحًا في 
الواليات المتحدة 

والعالم حتى اآلن. 
وما بدا كاختراق 

تجاري أو سينمائي 
محض، بات يتحّول 

إلى معركة 
سياسية، ُتنذر 

بالكثير، وستكون 
لها انعكاساتها 

على العالم، بانتظار 
االتهام الرسمي
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لن يُعرض فيلم »ذي انترفيو« )مايكل ثارستون/فرانس برس(

استثمارات مهددة
30 فندقًا تغلق أبوابها في طابا لتدني اإلشغاالت
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القاهرة ـ خالد المصري

قال مستثمرون في مناطق سياحية 
في طابا ونوبيع شمال شرق مصر، 
إن نــحــو 30 فــنــدقــا أغــلــقــت أبــوابــهــا 
أخيرًا، لتدني نسب اإلشغاالت بها، مشيرين 
إلـــى أن هــنــاك اســتــثــمــارات بــنــحــو 11 مليار 

جنيه )1.5 مليار دوالر( مهددة باإلفاس.
مراسل  مع  مقابلة  في  املستثمرون  وأضــاف 
ــر من  ــبـ ــد«، أن الــنــســبــة األكـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ
الفنادق ال تزيد االشــغــاالت فيها على %20، 
ــائـــر فــــى الـــتـــشـــغـــيـــل ويــخــشــى  ــقـــق خـــسـ وتـــحـ
أصــحــابــهــا مــن سرقتها عــنــد اإلغــــاق. وذكــر 
رئـــيـــس جــمــعــيــة املــســتــثــمــريــن الــســيــاحــيــن 
فـــي مــنــطــقــة نــوبــيــع طـــابـــا، ســامــي ســلــيــمــان، 
التنمية  بــرامــج  الحكومة تخلت عــن دعــم  إن 
االقتصادية رغم وعود باملساندة. وأضاف أن 
الوقت  التي أغلقت أبوابها في  الفنادق  عدد 
 عن 10 فنادق أغلقت 

ً
الحالي 20 فندقا، فضا

منذ السيول األخيرة بداية العام الجاري.
وتتفاوت اإلشغاالت باملنطقة بن صفر إلى 
طبقا  فندق  لكل  التسويق  قــوة  20%، حسب 
لــرئــيــس جــمــعــيــة املــســتــثــمــريــن الــســيــاحــيــن. 
الطاقة  تبلغ  املصرية،  الفنادق  لغرفة  ووفقا 
 15 ونوبيع  طابا  فــي  للفنادق  االستيعابية 
ألف غرفة، باستثمارات تصل إلى 11 مليار 
جنيه. وذكر نائب رئيس اتحاد املستثمرين، 
محرم هــال، أن هــذه االستثمارات فــي مهب 

الــريــح وعلى الــدولــة مساندة الــقــطــاع، وعــدم 
الغردقة شرق  املساعدة على منطقتي  قصر 
ــبـــاد.  ــرق الـ ــ ــال شـ ــمـ مـــصـــر وشــــــرم الـــشـــيـــخ شـ
العام  السياحي ملصر خــال  الدخل  وتــراجــع 
بانخفاض  دوالر،  مليارات   5.9 إلــى  املاضي 
نحو  بالقطاع  ويعمل   .2013 العام  عن   %41
3.8 ماين عامل، بحسب وحــدة الحسابات 
الـــفـــرعـــيـــة لــــــــوزارة الـــســـيـــاحـــة املــــصــــريــــة، بــن 
عـــامـــل مــبــاشــر وغـــيـــر مـــبـــاشـــر. وقـــــال عضو 
نوبيع  فــي  السياحين  املستثمرين  جمعية 
طـــابـــا، ســمــيــر مــحــمــد، إن الــحــكــومــة خــدعــت 
املــســتــثــمــريــن ووعــدتــهــم بــحــل مــشــاكــلــهــم، إال 
أنـــهـــا تــتــخــلــى عــنــهــم وتـــتـــركـــهـــم يـــواجـــهـــون 
السجن لعدم قدرتهم على سداد مستحقات 
العمال واملــصــارف. وأشــار إلــى تراجع نسبة 
اإلشغاالت رغم تدني أسعار الغرف الفندقية، 
موضحا أن »سعر الغرفة في الليلة في إيات 
في  تــــتــــراوح  بــيــنــمــا  دوالر،   400 بــإســرائــيــل 
العقبة باألردن بن 250 و300 دوالر، في حن 
أن أصحاب الفنادق في مصر يتسولون من 
املستثمرين  جمعية  عــضــو  وقـــال  الــســائــح«. 
باملنطقة، هاني جاويش، إنه على الرغم من 
انــخــفــاض سعر صــرف الجنيه أمـــام الـــدوالر 
العائد  أن  إال  السياحة،  قطاع  على  وفائدته 
ضعيف للغاية في ظل ارتفاع تكلفة التشغيل 

وانخفاض اإلشغاالت بالفنادق.
وكانت حافلة سياحية قد تعرضت لتفجير 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، أدى إلـــى مقتل 

ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، مـــمـــا دفـــع  ــاح مــــن كــــوريــ ــيـ 3 سـ
السلطات املصرية لتشديد اإلجراءات األمنية 
السياحية  العاصمة  الــشــيــخ،  شــرم  بمنطقة 

لجنوب سيناء شمال شرق مصر.
وقـــال جـــورج غــبــريــال، أحــد املستثمرين، »ال 
املــصــارف للمستثمرين في  مــن  يــوجــد دعـــم 
املنطقة، فلمن أكمل باقي إنشاءات املشروع، 
الغنم ترعى فيه في الوقت الحالي«. وأضاف 
أنه على الدولة مساندة املستثمرين باملنطقة، 
استثمارات سيتم خسارتها  هناك  فــإن  وإال 

لن يتم تعويضها وتسريح الفنادق للعمال.
ــي اتـــحـــاد  وذكــــــر رئـــيـــس لــجــنــة الـــســـيـــاحـــة فــ
املــســتــثــمــريــن طــــارق حــنــفــي، أن حـــل قــضــايــا 
ــن تـــتـــم إال بــتــفــعــيــل  ومــــعــــوقــــات الـــســـيـــاحـــة لــ
الــذي تم تأسيسه  املجلس االعلى للسياحة، 
منذ مــا يقرب مــن 15 عــامــا. كــان مــســؤول في 
الجديد«، إن  لـ »العربي  السياحة، قال  وزارة 
الــحــكــومــة تــســتــهــدف تحجيم مــوجــة تــراجــع 
أعــداد السياح خــال العام الــجــاري. وأضــاف 
ــــداد الــســيــاح. كـــل ما  ــادة أعـ ــ »ال نــســتــهــدف زيـ
ــاع الــحــالــيــة هو  ــ ــ نـــرمـــي إلـــيـــه فـــي ظـــل األوضـ
تقليص نزيف السياحة عما كان عليه العام 
السائحن خــال األشهر  املاضي. وبلغ عــدد 
الــعــام نحو 6.3 ماين  مــن  األولـــى  الثمانية 
سائح، مقابل 7.2 ماين سائح خال نفس 
الفترة من العام املاضي. وسجل عدد السياح 
 11.5 9.5 ماين سائح، مقابل  خــال 2013، 

مليون سائح في 2012.

اقتصاد

قال تقرير للبنك الدولي، أمس، إن دول منطقة شرق 
البحر املتوسط خسرت 35 مليار دوالر من إجمالي 
ــة فــي ســوريــة وتــوســع تنظيم  الــدخــل، بسبب األزمــ

الدولة اإلسامية »داعش«.
وتقترب الثورة السورية من دخول عامها الخامس، 
فـــي حـــن أظـــهـــر تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة مــرونــة 
التي يشنها تحالف  الجوية  الضربات  رغم  كبيرة، 
ثــاثــة شهور،  املتحدة منذ  الــواليــات  بقيادة  دولـــي 
الــواســعــة التي  املــنــاطــق  فــي  عــلــى أهــــداف للتنظيم 

يسيطر عليها في سورية والعراق.
ــتــــب كــبــيــر  ــكــ وأضــــــــــــاف الــــتــــقــــريــــر الـــــــصـــــــادر عــــــن مــ
االقـــتـــصـــاديـــن فـــي الــبــنــك ملــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 

تــعــادل حجم  املــقــدرة  الخسائر  أن  أفريقيا،  وشــمــال 
االقتصاد السوري في 2007.

ــى  ــ ــذا هــــو الـــحـــد األدنـ ــ ــابــــع الـــتـــقـــريـــر »لــــأســــف هـ وتــ
مشيرًا  باملنطقة«،  االقتصادية  الخسائر  لتقديرات 
إلــــى أن تــكــلــفــة الـــحـــرب تـــتـــوزع بــشــكــل غــيــر مــتــســاو 
التكلفة  والــعــراق عــبء  لتتحمل سورية  املنطقة  في 
الرفاه  على  اإلنــفــاق  تراجع  حيث  للحرب،  املباشرة 
لكل فرد في البلدين بنسبة 14% و16% على التوالي.
وفي الــدول املجاورة، هبط نصيب الفرد من الدخل 
بــأكــبــر نــســبــة فــي لــبــنــان، وبــلــغــت 11% فــي حــن لم 
 %1.5 واألردن  ومــصــر  تركيا  فــي  الــتــراجــع  يتجاوز 
الـــذي تــوجــد به  مما يعكس األثـــر الكبير فــي لبنان 

أكبر نسبة من الاجئن بالنسبة لعدد السكان.
وانخفض الناتج املحلي اإلجمالي السوري بنسبة 
30% بسبب الحظر على التجارة مع سورية، وأشار 
التقرير إلــى أنــه لو كــان العراق وسورية تمكنا من 
تجنب الصراع، لكان نصيب الفرد من الدخل أعلى 

في املتوسط بمقدار الثلث والربع على التوالي.
 وتــضــررت جميع األطــــراف الــفــاعــلــة فــي االقــتــصــاد 
فــي ســوريــة، لــكــن خــســارة أصــحــاب األراضــــي كانت 
األراضـــي بحدة  الطلب على  انخفض  األكــبــر، حيث 

في انعكاس لتدفق الاجئن إلى خارج الباد.
وعلى النقيض مــن ذلــك استفاد أصــحــاب األراضــي 
والشركات في لبنان وتركيا، في حن تضرر العمال 

على  الاجئن  تدفق  فرضها  التي  للضغوط  نظرا 
الطلب على السلع والخدمات. وتسببت الحرب في 
نــازح  مليون   12 بينهم  ســـوري،  مليون   18 تشريد 
داخل سورية في حن لجأ أغلب الباقن إلى الدول 
املجاورة، ومنها لبنان واألردن وتركيا، عوضا عن 

بلدان أخرى في أوروبا وآسيا.
كانت دراسة حديثة للجنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا )األســكــوا(، ذكــرت أن 18 
الفقر األعلى«،  مليون ســوري يعيشون »تحت خط 
الفتة إلى أن سورية تواجه »احتماالت املجاعة ألول 

مرة في التاريخ الحديث«.
)العربي الجديد، رويترز (

األزمة السورية و»داعش« يكبدان المنطقة 35 مليار دوالر

العربي الجديد

القضائية  النزاعات  تتزايد  فيما 
ــيــــة  ــيــــجــ ــلــ بـــــــــن الــــــــشــــــــركــــــــات الــــخــ
ورجـــــال األعــــمــــال، دعــــا مــحــامــون 
إلــــــى تــــوعــــيــــة مـــجـــتـــمـــع األعــــمــــال 
ــقــــانــــون  ــيـــجـــي بـــقـــضـــايـــا الــ ــلـ الـــخـ
في  الخافات  وتسوية  والعقود 

ندوة بدبي.
ــالــــب رئـــيـــس مـــركـــز الـــقـــانـــون  وطــ
ــتـــدريـــب املـــحـــامـــي  ــلـ ــعــــودي لـ الــــســ
ــاروب بـــزيـــادة الــخــبــرات  ــ مــاجــد قـ
واملحامن  للمهندسن  النوعية 
ــيـــج ملـــواجـــهـــة  ــلـ ــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـ ــ فـ
الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الــتــي تتمثل 
فـــــــي إبـــــــــــــرام مـــــشـــــاريـــــع عـــمـــاقـــة 
وإنـــــــشـــــــاءات ضـــخـــمـــة تــشــهــدهــا 
املــنــطــقــة، فـــي ظـــل تــعــثــر 10 آالف 
ــــروع بـــتـــكـــلـــفـــة تـــصـــل إلــــــى 3  ــشـ ــ مـ
تــــريــــلــــيــــونــــات ريــــــــــال ســـــعـــــودي؛ 
نـــتـــيـــجـــة الـــــنـــــزاعـــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
تؤثر  التي  القانونية  واملشكات 
على االقتصاد والتنمية واإلدارة 
ــيــــة وتــــعــــطــــل خــــدمــــات  ــكــــومــ الــــحــ

القضاء والتعليم.
 ومــــن بـــن الـــنـــزاعـــات الــقــضــائــيــة 
الــكــبــرى الــجــاريــة حــالــيــا، الــنــزاع  
بــن شــركــتــي »مــوبــايــلــي« و»زيــن 
ــه أن  الـــســـعـــوديـــة« الــــــذي يـــقـــدر لــ
يدخل في نفق طويل من جلسات 
ــة، وصــــــــــــــدور الــــحــــكــــم  ــ ــمــ ــ ــاكــ ــ ــحــ ــ املــ
النهائي في النزاع سيحتاج إلى 

6 أشهر.
كـــــمـــــا دخــــــلــــــت شــــــركــــــة أرامــــــكــــــو 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فــــــــي مــــنــــازعــــتــــن 
األربــع سنوات  قضائيتن خــال 
العقود من  املاضية نظير إخال 
ــم الفصل  ــد الــطــرفــن، وتـ قــبــل أحـ
القانونية  اإلدارة  قــبــل  مــن  فيها 
حديث  بحسب  للشركة  الــتــابــعــة 
األمــــــــن الـــــعـــــام ملــــركــــز الــتــحــكــيــم 

التجاري الخليجي أحمد نجم.
ــــن  فــي  ــاركـ ــ ــشـ ــ وحــــــث قـــــــــاروب املـ
ــة الـــعـــمـــل  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــى أهـ ــلـ ــ الــــــــنــــــــدوة عـ
لــتــطــويــر الــخــبــرات املــتــبــادلــة بن 
املــهــنــدســن واملـــحـــامـــن لــتــطــويــر 
ــي دول  ــ فــ ــا  ــيــــذهــ ــفــ ــنــ ــــود وتــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
الخليج التي تتميز بحجم كبير 
جــدًا هــو األعــلــى حــول الــعــالــم في 
نوعها  حيث  مــن  املشاريع  حجم 
أو عـــددهـــا وتــنــوعــهــا وقــيــمــتــهــا 
ــرورة  ــ ــ ــة، مـــــؤكـــــدًا عــــلــــى ضـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ املـ
ك املشاريع 

َّ
حضور ومشاركة ما

مــــن الـــقـــطـــاعـــن الــــعــــام والـــخـــاص 
النوعية واملهمة  الفعاليات  لهذه 
ــى املــــعــــلــــومــــات  ــ ــلـ ــ لــــيــــتــــعــــرفــــوا عـ
ــة، الفــــتــــا إلــــى  ــمــ ــهــ ــة املــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ األسـ
أهــــمــــيــــة وجــــــــــود عـــــاقـــــة أفـــضـــل 
ــــن رجــــــل الــــقــــانــــون واملـــحـــامـــي  بـ
إلعــداد عقود أفضل وإدارة أمثل 
النزاعات  وإدارة  العقود  لتنفيذ 
ــاء أو  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــة أمـــــــــام الـ ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ

التحكيم  في منطقة الخليج.

13
أظهرت بيانات أسواق املال 

العربية، أن 7 بورصات تكبدت 
خسائر سوقية على مدار 

الخمس جلسات املاضية جاوزت 
13 مليار دوالر، كان للسوق 

املصري النصيب األكبر منها 
بنحو 4.4 مليارات دوالر، وفقا 
ملا ذكرته وكالة األناضول أمس.

48
قال تجار، لوكالة رويترز، أمس، 

إن الشركة املصرية القابضة 
للغازات الطبيعية )إيجاس( 

طرحت مناقصة لشراء ما ال يقل 
عن 48 شحنة من الغاز الطبيعي 

املسال للتسليم في 2015\2016.

االتحاد األوروبي 
يوافق على صندوق 

لدعم االقتصاد

وافق زعماء االتحاد األوروبي، 
على إنشاء صندوق أوروبي 
لاستثمارات االستراتيجية، 
برأس مال أساسي 21 مليار 

يورو، يتم تأمينه من ميزانية 
االتحاد والبنك األوروبي 

لاستثمار، وذلك ضمن حزمة 
جديدة لاستثمار تهدف لدعم 
اقتصاد دول االتحاد، تغطي 

الفترة من 2015 إلى 2017.

محكمة في هونغ 
كونغ تدين رجل 

أعمال بارزا بالفساد

أدانت هيئة محلفن في هونغ 
كونغ امللياردير في مجال 

التطوير العقاري توماس كووك، 
بتهمة الفساد، لتقديم رشى في 
مقابل الحصول على معلومات 
مربحة بشأن مبيعات أراٍض 

منتظرة.

أوباما يوقع قانون 
عقوبات على 

مسؤولين فنزويليين

وقع الرئيس األميركي باراك 
أوباما، الخميس، على تشريع 
بفرض عقوبات على مسؤولن 
بالحكومة الفنزويلية متهمن 
بانتهاك حقوق املحتجن خال 
مظاهرات جرت في وقت سابق 
هذا العام، وتتضمن منع إصدار 
تأشيرات سفر وتجميد أصول.

أرقام إشارة

كواليس

نزاعات 
تجارية

األسهم العالمية 
تنتعش

من  للتعافي  اتجاه  في  أمس،  تعامالت،  لدى  انتعاشة  العالمية  المال  أسواق  سجلت 
موجات الهبوط التي ضربتها على خلفية تهاوي أسعار النفط والمخاوف من األزمات 

)getty( .الجيوسياسية

أسعار السلع والمعادن بالدوالر األميركي أسعار العمالت  بالدوالر األميركي
0.80 اليورو 
0.64 الجنيه اإلسترليني 
3.64 الريال القطري 
3.75 الريال السعودي 
0.29 الدينار الكويتي 
3.67 الدرهم اإلماراتي 
1.32 الدينار الليبي 
8.84 الدرهم المغربي 

0.38 الريال العماني 
170.6 الليرة السورية 
1513 الليرة اللبنانية 
1.85 الدينار التونسي 

85.97 الدينار الجزائري 
7.15 الجنيه المصري 
0.38 الدينار البحريني 

1156 الدينار العراقي 

%0.04 داكس األلماني 
%1.33 فوتسي 100 البريطاني 
 %0.18 كاك 40 الفرنسي 
%0.07 إيبكس 35 اإلسباني 

 %0.39 أو إم إكس 30 السويدي 
%0.55 ميالنو 40 اإليطالي 
%0.81 إيه إي إكس 25 الهولندي 
%0.42 آي إس إيه 100 التركي 

%2.39 نيكاي 225 الياباني 
 %1.71 شنغهاي الصيني 
%0.14 داو جونز األميركي 

 %0.19 ناسداك األميركي 
%0.81 نيفتي الهندي 
 %1.71 كوسبي الكوري الجنوبي 
 %1.25 هانج سنج هونج كونج 
%1.43 بوفيسبا البرازيلي 

60.1 للبرميل خام برنت 
1200 لألوقية الذهب 
15.9 لألوقية الفضة 

1197.9 لألوقية البالتين 
2.88 للرطل النحاس 

789.2 لألوقية البالديوم 
118.5 للطن الرصاص 

3.59 للوحدة الغاز الطبيعي 

405.8 للطن الُذرة األميركية 
639.6 للطن القمح األميركي 

1029.3 للطن فول الصويا 
596 للطن الفوالذ 

60.37 للقنطار القطن 
392.7 للطن سكر لندن 
416.9 للطن زيت النخيل 
1989 للطن الكاكاو لندن 

مؤشرات البورصات
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النفط ينقب عن فـورة جديدة

2.4 تريليون دوالر 
استثمارات بالصناعة 
النفطية وراء زيادة 

الفائض في السوق

1011
اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ــمـــل فــي  ــنــــفــــط الــــتــــي تـــحـ ــة الــ ــعـ ــلـ سـ
أضــابــيــرهــا الــعــجــائــب، تفعل هــذه 
األيــام بــأســواق املــال واملستثمرين 
مــا لــم تفعله الــحــروب. ومــع انخفاض أسعار 
النفط بأكثر من 45% في ظرف خمسة شهور، 

يتكاثر عدد الضحايا، وتبرز املتناقضات. 
وألول  الغربيون،  املستثمرون  يطالب  وفيما 
ــك«، بــالــتــدخــل ضـــد حــريــة  ــ ــرة مــنــظــمــة« أوبـــ مــ
ــار  ــعـ ــرك األسـ ــ الــــســــوق، تـــصـــر »أوبــــــــك« عـــلـــى تـ
تتأرجح بحرية وفقا ألسس العرض والطلب. 
ومهما يقال من انتقاد لقرار اجتماع منظمة 
ــك« فــي 27 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي في  ــ »أوبـ
فيينا، الذي لم يغير شيئا في سقف إنتاجها 
الــبــالــغ 30 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، فــهــو قـــرار 
حكيم، حسب متابعن لسوق النفط، ويتوافق 
الــحــفــاظ على  فــي  املنظمة  مــع مصالح  تماما 
وفقا  الــعــاملــيــة،  النفطية  الــســوق  فــي  حصتها 
للمبدأ الــرأســمــالــي الـــذي تــعــوم فــيــه األســعــار 
بحرية في بحر املتغيرات العديدة التي تحكم 
ســلــعــة اســتــراتــيــجــيــة بــأهــمــيــة الـــنـــفـــط، يــقــدر 
ســوقــهــا الــســنــوي بــحــوالــى 3.4 تــريــلــيــونــات 
فــــي ســـوق  املـــضـــاربـــة عــلــيــهــا  ــم  دوالر، وحـــجـ

العقود اآلجلة بأكثر من 10 تريليونات. 
ولــكــن يبقى الـــســـؤال الـــذي يبحث عــن إجــابــة 

وهــــو: إلـــى مــتــى سيستمر تــدهــور األســعــار؟ 
الــنــفــط مــن املنتجن  وهـــل سينخفض عـــرض 
ــام  ــ ــال أمــ ــ ــجــ ــ ــفـــســـح املــ ــيـ خــــارجــــهــــا تـــلـــقـــائـــيـــا لـ
النفط  املــعــروض ويسمح ألســعــار  امتصاص 

باالرتفاع التدريجي؟
هــــذه هـــي األســئــلــة الـــتـــي ســتــحــاول »الــعــربــي 

الجديد« اإلجابة عليها في هذا التحليل.
يــبــدو انــهــيــار أســعــار الــنــفــط الــســريــع، محيرًا 
ــا أن تـــقـــتـــرب مــن  ــ ــن مـ ــكــ لـــلـــوهـــلـــة األولــــــــــى، ولــ
ــــدث كـــان  ــــاب، حـــتـــى تـــجـــد أن كــــل مــــا حـ ــبـ ــ األسـ
منطقيا ويتناسب تماما مع هذا االنخفاض، 
ــنـــمـــو الـــعـــاملـــي  ــبـــاطـــؤ الـ ــيـــث إن تـــوقـــعـــات تـ حـ
قـــد تـــواتـــرت مـــن قــبــل صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
في  املرموقة  الدولية  املؤسسات  من  والعديد 
وبالتالي  املــاضــي.  الــعــام  مــن  الثاني  النصف 
راجعت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة »أوبك« 
النفط.  مــن  املتوقع  العاملي  الطلب  ملستويات 
ــذه الــتــوقــعــات واملـــراجـــعـــات خــلــقــت حــالــة  ــ وهـ
نــفــســيــة وســـط املــســتــثــمــريــن واملـــضـــاربـــن في 

الصناعة النفطية. 
أما العامل الثاني: فهو االستثمارات الضخمة 
التي ضختها الــدول والشركات في الصناعة 
التي  املاضية  األربــع  السنوات  النفطية خالل 
ظــلــت فــيــهــا األســــعــــار مــرتــفــعــة. وبــلــغــت هــذه 
االستثمارات حوالى 2.4 تريليون دوالر، طبقا 
فائضا  وخلقت  كابيتال«،  »باركليز  ملصرف 

يقدر بحوالى مليوني برميل يوميا. 
ثالثا: العوامل الجيوسياسية التي كان يعول 
ــار الــنــفــط،  ــعـ ــاربـــون فـــي رفــــع أسـ عــلــيــهــا املـــضـ
وهــي عــوامــل االضــطــراب فــي مناطق اإلنــتــاج 
الــرئــيــســيــة مــثــل الـــعـــراق ولــيــبــيــا ونــيــجــيــريــا. 
هذه العوامل لم تترجم في رفع األسعار كما 
كــان متوقعا، ألن ثــورة النفط الصخري التي 
أضــافــت حــوالــى 4 مــاليــن بــرمــيــل يــومــيــا إلــى 
طاقة اإلنتاج األميركية، غطت كل نقص يطرأ 

في السوق بسبب عوامل الحروب. 
ولــكــن إلــى أيــن تتجه أســعــار النفط فــي العام 

املقبل؟ 
يــرســم خـــبـــراء الـــطـــاقـــة، ثــالثــة ســيــنــاريــوهــات 

لتطور األسعار في العام املقبل 2015. 
النفط  أســعــار  تــواصــل  أن  األول:  الــســيــنــاريــو 
في  للبرميل  دوالرًا   40 حـــدود  إلـــى  الــتــدهــور 
النصف األول. ثم تبدأ في االرتفاع التدريجي 
السيناريو  لهذا  ويـــروج  الثاني.  النصف  فــي 
املتشائم بعض محللي األسواق، كما تحدثت 
عــنــه بــعــض الــــدول النفطية مــثــل إيــــران. وهــو 
تخلق  الــتــي  األســـس  ألن  مستبعد،  سيناريو 
في  خــاصــة  قــويــة،  النفط  على  العاملي  الطلب 
أهـــم اقــتــصــاديــن، وهــمــا االقــتــصــاد األمــيــركــي 
املتوقع له أن ينمو بأكثر من 3% خالل العام 
أن  الـــذي يتوقع  املــقــبــل، واالقــتــصــاد الصيني 

ينمو بأكثر من %7.5. 
كــمــا أن الـــفـــائـــض فـــي الـــســـوق الــنــفــطــي ليس 
كبيرا؛ حيث تتأرجح التوقعات بن مليونن 

و700 ألف برميل حاليا.  
أسعار  تكون  أن  فهو  الثاني:  السيناريو  أمــا 
النفط بلغت القاع حاليا، وأن سعر 60 دوالرًا 
ــــذي ســيــشــكــل الــســعــر  لــلــبــرمــيــل هـــو الــســعــر الـ
األسعار  وأن  بــرنــت،  لخام  بالنسبة  املرجعي 
ستبدأ في التأرجح حول هذا املستوى طوال 
الــربــع األول مــن الــعــام الجديد، ثــم ترتفع إلى 
70 دوالرًا وتستمر طوال الربع الثاني من عام 
2015. لتقفز فوق 75 دوالرًا، وتستمر تتأرجح 
ــوال الــنــصــف الــثــانــي من  حـــول هـــذا املـــعـــدل طــ
ــذا املـــســـتـــوى مـــن األســـعـــار  ــ ــام املـــقـــبـــل.  وهـ ــعـ الـ
أمــيــركــا- ميريل  يرجحه مــصــرف »بــانــك أوف 
قول  وحسب  األمــيــركــي.  االستثماري  لينش« 
البرتو  فــرع املصرف بلندن،  السلع في  خبير 
ــى »الـــعـــربـــي  ــ ــه إلـ أديـــــــس، فــــي تــحــلــيــل بـــعـــث بــ
النفط ستنتعش خالل  أسعار  فــإن  الجديد«، 
لــلــبــرمــيــل،  إلـــى 80 دوالرًا  الـــعـــام املــقــبــل ربــمــا 
السابقة قبل  إلى مستوياتها  ولكن لن تصل 
يونيو/حزيران.  من جانبه يرى فرانسيسكو 
بالنش، رئيس قسم السلع في نفس املصرف، 
امتصاص  مــن  ستتمكن  النفطية  الــســوق  أن 

الــفــائــض، وأن األســعــار ستعود إلــى مستوى 
90 دوالرًا بنهاية العام املقبل. 

أما السيناريو الثالث: فهو عودة األسعار إلى 
النصف  بنهاية  للبرميل  دوالرًا   90 مستوى 
الــثــانــي مــن الـــعـــام. وهـــو الــســيــنــاريــو املــرجــح. 
ويــعــتــقــد فـــي هــــذا الــســيــنــاريــو، فــرانــســيــســكــو 
بالنش رئيس قسم السلع في مصرف »ميريل 
لينش«، الذي يرى أن السوق النفطية ستتمكن 
من امتصاص الفائض، وأن األسعار ستعود 

إلى مستوى 90 دوالرًا في العام املقبل.  
يجب األخذ في االعتبار أن االنهيار الذي حدث 
فــي يونيو  مــن 115 دوالرًا  النفط  أســعــار  فــي 
إلى أقل من 60 دوالرًا خالل تعامالت الثالثاء 
املاضي بالنسبة لخام برنت، حدث جزء كبير 
النفط.   فــي  املستثمرين  مــخــاوف  بسبب  منه 
ويــالحــظ، حتى اآلن، أن الــتــداول في األســواق 

يحكمه الذعر أكثر من أسس العرض والطلب 
وقوى السوق األخرى، حيث هرب املستثمرون 
ــات الــنــفــط  ــ ــدمـ ــ ــات خـ ــ ــركـ ــ ــن الـــنـــفـــط ومــــــن شـ ــ مـ
والسندات النفطية، خاصة من شركات النفط 
الصخري األميركية التي يبدو أنها أقرب إلى 
االنهيار من غيرها. وتواصل أسعار أسهمها 
درجة  من  وترفع  متسارعة،  بعجلة  التدهور 
املــتــداولــن واملستثمرين  فــي نفسيات  الــرعــب 
النفطية. وحينما تخسر أسهم  الصناعة  في 
الــشــركــات الــنــفــطــيــة الــكــبــرى 75 مــلــيــار دوالر 
ملياردير  ويخسر  فقط،  يومن  تعامالت  في 
نفطي قرابة 10 مليارات دوالر، وهو ما يعادل 
نصف ثروته في شهور معدودة، تزداد درجة 
الكبير في  الهبوط  فإن هذا  وبالتالي،  القلق. 
أسعار النفط ال يتوافق مع مستويات العرض 
النفطي، وإنما  والطلب والفائض في السوق 

الذعر ومسابقة  حــدث جــزء كبير منه بسبب 
عبر  املتوقعة  الخسائر  لتقليل  املستثمرين 
ــي ســـوق  املـــبـــيـــعـــات غـــيـــر املـــنـــطـــقـــيـــة، ســــــواء فــ
العقود اآلجلة للصفقات النفطية أو في سوق 
وول ســتــريــت. ولــذلــك كــانــت أســهــم الــشــركــات 
النفطية أول الضحايا. وما يزيد األمــر سوءًا 
أن للشركات النفطية ثقال كبيرا في املؤشرات 

الــرئــيــســيــة لــلــســوق األمـــيـــركـــيـــة، حــيــث تشكل 
مــــن مــؤشــر  الـــشـــركـــات حــــوالــــى 7.18%  ــذه  ــ هـ
ــذي تــقــدر قــيــمــتــه الــرأســمــالــيــة  ــز« الــ ــونــ »دواجــ
نهاية  فــي  دوالر  تــريــلــيــون   24.826 بــحــوالــى 
من   %9.43 وحوالى  الثاني،  نوفمبر/تشرين 
مؤشر »ستاندرد آند بورز« الذي تقدر قيمته 
أهــم  ــذه  وهــ دوالر.  تــريــلــيــون   2.012 بــحــوالــى 
املؤشرات التي تقيس أداء األسواق املالية في 
أميركا.  ولذلك، ووســط هــروب املتداولن من 
أسهم الشركات النفطية، وهروب املستثمرين 
اآلجــلــة، حدثت  النفطية  الــعــقــود  مــن صفقات 
حالة من الذعر، ما أدى إلى انخفاض مؤشرات 
أسواق املال األميركية بهذه املعدالت الكبيرة. 
وعــــــادة مـــا تـــقـــود املــــؤشــــرات األمـــيـــركـــيـــة أداء 
أسواق  فقدت  للهبوط، حيث  العاملية  األسهم 
املال حوالى 1.2 تريليون دوالر خالل تعامالت 

األسبوع املاضي. 
أما على صعيد األسهم الخليجية، فيالحظ أن 
الحكومات  تقليص  من  املستثمرين  مخاوف 
ــعـــام  ــتـــويـــات اإلنـــــفـــــاق فــــي الـ الــخــلــيــجــيــة ملـــسـ
الجديد، وبالتالي حرمان الشركات من النمو، 
والــحــصــول عــلــى عــقــود جـــديـــدة، كـــان السبب 
الــرئــيــســي فـــي الــتــدهــور الـــحـــاد فـــي مــؤشــرات 
األســـهـــم الــخــلــيــجــيــة، حــيــث إن ثــقــل الــشــركــات 
النفطية ليس كبيرًا في أسواق املال الخليجية 
ــيـــة بــحــوالــى  ــالـ الـــتـــي تـــقـــدر قــيــمــتــهــا الـــرأســـمـ
تريليون دوالر. وبالتالي فإن انخفاض %45 
من قيمة سعر برميل النفط في خمسة شهور 
العرض والطلب، بقدر ما  ال تدعمه معادالت 

تدعمه حالة الذعر. 
على صعيد العرض ترى مؤسسة »ستاندرد 
ــورز«، أن 80 شــركــة مــن شــركــات النفط   ــ آنـــد بـ
170 شركة ستواجه  البالغ عددها  األميركية 
صــعــوبــات مــالــيــة فــي الــعــام املــقــبــل. وبالتالي 
أما  الصخري.  النفط  إنتاج  انخفاض  سيبدأ 
الـــبـــروفـــســـور لـــيـــونـــارد مــوغــيــري مـــن جــامــعــة 
ــارد، فـــيـــرى أن ثـــــورة الــنــفــط األمــيــركــي  ــ ــارفـ ــ هـ
الــوقــت، رغــم تدهور أسعار  ستستمر لبعض 
النفط الحالية.  ويقول موغيري في تعليقات 
بــعــث بــهــا بــالــبــريــد اإللـــكـــتـــرونـــي لـــ«الــعــربــي 
النفط الصخري في  آبــار  إن بعض  الــجــديــد« 
مناطق »ماكينزي كاونتي« و«نورث داكوتا« 
و«باكن ثريفوركس« التي تنتج حوالى 350 
ألــف برميل تستطيع مواصلة اإلنــتــاج، حتى 
فــي حــال تــدهــور األســعــار إلــى حـــدود أقــل من 
ألن  بكثير،  الحالي  تكساس  غــرب  خــام  سعر 

كلفة اإلنتاج فيها ال تتجاوز 28 دوالرًا. 
ولــكــنــه يـــالحـــظ فـــي تــعــلــيــقــاتــه أن كــلــفــة %80 
من هذه الحقول تتجاوز 42 دوالرًا للبرميل، 
و20% مــنــهــا تــصــل كــلــفــة اإلنـــتـــاج فــيــهــا أكثر 
التي  الــحــقــول  وهـــذه  للبرميل.  دوالرًا   85 مــن 
يـــتـــحـــدث عــنــهــا مـــوغـــيـــري هــــي الـــحـــقـــول ذات 
الكلفة املنخفضة. ويعني ذلك أن إنتاج النفط 
الصخري األميركي ربما ينخفض خالل العام 
املــقــبــل، وســتــواجــه هـــذه الــشــركــات صــعــوبــات 
مالية مــع اســتــمــرار خــام غــرب تكساس تحت 

60 دوالرًا.

قال تقرير ملؤسسة »آي إتش إس« األميركية 
العاملة في مجال استشارات الدفاع واألمن، 
إن تدهور أسعار النفط التي تراجعت بنسبة 
تصل إلى 50% منذ منتصف يونيو/حزيران، 
ستنعكس على ميزانيات الدفاع في العالم، 
ــلـــدول املــنــتــجــة  لــتــحــد مـــن هـــامـــش الـــتـــحـــرك لـ

وتوسع هامش تحرك الدول املستهلكة.
تــراجــع سعر برميل نفط برنت مؤخرًا  ومــع 
األمـــر  شــكــل  دوالرًا،   60 عــتــبــة  دون  مـــا  إلــــى 
ضــغــطــا عــلــى دول الـــشـــرق األوســـــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا، ومــــن املــتــوقــع بــالــتــالــي أن تستقر 
املنطقة،  هــذه  فــي  بــالــدفــاع  املتعلقة  النفقات 
الــعــام  الــنــفــط  الــتــي تعتبر مــن كــبــار منتجي 
املــقــبــل، بــعــدمــا ارتــفــعــت بــحــوالــي 30% بن 
أمس  الصادر  التقرير  2011 و2014، بحسب 
املقابل يشير  األمــيــركــيــة. وفــي  املؤسسة  عــن 
التقرير إلى أن »هبوط أسعار النفط يفترض 
ــلـــى الــنــمــو  ــيـــر إيـــجـــابـــي عـ ــأثـ ــكــــون لــــه تـ أن يــ
وإندونيسيا  والهند  الصن  في  االقتصادي 
ــن كـــبـــار مــســتــهــلــكــي الــنــفــط( وأن يــســاعــد  )مــ

املاليات الحكومية« في هذه البلدان.
وبـــالـــتـــالـــي مــــن املـــتـــوقـــع أن تــســتــمــر الــصــن 
والهند في زيادة ميزانيتيهما للدفاع بأكثر 
مــن 5% خـــالل الــســنــوات املــقــبــلــة. وألول مــرة 
العاملية  الــنــفــقــات  ازدادت   ،2010 الــعــام  مــنــذ 
عــام 2014، مسجلة  بــالــدفــاع خــالل  املرتبطة 
زيادة طفيفة بـ 0.85% إلى 1597 مليار دوالر.

ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى تباطؤ 
األميركية  العسكرية  املــيــزانــيــة  فــي  الــتــراجــع 
)األكـــبـــر فــي الــعــالــم( وإلــــى زيــــادة كــبــيــرة في 
النفقات العسكرية في روسيا، بلغت %17.8 
عام 2014 وفي منطقة الشرق االوسط وشمال 
أفــريــقــيــا. ويــتــوقــع تــقــريــر »آي إتـــش إس« أن 
تستقر الــنــفــقــات الــعــاملــيــة فــي مــجــال الــدفــاع 
خالل السنتن املقبلتن، مشيرا إلى أن األمر 

الجيوسياسية  األزمـــات  تطور  على  يتوقف 
القائمة.

وأوضــــــــح خــــبــــراء املــــؤســــســــة األمـــيـــركـــيـــة أن 
»العديد من دول املنطقة القلقة من التحركات 
الروسية في أوروبا الشرقية باشرت بإلغاء 
الـــخـــفـــض الــكــبــيــر فــــي الـــنـــفـــقـــات الــعــســكــريــة، 
ــة املــالــيــة الــعــاملــيــة  ــ ــر األزمــ ــــذي اعــتــمــدتــه إثــ الـ
فــي وقـــت أتــاحــت الــعــمــلــيــات األمــيــركــيــة ضد 
تنظيم الدولة اإلسالمية وقف تراجع نفقات 
الرئيسية  األسباب  كــان من  الــذي  العمليات، 
لــتــراجــع املــيــزانــيــة األمــيــركــيــة فـــي الــســنــوات 

الثالث املاضية«.
ــرًا أال يـــعـــود الــحــلــف  ــيــ ــع الـــتـــقـــريـــر أخــ ــوقــ وتــ
األطلسي اعتبارا من العام 2019، يمثل أكثر 
في  العالم،  فــي  الدفاعية  النفقات  مــن نصف 
حــن كـــان ال يــــزال يــجــمــع حــوالــي ثــلــثــي هــذه 

النفقات عام 2010.
وكـــانـــت املـــؤســـســـة األمـــيـــركـــيـــة االســتــشــاريــة 
لــلــدفــاع واألمــــن ، قــد تــوقــعــت فــي تــقــريــر لها 
ارتــفــاع ميزانيات  فــبــرايــر/شــبــاط 2014،  فــي 
الدفاع العاملي واإلنفاق العسكري لعام 2014، 

مقارنة باألعوام الخمسة املاضية.
وأشارت إلى أن ميزانيات اإلنفاق العسكري 
سترتفع هذا العام إلى 1.54 تريليون دوالر، 
الــعــام  تــريــلــيــون دوالر  بــنــحــو 1.53  مــقــارنــة 
املـــاضـــي. ولــفــتــت إلـــى أن الــعــالــم شــهــد زيـــادة 
ــاع لــــــدول عـــــدة مــن  ــ ــدفـ ــ ــي نـــفـــقـــات الـ كـــبـــيـــرة فــ
والسعودية  والهند  والــصــن  روســيــا  بينها 
وُعــمــان خــالل العامن املــاضــيــن، فــي الوقت 
الـــذي تــقــوم فيه دول كــبــرى فــي حلف شمال 
األطلسي باالستمرار في تقليص ميزانياتها 

العسكرية.
ــب املـــؤســـســـة  ــســ ــة، حــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــــت الـ ــلـ ــ ــتـ ــ واحـ
األمــيــركــيــة، املـــركـــز األول عــربــيــا فـــي اإلنــفــاق 
العسكري عام 2013، فيما حلت تاسعا على 

القاهرة ـ محمد توفيق

قال خبراء طاقة واقتصاد، إن انخفاض أسعار 
بالنسبة  حدين  ذا  سالحا  يعد  عامليا  النفط 
لــالقــتــصــاد املـــصـــري، مــوضــحــن أنــــه سيقلل 
الوقت  عجز املوازنة بنسبة كبيرة جــدًا، وفي 
نفسه قد يحرم مصر من الدعم السخي الذي 
الـــدول الخليجية، وقــد يــؤثــر على  تتلقاه مــن 
مؤتمر املانحن املزمع عقده في األيام املقبلة. 
فيما أكــدت الحكومة املصرية أن التراجع في 

أسعار النفط يصب في مصلحة مصر.
 وقــال الخبير البترولي الدكتور رمضان أبو 
العال، إن انخفاض أسعار النفط سيقلل عجز 
املوازنة املصرية التي وضعت على أساس أن 
للبرميل،  دوالرات   105 بنحو  النفط  أســعــار 
ومن املمكن أن تستفيد مصر استفادة كبيرة، 
عن طريق شراء النفط الخام من الدول املجاورة 
ــادة  ــ ــة، وإعــ ــريـ ــل املـــعـــامـــل املـــصـ ــ ــره داخــ ــريـ ــكـ وتـ
تصديره مرة أخرى كمشتقات بترولية. ومن 
ناحية أخـــرى مــن املــتــوقــع أن تقل املــســاعــدات 
الــخــلــيــج  أن دول  ملـــصـــر، خـــاصـــة  الــخــلــيــجــيــة 

املـــســـتـــوى الــــدولــــي حــيــث بــلــغــت مــيــزانــيــتــهــا 
صنفت  بينما  دوالر،  مليار   42.8 العسكرية 
إســـرائـــيـــل فــــي املــــركــــز الـــتـــاســـع عـــشـــر تــلــتــهــا 
ــز الــعــشــريــن حــيــث بلغت  الـــجـــزائـــر فـــي املـــركـ
ميزانيتها العسكرية 10.77 مليار دوالر في 

.2013
إلى  الدولية،  املــال  تقارير مؤسسات  وتشير 
التوترات  قــد يغذي  النفط  أســعــار  أن هبوط 
الــجــيــوســيــاســيــة، كــمــا قــد يــؤثــر بشكل كبير 
على إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي، 
ويضطرها إلــى خفض اإلنــفــاق الــعــام، ولكن 
ليس بدرجة كبيرة، وفق مدير بعثة صندوق 
العربية املتحدة،  الدولي إلى اإلمــارات  النقد 

هارالد فينجر، الثالثاء املاضي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تــعــد خططا جــديــدة لتقليص اإلنــفــاق.  بـــدأت 
وقــــد يــــؤدي تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط إلــــى تـــردد 
االســتــثــمــار في  فــي  الخليجين  املــســتــثــمــريــن 
االقتصاد املصري، ما قدي يؤدي إلى ضعف 
الحصيلة املتوقعة من مؤتمر املانحن املزمع 
عقده في شرم الشيخ خالل األيام املقبلة.  وقال 
الخبير االقتصادي، عبداملطلب عبدالنبي، إن 
مصر لن تستفيد من انخفاض أسعار النفط 
مشتقات  تستورد  مصر  أن  موضحا  نهائيا. 
البترول وليس البترول الخام، وهذه املشتقات 
لم تنخفض أسعارها، إذ تستورد مصر نحو 
50% من البوتاجاز و40% من السوالر و%10 
لــن تستفيد مصر من  وبالتالي  البنزين،  مــن 
تراجع األسعار.  وأشــار إلى أن مصر صّدرت 
4.4 مالين طن من البترول الخام خالل العام 
املــاضــي مــن حــصــة الــشــريــك األجــنــبــي، أي ما 
قيمته نحو 3.5 مليارات دوالر، وبالتالي مع 
انخفاض أسعار النفط نجد أن مصر خسرت 
نحو 1.1 مليار دوالر. ولفت النظر إلى أن كل 
اآلن، وحتى  التي تستوردها مصر  املشتقات 
القديمة،  اآلجلة  باألسعار  املقبل  مـــارس/آذار 
تستوردها  التي  املشتقات  أســعــار  عــن   

ً
فضال

مصر لن تتراجع كثيرًا في السوق العاملي. 
وأضــــــــاف أن مـــصـــر كــــانــــت تــنــتــظــر نـــحـــو 10 
الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة، فــي  مـــلـــيـــارات دوالر مــــن 
املـــؤتـــمـــر االقـــتـــصـــادي املـــزمـــع عـــقـــده الــشــهــور 
بالتراجع  مهددة  االستثمارات  وهــذه  املقبلة، 
مـــع تـــراجـــع أســـعـــار الـــنـــفـــط. وقــــــال: ال شـــك أن 
مليار   21.4 لنحو  املصرية  البورصة  خسارة 
واحـــــد،  يـــــوم  فــــى  دوالر(  مـــلـــيـــار   2.9( جــنــيــه 
يلحق  أن  يمكن  الــذى  الخطر  دليل على  خير 
باالقتصاد املصري، فقد حدثت هذه الخسارة 
الـــذي يسيطر على  الــتــشــاؤمــي  املــنــاخ  نتيجة 
ــار الــعــاملــيــة  ــعـ الـــســـوق نــتــيــجــة انــخــفــاض األسـ

للبترول، والتوقعات بمزيد من االنخفاض.

وقـــال إن تــحــويــالت املــصــريــن فــي الــخــارج لن 
تتأثر بشكل كبير نتيجة هذا االنخفاض في 
أسعار البترول، فالعمالة العربية تنتشر في 
قد  فــي مكان  العالم، ومــا ينخفض  كافة دول 
يزيد في مكان آخــر، مشيرا إلــى أن االقتصاد 
الــراكــد في أوروبـــا وأميركا قد يصيبه بعض 
االزدهــار واالنتعاش نتيجة انخفاض أسعار 
ــــى زيـــــــادة دخــــول  الـــنـــفـــط، وهــــــذا قــــد يــــــؤدي إلـ
الــدول، وبالتالي  العاملن في هــذه  املصرين 
ــادة تــحــويــالتــهــم لــلــوطــن. مـــن جــانــبــه قــال  ــ زيــ
رئــيــس لــجــنــة الــطــاقــة فـــي اتـــحـــاد الــصــنــاعــات 
ــكـــر، إن تـــراجـــع أســعــار  ــة، تـــامـــر أبـــوبـ املـــصـــريـ
النفط يصب في مصلحة مصر، كونه سيوفر 
بـــحـــدود 60 إلــــى 70 مــلــيــار جــنــيــه عــلــى األقـــل 
ــم، كــمــا أنــــه ســيــقــلــل فــاتــورة  ــدعـ ــاتـــورة الـ فـــي فـ
االســـتـــيـــراد مـــن الــــــدول الــخــلــيــجــيــة. وأوضــــح 
أن الــكــمــيــات املـــســـتـــوردة تــقــتــرب قــيــمــتــهــا من 
يوسف،  أمــا مدحت  دوالر شهرًيا.  مليار   1.3
النائب السابق لرئيس هيئة البترول، فقال إن 
تراجع أسعار البترول يحقق تحسنا كبيرًا في 
ميزان املدفوعات املصري. وأضاف يوسف، أن 
هذا التراجع جعل أسعار بنزين 92 و80 غير 
مدعومة تقريبا، طبقا لالنخفاض الذى حدث 
في أسعار املنتجات البترولية، وذلك لدخول 
املكونات املحلية من حصة الدولة والتي تقيم 
إلى معامل  الخام ونقله  الزيت  إنتاج  بتكلفة 
 11 نحو  وتجهيزه  تــكــريــره  وتكلفة  الــتــكــريــر، 
انــخــفــاض  أن  إلــــى  وأشــــــار  لــلــبــرمــيــل.  دوالرا 
األســعــار عــاملــيــا تسبب فــي انــخــفــاض أســعــار 
السوالر عامليا، وهــذا يعني تقارب سعر بيع 
الشاملة ألسعار  الفعلية  التكلفة  السوالر مع 
ــيـــراد الــفــعــلــيــة، وكـــذلـــك تــكــلــفــة اإلنـــتـــاج  ــتـ االسـ
املــحــلــي، وبــمــعــنــى آخـــر انــخــفــاض قــيــمــة دعــم 
السوالر بشكل كبير، خاصة أن السوالر يعتبر 

املنتج البترولي األكثر استهالكا في مصر.

تهاوي األسعار يبدل موازين اإلنفاق العسكريمصر: مكاسب وخسائر من أسعار النفط

ربما تكون أسعار النفط قد قاربت القاع أو بدأت 
التدهور  أعقاب  في  ضيق  نطاق  في  تتأرجح 
منذ  دوالرًا   55 قرابة  أفقدها  الذي  المتواصل 

في  اضطرابًا  عاث  الذي  الماضي،  يونيو/حزيران 
أسواق المال العالمية والعربية. ولكن رغم ارتفاع 
األسعار يوم األربعاء وما تاله من ارتفاع في جلسات 

تداول الخميس، يبقى المستقبل مجهوًال لهذه 
أضابيرها  في  تحمل  التي  اإلستراتيجية  السلعة 
تتناول  الجديد«  »العربي  المفاجآت.  العديد من 

في  النفط  أسعار  سيناريوهات  الملف  هذا  في 
العام المقبل 2015، والعوامل التي تبعث على 

التفاؤل بعودة النفط إلى الصعود مجددًا.

خبراء: 750 مليار ريال 
ميزانية السعودية الجديدة

الرياض ـ خالد الشايع

يـــتـــوقـــع الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي بــرجــس 
الــبــرجــس أال تــتــجــاوز املـــوازنـــة الــقــادمــة 
للسعودية الـ750 مليار ريال )200 مليار 
دوالر(، ويؤكد املحلل االقتصادي ياسن 
ــة املــقــبــلــة تــتــجــاوز  ــ ــــوازنـ الـــجـــفـــري أن املـ
ـــ800 مليار ريــال )أكــثــر مــن 213 مليار  الـ
دوالر أمــيــركــي(. ويــشــدد الــبــرجــس على 
أن املـــوازنـــة الــســعــوديــة لــن تــتــأثــر كثيرًا 
بهبوط أسعار البترول، كون السعودية 
تبني موازنتها على 70 دوالرًا للبرميل، 

وال تبنيها على أسعار مرتفعة.
ــبـــرجـــس لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  وقــــــال الـ
املقبلة لن تتأثر كثيرًا بهبوط  »املوازنة 
أن  يتوقع  وال  الحالية  الــبــتــرول  أســعــار 
تحقق السعودية عجزًا، بل على العكس 
»بلغ  ويضيف  فــائــض«،  هــنــاك  سيكون 
دوالرات   108 مـــن  أكـــثـــر  الــنــفــط  بــرمــيــل 
فــي األشــهــر األولــــى مــن الــعــام وبالتالي 
ســتــكــون األمــــور جــيــدة، أمـــا عــن مــوازنــة 
الحكم  الصعب  عــام 2015، فسيكون من 
ــلـــى األســـــعـــــار الــحــالــيــة  ــاء عـ ــنــ عــلــيــهــا بــ
السعر  متقلبة  سلعة  كــونــهــا  لــلــبــتــرول، 

وال يمكن توقعها«.
ويــكــشــف الــجــفــري أن الــســعــوديــة تبني 
سعر  على  املستقبلية  مــوازنــتــهــا  دائــمــا 
السعر  اســتــمــرار  حــالــة  وفـــي  دوالرًا   70
لــلــبــرمــيــل، فقد  مـــن 60 دوالرًا  أقــــل  عــلــى 
ــة، ولكنه  يــكــون هــنــاك عــجــز فـــي املــــوازنــ
يــشــدد عــلــى أن لـــدى الــســعــوديــة فائضا 
العجز لخمس  ماليا يمكنها من تحمل 
ــيـــف: »لــــدى  ــنــــوات عـــلـــى األقـــــــل، ويـــضـ ســ
الـــســـعـــوديـــة أكـــثـــر مـــن 900 مــلــيــار ريـــال 
البنوك  فــي  فــائــضــا  دوالر(  مــلــيــار   240(
املحلية، وأكثر من تريليوني ريال )أكثر 
من 533 مليار دوالر( كسندات موجودة 
في البنوك العاملية، وهو أمر يمكنها من 

تحمل أي عجز«.
وتوقع أن يكون هناك عجز بحدود الـ150 
مليار ريال )40 مليار دوالر(، لو استمرت 
أســـعـــار الــبــتــرول مــنــخــفــضــة، ولــكــن هــذا 
قــادرة  فالسعودية  كبيرة،  مشكلة  ليس 
على تحمل ذلــك لخمس سنوات مقبلة، 
خاصة وأن الــدوالر مرتفع حاليا مقابل 
العمالت األخرى«. ويشدد الجفري على 
أن من الطبيعي أن تستمر السعودية في 
للمدى  تخطط  كــونــهــا  التنمية،  عملية 
الــبــعــيــد، ومـــثـــل هــــذه الــخــطــط ال تــتــأثــر 
من  »كثير  ويضيف:  املفاجئة،  بالهزات 

املـــشـــاريـــع الــتــي اعــتــمــدت فـــي الــســنــوات 
وال  األجــل  املاضية هي مشاريع طويلة 
تعتمد عــلــى ســنــة واحـــــدة، وجــــزء كبير 
مشاريع  مثل  ميزانيته  توفير  تــم  منها 
تتأثر  لــن  وبالتالي  والتعليم،  اإلســكــان 
ــراء اســـتـــمـــرار الــحــكــومــة في  ــ ــة جـ املــــوازنــ
عملية تطوير البنية التحتية ومشاريع 

التنمية«.
الـــذي يعطي عمقا وخطوط  وهــو األمـــر 
دفـــــــاع يـــســـتـــفـــاد مـــنـــهـــا وقــــــت الـــحـــاجـــة، 
وأضـــــــــاف: »تـــــم تــنــفــيــذ هـــــذه الــســيــاســة 
بـــنـــجـــاح كــبــيــر عـــنـــدمـــا تـــعـــرض الــعــالــم 
لأزمة املالية في عــام 2008 ومــا تبعها 
من انخفاض كبير في اإليرادات في عام 
2009، وكانت السعودية في حينها من 

أقل الدول تأثرًا بتلك األزمة«.
وكان العساف الذي يتولى وزارة املالية 
مــنــذ قـــرابـــة عــشــريــن عـــامـــا، قـــد كــشــف أن 
الــــــــوزارة أنـــهـــت إعــــــداد مــيــزانــيــة الـــدولـــة 
ــه تـــم عــرضــهــا  ــ لــلــعــام املـــالـــي املــقــبــل، وأنـ
على املجلس االقتصادي األعلى تمهيدًا 
لعرضها على مجلس الوزراء في القريب 
العاجل. وكانت تصريحات العساف قد 
ــال  ــوق املـ ســاهــمــت أمــــس فـــي ارتــــفــــاع ســ

السعودي. 

)Getty( تزاحم على محطة وقود في القاهرة

جانب من اجتماعات »أوبك« في فيينا )فرانس بس(

قال خبراء إن خسائر 
االقتصاد المصري من 
انخفاض أسعار النفط 

تفوق المكاسب، خاصة 
أن مصر تستورد مشتقات 

وليس خامات. كما أنها 
ستفقد الدعم المالي 

الخليجي

توقعات 
باستقرار نفقات 
الدفاع في 
منطقة الشرق 
األوسط التي 
تعتبر من كبار 
منتجي النفط 
)فرانس برس(

ملف

3 سيناريوهات ألسعار النفط 
في 2015

قرب  من  متعافيا  أمس،  للبرميل،  دوالرًا   60 فوق  برنت  خام  سعر  ارتفع 
أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة، مع إقبال المستثمرين 
على تسوية مراكزهم، قبل عطلة 
عيد الميالد إثر هبوط لألسعار استمر 
نصف  نحو  برنت  وخسر  أشهر.  ستة 
ويتوقع  يونيو/حزيران،  منذ  قيمته 
الكثير من المستثمرين استمرار األسعار 
بالهبوط ما لم ينخفض المعروض 
أو يزيد الطلب، بينما كان وزير النفط 
السعودي، علي النعيمي، قال يوم 
األسعار  هبوط  إن  الماضي  الخميس 

حالة مؤقتة وعابرة.

