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هاجس الرقابة في معرض تونس
الرقابة هاجس في معظم معارض الكتب، بما فيها معرض تونس الحالي. الناشرون 

باتوا »يتفّهمون« دوافعها، ما لم تتحّول إلى سيف مسلط على الجميع. ]24ـ25[

عثمان المختار

قليلة  بغداد ساعات  العراقية  العاصمة  تفصل 
عــن جــلــســة اســتــثــنــائــيــة لــلــبــرملــان الــعــراقــي، من 
عقد صباح اليوم الخميس، للتصويت 

ُ
املقرر أن ت

الــوزراء  على حكومة معّدلة، سيطرحها رئيس 
حيدر العبادي )الصورة(، وسط خالفات حادة 
تعصف بالشركاء في التحالف الوطني. ووفقًا 
لبيان أصـــدره الــعــبــادي، مــســاء أمــس األربــعــاء، 
في  الحكومة  تشكيلة  تقديم  على  »عـــازم  فــإنــه 
مهلة  آخــر  يبدو،  ما  على  مثل، 

ُ
ت التي  الجلسة«، 

الــصــدري«، قبل  مــحــددة مــن قبل زعيم »التيار 
من  الثقة  بسحب  تهديده  تنفيذ  على  ُيــقــدم  أن 
الحكومة نهائيًا، أو اقتحام املنطقة الخضراء. مع 
العلم أن »سحب الثقة« هو األقرب إلى التحقيق، 
في حال فشل العبادي في الحصول على ثلثي 
أصوات البرملان املؤيدة للوزراء الجدد. وتكشف 
التعديل  التسريبات أنه من املفترض أن يطاول 
ــرًا،  فــي الــحــكــومــة املــعــّدلــة مــا بــن 9 إلـــى 11 وزيـ
وغــالــبــيــتــهــم مـــن »الــتــحــالــف الــوطــنــي« و»اتـــحـــاد 
السنة(.  للعرب  املمثلة  )القوى  العراقية«  القوى 
ويحتاج العبادي إلى 180 صوتًا من أصل 328، 

لتمرير األسماء املطروحة، على أن تكون بطريقة 
التصويت  يــتــّم  أنـــه  املــنــفــرد، بمعنى  الــتــصــويــت 
على كل وزير بشكل منفصل، ال بنظام السلة 
ــــواحــــدة. كــمــا طــالــب الـــعـــبـــادي، في  الــحــكــومــيــة ال
بيانه، البرملان بأن »يحسم أمره في املضي في 
الــذي دعا  الــوزاري  التغيير  اإلصالحات، ومنها 
إليه، ويطالب به املواطن«. وجّدد العبادي، عزمه 

على »املضي في التغيير الوزاري واإلصالحات 
ــدًا أّن »هــنــاك مــن يقف فــي وجه 

ّ
الشاملة«، مــؤك

التغيير بينما يعلن في اإلعالم عكس ذلك«. 
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، ال يـــــزال مـــوقـــف »الــتــحــالــف 
الــكــردســتــانــي« و»الــتــيــار الـــصـــدري« و»الــحــركــة 
بشأن  غامضًا  عـــالوي،  إيــاد  بزعامة  الوطنية« 
وأكــد  سلبًا.  أم  إيجابًا  التصويت،  مــن  موقفهم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  بــرملــانــي عــراقــي بــــارز، لـــ
»الـــعـــبـــادي يـــراهـــن عــلــى هــاجــس الــفــوضــى في 
بــغــداد وخــطــر داعــــش، بغية إجــبــار الــكــتــل على 

التصويت لصالحه في الجلسة، 

حكومة العبادي اليوم... أو سحب الثقة؟
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مجلس السّراج في طرابلس

3 حكومات لليبيا
طرابلس، تونس ــ العربي الجديد

باتــت عيــون الليبيــن خصوصــا، وكل املعنيــن 
 صــوب الخطوة 

ً
بامللــف الليبــي عمومــا، متجهــة

الرئاســي  املجلــس  اســتقرار  بعــد  ملــا  املقبلــة 
الســراج،  التــي يرأســها فائــز  الوفــاق  وحكومــة 
فــي القاعــدة البحريــة للعاصمــة طرابلــس: هــل 

خالــد  حكومــة  مــن  الســلطة  انتقــال  يحصــل 
الغويــل دمويــا أو ســلميا؟ هــل تتحقــق مخاوف 
ُكثــر مــن أن يكــون هــذا االنتقــال مقدمــة لطلــب 
تدخــل عســكرٍي مــا فــي ليبيــا، بحجــة محاربــة 
عــن  »خارجــن  يســمون  باتــوا  ومــن  اإلرهــاب 

الشرعية«، في إشارة إلى حكومة اإلنقاذ؟ 
عمليا، انتقل الســراج وفريقه بحماية عســكرية 

من أطراف ليبية وبتنســيق تونســي، بحرًا، إلى 
طرابلــس، أي بالقــوة، مــن دون أن ُيرغــم برملــان 
بشــرعية  االعتــراف  علــى  وحكومتــه  طبــرق 
إقليمــي ودولــي  الــذي يحظــى بتأييــد  الســراج 
الــذي  الصخيــرات«،  »اتفــاق  لـ ترجمــة  واســع، 
أصــّر مهندســوه الغربيــون واإلقليميــون علــى 
رجمــت بلقاءات 

ُ
رفــض مبــادرات ليبيــةـ ـــ ليبية ت

عديدة في الفترة املاضية، خصوصا في تونس 
ومالطــا. فــي الســاعات األولى للدخــول النهاري 
ردود  غابــت  طرابلــس،  إلــى  الســراج  لحكومــة 
فعــل األطــراف الليبيــة الرافضــة لهــذه الخطــوة، 
بينما سارعت األمم املتحدة إلى الترحيب بها، 

والدعوة إلى حصول انتقال سلمي للسلطة. 
]التفاصيل ص. 8[

مقاالت ذات صلة  
على الموقع األلكتروني



محرقة 
فلسطينيي 

سورية

بات الالجئون الفلسطينيون في سورية ُمستهدفين من النظام السوري، الذي يسعى إلى سوقهم للخدمة العسكرية 
في صفوفه، مع االستنزاف الكبير لقواته على الجبهات، رغم وضعهم المأساوي، في الداخل السوري ودول الجوار

بــــدأت مــعــانــاة الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن في 
ــارس/آذار 2011،  ــ ســوريــة مــنــذ الــبــدايــة فــي مــ
لتنقلب على غرار بقية املواطنن السورين، 
ــا عــلــى عــقــب، فــاضــطــر أكــثــر من  حياتهم رأسـ
ــــف فــلــســطــيــنــي ملــــغــــادرة ســــوريــــة فــي  200 ألـ
 جــديــدًا في 

ً
محنة لجوء أخـــرى، تكتب فصا

الفلسطينية. قبل عام 2011 كان  التراجيديا 
يعيش في سورية بن 500 و600 ألف الجئ 
فلسطيني، وصلت األجيال األولى منهم إثر 
التالية من  ثــّم في املحطات  نكبة عــام 1948، 
الصراع العربي االسرائيلي. ووفقا ملعطيات 
املــجــمــوعــات اإلحــصــائــيــة الـــســـوريـــة، يــتــرّكــز 
الاجئن  املــائــة مــن إجمالي مجموع  فــي   69
فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، واملخيمات 
ــوك،  ــرمــ ــيــ الـــقـــائـــمـــة فـــــي ضـــواحـــيـــهـــا مـــثـــل الــ
والسيدة  الشيح،  وخــان  وجرمانا،  وسبينة، 
كما  والحسينية.  والــرمــدان،  وذانـــون،  زينب، 
ــــرى،  يـــتـــوزع الـــبـــاقـــون عــلــى املــحــافــظــات األخـ
مثل الاذقية وحلب وحماه وحمص ودرعا، 

واملخيمات القائمة فيها.
مع العلم أنه وبشكل عام، كان يقطن في عشرة 
مــخــيــمــات مــعــتــرف بــهــا مـــن قــبــل وكـــالـــة غــوث 
)األونــــروا(  الفلسطينين  الاجئن  وتشغيل 
فــي ســـوريـــة، نــحــو 30 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي 
الاجئن. وترتفع النسبة إلى 60 في املائة، إذا 
أخذنا في االعتبار سكان مخيم اليرموك من 
الاجئن الفلسطينين، الذين زاد عددهم عن 
150 ألف الجئ في عام 2012. وال تشمل األرقام 
توافدوا  الذين  الفلسطينين  أعــداد  املــذكــورة، 
إلــى ســوريــة بــن عــامــي 1967 و1970، كونهم 

غير مسجلن في قيود األونروا في سورية.
في هذا السياق، تعّرضت املخيمات العشرة 
لــتــدمــيــر كــبــيــر، طــــاول حــوالــي 70 فــي املــائــة 
العسكرية  والعمليات  القصف  جــراء  منها، 
ــــي حــن  ــة، فـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــنــــظــــام وقـــــــوى املـ ــــن الــ بـ
يـــخـــضـــع ثــــاثــــة مـــنـــهـــا حـــتـــى اآلن لــحــصــار 
مشدد، وهي اليرموك، وسبينة قرب دمشق، 
وحندرات في حلب. ويعتبر مخيم اليرموك 
ــق، الـــــذي أنـــشـــئ عــــام 1957، أكــبــر  ــشـ فـــي دمـ
تجّمع للفلسطينين في سورية، وكــان فيه 
املــدارس  أربعة مستشفيات، وأكبر عــدد من 

»األونروا«. التابعة لـ
ويــخــضــع املــخــيــم لــحــصــار محكم مــن جانب 
ــقــــيــــادة الـــعـــامـــة«  ــوات الـــنـــظـــام وفـــصـــيـــل »الــ ــ قــ
منذ أكــثــر مــن ألــف يـــوم، مــع تــواصــل انقطاع 
 عن انقطاع 

ً
الكهرباء طيلة هذه الفترة، فضا

املـــاء منذ حــوالــي 600 يـــوم. ولــقــي جـــراء هذا 
بسبب  حتفهم  شخصا   186 نــحــو  الــحــصــار 
الــجــوع وانــعــدام الــرعــايــة الصحية، فــي حن 
نتيجة  املــخــيــم  أبـــنـــاء  مـــن  نــحــو 1300  ـــتـــل 

ُ
ق

القصف واالشتباكات أو تحت التعذيب.
أمــا مخيم سبينة، جــنــوب دمــشــق، الـــذي كان 

عدنان علي

ال تـــزال سيطرة قـــوات الــنــظــام الــســوري على 
من  السياسي  االستثمار  قيد  تــدمــر،  مدينة 
قــبــل حــكــام دمـــشـــق. فـــي هـــذا الــســيــاق، سعى 
ــادة طــرح نفسه  رئــيــســه، بــشــار األســـد إلــى إعـ
ــة اإلرهـــــــــاب«، مــحــاوال  ــاربـ كــشــريــك فـــي »مـــحـ
تأكيد »استقالية« قراره، ووضع مسافة مع 
اآلخرين، بمن فيهم داعميه الــروس. في هذا 
اإلطــــار، وّجـــه األســــد، أمـــس األربـــعـــاء، رســالــة 
إلى األمن العام لألمم املتحدة بان كي مون، 
قـــّدر فيها »تــرحــيــب بــان بــاســتــعــادة الجيش 
العربي السوري وحلفاء سورية ملدينة تدمر 
أيــدي إرهابيي تنظيم داعـــش«، حسبما  مــن 
الرسمية. ودعــا األسد  أوردت وكالة »سانا« 
إلــى »بــذل الجهود مع املنظمات  في رسالته 
الدولية  للمنظمة  التابعة  املعنية  والوكاالت 
عملية  في  السورية  للحكومة  الدعم  لتقديم 
معتبرًا  األثــريــة«،  تدمر  مدينة  ترميم  إعـــادة 
اســـتـــعـــادة  بـــعـــد  )أي  الـــراهـــنـــة  »الـــلـــحـــظـــة  أن 
الحرب  األكــثــر مناسبة لتسريع  تــدمــر(، هــي 
ــّدد اســتــعــداد  ــاب«. وجــ ــ الــجــمــاعــيــة ضــد اإلرهــ
ــع جـــمـــيـــع الـــجـــهـــود  ــ »الــــتــــعــــاون مـ نـــظـــامـــه لـــــ
الهادفة إلى مكافحته«. كل ذلك من أن ينسى 
االعتراف بفضل »الدعم الروسي ودعم حزب 
الله وإيـــران«، مشيرًا أنه »بعد تحرير تدمر، 
هــنــاك حــاجــة لــلــتــوجــه شــرقــا إلـــى ديـــر الـــزور 

وبدء التحرك باتجاه الرقة«.
لوكالة »سبوتنيك«  أخــرى  وفــي تصريحات 
ــد بـــلـــغـــة املــنــتــصــر،  ــ ــ الــــروســــيــــة، تــــحــــدث األسـ
ــــذي يــحــرزه   إن »الـــتـــقـــدم الــعــســكــري الـ

ً
ــائـــا قـ

جيشه، سيؤدي إلى تسريع الحل السياسي، 
وكـــذلـــك الـــدعـــم الـــروســـي لــنــظــامــه«. ورأى أن 
»االنــــتــــصــــارات األخـــيـــرة الـــتـــي تـــم إحـــرازهـــا، 
سيكون لها تأثير قوي على القوى واألطراف 
التي راهنت على فشلنا ميدانيا، لكي تفرض 
املــفــاوضــات«. كما  فــي  السياسية  شــروطــهــا 
اعـــتـــبـــر أن »مــــوقــــف نـــظـــامـــه كـــــان مـــرنـــا مــنــذ 
البداية في التعامل مع كل الحلول السياسية 

يــضــّم نــحــو عــشــريــن ألــــف الجــــئ فلسطيني، 
فتشير تقديرات إلى أن أكثر من 80 في املائة 
من مبانيه تعّرضت لتدمير شبه كامل. وحتى 
ـــهـــم أصــحــابــهــا 

ّ
ــر، وُيـــت ــدّمــ ــ

ُ
الــبــيــوت الـــتـــي لـــم ت

حــرقــت، بعد دخــول 
ُ
بــمــواالة املــعــارضــة، فقد أ

للمخيم  العراقية  وامليليشيات  النظام  قــوات 
في أكتوبر/ تشرين األول عام 2013. 

أما مخيم خان الشيح بريف دمشق، فُيعتبر 
الفلسطينية في سورية،  املخيمات  أقــدم  من 
أكـــثـــر من  ــــان يــضــم  نـــشـــئ عــــام 1948، وكـ

ُ
أ إذ 

عشرين ألف الجئ. ويتعرض املخيم لحصار 
ــوات الــنــظــام، التي  جــزئــي مــن قــبــل حــواجــز قـ
وبن  بينه  الواصلة  الطرقات  جميع  قطعت 
مـــركـــز الــعــاصــمــة دمـــشـــق، بــاســتــثــنــاء طــريــق 
زاكية خان الشيح، الذي يضطر األهالي إلى 

سلوكه بالرغم من مخاطره.
ُيــعــّد مخيم الــســيــدة زيــنــب بريف  مــن جهته، 
دمـــشـــق، مـــن أكـــبـــر املــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
املعترف بها في سورية، إذ يبلغ عدد سكانه 
نحو 30 ألــف الجــئ، وقــد تأسس املخيم بن 
كيلومترًا   15 بعد  على  و1968،   1967 عامي 
جــنــوب الــعــاصــمــة دمـــشـــق، كــأحــد مخيمات 
نــشــئــت بــعــد حـــرب يونيو/

ُ
الـــطـــوارئ، الــتــي أ

حزيران عام 1967.
وقد شهدت منطقة السيدة زينب اشتباكات 
بـــن فــصــائــل الــجــيــش الــحــر وقـــــوات الــنــظــام 
والــلــجــان األمــنــيــة واملــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــه، 
البعد  املــعــارك هناك هــو  إال أن أكثر مــا مّيز 
الــطــائــفــي الـــــذي اتـــســـم بـــه الــــصــــراع، بسبب 
وجود مقام السيدة زينب والعديد من املراكز 
تل فيها نحو 40 من أبناء املخيم 

ُ
الدينية، وق

فــي السيدة  التفجير األخــيــر  قــبــل  إثـــر ذلـــك، 

ذلـــك غــيــر مــرتــبــط بالتدخل  املــطــروحــة، وأن 
الـــروســـي الــعــســكــري الـــى جــانــبــه«، وذلــــك في 
مــحــاولــة لنفي مــا يــقــال عــن ضــغــوط روسية 
ــــداء مــزيــد مـــن املـــرونـــة في  تـــمـــارس عــلــيــه، إلبـ
املرحلة  ببحث  والــقــبــول  جنيف  مــفــاوضــات 

االنتقالية.
لفترة طويلة  دوام حكمه  مــن  الــواثــق  وبلغة 
مــقــبــلــة، تــحــدث األســــد عـــن »مــرحــلــة مـــا بعد 
الــحــرب«، مشيرًا إلــى أن »ســوريــة فــي عملية 
الدول  اإلعمار ستعتمد بشكل أساسي على 
الــصــديــقــة الــتــي وقــفــت مــعــهــا، وهـــي روســيــا 
والـــصـــن وإيــــــــران«. كــمــا نــقــلــت الـــوكـــالـــة عنه 
قوله إنه »لن يكون ممكنا إقامة فيدرالية في 
سورية، ألن الباد صغيرة وشعبها ال يؤيد 
السورين  األكـــراد  »أغلبية  أن  واعتبر  ذلـــك«. 
املــوّحــدة«، وذلك  العيش في سورية  يريدون 
ردًا عـــلـــى إعــــــان مـــجـــمـــوعـــات كــــرديــــة إقـــامـــة 

مناطق حكم ذاتي في الشمال السوري.
»إنـــجـــاز تـــدمـــر« أيــضــا،  وعــلــى وقـــع الـــزهـــو بــــ
ــّدد الــنــظــام تــمــســكــه بـــإجـــراء االنــتــخــابــات  ــ جـ
التشريعية في موعدها املقرر في 13 أبريل/ 
نيسان املقبل. ونفت اللجنة القضائية العليا 
ــه بـــعـــض وســـائـــل  ــتــ لـــانـــتـــخـــابـــات مــــا تــــداولــ
اإلعــــــام حــــول تــأجــيــل انـــتـــخـــابـــات املــجــلــس. 

زيـــنـــب، مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي. مـــن جــهــتــه، 
دمشق  مــن  القريب  جــرمــانــا،  مخيم  استقبل 
األخــرى،  املخيمات  أبناء  من  النازحن  آالف 
ويعاني مثل بقية املخيمات، من االعتقاالت 
السورية،  األمــن  قــوات  مــن جانب  التعسفية 
 عــن فــقــدان املــــواد األســاســيــة. أمـــا في 

ً
فــضــا

ــتــل أكــثــر مـــن 330 
ُ
الــجــنــوب الـــســـوري، فــقــد ق

فــي محافظة درعـــا، جــراء قصف  فلسطينيا 
بينها  العسكرية  والعمليات  النظام،  قــوات 

وبن فصائل املعارضة املسلحة.
وتــشــيــر تـــقـــديـــرات إلــــى أن 70 فـــي املـــائـــة من 
منازل مخيمي درعا، تم تدميرها بشكل شبه 
كامل، وذلك بسبب القصف املدفعي والغارات 
الجوية املتكررة التي استهدفت املخيم. كما 
باقي  فــي  الفلسطينية  التجّمعات  تعرضت 
أنحاء املحافظة، وأكبرها في بلدة املزيريب، 

لتدمير مماثل.
تعّرض  فقد  الــســوري،  الشمال  إلــى  بالنسبة 
ــلـــب، لــلــقــصــف  مــخــيــم الـــنـــيـــرب بــمــحــافــظــة حـ
والتدمير، مع العلم أن بعض أبنائه شاركوا 
في القتال إلى جانب قوات النظام من خال 
»لــواء القدس«. كما هاجر معظم سكانه إلى 
ــلـــدات املــــجــــاورة، ويـــتـــعـــرض من  ــبـ تــركــيــا والـ
بــقــي منهم ملــاحــقــات أمــنــيــة إلجــبــارهــم على 

وكانت بعض املواقع اإللكترونية وصفحات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، قــد نقلت عــن مصدر 
ســـوري رســمــي قــولــه إن »األســــد قـــرر تأجيل 

االنتخابات إلى 7 مايو/ أيار املقبل«.
مــــن جـــهـــتـــه، حـــــذر رئــــيــــس »مـــجـــمـــوعـــة عــمــل 
ــريـــك األســـاســـي  ــــوري«، الـــشـ ــســ ــ االقــــتــــصــــاد الــ
ــــوري«،  ــســ ــ ملـــجـــمـــوعـــة »أصــــــدقــــــاء الـــشـــعـــب الــ
ــة، أســـامـــة  ــ ــوريــ ــ ــار ســ ــ ــمـ ــ ــادة إعـ ــ ــإعــ ــ ــيـــة بــ ــنـ املـــعـ

»جــيــش الـــتـــحـــريـــر«. مـــن جــهــتــه،  االلـــتـــحـــاق بـــ
يـــتـــعـــرض مــخــيــم حــــنــــدرات فــــي حـــلـــب أيـــضـــا، 
لقصف مستمر جراء املعارك الدائرة بن قوات 
ــــواء الـــقـــدس« مــن جــهــة ومسلحي  الــنــظــام و»لـ
املعارضة مــن جهة أخـــرى، بفعل سعي قــوات 
النظام للسيطرة على بلدة حندرات املجاورة. 
وقــــد نــــزح ســكــانــه مــنــذ شــهــر إبــريــل/نــيــســان 
أمــا في  املــجــاورة وتركيا.  البلدات  إلــى   ،2013
حمص، وسط الباد، فقد هاجر معظم سكان 
مــخــيــم الـــعـــائـــديـــن، إلــــى الــــخــــارج، خـــوفـــا من 
الــشــبــاب على االلتحاق  االعــتــقــاالت وإجــبــار 
ــتـــحـــريـــر«. ويــــبــــدو املـــخـــيـــم شــبــه  »جـــيـــش الـ بــــ
محاصر اليوم، بعد إغاق قوات األمن جميع 
مــداخــلــه وإحـــاطـــتـــه بـــجـــدار إســمــنــتــي بــطــول 
3 أمـــتـــار، وفـــوقـــه أســـــاك شــائــكــة، مـــع وضــع 
ــاصــة، ومــفــرزة 

ّ
نــقــاط مــراقــبــة وكــامــيــرات وقــن

ــل املــخــيــم، تــفــرض قــائــمــة طويلة  أمــنــيــة داخــ
املخيم  األهــالــي. ويحتل  املمنوعات على  من 
املخيمات،  بــن  املعتقلن  مــن  العليا  النسبة 

قياسا لعدد سكانه.
بــدوره، يبدو مخيم حماة، أسير طوق أمني 
من  فلسطينية  عائات  استقبل  وقــد  مشّدد، 
ــتــل 20 شخصا 

ُ
مــخــتــلــف املــحــافــظــات، كــمــا ق

في  أمــا   .2015 نهاية  املخيم حتى  أبــنــاء  مــن 
الساحل السوري، فقد شهد مخيم الرمل في 
 
ً
الاذقية في بدايات الثورة السورية، تفاعا

نــشــطــا مـــع تـــطـــوراتـــهـــا وتـــعـــرض جـــــراء ذلــك 
اليوم  ويعيش  االعــتــقــال.  وحــمــات  للقصف 
ما  اقتصادية،  وضائقة  أمني  تشديد  تحت 
ــى الــهــجــرة لتركيا  ــع كــثــيــرًا مـــن شــبــابــه إلـ دفـ

ومنها إلى أوروبا.
عدنان...

أمــس، من  قــاضــي، فــي تصريحات صحافية 
سورية،  فــي  املقبلة  االنتقالية  »الحكومة  أن 
عقود  أيــة  في  قانونية  إشكاليات  في  ستقع 
يبرمها النظام حاليا مع الشركات الروسية 

واإليرانية«. 
وكــانــت روســيــا أعــطــت بــدورهــا دفــعــا للزخم 
الـــذي يشعر بــه األســـد، بعد اســتــعــادة تدمر، 
مسألة  عن  الحديث  استبعاد  على  بالتأكيد 

رحيل األسد كشرط لنجاح املفاوضات املقبلة 
في جنيف. وفي هذا الصدد، قال نائب وزير 
الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي ريــابــكــوف، إن 
»رحيل األسد ال يمكن أن يكون شرطا مسبقا 
ملــواصــلــة املــفــاوضــات الــســوريــة فــي جنيف«. 
كـــمـــا نــقــلــت وكــــالــــة »انـــتـــرفـــاكـــس« الـــروســـيـــة 
إن »موسكو وواشنطن  قــولــه  ريــابــكــوف  عــن 
تــبــحــثــان فـــي خـــطـــوات تــنــســيــقــيــة مــلــمــوســة 
لتحرير مدينة الرقة السورية من داعش«، مع 
ما يعنيه ذلك من تكريس تحّول استراتيجي 
ــعــتــبــر املدينة 

ُ
فــي مــواجــهــة الــتــنــظــيــم، الـــذي ت

بمثابة »معقل أساسي له في سورية«.
أما عضو الهيئة العليا للمفاوضات رياض 
املــســؤول  على تصريحات  فـــرّد  أغـــا،  نعسان 
ــرًا أن »مـــســـتـــقـــبـــل رئـــيـــس  ــبـ ــتـ ــعـ الــــــروســــــي، مـ
النظام بشار األسد يجب أن يكون املوضوع 
الرئيسي ملحادثات جنيف، ودعــوة موسكو 
ــدف لــتــقــويــض  ــهــ ــدم مـــنـــاقـــشـــة رحـــيـــلـــه تــ ــعــ لــ

املفاوضات«.
وفي إطار الدعم الروسي، وصل إلى سورية، 
ــان مــن خــبــراء تفكيك األلــغــام  أمــــس، فــريــق ثـ
الـــــــــــروس، وذلــــــــك »فـــــــي ســــيــــاق دعـــــــم جـــهـــود 
نــظــرائــهــم الـــســـوريـــن لــتــفــكــيــك األلـــغـــام الــتــي 
زرعها إرهابيو داعش في تدمر«، وفق وكالة 
ســانــا الــرســمــيــة. وذكــــر مــوقــع قــنــاة »روســيــا 
الــيــوم«، أن »الــفــريــق األول املــكــّون مــن خبراء 
ــام، الــتــابــع  ــغــ ــز الـــخـــارجـــي ملــكــافــحــة األلــ ــركـ املـ
لـــوزارة الــدفــاع الــروســيــة، كــان قــد تــوّجــه يوم 
الثاثاء، إلى سورية من مطار تشكالوفسكي، 
في ضواحي موسكو، على منت طائرة شحن 
عسكرية تحمل روبــوتــات خــاصــة، ومــعــدات 
ــة األلــغــام والــعــبــوات الــنــاســفــة«. وسبق  إلزالــ
أن ذكـــر مــصــدر عــســكــري روســــي أن »الــعــدد 
ومدربي  العسكرين  للمهندسن  اإلجمالي 
ــكــــاب الــــــــروس، الــــذيــــن ســيــتــوجــهــون إلـــى  الــ
سورية للمساعدة في إزالة األلغام في تدمر، 

سيبلغ نحو 100 فرد«.
مـــيـــدانـــيـــا، تــســعــى قـــــوات الـــنـــظـــام أيـــضـــا إلــى 
ــّول عــلــيــهــا في  ــعـ تــكــريــس صـــورتـــهـــا كـــقـــوة يـ
أنها  إلــى  »داعــــش«، مشيرة  مــحــاربــة تنظيم 
ــــش بــريــف  ــ ــــت ضــــربــــات لــتــنــظــيــم داعـ ــهـ ــ »وّجـ
الــســويــداء«. وقــال مصدر عسكري رسمي إن 
»وحــدة من الجيش وّجهت ضربات محكمة 
على تجمع آليات لتنظيم داعش، في منطقة 
بئر التنمية بريف السويداء الشرقي، ما أسفر 
باإلرهابين  محّملة  شاحنات   4 تدمير  عــن 
واألســـلـــحـــة والــــذخــــيــــرة«. وأوضـــــــح املـــصـــدر 
أنـــه »تــنــتــشــر فـــي ريــفــي الـــســـويـــداء الــشــمــالــي 
والشرقي، مجموعات إرهابية تابعة لداعش، 
البادية  بــن  والــذخــيــرة  األسلحة  بنقل  تقوم 
ــى تـــدمـــر والـــقـــريـــتـــن،  ــ ــتـــدة إلـ ــمـ ــة، املـ الــــســــوريــ

وصواًل إلى الحدود العراقية«.

عدنان أحمد

ــل الـــــنـــــظـــــام الــــــــســــــــوري فـــي  ــمــ ــعــ يــ
مواجهة النقص الحاد في عديد 
قواته، على تجنيد مختلف فئات 
الــشــعــب، وســوقــهــا إلــى الــخــدمــة العسكرية، 
وأفــراد  مليشيات  من   عما يستقدمه 

ً
فضا

ــارج الـــبـــاد تــقــاتــل مــعــه عــلــى أســـاس  مـــن خــ
طائفي أو بشكل مأجور. ومن أبرز ضحايا 
الفلسطينيون  الــاجــئــون  الــســيــاســة،  هـــذه 
فـــي ســــوريــــة، الـــذيـــن تـــعـــّرضـــت مــخــيــمــاتــهــم 
ومناطقهم ألذى كبير نتيجة الحرب، أسوة 
بــمــا حـــل فـــي مــعــظــم املــــدن الـــســـوريـــة، فيما 
إلى  والــرجــال خطر سوقهم  الشبان  يواجه 
الخدمة العسكرية، طوعا حينا، وكرها في 

أغلب األحيان.
الفلسطينية  الــفــصــائــل  بــعــض   عــن 

ً
وفــضــا

الــتــي اخـــتـــار قــادتــهــا مــنــذ الــبــدايــة الــوقــوف 
إلـــى جــانــب الــنــظــام، وســاهــمــت فـــي حــصــار 
القيادة   - املخيمات، مثل »الجبهة الشعبية 
ــتــــح االنـــتـــفـــاضـــة«، و»جــبــهــة  الــــعــــامــــة«، و»فــ
الـــنـــضـــال الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي«، تــحــاول 
قيادة »جيش التحرير« الفلسطيني برئاسة 
محمد طارق الخضرا، تحت ضغط سلطات 
»جيش التحرير« في معارك  النظام، الزج بـ
النظام على الجبهات املختلفة، ما أدى إلى 

مقتل العشرات من عناصره وضباطه.
 أجـــــهـــــزة األمــــــــن الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام 

ّ
وتـــــشـــــن

السوري حمات اعتقال في صفوف الشبان 
الــفــلــســطــيــنــيــن، كـــمـــا تـــســـّيـــر دوريــــــــات فــي 
شوارع املدن بهدف التحقق من أّي شاب أو 
رجل مطلوب للخدمة العسكرية، ويتم نقله 
ــى الــقــطــعــات الــعــســكــريــة حــتــى دون  فــــورًا إلـ

الخضوع لدورة تدريبية.
يقول سعيد ع. وهــو فلسطيني مــن سكان 
إلـــى تركيا،  الــيــرمــوك ســابــقــا وهـــرب  مخيم 
إنه كان برفقة شقيقه برهان في زيارة إلى 
منزاًل  عائلتها  استأجرت  التي  شقيقتهما 
في منطقة الزاهرة الجديدة بدمشق، عندما 
لقوات  مشتركة  دوريــة  هناك  استوقفتهما 
األمن وعناصر »الجبهة الشعبية - القيادة 
ــة«، وطـــلـــبـــوا الـــبـــطـــاقـــات الــشــخــصــيــة  ــامـ ــعـ الـ
الخاصة بهما، مع دفتر الخدمة العسكرية. 
والدفتر  بطاقته  لهم  أبـــرز  أنــه  إلــى  ويشير 
وفيه أنه أدى الخدمة العسكرية، لكن شقيقه 
لم يكن يحمل دفتر الخدمة، فأخذوا بطاقته 
واقتادوه معهم، وقد حاول أن يقنعهم بأن 
ه 

ّ
سن وأن  العسكرية،  الــخــدمــة  أدى  شقيقه 

يقارب األربعن ويعاني من أمراض، لكنهم 
لم يصغوا إليه، وهددوه بأنهم سيأخذونه 

النظام يالحقهم 
لتجنيدهم في آلة حربه

قبل عام 2011 كان يعيش 
في سورية بين 500 و600 

ألف الجئ فلسطيني
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تدمير المخيمات... فصل آخر من التراجيديا الفلسطينية األسد يسّوق لنفسه غربيًا: متجهون نحو الشرق

ــيـــب الــقــســريــة خــال  ــالـ بـــهـــذه الـــطـــرق واألسـ
ــة بـــأكـــثـــر مــــن 250  ــيـ ــر الـــســـتـــة املـــاضـ ــهــ األشــ
إلـــى أن »كـــل ذلــك  شــابــا فلسطينيا، مــشــيــرًا 
يــتــم بــمــوافــقــة مـــن قـــيـــادة جــيــش الــتــحــريــر 
الــنــظــام في  مــع  تــتــواطــأ  الــتــي  الفلسطيني 
الفلسطيني في معاركه خافا  الشباب  زج 
ســـس مــن أجلها 

ُ
أ الــتــي  للمهمة األســاســيــة 

ــــي تـــحـــريـــر فــلــســطــن  جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر وهــ
ولــيــس الــدفــاع عــن نــظــام مــجــرم يــقــوم بقتل 

شعبه«.
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة ضــبــاط وعــنــاصــر 
»جيش التحرير« عدم االنخراط في األعمال 
الـــقـــتـــالـــيـــة بــــن الـــنـــظـــام واملــــعــــارضــــة خـــال 
الشهور والسنوات األولى بعد اندالع الثورة 
الـــنـــظـــام بــســبــب  الــــســــوريــــة، إال أن ضـــغـــوط 
ــة، دفــعــت  ــدربــ حــاجــتــه املـــاّســـة لــلــعــنــاصــر املــ
في  املوجود  الفلسطيني  التحرير«  »جيش 
ســـوريـــة لـــانـــخـــراط تــدريــجــيــا فـــي الـــصـــراع 
الدائر، بتشجيع من قيادته املوالية للنظام. 
وتعادل قوات »جيش التحرير« في سورية 
فــرقــة عــســكــريــة، إذ يــتــكــّون مــن ثــاثــة ألــويــة 
)حــطــن، وأجــنــاديــن، والــقــادســيــة( وينتشر 
بــشــكــل أســاســي قـــرب الـــحـــدود مــع فلسطن 
التحرير  يتبع نظريا ملنظمة  املحتلة، وهــو 
لــقــيــادة  عمليا  يــخــضــع  لــكــنــه  الفلسطينية، 
قوات النظام السوري، والخدمة فيه إلزامية.