النفط فوق 60 دوالرًا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

االئــــتــــاف  حـــكـــومـــة  فــــي  وزراء  قـــــال 
الـــــســـــوريـــــة املـــــعـــــارضـــــة ومـــحـــلـــلـــون 
اقتصاديون إن إيران تستغل أوضاع 
عامليًا  الحالية  املتدنية  النفط  أســعــار 
فــي مــد نــظــام بــشــار األســـد بالفائض 
منه، بينما تستغل هذه اإلمدادات في 

مقايضة النظام بمشاريع سورية.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوري، 
وائـــل الــحــلــقــي، قــد كــشــف عــن توقيع 
خال  اإليرانية  الحكومة  مع  اتفاقات 
زيــــــارة إلــــى طـــهـــران نــهــايــة األســـبـــوع 
ــــي، تــتــعــلــق بـــانـــســـيـــاب الــســلــع  ــــاضـ املـ
اإليرانية إلى األسواق السورية وتوفير 

املشتقات النفطية لسورية.
ــيـــة  ــلــــت وكـــــالـــــة األنــــــبــــــاء الـــرســـمـ ــقــ ونــ
الــســوريــة »ســـانـــا« عــن الــحــلــقــي قــولــه، 
النفط والكهرباء  عقب زيارته ووزراء 
والـــصـــنـــاعـــة الـــســـوريـــن لـــطـــهـــران، إن 
ــثـــات الـــــزيـــــارة اشـــتـــمـــلـــت عــلــى  ــبـــاحـ مـ
الــجــانــب االقــتــصــادي، حــيــث »تـــم فتح 
آفــاق جديدة في مجال النفط وإعــادة 
تأهيل القطاعات التي دمرتها الحرب، 
وال ســيــمــا الــكــهــربــاء واملـــــوارد املــائــيــة 

والنفط«.
لــكــن وزيــــر الــطــاقــة والـــثـــروة املــعــدنــيــة 
ــــاف املـــعـــارضـــة،  ــتـ ــ فــــي حـــكـــومـــة االئـ
الجديد«،  »العربي  لـ  قال  إلياس وردة، 
اآلن،  العاملية  النفط  أسعار  تراجع  إن 
يــمــثــل فـــرصـــة إضـــافـــيـــة لـــطـــهـــران ملد 
ــد بــالــنــفــط الــفــائــض، نظرًا  نــظــام األســ

لقلة تكاليفه.
»الــعــربــي  ــل  ــراسـ ملـ ــؤال  وردًا عــلــى ســـ
ــد« حــــول تــمــلــص طـــهـــران من  ــديـ ــجـ الـ
ــة عـــلـــى دمــشــق  ــفـــروضـ الـــعـــقـــوبـــات املـ
أضــاف  الــســوري،  للنظام  النفط  وبيع 
»لـــــأســـــف ال أحــــــد يــــاحــــق تــطــبــيــق 
ــة واألوروبـــــــيـــــــة  ــيــ ــ ــرب ــعــ ــ الــــعــــقــــوبــــات ال
املفروضة على نظام األســد في واقع 
االنــشــغــال بــاملــفــاوضــات الــنــوويــة مع 
طهران، وما يقال عن حلول سياسية 
ومحاربة اإلرهاب في سورية«. وتابع 
»لـــــو أن املــجــتــمــع الــــدولــــي ســيــاحــق 
تصدير النفط لأسد، لكان حــرّي به 
أن يعاقب طهران على تصدير الساح 

واملقاتلن وقتل الشعب السوري«.
ــم عـــدم  ــ ــاقـــات رغـ ــنـ ــــن مـــجـــازفـــة الـ وعـ
النفط  لناقل  تأمن وضمانات  وجــود 
الوزير:  أنهى  كسورية،  معاقبة  لدولة 
»ال يــطــبــق الــقــانــون الـــدولـــي عــلــى تلك 
الــنــاقــات الــتــي تــنــقــل الــنــفــط مخالفة 
املفروضة، بل لأسف تمر  العقوبات 
ــاة الــســويــس  ــنـ ــاقـــات عـــبـــر قـ ــنـ تـــلـــك الـ
ــاح  ــتـ ــفـ ــد الـ ــبــ ــة عــ ــكــــومــ وبـــــــإشـــــــراف حــ

السيسي بمصر«.
ورأى املــحــلــل الـــســـوري، عــمــاد الــديــن 
املـــصـــبـــح، أن زيــــــارة الـــوفـــد الـــســـوري 
لــطــهــران مــحــاولــة لــخــروج الــنــظــام من 
ــأزق الــحــصــار وقـــلـــة الــســيــولــة بعد  ــ مـ
تبديد االحتياطي النقدي ودمــار بنى 
االقــتــصــاد. وقـــال املــصــبــح لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد« إن مــن مصلحة طــهــران أن 
 لـــتـــصـــدر نــفــطــهــا اآلن، 

ً
ــاال تـــجـــد مــــجــ

ــار الــعــاملــيــة  ــعــ ــع تــــراجــــع األســ ــ فــــي واقــ
ــات  ــوبـ ــقـ ــعـ ــــحــــصــــار والـ ــرار ال ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
املفروضة عليها، خاصة أن املقايضة 
ــات فــــي قــطــاعــات  ــروعـ ــمـــشـ تــتــعــلــق بـ
حــيــويــة كــالــنــقــل والــكــهــربــاء واألغــذيــة 
في سورية، وهي ذات دورة رأس مال 
سريع. وأضاف أن نظام بشار يحاول 
كــســب شـــروط الــبــقــاء وتــمــويــل حربه 
والـــثـــورة، عبر  الــســوري  الشعب  على 

إبرام صفقات إعادة اإلعمار.

إيران تقايض
 النفط »الرخيص« 

بمشاريع سورية

الدكتور،  المالية  وزيــر  ــأن  ب يذكر 
العساف،  عبدالعزيز  بــن  إبراهيم 
ــي تــصــريــحــات رســمــيــة أن  أكـــد ف
للعام  السعودية  المالية  الموازنة 
أسعار  بهبوط  تتأثر  لــن  المقبل 
ماضية  السعودية  وأن  النفط، 
التحتية.  البنية  تطوير  مشاريع  في 
الميزانية  أن  مــن  بالرغم  وأضـــاف 
أُعدت في ظل ظروف اقتصادية 
فإن  بالتحدي  تتسم  دولية  ومالية 
مالية  سياسة  اتبعت  السعودية 
ــدورات  ــ ال عــكــس  تسير  ــة  ــح واض

االقتصادية. 

الميزانية 
لن تتأثر بالنفط
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قـــــــال مـــــســـــؤولـــــون فــلــســطــيــنــيــون 
ودولــــــيــــــون، إنـــــه لــــم يـــتـــم تــحــويــل 
سوى 2% من األمــوال، التي تعهد 
بــهــا مـــانـــحـــون قــبــل شـــهـــريـــن، والـــبـــالـــغـــة 5.4 
إعمار  إعـــادة  فــي  للمساعدة  مــلــيــارات دوالر، 
قطاع غــزة، بعد عــدوان االحتالل اإلسرائيلي 
األخير على القطاع. ووصف مؤتمر املانحن 
الذي عقد في القاهرة بالناجح، فيما كان من 
املتوقع إنفاق نصف األموال املخصصة على 
إعــادة بناء املنازل والبنية التحتية في غزة، 
بعد أن دمرت أثناء العدوان على أن يخصص 

باقي املبلغ لدعم املوازنة الفلسطينية.

غير أن مسؤولن في األمم املتحدة وغيرهم، 
قالوا إنه لم يتم تسلم سوى نحو 100 مليون 
الــذي تعهد به  دوالر فقط من إجمالي املبلغ 

املانحون. 
وقال روبرت تيرنر، مدير العمليات في وكالة 
ــم املـــتـــحـــدة إلغــــاثــــة وتــشــغــيــل الــالجــئــن  ــ األمــ
)األونــــروا(  الــشــرق األدنـــى  فــي  الفلسطينين 
فــي غــزة »تلقينا تــمــويــالت وتــعــهــدات بنحو 
100 مليون دوالر ألغراض اإليواء واإلصالح.
»سينفد هــذا املـــال إلــى حــد كبير فــي يناير/

)فـــي  نـــقـــص  لـــديـــنـــا   .2015 ــانــــي  ــثــ الــ ــــون  ــانـ ــ كـ
لــإيــواء واملــنــازل( بقيمة  الــالزمــة  التمويالت 

ــر  ــم تـــدفـــع بـــعـــد. وقـــــال وزيـ ــابـــق، ولــكــنــهــا لـ سـ
هــذا  الــحــســايــنــة  مفيد  الفلسطيني  اإلســـكـــان 
الشهر، إن الدول العربية لم تدفع شيئا حتى 

اآلن، وإن األوروبين دفعوا بضعة مالين.
ا مــن املشكلة  وأشـــار مــســؤولــون إلــى أن جـــزء
املــانــحــن دائــمــا مــا يستغرقون  يكمن فــي أن 

وقتا طويال في تنفيذ التزاماتهم.
ــة غــــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــالجـــئـــن  ــ ــالـ ــ ــــت وكـ ــانـ ــ وكـ
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــــــروا(، قــــد حـــــــذرت يـــوم 
الخميس من عدم قدرتها على توفير إعانات 
فقدت  الــتــي  الفلسطينية  األســـر  مــن  لــلــعــديــد 
منازلها في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على 

620 مليون دوالر، وستنفد مواردنا في أقسى 
أوقات الشتاء«.

تعهدات  تفاصيل  معرفة  تصعب  مــا  وغالبا 
املــانــحــن، نــظــرا ألن الــرقــم الرئيسي عـــادة ما 
يــشــمــل أمــــــواال جــــرى تــخــصــيــصــهــا فـــي وقــت 

الــقــطــاع بــســبــب نــقــص األمــــــوال، مــشــيــرة إلــى 
أنها تحتاج إلى مساعدات بنحو 724 مليون 
ألــف  الــوكــالــة أن أكــثــر مـــن 96  ــــدت  دوالر. وأكـ
منزل في غزة تضررت أو دمرت خالل الحرب 
كانت  مــا  مــن ضعف  أكثر  اإلسرائيلية، وهــو 

األونروا تتوقعه.
وشــــن االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي فـــي 7 يــولــيــو/
تموز املاضي حربا عدوانية على قطاع غزة 
استمرت 51 يوما، أدت إلى استشهاد أكثر من 
ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، 

وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
)رويترز(

المانحون تعهدوا 
بتقديم 5.4 مليار دوالر 

إلعادة إعمار القطاع

1213
الوجه اآلخراقتصاد

غزة تتسلم 2% فقط من أموال اإلعمار

صدام الكمالي

كيف يمكن للحكومة، التي منحت الثقة 
الخميس املاضي من البرملان، أن تعيد 
الدولة في اليمن إلى مسارها الطبيعي، 
وكيف يمكنها، وهي ال تمتلك مقومات 
ــادة األمــــن  الـــنـــجـــاح، أن تــنــجــح فــــي إعـــــ
واالستقرار وتوفير الخدمات املعيشية 
ما  على  تحافظ  وأن  للمواطن  اليومية 

ى من اقتصاد؟
ّ
تبق

ــيــمــن مــخــطــوفــة مـــن قبل  ــــة فـــي ال ــــدول ال
جماعة مسلحة، وال يمكن لعاقل يتابع 
الوضع بدقة أن يقول غير هذا.. جماعة 
انـــقـــلـــبـــت عـــلـــى رئـــيـــس عـــاجـــز وكـــهـــل، 
ــــة وهــشــاشــتــهــا  ــــدول ــال ال واســتــغــلــت حــ
لتنقّض على ما تبقى منها، فحاصرت 
املــحــافــظــات بـــقـــوة الـــســـاح واقــتــحــمــت 
املؤسسات الحكومية ونّصبت نفسها 
جهة شعبية حقوقية تدافع عن مصالح 
الــشــعــب وأمـــوالـــه، فــراحــت تــتــمــادى في 
أفعالها انطاقًا من هذا االعتقاد، الذي 
أعــتــبــره أنـــا مـــرضـــًا، فــقــامــت بــاقــتــحــام 
شـــركـــات الــنــفــط ومـــؤســـســـات االعــــام 
ــات رجـــــال األعـــمـــال  ــركــ الــرســمــيــة وشــ
الخاصة واستبدلت مدراء تلك الشركات 
لها  ينتمون  جــدد  بمدراء  واملؤسسات 
بــقــوة الـــســـاح. يــقــول زعــيــم الــجــمــاعــة، 
قامت  بــأن جماعته  الحوثي،  امللك  عبد 
بكل هذا من أجل املحافظة على أموال 
الـــشـــعـــب وملـــعـــاقـــبـــة الـــفـــاســـديـــن وعــلــى 
ــلــــة«، ويــقــصــد  ــيــــس«املــــظــ ــــرئــ رأســــهــــم ال
بــــه، عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــــادي، مــهــددًا 
ــدًا كــــل َمـــــن يـــقـــف فــــي طــريــق  ــتــــوعــ ومــ
ــبــــور وعــظــائــم  ــثــ ــ جـــمـــاعـــتـــه بـــالـــويـــل وال
ــه الـــجـــمـــاعـــة عــلــى  ــوم بــ ــقـ ــا تـ األمــــــــور. مــ
أرض الــواقــع، ال شــك أنــه سيعمل على 
املنهار  االقتصاد  مــن  تبقى  مــا  نسف 
ــقــوة  وســيــعــمــل عــلــى تــجــســيــد مـــبـــدأ ال
قادمة  أي جماعة  وقـــدرة  و«الــبــلــطــجــة« 
دامت  ما  ف، 

ّ
والتخل الجهل  كهوف  من 

فــي مجابهة  والــنــفــوذ،  الــســاح  تمتلك 
الدولة واقتحام مؤسساتها، وما دامت 
تــلــك الـــدولـــة هــشــة وفــيــهــا املــؤســســات 
قــائــمــة عــلــى الــرشــوة واملــحــســوبــيــة ولــم 
التصدي  نها من 

ّ
ــَن بشكل قوي يمك

ُ
ت

ألي خــطــر كــالــذي يــحــدث. مــا تــقــوم به 
الجماعة، ال ينتصر للمواطن وال يعيد 
الحقوق ألهلها، كما تتوهم، بل يجّسد 
لحقبة جديدة من النهب والسلب وعدم 
احترام حقوق االنسان وحرية التعبير 
البلد  اقتصاد  واالعــام، ويقضي على 
اقتصادية  معضات  مــن  يعاني  الــذي 
الوقوف  بالجميع  األحــرى  كــان  كبيرة، 
 من تعقيدها 

ً
جنبًا إلى جنب لحلها، بدال

ومراكمتها على كاهل األجيال القادمة. 
وانطاقًا من كل ما سبق، وألن الوضع 
ــى وقـــفـــة مـــســـؤولـــة مـــن هــذه  ــ يــحــتــاج إل
فــي ظل  باملهمة  قبلت  الــتــي  الــحــكــومــة، 
لم  فــإن عليها مسؤولية  هــكــذا وضـــع، 
تتحملها حكومة من قبل، وعليها آمال 
يجب أن تعيها وأن تعمل على تحقيقها، 
ولن يسامحها املواطن اليمني البسيط 
في حال فشلت أو ساهمت في تدهور 
الـــوضـــع أكـــثـــر، ألنـــهـــا املـــســـؤولـــة أمــامــه 
األفضل  وتحقيق  الخارطة  تغيير  عن 

وليس الجماعة املسلحة.

من اآلخر

حكومة الكفاءات 
والوضع باليمن

محمد صبحي
ترّدي االقتصاد أضّر بسوق الرياضة في مصر

الذهب يقفز فوق عتبة الـ 1200 دوالر

■ هل يتأثر العب الكرة بارتفاع األسعار مثل أي مواطن؟
من الصعب أن تجد العب كرة قدم في مصر لم يتأثر أخيرًا 
بما حدث من أزمات وارتفاع في االسعار، ألن املجال الرياضي 
التي مــرت بها مصر بشكل عــام، ولكن  بــاألوضــاع  كله تأثر 
في ما يتعلق بارتفاع األسعار فهي أمور تختلف نسبيا من 
شخص آلخر، فهناك َمن يلعب في أندية رياضية ال يستطيع 
في الظروف العادية أن يغطي احتياجاته واحتياجات أسرته 
بشكل مطمئن، وبالتالي هذا الالعب سيكون أول املتضررين 
بــارتــفــاع األســعــار، خــاصــة أنــه فــي الــظــروف الطبيعية يكون 

باألساس غير مستقر ماليا.

■ على املستوى الشخصي هل  تأثرت أنت بهذه التغّيرات والظروف 
غير املستقرة؟

إلــى حــد مــا، فــارتــفــاع األســعــار لــم يــؤثــر فــّي بالشكل الــقــوي، 
ولكن تأثرت بشكل عام بما مرت به مصر من انفالت أمني في 
مرحلة من املراحل، حيث القلق والخوف على أسرتي والرعب 
 عن األزمات 

ً
عندما يخرج أحد أفراد األسرة ألي سبب، فضال

الرياضية التي أثــرت بشكل كبير على املجال الرياضي، وال 
يوجد رياضي واحد لم يتأثر أو يشكو من هذه األزمات التي 

عطلت مسيرة الرياضة املصرية كثيرًا.

■ وهل انتهت تلك األزمة من وجهة نظرك؟
فاالستقرار في  كــامــل،  انتهت بشكل  األزمـــة  تلك  أن  أعتقد  ال 

املجال الرياضي ال يزال يعاني حتى اآلن.

■ وكيف تشعر باالستقرار في مجالك؟
أشعر به عندما تكتمل املنظومة بعناصرها، فمن الطبيعي 
أن يستمر الـــدوري ويــعــود الجمهور إلــى املــدرجــات ألنــه من 
غير  بالجمهور،  إال  تكتمل  ال  واملنافسة  اللعبة،  أســاســيــات 
أن الدوري العام املاضي لم يكن إال محاولة للعودة ولم تكن 
كــثــيــرًا على  ــر  ـ

ّ
أث فــنــظــام املجموعتن  ــان،  ــ األركـ عـــودة مكتملة 

مستوى الدوري، لكن هذا العام األمور تسير في طريقها نحو 
الــريــاضــي، ولكن مــا ينقصنا فقط هــو الجمهور،  االســتــقــرار 
فــبــدون الجمهور ال ريــاضــة وال  حتى نعود كما كنا سابقا، 

دوري، برأيي.

■ هل تأثرت الرياضة بتدهور حال االقتصاد املصري؟
أي بــلــد بــهــا حــالــة عـــدم اســتــقــرار اقــتــصــادي أو ســيــاســي لن 

تستقيم فيها الرياضة، ألن الكرة مرتبطة بالحالة االقتصادية 
ألي بلد، وأعتقد أن أكبر دليل على ذلك مصر وبعض الدول 
الــتــأثــر ينعكس  فــإن هــذا  الــعــربــيــة، فعندما يتأثر االقــتــصــاد 

بشكل غير مباشر على جميع املجاالت.

■ وهل لك اهتمامات اقتصادية؟
إلى حد ما أتابع أسعار العمالت وبالتحديد الدوالر األميركي 
كونه العملة التي نعتمد عليها بشكل كبير عندما نريد أن 

نعرف مدى انتعاش االقتصاد املصري من عدمه.

■ وهل لك مشاريع خاصة خارج الوسط الرياضي؟
ليست لدّي أية مشاريع خارج مجال عملي كالعب كرة قدم.

■ وملاذا لم تفكر مثل العديد من الاعبن الذين دخلوا مجال االستثمار؟
حــالــيــا كــل تفكيري فــي املــلــعــب، ولـــم أخـــرج عــن هـــذا التفكير 
إال فــي حــالــة اعــتــزالــي، وحــتــى فــي هــذا التوقيت سأتجه إلى 

التدريب وستبقى فكرة االستثمار بعيدة إلى حد ما.

■ إذًا كيف ستؤّمن مستقبل أسرتك؟
الــتــأمــن ال يــشــتــرط أن يــكــون بــمــشــروعــات خــاصــة، ولــكــن أنــا 
أّدخر أموالي ومن املمكن أن أشتري بها عقارات أو ما شابه 
ذلك لالحتفاظ بها أو حتى استثمارها بشكل أراه أفضل من 
املخاطرة بمشاريع تجارية من املمكن أن تفشل، كما أن هذه 
الــكــافــي ملتابعتها، وكــمــا قلت  الــوقــت  املــشــاريــع تحتاج مني 
ليس لدّي ما أضيعه في مثل هذا االتجاه، ألن تفكيري ووقتي 

مقسمان ما بن أسرتي وامللعب.

ل هذا 
ّ

■ وهل اعتدت على أن تدخر أموالك في املصارف أم أنك ال تفض
النوع من االدخار؟

في كثير من األحيان أدخــر أموالي في املصرف، فال أرى في 
ذلك خطرًا أو مشكلة.

■ هل تمتلك فيزا كارد؟
بالطبع.

■ وهل تستخدمها كثيرًا حينما تتسّوق مع األسرة؟
في األماكن التي تعتمد ذلك، أما في أماكن كثيرة ال يتعاملون 

بالفيزا، لذا فأتعامل حسب املكان الذي أتسّوق فيه.

مهما بلغت كثافته وإعادة صوغه ضمن قراءة تسعى للقبض على 
الواقع باعتبار أي حدث مجرّد ثنية في غضون التاريخ

أجراه  محمد عليحوار

قال رئيس الوزراء البلغاري، بويوك بوريسوف، 
أمس، إنه سيصدر تعليمات باستئناف المشاريع 

الهادفة لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر 
بلغاريا.

قالت المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، إن 
أوروبا مستعدة لتقديم دعم ألوكرانيا، 
لكن بعد تطبيقها إصالحات اقتصادية 

ومكافحة الفساد.

ارتفع سعر الذهب فوق 1200 دوالر لأوقية )األونصة( أمس، 
مع إقبال املستثمرين على الشراء، ما ساهم في تماسك 

املعدن النفيس أمام صعود أسواق األسهم ليقلص خسائره، 
التي مني بها بفعل مخاوف من اقتراب رفع أسعار الفائدة 

األميركية. وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية %0.2 
إلى 1200.5 دوالر لأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 

الجلسة عند 1201.5 دوالر لأوقية. وساهم هذا االرتفاع في 
تقليص الخسارة األسبوعية للمعدن األصفر إلى 1.8% من 
أكثر من 2%، ويعزى هذا االنخفاض بشكل كبير إلى هبوط 
الذهب 2.5% يوم اإلثنن املاضي، مسجال أكبر خسائره هذا 

العام، في ظل تخوفات من رفع أسعار الفائدة في أميركا.

تقرير

يوميات

قال خبراء إن أزمة 
الروبل الروسية تهدد 

أرباح العديد من 
الشركات األوروبية، 

كما تضع النمو 
االقتصادي الهش 

في أوروبا أمام 
مخاطر جديدة في 

العام 2015

لندن ـ العربي الجديد

فــــيــــمــــا أجــــــــــــاز مــــجــــلــــس الــــــدومــــــا 
قانونا  أمــس،  الروسي،  )البرملان( 
لضخ ترليون روبــل في رأس مال 
املـــصـــارف الـــروســـيـــة، الــتــي تـــواجـــه اخــتــنــاقــا 
ــدوالر،  حـــادًا فــي الــســيــولــة، وســـط شــح فــي الــ
قال خبراء عمالت إن التحسن الذي طرأ أمس 

على سعر الروبل، من الصعب استمراره. 
وكـــان سعر صــرف الــروبــل قــد انــهــار إلــى 80 
 لـــلـــدوالر فـــي تــعــامــالت يــــوم الــثــالثــاء 

ً
روبـــــال

املــاضــي. وتــهــدد أزمــة الــروبــل الحالية أربــاح 
الــشــركــات األوروبـــيـــة وتــضــع نمو االقتصاد 
األوروبــــي الــهــش أمـــام مخاطر جــديــدة. ومع 
احتماالت انهيار الروبل أكثر خالل الشهور 
املــقــبــلــة، وســـط تـــدهـــور مــداخــيــل روســـيـــا من 
النفط التي تغذي االقتصاد الروسي بحوالى 
العمالت الصعبة وضغوط الحظر  80% من 
االقــتــصــادي، بـــدأت آثـــار أزمـــة املـــال الروسية 
املصالح  األوروبــيــة صاحبة  للشركات  تمتد 

االستثمارية والتجارية في أوروسيا. 
وفــي خطوة إليقاف حــدة هــذا االنهيار أقدم 
املصرف املركزي الروسي منتصف األسبوع 
املاضي، على رفع معدالت الفائدة ملستويات 
قياسية من 10.5% إلى 17%. وقــال املصرف 
آنذاك إن »هذا القرار يعود إلى ضرورة الحد 
الــروبــل والتضخم  تــراجــع قيمة  مــن مخاطر 
الــتــي ازدادت بـــصـــورة مــلــحــوظــة فـــي اآلونـــة 
األخيرة«، فيما سبق هذه الخطوة رفع لسعر 
الـــفـــائـــدة أيــضــا يــــوم الــخــمــيــس قــبــل املــاضــي 

بنحو 1% إلى %10.5. 
الــبــروفــســورة ستينت مــن جامعة  ووصــفــت 
جورج تاون األميركية، ما يحدث من انهيار 
فــي الــروبــل شبيه بما حــدث فــي الــعــام 1998 
انــهــيــار. وتــوقــعــت ستينت فــي تعليقات  مــن 
االقــتــصــاد  أن يتكبد  بــلــومــبــيــرغ،  لــتــلــفــزيــون 
ــــي خـــســـائـــر تـــدفـــعـــه لــلــنــمــو الــســلــبــي  ــــروسـ الـ
بحوالى 0.4% خالل العام املقبل، وهذا يعني 
ــيــــة ســتــتــأثــر عــلــى عــدة  أن الــشــركــات األوروبــ
محللون  يقول  املالي،  الصعيد  فعلى  صعد. 
التي  للمصارف  بالنسبة  ضخمة  اآلثـــار  إن 
ــا بـــكـــثـــافـــة خـــــالل الـــســـنـــوات  ــيــ أقــــرضــــت روســ

املاضية. 
وعــلــى صــعــيــد الــطــاقــة، فـــإن شــركــتــي تــوتــال 
مشاريع  تملكان  اللتن  بتروليوم  وبريتش 
ــة فــــــي روســــــيــــــا ســــتــــكــــونــــان أكـــبـــر  ــركــ ــتــ مــــشــ
ــالــــي فــي  املـــتـــضـــرريـــن مــــن أزمــــــة االنـــهـــيـــار املــ

روسيا. ولكن حسب قول خبراء، فإن األضرار 
املالية لن تقف في قطاعات النفط واملصارف 
فقط، ولكنها ستنسحب كذلك على شركات 
ــات األغــــذيــــة  ــ ــركـ ــ الــــســــيــــارات األوروبــــــيــــــة وشـ
والــتــجــمــيــل الــتــي تــعــد الــســوق الــروســيــة من 

أكبر زبائنها. 
ــد« أن أســـهـــم  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ والحـــــظـــــت »الـ
الــشــركــات واملــصــارف األوروبــيــة الــتــي لديها 
مصالح كبرى مع روسيا، شهدت انخفاضا 
ــــة خــــالل الــيــومــن  ــيـ ــ ــات األوروبـ ــبـــورصـ ــي الـ فـ
املــاضــيــن. ومـــن بــن الــشــركــات الــتــي تــأثــرت 
ــل حـــتـــى اآلن شــــركــــة »آفـــــــون«  ــ ــروبـ ــ بــــأزمــــة الـ
الـــفـــرنـــســـيـــة ملـــنـــتـــجـــات الــتــجــمــيــل الـــتـــي تــعــد 
فــتــرة أعــيــاد املــيــالد مــن أهـــم فــتــرات تسويق 
ــة  ــركـ مــنــتــجــاتــهــا فــــي املـــــــدن الــــروســــيــــة، وشـ

»دانون« للزبادي الفرنسية كذلك. 

وحسب مصادر أوروبية، فإن بعض الشركات 
ــيـــا، ألن  عــلــقــت عــمــلــيــات مــبــيــعــاتــهــا فـــي روسـ
انــخــفــاض ســعــر الــروبــل يعني أنــهــا ستبيع 
بــالــخــســارة. وقـــدرت مــصــادر أملــانــيــة خسائر 
شــركــة »بـــي إم دبــلــيــو« لــصــنــاعــة الــســيــارات 
ــار الــــروبــــل بـــحـــوالـــى 100 مــلــيــون  ــيـ ــهـ مــــن انـ
إم  لــن تقف عند »بــي  الخسائر  دوالر. ولــكــن 
كــل مــن شركات  إلــى  دبليو« ولكنها ستمتد 

»فولسفاجن« و«رينو« و«ديلمر بنز«.
ــة الـــروبـــل، فهي  أمـــا أكــبــر الــخــاســريــن مــن أزمـ
الشركات  التي أقرضت  املــصــارف األوروبــيــة 
الـــروســـيـــة بــكــثــافــة. فـــهـــذه الـــشـــركـــات تــعــانــي 
حاليا مــن ارتــفــاع كلف تأمن ســنــدات الدين 
في سدادها  أصبح مشكوكا  التي  الروسية، 
أو عـــلـــى األقــــــل حــــــدوث تــخــلــف فــــي تــســديــد 

الدفعيات خالل العام املقبل 2015.

ــتـــســـويـــات  وتـــشـــيـــر إحــــــصــــــاءات مــــصــــرف الـ
الــدولــيــة الــتــي نــشــرهــا فــي نــهــايــة أغسطس/
آب املــاضــي، إلــى أن مــن بــن ديـــون املــصــارف 
املصارف  حصة  تبلغ  روســيــا،  على  العاملية 
األوروبــيــة نسبة 74% أي نحو 154.6 مليار 

دوالر. 
وفي مقابل الديون األوروبية الضخمة التي 
تــحــتــفــظ بــهــا مــحــافــظ املـــصـــارف األوروبـــيـــة، 
فإن املصارف األميركية تملك حصة صغيرة 
من الديون، إذ تقدر اإلحصاءات حجم ديون 
ــا بــنــحــو  ــيــ ــيـــة عـــلـــى روســ ــيـــركـ ــــارف األمـ املـــــصـ
27 مــلــيــار دوالر، فــيــمــا يــقــدر حــجــم الــديــون 

اليابانية بنحو 19.45 مليار دوالر. 
ــرف الـــتـــســـويـــات  ــب إحــــــصــــــاءات مــــصــ ــســ وحــ
العاملية  األمـــوال  يرصد حركة  الــذي  الدولية 
وتــدفــقــاتــهــا، فــإن املــصــارف اإليــطــالــيــة لديها 
أكـــــبـــــر حــــجــــم مــــــن الـــــــديـــــــون بــــــن املـــــصـــــارف 
تبلغ  إذ  األوروبــيــة على روســيــا وشركاتها، 
 25.7 نحو  وشركاتها  روســيــا  على  ديونها 
الثانية  املرتبة  فــي  تأتي  فيما  دوالر،  مليار 
ــديـــون، املـــصـــارف األملــانــيــة الــتــي  مـــن حــيــث الـ
تبلغ ديونها على روسيا 17.4 مليار دوالر، 
ديونها  تبلغ  الــتــي  الهولندية  املــصــارف  ثــم 

16.9 مليار دوالر. 
ــــارف الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــلــى  ــــصـ وتـــعـــد ديــــــون املـ
روسيا األقــل في أوروبـــا، وتقدر بنحو 15.7 
مليار دوالر. وتشير اإلحصاءات إلى أن أكبر 
ــا،  الــديــون املــصــرفــيــة عــلــى روســيــا فــي أوروبــ
تعود إلى مصرف »يوني كريديت« اإليطالي 

ومصرف »سوسيتيه جنرال« الفرنسي. 
وفـــي ذات الـــصـــدد، تــشــيــر إحـــصـــاءات لجنة 
الشؤون املصرفية في االتحاد األوروبي، إلى 
فت عملياتها 

ّ
أن بعض املصارف األوروبية كث

خالل السنوات الخمس األخيرة على السوق 
وسخاء  بكثافة  قــروضــا  ومنحت  الــروســيــة، 
ــل الــعــائــد الــكــبــيــر فـــي الـــســـوق الــروســيــة،  ألجـ
مقارنة مــع األســـواق األوروبــيــة. ورغــم أنــه ال 
توجد إحصاءات عن حجم قروض املصارف 
مصرف  أن  إال  الروسية،  للسوق  النمساوية 
»ريــفــاســيــن بــنــك« الــنــمــســاوي قـــال إنـــه قــدم 
قروضا لشركات روسية ومؤسسات حكومية 
في روسيا تقدر قيمتها بحوالى 20.3 مليار 

يورو، حتى نهاية يونيو/حزيران املاضي. 
ــار املــصــرف الــنــمــســاوي الـــذي لــديــه 2.8  وأشــ
مليون عميل في النمسا، إلى أن معظم هذه 
القروض منحت للشركات الروسية وبنسبة 
بلغت 65 % منها. ويذكر أن ديون املصارف 
األوروبية على روسيا وشركاتها أثرت على 

تصنيفها االئتماني. 
فــقــد خــفــضــت وكـــالـــة »ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز« 
الـــعـــاملـــيـــة، تصنيف  االئـــتـــمـــانـــي  لــلــتــصــنــيــف 
ــا، بــعــدمــا وافـــق الــبــرملــان  ــيـ 15 مــصــرفــا أوروبـ
ــرًا عـــلـــى إصـــــالحـــــات تــمــنــع  ــ ــيـ ــ األوروبــــــــــــي أخـ
الـــحـــكـــومـــات مــــن الـــتـــدخـــل إلنــــقــــاذ املـــصـــارف 

املتعثرة. 
وقالت الوكالة، في بيان، بهذا الخصوص إن 
التي تم خفض تصنيفها  املــصــارف  من بن 
»بــاركــلــيــز« الــبــريــطــانــي و«كـــريـــدي ســويــس« 
ــــي.  ــانـ ــ ــنــــك« األملـ ــه بــ ــ ــــشـ ــتـ ــ الــــســــويــــســــري و«دويـ
وأضـــافـــت أن الــدعــم الــحــكــومــي االســتــثــنــائــي 
األرجــــح مع  عــلــى  املــصــارف سيتقلص  لتلك 
تنفيذ الهيئات التنظيمية اإلصالحات، وهو 
»مستقر«  مــن  تصنيفها  تخفض  مــا جعلها 

إلى »سلبي«. 
وكشفت لجنة املصارف األوروبية في أبريل/
املــاضــي عــن ســيــنــاريــوهــات الختبار  نيسان 
قدرة املصارف على الصمود في حال حدوث 
ــة مــالــيــة مــن تــداعــيــات االضــطــرابــات  ــة أزمــ أيـ
املالية، وعلى رأسها تفاعالت النزاع الروسي 

األوكراني.

الروبل يهدد أوروبا
ديون المصارف على روسيا تقدر بـ 154 مليار دوالر

خسائر »بي إم دبليو« 
األلمانية من انهيار الروبل 

تقدر بـ 100 مليون دوالر

شركات علقت 
مبيعاتها ألن انخفاض 

الروبل يعني الخسارة

شكك خبراء غربيون في احتمال استمرارية 
التحسن الذي طرأ على سعر الروبل بعد تدخل 
املركزي الروسي، حيث تحسن سعر الروبل من 

 .
ً
80 مقابل الدوالر إلى 60 روبال

وصعدت العملة الروسية بنحو 4.2% مقابل 
 
ً
الدوالر، ليتراجع الدوالر ملستوى 59 روبال

في تعامالت منتصف النهار، ونقلت وكالة 
»بلومبرج« عن »فيالدمير أوسكفيسكي«، 

الخبير في االقتصاد الروسي لدى »بنك أوف 
أميركا« قوله إن السلطات الروسية شددت 

الشروط النقدية بشكل أكبر، ما أدى إلى دعم 
سعر العملة املحلية.

قال  الرئيس الروسي  فالديمير بوتن إن 
الوضع الحالي لأسعار في سوق إنتاج النفط 

والغاز الصخرين وصل إلى سعر التكلفة، 
مشيرًا إلى أن الحفاظ على األسعار عند هذا 
املستوى سيؤدي إلى انهيار عمليات إنتاج 

النفط والغاز الصخرين النعدام الجدوى 
االقتصادية، ما سيؤدي إلى عودة أسعار النفط 

لالرتفاع. وفي وقت سابق أفادت أنباء بأن 
السعودية ستخفض اعتبارًا من يناير/كانون 

الثاني املقبل أسعار النفط للواليات املتحدة 
وآسيا، بالتزامن مع رفضها خفض إنتاج النفط. 

وذلك وفقا لتلفزيون »آر تي«.

العربي الجديد

ــتــــش« لــلــتــصــنــيــف  ــيــ ــة »فــ ــ ــالـ ــ ــت وكـ ــ ــال قــ
الــعــاملــيــة، إن املــخــاطــر التي  االئــتــمــانــي 
تــحــدق بــاالقــتــصــاد الــروســي فــي عــام 
الشديد  التقلب  بسبب  زادت   ،2015
فــي قيمة الــروبــل واالرتــفــاع الــحــاد في 
أسعار الفائدة خال األسبوع الجاري. 
وأضافت فيتش في تقرير لها، أمس، 
لـــوكـــالـــة األنــــــاضــــــول، أن قــيــام  ــا  ــقــ وفــ
املصرف املركزي الروسي برفع معدل 
الفائدة إلى 17% من 10.5% سيعمق 
شــدة الــركــود فــي روســيــا، فــي حــن أن 

أسعار النفط تتراجع بشدة.
النفط بشكل حاد  أســعــار  وتــراجــعــت 
املاضي، ووصلت  يونيو/حزيران  منذ 
أقــل من 60 دوالرًا للبرميل؛ وهو  إلــى 
أدنى مستوياتها تقريبا في 5 سنوات.

وواصل الروبل االنخفاض يوم الثاثاء 
أن  املاضي في معامات متقلبة، قبل 
يتعافى يوم األربــعــاء، بعدما ضغطت 
الحكومة على شركات التصدير لعدم 
الصعبة،  بالعملة  بأرباحها  االحتفاظ 
وأعلن املصرف املركزي عن إجــراءات 

جديدة لدعم االستقرار املالي.
التضخم في طريقه  إن  فيتش  وقالت 
ليتجاوز 10%، ما سيؤدي إلى تآكل 
ــتــالــي إلــحــاق  الـــدخـــول الــحــقــيــقــيــة وبــال
والطلب  الــخــاص  باالستثمار  الــضــرر 
التدخل  أن  مــن  حـــذرت  لكنها  املحلي. 
ــواء بشكل  ــ ــــروبــــل، سـ مـــجـــددا لـــدعـــم ال
مــبــاشــر مـــن قــبــل املـــصـــرف املـــركـــزي 
تــآكــل  إلـــى  املــالــيــة،  أو وزارة  الـــروســـي 
انخفضت  التي  الدولية،  االحتياطيات 
بنحو 100 مليار دوالر منذ نهاية عام 

.2013

شكوك 
حول 

تحّسن 
الروبل

بوتين: 
النفط 

الصخري 
سينهار

تزايد المخاطر
أبقى مصرف اليابان املركزي، أمس، 
عــلــى بــرنــامــج تــحــفــيــز نــقــدي ضخم 
القــتــصــاد بــــالده، متشّبثا بــآمــال بـــأن تسهم 
الجهود املشتركة مع رئيس الوزراء، شينزو 
آبي، الرامية إلنعاش االقتصاد، في تشجيع 

الشركات على زيادة األجور واالستثمارات.

ــادر تـــجـــاريـــة مــطــلــعــة  تـــوقـــعـــت مــــصــ
الـــعـــربـــيـــة  ــت  ــ ــزيـ ــ الـ تـــبـــقـــي شــــركــــة  أن 
السعودية )أرامكو( على إمداداتها من النفط 
إلــى الصن بموجب عقد سنوي دون  الخام 
املقبل ليكون  العام  إلــى حد كبير في  تغيير 

ثاني عام يشهد استقرارًا في الطلب.

أظهرت أرقام التجارة الخارجية في 
إسرائيل، أن الواردات من السلع، من 
االتحاد األوروبــي والــواليــات املتحدة، خالل 
من   %49 نسبتها  بلغت  املــاضــيــة  شــهــرًا   11
إجــمــالــي الــــــواردات، بــارتــفــاع 3% عــن الفترة 

املماثلة من العام املاضي.

فاليري أموس، وكيلة األمن العام 
لأمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، قالت 

أمس: »إنه إذا ما تم تمويل خطة االستجابة 
اإلنسانية في سورية بالكامل، فإنها 
ستساعد على توفير الغذاء والدواء 

لأطفال، ووقاية األسر من البرد، ودعم َمن 
هم في أمّس الحاجة إلى املساعدة«.

مهاب مميش، رئيس هيئة قناة 
السويس بمصر، قال أمس، إن »نحو 80 

خبيرًا سيحددون طبيعة املشروعات 
املطلوبة في مشروع قناة السويس الجديدة 

قريبا«.

حميد القطان، وكيل وزارة املواصالت 
واالتصاالت الكويتية، قال: »قطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بالبالد، 
يستهدف جذب استثمارات خالل العام 

املقبل، 2015، تصل لنحو 3 مليارات دوالر«.

إيهاب عبد العال، أمن صندوق غرفة 
شركات السياحة املصرية، قال إن »الغرفة 

جّمدت نحو 130 مليون جنيه )18.2 مليون 
دوالر(، في صورة وديعة مصرفية، بسبب 

نزاع قضائي عليها«.

ندوة حول االبتكارات في هندسة 
الحاسبات واالتصاالت في لبنان: تقام 
اليوم في العاصمة بيروت بتنظيم من 

الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا 
بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم 

العالي، وستقدم فيها أوراق عمل تتحدث 
عن التكنولوجيا وهندسة االتصاالت 

والحاسبات في البالد.

إطالق الراصد العربي حول الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية، ينطلق اليوم 
بتنظيم من الجمعية املصرية للنهوض 
باملشاركة املجتمعية وشبكة املنظمات 

العربية غير الحكومية للتنمية بالتعاون 
مع مؤسسة فورد، تحت عنوان »الحماية 

االقتصادية واالجتماعية، الوجه اآلخر 
ألزمة الدولة«.

أسماء في األخبار

أجندة اليوم

لقطات
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الشركات األوروبية التي تبيع منتجاتها بالروبل باتت تبيع بالخسارة )فرانس برس(

اقتصاد الناساقتصاد الناس



مروان الغفوري

يعتقد رئيس جهاز األمــن القومي اليمني، 
ــــدي، أن الـــحـــوثـــيـــن اجـــتـــاحـــوا  ــمـ ــ عـــلـــي األحـ
صــنــعــاء بــحــوالــي 20 ألـــف مــســلــح. لــم يجد 
هذا الجيش غير النظامي في طريقه معيقًا 
بــاســتــثــنــاء مــا بــذلــه 500 فـــرد مــن الــجــيــش، 
كانوا منتشرين داخل الفرقة األولى مدّرع، 
وبـــالـــقـــرب مـــن مــبــنــى الـــتـــلـــفـــزيـــون، بحسب 
الـــداخـــلـــيـــة. وصــنــعــاء مــديــنــة  ــة وزارة  ــ روايــ
مئات  وفيها  املعسكرات،  بعشرات  محاطة 
الذين يعملون في مهام  الضباط  كبار  من 
ــــان الــرئــيــس  ال عـــاقـــة لــهــا بــالــعــســكــريــة. كـ
ــالـــح، حــريــصــًا  الـــســـابـــق، عــلــي عــبــد الـــلـــه صـ
إلى  ينتمي  يؤسس جيشًا خاصًا  أن  على 
شــمــال الــشــمــال الــيــمــنــي، مــع بــعــض تمويه 
يؤكد القاعدة. وقبل عشرة أعوام، قال لقناة 
إم بــي ســي إنـــه ال يــثــق باليمنين، بــل في 
أوالده، ولذلك جعلهم قادة للجيش واألمن. 
حة من جغرافيا 

ّ
وصاغ أوالده القوات املسل

املذهب الخاصة، املذهب والثقافة والبيوت 
الــتــاريــخــيــة املـــتـــزاوجـــة واملـــتـــقـــاربـــة، أي من 
جــبــال الــشــمــال. وعــنــدمــا ســألــت عــضــوًا في 
لجنة الــدفــاع واألمــــن فــي الــحــوار الــوطــنــي، 
عن الجيش اليمني، أجاب الضابط الرفيع 
إنه التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
مـــّرات، مــحــاواًل تنبيهه إلــى ضـــرورة اتخاذ 
إجراءات طارئة، لتصحيح طبيعة الجيش، 
إذ مــن إجــمــالــي حــوالــي نــصــف مــلــيــون فــرد 
فـــي الــجــيــش ينتمي حـــوالـــي 115 ألــفــًا إلــى 
محافظة واحدة، بينما لم تساهم محافظة 
حــضــرمــوت مــنــذ 1994 ســـوى بــحــوالــي 54 

ضابطًا.

نويد أحمد

، كــأنــه با 
ً
مــر يــوم الــثــاثــاء املــاضــي طــويــا

نـــهـــايـــة، وتــلــتــه لــيــلــة مـــؤملـــة ومــــؤرقــــة. أوى 
فيها الباكستانيون إلى الفراش في ساعة 
مـــتـــأخـــرة تــلــك الــلــيــلــة، مــمــزقــن مــثــل قطع 
لم يشعروا باألمان،  منثورة في كل مكان. 
لينسوا يومهم العصيب هذا، فقد تعّرض 
134 ماكًا صغيرًا إلطاق النار من مسافة 
ــة، مــعــظــمــهــم تـــلـــقـــوا الـــرصـــاصـــة فــي  ــبـ ــريـ قـ
الــرأس، باإلضافة إلى عشرات آخرين مّمن 
هــم أكــبــر ســنــًا، بــمــا فيهم معلمة شــابــة تم 

حرقها حية.
وفي هذه الليلة الباردة من شتاء بيشاور، 
ــفـــال فـــي أكـــفـــان بــيــضــاء رقــيــقــة،  ُوضــــع األطـ
داخل نعوش خشبية، ليتغّير، مع ذلك، كل 
شيء في بيوت عائات الضحايا وأقاربهم 

ولألبد.
أكثر  فقد  الـــذي  باكستان  لشعب  بالنسبة 
من 60 ألف مواطن، وفيهم ضباط وجنود 
من الجيش والشرطة في حربهم مع حركة 
ــبــــان، فـــــإن عـــــدد ضـــحـــايـــا مـــذبـــحـــة 16  ــالــ طــ
ديسمبر/ كانون األول الجاري قد ال ُيذكر. 
ولكن، مع ذلك، جاءت هذه املذبحة للتعبير 
الــحــقــيــقــي عـــلـــى األرض فــي  الــــوضــــع  عــــن 
باكستان، إذ وقفت إحدى األمهات الثكالى 
ــنـــغ فــي  فــــي ردهــــــة مــســتــشــفــى لـــيـــدي ريـــديـ
من  يتمكنوا  لــم  »الجبناء  تصرخ  بيشاور 

قتل رجالنا، فقتلوا أطفالنا في املدارس«.
في تلك الليلة، استنزفت املشفى كل ما تبقى 
من صبر ودماء في عروق أهالي الضحايا، 
عندما عرضت قوائم بأسماء األطفال الذين 
قــتــلــوا، أو نــجــوا مــن املــذبــحــة. كـــان املشهد 
أشــبــه بــيــوم صـــدور الــنــتــائــج النهائية في 
املدارس، حيث يتزاحم األهالي حول القوائم 
املعلقة، ليعرفوا نتائج أطفالهم الدراسية. 
ضمت القوائم املعلقة في املستشفى أسماء 
الــضــحــايــا وبــلــداتــهــم وحــاالتــهــم الصحية. 
ذلــك،  كانت معظمها أســمــاء لشهداء، ومــع 

محمود الريماوي

ــة والــــيــــمــــن، فـــإن  ــوريــ ــــراق إلـــــى ســ ــعـ ــ ــن الـ مــ
الشواهد عديدة على أن قوة إقليمية ذات 
نزعة تدخلية فظة، ونزعة أخرى توسعية 
سافرة، تناوئ خيارات شعوب عربية في 
مــا ُعــــرف بــمــوجــة الــربــيــع الــعــربــي. الــقــوة 
املـــقـــصـــودة هـــي الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة 
تــزايــدت مطامحها غير  الــتــي  اإليــرانــيــة، 
املشروعة بإيقاع معاكس وضــدي ملوجة 

التحّول »الربيعي« هذه.
ــة والـــــدولـــــيـــــة فــي  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ بـــــن الـــــقـــــوى اإلقـ
ــهـــران  ــانــــت طـ ــي عــــاملــــنــــا، كــ ــ مــنــطــقــتــنــا وفــ
ــًا فــي  ــاسـ ــمـ ــغـ  وانـ

ً
الــــطــــرف األكــــثــــر تــــدخــــا

تطويق املوجات الشعبية، وإغراقها عبر 
فمنذ  الدموي.  بالعنف  وأذرعها  أدواتها 
أواخــر العام 2012 وحتى إبريل/ نيسان 
2013، وعــلــى الــرغــم مــن حــالــة االنــشــطــار 
فقد  العنف،  موجة  واســتــشــراء  الطائفي، 
شــهــد الــعــراق مــوجــة احــتــجــاجــات مدنية 
سلمية ال سابق لها، كما الحال في بلدان 
عـــديـــدة، مــثــل الــيــمــن وســـوريـــة والــجــزائــر 
وشــمــلــت  والـــبـــحـــريـــن،  واملــــغــــرب  واألردن 
االحــتــجــاجــات مــنــاطــق واســـعـــة فـــي غــرب 
تــجــاوب مــع املوجة  البلد وشمالها، وقــد 
وزراء يمثلون القائمة العراقية واألكــراد، 
وقد بادرت حكومة نوري املالكي املرعية 
ــى قــمــع مـــوجـــة االحــتــجــاجــات  إيـــرانـــيـــًا إلــ
الحية مع  والــنــيــران  العارية  بالقوة  هــذه 
اإلفـــراج تحت  تلبية مطالب جزئية، مثل 
الــضــغــط عــن سجينات ســيــاســيــات.. كــان 
يؤمل، آنــذاك، أن ينتقل العراق من موجة 
الــتــفــجــيــرات واالســتــقــطــاب الــطــائــفــي إلــى 
حــالــة مــدنــيــة ســلــمــيــة، وصـــــراع سياسي 
ــاطـــق، وأن يــنــتــزع  ــنـ عـــابـــر لــلــطــوائــف واملـ
العربي،  الربيع  مــن  حصتهم  العراقيون 
ويـــبـــرهـــنـــوا عـــلـــى تـــســـاوقـــهـــم مـــعـــهـــا، إال 
أن حـــكـــومـــة املـــالـــكـــي تـــوّجـــســـت مــــن هـــذه 
الظاهرة االحتجاجية السلمية بأكثر من 
خشيتها من موجة التفجيرات واملجازر، 
وســـــــارعـــــــت إلــــــــى اتــــــهــــــام عــــــشــــــرات آالف 
يمثلون  بأنهم  واملعتصمن  املتظاهرين 
 مــن اإلرهــــاب، على الــرغــم مــن أنهم 

ً
شــكــا

أيــة أعــمــال عنف، وخصوصًا  لــم يقترفوا 
ــاعـــات  ــمـ تــــأيــــيــــد جـ ــتـــقـــطـــبـــت  بــــعــــد أن اسـ
وطــنــيــة مــخــتــلــفــة. وبـــرهـــن املــالــكــي، الـــذي 
رديفة  طائفية  ميليشيات  يحتضن  ظــل 
العربي في  للربيع  أنــه ال مكان  للجيش، 
الــــعــــراق، وأن الـــنـــفـــوذ اإليــــرانــــي الــعــمــيــق 
والكاسح في باد الرافدين هو »الربيع« 

الوحيد املحتفى به واملعترف به.
ــقــــد نـــاصـــبـــت  ــة، فــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــمــ بــ
طهران، منذ األسابيع األولى لانتفاضة 
الــســلــمــيــة، الــــعــــداء ملـــوجـــة االحــتــجــاجــات 
ــا يـــجـــري  ــ ــرات، واعـــــتـــــبـــــرت مــ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــم  ــاكـ مـــــــؤامـــــــرة، وشــــــاطــــــرت الــــنــــظــــام الـــحـ
وسارعت  واإلعــامــي،  السياسي  خطابه 
إلــــى تـــزويـــد الــنــظــام بــخــبــراء فـــي الــقــمــع، 
واقترحت تشكيل مجموعات مسلحة من 
املتظاهرين  وســط  لاندساس  الشبيحة 
الــســلــمــيــن وقــتــلــهــم، وهــــو مـــا حــــدث مع 
التي بلغ تعداد  تشكيل هذه املجموعات 
أفــرادهــا نحو 30 ألــفــًا، وكــانــت مهماتهم، 
ومــــا زالــــــت، بــعــد أن أصـــبـــحـــوا يــحــمــلــون 
قمع  الوطني،  الــدفــاع  تسمية مجموعات 
أم مسلحة.  كــانــت  مــعــارضــة، سلمية  أيـــة 
وسجل التدخل اإليراني في سورية حافل 

عبد العزيز مجاور

مــن الـــدعـــوات الــقــديــمــة الــحــديــثــة املــتــجــددة، 
وكثيرًا  اإلسامية،  الحركات  بحل  املطالبة 
مـــا تـــرتـــدي تــلــك الــــدعــــوات ثــــوب الــشــرعــيــة، 
ــة وتــشــرذمــهــا، أو  مــهــددة مــن اخــتــاف األمــ
كونها بدعة مــا أنــزل الله بها مــن سلطان، 
ــًا مـــــا يــجــتــمــع  ــعــ ومـــــــن املـــــدهـــــش أنـــــــه ســــريــ
تحت لـــواء الــداعــن لــذلــك أتــبــاع ومــريــدون، 
لــيــصــبــحــوا جــمــاعــة تــفــتــقــد إلــــى الـــعـــنـــوان، 
ونظرًا  )أال جماعة(،  عليها جماعة  فيطلق 
ــــوب الــشــرعــيــة فــلــيــس املــجــال  الرتـــدائـــهـــا ثـ

السياسي هو املناسب للرد عليهم.
نفسه سياسيون  بــاملــطــلــب  يــطــالــب  أن  أمـــا 
بحسن أو سوء نية، بتبريرات عديدة لحل 
كل ما هو إســامــي، حزبًا أو حتى جمعية 
خيرية لتوزيع الصدقات على الفقراء، فهذا 
فــي حججه  والنظر  دعـــواه،  مناقشة  يمكن 
التبريرات أن إضافة  وأسبابه، وتكمن أهم 
لفظ إسامي ألي حــزب أو جمعية يحصر 
ويحتكر في ذلك الحزب أو الجمعية، وكأن 
اآلخـــريـــن )غــيــر مــســلــمــن(، كــمــا أنـــه يضفي 
ــي، ال يحتمل تلك  قــدســيــة عــلــى شـــيء أرضــ
األحـــزاب  أخــطــاء زعــمــاء تلك  القدسية، وأن 
وفشلهم املحتمل ينسحب تلقائيًا لإلسام، 
ــقـــاب فـــي مصر  ويــضــيــف بــعــضــهــم أن االنـ
ما كــان ليحدث لــوال وجــود حركة اإلخــوان 
املسلمن، مع أنه من قبيل العجب أن حزبها 
الــــذي خــــاض االنــتــخــابــات وتـــقـــدم لــرئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، لــحــســن الـــحـــظ، لـــم يــشــفــع له 
عدم إلصاق اإلسامية باسمه، كما يطالب 

بعضهم، بل كان )حزب الحرية والعدالة(.
الــدعــاوى السابقة بهدوء،  الــرد على  يمكن 
ـــدة فــيــمــن  ــــزائــ ــتــــراض حـــســـن الـــنـــيـــة الـ ــافــ وبــ
يــدعــيــهــا، فـــالـــقـــول إن الـــحـــركـــة اإلســامــيــة 
بــالــرجــوع  عليها،  مــــردود  اإلســــام  تحتكر 
ــة، كــــمــــا عــــرفــــه أبـــــــو بــكــر  ــفــ ــالــ ــخــ ملــــفــــهــــوم املــ
)إثــبــات نقيض حكم املنطوق  الـــرازي بأنه 
للمسكوت( وقــد فهم بعضهم مــن ذلــك أنه 
إذا قلت حزبًا إساميًا فقد أثبتنا النقيض 
على غيره من األحزاب. ولكن، هناك شروط 
لــتــلــك الـــقـــاعـــدة، مــنــهــا كــمــا قـــررهـــا محمود 
املــنــطــوق  لتخصيص  يــظــهــر  ال  )أن  شــاكــر 
وتــقــيــيــده بــالــذكــر فـــائـــدة غــيــر نــفــي الحكم 
عن املسكوت عنه، أما إذا ظهرت فائدة فا 
حزب  قلنا  فلو  املــخــالــفــة(،  مفهوم  ينطبق 
ــزاب  ــ  أن بـــاقـــي األحـ

ً
الـــحـــريـــة ال يــعــنــي أبــــــدأ

عبيد، أو الــحــزب الوطني فــا يقل أحــد أن 
غيره كانت أحزابًا عميلة وخائنة للوطن، 

كــانــت الــكــتــائــب املــســلــحــة لــلــحــوثــيــن تعُبر 
القرى واملحافظات في الطريق إلى صنعاء. 
وكــانــت تــلــك املــنــاطــق قــيــد التسليم تنتمي 
كلها إلى املذهب الزيدي. وكان الحال كذلك 
مع قــادة الجيش. ذلــك املذهب الــذي صاغه 
اإلمــــام الـــهـــادي فــي الــقــرن الـــرابـــع الــهــجــري، 
ويــقــول ألتباعه إن الــرئــاســة، اإلمــامــة، شأن 
ــه حـــصـــري فـــي ســالــة  ــ ديـــنـــي تــوقــيــفــي، وإنـ
الــنــبــي مــحــمــد. عــلــى أن تــتــحــقــق فـــي اإلمـــام 
رجاحة العقل واالجتهاد وصحة الجسد. لم 
تجد جحافل الحوثي، في طريقها، معيقات 
حــقــيــقــيــة، فــقــد كــانــت تــتــحــرك ضــمــن أرض 
املــذهــب الــتــاريــخــيــة، وعــاصــمــتــهــا صــنــعــاء، 
للحوثين،  الرسمي  الناطق  لكلمات  طبقًا 
الـــســـام. لــم تشعر املــحــافــظــات  محمد عــبــد 
الــســّكــان،  الــتــي تحيط صــنــعــاء، وال غالبية 
كــان نابعًا  بغرابة في منطق الحوثي، فقد 
مـــن صــمــيــم عـــقـــائـــدهـــا. وكــــــان، بــطــريــقــة أو 
لعقائدهم.  املــاديــة  الطبيعة  يجسد  أخـــرى، 
ــذه الــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة اســتــثــنــاءات  ــهـ ولـ

تؤكدها.
بــعــد حـــرب صــعــدة الــخــامــســة، تــحــديــدًا في 
مسؤول  ســأل   ،2007 الثاني  يناير/كانون 
حــكــومــي رفــيــع رئــيــس الـــــــوزراء فـــي حينه، 
الدولة  الــقــادر باجمال، عن سر هزائم  عبد 
ــابـــات. كـــانـــت الـــحـــرب الــخــامــســة  أمـــــام عـــصـ
ــر لــلــحــرب 

ّ
ــــان صـــالـــح يــحــض قـــد انــتــهــت، وكـ

ــأه بــاجــمــال بــجــمــلــة »هـــذه  ــة. فـــاجـ الـــســـادسـ
حــرب بــن دولــتــي أحمد علي صالح وعلي 
محسن األحمر«، وقال إن صالح لن يسمح 
لــلــقــائــد الــعــســكــري، عــلــي مــحــســن األحـــمـــر، 
ــّر لــفــتــح  ــ ــطـ ــ بـــتـــحـــقـــيـــق أي نــــصــــر. ولــــــو اضـ
أمــام الحوثين إلى صنعاء، لينال  الطريق 

مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي لــلــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
كـــان قــائــد املنطقة الــســادســة قــد ســحــب كل 
النقاط العسكرية، وفتح عشرات الطرق أمام 
في  العسكرية  املنطقة  ــرت 

ّ
تــبــخ امليليشيا. 