وعــلــى غـــرار قـــوات الــنــظــام، تــعــّرض »جيش 
ــداخــــل مــــع تـــزايـــد  الـــتـــحـــريـــر« لــــهــــزات مــــن الــ
الــضــغــوط عليه لــانــخــراط فــي الــقــتــال إلــى 
جــــانــــب قــــــــوات الــــنــــظــــام، إذ انــــشــــق بــعــض 
ــوا »جـــــيـــــش الـــتـــحـــريـــر  ــ ــلــ ــ ــ ــّك ــ ــاطـــــه، وشــ ضـــــبـــ
آخـــرون بيد  ــتــل 

ُ
ق فيما  الــحــر«.  الفلسطيني 

في  املــشــاركــة  النظام بسبب رفضهم  قـــوات 
األعـــمـــال الــقــتــالــيــة، كــمــا تــم اغــتــيــال الــعــديــد 
ذلك  أن  فــي ظــروف غامضة، وُيعتقد  منهم 
أبرزهم  للنظام،  موالية  يــد جهات  على  تــم 
الــعــمــيــد الـــركـــن رضــــا الــخــضــرا قــائــد قـــوات 
وهو  املــقــاري  الناصر  عبد  والعقيد  حطن 

قائد كتيبة في »جيش التحرير«.
ــبـــاط مــــن الــــعــــام املـــاضـــي،  ــبـــرايـــر/شـ ــي فـ ــ وفـ
أقــدمــت قـــوات الــنــظــام على إعـــدام 5 ضباط 
من »جيش التحرير« في بلدة قطنا بريف 
دمشق بعد رفضهم إرســال عناصرهم إلى 
املــعــارك ضد  فــي  للمشاركة  محافظة درعـــا 

املعارضة.
فيما شاركت وحدات من الجيش في بعض 
مـــعـــارك الــنــظــام الـــســـوري فـــي ريــــف دمــشــق 
ودرعــــا، كــمــا شـــارك مــع الــنــظــام فــي املــعــارك 
»لــواء الــقــدس« الــذي تشّكل في  ما يسمى بـــ
املدعو  بقيادة   2013 األول  أكتوبر/تشرين 

عن  البريطانية،  تلغراف«  »دايلي  صحيفة  أوردتها  معلومات  أفادت 
آثار  معظم  على  بالمحافظة  سمح  وداعش،  النظام  بين  سري  اتفاق 
تدمر. وكشفت الصحيفة عن أن »الحكومة السورية أكدت أن نحو 80 
في المائة من آثار تدمر بقيت سليمة بعد طرد داعش منها يوم األحد«. 
ونقلت الصحيفة عن المدير العام لآلثار والمتاحف السورية، مأمون عبد 
الكريم، قوله إن »النظام عمل سرًا مع عشرات األشخاص داخل تدمر من 

أجل إقناع داعش بعدم الهدم الكلي للمواقع األثرية فيها«.

في  تضم  وال  النظام،  قوات  مكونات  أهم  من  الرابعة  الفرقة  ُتعتبر 
تشكيل  تم  الحرب  أحــداث  خالل  لكن  فلسطينيين،  الجئين  صفوفها 
بعض  إليها  وينتمي  إمرتها،  تحت  تعمل  لها  موالية  مجموعات 
إحدى  وهو  الجمهوري«  »الحرس  أن  كما  الفلسطينيين.  المقاتلين 
الفرقة  غرار  على  مسلّحة  مجموعات  شّكل  للنظام،  التابعة  الفرق 
النظام،  جانب  إلى  الفلسطينية  الفصائل  بعض  تقاتل  كما  الرابعة. 

وتنتشر داخل وحول بعض المخيمات الفلسطينية وبعيدًا عنها.

الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري

اتفاق النظام و»داعش« على اآلثار

تحقيق الحدث

ــــان يـــتـــكـــّون فــي  ــذي كـ ــ ــ مــحــمــد الـــســـعـــيـــد، والـ
معظمه من فلسطينيي محافظة حلب، قبل 
أن يفتح باب التطوع للمواطنن السورين 
ــواء الــــذي يصل  ــلـ وخـــافـــهـــم، وبــــات لــهــذا الـ
عديده إلى ألفي مقاتل، واملدعوم من إيران 
ومــــن فــــرع االســـتـــخـــبـــارات الـــجـــويـــة، الكلمة 
األولى في حلب من جهة النظام، بعد تراجع 

دور لواء أبو الفضل العباس العراقي.
اتـــهـــم نـــاشـــطـــون األســــبــــوع املــــاضــــي قــــوات 
املتطوعن  السوري بخيانة  النظام واألمــن 
من  جــانــبــهــم،  إلـــى  املــقــاتــلــن  الفلسطينين 
اتهامهم  بعد  الخلف  مــن  تصفيتهم  خــال 
بالتردد في القتال، مشيرين إلى أن الرغبة 
ــد املـــــــــرور عــلــى  ــــي تـــســـهـــيـــل حـــركـــتـــهـــم عـــنـ فـ
حــواجــز الــنــظــام، واتـــقـــاء مــخــاطــر االعــتــقــال 
 عـــــن ســـــــوء األوضـــــــــاع 

ً
ــــا ــــضـ الـــتـــعـــســـفـــي، فـ

مع  األهــالــي  حاجة  واستغال  االقتصادية 
إغرائهم برواتب جيدة، دفع بعض الشباب 
الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــجــمــوعــات 

فلسطينية قتالية موالية للنظام.
وأضاف الناشطون أن عددًا من أبناء مخيم 
بريف  الفلسطينين  لــاجــئــن  دنـــون  خـــان 
دمــشــق، تــطــّوعــوا فــي »الــفــرقــة الــرابــعــة«، إال 
أنــهــم ســرعــان مــا امتنعوا عــن الــذهــاب إلى 
املعارضة  مجموعات  ضــد  الــقــتــال  جبهات 
تبن  بعدما  أسلحتهم،  وســلــمــوا  املسلحة 
تلوا 

ُ
أن معظم الذين قضوا من املتطوعن ق

»بـــنـــيـــران صــديــقــة« أي بـــرصـــاص عــنــاصــر 
قوات النظام.

مــنــهــا، الفــتــا إلـــى أن هــنــاك مــن يــتــم إرســالــه 
 إلى وحدات جيش النظام وتحديدًا 

ً
مباشرة

من خدموا كضباط مجندين سابقا ولديهم 
ــات عـــســـكـــريـــة، فــــي ظــــل وجــــود  ــتـــصـــاصـ اخـ
في  بالتدقيق  الــحــواجــز  كــافــة  عــلــى  تعميم 

هـــويـــات الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــيــن وتــوقــيــف 
كل من ال يحمل دفتر خدمة العلم وإرساله 
 إلــــى جــبــهــات الـــقـــتـــال حــتــى دون 

ً
مـــبـــاشـــرة

إخضاعه لدورة تدريبية.
ــّدر أبـــو هــاشــم عـــدد الــذيــن تــم سوقهم  ــقـ وُيـ

العمل  »مجموعة  إحصائيات  وفق 
فإن  ســوريــة«،  فلسطينيي  أجــل  من 
القتلى  من  المائة  في   37.30 حوالى 
من  الثاني  النصف  خالل  الفلسطينيين 
إذ  العسكريين،  من  كانوا   2015 العام 
المعارك  أثناء  فلسطينيًا   66 سقط 
جانب  إلــى  ضحية   59 بنسبة  الــدائــرة، 
النظام و8 ضحايا إلى جانب المعارضة. 
من   156 مقتل  المجموعة  ووثّقت 
»جيش التحرير«، في حين قّدر البعض 
مّمن  »الــجــيــش«  ــذا  ه ضحايا  ــدد  ع
قضوا منذ بدء الصراع بأكثر من 300 

ضابط وصف ضابط ومجنّد.

القتلى 
على الجبهات

جندي من 
النظام 
السوري في 
تدمر )فرانس 
برس(

هــو أيــضــا إذا لــم يــنــصــرف فــــورًا. ويضيف 
سعيد، في حديث عبر الهاتف مع »العربي 
اآلن  يعلمون شيئا حتى  ال  أنهم  الجديد«، 
عن مصير شقيقه، وربما هو يعمل معهم 
في أعمال السخرة والحفر، أو اقتادوه إلى 

جبهات القتال.
ــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة  ــقـــول رئـ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــي  ــــن الـــفـ ــئـ ــ ــــاجـ لــــــشــــــؤون الـ
أبو  فهمي  أيمن  املؤقتة  السورية  الحكومة 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ هاشم، في تصريح 
الــنــظــام الـــســـوري يــحــاول أمــــام االســتــنــزاف 
البحث  القتال،  جبهات  على  لقواته  الكبير 
الشباب بصورة تخالف  لتجنيد  عن طــرق 
أنــظــمــة الــتــجــنــيــد املــتــبــعــة لـــديـــه، وهـــــذا ما 
للشباب  بالنسبة  أشهر  عــدة  بــه منذ  يقوم 
لترميم  مصدرًا  يراهم  الذين  الفلسطينين 

النقص البشري في تشكياته العسكرية.
ويــوضــح أبـــو هــاشــم أن الــحــواجــز األمــنــيــة 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام تــقــوم بــتــوقــيــف أي شــاب 
ــامـــا وســـوقـــه  فــلــســطــيــنــي دون األربــــعــــن عـ
»جيش  لـ التابعة  العسكرية  القطعات  إلــى 
منهم  أدى  من  تمييز بن  التحرير«، ودون 
 
ً
أو مؤجا كــان معفى  أو  اإللــزامــيــة  الخدمة 

يكثف رئيس النظام 
السوري بشار األسد، من 

وتيرة تصريحاته لمحاولة 
تسويق نفسه سياسيًا 

أمام الغرب بعد استعادة 
تدمر، في ظّل الحديث 

عن »مرحلة مقبلة«

تعاني المخيمات من ضائقة اجتماعية واقتصادية )رامي السيد/فرانس برس(
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الجئون فلسطينيون في جرمانا )يوسف كرواشان/فرانس برس(

وائل قنديل

الرسالة واحدة، ال تتغير بتغير 
املرسل من روما: نريد الحقيقة، 

وال شيء غير الحقيقة. املرَسل إليه 
بالطبع هو نظام عبد الفتاح السيسي 
في مصر، وموضوع الرسالة: قضية 

خطف وإخفاء وتعذيب جوليو 
ريجيني، حتى قتله وتشويه جثته، 

التي لم يبق منها شيء يدل على 
شخصيته سوى أنفه، بحسب ما 
أعلنت والدته في مؤتمر صحافي 

شهده العالم كله. ال أظن أنك بحاجة 
رك بأقوال والدة جوليو في 

ّ
لكي أذك

املؤتمر، فقد أفاضت في نقل وقائعه 
وسائل اإلعالم الدولية، لكني أتوقف 

معك عند جوهر املوضوع الذي 
تلخصه كلمات السيدة الحزينة، إذ 
تقول: »ونقل التلفزيون الحكومي 
اإليطالي، اليوم الثالثاء، عن باوال 

ريجيني، والدة الشاب القتيل، قولها 
في مؤتمر صحافي بمجلس 

الشيوخ: »أنا أم جوليو، وليس من 
السهل علّي أن أكون هنا، ألن ما 

حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما 
يزعم املصريون، إذ أود أن أشير إلى 

أنه توفي تحت التعذيب، مثلما كان 
سيحدث ألي مصري«. 

ت السلطات 
ّ
قبل ذلك، وعندما زف

املصرية ُبشرى قتل خمسة مواطنني، 
عربون محبة للجانب اإليطالي في 
قضية جوليو، رّدت روما رسميا 

وا عن هذه 
ّ
وشعبيا: نريد الحقيقة، كف

األكاذيب. مع ظهور أول احمرار في 
العني وتقطيب في الجبني، على مالمح 

روما، تراجعت القاهرة سريعا، 
وبشكل مخجل ومهني ألي مواطن 

يحترم نفسه ويخاف على بلده، 
وقدمت رواية أخرى، مفادها أنها لم 
تكن تقصد أن املقتولني الخمسة هم 

الذين قتلوا الشاب اإليطالي.
السؤال هنا: ما الذي يجعل العالم 

ينظر إلى كل ما يصدر من مصر 
الرسمية بعني الشك والريبة، أوال، 

ثم يطلب الحقيقة، مكذبا، أو رافضا 
االستخفاف بالعقل والضمير؟ ملاذا، 
وكيف، وصلنا إلى مرحلة تصنيف 

مصر السيسية »دولة كذابة« من 
الطراز األول، حتى في نظر أكثر 

داعميها، إيطاليا وروسيا؟
سقط 

ُ
ال يمكنك في هذا السياق أن ت

من التاريخ القريب أن مذبحة القرن، 
في رابعة العدوية والنهضة، ارتكبت 

تحت غطاء من األكاذيب الكبيرة التي 
رّوجها سياسيون ومثقفون عن 

املعتصمني املسلحني بأسلحة ثقيلة، 
وعن حاالت تعذيب وقتل رهائن 

تحت منصات الهتاف، وأسفل الكرة 
األرضية اإلخوانية، املخبأة تحت 

أقدام االعتصام. فيما بعد، لم ينقطع 
حبل الكذب، إنتاجا واستهالكا، 

حتى إنه صار يجري على الهواء 
مباشرة، بتزوير الترجمة ملؤتمرات 
صحافية لكبار رجال املرحلة، كما 
حدث في املؤتمر الصحافي لنائب 
عني من قبل 

ُ
الرئيس »الفاترينة« امل

قائد االنقالب، وكاترين آشتون، 
ممثلة االتحاد األوروبي، ثم راح 

الكل يتبارون في تصنيع األكاذيب 
واألساطير وتداولها، وتصديرها 

للميديا العاملية، حتى إن الصحافي 
البريطاني الشهير روبرت فيسك، لم 

يصدق نفسه وهو يستمع إلى من 
يحاول إقناعه بأن »الجنرال السيسي 

هو أعظم قائد عسكري في التاريخ 
بعد أيزنهاور«. هل تجد فرقا كبيرا 

بني هذه املقولة، وبني مقولة أن تفريعة 
قناة السويس حصدت كل ما أنفق 

عليها في أول يوم تشغيل، أو أن 
موا قائد 

ّ
ضفادع مصر البشرية عل

األسطول السادس األميركي األدب؟
استمر الكذب منهجا وعقيدة حاكمة 
ملسلك السلطة في مصر، إذ دائما ما 
كان هناك وجهان وقوالن وموقفان، 
وجه ينحني بأدب وحياء أمام ملوك 
وأمراء األرز، وآخر يسخر منهم في 
التسريبات، ويخطط لحلب املزيد من 

أموالهم. أما عن ازدواجية املوقف، 
فحّدث وال حرج عن ما جرى في 

موضوعات سد النهضة، والعالقة مع 
واشنطن، والعالقة مع حماس.

باختصار يكاد يكون قد استقر 
في وجدان العالم أنه إذا أتاك نظام 

عبد الفتاح السيسي برواية، فضعها 
على الرف، وال تعبأ بها، واطلب منه 

الحقيقة، ُمظهرا العني الحمراء.
أو يمكنك القول، ومع األسف الشديد، 
إنك بصدد نظام يسيء لسمعة الدولة 

واملواطنني.

الثورة الحلوة 
الكذابة

مرور
الكرام



القاهرة ـ العربي الجديد

يــــدرس الــجــيــش املـــصـــري، إدخـــــال تــعــديــات 
جديدة على تكتيكات مواجهة تنظيم »والية 
اإلسامية«  »الدولة  لتنظيم  التابع  سيناء«، 
ــل كــــل الــخــطــط  ــبـــت فـــشـ ــا ثـ ــدمـ ــعـ )داعـــــــــــش(، بـ

السابقة على مدار عامني.
تكتيكاته  وتعديل  التنظيم  تحركات  وأمـــام 
العسكرية، التي تعتمد على إنهاك وتشتيت 
مصادر  تكشف  والــشــرطــة،  املسلحة  الــقــوات 
لحملة  التحضير  عــن  ســيــنــاء،  فــي  عسكرية 
عـــدة في  أيــامــا  قــد تستمر  مــبــكــرة استباقية 
منطقة وســط ســيــنــاء، والــتــي مــن املــتــوقــع أن 

تكون مركز ثقل للتنظيم.
إنــه من  الجديد«،  »العربي  لـ املــصــادر  وتقول 
خال  الجيش،  نفذها  التي  العمليات  خــال 
ــي مــنــطــقــة وســـط  األســــبــــوعــــني املــــاضــــيــــني، فــ
سيناء، وتصّدي »واليــة سيناء« لها، يعتقد 

بوجود مخطط لدى التنظيم هناك.
وتــلــفــت املـــصـــادر إلـــى أن مــعــلــومــات وصــلــت، 
فــي تلك املنطقة،  مــن خــال مــصــادر الجيش 
هناك،  املسلحة  للعناصر  ف 

ّ
مكث نــشــاط  عــن 

 حمات في وسط 
ّ
وهو ما دفع الجيش لشن

املقبلة.  الفترة  سيناء، وسيتكرر األمــر خال 
وتشير املصادر إلى أن هناك مساعيَّ مكثفة 
لــتــجــمــيــع مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة عــــن تـــحـــركـــات 
الــعــنــاصــر املــســلــحــة، لـــوضـــع خــطــة مــنــاســبــة 
للتعامل معها، تحت غطاء جوي، على الرغم 
مـــن صــعــوبــة األمــــــر، فـــي ظـــل وعــــــورة بعض 
 عــن 

ً
ــيـــر، فـــضـــا ــأثـ ــتـ ــة الـ ــاطـــق ومــــحــــدوديــ ــنـ املـ

التخوف من إسقاط الطائرات الحربية.
ــــدد املـــــصـــــادر عـــلـــى تـــنـــشـــيـــط الـــجـــانـــب  ــــشـ وتـ
ــم الـــعـــوامـــل  ــ ــــد أهـ املـــعـــلـــومـــاتـــي بـــاعـــتـــبـــاره أحـ
ــاب،  األســاســيــة فــي حــســم املــعــركــة ضــد اإلرهــ
ــع بـــعـــض األهـــالـــي  ــن الــــتــــعــــاون مــ ــل مــ وأفــــضــ
عــددًا  التنظيم استهدف  نــظــرًا ألن  الــراغــبــني، 
كــبــيــرًا مــن املــتــعــاونــني مــع األجـــهـــزة األمــنــيــة. 

وتلفت املصادر نفسها إلى أن هناك اتجاها 
من  املسلحني،  ومحاصرة  الخناق  لتضييق 
خـــال عـــدم االنــكــمــاش واالكـــتـــفـــاء بــالــكــمــائــن 
فـــي الـــعـــريـــش أو عــلــى الـــطـــريـــق بـــني املــديــنــة 
ورفــــح املـــصـــريـــة. كــمــا تــشــيــر إلــــى أنــــه يــوجــد 
ــاه لــتــحــديــد نـــقـــاط ارتــــكــــاز لــلــجــيــش من  اتـــجـ
ــا مـــنـــافـــذ آمـــنـــة  ــهــ ــي يـــعـــتـــقـــد أنــ ــتــ ــاطــــق الــ ــنــ املــ
الــعــمــلــيــات ضد  خـــال  للمسلحني  بــالــنــســبــة 
القوات املسلحة والشرطة، وبالتالي تحجيم 
ــم. لـــكـــن املـــصـــادر  تـــحـــركـــاتـــهـــم ومـــحـــاصـــرتـــهـ
الثابتة،  واالرتـــكـــازات  الكمائن  أن  مــن  تــحــذر 
تــكــون أكــثــر عــرضــة لــاســتــهــداف، باعتبارها 
هــدفــا ثــابــتــا لــلــمــســلــحــني. فـــي الــســيــاق ذاتــــه، 
تـــؤكـــد مـــصـــادر قــبــلــيــة تـــمـــدد تــنــظــيــم »واليــــة 
ــنــــاء«، إلـــــى مـــنـــاطـــق فــــي وســـــط ســيــنــاء،  ــيــ ســ
الــعــمــلــيــات ضد  لـــه فـــي  واتـــخـــاذهـــا كمنطلق 
القبلية  املــصــادر  وتشير  والــشــرطــة.  الجيش 
إلـــى أن املــســلــحــني يــتــحــركــون بــحــريــة، ولــكــن 
الـــتـــي يقصفها  املـــنـــاطـــق  فـــي  يـــتـــمـــركـــزون  ال 
الــجــيــش، ويــوجــد لديهم جــهــاز أمــنــي يراقب 

ــاذ االحـــتـــيـــاطـــات  ــ ــخـ ــ ــات الـــجـــيـــش التـ ــركــ تــــحــ
الازمة. في املقابل، يتصدى عناصر التنظيم 
املسلح، بقوة ألي تحركات عسكرية في وسط 
سيناء، سواء من خال االشتباكات العنيفة 
أو تفجير عبوات ناسفة خال مرور اآلليات 
تنظيم »واليــة سيناء«،  بدأ  فيما  العسكرية، 
قــبــل يــومــني فــي الــتــصــّدي لــحــمــات الجيش 
على مدينتي الشيخ زويد ورفح، معلنا مقتل 

وإصابة 15 عسكريا من الجيش والشرطة.
التي  العنيف  القصف  عمليات  تتوقف  ولــم 
ــيـــران الـــحـــربـــي املـــصـــري،  يــشــنــهــا ســــاح الـــطـ
ومدفعية الجيش، بشكل عشوائي أحيانا، ما 
يسفر عن قتلى ومصابني من أهالي سيناء، 
وسط حالة من الغضب والهلع الشديدة بني 
املـــواطـــنـــني. وبــحــســب روايـــــات أهــلــيــة، لــجــأت 
بعض األسر إلى إخاء منازلها في مدينتي 
الشيخ زويــد ورفــح، خوفا من قصفها خال 
ــات إلـــى أن  ــروايـ عــمــلــيــات الــجــيــش. وتــشــيــر الـ
األوضــاع املعيشية صعبة للغاية، الفتة إلى 

النقص في املواد الغذائية.

■ مـــا حــقــيــقــة مـــا يـــشـــاع عـــن وجـــــود أبــــريــــاء في 
املعتقالت؟

والتقيت  ديــالــى  فــي  املعتقات  معظم  زرت 
السجناء، وأجـــزم أن أكــثــر مــن 90 فــي املائة 
لــم نستطع تقديم شــيء لهم،  أبــريــاء.  منهم 
 الــصــاحــيــات األمـــنـــيـــة بــالــكــامــل 

ّ
ـــك ألن وذلــ

ــاع والـــداخـــلـــيـــة،  ــدفــ ـــــي الــ
َ
مــخــصــصــة لـــــوزارت

وال يــتــيــحــون أي فــرصــة لــلــتــدخــل فــي شــأن 
مهّمتي،  انتهاء  قبل  والسجناء.  املعتقات 
الــتــوافــق،  استقالتي ألعــضــاء جبهة  قــّدمــت 
)الكتلة السياسية التي ينتمي إليها( ألننا 
بــالــفــعــل لــم نستطع تــقــديــم شــــيء. فــالــنــاس 
تتألم وال تعلم بأننا ال نستطيع تقديم يد 
العون لها وإعادة حقوقها، وتحقيق العدالة 
وإنصافها. أحد األجهزة األمنية لديه سجل 
ــه ال يعنيهم  أنــ بــاملــعــتــقــلــني. عــلــمــت  مــكــتــظ 
ــل الـــحـــصـــول عــلــى  ــاة املـــســـجـــونـــني، بــ ــانـ ــعـ مـ
مقابل مادي. فكلما ارتفع عدد املسجونني، 
كــلــمــا تــضــاعــفــت مـــداخـــيـــل املـــســـؤولـــني عــن 
الـــســـجـــون. الـــفـــســـاد مــســتــشــر بــشــكــل كــبــيــر. 
اإلرهــــــاب بــمــعــنــاه الــحــقــيــقــي يــقــتــل ويــدمــر، 
لكن الــفــســاد إرهـــاب يــدمــر الــنــاس ويــحــارب 

الحقيقة، ويقضي على اإلنسانية.

 أمثل ينصف 
ً
■ ما الذي توّصلتم إليه ليكون حال

املحافظة وسكانها؟
ـــه مــن األفــضــل أن تــتــحــول ديــالــى 

ّ
وجــدنــا أن

إلــى إقليم. حني تــّم رفــع طلب إلــى الحكومة 
املركزية بذلك، انتهى دور الجيش والشرطة 
ــة، وســـقـــطـــت  ــــحــ

ّ
ــل ــات مــــســ ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــــت مـ ــزلــ ــ ونــ

ــهـــى دور  ــتـ املـــحـــافـــظـــة بـــيـــد املـــلـــيـــشـــيـــات وانـ
املــحــافــظــة بـــالـــكـــامـــل. وهـــــذا يـــؤكـــد ســيــطــرة 
املــلــيــشــيــات عــلــى املــحــافــظــة عــلــى الـــرغـــم من 
وجود 13 جهة أمنية داخلها، وبذلك، كانت 
نهاية رحلتي كمحافظ. أصبحت مستهدفا، 
األكاديمية  والنخب  السياسيني  جميع  بل 
ــارض فـــكـــريـــا وجــــــود املــلــيــشــيــات  ــعــ الـــتـــي تــ
من  بالقتل  مستهدفة  أصبحت  والــتــســّيــب، 
ــــب عـــلـــّي الـــرحـــيـــل. قــّدمــت  املــلــيــشــيــات، ووجـ
اســتــقــالــتــي، ولـــجـــأت إلــــى إقــلــيــم كــردســتــان 

العراق، ثم إلى تركيا حيث أعيش اآلن.

املــلــيــشــيــات؟ ومــــا سبب  تــلــك  يــقــف وراء  مـــن   ■
افتعالها تلك الفوضى التي تتهمونها بها؟

هناك مشروع لتغيير هوية ديالى والنسب 
املجتمعية فيها. بقيت ديالى عقودًا طويلة 
تــعــيــش بــســام وســكــانــهــا مــتــصــاهــرون في 
مـــا بــيــنــهــم. لــكــن مـــا حــصــل مـــن اســتــهــداف 
د املسألة 

ّ
وإقصاء وتهميش ملكّون بعينه، ول

الطائفية، لذلك صارت قضية اإلقليم
 التي طالبنا بها، القشة التي قصمت ظهر 
الــبــعــيــر. فـــي ذلـــك الـــوقـــت، طـــرح مــســؤولــون 
فـــي مــجــلــس املــحــافــظــة مـــن الــكــتــل الــســنــيــة، 
ــا الــــــحــــــزب اإلســــــــامــــــــي، فـــكـــرة  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
ـــه ال حــق يناله سكان 

ّ
ــدوا أن ــ االنــفــصــال، وأّك

يكفله  ما  وهــذا  إقليم،  بإنشاء  إال  املحافظة 
الـــدســـتـــور. بــعــد حـــادثـــة املــطــالــبــة بــاإلقــلــيــم، 
سقطت املحافظة بيد املليشيات، قسم منهم 
ــدوا مــابــس مــدنــيــة ونــزلــوا  ــ هـــم شــرطــة ارتــ
ــة مصّورة. 

ّ
الشارع، ولدينا شهود وأدل إلى 

أصبح األمر واضحا للجميع، أن املليشيات 
متغلغلة داخل األجهزة األمنية واملؤسسات 

الحكومية.

■ ما سبب تصريح مسؤولني عن املليشيات أنهم 
موجودون لغرض حماية املدينة من اإلرهاب؟

ســــقــــطــــت ديــــــالــــــى بــــالــــكــــامــــل بــــيــــد تــنــظــيــم 
»القاعدة« بعد احتال العراق عام 2003. َمن 
حّررها هم أهلها، إذ شّكلوا لجانا شعبية، 
»الــــصــــحــــوات« بــــدعــــم أمـــيـــركـــي،  ُســـّمـــيـــت بـــــ

وطــهــروا ديــالــى مــن »الــقــاعــدة«، ولــم تشارك 
 الجميع 

ّ
املليشيات في تلك العمليات. كما أن

ة هم الذين شّكلوا الصحوات 
ّ
 السن

ّ
يعلم أن

التنظيم   
ّ
أن بــاعــتــبــار  »الـــقـــاعـــدة«،  ــردوا  ــ وطـ

وترك  السنية،  املناطق  فقط  أسقط  حينها، 
بإمكانه  كــان  ـــه 

ّ
أن مــن  الــرغــم  الشيعية، على 

 كــل مــن قاتل 
ّ
فعل ذلــك. وكــانــت النتيجة، أن

املليشيات  تل من قبل 
ُ
ق إّمــا  في الصحوات، 

قل أو هرب خوفا من تلك املليشيات. 
ُ
أو اعت

مــقــاتــلــة  يـــريـــد  أحــــد  ال   
ّ
أن اآلن،  نــــرى  لـــذلـــك 

»داعش«، ألنه إذا قاتلها وطردها، فسيعيد 
التاريخ نفسه على يد املليشيات.

■ ما هي رسالتك من تلك الحادثة؟
كــــــــان »الــــــقــــــاعــــــدة« يــــــحــــــّرض الــــــنــــــاس ضــد 
الــحــكــومــة، كـــأن يــقــوم أحــدهــم بقتل شرطي 
ــدخـــل املــلــيــشــيــات  ــم تـ ــثــــال ثــ عـــلـــى ســبــيــل املــ
إلـــى املــنــطــقــة وتــســتــهــدف الــشــبــاب بــني قتل 
فيها  يتعايش  كــان  التي  املناطق  واعتقال. 
بالكامل. من خال  انتهت  والشيعة،  السنة 
 هـــنـــاك اتـــفـــاقـــا بني 

ّ
مـــا حـــصـــل، اعــتــبــرنــا أن

ــقــــاعــــدة«، و»داعـــــــش« الـــذي  املــلــيــشــيــات و»الــ
»الــقــاعــدة« أشبه ما   

ّ
أن جــاء بعده، باعتبار 

أيضا.  و»داعـــش«  مساهمة  بشركات  يكون 
ــم، عــمــن يــقــود مقاتلي  ويــبــقــى الـــســـؤال األهــ
أعمال  مــن  املستفيدة  والــجــهــة  التنظيَمني، 

العنف التي وقعت في املحافظة.

مك منصب املحافظ 
ّ
■ ما سبب تسل

ُمكرهًا؟
ـــم 

ّ
فـــــــي الــــــبــــــدايــــــة رفــــــضــــــت تـــســـل

في  املسؤولني  لكن  ديالى،  منصب محافظ 
كــتــلــة الــتــوافــق الــتــابــعــة لــلــحــزب اإلســامــي 
 لم 

ْ
ــه إن ـ

ّ
أن ألــّحــوا كــثــيــرًا. اشــتــرطــت حينها، 

أســتــطــع فــعــل شـــيء أقــــّدم اســتــقــالــتــي، ألنــي 
ابـــن املــحــافــظــة وأعــلــم جــيــدًا مــا يـــدور فيها، 
الطائفي،  االستهداف  من جانب  خصوصا 
 وجود مليشيات 

ّ
وصعوبة إدارتها في ظل

حة.
ّ
مسل

ه لم يكن باإلمكان العمل على إعمار 
ّ
■ هل تعني أن

املحافظة وخلق فرص عمل لسكانها؟
ــمــت املــنــصــب عـــام 2009، لــم يكن 

ّ
حــني تــســل

ما  فقط  بــل  للمحافظة،  ميزانية  أيــة  هــنــاك 
يــســّد مــديــونــات اإلدارة الــســابــقــة، ولـــم يكن 
مــخــصــصــا لـــهـــا مـــيـــزانـــيـــة لــلــتــنــظــيــفــات أي 
قيادة  إلــى حمات مع  نلجأ  للبلدية، وكنا 
ــر املـــدنـــيـــة. عــــام 2010،  ــ ــــدوائـ الــعــمــلــيــات والـ
فــي ديالى،  هــدأت األوضـــاع األمنية نسبيا 
وحصلنا من الحكومة املركزية على ميزانية 
ــفـــي ســــــوى بـــغـــرض  ــة ال تـ ــلـ ــزيـ مـــــحـــــدودة هـ
الــخــدمــات الــبــلــديــة داخـــل املـــدن واألقــضــيــة، 
وال تغطي احتياجات القرى. وكان األهالي، 
على الرغم من كل ذلك، راضني بواقع الحال، 

لكن املشكلة كانت في األمن.

■ هـــل واجـــهـــت مــشــكــلــة فـــي تــنــوع أهـــالـــي ديــالــى 
الطائفي؟

ــة مـــــع األحــــــــزاب  ــبـ ــيـ تـــجـــمـــعـــنـــي عـــــاقـــــات طـ
الشيعية، واألكــراد، واألجهزة األمنية كافة. 

عبدالناصر 
استيطان في يوم األرضالمهداوي

لهذه األسباب أصبحُت مالحقًا 
من السلطات العراقية

أحيا الداخل الفلسطيني »يوم األرض«، للمرة الـ40، منذ 
انطالقه في 30 مارس/ آذار 1976، في ظّل إعالن االحتالل 

عن إقامة 18 مستوطنة جديدة في جبل المكبر

يروي محافظ ديالى 
السابق، عبدالناصر 

المهداوي، لـ»العربي 
الجديد«، فصوًال من 

عمليات القتل والنهب 
واالعتقاالت في 

المنطقة بحجة محاربة 
»اإلرهاب«، ويكشف عن 

جزء من األسباب التي 
جعلته مالحقًا

زرت المعتقالت في 
ديالى وأجزم أن أكثر 

من 90 في المائة من 
السجناء أبرياء

شارك في التظاهرات 
جميع األحزاب 

والتيارات الوطنية

جرى االتفاق بين الطرفين 
على ملفي االنتخابات 

والحكومة

انتهى دور الجيش 
والشرطة وسيطرت 

مليشيات على المحافظة
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من روزنامتنا حوار

تقرير

حوار »حماس« و»فتح«: لقاء مشعل ــ عباس مؤجلالجيش يحّضر لمعركة وسط سيناء

العبيدي، أمس األربعاء، إلى معسكر  العراقي خالد  وصل وزير الدفاع 
القوات  تتمركز  حيث  الموصل(،  جنوبي  كيلومترًا   50 )نحو  مخمور 
الحكومة  عنها  أعلنت  التي  التحشيدات  ضمن  المشتركة  العراقية 
استعدادًا لمعركة الموصل. ويرافق العبيدي عدد من ضباط وقادة 
وزارة الدفاع لالطالع على سير العمليات في المنطقة، وذلك بعد يوم 

من اإلعالن عن توقفها مؤقتًا »بسبب الظروف الجوية«.

العبيدي في مخمور

كنت أعّول كثيرًا على هذا األمر في معالجة 
 املــشــاكــل أعــمــق 

ّ
األمـــــور، لــكــنــي اكــتــشــفــت أن

الــتــي أسعى  الــودّيــة  أن تحل بالطريقة  مــن 
املحافظة  املواطنني وحــل مشاكل  إلنصاف 
ــاكــــل كـــثـــيـــرة ومـــعـــقـــدة،  ــا. املــــشــ ــهــ ــن خــــالــ ــ مـ
االســتــهــداف الطائفي كــان على قــدم وســاق 
ــارة رائــــجــــة، بــــل إن األمــــــر فـــاق  وصــــــار تــــجــ
الطائفية، أحيانا ُيستهدف املواطن ألسباب 
مادية محضة. ُيعتقل الشخص ويساومون 
على خروجه مقابل مبلغ من املــال. حاولت 
معالجة هذا املوضوع لكني فشلت، وأعترف 
بـــهـــذا. مــعــظــم األجـــهـــزة األمــنــيــة مـــن مــكــّون 
 عــن وجـــود املــلــيــشــيــات، علما 

ً
واحــــد، فــضــا

أني لم أعمل ملكّون معنّي، أو لطائفتي التي 

إلــيــهــا، بــل عملت بصفتي مــســؤواًل  أنــتــمــي 
عن  املعروف  املحافظة.  مكّونات  عن جميع 
ه 

ّ
 املسؤول يعمل لصالح مكون

ّ
املحافظة، أن

الطائفي، فُسئلت حينها عن كيفية قدرتي 
على أن أكون عاداًل ومنصفا.

نضال محمد وتد وناهد درباس

لــيــس مــن الــصــدفــة أن دولــــة االحـــتـــال قــررت 
املــــصــــادقــــة عـــلـــى بــــنــــاء 18 وحــــــــدة ســكــنــيــة 
ــبـــر، فــــي »يــــوم  ــكـ لــلــمــســتــوطــنــني فــــي جـــبـــل املـ
األربــــــعــــــاء،  أمـــــــس  ــنـــي،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ األرض« 
كجريمة جديدة في إطار مصادرة األراضي 
ـــ40 لــيــوم األرض،  وتــهــويــدهــا. فــي الــذكــرى الــ
أمــس األربــعــاء، شهدت بلدات وقــرى الداخل 
عــام 1948، إضــرابــا  أراضـــي  فــي  الفلسطيني 
شبه تام في كافة املرافق الرسمية والشعبية. 
ــــراب الــعــام فــي كــافــة املــؤســســات  وســـاد اإلضـ
املــحــلــيــة فـــي الـــبـــلـــدات الــعــربــيــة، تــجــاوبــا مع 
إغاق السلطات املحلية واملؤسسات املحلية 
واملــــصــــارف وفــــــروع الـــبـــريـــد. لــكــن اإلضـــــراب 
ــــدارس، والــتــي كــانــت قــد توقفت  لــم يشمل املـ
لــعــطــلــة الــربــيــع مــنــذ األســـبـــوع املـــاضـــي، في 
النقب في  وقــٍت شاركت معظم بلدات وقــرى 
اإلضراب. أما في بعض قرى املثلث والجليل 
فقد لوحظ أن بعض املحال التجارية فتحت 
أبـــوابـــهـــا وعــمــلــت كــاملــعــتــاد، بــيــنــمــا شــهــدت 
بــلــدات عــرابــة وســخــنــني وديــــر حــنــا إضــرابــا 
ــارك اآلالف فــي التظاهرة   وتــامــا. وشـ

ً
شــامــا

عــرابــة، كما خرجت  التي حصلت في مدينة 
تظاهرة في بلدة سخنني بعد زيارة أضرحة 
الشهداء وانطلقت سيرًا على األقدام باتجاه 
بلدة عرابة، كما خرجت تظاهرة مماثلة من 
عرابة  فــي مسيرة  والتحمت  ديــر حنا،  قرية 
ــارك في  املــركــزيــة فــي الــشــارع الــرئــيــســي. وشــ
التظاهرة جميع األحزاب والتيارات الوطنية، 
ورفــــــع املـــتـــظـــاهـــرون األعــــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــمــــوت وتـــحـــيـــا فـــلـــســـطـــني«، »مـــا  وهـــتـــفـــوا: »نــ
منهاب إسرائيل أم اإلرهــاب«. من جهته، قال 
الديمقراطي«،  الوطني  »التجمع  عن  النائب 
باسل غطاس، إن »يوم األرض الخالد ساهم 
ببلورة وعينا الجماعي وذاكرتنا الجماعية، 
كـــأداة هــامــة لــاســتــمــرار والتشبث بـــاألرض. 
وربـــمـــا يــجــدر أن نــؤكــد املـــؤكـــد، أال فـــرق بني 
الحقوق املدنية والقومية، والتمييز يتّم على 
الفصل  أســاس قومي، وكل عملية محاوالت 
بني املدني والقومي مفتعلة«. أما العضو في 
خايلة،  إيـــاد  سخنني،  مــن  الشعبية  اللجنة 
ــرأى أن »إحـــيـــاء الــتــظــاهــرة األربـــعـــني لــيــوم  فــ
 الــهــجــمــة الــســلــطــويــة 

ّ
األرض، يــأتــي فـــي ظــــل

أراضينا املستمرة بشكل خاص في  باتجاه 
النقب، تحديدًا في أم الحيران، حيث يقولون 
ــريـــدون إخــــاء املــواطــنــني  بــصــراحــة بــأنــهــم يـ
الــعــرب إلســكــان يــهــود مــكــانــهــم وسُيطلقون 
على املستوطنة اسم حيران. كما أن أراضينا 
زالــت مستهدفة من  ما  والشمال  الجليل  في 
خـــال املــجــالــس اإلقــلــيــمــيــة والــتــضــيــيــق على 

القرى العربية«.
ــا الـــشـــاب بـــهـــاء أبــــو حــســن مـــن أم الــفــحــم،  أمــ
فكانت مشاركته الفتة، وأشار إلى أنه شارك 
فــي لــبــاس جــنــدي إســرائــيــلــي »فــأنــا جـــزء من 
ــد الـــتـــجـــنـــيـــد، كــخــطــوة  مـــجـــمـــوعـــة بـــلـــدنـــا ضــ
املدنية  والــخــدمــة  التجنيد  ضــد  احتجاجية 

للشباب الذي يتفشى«.
ــل، تــــمــــعــــن ســــلــــطــــات االحـــــتـــــال  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي املــ

والــبــنــاء«  »التنظيم  لجنة  الــســيــاق، صــادقــت 
إقامة 18 وحدة  القدس على  لبلدية  التابعة 
ســكــنــيــة جــــديــــدة مــخــصــصــة لــلــمــســتــوطــنــني 
الــيــهــود فـــي قــلــب حـــي جــبــل املــكــبــر جــنــوبــي 
القدس املحتلة، مع إقامة كنيس يهودي في 
أورده  ملا  وفقا  الجديد  االستيطاني  املجمع 
مــوقــع »واال« اإلســرائــيــلــي. وكــشــف املــوقــع أن 
االستيطاني  التجمع  هـــذا  إلقــامــة  »املـــبـــادرة 
لوآل  الجديد جــاءت عن طريق شركة تدعى 
ـــشـــّكـــل فـــي واقـــع 

ُ
ايــنــســتــوتــمــيــنــت«، والـــتـــي ت

االستيطانية،  إلعاد  لجمعية  واجهة  الحال 
ــلـــى رأس مــــشــــاريــــع تــهــويــد  ــقـــف عـ والــــتــــي تـ
الحكومة  من  وتمويل  بدعم  املحتلة  القدس 
اإلسرائيلية وأثرياء يهود من مختلف أنحاء 

العالم«.

بسيارة  دهسه  إثــر  برضوض،  عامًا(   14( فلسطيني  فتى  أُصيب 
جنوبي  الخليل  مدينة  قرب  األربعاء،  أمس  إسرائيلي،  مستوطن 
الضفة الغربية، بحسب جمعية الهالل األحمر الفلسطيني. وذكرت 
الجمعية، أن »طواقهما نقلت الفتى لمستشفى يطا الحكومي، 
للدهس،  تعرضه  إثر  برضوض،  إصابته  بعد  الخليل،  مدينة  في 

بسيارة مستوطن إسرائيلي، جنوب المدينة«.

دهس فتى فلسطيني

غزة ـ ضياء خليل

تــبــدو لــقــاءات الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة للمصالحة 
الفلسطينية، التي يعقدها وفدان قياديان من حركتي 
»املــقــاومــة اإلســامــيــة« )حـــمـــاس(، والــتــحــريــر الــوطــنــي 
الفلسطيني »فتح«، وكأنها تسير في االتجاه الصحيح.

وعــلــى الــرغــم مــن التكتم الــتــام مــن قــبــل املــفــاوضــني من 
 تــفــاؤاًل حــذرًا 

ّ
الــطــرفــني على تفاصيل مــا يــجــري، إال أن

اإلقليمي  الــواقــع   
ّ

ظــل في  التفاوضية،  الجلسات  يرافق 
املعقد، الذي يدفع الطرفني لاتفاق. 

في هذا السياق، تكشف مصادر »العربي الجديد« عن 
ه »جرى االتفاق بني الطرفني على ملفي االنتخابات 

ّ
أن

ــنـــيـــة، مــــن دون الــــدخــــول فــي  ــة الــــوحــــدة الـــوطـ ــكـــومـ وحـ
ــا،  ــهــ تــفــاصــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة وبــرنــامــجــهــا ووزرائــ
أزمــة موظفي غزة  تــزال قائمة هــي  التي ال  العقبة   

ّ
وأن

بهم  تعترف  عّينتهم حماس، وال  الذين  ألفا،  األربــعــني 
السلطة الفلسطينية«.

تفكيك عقبة ال حلّها
املـــوجـــودة، جـــرى تفكيكها ولــيــس حلها،  الــعــقــبــة   

ّ
لــكــن

تفعيل  على  التفاهم  جــرى  املــصــادر، بحيث  ذات  وفــق 
اللجنة اإلدارية التي سيكون من خالها دمج املوظفني 
الــســابــقــني مـــع الــحــالــيــني، تــحــديــدًا مـــع حــاجــة الــقــطــاع 
الــحــكــومــي فــي غـــزة إلـــى الــطــرفــني، فــي ظــل عـــدم وجــود 
تعيينات للوظائف من قبل السلطة بغزة منذ االنقسام. 
ورغــم إعــان أمــني ســر املجلس الــثــوري لحركة »فتح«، 
 »لقاًء سيجمع الرئيس محمود عباس 

ّ
أمني مقبول، أن

ورئـــيـــس املــكــتــب الــســيــاســي لــحــمــاس خـــالـــد مــشــعــل«، 
 »تقدما ملحوظا طرأ على اجتماعات وفدي 

ّ
وتأكيده أن

حركتي فتح وحماس في الدوحة، وبناًء على ذلك يجري 
الترتيب لعقد لقاء بني عباس ومشعل، وذلــك تتويجا 
آلية لتطبيق االتــفــاقــات«، إال  للمباحثات واإلعـــان عن 
 قياديا في »فتح« بغزة مقّرب من عباس، يجزم بأنه 

ّ
أن

»لــم يجر االتــفــاق على عقد لــقــاء مــن هــذا الــنــوع اآلن«. 
ــه »لــم يجِر االتــفــاق على عقد لقاء 

ّ
أن القيادي  ويضيف 

 يتم 
ّ
بــني عــبــاس ومــشــعــل، وأنـــه جــرى الــحــديــث على أن

لقاء بينهما في حــال تقدمت املصالحة«. ويشدد  عقد 
 »لقاء عباس مشعل، سيكون في حالة واحــدة، 

ّ
على أن

وهـــي إنــهــاء االنــقــســام واالتـــفـــاق عــلــى تشكيل حكومة 
أشهر  بعد ستة  لانتخابات  والــذهــاب  وحــدة وطنية، 

من االتفاق وتشكيل الحكومة«.

استكمال المباحثات
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر الـــقـــيـــادي فـــي »حــــمــــاس«، إســمــاعــيــل 
ــقـــاء مشعل   »لـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن رضــــــوان، لــــ

بعباس مرهون بــردود إيجابية حول التفاهمات التي 
تــوصــلــت إلــيــهــا الــحــركــتــان، وخــطــوات تــذلــيــل العقبات 

التي تواجه إنهاء االنقسام«. ويلفت إلى »وجود تقدم 
في املباحثات التي جرت في الدوحة قبل أيام بني فتح 
وحماس، بشأن تنفيذ اتفاقيات املصالحة الفلسطينية 
الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة  الــســابــقــة، واســتــعــادة 

وإنهاء االنقسام«.
مباحثات  الستكمال  بحاجة  »الحركتني  أن  يــرى  كما 
آليات تنفيذ اتفاقيات املصالحة املوقعة سابقا بينهما، 
لوضع جــدول زمني محدود يجري خاله تنفيذ هذه 
الــتــفــاهــمــات، مـــن دون تــوقــيــع أي اتــفــاقــيــات جـــديـــدة«.

 »فتح وحماس بحاجة 
ّ
ويؤكد القيادي في »حماس«، أن

ملزيد مــن الــوقــت والــلــقــاءات إلنــهــاء املــشــاورات بينهما، 
سابقا،  املبرمة  املصالحة  اتفاقيات  لتنفيذ  واالنــطــاق 
وفــقــا لتوقيت زمــنــي مــحــدد وقــصــيــر، ُيــنــهــي االنــقــســام 

ويحقق املصالحة الوطنية«.
 تكون التفاهمات 

ّ
 »حركته تريد أن

ّ
ويوضح رضوان أن

واضــــحــــة وقــــصــــيــــرة املــــــــدة، بـــحـــيـــث يـــســـهـــل تــنــفــيــذهــا 
 »أي 

ّ
وتطبيقها بشكل عملي على األرض«، الفتا إلى أن

الفلسطينية،  املصالحة  ملف  فــي  سيطرأ  جــديــد  تــقــدم 
سيكون مرهونا بردود األطر القيادية للحركتني، على 

ما تم التوصل إليه«.

لقاء جديد
وســـيـــجـــري عــقــد لـــقـــاء جـــديـــد بـــني »فـــتـــح« و»حـــمـــاس« 
ــة فــــي حـــــال كــــانــــت هــــنــــاك ردود إيــجــابــيــة  ــ ــــدوحـ  فــــي الـ
مـــن الــجــانــبــني، بـــشـــأن آلـــيـــات تــنــفــيــذ اتــفــاقــي الــشــاطــئ 
»العربي  وفق مصادر  قبل سنوات،  املبرمني  والقاهرة 

الجديد«. 
ــركــز مباحثات الــدوحــة بــني »حــمــاس« و»فــتــح« على 

ُ
وت

وضــــع آلـــيـــات مـــحـــددة النـــهـــاء االنـــقـــســـام الــفــلــســطــيــنــي، 
وتــوحــيــد الــســلــطــة الــســيــاســيــة فــي الــبــاد الــتــي تعاني 
انقساما حــادًا منذ نحو تسع سنوات، وهــي ال تسعى 
التـــفـــاق جـــديـــد بــيــنــهــمــا، بـــل إلــــى تــنــفــيــذ اتـــفـــاقـــات غــزة 

والقاهرة التي جرى توقيعها مسبقا.

لم يعد حوار »فتح« و»حماس«، 
الذي بدأ في العاصمة القطرية الدوحة، 
جامدًا، بل يتطّور ببطٍء، ومن المفترض 

أن يترجم سلسلة اتفاقات 
بين الحركتين

خاص سيناريوهات

العراقية  ديالى  ملف  تدويل  يــزال  ال 
سياسية  قــوى  تحركات  نتائج  ينتظر 
العراقية«،  القوى  »تحالف  يمثلها 
رئيس  برئاسة  منه  وفــد  اتجه  ــذي  ال
المساري، في  البرلمانيّة، أحمد  كتلته 
مدينة  إلــى  الحالي،  الشهر  منتصف 
مجلس  وزار  الــســويــســريــة،  جنيف 
المفوض  ومكتب  اإلنسان  حقوق 
انتهاكات  وبحث  »لمناقشة  السامي، 
قبل  من  العراق  في  اإلنسان  حقوق 
بيان  في  وجاء  والمليشيات«.  داعش 
مجلس  من  رسميًّا  »طلب  أنّه  الوفد 
الحماية  تــوفــيــر  اإلنـــســـان  حــقــوق 
»عدم  نتيجة  المحافظة«،  ألهالي 
توفير  على  قادر  أمني  جهاز  وجود 
وانفالت  المحافظة،  ألهالي  حماية 
أدى  الــذي  الدولة،  يد  خــارج  السالح 
إليه  آلت  وما  االنتهاكات  حدوث  إلى 
حد  على  أمني«،  انهيار  من  األوضاع 
تعبير النائب عن محافظة ديالى، رعد 

الدهلكي.

الحماية الدولية

انتهاكاتها  مــواصــلــة  فــي  اإلســرائــيــلــي 
الفلسطينية،  الحقوق  على  وتعّديها 
وفي هذا اإلطار، تواصل بلدية القدس 
املحتلة، بدعم من الحكومة اإلسرائيلية، 
مخطط التهويد واالستيطان في قلب 
الفلسطينية  العربية  والــقــرى  األحــيــاء 
الـــتـــابـــعـــة لـــنـــفـــوذهـــا الـــبـــلـــدي. فــــي هـــذا 

أجراه آدم محمود
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القاهرة تطالب نيقوسيا 
بخاطف الطائرة

طـــلـــبـــت الـــســـلـــطـــات املــــصــــريــــة، أمـــس 
األربــــــعــــــاء، مــــن قــــبــــرص، تــســلــيــمــهــا 
املواطن املصري سيف الدين محمد 
ــــذي خــطــف  مــصــطــفــى )الـــــصـــــورة( الــ
الطائرة املصرية يوم الثاثاء. وطلب 
النائب العام نبيل أحمد صادق من 

سيف  تسليم  القبرصية  الــســلــطــات 
للتحقيق  مــصــطــفــى  مــحــمــد  الـــديـــن 
مـــعـــه فــــي خـــطـــف الـــطـــائـــرة بــمــوجــب 
ــيـــة املـــعـــمـــول بها  االتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـ
فــي هـــذا الــشــأن واملــوقــعــة فــي 1996، 

بحسب بيان من مكتب النائب.
)العربي الجديد(

»حماس« تنهي 
زيارتها لمصر 

أنهى وفد قيادي من حركة املقاومة 
اإلسامية »حماس«، أمس األربعاء، 
زيــــــــــارة إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة املــــصــــريــــة، 
القاهرة، بحث خالها مع مسؤولي 
جــهــاز االســتــخــبــارات الــعــامــة، سبل 
العاقة  أزمــت  التي  الخافات  إنهاء 
الجيش  إطــاحــة  الجانبني عقب  بــني 
محمد  املنتخب  بــالــرئــيــس  املــصــري 
ــــذي يضم  ــل الـــوفـــد الـ ــ مـــرســـي. ووصـ
ــاء املــكــتــب الــســيــاســي  ــن أعـــضـ  مـ

ً
كــــا

لـــلـــحـــركـــة، مـــحـــمـــود الــــزهــــار وخــلــيــل 
الحية وعماد العلمي، إلى معبر رفح 

البري جنوبي قطاع غزة.
)العربي الجديد(

لجنة تحقيق مصرية 
جديدة بمقتل ريجيني

أعلن القضاء املصري أمس األربعاء 
تشكيل فريق الستكمال التحقيقات 
فــي قــضــيــة مــقــتــل الــطــالــب اإليــطــالــي 
جــولــيــو ريــجــيــنــي، بــعــدمــا احــتــجــت 
ــا بــــشــــدة عـــلـــى فـــرضـــيـــة مــقــتــلــه  ــ ــ رومـ
على أيــدي عصابة إجرامية بحسب 
الشرطة املصرية. وأوضحت النيابة 
ــرًا لــتــعــدد  ــ ــــظـ الــــعــــامــــة أمـــــــس، أنــــــه »نـ
الــنــطــاق الــجــغــرافــي ألمـــاكـــن الــعــثــور 
عـــلـــى األدلـــــــة فــــي تــحــقــيــقــات حــــادث 
مقتل ريجيني، فقد أمر النائب العام 
تــحــقــيــق الســتــكــمــال  فــريــق  بتشكيل 
التحقيقات في هذه الواقعة وصواًل 

إلى كشف الحقيقة«.
)فرانس برس(

مبادرة داخلية جديدة 
لـ»اإلخوان«

قدمت 10 مكاتب إداريـــة في جماعة 
 
ً
مبادرة املصرية،  املسلمني  اإلخـــوان 

لــحــل األزمــــــة الــداخــلــيــة بــالــجــمــاعــة، 
لـــلـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال املــــرشــــد الـــدكـــتـــور 
ــرح  مـــحـــمـــود عـــــزت )الــــــصــــــورة(. وطــ
ــرار  ــ ــزت إقـ ــ ــادرة عـــلـــى عـ ــ ــبـ ــ مـــقـــدمـــو املـ
الـــائـــحـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
في  املــنــتــخــبــة  الــعــلــيــا  اإلدارة  لــجــنــة 
داخــلــيــة  انــتــخــابــات  وإجــــــراء   ،2015
مؤقتة، بحيث يتراجع كل من لجنة 
واللجنة  لــه،  املــنــاوئــة  العليا  اإلدارة 
برئاسة  مــن جانبه  املشكلة  األخـــرى 
املرسي، خطوة  الرحمن  محمد عبد 
ــوراء وانــــتــــخــــاب لـــجـــنـــة جـــديـــدة  ــ ــلــ ــ ــ ل
يحتفظ فيها عزت بمنصبه وموقعه 
كقائم بأعمال املرشد، وأن يظل رمزًا 

للجماعة.
)العربي الجديد(

الهند تحتجز طبيبًا من 
»مؤسسة حمد«

كــشــفــت مـــصـــادر فـــي مــؤســســة حمد 
الـــســـلـــطـــات  ــر، أن  ــ ــطـ ــ قـ فـــــي  الـــطـــبـــيـــة 
استشاري  تحتجز  تــزال  ال  الهندية 
الجنسية،  املصري  البولية،  املسالك 
حـــســـام عــبــد الــفــتــاح تــوفــيــق محمد 
لــلــيــوم الــســابــع عــلــى الـــتـــوالـــي، بــنــاء 
عــلــى مــذكــرة تــوقــيــف مــن اإلنــتــربــول 
الــــــدولــــــي، تـــقـــدمـــت بـــهـــا الـــســـلـــطـــات 
ــانــــت ســلــطــات  املــــصــــريــــة، ضــــــده. وكــ
مـــطـــار مـــومـــبـــاي قــــد ألـــقـــت الــقــبــض 
عـــلـــى الـــطـــبـــيـــب الـــخـــمـــيـــس املـــاضـــي، 
لـــدى وصـــولـــه، بــرفــقــة وفـــد طــبــي من 
دعــوة  تلقى  الطبية،  حمد  مؤسسة 
للمشاركة في مؤتمر يعقد في الهند.
)العربي الجديد( تؤكد مصادر قبلية تمدد التنظيم إلى وسط سيناء  )خالد دسوقي/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــقــال، أخــيــرًا، حــســام مــغــازي، أوقــاتــا عصيبة عقب 
ُ
يعيش وزيـــر الـــري املــصــري امل

خروجه من الــوزارة في التعديل األخير، في وقت قّدم فيه عدد من املتخصصني 
»تضليل القيادة السياسية« في  واملحامني، باغات ضده للنائب العام، تتهمه بـ
الباغات في  أحــد  الذريع بحسب  الفشل  النهضة وتحميله مسؤولية  ملف سد 

إدارة امللف.
في هذا السياق، تقّدم خبير التنمية األفريقية والدولية، رئيس فريق عمل »مشروع 
تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل« املهندس إبراهيم الفيومي، بباغ 
السفر  »منعه من  بـ العام، املستشار نبيل صــادق، ضد مغازي للمطالبة  للنائب 
والتحقيق معه في باغات تتعلق باإلخال باألمن القومي املصري وامللف املائي، 

بسبب إدارته ملف سد النهضة خال توليه منصب وزير الري«.
كما تقدم محاٍم آخــر، وهو عصام الديب، بباغ مماثل ضد مغازي، متهما إياه 
»تضليل القيادة السياسية بشأن ملف السد اإلثيوبي«، مشيرًا إلى أن »مستشار  بـ

وزير الري األسبق كان يعمل في وزارة املوارد املائية اإلثيوبية كمستشار«.
يــأتــي هــــذا، فــي وقـــت وصــفــت فــيــه مــصــادر بـــــوزارة الــــرّي الــبــاغــات ضــد مــغــازي 
مــســؤولــني ســابــقــني في  وبـــني  بينه  الشخصية  نــظــرًا للخصومات  »الــكــيــديــة«،  بـــ
الوزارة، في حني رأى مصدر سياسي بارز، أن »هناك نية تصدير مغازي ككبش 

فداء لفشل املفاوض املصري في أزمة السد«.
 مسؤولية لوزير الــري في ملف السد، وأن 

ّ
وأوضــح املصدر أن »الجميع يعلم أال

دوره فقط يقتصر على الجانب الفني، وأن أي تقصير في امللف في ما يتعلق بسير 
ع رئيس الجمهورية 

ّ
املفاوضات له عاقة بمؤسسة الرئاسة، تحديدًا بعد أن وق

وهو  وإثيوبيا،  الــســودان  مــع  الثاثي  املــبــادئ  اتــفــاق  على  السيسي،  عبدالفتاح 
السد  بــنــاء  استكمال  أبــابــا على شرعية  أديـــس  بموجبه  الـــذي حصلت  االتــفــاق 

والحصول على تمويل أجنبي لبنائه«.
كما أشار املصدر إلى أن »الطرف املصري اآلخر الذي يتحمل الوضع املأزوم الذي 
وصلته القاهرة في ملف السد، هو جهاز االستخبارات الــذي يدير امللف بشكل 

كامل، منذ عهد رئيس الجهاز األسبق الراحل عمر سليمان«.
من جهته، أكــد مصدر مسؤول في وزارة الــري، أنــه »فــي حــال اتخاذ إجــراء بحق 
فــداء للرأي  إيــذانــا بتقديمه ككبش  الباغات املقدمة ضد مــغــازي، فسيكون ذلــك 
العام، بسبب الفشل في ملف السد«. وتابع أن »مغازي تقدم أكثر من مرة بتقارير 
مــا كان  دائــمــا  املــصــري، ولكن  املــوقــف  امللف تتعلق بضعف  إدارة  سرية لجهات 

يقابل بردود من نوع: ال تقلق إن األمور تحت السيطرة«.
مع العلم أن إثيوبيا اقتربت من االنتهاء من بناء سد النهضة بشكل كامل، في 
وقــت قــال فيه رئيس الــــوزراء اإلثــيــوبــي، ميريام ديــســالــني، أخــيــرًا: »ال حديث مع 
القاهرة بشأن وقف اإلنشاءات في السد«. مؤكدًا أن »باده وصلت مرحلة ال يمكن 

معها وقف العمل لحني التوصل التفاق مع القاهرة«.

مغازي »كبش محرقة« سّد النهضة؟

محافظ ديالى السابق عبدالناصر المهداوي )العربي الجديد(

يوم األرض في الداخل الفلسطيني )ناهد درباس(



عادل األحمدي

تعكف األطراف اليمنية على إعداد تصوراتها 
ــة بـــعـــنـــاويـــن الـــقـــضـــايـــا الـــرئـــيـــســـيـــة  ــاصــ ــخــ الــ
ملحادثات السالم املقرر أن تعقد بالكويت في 
18 أبريل/نيسان املقبل، برعاية األمم املتحدة، 
لــم تصل فيه التحضيرات بعد إلى  فــي وقــت 
اتفاق حول جدول أعمال واضح للمفاوضات 
وأوضحت  بالنقاشات.  املتعلقة  والتفاصيل 
مصادر يمنية مقربة من الشرعية أن الطرف 
ــدأ مـــنـــذ أيــــــام إعـــــــداد تـــصـــوراتـــه  ــ الـــحـــكـــومـــي بـ
الكويت،  ملــحــادثــات  الرئيسية  القضايا  حــول 
ــل نــائــب الــرئــيــس، رئــيــس الـــــوزراء،  فــيــمــا وصـ
ــى الـــريـــاض  خـــالـــد بـــحـــاح، أمــــس األربــــعــــاء، إلــ
ــراء مــشــاورات مــع الرئيس  آتــيــا مــن عـــدن، إلجـ
عبدربه منصور هــادي حول عدد من امللفات 

السياسية والعسكرية واالقتصادية. 
التي  اليمنية »ســبــأ«  األنـــبـــاء  وذكــــرت وكــالــة 
ــاح، الــــذي  ــحــ تـــديـــرهـــا الـــشـــرعـــيـــة أن زيــــــــارة بــ
يتواجد بشكل دائم في عدن منذ مطلع شهر 
مــارس/آذار الحالي، قد تستمر أليام »كونها 
ــتـــجـــدات الــــوضــــع الــــراهــــن  ــأتــــي لـــبـــحـــث مـــسـ تــ
فــي الــيــمــن ومــواصــلــة املــبــاحــثــات مــع قــيــادات 
الــســالم،  تعزيز  بسبل  يتصل  فيما  التحالف 
والــعــمــل عــلــى تــحــريــك الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة«. 
إسماعيل  اليمن،  إلــى  األمــمــي  املبعوث  وكـــان 
ولــد الشيخ أحــمــد، قــد طلب أخــيــرًا مــن طرفي 
املفاوضات تقديم تصوراتهم حول آلية نقاش 
وحل خمسة مواضيع ستركز املحادثات على 
نــقــاشــهــا تــتــمــثــل فـــي »انـــســـحـــاب املــلــيــشــيــات 
واملــجــمــوعــات املــســلــحــة«، و»تــســلــيــم األسلحة 
الثقيلة واملتوسطة للدولة«، و»إجراءات أمنية 
مؤقتة«، و»إعادة مؤسسات الدولة واستئناف 
حــوار سياسي جــامــع«، باإلضافة إلــى إنشاء 
لجنة خاصة للسجناء واملعتقلني. ومن املقرر 
أن يقدم طرفا املشاورات تصوراتهما للقضايا 

املذكورة في الثالث من أبريل/نيسان.
ــام  ــ ــــالل األيـ ــرت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة خـ ــهــ وأظــ

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــة، أعــــمــــال  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ اســـتـــغـــلـــت املـ
مــؤتــمــرهــا الــثــانــي حـــول »الــتــغــيــيــر واالنــتــقــال 
ــــس األربــــعــــاء،  ــذي عـــقـــد أمـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي«، الــ
أن   

ً
مــعــتــبــرة للسلطة،  عـــدة  اتــهــامــات  لتوجيه 

األزمـــات سواء  الحالي هو »سبب كل  النظام 
أو  االجتماعي  أو  االقــتــصــادي  املستوى  على 
حتى على مستوى مكانة الجزائر في الساحة 

اإلقليمية والدولية«. 
ويأتي انعقاد املؤتمر الثاني للمعارضة بعد 
انعقاد املؤتمر األول في شهر يونيو/حزيران 
2014. ونـــاقـــش املــؤتــمــر الــثــانــي لــلــمــعــارضــة، 
ــــس، وثــــائــــق ســيــاســيــة تــتــعــلــق بــاالنــتــقــال  أمــ
البالد، ومقترحات سياسية  الديمقراطي في 
انتقالية  إدارة مرحلة  أدوات   عن 

ً
عــدة، فضال

والتوافقي  والهادئ  السلمي  التغيير  تضمن 
أو  للعنف  أي استخدام  مــن دون  السلطة  مــع 
الــــشــــارع، مـــع الـــحـــرص عــلــى تــجــنــيــب الــبــالد 
أّي أزمـــة جــديــدة، وال سيما فــي ظــل املخاطر 

األمنية التي تهددها إقليميا.
وتسعى املعارضة إلى إقناع السلطة بضرورة 
ــادئ يــســهــم في  ــ ــوار جـــدي وهـ فــتــح قـــنـــوات حــ
تحييد البالد عن األزمات الداخلية السياسية 
الــتــي تعيشها،  واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 

والضغط عليها في هذا االتجاه.
ضمن هذا السياق، اتهمت أحــزاب املعارضة، 
عــبــر كــلــمــات املــشــاركــني، الــســلــطــة بــمــا سّمته 
املــحــطــات،  كــل  فــي  الشعبية  اإلرادة  »تــغــيــيــب 
واعتبرت  اإلقــصــاء«.  على سياسة  واالعتماد 
املــعــارضــة، الــتــي عــقــدت مؤتمرها فــي منطقة 
زرالــــدة غــرب العاصمة الــجــزائــريــة، أن األزمــة 
فــــي الــــبــــالد هــــي اتــــســــاع الــــهــــوة بــــني املـــواطـــن 
البلد  مــا يضع  الرسمية،  ومــؤســســات دولــتــه 
مع  التعاطي  في  السلطة  متهمة  املحك،  على 
هذه األزمة بالهروب إلى األمام ما زاد الوضع 

تعقيدًا.
املشاركة  السياسية  الشخصيات  كما شددت 
فــي املــؤتــمــر عــلــى أن »األمــــن الــقــومــي الشامل 
هــو شـــرط بــقــاء األمــــة واســتــمــراريــة الـــدولـــة«، 
 أن القضية وطنية جوهرية وتحتاج 

ً
معتبرة

ــمــــة ولـــيـــســـت ظــرفــيــة.  ــى اســتــراتــيــجــيــة دائــ ــ إلـ

ويتطلب هذا األمر، من وجهة نظر املعارضة، 
وجــــوب الــعــمــل عــلــى اعــتــمــاد مــقــاربــة تتكامل 
والعلمية  والفكرية  السياسية  القضايا  فيها 
والــثــقــافــيــة والــتــنــمــويــة مــع الــجــوانــب األمــنــيــة 
 على أن املواطن هو حجر 

ً
والعسكرية، مشددة

الـــزاويـــة فــي هـــذه املــقــاربــة شــريــطــة أن يتمتع 
بحق املواطنة الكاملة.