وضــح النهار، ولــم يبق منها ســوى أســوار 
شاهقة وموصدة من الداخل على العربات 
ــنـــذ 21 مــــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول  واألفــــــــــــراد. مـ
املاضي، عشية سقوط الجمهورية اليمنية، 
لــم يعد اليمنيون يــواجــهــون ظــهــور هــادي 
فانطلقوا  الحوثيون  أمــا  بـــــاالزدراء.  ســوى 
إلى املحافظات على طريقة رسل اإلمبراطور 
الفارسي، داريوس، في العام 491 ق.م. كانت 
الرسل تجوب املدن اليونانية تطلب تسليم 
»األرض واملـــــاء«. الــشــيء نــفــســه، والــرســالــة 
نفسها، تجري بها امليليشيات في عواصم 
املحافظات والنجوع، تطلب تسليم األرض 
واملـــاء، وســرعــان مــا تحصل على كــل شــيء. 
أمــا هـــادي فقد هــز رأســـه فــي لــقــائــه، أخــيــرًا، 
بمجلس الوزراء، وقال مبتسمًا »يا جبل ما 

يهزك ريـــح«. قــال لــي مــســؤول حكومي كان 
حاضرًا إنه شعر بصاعق يضرب كل نقطة 

في جسده. 
لم يتخذ هادي أي إجراء يذكر ألجل تدارك 
انــهــيــار بــاقــي الــجــمــهــوريــة. سلمت وحـــدات 
الجيش فــي بقية املـــدن، كما فــي ذمـــار وإب 
وريـــمـــة والـــحـــديـــدة وحـــجـــة، كـــل ترسانتها 

للحوثين، ووقعت معهم اتفاقات خاصة.
ــأرب، املــحــافــظــة الــثــريــة والــفــقــيــرة،  ــ بــقــيــت مـ
تـــقـــاوم. ضــــرب الــحــوثــيــون حـــصـــارًا خــانــقــًا 
ضــــــد املــــحــــافــــظــــة مــــســــنــــوديــــن بـــاملـــنـــطـــقـــة 
العسكرية الثالثة. استطاع أعيان مأرب أن 
يــتــوصــلــوا إلـــى اتــفــاق هــش مــع الــحــوثــيــن، 
وملا  بالرئيس.  االلتقاء  من  يتمكنوا  ريثما 
التقوه، قــال لهم إن األمــور حسمت لصالح 
الــحــوثــي فــي كــل الــيــمــن، والــطــريــق الوحيد 
لتجنيب مأرب الخراب الذهاب إلى الحوثي 
والحديث إليه. »إذا عقد معكم اتفاقًا فذلك 
جـــيـــد، وإن لـــم يــفــعــل، فــنــصــيــحــتــي لــكــم أن 
يبدو  ولكي  كــاآلخــريــن«.  وتفعلوا  تسلموا 
مــحــايــدًا أمــامــهــم، وبــريــئــًا، قـــال هـــادي لوفد 
مأرب إن الحوثين يعقدون اتفاقات ثنائية 
مع الجيش، تمكنهم من احتال املــدن، كما 
حدث مع صنعاء. يقول أحد أعضاء الوفد 
إن هادي بدا مرتاح الضمير، وهو يتحدث. 
وكانت صحيفة املصدر قد أجــرت لقاء مع 
قائد عسكري كبير، قال فيه إن قادة األلوية 
العسكرية املحيطة بصنعاء وقعوا بالفعل 
ــع الــحــوثــيــن الــذيــن  ــتــــداء مـ وثــيــقــة عــــدم اعــ
كــانــوا فــي طــريــقــهــم إلـــى احــتــال العاصمة 
واستبدال النظام الجمهوري الديموقراطي 
بنظام إمامي ديني. وبحسب الكاتب نبيل 
الــبــكــيــري، حــدثــت عــمــلــيــة الــتــســلــيــم بسبب 

ــادة الــجــيــش  ــ ــه قـ
ّ
ــــذي يــكــن ــــوالء الــعــمــيــق الـ الــ

ملذهبهم الزيدي اإلمامي.
قــبــل ســبــعــة أعــــــوام، وصــــف الــكــاتــب فــكــري 
قــاســم الــطــريــقــة الــتــي يــديــر بــهــا عــلــي عبد 
 يضع 

ً
الله صالح الدولة بأنها تشبه رجا

ــريــــق. وكــلــمــا  قــــدمــــه عـــلـــى لـــغـــم وســـــط الــــطــ
حـــــاول املــــــارة االعــــتــــراض عــلــيــه، يــبــادرهــم 
بــالــقــول إنـــه ســيــرفــع رجــلــه مــن عــلــى اللغم، 
فــيــضــطــرون لــلــخــضــوع لـــشـــروطـــه. عــنــدمــا 
ــالـــح قــــدمــــه، انـــفـــجـــر لــغــمــه الــكــبــيــر  ــــع صـ رفـ
فبراير،  ثـــورة  مــن  انتقم  صنعاء.  وسقطت 
الــتــداوي بمشهد  ولــم يكسب شيئًا ســوى 
حصانة  الــثــورة  منحته  املحترقة.  صنعاء 
أكــثــر اســتــقــرارًا مــن األمـــن الـــذي منحه إيــاه 
الحوثيون، غير أنه ترك ذلك كله، واستسلم 
الجيش  تــاشــى  الـــضـــارة.  النفسية  لــعــقــده 
اليمني فــي ســاعــات، وكــان تــعــداده حوالي 
نــصــف مــلــيــون فـــرد. قـــال األحـــمـــدي، رئيس 
جهاز األمن القومي، إن سيارتي مسلحن 
حوثين تقفان أمــام بوابة معسكر القوات 
الخاصة، ذي الثاثة آالف فرد، وتتحكمان 
األكثر سوداوية  الجزء  أن  بكل شــيء. غير 
فـــي قــصــة ســـقـــوط الــجــمــهــوريــة يــكــمــن في 
حقيقة أن صنعاء كانت املكان الوحيد الذي 
ينمو فــي اليمن. وهــنــاك وضــعــت األحـــزاب 
النخب،  الــتــجــار،  التنظيمات،  السياسية، 
ه. ما 

ّ
وحتى القيادات الجنوبية، بيضها كل

فــي قبضة  الكبرى  البيض  وقــعــت سلة  إن 
الحوثي، حتى أصبح كل شيء في حوزته. 
وسيمضي زمــن طــويــل، فيما يــبــدو، حتى 
الــســوداء مــن املاضي  تصبح هــذه اللحظة 

أو الذاكرة.
)كاتب يمني(

احتشد األهالي امللهوفون أمامها، آملن أن 
ال يجدوا أسماء أطفالهم فيها، إال أن خيبة 

األمل كانت بانتظارهم.
امللجأ ألكثر  كانت  بيشاور  مدينة  أن  ومــع 
ــــئ أفـــغـــانـــي، مـــنـــذ نــهــايــة  مــــن مــلــيــونــي الجـ
السبعينيات، لكنها تبدو، اليوم، مثل مقبرة 
الباكستانيون  فيها  وّدع  بــالــزهــور،  مليئة 
شهداءهم وسط تهديدات »طالبان« بمزيد 
من الهجمات االنتقامية في أثناء التشييع. 
ــيـــس جـــــديـــــدًا، فـــعـــلـــى مــــر الـــســـنـــن،  وهـــــــذا لـ
هـــدد االنــتــحــاريــون بــالــهــجــوم عــلــى مــواكــب 

التشييع إشباعًا لرغباتهم الدموية.
لــم يكن هــذا الــهــجــوم األول مــن نــوعــه على 
ذ 

ّ
ــدارس الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة، فــقــد نف مــ

ــدد ال ُيـــحـــصـــى مــــن الــتــفــجــيــرات  ــ ســـابـــقـــًا عـ
األولى  املــرة  لكنها  االنتحارية.  والعمليات 
التي يتنقل فيها املــجــرمــون مــن صــف إلى 
آخـــــر، حــامــلــن عـــشـــرات الــقــنــابــل الــيــدويــة 
والرشاشات اآللية، وهي املرة األولى كذلك 
التي يطلق فيها الرصاص على الطاب من 
مسافة قريبة، بينما كانت أعينهم مغلقة، 
ــام أطــفــال هــم دون  وتــحــرق معلمة حــيــة أمـ

سن املراهقة.
فــي الــعــاشــر مــن ديسمبر الــجــاري، احتفى 
الباكستانية، ماال  الفتاة  العالم بشجاعة 
املجرمن  أن  إال  أوســـلـــو،  فــي  زاي،  يــوســف 
الـــذيـــن يـــحـــاربـــون بـــاســـم اإلســــــام والـــذيـــن 
فوزها  يتقّبلوا  لــم  ســابــقــًا،  قتلها  حــاولــوا 
بـــجـــائـــزة نـــوبـــل لـــلـــســـام. وبـــســـبـــب ضعف 
الـــتـــرتـــيـــبـــات األمـــنـــيـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة ضــد 
اإلرهــــاب، كــان مــن املمكن أن تنفذ العملية 
يوم 11 ديسمبر، لكنهم اختاروا أن ينفذوا 
العملية فــي قــلــب مجمع بــيــشــاور يـــوم 16 
باكستان  تقسيم  ذكـــرى  فــي  أي  ديــســمــبــر، 

وإقامة دولة بنغادش عام 1971.
يجتمع السياسيون تحت سقف واحد في 
بيشاور، وقد يتظاهرون بنسيان خافاتهم 
النهاية سياسيون. وقد  مؤقتًا، لكنهم في 
تدفقت التعازي من دول عديدة، منها الهند 

املــالــي والــلــوجــســتــي والتخطيط  بــالــدعــم 
طائفية  ميليشيات  واستقدام  العسكري، 
الله لانغماس  العراق، ثم دفع حزب  من 
إلــى الحرية  الــســوريــن  فــي قمع تطلعات 
ــواًل، فــي بــعــض الــحــاالت،  ــ والـــكـــرامـــة، وصـ
إلى املشاركة املباشرة في املواجهات. وقد 
بلغ األمر أن طهران قد عزمت، وما زالت، 
عــلــى تــشــكــيــل نــســخــة ســـوريـــة مـــن حــزب 
الله في لبنان، يكون ذراعًا لها، أّيًا كانت 
التطورات التي سيؤول إليها الوضع في 

بلد األموين.
فـــــي الــــيــــمــــن، اســـتـــغـــلـــت طـــــهـــــران مـــوجـــة 
مــن سيولة  ومـــا تخللتها  االحــتــجــاجــات 
ــقـــويـــة شــــوكــــة ذراعــــهــــا  ــتـ أمـــنـــيـــة هــــنــــاك لـ
املحلي، الحوثين، وبينما كان اليمنيون 
يــحــتــشــدون مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر، فــقــد كــان 
الـــحـــوثـــيـــون يــســتــعــدون لــقــضــم الــســلــطــة 
ــلــــى مـــنـــاطـــق  ــــاء عــ ــيــ ــ ــتــ ــ الـــــجـــــديـــــدة واالســ
التغيير  مــســار  آل  إن  األخـــــرى. ومـــا  تــلــو 
باملبادرة  إلى األخذ  السياسية  والعملية 
الخليجية، حتى عمد ذراعهم املحلي إلى 
تفريغ هذه املبادرة من محتواها بالتنازع 
الوفاقي،  الرئيس  ومنازعة  السلطة  على 
والزحف املتدّرج إلى صنعاء. وبهذا، تمت 

وهكذا فالحزب اإلسامي ال يعني أن غيره 
يفتقد ذلك. ثم تأتي الشبهة الكبيرة، والتي 
يــــرددهــــا بــعــض اإلســـامـــيـــن أنــفــســهــم، أن 
النظام  انــقــاب العسكر عــلــى  أهـــم أســبــاب 
الــديــمــقــراطــي فــي مــصــر، وتــحــويــل الــربــيــع 
العربي إلى خريف تكتنفه الرياح املدمرة، 
ــود حــركــة إســامــيــة وصــلــت إلـــى ســدة  وجــ
الحكم، ومــا كــان لها ذلــك حتى ال تتسبب 
في كوارث، ولو أنها اكتفت باملعارضة، ملر 
الربيع وازدهرت أوراقه. ولكن، دعونا ننظر 
في دول الربيع العربي، فقد تقدم اإلخوان 
لــلــرئــاســة فـــي مــصــر، فــقــالــوا لـــوال تقدمهم 
مـــا انــقــلــب الــعــســكــر عــلــيــهــم، ولــــم يــتــقــدمــوا 
للرئاسة في اليمن، وتوافقوا مع كل القوى 
السياسية، ورضوا برئيس محسوب على 
الــنــظــام الــســابــق، فــانــقــلــب الــعــســكــر عليهم 
الحوثين في 48 ساعة،  إلــى  الباد  وسلم 
فــقــالــوا ملــــاذا تــركــوا لــهــم املــجــال لينقلبوا؟ 
وحـــاربـــوا أتــبــاع الــنــظــام الــســابــق بالساح 
لم يستطيعوا استيعاب  فقالوا  ليبيا،  في 
اآلخرين واستعدوا العالم عليهم، وعندما 
لم يقدموا مرشحًا رئاسيًا في تونس ولم 
أضاعوا  لقد  قالوا  تأييدهم ألحــد،  يعلنوا 

الثورة، ومكنوا فلول النظام السابق.
ــة إلــى  ــيـ ــر املــســمــيــات اإلســـامـ ــ يــتــعــدى األمــ
نقطتن، أوالهما هوية املجتمع التي يجب 
أن تــتــشــكــل، وأن تــعــبــر عـــن جـــمـــوع األمــــة، 
وعودة تلك الهوية مرهونة على من يحمل 
لــواءهــا، وبـــدون تلك الهوية يحدث صــراع 
الحقيقية،  الهوية  انتصار  نتيجته  تــكــون 
ودحــــض املـــزيـــف أو املـــســـتـــورد مــنــهــا، ولــن 
يحدث ذلك من دون وجود حركات وأحزاب 
إســـامـــيـــة، والــنــقــطــة الــثــانــيــة أن مـــا يــرعــب 
الغرب والعسكر وجود كيانات قوية تحتك 
حماية  تتسول  وال  بــه،  وتحتمي  بالشعب 
الــغــرب مــن شــعــوبــهــا، وتــمــتــلــك، فــي الــوقــت 
نـــفـــســـه، قـــــوة تــنــظــيــمــيــة تــمــكــنــهــا مــــن صــد 
ومــقــاومــة االحــتــال والــعــدوان واالنــقــابــات 
والتجربة  متجددة،  وبأجيال  طويلة  مــددًا 
املـــصـــريـــة، واملــتــمــثــلــة فـــي اســـتـــمـــرار الــثــورة 
نحو ثمانية عشر شهرًا، متحدية ومقاومة 
انــقــاب الــعــســكــر بــكــل بطشه وظــلــمــه، على 
الـــرغـــم مـــن أن تــتــرســه بــالــســاح والــقــضــاء 
واإلعام يؤكد ذلك، وسيبقى حل التنظيمات 
أيديولوجياتها، حلمًا  كانت  القوية، مهما 
يـــراود كــل طاغية، خصوصًا إذا كانت تلك 
األيـــديـــولـــوجـــيـــة عـــقـــائـــديـــة، مــثــل الــحــركــات 

اإلسامية.
)كاتب مصري(

مـــن الـــجـــنـــرال مــحــســن فــلــن يــــتــــرّدد. تحقق 
الـــســـيـــنـــاريـــو الـــــــذي تــخــيــلــه بـــاجـــمـــال بــعــد 
ســبــع ســنــوات. لــكــي تكتمل الــصــورة حــدث 
الــتــاريــخ املعاصر.  فصل هــزلــي مخيف فــي 
ــادي عـــاقـــة صــالــح  ــ ــب الـــرئـــيـــس هــ ــ فـــقـــد راقــ
املتنامية بالحوثين. وبــداًل من أن يمضي 
حة، نحا في 

ّ
في عملية هيكلة القوات املسل

ــر: الــســبــاق مــع صــالــح عــلــى قلب  طــريــق آخــ
الــســيــد الــحــوثــي. ســاعــة دخــــول الــحــوثــيــن 
الحوثين،  كــان صالح يغطي  إلــى صنعاء 
داخـــلـــيـــًا عــبــر شــبــكــة االتــــصــــاالت الــخــاصــة 
ــقـــومـــي، وبــحــلــفــائــه فـــي الــجــيــش  بـــاألمـــن الـ
وقادة حزبه ضمن الهيراركيه القبلية. وكان 
هادي، طبقًا ألحد مستشاريه، يفعل الشيء 
نــفــســه بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. فــقــد كــــان يغطي 
الحوثين، عبر تضليل الخارج بمعلومات 
بن  مناوشات بسيطة  مــا يجري  إن  تقول 
مؤيدي الجنرال األحمر ومؤيدي الحوثي، 
وهي عمليات محدودة، تجري على تخوم 
صنعاء، واألهم أن ثمة اتفاقًا جديدًا للسلم 
والشراكة، سيفضي إلى السام الدائم. وفي 
الــســبــاق إلــــى قــلــب الـــحـــوثـــي، ســقــط الــقــائــد 
األعــلــى لــلــقــوات املــســلــحــة، الــرئــيــس هـــادي، 

وأسقط صنعاء.
عاش هادي تحت ظل صالح 17 عامًا، وكان 
يعاني. وعندما أصبح رئيسًا، ذهب يواجه 
ــه، كما  ــ صــالــح بعقلية نــائــب رئــيــس وروحـ
تردد السفيرة البريطانية في صنعاء. أعاد 
هادي رجاالت صالح إلى الواجهة، إلى حد 
تــعــيــن أحـــد أكــثــر الــشــخــصــيــات العسكرية 
املنطقة  قائد  فــي منصب  إخــاصــًا لألخير 
الــعــســكــريــة الـــســـادســـة، املـــنـــاط بــهــا حماية 
به  قامت  اقتحام ناجح،  أول  العاصمة. مع 

املعادية والواليات املتحدة على نحو غير 
مــتــوقــع. عــلــى أنـــهـــا مــســألــة وقــــت فــحــســب، 
حتى تفقد هذه التصريحات اإلنسانية من 
كــبــرى الــــدول مــعــنــاهــا، وتــعــود الحسابات 
السياسية لتحكم مجددًا على أرض الواقع.
املــنــوال نفسه، وتضامنًا مع مأساة  وعلى 
مدة  العام  الــحــداد  تركيا  أعلنت  باكستان، 
يــوم، فهما »شعب واحــد في دولــتــن«. كما 
الشعوب  استنكار  »تويتر«  موقع  يعكس 
العربية ما حــدث. ولكن، ال يمكن ألحد في 
الــعــالــم أن يشعر بـــآالم بــاكــســتــان أكــثــر من 
وقــد  أنــفــســهــم.  والـــســـوريـــن  الفلسطينين 
الــصــور الشهيرة  نــشــرت مـــرات ال تحصى 
ابــنــه حتى  ألب فلسطيني يــحــاول حــمــايــة 
يــفــشــل ويــقــبــل جــثــتــه فـــي الـــنـــهـــايـــة. الــيــوم 
شــعــر الــبــاكــســتــانــيــون بــمــا يــشــعــر بـــه األب 
األلــم  فــي  يــومــيــًا. ويــشــاركــهــم  الفلسطيني 
السوريون الذين ما زالوا يرسلون أطفالهم 
إلى املــدارس، على الرغم من وحشية بشار 
األســـد، واســتــخــدامــه األســلــحــة الكيميائية 
ــا بــالــنــســبــة لــبــقــيــة الــعــالــم،  مــنــذ عـــامـــن. أمــ
لألسف، فإن دماء الباكستانين ستظل با 

ثمن.
)صحافي باكستاني(

تصفية نتائج الثورة اليمنية، وإحال أمر 
واقع جديد بالسطوة املسلحة والتدليس 
من  املتضررين  مع  والتحالف  السياسي 
ــثـــورة، وفـــي مــقــدمــهــم الــرئــيــس الــســابــق  الـ

علي عبد الله صالح.
ــهــــذا املــــوقــــف املـــــعـــــادي ملــوجــة  وخــــافــــًا لــ
الــربــيــع، بــرز استثناء وحــيــد، هــو وقــوف 
طــهــران مــع االحــتــجــاجــات فــي الــبــحــريــن، 
وهو أمر يمكن فهمه بالنظر إلى التركيبة 
الطائفية، فقد كانت طهران، وما زالت، مع 
خــيــار طائفي مــحــدد دون ســـواه فــي هذا 
الــبــلــد، ولــيــس مــع الــتــجــديــد أو املــشــاركــة 
الــســيــاســيــة. وذلـــــك يـــتـــســـاوق مـــع مــزاعــم 
ــة بــاقــيــة تــنــكــر ســـيـــادة الــبــحــريــن  ــيـ ــرانـ إيـ
ــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــعـــاقـــات  ــقـــالـ ــتـ واسـ

الدبلوماسية القائمة معه.
ــون فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ يـــتـــســـابـــق املــــســــؤولــــون اإليـ
الــتــبــاهــي بــنــفــوذهــم املــمــتــد فـــي املــنــطــقــة، 
من اليمن إلى لبنان، ويتحدثون عن ذلك 
باعتباره حقًا مكتسبًا وأمرًا واقعًا ينبغي 
ــيـــعـــه، ويـــضـــعـــون، عــلــنــًا،  تــثــبــيــتــه وتـــوسـ
العراق وسورية،  ُحمرًا ملستقبل  خطوطًا 
ــوازاة الــربــيــع  ــ ــمـ ــ ــك كـــلـــه بـ ــ ــد تـــعـــاظـــم ذلـ ــ وقـ
من  عليه،  وردًا  معه،  وبالتزامن  العربي، 
ــل حـــرمـــان شـــعـــوب عــربــيــة مـــن الـــقـــرار  أجــ
الــوطــنــي املــســتــقــل، ويــضــيــفــون إلــــى ذلــك 
والثقافي،  االجــتــمــاعــي  بالنسيج  العبث 
األهلية  الجماعات  تأليب  في  ويسهمون 
على بعضها، وهــو ما كانت تتورع عنه 
ــار الـــجـــديـــد« فــــي ذروة  ــمـ ــعـ ــتـ ــــوى »االسـ قـ
ــاردة فــــي مــنــطــقــتــنــا، والـــتـــي  ــ ــبـ ــ الــــحــــرب الـ
وأمنية  دفاعية  باتفاقيات  تكتفي  كانت 
تريد  بينما  الحاكمة،  األنظمة  مع بعض 
طهران استتباع الشعوب لها، ال األنظمة 
تحويل  عمليات  فــي  وتنغمس  فــحــســب، 
دم عليها طهران التي 

ْ
اجتماعي، كالتي تق

وأراض  عــقــارات  منها  متمولون  يشتري 
في دمشق ومناطق سورية أخرى، من أجل 
واملناطقية  االجتماعية  الخريطة  تغيير 
النشطة في  البلد، مــع املساهمة  فــي هــذا 
تــدمــيــر حــواضــر حــمــص وحــمــاة وحــلــب، 
دائــم وشبكة  لنفوذ  بيئة مائمة  لتوفير 
ــوزن  ــ ــالـــح راســـــخـــــة، يـــغـــيـــب فـــيـــهـــا الــ مـــصـ
ي 

ّ
السن للمكون  االجتماعي واالقتصادي 

ــر فـــي لــبــنــان، حيث  ــ الــــســــوري. كـــذلـــك األمـ
أراض بمساحات  جــرت مــحــاوالت لشراء 
كبيرة، من أجل تغيير املعادلة السكانية 
نــقــلــت  كـــمـــا  ــــاد األرز،  بـ فــــي  واملـــنـــاطـــقـــيـــة 
مــرة مصادر »مسيحية«. وكما  ذلــك غير 
جــــرى مـــع 30 مـــركـــزًا »ثــقــافــيــًا« أنــشــأتــهــا 
ــــودان، وكـــــان عــلــى رأس  ــــسـ طـــهـــران فـــي الـ
ن 

َ
مهمات هذه املراكز التحويل املذهبي مل

استطاعوا الوصول إليه، واستمالته من 
السودانين.

من الطريف والبائس، خال ذلك، أن شطرًا 
كبيرًا من القومين واليسارين العرب ال 
يلحظون كل ما تقدم، فهم متخصصون 
في مناوأة أميركا حصرًا والعداء اللفظي 
إلسرائيل، فإذا ما ظهرت قوة أخرى تنهج 
النهج اإلمبريالي األميركي، وتزيد عليه 
في النظر إلى الشعوب العربية والتعامل 
الحرية  فــي  الثابتة  حقوقها  ومــع  معها، 
ــة، فــإنــهــم يــعــتــبــرون ذلــــك صــرفــًا  ــرامـ ــكـ والـ
لألنظار، حتى لو داهم الطامحون الجدد 
ونّكلوا على رؤوس  الــديــار،  الهيمنة  فــي 

األشهاد بالشعوب شر تنكيل.
)كاتب من األردن(

ماذا حدث للجيش اليمني؟

آالم باكستان التي ال مثيل لها

قسط إيراني في تبديد الربيع العربي

حل الحركة اإلسالمية 
حلم الطغاة

لم تشعر المحافظات 
التي تحيط صنعاء 
بغرابة في منطق 

الحوثي

على مر السنين، هدد 
االنتحاريون بالهجوم 

على مواكب التشييع 
إشباعًا لرغباتهم 

الدموية

كانت طهران 
الطرف األكثر تدخًال 

وانغماسًا في 
تطويق الموجات 

الشعبية في 
منطقتنا

آراء

حسام كنفاني

لم يكن القرار األوروبــي رفع حركة حماس عن قائمة املنظمات اإلرهابية سوى 
حلقة من مسلسل مساعي الحركة التي بدأت منذ أعوام، وتحديدًا منذ نجاحها 
في االنتخابات النيابية، التي أتاحت لها تولي رئاسة الوزراء الفلسطينية فترة من 
البداية،   لينحسر حكمها إلى قطاع غزة. منذ 

ً
الزمن، غير أنها لم تستمر طويال

أبدت »حماس« قدرًا كبيرًا من البراغماتية في التعاطي مع مسألة الحكم، وأبرزت 
قدرًا من القدرة على التكيف مع الوضع الجديد الذي وجدت نفسها فيه، أو أرادته 
لنفسها. ولو أتيح للحركة املضي في حكمها من دون منغصات، لكان وضعها 
اليوم مختلفًا، ولتم تجنيب القضية الفلسطينية عمومًا ويالٍت كثيرة عاشتها في 

السنوات األخيرة.
منذ اليوم األول، طلبت »حماس« الفرصة لتثبت قدرتها على التكّيف مع الظروف 
الجديدة، لكنها لم تنلها، وجوبهت بمساٍع إلسقاط حكمها، من الداخل الفلسطيني 
وبعض  واألميركي،  اإلسرائيلي  الخارج  من  أو  »فتح«،  وكــوادر  بالسلطة  املتمثل 
العربي، الذي رأى في صعود »حماس« إلى الحكم خطرًا، ال بد من تداركه سريعًا. 
األصوات التي كانت تطالب بالتريث في التعاطي مع الحركة لم تلق صداها، حتى 
الوقت كفيل بأن يجعل من »حماس« حركة »فتح« جديدة، في  أن  حني تحّدثت 
الفلسطيني، منذ ما  الوطني  التحرر  التي مرت بها حركة  التحوالت  إلى  إشــارة 
 إلى توقيع اتفاقيات أوسلو، والتي انتهت 

ً
بعد االجتياح اإلسرائيلي للبنان، وصوال

عمليًا إلى »تدجني« الحركة في حظيرة املجتمع الدولي واالتفاقيات الدولية.
هذه األصوات، وبعد ردح قليل من الزمن، أثبتت أنها كانت على حق، وأن التحول 
الثورات  أتــت مع  التي  الفرصة  الفرصة. وهــي  له  أتيحت  إذا  في »حماس« ممكن 
املسلمني  اإلخــوان  الزمن، تجاه جماعة  برهة من  الدولي،  املوقف  العربية، وتبدل 
التي تعد الحركة الذراع الفلسطينية لها. األمر بدأ مع الحكم اإلخواني في مصر، 
الــذي أخــذ على عاتقه، منذ عــدوان 2012 على قطاع غــزة، إعــادة ترويج حماس 
على املستوى الــدولــي، وهــو األمــر الــذي نجح فيه عمليًا، وتــم فتح خطوط سرية 
وعلنية بني »حماس« والواليات املتحدة التي دار حديث فيها عن إعادة النظر في 

تصنيفها الحركة اإلسالمية.
االنــقــالب في مصر  الطبيعي، وجــاء  األمـــور، أيضًا، في مسارها  لم تمض  لكن، 
بني  التطبيع  عملية  لتوقف  املسلمني«  ــوان  »اإلخــ جماعة  على  العربية  والحملة 
»حماس« والغرب، أو على األقل تجميدها، إلى أن خرج، األسبوع املاضي، القرار 
األوروبي برفع الحركة عن قائمة املنظمات اإلرهابية. قرار هو حصيلة سنوات من 
املساعي وحسن النيات التي أبدتها الحركة، في مراحل متفرقة من التحوالت التي 

مرت بها، بعد وصولها إلى الحكم. 
ما بعد القرار األوروبــي، بالنسبة إلى »حماس«، بالتأكيد لن يكون مثل ما قبله، 
خصوصًا أن الحركة بحاجة إلى غطاء »الشرعية الدولية« في صراعها الداخلي 
مع حركة فتح على الحكم وكعكة إعــادة اإلعمار التي ترى فيها »حماس« بوابة 

استعادة الشعبية التي أوصلتها إلى السلطة بالدرجة األولى. 
لن  بالتالي،  األمــد، وهــي،  اليوم، تقطف ثمار استراتيجية طويلة  بــدأت »حماس«، 
تفرط بهذا املكسب بسهولة، بل قد تكون منفتحة على مزيد من البراغماتية التي 
تؤهلها لكسب االعتراف الدولي، في حال استطاعت الوصول، مجددًا، إلى الحكم 

في أي انتخابات فلسطينية مقبلة، وهو ما قد يثير حفيظة »شركاء الداخل«.
لـ »حــمــاس« جــديــدة، تظهر تحوالتها تباعًا في  الــقــرار األوروبـــي بداية  قد يكون 
املراحل املقبلة. تحوالت قد تثبت صدق النبوءات السابقة بأن للحركة قدرة على 

التكّيف مع متطلبات املراحل كافة. 
االعــتــرافــات، تؤهل  مــن  لنيل مزيد  البراغماتية،  مــن  إلــى مزيد  قــد يحتاج  تكّيف 

لظهور »حماس السلطة«.

صقر أبو فخر

ض عن 
ّ
عشرون سنة على املفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية الشاقة، ولم تتمخ

أي أمر حسن. إذًا، وبكل بساطة، فإن التسوية، استنادًا إلى موازين القوى الحالية، 
غير ممكنة على اإلطالق. وللعجب، فإن الفلسطينيني ما برحوا يرددون منذ سنة 
فــي سنة 1967، على  لت 

ُ
احت التي  األراضـــي  دولــة مستقلة على  غايتهم  أن   1974

الالجئني بحسب  حل قضية 
ُ
ت وأن  الــدولــة،  لهذه  الشرقية عاصمة  القدس  أن تكون 

قرارات الشرعية الدولية. وهذا يعني أن الخيال السياسي الفلسطيني ال يعمل منذ 
ذلك الوقت. أما الخيال السياسي اإلسرائيلي فال يتوقف عن ابتداع الخطط وصوغ 
األفكار وهندسة الرؤى املستقبلية. وال ريب في أن هذه الخطط واألفكار والرؤى إنما 
تعكس مجادالٍت جدية في الوسط اإلسرائيلي. وفي هذا امليدان، ظهرت فكرة تبادل 
األراضي بني الفلسطينيني واإلسرائيليني طريقة لجريان التفاهم على الحل املقبل، 

وتذليل معوقات التسوية.
أن يتخلى عنها، وما  التي يمكنه  األراضــي  الفلسطيني ما هي  املفاوض  لم يحدد 
أما اإلسرائيليون فتبارى  أن يقبلها عوضًا عن األولــى.  التي يمكنه  هي األراضــي 
خبراؤهم في تحديد مواقع هذه األراضي، ومساحاتها، واملشكالت القانونية التي 
ربما تواجه عملية التبادل. ومن بني عشرات الخطط، يتداول االسرائيليون خطتني: 
األولى، خطة أفيغدور ليبرمان، زعيم حركة »إسرائيل بيتنا«، التي تدعو إلى الحل 
القبرصي، أي إلى الفصل بني اليهود والفلسطينيني. وتتضمن هذه الخطة املوافقة 
مَّ إلى الدولة الفلسطينية 

َ
ض

ُ
على دولتني بني البحر املتوسط ونهر األردن، على أن ت

التجمعات العربية في إسرائيل، وال سيما قرى املثلث، مثل الطيبة والطيرة وكفر قرع 
ضمَّ إلى إسرائيل، لقاء ذلك، الكتل االستيطانية في الضفة 

ُ
وكفر قاسم وأم الفحم، وت

وغيرها.  عتسيون  وغــوش  وأريئيل  زئيف  وغفعات  أدومــيــم  معاليه  مثل  الغربية، 
وعلى الفلسطينيني الذين سيبقون في إسرائيل أن يعلنوا والءهم للعلم اإلسرائيلي 
وللنشيد القومي )هاتكفا(، وأن يخدموا في الجيش اإلسرائيلي، وَمن يرفض يتحّول 
إلى مقيم دائم، من غير أن يكون له حق االنتخاب والترشح إلى االنتخابات. أما الخطة 
الثانية، فهي خطة الجنرال غيورا آيالند الرئيس األسبق لقسم التخطيط في الجيش 
اإلسرائيلي، والرئيس السابق ملجلس األمن القومي، وتنص على ضم ما بني 600 
و720 كلم2 من سيناء إلى قطاع غزة. وتساوي هذه املساحة نحو 12% من مساحة 
الضفة الغربية. ولقاء هذا الضم، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من أراضي الضفة، 
القدس  وواقــي  والــقــدس  الكبرى  االستيطانية  الكتل  وتشمل  إسرائيل،  إلــى  ضم 

ُ
فت

الــقــدس(. وفــي مقابل األراضــي التي ستتنازل مصر عنها لقطاع غزة،  )أو غــالف 
ستحصل على املساحة نفسها في النقب، مع ممر بري يصلها باألردن، ويخضع 

للسيادة املصرية.
على هذا الغرار، ثمة عشرات الخطط والتصورات في شأن التسوية »املقبلة«، منها 
خطة يائير هيرشفيلد وعتنائيل شنلر التي تلحظ نقل السيادة على املثلث العربي 
أراٍض مــجــاورة لقطاع غــزة، مثل  الــدولــة  العتيدة، ومنح هــذه  الفلسطينية  الــدولــة  إلــى 
منطقة »حــالــوتــســا«. وبــاخــتــصــار، بــاتــت فــكــرة تــبــادل األراضــــي الــتــي لــم يرفضها 
 لدى الطرفني، غير أن التحوالت الدموية الجارية في 

ً
املفاوض الفلسطيني أمرًا مقبوال

املشرق العربي، والتفتت الفلسطيني الذي ال ينتهي، وعدم فاعلية الخيال السياسي 
فلسطينية  »دولـــة«  قيام  مثل  جهنمية   

ً
حلوال كله،  ذلــك  علينا،  يعرض  الفلسطيني، 

الغربية،  الضفة  ذاتــي في  ــة« حكم  ألــف كلم2، و»دولـ في قطاع غــزة مساحتها نحو 
مساحتها نحو خمسة آالف كلم2، وتبقى القدس عاصمة إلسرائيل وتحت سيادتها.

في املاضي القريب، كان الكالم على تفتيت الدول العربية أمرًا مثيرًا للضحك. ولم 
اليمن تسير نحو االنفصال، ومصير  الزمن حتى انقسم السودان، وها هي  يطل 
العراق وسورية تتداوله رماح اللئام، وما ضحكنا منه يومًا، ها هو يضحك منا اليوم، 

فيا أيها السادة والقادة في حماس انتبهوا.

بيار عقيقي

انــتــهــى زمــــن الــــثــــورات. ســنــضــع قــبــعــة تــشــي غــيــفــارا جــانــبــًا. ســيــضــطــر الــالعــب 
األرجنتيني، دييغو مارادونا، إلى إزالة وشم الرئيس الكوبي السابق، فيدل كاسترو، 
ه وضع وشم يحمل صورة الرئيس األميركي، بــاراك أوباما، على 

ّ
من قدمه، أو أقل

القدم األخرى. تنخفض أسعار السيكار وقصب السكر أو ترتفع. لم تعد الشيوعية 
الحاملة، مجرد  الستينات  ثــورويــات  باتت جــزءًا من  بل  املتحدة،  الــواليــات  فم  على 
لثورة  البيروتي  الحمرا  ذكــرى. فكوبا اآلن »ديمقراطية«. لن تهتف مقاهي شــارع 
رة، أو للعمل من أجل إسقاط اإلمبريالية الليبرالية األميركية. ال شيء 

ّ
ظف

ُ
هافانا امل

من هذا سيحصل. كل ما في البال أن 55 عامًا من العداء املستحكم انتهى بضربة 
قلم.

 
ّ

انتهت العقوبات على الجزيرة الكوبية. عاد األسرى والجواسيس املسجونون كل
إلى بلده. لم يعد فيدل مجّرد قاتل ومهّجر شعبه، ربطته أفالم هوليوود بكل ما 
ظهر أي نسخة متجددة لفيلم »سكارفايس« أي دور سلبي 

ُ
هو سيئ. ربما لن ت

الثالث،  الخيار األممي  التحرير.  اليوم. غيفارا. الهوت  ـ فيدل كاسترو، بعد  لكوبا 
ه انتهى. كان على الرئيس 

ّ
بعيدًا عن حلم أميركي حّر، وستار سوفييتي بارد. كل

الكوبي املخلوع في ثورة فالحي جبال سييرا مايسترا، فولخنسيو باتيستا، أال 
عدموا من أجل الثورة 

ُ
يهرب. كان على الشركات األميركية أال تؤّمم. عشرات اآلالف أ

الصواريخ  الجديدة. قضية  كوبا  ليروا  يعيشوا  أن  عليهم  كان  وباسمها.  الكوبية 
ت دماء الحرب 

ّ
شعل حربًا عاملية ثالثة، ولم تكن قد جف

ُ
الكوبية، في 1959، كادت ت

العاملية الثانية، لوال قليل من الفطنة وكثير من الحظ. كله بات مجرد حكايات، وغدًا 
سيصبح مجرد أساطير غابرة.

 تاريخيًا«. مات قائدها الرئيس األميركي، جون 
ً
عملية خليج الخنازير صارت »خطأ

كينيدي. الغواصات التي جابت الشواطئ الكوبية باتت مجّرد مناورات عسكرية. 
العالم:  أبعد أماكن  إلى كل مكان، وإلــى  املتحدة أن تنقل جيوشها  للواليات  ُيمكن 
تطال  أن  حتى  يمكنها  والــعــراق.  وأفغانستان  والــيــابــان  وفيتنام  الجنوبية  كــوريــا 
لكنها  واملريخ.  القمر  غزو  يمكنها  القذافي.  معّمر  ـ  وليبيا  السابقة،  يوغوسالفيا 
لم تتمكن من القضاء على كاسترو الذي يبتعد عنها بضعة كيلومترات. يمكنها 

اجتياح بنما وغرانادا، لكن كوبا القريبة منها ليست سوى دولة بعيدة.
د على أنها »سوء تفاهم« 

ّ
خل

ُ
 ست

ً
مئات محاوالت االغتيال التي كّرست فيدل بطال

طوى 
ُ
طال أمده. صور غيفارا املرفوعة في كل مكان، واملرافقة لكل التظاهرات، ست

ر روسيا، بقيادة فالديمير بوتني، أن الواقعية أقوى 
ّ
ذك

ُ
في غياهب التاريخ. كوبا ت

مــن كــل شــيء. تلك »الــواقــعــيــة« أّدت إلــى رحيل غــيــفــارا، وإلــى تفضيل فيدل أخــاه 
اإلمرة  تسليم  فيدل  على  مت 

ّ
حت »الواقعية«،  تلك  األرجنتيني.  الشاب  على  راؤول 

العسكرية لراؤول الذي قاد كوبا بدهاء استخباراتي كثير. كان عاملًا أن لحظة اللقاء 
مع األميركيني ستأتي. وكان ال بّد من التحضير جيدًا للقاء. ال بأس في تكريس 
الحرب بني  للفاتيكان سابقة في منع  األرجنتيني.  للبابا فرنسيس،  البطولة  دور 
تشيلي واألرجنتني، في السبعينات، فلُيمنح دورًا شبيهًا إلى حّد ما اآلن. واقعية 
راؤول أتاحت املجال ملصالحة شاملة، مع عاصمة الكثلكة، ووضع الهوت التحرير 
فــي أدراج النسيان. ولــن تــكــون جثة املــطــران الــســلــفــادوري »الــيــســاري«، أوســكــار 
غتال مطلع الثمانينات، سوى أيقونة من أيقونات اليسار الكهنوتي، الذي 

ُ
روميرو، امل

»سيندثر« في ثقب أسود ال متناٍه.
كل ما سيبقى مجّرد يخت، اسمه »غرانما«، جنح ليلة من ليالي ديسمبر/ كانون 
، بيدهم رايات حمراء وبنادق وأحالم 

ً
األول الباردة في 1956، على متنه 82 مقاتال

قادرة أن تهّز الكون. يقودهم محاٍم وطبيب. شبان كانوا يهدفون إلى تغيير العالم، 
انتهى كل شــيء. وصــوت ناتالي كــاردونــي يصدح  الــيــوم،  العالم.  قبل أن يغّيرهم 
انتصر  اليوم  الرومانسية.  من  أقــوى  الواقعية  األبـــد«.  إلــى  »قائدنا  لغيفارا  مغنيًا 

راؤول كاسترو. ال فيدل وال غيفارا. 

»حماس« والفتح األوروبي انتبهوا أيّها السادة

الثورة وكوبا: يخت وراؤول
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الحرية بين الشعار والتطبيق حول واقع إشراك الشباب

المرأة في اإلعالم واإلعالم الثوري ما وراء القّمة

16

D

يبدأ  األولـــى،  سنواته  انتهاء  فبعد  طفولته،  منذ  التعبير  بحرية  اإلنــســان  عالقة  تبدأ 
الــعــادات والتقاليد وتــارة أخــرى بداعي اآلداب  تــارة بداعي  الــوالــدان في تقييد حريته 
االجتماعية، وبالطبع فالحجة املعلنة أنهما يؤدبانه وال يمنعانه، وأن هذا دورهما وهذه 
وظيفتهما. ثم ينتقل الطفل إلى املدرسة ليفاجأ بقيود أشد، فال يحق له رفض نظام 
بــه، من حارس  أو مجرد مناقشته، فكل ما فيها مقدس ال يجوز املساس  املــدرســة 
املدرسة، إلى ناقوس الفسحة، وإلــى املــدّرس الــذي ال يشرح شيئًا، وإنما يقرأ ما هو 
اب مع كامل االحترام له(.. حتى املشرف 

ّ
ت
ُ
مكتوب في الكتاب ويحّول املدرسة إلى ) ك

الذي ال يهتم سوى بكشف الغياب.. إلخ. وكل ذلك ال يجوز الحديث عنه، وإنما املسموح 
فقط االلتزام به. وفي مرحلة الشباب، تبدأ املعاناة الحقيقية، فالكل مسموح له الحديث 
والوعظ واإلرشــاد الــذي ينهال عليه من الجميع، خاله وعمه وزوج أخت زوجــة خاله، 
وقبل الجميع والديه، بالطبع، والكل يستخدم العبارة التي استحقت دخول موسوعة 

جينس كأكثر العبارات استخدامًا »أنا أكبر منك وعارف مصلحتك«..
محمد لطفي )مصر(

على أية حال، وبعيدًا عن حالة التشنج التي تعاني منها بلدنا، على كل األصعدة، 
فإنه ال بد من يوم تتّمم فيه املصالحة الفلسطينية الداخلية وتطوى من خالله 
جرى فيه االنتخابات الشاملة 

ُ
حالة التشرذم، وتعود الوحدة لشطري الوطن، وت

وكل  نتوق،  كنا  وإن  الفلسطينيني،  والتمثيل  النظام  لوحدة  للوصول  كبوابة 
نتباطأ فيه  يــوم  كــل  نــظــرًا ألن  الــيــوم قريبًا،  ذلــك  يــكــون  مكونات شعبنا، ألن 
فنا السنني في معالجة آثاره الكارثية. وفي السياق ذاته يثور تساؤل ملّح 

ّ
يكل

وحقيقّي في مخّيلة الشباب حول واقع ومكانة وطبيعة مشاركتهم وإشراكهم 
الــقــرار، وهــل سنرى وجــوهــًا شابة على مقاعد  املستقبلية فــي مــراكــز صنع 
لتمكني  أمــام حالة حقيقة  بمعنى هل سنكون  القادمتني؟  والحكومة  البرملان 
الشباب أم ستكون املرحلة القادمة بمثابة حلقة جديدة من حلقات مسلسل 
ولــكــن بصيغ جــديــدة؟  ــيــوم،  ال الــشــبــاب  الــتــي يعيشها  التهميش واالســتــبــعــاد 

م الهرم؟
ّ
وبمعنى ثالث أين سيكون الشباب على سل

رامي معين محسن )فلسطين(

يعرف اإلعــالم بــاألداة األخطر واألكثر تأثيرًا في تكوين قيم الشعوب وتحديد 
اتجاهاتها، حيث إنه املحرك واملوّجه ملسيرتها سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. 
في  املـــرأة  قضية  بحضور  العربية  الفاعلية  اهتمام  نطاق  اتــســاع  مــن  وبالرغم 
لــدوره  نظرًا  فاعلية،  األكثر  املحور  يظل  اإلعــالم  أن  إال  املجتمع،  مناحي  جميع 
الخادم لجميع املجاالت األخرى، فيمكننا اعتبار األداة اإلعالمية وسيطًا أساسيًا 
لــدوره كحامل  في العملية الهادفة لتحسني وضع املــرأة عبر التفعيل الصحيح 
للرسائل ومشكل لألفكار واالتجاهات واالهتمامات، خاصة في ضوء التطور 

التقني واالتساع الذي تشهده وسائل اإلعالم في مختلف مجاالتها ومزاياها.
ولكن ماذا لو استخدم هذا الدور لإلساءة إلى املرأة؟

من  بالقليل  العربي ســوى  إعالمنا  بعض  منابر  على  املـــرأة   قضية 
َ
تــحــظ ولــم 

ــّســر 
ُ
االهــتــمــام الــعــاجــز عــن تشكيل تــأثــيــر قـــوي فــي املــجــتــمــع املــخــاطــب، وقـــد ف

ذلك بافتقار رؤيــة عامة حول رسالة اإلعــالم واملــرأة، لتترجم في سياسة كلية 
اإلعــالم  وسائل  امتالك  لعدم  العربية،  اإلعالمية  املؤسسات  عمل  وتقود  ل 

ّ
تظل

ل ذلك 
ّ
استراتيجية واضحة تساعد في تحسني دور املرأة وحل مشكالتها. وتمث

في ضعف املعرفة والوعي بواقع املــرأة العربية من حيث حقوقها ومشكالتها 
أهمية مجتمعية، وعدم  له من 

ّ
تمث وما  وأدوارهـــا ومكانتها  وطبيعة حضورها 

تماشي التدريب املهني والفكري لإلعالمني واإلعالميات بوجه عام مع اتجاهات 
العمل اإلعالمي الحديث، وتحديدًا ما يتعلق بالتعاطي مع قضايا املراة، إضافة 
لضعف التواصل بني املؤسسات اإلعالمية أو بينها لخلق خطاب موّحد خدمة 
أســس محددة وتشكل  االستراتيجية على  هــذه  تقوم  أن  القضية. ويجب  لهذه 
املرجعية واملظلة ملمارسات إعالمية عربية تصب في صالح املرأة وتتسم بكونها 
متناغمة وغائية ال عشوائية مشرذمة، كون وسائل اإلعالم هي جزء ال يتجزأ 
من البنية االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية للمجتمع، وتسهم في 
تطوير هذه البنية بما تبثه من أفكار وتشيعه من قيم، من حيث إحداث تحوالت 
مهمة في أساليب عملها وفي قيمها املهنية ومعايير التوظيف فيها، بحيث تأخذ 

بعني االعتبار تقديم صورة متوازنة عن املرأة.
رجوى الملوحي )سورية(

إن قمة الحرية هي التحرر من الحرية ذاتــهــا.. ليس هــذا لغزًا بقدر ما هو حقيقة 
صتها مقولة جبران خليل جبران في كتابه 

ّ
عرفها الحكماء على مر العصور، ولخ

النبي، حني قال »لن تكونوا أحرارًا إال حني تصبح رغبتكم إلى الحرية غير مهيمنة 
عليكم، وتكفوا عن التحدث عن الحرية هدفًا ومغنمًا تنشدونه..«.

م الحرية منصوب ليرتقي عليه الصاعد من أسفل إلى أعلى، مرورًا بمراحل 
ّ
إن سل

مختلفة متتالية؛ بدءًا بالتحرر من القيود العائلية، ثم التحرر من القيود االجتماعية 
بالوراثة  مة 

َّ
تَعل

ُ
امل أو  املفروضة،  والدينية  الفكرية  القيود  وأخيرًا  والفيسيولوجية، 

م، ولكنها ليست نهايته.
ّ
الفكرية؛ وتلك هي أعلى نقطة عمودية في هذا الُسل

، ثم 
ً
إن البقاء في هذه النقطة يعني االنحالل واالنحطاط وإهدار العقل البشري بداية

الفوضى محطة في الطريق، ثم املوت الروحي والجمود نتيجة مبدئية، ثم الضياع 
املتطرفون  الحرية  ُدعــاة  منه  عانى  ما  وهــذا   ..

ً
نهاية الجسدي  االنتحار  أو  الكامل 

على مر العصور، كما وصــف بــول جونسون أحــوال بعضهم في كتابه الشهير 
م بعد أن يصل إلى أعلى نقطة في االرتفاع، يبدأ في االنحدار 

ّ
»املثقفون«. إن السل

 مرة أخرى من الجهة املقابلة، لينتهي عند نقطة أقل ارتفاعًا من القمة، ولكنها 
ً
نزوال

ل الحرية الحقيقية. إنها التحرر من مفهوم الحرية ذاته، وبدء اإلنسان في وضع 
ّ
تمث

وبناء منظومة القيم التي تمثل منطقة التوازن بني ذاته وبني العالم من حوله؛ هذه 
املنظومة التي يقبل أن يلزم بها نفسه دون أن يلزمه بها أحد..

م كيف نستمتع بمواجهة الصراعات، والتحديات، واملصاعب، 
ّ
إننا بحاجة ألن نتعل

واملشاكل التي تواجهنا أثناء الرحلة أو تعترض طريقنا، وكيف نبتسم عند التعاطي 
م منها، فهي جزء أصيل من متعة الرحلة.. رغم أنه أحيانًا تكون هناك 

ّ
معها، والتعل
استثناءات.

عمار موسى )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

باسل غطاس

هـــل نــحــن أمـــــام فـــرصـــة جـــديـــدة تــتــشــكــل في 
موعد  وتقريب  الكنيست،  حــل  بعد  املنطقة، 
ــارس/ آذار  االنــتــخــابــات اإلســرائــيــلــيــة إلـــى مــ

املقبل؟
ــاع فــي املــنــطــقــة إلـــى شفا  ــ هــل وصــــول األوضـ
نتنياهو  حــكــومــة  نتيجة ســيــاســة  الــهــاويــة، 
نقطة  بــمــثــابــة  ســيــكــون  املــتــطــرفــة،  اليمينية 
التحّول في املجتمع اإلسرائيلي، تــؤدي إلى 
تغيير الحكم وإرســال نتنياهو إلى التقاعد 
املـــبـــكـــر؟ وهــــل فــيــمــا لـــو جــــرى ذلـــــك، وتــشــكــل 
ائتالف جديد، بقيادة حزب العمل الحكومة 
املنطقة،  فــي  جــديــا  تــحــّواًل  سيحدث  املقبلة، 
ــــى، وفقا  بــاتــجــاه حــل الــدولــتــن بــالــحــد األدنـ

؟
ً
للمبادرة العربية مثال

ــبــــرملــــان،  ــل الــ ــ ــــن ســـعـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى حـ حـ
بعد أقــل مــن سنتن على بــدء أعــمــالــه، فيما 
يعتبر أقصر فترة عمل في تاريخ الكنيست 
إلى  أنــه سيعود  من  واثقا  كــان  اإلسرائيلية، 
سدة الحكم، معتمدًا على شعبيته الواسعة، 
ت في االستطالعات، والتي وصلت 

ّ
كما تجل

إلــــى قــمــم جـــديـــدة، خــــالل الـــحـــرب عــلــى غـــزة، 
وكذلك من أن بلوك اليمن الذي سيطلب من 
بتشكيل  نتنياهو  تكليف  إســرائــيــل  رئــيــس 
الحكومة، يحافظ على األكثرية في البرملان، 
بحسب االستطالعات خالل األشهر األخيرة.