وشــاركــت فــي املــؤتــمــر مجموعة مــن األحـــزاب 
الــســيــاســيــة، أبـــرزهـــا حــــزب طـــالئـــع الــحــريــات 
بـــقـــيـــادة رئـــيـــس الــحــكــومــة األســــبــــق، عــلــي بن 
فليس، وحزب فجر جديد. كما حضرت أحزاب 
اإلســالمــي كحركة مجتمع  التيار  إلــى  تنتمي 
الجزائر  السلم، كبرى األحــزاب اإلسالمية في 
املشاركني، أيضا،  الجزائر(. ومن بني  )إخــوان 
أحـــــزاب تــقــدمــيــة كــجــبــهــة الـــقـــوى االشــتــراكــيــة 

وحزب جيل جديد.
وتــــشــــارك فـــي املـــؤتـــمـــر شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
السياسية،  للتأويالت  وتالفيا  عــدة.  مستقلة 
ــال  ــقــ ــتــ ــة االنــ ــلـ ــتـ ــكـ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ ــت هـــيـــئـــة املــ ــ ــــضـ رفـ
الديمقراطي، املكلفة اإلشــراف على الترتيبات 
توجيه  املــعــارضــة  ملؤتمر  والسياسية  الفنية 
الدعوة الى حركات سياسية جزائرية معارضة 

تنشط في الخارج للمشاركة في املؤتمر.
في غضون ذلك، تجاوز موقف السلطة تجاه 
املعارضة مسألة دفع القوى السياسية املوالية 
لــهــا، بــقــيــادة حـــزب جبهة الــتــحــريــر الــوطــنــي، 
التهجم على قوى املعارضة والتحريض  إلى 

اإلعالمي والسياسي ضدها.
وفي السياق، نظمت أحزاب املبادرة السياسية 
ــدار الــوطــنــي« لــدعــم ومــســانــدة مــشــروع  »الـــجـ
واستراتيجية الرئيس الجزائري عبد العزيز 
األربعاء، في  أمس  بوتفليقة، تجمعا شعبيا، 
الــقــاعــة الــبــيــضــاويــة بــالــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
مؤتمر  على  للتشويش  محاولة  بر 

ُ
اعت فيما 

املعارضة.
وأكد عمار سعداني، األمني العام لحزب جبهة 
ــادرة(، »أن  ــ ــبـ ــ الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي )صـــاحـــبـــة املـ
األحــزاب املشاركة تقف كسند وداعم للرئيس 
الــجــزائــري مــن أجـــل تنفيذ بــرنــامــجــه، مشيرًا 
تــقــف، أيــضــا، وراء الجيش الوطني  أنــهــا  إلــى 
الــشــعــبــي ملـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 

الجزائر.

 واضــــحــــا مــــع تــحــضــيــرات 
ً
األخـــــيـــــرة تـــفـــاعـــال

ــن خـــــــالل الــــلــــقــــاءات  ــ مـــــحـــــادثـــــات الــــــســــــالم، مــ
ــذا الــصــدد،  وتــصــريــحــات املـــســـؤولـــني. وفـــي هـ
أكــد نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة، وزيـــر الخارجية 
عــبــداملــلــك املـــخـــالفـــي، لــلــســفــيــر األمـــيـــركـــي في 
اليمن، ماثيو تولر، خالل لقاء جمعهما أمس 
الــريــاض، أن »الجانب الحكومي  األربــعــاء في 
وأنــه  املـــشـــاورات  مــن  املقبلة  للجولة  مستعد 
يــتــعــاون وبــشــكــل كــبــيــر مـــع املــبــعــوث األمــمــي 
ومع األسرة الدولية في سبيل تحقيق السالم 
األمــن  قـــرار مجلس  وتنفيذ  الشرعية  وعـــودة 
الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  رقــــم 2216 واســـتـــكـــمـــال 
التنفيذية  وآليتها  الخليجية  للمبادرة  وفقا 

وتطبيق مخرجات الحوار الوطني«. 
ــلـــى الــــجــــانــــب اآلخــــــــر، كـــشـــفـــت مــــصــــادر فــي  عـ

»الــعــربــي الــجــديــد« عن  الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة لـــ
ــاءات ُعـــقـــدت بـــني مــمــثــلــني عـــن الــحــوثــيــني  ــقــ لــ
ــر الـــشـــعـــبـــي، الــــــــذي يـــتـــرأســـه  ــمــ وحــــــــزب املــــؤتــ
الــرئــيــس املــخــلــوع عــلــي عــبــدالــلــه صـــالـــح، في 
املقبلة  للجولة  الــطــرفــني  بــني  التنسيق  إطـــار 
وحل القضايا »العالقة« بينهما، بعدما طفت 
التظاهرات  عكستها  خالفات  األخيرة  الفترة 
املــنــفــصــلــة الـــتـــي أقــيــمــت الــســبــت املـــاضـــي في 
صــنــعــاء. ولـــم تــوضــح املـــصـــادر مـــا إذا كــانــت 

اللقاءات قد توصلت إلى تصور مشترك. 
االتفاق على موعد ومكان  الرغم من  وعلى 
انعقاد املحادثات املقبلة، ال تزال التفاصيل 
املشاركة  وصيغة  األعــمــال  بجدول  املتعلقة 
وعــدد ممثلي كل طــرف، غير واضحة حتى 
ــــرز الــــذي حققته  الـــيـــوم، إذ كـــان الــتــقــدم األبـ
الطرفني  املاضية هو موافقة  الفترة  لقاءات 
على وقف شامل إلطالق النار، قبيل انطالق 

املحادثات بأسبوع.
املــراقــبــني والسياسيني  الــعــديــد مــن  ويــتــفــق 
املقبلة  املــحــادثــات  نــجــاح  أن  عــلــى  اليمنيني 
ــه، يـــرتـــبـــط بــشــكــل كـــبـــيـــر، بــنــتــائــج  مــــن عــــدمــ
ــرة بــــــني الـــحـــوثـــيـــني  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ الــــتــــفــــاهــــمــــات املــ
ــة، ويــعــتــمــد عــلــى مــــدى صــمــود  ــعـــوديـ والـــسـ

التهدئة في املناطق الحدودية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تـــواصـــلـــت املــــعــــارك في 
مــنــطــقــة »مـــــيـــــدي« الــــحــــدوديــــة بــــني الــيــمــن 
ــيــــرة مـــتـــقـــطـــعـــة، بــعــدمــا  ــة بــــوتــ ــوديــ ــعــ ــســ والــ
ــام. واعــتــبــر املــتــحــدث باسم  تــجــددت قــبــل أيــ
الجماعة، محمد عبدالسالم، في تصريحات 
 املواجهات تهدد التهدئة التي 

ّ
صحافية، أن

ثــالثــة أسابيع،  مــن  أكــثــر  مضى على بدئها 
ــــع الـــجـــانـــب  ــم تــــواصــــلــــوا مـ ــهــ وأملـــــــح إلــــــى أنــ

السعودي الحتواء التصعيد. 
وكانت قوات يمنية تقدمت من جهة السعودية 
وشنت هجوما كبيرًا األيام املاضية للسيطرة 
»ميدي«  منطقتي  في  املناطق  من  مزيد  على 
ــع الـــســـعـــوديـــة،  ــ ــتــــني مـ ــدوديــ ــحــ و»حــــــــــرض« الــ
واللتني كانت املعارك قد اشتعلت فيهما منذ 

منتصف ديسمبر/كانون األول. 
وفي الجبهات الداخلية، بدأت قوات الجيش 
ــة« بــتــنــفــيــذ  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ املــــوالــــيــــة لــلــشــرعــيــة و»املـ
عمليات في أطراف مأرب الشمالية الغربية 
بــالــحــدود مـــع مــحــافــظــة الـــجـــوف، فــيــمــا بــدا 
ضــمــن خــطــة لــتــصــفــيــة جـــيـــوب االنــقــالبــيــني 
في املناطق املحررة قبل دخول وقف إطالق 

النار حيز التنفيذ.

تهميشه  تــّم  بعدما  الواجهة  إلــى  التونسي 
فترات طويلة. 

وشهدت املؤسسة العسكرية التونسية منذ 
إنشائها في العام 1956 حتى اليوم محطات 
هامة، على الرغم من التهميش الذي عاشته 
الحبيب  ني 

َ
السابق الرئيَسني  فترة حكم  في 

ها 
ّ
أن  

ّ
إال علي.  بــن  العابدين  وزيــن  بورقيبة 

ــرام املـــواطـــنـــني  ــتـ ــاحـ ــورة بـ ــثــ حــظــيــت بـــعـــد الــ
ــداث 14 يــنــايــر/  ــ ــ ــا الـــفـــاصـــل فــــي أحـ ــدورهــ لــ
كانون الثاني 2011، تاريخ مغادرة الرئيس 
ــبــــالد. كــمــا ســـاهـــم الــجــيــش في  املـــخـــلـــوع الــ
عملية االنتقال الديمقراطي في تونس، من 
خــالل تــأمــني االنــتــخــابــات بعد الــثــورة، عبر 
انتخاب الرئيس السابق املنصف املرزوقي 
املــجــلــس  خـــــالل  ــن  مــ  2011 ــام  ــعــ الــ ــي  فــ أواًل 
الــتــأســيــســي ثـــم انــتــخــاب الــرئــيــس الــحــالــي 
 
ً
الباجي قائد السبسي في عام 2014، فضال
تــأمــني االنــتــخــابــات التشريعية  تــولــيــه  عــن 
وحـــراســـة مــؤســســات الـــدولـــة، قــبــل أن تلقى 
في حربه  أخيرًا  إضافية  مهمة  عاتقه  على 

الحالية ضد اإلرهاب. 
االجتماع  أســتــاذة علم  السياق، تؤكد  وفــي 
في  الشامل  األمـــن  مــركــز  رئيسة  العسكري، 
ــه »ال يمكن الحديث 

ّ
أن تونس، بــدرة قعلول 

ــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــونـــســـيـــة مــن  ــن املـــؤســـسـ عــ
 ،1956 ــام  ــ عـ تــأســيــســهــا  ظــــــروف  ـــر  ذكــ دون 
 معظم 

ّ
عــلــى الــنــمــط الــفــرنــســي، بــاعــتــبــار أن

انتدابها بعد االستقالل  تّم  التي  املجموعة 

اللبنة  تأسست  ومنها  فرنسا  فــي  تــكــّونــت 
األولى للجيش التونسي، وفقا لقعلول.

العسكري،  االجتماع  أستاذة علم  وتضيف 
تكون  أن  املؤسسة  لهذه  أراد  »بورقيبة   

ّ
أن

الــعــالــم، خصوصا  منفتحة على كــل أرجـــاء 
ــــرم اتــفــاقــيــات عــــدة مـــع فــرنــســا،  الـــغـــربـــي. أبـ
ــدأت مـــرحـــلـــة بـــنـــاء  ــا بــــــ ــ ــرهـ ــ ــــي عـــلـــى إثـ ــتـ ــ والـ
ــدارس الــعــســكــريــة، ومــؤســســاتــهــا. ومــن  ــ ــ املـ
التونسي  الجيش  إن  القول  نستطيع  هنا، 
بدأ يشق طريقه الذي ُرسم له، خصوصا أن 
بورقيبة استغله لبناء الدولة وجعل دوره 
مدنيا بامتياز، ألن بورقيبة انتهج سياسة 
الــحــيــاد الــخــارجــيــة. وفـــي مــرحــلــة تأسيس 
االستعمار،  من  الخروج  بعد  الدولة  وبناء 
أوكلت مهام للجيش الوطني على غرار بناء 
وحتى  الــطــرقــات،  وبــنــاء  الحديدية،  السكك 

العمل في الفالحة«، على حّد تعبيرها.
ــبــــاب   »هـــــــذه األســ

ّ
ـــى أن ــ ــلـــول إلـ ــعـ ــفـــت قـ ــلـ وتـ

ــوره لــــــدى الــشــعــب  ــ ــــضـ أعــــطــــت لـــلـــجـــيـــش حـ

تونس ـ هدى الطرابلسي

ــن أّي وقـــت  تـــبـــدو تـــونـــس أكـــثـــر مــ
ــدات  ــديــ ــهــ ــي مــــواجــــهــــة تــ ــ مــــضــــى فــ
ومــخــاطــر املــجــمــوعــات املــتــشــددة، 
أخيرًا،  محاربتها،  الجيش  استطاع  والتي 
ة 

ّ
ــبــا الـــبـــالد هـــز

ّ
فـــي مــعــركــة بـــنـــقـــردان، مــجــن

ــضــاف إلــى سلسلة مــن االعــتــداءات 
ُ
أمنية ت

الــدامــيــة الــتــي تعرضت لها الــبــالد، بما في 
ذلــك االعــتــداء الـــذي اســتــهــدف حافلة األمــن 
ــاســــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة فــي  ــرئــ الــ
 
ّ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي. كــمــا أن
في  الدولي  العسكري  التدخل  عن  الحديث 
أقلق تونس، وبــدأت تتأهب  ليبيا،  الــجــارة 
أمــنــيــا وإنـــســـانـــيـــا لـــهـــذا االحـــتـــمـــال، لــتــدفــع 
مختلف هذه التحديات املتالحقة بالجيش 

الجيش التونسي: من التهميش إلى االنتصار
محطات تاريخية منذ عهد بورقيبة وأدوار منتظرة

في ظّل الخطر المحدق 
بتونس والتحديات التي 
تفرضها دول الجوار، 

تستعيد »العربي الجديد« 
أبرز المراحل التي مرّ بها 

الجيش التونسي

تستعد القوى اليمنية 
للمحادثات السياسية في 

الكويت وسط استمرار 
اشتعال الجبهات

عاشت المؤسسة 
العسكرية تهميشًا 

في عهدي بورقيبة 
وبن علي

67
سياسة

تحقيق سياسي

بحاح في الرياض... وتصورات للمحادثات 
سباق مؤتمرات الجزائر

لــغــايــة الـــعـــام 1962. تــغــّيــرت بــعــد ذلــــك، كل 
املعطيات بمؤامرة قادها بن علي وعدد من 
األمــنــيــني، وبــعــض املــدنــيــني الــذيــن خططوا 
لالنقالب على الحبيب بورقيبة«، على حد 
املؤسسة  حظيت  »بعدما  وتضيف  قولها. 
ــازات كـــبـــيـــرة مــــن طـــرف  ــيـ ــتـ ــامـ الــعــســكــريــة بـ
البساط من تحتها،  آنـــذاك، سحب  الرئيس 
ودخـــلـــت فـــي مــرحــلــة الــتــهــمــيــش إلــــى حني 
بداية الثورة التونسية أواخر العام 2010«. 
تستذكر أستاذة علم االجتماع العسكري ما 
الجيش  عــن  بورقيبة  الــراحــل  الرئيس  قاله 
ــبــــارة »ال يـــجـــب دخــــــول أي عــســكــري  فــــي عــ
يتقلد  أن  السياسية، وال يجب  الحياة  إلــى 

مناصب سياسية«. 
جاء  قــعــلــول،  بحسب  بورقيبة،  عكس  على 
بن علي مخالفا لهذا القول، إذ شغل األخير 

قبل توليه الرئاسة التونسية، منصب 
رئيس االستخبارات العسكرية، ثم مدير عام 
للداخلية.  الداخلية، ووزيــرًا  وزارة  أمــن في 
ــك، تــعــاظــم طــمــوحــه وانــقــلــب على  وبــعــد ذلــ
بمعاونة  االنــقــالب  وقــاد  بورقيبة،  الرئيس 
أمــنــيــني مـــن الــداخــلــيــة ولــيــس عــســكــريــني«، 

وفقا لها. 
 »بــورقــيــبــة اعــتــرف 

ّ
وتــشــيــر قــعــلــول إلـــى أن

تعظيم  فـــي  ســـاهـــم  عــنــدمــا  األول  بــخــطــئــه 
ــى حـــــدود  ــ ــ ــة إلـ ــكـــريـ ــة الـــعـــسـ ــســ ــأن املــــؤســ ــ ــ شـ
املـــؤامـــرة عــلــيــه. ويــكــمــن الــخــطــأ الــثــانــي في 
بن  بذلك  بورقيبة  وقصد  عسكري،  إعــطــاء 

قعلول،  وبحسب  سياسيا«.  منصبا  علي، 
»اعتمد بن علي سياسة بورقيبة في إبعاد 
العسكريني عن الحياة السياسية، وواصل 
تــهــمــيــش املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة مـــع إعــطــاء 
أكثر امتيازات لوزارة الداخلية على حساب 
الجيش، لتمّر املؤسسة العسكرية في عهد 
بــن علي بمحطات هــامــة عــدة ساهمت في 
أهم هذه  إضعافها بشكل متزايد«. وكانت 
ُعرفت  التي  تلك  قعلول،  بحسب  املحطات، 
 ،1992 العام  في  الساحل«،  »براكة  بأحداث 
إذ حـــــاول بــعــض الــعــســكــريــني املــحــســوبــني 
م 

ّ
على اإلسالميني االنقالب عليه، لكنه »حط

طموحهم بتلفيقه التهم للبعض منهم في 
قضايا عدة«. وتمّكن بن علي من السيطرة 
على زمام األمور، وواصل تهميش املؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي أصــــبــــحــــت فـــــي عــــهــــده« 
ــّم قـــادتـــهـــا مــصــالــحــهــم  ــ مـــشـــلـــولـــة، وبــــــات هـ
املادية واملهنية ال غير«، وفقا ألستاذة علم 

االجتماع العسكري.
ــة الــعــســكــريــة بــعــد  تــعــّمــقــت أزمــــــة املـــؤســـسـ
ســقــوط طــائــرة على متنها عــدد مــن الــقــادة 
العسكريني الكبار في محافظة باجة )شمال 
أبــريــل/نــيــســان 2002، والــتــي  فـــي  تـــونـــس( 
هم فيها بن علي بقتلهم، في حني أشارت 

ُّ
ات

التحقيق إلى أن سقوطها ناتج عن  نتائج 
خلل تقني. بعد هذه الحادثة »أدرك الجميع 
ــر انـــغـــالقـــا  ــثــ ــيـــش أكــ الــــــــدرس وأصــــبــــح الـــجـ
االجتماع  علم  وفــقــا ألســتــاذة  نفسه«،  على 
ــيـــزة   »مـ

ّ
أن ــلـــول  ــعـ قـ الـــعـــســـكـــري. وتــــوضــــح 

التجاذبات  عن  ابتعاده  التونسي،  الجيش 
من  أجـــواء  تكوين  فــي  السياسية، ساهمت 
الثقة بني هذه املؤسسة واملــواطــن. وواصل 
الجيش التونسي حياده بعد الثورة بعدم 
وساهم  السياسية.  التجاذبات  في  دخوله 
فـــي أن تــكــون ثــــورة هـــادئـــة تــمــثــل نــمــوذجــا 
ويسهل تصديرها لبلدان أخرى على غرار 

مصر، وليبيا وسورية«، على حّد تعبيرها.
 
ّ
تـــرى أســتــاذة عــلــم االجــتــمــاع الــعــســكــري أن

ــنــزفــت طاقاتها 
ُ
الــعــســكــريــة اســت »املــؤســســة 

البشرية بعد الثورة في حراسة مؤسسات 
الـــدولـــة، وفــــرض حــالــة الــــطــــوارئ، مـــا جعل 
حربها ضد اإلرهاب، اليوم، أصعب«. لكنها 
يــجــد نفسه  الــتــونــســي  تــــرى أن »الـــجـــيـــش 
للمرة األولــى بعد االستقالل في مواجهات 
ــة، وحــــــــرب شــــــــــوارع مـــــع عـــنـــاصـــر  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
حادثة  إن  القول  نستطيع  وربما  إرهابية، 
بنقردان، أخيرًا، هي بداية الحرب«، بحسب 
قعلول. وترجح أن يخوض الجيش معارك 
الجيش  إن  الــقــول  يمكن  »وبالتالي  أخـــرى، 
ــمـــا تشهد  ــى مـــعـــاركـــه، وربـ ــ انــتــصــر فـــي أولـ
السنوات الخمس املقبلة تغييرًا في تركيبة 
ودور املؤسسة العسكرية في تونس«، على 

حّد تعبيرها.
ــه، يـــتـــفـــق الـــخـــبـــيـــر فــــي الــــشــــؤون  ــتـ ــهـ مــــن جـ
الــعــســكــريــة فــيــصــل الــشــريــف مـــع مـــا قــالــتــه 
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــعـ »الـ ـــ ــلـــول، ويــــؤكــــد لـ قـــعـ
ــــش ابــــتــــعــــد عــــــن مــــعــــتــــرك الــــحــــيــــاة  ــيـ ــ ــجـ ــ »الـ
الــســيــاســيــة فــي تــونــس، وكــــان ذلـــك توجها 
ــه فـــــي فــــتــــرة مـــــا بــعــد  ــيـــسـ عــــامــــا مــــنــــذ تـــأسـ

االستقالل بسبب خشية بورقيبة
 »بن علي كان 

ّ
 من االنقالبات«. ويوضح أن

عندما  لكن  العسكرية،  املؤسسة  أبــنــاء  مــن 
ــرًا عـــامـــا فــــي وزارة  ــديــ نــصــبــه بـــورقـــيـــبـــة مــ
لتعزيز  للداخلية سعى  ثم وزيــرًا  الداخلية 
 
ّ
ــا عــلــى حــســاب الــجــيــش«، مضيفا أن دورهــ

نبذها«،  ألنــه  نبذته  العسكرية  »املــؤســســة 
 »عقيدة 

ّ
على حّد تعبيره. ويؤكد الشريف أن

الجمهورية  احــتــرام  هي  التونسي  الجيش 
 
ّ
والخضوع للسلطة السياسية، في حني أن

الــدول العربية تقوم جيوشها بدور  معظم 
طرف  لصالح  السياسية  الحياة  فــي  فاعل 

دون آخر«.

تقرير إخباريمتابعة الحدث

األربعاء،  السبسي، أمس  الباجي قائد  التونسي،  الجمهورية  رئيس  أعلن 
أن »األسباب التقنية قد تعطل وصول مروحيات بالك هوك الهجومية 
وكشف  المحدد«.  موعدها  في  تونس  إلى  المتحدة  الواليات  من 
التونسية وإذاعتين خاّصتين، أن  السبسي، في حوار خاص مع اإلذاعة 
»تونس قد تتسلّم المروحيات أواخر العام الحالي، أو مطلع عام 2017«.

صنّف الجيش التونسي، أخيرًا، في المرتبة الـ7 عربيًا والـ58 عالميًا، بحسب 
بالشؤون  المهتم   ،Global Fire Power ــاور«  ب فاير  »غلوبال  موقع 
العسكرية. ويتألف الجيش التونسي من 80 ألف عنصر بمختلف رتبهم. 
كما يشارك في عمليات مدنية وطنيًا ودوليًا، إلى جانب المشاركة في 

عمليات حفظ السالم تحت غطاء األمم المتحدة.

مروحيات »بالك هوك« صاحب المرتبة السابعة

توصيات
»تصحيح الخلل 

التاريخي«
نشر موقع مركز »كارنيغي للشرق األوسط«، 
مــقــّره فــي لــبــنــان، بــتــاريــخ 24 فــبــرايــر/شــبــاط 
املــاضــي، دراســـة حــول موقع ومكانة الجيش 
الــتــونــســي بــعــد الـــثـــورة تــحــت عـــنـــوان، »ثـــورة 
هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي«. تناول 
األميركي شــاران غربوال من جامعة  الباحث 
برينستون، في هــذه الــدراســة، عــودة الجيش 
في تونس ليكون له موقع في االنتقال الديمقراطي الحالي، بعدما تّم تهميشه 
طيلة فترة الحبيب بورقيبة، وخليفته زين العابدين بن علي )الصورة( الذي 
قامت عليه ثورة 2011. ويخلص غربوال إلى القول، إنه بعد فترة من تهميش 
املؤسسة العسكرية في تونس، يبدو أن تطورات ما بعد ثورة 14 يناير/كانون 

الثاني 2011 »تهدف إلى تصحيح ذلك الخلل التاريخي«.

ــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي عـــدن بــأن  أفـ
قوات الشرطة التابعة للسلطة املحلية 
فــي املــحــافــظــة، تمكنت لــلــمــرة األولـــى 
مــنــذ أشــهــر مــن االنــتــشــار فــي شـــوارع 
ومــــداخــــل املـــنـــصـــورة، الـــتـــي يــتــخــذهــا 
كمعقل  و»القاعدة«  »داعــش«  تنظيما 
أســاســي لعناصرهما فــي عـــدن. وأكــد 
ــة »فـــرانـــس  ــالـ ــوكـ ــســــؤول عـــســـكـــري لـ مــ
برس«، أن القوات اليمنية نجحت في 
الــســيــطــرة عــلــى الــســجــن املـــركـــزي بعد 
مـــواجـــهـــات اســـتـــمـــرت ثــــالث ســـاعـــات، 
أمــــس، مــع املــســلــحــني. وفــرضــت قــوات 
ــددة ونـــّبـــهـــت  ــ ــشــ ــ األمـــــــــن إجــــــــــــــراءات مــ

املواطنني لعدم حمل السالح. 

استعادة المنصورة

تسعى المعارضة إلى إقناع السلطة بفتح قنوات حوار جدي )فاروق بطيس/فرانس برس(

المؤسسة العسكرية اسُتنزفت طاقاتها البشرية بعد الثورة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يتصدر سعداني الحملة ضد قوى المعارضة )فرانس برس(
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تونس ـ أمينة الزياني

ُحــســمــت املــعــركــة بــني الــقــوى الــتــونــســيــة حـــول أعــضــاء هــيــئــة الــوقــايــة من 
الــتــعــذيــب، بــعــدمــا أســـفـــرت الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة النــتــخــاب األعـــضـــاء، أمــس 
األربعاء، عن استبعاد مرشحة اليسار لعضوية الهيئة، راضية النصراوي 
)زوجة زعيم الجبهة اليسارية حمة الهمامي(، واإلبقاء على ضياء الدين 
مورو، نجل النائب األول لرئيس مجلس نواب الشعب، نائب رئيس حركة 

النهضة عبدالفتاح مورو.  
ــــرت الــخــالفــات بـــني الــنــواب  ـ

ّ
وأعــلــنــت الــنــتــائــج، أمـــس األربــــعــــاء، بــعــدمــا أخ

الــثــالثــاء.  التونسيني اخــتــيــار ستة عشر عــضــوًا فــي جلسة أول مــن أمــس 
من   

ً
كــال التعذيب  مــن  الوقاية  هيئة  ألعــضــاء  النهائية  القائمة  وتضمنت 

مــســعــود الــرمــضــانــي وهـــو حــقــوقــي تــقــدمــي مـــعـــروف، والــقــاضــيــة، عــفــاف 
شــعــبــان، الـــتـــي عـــرفـــت بــمــواقــفــهــا الـــرافـــضـــة لــســيــاســة »الـــتـــرويـــكـــا« حــيــال 
إصالح القضاء إبان الثورة. كما ضّمت القائمة اليسارية حميدة الدريدي 
عــضــوة الــرابــطــة لــلــدفــاع عــن حــقــوق اإلنــســان، واملــحــامــي املــعــروف بدفاعه 
عن التحركات االجتماعية بسيدي بوزيد، الطاهر كداشي، باإلضافة إلى 

أسماء أخرى بعضها من املستقلني وأخرى قريبة من حركة النهضة. 
التي  التطمينات  بعد  كثيرين  مفاجأة  ل 

ّ
مث النصراوي  نجاح  عــدم  أن  إال 

قدمتها حركة النهضة وكتلة نداء تونس، وثنائهما على تاريخ النصراوي 
النضالي. 

»العربي  لـ حديث  في  عمامي،  نــزار  الشعبية،  الجبهة  عن  النائب  واعتبر 
ــرًا مفهوما ومتوقعا  الــجــديــد«، أن عــدم االتــفــاق على الــنــصــراوي يــعــّد »أمـ
العام  لــلــرأي  النهضة  نــواب حركة  قّدمها  التي  املغالطات  مــن  الــرغــم  على 
وتشديدهم على أن النائب حر في اختياره، في حني أعدت الحركة قائمة، 
صوت لصالح نواب االئتالف الحاكم، ومن البديهي أن ال تظهر النصراوي 
ضمن األسماء الواردة فيها«، على حد قوله. ووفقا لعمامي، فإن استبعاد 
اسم النصراوي يشّكل إشارة إلى أن املعايير املعتمدة لم تكن موضوعية، 
بل كانت املحاصصة سيدة املوقف، مذكرًا بدور النصراوي في الدفاع عن 

اإلسالميني وغيرهم من ضحايا التعذيب.
غير أن تركيبة أعضاء الهيئة في مجملها ليست محل انتقاد واســع في 
تونس، باستثناء تضمنها اسم ضياء الدين مورو، الذي اعتبر عمامي أن 
وجوده داخل الهيئة ليس إال إرضاًء ألبيه عبدالفتاح مورو، وضمن منطق 
املنتخبة في مجملها  أن األسماء  إلى  محاصصة محض. ويلفت عمامي 
من املستقلني ومن الذين دأبوا الدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان، وهو ما 

خفف من حدة ردود األفعال. 
من جهته، اعتبر النائب عن حركة النهضة، العجمي الوريمي، في حديث 
»العربي الجديد« أن اختيار األسماء تم بالتوافق مع بقية الكتل ولم تسع  لـ
حركة النهضة إلى فرض أي أسماء والصندوق كان الفيصل. وشدد على 
أن هيئة الوقاية من التعذيب ليست هيئة حزبية تتنازع حولها األطراف 

السياسية وإنما هي هيئة وطنية تغلب فيها املصلحة الوطنية.

هيئة الوقاية من التعذيب: 
النصراوي أبرز الخاسرين

  شرق
      غرب

تركيا: إلقاء القبض 
على 16 من »النصرة«

ــــت شـــعـــبـــة مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــاب  ــقـ ــ ألـ
أدايمان،  أمن والية  التابعة ملديرية 
ــلـــى 16  ــبـــض عـ ــقـ ــنــــوب تــــركــــيــــا، الـ جــ
ــالـــح »جــبــهــة  مــتــهــمــا بـــالـــعـــمـــل لـــصـ
ــاء، بينما  ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ الـــنـــصـــرة«، 
ال زالــــت تــبــحــث عـــن أربـــعـــة آخــريــن. 
وكـــانـــت أنـــقـــرة قـــد وضــعــت »جــبــهــة 
الـــنـــصـــرة«، عــلــى قــائــمــة املــنــظــمــات 
أن  عــام 2014، علما  اإلرهــابــيــة منذ 
ــيــــرة شـــهـــدت تــصــعــيــدًا  الـــفـــتـــرة األخــ
كــبــيــرًا مــن قــبــل الــســلــطــات الــتــركــيــة، 
ــنــــصــــرة« أو  ــواء ضــــد »جـــبـــهـــة الــ ــ ــ سـ
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(.
)العربي الجديد(

ال تدهور في عالقة 
أنقرة بواشنطن

ــيــــة الـــتـــركـــي،  نـــفـــى وزيــــــــر الــــخــــارجــ
مولود جــاووش أوغلو )الــصــورة(، 
ــاء، وجـــود تــدهــور في  ــعـ أمـــس األربـ
الــعــالقــات الــتــركــيــة ـ األمــيــركــيــة في 
ــّددًا عــلــى أن  الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة، مــــشــ
الحلفاء في بعض  »االخــتــالف بني 
املواضيع هو أمر طبيعي«. وأشار 
ــو إلــــــى أن »وزيــــــر  ــ ــلـ ــ جـــــــــاووش أوغـ
الــخــارجــيــة األمــيــركــي جـــون كــيــري، 
ــارة إلـــى أنــقــرة  ــزيـ يــخــطــط لــلــقــيــام بـ
مقابلة  وفــي  املقبلة«.  الفترة  خــالل 
ــيــــركــــا«، قـــال  مــــع إذاعـــــــة »صــــــوت أمــ
ــاء،  ــركـ جـــــــاووش أوغــــلــــو: »نـــحـــن شـ
لــكــن ال تـــوجـــد دولــــتــــان فـــي الــعــالــم 

متوافقتان في الرأي بشكل تام«.
)العربي الجديد(

»إخوان األردن«: نتعّرض 
للتضييق

ــمــــل  ــعــ اعـــــتـــــبـــــر حــــــــــزب »جـــــبـــــهـــــة الــ
اإلســــــــالمــــــــي«، الـــــــــــذراع الـــســـيـــاســـي 
لــجــمــاعــة »اإلخــــــوان املــســلــمــني« في 
األردن، أمس األربعاء، أن »مواصلة 
الــتــضــيــيــق عــلــى الـــحـــريـــات الــعــامــة 
ـــزة، 

ّ
ال تـــؤســـس لــبــيــئــة آمـــنـــة ومـــحـــف

ملشاركة حقيقية وفاعلة في املرحلة 
املــقــبــلــة، الــتــي ســتــشــهــد انــتــخــابــات 
الــحــزب الحكومة  نــيــابــيــة«. واتــهــم 
ــة ســـيـــاســـة الــتــضــيــيــق  ــارســ ــمــ ـــ«مــ بــ
الــعــامــة وتقييدها،  الــحــريــات  عــلــى 
ــغـــــوط واضــــحــــة  ــ ــــاك ضـ ــنـ ــ أنـــــــه هـ إذ 
تــنــتــهــجــهــا الـــحـــكـــومـــة، وأجــهــزتــهــا 
املواطنني،  واألمنية، على  الرسمية 
ــتـــجـــوابـــات  كــــاالســــتــــدعــــاءات واالسـ
األمــنــيــة املــتــكــررة، وحــجــز جـــوازات 

سفر لعدد من هؤالء املواطنني«.
)العربي الجديد(

بريطانيا: روسيا ُتمثّل 
تهديدًا للجميع

البريطاني  الــخــارجــيــة  ــر  أعــلــن وزيـ
فــيــلــيــب هــامــونــد )الــــصــــورة(، أمــس 
األربــعــاء، أن »روسيا تمثل تهديدًا 
للقواعد  للجميع، بسبب تجاهلها 
واألعـــــــــــــــراف الــــــدولــــــيــــــة«. وأضــــــــاف 
ــد فــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي  ــ ــونـ ــ ــامـ ــ هـ
خالل زيارته جورجيا، أن »روسيا 
تــتــجــاهــل قـــواعـــد الــســلــوك الـــدولـــي 
وتكسر قواعد النظام الدولي. وهذا 
يمثل تحديا وتهديدًا لنا جميعا«. 
)رويترز(

الفروف: على لبنان 
أن يحّل مشاكله بنفسه

ــة الــــروســــي  ــيــ ــارجــ أّكــــــــد وزيــــــــر الــــخــ
ــــروف، أمـــس األربـــعـــاء،  ســيــرغــي الفــ
أن »روسيا تعمل بانتظام مع كافة 
القوى السياسية اللبنانية، وليس 
فقط مع الحكومة، بل ومع الزعماء 
الــســيــاســيــني والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
الــلــبــنــانــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن »بـــالده 
تــــرغــــب فــــي أن يــتــمــكــن لـــبـــنـــان مــن 
الــتــغــلــب بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن على 
األزمة الداخلية التي يعاني منها«. 
وأضــاف الفــروف بعد لقائه رئيس 
الــحــكــومــة األســبــق ســعــد الــحــريــري 
فــي مــوســكــو، أن »املــوقــف الــروســي 
ــد لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي  ــو أنـــــه ال بــ هــ
أن يــحــل بــنــفــســه كـــل املــشــاكــل الــتــي 
من  تأثير  أي  عــن  وبعيدًا  تواجهه، 

الخارج«. 
)العربي الجديد(
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مصــر،  فــي  ارتفاعهــا  والســكر  األرز  أســعار  واصلــت 
وســط عجز كبير في الســلع التموينية املدعومة. وقال 
رئيــس شــعبة املــواد الغذائيــة بالغرفــة التجاريــة فــي 
»العربــي الجديــد«، إن أســعار  القاهــرة أحمــد يحيــى، لـ
الطــن  ليســجل  املحلــي  الســوق  ارتفعــت داخــل  الســكر 
4500 جنيــه )507 دوالرات( مقابــل 4150 جنيهــا )467 
دوالرًا( األسبوع املاضي، مشيرًا إلى أن سعر طن األرز 
زاد إلــى 5300 جنيــه )597 دوالرًا( بزيــادة قدرهــا 1800 
جنيــه فــي الطــن. وأشــار يحيــى، إلــى أن هنــاك اختفــاء 

تامــا لــأرز بمخصصــات التمويــن املدعومــة، ونقــص 
العمليــات  تأخــر  إلــى  الســبب  وأرجــع  للزيــت،  كبيــر 
االســتيرادية. وطالــب يحيــى، شــركات قطــاع األعمــال 
أســعار  قوائــم  عــن  آلخــر  وقــت  مــن  اإلعــان  بضــرورة 
الســلع، لحمايــة املســتهلك مــن جشــع بعــض املورديــن 
تشــهدها  التــي  الركــود  حالــة  أن  وأوضــح،  والتجــار. 
أسواق املواد الغذائية خال الفترة الحالية أدت لثبات 
أسعار العديد من السلع نتيجة تراجع الطلب عليها.

الرتفــاع  الرئيســي  الســبب  يرجــع  تجــار،  وحســب 
األسعار إلى النقص الحاد في الدوالر وارتفاع أسعاره 
بالســوق الســوداء. واســتمر ارتفاع أســعار الدوالر في 

الســوق الســوداء ألكثــر مــن 10 جنيهــات، وهــو أعلــى 
سعر في تاريخ العملة املصرية، في حني يبلغ السعر 
أزمــة  وتصاعــدت  جنيهــات.   8.88 للــدوالر  الرســمي 
الدوالر رغم تدخات وإجراءات املركزي لكبح الســوق 
الشــركات  اتــه تجــاه  الســوداء، ومنهــا تصعيــد إجراء
املخالفــة، حيــث ســحب تراخيــص 8 شــركات صرافــة 

بشكل نهائي خال الفترة األخيرة.
بالغرفــة  الغذائيــة  املــواد  شــعبة  رئيــس  نائــب  وكان 
التجاريــة، عمــاد عابديــن، قــال في تصريحات ســابقة، 
إن الســبب فــي ارتفــاع أســعار األرز يرجــع إلى عمليات 
التخزيــن الواســعة مــن قبــل بعــض املحتكريــن الذيــن 

يسيطرون على سوق هذه السلعة املهمة في مصر.
 10 عــن  عددهــم  يزيــد  ال  األرز  محتكــري  أن  وأضــاف 
أفــراد، الفتــا إلــى أن العجــز الحــاد فــي األرز التموينــي 
دفع املستهلكني إلى السوق الحر، ما ساهم في زيادة 

الطلب وبالتالي ارتفاع األسعار.
خــال  ارتفاعهــا  األســعار  مواصلــة  عابديــن،  وتوقــع 
بســرعة  التمويــن  وزارة  وطالــب،  املقبلــة.  الفتــرة 
اســتيراد كميــات كبيــرة مــن األرز إلجبــار املحتكريــن 
مــن  بــداًل  املحليــة،  باألســواق  البضاعــة  طــرح  علــى 
توجيههــا للتصديــر ســواء مــن خال الطرق الرســمية 

أو من خال التهريب.

مصر: ارتفاع أسعار السلع وعجز بالتموين المدعوم

مصطفى عبد السالم

ال أخفي إعجابي الشديد بمحافظي 
مجلس االحتياطي الفيدرالي )البنك 
املركزي األميركي(، والذين يحتلون 
أعلى منصب مالي، ليس في أميركا 
وحدها، ولكن في كل العالم، بحكم 

التأثير الشديد للقرارات التي 
يتخذونها على االقتصاد الدولي. 

وال أخفي إعجابي األكبر باملصرفي 
العبقري اآلن غرينسبان، حارس 

الدوالر األمني و»مايسترو« عصر 
التقلبات املالية، ومهندس السياسة 

االقتصادية األميركية، الذي قاد 
دفة سفينة االقتصاد طوال 20 

سنة شغل فيها منصبه، كما تولى 
الرجل قيادة البنك املركزي في 

مرحلة حرجة، وُعرف عنه الصمت 
املستمر خالل عمله، ورفضه 

إجراء مقابالت مع الصحافيني، 
بل ظل صامتا خالل 60 سنة في 
العمل االقتصادي، لم يتحدث عن 

نفسه، وحتي في حال استجوابات 
الكونغرس له في بعض القضايا 

بحكم الدستور، كان يكتفي 
باإلجابات القصيرة، عّينه رونالد 

ريجان محافظا للبنك املركزي في 
1987، وظل في املنصب حتى تقاعد 

في 2006، عاصر خاللها حكم 
4 رؤساء، هم ريغن وبوش األب 

وكلينتون وبوش االبن.  وبالتبعية، 
أبدي إعجابي أيضا بمحافظة 

املركزي األميركي الحالية، جانيت 
يلني، التي لم تنطق بكلمة واحدة 

منذ شهور، رغم ترقب كل أسواق 
العالم أية إشارات صادرة عن البنك 

تتعلق بمستقبل الدوالر وموعد رفع 
أسعار الفائدة عليه، وعندما خرجت 

جانيت أمس األول نطقت بكلمات 
معدودة، هي أن البنك سيواصل 

سياسته بالرفع التدريجي ملعدالت 
الفائدة مع تراجع التحديات، وجددت 

التأكيد على توقعاتها املتفائلة 
الحذرة لالقتصاد األميركي. 

وينسحب االعجاب بمحافظي 
البنوك املركزية العاملية الكبرى، مثل 
محافظي املركزي البريطاني، مارك 

كارني، وبنك اليابان، هاروهيكو 
كورودا، والبنك املركزي األوروبي، 
ماريو دراجي، واملحافظ األسبق 

للبنك املركزي املصري، د. فاروق 
العقدة، الذي سكت شهورا طويلة 
عقب توليه منصبه، قبل أن يخرج 

على املصريني ويكشف لهم حقيقة 
القطاع املصرفي وحاالت التعثر به، 
ويشرح أسلوبه في إدارة السياسة 

النقدية وسوق الصرف. السمة التي 
يتسم بها كل هؤالء املحافظني 
هي الصمت املستمر، فقد يظل 
املحافظ في موقعه سنوات وال 

تسمع له تصريحًا واحدًا، بل ربما 
يكتفى بإصدار بيانات طوال هذه 

الفترة في حال حدوث واقعة مهمة 
تستحق التعليق. كما يتمتع هؤالء 

بسمة أخرى هي االنتقاء الشديد 
لأللفاظ، ألن كلمة منهم قد تغير 

مسار اقتصاد بأكمله، وقد تقلب 
الدنيا رأسا على عقب في أسواق 

الصرف واملال والتضخم وغيرها. 
 
ً
محافظ البنك املركزي ليس مسؤوال
سياسيًا، فهو بروتوكوليا أهم من 
رئيس الوزراء في أي دولة، وليس 

من مهامه الترويج للنظام السياسي 
الحاكم، بل مهمته األولى إدارة 

االقتصاد والسياسة النقدية للبالد.

عندما يتكلم 
محافظ البنك 

المركزي

اليابان تسعى لمضاعفة السائحين
حــدد رئيــس الــوزراء اليابانــي، شــينزو آبي، هدفــا طموحا، 
األجانــب  الســائحني  عــدد  مضاعفــة  فــي  يتمثــل  أمــس، 
وحجــم األمــوال التــي ينفقونهــا فــي اليابــان إلــى الضعــف، 
بحلــول عــام 2020 إلنعــاش االقتصــاد املتعثــر. ومنــذ تولــي 
السلطة، في أواخر عام 2012، خففت حكومة آبي متطلبات 

بلــدان  عــدة  مــن  القادمــني  للمســافرين  الدخــول  تأشــيرات 
آســيوية، مــا أدى إلــى تدفــق ملحــوظ للســائحني الصينيني 
علــى اليابــان. ويتطلــع آبي إلى حصد املزيد من الفوائد من 
الســياحة الوافــدة، مــع اســتعداد طوكيــو الســتضافة دورة 
األلعــاب األوملبيــة عــام 2020. وقــد يســاعد جــذب املزيــد مــن 

انخفــاض  اســتمرار  مــن  املخــاوف  تهدئــة  فــي  الســائحني 
االستهاك املحلي والتعداد السكاني لليابان. وأشار بيان 
إلــى أن آبــي يســعى الجتذاب 40 مليــون زائر لليابان، أي ما 
يعــادل نحــو مثلــي عــدد الســياح الذيــن زاروا اليابــان العــام 
)Getty( املاضي.  

وتيرة نمو جديدة للصين
اقتصاد  إن  أمس،  بينغ،  جين  شي  الصيني،  الرئيس  قال 
إلى  وينتقل  جــديــد  طبيعي  ــع  وض فــي  ــات  ب بـــاده 
بينغ،  وقال  الماضي.  من  أبطأ  بوتيرة  نمو  مستويات 
في  صيني  تشيكي/  أعمال  منتدى  أمام  خطاب  في 
براغ »االقتصاد العالمي يمر في الوقت الراهن بمرحلة 
من التغيّرات العميقة والوضع معّقد وغير مستقر«. 
يكون  حالة  في  دخل  قد  الصيني  »االقتصاد  وأضاف 
وتيرة  من  باالنتقال  وتتسم  جديد  بشكل  طبيعيا  فيها 

نمو عالية إلى وتيرة متوسطة. 

المصرية لالتصاالت تربح من »فودافون«
قال مصدر مطلع في وزارة االتصاالت المصرية، أمس، 
لدى  لاتصاالت  المصرية  للشركة  المرّحلة  ــاح  األرب إن 
مايين   506.7( جنيه  مليارات   4.5 تبلغ  مصر  فودافون 
األرباح  تلك  بينهما على دفع  االتفاق  دوالر(، وإنه تم 
على قسطين، األول في أبريل/ نيسان. وتمتلك المصرية 
وأضاف  مصر.  فودافون  أسهم  من   %45 لاتصاالت 
المصدر لوكالة رويترز، مشترطا عدم نشر اسمه، »أرباح 
المصرية لاتصاالت المرّحلة لدى فودافون مصر تبلغ 

4.5 مليارات جنيه. 

بيع أعمال »تاتا ستيل« في بريطانيا
صناعة  شركات  كبرى  الهندية،  ستيل  تاتا  شركة  أعلنت 
الصلب في بريطانيا، عرض جميع أعمالها في بريطانيا 
للبيع لتعويض خسائر فادحة، في خطوة تسدل الستار 
قطاع  في  سنوات  عشر  نحو  استمرت  »غــزوة«  على 
عاصف  اجتماع  وبعد  المتداعي.  البريطاني  الصلب 
المالي  األداء  إن  العماقة  الشركة  في مومباي، قالت 
األشهر  في  حاد  بشكل  تدهور  بريطانيا  في  لفرعها 
القليلة الماضية بعد أعوام من ضعف األوضاع بشكل 

اضطرها بالفعل لتسريح مئات العاملين.

أخبار مختصرة

»بن الدن« نحو اإلفالس
الرياض ـ خالد الشايع

تضاعفــت أزمــة »بــن الدن« أكبــر شــركة مقــاوالت 
الدائنــة  البنــوك  رفضــت  أن  بعــد  الســعودية،  فــي 
لهــا، عــروض إعــادة جدولــة الديــون التــي قدرتهــا 
مصــادر بنحــو ثاثــني مليار دوالر، األمر الذي يهدد الشــركة 
بمزيــد مــن األزمــات املالية التي أصابتها تباعا منذ أن علقت 

الحكومة السعودية منحها أية عقود حكومية قبل أشهر.
وبــدأت معانــاة الشــركة منــذ أن علق امللك الســعودي، ســلمان 
بــن عبــد العزيــز، منحهــا عقــودًا عامــة جديــدة فــي ســبتمبر/
املســجد  فــي  رافعاتهــا  إحــدى  انهيــار  إثــر  املاضــي،  أيلــول 

الحرام، ما أودى بحياة أكثر من مائة شخص.
ونقلــت رويتــرز، أمــس، عــن مصــادر مصرفيــة، أن شــركة بــن 
مليــار   30 بنحــو  واألجنبيــة  املحليــة  للبنــوك  مدينــة  الدن 

دوالر، وأنها تبحث سبل إدارة ديونها مع البنوك.
أكبــر  وهــي  الدن«،  »بــن  تعانيهــا  التــي  األزمــة  وتســببت 

نحــو  تســريح  فــي  األوســط،  الشــرق  فــي  املقــاوالت  شــركات 
45% مــن موظفيهــا، فيمــا عجــزت عــن تســديد رواتــب البقيــة. 
وتجمــع أمــس األربعاء، عشــرات العمال خارج مكتب الشــركة 
الضغــوط  فــي ظــل  املتأخــرة  للمطالبــة باألجــور  بالريــاض، 
التــي يتعــرض لهــا القطــاع مــن جــراء انخفاض أســعار النفط 
وإجراءات التقشــف الحكومية. وخاضت »بن الدن«، سلســلة 
نزاعــات بشــأن األجــور مــع العمال خــال الفتــرة األخيرة، فقد 
العمــل  ووزارة  أجورهــم  املتأخــرة  للعمــال  ممثلــون  توصــل 
الســعودية وبــن الدن وممثــل للشــرطة املحليــة إلــى اتفــاق في 
أحد النزاعات بمكة في وقت سابق هذا العام، وفق »رويترز«.
وبموجب االتفاق، يســتطيع العمال بمشــروع ســكك حديدية 
تشرف عليه بن الدن، البقاء في الشركة وتقاضي أجورهم أو 
مغادرة اململكة باألموال املستحقة لهم أو االنتقال إلى شركة 
أخــرى فــي الســعودية مــع تقاضــي أموالهــم، لكــن الوثائــق لــم 
توضــح موعــد املدفوعــات. ومــع كثــرة تظاهــر العمــال، أوقفت 
وزارة العمل الســعودية كامل الخدمات عن الشــركة، وهو ما 

جعلهــا معلقــة ال تســتطيع تجديــد أو إلغــاء أو حتــى منح أي 
من عمالها تأشــيرات خروج أو عودة. واعتبر الخبير املالي، 
ربيــع ســندي، أن مــا تعانيــه الشــركة العماقــة، كان متوقعــا، 

نتيجة توقف املشاريع الحكومية عنها.
وقــال لـــ »العربــي الجديــد«: »كل املؤشــرات تقــول إن الشــركة 
مليــارات  عــدة  تملــك  أنهــا  صحيــح  لإلفــاس،  طريقهــا  فــي 
مشــاريع  بعــدة  قيامهــا  جــراء  الحكومــة  لــدى  كمســتحقات 
املبالــغ غيــر  لكــن هــذه  الشــريفني،  أهمهــا توســعة الحرمــني 
واضحــة، فنفقــات توســعة الحرمــني الشــريفني تســحب مــن 
بنود غير معلنة في موازنة الدولة، ولكنها بالتأكيد ال تصل 

لثاثني مليار دوالر«.
ويــرى مديــر إدارة الصناديــق العقاريــة فــي »درايــة«، فيصــل 
الشــماس، أن البنــوك لــم تعــد تملــك ســيولة كافيــة إلقــراض 
»بــن الدن«، حيــث ســحبت الســندات املحليــة التــي طرحتهــا 
الحكومــة، جــزءًا مهمــا مــن الســيولة. ويعتقــد الشــماس أن بن 

الدن »بحاجة ملعجزة لتفادي اإلفاس«.
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مخاوف ليبية وترحيب دولي

مجلس السّراج في طرابلس

هوالند يتراجع 
عن سحب الجنسية

المستقبل اإليراني بين الصواريخ والحوار

تعهد السراج بتوحيد 
المؤسسات رغم اعتراضات 

طرابلس وطبرق

تصريحات خامنئي جاءت 
ردًا على اعتبار رفسنجاني 

أن المستقبل للحوار

تونس ــ وليد التليلي

وكل  أواًل،  الليبيــني  عيــون  باتــت 
ثانيــا،  الليبــي  بامللــف  املعنيــني 
املقبلــة  الخطــوة  صــوب  متجهــة 
ملــا بعــد اســتقرار املجلــس الرئاســي وحكومــة 
الوفاق التي يرأسها فائز السراج، في القاعدة 
يحصــل  هــل  طرابلــس:  للعاصمــة  البحريــة 
الغويــل  خليفــة  حكومــة  مــن  الســلطة  انتقــال 
دمويا أو سلميا؟ هل تتحقق مخاوف كثيرين 
مــن أن يكــون هــذا االنتقــال مقدمة لطلب تدخل 
عسكري ما في ليبيا، بحجة محاربة اإلرهاب 
ومن باتوا يســّمون »خارجني على الشــرعية«، 

في إشارة إلى حكومة اإلنقاذ؟ 
عمليا، انتقل السراج وفريقه بحماية عسكرية 
مــن أطــراف ليبيــة وبتنســيق تونســي، بحــرًا، 
ُيرغــم  أن  مــن دون  بالقــوة،  أي  إلــى طرابلــس، 
االعتــراف  علــى  وحكومتــه  طبــرق  برملــان 
بشــرعية الســراج الــذي يحظى بتأييــد إقليمي 
ودولي واسعني ناجم عن »اتفاق الصخيرات« 
الــذي أصــّر مهندســوه الغربيــون واإلقليميون 
رجمــت 

ُ
ــــ ليبيــة ت علــى رفــض مبــادرات ليبيــة 

بلقــاءات عديــدة في الفترة املاضية، خصوصا 
حكومتــي  مــن  لرمــوز  ومالطــا،  تونــس  فــي 
املؤتمــر الوطني )طرابلس( والبرملان املطعون 
لقــاءات  جميعهــا  )طبــرق(.  شــرعيته  فــي 
الدولــي«  »املجتمــع  رفضهــا  واجتماعــات 
تحــت عنــوان أن املبــادرات اســتنفدت واتفــاق 
الوحيــد  الســبيل  هــو  املغربــي  الصخيــرات 
ووقــف  »اإلرهــاب«  ملحاربــة  الليبيــني  لجمــع 
مــن  تتخــذ  التــي  الغــرب،  إلــى  اللجــوء  موجــة 

ليبيا معبرًا لها. 
فــي الســاعات األولــى لدخــول حكومــة الســراج 
األطــراف  فعــل  ردود  غابــت  طرابلــس،  إلــى 
الليبية الرافضة لهذه الخطوة، بينما سارعت 
األمــم املتحــدة إلــى الترحيــب بهــا والدعوة إلى 
فريقــي  بــني  للســلطة  ســلمي  انتقــال  حصــول 

وطرابلــس. لكــن معلومــات »العربــي الجديــد« 
ترجــح أال تطــول اإلقامــة فــي القاعــدة البحرية، 
وأن يكــون مقــر اإلقامــة الحقيقــي فــي منطقــة 
إقامــة  أمــاكان  علــى  تحتــوي  التــي  جنــزور 
الســراج  فريــق  اســتقبال  تســتطيع  وفيــات 
السياســي واألمنــي، بحســب ما يقولــه الخبير 
الليبــي عــز الديــن عقيــل. وحرص الســراج، فور 
وصولــه، أمــس، علــى توجيــه أكثــر مــن رســالة، 
علــى  »ســيعمل  الرئاســي  املجلــس  أن  مؤكــدًا 
وتنفيــذ  الليبيــة،  الدولــة  مؤسســات  توحيــد 
مــن  للتخفيــف  العاجلــة  التدابيــر  مــن  حزمــة 
واالقتصاديــة،  األمنيــة  املواطنــني  معانــاة 
واإلســراع فــي إنجــاز ملــف املصالحــة الوطنية 
وجبر الضرر«. وأضاف »آن األوان لنعمل معا 
كليبيــني مــن أجــل ليبيــا، وطــي صفحــة األمس 
والنظــر إلــى املســتقبل بــروح متســامحة واثقة 
واالنتقــام  جميعــا،  لليبيــني  فليبيــا  اللــه،  فــي 
دولــة  يبنــي  ال  والحقــد  والتشــفي  واإلقصــاء 
وال يقيــم أمــة«. مــن جهتــه، كتــب نائــب رئيــس 
علــى  معيتيــق،  أحمــد  الرئاســي،  املجلــس 
صفحتــه علــى موقــع »فيســبوك«: »اليــوم ومــن 
سنباشــر  الليبيــني،  كل  عاصمــة  طرابلــس 
أعمالنا«. وكان في استقبال املجلس الرئاسي 
لــدى وصولــه طرابلــس وزيــر الداخلية، الســيد 
الترتيبــات  لجنــة  ورئيــس  الخوجــة،  عــارف 
الطويــل،  عبدالرحمــن  ركــن  العميــد  األمنيــة، 
 عن عــدد من الضباط. 

ً
وأعضــاء اللجنــة، فضــا

وأوضــح الطويــل، فــي تصريحــات صحافيــة، 
أن املجلــس تمكــن مــن الدخــول إلــى طرابلــس 
»بعد ترتيبات طويلة جدًا وتحديات، انطلقت 
منــذ أكثــر من ســنة ونصف الســنة«. ولفت إلى 
أن اختيــار طريــق البحــر تــم بعــد منــع دخــول 
مــرات  طرابلــس  حكومــة  طريــق  عــن  املجلــس 
عديــدة، وخصوصــا جــوًا. كمــا حــاول الطويــل 
 »غالبيــة الليبيــني تســاند حكومــة 

ّ
اإليحــاء أن

الوفــاق«. مشــيرًا إلــى أنه »فــي الوقت الحالي ال 
وجــود لــردود فعــل أو احتجاجات«. كما أشــار 
إلــى أن »بعــض أعضــاء املجلــس دخلوا ســابقا 
األطــراف  بعــض  مــع  وتحدثــوا  إلــى طرابلــس 
علــى األرض وتنقلــوا بــكل حريــة وأمــان«، على 

حد قوله. 
األممــي  املبعــوث  يتأخــر  لــم  وبينمــا  دوليــا، 
إلــى  الدعــوة  فــي  كوبلــر،  مارتــن  ليبيــا،  إلــى 
رّحبــت  للســلطات«،  ومنظــم  ســلمي  »انتقــال 
وزيــرة خارجيــة االتحــاد األوروبــي، فديريــكا 
وحيــدة  »فرصــة  اعتبرتــه  بمــا  موغيرينــي، 
املجلــس  وصــول  بعــد  واملصالحــة«  لاتحــاد 
الرئاســي إلــى طرابلس. وتحدثــت موغيريني، 
فــي  مهمــة  »مرحلــة  عــن  أصدرتــه،  بيــان  فــي 

االنتقال الديمقراطي« للباد«.

الغويــل ــــ الســراج. لكــن هــذا االنتقــال الســلمي 
ليس مضمونا نظرًا إلى ما سبق من تطورات، 
يــوم أمــس األربعاء، لناحية التمســك بما تقول 
حكومة الغويل، إنه »انعدام« لشــرعية مجلس 
الســراج وحكومتــه. وال تــزال تفاصيــل التطــور 
الكبيــر غيــر واضحــة، لكــن األكيــد أن »املنطقــة 
الخضــراء« املؤقتــة لحكومــة الســراج ســيكون 
عنوانهــا القاعــدة البحريــة فــي قلــب طرابلــس، 
قــرب املينــاء التجاري، تحديدًا في منطقة »أبو 
ســتة«، بحمايــة فصائــل عســكرية ليبيــة ممــن 
الســراج وحكومتــه  تأييدهــا ودعمهــا  أعلنــت 
طبــرق  مــن  املرفــوض  الرئاســي  ومجلســه 
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اإليرانيــة  الصاروخيــة  التجــارب  تحّولــت 
األخيــرة إلــى مــادة أساســية للســجال، بشــكل 
اإليرانيــني  املســؤولني  بــني  مباشــر،  غيــر 
جهــة،  مــن  خامنئــي  علــي  املرشــد  يتقدمهــم 
جهــة  مــن  الدولــي  واملجتمــع  طهــران  وبــني 
 
ّ
أن األربعــاء،  أمــس  ثانيــة. واعتبــر خامنئــي، 
هــو  البــاد  مســتقبل  أن  عــن  يتحــدث  »مــن 
مســتقبل  ال  والحــوار،  املفاوضــات  مســتقبل 
األمــر،  لهــذا  ووعــي  درايــة  عــن  الصواريــخ، 
كام  علــى  بذلــك  معلقــا  خيانــة«،  يعــد  فهــذا 
تشــخيص  مجمــع  رئيــس  عــن  ســابقا  صــدر 
مصلحــة النظــام، أكبــر هاشــمي رفســنجاني، 
علــى  الرســمية  صفحتــه  علــى  كتــب  والــذي 
هــو  اآلتــي  »املســتقبل  أن  »انســتغرام«  موقــع 
واعتبــر  اآلخريــن«.  مــع  الحــوار  مســتقبل 
 »املرحلــة 

ّ
خامنئــي، فــي كلمــة ألقاهــا أمــس، أن

مرحلــة  هــي  اإلســامية  إيــران  فــي  الحاليــة 
الحــوار والصواريــخ على حد ســواء«، معتبرًا 
للقــدرات  اإلســامي  النظــام  امتــاك  عــدم  أن 
 عن سعيه للحوار 

ً
العسكرية الدفاعية، فضا

املتطــورة، يعنــي  التقنيــات  والحصــول علــى 
 للتراجع والخضوع 

ً
اضطرار الباد مستقبا

بحــال مواجهــة أي تهديــد مــن قبــل أي دولــة 
حتى وإن كانت ضعيفة، على حد قوله.

الحــوار  يعــارض  ال  أنــه  خامنئــي  أكــد  كمــا 
التفــاوض  مــع  ليــس  إنــه   

ً
قائــا السياســي، 

الحــوار  يدعــم  لكنــه  القضايــا،  كافــة  حــول 
املتعلــق بقضايــا دوليــة، مضيفــا أن »بــاده 
ســتعمل علــى امتــاك كل وســائل القــوة، فــي 
النظــام  إيــران ضــد  أعــداء  فيــه  يعمــل  وقــت 
اإلســامي وهــم غيــر مؤمنــني بقدرتــه علــى 

االستمرار«، على حد قوله.
ودخــل األمــني العــام لأمــم املتحــدة، بــان كي 

مون، أمس األربعاء على خط األزمة، معتبرًا 
أن تجــارب إيــران الصاروخيــة تعــّد مصــدر 
قلــق. وأضــاف بان متحدثــا للصحافيني في 
جنيــف، علــى هامــش مؤتمــر يبحــث قضيــة 
اإليرانيــون  »أطلــق  الســوريني،  الاجئــني 
ســبب  حقيقــي  باليســتية...  صواريــخ  اآلن 
ذلــك إزعاجــا وقلقــا«. ولفــت فــي تصريحــات 
نقلتهــا وكالــة »رويتــرز« إلــى أن »العقوبــات 
يتخــذ  أن  يجــب  اإلجــراءات  مــن  نــوع  وأي 
أمــٌر يرجــع ألعضــاء مجلــس األمــن«. وتأتــي 
تصريحــات املرشــد اإليرانــي وكذلــك األمــني 
مــن  كل  توجيــه  بعــد  املتحــدة  لأمــم  العــام 
عــن   

ً
فضــا وبريطانيــا،  املتحــدة  الواليــات 

فرنســا وأملانيــا، رســالة إلــى مجلــس األمــن 
الدولــي، طالبتــه فيهــا بالتحــرك بعــد إجــراء 
أنهــا  اعتبــروا  صاروخيــة  لتجــارب  إيــران 

ويؤكــد   .2231 رقــم  األممــي  القــرار  تناقــض 
القرار على بنود االتفاق النووي بني طهران 
ومجموعــة السداســية الدوليــة »5+1«. كمــا 
يســمح بإلغــاء العقوبــات التــي فرضــت على 
إيــران بســبب برنامجها النووي، باســتثناء 
القــرار الــذي يمنع طهــران من الحصول على 
أســلحة غيــر دفاعيــة أو تجهيــزات عســكرية 
 عن منع امتاكها 

ً
مزدوجــة األغراض، فضا

حمــل  علــى  قــادرة  باليســتية  لصواريــخ 
فــي  األربــع،  الــدول  وأكــدت  نوويــة.  رؤوس 
رسالتها، أن الصواريخ التي أطلقتها إيران 
فــي آذار/مــارس هــي مــن طــرازي »شــهاب-3 
وقيــام-1«، الفتــة إلى أنها »قادرة بطبيعتها 
الرغــم مــن  علــى نقــل أســلحة نوويــة« علــى 
النفــي اإليراني. ودعــت الدول األربع مجلس 
 ،»2231 صيغــة  »فــي  االجتمــاع  الــى  األمــن 
أي وفقــا لآلليــة التــي اعتمدهــا املجلــس فــي 
قــراره الســابق الذكــر، والتــي ترمــي ملراقبــة 
األنشــطة العســكرية اإليرانيــة بعدمــا حلــت 
هــذه  تتولــى  كانــت  التــي  العقوبــات  لجنــة 
املهمــة. وفيمــا أوضــح دبلوماســيون لوكالة 
 هــذا االجتمــاع ســيعقد 

ّ
أن بــرس«  »فرانــس 

»الغايــة  إن  دبلوماســي  قــال  الجمعــة،  غــدًا 
من االجتماع »إرســال رســالة إلى اإليرانيني 
مفادهــا أننــا يقظــون«، وخصوصــا فــي ظــل 
التوقعــات بمعارضــة روســيا ألي محاولــة 
مــا  إيــران، علــى غــرار  فــرض عقوبــات علــى 

فعلت منتصف الشهر الحالي. 
وفــي الســياق، اعتبــرت الخارجية الروســية، 
أمس األربعاء، أن القرار األممي ال يمنع إيران 
مــن اختبار صواريخها الباليســتية. ونقلت 
وكالــة »انترفاكــس« عن الخارجية الروســية 
االتفــاق  تخالــف  لــم  طهــران  أن  اعتبارهــا 
صواريخهــا  أن  يثبــت  مــا  يوجــد  ال  كونــه 
الحــرس  قابلــة الســتخدامات نوويــة. وكان 
الثوري اإليراني قد قام بتجارب صاروخية 
مطلــع شــهر مــارس القــت انتقــادات غربيــة 
املســؤولون  يتمســك  املقابــل  فــي  عــدة. 
والعســكريني  السياســيني  مــن  اإليرانيــون، 
على حد سواء، بأنه ال عاقة لبرنامج إيران 
الصاروخــي باالتفــاق النــووي، مؤكديــن أن 
هــذه الصواريــخ دفاعية كمــا أنها غير قابلة 

لحمل رؤوس نووية حسب تعبيرهم.