بــــعــــد أيــــــــام مـــــن اإلعــــــــــالن عـــــن تــــقــــديــــم مـــوعـــد 

مروان قبالن

في خضم الصراعات التي تجري داخل دول 
املــنــطــقــة وفــيــمــا بــيــنــهــا، وفــــي ســـيـــاق سعي 
بعض دول اإلقليم، وفي مقدمتها إيــران إلى 
تحقيق النفوذ والهيمنة عبر انتهاك سيادة 
جيرانها، وبــنــاء مــراكــز قــوة وتــأثــيــر لها في 
دواخــل دولهم ومجتمعاتهم، وحيث يجري 
إرسال جيوش وميليشيات تتجاوز الحدود 
من دون إذن )البشمركة الكردية وميليشيات 
تلغيها  حتى  أو  ولبنانية(،  عراقية  طائفية 
املنطقة  الــدولــة(، تدخل  )تنظيم  بشكل كامل 
معها  الحاجة  تبدو  الفوضى،  مــن  فــي حالة 
 للعمل على بناء نظام إقليمي مستمد 

ً
ملحة

من ظروف تجربة وستفاليا األوروبية، أخذًا 
باالعتبار وجــود نقاط تماثل بن ما يجري 
اليوم في املنطقة وما كان يجري في أوروبا 

قبل أربعة قرون.
فقد شهدت القارة األوروبية )وسط وشمال 
أوروبــا تحديدًا( مرحلة من الصراع الدموي 
عــلــى أســــس مــذهــبــيــة بــعــد حـــركـــة االصــــالح 
الديني الــتــي قــادهــا مــارتــن لــوثــر عــام 1517، 
ــا أوروبـــــــا فـــي حـــالـــة من  ــرهـ ــلـــت عــلــى أثـ ودخـ
ــفــــوضــــى، دامــــــت نـــحـــو قــــرن،  ــراب والــ ــ ــطـ ــ االضـ

وبلغت ذروتها في حرب الثالثن عاًمأ.
هــي سلسلة صراعات  عاما  الثالثن  وحــرب 
فــي   1648-1618 ــامــــي  عــ بــــن  ــرت  ــ جــ دامــــيــــة 
ــة الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــود، في  ــيـ ــانـ األراضـــــــي األملـ
ذلـــك الـــوقـــت، إلـــى االمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة 
املــقــدســة، لــكــن اشــتــركــت فــيــهــا تــبــاعــا معظم 

االنــتــخــابــات، بــدا أن الــصــورة ليست واضحة 
تماما، وبعد اإلعــالن عن توحيد حزب العمل 
»هتنوعاة«،  الصغير،  ليفني  تسيبي  وحــزب 
أن  مـــــــــرة،  وألول  االســـــتـــــطـــــالعـــــات،  ــــرت  ــهــ ــ أظــ
رئيس  وأن  حقيقيا،  تحديا  يــواجــه  نتنياهو 
العمل، يتسحاق هرتسوغ، يقترب منه  حزب 
في استطالعات الــرأي. خارطة األحــزاب التي 
غير واضحة،  تــزال  ال  االنتخابات  ستخوض 
ل 

ّ
تتمث تغييرات جدية،  هناك  أن  املؤكد  ومــن 

في قادم جديد، هو الوزير الليكودي السابق 
الذي يلعب دور النجم املوسمي، ومصير حزب 
يش عتيد غير واضح، وهو يسعى، أيضا، إلى 
تشكيل تحالف جديد. أضف إلى ذلك انشقاق 
إيلي يشاي من حزب شاس املتدّين، وإعالنه 
عن إقامة حزب جديد، وهناك احتمال انشقاق 
آخــر فــي داخــل حــزب اليمن الديني املتطرف 
ـــروج أوري أريــئــيــل  الـــيـــهـــودي«، وخـــ »الـــبـــيـــت 
التي في  العربية  األحـــزاب  أيــضــا، بشأن  منه. 
وســعــهــا أن تــكــون مــفــاجــأة هـــذه االنــتــخــابــات، 
فيما لــو اتــحــدت فــي قــائــمــة واحــــدة. الــصــورة 
ال تــزال غير واضــحــة، وإن تــزايــدت احتماالت 

إنشاء قائمة مشتركة واحدة.
في هذه الخارطة غير املستقرة، من الصعب 
الــتــنــبــؤ، أو اســتــطــالع رأي الــنــاخــبــن. ولــكــن، 
مــن الــواضــح أن مــعــركــة االنــتــخــابــات املقبلة 
ستكون مختلفة تماما عن سابقتها. في حن 
انتخابات 2013 على قضايا إسرائيل  دارت 
الـــداخـــلـــيـــة، وغـــّيـــبـــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

القوى األوروبية، فيما عدا انكلترا وروسيا، 
وفــي مراحل الحقة من الــصــراع، امتد القتال 
وكاتالونيا.  وإيطاليا  وهولندا  فرنسا  إلــى 
خــــالل الـــســـنـــوات الـــثـــالثـــن، تــغــيــرت طبيعة 
الرغم  وعلى  دوافعها،  كما  تدريجيا  الحرب 
من أن الحرب جرت، بادئ األمر، تحت غطاء 
ديني، إال أن الدوافع االقتصادية والسياسية 
ــــدود بــن  ــحـ ــ وشــــهــــوة الـــســـلـــطـــة أزالــــــــت كــــل الـ

األطراف املتصارعة.
ومــا ميز تلك الــحــرب هــو اســتــخــدام جيوش 
املـــرتـــزقـــة عــلــى نــطــاق واســـــع، فــجــرى تــدمــيــر 
ــن نــهــب  مـــنـــاطـــق بــأكــمــلــهــا تـــركـــت جــــــــرداء مــ
ــاعـــات  ــا املـــجـ ــهـ ــرت خـــاللـ ــشــ ــتــ ــيــــوش. وانــ ــجــ الــ
واألمراض وهلك املالين من سكان الواليات 
األملـــانـــيـــة واألراضــــــــي املــنــخــفــضــة )هـــولـــنـــدا( 
ــا. وجـــــــــاء فـــــي مــــوســــوعــــة »قـــصـــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ وإيـ
أملانيا  تنظيم  ــادة  ــ »إعـ بــعــنــوان:  الــحــضــارة« 
)1648-1715(: »هبطت حرب الثالثن بسكان 
أملــانــيــا مــن عــشــريــن مليونا إلـــى ثــالثــة عشر 
مليونا ونصف ، وكان هناك وفرة في النساء 
ونــدرة في الــرجــال. وعالج األمــراء الظافرون 
إلــى تعدد  البيولوجية بالعودة  األزمــة  هــذه 
الـــزوجـــات، كــمــا ورد فــي الــعــهــد الــقــديــم. ففي 
مــؤتــمــر فــرنــكــونــيــا فــي فــبــرايــر/شــبــاط 1650 
ــبـــرغ، اتــــخــــذوا الــــقــــرار:- »ال  فـــي مــديــنــة نـــورنـ
يقبل في األديار الرجال دون الستن... وعلى 
يــكــونــوا  لـــم  )إذا  الـــقـــســـاوســـة ومــســاعــديــهــم 
قــد رســمــوا(، وكهنة املــؤســســات الــديــنــيــة، أن 
ــأن يــتــزوج  ــل بـ يـــتـــزوجـــوا... ويــســمــح لــكــل رجـ

زوجتن.«

أرخــمــيــدس جــديــدة فــي الــخــارطــة السياسية 
اإلسرائيلية، بعد أن اختلط الحابل بالنابل، 
وذابت الفوارق في السنوات املاضية، بحجة 
إسرائيل  أرض  تنازل عن حلم  قد  اليمن  أن 
يمّيزه  مــا  وأن  واقعيا،  أصبح  وأنــه  الكاملة، 
عّما يسمى تقليديا اليسار أنه ال يتنازل في 
الــنــواحــي األمــنــيــة، وأنـــه األقـــدر على تحقيق 

السالم مع األمن.
الفاصلة بن املعسكرات في  عــودة الخطوط 
إسرائيل، وإن كانت طبيعية وتجسد حقيقة 
االنقسام في املجتمع اإلسرائيلي، وحتى لو 
حدث غير املنتظر من تشكيل حكومة جديدة 
برئاسة هرتسوغ، فهذا ال يعني، بالضرورة، 
أي تــحــول جـــدي بــاتــجــاه تحقيق حــل عــادل 
ودائم للصراع يضمن، بالحد األدنى، حقوق 
ــدًا أنــهــا  ــ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وال تــعــنــي أبـ
تــحــمــل لــلــمــنــطــقــة بــشــائــر االنــــفــــراج والــســالم 
املبني على العدل. فتحالف هرتسوغ ـ ليفني 
لــن يــذهــب بعيدًا أكــثــر مــّمــا ذهــب أوملـــرت في 
الجانب  الدائم، وهو ما رفضه  الحل  قضايا 

لطاملا  الداخلية  الــشــؤون  فــي  التدخل  وعـــدم 
للتنكيل  غطاء  قمعية  أنظمة  استخدمتهما 
ــاب جــــرائــــم حـــرب  ــ ــكـ ــ بـــشـــعـــوبـــهـــا، وحــــتــــى ارتـ
وجــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة بحقها، إال أنـــه في 
السائدة  املذهبي  واالنقسام  الصراع  ظــروف 
فــي املــشــرق الــعــربــي، وخــصــوصــا فــي الــهــالل 
ــرام هـــــذه املــــبــــادئ  ــ ــتـ ــ الـــخـــصـــيـــب، يـــصـــبـــح احـ
شــرطــا ال غنى عــنــه، لــوقــف هــذه الــصــراعــات. 
سورية  لسيادة  السافر  اإليــرانــي  فاالنتهاك 
والــــعــــراق خـــصـــوصـــا، بــمــا فـــي ذلــــك تسليح 
للمساهمة  وإرســالــهــا  مــذهــبــيــة  ميليشيات 
في قمع تطلعات شعوب هذين البلدين، في 
حياة كريمة ومستقبل أكثر عدالة، ومحاولة 
تحويل والءات جــزء من شعوب دول عربية 
ــــى مـــرجـــعـــيـــات ديــنــيــة  خــلــيــجــيــة مــــجــــاورة إلـ
خارج أوطانها، ودعم ميليشيات فئوية في 
السيطرة على الدولة، كما في اليمن، ثم القول 
بسقوط أربع عواصم عربية تحت السيطرة 
اإليــــرانــــيــــة. ذلـــــك كـــلـــه يــشــكــل وصـــفـــة فــعــالــة 

التي  ليفني  تسيبي  ووجــــود  الفلسطيني، 
املــســؤولــيــة عن  الفلسطيني  الــجــانــب  تــحــّمــل 
فشل املفاوضات مع إسرائيل خالل حكومتي 
الحكم، في موقع  دفــة  أوملــرت ونتنياهو في 
الصقري  التوجه  أن  يعني  لهرتسوغ،  مـــواٍز 

املتشدد لحكومة إسرائيل سيستمر.
الــجــديــدة ستستطيع  الحكومة  أن  واألخــطــر 
ــورة مــبــتــســمــة، تــبــّيــض  ــ أن تــبــيــع لــلــغــرب صـ
وجــــه إســـرائـــيـــل الــدبــلــومــاســي الــــذي شــّوهــه 
االحــتــالل  بينما سيستمر  لــيــبــرمــان،  تــمــامــا 
ــذا وضــع  وهـ مختلفة،  واالســتــيــطــان بحجج 
أعــقــد حــتــى مــن الــوضــع الــحــالــي، عــلــى األقــل 
على املستوى الدبلوماسي. إسقاط نتنياهو، 
فيما لو حــدث، سيكون ضربة مهمة لليمن 
ــنــــصــــري االســــتــــيــــطــــانــــي،  ــعــ ــي الــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
ــه الـــعـــنـــصـــريـــة واإلقــــصــــائــــيــــة،  ــ ــاتـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ وملـ
خصوصا ضد األقلية العربية الفلسطينية، 
وهــنــا الـــصـــوت الـــعـــربـــي، وخــصــوصــا زيــــادة 
الــتــمــثــيــل الـــعـــربـــي فــــي الــكــنــيــســت، فــيــمــا لــو 
اتــحــدت األحـــزاب العربية فــي قائمة واحــدة، 
له شأن  التصويت، سيكون  نسبة  وارتفعت 
كبير، بل ومقرر في منع نتنياهو من العودة 
 
ً
إلى الحكم. لكن هذا التغيير لن يجلب بديال
حــقــيــقــيــا جـــاهـــزًا التـــخـــاذ قـــــــرارات تــاريــخــيــة 
إلنـــهـــاء الــــصــــراع، والـــتـــوصـــل إلــــى حـــل عـــادل 

ودائم.
)نائب عن حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي في الكنيست(

الســتــمــرار الـــصـــراع، وأخــــذه طــابــعــا مذهبيا 
اإليرانية  السياسات  أن  عن   

ً
ففضال متزايدًا، 

إلى  العالم  أنــحــاء  فــي  السنة  تدفع جهاديي 
إلى  والتداعي  الوطنية  الـــوالءات  كل  تجاوز 
حرب إيران وأدواتها في املنطقة، فإن التدخل 
الداخلية لدول املنطقة  اإليراني في الشؤون 
ــل، بــالــتــدخــل  ــابـ ــقـ ســــوف يـــغـــري هـــــذه، فـــي املـ
ــداعــــي حـــمـــايـــة الــســنــة  فــــي شــــــؤون إيـــــــــران، بــ
املعاملة  بــداعــي  أو  تـــارة،  فيها  املضطهدين 

باملثل تارة أخرى.
ــــور هـــذا املــنــحــى، أي ذهــبــت  وإذا أخــــذت األمـ
الــوالءات  باتجاه حرب مذهبية، حيث تعلو 
الــديــنــيــة عــلــى الــقــومــيــة والــوطــنــيــة، وتسقط 
ــــدول، ويرتفع  الـ الـــحـــدود، وتــنــهــار  معها كــل 
شـــأن املــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة، ســـوف تصبح 
عـــنـــدهـــا حـــــرب الـــثـــالثـــن عــــامــــا فــــي أوروبـــــــا 
مجرد تفصيل صغير في الصراع الذي تقف 
يكون  قد  لذلك،  هاويته.  على شفا  منطقتنا 
من األسلم للجميع، وخصوصا إليران التي ال 
تعدم عوامل الضعف والتفكك التي تحملها 
املتنوعة  املنطقة،  دول  جميع  كينونتها  في 
بــمــذاهــبــهــا واثـــنـــيـــاتـــهـــا، أن يـــتـــم الـــتـــوصـــل، 
وبسرعة، إلى صلح وستفاليا شرق أوسطي، 
يحترم فيه الجميع مبادئ السيادة الوطنية، 
ومــبــدأ عـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة، 
وتصبح معه الدولة األمة املرجعية الوحيدة 
الــتــي يــديــن لــهــا املـــواطـــن بـــالـــوالء، ويــخــتــار، 
الــذي يمثله،  بكامل إرادتــه، لقيادتها النظام 
ويكفل مصالحه ويحترم كرامته وإنسانيته.
)باحث سوري(

وموضوع الصراع واستمرار االحتالل تماما 
عـــن الـــحـــمـــالت االنــتــخــابــيــة لــــأحــــزاب كــافــة، 
بنوع من اإلجماع، أدخل املجتمع اإلسرائيلي 
في فقاعة وهمية، وكأن األمور األساسية هي 
الــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة، وكــأن 
اإلســرائــيــلــيــن يــعــيــشــون عــلــى الــقــمــر، أو في 
فقاعيا شعبويا،  مــا جــعــل حــزبــا  أســتــرالــيــا، 
مثل يش عتيد يحصد 19 مقعدًا. من الواضح 
إلى  إسرائيل  ستعيد  املقبلة  االنتخابات  أن 
الجوهرية  القضايا  وستعود  الــواقــع،  أرض 
إلى لعب الدور املركزي في هذه االنتخابات.

وهــذا يعود ليس فقط إلــى املــأزق السياسي 
سياسة  سببته  الــذي  واالقتصادي  واألمني 
ــيــــة  ــيــــطــــانــ ــتــ ــة واالســ ــ ــيـ ــ ــاللـ ــ ــتـ ــ نــــتــــنــــيــــاهــــو االحـ
ــا، وبــشــكــل  ــمــ والـــتـــهـــويـــديـــة الــعــنــصــريــة، وإنــ
انكشاف أكذوبة نتنياهو، وأنه  إلى  واضــح، 
ــتـــن، وال بــالــحــد  ــدولـ ــل الـ ال يـــريـــد حــقــيــقــة حـ
األدنــى أو حتى األسفل، وهــو عمليا ال يريد 
االنــســحــاب مــن أي جـــزء مــن الــضــفــة الغربية 
املحتلة، وأن سياسته هي فقط إدارة الصراع 
وإحداث الحقائق على األرض، وأنه قد كذب 
ومّوه العالم في خطاب بار إيالن الذي ادعى 
فــيــه أنـــه يــقــبــل بــحــل الـــدولـــتـــن. هـــذا الــوضــع 
يخلق فرصة أمام حزب العمل، واألحزاب التي 
تــريــد إســقــاط نتنياهو، إلعــــادة االصــطــفــاف 
الداخلي في إسرائيل بن َمن يريدون تسوية 
جغرافية ما وَمن يريدون استمرار السيطرة 
واالحــــتــــالل. وفــــي هــــذا نــــوع مـــن خــلــق نقطة 

اسم  وهــو  الــحــرب بصلح وستفاليا،  انتهت 
ــام يــطــلــق عــلــى مــعــاهــدتــي الـــســـالم الــلــتــن  عــ
جرى التوصل إليهما في مدينتي أسنابروك 
ومونستر، الواقعتن في مقاطعة وستفاليا 
األملانية، وتم التوقيع عليهما في 15 مايو/

أيار و24 أكتوبر/تشرين األول 1648. ويعتبر 
في  دبلوماسي  اتــفــاق  أول  وستفاليا  صلح 
أرســى نظاما جديدًا  الحديثة، وقد  العصور 
في أوروبا الوسطى مبنيا على ثالثة مبادئ 
أساسية، وضعت حدًا للحروب الدينية، وإن 
كــانــت فــتــحــت الــبــاب أمــــام الـــحـــروب القومية 

وهي:
مبدأ السيادة: ويعني ممارسة الدولة مطلق 
ــا الـــتـــام  ــرادهــ ــفــ الــســلــطــة عـــلـــى أراضـــيـــهـــا وانــ
بالتصرف داخــل حــدود إقليمها، بما يحقق 
الضغوط  أو  ــــالءات،  اإلمـ ورفـــض  مصالحها 
الخارجية املرتبطة بشؤونها الداخلية. مبدأ 
عـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول: 
يعني  وهــو  عليه،  ويــؤكــد  بسابقه،  ويرتبط 
حق كل دولة في اختيار أنظمتها السياسية 
بحرية  وغيرها،  واالجتماعية  واالقتصادية 
تامة، وبما يتناسب مع مصالحها وأهدافها. 
ومــن دون تدخل من أي قــوى خارجية. مبدأ 
الوالء القومي: يقصد به أن يكون والء األفراد 
ــلــــدولــــة-األمــــة، ولــيــس  والـــشـــعـــوب حــصــريــا لــ
الدين  بــن  الــتــام  الفصل  يعني  مــا  للكنيسة، 
والـــدولـــة، واعــتــبــر املــؤتــمــرون فــي وستفاليا 
أن من شأن هذا الفصل الحيلولة دون تعدد 

الوالءات، ومن ثم اندالع الحروب الدينية.
ــبـــدأيـــن املــتــعــلــقــن بــالــســيــادة  صــحــيــح أن املـ

سقوط نتنياهو لن يعني تغييرًا

حتى نتجنب حرب الثالثين عامًا

خارطة األحزاب التي 
ستخوض االنتخابات ال 

تزال غير واضحة

السياسات اإليرانية 
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شوارع غزة لألطفال
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غزة ـ يامن سلمان

الرئيسية في قطاع  الشوارع  يمأ األطفال 
غــزة. هــؤالء ال يلعبون بالضرورة. تغيرت 
األخير  اإلسرائيلي  الــعــدوان  بعد  حياتهم 
على قطاع غزة. يقضون ساعات في الشارع من دون 
ملساعدة  للعمل  مضطرين  أنفسهم  وجــــدوا  الــكــرة. 
أهلهم، وخصوصا بعدما ُدمرت منازلهم، وما زالوا 
بانتظار إعادة إعمارها. عادة ما يلجأ األطفال إلى 
البيع أو والتسول في شارع عمر املختار، الذي يعج 

أعــــوام( مــن بلدته جباليا  يــأتــي محمد )10  يــومــيــا، 
إلــى وســط مدينة غــزة للتسول فــي ســاحــة الجندي 
املــجــهــول. يــمــد يـــده إلـــى املــــارة، ويــحــمــل فــي الثانية 
ورقــة تؤكد إصــابــة والـــده فــي عــمــوده الفقري، حتى 
بــات عاجزًا عن العمل. ال يعرف والـــداه أنــه يتسول. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد انــتــهــاء الـــعـــدوان،  يــقــول لـــ
شجعني أطفال آخرون على التسول؛ ألن حالهم مثل 
حــالــي. أحــمــل إلــى والــدتــي يوميا بعض الــنــقــود. لم 
أعمل في إحدى  أنني  الحقيقة بعد. تعرف  أخبرها 

الورش«.
ــــى بـــيـــع الــســجــائــر  ــا فــتــحــي )9 أعـــــــــوام(، فــلــجــأ إلـ ــ أمـ
الجديد«:  »العربي  لـ األب  بتشجيع من والــده. يقول 
لو عملت  اليوم.  أراقبه طــوال  السجائر.  يبيع  كالنا 
ــدي، فــلــن أســتــطــيــع إطــعــام أســـرتـــي، وخصوصا  وحــ
أننا خسرنا منزلنا خالل العدوان، ونقيم اليوم في 
كــرفــان«. أمــا فتحي، فبات الــيــوم على درايـــة بأنواع 
ــه يــنــصــح زبـــائـــنـــه، وخــصــوصــا  الــســجــائــر، حــتــى إنــ

املبتدئن منهم.  
أن وضــــع خطة  االجــتــمــاعــيــة  الـــشـــؤون  تــــرى وزارة 
لــلــقــضــاء عــلــى هــــذه الـــظـــاهـــرة صــعــب جــــدًا، ويــخــرج 
الوقت الحالي، تعمد إلى إيجاد  عن سيطرتها. في 
آلية ملساعدة العائالت الفقيرة، حتى ال تضطر إلى 

إجبار أطفالها على العمل.
يقول املوظف في دائــرة التوعية في وزارة الشؤون 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ال  االجــتــمــاعــيــة مــؤنــس جــبــر لـــ
ــــؤالء األطــــفــــال من  يــمــكــن إيـــجـــاد حـــلـــول النـــتـــشـــال هـ
الشوارع، طاملا أن أهلهم ال يعمدون إلى مراقبتهم«. 
الباعة  الــعــدوان، زادت أعــداد األطفال  يضيف: »بعد 
الــوزارة في حيرة«. ولفت إلى  واملتسولن، ما جعل 
أنه في ظل استمرار االنقسام الداخلي، وعدم تواصل 
الــوزارات بن غزة والضفة الغربية، سيبقى الوضع 

على ما هو عليه، وقد يتفاقم؛ مما ينذر بكارثة.

يعّد مصدرًا  بالتالي،  التجارية والشركات.  باملحال 
جيدًا لهم لكسب قوتهم اليومي. 

ــا( رنــــن الـــجـــرس في  ــامـ ــا إن يــســمــع خــلــيــل )11 عـ مـ
املدرسة، حتى يحمل علبة مليئة بالحلوى، ويتنقل 
»الـــعـــربـــي  ــقـــول لــــ بــــن الــــســــيــــارات لــبــيــع مــــا يـــمـــلـــك. يـ
الــجــديــد«: »صــــرت مــضــطــرًا إلـــى الــعــمــل بــعــدمــا ُدمــر 
يخفي  ال  بالشجاعية«.  املنطار  منطقة  فــي  منزلنا 
ــه فــي  ــعــــوره بــالــخــجــل فــــي حـــــال رآه أحـــــد زمــــالئــ شــ
املدرسة، فيعمد إلى إخفاء وجهه على الفور. وإذا لم 
يستطع تــدارك األمــر، يستعد ملواجهة سخريته في 
اليوم التالي. حتى إن بعضهم يتجنبون اللعب معه. 

يضيف: »يعاملونني كأنني لص«. 
خليل ليس الطفل الوحيد الذي أجبرته ظروفه على 
العمل في وقت مبكر. أثناء التجوال في شوارع غزة، 
يمكن رؤيـــة أطــفــال كثيرين يــرتــدون الـــزي املــدرســي 
يــعــرضــون  أو  الــــســــيــــارات،  بـــن  ويــتــنــقــلــون  األزرق، 

بضاعتهم على املارة. 
فــي الــســيــاق، تــقــول الــنــاشــطــة واملــدافــعــة عــن حقوق 
األطــفــال مــنــال رضـــوان إن »عــمــالــة األطــفــال تحولت 
الثانية، ويصعب  إلى ظاهرة منذ بداية االنتفاضة 
عــام«.  بعد  عاما  تـــزداد  أنها  عليها، خاصة  القضاء 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »جــمــيــع املــشــاريــع  تــوضــح لـــ
غــزة، غالبا ال تحقق  فــي قطاع  املخصصة لأطفال 
األهداف املرجوة منها. من هنا، يصعب القضاء على 

هذه الظاهرة«. 
أيـــضـــا، تــلــفــت رضـــــوان إلــــى أن »اســـتـــمـــرار الــحــصــار 
ســيــســاهــم فـــي تــفــاقــم هـــذه الـــظـــاهـــرة، ويــكــمــن الــحــل 
احتياجاتهم  وتأمن  األطفال،  عائالت  مساعدة  في 
األســـاســـيـــة، حــتــى ال يــضــطــر أطــفــالــهــم إلــــى الــعــمــل. 
ــــل إلــــى إجــبــار  فــالــفــقــر والـــعـــوز غــالــبــا مـــا يـــدفـــع األهـ
أطفالهم على العمل في أوقات فراغهم، أو حتى ترك 

املدرسة«.

مجتمع
طالب األمن العام لأمم املتحدة بان كي مون بدعم األنظمة الصحّية لدول غرب أفريقيا، التي تعّد 
األكثر تأثرًا بفيروس »إيبوال«. وقال، في مؤتمر صحافي في العاصمة الغانّية أكرا، إنه »يتعّن 
التفكير بحذر في كيفّية تعزيز هذه األنظمة في دول املنطقة ملقاومة انتشار أي أمراض معدية في 
املستقبل«. وتعّهد بان بأن تظل األمم املتحدة إلى جوار شعوب املنطقة لضمان عدم وجود حاالت 
تعاني من هذا املــرض، مشّددًا على أنه »ال بد من أن نتأكد من تحديد آخر حالة مصابة بمرض 
)األناضول( إيبوال وعالجها«.  

أقر البرملان الدنماركي، أمس الجمعة، مشروع قانون يسمح للمواطنن املقيمن في البالد بحمل 
جنسية مزدوجة. وحصل املشروع على موافقة 89 نائبا ومعارضة 19. وسيبدأ تنفيذه في األول 
الدنمارك ازدواجية الجنسية ملن هم  القانون الجديد، تقبل  من سبتمبر/أيلول 2015. وبموجب 
دون الثامنة عشرة. كما يتيح للدنماركين الذين يحملون جنسيات أخرى، وسقطت عنهم جنسية 
بالدهم، استعادة الجنسية الدنماركية. كما يسمح ملن حملوا الجنسية الدنماركية في وقت الحق 
)األناضول( باستعادة جنسية البلد التي ولدوا فيها.  

الدنمارك تقّر  قانون »ازدواجية الجنسية«بان: دعم األنظمة الصحيّة في الدول المصابة بـ»إيبوال«

برلين ـ يارا وهبي

نظم صــنــدوق الطفل األملــانــي ورشـــة عمل 
ــراهـــق فـــي الــعــاصــمــة  كــبــرى ملــائــة طــفــل ومـ

برلن قبل فترة.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات 
املــتــعــلــقــة بــــاألطــــفــــال فــــي الــــبــــالد. وقـــدمـــت 
فــي شكل بــيــان جــديــد لحقوق األطــفــال تم 

تسليمه إلى ممثلن عن وزارة األسرة.
وجـــاءت الــدعــوة نتيجة عــدم وجــود هيئة 
رسمية في أملانيا، تعمل على مراقبة مدى 
االمــتــثــال لحقوق األطــفــال والــشــبــاب. وفي 

الـــوقـــت نــفــســه، أضــحــى لــهــذه الــفــئــة املــزيــد 
الــتــي ال تلبيها األســالــيــب  مــن املــتــطــلــبــات 
الــقــديــمــة أو الــقــوانــن الــخــاصــة بــاألطــفــال 

والشباب، املعتمدة سابقا.
 مطالب هذه 

ّ
وتــبــّن، مــن خــالل الــبــيــان، أن

أعــوام  تــتــراوح بن 10  التي  العمرية  الفئة 
و16 عــامــا، تتمحور حــول املــزيــد مــن وقت 
املنزلية.  الواجبات  وإزالــة  الخاص،  الفراغ 
كــمــا أبـــــدت هــــذه املــجــمــوعــة قــلــقــهــا أيــضــا 
بــشــأن الــســيــاســة الــعــاملــيــة. وطــلــبــت مــزيــدًا 
مــن الــرعــايــة ألطــفــال الالجئن الــفــاريــن من 

الحرب إلى أملانيا.

وأكدت املسؤولة في وزارة شؤون األسرة، 
ــــه بــحــلــول الــعــام املقبل 

ّ
كــاريــن مـــاركـــس، أن

2015، ستتشكل في أملانيا هيئة مستقلة، 
ملــتــابــعــة تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة حـــقـــوق األطـــفـــال. 
 الكثير من املنظمات غير 

ّ
وأشــارت إلــى أن

الطفل  حقوق  جعل  على  تعمل  الحكومية 
جزءًا من البنود األساسية للدستور.

ــال بـــمـــزيـــد مــن  ــ ــفـ ــ ــقــــابــــل، طـــالـــب األطـ ــي املــ فــ
املــدراس واملوضوعات  الحرية في اختيار 
الدراسية والجمعيات التي تمّولها. وكذلك 
جعل الرحالت واألنشطة الترفيهية متاحة 
بشكل مجاني للجميع. كما أبدى األطفال 

مخاوفهم في ما يتعلق بممارسة العنف. 
محلية  شبابية  مكاتب  بــوجــود  وطــالــبــوا 
ملكافحة العنف. كما طالبوا بتنظيم ندوات 
فيها  يشارك  الالعنفي،  للتعليم  للترويج 

األهل.
ــــدل طــويــل  ــيـــاق مـــتـــصـــل، وبـــعـــد جـ ــــي سـ وفـ
ســـاد األوســـــاط الــســيــاســيــة حـــول ضـــرورة 
حماية صور األطفال من سوء االستخدام، 
أو االســـتـــغـــالل الــجــنــســي عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، 
أعلنت الـــوزارة االتــحــاديــة لــشــؤون األســرة 
ــه ال وجــــود ملنطقة رمـــاديـــة عــلــى شبكة  أنـ
اإلنــتــرنــت. ويــجــب أن تــكــون هــنــاك حماية 

أفــضــل مــن ســوء اســتــغــالل وســائــل اإلعــالم 
الرقمية لصور األطفال، بخاصة تلك التي 
ــار، رحــبــت  ــ ــراة. وفـــي هـــذا اإلطــ ــ تــظــهــرهــم عـ
وزيــرة شــؤون األســرة، مانويال شفايزيك، 
بــتــعــاون شــركــة »غـــوغـــل«. وهـــو مــا سيحّد 
مـــن فــــرص املــســتــغــلــن فـــي الــحــصــول على 
صور ألطفال عراة عبر محرك البحث. وبدأ 
في أملانيا اعتماد أحد التطبيقات الخاصة 
»غـــوغـــل«، يــظــهــر نتيجة الــبــحــث صــفــرًا،  بــــ
عندما يكون موضوع البحث أطفااًل عراة. 
وهي خطوة تراها الوزيرة مهّمة في توفير 

املزيد من حماية خصوصية األطفال.

تالميذ ألمانيا: ال للواجبات المنزليّة

بداية  في  الفلسطينية  العمل  وزارة  أعلنت 
طفل  ألف   100 نحو  هناك  أن  الجاري  العام 
قطاعات  في  يعملون  عامًا   18 سن  تحت 
ــجــهــاز الــمــركــزي  مــخــتــلــفــة. وبــحــســب ال
األطفال  عدد  شكل  الفلسطيني،  لإلحصاء 
العاملين )بين10 و17 عامًا( 19.7 في المائة 

من مجموع السكان، عام 2013.
كذلك، أظهرت نتائج مسح القوى العاملة 
مع  العاملين  األطفال  نسبة  أن   2013 عام 
من  المائة  في   5.1 بلغت  أجر،  دون  من  أو 

إجمالي عدد األطفال.

100 ألف طفل عامل

ربى أبو عمو

تحّمس الرتداء الروب األبيض الذي جلبته 
له املمّرضة. بدا له األمر أشبه بهدية 

جميلة، وإن كان ال ألوان فيه، ساعدته 
والدته على خلع كنزته الحمراء وبنطاله 

األخضر، ارتدى الروب ورأى نفسه 
أشبه بطائر، مد يديه وصار يحركهما 

كأنه يطير، وهو جالس على سرير 
ى بمالءات ال رائحة لها. في 

ّ
أبيض مغط

املستشفيات، تختفي رائحة مسحوق 
الغسيل، كأن ال أمهات تعتني بهذه 

التفاصيل، أو أنه ال شرفات للتباهي 
برائحة الغسيل.

فرح بشخصيته الجديدة، صار قادرًا على 
التحليق كالكائن الذي لطاملا أحّبه، يغني 

أغنية ماجدة الرومي »طيري طيري يا 
عصفورة«. بعد قليل، جاء الشاب لينقله 
إلى مكان آخر، جلس ووالدته على سرير 

متحّرك، كان سعيدًا به أيضًا، ال يريد 
للرجل الذي يجرهما أن يتوقف، وصلوا 

إلى غرفة كبيرة تحت األرض، الناس هنا 
كثر،  يتحركون بسرعة، غالبيتهم يرتدون 

ثيابًا خضراء اللون. كان على الطبيب 
أن يأخذه، حمله على عجل، أخبره أن 

والدته ستلحق به، بكى. ملاذا قد يأخذه؟ 
ت عنه؟ 

ّ
 أم أن والدته تخل

ً
هل يخطفه مثال

صار يمده يديه إليها، لم يعد يطير، بدا 
مكسورًا. حدث كل هذا في لحظة.

أحّبها، لم يرغب في تجربة كهذه، لكنه 
أحّبها، لم يكن يشبه أحدًا، إال أنه صار 

مثل كثيرين فجأة، أهداها قبل فترة 
»سي دي« سجل عليه أغنياته املفضلة. 

اتفقا على أن يستمعا إليه في الوقت 
نفسه، صار يشعر وال يفكر. وإذا ما 

، ضحك على نفسه، لكنه كان 
ً
ر قليال

ّ
فك

متمسكًا بسعادته. عادة ما ال يكثر من 
االبتسامات، غريب أمره، صار يضحك 

ها. حدث ذلك 
ّ
كثيرًا ألجلها، أراد أن يستحق

الشيء، كأنه جلس بدوره على السرير 
املتحّرك، أو ربما جلست هي ورحلت. 

انتهي كل شيء، بكى أيضًا. حدث كل هذا 
في لحظة.

هي ليست حامل. لكن الطفل يركلها، 
ب 

ّ
صّدق الفحص وتكذ

ُ
تشعر به. هل ت

إحساسها؟ حسنًا، يركلها برفق، ربما 
يدغدغها، ستعترف أنه غير موجود. 

لكنها تريده، قبل ثالث سنوات، أخبرها 
الطبيب أنها ال تعاني من أية مشاكل، 

زوجها أيضًا. لكنها لم تنجب. أهو لغز؟ ال 
تواؤم بني جسديهما، هكذا فسره أحدهم. 

لكنهما يحبان بعضهما بعضًا. زارت 
طبيبها مجددًا. هذه املرة أخبرها بوجود 

مشكلة، لم ينجح العالج. كانت تجلس على 
السرير املتحّرك عينه، نظر إليها وأخبرها 

أنها لن تنجب أبدًا، هو من ركلها، بكت. 
حدث كل هذا في لحظة.

حني كانت طفلة، أرادت أن تكون راقصة 
باليه. في لحظة أيضًا، أخبرتها والدتها أن 

ذلك غير ممكن، لن تسمح لها بارتداء ثوب 
الرقص الذي يشبه »املايوه«، لن تقبل أن 

 غّيرت مجرى حياتها. هذا 
ٌ
تتعّرى. اللحظة

ما تفعله لحظاتنا بنا.

لحظة

مزاج
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يصعب القضاء على ظاهرة عمالة األطفال في غزة )محمد الحجار(



التفجيرات 
اإلرهابية التي 

ضربت َعّمان عام 
2005 كادت تأتي 
على روال العمرو. 
لكنها نجت منها، 

علمًا أنها جعلتها 
أسيرة كرسي 

متحرك لم يحد 
من إصرارها على 

الحياة

موريتانيا تستبدل الحمير بالـ »توك توك«

1819
مجتمع

عّمان ـ ليندا المعايعة

الرائد روال العمرو )34 عامًا( لم 
تــنــس ولــــن تــنــســى لــيــلــة الــتــاســع 
عام  الثاني  نوفمبر/تشرين  من 
ــادت إلــى  ــ 2005. فـــي تــلــك الــلــيــلــة، مــاتــت وعـ
الحياة من جديد. الفرق الوحيد أنها صارت 
عاجزة عن املشي. كانت تحضر حفل زفاف 
في فندق »الــراديــســون ســاس«، أحــد فنادق 
ــان الـــتـــي طــالــتــهــا ســلــســلــة الــتــفــجــيــرات  ــّمـ عـ
ينتمون  انتحاريون  نفذها  التي  اإلرهابية 
إلــى تنظيم »الــقــاعــدة«. تــجــدر اإلشـــارة إلى 
أنـــه بــعــد فــتــرة، تــم بــيــع هـــذا الــفــنــدق وصــار 

اسمه »الندمارك«.
 
ً
الــزفــاف كــان جميال تذكر العمرو أن »حفل 

وأنــيــقــًا. كـــان الــحــضــور فــي غــايــة الــســعــادة. 
فجأة انتهى كل ذلــك، وعمت الفوضى. كان 
الــخــوف«.  الــنــاس يــصــرخــون وقـــد تملكهم 
كــان االنــفــجــار عنيفًا. حتى الــيــوم، مــا زالــت 
ــمــا 

ّ
ــا كــل ــهـ ــيـ تـــســـمـــع  صـــــدى الــــــــدوّي فــــي أذنـ

سجلت وكالة التضامن 
أسماء أكثر من 2550 

مالك عربة حمير في سبيل 
إتمام عملية االستبدال

قذفت قوة االنفجار 
حقيبتي وهويتي 

العسكرية نحو فتاة 
أخرى فحدث الخطأ

بعد عامين على الحادثة 
التحقت بالجامعة مجددًا 

وحصلت على شهادة 
ماجستير في التمريض

اللحظة. فقوة االنفجار أدت إلى  استذكرت 
سقوط سقف القاعة على الحاضرين.

إلى  الجثث  قلت 
ُ
ن بساعتني،  االنفجار  بعد 

املستشفيات القريبة للتعرف عليها. بينها، 
مالمحها  اختفت  مشوهة  جثة  هــنــاك  كــان 
الحقيبة  في  أن هوية عسكرية  غير  تمامًا. 
عائلة  هاتف  الجثة، جعلت  مع  قلت 

ُ
ن التي 

ــن  . كـــــان املـــتـــصـــل جـــهـــاز األمــ
ّ
ــرو يـــــــرن ــمـ ــعـ الـ

العام الذي أبلغ ذويها أن ابنتهم قتلت في 
إلــى املشرحة  الــحــضــور  االنــفــجــار، وعليهم 

للتعرف عليها.
كـــانـــت لــحــظــة قــاســيــة عــلــى الـــعـــائـــلـــة. ذهــب 
ــل ألفـــراد  والـــدهـــا إلـــى املــشــرحــة بــعــدمــا أوكــ
الـــعـــائـــلـــة مـــهـــام الــتــحــضــيــر لـــلـــعـــزاء. تــقــول 
الــعــمــرو: »عــنــدمــا حـــدث االنـــفـــجـــار، وعــّمــت 
ــــت قــــوة  ــــذفـ الــــفــــوضــــى وتــــــدافــــــع الــــــنــــــاس، قـ
كــنــت أضـــع فيها  الــتــي  االنــفــجــار حقيبتي 
ــرى، كــان  هــويــتــي الــعــســكــريــة نــحــو فــتــاة أخــ
ــــدث الــخــطــأ.  ــــوت مـــشـــّوهـــة. وحـ نــصــيــبــهــا املـ
لــكــنــنــي الـــيـــوم عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة«. تشعر 
املـــمـــرضـــة فــــي الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة املــلــكــيــة 
جديدة،  حياة  لها  كتبت  بعدما  بالسعادة 
على الرغم من جلوسها على كرسي متحرك 

منذ ذلك اليوم. 
في تلك الليلة، تخطاها املوت. لكن استقرت 
ثالث شظايا في جسدها النحيل، وتحديدًا 
في دماغها وظهرها، ما أدى إلى إصابتها 
بالشلل. لكن املوت اختار ابنة خالتها لينا، 
الــتــي كــانــت تــبــلــغ تــســعــة أعـــــوام مـــن الــعــمــر 
فــي ذلـــك الـــوقـــت. مــا زال األمــــر يــســّبــب األلــم 
لــهــا. تــقــول: »أخــــذت ابــنــة خــالــتــي مــعــي إلــى 
الــزفــاف. لو كنت أعلم ما سيحدث ملا  حفل 
»لحظة  بــحــزن:  تتابع  مــعــي«.  اصطحبتها 
وقـــوع االنــفــجــار، لــم تــكــن لينا قــريــبــة مني، 

وعلمت بعدها أنها ماتت«.
تــلــك الــلــيــلــة، وقـــبـــل أن تــغــيــب الـــعـــمـــرو عن 
الـــوعـــي، تــحــّســســت جــســدهــا وعـــرفـــت أنــهــا 
ــي ونــقــلــت  ــ ــوعـ ــ ـــن الـ ــم غــــابــــت عــ ــ ـــم تــــمــــت. ثـ لــ
ــنـــاك خــضــعــت لــصــعــقــة  ــــى املــســتــشــفــى. هـ إلـ
الذي كان متوقفًا.  أنعشت قلبها  كهربائية 
ــانــــت عـــائـــلـــتـــهـــا تــضــع  بــــعــــدهــــا، وبـــيـــنـــمـــا كــ
ــرة عــلــى تــجــهــيــزات الــدفــن  ــيـ الــلــمــســات األخـ
 هاتف منزلهم مرة أخرى، وكان 

ّ
والعزاء، رن

جــهــاز األمـــن الــعــام هــو املــتــصــل أيــضــًا. قــال 
الــعــنــصــر: »نــعــتــذر، فابنتكم مــا زالـــت على 
قــيــد الــحــيــاة«، وطــلــب مــنــهــم الــحــضــور إلــى 
املــســتــشــفــى لــالطــمــئــنــان عــلــيــهــا. عــــّم الــفــرح 
بيت العائلة. ابنتهم لم تمت. لكنهم حزنوا 
الــصــحــي. فقد  كثيرًا حــني عــرفــوا بوضعها 
خاضت رحلة عالج مكثفة استمرت عامني. 
 للتنفس في 

ٌ
خالل هذه الفترة، ُوِضع جهاز

رقبتها. كان األطباء في ذلك الوقت يقولون 
إن »شفاءها يحتاج إلى معجزة«.  

حـــدثـــت املــعــجــزة وشــفــيــت الـــعـــمـــرو، لكنها 
بقيت أسيرة الكرسي املتحرك الذي أصبح 
الدائم. تقول: »أنا محظوظة بغض  رفيقها 
ــادرة على  ــ الــنــظــر عـــن إصـــابـــتـــي. مـــا زلــــت قــ
التفكير«. كانت إصابتها ومعاناتها حافزًا 
بالنسبة لها. بعد عامني، التحقت بالجامعة 
مــجــددًا وحــصــلــت عــلــى شــهــادة ماجستير 
فــي الــتــمــريــض، وتــخــّصــصــت فــي إصــابــات 
انطلقت  الرباعي.  والشلل  الشوكي  النخاع 
فــي مــشــوار جــديــد فــي الــحــيــاة، حــّولــهــا من 
إلــى  امللكية  الطبية  الــخــدمــات  فــي  مــمــرضــة 
للتمريض،  األمــيــرة منى  فــي كلية  أســتــاذة 
ــئـــة الــــخــــيــــرة لــلــمــصــابــني  ــيـ ــالـــهـ وعـــــضـــــوًا بـ
الــعــســكــريــة، وعـــضـــوًا بــالــجــمــعــيــة األردنـــيـــة 

للعناية بإصابات النخاع الشوكي.
ــهـــم  دعــــــم عـــائـــلـــتـــهـــا وأصــــدقــــائــــهــــا، ووقـــوفـ
إلـــى جــانــبــهــا، ســاعــدهــا كــثــيــرًا خـــالل رحلة 
عالجها. حتى أن أصدقاءها أنشأوا صفحة 
الذين  أولــئــك  أمــا  لدعمها.  »فيسبوك«  على 
املــال  لها  فــأرســلــوا  األردن،  يعيشون خــارج 
في  االستمرار  على  وتحفيزها  ملساعدتها 

العالج، باإلضافة إلى الهدايا.
تعيش العمرو اليوم حياة مختلفة. تخرج 
املــتــحــرك  بكرسيها  مستعينة  مــنــزلــهــا  مــن 
تساعدها  بعدما  عليه  تجلس  ألفته.  الــذي 
العسكرية،  مالبسها  ارتــــداء  على  والــدتــهــا 

وتضع على كتفيها رتبتها العسكرية.
الــعــمــرو لهواية  تــتــفــرغ  إتــمــام عملها،  بــعــد 
الــرســم، وقــد أنــجــزت لــوحــات عــدة تستذكر 
من خاللها التفجير »الكارثي« كما تسميه. 
سعت جاهدة لتنظيم معرض للوحاتها في 
بالرفض،  قوبل  طلبها  لكن  نفسه،  الفندق 
»أعتقد  تتابع:  الــذي يشعرها بحزن.  األمــر 
أنــه يجب الحديث عن هــذه الذكرى األليمة 
بــاســتــمــرار، وإظــهــار مـــدى بشاعتها كــي ال 

تتكرر«.

لطالما كانت عربات الحمير 
تجوب نواكشوط، تنقل 
الركاب والماء، لكنّها لن 
تعود إلى ميدانها بعد 

اليوم، مع قرار باستبدالها 
بالـ»توك توك«

نواكشوط ـ خديجة الطيب

عربات  استبدال  املوريتانية  السلطات  قــررت 
الحمير بــعــربــات بــثــالث عــجــالت »تـــوك تــوك« 
تستعمل ألول مرة في البالد. وتهدف السلطات 
من خالل هذا اإلجراء إلى القضاء على فوضى 
حركة املــرور التي تسببها »عربات الحمير«، 
دواب تستعمل  وهــي عربات خشبية تجرها 
مـــن قــبــل ســـكـــان األحـــيـــاء الــهــامــشــيــة فـــي نقل 

األشخاص والبضائع واملاء.
عـــربـــات  مـــالـــكـــي  ــبــــري  الــ الـــنـــقـــل  إدارة  ودعــــــت 
الحمير إلى االنتظام في دروس تعليم القيادة 
»توك توك«. كما وعدت السلطات أوائل  على الـ
بالدروس باستصدار رخص سير  امللتحقني 
توك«  »تــوك  الـــ يقود  أول من  ليكونوا  عاجلة، 

في موريتانيا.
وكانت وكالة التضامن )هيئة حكومية تتولى 
مهام محاربة مخلفات الرق والدمج ومكافحة 
»تــوك تــوك«.  الفقر( قــد تولت شــراء عــربــات الـــ
ــاء ملــســتــخــدمــي الـــعـــربـــات  كـــمـــا أجــــــرت إحــــصــ
الــتــي تــجــرهــا األحــصــنــة والــحــمــيــر فــي جميع 
التي  الوكالة  وستقوم  نــواكــشــوط.  مقاطعات 
تشرف على املشروع بالتعاون مع وزارة النقل 
 سائق من سائقي 

ّ
ووزارة الداخلية بمنح كل

عــربــات الحمير »تــوك تــوك« جــديــدًا، شــرط أن 

ــق الـــعـــمـــل الـــالئـــق  ــريــ ــــن طــ ــة الـــفـــقـــر عـ مــــحــــاربــ
وعصرنة وسائل النقل. ويهدف هذا البرنامج 
تشغيل  إيــجــاد حلول حقيقية إلشكالية  إلــى 
االجتماعية  األوســاط  من  املتحدرين  الشباب 
النقل  أغلبهم  يمتهن  والذين  األكثر هشاشة، 

بواسطة عربات الحمير.
ويــهــدف هـــذا الــبــرنــامــج إلـــى تــحــديــث وســائــل 
السكان  وتمكني  والبضائع،  األشــخــاص  نقل 
األكثر فقرًا من وسائل إنتاج حديثة، ومصادر 
جديدة مدرة للدخل، وترقية وتنفيذ السياسة 
الــوطــنــيــة فـــي مــجــال مــحــاربــة مــخــلــفــات الـــرق 
والـــفـــقـــر، ودمــــج املــجــمــوعــات األكـــثـــر هــشــاشــة 
عــن طريق خلق فــرص عمل جــديــدة، وضمان 
استمرارية التشغيل الالئق في صفوف الفئات 
أصحاب  خاصة  هشاشة،  األكثر  االجتماعية 
العربات، وناقلي السمك واملنتجات الزراعية، 
وتــرقــيــة املـــؤســـســـات الــصــغــيــرة والــتــجــمــعــات 

ذات النفع االقتصادي التي ينشئها ويديرها 
الشباب العاطلون عن العمل.

وبـــــدأت وكـــالـــة الــتــضــامــن فـــي تـــوزيـــع 2550 
سيارة ثالثية العجالت، من مختلف األنواع. 
واعتمدت النظام التالي: 900 سيارة ثالثية 
العجالت، منها 770 ستتنازل عنها الوكالة 
لــصــالــح  نــــواكــــشــــوط، و130  ــة  ــ لـــصـــالـــح واليــ
ثــالثــيــة  ــارة  ــيــ األخـــــــــرى، و850 ســ الـــــواليـــــات 
الـــوكـــالـــة  الـــعـــجـــالت مــنــهــا 725 ســتــســلــمــهــا 
لـــــوزارة الــتــشــغــيــل والــتــكــويــن املــهــنــي، و125 
لــلــواليــات الــداخــلــيــة تــوجــه لــنــقــل الــبــضــائــع 
فرصة   2550 خلق  مــن  وستتمكن  املختلفة، 

عمل جديدة.
صغيرة،  شاحنة   300 البرنامج  سيوفر  كما 
مـــــــزودة  ــــجـــــالت  ــعـ ــ الـ ــة  ــيــ ثــــالثــ ــارة  ــ ــيــ ــ ســ و300 
واملنتجات  األسماك  لنقل  تستعمل  بثالجات 
ــيـــة، تــمــّكــن مـــن خــلــق 600 فــرصــة عمل  الـــزراعـ

ــة إلـــــى 200 ســــيــــارة ثــالثــيــة  ــافــ ــق. بــــاإلضــ ــ ــ الئـ
بــالــتــجــول. ويستهدف  الــبــضــائــع  لبيع  الــدفــع 
برنامج محاربة الفقر عن طريق العمل الالئق 
وعــصــرنــة وســائــل الــنــقــل، أصــحــاب الــعــربــات، 
وحــمــلــة شـــهـــادات الــتــعــلــيــم الــفــنــي والــتــكــويــن 
املهني، لضمان االستمرارية في 2700 منصب 

عمل الئق، وخلق 5300 فرصة عمل جديدة.
وتعد العربات التي تجرها دواب من املظاهر 
ــتــــي تـــتـــمـــيـــز بـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة املـــوريـــتـــانـــيـــة  الــ
نـــواكـــشـــوط. ورغــــم االنـــتـــقـــادات الــتــي تطالها 
ــبـــعـــض مــــن وجـــــودهـــــا فــــي قــلــب  ــاء الـ ــيــ ــتــ واســ
العاصمة، إال أنها توفر وسيلة نقل رخيصة 
يعتمد عليها الكثيرون في تنقالتهم اليومية 
ــــى األســـــــــواق وســـط  ــيـــة إلــ ــائـ ــنـ مــــن األحـــــيـــــاء الـ
ــهــا تــوفــر فـــرص عــمــل ملئات 

ّ
الــعــاصــمــة. كــمــا أن

لقمة  لتوفير  عليها  يعتمدون  الذين  الشباب 
العيش لهم ولذويهم.

يتعهد بعدم استعمال عربات الحمير مجددًا. 
وســجــلــت وكـــالـــة الــتــضــامــن أســـمـــاء أكـــثـــر من 
تــجــرهــا دابــــة، في  مــالــك عــربــة خشبية   2550
باشرت  كما  االســتــبــدال.  إتــمــام عملية  سبيل 
الجدد  السائقني  النقل تدريب  فرق من وزارة 
»تــــوك تــــوك« الــتــي  ـــ عــلــى اســتــعــمــال عـــربـــات الــ
تــشــكــل تــجــربــة فـــريـــدة يــنــتــظــر أن تــغــيــر شكل 
الـــعـــاصـــمـــة نــــواكــــشــــوط، الـــتـــي عـــانـــت لــعــقــود 

طويلة من عربات الحمير.
من جهته، يقول مدرب القيادة املكلف بتدريب 
»العربي  لـ الخرشي  محمد  الــعــربــات  سائقي 
 »هذا املشروع يسعى إلى الحد من 

ّ
الجديد« إن

املــرور، وكذلك تحسني مظهر الشوارع  زحمة 
املزدحمة في العاصمة. فعند اكتمال املشروع 
نهائي  الحمير بشكل  عــربــات  تختفي  ســوف 
عصرية  عربات  مكانها  لتحل  العاصمة،  من 
تــلــبــي احــتــيــاجــات بــعــض أحـــيـــاء نــواكــشــوط. 

وتمنح املدينة مظهرا أكثر حداثة«.
الحمير لهذه  وحول استجابة مالكي عربات 
ــادرة يــقــول الــخــرشــي: »ال بــد مــن الــتــريــث  ــبـ املـ
والــصــبــر إلقـــنـــاع هــــؤالء الــســائــقــني بالتخلي 
إلــى أخرى  الحمير،  عن قيادة عربات تجرها 
حديثة وذات محرك يعمل بالديزل.. فالبعض 
يبدي اهتماما باملشروع، وآخرون يتخوفون 
من فرض ضرائب أو أقساط شهرية عليهم«. 

ــرًا بــرنــامــج  ــيــ ــة الـــتـــضـــامـــن أخــ ــالــ ــقـــت وكــ ــلـ وأطـ

بطاقة هوية

روال 
العمرو
عادت إلى الحياة أستاذة 

في الجامعة ورسامة

تونس تخّصص 1% من الوظائف لهم

حّق المعّوقين مهضوم في العمل

في تونس 20 ألفًا و800 
معّوق، والجمعيات 

المهتّمة 366 جمعيّة

تونس ـ مريم الناصري

تــلــك عن  أو  اإلدارة  هــــذه  فـــي  تــبــحــث  عــبــثــًا، 
 أن يشغل 

ُ
شــخــص مــعــّوق يجيز لــه الــقــانــون

 مــائــة وظــيــفــة يشغلها مــن ال 
ّ

وظــيــفــة مــن كـــل
يعانون من إعاقات.

منذ أكثر من ثــالث ســنــوات، تنشط األحــزاب 
السياسّية فــي تــونــس لــطــرح بــرامــج ريــادّيــة 
ــة واملــــــســــــاواة بــني  ــّيـ ــالـ ــقـ ــتـ حـــــول الــــعــــدالــــة االنـ
ــا، لــــكــــن األشـــــخـــــاص  ــ ــمـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ الــــجــــنــــَســــني وغـ
ــة األحــــزاب  ــامـ ــة ســقــطــوا مـــن رزنـ ــاقـ ذوي اإلعـ
فــبــقــوا مـــن دون حـــقـــوق تحفظ  وبـــرامـــجـــهـــا. 

كرامتهم.
مــحــمــد بـــن كـــريـــم يــعــانــي إعـــاقـــة فـــي قــدَمــيــه، 
أقــعــدتــه مــنــذ عــشــر ســـنـــوات. وهـــو عــاطــل عن 
العمل، يعيش فقط على مساعدات يقّدمها له 

األهالي واألقارب.
وبعدما حــاول بن كريم البحث عن عمل في 
أحد املصانع، مع اإلشارة إلى إتقانه القراءة 
ــم حـــرفـــة تحفظ 

ّ
والـــكـــتـــابـــة ورغـــبـــتـــه فـــي تــعــل

ــآالف األشـــخـــاص  ــ لــــه كـــرامـــتـــه، رأى نــفــســه كــ
املـــــعـــــّوقـــــني، مـــضـــطـــرًا إلــــــى أن يـــقـــتـــات عــلــى 

املساعدات التي ترده.
ويبلغ عــدد ذوي اإلعــاقــة فــي تونس 20 ألفًا 
الــشــؤون  بــيــانــات وزارة  و800 شــخــص وفـــق 
ــدد الجمعيات  يــنــاهــز عـ فــيــمــا  االجــتــمــاعــّيــة، 
املــــراكــــز  أّمــــــــا  بـــهـــم 366 جـــمـــعـــّيـــة.  املـــهـــتـــّمـــة 
على  لكن  مــركــزًا.   295 فــعــددهــا  املتخّصصة، 
ــهــا 

ّ
الــرغــم مــن عـــدد الــجــمــعــّيــات الــكــبــيــر، إاّل أن

لــم تــقــّدم أي جــديــد لــهــؤالء وظــلــت بعيدة عن 
الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــونــهــا فــي حياتهم 

اليومّية.
منجية، تعاني هي أيضًا إعاقة بعد تعّرضها 
لــحــادث مــرور وهــي صغيرة، فلم تعد قــادرة 
ـــك، تـــعـــلـــمـــت الـــخـــيـــاطـــة  ــع ذلـــــ ــ ــــي. مـ ــشـ ــ عـــلـــى املـ
ــتـــطـــريـــز، لــكــنــهــا لــــم تــظــفــر بــعــمــل فــــي أي  والـ
مصنع خياطة على الرغم من بحثها الطويل. 
تقول إن »األغلبّية ال تثق في مؤهالت ذوي 
ــاقــــة وقـــدرتـــهـــم عــلــى اإلنــــتــــاج. وهــــو أمــر  اإلعــ
بنا على عجزنا وبتنا 

ّ
مغلوط. فمعظمنا تغل

نــتــقــن حــرفــًا عـــــّدة. لــكــن حــقــوقــنــا فـــي الــشــغــل 
تــبــقــى مــهــضــومــة، ويـــتـــواصـــل إقـــصـــاؤنـــا من 

سوق العمل«.
ــه »ال يمكن 

ّ
أن التونسي على  الــقــانــون  ينّص 

أن تــكــون اإلعـــاقـــة ســبــبــًا فــي حــرمــان مــواطــٍن 
من الحصول على شغل في القطاع العام أو 
ــرت لديه املــؤهــالت املالئمة 

ّ
الــخــاص، إذا تــوف

ــه »ال 
ّ
أن للقيام بــه«. ويشير النّص أيضًا إلــى 

يـــجـــوز إقـــصـــاء أي مــتــرشــح بــســبــب إعــاقــتــه 
ــراء املــنــاظــرات أو االخــتــيــارات املهنية  مــن إجـ
ــة الـــعـــمـــومـــيـــة  ــفـ ــيـ ــالـــوظـ لــــالنــــتــــداب لـــلـــعـــمـــل بـ
واملنشآت واملؤسسات العمومية واملؤسسات 

ُيـــعـــزز نصيب  لـــم  الــخــاصــة )…(«. لــكــن ذلـــك 
األشخاص املعّوقني في العمل.