إرسال  من  األربعاء،  أمس  البريطانية،  تلغراف«  »ديلي  صحيفة  حّذرت 
قوات أوروبية إلى ليبيا في مهمة حفظ سام. كما اعتبرت أن »إرسال 
ألف جندي بريطاني إلى الشواطئ الليبية المتوحشة تضحية بهم، وال 
يؤدي الغرض المطلوب«. ولفتت إلى أن »مهمة القوات األوروبية في 
ليبيا هي تأمين منطقة خضراء، مثل تلك التي وضعها األميركيون في 

بغداد، تسمح للحكومة بإقامة مؤسساتها وإداراتها«.

استنساخ المنطقة الخضراء

السراج لدى وصوله إلى القاعدة البحرية في طرابلس )فيسبوك(

ُهزم هوالند أمام المعارضة اليمينية )ستيفان دي ساكوتان/ فرانس برس(

باريس ــ عبداإلله الصالحي

الرئيــس  أعلــن  الهزيمــة،  ُيشــبه  مــا  فــي 
الفرنســي فرانسوا هوالند، أمس األربعاء، 
فــي خطــاب ألقــاه فــي قصــر اإلليزيــه، عــن 
»قانــون  مشــروع  عــن  »رســميا«،  يــه 

ّ
تخل

الفرنســيني  عــن  الجنســية«  ســحب 
الضالعني في قضايا اإلرهاب.

وأكــد هوالنــد أنــه »قّرر وضع حــد للنقاش 
بشأن مشروع التعديل الدستوري، والذي 
يتضّمــن بنــد ســحب الجنســية، وذلك بعد 
أن تأكــد بــأن مجلــس الشــيوخ ذا الغالبيــة 
لصالحــه«.  التصويــت  يرفــض  اليمينيــة 
اإلجمــاع  بــأن  »أســتنتج  هوالنــد  وقــال 
الجنســية  ســحب  مفهــوم  تحديــد  حــول 
البرملــان  وأن  مســتحيل،  اإلرهابيــني  عــن 
ومجلــس الشــيوخ لــن يتوصــا إلــى اتفاق 

بشأن هذا املشروع«. 
موقــف  الفرنســي  الرئيــس  انتقــد  كمــا 
املعارضــة اليمينيــة، والتــي عرقلــت تمرير 
املشــروع فــي مجلــس الشــيوخ، الفتــا إلــى 
أنــه اســتنتج أن »املعارضــة ترفــض فكــرة 
علــى  ومصممــة  الدســتوري،  التعديــل 
إفشــال أي مشــروع فــي هذا االتجــاه كيفما 
املوقــف،  لهــذا  متأســف  إننــي  شــكله.  كان 
النقــاش  لهــذا  حــدًا  أضــع  أن  قــررت  لهــذا 

تفاديا للمزيد من االنقسام«.
وكان مــن املفتــرض أن يقــوم هوالنــد بعقــد 
بغرفتيــه؛  للبرملــان  اســتثنائي  اجتمــاع 
أي مجلــس النــواب ومجلــس الشــيوخ فــي 
مشــروع  علــى  للمصادقــة  فرســاي،  قصــر 
التعديل الدســتوري. وكان مجلس النواب 
قــد صــادق في 10 فبراير/ شــباط املاضي، 
علــى مشــروع التعديــل الدســتوري، والذي 
عــن  الجنســية  ســحب  بنــوده  تتضمــن 
الفرنســيني املتورطني فــي قضايا اإلرهاب 
املشــروع  أن  إال  الطــوارئ.  وتشــريع حالــة 
كان يتطلــب مصادقــة أخــرى مــن مجلــس 
الحالــي،  الشــهر  منتصــف  فــي  الشــيوخ 
حــزب  بقيــادة  اليمينيــة  املعارضــة  لكــن 
»الجمهوريــون«، طالبــت بتعديات كبيرة 
املصادقــة  ورفضــت  املشــروع  نــص  علــى 
عليــه. وفــي أول رد فعــل علــى قــرار هوالنــد 
»الجمهوريــون«  حــزب  زعيــم  اعتبــر 
ســاركوزي،  نيكــوال  الســابق،  الرئيــس 
مــن  مرفــوض  القــرار  مشــروع  »نــّص  أن 

طــرف املعارضــة، ألنــه ينــّص علــى ســحب 
الجنســية عــن أي مواطــن فرنســي ضالــع 
فــي األعمــال اإلرهابيــة«. ودعــا ســاركوزي 
النــص  »مراجعــة  إلــى  الفرنســي  الرئيــس 
الجنســية  ســحب  لتطبيــق  بوضــوح، 
املزدوجــة،  الجنســية  حملــة   

ّ
بحــق فقــط 

غيــر  يحملــون  ال  الذيــن  الفرنســيني  ال 
الجنسية الفرنسية«.

ــي هوالنــد 
ّ
وأجمــع مراقبــون علــى أن »تخل

هــو  الدســتوري،  التعديــل  مشــروع  عــن 
قبــل  للرئيــس  ثقيلــة  شــخصية  هزيمــة 
املقبلــة«.  الرئاســية  االنتخابــات  مــن  عــام 
عامــات  يطــرح  التخلــي  هــذا  أن  كمــا 
اســتفهام كبيرة حول جدوى اقتراحه هذا 
اعتــداءات  غــداة  مفاجــئ  بشــكل  املشــروع 
باريــس فــي 13 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
الجنســية  ســحب  بنــد  شــغل  إذ  املاضــي. 
الســاحة السياســية ألربعــة أشــهر بشــكل 
والتفرقــة  االنقســام  وزرع  مســبوق،  غيــر 
املؤيديــن  بــني  االشــتراكي  الحــزب  فــي 
واملعارضــني. وبســبب هــذا النقــاش واجــه 
الحــزب االشــتراكي أكبــر أزمــة داخليــة فــي 
تاريخــه، وبســببه أيضــا اســتقالت وزيــرة 
فــي  توبيــرا  كريســتيان  الســابقة  العــدل 
والتــي  املاضــي،  الثانــي  كانــون  ينايــر/ 

كانت تعارض بند سحب الجنسية.

الجنسية  سحب  مــشــروع  يــنــّص 
الــمــواطــن  أن  عــلــى  الــفــرنــســيــة، 
جنسية  يحمل  ــذي  الـ الــفــرنــســي 
الهوية  من  يُحرم  أن  يمكن  أخرى 
الفرنسية إذا ما أدين بشكل قاطع 
تشكل  جنحة  أو  جريمة  بارتكاب 
أو  لألمة،  العليا  للمصالح  خرقًا 
تشكل  جنحة  أو  جريمة  بارتكابه 

عمًال من األعمال اإلرهابية.

نّص المشروع 

األمير  البريطاني،  العهد  ولي  زيــارة  تواجه 
تشارلز )الصورة(، المحتملة إلى إيران انتقادات 
عدة في الصحف البريطانية.  وفي السياق، 
إلى  العهد  ولي  »التايمز«  صحيفة  دعت 
إيران، محذرة  زيارة  النظر في احتمال  إعادة 
من عواقبها. واعتبرت الصحيفة أنه يتعين 
أن »يفكر مرة أخرى« قبل  األمير تشارلز  على 
إيران  استقبال  من  الرغم  على  قــراره  حسم 

لعدد من المسؤولين الدوليين أخيرًا. 

زيارة تشارلز

رأى المتحدث باسم 
وزارة الخارجية 
الصينية، هونغ 

لي، أمس األربعاء، 
أن »نظام الدفاع 

الصاروخي الجديد 
)ثاد(، الذي تريد 

الواليات المتحدة 
نشره في كوريا 
الجنوبية، يمثل 

تهديدًا لالستقرار 
اإلقليمي«. واعتبر لي 
أن »ثاد يهدد مصالح 

األمن القومي 
المقبولة للصين«.

الصين 
ترفض »ثاد«
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اقتصاد

بغداد ـ أحمد النعيمي

حكومة  إعــان  العراقيون  يترقب 
الــتــي يعتزم رئيس  الــتــكــنــوقــراط، 
اإلفصاح  العبادي  حيدر  الـــوزراء 
ــا الـــــيـــــوم )الــــخــــمــــيــــس(، بــــعــــد ســلــســلــة  ــهـ ــنـ عـ
ــاإلصــــاح  احــــتــــجــــاجــــات شـــعـــبـــيـــة تـــطـــالـــب بــ
ــــاد الـــتـــي  ــبـ ــ ــــي الـ ــلـــى الــــفــــســــاد فـ والــــقــــضــــاء عـ
أزمـــة مالية كبيرة بسبب  تـــرزح تحت وطـــأة 

انخفاض أسعار النفط.
وأمهل البرملان العراقي رئيس الــوزراء حتى 
املرتقبة  الـــوزاريـــة  تشكيلته  لــتــقــديــم  الـــيـــوم، 
مـــن حــكــومــة الــتــكــنــوقــراط، مـــهـــددًا الــعــبــادي 
بـــاالســـتـــجـــواب فـــي حــــال تـــأخـــره عـــن تــقــديــم 

التشكيلة في املوعد املحدد.
»العربي  عليها  حصلت  لتسريبات  ووفــقــا   
الــجــديــد« مــن داخـــل أروقـــة الــبــرملــان العراقي، 
الصناعة  وزارات  سند 

ُ
ت أن  املــؤّمــل  مــن  فــإنــه 

واملــــعــــادن والـــتـــجـــارة والـــنـــفـــط لــشــخــصــيــات 
تـــكـــنـــوقـــراط، غــيــر ســيــاســيــة، فـــي وقــــت يــأمــل 
العراقيون بتحسني اقتصاد الباد والخروج 

من األزمة املالية الخانقة.
وقال عضو البرملان العراقي محمد الجاف، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الـــكـــفـــاءات املــرشــحــة  لـــ
التفاؤل.  على  تبعث  االقتصادية،  للحقائب 
ص من 

ّ
نأمل في انتعاش االقتصاد بعد التخل

املسؤولني السياسيني الذين تولوا مفاصل 
حـــســـاســـة فــــي الــــدولــــة تــتــعــلــق بــاالقــتــصــاد 
واملال«. واعتبر خبراء اقتصاديون أن إدارة 
وزارات التجارة والصناعة واملعادن والنفط 
في  مــــرة  ألول  تـــكـــنـــوقـــراط،  وزراء  قــبــل  مـــن 
الباد، من شأنه انتشال االقتصاد من أزمته 
الحالية، التي طاولت مايني املواطنني عبر 
إجراءات التقشف واحتمالية تعثر الحكومة 
ا من أبريل/  في ســداد رواتــب املوظفني بــدء

نيسان املقبل.
وتأزمت أوضاع العراق املالية بفعل تهاوي 
أســـعـــار الــنــفــط، املـــصـــدر الــرئــيــس إليـــــرادات 
الدولة، فضا عن حالة الحرب التي دخلها 
مع تنظيم الدولة اإلسامية )داعش( والتي 
كلفته نفقات ضخمة أنهكت الخزانة العامة.

السعدي:  مــؤمــن  االقــتــصــادي  الخبير  وقـــال 
»هـــــذه الـــــــــوزارات الـــثـــاث )يــقــصــد الــتــجــارة 
مسؤولية  عليها  تقع  والــنــفــط(  والــصــنــاعــة 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة، فــالــنــفــط يــمــثــل عصب 
اقتصاد العراق، وتؤّمن التجارة احتياجات 
ــعـــادن  الــــســــوق، بــيــنــمــا تـــوفـــر الــصــنــاعــة واملـ

فرص العمل وتحرك السوق بأكمله«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ــاف الــســعــدي لـــ وأضــ
الوزراء الذين أداروا هذه الوزارات الثاث منذ 
اآلن، فشلوا تمامًا بسبب  عام 2003 وحتى 
نـــظـــام املــحــاصــصــة الــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة 
الذي يقتضي توزيع الحقائب الوزارية وفقًا 
بغض  سياسية،  كتلة  أو  حــزب  كــل  لحصة 
النظر عن الكفاءة واملهنية والخبرة.واعتبر 

ــاد الــحــقــائــب  ــنــ ــيـــون أن إســ ــاعـ ــنـ تـــجـــار وصـ
ــة االقــتــصــاديــة لــخــبــراء تــكــنــوقــراط  الــــوزاريــ
االقــتــصــاديــة بشكل  املـــجـــاالت  فــتــح  سيعيد 
أوســـــع، عــبــر إعـــــادة الــنــظــر فـــي الــســيــاســات 

النفطية والصناعية والتجارية في الباد.
وقـــال أحـــد تــجــار بــغــداد، ويــدعــى رافـــد علي 
)43 عامًا (: »التجارة تضررت كثيرًا بسبب 
الحزبية والسياسية. ال بد من  املحاصصة 
الـــوزارة  النظر فــي طريقة إدارة هــذه  إعـــادة 
الفساد في كافة  املهمة، في وقت يستشري 

مفاصل الدولة ومؤسساتها«.
 وكــــان رئــيــس الـــــــوزراء حــيــدر الـــعـــبـــادي قد 
م قائمة مرشحي التكنوقراط الخميس 

ّ
تسل

املــــاضــــي، تــمــهــيــدًا لــعــرضــهــا عــلــى الــبــرملــان 
الصناعة  اليوم.  وتعاني قطاعات  العراقي 
ــرّهـــل والــفــســاد  ــتـ والـــتـــجـــارة والـــنـــفـــط مـــن الـ
اإلداري واملالي منذ عام 2003، وسط دعوات 
مــســتــمــرة لــفــصــلــهــا عـــن نـــظـــام املــحــاصــصــة 
على  مباشر  بشكل  تؤثر  كونها  الطائفية، 

االقتصاد العراقي وحركة السوق املحلية.
لــكــن الــعــبــادي يــواجــه مشكلة أخــــرى، وهــي 
رفـــض بــعــض الــكــتــل الــســيــاســيــة التصويت 
من  كانوا  إذا  التكنوقراط  مرشحي  لصالح 

خارج تلك الكتل.
ــنــــون أن األحـــــــــزاب والــكــتــل  ويـــعـــتـــبـــر مــــواطــ
السياسية في الباد كانت سببا رئيسا في 
تراجع االقتصاد العراقي ودخوله في أزمة 
ــــادة، أســـفـــرت عـــن إعــــان الــحــكــومــة  مــالــيــة حـ
لــخــطــة تــقــشــف ألـــقـــت بــظــالــهــا عــلــى كــاهــل 

الشعب.
ويعتقد حسن صادق )51 عاما(، أن الوزارات 
ستبعد 

ُ
املؤثرة في اقتصاد الباد يجب أن ت

ــدار من  مـــن املــحــاصــصــة الــســيــاســيــة، وأن تــ
قبل وزراء تكنوقراط، ضمن شروط خاصة، 
أهــمــهــا الــنــزاهــة والــخــبــرة والــكــفــاءة، بعيدًا 
عـــن الــحــزبــيــة والــتــكــتــات الــســيــاســيــة، وفــق 
الجديد«:  »العربي  لـ ويقول صادق  تعبيره. 

الجزائر ـ حمزة كحال

الجزائري بداية مارس/ املركزي  البنك  أنهى 
آذار الجاري، إعداد قانون جديد يحدد شروط 
إنشاء مكاتب الصرف في الجزائر ومراقبتها، 
وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة اتـــســـاع رقــعــة الــتــعــامــات 
واملؤسسات  البنوك  نطاق  خــارج  تبقى  التي 
املالية. وتحولت السوق املوازية في الجزائر، 
 للرسمية، في مجال التعامات الخاصة 

ً
بديا

ما  يقدر  الصعبة، حيث  العملة  وبيع  بــشــراء 
يــتــم تــــداولــــه فـــي األســـــــواق الــــســــوداء لــصــرف 
الــعــمــات األجــنــبــيــة بــنــحــو 8 مــلــيــارات يــورو 
الجزائري  املــركــزي  البنك  منح  ورغــم  سنويًا. 
46 ترخيصًا إلنشاء مكاتب صرف منذ العام 
الــجــزائــر  بــنــك  ــرار  ــ إقــ بــعــد  1997، أي ســنــتــني 
لــقــانــون الـــقـــرض والــنــقــد الــــذي يــســمــح بفتح 
مــكــاتــب وشــبــابــيــك خــاصــة لــصــرف الــعــمــات 
األجنبية، إال أن هذه األخيرة لم تر النور إلى 
يومنا هــذا، وذلــك لضآلة هامش الربح الذي 
حدده بنك الجزائر واملقدر بنحو 1%، والذي 
لتشجيع  الجديد  القانون  بموجب  سيرفعه 
املستثمرين على دخول عالم صرف العمات 

األجــنــبــيــة. ويــجــمــع املــخــتــصــون فــي الــشــؤون 
ــرورة تنظيم  ــ الــنــقــديــة واملـــصـــرفـــيـــة، عــلــى ضــ
الــحــكــومــة ملــكــاتــب الـــصـــرف فـــي الـــجـــزائـــر في 
ملراقبتها  البنوك  مــع  وربطها  اآلجـــال،  أقـــرب 
أكثر، تفاديًا لتهريب وتبييض األموال بصفة 
قانونية، عن طريق إعادة النظر وتهيئة مناخ 
الــبــاد، فــي وقــت  صـــرف العملة الصعبة فــي 
تعرف فيه موارد الجزائر من العملة الصعبة 
تراجعًا كبيرًا بفعل تهاوي أسعار النفط في 
الــبــورصــات الــعــاملــيــة، والــتــي تــشــكــل عــائــدات 

بيعه 96% من عائدات الجزائر.
رياض  النقدي،  االقتصاد  في  الخبير  ويــرى 
أزمــة عــدم تفعيل مكاتب صرف  أن  جرماني، 
الــعــمــلــة األجــنــبــيــة مــقــابــل الــديــنــار الــجــزائــري 

يشخصها  بــل  تنظيمية.  أو  قانونية  ليست 
في  الجديد«  »العربي  مع  في حديث  الخبير 
»مدى استعداد الحكومة الجزائرية في جعل 
الـــديـــنـــار الـــجـــزائـــري عــمــلــة قــابــلــة لــلــتــحــويــل، 
ومدى استعدادها لتطبيق القانون، فالقانون 
رأى  الــصــرف  لنشاط مكاتب  واملــحــدد  املنظم 
النور قبل 20 سنة، ورغم هذا ال وجود ملكاتب 
صرف العمات األجنبية، بل ناحظ ازدهار 
أسواق الصرف املوازية«. ويضيف جرماني، 
ــدرة  ــ ــي مــــــدى قـ ــ ــان يـــكـــمـــن حـــالـــيـــًا فـ ــ ــرهــ ــ أن الــ
األمــوال  استقطاب  على  الجزائرية  الحكومة 
الرسمية  البنكية  التعامات  خــارج  املتداولة 

نحو مكاتب صرف العمات.
الكثير من املتتبعني لتطور سوق  ويستبعد 
ــة فــــي الــــجــــزائــــر، أن  ــ ــوازيـ ــ ــــرف الـــعـــمـــات املـ صـ
تساعد مكاتب الصرف الرسمية على القضاء 
على نشاط األسواق السوداء، وهو ما يؤكده 
الــخــبــيــر االقــتــصــادي عــبــد الــرحــمــن مــبــتــول لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وتعيش الــجــزائــر ظروفًا 
إيـــرادات  تــراجــعــت  أن  بعد  اقتصادية صعبة 
 ،2015 فـــي  دوالر  مــلــيــار   35.72 إلــــى  الــطــاقــة 

مقابل 60.3 مليار دوالر في 2014.

الرباط ـ مصطفى قماس

يتطلع املغرب إلى رفع قدرات إنتاجيته من 
إلــى نحو مليون وحـــدة سنويا،  الــســيــارات 
خال األعــوام الخمسة املقبلة، ما يستدعي 
ــقـــطـــاع تـــصـــل إلــــــى 6  ــلـ ــمــــويــــات لـ تـــوفـــيـــر تــ

مليارات دوالر .
وتسويق  لصناعة  املغربية  الجمعية  وقالت 
السيارات، في تقديرات حديثة، إنها تتوقع أن 
ترتفع قــدرات إنتاج السيارات في اململكة من 
400 ألف سيارة في العام املاضي، إلى مليون 

سيارة سنويا بحلول عام 2020. 
ومــــن املـــتـــوقـــع أن يــرتــفــع عــــدد الــعــامــلــني في 
صناعة الــســيــارات مــن 90 ألــفــًا إلــى 175 ألف 
عامل، وزيادة مبيعات القطاع من 5 مليارات 

دوالر إلى 10 مليارات دوالر.
ــن تـــلـــك األهــــــــــداف خـــال  ــ وجــــــــاء الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
الــكــشــف عــن تــفــاصــيــل مــعــرض املــنــاولــة ذات 
أن تشهده  الــذي ينتظر  بــالــســيــارات،  الصلة 
مــديــنــة طــنــجــة بـــني 20 و22 أبــريــل/نــيــســان 
املــقــبــل، وهـــو مــعــرض يــــراد مــن ورائــــه جــذب 
ــي فـــلـــك مــصــنــعــي  ــدة تــــــدور فــ ــديــ ــات جــ ــركــ شــ
ــيـــارات. عــلــمــا أن املـــغـــرب اســتــقــطــب، في  الـــسـ
ــات الــعــاملــيــة  ــركـ ــم الـــشـ ــ ــــرة، أهـ ــيـ ــ األعــــــــوام األخـ
العاملة فــي هــذا املــجــال، بالنظر إلــى وجــود 

صــنــاعــة لــلــســيــارات، ولــلــقــرب الــجــغــرافــي من 
أوروبــا. وتعتقد الجمعية املغربية لصناعة 
وتسويق الــســيــارات، أنــه من أجــل بلوغ تلك 
األهداف، يحتاج قطاع السيارات في املغرب 
إلــى الحصول على تمويل من املصارف في 

حدود 6 مليارات دوالر.
قبل  رعــت،  والتجارة  الصناعة  وزارة  وكانت 
اتــفــاقــيــات شراكة  توقيع  عملية  أشــهــر،  ستة 
بـــني الــجــمــعــيــة املــغــربــيــة لــصــنــاعــة وتــســويــق 

الـــســـيـــارات، وبـــني ثــاثــة مـــصـــارف كــبــيــرة في 
املـــغـــرب، حــيــث الــتــزمــت هــــذه األخـــيـــرة بــدعــم 

قطاع السيارات عبر التمويل والتحفيز.
ــغـــرب عــلــى مــصــنــعــني لــلــســيــارات  ويـــتـــوفـــر املـ
مــمــثــلــني فــــي ســـومـــاكـــا ورونــــــــو الـــفـــرنـــســـيـــة، 
ويــنــتــظــر أن تـــشـــرع بــــوجــــو- ســـيـــتـــرويـــن فــي 
فـــي 2018، حــيــث ستتوفر  الـــســـيـــارات  إنـــتـــاج 
على قدرات إنتاج تصل إلى 200 ألف سيارة.

وتتوفر مجموعة رونو على مركب صناعي 
في منطقة طنجة، في العام املاضي، وأعلنت 
ــار  557  ــمــ ــثــ ــتــ ــن اســ ــ ــو- ســـيـــتـــرويـــن عـ ــ ــوجـ ــ بـ
مــلــيــون يــــورو مــن أجـــل صــنــاعــة الــســيــارات، 
الثاني في  املركز  يتبوأ  املغرب  ما سيجعل 
بعد  السمراء،  الــقــارة  في  السيارات  صناعة 

جنوب أفريقيا.
لقطاع  املغرب  يوليه  الــذي  االهتمام  ويندرج 
الـــســـيـــارات، ضــمــن ســعــيــه إلـــى رفـــع مساهمة 
التي  املحلي،  اإلجمالي  الناتج  في  الصناعة 

أقرتها الحكومة.
ويـــأتـــي اهــتــمــام شـــركـــات صــنــاعــة الــســيــارات 
التنافسية  للمزايا  بالنظر  املغربي،  بالسوق 
املنخفضة،  األجـــور  قبيل  مــن  يتيحها،  الــتــي 
مقارنة بتلك التي ُيعمل بها في أوروبا، زيادة 
التبادل  اتفاقيات  توفرها  التي  الفرص  على 

الحر التي أبرمها املغرب مع دول املنطقة.

آمال على التكنوقراط

)Getty( مصنع سيارات في المغرب

المركزي الجزائري يستنفر لمكافحة السوق السوداء

المغرب: صناعة السيارات تحتاج 6 مليارات دوالر

االقتصاد العراقي 
يترّقب التعديل الوزاري

تكدس سفن البضائع بميناء العقبة في األردن

يطمح العراقيون إلى 
إسناد الوزارات االقتصادية، 

في التعديل الوزاري 
المرتقب إعالنه اليوم، إلى 

خبراء تكنوقراط، بعيدا 
عن المحاصصة السياسية

مصارف مال وسياسة

صناعة

30
وزارة  وكيل  مساعد  قــال 
التموين  لــشــؤون  الــتــجــارة 
على  الطلب  إن  األردن،  في 
المواد الغذائية يرتفع خالل 
إلى  تصل  بنسبة  رمــضــان 
الحكومة  يجعل  ما   ،%30
تأمين  عــلــى  حــرصــً  ــر  أكــث

مخزوناتها من السلع.

تحقيق

الوزراء المرشحون للتغيير 
هم النفط، التجارة، 

والصناعة والمعادن

يستهلك األردن سلعا 
غذائية بـ 330 مليون دوالر 

خالل رمضان

تتراوح كفاية السلع 
الغذائية في األردن بين 

3 و15 شهرا

تراجعت موارد الجزائر من 
العملة الصعبة بفعل 

تهاوي أسعار النفط

عمان ـ زيد الدبيسة

فــيــمــا تــســعــى الــحــكــومــة األردنـــيـــة 
االستراتيجي  مخزونها  لتعزيز 
مـــن الــســلــع الــغــذائــيــة قــبــل حــلــول 
الـــذي يشهد زيـــادة كبيرة في  شهر رمــضــان 
بالتوسع  الخاص  القطاع  يقوم  االستهاك، 
الــغــرض، ما يخلق  لــذات  في استيراد السلع 
أزمــــة كــبــيــرة بــســبــب تـــزاحـــم ســفــن الــنــقــل في 
ميناء العقبة، املنفذ البحري الوحيد لألردن.

وقال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، 
إن الحكومة تتعجل في استيراد سلع تدعم 
مــخــزونــهــا االســتــراتــيــجــي، خــوفــا مــن تجدد 
اإلضـــرابـــات الــعــمــالــيــة فــي املــيــنــاء فــي فــتــرات 
الذروة، كما كان الحال في السنوات املاضية.
وتــتــبــادل أطـــــراف حــكــومــيــة وأخـــــرى تنتمي 
للقطاع الخاص، االتهامات بشأن مسؤولية 
االزدحـــــــام الــــذي يــتــكــرر ســنــويــا فـــي األشــهــر 
يربك  مــا  رمــضــان،  التي تسبق شهر  القليلة 
األســــــواق وبــالــتــالــي تــرتــفــع أســـعـــار الــســلــع، 
مخزونات  بنقص  متجددة  تهديدات  وســط 
السلع الغذائية. ويؤكد مسؤولون حكوميون 
أن التجار هم من يتسبب في االزدحام لعدم 
إذ  مــتــزن،  االســتــيــراد بشكل  برمجة عمليات 
السلع  اســتــيــراد  على  التهافت  إلــى  يعمدون 
ــبـــل رمــــضــــان بـــشـــهـــريـــن ولــيــس  الـــغـــذائـــيـــة قـ
أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، فـــي حـــني يــــرى مــمــثــلــون عن 
القطاع الخاص أن الحكومة وبسبب تعقيد 
اإلجراءات واإلضرابات املتكررة ملوظفيها في 
حدث الفوضى واالزدحام. 

ُ
امليناء، هي التي ت

ــبــــني، يــــقــــول مــــراقــــبــــون إن  ــانــ ومــــــا بـــــني الــــجــ
األمــــن الـــغـــذائـــي لـــــألردن بــــات مـــهـــددا بسبب 

االضطرابات في ميناء العقبة.
الغذائية  املـــواد  مــن  األردن  وارتــفــع استهاك 
الغذائية  املـــواد  تــجــار  نقابة  قــدرتــهــا  بنسبة 
استضافته  بسبب   %25 إلــى   %20 بــحــوالــى 
1.3 مليون الجئ ســوري، وفقا آلخر بيانات 

إحصائية حكومية صدرت الشهر املاضي.

اتهامات حكومية
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة االقتصادية 
الجديد«:  »العربي  لـ امللقي،  هاني  الخاصة، 

مــن خال  والتصدير  االســتــيــراد  إن عمليات 
مــيــنــاء الــعــقــبــة تــســيــر بــشــكــل طــبــيــعــي على 
مـــدى أشــهــر الــســنــة بــاســتــثــنــاء الــفــتــرة الــتــي 
الــواردات  تسبق رمضان، حيث يرتفع حجم 
ــتــــعــــدادا لــلــشــهــر الـــفـــضـــيـــل، تـــلـــك الــــزيــــادة  اســ
اإلضافية تفوق قدرات امليناء التشغيلية، ما 
وتنزيل  املناولة  عمليات  إنجاز  دون  يحول 

البضائع.
يتحملون جانبا  املــورديــن  أن  امللقي،  ويــرى 
من مسؤولية االزدحام التي يشهدها العقبة 
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، بــســبــب تــكــثــيــفــهــم عمليات 
االستيراد في فترة زمنية محددة، واألصــل، 
في رأيــه، أن تتم برمجة واردات التجار على 
عــــدة أشـــهـــر، وخـــاصـــة لــلــســلــع الـــتـــي تتحمل 

التخزين.
وقـــال املــلــقــي، إنـــه تــم تجهيز ســاحــة جــديــدة 
ــل مــيــنــاء الــعــقــبــة، حــتــى تتم  )ســـاحـــة 4( داخــ
عــمــلــيــات الــفــحــص واملــعــايــنــة، وهـــي مجهزة 
بــكــافــة املــتــطــلــبــات الــتــي تــؤمــن ســرعــة إنــجــاز 
ــة الـــقـــطـــاع الــخــاص  ــ املـــعـــامـــات وتـــوفـــيـــر راحـ
ــن تـــجـــار وصــنــاعــيــني وشــــركــــات تخليص  مـ

ــات الـــعـــمـــالـــيـــة فــي  ــ ــرابــ ــ وغـــيـــرهـــا. وعـــــن اإلضــ
امليناء، قال امللقي، إن اإلضرابات التي حدثت 
لها  التي  التخليص  مؤخرا، تخص شركات 
بــعــض املـــطـــالـــب املــتــعــلــقــة بــســاحــة املــعــايــنــة 
والــجــمــرك، إذ يــرفــض بعضهم االنــتــقــال إلى 

الساحة الجديدة.
وأضــــــــاف، أن مــــن حــــق الـــقـــطـــاع الــــخــــاص أن 

إعــاقــة  فــي  يــعــرض مــطــالــبــة دون أن يتسبب 
ــة، مــــهــــددا بـــاملـــوافـــقـــة عــلــى  ــامــ ــعــ املـــصـــالـــح الــ
ترخيص شــركــات تخليص جــديــدة فــي حال 
أضـــربـــت الــشــركــات عـــن الــعــمــل فـــي أي وقـــت، 
وذلــك لضمان إنــجــاز األعــمــال وعــدم التأثير 

سلبا على السوق.
وأكــــــــد أن ســـلـــطـــة مـــنـــطـــقـــة الـــعـــقـــبـــة اتـــخـــذت 
اإلجــــــــــــراءات الـــــازمـــــة لـــتـــســـريـــع الــتــخــلــيــص 
عــلــى الــبــضــائــع ومــعــالــجــة اإلضـــرابـــات التي 
ــة إلـــــى تـــوحـــيـــد عــمــلــيــات  ــافــ ــحــــدث، إضــ ــد تــ قــ
الجهات املختصة  البضائع من قبل  معاينة 
كالجمارك واملواصفات واملقاييس ومؤسسة 

الرقابة على الغذاء والدواء.

تعزيز المخزون
من جانبه، قال مساعد وكيل وزارة الصناعة 
والــتــجــارة األردنـــيـــة لــشــؤون الــتــمــويــن عماد 
الــطــراونــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــــوزارة 
االستراتيجي  املخزون  تعزيز  على  حريصة 
قبل حلول رمضان  الغذائية  املــواد  كافة  من 
الذي يتزامن مع شهر يونيو/حزيران املقبل.