ــّص الـــقـــانـــون عــلــى وجـــوب  وحـــتـــى بــعــدمــا نــ
مــن  عــــــن %1  تــــقــــل  ال  نــــســــبــــة  »تــــخــــصــــيــــص 
العمومّية  بــالــوظــيــفــة  الــســنــوّيــة  االنـــتـــدابـــات 
ــة«، لــم  ــاّصــ ــخــ ــيـــاجـــات الــ ــتـ لـــفـــائـــدة ذوي االحـ
املــؤّســســات  معظم  زالـــت  ومــا  الكثير.  يتغّير 
لهم وال تجد من 

ّ
الــقــانــون وال تشغ ال تطّبق 

السابق  الــقــانــون   
ّ
وأن خصوصًا  يحاسبها، 

تــتــمــثــل باستثنائه  مــخــفــّيــة  قــطــبــة  يــتــضــمــن 
 من 100 شخص«. 

ّ
لة ألقل

ّ
»للمؤسسات املشغ

الـــنـــســـيـــج   
ّ
أن إلـــــــى  ــا  ــنــ هــ وتـــــجـــــدر اإلشــــــــــــارة 

االقــتــصــادي فــي تونس يتكّون مــن عــدد هام 
التي ال  الصغرى واملتوّسطة  املؤّسسات  من 

يفوق عدد عمالها 100 شخص.
ــن والــــتــــنــــمــــيــــة  ــ ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ويـــــــوضـــــــح مــــــديــــــر الـ
ــة أحـــمـــد بـــلـــعـــزي فــــي حـــديـــث لـــ  ــّيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
ـــــه فـــي عــــام 2006 تــّم 

ّ
ــد«، أن ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ

تــطــبــيــق نــســبــة تــشــغــيــل 1% مـــن األشــخــاص 
املــعــّوقــني فــي الــوظــيــفــة الــعــمــومــّيــة حــتــى عــام 
2010. لكن بعد الثورة، تم التغاضي عن هذه 
النسبة التي تهتّم بها الحكومة في األساس. 

وفــي عــام 2012، صــدر في قانون االنتدابات 
فــصــل يـــخـــّص »تــشــغــيــل ذوي االحــتــيــاجــات 
ــرار مـــن وزارة  ــ ــى قـ ــة«، بـــاإلضـــافـــة إلــ الـــخـــاصـ
الــشــؤون االجــتــمــاعــّيــة يــنــّص عــلــى »أن تقوم 
الوزارة بانتدابهم في الوظيفة العمومّية في 
دورات االنتدابات التي أجريت في عام 2012، 
فــي مختلف  لــهــم  ــّصــصــت 217 وظــيــفــة 

ُ
إذ خ

الوزارات واملنشآت العامة.
والقوانني  التشريعات  من  الرغم  وعلى  لكن 
املنظمة لفئة األشخاص ذوي اإلعاقة، وعلى 
الرغم من الفصل 48 من الدستور الجديد الذي 
نّص على »واجــب احترام حقوق األشخاص 
بما  لهم  اإلعــاقــة وحرياتهم وضمانها  ذوي 
يمّكن من تحقيق املشاركة الفعلّية لهذه الفئة 
مــن املــجــتــمــع فــي كــنــف املـــســـاواة واإلنــصــاف 
ها ما زالت تعاني من 

ّ
وتكافؤ الفرص«، إال أن
التهميش والالمباالة.

من جهته، يشّدد رئيس بعثة منظمة اإلعاقة 
الــدولــّيــة فــي تــونــس ســامــي بــن جــمــعــة، على 
»ضرورة إيجاد دراسات معّمقة وإحصائيات 
دقيقة عن األشخاص ذوي اإلعاقة في تونس، 
لــفــهــم واقـــعـــهـــم ووضــعــيــاتــهــم االجــتــمــاعــّيــة 
واالقـــتـــصـــادّيـــة والــصــحــّيــة وغـــيـــرهـــا. وذلــــك، 
ر إحصائيات دقيقة عنهم«. 

ّ
بسبب عدم توف

 نحو 
ّ
وكانت إحصائيات املنظمة قد بّينت أن

7% من سكان تونس يحملون بطاقة إعاقة، 
ــارت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــّيــة  ــ فـــي حـــني أشــ
 نحو 13% من سكان تونس يعانون 

ّ
إلــى أن

اإلعـــاقـــة، وهـــو مــا يــفــّســر غــيــاب إحــصــائــيــات 
دقيقة، خصوصًا في ما يتعلق بوضعياتهم 

االجتماعّية واالقتصادّية.

العالم  بــلــدان  أخــطــر  مــن  الفيليبني  تعتبر 
 

ّ
على الصحافيني. فقد قتل فيها ما ال يقل

عــــن 100 صـــحـــافـــي فــــي الـــســـنـــوات الــعــشــر 
 األصـــعـــب مـــن هــــذا الــوضــع، 

ّ
ــيــــرة. لــكــن األخــ

فوا وراءهم زوجات 
ّ
 معظم هؤالء خل

ّ
هو أن

وأزواجًا يناضلون من أجل إرسال أطفالهم 
إلــــى املــــــدارس بــحــســب مـــوقـــع »كــــي بـــي آر« 

اإلخباري.
التي  األطــفــال كاترينا سوميرا،  مــن هــؤالء 
تلت والدتها الصحافية قبل ثالثة أعوام، 

ُ
ق

ــا إلـــــى مــحــطــة  ــهـ ــولـ ــالــــرصــــاص، قـــبـــل وصـ بــ
اإلذاعة التي تعمل فيها.

تقول كاترينا )17 عامًا(: »ال أفهم ملاذا قتلوا 
أمي. هي لم تفعل شيئًا خاطئًا«. أما الوالد 

فيعتقد  خـــوان،  الــراحــلــة،  الصحافية  وزوج 
ـــهـــا قــتــلــت بــســبــب تــقــاريــر كــانــت تجريها 

ّ
أن

حول أرض متنازع عليها.
الــــجــــيــــران شـــاهـــد   أحــــــد 

ّ
وبــــالــــرغــــم مـــــن أن

 بعد بسبب 
ّ

لم تحل القضية   
ّ
فــإن الجريمة، 

كـــانـــوا خــلــف العملية،  نــافــذيــن  »أشـــخـــاص 
وكـــان عــلــّي أن أنتقل مــع أطفالي إلــى مكان 

آخر من أجل حمايتهم« يقول خوان.
ــع كــاتــريــنــا  وبـــالـــفـــعـــل، فــقــد انــتــقــل خـــــوان مـ
وشــقــيــقــيــهــا األصــــغــــريــــن. وكـــــــان عـــلـــيـــه أن 
يناضل وحده من أجل تعليمهم، خصوصًا 
مهم  »التعليم   

ّ
أن أخبرتهم  لطاملا  أمهم   

ّ
أن

ــــدًا وســـيـــســـاعـــدنـــا فــــي حـــيـــاتـــنـــا« بــحــســب  جـ
االســتــفــادة  مــن  كاترينا  وتمكنت  كــاتــريــنــا. 

لصحافيي  الوطني  االتــحــاد  تقديمات  مــن 
الفيليبني، الذي تكفل بأقساطها املدرسية. 
من  يتيمًا  تلميذًا   120 مــن  ــدة  واحـ لتصبح 
الذين يساعدهم  القتلى،  أبناء الصحافيني 
بدأ  فقد  أعـــوام.  قبل عشرة  برنامج تأسس 
ــنـــح عـــقـــب اغـــتـــيـــال الــصــحــافــيــة  بـــرنـــامـــج املـ
إسبيرات،  غارسيا  مــارلــني  االستقصائية، 
ــالــــرصــــاص أثــــنــــاء تــنــاولــهــا  الــــتــــي قـــتـــلـــت بــ

العشاء مع أطفالها في املنزل.
وتــــقــــول الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج دابـــيـــت 
ـــم بــالــنــســبــة  ــ  األهـ

ّ
كـــاســـتـــانـــيـــدا بـــانـــيـــلـــو، إن

التي  الــصــدمــة  آثـــار  معالجة  هــو  للبرنامج 
تسبب بها مقتل األب أو األم.

الــتــحــقــت كــاتــريــنــا بالبرنامج  مــن جــهــتــهــا، 

ــان مــفــيــدًا جــدًا  مــنــذ ســـن الــرابــعــة عــشــر، وكــ
ــيــــوم بـــــدأت دراســــــة علم  بــالــنــســبــة لـــهـــا. والــ
الـــنـــفـــس فــــي جـــامـــعـــة خــــاصــــة فــــي مـــانـــيـــال. 
وتــقــول عــن دراســتــهــا هـــذه: »أريـــد أن أدرس 
 شخص. أريــد أن أعــرف مــا الــذي 

ّ
سلوك كــل

حّرك املجرمني لقتل والدتي. كما أحاول أن 
أتجاوز األلم«.

وعلى الرغم من نجاح البرنامج في إيصال 
الكثير من أبناء الصحافيني إلى الجامعة، 
وتـــخـــرجـــهـــم مـــنـــهـــا مـــــدّرســـــني ومـــمـــرضـــني 
 دابــيــت 

ّ
ومــهــنــدســني وضـــبـــاط شـــرطـــة، فــــإن

 
ّ
تتمنى توقفه يومًا ما »فاستمراره يعني أن

قتل الصحافيني مستمر في البالد«.
)إعداد: عصام سحمراني(

صحافيو 
الفيليبين 

يتركون أيتامًا 
خلفهم

صيدا ـ انتصار الدنان

ــيــــب بــــه الــطــفــل  تـــســـبـــب فــــيــــروس أصــ
عامني،  قبل  شبلي،  آدم  الفلسطيني 
بتعطل في عضلة القلب. واليوم يبلغ 
آدم الـــذي يعيش مــع أهــلــه فــي مخيم 
عني الحلوة في صيدا بجنوب لبنان، 

أربعة أعوام.
 اإلصابة 

ّ
يقول والــده أحمد شبلي إن

بــرد حـــادة. وتدنى  نزلة  تسببت بها 
نــشــاط الــعــضــلــة إلـــى 9 فــي املــائــة من 

نشاطها الطبيعي بحسب األطباء.
قبل فترة، قرر األطباء زرع مضخة في 
الطبيعي.  للعمل  تعيده  الطفل،  قلب 
ـــمـــا حـــالـــت الــتــكــلــفــة املــرتــفــعــة الــتــي 

ّ
إن

الــقــدرة  ألــف دوالر، وعـــدم  بلغت 200 
ــة تــــأمــــني املــــبــــلــــغ، دون  ــيـ ــانـ ــكـ ــلـــى إمـ عـ
 الـــعـــضـــلـــة تــحــســنــت 

ّ
ــن ــكــ ــا. لــ ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ إجـ

بعض الشيء خالل فترة عالج الطفل 
فـــي املــســتــشــفــى. وتــنــشــطــت الــعــضــلــة 
لتعمل بنسبة 20 في املائة. كما فتح 
ــام عملية أخـــرى،  األطــبــاء الــطــريــق أمـ
هي اللجوء إلى زرع قلب طبيعي في 
إسبانيا أو إيطاليا، مع نسبة نجاح 
تــصــل إلـــى 100 فــي املـــائـــة. ومـــع ذلــك، 
مرتفعة  تكلفة  ذات  أيــضــًا  فالعملية 

تبلغ 140 ألف دوالر.
عن  يتوقف  لــم  طفله   

ّ
إن يقول شبلي 

متابعة عالجه، من خالل األدوية التي 
وصــفــهــا األطــــبــــاء. ويـــحـــتـــاج شــهــريــًا 
لـــألدويـــة. ومــع  ثــمــنــًا  إلـــى 400 دوالر 

ذلــك، فــاألدويــة ال تغني عــن العملية. 
إنه  يقول  العملية،  مبلغ  تأمني  وعــن 
اســتــطــاع جــمــع مــبــلــغ 40 ألـــف دوالر 
 الجمعيات 

ّ
من متبرعني، مع العلم أن

واملـــؤســـســـات الــخــيــريــة لـــم تـــقـــدم أّي 
أما  فلسطيني.  أنــه  بحجة  مــســاعــدة، 
الفلسطينية  لــلــجــمــعــيــات  بــالــنــســبــة 
ــدت بـــاملـــســـاعـــدة فــــي إجـــــراء  ــ ــ فـــقـــد وعـ
الــعــمــلــيــة، لــكــنــهــا لــــم تـــســـاعـــد أيـــضـــًا. 
ــــوث وتــشــغــيــل  وبــالــنــســبــة لـــوكـــالـــة غـ
)األونــــــروا(  الفلسطينيني  الــالجــئــني 
فقد قدمت املــســاعــدة، عــن طريق دفع 
تــكــلــفــة الـــعـــالج فـــي املــســتــشــفــى، الــتــي 
ها لن تساعد 

ّ
بلغت 9 آالف دوالر، لكن

 
ّ
فـــي تــكــالــيــف عــمــلــيــة زرع الــقــلــب، ألن
إجـــراءهـــا ســيــكــون خــــارج لــبــنــان. أمــا 
ســـفـــارة فــلــســطــني فـــي لــبــنــان، فــيــقــول 
ــا قـــدمـــت مــســاعــدة مــالــيــة  ـــهـ

ّ
الـــوالـــد إن

بلغت ألفي دوالر.
 صغير 

ّ
فــي مــحــل ــّوااًل  فــ يعمل شبلي 

مـــســـتـــأجـــر فــــي أحـــــد شـــــــوارع صـــيـــدا. 
وكــثــيــرًا مــا يضطر إلغـــالق محله من 
أجـــــل مــتــابــعــة وضـــــع ابـــنـــه الــصــحــي 
والبقاء معه في املستشفى. ويتحمل 
 
ّ
الوالد تكلفة العالج واألدوية. علمًا أن
األونــروا كانت تساهم بنسبة 50 في 

املائة من تكاليف التصوير الطبي.
الــقــلــب  عــمــلــيــة زرع   

ّ
أن الــــوالــــد  يـــؤكـــد 

البنه ال بــد مــن إجــرائــهــا خــالل شهر، 
ملـــا لــوضــعــه الــحــالــي مـــن خــطــر كبير 

على حياته.

آدم يحتاج لقلب جديد 
يمنع الموت عنه

أسئلة3
إلى

■ كيف تُقيّم وضع األطفال في اليمن في الوقت الحالي؟ 

يواجُه أطفال اليمن تحديات كثيرة. هناك نحو 13 مليون شخص ال يحصلون 
على مياه شرب نظيفة وال خدمات صرف صحي، فيما يعاني نحو مليون 
طفل من سوء تغذية حاد، عدا عن وجود ما يزيد على ربع مليون نازح في 
الداخل. لكن بالرغم من هذه الظروف الصعبة، شهد اليمن تقدمًا كبيرًا في 
مجال حقوق الطفل، على غرار ارتفاع معدالت االلتحاق باملدارس بخاصة 
 ال 

ٌ
بني الفتيات، واستحداث عدالة األحداث في السلطة القضائية. وهو إنجاز

ص اليمن من مرض شلل األطفال.  
ّ
يقل أهمية من تخل

■ ما هي إنجازات اليونيسف؟ 

تأمني  املجتمع بهدف  في  واملــعــوزة  الضعيفة  الفئات  اليونيسف مع  تعمل 
حقوقهم وتوفير احتياجاتهم األساسية كالتغذية والتعليم واملياه وغيرها. 
على سبيل املثال، قدمنا الدعم لـ 1603عيادات خارجية ضمن برامج التغذية 
أطفال، كانوا يعانون من  العام من مساعدة 81906  العالجية. وتمكنا هذا 

سوء تغذية حاد.
الحكومة،  مع  بالتعاون  اليونيسف  عملت  التعليم،  بقطاع  يتعلق  ما  وفــي 
على تحسني نوعية التعليم في 264 مدرسة في مختلف املحافظات، طالت 
نحو 167 ألف طفل. ونعمل على تطوير مهارات األساتذة. أيضًا، قمنا بإعادة 
فرص  توفير  بهدف  املسلحة،  النزاعات  خــالل  مدرسة تضررت   139 تأهيل 

تعليم لألطفال املتضررين البالغ عددهم 68 ألفا. 

■ ما هي التحديّات التي تواجهكم أثناء العمل؟

ــذا الــبــلــد تـــحـــديـــات كــثــيــرة عــلــى األصــــعــــدة الــســيــاســيــة واألمــنــيــة  ــه هــ يـــواجـ
والسياسية والتنموية. وغالبًا ما يكون األطفال الضحية األكبر. 

اليمن على اتفاقية حقوق  قبَل نحو 25 عامًا، صادَق 
الطفل. منذ ذلك الوقت، تعمل منظمة األمم المتحدة 
على  عدة  جهات  مع  بالتعاون  »اليونيسف«  للطفولة 
اإلطار،  هذا  في  حقوقهم.  وتأمين  األطفال  حماية 
لـ  هارنس  جوليان  اليمن  في  المنظمة  ممثل  يتحدث 

»العربي الجديد« عن واقع األطفال في البالد.

جوليان 
هارنس

إعداد همدان العليي
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)ليندا المعايعة(

آدم شبلي.. ينتظر العملية بأمل )انتصار الدنان( ال يمكن أن تكون اإلعاقة سببًا في حرمان مواطن من فرصة عمل )األناضول(

آخر أيام عربات الحمير في نواكشوط )خديجة الطيب(
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كيف استغل اإلعالميون وسائل التواصل؟
نوار السعيد

ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــل االجــ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ بـــــاتـــــت مــــــواقــــــع ال
واألجهزة الذكية من أهم الوسائل في حياة 
يستعملها  اليوم  فهو  اليومّية.  الصحافي 
ألسباب مختلفة، منها سرعة الوصول إلى 
باإلضافة  األحــــداث،  ومتابعة  املــعــلــومــات، 
ره هذه األجهزة من 

ّ
إلى االستعانة بما توف

املــواد  وإرســـال  والتصوير  التسجيل  ميزة 
بسرعة.

 »التطور 
ّ
وترى الصحافية رائدة دعبول أن

اليوم،  فــي عالم اإلعـــام والــنــشــر،  الحاصل 
يــتــطــلــب مــنــي كــصــحــافــيــة أن أكــــون عــارفــة 
للغة  ومتقنة  الــحــديــث،  النشر  بمتطلبات 
النشر  في  املطلوبة  »الحديثة«  الصحافية 
اإللـــكـــتـــرونـــي«. وتــضــيــف: »املــؤســســة الــتــي 
ــيَّ تـــقـــديـــم مــــادة  ــلـ ــفـــرض عـ أنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــا تـ
بالتكثيف  لغتها  ز  تتميَّ متكاملة،  خبرية 
والتركيز والوضوح، ومرفقة بصورة تؤكد 
الــدور  الرغم من قيامي بهذا  الخبر. وعلى 
خال مؤتمر دولي نظمته مؤخرًا املؤسسة، 
وكــذلــك فــي الــتــرويــج إلحـــدى جــوائــزهــا؛ إال 
الــتــزود بمعلومات  إلــى  أنني كنت بحاجة 
أكثر وأعمق عن النشر اإللكتروني. وقد كان 
األكاديمية  الــدراســة  لي ملتابعة  دافعًا  ذلــك 

املتخصصة«. 
ــد الــنــشــر اإللـــكـــتـــرونـــي عبر  ــواعـ تــســتــلــزم قـ
مواقع التواصل االجتماعي من الصحافي 
الحال  أن يكتب خبرًا موجزًا واضحًا، كما 
»تــويــتــر«، بحسب دعــبــول.  ملــوقــع  بالنسبة 
واملــغــّرد فــي »تويتر« ملزم بعدد أحــرف ال 
أن  »يــجــب  دعــبــول:  140. وتضيف  يتجاوز 
يكون الصحافي مواكبًا لألحداث، ومتابعًا 
لــتــطــوراتــهــا، وكــأنــه وكــالــة أنــبــاء تبث على 
الــــهــــواء مــــبــــاشــــرة، فــيــكــتــب خـــبـــره املــكــثــف 
أو بفيلم  فــوتــوغــرافــيــة  بـــصـــورة  ويــســنــده 
فــيــديــو قصير يــؤكــد صـــدق املــعــلــومــة التي 
مطالب  الصحافي  فــإن  هنا  ومــن  يقدمها. 
بأن يكون عارفًا بآلية النشر الفورية التي 
أصبحت تنافس اإلذاعة والتلفزيون، ليس 
فقط من ناحية سرعة بث الخبر القياسية 
عــبــر اإلنــتــرنــت، إنــمــا بــوصــول ذلـــك الخبر 
أمــاكــن بعيدة وقـــارات  إلــى  التكاليف  بــأقــل 
هاتفًا  الصحافي  يمتلك  أن  فيكفي  عديدة. 
مـــربـــوطـــًا بشبكة  أو جـــهـــازًا حــديــثــًا  ذكـــيـــًا 
اإلنترنت، وصفحة في أحد مواقع التواصل 
إلــى عدد  االجتماعي ليبث عليها األخــبــار 
غير مــحــدود مــن الــقــراء، أولــئــك الــذيــن بات 
بــإمــكــانــهــم أيـــضـــًا الــتــعــلــيــق مــبــاشــرة على 
مـــا يـــقـــرأون أو مـــا يـــشـــاهـــدون. كــمــا أصــبــح 
بآخر  القراء  موافاة  الصحافي  باستطاعة 
املعلومات املرتبطة بتطورات الحدث ذاته، 
التي  األخــبــار  بأرشيف  باالحتفاظ  وكذلك 
يبثها، وبالتعليقات الواردة من قبل القراء 

عليها، ومشاركاتهم لها«.
أداء مهمته  مـــن  الــصــحــافــي  يــتــمــكــن  وكــــي 
بــنــجــاح، والــتــي تمثل الــجــهــة الــتــي ينتمي 
إليها، أو الفكر الذي يمثله، ال بد من توافر 
ــــور ومــــهــــارات، مـــن بــيــنــهــا امــتــاكــه  عــــدة أمـ
الكتابية  واملــهــارات  أواًل،  الحديثة،  التقنية 
ثانيًا، والــســرعــة فــي العمل كــذلــك، والــقــدرة 
ــــت مــمــكــن.  عـــلـــى مــتــابــعــة الــــحــــدث بـــأقـــل وقـ
وتــقــول دعــبــول: »هـــذا مــعــنــاه أن اســتــخــدام 
الـــوســـائـــل الــحــديــثــة فـــي تــغــطــيــة األحـــــداث 
ــن الـــصـــحـــافـــي أن يـــكـــون كــاتــبــًا  يــتــطــلــب مــ
ذاتــه،  الوقت  في  وناشرًا  ومذيعًا ومصورًا 
الــقــارئ في  فينقل األخــبــار بسرعة؛ ليضع 
الـــذي يصبح  الــقــارئ  الــحــدث بالفعل،  قلب 

مشاركًا في الحدث ذاته«.
مـــن جــهــتــه، يــــرى الــصــحــافــي املـــيـــدانـــي في 
  
ّ
إحدى املناطق في سورية، بيروز بيريك، أن
ر وسائل التواصل اإلجتماعي وشبكة 

ّ
توف

اإلنـــتـــرنـــت، انــعــكــســا عــلــى مــجــمــل نــشــاطــه 
الشبكة  على  »تــعــّرف  إذ  الصحافي  وعمله 
الــعــنــكــبــوتــيــة مـــع بـــدايـــات األلــفــيــة الــثــانــيــة، 

منوعات

تحقيق

رغم انتهاء اليوم الوطني القطري، ال تغريد
يزال القطريون يحتفلون بعيد بلدهم من 
خالل آالف التغريدات التي جعلت من وسم 

»#اليوم_الوطني« هو األكثر تداوًال في 
الدولة. 

واستعاد البعض تاريخ قطر واستقاللها 
ونشأتها، فيما تحّدث آخرون عن أبرز اإلنجازات 

التي حققتها لتصبح من الدول الفاعلة إقليميًّا 
وعالميًّا من الناحية السياسية واالقتصادية.

يوّدع المصريون عام 2014 على طريقتهم 
من خالل مجموعة خاصة على موقع 

فيسبوك، توثق أبرز األحداث التي »ميّزت عام 
.»2014

هكذا نشاهد »غرائب وعجائب« مصرية: 
فيفي عبده تزغرد بعد إعالن السيسي ترشيحه، 

إلقاء القبض على »عناتيل« في مختلف 
المحافظات، مئات »المخترعين الصغار«... 

عناوين صحافية تؤلّه السيسي، نهاية برنامج 
باسم يوسف...

اللبنانيون يبيعون وطنهم على »تويتر«، أو 
باألحرى المغردون اللبنانيون أطلقوا وسم 

»#للبيع_بسعر_مغٍر«.
وعليه عرضوا النواب الفاسدين للبيع، والوزراء، 

والمقاتلين في »داعش«، والطائفيين للبيع. 
كما عرضوا بيع »جبل برج حمود للنفايات«، 

و»50 بالمية من السيارات لتخفيف عجق 
السير«... 

A

بالتزامن مع ربيع دمشق والحراك الطابي 
املعارض ضمن جامعة دمشق«.

ويــضــيــف بـــيـــريـــك: »يـــعـــود الــفــضــل األكــبــر 
لتواصلي عبر اإلنترنت بما يخّص اتخاذ 
قراري بخوض العمل الصحافي؛ إذ تعرفت 
الــوســط الصحافي مــن خــال وسائل  على 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي. ومــــا زلـــــُت أعــتــمــد 

عــلــى صـــفـــحـــاٍت عــلــى »فـــيـــســـبـــوك« خــاصــة 
فــي  ــر  ــنـــشـ الـ ودور  واملـــــجـــــات  بـــالـــصـــحـــف 
والدراسات  للمقاالت  اتــي  وقــراء متابعاتي 

وحتى املنشورات والتعليقات.
ــثـــوري فـــي مـــــــارس/آذار  ــراك الـ ــحـ مـــع بــــدء الـ
ـــرض واقـــع جــديــد، وتـــداخـــل العمل 

ُ
ف  2011

بني الصحافي والناشط و»شاهد العيان« 

ــم يــجــد الــشــخــص  وعـــضـــو الــتــنــســيــقــّيــة. ولــ
ل بني هذه األوصاف، بدءًا من استعمال 

ّ
املتنق

الهاتف الجوال في تصوير مقاطع الفيديو 
والــصــور الــفــوتــوغــرافــّيــة الــتــي ضــّجــت بها 
شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت والـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
املهتمة بالشأن السوري. ويقول: »اعتمدت 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى »املـــحـــادثـــة« فـــي تــبــادل 
املعلومات التي كان لها في بعض األحيان 
وزنــهــا فــي املـــيـــدان، وأنــشــأت الــعــشــرات من 
املجموعات الفيسبوكية لتبادل املعلومات، 
ــان احـــتـــرافـــيـــًا، والــبــعــض اآلخـــر  بــعــضــهــا كــ
التحقق وطغيان  وعــدم  بالعشوائّية  سم 

ّ
ات

الشائعات على محتواها«.
وُيــضــيــف بــيــريــك: »فــي املنطقة الــتــي أعمل 
فيها يعتمد على شبكة املوبايل واإلنترنت 
أما  للحدود.  املجاورة  املناطق  التركية في 
في باقي املناطق فنعتمد بشكل كلي على 
شبكة اإلنترنت الفضائي؛ إذ ال يوجد بديل 
إيجابي  بشكل  وجــودهــا  وينعكس  عنها، 
ومباشر على عملنا كصحافيني. ولوالها 
ا في حال يرثى لها، فمقاهي اإلنترنت 

ّ
لكن

املــنــتــشــرة بــشــكــل كــبــيــر تــســهــل تــواصــلــنــا، 
ا كبيرًا مــن نقص الــتــواصــل، ال  وتسد جــزء
املــوبــايــل  تغطية شبكة  حــجــب  بــعــد  سيما 

واإلنترنت السورية عن املنطقة«.
ــه »فـــــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة،  ــ ــ ـ

ّ
وُيـــشـــيـــر إلـــــى أن

كاميرات،  الصحافيني  أغلب  حــيــازة  وبعد 
التصوير،  فــي  املــوبــايــل  استعمال  انحسر 
وانحصر في استعمال املحادثة )التشات(. 
الصحافي على  نعتمد في ترويج نتاجنا 
صــفــحــاتــنــا الــفــيــســبــوكــيــة وعـــلـــى اإليــمــيــل 
ــاء ومــتــابــعــي  ــدقــ و»تـــويـــتـــر« إلخـــطـــار األصــ
الــصــفــحــة بـــاملـــواد والـــصـــور املـــنـــشـــورة في 

املواقع والصحف عبر إدراج الروابط« .
الـــصـــحـــافـــي مــحــســن إبــــراهــــيــــم، مــــن إذاعـــــة 
»روزانة«، عاصر مرحلتي الداخل والخارج 
فـــي ســـوريـــة. وعــــن ذلــــك يـــقـــول: »بـــعـــد فــتــرة 
ــدأت الــــثــــورة فــي  ــ مــــن عــمــلــي الـــصـــحـــافـــي، بــ
التواصل  وكــان الستخدام وسائل  سورية، 
االجـــتـــمـــاعـــي وكـــامـــيـــرا املـــوبـــايـــل أثــــر كبير 
خــال ذلــك. فقد صـــّورت الكثير مــن الصور 
والفيديوهات في أوائل أيام الثورة بواسطة 
موبايلي، باإلضافة إلى أنني كنت متواجدًا 
فــي  مدينة »حــمــاة« أثــنــاء الــحــراك السلمي 
الكبير، وكنت أتواصل مع عدد من وسائل 
»تويتر«. وبعد  أو  »فيسبوك«  اإلعــام عبر 
خروجي من سورية ظلت وسائل التواصل 
كصحافيني،  لنا  مهمًا  مصدرًا  االجتماعي 
ُيضيف:  ه 

ّ
لكن للتواصل.  أو  لألخبار  ســواء 

»يـــجـــب الــتــعــامــل مـــع تــلــك الـــوســـائـــل بــحــذر 
شديد من ناحية نقل األخبار، ألنه من خال 
تجربتنا تــم تــنــاقــل الــكــثــيــر مــن الــشــائــعــات 

واألخبار الكاذبة بواسطتها«.
اإلذاعــيــة  املراسلة  تتحّدث  تجربتها،  وعــن 
ــقـــول: »فـــــي تــجــربــتــي  ــتـ نـــســـريـــن شـــلـــغـــني، فـ
ــان تـــأثـــيـــر وســـائـــل  ــ كــصــحــافــيــة جــــديــــدة، كـ
االتـــصـــال  وأدوات  االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل 
ــة أكــبــر  ــدًا عــــمــــومــــًا، ومـــنـــحـــتـــنـــي فــــرصــ ــيــ جــ
للحصول على املعلومات، إن كان من مراكز 
الــشــهــادات الحية  املـــقـــاالت أو  األبـــحـــاث أو 
من الناس. كما أنها تزيد فرصة اإلعامي 
بالحصول السريع على املعلومة من خارج 
الــســيــاق الــرســمــي والــتــقــلــيــدي املــعــتــاد في 
اإلعــــام والــصــحــافــة، لــكــن مــع وجـــود عقبة 
ــــدة، هــي أن دقـــة املــعــلــومــة تــحــتــاج إلــى  واحـ
اإلعــامــي على فرز  الخبيرة وقـــدرة  الــعــني 
املعلومات الصحيحة من غير الصحيحة، 
والـــربـــط الــعــقــانــي بـــني املــعــلــومــات، حيث 
الــواحــد،  الــحــدث  إن كثافة املعلومات حــول 
أكثر«. وتختم  تبرز  ذاتية اإلعامي  تجعل 
: »كثيرًا ما يقع اإلعاميون في فكرة  

ً
قائلة

املــعــلــومــات املــتــواتــرة بــني الــنــاس مــن دون 
رسائل  أو  كاذبة  أخبارًا  فيبثون  تدقيقها، 
تفيد ما يريده بالضبط الطرف الذي أطلق 

الشائعة«.

يعتمد الصحافيون على 
»فيسبوك« و»تويتر« في 

نشر مواّدهم

الذكيّة،  األجهزة  إلى  باإلضافة  االجتماعي،  التواصل  وسائل  اليوم  الصحافيون  يستعمل 
لمتابعة عملهم ونشره بسرعة. وينطبق هذا بشكل أساسي على المناطق الخطرة

ال تزال أغلب وسائل اإلعام العربية تعاني من رقابة 
مخيفة عــلــى مــحــتــواهــا، إن كـــان مــن قــبــل األنــظــمــة أم 
من قبل رؤساء التحرير املوالني في أغلبهم لألنظمة 
فــي دولـــهـــم. لــكــن يــبــدو أن أغــلــب الــصــحــافــيــني الــعــرب 
في  يفتقدونه  الــتــواصــل متنفسا  مــواقــع  فــي  وجـــدوا 
مؤسساتهم. على جدرانهم على »فيسبوك« و»تويتر« 
يكتبون ويغردون عن مواضيع ربما ممنوع تناولها 
في الوسائل اإلعامية التي يعملون فيها. يتحّدثون 
عن مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية. 
لكن على نفس مواقع التواصل، يحاول البعض اآلخر 
تغريدات  فينشرون  الحاكمة،  لألنظمة  والئــه  تثبيت 
مـــا هـــي ســــوى إعـــــادة صــيــاغــة لــخــطــاب الـــنـــظـــام. ومــا 

 خير دليل على ذلك. والافت أن 
ً
يدور في مصر مثا

يكتبه على حسابه  ما  بات يحاسب على  الصحافي 
الخاص على مواقع التواصل أكثر مما يحاسب عما 

يقوله في مؤسسته اإلعامية. 
 على صحافي أو حتى 

ً
هكذا يشن هجوم موجه مثا

فــنــان بسبب مــوقــف كتبه، ويــحــال فــي أحــيــان كثيرة 
إلى التحقيق نتيجة تغريدة أو تعليق لم يعجب هذا 

الرئيس أو ذاك الوزير. 
وبـــاكـــرًا أدركـــــت األنــظــمــة خـــطـــورة مـــواقـــع الــتــواصــل، 
ــع،  ــواقـ ــذه املـ ــزة لـــلـــرقـــابـــة، عــلــى هــ ــهـ ــدأت تــنــشــئ أجـ ــبـ فـ
تــحــت مــســمــيــات مختلفة مــنــهــا »مــحــاربــة اإلرهــــاب«، 

و»الحفاظ على األمن القومي«...

انتبه النظام يراقبك
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سّهلت مواقع التواصل عمل الصحافيين )بوسطن غلوب(

B

قضايا

نسيب شمس

أعلن الرئيس املصري، عبد الفتاح 
ــــاق قـــنـــاة الــســويــس  الــســيــســي، إطـ
ــار إلـــى أن بعضهم  الــجــديــدة، وأشــ
تصّور رفض القوات املسلحة املشروع الخاص 
ــويــــس، ألســــبــــاب تــتــعــلــق  ــســ ــاة الــ ــنــ بــتــنــمــيــة قــ
بخلفية الرئيس السابق، ولفت إلى أن موقف 
الجيش لم يتغير، باملوافقة على مشروع شرق 
املــصــري ال  الجيش  أن  التفريعة، وشـــدد على 
الوطنية ملصر،  املصلحة  أمــام  يقف  أن  يمكن 
ــذا ال يــتــعــلــق بــطــبــيــعــة الـــرئـــيـــس املـــوجـــود  ــ وهـ
»الثوابت واحـــدة، وصاحب  الحكم. وقـــال:  في 
القرار الوحيد في املشروع هي وزارة الدفاع«، 
وأوضــح أن التصور املاضي كــان إنشاء قناة 
مـــوزايـــة بــالــكــامــل، مـــع تــشــكــيــل لــجــنــة لــلــقــوات 
املسلحة لتدرسه، وتصبح مسؤولة عن إيجاد 
إلــى 10 كيلو متر بني  منطقة، عرضها مــن 7 
الــقــنــاتــني، عــلــى امـــتـــداد قــنــاة الــســويــس لعمل 
ــن  ــد. وأضـــــــاف: لـــكـــن، لــــدواعــــي األمـ ــديـ كـــيـــان جـ
الــقــومــي، خــصــوصــًا فــي ســيــنــاء، تــم استبعاد 
إنــشــاء قــنــاة، والعمل فقط على شــق 35 كيلو 
متر فقط، الفتًا إلى أن لسيناء وضعًا حساسًا، 
وأن ملحور قناة السويس دماغًا واحدة ممثلة 
في القوات املسلحة، وأن الجميع سيعمل تحت 
إشراف مباشر منها، مع التأكيد على مراعاة 
أمــــور األمــــن الــقــومــي بــالــعــمــل تــحــت مــظــلــة 22 
شركة مصرية. ولفت إلى أن مشروعات الحفر 
بــرأس  ستكون  للمشروع  األســاســيــة  والبنية 
مــال وطني من املساهمات املختلفة، تتضمن 
الــبــنــوك املــصــريــة واملـــواطـــنـــني، حــتــى األطــفــال 
5 و10  بقيمة  لهم  أســهــم صغيرة  سيتم عمل 

جنيه.

تفاصيل المشروع
ــــة لــألصــلــيــة،  ــــوازيـ ــدة مـ ــديــ ــاء قـــنـــاة جــ ــشــ 1ـــــــ إنــ
وتـــحـــويـــل املــنــطــقــة مـــن مـــجـــرد مــعــبــر تــجــاري 
إلــى مركز صناعي ولوجستي عــاملــي، إلمــداد 

وتموين النقل والتجارة.
2- طــرح مــشــروع تنمية قــنــاة الــســويــس ثاث 
ــبــــارك فــي  ــرتــــان فــــي عـــهـــد حــســنــي مــ مـــــــرات. مــ
حــكــومــتــي كــمــال الـــجـــنـــزوري وأحـــمـــد نظيف، 
والثالثة في حكومة هشام قنديل في أثناء عام 

حكم محمد مرسي.
3- يبلغ طول قناة السويس األصلية 190 كيلو 
متر، ويبلغ طول القناة الجديدة 72 كم، منها 
للقناة  وتعميق  توسعة  و37  جـــاف،  حفر   35

األصلية.
4- تنافست 14 مجموعة شركات على تنفيذ 
ــدة، وفــــــاز بـــهـــا تـــحـــالـــف يــضــم  ــديــ ــاة الــــجــ ــنـ ــقـ الـ

الجيش مع شركة دار الهندسة.
5- تشرف على إنشاء املــشــروع لجنة وزاريــة، 
يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتنفذه القوات 
املسلحة منفردة، وبالشراكة مع دار الهندسة 

ومكاتب خبرة عاملية.
6- يــتــكــلــف حــفــر الــقــنــاة الــجــديــدة 4 مــلــيــارات 
تــوفــيــر مليون  إلـــى  املـــشـــروع  دوالر، ويــطــمــح 
وظيفة، وتنمية 76 ألف كيلو متر على جانبي 
ــتــــصــــاح نـــحـــو 4 مـــايـــني فــــدان  ــنــــاة، واســ ــقــ الــ

وزراعتها.
7- تــمــويــل حــفــر الــقــنــاة الــجــديــدة ســيــكــون من 
املصريني وحدهم،  طرح على 

ُ
ت أسهم  عائدات 

ــات الــجــنــيــهــات  ــئــ ــرات ومــ وتـــــتـــــراوح بــــني عــــشــ
للسهم الواحد.

8- تــتــضــمــن خــطــة تــنــمــيــة قــنــاة الــســويــس 42 
مشروعًا، منها 6 ذات أولوية، وهي تطوير طرق 
»القاهرة السويس، اإلسماعيلية، بورسعيد«، 
إلــى طــرق حــرة، إنشاء نفق اإلسماعيلية املار 
لــلــربــط بــني ضفتي القناة  بــمــحــور الــســويــس 
»شرقًا وغربًا«، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد 
أسفل قناة السويس، لسهولة الربط واالتصال 
والــغــربــي إلقليم قناة  الــشــرقــي  القطاعني  بــني 
حــرة،  منطقة  نويبع  ميناء  تطوير  السويس، 
ــرم الــشــيــخ، وإنـــشـــاء مآخذ  وتــطــويــر مــطــار شـ
مــيــاه جــديــدة عــلــى تــرعــة اإلســمــاعــيــلــيــة، حتى 
موقع محطة تنقية شرق القناة، لدعم مناطق 

التنمية الجديدة.
السويس سيكون  قناة  النفق تحت  إنشاء   -9
األكــبــر مــن نوعه فــي الــشــرق األوســـط، ويتسع 
ألربع حــارات، وإقامة مطارين، وثاثة موانئ 

لــخــدمــة الـــســـفـــن، ومـــحـــطـــات لــتــمــويــل الــســفــن 
العماقة من تموين وشحن وإصاح وتفريغ 
ــامـــة وادي  ــادة الــتــصــديــر، وإقـ ــ الــبــضــائــع، وإعــ
السيليكون للصناعات التكنولوجية املتقدمة، 
إلــى  الــقــنــاة،  طـــول  عــلــى  ومنتجعات سياحية 
جانب منطقة ترانزيت للسفن ومخرج للسفن 
الــجــديــدة، مــا ســيــؤدي إلــى إيــجــاد مجتمعات 

سكنية وزراعية وصناعية جديدة.
10- خطة حفر القناة الجديدة تستغرق ثاث 
سنوات، وقــال السيسي إنه أمر باالنتهاء من 

الحفر في عام واحد فقط.

غموض
ُبــدئ بتنفيذ املشروع في ظل صــراع خفي، أو 
مخفي، حول حقيقة هذا املشروع الذي ُيسوق 
للمصريني عــلــى أنـــه مــشــروع تــنــمــوي ضخم، 
ــراداٍت، قد  ــ يتوقع خــبــراء االقــتــصــاد أن يــدر إيــ
تــصــل إلـــى 100 مــلــيــار دوالر ســنــويــًا )اإليــــراد 
الــحــالــي 5 مـــلـــيـــارات دوالر ســنــويــًا تــقــريــبــًا(، 
تساهم في حل األزمات التي تعاني منها مصر 
ــادة الــتــوزيــع العمراني  حــالــيــًا، إلـــى جــانــب إعــ
والـــجـــغـــرافـــي لــلــســكــان، مـــن خــــال مــشــروعــات 
نحو  استصاح  متكاملة، تستهدف  عمرانية 
4 مايني فدان وزراعتها. لكن، تكتنف املشروع 
نــقــاط غــامــضــة، تــثــيــر الــشــكــوك بــشــأن جـــدواه 

وأهميته في رأي بعض املصريني.
املهندس نائل الشافعي، وهو مؤسس موسوعة 
ــديـــر شــركــة  ــاحـــب ومـ ــا، وصـ ــديـــرهـ املـــعـــرفـــة ومـ
اتصاالت في الواليات املتحدة، ومحاضر في 
معهد ماساتشوستس للتقنية، واالستشاري 
لهيئات دولية وعاملية، منها هيئة االتصاالت 
املتحدة  األمــم  وبرنامج  األميركية  الفيدرالية 
اإلنــمــائــي عــن خصخصة قــنــاة الــســويــس في 
ماليًا،  التنفيذ  ممكن  املــشــروع  يــقــول:  مــصــر. 
فتكلفة حفر 30 كيلومتر في الرمل ليست أمرًا 
 للدولة. كما، وأنه بعد طول ثرثرة منذ 

ً
معضا

مــطــلــع الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن عــن تنمية 
محور قناة السويس، فإن ازدواج كل، أو جزء 
من املجرى املاحي للقناة، هو املتاح تعاقديًا، 
فــاملــدخــل الشمالي تــم تــأجــيــره فــي 2009 مدة 
الدنماركية. واملدخل  49 عامًا لشركة ميرسك 

تــمــويــلــه. فيجب أن يــكــون الــتــعــامــل مــع البنك 
الدولي في العلن، ووضع مقترحاته في نقاش 
وطني، ُيمحص كل منها بما فيه لخير الباد. 
ويــمــنــح ذلـــك الـــحـــوار الــوطــنــي قـــوة تفاوضية 

للدولة في تعاملها مع البنك الدولي.

نقاط استفهام
أعلن السيسي أن تمويل املشروع سيكون من 
طرح أسهم وسندات له. وهنا، تبرز تساؤالت: 
مــا هــو الــعــائــد/الــدخــل الـــذي سيسدد األسهم 
والسندات؟ اإلجابة: حيث أن التفريعة املقترحة 
ليست مشروعًا قائمًا بذاته، فالسفن املارة به 
. لذلك، 

ً
ال يمكن أن تدفع رسمًا إضافيًا منفصا

السندات سيكون  األســهــم وســـداد قيمة  عائد 
من الدخل املعتاد ملرور السفن بقناة السويس. 
إذن، ستكون األسهم في شركة قناة السويس 
نفسها، والتي ظلت، منذ تأميمها، ملك الدولة 
املــصــريــة، على الــرغــم مــن إعـــان عبد الناصر 
في 1956 أنها شركة مساهمة مصرية. ولكن، 
ظلت الدولة مالكة جميع األسهم. وكم ستكون 
الــنــســبــة مــن دخـــل قــنــاة الــســويــس املخصصة 
لــألســهــم؟ أو عــلــى األصــــح، بــكــم ســيــتــم تقييم 
لكي  الــيــوم،  الــســويــس،  لقناة  السوقية  القيمة 
يتم حساب نسبة األسهم املطروحة للمشروع؟
 8 لرقمي  بــحــذر وخـــوف كثيرين  النظر  يجب 
مليار دوالر و80 مليار دوالر اللذين ذكرهما 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي فـــي خــطــاب 
إعان املشروع. ويؤمل أن ال يستخدم بعضهم 
بيعه/ سيتم  مــا  نسبة  لتعظيم  ــام  ــ األرقـ تــلــك 
السويس لصالح مقاولي  قناة  مصادرته من 
املـــشـــروع الــصــغــيــر. وال بــد مــن تجنب الخلط 
ومــشــروع  للتفريعة  املـــحـــدودة  التكاليف  بــني 

التنمية.

مــدة 49 عامًا  فــي 2009  تأجيره  تــم  الجنوبي 
)أصبحت دبي  البريطانية  أو  آنــد  بي  لشركة 
الــعــاملــيــة لــلــمــوانــئ(، فــلــم يــبــق ســــوى املــجــرى 

املاحي للقناة.
استهل الرئيس السيسي سرده قصة املشروع 
بــأنــه طــلــب مــن الــبــنــك الـــدولـــي تــرشــيــح شركة 
ملشروع  املــقــدمــة  الهندسية  الــعــروض  لتقييم 
ــا كـــانـــت الــحــلــول  تــطــويــر قـــنـــاة الـــســـويـــس. وملــ
السياسية، وليست الهندسية، تخّصَص البنك 
الــدولــي، ولــتــطــرق الــرئــيــس فــي خــطــاب لــه إلى 
أهمية إنجاز شبكة الطرق الجديدة )الخاصة 
غضون  فــي  للمحافظات(  الــجــديــد  بالتقسيم 
استهاك  ترشيد  أهمية  إلـــى  تطرقه  ثــم  عـــام، 
مياه الري. ثم ختم بوجوب استعداد املصريني 
لتحمل ثــاث سنوات من شح املياه في أثناء 
مـــلء خــــزان ســـد الــنــهــضــة، )وذلـــــك يــعــنــي أنــنــا 
رضخنا ملطالب إثيوبيا من دون أي تفاوض 
معها(. ذلك كله يدفعنا إلى تخمني أن املشاريع 
الــثــاثــة جـــزء مــن حــزمــة مــشــاريــع وســيــاســات 
الدعم.  الــدولــي، مع خفض  البنك  مقترحة من 
وال عــيــب فــي أن يــكــون مـــشـــروع، أو أكــثــر، من 
العلن  ُيطرح على  الدولي، طاملا  البنك  اقتراح 
املـــشـــروع املــقــتــرح بــالــكــامــل، ودوافـــعـــه وســبــل 

مـــن ســيــحــدد قــيــمــة األصــــــل، قـــنـــاة الــســويــس، 
ــافــــة؟ وهــيــكــل املــلــكــيــة املــســاهــمــة  وقــيــمــة اإلضــ
ــهـــم املــطــروحــة  ــدد األسـ ــ الـــجـــديـــدة لــلــقــنــاة؟ وعـ

للبيع/الخصخصة؟
السندات تكون بضمان أصل ثابت، وهو، في 
هــذه الــحــالــة، »قــنــاة الــســويــس« نفسها. يعني 
فما هو  السويس.  لقناة  السندات رهنًا  طــرح 
املبلغ الذي ستصدر به السندات؟ وما الجهة 
املــصــدرة لها؟ ومــا الــغــرض مــن املبلغ؟ وكيف 
طرح السندات؟ في 

ُ
ترى الدولة سداده؟ أين ست

بورصة نيويورك أم بورصة لندن؟ وكلتاهما 
تــفــرضــان عــلــى الهيئة املـــصـــدرة لــلــســنــدات أن 
تــلــتــزم بــالــقــانــون املــحــلــي لتلك الــبــورصــة، في 
حال نشوب خاف بني مشتر للسند ومصِدره.
الـــدولـــة املــقــتــرضــة  الـــتـــي عــلــى  ضــمــن األوراق 
التوقيع عليها، للقيام بطرح سندات سيادية 
فــي بورصتي نــيــويــورك ولــنــدن، تــوجــد ثاثة 

إذعانات خطيرة:
األول: ترتضي الدولة طارحة السندات بقانون 
واليـــة نــيــويــورك )أو الــقــانــون اإلنــجــلــيــزي في 
حــالــة بــورصــة لــنــدن( لــاحــتــكــام بــني مشتري 

السندات والدولة املصدرة للسند.
للسند( عن  )املــصــدرة  الــدولــة  تتنازل  الثاني: 
الــحــصــانــة الـــســـيـــاديـــة املــكــفــولــة فـــي الــقــانــون 
الدولي للكيان الحكومي وملمتلكاته، وترضى 
بالتقاضي حسب القانون املحلي )لنيويورك 

أو لندن(.
الثالث: تقبل الدولة املصدرة للسند، في حالة 
نشوب نزاع بينها وبني أحد حملة السندات، 
بالتقاضي في هيئة تحكيم محلية )نيويورك 
أو لندن(. ولحكم التحكيم صفة حكم قضائي 

من محكمة محلية، وواجب النفاذ.
وذكر أحد املصادر أن بند تسوية النزاعات بني 
الشركة االستشارية وقناة السويس في تنفيذ 
املــــشــــروع يــتــضــمــن مــجــمــوعــة خــــطــــوات، تــبــدأ 
الــطــرفــان،  يجتهد  أن  عــلــى  الــوديــة  بالتسوية 
قدر استطاعتهما، في تسوية ودية للنزاعات 
التي تنشأ، أو تكون ذات صلة بهذا العقد أو 
تــفــســيــره. ثــم الــطــريــقــة الــثــانــيــة، بــالــلــجــوء إلــى 
التحكيم، طبقًا للبند الثاني لتسوية املنازعات 
الذي ينص على أن أي نزاع بني الطرفني، فيما 
يــتــعــلــق بــــاألمــــور الـــتـــي تــنــشــأ بــمــقــتــضــى هــذا 
ر تــســويــتــهــا وديــــًا خــال 

ّ
الــعــقــد، والـــتـــي يــتــعــذ

30 يــومــًا بــعــد تــلــقــي أحــــد الــطــرفــني طــلــبــًا من 
الطرف الثاني بالتسوية الودية، يمكن ألي من 

الطرفني طرح النزاع إلى التحكيم.
ينص عقد االستشاري )دار الهندسة العاملية 
في لندن( على أنه، في حال وقوع خاف بينه 
وبني املالك )هيئة قناة السويس أم الدولة أم 
إلــى  ســيــذهــبــان  لــلــجــيــش؟(  الهندسية  الهيئة 
الــتــحــكــيــم. فـــي لــنــدن أم فـــي الـــقـــاهـــرة، وحسب 
ــلـــيـــزي أم املــــصــــري؟ ولـــلـــدولـــة  الـــقـــانـــون اإلنـــكـ
املــصــريــة تــاريــخ ســيء فــي خــســارة تقريبًا كل 
قضايا التحكيم الدولي التي دخلت فيها منذ 
1860. املهم في هذا املشروع الصغير، باملقارنة 
الــســادات لقناة السويس في  أنــور  بتوسعات 
السويس،  قناة  خصخصة  هو  السبعينيات، 
ــه الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي مــنــذ  ــ وهــــــو هــــــدف نــــــــادى بـ
مبارك  أجله جمال  من  وناضل  السبعينيات، 
التسعينيات. وقــرار بيع،  ورجــالــه منذ مطلع 
ــا تــمــلــكــه مـــصـــر، وهــو  أو خــصــخــصــة أغـــلـــى مـ
يــتــرك لُيفهم عرضًا  الــســويــس، يجب أال  قــنــاة 
في سياق إعان عن مشروع ضئيل، باملقارنة 
بــقــيــمــة الــقــنــاة نــفــســهــا. بـــل يــجــب طــــرح األمـــر 
الــعــام، وعــرضــه فــي استفتاء شعبي،  للنقاش 
فالقناة التي ُحفرت بــأرواح املصريني، لتبقى 

ملكًا للشعب، ال يمكن التفريط فيها بسهولة.
)إعالمي وباحث لبناني(

مشروع قناة السويس الجديدة!
غموض وأسئلة ومخاوف

السويس  قناة  من دخل  النسبة  وكم ستكون 
لــأســهــم؟ أو عــلــى األصـــــح، بكم  املــخــصــصــة 
السويس،  لقناة  السوقية  القيمة  تقييم  سيتم 
ــة األســــهــــم  ــبـ ــتــــم حــــســــاب نـــسـ ــــكــــي يــ ــوم، ل ــ ــيــ ــ الــ
ــلـــمـــشـــروع؟ يـــجـــب الـــنـــظـــر بــحــذر  املـــطـــروحـــة لـ
وخوف كثيرين لرقمي 8 مليارات دوالر و80 
ــرئــيــس عبد  ال ــلــذيــن ذكــرهــمــا  ال مــلــيــار دوالر 
املــشــروع.  إعــالن  فــي خــطــاب  السيسي  الفتاح 
ــام  ــ وُيـــؤمـــل أال يــســتــخــدم بــعــضــهــم تــلــك األرقـ
بيعه/ سيتم  ما  نسبة  لتعظيم  سيستخدمها 

مقاولي  لصالح  السويس  قناة  من  مصادرته 
املشروع الصغير. وال بد من تجنب الخلط بني 
التكاليف املحدودة للتفريعة ومشروع التنمية. 
مـــن ســيــحــدد قــيــمــة األصـــــل، قـــنـــاة الــســويــس، 
وقــيــمــة اإلضـــافـــة؟ وهــيــكــل املــلــكــيــة املــســاهــمــة 
ــم املــطــروحــة  ــهـ ــدد األسـ ــ ــلــقــنــاة؟ وعـ الـــجـــديـــدة ل
بضمان  تكون  السندات  للبيع/الخصخصة؟ 
ــذه الـــحـــالـــة، »قـــنـــاة  ــ ــو، فــــي هـ ــ ــابــــت، وهــ ــل ثــ ــ أصـ
رهن  السندات  طرح  يعني  نفسها.  السويس« 

السويس. لقناة 

ضبابية مسار األسهم

التفريعة المقترحة 
ليست مشروعًا قائمًا 

بذاته، فالسفن المارة به 
ال يمكن أن تدفع رسمًا 

إضافيًا منفصًال

المهم في هذا المشروع الصغير، بالمقارنة بتوسعات أنور السادات لقناة السويس في السبعينيات، هو خصخصة قناة 
السويس، وهو هدف نادى به البنك الدولي منذ السبعينيات، وناضل من أجله جمال مبارك ورجاله منذ مطلع التسعينيات

باخرة تعبر إلى قناة السويس )فرانس برس(

أعمال حفر في مشروع تطوير قناة السويس )األناضول(

المشروع  حجم  في  شديدة  مبالغة  هناك 
فيه.  المطلوبة  العمالة  وحجم  وتكلفته، 
كيلومترا   30 طولها  قناة  شــق  فتكلفة 
أي  دوالر،  مليون   150-100 يتعدى  أال  يجب 
أقل من مليار جنيه. ويجب أن تطرح كراسة 
بذلك.  السويس  قناة  هيئة  من  مواصفات 
هذا  مثل  بتمويل  كفيل  الحالي  القناة  دخل 

المشروع الصغير، والذي يُفترض أن يسترد.