وأضاف أن الطلب على املواد الغذائية يرتفع 
بــشــكــل كــبــيــر خـــال رمــضــان وبــنــســبــة زيـــادة 
تصل إلى 30% من إجمالي االستهاك العام 
لألردن، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة 
مع التجار واألجهزة الحكومية ذات العاقة 

لاطمئنان على وفرة املواد التموينية.
ولــفــت الــطــراونــة، إلـــى أن اجــتــمــاعــا حكوميا 
عقد مؤخرا هدف إلى بحث تسريع إجراءات 
ــوردة إلــى اململكة،  إدخـــال املـــواد الــغــذائــيــة املــ
وذلك قبل رمضان، ووضع اآلليات املناسبة 
لــتــفــادي االزدحــــــام فـــي مــيــنــاء الــعــقــبــة وعـــدم 
احتجاجات  أو  العمالية  باإلضرابات  التأثر 

شركات التخليص العاملة في امليناء. 
وأوضح أن كفاية السلع الغذائية في األردن 
تتراوح ما بني 3 أشهر إلى أكثر من 15 شهرا 

بحسب قابلية كل سلعة للتخزين.
وقال إن الوزارة تراقب مخزون املواد الغذائية 
مــن خـــال نــظــام اإلنـــــذار املــبــكــر الــــذي يعطي 
مؤشرا أوال بأول عن حجم املــواد التموينية 

األساسية والكميات املستوردة منها.

اإلضرابات المزعجة
 مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس نــقــابــة تــجــار املـــواد 
الــغــذائــيــة، خليل الــحــاج تــوفــيــق، لـــ »الــعــربــي 
ــات الــتــخــلــيــص أعــلــنــت  ــركــ ــد«: إن شــ ــديــ ــجــ الــ
العمل  أنها ستعاود اإلضــراب والتوقف عن 
خال أيام، بسبب قرب االنتقال إلى الساحة 

الجمركية الجديدة.
وأضــاف أن اإلضــراب يعّرض مخزون السلع 
بفعل  للخطر،  واأللــبــســة  الغذائية  املـــواد  مــن 
والضغط  املــعــامــات  إنــجــاز  تأخر  احتمالية 
على املــنــاولــة فــي املــيــنــاء، تلك عــوامــل تمهد، 
فــي رأيـــه، الرتــفــاع أســعــار بعض السلع رغم 

انخفاض نظيراتها في السوق الدولية.
للتعامل  املناسبة  البدائل  وأكــد أهمية توفر 
مــع اإلضـــــراب املــحــتــمــل لــشــركــات التخليص 

الجمركي.
وقــــال املــتــحــدث بــاســم الــلــجــنــة املــفــوضــة من 
ــم الـــشـــمـــايـــلـــة، فــي  ــاتـ شــــركــــات الــتــخــلــيــص حـ
تــصــريــح ســـابـــق، إن مـــبـــررات الـــبـــدائـــل الــتــي 
أمــور  فــي جملة  الــشــركــات تكمن  تطالب بها 
يتقدمها خطورة الطريق املؤدي إلى الساحة 
الــجــديــدة، والــتــي تشكل خــطــورة على أرواح 
املــتــعــامــلــني مــعــهــا، فــضــا عـــن طـــول املــســافــة 

املؤدية لهذه الساحة.
ويستهلك األردن سلعا غذائية بقيمة تقترب 
مــن 330 مــلــيــون دوالر خـــال شــهــر رمــضــان، 
وهـــي قــيــمــة تــزيــد عـــن املــتــوســط الــســائــد في 
باقي أشهر العام بحدود 30% وفق تقديرات 

نقابة تجار املواد الغذائية.

أزمة متكررة
وأوضـــــح رئــيــس جــمــعــيــة حــمــايــة املستهلك 
مــحــمــد عـــبـــيـــدات، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
واالزدحـــامـــات  العمالية  اإلضـــرابـــات  مشكلة 
تــتــكــرر كـــل عـــام فـــي مــيــنــاء الــعــقــبــة، ولـــم يتم 
السلع  نــقــص  تــفــادي  مــعــه  يــتــم  حلها بشكل 
وإربــــاك الــســوق. وقـــال عــبــيــدات: »نــحــن أمــام 
بعيدا  لتستلزم حا جذريا  مشكلة حقيقية 
عن تراشق االتهامات بني الحكومة والقطاع 
الــخــاص، األمـــر يــؤثــر عــلــى املــواطــنــني بشكل 
ــا عـــبـــيـــدات، الــتــجــار لــبــرمــجــة  ــ مـــبـــاشـــر«. ودعـ
عمليات االستيراد، بحيث يتم توزيعها وفق 
جدول زمني متزن، مع إعطاء األولوية للسلع 

الغذائية األكثر طلبا في رمضان. زحام يهدد 
األسواق

تتبادل الحكومة والقطاع الخاص في األردن، االتهامات حول مسؤولية تكدس سفن البضائع 
الواردة، في ميناء العقبة، ما يهدد بنقص السلع وارتفاع أسعارها. وتتوسع الحكومة هذه 

الفترة من كل عام، في استيراد السلع لتعزيز مخزوناتها قبيل رمضان
قانون جديد يغلظ العقوبات على التجار المخالفين

أصــدرت الحكومة األردنــيــة، مــؤخــرًا، قانونًا لضبط األســـواق وحماية 
املستهلكني من جشع بعض التجار، وضمانا لتطبيق األحكام املنظمة 
الغذائية  باملواد  املتاجرة  اتسعت دائرة  التجارية، وذلك بعدما  للحركة 
والتجارة  الصناعة  وزارة  وقــال مساعد وكيل  اململكة.  في  األساسية 
والتموين األردنية لشؤون التجارة عماد الطروانة، لـ »العربي الجديد«: 
التطبيق قريبًا،  الــذي سيدخل حيز  املعدل  القانون  »بموجب مشروع 
تشمل  الجديدة  العقوبات  املخالفني.  التجار  على  العقوبات  تغليظ  تم 
الجديد، جّرم عمليات  القانون  املالية والسجن«. وأضاف أن  الغرامات 

املتاجرة باملواد األساسية املدعومة، أو استخدامها لغايات أخرى غير 
التي  املــدعــوم  الطحني  مـــادة  الــدعــم مــن أجلها، بخاصة  الــتــي خصص 
يستغلها البعض إلنتاج أصناف من الكعك والحلويات وبيعها بالسعر 
الــحــر. وأشــــار الــطــروانــة إلـــى أن الــحــكــومــة أصــبــحــت بــمــوجــب الــقــانــون 
الجديد، تملك الحق في تحديد سعر أي مادة ترى أنها ضرورية. وال 
يوجد قانون حاليا يتيح للحكومة تحديد أسعار السلع، باستثناء املواد 
األساسية، كاللحوم واأللبان. ووفقا للقانون، يقول الطروانة، إن بعض 

موظفي األسواق سيصبح لديهم صالحيات الضبطية القضائية.

 إسناد وزارات النفط والتجارة 
ً
»إذا تم فعا

والـــصـــنـــاعـــة واملــــعــــادن لـــــــوزراء ذوي خــبــرة 
عالية بعيدا عن الكتل واألحزاب السياسية 
الــحــالــيــة، فــقــد يــخــرج اقــتــصــاد الـــعـــراق من 
السابقون  الــوزراء  الخانقة«. ويواجه  أزمته 

ــنـــاعـــة واملــــعــــادن،  ــارة والـــصـ ــتــــجــ لــلــنــفــط والــ
اتهامات بتدمير االقتصاد العراقي وإدخاله 

في أزمة مالية.
وكان عضو لجنة النفط والطاقة البرملانية 
مـــازن املــازنــي، قــد اتــهــم فــي فــبــرايــر/ شباط 

ــيــــس لـــجـــنـــة الـــنـــفـــط والـــطـــاقـــة  املـــــاضـــــي، رئــ
ــة الـــســـابـــق حــســني الــشــهــرســتــانــي،  ــ ــوزاريـ ــ الـ
ــــوالت«  ــ بـــتـــدمـــيـــر اقـــتـــصـــاد الــــبــــاد عـــبـــر »جـ
للشركات  التي منحها  النفطية  التراخيص 

األجنبية.

مظاهرات متواصلة 
في بغداد بسبب سوء 
)Getty( الخدمات

ميناء العقبة 
هو المنفذ 
البحري 
الوحيد في 
األردن، ويقع 
أقصى جنوب 
المملكة 
)Getty(
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اقتصاد

طرابلس ـ أحمد الخميسي

وجــهــت حــكــومــة اإلنـــقـــاذ الــوطــنــي، 
الليبية  العاصمة  مــن  تتخذ  الــتــي 
ــامــــات  ــهــ ــا، اتــ ــ ــهـ ــ ــرا لـ ــ ــقـ ــ طــــرابــــلــــس مـ
ملــصــرف ليبيا املـــركـــزي، بــارتــكــاب مــمــارســات 
رفض  عبر  الليبي  الشعب  تجويع  تستهدف 
تــدبــيــر نــقــد أجــنــبــي لــتــمــويــل اســتــيــراد السلع 
ــات املــعــيــشــيــة  ــدمــ ــخــ الــــضــــروريــــة وتــــوفــــيــــر الــ
للمواطنني، ويأتي هذا الهجوم في ظل تدهور 
بالبالد وتعثر  السياسية واألمنية  األوضــاع 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي فــي تــســلــم أعمالها 
بــالــعــاصــمــة. واتـــهـــم رئــيــس حــكــومــة اإلنـــقـــاذ، 
خــلــيــفــة الـــغـــويـــل، مــحــافــظ املـــصـــرف املـــركـــزي 
بــالــتــضــيــيــق املـــالـــي عــلــى الـــحـــكـــومـــة، وحــمــلــه 
ــور األوضـــــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة  ــدهــ مـــســـؤولـــيـــة تــ
وتــجــويــع املــواطــنــني. وأوضــــح الــغــويــل، خــالل 
مــؤتــمــر صــحــافــي أول مـــن أمــــس، أن مــصــرف 
ليبيا املركزي لم يسيل لهم أي أموال ملعالجة 
الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي والــــــذي يــمــس مــنــاحــي 
الحياة للمواطنني، مشيرًا إلى استخدام البنك 
املـــركـــزي ســيــاســات نــقــديــة أفـــضـــت إلــــى خلق 

أزمات معيشية بالبالد.
ــزي مــقــتــرحــات  ــركــ ورفـــــض مـــصـــرف لــيــبــيــا املــ
حــكــومــة اإلنـــقـــاذ الــوطــنــي بــشــأن بــيــع الـــدوالر 
النقدية  الفئات  وإلــغــاء بعض  تــجــاري  بسعر 
مــن فــئــة الــخــمــســني والــعــشــريــن ديـــنـــارًا. وأدى 
عــدم االســتــقــرار األمــنــي والــســيــاســي وتــدهــور 
األوضــــــاع املــالــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــالد إلــى 
تفاقم األزمات املعيشية لليبيني الذين وقعوا 
الفترة  الــصــراعــات والــحــرب  ضحية تــصــاعــد 
ــيـــرة. وتـــواجـــه حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي،  األخـ
الــتــي شكلت مــؤخــرًا بــرعــايــة دولــيــة وعــربــيــة، 
برئاسة فائز السراج، عقبات في االنتقال إلى 
العاصمة في ظل تصاعد االضطرابات األمنية 
والسياسية، رغم زيادة الضغط الدولي الفترة 

األخيرة لدعمها في تسلم مهامها.
األحد  يومي  لطرابلس  الجوي  املجال  وأغلق 
واالثـــنـــني املــاضــيــني لــفــتــرات اســتــمــرت بضع 
ســـاعـــات فـــي خـــطـــوة قــــال املــجــلــس الــرئــاســي 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق إنــهــا اســتــهــدفــت مــنــع سفر 

الحكومة إلى العاصمة.
ومـــا فــاقــم مــن األزمــــات االقــتــصــاديــة، تصاعد 
الـــصـــراع بـــني املـــصـــرف املـــركـــزي فـــي طــرابــلــس 
الــبــالد بعد أن لجأ األخير  ونظيره فــي شــرق 
إلـــى بــيــع »مــســكــوكــات ذهـــب تــجــاري« لغرض 
امـــتـــصـــاص جـــــزء مــــن الـــســـيـــولـــة فــــي الـــســـوق 
ومواجهة أزمته املالية. ويزعم مصرف ليبيا 
ــركــــزي بـــشـــرق لــيــبــيــا بــــأن غــــرض عــمــلــيــات  املــ
بــيــع مــســكــوكــات الــذهــب، امــتــصــاص جـــزء من 
املصارف  عبر  الــســوق وطرحها  فــي  السيولة 
في ظل تعنت مصرف ليبيا املركزي بطرابلس 
ــة، بــحــســب بــيــان  فـــي تــوفــيــر الــســيــولــة الــــالزمــ
صــدر مــؤخــرًا. وأوضـــح البيان، الــذي حصلت 
»العربي الجديد« على نسخة منه، أن عمليات 
البيع ال تتم عبر االحتياطي العام من الذهب 
ــــعــــدل بـــقـــانـــون رقـــم 

ُ
وأن قــــانــــون املــــصــــارف امل

46 لــســنــة 2012 يــســمــح فــي مــادتــه الــســادســة 
بالسماح للمصرف املركزي في مزاولة نشاط 
إجراء عمليات شراء سبائك والنقود الذهبية 

وبيعها.
ــراء تــم نظير تعنت  وأكـــد الــبــيــان أن هــذا اإلجــ
مصرف ليبيا املركزي بطرابلس بعدم إرسال 
ــة مـــنـــد مــطــلــع فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــيــ عـــمـــالت ورقــ
املــوجــودة  الخزينة  أن  إلــى  املــاضــي. كما لفت 
فــي مــبــنــى إدارة املــصــرف الــتــجــاري الــوطــنــي 
مفتاحان  وبها  للمصرف  مملوكة  بالبيضاء 
إحداهما بطرابلس واآلخر بالبيضاء. وأشار 
إلــــى أن هــنــاك عــمــلــيــة جــــرد للخزينة  الــبــيــان 

نظير دخول عمالت لها بالقريب العاجل.
وكـــان املــركــزي قــد بــاع رصــيــد الــذهــب النقدي 
البالغ 144 طنًا بقيمة خمسة مليارات دينار 

لتوفير سيولة في السوق املحلي عام 2011.
ــداول مــواطــنــون عــبــر صــفــحــات الــتــواصــل  ــ وتــ
ــارا تــشــيــر إلــــى أن الــخــزنــة  ــبــ االجـــتـــمـــاعـــي أخــ
ــنـــي  ــاري الـــوطـ ــ ــــجـ ــتـ ــ املـــــــوجـــــــودة بــــاملــــصــــرف الـ
ينفي  فيما  بــالــكــامــل،  سرقتها  تــم  بالبيضاء 
 .

ً
املصرف املركزي تلك االخبار جملة وتفصيال

وقـــال عــضــو مجلس الـــنـــواب واملــحــلــل املــالــي، 

صنعاء ـ فاروق الكمالي

أكد تقرير أممي حديث، أن عامًا من النزاع 
ــد فــي  ــديــ ــــور شــ ــــدهـ ــــي الـــيـــمـــن أدى إلــــــى تـ فـ
لدى  العمالة  من   %70 وتسريح  االقتصاد، 

شركات القطاع الخاص.
وقـــال الــتــقــريــر، الــصــادر عــن األمـــم املتحدة، 
وحــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى نسخة 
منه، إن واحدة من كل أربع شركات أغلقت، 
مشيرًا إلى أن الحرب أدت إلى تدهور القوة 
الشرائية خاصة لألسر الفقيرة واملتضررة 

ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ عـــبـــد الــــســــالم نـــصـــيـــة، لـ
ــــزي بـــبـــيـــع الــــذهــــب لــلــحــصــول  ــركـ ــ إن قــــيــــام املـ
عــلــى ســيــولــة ســيــاســة خــاطــئــة وســــوء غـــدارة 
لــلــســيــاســة الــنــقــديــة. وأضـــــاف أن هـــنـــاك قـــدرًا 
كبيرًا من األموال خارج املصارف تم الحصول 
عليها بطريقة غير شرعية، وبالتالي يخشى 
أصــحــابــهــا إيــداعــهــا فــي املـــصـــارف خــوفــا من 
املالحقة القانونية أو مكافحة غسيل األموال؛ 
لذلك يتم إدارتها خارج املصارف أو تحويلها 
إلــى أن قيام  إلــى عملة صعبة. وأشـــار نصية 
املركزي ببيع الذهب هو مساعدة على تحويل 
ــى ذهــــــب، وبـــالـــتـــالـــي يــســهــل  ــ ــذه األمــــــــوال إلـ ــ هـ
تهريبها للخارج خاصة في ظل ارتفاع سعر 
وتــســاءل  الـــســـوداء.  بــالــســوق  الصعبة  العملة 
نصية عــن ســبــب الــجــرد لــلــخــزائــن فــي نهاية 

ــارس/آذار، مــحــذرًا مــن اتــخــاد قـــرارات  ــ شهر مــ
غير مدروسة خاصة في تلك الفترة العصيبة.
وفــي ظــل هــذه األجـــواء يلف تــدهــور األوضــاع 
االقــتــصــاديــة الـــبـــالد جــمــيــع مــنــاحــي الــحــيــاة، 
ســــواء مــا يتعلق بــغــالء فــي املــعــيــشــة وغــيــاب 
رغــيــف الــخــبــز وتــأخــر صـــرف األجــــور ونقص 
على   

ً
فضال التجارية،  املــصــارف  في  السيولة 

ــر املــــعــــدات واألدويـــــــــة الــطــبــيــة فــي  ــدم تــــوافــ ــ عـ
ــيــــادات الـــخـــاصـــة، حسب  ــعــ املــســتــشــفــيــات والــ
مصادر  كشف  جانبها،  ومــن  رسمية.  تقارير 
»الـــعـــربـــي  مـــســـؤولـــة مــــن املــــصــــرف املــــركــــزي لــــ
الجديد«، عن أن املركزي ال يستطيع فعل شيء 
فــي ظــل تعنت املجتمع الــدولــي الــذي يعترف 
املنبثقة عــن حــوار  الــوطــنــي  الــوفــاق  بحكومة 

ل حكومة اإلنقاذ.
ّ
الصخيرات، ويعط

النزاع. وقــدر التقرير أن نصف السكان  من 
الــنــزاع دمــرت سبل عيشهم  املتضررين من 
نتيجة لألزمة وأن شبكات األمان التقليدية 
بما فــي ذلــك التحويالت أو املــســاعــدات من 
األصــدقــاء واألقــــارب أصبحت غير متوفرة 
بشكل متزايد. وأوضح أن األعمال التجارية 
تواجه خسائر متزايدة تصل إلى 315 ألف 
للشركات  ريـــال(  مليون   86( شهريًا  دوالر 
الــشــركــات خسرت  كــل  أن  مــا يعني  الكبيرة 

مبالغ باهظة منذ بدء النزاع.
يمنية،  ومــدنــيــة  تــجــاريــة  وكــانــت منظمات 

أطـــلـــقـــت بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، مــــبــــادرة 
الحرب  ويــالت  الوطني  االقتصاد  لتجنيب 
والصراعات انطالقًا من أهمية الحفاظ على 
ما  تدمير  البالد  وتجنيب  املواطن  معيشة 
تبقى من بنى تحتية ومنشآت اقتصادية. 
وتبنى املبادرة املرصد االقتصادي اليمني 
مدنية(  )منظمة  واالســتــشــارات  لــلــدراســات 
واتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية، 

وغرفة تجارة صنعاء )قطاع خاص(.
فــإن ماليني  املتحدة،  األمــم  تقرير  وبحسب 
ــبـــل مــعــيــشــتــهــا و 7.6  األســـــــر تــــضــــررت سـ
منهم  املجاعة،  لخطر  ماليني سيتعرضون 
2.3 مليون في محافظة تعز )جنوب( و1.5 
مليون في محافظة حجة )شمال( و84 ألف 
مــواطــن فــي عـــدن الــعــاصــمــة املــؤقــتــة لليمن 
و89 ألف في محافظة صعدة )شمال(. وأكد 
التقرير أن 6 من أصل 10 يمنيني يحتاجون 

لألمن الغذائي أو لدعم سبل املعيشة.
وأوضح أن القيود املفروضة على الواردات 
أدت  العنف  أعــمــال  تصاعد  عقب  التجارية 
إلــــى انــخــفــاض فـــي تـــوافـــر املـــــواد الــغــذائــيــة 
ــار، حــيــث زاد متوسط  ــعـ ــفـــاع فــي األسـ وارتـ
ــهـــر  ــــالل األشـ ــة، خــ ــيــ ــغــــذائــ أســــعــــار املــــــــواد الــ
قبل  كــان عليه  بنسبة 27%، مما  املــاضــيــة، 
األزمة، فيما بلغ متوسط الزيادة في أسعار 
ــة، حسب  الـــوقـــود 50% مــقــارنــة بــقــبــل األزمـــ

تقارير رسمية.
ــوزارة الــتــخــطــيــط  ــ ــ ــدث تــقــريــر لـ ــ ــًا ألحـ ــقـ ووفـ
الناتج املحلي اإلجمالي  اليمنية، انخفض 
الــحــقــيــقــي لــلــفــرد الـــواحـــد فــي الـــبـــالد، وهــو 
ــم الـــعـــربـــي،  ــالــ ــعــ ــــي الــ ــر انـــخـــفـــاضـــًا فـ ــ ــثـ ــ األكـ
دوالرًا،   320 إلـــى   2015 عـــام   %35 بــنــســبــة 
مــا ضــغــط عــلــى آلــيــات املــواجــهــة الضعيفة 

للمجتمعات.

ما أدى إلى تعطل مؤسسات إنتاجية وهيئات 
خدمية، ما أثر سلبًا على األوضــاع املعيشية 
نحو  ليبيا  فــي  الحكومة  وتنفق  للمواطنني 
دوالر( شهريًا  مــلــيــار   1.3( ديــنــار  مــلــيــار   1.6
النفط  رواتــب ملوظفيها، لكن إنتاج ليبيا من 
تراجع ما تسبب في أزمة تأخر رواتب خانقة.

ــادة، حيث  وتــعــانــي ليبيا مــن أزمـــة سيولة حـ

بــلــغ حــجــم العملة املــتــداولــة خـــارج املــصــارف 
بنحو 25 مليار دينار )الدوالر = 1.39 دينار( 
فـــي حـــني أن مــعــدلــهــا الــطــبــيــعــي ال يــتــعــدى 3 
مليارات دينار، ولم تتخذ الحكومة إجراءات 
كــافــيــة حــتــى اآلن مـــن شــأنــهــا الـــقـــضـــاء على 
ــن يــــــــرون، أن  ــذيــ األزمـــــــــة، حـــســـب املـــحـــلـــلـــني، الــ
الوضع االقتصادي يزداد تعقيدًا ما دفع إلى 
مزيد من التقشف في املوازنة العامة في ظل 
إيــــرادات النفط إلــى نحو 7  تــقــديــرات لتراجع 
مليارات دينار العام الجاري، في حني تحتاج 
ــار ســنــويــًا.  ــنـ ــفـــاق 40 مــلــيــار ديـ ــى إنـ لــيــبــيــا إلــ
الناتج  انكمش  رسمية،  إحصائيات  وحسب 
املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي فـــي لــيــبــيــا إلــى 
حوالي 25% في عام 2015، في أعقاب تسجيل 
و%24   ،2013 عــام  فــي   %13.6 نسبته  هــبــوط 

في عام 2014، وأدى انكماش االقتصاد خالل 
ستة أعوام متتالية إلى خفض إجمالي الناتج 
املحلي اإلجمالي االسمي إلى أقل من النصف 
من 72 مليار دوالر في عام 2009 إلى أقل من 

30 مليار دوالر في عام 2015. 
ويعتمد االقتصاد الليبي على تصدير النفط 
في تغطية نفقات املوازنة العامة، إال أن حالة 
عـــدم االســتــقــرار املــســتــمــرة فــي الــبــالد مــنــذ 20 
ــع كــبــيــر لــإنــتــاج  ــراجــ ــرًا، تــســبــبــت فــــي تــ ــهــ شــ
النفطي من ذروتــه البالغة 1.6 مليون برميل 
يومّيًا قبل انــدالع الــثــورة عــام 2011، إلــى أقل 
من 350 ألف برميل يومّيًا حاليًا ما تسبب في 
نصيب  انخفض  كما  باملوازنة.  العجز  تفاقم 
الفرد من الدخل من 12.8 ألف دوالر عام 2012 
إلى حوالي 5 آالف دوالر في عام 2015، حسب 

العاطلني  أعـــداد  وتتضاعف  رسمية.  تقارير 
سنويا، وتقدر البطالة حاليا بني 25 و%30.

وبدأت ليبيا في استخدام احتياطيها النقدي 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي عـــام 2014، والـــذي 
كان يبلغ آنذاك 121 مليار دوالر في املصرف 
املركزي في حني انخفض في نهاية 2015 إلى 
البنك  تقديرات  حسب  دوالر،  مليار   79 نحو 
الــدوالر من 1.30 دينار  الدولي، وارتفع سعر 
فــي عـــام 2014، إلـــى 3.65 دنــانــيــر فــي الــســوق 

السوداء حاليًا.
ــة ســــابــــقــــًا مـــتـــاحـــة  ــبـ ــعـ ــة الـــصـ ــلـ ــمـ ــعـ وكـــــانـــــت الـ
بــاملــصــارف لــلــيــبــيــني الــراغــبــني فـــي الــســفــر أو 
الشراء للشركات واألفراد من الخارج، ولم تعد 
الــســوداء بضعف  اآلن ســوى بالسوق  متاحة 

سعر الصرف الرسمي.

ليبيا 
تبيع الذهب

اليمن: تسريح 70% من عمالة القطاع الخاص

تدهور األوضاع المعيشية في ليبيا )فرانس برس(

نصف السكان المتضررين من الحرب دمرت سبل عيشهم )فرانس برس(توسيع مسافات الصيد في غزة )عبد الحكيم أبو رياش(

)Getty( مقر دويتشيه بنك في ألمانيا

تأخر حكومة الوفاق 
الوطني بتسلم مهامها 
يفاقم األزمات المعيشية

وأشـــارت املــصــادر، التي رفضت ذكــر اسمها، 
النقدي  االحتياطي  ليبيا تصرف من  أن  إلــى 
يتعلق  فــيــمــا  األول  الــبــاب  لتغطية  األجــنــبــي 
ــرابـــع املتعلق  ــبـــاب الـ ــور والـ ــ بـــالـــرواتـــب واالجــ
بدعم املحروقات والكهرباء، مؤكدة أن البالد 
السيولة وتــراجــع  فــي  مــن نقص حــاد  تعاني 
الــدولــي  املجتمع  وأن  النقدية،  االحتياطيات 
لدية الحل في مثل هذه األمور عبر فك تجميد 
ــوال الــلــيــبــيــة املــتــحــفــظ عــلــيــهــا في  ــ بــعــض األمــ
البنوك الغربية، إال أن هناك تعنتا في تقديم 
ــبــــالد.  فــــي حــــني اعـــتـــبـــر بــعــض  ــلــ املــــســــاعــــدة لــ
سيناريو  تــكــرار  تشهد  ليبيا  أن  املــصــرفــيــني 
األوضـــاع  وتــدهــور  السيولة  فــي نقص   2011
التي ضربت  السيولة  أزمــة  وامــتــدت  األمنية. 
قطاعات حكومية،  لتطاول  املصرفي،  القطاع 

اتهامات للمصرف المركزي بتجويع الشعب

الدوحة ـ العربي الجديد

أعــلــنــت شــركــة »بــــارامــــاونــــت« الــقــطــريــة 
ــة لـــلـــخـــدمـــات، أمـــــــس، دعــمــهــا  ــابـــضـ ــقـ الـ
رئيس مجلس إدارة البنك دويتشه بنك 
التقارير  رافضة  أكليتنر،  بول  األملاني، 
الــرجــل دعم  أعــطــت انطباعًا بفقد  الــتــي 
الدوحة. ووصفت باراماونت التي تملك 
نــحــو 3% مـــن أســهــم الــبــنــك »تــكــهــنــات« 
اإلعــــــالم بـــشـــأن أســهــمــهــا فـــي دويــتــشــه 
آرائها  الدقيقة وغير املعبرة عن  »بغير 
املــتــعــلــقــة بــالــبــنــك وقــــيــــادتــــه«. وتـــولـــى 
لفترة   2012 عـــام  فــي  منصبه  أكليتنر 

خمسة أعوام.
ــاونـــت، فـــي بـــيـــان، إنــهــا ال  ــارامـ وقـــالـــت بـ
تــــرى أن مـــن مــصــلــحــة املــســاهــمــني تــرك 
انتهاء  بعد   2017 فــي  منصبه  أكليتنر 
فترته الحالية. ويعد دويتشه بنك أكبر 

بنك أملــانــي وواحــــدا مــن أكــبــر املــصــارف 
العاملية الكبرى، تأسس في 1870 ويقع 
مقره الرئيسي في فرانكفورت بأملانيا، 
وهــــو بــنــك مــتــعــدد الــجــنــســيــات ويــمــلــك 

مركز دبي املالي %2.2 من رأسماله.
نقلت  قد  األملانية  مانجر  وكانت مجلة 
باملقرب من عائلة  عن شخص وصفته 
ــن جـــابـــر آل ثـــانـــي،  ــن جـــاســـم بــ حـــمـــد بــ
البنك عبر  الــتــي تملك 6.1% مــن أســهــم 
في  يبقى  لــن  أكليتنر  إن  قوله  كيانات، 
منصبه رئيسا للبنك بعد 2017. وصدم 
الــبــنــك األســـــــواق بــخــســارتــه الــقــيــاســيــة 
املستثمرين  الــبــنــك  وطـــالـــب   ،2015 فـــي 
بالصبر عامني لتخطي أخطاء املاضي 
وإتاحة املجال الستراتيجيته الجديدة 
لتؤتي ثمارها. وتنقسم حصة آل ثاني 
في دويتشه بني باراماونت وكيان آخر 

هو سوبريم يونيفرسال القابضة.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

الفلسطينيني  الــصــيــاديــن  نــقــيــب  أعــلــن 
ــن تــوســعــة  ــ ــاش، عـ ــ ــيـ ــ ــي غــــــــزة، نــــــــزار عـ ــ فـ
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي مــســاحــة الصيد 
ــى 9 أمـــيـــال  ــ املــخــصــصــة لــلــصــيــاديــن إلـ
بــحــريــة مـــن املــنــطــقــة الـــوســـطـــى وحــتــى 
األراضــي  تفصل  التي  البحرية  الحدود 
الفلسطينية عن مصر. وقال عياش، في 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات خاصة 
 االحتالل سيسمح 

ّ
إنه جرى إبالغهم بأن

للصيادين من املنطقة الوسطى وحتى 
إلــى مسافة 9  بــالــدخــول  القطاع  جنوب 
اإلبــقــاء على  مــع  أمــيــال بحرية للصيد، 
مسافة 6 أميال من وسط القطاع وحتى 

شماله. 
ولفت نقيب الصيادين إلى أن االحتالل 
لــم يــوضــح أســبــاب الــتــوســعــة املــحــدودة 
أمــــام الــصــيــاديــن وعــــدم زيـــــادة املــســافــة 

ــل لــلــصــيــاديــن فــــي الــقــطــاع  ــامـ بــشــكــل كـ
منذ عشر سنوات،  إسرائيليًا  املحاصر 
ــلـــون  ــيـــواصـ ــاديــــن سـ ــيــ الــــصــ أن  ــدًا  ــ ــؤكـ ــ مـ
ــزيـــادة مساحة  مــطــالــبــتــهــم املــشــروعــة بـ

الصيد املخصصة لهم. 
وطالب عياش األمم املتحدة واملؤسسات 
ــلـــى فــتــح  ــــرورة الـــعـــمـــل عـ ـــضـ ــة بــ ــيــ الــــدولــ
ــام صـــيـــادي الــقــطــاع  ــ مــســافــة الــصــيــد أمـ
، وتوفير الحماية الخاصة 

ً
إلى 20 ميال

ــل اســــتــــمــــرار االعــــــتــــــداءات  ــ ــــي ظـ ــم، فـ ــهــ بــ
اإلســرائــيــلــيــة شــبــه الــيــومــيــة وعــمــلــيــات 
االســـــتـــــهـــــداف واالعـــــتـــــقـــــال ومـــــصـــــادرة 
مــــراكــــب الـــصـــيـــد. وتـــســـتـــهـــدف الـــــــزوارق 
البحرية اإلسرائيلية الصيادين، وتقوم 
بـــمـــصـــادرة شــبــاكــهــم وإغــــــراق قــواربــهــم 
ومتصاعد  متواصل  بشكل  وتدميرها 
في اآلونة األخيرة، ووصلت االنتهاكات 
واملضايقات إلــى حــد إطــالق الــنــار على 

الصيادين، وتعقبهم وإصابة بعضهم.