وعن »السويس« يبالغون
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فقط،  التسلق  هواية  على  مقتصرًا  للطبيعة 
فــقــد كـــان خـــال زيـــاراتـــه املــتــكــررة إلـــى لبنان 
يسير فــي وادي قــاديــشــا، وهــو أعــمــق وديــان 
لبنان، يقع في منطقة بشّري في الشمال على 

ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر.
استمر بحث الشاب املغامر عن جبال أخرى 
حقيبته  حمل   ،2008 أكتوبر  وفــي  يتسلقها. 
وانطلق في اتجاه تنزانيا للصعود إلى جبل 
ــك الجبل  ــع اخــتــيــاره عــلــى ذلـ كــلــمــنــجــارو. وقـ
بالتحديد، ليس بسبب ارتفاعه البالغ 5985 
ــمــا، أيــضــًا، »بسبب تــنــّوع الطبيعة 

ّ
مــتــرًا، وإن

فيه مــن سفحه وصـــواًل إلــى قمته«. وأضــاف: 
الجبل وسط غابات استوائية  »نبدأ صعود 

ــع ارتــفــاعــنــا وانــخــفــاض منسوب  كــثــيــفــة، ومـ
أكثر  صخرية  الطبيعة  تصبح  تباعًا،  املــيــاه 
إلى  عند وصولي  كانت  الدهشة  لكن  فأكثر، 
قمة الجبل الجليدية. لم أتوقع أن أرى جليدًا 

سهى ابو شقرا

ــرت رحلة املصّمم الفني، أشرف 
ّ
أث

ــل كـــلـــمـــنـــجـــارو  ــبــ ــــي، إلـــــــى جــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
على حياته، ووصف  كبير  بشكل 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ »الـ ـــ شــــعــــوره فــــي حـــديـــثـــه لـ
إلــى جبل كلمنجارو غّير نظرتي  »صــعــودي 
الذي  القاسي  الجبل  ذلك  وللطبيعة.  للحياة 
أظــهــر ضــعــفــي فـــوق مــرتــفــعــاتــه حــتــى حـــدود 
االســتــســام، هــو ذاتـــه عــاد وكــافــأنــي ومألني 
بمشاعر التفوق والقوة، التي ال تقهر عندما 
وصــلــت إلــى قمته. وبــعــد إنــجــاز رحلتي إلى 
الجبل العظيم، وعندما تاقت عيناي بعيني 
أن  شــعــرت  غــومــبــي،  فــي محمّية  الشمبانزي 
شيئًا في أعماقي قد تبّدل، ولم أعد سوبرمان 
ــــذي تــســلــق كــلــمــنــجــارو بـــنـــجـــاح«. اخــتــصــر  الـ
ــقــه جــبــل كــلــمــنــجــارو في 

ّ
أشــــرف تــجــربــة تــســل

تــنــزانــيــا، والــســيــر فــي غاباتها والــغــوص في 
طبيعتها، بالقول: »ذهبنا إلى سيناء، وهناك 
دفعنا حماسنا لصعود جبل سانت كاترين، 
وهـــــو أعـــلـــى جـــبـــل فــــي مـــصـــر )1586 مـــتـــرًا(. 
مرات  ذلــك  بعد  وكررتها  التجربة  أسعدتني 
عدة. وكان الوصول إلى رأس الجبل كاملكافأة 

التي أنالها بعد التعب«.
لدى  أكثر  التسلق  فكرة  نضجت  مصر،  بعد 
أشـــرف، وصـــار يبحث عــن الجبل األعــلــى من 
ســانــت كــاتــريــن. وقـــاده بحثه إلــى أحــد جبال 
تايلند والذي يبلغ ارتفاعه نحو 3000 متر. » 
كانت الرحلة إلى تايلند رائعة، رأيت طبيعة 
التسلق  أمــتــعــنــي  مــصــر.  عــن  تــمــامــًا  مختلفة 
وســـط األشـــجـــار الــكــثــيــفــة والــطــبــيــعــة الغنية 
بــأشــكــال الــحــيــاة فــيــهــا«. لــم يــكــن حــب أشــرف 

لوحة دمعة بعين طفل 
تستطيع إيصال رسالة أكثر 
من مشهد طائرة تقصف

الطبيعة أقوى من 
اإلنسان، لذلك عليك أن 

تنصت لها جيدًا

2223
منوعات

بالنسبة  كلمنجارو،  يميز  مــا  أفــريــقــيــا«.  فــي 
ـــه جبل قــائــم لــوحــده، ال تحيط به 

ّ
ألشـــرف، أن

 فهي 
ً
إفرست مثا أيــة مرتفعات، على عكس 

لم يكن يعرفه  عبارة عن سلسلة جبال. ومــا 
 هناك شروطًا ملزمة ال بّد من التقيد 

ّ
أشرف أن

 
ّ
بها عند الصعود إلى كلمنجارو. ومنها، أن
، يرافقه 

ً
ق أن يصطحب معه دليا

ّ
على املتسل

طوال رحلته.
ــنــــي ســأحــمــل  ــنــــت أظــــــن أنــ ــقــــول أشــــــــرف: »كــ يــ
حقيبتي على ظهري وأصعد مع الصاعدين، 
إلــى قمة  ق، لــن يصل 

ّ
 املتسل

ّ
لــي أن تــبــنّي  لكن 

الجبل بنجاح من دون مرافق محلّي، لقساوة 
الرحلة، وكثرة املسالك على الجبل«.

رحــلــة صــعــود كــلــمــنــجــارو دامــــت ســتــة أيــــام. 
أعــّدت  مخيمات  فــي  ينامون  املتسلقون  كــان 
إحضار  أّمــا  الليلية.  لاستراحات  خصيصًا 
الـــطـــعـــام واملــــــــاء فــــكــــان مــــن مـــهـــمـــة أشـــخـــاص 

يصعدون الجبل يومّيًا لهذا الغرض. 
كان الشاب املرافق ألشرف مصدرًا ملعلوماته 
ودهشته في آن. وأخبر كيف كان مرافقه يقول 
له دائمًا ويكّرر Pole Pole  باللغة السواحلية، 
وهـــــي الـــلـــغـــة الـــرســـمـــيـــة فــــي تـــنـــزانـــيـــا، الــتــي 
التروي   

ّ
بــأن . »وقــد أقنعني 

ً
 مها

ً
تعني مها

القمة، وليس  إلــى  والــهــدوء، يجعاننا نصل 
السرعة«. 

للغاية بسبب  تسلق جبل كلمنجارو صعب 
زوايا االنحدار الحادة فيه، ونتيجة الضباب 
ه في بعض مناطقه. يشرح 

ّ
الكثيف الذي يلف

أشــــرف: »صــعــدنــا وســـط الــضــبــاب عــلــى مــدى 
أربـــع ســاعــات مــتــواصــلــة. كــانــت الــرؤيــة شبه 
مــنــعــدمــة، لـــم يــكــن مــمــكــنــًا الــصــعــود مـــن دون 
الدليل. كان يعرف الجبل بتفاصيله، يتحرك 
بسهولة وبراعة، ويصعد بخفة الغزال. كنت 

أراقــــــب حـــركـــة قــدمــيــه شــبــه الـــعـــاريـــتـــني فــوق 
الصخور وفوق الجليد«. ويعّبر عن استغرابه 
املــصــريــة »كـــان البــس شبشب، وأنــا  بلهجته 
أعلى  رابــع  العصا، وأصعد  إلــى  كنت استند 
العالم، كمن يقوم بإنجاز تاريخي،  جبل في 

وهو ماشي ومش فارقة معاه«!
مــرشــده  بــتــعــلــيــمــات  أشــــرف متمسكًا  زال  مـــا 
 »مـــهـــارة التسلق 

ّ
فـــي الــجــبــل ويــنــقــل عــنــه أن

إلــى قمة أوهــورو،  وحدها ال تكفي للوصول 
أعــلــى قــمــم كــلــمــنــجــارو، بـــل يــحــتــاج املتسلق 
ــفـــة«. ويــضــيــف »الــطــبــيــعــة  إلــــى حـــــواس مـــرهـ
أقوى من اإلنسان، لذلك عليك أن تنصت لها 
 على املتسلق 

ّ
جيدًا«. واختبر أشرف كيف أن

أن ينصت إلى جسده، يقول: »صعود الجبل 
بسرعة يسّبب أعراضًا قد تــؤدي إلى الوفاة. 
ــجــــني نــتــيــجــة  ــســ ــقـــص األوكــ ــة مــــع نـ ــرعـ ــالـــسـ فـ
االرتـــفـــاع، تسبب الــصــداع الـــذي يــتــحــول إلــى 
أن  املتسلق  على  وتقيؤ، عندها  حــاد  صــداع 
يــعــود أدراجـــــه وإاّل يـــمـــوت«. الــلــيــلــة األخــيــرة 
الــتــي سبقت وصـــول أشـــرف إلـــى قــمــة الجبل 
ــه. فــقــد  ــ ــانـــت اخـــتـــبـــارًا مــخــتــلــفــًا بــالــنــســبــة لـ كـ
ها »ليلة اكتشاف الذات بضعفها 

ّ
وصفها بأن

حاالت  أقصى  إلــى  »وصلت  يقول:  وقوتها«، 
الــتــعــب واإلرهـــــــــاق، فـــّكـــرت بــحــاجــتــي املــلــّحــة 
لـــلـــنـــوم، ورغـــبـــتـــي الـــعـــارمـــة فـــي وجـــبـــة طــعــام 
لذيذة، اقتربت من االستسام، وصرت أسأل 

نفسي أنا بعمل ِكدة ليه«؟
ــة مــــع شــــروق  ــمـ ــقـ ــى الـ ــ ــنـــد وصــــولــــه إلــ ــكـــن عـ لـ
الشمس، »نسيت تعبي وكل الصعوبات التي 
قطعتها، والخطر الذي اجتزته، وأدركت وأنا 
أنزل الجبل أنني قد أعيد التجربة من جديد«.

بــدأ أشــرف مغامرة من نوع  بعد كلمنجارو، 
ــارة مــحــمــيــة غــومــبــي من  ــ آخــــر، فــقــد كــانــت زيـ
ضمن برنامج رحلته. أمضى يومني ونصف 
الــيــوم لــلــوصــول إلــيــهــا، وهـــي أصــغــر حديقة 
ى 

ّ
وطنية في تنزانيا. هي عبارة عن جبل مغط

بغابات مطيرة، يطل على بحيرة تنجانيقا. 
قطع البحيرة بالقارب مدة 6 ساعات. وصل 
أشــــرف إلــــى املــحــمــيــة ورأى الــشــمــبــانــزي عن 
قرب، »عندما التقت عيناي بعينيه، لم أعرف 
ا كــان يتفرج على اآلخــر، أنــا أم هــو؟«. 

ّ
من من

 »رؤية الشمبانزي كانت من املكافآت 
ّ
وأكد أن

 ،
ً
الــكــبــرى لــي فــي تــنــزانــيــا، كــانــت أمــــرًا مــذهــا

أنــســتــنــي كــلــمــنــجــارو، واإلحـــســـاس بالنشوة 
عند قمته«. بعد كلمنجارو زار أشرف النيبال 
ـــام 2010، وصـــعـــد إلــــى جــبــل هــيــمــايــا  فـــي عـ

أنابورنا. 
أميركا  اليوم عن جبال  أشــرف تبحث  عيون 
الاتينية، وتحديدًا جبال بوليفيا وتشيلي، 
كــمــا هي  تــبــق  لــم  الطبيعة   

ّ
أن يعتبر  ـــه 

ّ
أن إاّل 

وهذا  كثيرًا.  فيها  اإلنسان  تدخل  فقد  هناك، 
األمر يبعده عن الطبيعة وال يقّربه منها.

I I

مناسبةمغامرة

طبخةمقابلة

حنين عمر

الجزائرّية  الكرانتيكا  أكلة  تناول  يقتصر  ال 
عــلــى الــفــقــراء فــقــط، بــل يــتــجــاوز ذلـــك إلـــى كل 
الــشــرائــح االجــتــمــاعــيــة مــن دون اســتــثــنــاء. ال 
لذيذ  بطعم  تمتاز  ها 

ّ
بأن فقط،  السبب  يكمن 

أيضًا،  ــمــا، 
ّ
إن ولــه خصوصية محلية عميقة، 

ــة الــتــاريــخــيــة  ــهـــويـ ــزء مــــن ذاكـــــــرة الـ ألنـــهـــا جـــ
الـــتـــي يــعــتــنــي بــهــا الـــجـــزائـــريـــون ويــعــتــبــرون 
الحفاظ على أصالتها من مقومات وجودهم 

وتوريثها لألجيال القادمة.
ــاء وطــحــني  ــ ــــزج املــ تــصــنــع الــكــرانــتــيــكــا مــــن مـ
الحمص واملــلــح والــزيــت، وقــد يــضــاف إليها 
الــبــيــض أحــيــانــًا فــي الــوصــفــات الــحــديــثــة. ثــّم 
تــطــهــى داخــــل الــفــرن حــتــى تــصــبــح ذات قــوام 
مـــتـــمـــاســـك وتـــتـــكـــون فـــوقـــهـــا طـــبـــقـــة مـــحـــمـــّرة 
وتقدم  مباشرة  سحبها  يتم  بعدها  خفيفة، 
إّمــا في شكل قطع مربعة ملن يرغب  ساخنة، 

والحرية وغيرها من املواضيع التي فرضت 
نــفــســهــا عــلــى لــوحــاتــه »قــضــيــة وطـــن يبحث 
عــن نفسه«. يــحــاول الــدنــان الـــذي تــرعــرع في 
مخيم عني الحلوة، في كنف عائلة فقيرة أن 
يبني  لــوحــاتــه،  فــي  فلسطني  يجسد صـــورة 
»العودة يومًا  األفــق  هواجسه على تطلعات 
 ريشته تنتمي للمدرسة 

ّ
ما إلى األرض«. وألن

 
ّ
ــه يــرى أن

ّ
الــواقــعــيــة فــي الــفــن التشكيلي، فــإن

أسلوبه مميز بالتركيز على الوجوه، شارحًا 
أن  الجديد«: »أحــب  إلــى »العربي  في حديثه 
أرسم مامح الوجوه، فهي تحوي إحساسًا ال 
يمكن إخفاؤه، في الوجوه عبارات وروايــات 
فهي  حقيقتها  على  أظهرناها   

ْ
إن وعــاطــفــة، 

تكفي لتّعبر عما بداخلنا«.
ـــ 28 عــامــًا مـــن قــواعــد  يــنــطــلــق الـــدنـــان ابــــن الــ
ه بهالة خاصة. 

ّ
رئيسية مّكنته بأن يحيط فن

تكمن األولى في »التعبير املنطقي الواقعي«، 
الــافــت واألهــم  الفني  فــي »اإلبــهــار  والثانية 
عــنــده«، يقول:  البساطة، وهــذه ميزة خاصة 
»قدمت إنــجــازًا في أعمالي التي حــازت على 

خليل العلي

ــــان 
ّ
يـــرســـم الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي أحـــمـــد الــــدن

لــلــوطــن وقــضــيــتــه، يــرســم لــلــحــيــاة والــشــجــر 
والحب، والحرية في آن واحد. لكن على الرغم 
مــن ألـــوان أحــمــد املــعــبــرة، الــتــي تقص حكاية 
ه لم تتح الفرصة ألحمد 

ّ
شعب مقهور، إال أن

إلظهار موهبته إال من خال معرض صغير 
خجول، في منطقة صيدا جنوب لبنان، على 
هــامــش احــتــفــاالت تــخــّص طــاب الجامعات، 
له مشاركة صغيرة فيها. يسجل  وقد كانت 
البيانية  املعالم  مــن خــال رسوماته  ــان 

ّ
الــدن

لــلــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــتـــي يــبــحــث عنها 
أقـــرب إلــى الحقيقة منها إلى  بــني رســومــات 
»هواية«.  خيال فنان يريد أن يرسم ملجرد الـ
ــان الــــتــــي حــاكــى  ــ ــدنـ ــ ــّكـــلـــت لــــوحــــات الـ فـــقـــد شـ
ــان، فــلــســطــني،  ــســ ــرأة، الــطــفــولــة، اإلنــ ــ ــ فــيــهــا املـ

في تناولها بطريقة خفيفة، أو توضع داخل 
رغــيــف مــن الــخــبــز، وهـــي الــطــريــقــة التقليدية 
لتقديمها، كما يتم تتبيلها بالكّمون لتسهيل 
هضمها عــلــى املــعــدة. ويــضــاف إلــيــهــا عـــادة، 
ــاّرة تــســّمــى »الــهــريــســة«،  ــ ــراء حــ ــمـ صــلــصــة حـ
وذلــك ملن يرغب في تجربة طعمها بنكهتها 
ــة. وقــــــد يـــلـــجـــأ آخــــــرون  ــ ــّيـ ــ ــلـ ــ اإلســــبــــانــــيــــة األصـ
إلــــى إضـــافـــة الــجــن واملــايــونــيــز والــكــاتــشــاب 

والزيتون، ومختلف النكهات األخرى.
يعود تاريخ اختراع أكلة الكرانتيكا إلى القرن 
الــســادس عشر، وإلــى الحصن األثــري سانتا 
كــلــوز الــواقــع على أعــلــى جبل املــارجــاجــو في 
مدينة وهران، والذي ما زال شاهدًا على ذلك 
العصر إلى يومنا هذا. إذ كان معقل الجيوش 
ــة الــــتــــي فــــرضــــت ســيــطــرتــهــا عــلــى  ــيـ ــانـ ــبـ اإلسـ
الوقت. وأثناء إحــدى املعارك  املدينة في ذلك 
كانوا يحاولون  الذين  املسلمني  بينهم وبني 
فتح املدينة، تم حصار الجيش اإلسباني مما 
الــبــقــاء داخـــل الحصن حتى نفد  أجــبــره على 
الطعام من املخازن. ولم يبق منه سوى طحني 
عـــادة ذا أهمية تذكر.  لــم يكن  الـــذي  الحمص 
ــام الــجــوع الــشــديــد والــحــاجــة إلــى الــغــذاء،  وأمـ
اخترع الجنود اإلسبان هذه األكلة وطبخوها 
ها 

ّ
بما بقي لديهم من ملح وماء، ليكتشفوا أن

ذات طــعــم طــّيــب. فــانــتــشــرت مــنــذ ذلـــك الــحــني، 
وامتدت من وهران إلى جميع املدن الجزائرية 
األخــرى لتكون جــزءًا من عطر ذاكــرة التاريخ 
الــــذي مــا زال يــعــبــق فــي حــصــن ســانــتــا كلوز 

وعلى شواطئ تلك املدينة الساحرة.

الــســؤال، هل  يبقى  ولكن  الكثيرين«.  إعجاب 
يوجد من يدعم الفلسطيني داخل املخيمات، 
ويـــقـــّدم لـــه الـــدافـــع لــانــطــاق نــحــو التغيير. 
ــامــــة مــعــاهــد متخصصة  يــتــمــنــى أحـــمـــد »إقــ
لــلــرســم، وتــعــزيــز مــواهــب الــرســم فــي مــدارس 
األنـــــــروا، وإعـــطـــاء مــنــح لـــدراســـة الــفــنــون في 

الدول الغربية، ومشاركة الثقافات«. 
ق الدنان املتخصص بـ »الغرافيك ديزاين«، 

ّ
تعل

زه 
ّ
بالريشة واأللوان منذ نعومة أظافره، وحف

يطّور هواية  وأقــاربــه كي  أهله  املتابعة  على 
استطعت  إلى مرحلة  : »وصلت 

ً
قائا الرسم، 

تــحــقــيــق مـــا أريــــــد«. غــلــب طـــابـــع الـــحـــزن على 
أرضها  أطفالها،  حزينة،  »فلسطني  لوحاته 
كــلــهــا تـــصـــرخ، »أريـــــد أن أنــقــل الــحــقــيــقــة كما 
ــّرة، فالصورة أصــدق تعبير  املـ الحقيقة  هــي، 
الكام، الصور صادقة«. مضيفًا، »الرسم  من 
الــقــيــود، يحكي  الــتــحــرر مــن  فــن يخيط لعبة 
رســالــتــنــا، يــوصــلــهــا إلـــى كــل الــعــالــم مــن دون 
حـــاجـــة إلـــــى الــــكــــام، وأحـــيـــانـــًا لـــوحـــة دمــعــة 
بعني طفل تستطيع إيــصــال رســالــة أكثر من 
مشهد طــائــرة تــقــصــف، ورســومــاتــي شــواهــد 
ــع الــقــضــيــة الـــتـــي أســـعـــى أن أحــيــكــهــا  ــ مـــن واقـ
ــان ألّول 

ّ
الــدن لنستعيد وطننا«. شــارك  بفني 

فــي صيدا  التشكيلي  للفن  مــعــرض  فــي  مـــرة 
في  ورّكـــز  جامعية،  مــواهــب  مجموعة  ضمن 
رسوماته على الوجوه في لوحاته التي القت 
الــــزوار، مــا جعله يــقــول: »شعرت  إعجابًا مــن 
 أنني قدمت إنجازًا ما، وأنــا فخور جدًا 

ً
فعا

بذلك، وهذه خطوة أولى للنجاح«.

الكرانتيكا: طبق اخترعه اإلسبان في وهرانالفنان الفلسطيني أحمد الدنّان: رسوماتي شواهد من واقع القضية
موهبة الفنان التشكيلي 

أحمد الدنّان، قد ال 
تكون فريدة من نوعها، 

لكنّها مدفونة داخل 
أزقة مخيم عين الحلوة 
المحروم من كل شيء

تتميّز مدينة الناصرة 
في احتفالها بعيد 

الميالد المجيد. فهناك، 
في تلك األرض، 

ولد المسيح ونشأ ونشر 
محبّته

تعد الكرانتيكا من أشهر 
المأكوالت الشعبية 

الجزائرية التي ال يمكن 
االستغناء عنها، إذ 

نجدها في كل المطاعم 
وبأسعار زهيدة

الناصرة ـ نضال محمد وتد

تـــوافـــد عـــشـــرات اآلالف مـــن أهـــالـــي الــنــاصــرة 
إلــــى مــنــطــقــة ســـاحـــة الـــعـــني بــجــانــب كنيسة 
األرثوذكس، لاحتفال بإضاءة شجرة املياد 
بلدية  بالشراكة بني  تــّم تنظيمه  خــال حفل 
الــنــاصــرة ومــجــلــس الــطــائــفــة الــعــربــيــة لــلــروم 

األرثوذكس.
وتــّجــمــع الـــوافـــدون مــنــذ ســاعــات الــعــصــر في 
منطقة العني بانتظار إضــاءة شجرة املياد 
في الثامنة مساًء. وافتتحت األمسية بعروض 
فـــنـــّيـــة قـــدمـــتـــهـــا فـــرقـــة مـــوشـــحـــات تــرشــيــحــا 
لني ملياد يسوع 

ّ
بترانيم وتراتيل دينية مهل

املسيح )عليه السام(: »املجد لله في األعالي، 
وعلى األرض السام وبالناس املسّرة«.

وشـــــارك فـــي الــحــفــل شــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة 
وســـيـــاســـيـــة وديـــنـــيـــة مــــن جــمــيــع الـــطـــوائـــف، 
مــــن مـــطـــارنـــة وشــــيــــوخ وبـــمـــشـــاركـــة رئــيــس 
بلدية  الناصرة، علي ســام، وأعــضــاء  بلدية 
ــعــــرب: حــنــني زعــبــي،  الـــنـــاصـــرة، والــــنــــواب الــ
والــدكــتــور جمال زحــالــقــة، والــنــائــب د. باسل 
ومحافظ  اغبارية،  عفو  د.  والنائب  غطاس، 
ــائـــب الــســفــيــر األمــيــركــي  مــديــنــة نـــابـــلـــس، ونـ

ــانـــي.  وتـــحـــدثـــت مـــن على  ــونـ ــيـ والــقــنــصــل الـ
للروم  الطائفة  الحفل رئيسة مجلس  منصة 
ــا، قـــالـــت:  ــيـــدة عـــفـــاف تــــومــ األرثـــــوذكـــــس الـــسـ
»مــن مهد الــبــشــارة، نتذكر دمعة كــل محتاج 
وحزين، ونأمل أن يتحرر شعبنا الفلسطيني 
وأن تــقــوم دولــتــه املــســتــقــلــة. ونــتــذكــر مدينة 
املهد، شقيقة الناصرة، املعزولة خارج جدار 
الغالية  مدينتنا  على  معًا  ولنحافظ  الــعــزل، 

وأهلها الطيبني، وكل عام وأنتم بخير«.
الناصرة، علي  بلدية  ثم تحّدث رئيس  ومــن 
ســام، الــذي عايد جميع أبناء األمــة العربية 
بحلول  الــبــلــدان  جــمــيــع  فــي  والفلسطينيني 
عيد املياد املجيد، »وما نراه اليوم في مدينة 
الــنــاصــرة هــو الــوحــدة واملــشــاركــة بــني جميع 

أهالي البلد وخارجها«.
وقــالــت املــشــاركــة آيــة جــــرادات، مــن الــنــاصــرة: 
»الــجــو جميل جــدًا، ويــشــارك فــي الحفل عدد 
كبير مــن الــنــاس، يــأتــون مــن الــقــرى املــجــاورة 
لــلــنــاصــرة، وتــتــخــلــل الــبــرنــامــج أمــــور عــديــدة 
وبــمــشــاركــة فــنــانــني مــحــلــيــني ومـــن الـــخـــارج. 
 جــمــيــع الــــديــــانــــات يـــشـــاركـــون 

ّ
والـــجـــمـــيـــل أن

فــي هـــذا الــحــفــل. وبــمــهــرجــان املـــيـــاد، أجـــواء 
الناصرة رائعة جدًا، وهناك إمكانية التسّوق 

فـــــي عـــــــدة مــــــجــــــاالت، الــــــغــــــذاء واملــــنــــتــــوجــــات 
الفلسطينية األخرى«.

وقــال امطانس شــحــادة: »يفتتح حفل سوق 
املــيــاد فــي مدينة الــبــشــارة، الــنــاصــرة، حيث 
بــدأت البشارة بــوالدة يسوع املسيح، والبلد 
التي عاش فيها املسيح قرابة الـــ30 عامًا من 
ولجميع  للناصريني  والتسامح  املحبة  زرع 
الناصرة  وتعد  العالم.  أنحاء  كل  في  الناس 
ــالـــم املــســيــحــي  ــلـــعـ ــن أهــــــم املــــــــدن لـ ــ واحـــــــــدة مـ

بالتوازي مع بيت لحم والقدس«.
ــدأ ســـــوق املــــيــــاد فــــي الـــنـــاصـــرة  ــ ــ ــع: »بـ ــ ــابـ ــ وتـ
ــــاد، وهــــــذا االحـــتـــفـــال  ــيـ ــ ــــاءة شـــجـــرة املـ ــــإضـ بـ
األعياد،  فترة  لبداية  ورمــز  السنوي  الرمزي 
يأتي اآلالف لحضور هذا االحتفال، بمشاركة 
كل أجــزاء فسيفساء الناصرة. ومن هنا، من 
الناصرة، نتمنى عيدًا سعيدًا وسنة جديدة 
مليئة بالخير لجميع املحتفلني، ولكل األمة 
ــم نــحــتــاج هــــذه الــســنــة بـــالـــذات  الــعــربــيــة. وكــ
لرسم الضحكة على وجوه أطفالنا، فلم تكن 
في  ال  الفلسطيني،  عــلــى  ســهــلــة   2014 ســنــة 
الناصرة، وال في القدس، وال في غزة. وأتمنى 
أن تــكــون الــســنــة الــقــادمــة أجــمــل وتــحــمــل لنا 

بشرى تحرير«.

وجبة الكرانتيكا )العربي الجديد(

الصدفة هي التي قادت أشرف الفقي إلى أّول جبل تسلقه، ولم يكن قد تجاوز خمس 
عشرة سنة. يومها، قرّر وصديقه التنزه في أماكن لم يسبق أن اكتشفها في بلده مصر

جبـل
  كلمنجارو

مغارة الناصرة

حكواتي

دنيس أسعد

عيد امليالد عام 1966 في القدس. 
ــارات  ــّم احـــتـــالل الـــقـــدس الــغــربــيــة الـــتـــي شــمــلــت حــ ــام 48 تــ فـــي حــــرب عــ
الــقــدس  ــا  أّمـ الــقــدس العتيقة.  فلسطينية عـــدة تــم بــنــاؤهــا خـــارج أســــوار 
أنحاء  بباقي  إســوة  البريطاني  االنــتــداب  التي كانت تحت حكم  القديمة، 
التقسيم والــحــرب تحت وصاية األردنــيــن،  فلسطن، صــارت بعد قــرار 
وصار يفصل بن قسمي املدينة بوابة سميت »بوابة مندلباوم »، رّبما 
قرار  بــاالشــراف على  قاموا  الذين  البريطانين  الضباط  أحــد  اســم  على 
التقسيم، فلم يعد ُيسمح لفلسطينيي البالد بزيارة القدس والضفة. كما 
ُحرم أهل الضفة، القدس وغزة من العودة إلى بيوتهم أو زيارة ما تبقى 
ــه تم االتفاق بعد وقــف إطــالق النار 

ّ
أن من أهــل في باقي البالد. الظاهر، 

على اعطاء مسيحيي البالد تصاريح خاصة بزيارة القدس وبيت لحم 
في أيام عيد امليالد املجيد للشرقين والغربين، وكانت هذه فرصة للقاء 
األهل واألقارب الذين اضطروا إلى مغادرة البالد وصاروا الجئن في كل 
من األردن وسورية. وبالطبع في الضفة وغزة )قصص الكاتبة العكاوية 
سميرة عزام عن لقاءات األحبة عند بوابة مندلبوم تعّبر بشكل موجع 

وجميل عن الذي حصل(.
كان ألمي أخت راهبة في دير البندكتن الفرنسي على قمة جبل الزيتون 
في القدس، وهذا ما سّهل حصولها على تصاريح، عام بعد عام، في أيام 
العيد. كانت تتركني وإخوتي في رعاية جدتي وتسافر ألسبوع تزور 
أختها والدير الذي كان منزلها الثاني سنوات عدة. ال أدري ماذا حصل 
عام 1966، والــذي غّير خطط والدتي السنوية وقــّررت أن نصحبها، أنا 

وأخي، في رحلة الحج إلى القدس.
بدأت الرحلة بكثير من الترقب والقلق والفرح )نلت بسبب الرحلة شرف 
أول معطف في حياتي وكــان ألخــي األصغر مني(. سافرنا منذ  لبس 
ساعات الفجر األولى من حيفا إلى القدس عبر الطريق القديم الذي يمر 
بغور األردن وخصوصًا مدينة بيسان املهّجرة واستغرقت الطريق أكثر 
من 4 ساعات. وصلنا بوابة »مندلباوم« حوالي العاشرة صباحًا، وكان 
الطقس ماطرًا وباردًا، وأمامنا طابور طويل من الحجاج ينتظرون دورهم 
ألبس  آنــذاك،  الثامنة من عمري  والجمارك. كنت في  التصاريح  لفحص 
انته مال الناس الذين 

ّ
معطفًا أحمر، ولم أكن أعرف أّن أمي وضعت في بط

أوصوها بشراء فناجن الشاي الصيني وامللّبس والقاضمة وقمر الدين 
وباقي حلويات القدس املميزة. لم أفهم توتر أمي خالل عبورنا تفتيش 
 بعد سنوات عدة، حن سمعتها تحكي 

ّ
الجمارك، وشّدها املبالغ فيه إال

القصة لجارتنا.
 وحشة الدير وغموض 

ً
كل ما أذكره من القدس من تلك الرحلة األولى، أّوال

من(. لكن ما عّوضني عن 
ّ
ساكناته )هو دير محابيس راهباته ال يتكل

 
ً
هذا الرعب، كانت أسواق القدس املمتدة من درجات باب العامود دخوال
ارين. بهرني كطفلة تعيش بالخيال، 

ّ
إلى شارع خان الزيت وسوق العط

مدخل باب العامود بضخامة السور وبوابته الرهيبة، باإلضافة لبسطات 
ــم، أقــالم  الــشــاي والــقــهــوة الصينية، واألهــ الــحــلــويــات واملــالبــس، فناجن 
لم تكن هذه األمــور متوافرة  التي يزّينتها قّبة ذهبية.  امللونة  الرصاص 
البالد،  أي منتوج رفاهية من خــارج  ُيمنع استيراد  كــان  إذ  بــالدنــا،  في 
وكانت تسود حالة التقشف ديــارنــا. ال أذكــر من رحلة الحج األولــى أّيًا 
القيامة، وأنا  أبــدًا كنيسة  التي حضرتها، وال أذكــر  الدينية  من الطقوس 
الشموع.  ينا هناك وأشعلنا 

ّ
إليها وصل أخذتنا  املتدّينة،  أمي  أّن  متأكدة 

لم يبق في ذاكــرتــي ســوى خيرات القدس وطيبة أهلها حن وقــع كيس 
ة« أخي في شارع صالح الدين، فقام عدة شباب وصبايا في الشارع 

ّ
»كل

بجمعها وإعادتها لنا.
سألت أمي قبل فترة عن تفاصيل رحلة حجي األولى، وإذا ما زرنا بيت 
لحم حيث ولد املسيح. ضاقت أمي صبرًا من أسئلتي، فقالت: »وبعدين 
معك بيكفي تبحبشي وتنكشي جروحي«! سكت ألني تذكرت أّن أمي 
جبرت على ترك ديرها 

ُ
تحمل أحلى وأصعب الذكريات من القدس التي أ

الدير الذي  وهجر حلمها بأن تصبح راهبة لتتزوج من أبي، ابن عمها. 
آواها طفلة مشردة من قرية قيساريا املهجرة، والذي أمضت فيه أكثر 
من 8 سنوات، ال تعرف ما حصل لكل عائلتها بعد حرب 48. استطاعت 
فقط من خالل القنصلية الفرنسية في القدس، التواصل مع أهلها الذين 

هاجروا عام 48 وأقاموا في مدينة عكا، الجئن في الوطن.

الميالد في فلسطين

فنون وكوكتيل
السبت 20 ديسمبر / كانون األول 2014 م   28 صفر 1436 هـ  ¶  العدد 110  السنة األولىالسبت 20 ديسمبر / كانون األول 2014 م   28 صفر 1436 هـ  ¶  العدد 110  السنة األولى

Saturday 20th December 2014 Saturday 20th December 2014

المصمم الفني أشرف الفقي )العربي الجديد( )Getty( جبل كلمنجارو

الرسام أحمد الدنّان مع لوحاته )العربي الجديد(
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رحلة اكتشاف 
الذات وتحدي قوة 

الطبيعة



الــتــي تفترضها شــروط  مــن حجم املــفــارقــات 
ــار لــعــبــة الـــكـــبـــار.  ــغـ الـــلـــعـــبـــة: أن يــــــؤدي الـــصـ
التنفيذ،  حّيز  املقترح  هــذا  يدخل  تدريجيًا، 
ـــق الــكــومــيــديــا مـــن فــطــريــة األطـــفـــال 

ّ
مـــع تـــدف

ــبـــرى  ــي املـــــمـــــارســـــة الـــعـــمـــلـــيـــة ملــــفــــاهــــيــــم كـ ــ فــ
كالديمقراطية والحقوق واملسؤوليات، حيث 
يــتــعــامــلــون مــعــهــا بمنتهى الــجــديــة، ويـــرون 
الحال. هكذا،  أداة ناجعة لتغيير واقــع  فيها 
األطفال  وينهمك  االنتخابية  الحمالت  تبدأ 
االنتخابية.  وبرامجهم  لوائحهم  إعـــداد  فــي 
يترافق ذلك مع تغّيرات واضحة على مستوى 
الـــعـــالقـــات بـــن الـــطـــالب أنــفــســهــم، فــالــتــرشــح 

يقتضي عالقات تحكمها »السياسة«.
هكذا، يوظف العبدالله كاميراه ضمن اللعبة 
املرشحن  فيلتقي  )االنــتــخــابــات(،  املقترحة 
ويتحدثون عن أهدافهم وآمالهم وتطلعاتهم، 
لــتــظــهــر الــكــامــيــرا كــعــنــصــر خـــارجـــي، يسهم 
بالتوازي  اإليــهــام.  عملية  فــي  مباشر  بشكل 
مــع االشــتــغــال الــســابــق، تــتــلــّصــص الــكــامــيــرا 
ــقـــاشـــات تـــالمـــيـــذ اإلعــــــداديــــــة، فــتــبــدو  عـــلـــى نـ
ــًا يـــخـــزن فــــي ذاكــــرتــــه صــــورًا  ــيـ ــلـ ــًا داخـ ــبـ ــراقـ مـ
صامتًا  يتجّول  تلميذ  أنها  لو  كما  متفرقة، 
في ردهات املدرسة. من غرفة املستخدم، إلى 
ى 

ّ
التالميذ، مــرورًا بمصل عنف األساتذة مع 

املــــدرســــة،  تـــنـــّم  الـــصـــور بكليتها عـــن أفــكــار 
تتصارع، وتميط اللثام عن لغات اجتماعية 
تــتــأتــى مــن الـــخـــارج، ال تلبث أن تــوحــي بها 
تصرفات األطفال حينًا، أو األلفاظ والتعابير 

املباشرة في أحيان أخرى. 
املدرسة كفضاء  قبل بدء االنتخابات، تظهر 

درامــــــــي أســـــاســـــي، يــــبــــدو، لـــلـــوهـــلـــة األولـــــــى، 
 عن الخارج ومكتفيًا بجملة الشروط 

ً
مستقال

والــعــنــاصــر الــتــي يــمــتــلــكــهــا. ومـــا أن تنتهي 
االنــتــخــابــات، حــتــى يــبــدأ األطـــفـــال بالتفكير 
الحدود  لتتالشى  بحل مشكالت مدرستهم، 
الفاصلة بن الداخل والخارج. ما قبل اللعبة 
لــيــس كــمــا بـــعـــدهـــا، فــعــنــد الـــبـــدء بــمــواجــهــة 
املشاكل، يصطدم األطفال بمشاكل متغلغلة 
داخـــــل ســــور املــــدرســــة، ويــــبــــدأون بــمــواجــهــة 
قــضــايــا عــنــف وتـــحـــرش وأصـــولـــيـــات فــاعــلــة. 
بــإصــرار  يبتغون،  املنتخبن  األطــفــال  أن  إال 
منقطع الــنــظــيــر، إكــمــال هـــذه املــهــام الــشــاقــة. 
هــــكــــذا، نـــجـــدهـــم فــــي مـــشـــاهـــدهـــم مــــع الــكــبــار 
)املــعــلــمــن واملــــســــؤولــــن( أنـــــــدادًا يــحــاكــمــون 
الكبار ويشيرون بأصابع االتهام إليهم، وهو 
ما وجد معاداًل بصريًا له من خالل استحواذ 
املشاهد  املركز في غالبية  األطفال على  كتل 
املــشــتــركــة، فـــي حـــن كــانــت كــتــل شخصيات 
الفيلم، نحو أطراف  الكبار تبتعد، مع مــرور 

الكادر وزواياه. 
عــلــى مــســتــوى الـــصـــورة، ومــســتــوى الفاعلية 
فـــي الـــحـــدث، يـــــزداد حـــضـــور األطـــفـــال لحظة 
تــلــو األخــــــرى، كــمــا يــطــيــح الـــخـــارج بــالــداخــل 
عـــنـــدمـــا يـــتـــوجـــب عـــلـــى األطــــفــــال الـــبـــحـــث عــن 
املنبعث  الـــدخـــان  رئــيــســيــتــن؛  ملشكلتن  حــل 
مـــن حـــاويـــة الـــنـــفـــايـــات املـــالصـــقـــة لــلــمــدرســة، 
ــفــــوف جــــديــــدة الســتــيــعــاب  واســــتــــحــــداث صــ

أحمد باشا

 ،)2014( ــلـــس«  »املـــجـ فــيــلــم  يــعــلــن 
ــى، عـــن حــدثــه  ــ مــنــذ لــحــظــاتــه األولــ
ــي الـــــــذي ســـتـــبـــنـــى عــلــيــه  ــيـــسـ ــرئـ الـ
: سيقوم 

ً
كاملة الوثائقية  حكايته 

أطفال مدرسة تابعة لـــ«األونــروا«، في مخيم 
بتشكيل  األردن،  فـــي  الفلسطيني  الــســخــنــة 
بــرملــانــن، أو مجلسن، واحـــد لــلــذكــور وآخــر 
املــدرســة،  »مجتمع«  تطوير  بغرض  لــإنــاث، 
تعترض  التي  والصعوبات  املشكالت  وحــل 
الطلبة. هذا هو املقترح السينمائي في فيلم 
املـــخـــرج األردنـــــي الـــشـــاب، يــحــيــى الــعــبــدالــلــه، 
الذي قّدم عرضه الرسمّي األول في »مهرجان 

دبي السينمائي الدَولي«. 
الكوميدية  عــنــاصــره  الفيلم  مقترح  يستمّد 

حازم شيخو

ــلـــم »قــــاعــــة  ــيـ ال يـــســـعـــنـــا ونــــحــــن نــــشــــاهــــد فـ
ــيــــرًا فــــي بـــيـــروت  ــــرض أخــ جـــيـــمـــي«، الــــــذي عـ
ضــمــن »مــهــرجــان الفيلم األوروبــــــي«، إال أن 
 الشعير«، الذي 

ّ
نقارنه مع »الريح التي تهز

ــــى فـــي »مـــهـــرجـــان كــان  ــاز بــالــجــائــزة األولــ فــ
الــســيــنــمــائــي«، عـــام 2006. لــيــس الــســبــب في 
ذلك أن العملن من املخرج نفسه، البريطاني 
كن لوتش، بل أيضًا ألنهما يقاربان مكانن 

وزمانن متشابهن.
قـــد تــكــون املـــقـــارنـــة، بــكــل األحــــــوال، مجحفة 
ــًا أن  ــمـ ــــذي ُيــطــلــب مــنــه دائـ بــحــق املــــخــــرج، الـ
يـــكـــرر الــســويــة نــفــســهــا، إن لـــم يــتــجــاوزهــا، 
ــو األمـــــر الـــــذي يــرفــضــه صـــاحـــب »أرض  وهــ
وحرية« ويتحداه مع كل فيلم جديد؛ ولكنه 
مــجــحــف أيــضــًا بــحــق فــيــلــم »قــاعــة جــيــمــي«، 
الــذي لم يسع إلــى أكثر من مقاربة صغيرة 

ملرحلة محددة من حياة الناشط الشيوعي 
اإليرلندي جيمس غرالتون )باري وورد(.

يــفــتــتــح الــفــيــلــم بـــعـــودة جــيــمــس، أو جيمي، 
إلـــى قــريــتــه عـــام 1932، مــن نــيــويــورك، التي 
انــتــقــل إلــيــهــا عـــام 1909. يــتــوق جــيــمــي إلــى 
الــعــيــش حــيــاة هــادئــة، تــحــدوه رغــبــة بهجر 
ــفـــاء بــرعــايــة أمـــه،  ــتـ الــعــمــل الــســيــاســي واالكـ
والــعــنــايــة بــــأرض الــعــائــلــة الــصــغــيــرة. لكن 
األمور ال تجري كما يشتهي؛ فعودته ترجع 
نفسه  في  وتشعل  السابقة،  طموحاته  إليه 
ذكـــريـــات قــديــمــة، خــصــوصــًا تــجــاه حبيبته 
بعد  هجرها  التي  كيربي(  )سيمون  أونـــاغ 
الثورة ضّد  أثناء  البالد  إلــى  عودته األولــى 
ثانية  يــغــادرهــا  أن  قبل  اإلنجليزي،  املحتل 
ويعود إلى أميركا مع اندالع الحرب األهلية 

في إيرلندا.
ال يــــمــــّر وقـــــت طــــويــــل حـــتـــى يــــشــــرع جــيــمــي 
ــتــــي حــاربــتــهــا  بـــــإعـــــادة افــــتــــتــــاح الــــقــــاعــــة الــ
ــيــــزي ســـابـــقـــًا،  ــلــ ــتــــل اإلنــــجــ الـــكـــنـــيـــســـة واملــــحــ
 بتغّير الحال مع الحكومة الجديدة، 

ً
متفائال

يحيى العبداهلل 
مهّمة الكاميرا

صراع بين الكنيسة 
ورجعيّيها، وبين يساريي 

الثورة الذين يحلمون 
بالزمن الجميل على 

وقع أشعار ييتس. فيلم ال 
تغادره روح أعمال لوتش 

السابقة

يتتبّع شريط المخرج 
األردني قصة طالب صغار 

في مخيم فلسطيني 
في األردن ومسعاهم 

لتشكيل برلمان لحل 
قضاياهم، غير أن رمزية 

صوره تقول ما هو أبعد 
من ذلك

صحيح أن المخرج 
التركي ينضم إلى 
الحراك السينمائي 

المحتفي بالمرأة، إال 
أنه وجد سياقًا جديدًا 

لمعالجة القضية بعيدًا 
عن النمطية

كين لوتش مستعيدًا فترة ما بعد الحرب في قاعة جيمي

عالقة متصّدعة بين أختين في فيلم المثاليّتان لـ رامين ماتان

فيلمه المجلس ُعرض أخيرًا في دبي السينمائي

تحمل فطرية األطفال 
ومفارقاتهم مقترح 

الفيلم الكوميدي

يصور الفيلم مرحلة من 
حياة الناشط اليساري 

اإليرلندي جيمس غرالتون

كسرْت حركة الكاميرا 
الركود الذي يفرضه 

ثبات الفضاء المكاني

تعلن صورة حاوية 
النفايات المحروقة 

نهاية الشريط سينمائي  بأسلوب  »المجلس«،  يناقش 
البيروقراطية  ــل  داخـ الــنــفــاذ  اســتــطــاع 
تستمد  ــة  ــن راه قــضــايــا  الــمــؤســســاتــيــة، 
أهميتها من تداخل االجتماعي بالسياسي 
المجردة  المفاهيم  ومــن  والثقافي، 
والمسؤولية،  والقانون  كالديمقراطية 
إلى الممارسات العملية كاإلهمال والفساد 
كأن  التنمية.  وغياب  والتعليمي  اإلداري 
يحيى العبداهلل، في اشتغاله هذا، يكشف 
عن أن مثل الممارسات السابقة وحدها ما 
بتوليد  الكفيلة  وهي  األصوليات،  يصنع 

العنف سلوكًا وفكرًا.

صورة جانبية للفساد واألصوليات
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ثقافة

وثائقي

قراءة

إضاءة

أخبار

الطالب. تضعهم رحلتهم خارج سور املدرسة 
أمام بيروقراطية قاتلة، وملفات فساد قديمة؛ 
أهمها أن املبلغ الذي تبرعت به إحدى الدول 
ــهــب بسبب 

ُ
األجــنــبــيــة لــبــنــاء مــدرســتــهــم قــد ن

ــدى مــؤســســات  عــمــلــيــة تـــزويـــر قــديــمــة فـــي إحــ
املدرسة ملكًا خاصًا  لتبقى  األردنــيــة،  الدولة 

تدفع »األونروا« تكاليف إيجارها.  
األطفال  رحلة  مــع  بــالــتــوازي  الفيلم،  يعرض 
الذكور نحو مساعيهم، ما يحدث في برملان 
رهينات  الفتيات  تبقى  الصغيرات.  الفتيات 
ــل أســـوارهـــا ليقدمن  املـــدرســـة؛ يــحــضــرن داخـ
الرغبة  من  واقعهن،  لتطوير  عــدة  اقتراحات 
ــــى الـــدخـــول  ــــد، إلـ ــــوّحـ فــــي تــغــيــيــر الـــلـــبـــاس املـ

وهدوء األوضاع بعد انتهاء الحرب. القاعة، 
ر ألهالي املنطقة وشبابها متنفّسًا 

ّ
التي توف

للرقص وقراءة األدب ومناقشته، سيتعرض 
الكنيسة  قبل  من  ملقاومة  مجددًا  افتتاحها 
وحــلــفــائــهــا مـــن الــســيــاســيــن واإلقــطــاعــيــن 
تصل حد التعرض لحياة جيمي ومرتادي 
قاعته؛ مقاومة يقودها األب شيريدان )جيم 

نورتون(.
كن  كاميرا  تقترحها  التي  البصرية  املتعة 
تغنيها  الفــتــة  سينماتوغرافيا  فــي  لــوتــش، 
تتكامل  اإليرلندية،  الطبيعة  بعيد  إلــى حد 
مــع الــســيــنــاريــو الــــذي وضــعــه بـــول الفــرتــي، 
شريك لوتش في العديد من أفالمه. فالنقاش 
قــراءة  بعد  الفيلم  فــي  الــذي نحضره  املميز 
، يذكرنا بحوارات أخرى 

ً
أشعار ييتس، مثال

مميزة في أعمال سابقة للوتش، كالحديث 
الذي تال االتفاق الذي أبرمه مايكل كولينز 
 
ّ
مـــع اإلنــجــلــيــز فـــي فــيــلــم »الــــريــــح الـــتـــي تــهــز
التصويت  رافــق  الــذي  النقاش  أو  الشعير«، 
على شكل الحكم في قرية إسبانية في فيلم 
»أرض وحــريــة«. على أي حـــال، يبقى هــذان 
»قاعة  من  وملحمية  جدية  أكثر  الشريطان 
جيمي«. رغم ذلك، يحمل فيلم لوتش األخير 
كل سمات سينما املخرج اليساري، من لغة 
ســيــنــمــائــيــة تــتــكــامــل فــيــهــا تــفــاصــيــل املــكــان 
املمّيز  املمثلن  أداء  مــع  والــديــكــور  ــاء  واألزيــ
كـــوادر واسعة  ومشاهد طويلة مــؤطــرة فــي 
تــعــطــي فــســحــة لــكــافــة الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة 
والــثــانــويــة فـــي مـــا تــلــتــقــطــه الــكــامــيــرا الــتــي 

يمكن وصفها، تجاوزًا، باالشتراكية.

فــــي الـــنـــقـــاشـــات الـــجـــريـــئـــة مــــع مــعــلــمــاتــهــن. 
واملــــرة الــوحــيــدة الــتــي ســنــراهــن فيها خــارج 
الدبكة  يــتــدربــن على  املــدرســة، ستكون حــن 
أمـــام مــســؤول سيزور  لتنفيذ اســتــعــراضــات 
املخيم ملناسبة مــرور 60 عامًا على تأسيس 

»األونروا«. 
يراقبها رجل بلحية وزي  التحضيرات  هذه 
سلفين، يفتي بجواز مشاركة الفتيات دون 
الــحــاديــة عــشــرة فــي الــدبــكــة، كما يــقــدم نفسه 
الــذي يقطع الشك باليقن  بصورة الشخص 
األغاني ورقصات  إذا كانت كلمات  حــول ما 
الــطــفــالت »حــــــالاًل« أم ال. فـــي الــقــســم األخــيــر 
الفلسطينية«  »الــبــيــئــة  تــحــضــر  الــفــيــلــم،  مـــن 
لكن وفق  »العظيمة«،  املناسبة  لتخليد هذه 
مــا يسمح بــه »الــشــرع«: تخرج الفتيات املــاء 
مـــن »الــبــئــرالــفــلــســطــيــنــي« االصــطــنــاعــي أمـــام 
املسؤولن، ويمثلن مشهد طلب يد إحداهن 
ــيـــة ويــــــزغــــــردن فـــرحـــًا  ــاعـ ــنـ ــــي خـــيـــمـــة اصـــطـ فـ
بــزواجــهــا، وتــعــقــد الــطــفــالت، دون الــعــاشــرة، 

حلقة الدبكة. 
بمشهد ذي داللة رمزية، ينهي به العبدالله 
الفيلم: بعد  »املجلس« مختزاًل، ربما، مقولة 
أن فــقــد أحـــد األطـــفـــال األمــــل بــحــل املشكلتن 
العودة  في طريق  وهــو  الرئيستن، يضرب، 
 آخــر يمر بجانبه، قبل أن 

ً
الــبــيــت، طــفــال إلــى 

تــعــلــن صـــــورة الـــحـــاويـــة املــلــيــئــة بــالــنــفــايــات 
املحروقة نهاية الفيلم.

تصويب

محمود الحاج

لــم يــكــن مــتــوقــعــا، ربــمــا، لـــدى َمــن 
ــــى يــحــيــى الــعــبــدالــلــه مع  تـــعـــّرف إل
الــطــويــل األول،  ــــروائــــي  ال شــريــطــه 
أن   ،)2011( األخـــيـــرة«  »الــجــمــعــة 
يـــذهـــب املــــخــــرج األردنــــــــي الـــشـــاب 
فيلمه  في  التوثيقية  السينما  إلــى 
الــطــويــل الــثــانــي، »املــجــلــس«، الــذي 
ُعــرض أخــيــرًا فــي »مهرجان دبي 
السينمائي«. الحديث هنا ليس عن 
خيارات مخرج يتنقل، كما يريد، 
بــن نــوع وآخـــر، ويــقــدم حكاية، أو 
يالحق أخرى، باإلطار الفني الذي 
ل؛ إنما عن مشاهٍد اكتشف 

ّ
يفض

تجربة عربية جديدة، مميزة، في 
ــــروائــــي. ربــمــا  الـــســـرد الــبــصــري ال
ــن حـــضـــروا  ــ ــذيـ ــ ســــّجــــل بـــعـــض الـ
ــرة« فـــي بـــيـــروت،  ــيــ »الــجــمــعــة األخــ
ــر،  ــامـــن، أو فـــي مـــكـــان آخـ قــبــل عـ
مقنعة  تــجــربــة  حـــول  مالحظتهم 
السينمائية،  اللغة  مستوى  على 
ــا إلــــى قــائــمــة الــتــجــارب  أضـــافـــوهـ
التي تستحق  العربية  السينمائية 
أن يــتــابــعــوهــا. افـــتـــراض كــهــذا لن 
يــبــدو مــبــالــغــا بـــه، خــصــوصــا وأن 
املنطقة ال تعرف حراكا سينمائيا 
ووالدات لتجارب كثيرة تدعو إلى 

التفاؤل.
عــلــى أي حــــال، فــــإن الــعــبــدالــلــه لم 
ــن بـــاب  ــ ــع مـ ــابــ ــســ ــ يــــدخــــل الــــفــــن ال
إذ كــان سبق  »الجمعة األخــيــرة«؛ 
لــه أن وضــع عــدة أشــرطــة قصيرة 
القت ما تستحقه من ردود فعل. 
رغم ذلك، يبقى هذا الشريط، املبني 
سرديا  متماسك  سيناريو  على 
ولغويا )جاء املخرج إلى السينما 
من خلفية أدبية(، حجَر األساس، 
حتى اآلن، في تجربته، التي يأتي 
ليقنعنا  الجديد، »املجلس«،  فيلمه 
ــثــــر بـــــضـــــرورة مـــتـــابـــعـــتـــهـــا، أو  أكــ
بغض  البصرية،  مقولتها  متابعة 
النظر عن اإلطار السينمائي الذي 

قد يختاره املخرج لها.

إيرلندا التي ال تكّف عن الثورة

صورتان متناقضتان للمرأة التركية

الثاني المقبل،  يناير/كانون  ابتداء من 15  بيروت،  تعرض »سينما ميتروبوليس« في 
فيلم عمر للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد. يروي الشريط قصة الشاب عمر 
ومالبسات  الفصل،  جدار  من  اآلخر  الطرف  على  ناديا  حبيبته  لقاء  ومحاوالته 

اعتقاله والنتائج المترتبة على اإلفراج عنه من قبل االحتالل اإلسرائيلي.

تحتفي الجزائر بالسينما العراقية عبر برنامج من ثمانية أفالم تتنقل عروضها بين 
عدة مدن. التظاهرة التي تحمل اسم »أيام السينما العراقية في الجزائر«، وتستمر 
لـ  )الصورة(  بابل  ابن  مثل  أفالمًا  تضم  الجاري،  األول  ديسمبر/كانون  من   23 حتى 

محمد الدراجي و خزائن الحرب  لـ يحيى العالق. 

كشف »مهرجان برلين السينمائي« عن قائمة من سبعة أفالم مشاركة في دورته 
القائمة  ضمته  ما  أبرز  ومن  المقبل(.  شباط  فبراير/  و15   5 )بين  والستين  الخامسة 
يتقاسم  الذي  الكؤوس،  فارس  الجديد،  ماليك،  تيرنس  األميركي  المخرج  شريط 
شريط  وينافس  بالنشيت.  وكايت  بورتمان  وناتالي  بيل  كريستيان  من  كّل  بطولته 

صاحب »شجرة الحياة« على جائزة المهرجان الكبرى، »الدب الذهبي«.

أعلن »المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي« في مدينة خريبكة المغربية، انطالق 
دورته السادسة في الفترة ما بين 24 و27 ديسمبر/كانون األول الجاري، بمشاركة 
لـ  أمل دنقل  )المغرب(،  القاسمي  لـ رشيد  آذان في مالطا  بينها  16 فيلمًا، من 

مصطفى محفوظ )مصر(، وبالنكو لإلسباني مالفين دوران )الصورة(.

C

سليمان الحقيوي

الشاب رامن  التركي  أن املخرج  صحيح 
»املثاليتان«،  شريطه  فــي  يسير،  مــاتــان، 
ــنــــمــــائــــي  ــيــ عـــــلـــــى خـــــطـــــى الـــــــــحـــــــــراك الــــســ
ــرأة وقــــضــــايــــاهــــا، إال أنـــه  ــ ــاملـ ــ املـــحـــتـــفـــي بـ
وجـــــد ســـيـــاقـــًا جـــمـــالـــيـــًا جــــديــــدًا لــتــقــديــم 
االبتعاد  مــحــاواًل  ومعالجتها،  القضية 
عــن الــنــمــطــيــة الــتــي حــصــرتــهــا فــي أدوار 

نسائية معهودة ومستهلكة.
ــريـــط  ــي شـ ــ ـــردي فــ ــ ــــســ ـــ ــــرح ال ــتـ ــ ــقـ ــ ــوم املـ ــ ــقـ ــ يـ
مــاتــان، الـــذي شـــارك فــي دورة هــذا العام 
مـــن »مــهــرجــان تـــطـــوان الـــدولـــي لسينما 
بــلــدان الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط«، على 
قصة عــالقــة متصّدعة بــن أخــتــن، اللي 
الصيف  عطلة  قضاء  تــقــرران  وياسمن، 
في منزل جدتهما في منتجع على بحر 
لــم تتواصال  إيــجــة، بعد ســنــوات خمس 
ــقــــّدم ســيــنــاريــو  ــد. ال يــ ــيـ فــيــهــا بــشــكــل جـ
املفاجئ،  األختن  اللتقاء  أسبابًا  الفيلم 
وال لـــقـــرارهـــمـــا الــســفــر وقـــضـــاء الــعــطــلــة 
ــــى وجــهــتــهــمــا  ســــويــــًا. هــــكــــذا، تـــصـــالن إلـ
وتزول حالة البرود بينهما ببطء. ومند 
بن  الكبير  االخــتــالف  الــبــدايــة، سيظهر 
طــبــاعــهــمــا؛ فــيــاســمــن ظـــهـــرت نــمــوذجــًا 
لـ«املرأة املتحررة«، التي تمارس التمارين 
الــريــاضــيــة صــبــاحــًا، وتــقــوم بــأعــمــال في 
على  السباحة  مالبس  وتــرتــدي  املطبخ، 
الشاطئ، بينما تحتمي اللي بنظاراتها 
الخجل  مــن  وبستار  الــســوداء  الشمسية 
ومــالبــس مبالغة فــي االحــتــشــام، وتأخذ 
وأختها.  بمحيطها  عالقتها  فــي  الــحــذر 
ــفــــروق، ســتــأخــذ عــالقــتــهــمــا،  رغــــم هــــذه الــ
شــيــئــًا فــشــيــئــًا، مــجــراهــا الــطــبــيــعــي، إلــى 
يقترب  الــذي  كريم،  حن ظهور جارهما 
ــاء عــشــاء األخــتــن  ــنـ كــثــيــرًا مـــن اللــــي. وأثـ
مــعــه، ســتــعــود بــــوادر  الــجــمــود بينهما، 
لتخوضا في حديث مقلق مليء بالحجج 
حالة  إلـــى  أعــادتــهــمــا  الــتــي  والتبطينات 
التوتر ذاتها التي عاشتاها قبل الرحلة.

يقدم الفيلم رؤية هادئة ملوضوعه، وتترك 
بنيته التقنية انطباعًا فنيًا جيدًا، بفضل 
الــلــغــة الــبــصــريــة الـــتـــي اســـتـــطـــاع مــاتــان 
هنا عن حركة  الحديث  يمكن  تشكيلها. 
األمكنة  فــي  كثيرًا  تتكرر  التي  الكاميرا، 
نفسها، لــكــن بــكــوادر وزوايــــا وقــيــاســات 
مــخــتــلــفــة، مـــا أبــعــد الـــســـرد الــبــصــري عن 
قدرة  إلى ذلك  والتكرار. تضاف  الجمود 
ــّو يـــحـــاكـــي الــقــلــق  ــ ــنـــاء جـ املــــخــــرج عـــلـــى بـ
الــــذي تــعــيــشــه الــشــخــصــيــتــان، مـــن خــالل 

الــســرديــة ظــلــت غــيــر كــاشــفــة للمضمون 
الحقيقي للقصة، واضعة أمامنا طبقات 
مــهــدورة مــن املعاني مــن دون أن تحسن 
الـــربـــط بـــن الـــعـــالقـــات وزيـــــــادة تــوتــرهــا 
عبر عقدة مناسبة لقصة من هذا النوع. 
إقــحــام رجـــل فــي نــهــايــة الــقــصــة أعــطــاهــا 
حــيــويــتــهــا املـــفـــقـــودة، ولــكــنــه وّرطـــهـــا من 
جــديــد فـــي حــالــة الـــخـــرس الــتــي عرفتها 

في  كــان سببًا  الرجل  أن  الجديد  سابقًا. 
ولكن  فقط،  إحــيــاء عالقة متوترة  إعـــادة 
ذلــــك بـــــّدد عــنــصــر الــتــمــيــز الـــــذي رفــعــتــه 
املــرأة  عــن  القصة بتناول قضية جــديــدة 
معزولة عن سياقات نمطية من ضمنها 
ــــل. هـــــذه الــــهــــفــــوات تــعــود  ــــرجـ حـــضـــور الـ
أساسًا لعدم إيجاد رامن ماتان وكاتبة 
السيناريو )أمينة يلدروم( وسائل فنية 
فــي الــســيــنــاريــو ملـــلء الــفــجــوات فــي قصة 

الفيلم وعالقات شخصياته.
الحكائي  الترابط  على  العمل  من  بقليل 
صيغة  فــي  ســيــأتــي  الفيلم  كـــان  للقصة، 
أكــثــر تــمــاســكــًا، بــمــا يــضــاف إلـــى جانبه 
التقني العالي، الذي تفوق على مضمون 
الفيلم ورسالته. رغم ذلك، يبقى أن هذه 
بخلفية  مخرج  عــن  كشفت  الفنية  اللغة 
ــاءة مــســاحــات  ــ فــنــيــة جـــيـــدة، يـــحـــاول إضـ

جديدة في السينما التركية املعاصرة.

لقطات للرياح وهيجان البحر، وأصوات 
ــتـــهـــا مــوســيــقــى  ــقـ كــــل مـــنـــهـــمـــا، الــــتــــي رافـ
تــصــويــريــة مـــأت فــــراغ الــــحــــوارات الــتــي 

ندرت في بداية الشريط.
رغــم ذلــك، ورغــم نجاح الشريط في بناء 
وتــــطــــويــــر شـــخـــصـــيـــتـــن ســيــنــمــائــيــتــن 
ونموذجن مختلفن للمرأة التركية، فإنه 
الحكاية  تــطــّور  على مستوى  تائهًا  ظــل 
نفسها، والتعبير عنها. فاألحداث تسير 
تـــقـــول شيئًا  أن  مـــن دون  الــنــهــايــة  نــحــو 
مــهــمــًا، ومـــن دون أن يــبــّرر املــخــرج سبب 
عــزلــه أخــتــن فــي مــنــزل صــيــفــي. صحيح 
أمـــــام  ــنـــت،  ــحـــسـ تـ بـــيـــنـــهـــمـــا  الــــعــــالقــــة  أن 
الــكــامــيــرا، عــمــا كــانــت عليه فــي الــســابــق، 
وأن تطورات درامية خفيفة قد حصلت، 
ــي عــــن بـــعـــض طــبــاعــهــا  ــ مـــثـــل تــــراجــــع اللـ
لــبــعــض من  بــأخــتــهــا وتبنيها  وتــأثــرهــا 
ــتــــحــــررة؛ غـــيـــر أن املــعــالــجــة  أفـــكـــارهـــا املــ
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فرنسا: مرة أخرى العرب في صلب الضجة

تونسيو المهجر: لنصن مكتسبات الثورة!

عرب فرنسا ضحايا 
اليمين واليسار في لعبة 

محكمة الصنع

جاليات

الذي  اإلسرائيليني  وامتدح  الديانات،  بأغبى 
يعود  الحوامل،  الفلسطينيات  على  يعتدون 
برواية جديدة »استسالم«، يتنبأ فها بوصول 
املــســلــمــني، مـــن خــــالل حــــزب أســـمـــاه »األخـــــوة 
ــة«، إلــــى الــســلــطــة فـــي فــرنــســا، سنة  ــيـ اإلســـالمـ
2022. وغــيــر بــعــيــد مـــن هــــذه األجــــــواء يــخــرج 
الذي  زمــور،  إيريك  الفرنسي  الصحفي  علينا 
يباع كتابه األخير »االنتحار الفرنسي« بشكل 
 من صاحبه، الذي يتلقفه 

ً
غير مسبوق، جاعال

جــمــهــور الــيــمــني والـــيـــمـــني املـــتـــطـــرف، بشغف 
هستيري، نجمًا سياسيًا، بتصريح للصحيفة 
اإليطالية، كوريير ديال سيرا، قبل شهرين، لم 

ــأن الــســنــوات  والـــســـويـــد وهـــولـــنـــدا ويـــقـــرون بــ
بطيئة،  كانت  ولــو  تغييرات  »حملت  املاضية 
ومستقبل  التونسي  للمجتمع  مهمة  لكنها 
»أم  بــلــدنــا« بحسب تعبير  فــي  الــديــمــقــراطــيــة 

أنس« املهاجرة منذ 15 سنة في هولندا.
كريم عريض يخشى من محاوالت »أن يعود 
الــقــوى وبقايا  العهد القديم مــن خــالل مــراكــز 

يكشف عنه إال هذا األسبوع من قبل السياسي 
مــيــلــونــشــون، يــوضــح فــيــه حــقــده الــدفــني الــذي 
يتجاوز حدود العقل واملنطق. إذ بعد أن أكد 
في كتبه ومقاالته أن القرآن »كتاب حربي« وأن 
ال فــرق أبــدًا بــني اإلســـالم واإلســالمــويــة، وبعد 
ِســف، لدرجة تقترب من البكاء، ألن العرب 

َ
أن أ

املسلمني يحتفظون بأسمائهم بعد تجنسهم، 
الفاشي والنازي، وطالب  استعان بالقاموس 
بــتــرحــيــل املــســلــمــني مـــن فــرنــســا. اعــتــبــر زمـــور 
ــيـــشـــون فـــيـــمـــا بــيــنــهــم فــي  ــعـ أن املـــســـلـــمـــني »يـ
أنفسهم  الفرنسيون  »وجــد  التي  الضواحي«، 
 

ُ
ــف

َّ
ــا«.  وأخــــيــــرًا، يــتــخــط ــهـ ــادرتـ ــغـ مــضــطــريــن ملـ

الــيــمــني املــتــطــرف والــيــمــني الــســاركــوزي امـــرأة 
سياسية من أصول مغربية، فاطمة العالوي. 
أن عّينها نيكوال ســاركــوزي مستشارة  فبعد 
له، اكتشفت نائبته أن املستشارة ذات األصول 
املغربية، ال تــزال تحتفظ بعالقاتها مع حزب 
»الجبهة الوطنية« العنصري املتطرف، وأنها 
خسر الحزب 

ُ
أكثر تطرفًا مما يجب وأنها ست

ردت. 
ُ
اليميني املعتدل كثيرًا من األصوات، فط

الــنــظــام لــتــخــريــب الــــثــــورة«. ويــعــتــبــر كــريــم أن 
»التجمعيني يحاولون العودة تحت مسميات 
ــواء فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة أو  ــ ــدة، ســ ــ عــ
الفاصلة  الــفــتــرات  الــرئــاســيــة. وهــم يستغلون 

بني الثورات واستقرار الديمقراطية«.
فــتــقــول: »مكتسبات  ابــنــة صــفــاقــس  أمـــا ليلى 
ــثـــورة فـــي تــونــس لــيــســت لــفــئــة دون أخـــرى،  الـ
ــادة لــتــقــدم وتـــطـــور تــونــس في  ــقـــوى املـــضـ والـ
االتــجــاه الـــذي يــخــتــاره الشعب ستنتج ثــورة 
ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ ــر لــيــلــى »الـ ــذكــ أخـــــــــرى«. وتــ
عليها أن تتذكر جيدًا ما جرى في رديف وفي 
عموم الحوض املنجمي، فالشعب ال يمكن أن 
يستسلم لقوى النظام السابق حتى لو ارتدت 
ــعـــارات«. مــا يقلق تونسيي  مــا ارتــدتــه مــن شـ
املــهــجــر هـــو مـــحـــاوالت الــتــشــويــش الــخــارجــي 
على ثورتهم. إذ يقول عادل سليمي: »محاولة 
تـــخـــريـــب الــــــثــــــورات الـــعـــربـــيـــة بـــالـــتـــدخـــل فــي 
مساراتها ماثلة أمامنا للقول بأن الثورات ال 
تغير. هم يريدون أن نرى ما يجري في مصر 
وكـــأن نــظــام مــبــارك كــان مــمــتــازًا لشعب مصر 
القذافي وبن  ثــار، وهكذا يتباكون على  الــذي 
علي وينظرون إلى ما يجري في سوريا فقط 
من زاوية املتطرفني ال ما حدث قبل 4 سنوات«. 

باريس ـ محمد المزديوي

ــبــــوع،  ــذا األســ ــ كــثــيــر مــــن األحــــــــداث تــتــفــاعــل هـ
بعضها في ُصلب انشغاالت الجالية العربية 
اإلســـالمـــيـــة فـــي فــرنــســا، واآلخـــــر لــيــس بــعــيــدًا 
عنها. آخر استطالعات الرأي الفرنسية كّرست 
مارين لوبني )وهي املعروفة بمواقفها املعادية 
ــا(، رئــيــســة  ــرنـــسـ لـــإســـالم واملـــهـــاجـــريـــن فـــي فـ
الشخصية  املــتــطــرف،  الوطنية  الجبهة  حــزب 
ــى لــســنــة 2014 فـــي فــرنــســا،  ــ الــســيــاســيــة األولــ
بنسبة 42 في املائة،  وخلفها من بعيد، باقي 
الــســيــاســيــني، مـــتـــجـــاوزة فــالــس 39 فـــي املــائــة 
وساركوزي 36 في املائة وهوالند 31 في املائة 
وأالن جوبيه 20 في املائة. واختيرت في نفس 
 ُمـــعـــاِرضـــة لــفــرانــســوا 

َ
ــــرأي أفـــضـــل اســتــطــالع الـ

هوالند بنسبة 30 في املائة ومن خلفها يأتي 
ساركوزي وجوبيه بنسبتي 18 و15 في املائة.

هناك أيضًا، ميشيل ويلبيك، الكاتب الفرنسي 
الذي ال يتوقف عن التهجم على اإلسالم، بسبب 
اعتناق والدته لإسالم، لدرجة وصف اإلسالم 

أمستردام ـ العربي الجديد

مــهــاجــريــن  آراء  الـــجـــديـــد  الـــعـــربـــي  اســـتـــطـــلـــع 
تــونــســيــني يــعــيــشــون فـــي املــهــاجــر األوروبـــيـــة 
ــة بــعــد  ــيـ ــتـــونـــسـ ــورة الـ ــ ــثــ ــ ــ ــا حـــقـــقـــتـــه ال حــــــول مـــ
ــكــــاد يــجــمــع  ــة أعـــــــوام مــــن انـــطـــالقـــهـــا. ويــ ــعــ أربــ
والدنمارك  أملانيا  في  التونسيون  املغتربون 

باتت »الموضة« أن يخرج 
علينا صحافي أو كاتب 

أو سياسي مغمور ليدعو 
إلى »وقف أسلمة أوروبا 

وترحيل مسلمي فرنسا«، 
شأن إريك زمور، صاحب 
كتاب »االنتحار الفرنسي«

اليمين المتطرف ليس قدرًا على الجاليات
 كوبنهاغن، ستوكهولم ـ 

العربي الجديد

ــتـــي يــعــتــبــر  حـــتـــى فــــي الـــســـويـــد، الـ
يمني الــوســط فيها األكــثــر اعــتــداال 
ــن  ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ وانــــــفــــــتــــــاحــــــا عـــــلـــــى املـ
فــي تصريحات  املــزيــد منهم، كما  واســتــقــبــال 
راينفيلت،  فريديريك  السابق  وزرائها  رئيس 
ــتـــطـــالعـــات املـــتـــطـــرفـــني 14% فــي  تــعــطــي االسـ

االنتخابات القادمة في مارس/آذار 2015.
تــعــداد تــلــك األمــثــلــة قــد ال يــتــوقــف فــي سياق 
التفاعالت الداخلية في بلدان غربية، هذا عدا 
الشرقية  أوروبــا  الظاهرة في دول  عن تفشي 

وروسيا. 
لكن وبالرغم من ذلك ال بد من التوقف قليال 

أمام الوجه اآلخر لصورة تبدو قاتمة.
»الــفــرد«  فيها  أمــام مجتمعات ال يحكم  نحن 
بأهوائه، بل أنظمة فيها فصل بني السلطات 
وتعتمد على عمل مؤسساتي للفرد والجماعة 
فيها ومن خاللها الحق في ممارسة مواطنته 
وفق قوانني وواجبات تلزم الجميع باحترام 

النصوص واملبادئ. 
نعم تستغل حرية الرأي والتعبير للتحريض 
على ثقافة الكراهية. لكننا في أسوأ الحاالت 
نــحــن أمـــــام نـــفـــوذ الــيــمــني الـــقـــومـــي املــتــطــرف 
وشــعــبــويــة بــعــض الــســيــاســيــني دون رصــيــد 

لــــيــــس كـــــل املــــصــــوتــــني لــــــأحــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
ويستيقظون  ويــحــلــمــون  يــنــامــون  املــتــشــددة 
وهـــم يــفــكــرون فــقــط بــــ »تــطــهــيــر« بـــالدهـــم من 
املــواطــنــني اآلخــريــن مــن أصـــل مــهــاجــر. هـــذا ال 

يستوي مع الطبيعة البشرية وال املنطق.

وفـــي مــقــابــل صــحــافــي مــغــمــور، قــد يــشــبــه في 
بلسان  ينطق  أحدهم ممن هو  موقفه موقف 
للعروبة  الضيق  لفهمه  يتطرف  وهــو  الضاد 
أن  كــامــل، ال يمكن  يــوجــد مجتمع  ــالم،  ــ واإلسـ
يفرط بمكتسبات حققها بثورات وتضحيات 
وجــهــود بناء وتنمية ووضــع أســس مجتمع 
التقدم والتعددية بتكلفة باهظة،  يسعى إلى 
ألجل إرضــاء غرور وفوقية قومية سواء عند 
أو غيره من متشددي فرنسا والنمسا  زمــور 
البساطة وليس  وهــولــنــدا.  األمــر ليس بهذه 
أيــــضــــا ســـهـــال فــــي الــــــــدول الــــتــــي تــــكــــون فــيــهــا 
الديمقراطية راسخة بما ال يسمح بأن تتحول 
النظرة القومية إلى فعل مدمر لتلك املنجزات 
أو  ــد، كرئيس  وارتــبــاطــهــا فقط بشخص واحـ
رئــيــس حــــزب.  وفـــي مــقــابــل ذلـــك كــلــه الــســؤال 
يظل  العربي  املهاجر  فــي تحديات  األســاســي 
كما هــو: ما هو دورنــا نحن؟ كيف نفهم تلك 

املواطنة وكيف نمارسها؟
كيف  يقرر  من  املتطرف  القومي  اليمني  ليس 
يــمــكــن لــلــمــهــاجــر أن تــكــون مــشــاركــتــه، بــل هو 
املهاجر نفسه، بعيدا عن عقلية العزلة وتكفير 
مــواطــنــيــهــا  ــزات  ــنـــجـ مـ وازدراء  املـــجـــتـــمـــعـــات 
وتــــشــــكــــيــــالتــــهــــم املـــجـــتـــمـــعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
ــة. لـــيـــس بـــالـــتـــأفـــف مــــن بـــنـــيـــة تــلــك  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ

املجتمعات يمكن التصدي لتحديات قائمة. 
مرة إثر مرة يجري التأكيد من أطراف عربية 
ــرد هـــو االنـــخـــراط الــفــاعــل  فـــي املــهــاجــر بـــأن الــ
والــنــشــاط فــي مــجــتــمــعــات املــواطــنــة بـــدل تلك 
)بــني 80 و87 في  املنفرة ملواطنني  الــشــعــارات 
املائة منهم ال يصوتون لليمني املتطرف( من 
خالل أفراد وجماعات، ُيسمح لها أن تتصدر 
فــرض نمط  تريد  بلسان عربي وهــي  املشهد 
معني، وبعضهم يريد فرض الشريعة عليهم، 
ُيصدم هؤالء ويخيفهم إلى جانب التخويف 
املتحول ملوضة العصر من أجل إلقاء مثل تلك 

التصريحات والتحشيد ملثل تلك املظاهرات.

لــتــنــفــيــذ أحــالمــهــم ورغــبــاتــهــم. الــقــضــيــة عند 
هم  باملسلمني فحسب،  متعلقة  ليست  هــؤالء 
انتهازيون ال يعنيهم إن كنت مسلما أم غير 
أن  على  تستند  أيديولوجية  فلهؤالء  مسلم. 
»أوروبا يجب أن تبقى نقية«. فمن هو القادر 
الفرنسي  الصحافي  ذلــك  دعـــوات  تنفيذ  على 

بنفي 5-6 ماليني فرنسي مسلم؟
انفالت التصريحات واألمنيات شيء والقدرة 
على حشد شعوب خلف دعوات فاشية شيء 
مثلما  جمهورها،  الخطابات  لتلك  نعم  آخــر. 
هــنــاك جــمــهــور لـــدعـــوات الــيــمــني املــتــطــرف في 

أملانيا. 
 لــكــن وبـــــذات الـــوقـــت، لــيــس مــفــيــدا أن ننسى 
الــصــورة السلبية:  أمـــرا مهما فــي غــمــرة تــلــك 
من يصوت مثال لليمني املتطرف في السويد، 
وعموم دول الشمال، ليس جميعهم يصوتون 
ــنـــاء عـــلـــى بــــرامــــج مــتــعــلــقــة فـــقـــط بـــاألجـــانـــب  بـ
الحاالت  الذين في أقصى  واملسلمني. لهؤالء، 
اجــتــمــاعــيــة  قـــضـــايـــا   ،%20 إلـــــى  ــلـــون  يـــصـ ال 
واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة أخـــرى غــيــر املتعلقة 
بـــالـــجـــالـــيـــات الـــعـــربـــيـــة واإلســــالمــــيــــة. وتــبــني 
املتعلقة بكيفية التصويت لليمني  التفاصيل 
املتطرف في السويد بأنه فقط 19 في املائة من 
أصل الـ13 في املائة من األصوات التي صوتت 
لــه فــي االنــتــخــابــات املــاضــيــة اخــتــاروه بسبب 

موقفهم الداعي لوقف الهجرة إلى السويد.
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أن  يــمــكــن  الــجــهــد  مــن  بقليل 
الحياة  للجاليات دورها في  يكون 
االجتماعية في البلدان التي تعيش 
االنتخابية  فــبــأصــواتــهــا  فــيــهــا، 
والسياسي  االجتماعي  وفعلها 
تمارس  وأن  تــؤثــر  أن  تستطيع 
وهو  خصوصياتها،  عن  التعبير 
على  حتمًا  ينعكس  أن  يمكن  ما 
المحيط وعلى األجيال التي يحاول 
عزلة  عليها  يفرض  أن  البعض 

الزاوية،  في  يحشرها  وأن  قاتلة، 
دافــعــًا إيــاهــا فــي اتــجــاه خدمة 

برنامجه االنتخابي المكشوف.

حملة مكشوفة

رفض للتطرف في 
ألمانيا

اليمني  لم يتوقف رفض مظاهرات 
ــــرف، وخـــصـــوصـــا  ــــطـ ــتـ ــ األملــــــانــــــي املـ
فـــي شــــرق أملـــانـــيـــا، عــلــى املــنــظــمــات 
رفضت  فقد  السياسية.  واألحــــزاب 
الحكومة األملانية بشكل رسمي ما 
حملته هذه املظاهرات من شعارات 
متشددة، فيما حذرت االستخبارات 
األملــانــيــة وجــهــاز حــمــايــة الــدســتــور 
مـــن تــعــمــيــم تــجــربــة دريـــســـدن على 

املدن األملانية األخرى.

خطر اإلبعاد من 
الدنمارك

تعارض أحزاب اليسار واالشتراكي 
الديمقراطي مقترحات 4 من أحزاب 
في  الوسط  ويمني  املتشدد  اليمني 
ــراء مــراجــعــة قــانــون  ــ الـــدنـــمـــارك إجــ
الجنسية، بحيث يسمح للسلطات 
ســحــب جــنــســيــة مـــن يــتــهــم بــأعــمــال 
الدنماركيني من أصل  من  إرهابية 
مهاجر. وتنوي تلك األحزاب تقديم 
ــان لــيــشــكــل  ــرملــ ــبــ مــقــتــرحــهــا إلـــــى الــ
سابقة أوروبية، بعد الحكم بسجن 
املـــغـــربـــي ســعــيــد )ســــــــام( مــنــصــور 
ــة  ــبــ ــالــ ــطــ أعــــــــــــوام واملــ ــن 4  ــجــ ــســ ــالــ بــ
بــإســقــاط الــجــنــســيــة عــنــه، وهـــو ما 

رفضته املحكمة بأغلبية بسيطة.

 البيت الفلسطيني في 
تورونتو 

جــــرت مـــســـاء 14 ديــســمــبــر/كــانــون 
الــهــيــئــة اإلداريـــــة  انــتــخــابــات  األول 
الـــجـــديـــدة لــلــبــيــت الــفــلــســطــيــنــي في 
لتقرير عن  كندا. وجــرى االستماع 
نــشــاط الــبــيــت فــي الــقــتــرة السابقة. 
وجرى أيضا تشكيل مجلس أمناء 
للبيت الفلسطيني. واختير كل من 
الفقهاء  صابرين  ميخائيل  فضلو 
خطاطبة  ونــزيــه  محيسن  وأمــجــد 
وعبد الرحيم حامد وماهر زيتاوي 
وأمـــــيـــــر ســـعـــد ومـــحـــمـــد ســــويــــدان 

وأمني املوعد.

على الهامش

إلياس إلياس

انتشار الجاليات العربية في الكثير 
من دول الغرب، رغم حداثة وصغر 
كثيرة  وصــعــوبــات  بعضها،  حــجــم 
النظر إليه فقط  تواجهها، ال يمكن 

من زوايا السلبيات اليومية. 
لكثير  بالنسبة  أهمية  األكثر  األمــر 
ــــؤرق  ــات، ومــــــا يـ ــيــ ــالــ ــجــ ــن هــــــذه الــ ــ مـ
ــن الــــــجــــــدد، هـــــو طـــريـــقـــة  ــريــ ــاجــ ــهــ املــ

التعاطي مع مجتمعات جديدة.
ال يــكــفــي فـــي مــواجــهــة الــصــعــوبــات 
الــــشــــكــــوى مــــن تـــفـــشـــي الــعــنــصــريــة 
أحيانا وعثرات أخرى تواجه أسئلة 
الهوية ومصير األبناء وغيرها مما 

يواجهه املهاجرين من صعوبات. 
ــــرب  ــعـ ــ ــد جـــــــــرب املـــــــهـــــــاجـــــــرون الـ ــ ــقـ ــ لـ
ــلـــيـــة تــنــظــيــم  ــي قـــــــــــارات عـــــــدة عـــمـ ــ فــ
مجتمعاتهم الوافدة، كما فعلوا في 
وفي  والشمالية  الالتينية  أمــيــركــا 
ــا. ولــعــل األكــثــر  ــ بــعــض بــلــدان أوروبـ
تــأثــيــرا هـــو االســـتـــفـــادة مــمــا تقدمه 
ــي الــتــنــظــيــم  ــبــــالد فــ ــوانــــني تـــلـــك الــ قــ
الــــذاتــــي لــجــمــعــيــات وأنــــديــــة، ولــكــن 
ال تــقــل أهــمــيــة عــمــلــيــة الــتــفــاعــل مع 
مــؤســســات تــلــك املــجــتــمــعــات، ســواء 
على الصعيد السياسي أو الثقافي 
أو االجــتــمــاعــي إســــوة بــالــكــثــيــر من 

الوافدين عبر موجات الهجرة.
وال يضير أبدا أن تستفيد الجاليات 
ــاح عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد  ــ ــتــ ــ ــو مــ ــ ــ مــــمــــا هـ
السياسي الذي يراهن على أصوات 
كــل الــنــاخــبــني. إذا قــد تــبــدو عملية 
التفاعل  في  هي  األساسية  التأثير 
ــــس الـــــعـــــزلـــــة والــــــشــــــكــــــوى مـــن  ــيــ ــ ــ ول
صــعــوبــات هــي طبيعية فــي سياق 

حداثة الوجود في تلك املغتربات.
تجارب الكثير من الجاليات العربية 
الالتينية   أميركا  مــن دول  فــي عــدد 
ــد الــــثــــقــــافــــة  ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــــحـ ــــاجـ نـ
والسياسة، واالنخراط الفعال وهي 

تقدم نموذجا يحتذى.

بريد
الهجرة

نماذج مشرقة

A

مسلمات في أوروبا في تعبير عن الهوية )فرانس برس(

)Getty( حرص على صيانة رصيد الثورة التونسية

تـــعـــتـــزم الـــســـلـــطـــات الــكــنــديــة 
الهجرة  قانون  بتطبيق  البدء 
من  بـــدءا  الجديد  والتجنيس 
 .2015 الــقــادمــة  السنة  مطلع 
ــــول  ــدخـ ــ ــون الـ ــ ــانــ ــ ــل قــ ــمــ ويــــشــ
بدخول  الــذي يسمح  السريع 
اليد العاملة املاهرة وأصحاب 
املـــؤهـــات بــســرعــة أكــبــر من 

السابق. 
نــــظــــام »الــــهــــجــــرة الـــســـريـــع« 
يـــقـــوم عــلــى تــســهــيــل هــجــرة 
مــــــن تــــحــــتــــاج إلــــيــــهــــم كـــنـــدا 
القطاع  فــي  ســـواء  كموظفني 
الــعــام لــلــدولــة أو الــخــاص. وال 
يــلــغــي ذلــــك بـــرنـــامـــج الــعــامــل 
األجــنــبــي املـــؤقـــت. وبــحــســب 
فــإن  الــكــنــديــة  الــهــجــرة  وزارة 
أربـــــــاب الـــعـــمـــل ســيــتــمــكــنــون 
مــن جــلــب الــعــمــال مــن خــال 
ــتــــري«  ــبــــرس انــ نــــظــــام »اكــــســ
باعتبارهم سيبقون في كندا 
عــلــى املـــدى الــطــويــل، أي على 
عـــكـــس اعـــتـــبـــارهـــم مــقــيــمــني 

مؤقتا وبمستقبل غامض.
الجديدة  الــتــعــديــات  وتعطي 
الكندية  املقاطعات  حكومات 
املهاجرين  اختيار  صاحية 
ــــدون حـــاجـــاتـــهـــا  ــــسـ ــــن يـ ــذيـ ــ الـ
ــع الـــحـــكـــومـــة  ــ وبــــالــــتــــعــــاون مـ

االتحادية.

كندا
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»الملكي«
      يريد اللقب

رياضة

سيظل خافيير أجيري مدربًا ملنتخب اليابان خالل 
نهائيات كأس آسيا لكرة القدم الشهر املقبل، رغم أن 

اسمه ورد في قضية تالعب بالنتائج في إسبانيا. 
وكان املكسيكي ضمن 41 شخصًا وردت أسماؤهم 

في قضية قدمها االدعاء اإلسباني أمام محكمة 
في بلنسية يوم اإلثنني املاضي، بعد تحقيق في 

فوز ريال سرقسطة 2-1 على مضيفه ليفانتي 
في الجولة األخيرة. وضمن سرقسطة - الذي كان 

يقوده أجيري - تفادي الهبوط للدرجة الثانية.

سيتطلع الدفاع الجديدي للثأر لخسارته في 
قبل نهائي كأس العرش حني يستضيف الفتح 
الرباطي، اليوم السبت، في مواجهة بني فريقني 

يمتلك كل منهما 17 نقطة من 12 مباراة في 
دوري املحترفني املغربي لكرة القدم. وسيخوض 

املغرب التطواني، حامل اللقب، الذي ودع كأس 
العالم لأندية، مواجهة صعبة ضد نهضة 

بركان، كما سيسعى الوداد، املتصّدر، الستعادة 
نغمة الفوز سريعًا غدًا األحد.

العاصمة اإلسبانية بني ريال  يقام دربــي 
مدريد وأتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 
ببطولة كـــأس مــلــك إســبــانــيــا لــكــرة الــقــدم، 
مــســاء الــســابــع مــن يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
كــالــديــون«،  »فيسنتي  ملعب  عــلــى  املــقــبــل 

بحسب ما أعلنه الناديان أمس، الجمعة.

اعلنت رابطة كرة القدم للمحترفني في فرنسا ان 
موسم 2015-2016 يبدأ في 7 اغسطس/آب وينتهي 

في 14 مايو/أيار. وتتضمن روزنامة الدوري 
الفرنسي التي تحتاج الى موافقة االتحاد عليها، 
عطلة شتوية من 21 ديسمبر/كانون األول 2015 

الى االول من يناير/كانون الثاني 2016. ويقام 
نهائي كأس الرابطة في 23 ابريل/نيسان 2016. 

وتم تقديم موعد افتتاح سوق االنتقاالت الشتوية 
يومًا واحدًا ليبدأ في 3 يناير/كانون الثاني 2015.

ديربي مدريد

أجيري سيقود اليابان 
في كأس آسيا رغم 

قضية التالعب

»الدفاع الجديدي« 
يستضيف الفتح الرباطي 

في دوري المغرب

موسم فرنسا الجديد 
في السابع من

 اغسطس

بلقب  بشدة  التتوج  اإلسباني  مدريد  ريال  فريق  يريد 
كأس العالم لألندية حين يواجه نظيره سان لورينزو 
األرجنتيني في نهائي المونديال اليوم السبت، إذ لم 
يشارك ريال مدريد - الساعي لتحقيق انتصاره 22 على 

التوالي بجميع المسابقات - في البطولة من قبل.

)Getty( ريال مدريد بقيادة رونالدو ينشد التتوج بلقب المونديال
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العربي الجديد

لـــوداع  تستعد األنــديــة األوروبـــيـــة 
عام 2014، وذلك من خالل تحقيق 
انــــتــــصــــارات مــحــلــيــة فــــي مــخــتــلــف 
البطوالت، خصوصًا في إسبانيا وإيطاليا 
وفــرنــســا إضــافــة ألملــانــيــا، فيما لــن تتوقف 
ــدوري اإلنــجــلــيــزي الــذي  ــ كــالــعــادة عــجــلــة الـ
ــــدوره ملــواجــهــات الــــ »بــوكــســيــنــج  يــســتــعــد بـ
»الــعــطــلــة  ــام املــعــروفــة بـــ ــ ــادم األيـ دي« فـــي قــ

الشتوية األوروبية«.
وعلى الرغم من اختالف شكل الصدارة في 
الــدوري اإلنجليزي يبتعد  كل بطولة، ففي 
ثــالث نقاط من تشلسي  السيتي على بعد 
ــدر، فـــيـــمـــا يــــدنــــو فــــريــــق الــعــاصــمــة  ــتــــصــ املــ
وهو  يوفنتوس،  مــن  أكثر  رومــا  اإليطالية 
الــحــال الــــذي انــطــبــق عــلــى كــل مــن متصدر 
فــرنــســا مــارســيــلــيــا ومــــطــــارده الــبــاريــســي 
بــفــارق نــقــطــة، عــكــس الــعــمــالق املــلــكــي ريــال 
مــدريــد الــــذي يــبــتــعــد عــن مـــطـــارده املــبــاشــر 
وسط  نقاط   )4( بــفــارق  برشلونة  والغريم 
»املوندياليتو« في املغرب؛ إال أن  انشغاله بـ
الـــدوري األملــانــي  الــحــال يختلف تمامًا فــي 
الـــذي يــغــرد فــيــه الــبــافــاري وحــيــدًا وبـــال أي 

تونس ـ العربي الجديد

ــاد الــتــونــســي لـــكـــرة الـــقـــدم طلب  ــحــ تــلــقــى االتــ
الياباني إلجــراء مباراة  استضافة من نظيره 
ــة بـــني املــنــتــخــبــني الــتــونــســي والــيــابــانــي،  ــ وديـ
ــــدى الــيــابــانــيــون رغــبــتــهــم فـــي اســتــضــافــة  وأبــ
نسور قرطاج بطوكيو خالل شهر مارس/آذار 

القادم.
وبعد االتفاق بني الطرفني، فقد تقرر أن تقام 
هـــذه املـــبـــاراة الـــوديـــة رســمــيــا يـــوم 27 مـــارس 
الياباني بكافة  2015، على أن يتكفل االتحاد 
ــتـــونـــســـي إلـــى  ــة املـــنـــتـــخـــب الـ ــلــ مــــصــــاريــــف رحــ

طوكيو. ويواصل االتحاد التونسي بحثه عن 
ومواجهته  تــونــس  فــي  الستضافته  مــنــافــس 
استعدادا  الــثــانــي؛  يناير/كانون   7 يــوم  وديـــا 
لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2015 خاصة بعد 

فشل املفاوضات مع االتحاد الرواندي.
ويــتــفــاوض اتـــحـــاد الـــكـــرة الــغــانــي مـــع نظيره 
الــتــونــســي مــن أجـــل بــرمــجــة مـــبـــاراة وديـــة بني 
كأس  لنهائيات  تحضيرا  البلدين،  منتخبي 
إجــراء  التونسي  االتحاد  واقترح  إفريقيا  أمــم 
املباراة في تونس في الـ 7 من يناير املقبل، أي 
4 أيام قبل مواجهة املنتخب الجزائري واقترح 
وديع الجريء رئيس االتحاد التونسي التكفل 

بنفقات إقامة املنافس، على أن يسّدد االتحاد 
الغاني مصاريف تنقله إلى تونس.

وتلعب غانا في »كان« 2015 مع كل من الجزائر 
والــســنــغــال وجـــنـــوب إفــريــقــيــا. بــيــنــمــا تــواجــه 
تونس منتخبات زامبيا وجزر الرأس األخضر 

والكونغو الديمقراطية.
يــذكــر أن منتخب نــســور قــرطــاج ســيــدخــل في 
يــوم 2 يناير، ثم  فــي مدينة املنستير  معسكر 
يجري معسكرا ثانيا في العاصمة التونسية 
اعــتــبــارا مـــن 8 يــنــايــر، اســـتـــعـــدادا الســتــضــافــة 
ــا يـــوم 11 يــنــايــر في  املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري وديــ

ملعب رادس.

بطوالت 
أوروبا 
المحلية

ما بين قمة روما وميالن 
في إيطاليا، وبين المعارك الشرسة 

لتقليص الفارق النقاطي بين 
المتصدر والمركز الثاني في بقية 

البطوالت، ستكون اإلثارة حاضرة 
في جولة البحث عن نهاية 

سعيدة للعام 2014

تونس تواجه اليابان في انتظار غانا
الرياض ـ العربي الجديد

حــقــق نـــادي الــنــصــر الــســعــودي، حــامــل اللقب 
فـــي املـــوســـم املـــاضـــي، مـــــردودًا مــتــمــيــزًا، مّكنه 
من  الفوز على نادي الشباب بثالثية نظيفة، 
فــي دوري   للشتاء 

ً
بــطــال الــتــتــويــج  مــن  مكنته 

املحترفني السعودي لكرة القدم.
ــة بــعــد  ــلـ ــتـــرة طـــويـ ــفـ ــة لـ ــقـ ــابـ ــع تــــوقــــف املـــسـ ــ ومــ
منتخب  مشاركة  بسبب  الجولة،  هــذه  نهاية 
الـــســـعـــوديـــة فــــي كـــــأس آســـيـــا الـــشـــهـــر الـــقـــادم 
بــأســتــرالــيــا، ضــمــن الــنــصــر الــبــقــاء عــلــى القمة 
برصيد 34 نقطة من 13 مباراة، بعد ما حقق 
فوزه الخامس في ست مباريات، متقدما على 

مالحقه األهلي بست نقاط كاملة.
الشوط  وأنــهــى  الــلــعــب،  على  النصر  وسيطر 
الــلــعــب يحيى  بـــهـــدف صـــانـــع  مــتــقــدمــا  األول 

الشهري في الوقت املحتسب بدل الضائع.
الــراهــب خطأ لوليد  واســتــغــل املــهــاجــم حسن 
عبد الله حارس الشباب ومنتخب السعودية 
من  دقائق  ست  بعد  الثاني،  الهدف  ليضيف 
بداية الشوط الثاني، وأكمل محمد السهالوي 

الثالثية من ركلة جزاء في الدقيقة 71.
وبــقــي الــشــبــاب فــي املــركــز الــثــالــث برصيد 27 
هذا  فقط  الثانية  للمرة  خسر  مــا  بعد  نقطة، 
املحافظة  إلــى  النصر  نـــادي  املــوســم. ويطمح 
عــلــى الــلــقــب الـــــذي تــــوج بـــه فـــي آخــــر جـــوالت 
املوسم املاضي، بعد منافسة قوية من الهالل 
الـــســـعـــودي، حــتــى إن جــمــاهــيــر الــنــصــر بــاتــت 

تغني »هذا زمنك يا العاملي«.

النصر يهيمن على الدوري السعودي

في  صعوبة  جيرمان  سان  باريس  اللقب  حامل  يواجه  أال  المتوقع  من 
تخطي مونبلييه، لعله يخطف صدارة الدوري الفرنسي من مارسيليا لو 
تعثر أمام ليل، األحد، وبالتالي عمل انقالبا قبل عطلة الشتاء. لكن على 
المهزوزة بعد  أن يستعيدوا أوال معنوياتهم  بالن  لوران  المدرب  رجال 

هزيمتين أمام برشلونة اإلسباني )1-3(، ثم جانجان )صفر-1(.
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هوريكانز يهزم مابل ليفز في هوكي الجليد
 1-4 للفوز  ليقود كاروالينا هوريكانز  وارد 25 فرصة  كام  الحارس  أنقذ 
على تورونتو مابل ليفز، وضــع بــه حــدًا لسّت هــزائــم متتالية فــي دوري 
هــوكــي الجليد بــأمــيــركــا الــشــمــالــيــة. وســجــل كــريــس تــيــري وجــاســن فــوك 
أهداف  أحــرز ثالثة  الــذي  لكاروالينا  ليندهولم  واندريه سيكيرا وإلياس 

في مباراة واحدة ألول مرة في تسع مباريات.

مدرب بيرو يستقيل عبر فيسبوك
فني  كــمــديــر  منصبه  مــن  بينجويتشيا  بــابــلــو  ــانـــي  األوروجـــويـ اســتــقــال 
ملنتخب بيرو لكرة القدم عبر رسالة نشرها على حسابه بموقع »فيسبوك« 
للتواصل االجتماعي، بعد أن أعلن الرئيس املقبل لالتحاد البيروني لكرة 

القدم، إدوين أوبييدو، عزمه التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب.

بنفيكا يودع كأس البرتغال 
بطولة  فــي  لقبه  بنفيكا  خسر 
ــــأس الـــبـــرتـــغـــال عـــلـــى مــلــعــبــه  كـ
»النور«، بعد خروجه من دور 
الـ16 على يد سبورتنج براجا. 
ــريــــق لــلــهــزيــمــة  ــفــ ــــّرض الــ ــعــ ــ وتــ
ــم تــقــدم  ــرغـ بـــهـــدفـــني لــــواحــــد، فـ
الــبــرازيــلــي جـــونـــاس أولــيــفــيــرا 
الـــضـــيـــافـــة  لــــصــــاحــــب  )د.32( 
ومــــتــــصــــّدر الـــــــــدوري الـــحـــالـــي، 
نجح براجا في التعادل بهدف 

مواطنه أديرالن سانتوس )د.47(، ومن ثم سجل الكولومبي فيليبي باردو 
هدف الفوز )د.57(.

غلطة سراي يتأهل في الدوري األوروبي للسلة
بلغ غلطة سراي دور الستة عشر في الدوري االوروبي لكرة السلة بفوزه 
كارلوس  تألق  مثيرة بفضل  مباراة  بعد  أوملبياكوس  79-74 على ضيفه 
أرويو، العب الدوري االميركي للمحترفني السابق، الذي سجل 24 نقطة، 
الــجــديــد، نيبتوناس كاليبيدا  الــوافــد  وصــعــد غلطة ســـراي على حــســاب 
الليتواني، الذي كان يحتاج الى االنتصار على بلنسية، الذي وّدع املسابقة 

بالفعل للتقدم لكنه مني بهزيمة منكرة 103-65 أمام املنافس االسباني.

هزيمة مفاجئة لمتصّدر الدوري اليوناني
بــاس جيانينا  أمـــام  أهـــداف دون رد  بـــاوك هزيمة مفاجئة بثالثة  تــجــّرع 
ص الفارق الذي يفصله عن أوملبياكوس، أقرب مطارديه على صدارة 

ّ
ليتقل

الــى، نقطة واحــدة فقط، وبذلك يكون فريق  الــدوري اليوناني لكرة القدم 
املــدرب أنجيلوس أناستاسياديس قد خسر اآلن مباراتني من آخر ثالث 
ــدوري بــعــدمــا مــنــي مــرمــاه بـــأهـــداف أنــــدي لــيــال ونــيــكــوس  ــ خــاضــهــا فــي الـ

كوروفيسيس وميخاليس مانياس.

جولدن ووريرز يستعيد التوازن
استعاد جولدن ستايت ووريرز، صاحب أفضل سجل في البطولة الحالية 
وفي تاريخه، توازنه بفوزه على ضيفه أوكالهوما سيتي ثاندر 109-114 
واستطاع غولدن ستايت  للمحترفني.  االميركي  السلة  كــرة  دوري  ضمن 
)22 فــوزًا و3 هزائم(، هضم خسارته غير املتوقعة الثالثاء أمــام ممفيس 
غريزليز، كما استطاع مدربه، النجم السابق ستيف كير، الذي بدأ مسيرته 
التدريبية هذا املوسم، انتشال الفريق ومحو اآلثار السلبية لتلك الخسارة 

التي أوقفت مسلسل االنتصارات املتتالية عند 16 فوزًا.

سيميوني: أوبالك أنقذ المباراة
قـــــــــال األرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي ديـــيـــجـــو 
ســــيــــمــــيــــونــــي، املـــــــديـــــــر الـــفـــنـــي 
ــد اإلســـبـــانـــي،  ــدريــ ألتــلــتــيــكــو مــ
إن الـــحـــارس يــــان أوبـــــالك أنــقــذ 
املـــبـــاراة الــتــي خــاضــهــا الــفــريــق 
ــاب  أمــــــام أوســـبـــيـــتـــالـــيـــت فــــي إيــ
دور الـ32 من بطولة كأس امللك، 
الفريقني  بتعادل  انتهت  والتي 
بـــهـــدفـــني لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا وتـــأهـــل 
الروخيبالنكوس إلى دور الـ16.

اتفاق بشأن ديربي كأس إسبانيا
يقام ديربي العاصمة اإلسبانية بني ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ذهاب 
دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، مساء السابع من يناير/
أعلنه  مــا  بحسب  كــالــديــون«،  »فيسنتي  ملعب  على  املقبل  الثاني  كــانــون 
الناديان. وستنطلق مباريات ذهاب دور الـــ16 في كأس امللك في 6 يناير، 

بلقاء سيلتا فيجو أمام أتلتيك بلباو، وماالجا مع ليفانتي.
وفي اليوم التالي ستقام مباريات أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وفياريال 
مع ريال سوسييداد، وأمليريا أمام خيتافي، وفالنسيا مع إسبانيول، بينما 
ستختتم في 8 يناير بمباراتي غرناطة وإشبيلية، ثم برشلونة مع إلتشي.

أخبار مختصرة

تحقيق

إزعــاج في املقدمة وبفارق )11( نقطة فقط 
عن املجتهد فولفسبورج.

مان سيتي بين الفوز والهدية
انتصار  تسجيل  سيتي  مانشستر  يــتــرقــب 
على حساب كريستال باالس، اليوم السبت، 
في املرحلة السابعة عشرة، يقربه بشكل أكبر 
من تشلسي بانتظار هدية تأتي من ستوك 
اإلثنني  يــوم  الــذي يتحدى تشيلسي  سيتي، 
املــقــبــل، وال شـــك أن الــفــرصــة بـــاتـــت ســانــحــة 
ــتـــراب أكــثــر من  لـــ«الــســيــتــيــزيــن« مــن أجـــل االقـ

البلوز املتصدر برصيد 39 نقطة.
وتـــصـــب الـــتـــرشـــيـــحـــات لـــصـــالـــح مــانــشــســتــر 
ســيــتــي لــتــحــقــيــق الـــفـــوز ومــــســــاواة املــتــصــدر 
ولو مؤقتًا، ما يشكل ضغطًا أكبر على أبناء 
املدرب الداهية جوزيه مورينيو، وناهيك أن 
كــان يتأخر فــي وقــت ســابــق بثماني  سيتي 
نقاط عن تشيلسي، لكنه حقق فوزه الخامس 
ــفـــوق 1-صــــفــــر عــلــى  عـــلـــى الـــتـــوالـــي عـــنـــدمـــا تـ
يعني  ما  املاضية  الجولة  في  ليستر سيتي 
أن اإلثـــــــارة ســتــكــون حـــاضـــرة كــعــادتــهــا في 

جولة »البريمييرليج« الحالية.
ــن جــهــتــه ســيــلــعــب مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد،  مــ
الثالث، في ضيافة أستون فيال بينما يلتقي 
مع  الــرابــع  املــركــز  يونايتد صاحب  وستهام 
نقطة   31 )يونايتد  لكليهما  والــفــوز  ليستر 
املــتــقــدمــني، سيصب  ووســتــهــام 28( وتــعــثــر 

زيتًا على نار املقدمة في إنجلترا.

البرسا واتلتيكو مدريد..فرصة
تكون سانحة  قد  بنقاط  برشلونة  يفرط  لن 
أمام عينيه حني يستضيف قرطبة في املرحلة 
الــدوري االسباني، على  السادسة عشرة من 
أرضه، باعتبار أن الفوز يضيق الفارق لنقطة 
ــال الـــغـــائـــب، والـــــذي يــخــوض الــيــوم  ــريـ عـــن الـ
الــســبــت نــهــائــي كـــأس الــعــالــم لــألنــديــة، وفــي 
غــمــرة غــيــاب الــريــال لــن يــتــهــاون الــبــرســا في 
تحقيق الــفــوز فــي املــتــنــاول، والــحــال ينطبق 
مواجهة  تنتظره  الــذي  مدريد  أتلتيكو  على 
مــحــفــوفــة بــاملــخــاطــر حـــني يــحــل ضــيــفــًا على 

اتلتيك بلباو.
ملـــحـــبـــي  ــًا  ــقــ ــلــ ــقــ مــ الـــــبـــــرســـــا  أداء  يـــــــــــزال  وال 
األخير  التعادل  البالوجرانا، خصوصًا بعد 
مــع خيتافي، ولــو قــدر لــه الــفــوز على قرطبة 
فلن تكون النتيجة بمثابة اطمئنان حقيقي، 
كما حدث بعد الفوز العريض على هويسكا 

)درجة ثالثة( 8-1 في كأس امللك.
أتلتيكو مدريد وتعثر كما سقط  وإن أخطأ 

في الجولة املاضية؛ فإن الثمن سيكون غاليًا 
لــن يلعب مع  أنــه  فثمة اشبيلية يترقب رغــم 
ــال مـــدريـــد، مـــا يــعــنــي أن الــخــطــأ ســيــكــون  ــ ريـ
مــمــنــوعــًا إذا مـــا أراد االحــتــفــاظ بــآمــالــه، أمــا 
أمام  فسيكون  الخامس،  لفالنسيا  بالنسبة 
األندلسي عندما يحل  الــنــادي  إزاحـــة  فرصة 

ضيفًا على ايبار في الليجا. 

قمة روما وميالن...نارية
يـــتـــرقـــب عـــشـــاق الــــــــدوري اإليـــطـــالـــي الــجــولــة 
الـــســـادســـة عـــشـــرة بــشــغــف، ألن فــيــهــا الــقــمــة 
املثيرة بني روما وميالن وهذه املرة سيكون 
ــر مختلفًا عــن ســابــقــه مــن حــيــث هاجس  األمـ
الـــــفـــــوز؛ فـــيـــقـــف رومـــــــا عـــلـــى بـــعـــد قـــلـــيـــل عــن 
يــوفــنــتــوس املــتــصــدر وبــــات ينتظر الــفــرصــة 
بــالــتــأكــيــد عــلــى جدية  الــعــام  الثمينة إلنــهــاء 
منافسته على اللقب، في الوقت الــذي يطلب 
فيه أبناء املدرب والالعب السابق »إنزاجي« 
التفوق على رومــا لإلعالن رسميًا عن عودة 
الــروســونــيــري إلـــى مــقــدمــة الــتــرتــيــب واملــكــان 
الطبيعي للميالن والذي اعتاد عليه محبوه.

قـــمـــة مــــيــــالن ورومــــــــا تــحــتــفــظ بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
العائدان  وهما  إثـــارة،  التي ستولد  األســـرار 
من انتصارات مستحقة في الجولة املاضية 
على جنوى ونابولي، يريدان إسعاد العشاق 
في قمة املتعة املقررة في ملعب »االوملبيكو«، 
كما تشهد الــجــولــة يــوم غــد األحـــد قمة حني 
يــحــل التــســيــو صــاحــب املــركــز الــثــالــث ضيفًا 

على انتر ميالن.

»فولفسبورج« مطالب بالمضي
بعيدًا عن بايرن ميونخ، يريد فولفسبورج أن 
اللحاق باملتصدر  الواثقة في  يعزز خطواته 
الــبــافــاري مــن خــالل املــرحــلــة السابعة عشرة 
من الــدوري األملاني، قبل الذهاب في العطلة 
كولن  يستضيف  عندما  التقليدية  الشتوية 
ــيــــوم الـــســـبـــت، وبـــإمـــكـــان فـــولـــفـــســـبـــورج أن  الــ
يـــكـــون مــطــمــئــنــًا عــلــى إنـــهـــاء الـــعـــام وهــــو في 
املركز الثاني، إذ يتقدم بفارق أربع نقاط عن 
وباير  مونشنغالدباخ  بــوروســيــا  مالحقيه 
ــلـــذيـــن يـــخـــوضـــان اخــتــبــاريــن  ــركـــوزن، الـ ــفـ ــيـ لـ
صعبني للغاية أمام اوجسبورغ واينتراخت 

فرانكفورت.
ويــأمــل شــالــكــه الــخــامــس تــعــثــرهــمــا مــن أجــل 
االنــقــضــاض عــلــى املـــركـــز الــثــالــث، لــكــن عليه 
ــن مـــواجـــهـــتـــه مــع  ــزًا مــ ــائــ أيـــضـــا أن يـــخـــرج فــ
الـــذي يــأمــل أن ينهي العام  ضيفه هــامــبــورغ 
وفي جعبته ثالث نقاط اضافية تبعده أكثر 
عــن منطقة الــخــطــر الــتــي تــهــدد »الــكــبــيــريــن« 
ــه فـــيـــردر  ــفـ ــيـ بــــوروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد ومـــضـ
بــريــمــن، قــبــل مــواجــهــتــهــمــا الــســبــت، إذ يقبع 
األول فــي املــركــز الـــســـادس عــشــر بــرصــيــد 15 
نقطة والثاني في املركز الثامن عشر األخير 

برصيد 14 نقطة.

حلم إنبي

في غفلة من األهلي 
والزمالك يطمح الفريق إلى خطف الدوري

القاهرة ـ أحمد أبو زيد

الــدورى املصرى املمتاز ألول مرة فى تاريخه، يداعب طارق  بات حلم الفوز ببطولة 
العشرى، املدير الفنى ومسؤولى نادي إنبي بشكل الفت بعد مرور 13 جولة فقط من 

عمر »أطول املواسم«.
وشهدت الساعات األخيرة داخل نادي إنبي أحداثًا مثيرة، كان أبرزها تراجع طارق 
العائد من تجربة  الحربة  قــراره برحيل محمود عبداملنعم كهربا رأس  العشرى عن 

احتراف فى جراسهوبر السويسري ورفضه انتقاله إلى األهلى.
وأبلغ العشرى إدارة إنبي ضرورة عودة كهربا 20 عامًا إلى الفريق مباشرة ليرتدي 
قميصه اعتبارًا من يناير /كانون الثاني املقبل عند وصول بطاقته الدولية ليكون 
السابق فى ظل نقص  الزمالك  هــداف  أحمد جعفر،  املخضرم  ورقــة هجومية بجوار 
خــبــرات بــاقــي املــهــاجــمــني لــديــه، صـــالح عــاشــور وأحــمــد شـــرويـــدة ومــحــمــود قــاعــود، 
وافتقادهم أجواء املنافسة على اللقب. وأجرى العشرى اتصاالت هاتفية مع الالعب 

طلب منه تأجيل االنتقال إلى األهلي لستة أشهر والتركيز فقط في إنبي
وأكد له أنه يعتبره ورقته الرابحة فى النصف الثاني من الدوري املصري .

وفى الوقت نفسه لم تتوقف مفاجآت العشرى عند هذا الحد، وتحدث املدير الفني مع 
إدارة النادي عن رغبته فى عقد صلح مع مؤمن زكريا 26 عامًا الذى تنتهي إعارته 
للزمالك فــى الــحــادي والــثــالثــني مــن الشهر الــجــارى يــعــود بعدها الــالعــب إلــى إنبي 
الستكمال عقده الذى ينتهي فى يونيو 2017 رافضًا فكرة رحيله إلى الزمالك بشكل 

نهائي أو انتقاله إلى األهلي الساعي لشرائه هو اآلخر .
ويعد موقف العشرى مع مؤمن زكريا تحواًل كبيرًا خصوصًا وأن املدير الفني رحب 
قبل بداية املوسم باستمرار إعارته عندما ودع الزمالك منافسات دوري أبطال أفريقيا 
في أغسطس/آب املاضي ووافق على بقائه هناك ألربعة أشهر إضافية خصوصًا وأن 
عالقتهما سيئة منذ بدايات موسم 2013/2012 الذى شهد » خناقة » كبيرة بينهما 

أدت إلى استغناء إنبي عن الالعب. 

لعـام  مثالـي  وداع  عـن  البحـث 
»2014« بأفضـل النتائـج وقمة بين 

رومـا وميـان

الصراع المثير 
بين روما وميالن ينذر 

بمفاجآت منتظرة
)Getty/باولو برونو(

نادي النصر السعودي )Getty(منتخب تونس يبحث عن منافسين )األناضول(

محمد حسن السعو

الــدوحــة الســتــقــبــال بطلن إيــطــالــيــن هــمــا فريقا  الــقــطــريــة  الــعــاصــمــة  تستعد 
اإليــطــالــي في  الــســوبــر  الــلــذان سيخوضان نهائي كــأس  ونــابــولــي  يوفنتوس 

استاد »جاسم بن حمد«، معقل نادي السد القطري.
هي فرصة ثمينة تمنحها قطر من جديد للمشاهد العربي من أجل االستمتاع 
بيرلو  أندريا  اإليطالي  النجم  أمثال  العاملين،  النجوم  أبــرز  ومــهــارات  بفنيات 
نجوم  مــن  وغيرهم  وبوجبا  وفــيــدال  بــوفــون  العمالق جانويلجي  والــحــارس 
أيام  منذ  العريق  نابولي  فيه  يضم  الــذي  الوقت  في  العجوز«  »السيدة  فريق 
عال  مارادونا، العبن على مستوى  أرماندو  دييجو  األرجنتينية  األسطورة 

بقيمة األرجنتيني جونزالو هيجواين وغيره الكثير.
سيكون التنافس على أشده على ملعب السد وسيستمتع الجمهور العربي 
والضيوف بمشاهدة هؤالء النجوم يسرحون ويمرحون لخطف كأس السوبر 
اإليطالية التي ستطغى عليها النكهة العربية، كما أن املنظمن لم يكتفوا بتلك 
االستضافة بل إن أسعار تذاكر الدخول في متناول اليد وربما تكون من أكثر 

األسعار التشجيعية لكبرى املباريات بهذا الحجم.
املــتــجــول فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة يــشــاهــد كــم اإلعـــالنـــات والــوســائــل 
بيرلو وبوفون  الــذي يحب  املشجع  أن  فــي  املــبــاراة، وال شــك  لتلك  الترويجية 
بــن يوفنتوس  املــثــيــرة  املــبــاراة  وهــيــجــوايــن سيكون حريصا على مــشــاهــدة 
 للنسخة األخـــيـــرة ملــســابــقــة الــــدوري 

ً
ــاراة، بــاعــتــبــاره بــطــال ــبـ الــــذي يــخــوض املـ

 لكأس إيطاليا.
ً
اإليطالي«الكالتشيو«، ونابولي الذي توج بطال

الذين  العاملية منذ سنوات، وهم  القطريون على تنظيم كبرى األحــداث  اعتاد 
يثبتون كل يوم إمكانات هائلة من أجل التأكيد على القدرة الواثقة الستضافة 
كأس العالم عام 2022 وما استضافة بطلي إيطاليا إال دليل على ذلك، وقادم 

األيام سيثبت قدرات البلد العربي على استضافة أحداث أكبر.

سوبر إيطالي بنكهة عربية

مجرّد رأي
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رياض الترك

بعد أن حقق ريال مدريد فوزه الـــ21 املتتالي 
ــذا املـــــوســـــم، يــعــتــقــد الـــجـــمـــيـــع أن الـــفـــريـــق  ــ هــ
»املـــلـــكـــي« يــريــد كــســر الـــرقـــم الــقــيــاســي بــعــدد 
سجل باسم كوريتيبا 

ُ
مرات الفوز املتتالية امل

البرازيلي )24 فــوزًا(. لكن إحــصــاءات خاصة 
أجرتها صحيفة »العربي الجديد«، تكشف أن 
الفريق الــذي حقق أكثر حــاالت فوز متتالية، 

هو أياكس الهولندي.
فإن  املعمقة،  والدراسة  البحث  وفي تفاصيل 
فريق أياكس الهولندي حقق 26 فوزًا متتاليًا 
في الحقبة الذهبية خالل موسم 1971- 1972، 
وكان الفريق آنذاك يضم مجموعة من النجوم 
الـــكـــبـــار أمـــثـــال يـــوهـــان كـــرويـــف ونــيــســكــيــنــز 
 26 الهولندي  الفريق  ليحقق  ريـــب،  وجــونــي 
فوزًا متتاليًا بني مباريات الدوري الهولندي 
ــا فـــي مــوســم  ــ ــكـــأس ودوري أبـــطـــال أوروبــ والـ

.1972 -1971
ولــكــي ال يــكــون الــكــالم والــدراســة مــجــرد حبر 
على ورق، سيتم شرح كيفية تحقيق أياكس 

لـ26 فوزا متتاليا.
الـــــدوري  ــن  مـ مـــبـــاريـــات  أول ســبــع  فـــي  أواًل،   
الــهــولــنــدي، حــقــق أيـــاكـــس أربـــعـــة انــتــصــارات 
 ،1971-9-26 تـــاريـــخ  حــتــى  ــادالت  ــعـ تـ وثـــالثـــة 

وكـــــان قـــد لــعــب مـــبـــاراتـــني فـــي دوري أبــطــال 
أوروبا، فاز في واحدة على دينامو دريسدين 
بــهــدفــني نــظــيــفــني، وتـــعـــادل مــعــه عــلــى أرضـــه 

بدون أهداف.
بـــدأت   1971-10-3 تـــاريـــخ  مـــن  انــطــالقــا  وألن 
مـــرحـــلـــة تــحــقــيــق الــــــــ26 فــــــوزًا مــتــتــالــيــًا، فــمــن 
الجولة الثامنة أي تاريخ 3-10-1971، وصواًل 
إلى الجولة الـ26 أي تاريخ 26-3-1972، تمكن 
أيــاكــس مــن الــفــوز فــي 19 مــبــاراة متتالية في 
لقاء  الــــ19  الهولندي. وخــالل  الـــدوري  بطولة 
التي خاضها الفريق الهولندي وحقق الفوز 
في جميعها، خاض أربع مباريات في دوري 
فترة 20-10-1971 و3-22- أوروبــا بني  أبطال 

.1972
األمـــر الـــذي يعني أن أيــاكــس حقق بــني فترة 
متتاليًا  فــوزًا   )23( و1972-3-22،   1971-10-3
ــــني مــــبــــاريــــات الــــــــــدوري وأبـــــطـــــال أوروبـــــــــا.  بـ

وبإضافة مباريات الكأس التي خاضها قبل 
 1972-4-3 فـــي  لـــه  خـــســـارة  يــتــعــرض ألول  أن 
ــان أيــاكــس  فــي الـــــدوري ضــد إيــجــلــز )3 2(، كـ
قــد فــاز بــثــالث مــبــاريــات متتالية فــي الكأس 
في   )3-8( زويــلــي  على  فــاز  الهولندية، حيث 
9-1-1972، وفي الدور الـ16 على إيجلز بثالثة 
أهداف نظيفة في 20-2-1972، وفي الدور ربع 
-3-29 في  نظيف  بهدٍف  بريدا  على  النهائي 

.1972
وفــــي خـــتـــام الـــجـــولـــة الــحــســابــيــة، يــتــضــح أن 
أياكس فاز من تاريخ 3-10-1971 حتى 3-29-

1972 بـ26 مباراة متتالية بني الكأس والدوري 
وأبطال أوروبــا، ألنه بعد ذلك خسر في 4-3-

1972 مباراة في الدوري أوقفت سلسلة الفوز 
بشكل متتاٍل والذي توقف عند 26 انتصارا، 
الرقم في  لكن املستغرب ملــاذا لم ُيسجل هــذا 
موسوعة »جينيس«، رغم أنه أكثر مما حقق 
فوزا متتاليا، وهو  بـ24  البرازيلي  كوريتيبا 
الــبــرازيــلــي  الــثــانــيــة  الــدرجــة  حققه فــي دوري 
ومـــبـــاريـــات الـــكـــأس فـــي الـــبـــرازيـــل بـــني فــتــرة 

فبراير/شباط ومايو/أيار من عام 2011. 
لــذلــك ســيــكــون ريــــال مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي أمـــام 
مــهــمــة الــلــحــاق بــرقــم أيـــاكـــس الــهــولــنــدي )26 
فــــــــوزًا( الــــتــــاريــــخــــي، ولــــيــــس رقـــــم كــوريــتــيــبــا 

البرازيلي بـ24 فوزًا.

العربي الجديد

يــعــود العـــب الــتــنــس جـــون إســنــر إلـــى بطولة 
ــــأس هـــوبـــمـــان لـــفـــرق الــتــنــس املــخــتــلــطــة مع  كـ
الالعب  املتحدة؛ حيث سيحل  الواليات  فريق 
املصاب  مواطنه  محل  حاليا  األول  األميركي 

جاك سوك في فريق بالده.
ــى إســـــنـــــر، املــــصــــنــــف الـــــــــــ14 عــلــى  ــ ــ ويــــنــــضــــم إلـ
بالبطولة  البديلة  األســمــاء  قائمة  فــي  العالم، 
األسترالية، الفرنسي بينوا بيير الذي سيلعب 
فـــي بــيــرث مــكــان مــواطــنــه حــامــل الــلــقــب جــو-

ويلفريد تسونجا.
ــوك، الــحــائــز لــقــب ويــمــبــلــدون في  ــ ــرى سـ ــ وأجــ
منافسات الزوجي، عملية جراحية، وال يتوقع 
عودته إلى املالعب قبل فبراير/شباط املقبل. 
وتمثل سيرينا ويليامز الجانب النسائي في 
الفريق األميركي في البطولة األسترالية التي 
مختلطة، حيث  فـــرق  ثمانية  بــمــشــاركــة  تــقــام 
ســتــكــون هـــذه املــشــاركــة األولــــى لــويــلــيــامــز في 

كأس هوبمان منذ عام 2008.
ــال إســــنــــر: »أعــــمــــل جــــاهــــدا فــــي تــدريــبــاتــي  ــ وقــ
االســتــعــداديــة لــلــمــوســم الــجــديــد، وأنــــا سعيد 
ألنني سألعب في فريق واحد مع سيرينا. آمل 

أن ننجح هناك«.
أما تسونجا، فيبتعد عن املالعب ملعاناته من 
ــه كــانــت أّرقـــتـــه لــلــمــرة األولـــى  إصــابــة فــي ذراعــ
خالل مشاركته في نهائي بطولة كأس ديفيز 
لــفــرق الــــرجــــال، ولــــم يــســاعــد تــســونــجــا نفسه 
عــلــى الــتــعــافــي عــنــدمــا شـــــارك فـــي املـــبـــاريـــات 
االستعراضية ملسابقة الدوري الدولي املمتاز 
للتنس. ويشارك في النسخة 27 من البطولة 
األســتــرالــيــة الــتــي تــنــطــلــق مــنــافــســاتــهــا خــالل 
أقـــل مــن أســبــوعــني، البريطاني آنـــدي مـــوراي، 
والــكــنــديــة يــوجــيــنــي بـــوشـــار، واالســـتـــرالـــيـــان 
أن  ديلالكوا. وسبق  كيرجيوس وكيسي  نيك 
لعب مــوراي باسم بريطانيا في بطولة كأس 

العربي الجديد

أكـــد مــهــاجــم فــريــق بــرشــلــونــة الــصــاعــد بقوة 
أدامــــا تـــــراوري أن الــبــرازيــلــيــني رونــالــديــنــيــو 
ورونــالــدو، كانا نجميه املفضلني إبــان فترة 
تواجدهما في املالعب، فيما أوضح أن النجم 

األرجنتيني ليو ميسي هو قدوته الحالية. 
وأبــرز أدامــا خالل حديثه لصحيفة سبورت 
الــكــتــالــونــيــة؛ وهــــو الــــذي شــــارك مـــع الــفــريــق 
بــإيــاب دور  لــقــاء هويسكا  فــي  للبرسا  األول 
الـ 32 في الكأس، وأحرز أول أهدافه »قدوتي 

رونالدينيو ورونالدو واآلن ميسي«. 

العربي الجديد

رئيس  بارتوميو،  ماريا  جوسيب  أكد 
ــلــــونــــة اإلســـــبـــــانـــــي، ثــقــتــه  نــــــــادي بــــرشــ
ــقـــدرات مــــدرب الــفــريــق »الــكــتــالــونــي«  بـ
بأن عام  تفاؤله  إنريكي، مبديًا  لويس 
2015 سيحمل إنجازات مهمة للنادي. 
ــًا تــقــلــيــديــًا  وألــــقــــى بـــارتـــومـــيـــو خـــطـــابـ
املــيــالد، قال  ملناسبة احــتــفــاالت أعــيــاد 
خـــاللـــه: »الـــعـــام املــقــبــل ســيــكــون مــهــّمــًا 
للغاية. توجد شواهد على أن الشهور 
املقبلة تحمل أمورًا رائعة. نضع ثقتنا 

كاملة في إنريكي«.
واعـــتـــرف بــارتــومــيــو بـــأن الـــعـــام 2014 
ــلــــى الـــــــنـــــــادي، مــلــمــحــًا  ــبـــًا عــ ــعـ كـــــــان صـ

ــعــــديــــدة  الـــــــى املــــشــــاكــــل الـــقـــضـــائـــيـــة الــ
الــتــي واجــهــهــا بــســبــب صــفــقــة الــالعــب 
الفيفا بمنع  البرازيلي نيمار، وعقوبة 
ــراء تــعــاقــدات لفترتني  ــ ــنـــادي مـــن إجـ الـ
العبني  مع  التعاقد  بسبب  متتاليتني، 
قّصر دون الـ17 سنة، األمر الذي يعتبر 
»الفيفا«، في وقت شدد  لقوانني  خرقًا 
الرئيس على أن تلك القضايا »ال تزال 
رهن التحقيق، والنادي يكافح خاللها 
إلى  أجل محاولة حلها والوصول  من 
التي تخدم مصلحة  التسويات  أفضل 
عـــلـــى جــهــود  أكــــد  كـــمـــا  أواًل«،  الـــفـــريـــق 
الـــنـــادي لــتــطــويــر »مــلــعــب كـــامـــب نـــو«، 
 عــن إجـــراءات منع العنف داخــل 

ً
فضال

امللعب وخارجه.

حسام أسامة

نــادال،  رافاييل  اإلسباني  يستعد 
ف الثالث عامليًا، للعودة إلى 

ّ
املصن

منافسات التنس من جديد بعدما 
ــــات مـــوســـمـــه املــــاضــــي مــبــكــرًا،  ــابـ ــ أنـــهـــت اإلصـ
وكلفته السقوط بعد أن كان في املركز األول 
لــلــتــصــنــيــف، وخـــســـارتـــه الــعــديــد مـــن الــنــقــاط 
الـــــذي قـــدمـــه خــوفــًا  بــســبــب األداء املـــتـــواضـــع 
ــــادة فــتــرة غــيــابــه عن  مــن تــفــاقــم اإلصـــابـــة وزيـ
املالعب، األمر الذي جعله يفقد توازنه الفني 
والـــبـــدنـــي وتـــراجـــعـــه عــلــى الـــســـاحـــة الــعــاملــيــة 

ملعظم بطوالت التنس في املوسم الفائت.
وكــان ســوء الحظ هــو الغالب على نـــادال مع 
ــه نــجــح في  اإلصـــابـــات، ولــكــن فــي الــوقــت ذاتــ
بشكل  الحظ  فيها  حالفه  انتصارات  تحقيق 
أكبر، فعندما واجه »املــاتــادور« الياباني كي 
نيشيكوري في نهائي بطولة مدريد للتنس، 
بالرغم  باللقب،  الفوز  وقتها  اإلصابة  أهدته 
ق 

ّ
من كونه الطرف األضعف في املباراة. وعل

»كــنــت أشعر   :
ً
قــائــال اإلســبــانــي وقتها  النجم 

أن التنس يــديــن لــي بــشــيء«، فــي إشـــارة إلى 
اإلصــــابــــات الــتــي عــانــى مــنــهــا طــــوال املــوســم 

املاضي.
وكــانــت الهزيمة األبـــرز لــنــادال فــي عــام 2014 
أمــــــام ســـتـــانـــيـــســـالس فـــافـــريـــنـــكـــا فــــي نــهــائــي 
بــطــولــة اســتــرالــيــا املــفــتــوحــة، وبــعــد أن رشــح 
الــجــمــيــع نــــادال لــلــفــوز بــبــطــولــة جــرانــد ســالم 
جـــديـــدة، كــــان لــظــهــر الـــالعـــب اإلســـبـــانـــي رأي 
آخــر، ليتعرض إلصابة خــالل املــبــاراة ويقدم 
مستوى متواضعًا في اللقاء، ويحقق الالعب 
السويسري الشاب حلمه بالتتويج بالبطولة 

ألول مرة في مسيرته.
وفي العام نفسه خسر الالعب نهائي بطولة 
ــرج مــــن ربـــع  ــ ــام ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، وخــ ــ ــا أمــ ــ رومــ
دابيد  مواطنه  أمــام  مونتكارلو  فــي  النهائي 
فيدرير، وبطولة برشلونة أمام مواطنه اآلخر 
نــيــكــوالس أملـــارجـــو، وهـــي الــهــزائــم األبــــرز له 
طوال املوسم املاضي، قبل تعرضه لإلصابات 
املــتــوالــيــة الــتــي ضربته وأبــعــدتــه عــن مالعب 

التنس.
بعد أن كان نادال يأمل في تكرار موسم 2013 
األســـطـــوري، والــــذي نــجــح خــاللــه فــي الــعــودة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــتــصــنــيــف الــعــاملــي، متفوقًا 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش،  نــــوفــــاك  األول  غـــريـــمـــه  عـــلـــى 
والنجم املخضرم السويسري روجيه فيدرير، 
وجــــــاءت انـــتـــصـــاراتـــه أيـــضـــًا بــعــد غـــيـــاب دام 
ــهـــر بــســبــب إصــــابــــة غـــريـــبـــة فــي  لــثــمــانــيــة أشـ
الــركــبــة طـــال عــالجــهــا وحــالــت دون مواصلة 
االنــتــصــارات فــي 2014 وإلـــى تــكــرار كــابــوس 

2012 املليئة باإلصابات.

اإلسباني،  »املــاتــادور«  إلــى مسيرة  وبالنظر 
ــم الـــتـــي يــعــود  ــواســ ــه يـــتـــألـــق فــــي املــ ــ يــظــهــر أنـ
خــاللــهــا مـــن اإلصــــابــــات الــطــويــلــة كــمــا حــدث 
الــعــام املــاضــي، فــمــن الــخــســارة أمـــام ناشئني 
ووجــــــوه جـــديـــدة فـــي 2012 إلــــى انـــتـــصـــارات 
مدوية وتألق وعودة للصدارة في 2013 بعد 

التعافي من اإلصابات.
وبــعــد غــيــاب ألكــثــر مــن 6 أشــهــر عــن املــالعــب، 
ــادال االســـتـــعـــدادات للموسم الــجــديــد،  يــبــدأ نــ
ــلــــن مــــشــــاركــــتــــه فـــــي بــــطــــولــــة أبـــــــو ظــبــي  ويــــعــ
قطر،  بطولة  فــي  وقبلها  املقبل،  الــعــام  مطلع 
ــر ســيــكــون الــنــجــم اإلســبــانــي  ــ وبــطــبــيــعــة األمـ
متحفزًا لــلــعــودة إلــى املــالعــب مــن جــديــد بعد 
غـــيـــاب طـــــال، ويــعــقــد اآلمــــــال عــلــى اســتــعــادة 
اإلنجازات واالنتصارات، والعودة إلى صدارة 

التصنيف مجددًا.
ويعود نــادال هذه املــرة وقد زادت التحديات 
أمامه، فبعد أن كان يحاول تفادي اإلصابات 
والتفوق على الثالثي فيدرير وديوكوفيتش 
اآلن بالتحديات  مـــوراي، يبدأ رحلته  وأنــدي 
نـــفـــســـهـــا، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى مــــواجــــهــــة الــجــيــل 
الــجــديــد مــن الــالعــبــني، والـــذي بــدأ فــي التألق 
والظهور بشكل كبير خالل منافسات املوسم 
املنقضي، وعلى رأسهم فافرينكا وراونيتش 

ونيشيكوري.
وســيــكــون أمـــام النجم اإلســبــانــي الــعــديــد من 
األهــــــداف، عــلــى رأســـهـــا مــواصــلــة تــألــقــه على 
ــي الــتــرابــيــة الـــتـــي تــــوج »مـــلـــكـــًا« لــهــا،  ــ ــ األراضـ
فــي وقت  األلــقــاب،  أن هيمن على معظم  بعد 
سيطر على مبارياتها وتفّوق على أي خصم 
عليها، وشهدت مالعبها تحقيقه العديد من 
الــبــطــوالت الــكــبــيــرة خـــالل مــســيــرتــه الــحــافــلــة 

مّيزة.
ُ
بالنتائج امل

وسيحاول نادال قنص بطولة روالن جاروس 
العاشرة في مسيرته، إلى جانب الفوز بمزيد 
مــن بــطــوالت الــجــرانــد ســالم، لتعويض فــارق 
الــنــقــاط الـــذي اتــســع بينه وبــني الــصــدارة في 
نوفاك  يحتلها  التي  التنس  العبي  تصنيف 
نــقــطــة(، حيث  ألـــف و360   11( ديــوكــوفــيــتــش 
أصــبــح فــي املــركــز الــثــالــث فــي الــتــرتــيــب الــعــام 

برصيد 6835 نقطة.
وسيحدد »املــاتــادور« الطريق الــذي سيسلكه 
طــوال املــوســم املقبل، وفــي حالة عــدم سقوطه 
مــن جديد فــي فــخ اإلصــابــات، وغيابه لفترات 
طويلة عن املوسم، سيكون محبو التنس أمام 
منافسات قوية، وإثارة في مختلف البطوالت، 
حـــيـــث يـــمـــر مــعــظــم الـــالعـــبـــني األبـــــــرز بــأفــضــل 
ــازات،  ــ ــجــ ــ واإلنــ األداء  عـــلـــى صــعــيــد  فـــتـــراتـــهـــم 
وسيحاول نــادال البحث عن مكانه بينهم من 
جــديــد، مــن أجـــل تحقيق األلـــقـــاب فــي املــوســم 
املقبل الجديد، بغية منافسة كبار هذه اللعبة.

إلى  هوبمان في عامي 2010 و2011، ووصــل 
النهائي في مشاركته األولى بالبطولة.

ــوراي قـــد أحــــرز لــقــب ويــمــبــلــدون عــام  ــ وكــــان مـ
2013، كما أنه يحمل ذهبية الفردي في دورة 

األلعاب األوملبية 2012 في لندن.
وقـــــال مــــــوراي فـــي بـــيـــان لـــه »أجـــــد أن بــطــولــة 
لبطولة  للغاية  جيد  استعداد  هوبمان  كــأس 

»السرعة  الــشــاب  االيـــفـــواري  النجم  وأوضـــح 
والقوة هما أهم ما يميزني. آمل أن أتطور في 
املستقبل، ألنه ال يزال لدي الكثير من الوقت. 
الــيــوم أقــول ذلــك، ولكن أتمنى أن يكون لدي 

الكثير في املستقبل للحديث عنه«.
الــشــاب عــن سعادته باللعب  النجم   وأعـــرب 
على الكامب نو إلى جانب بعض زمالئه في 
الكتالوني،  للفريق  هـــدف  ــراز  وإحــ المــاســيــا 
ذلـــك سيعطيه دفــعــة كبيرة  أن  عــلــى  مــشــددا 

لألمام.
ونـــجـــح املـــهـــاجـــم الـــشـــاب أدامــــــا تـــــــراوري في 
األول  ــق  ــريــ ــفــ الــ مـــــع  أهــــــدافــــــه  أول  تـــســـجـــيـــل 

أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة )مـــلـــبـــورن(، فــاملــنــظــمــون 
يهتمون بكل العــب مــشــارك فــي هــذه البطولة 

بشكل كبير هناك«.
وأضاف املصنف ثانيا عامليا في السابق »إذا 
وصلَت مبكرا إلى هناك، فإنك تلعب على األقل 
ثـــالث مــبــاريــات فـــرديـــة، إلـــى جــانــب مــبــاريــات 
الكبيرة؛  باملتعة  تتسم  التي  املختلط  زوجــي 

ألنها ترفع من مستوى أدائك على الشبكة«.
والكندي  واتــســون  هيذر  البريطانية  وتلعب 
فاسيك بوسبيسيل إلى جانب كل من موراي 
وبـــوشـــار فــي الــفــريــقــني الــبــريــطــانــي والــكــنــدي 
على الترتيب. وتمثل بولندا، وصيفة النسخة 
ــيـــرة مـــن الــبــطــولــة، أنــيــيــســكــا رادفــانــســكــا  األخـ
ويرزي يانوفيتش. بينما يمثل إيطاليا كل من 

فالفيا بينيتا وفابيو فونييني.

ــبــــاراة  ــه فــــي مــ ــتـ ــاركـ ــــالل مـــشـ ــة، خــ ــلـــونـ ــبـــرشـ لـ
انتهت  والتي  إسبانيا  ملك  بكأس  هويسكا 

بفوز برشلونة 1-8.
وشارك الالعب الشاب في الدقيقة 74 وأظهر 
ــة، قـــبـــل أن يــنــجــح فــــي تــســجــيــل  ــرعــ ــــوة وســ قـ
أربع  بعد  الكتالوني  للنادي  السابع  الهدف 

دقائق فقط من نزوله.
وقــال أدامــا في تصريحات عقب املــبــاراة: أنا 
سعيد بالفرصة التي منحها لي إنريكي. هو 

شعور عظيم أن ألعب مع الفريق األول.
ويعد الالعب الشاب أحد األسلحة الرئيسية 
التي يعتمد عليها الفريق الرديف لبرشلونة.

أياكس الهولندي
الوريث الشرعي ألطول مسلسل انتصارات

عودة إسنر وغياب تسونجا عن كأس هوبمان للتنس تراوري: قدوتي رونالدينيو ورونالدو واآلن ميسي

رئيس برشلونة يجّدد ثقته بإنريكي

موراي يحلم بالتتويج 
في بطولة كأس هوبمان 

للتنس

3031
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الجزائري مبولحي: وصفوني باألسود
كشف الجزائري الدولي رايس وهاب مبولحي 
القدم،  لكرة  االميركي  فيالدلفيا  نــادي  حــارس 
الــى مواقف عنصرية عديدة خالل  أنــه تعرض 
ــال مــبــولــحــي فـــي الــجــزء  ــ مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة وقـ
الثاني من املقابلة التي خص بها موقع » كليك 
العديد  الفرنسي، إنه خالل تنقله بني  تي في« 
من البلدان )في أوروبا( أفهمه الناس بأنه ليس 

في بيته وعليه أن يعود من حيث اتى.

األفريقي يتأهل لقبل نهائي 
بطولة افريقيا للسلة

تمكن الــنــادي االفــريــقــي التونسي مــســاء أمــس مــن ازاحـــة حــامــل اللقب 
افريقيا  لبطولة  الثمانية   دور  فــي  االنــجــولــي   اجــوســتــو  دي  بريميو 
لالندية البطلة في كرة السلة بعد أن فاز عليه بنتيجة 79 – 69 وكان 
الفريق االنجولي متقدما في الشوط االول بفارق 4 نقاط، وانهى الفترة 

الثالثة لصالحه بنتيجة 57 – 53.

مكيلروي وفوست أفضل رياضي ورياضية
حــصــل روري مــكــيــلــروي الــفــائــز بــلــقــبــني كــبــيــريــن فـــي الــجــولــف والــبــطــلــة 
رياضي  أفضل  جــائــزة  على  فوست  ايريني  السريع  التزلج  فــي  األوملبية 
وكالة  فــي  الرياضيني  للصحفيني  الستفتاء  طبقا   2014 لعام  ورياضية 
رويترز واختير منتخب املانيا الفائز بكأس العالم لكرة القدم أفضل فريق 

بينما نال دييجو سيميوني مدرب اتليتيكو مدريد لقب مدرب العام.

روندو ينتقل من سيلتيكس الى مافريكس
اللعب  تــعــاقــد داالس مــافــريــكــس مــع صــانــع 
ــع بـــوســـطـــن  ــ ــــي صـــفـــقـــة مـ راجـــــــــون رونـــــــــدو فـ
االمــيــركــي  الــســلــة  كــرة  فــي دوري  سيلتيكس 
ــقـــابـــل بــــرانــــدان  ــقـــل فــــي املـ ــتـ ــرة الـــســـلـــة وانـ ــكـ لـ
رايــــت وجــــاي كـــــراودر وجــامــيــر نــلــســون الــى 
رونــــدو والعــب  انــضــمــام  مــقــابــل  سيلتيكس 

االرتكاز دوايت باول الى مافريكس.

الزمالك يعود لصدارة مصر
سجل الزمالك هدفني في الشوط الثاني ليعود لصدارة الدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم بالفوز على ضيفه الجونة 2-صفر وبعد شوط أول 
سلبي وضع باسم مرسي الزمالك في املقدمة في الدقيقة 54 عبر ركلة 
حرة مباشرة سددها في الزاوية اليسرى ملرمى حارس الجونة وأضاف 
البديل أحمد عيد عبد امللك الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل أربع دقائق 

من نهاية املباراة.

فيفا يوافق على نشر تقرير جارسيا
باإلجماع  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  وافقت 
الــدول  اختيار  عملية  بشأن  التحقيقات،  عن  الناتج  التقرير  نشر  على 
الفيفا،  رئيس  وأكــد   2022 وقطر   2018 روســيــا  ملونديالي  املستضيفة 
جــوزيــف بــالتــر مــن خــالل بــيــان أنــه طلب مــن أعــضــاء اللجنة التنفيذية 
خالل االجتماع الذي عقد في مدينة مراكش املغربية، باملوافقة على هذا 
الــقــرار، كما أعــرب عن »ارتياحه« لتقبلهم األمــر، مبديا في الوقت ذاته 

تفهمه لوجهات النظر املعارضة.

أخبار مختصرة

تقرير

األطفال  رؤيــة  أسعدتني  بمدريد.  البــاز  مستشفى  بــزيــارة  قمنا  أسابيع  قبل 
وقــلــوبــهــم مفعمة بــاألمــل والــســعــادة رغـــم مــعــانــاتــهــم. فــكــرت بــهــم كــثــيــرًا طــوال 
نت من أن أمورًا كثيرة نشكو منها في عاملنا ال قيمة لها. 

ّ
االيام املاضية، وتيق

سأحاول مساعدة هؤالء األطفال وآبائهم بطرق لن أتحدث عنها، وسأهدي لهم 
كل فوز نحققه.

توني كروس )العب ريال مدريد اإلسباني(

¶  ¶  ¶
ال بد من تنظيم بطوالت كبرى مثل كأس العالم. عدد األطفال الذين يتخصصون 
في كرة القدم سيتضاعف. هذه البطولة تساهم في نمو وتقدم روسيا، لذا لن 

يكون مؤسفًا إنفاق املال.
فالديمير بوتني )الرئيس الروسي(

¶  ¶  ¶
ليس منطقيًا أن يتم تعين حكم برتغالي للمباراة، وهو بدرو بروينكا. إنه من 
أنــه ليس مقبوال تعين حكم من أميركا الجنوبية. ال يمكن  قــارة أوروبـــا، كما 
إنكار قوة لوبي ريال مدريد، لكن مطالبنا يجب أن تكون مسموعة. من الخطأ 

اإلنصات فقط للريال.
الحكم التشيلي روبرتو أوسيس موجود أيضًا بالبطولة.

ماتياس المينس )رئيس نادي سان لورينزو األرجنتيني(

¶  ¶  ¶
حققنا الفوز في 21 مباراة متتالية. الجميع يرغبون في أن يكونوا أول َمن يوقف 
سلسلة االنتصارات املتتالية لريال مدريد. نحن نخوض اللقاءات بتركيز، ولكن 
أسوأ  أو   

ً
قليال أفضل  نحو  على  يلعبون  َمــن  وثمة  املباريات  من  الكثير  هناك 

قليال، والريال الحالي أكثر شبابًا وتنظيمًا، فنحن نحظى اآلن بالعبن أقوى.
فلورنتينو بيريز )رئيس ريال مدريد اإلسباني(

¶  ¶  ¶
نحن سعداء بتحقيق أول أهدافنا ببلوغ النهائي. كانت املباراة صعبة كما كنت 
الفريق جيدًا، وسنحت  فعل  رد  وكــان  دفاعيًا،  للغاية  م 

ّ
منظ فريق  أمــام  أتوقع 

فيه  فزنا  الــذي  االضــافــي،  الــوقــت  إلــى  اللجوء  اللقاء دون  لحسم  لنا فرصتان 
باملواجهة. كنت أود الحفاظ على قوام الفريق الذي خاض املباراتن األخيرتن 

بالبطولة املحلية. كانت التشكيلة األكثر منطقية.
إدجار باوزا )مدرب سان لورينزو األرجنتيني(

¶  ¶  ¶
إنني سعيد بالوجود في نادي ومدينة مانشستر. أستمتع بوقتي هنا. أتمنى 
االستمرار. أريد البقاء، لكنني سأقّيم األمور بنهاية املوسم. سأرى ما إذا كنت 

سألعب مزيدًا من الوقت، والقرار في النهاية ملجلس اإلدارة.
راداميل فالكاو )مهاجم مانشستر يونايتد اإلنجليزي(

¶  ¶  ¶
وستكون  مستمر،  األخــالق  لجنة  عمل  لكن  جارسيا،  باستقالة  فوجئت  لقد 

محور النقاش جالل اجتماع املجلس التنفيذي في االيام املقبلة.
جوسيب بالتر )رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم(

26 فوزًا متتاليًا لم يتم 
تسجيلها في موسوعة 

»غينيس«

يريد العب التنس رافاييل نادال العودة بقوة إلى الموسم الجديد لبطوالت التنس العالمية، بعد أن عصفت به سلسلة 
من اإلصابات في الموسم الماضي، وحرمته صدارة تصنيف التنس وأثّرت على أدائه الفني

رافاييل نادال
بين شبح اإلصابات وحلم تكرار مأساة موسم 2013

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( العب التنس اإلسباني رافاييل نادال

)Getty( إسنر سعيد بالمشاركة في بطولة هوبمان

)Getty( رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو مع إنريكي

)Getty( أياكس الهولندي خالل العصر الذهبي الذي حقق فيه 26 فوزًا متتاليًا

أداما تراوري 
نجح في 
تسجيل أول 
أهدافه مع 
الفريق األول 
)Getty(للبرسا
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محمد بسطاوي
ما في الجبة إال المسرح الملتزم!

حكيم عنكر

لـــو أن هــــذا الـــشـــاب الـــطـــمـــوح ابــن 
املـــغـــرب الــعــمــيــق، قــــرر فـــي لحظة 
الفنية،  تجربته  ومـــن  حــيــاتــه  مــن 
االستمرار في طريق الهجرة، والتخلي عن 
مغربي  مهاجر  مــجــرد  إلـــى  بالتحول  الــفــن 
ــم مــحــمــد  ــ ــان اســ ــ زائـــــــد فــــي إيـــطـــالـــيـــا، ملــــا كــ
بــســطــاوي بـــــارزًا فـــي ســمــاء الــفــن املــغــربــي، 
مثل  اغتنى  مهاجر  مجرد  حينها،  ولــكــان، 

أقرانه، ال يكاد يذكر له أثر.
لــكــنــه فــي لــحــظــة، قـــرر الـــعـــودة مــن مــهــجــره، 
في تلك السنوات من أواســط الثمانينيات، 
لـــيـــعـــود إلـــــى االنـــضـــمـــام لـــوســـط فـــنـــي، فــي 
عمومه غير مهيكل، وال يوفر للعاملني فيه 

العيش الكريم.
 كــان بسطاوي،  كفنان يــدرك هــذه املعادلة 
الــصــعــبــة، وحـــني كــنــت تــســألــه عـــن تــصــوره 
ــرة  ــاهـ ــد ظـ ــعـ ــل، بـ ــ ــــضـ ــــل صــــــار أفـ لـــلـــقـــطـــاع هـ
ــان يــجــيــب بــصــراحــة  ــتــــاج« كــ »شـــركـــات اإلنــ
بـــــدويـــــة جـــمـــيـــلـــة »والــــــلــــــه تـــــا غـــــاديـــــن غــيــر 
ــان يــقــصــد، أن مـــا يـــبـــدو  من  بــالــبــركــة«، وكــ
مــظــاهــر عــصــرنــة  للمشهد الــفــنــي لــيــس إال 
إلــى حقيقة الوضع،  بــــروازًا، ال يمّت بصلة 
فـــا الــــدولــــة وال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص يــمــلــكــان 
رؤيــــة لــلــتــطــويــر، وبــالــتــالــي فـــاألمـــور تسير 

»البركة«، ال أقل وال أكثر. بـ
هــو مــن هــذه الناحية، يمثل صــورة الفنان 
املغربي امللتزم، دونما حاجة إلى شعارات 
أن  كــان يقول دائمًا  كبيرة وفضفاضة. لقد 
ــــى. الــزمــن  ـ

ّ
الــزمــن الــحــقــيــقــي لــلــمــســرح قــد ول

الــــذي كـــان يــقــف فــيــه املــمــثــل عــلــى الخشبة، 
املسرحية،  سينهي  كـــان  إن  يـــدري  أن  دون 
ويخرج ساملًا، أو سيقاد مباشرة إلى مخفر 
الشرطة للتحقيق معه. وهذا قاسم مشترك 
بينه وبني عدد من املسرحيني املغاربة زمن 
املــســرح السياسي،  »الــفــن امللتزم« وســطــوة 
الذي ميز العديد من التجارب املسرحية في 

املغرب وفي العالم العربي.
فــفــي ســنــة 1987 ســيــتــم اإلعــــــان الــرســمــي 
ــدة مع  ــديـ ــن هـــويـــة مــســرحــيــة مــغــربــيــة جـ عـ
تــجــربــة »مـــســـرح الـــيـــوم« الــفــرقــة املسرحية 
التي أسستها ثريا جبران املمثلة املغربية 
ووزيرة الثقافة السابقة، برفقة زوجها عبد 
الـــواحـــد عـــــوزري الــعــائــد لــتــوه مـــن تــجــارب 

املسرح الفرنسي.
ــان مــحــمــد بـــســـطـــاوي رفـــقـــة مــحــمــد خيي  كــ
وعــبــدالــلــطــيــف خــمــولــي، الــثــاثــي الــرهــيــب 
الذي سيقدم مع سيدة املسرح املغربي، أهم 
األعــمــال، على اإلطـــاق، في تاريخ الخشبة 

في الباد.
من ناحية، كانت جبران  قد تمّرست جيدًا 
مــع مــســرح الــطــيــب الــصــديــقــي فــي عـــدد من 
مــن قبيل »عبدالرحمان  الــكــبــيــرة   األعــمــال 
املجذوب« و »أبو نواس«، وأصبح لها اسم 
عربي خصوصًا مع تأسيس فرقة »املمثلني 
الـــعـــرب« رفــقــة الــطــيــب الــصــديــقــي، ونــضــال 
ــن الــــعــــراق وســـوريـــة  األشــــقــــر، ومــمــثــلــني مــ
مسرحية  قدمت  والتي  وفلسطني،  واألردن 

»ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ«.
رفقة  وجــبــران،  بسطاوي وخمولي وخــيــي 
ـــاب  مــســرح مــن قبيل 

ّ
املــخــرج عــــوزري، وكـــت

محمد قاوتي ومحمد بهجاجي، سيخلقون 
حالة مسرحية مغربية فريدة.

ال بد من اإلشارة إلى أن زمن تأسيس فرقة 
ــوم« صــــادفــــت فـــتـــرة االنــــفــــراج  ــيــ »مــــســــرح الــ
السياسي فــي املــغــرب، الــتــي كــانــت مشوبة 
ــتــــردد ومــــن الـــشـــكـــوك حــول  بــالــكــثــيــر مـــن الــ
السياسي  املشهد  فتح  فــي  الــدولــة  صدقية 
ــد حــــدثــــني  ــ ــعـ ــ واالجــــــتــــــمــــــاعــــــي املــــغــــلــــقــــني بـ
املــغــرب، األول هو  ا 

ّ
اجتماعيني كبيرين هــز

أحــداث الــدار البيضاء  الدامية سنة 1981، 
والثاني هو اإلضرابات العارمة سنة 1984، 
والــتــي عمت الــعــديــد مــن مــدن الــبــاد وأدت 
إلى اعتقاالت  كثيرة وعشوائية، وباألخص 
الوطنية  للنقابة  املنتسبني  صــفــوف   فــي 

للتعليم.
كـــان هـــذا هــو الــجــو الــســيــاســي الــعــام الــذي 
ولــدت فيه فرقة »مــســرح الــيــوم«، وبالتالي 
كان خطها الفني مطبوعًا بهذا املناخ العام، 
الــــذي يــمــلــؤه الــشــك واالرتــــيــــاب، حــيــث كــان 
»زوار الفجر« يقومون بعملهم على أحسن 

وجه.
ــفـــرقـــة  ولـــــذلـــــك لــــيــــس جـــــزافـــــًا أن تــــدشــــن الـ
ب عملها 

ّ
يترق الجميع  كــان  التي  الــجــديــدة 

بــمــســرحــيــة »حـــكـــايـــات با  ــا  ــهـ األول، والدتـ
حـــــــدود« املــقــتــبــســة مــــن نـــصـــوص لــلــشــاعــر 

السوري محمد املاغوط. كانت هذه الوالدة، 
ترسم املــســار الــعــام، الــذي ستأخذه تجربة 
ــــذي جعل  ــيــــوم«، وهــــو املـــســـار الـ »مـــســـرح الــ
هؤالء الشباب، بسطاوي وخمولي وخيي، 
»رهائن« في يد سيدة متمرسة وتعرف ما 

تريد.
بعد تجربة »حكايات با حدود« الناجحة، 
سيخوض بسطاوي مع الفرقة غمار تجارب 
ــــرى، لــعــل أمــيــزهــا مــســرحــيــة »بــوغــابــة«،   أخـ
محمد  املــســرحــي  الــكــاتــب  استنبتها  الــتــي 
قاوتي عن مسرحية »السيد بونتيا وتابعه 
مـــانـــي« لــبــرتــولــد بــريــشــت، والـــتـــي قدمتها 
الـــفـــرقـــة بــــالــــدارجــــة املـــغـــربـــيـــة، وبــشــخــوص 
مغربية حافلة بالترميز السياسي، شكلت 
املنعطف الحاسم في املسرح املغربي، الذي 
وجــد نفسه في صلب األسئلة االجتماعية 
والسياسية للمواطن وانتظاراته، ومن هنا 
جاء النجاح الكاسح للفرقة، في هذا العمل 
وفــي أعمال تالية كتب نصوصها عــدد من 
أمــثــال عبدالكريم برشيد  املــغــاربــة  الــكــتــاب 

ومحمد بهجاجي.
ــي الـــحـــيـــاة  ــ الـــتـــجـــربـــة الـــثـــانـــيـــة املــــــائــــــزة، فـ
املــســرحــيــة لــلــراحــل مــحــمــد بــســطــاوي، هي 
تـــجـــربـــة »مــــســــرح الـــشـــمـــس«، رفـــقـــة مــحــمــد 
خيي، صنوه الفني، وقد غادرا معًا »مسرح 

اليوم« ليعما ضمن فرقة مسرحية جديدة،  
أرادت أن تــكــون أفــقــًا جــديــدًا فــي املــمــارســة 
املــســرحــيــة مــع عـــدد مــن الــشــبــاب املهجوس 
بــاألســئــلــة الــجــمــالــيــة،  الــتــي ال تتخلى عن 
الــــســــؤال الــســيــاســي واالجـــتـــمـــاعـــي، لــكــن ال 
ــدور عــلــيــه، ومـــن بني  تجعله مـــحـــورًا لــهــا تــ
الــســيــنــوغــراف عبداملجيد  الــشــبــاب،  هــــؤالء 
الهواس، الذي سيضفي ملسة خاصة وقوية 
على املسرح املغربي، انطاقًا من اجتهاداته 

األكاديمية.
ــأن تـــجـــربـــة املـــســـرح  ــ ــ ــي بـ ــ ــ  لـــقـــد حـــصـــل وعـ
السياسي في املغرب وفي العالم العربي قد 
مــن تجديد  بــد  لــذلــك ال  استنفدت مهامها، 
أدوات الــخــطــاب املــســرحــي، ومـــن ثــمــة، كــان 
لتأسيس فــرقــة أخـــرى هــم الــحــامــل الجديد 

للممارسة املسرحية في الباد.
وفـــــي حــــني واصــــلــــت ثــــريــــا جــــبــــران الــعــمــل 
منفردة ضمن »مسرح اليوم« وقدمت أعمااًل 
مونودرامية كبيرة من مثل »العيطة عليك« 
و»يــاك غير أنا« و»امــرأة غاضبة«، اختارت 
تـــقـــدم عملها  الـــشـــمـــس« أن  فـــرقـــة »مـــســـرح 
كتب  الـــذي  ســنــة 1998،  »بــوحــفــنــة«  الكبير 

نصه الروائي يوسف فاضل.
كان وصول املعارضة السياسية ممثلة في 
حــكــومــة عــبــد الــرحــمــان الــيــوســفــي، فــي تلك 
الــســنــة، قــد أثـــار الكثير مــن األســئــلــة املقلقة 
حول أهمية هذه املشاركة في »زمن متأخر« 
في ساحات  عقودًا  أمضى  معارض  لحزب 
الـــنـــضـــال. وجــــــاءت مــســرحــيــة »بــوحــفــنــة«، 
ــلـــطـــة، أي ســلــطــة،  ــيـــب الـــسـ لــتــكــشــف عــــن عـ
ورغــبــتــهــا فـــي االســـتـــحـــواذ وفــــي تــرويــض 
خــصــومــهــا، بـــل وفــــي الــطــمــع حــتــى فـــي ما 

يشكل خصوصياتهم.
آلـــيـــات  فـــــإن  الـــبـــطـــولـــة وهــــمــــًا،  كــــانــــت  وإذا 
االســـتـــبـــداد عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ، كـــانـــت هي 
نفسها، تغير جلدها لكي تفلت مؤقتًا من 
غضب الشعوب، لكنها تكشف عن وجهها 
الحقيقي عندما تستشعر التمكني بعد ذلك.

ــه قــبــل ســنــة مـــن اآلن،  الـــافـــت لــانــتــبــاه، أنــ
التي أوقفت  عــادت فرقة »مــســرح الشمس« 
أنشطتها، العتبارات كثيرة، منذ 13 سنة، 
إلى إعادة تقديم مسرحية »بوحفنة« تحت 
اســم جــديــد »الــبــاب املـــســـدود«، فــي محاولة 
محمد  الــراحــل  ومنهم  مؤسسيها،  لــعــودة 
بسطاوي، إلى خشبة املسرح. كان الغرض 
هو إحياء لحظة من املاضي الفني، واختبار 
أسئلته في عالم اليوم، فإذا هي ذات األسئلة.

الـــاعـــبـــون عــلــى خشبة  تــغــيــر  فــحــتــى وإن 
املــســرح السياسي، مــع حكومة جــديــدة في 
املغرب يقودها اإلساميون فإن أمثال القائد 
»بوحفنة« ما يزالوا موجودين، يستغلون 
السلطات املفوضة لهم كي ينكلوا بالعباد.

وفـــي املــســرحــيــة، أن »بــوحــفــنــة« حــتــى وهــو 
النفس  يــزال يمني  التقاعد، ما  محال على 
بأي  الستردادها  يسعى  موهومة،  بسلطة 

ثمن، إلى أن يلقى حتفه.
في »بوحفنة« كان الراحل محمد بسطاوي 
ــوزع الـــرســـائـــل  ــ ــــاص«، مــ ـــرقــ ــ ـــــؤدي دور »الـ يـ
فــي زمــن مغربي مضى حــني لــم يكن هناك 
ساعي بــريــد، واألكــيــد أن رســائــل بسطاوي 
قد وصلت كفنان ابن الحياة وسليل تربته 

املغربية »ولد لباد« كما يسميه محبوه.

الفنان المغربي الراحل محمد بسطاوي أثناء تكريمه في مهرجان مراكش السينمائي الدولي )فرانس برس(

األولى مع   السياسي«،  »المسرح  يسمى  ما  فارقتين ضمن  تجربتين مسرحيتين  بسطاوي  الراحل محمد  المغربي  الممثل  عاش 
تجربة »مسرح اليوم« برفقة ثريا جبران، والثانية مع »مسرح الشمس«

هوامش

بسمة النسور

ــاب، حفاظًا 
ّ
يــحــرص كــثــيــرون مــن فــئــة املثقفني والــكــت

على الهيبة والبرستيج الفكري والتفّوق النخبوي، على 
التأكيد أنهم ليسوا من متابعي برنامج »أراب أيدول«. 
ليس ذلك فحسب، بل إنهم ال يتورعون عن كيل النقد 
لكل  والتسفيه  التسخيف  إلى  واللجوء  والــاذع،  الحاد 
بــرامــج ترفيهية مــن هذا  لــه نفسه متابعة  تــســّول  َمــن 
النوع، ال تتضمن أي قيمة معرفية. املفارقة أن ذلك ال 
آراء  إبــداء  االنجراف واملشاركة في  يمنع بعضهم من 
متعلقة  ومــابــســات  مــواقــف  تحليل  وفـــي  تفصيلية، 
يغفلوا،  أن  دون  من  بتعليقات،  والتصريح  بالبرنامج 
أنهم شاهدوا حلقات  إلى  اإلشــارة  التقّية،  على سبيل 
متفرقة باملصادفة املحضة، في محاولة فاشلة لتأكيد 
ز واالختاف عن »العامة والدهماء والرعاع«. ومع  التميُّ
التأكيد على محدودية، وربما انعدام، تأثير هؤالء على 
مستوى الــشــارع العربي في هــذا الــشــأن، وفــي شؤون 
ــن االعــــتــــراف أن  ــد مـ ــورة وحـــســـاســـيـــة، ال بـ ــطـ أكـــثـــر خـ
)األيــدول(، أو املحبوب، كفكرة كونية كاسحة، نجحت 
على مستوى الكرة األرضية في شد اهتمام الجماهير 

صعيد  على  أســطــوريــة  أربـــاح  وتحقيق  واستقطابها، 
األكثر نجاحًا في  الفكرة  واإلعــانــات، وهــي  التسويق 
عالم الترفيه. ومن الطبيعي أن كل محطة ابتاعت الفكرة 
ثقافة  تــفــّرد وخصوصية  مــامــح  إضــافــة  عملت على 
املنتقاة، أو كفاءة  بلدها، سواء على صعيد املوسيقى 
أعضاء اللجان وأهليتهم من املختصني، وكذلك أسلوب 
مقدمي البرنامج العاملي األكثر شهرة، واألعلى مردودًا. 
وحني محاولة تأمل مامح خصوصية »أراب أيــدول«، 
الشكل  حيث  مــن  املطلوبة،  املعايير  على  حــافــظ  الـــذي 
القلق، من  الحال، فإنه قدم صورة باعثة على  بطبيعة 
تفكيرنا،  وطــريــقــة  ثقافتنا  عــن  بعضهم  نــظــر  وجــهــة 
ســــواء فـــي الـــحـــرص والــتــركــيــز عــلــى اخــتــيــار األغــانــي 
ــثـــراء تــلــك األغـــانـــي  ــع اإلقــــــرار بـ الــقــديــمــة حــصــريــًا، ومــ
 من 

ً
وروعــتــهــا ومــكــوثــهــا فـــي وجــدانــنــا ردحــــًا طـــويـــا

الــزمــن، غير أن  اســتــمــرار اجــتــرارهــا على هــذا النحو 
بــأن هــذه األمــة مصابة  يؤكد حقيقة مؤسفة، مفادها 
بالشلل اإلبداعي والعقم الجمالي، وهي ما زالت عاجزة 
عن تجاوز موروثها العظيم، وأنها، بهذا املعنى، سلفية 
اللجنة،  أعضاء  الفنانني  انتقاء  من حيث  أمــا  بامتياز. 
فهذه حكاية أخــرى، تستحق البحث، وهم بــدون أدنى 

شـــك أســـمـــاء نــاجــحــة فــنــيــًا، وبــعــضــهــا مــحــبــوب جـــدًا، 
ويــحــظــى بــجــمــاهــيــريــة ســاحــقــة، عــالــيــة املــســتــوى، في 
باعًا  لهم  أن  واملفترض  العربي،  الوطن  أقطار  مختلف 
الــصــادم حقًا هو  أن  املوسيقى. غير  فــي عالم   

ً
طــويــا

فـــي شخصياتهم  ــفــت 
ّ

تــكــش الـــتـــي  الــســطــحــيــة  ــقـــدار  مـ
ة الدراية 

ّ
وحضورهم، غير الفذ، إضافة إلى الجهل وقل

واملعرفة واالدعاء. 
ى ذلك مــرات، من خال فقر وضحالة ومحدودية 

ّ
تجل

التي ينهلون منها، في سياق تقييم  مخزون املفردات 
املــتــســابــقــني عــلــى املــســتــوى الــفــنــي املــتــخــصــص، فلم 
نسمع، على مدى البرنامج، سوى مفردات فضفاضة 

ــن( 
ّ
ــوتـــك بــجــن ــلـــوة( بــالــخــلــيــجــي )صـ ــة: )عـــربـــك حـ ــامـ عـ

باللبناني، )أنا كنت جاي انطرب وانطربت( باملصري، 
عاوة على مقدار النفاق واملجاملة والتدليس وفائض 
ــثــرثــرة والـــرعـــونـــة وثــقــل الــظــل كـــذلـــك، وكــلــهــا تعكس  ال
ــتــدنــي الــخــطــيــر ملــســتــوى ثــقــافــة هــــؤالء الــنــجــوم. أمــا  ال
أكــثــر مــا يبعث عــلــى الــحــزن، وعــلــى الــرغــم مــن املظهر 
ــادع لــلــبــرنــامــج، هــــذا الــلــعــب عــلــى نغمة  ــخـ الــــوحــــدوي الـ
القطرية والجهوية، لتعزيز حجم املشاركة الجماهيرية 
ــــك مــســتــوى الــحــشــد  فـــي عــمــلــيــة الــتــصــويــت. يـــؤكـــد ذل
والتعبئة، فارتفعت نغمة الخطاب العصبوي والجهوي 
في بلدان املشاركني في التصفيات النهائية. والحق أن 
املصري  ماجد  والسعودي  خايلة  هيثم  الفلسطيني 
يستحقان نــيــل الــلــقــب، ولــكــن بــديــهــيــًا، ال بــد مــن فائز 
أول باللقب، حازه بجدارة السوري حازم شريف، وهو 

اذ واعد.
ّ
بدون شك فتى جميل بصوت أخ

وبــالــعــودة إلــى ســكــان األبــــراج العاجية: مـــاذا لــو قمتم، 
الزمن،  من  برهة  باالنخراط  التجربة،  على سبيل  ولــو 
فــي شــأن عـــادي وبــســيــط، وربــمــا سخيف، وهـــو، بكل 
التي  البؤس  أسباب  ف مجاني من 

ّ
بمثابة تخف تأكيد، 

تحاصرنا على مدى الساعة؟

صوتك يجنّن

وأخيرًا

ال بد من االعتراف أن »األيدول« 
كفكرة كونية كاسحة، نجحت 

على مستوى الكرة األرضية
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ولد بسطاوي بمدينة خريبكة، 
وسط املغرب، سنة 1954 

وانخرط في العمل املسرحي 
حيث تألق مع فرقة مسرح 

اليوم ثم مسرح الشمس.

■ ■ ■
 شارك في العديد من االعمال 

بدءا بـ ”كنوز بادي” عام 
1997 وبعدها في العديد 

من األفام ملخرجني مغاربة 
منهم محمد إسماعيل وسعد 
الشرايبي وفوزي بنسعيدي 
وكمال كمال ومحمد العسلي.

■ ■ ■
نجم الشاشة املغربية في 

العشر سنوات األخيرة.

باختصار