»باراماونت« القطرية تدعم 
رئيس »دويتشه بنك«

االحتالل يزيد مساحة الصيد 
في غزة

مال وناس

اتهمت حكومة اإلنقاذ الوطني، المصرف المركزي بممارسة سياسية 
المركزي بشرق  المقابل لجأ  الشعب، وفي  إلى تجويع  نقدية أدت 
ويأتي  السيولة،  أزمة  لمواجهة  ذهبية  مسكوكات  بيع  إلى  البالد 
ذلك في ظل صعوبات تواجه حكومة الوفاق الوطني في تسلم 

مهامها

اعتمادات مستندية  بفتح  بيان، قيامه  المركزي، في  ليبيا  أكد مصرف 
المالية  األزمة  رغم  توفيرها،  بهدف  الضرورية،  السلع  استيراد  لتمويل 
الخانقة التي تواجهها البالد. وكان 
لشركات  اعتمادات   4 منح  آخرها 
بقيمة 54 مليون دوالر  المطاحن 
الماضي.  الخميس  القمح،  لتوريد 
لشركات  االعــتــمــادات  ووجــهــت 
أزمة  حل  بهدف  وخاصة،  عامة 
بالسوق  الــدقــيــق  ــي  ف الــنــقــص 
التي سيتم  الكمية  الليبي، وتكفي 
السوق  احتياجات  لسد  توريدها 

لمدة ثالثة أشهر قادمة.

تمويل سلع رئيسية

رؤية

جواد العناني

بعد تأخر أسبوع عن موعدها، بسبب التفجيرات اإلرهابية في 
بزيارة  أوغــلــو  داود  أحمد  تركيا  وزراء  رئيس  قــام  إسطنبول، 
التقى خاللها كبار املسؤولني، من  الهاشمية،  األردنية  للمملكة 
عقد  كما  وأعضائها.  الحكومة  رئيس  إلــى  الثاني  عبدالله  امللك 
لقاءين آخرين، األول مع رجال األعمال، والثاني مع عدد محدود 

من املفكرين وقادة الرأي، وكنت أحدهم.
أجــل اإلســهــاب في شرح  اللقاء من  أوغلو  السيد  وقــد استثمر 
وتكلم  عليها.  تــقــوم  الــتــي  واملــبــادئ  الــخــارجــيــة،  تركيا  سياسة 
بانفتاٍح واضح عن عالقات تركيا بجيرانها العرب، ومع إيران، 

ودول الخليج العربي.
أكــد أن سياسة تركيا تقوم على التعامل مع الــدول أو األمــم أو 
الشعوب، وال تستند إلى عالقٍة فوقيٍة مع رؤساء الدول فحسب. 
وقال إن تركيا تبنت سياسة »ال خالفات«، أو »خالفات عددها 
ــدول وشــعــوبــهــا تنعم  ــ صــفــر« مــع الــجــيــران، طــاملــا أن قــيــادات ال
الــثــانــي فهو احــتــرام خيار  املــبــدأ  أمــا  بتفاهم بينها وانــســجــام. 
الشعب،  من  انتخبت  قد  القيادة  أن  وطاملا  قياداته.  في  الشعب 
فإن تركيا تحترمها، ونتعامل معها. أما أن يقوم انقالب على 
القيادات املختارة من الشعب، فهذا ال تقبل به تركيا، خصوصًا 
وأنــهــا قــد انــكــوت أكــثــر مــن مــرة بــاالنــقــالبــات العسكرية، والتي 
ــبـــدأ الــثــالــث الـــذي  جــلــبــت عــلــى تــركــيــا الــفــوضــى واإلفــــــالس. واملـ
تــحــدث عــنــه، ســيــاســة االشــتــمــال لــكــل مــكــونــات الــشــعــب، ضمن 
القوميات  إطار سياسي عادل وممثل لهم. وقال إن تركيا بلد 
واإلثنيات والطوائف واملذاهب واألديان. ونحن نريدهم جميعًا أن 
يشعروا أنهم مواطنون ال أقليات. ونّبه إلى خطورة إثارة النعرات 
ضــد األقــلــيــات الــعــدديــة، ملــا فــي ذلــك مــن خطر داهـــم على األمــن 

واالستقرار.
وفـــي ضـــوء هـــذه املـــبـــادئ، قـــال إن عــالقــاتــنــا مــع ســوريــة كانت 
رًا أنه، كوزير خارجية لتركيا، زار الرئيس، بشار 

ّ
متميزة، مذك

األسد، مرات عدة، كان آخرها بعد حوادث درعا، وُبعيد اندالع 
الثورة هناك. وأكد أنه نبه وزير الخارجية السوري إلى خطورة 
اســتــخــدام الــجــيــش ضــد الـــثـــورة، ألنـــه، حــســب قــولــه، جــيــش من 
السالح   يستخدم 

ّ
، وأال

ً
النار اشتعاال طائفة واحــدة، ما سيزيد 

الحي ضد الشعب، وعرضنا عليه أن نقدم لهم وسائل سلمية 
)الرصاص املطاطي( للسيطرة على املظاهرات، وبعد ستة أشهر 

من القتل والدمار في سورية، كان ال بد لنا أن نتخذ موقفًا. 
التدخل في دول  رتها تركيا من 

ّ
إيــران، فقد حذ أمــا عالقتنا مع 

أنه ملا كان وزيــرًا للخارجية، قابل نظيره اإليراني  الجوار. وذكر 
الذي اتهم نظام أردوغان بالعلمانية، فأجابه أوغلو، دعنا نرى ملاذا 
تعتقد أن »نظامك الديني اإلسالمي« خير من نظامنا العلماني. 
فأنتم كنتم غائبني عن كل مساعدة للدول التي عانت من الفقر، 
لكنكم كنتم هنالك كلما اندلعت فتنة تناصرون جانبًا على اآلخر. 
ألم تقولوا، إن أربع عواصم عربية صارت تحت قبضة إيران، بغداد 
ودمــشــق وبــيــروت وصــنــعــاء؟ تركيا تساعد وتبني وتــدافــع عن 
نفسها، أما أنتم فال تساعدون، بل تشعلون النار وتؤججونها، 

وتنقلون املنطقة كلها إلى حرب شيعية سنية مدمرة.
استقرار  عــدم  أن  أوغــلــو  داود  أكــد  مــع مصر،  للعالقة  وبالنسبة 
مصر ينطوي على كارثٍة كبرى في املنطقة، بصفتها دولة كبيرة 
وأساسية، لكنه قال، إن خالفنا مع مصر ليس قائمًا على اإلطالق 
عــلــى تــأيــيــدنــا الــرئــيــس الــســابــق مــحــمــد مــرســي، ألنـــه مــن حركة 
املنتخب، وقام  الشرعي  الرئيس  بل ألنه كان  املسلمني،  اإلخــوان 
رنا بتاريخنا املظلم الذي نود نسيانه.

ّ
ضده انقالب عسكري، يذك

أما إسرائيل، فنحن في مفاوضات معهم. وموقفنا منهم واضح 
القدس خط  املسجد األقصى خط أحمر،  املفاوضات.  في هــذه 
أحــمــر، وأمــا ثالثة هــذه األولــويــات فهي رفــع الحصار عــن غــزه، 

والسماح ألهل غزه ببناء ميناء، واقتصاد.
إيجاد منطقة متحالفة ومتماسكة  إلــى  تركيا تسعى  أن  وأكــد 
 إن ســوريــة واألردن والــعــراق وتركيا تشكل 

ً
قــائــال اقــتــصــاديــًا، 

دول الشرق »ليفانت« الذي يتكامل مع بعضه، وقد سبق لتركيا 
أن طرحت الفكره، لكن أحداث العراق وسورية جعلت ذلك غير 

ممكن في الوقت الحاضر. 
وقال إن املنطقة مّرت بأربعة براكني في الفترة األخيرة: أحداث 
للغرب. احتالل  إلى عدو  اإلســالم  والتي حّولت  »11 سبتمبر«، 
الثورة  العاملية،  االقتصادية  األزمــة  انفجار   ،2003 عــام  الــعــراق 

العربية في الدول الفاشلة.
وأكد أن األردن وتركيا هما الدولتان الوحيدتان املجاورتان لكل 
من العراق وسورية، وأن أي نتائج ستتبلور فيهما سوف تؤثر 

على مستقبل األردن وتركيا. 
ولذلك، فنحن متمسكون بالحفاظ على وحدة أراضي الدولتني. 
مواجهة  أجــل  مــن  معًا  يعمال  أن  وتركيا  األردن  على  إن  وقـــال 
ــة الـــقـــادمـــة. الـــتـــحـــّدي األيـــديـــولـــوجـــي ملــحــاربــة  ــعـ الــتــحــديــات األربـ
ملقاومة  األمــنــي  الــتــحــّدي  والــتــصــدي لإلسالموفوبيا،  اإلرهــــاب، 
اإلرهاب والفلتان، التحّدي السياسي في الوصول إلى نظم عاملة 
فّعالة قادرة على خدمة شعوبها ونمائها، التحدي االقتصادي 

لضمان رفاه الشعوب ودعم قدراتها اإلنتاجية.
ويعرف  جامعة  أســتــاذ  والــرجــل  وممنهجًا.  مرتبًا  حديثه  كــان 
اللغة العربية، إذ سبق له أن درس في مصر واألردن، وكذلك زار 
سورية عشرات املرات. وهو يتحدث العربية واإلنجليزية بشكل 

جيد.
نفى أن لتركيا أطماعًا لعودة السلطنة العثمانية. وقال نحن دولة 
نريد عالقات متميزة مع الجيران. وعلى الرغم من كل ما عانته 
تركيا من اإلرهاب واللجوء، إذ هي أكبر مستقبل لالجئني، إال 
أنها ترى أن قيام الدولة على مبادئ ثابتة هي الطريق األفضل 

واألسلم. 
وقال نحن مسلمون بدون تطّرف، أصحاب مبادئ مع أخذ واقع 
العالم بعني االعتبار، ونحن دولة متعددة األعراق، ونريد أن نبقي 
البوتقة التي تمزج الجميع، في الوقت الذي تحترم فيه معتقداتهم 

ولغتهم وثقافتهم وخصوصيتهم.
اليوم كما يراها رئيس وزرائــهــا. ولكن، ال شك  هذه هي تركيا 
أن كثيرين سيقولون إن لتركيا تطلعات إقليمية، وتتدخل في 
شؤون الدول األخرى، وإنها تريد بيع نموذجها والهيمنة على 

املنطقة العربية وعلى جمهوريات وسط آسيا. 
 بواقعها، وجغرافيتها، 

ً
مهما قلنا وحللنا، تبقى تركيا حاضرة

ولديها  معها،  الــحــوار  نبقي  أن  وعلينا  وثقافتها.  وتــاريــخــهــا، 
م منه ويستفيد.

ّ
الكثير الذي يمكن للعالم العربي أن يتعل

العرب وتركيا
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عادل سليمان

ظــهــر مصطلح »الـــاحـــرب والــاســلــم« في 
بـــدايـــة ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، وكـــان 
الصراع  بها  يمر  التي  الحالة  عــن  تعبيرًا 
ــوقـــت،  ــك الـ ــ ــلـــي فــــي ذلـ ــيـ ــرائـ الـــعـــربـــي - اإلسـ
ــر عــلــى  ــنـــاصـ بـــعـــدمـــا وافــــــق جـــمـــال عـــبـــد الـ
مــبــادرة روچـــرز إليــقــاف حــرب االســتــنــزاف 
املدافع،  لتصمت   ،1970 آب  أغسطس/  في 
ولــكــن مـــن دون اتــفــاقــيــة مـــحـــددة، فـــا هي 
الطبيعية،  الحياة  إلى  العودة  سام يتيح 

وال هي حرب قائمة. 
وبطبيعة الحال، لم يكن باإلمكان استمرار 
، فقد كــانــت فــوق طاقة 

ً
تلك الــحــالــة طــويــا

االحــتــمــال، فــا هــي حــالــة ســام واســتــقــرار 
وتـــنـــمـــيـــة، وال هــــي حــــالــــة حـــــرب واضـــحـــة 
املــعــالــم واألهــــــداف، وبــالــتــعــبــيــر الــــذي كــان 
ننقض..  أن  )إمــا  العامة وقتها  سائدًا بني 
أو نــنــفــض(، وجـــاءت حــرب أكــتــوبــر 1973، 
»الاحرب والاسلم«،  لتضع نهاية لحالة 
وليدخل العالم العربي في مرحلة جديدة 

تمامًا.
القتال على  املعارك في ميادين  استغرقت 
وخلفهما  والــســوريــة،  املصرية  الجبهتني 
العالم العربي يدعم ويتابع، ما يقرب من 
ثاثة أسابيع، وإحقاقًا للحق، فإن املقاتل 
العربي فــي تلك املــعــارك أبلى بــاًء حسنًا، 
وقاتل كما لم يقاتل في معارك سابقة مع 
العدو نفسه، وحقق نصرًا عسكريًا ميدانيًا 

في ساحة القتال. 
ــم«،  ــ ــلـ ــ ــــاسـ ــة »الـــــــاحـــــــرب والـ ــ ــالـ ــ ــهــــت حـ ــتــ انــ

كلوفيس مقصود

ــــي وجــــدانــــنــــا الـــعـــربـــي  تـــبـــقـــى فـــلـــســـطـــني فـ
ــلــــهــــا، وهـــــــي تــشــكــل   يـــنـــبـــغـــي حــ

ً
مـــعـــضـــلـــة

بالنسبة إلينا أزمة ضمير أمام محاوالت 
إسرائيل في الحيلولة دون إقامة الدولتني 
كما  عليهما،  الدولي  املجتمع  أجمع  التي 
أنــهــا تشكل مــســؤولــيــة كــامــلــة فــي وجـــدان 

الشعب العربي عامة.
واضحًا  تــهــديــدًا  املستوطنات  تشكل  لـــذا، 
الحتمال قيام الدولة الفلسطينية املستقلة 
ــا يــفــّســر أن  ضــمــن حـــــدود 1967، وهـــــذا مـ
االســتــيــطــان وعــمــلــيــة اغــتــصــاب األراضــــي 
الــدولــة العتيدة هــو خــرق لكل  ومنع قيام 
قرارات األمم املتحدة ذات الصلة بالقضية 
الفلسطينية. وبالتالي، اإلمعان في وضع 
أمام قيام دولة فلسطينية، وفقًا  العقبات 
الحال  استمر  وإذا  بذلك.  الدولي  لالتزام 
عــلــى هـــذا املـــنـــوال، فــالــتــآكــل الــــذي يشكله 
إسرائيلية  مؤسسات  وقــيــام  االستيطان، 
مــخــتــلــفــة فـــي األراضـــــــي املــغــتــصــبــة، دلــيــل 
ــة فلسطني  ــأن دولــ ــرار صــهــيــونــي بـ عــلــى قــ
ــل الــحــالــيــة.  ــيـ ــرائـ ــة إسـ ــ ــزام دولــ ــتــ لــيــســت الــ
هــذا بــاالضــافــة إلــى أن االتــحــاد األوروبـــي 
منتجة  إسرائيلية  بضائع  قــبــول  يــرفــض 
ــلـــى أنــهــا  ــة عـ ــ

ً
ــرف ــعــ فــــي املـــســـتـــوطـــنـــات، ومــ

ــاد األوروبـــــي  إنـــتـــاج إســـرائـــيـــل، ألن االتـــحـ
ــذه الــبــضــائــع  ــ ــلـــى هــ ــفــــرض أن يـــكـــتـــب عـ يــ
أنــهــا صــنــعــت فـــي املــســتــوطــنــات، كــونــه ال 
يعترف أن املستوطنات جزء من األراضي 
الفلسطينية  فاملستوطنات  اإلسرائيلية. 
أراضــــــَي  مــغــتــصــبــة، ولـــيـــســـت  أراض  هــــي 
محتلة. وفـــي هـــذا الــصــدد، أيــضــًا، فـــإن ما 
تــقــوم بـــه إســرائــيــل فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة، 
املفروض أن تكون عاصمة دولة فلسطني، 
مـــن أعـــمـــال بـــنـــاء مــســتــعــمــرات، هـــو دلــيــل 
 إطاقًا باإلجماع 

ً
على أنها ليست ملتزمة

الدولي بحل الدولتني: إسرائيل وفلسطني، 
، وتمعن في خرق جميع 

ً
ما يجعلها مدانة

القرارات الدولية ذات الصلة.
ــزة تــعــتــبــره  ُيـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن قـــطـــاع غــ

إيمان القويفلي

الصحافي من  العمل  بــني  فــرق كبير  هناك 
ــة«، والـــعـــمـــل الــصــحــافــي من  ــرجـ ـ ـــُ ــفـ أجــــل »الـ
أجـــل حــقــوق اإلنـــســـان، فـــرق بحجم املفقود 
 Saudi Arabia فــيــلــم  فــي  »الــســعــوديــة«  مــن 
للمنتج  مكشوفة(  )السعودية   Uncovered
واملخرج البريطاني جيمس جونز، وإنتاج 

صندوق فرونت الين للصحافة. 
ربما بدأ الفيلم مشروعًا ُمبّكرًا على الورق 
 
ً
بنّيات َحَسنة، على أساس أن يكون معالجة

 حقوق اإلنسان في السعودية. لكن ما 
ّ

مللف
رجة  الفـُ مــن  مبتذلة  قطعة  هــو  إليه  انتهى 
اإلكزوتيكية املوّجهة إلشباع رغبة املشاهد 
ـــصـــص واالســــتــــثــــارة 

ّ
ــي الـــتـــل ــ األوروبــــــــــــي فـ

الشرقي  والرعب في مواجهة هذا املجتمع 
املـــتـــوّحـــش، كــمــا لــدغــدغــة مــشــاعــر الــتــفــّوق 
ي عند هذا املشاهد. ربما لهذا 

ّ
اإلنساني الُكل

السبب، بدا املخرج جونز حفّيًا بتغريدات 
اإلطــــراء واملــديــح مــن مــشــاهــديــن أوروبــيــني 
لوصف  جميعًا  يستخدمون  وأمــيــركــيــني، 
الصدمة،  نفسها:  الكلمات  الفيلم  محتوى 
الرعب، الوحشية. أما محّرر صحيفة لوس 
أنــجــلــوس تــايــمــز فــقــد حــّيــا الــفــيــلــم بقطعٍة 
املاضي  بــني  إنها معركة  فــريــدة:  صحافية 
والــــحــــاضــــر. بــــني أغـــلـــبـــيـــٍة ُســـنـــيـــٍة وأقـــلـــيـــٍة 
شيعية. تعّرفوا على هيئة األمر باملعروف 
والــنــهــي عــن املــنــكــر الــتــي تمنع الــنــســاء من 
وضع أحمر الشفاه )!( ثم يضيف، في فقرٍة 
خاصة، كأنما ُيعلن طبق الحلوى للسهرة 
أو الــهــديــة املــجــانــيــة بــالــداخــل: »بــاإلضــافــة 
إلـــى مــشــاهــد اإلعـــدامـــات الــعــلــنــيــة«)!(. فتح 
امللفات الحقوقية بطريقة متماسكة وجاّدة 
للرّد  الحكومية  البروباغاندا  عادة   

ّ
تستفز

ــلـــفـــات الــحــقــوقــيــة  والـــتـــفـــنـــيـــد. لـــكـــن فـــتـــح املـ
ــة غـــرائـــبـــيـــة ملــشــاهــد  ــــرجــ

ُ
بـــغـــرض تـــوفـــيـــر ف

الناشطني  أحـــد،  أّي  قبل   ،
ّ
يستفز أوروبــــي، 

التقدم  أجــل  يعملون من  الذين  الحقوقيني 
الـُمحبط لناشٍط  امللفات، ألنــه من  في هــذه 
ـــــَرص 

ُ
ــل مـــــع واقــــــــــٍع مــــعــــقــــٍد مـــــن الـــــف ــامـ ــعـ ــتـ يـ

واإلمكانات والتهديدات، أن يشهد تحويل 
نــضــالــه ضــمــن هـــذه الـــشـــروط إلـــى ســرديــٍة 
سطحيٍة أو خياليٍة تصل، في مواضع، إلى 
الــكــذب الــصــريــح. ومــن أجــل مـــاذا؟ مــن أجل 
تــطــويــع الــوقــائــع إلشــبــاع رغــبــات املــخــيــال 

اإلكزوتيكي للمخرج واملشاهدين.
 الفيلم مكافأة جهوده بنحت 

ّ
ولهذا يستحق

تعبيٍر خــاص فــي وصــف مــحــتــواه، تعبيرًا 
يــمــلــك صانعو  إذ  الــحــقــوقــي،  االســـتـــشـــراق 
 
ً
ومحمولة  

ً
جــاهــزة  

ً
ُمــســبــقــة  

ً
ســرديــة الفيلم 

عـــلـــى الـــذريـــعـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة، ومـــطـــلـــوب مــن 
الشخصية السعودية، من املرأة ومن الرجل 
ومن الطفل، أن يؤّدوا أدوارهم النمطية في 
هذه السردية املشغولة بالغرائبي أكثر من 
انشغالها بالحقوقي. لهذا، يحرص الفيلم، 
منذ البداية، على إدخال املشاهد، األوروبي 
الــذي ال يحمل اهتمامًا ثابتًا،  واألمــيــركــي، 
وال اطــاعــًا حقيقيًا حـــول الــســعــوديــة، إلــى 
ــافـــذة »الـــكـــامـــيـــرات الــســريــة«  ــبـــاد عــبــر نـ الـ
في  املمنوع«، مستحثًا رغبته  و»التصوير 
ــراق املــحــظــور، وُمــدغــدغــًا  ــتـ الــتــلــصــص واخـ
شعوره الوهمي بالّسرية والحصرية، وهذا 
ممكن فقط ألن املشاهد الغربي ال يدرك أن 
هذا الرجل »البدائي« ذا الثوب، وهذه املرأة 
التقنية  يــســتــخــدمــان  الــبــرقــع،  تلبس  الــتــي 
 عن 

ً
فــكــرة الــتــي يستخدمها هــو، وال يملك 

مبيعات الهواتف الذكية في السعودية، وال 
على  املتصاعد  االجتماعي  اإلدمـــان  حجم 
املباشر   

ّ
الــبــث ألغــــراض  التقنية  اســتــعــمــال 

والــنــشــر وتــصــويــر كــل مــا يمكن تصويره، 
مــمــنــوع  عـــــــام،  أو  ــان خــــــاص  ــكــ مــ وفــــــي أي 

 قد 
ً
وشــعــر املــواطــن الــعــربــي أن هــمــًا ثــقــيــا

ــّمــــت مــشــاعــر  ــه، وعــ ــلـ ــاهـ انـــــــزاح مــــن عـــلـــى كـ
الكرامة والثقة بالنفس، والقدرة  استعادة 
عــلــى الــفــعــل. ولـــكـــن، مـــا كـــاد غــبــار املــعــارك 
بدأت  العمليات، حتى  ينقشع عن مسارح 
ــداع وتــســويــف ضـــد األمـــة  ــ أكـــبـــر عــمــلــيــة خـ
الواليات  الوقت،  العربية، قادتها، فى ذلك 
»االتــحــاد  مــن  وتــواطــؤ  األميركية،  املتحدة 
ــراب تلك  ــ ــان عـ ــ الــســوفــيــيــتــي« الـــســـابـــق. وكـ
العملية ومهندسها وزير خارجية أميركا 
الوقت،  ذلــك  فــي  القومي  أمنها  ومستشار 
هــنــري كيسنجر، ولــيــس ذلــك مــن قبيل ما 
ــان، في  ــ يـــعـــرف بــنــظــريــة املــــؤامــــرة، لــكــنــه كـ
ســيــاق مـــا هـــو مـــقـــّرر لــلــعــالــم الــعــربــي، بــأن 
يبقى ضعيفًا، غارقًا في صراعاٍت داخليٍة، 
مــنــكــفــئــًا عــلــى نــفــســه، مـــشـــغـــواًل بــقــضــايــاه 
الفقر  قضايا  مزمنة،  تكون  أن  يجب  التي 
والــجــهــل واملــــرض، وقــضــايــا القهر والظلم 

والفساد. 
ــبــــادرة كــيــســنــجــر ســريــعــة،  لـــذلـــك جـــــاءت مــ
ونــشــيــطــة، قــادهــا بــنــفــســه، وهـــو عــلــى منت 
طــائــرٍة تجوب الشرق األوســط فى رحات 
مكوكية، قضى فيها أكثر من عدة آالف من 
ســاعــات الــطــيــران، وهــو مــا لــم يــحــدث، ولن 
يحدث مع أي وزيــر خارجية ألميركا، وال 

لغيرها، في أي وقت، وال في أي أزمة؟ 
انتهت مسيرة كيسنجر املكوكية الطويلة 
ــادة تــرتــيــب األوضـــــــاع في  ــإعــ واملـــرهـــقـــة، بــ
املــنــطــقــة فـــي إطـــــار مـــا ُعـــرفـــت بــاتــفــاقــيــات 
الــقــوات على  االشتباك، والفصل بني  فض 
والسورية  سيناء،  في  املصرية  الجبهتني 

عــام 2011، شهد الــعــالــم الــعــربــي تــحــوالٍت 
حــادة في املــواقــف، وفــي العاقات البينية 
ــه، فــا مــصــر حققت ســامــًا عــادال  بــني دولــ
، وال شهدت التعمير الذي سيأتي 

ً
وشاما

بــعــد الــتــحــريــر، وال األســــد مــانــع إســرائــيــل 
ولــم يطلق جيشه  الــجــوالن،  فــي احتالها 
أكــتــوبــر 73 إال لقمع الشعب  بــعــد  الــنــيــران 

السوري.  
تلك  والــثــاثــون  الثماني  السنوات  تكن  لــم 
ســنــوات »ال حــرب وال ســلــم«، لكنها كانت 
ســــنــــوات تـــخـــبـــط عــــربــــي بـــامـــتـــيـــاز، ولــعــل 
أهــم مــا يميزها اســتــمــرار نظم الــحــكــم، بل 
الحكام أنفسهم على سدة الحكم طوال تلك 
الــســنــوات أو معظمها، وبــعــيــدًا عــن الــدول 
حكامًا،  نجد  الــوراثــيــة،  امللكية  النظم  ذات 
مــثــل الـــســـادات وبـــعـــده حــســنــي مـــبـــارك في 
مصر، حافظ األسد وبعده ولده بشار في 

سورية، معمر القذافي في ليبيا، علي عبد 
الــلــه صــالــح فــي الــيــمــن، الــحــبــيــب بورقيبة 
العابدين بن علي في تونس،  زيــن  وبعده 
صدام حسني في العراق، وغيرهم في باقي 

الدول.
ــلـــم  ــرب والـــاسـ ــ ــــاحـ وكــــمــــا كــــانــــت حــــالــــة الـ
غــيــر مــقــبــولــة مـــن الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، بل 
وغــيــر مــريــحــة للنظم والــحــكــام، فـــإن حالة 
اإلضـــطـــراب والــتــخــبــط الــتــي أعــقــبــت حــرب 
أكــتــوبــر 1973، لـــم تــكــن قــابــلــة لــاســتــمــرار 
عـــقـــودًا طــويــلــة، وجـــــاءت لــحــظــة االنــفــجــار 
متمثلة فــي ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي 2011، 
فإذا كانت حرب أكتوبر قد بعثت الروح في 
الجسد العربي، فإن انطاقة الربيع العربي 
أعادت الثقة في النفس إلى املواطن العربي 
في أنه قادر على الفعل، بعد أن أيقظت حلم 
االجتماعية،  والــعــدالــة  والــكــرامــة،  الــحــريــة 
بــعــد عــقــود مـــن املــهــانــة، وبــطــش الــســلــطــة، 

وافتقاد أبسط حقوق اإلنسان. 
 فــي 

ً
ــــرب أكـــتـــوبـــر مـــبـــشـــرة وكــــمــــا بـــــــدأت حــ

أيامها األولـــى، فــإن ثــورات الربيع العربي 
بدأت أيضًا مبشرة في أيامها األولــى، فلم 
يــســتــغــرق األمــــر أكــثــر مـــن أســابــيــع قليلة، 
حتى كــان زيــن العابدين بن علي قد هرب 
مــن تــونــس، ومــبــارك تخلى عــن الحكم في 
ــِتــل مـــغـــدورًا فــي ليبيا، 

ُ
مــصــر، والــقــذافــي ق

وعــلــي عــبــد الــلــه صــالــح تـــرك السلطة بعد 
تـــعـــرضـــه لـــاغـــتـــيـــال، وتــــدخــــل الــســعــوديــة 
ومــجــلــس الــتــعــاون بـــمـــبـــادرة، بــيــنــمــا بقي 
سّيس. 

ُ
بشار األسد يقاوم الثوار بجيشه امل

وارتفع سقف الطموحات الشعبية إلى آفاق 

بعيدة، فإن حلم الحرية والكرامة والعدالة 
االجــتــمــاعــيــة، حــلــم الــــدولــــة الــديــمــقــراطــيــة 
الحديثة، حلم اإلخاء واملساواة، حلم تكافؤ 
الفرص، وأشياء كثيرة، كثيرة، حلمت بها 
. وأصــبــح ذلــك كله وكأنه 

ً
الــشــعــوب طــويــا

قاب قوسني أو أدنى من التحقيق.
ولــــكــــن، ســــرعــــان مــــا هـــبـــت ريـــــــاح عــكــســيــة 
ثــورات مضادة، ومرة  عاتية، كانت تحمل 
أخرى، وبرعاية من قوى خارجية إقليمية، 
ودولية، وأيضًا بعيدًا عن نظرية املؤامرة. 
أنه  وهــو  نفسه،  القديم  السياق  في  ولكن، 
مــن غــيــر املــســمــوح لــهــذه املــنــطــقــة العربية 
تبقى  أن  عليها  بل  أن تصحو،  اإلسامية 
 فــي أمــراضــهــا املــزمــنــة 

ً
عــلــى حــالــهــا غـــارقـــة

واملــرض  والجهل  الفقر  إليها:  أشرنا  التي 
ومعاناة القهر والظلم، وانكفاء على الذات، 
داخليٍة ال  وانشغال بمشكات وصــراعــاٍت 
إلــى حالٍة  املنطقة  انتقلت  تنتهي. وهــكــذا، 
تشبه حالة  »الاسلم والاحرب«، فا ثورة 
ــــورات الــربــيــع الــعــربــي  وال اســـتـــقـــرار. فـــا ثـ
الفعل  إن  الــقــول  نستطيع  ال  كما  نجحت، 
الثوري مستمر، لكن الحلم الثوري ما زال 
باقيا، وال الثورات املضادة التى اقتنصت 
الــســلــطــة نــجــحــت فـــي تــحــقــيــق االســـتـــقـــرار 
والحصول على القبول الشعبي رضــاء أو 
بمرحلٍة شديدة  العربي  العالم  يمر  جبرًا. 
االضــطــراب وااللــتــبــاس، يمكن أن نسميها 
حــالــة الـــاثـــورة والـــااســـتـــقـــرار، فــإلــى متى 
ســتــســتــمــر تــلــك الـــحـــالـــة؟ هــــذا مـــا ســتــقــّرره 

الشعوب، فهي التي تملك الحلم الثوري.
)كاتب مصري(

إسرائيل »كيانًا عدائيًا«، ما يفسر بدوره 
الــحــروب الــعــدوانــيــة الــثــاث الــتــي شنتها 
االستمرار  وكــذلــك  القطاع،  على  إسرائيل 
في بناء املستعمرات في القدس الشرقية، 
ــــود الـــعـــربـــي تـــدريـــجـــيـــًا،  ــــوجـ وتـــقـــلـــيـــص الـ
وبــنــمــط مــتــســارع، فــيــهــا، كــمــا تــم توسيع 
الغربية،  الضفة  في  وتكثيفه  االستيطان 
ومن شأن ذلك كله أن يؤدي إلى صعوباٍت 
ــة  ــم يــكــن اســتــحــالــة لــقــيــام دولـ جـــمـــة، إن لـ
فلسطني التي أجمع املجتمع الدولي على 

قيامها.
ــــدرك خـــطـــورة هــــذه الــوقــائــع  بــــدأ الــعــالــم يـ
الوقت  في  نتائجها  وبالتالي،  واملخاطر. 
الذي نجد فيه دواًل عربية عديدة منشغلة 
بـــنـــزاعـــات داخـــلـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، مـــا يــحــول 
دولــة  قيام  وحتمية  التزامها  تفعيل  دون 
الغربية  الــضــفــة  أراضــــي  عــلــى  فلسطينية 
وغــــزة.  ومــن هــنــا، ال بــد أن تتجه األنــظــار 
نحو الدول العربية التي تشهد استقرارًا، 
ولــــو نــســبــيــًا، مــثــل دول الــخــلــيــج ومــصــر 
ــزائـــر وتـــونـــس وغـــيـــرهـــا، كــمــا تــقــوم  والـــجـ
مــصــر،  وفـــي طليعتها  الــقــومــي،  ــا  بـــدورهـ
ونظرًا لكونها أكبر دولة عربية، ولها دور 
تاريخي نتيجة حجمها، والتي تستطيع، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــعــاهــدتــهــا املـــوقـــعـــة مع 
لم يوافق  عــام 1979، والتي  إسرائيل منذ 
عــلــيــهــا جــمــيــع مــكــونــات الـــوطـــن الــعــربــي، 
تقوم بضغوط  أن  )مــصــر( تستطيع  فهي 
ــلـــهـــا عــلــى  ــى إســــــرائــــــيــــــل، لـــحـــمـ ــلــ ــة عــ ــ ــويـ ــ قـ
وقـــف مــمــارســتــهــا الــعــدائــيــة عــلــى الشعب 
من  الــذي  االستيطان  الفلسطيني، ووقــف 
الفلسطينية.  املــســاحــة  يــقــلــص  أن  شــأنــه 
وبالتالي، تستطيع أن تدعم، بجدّيٍة تامٍة، 
الــدول  تدعم  فلسطينية، حيث  دولــة  قيام 
ــيـــة هـــذا الــتــوجــه، وكــذلــك املجتمع  األوروبـ
الــدولــي بــصــورة عــامــة، فمن بــاب أولـــى أن 
تتولى الدول العربية الكبرى القيام بمثل 

هذا العمل القومي.
ــمـــرت إســــرائــــيــــل فــــي تـــحـــّدي  ــتـ أمـــــا إذا اسـ
املتحدة وخرقها، وبالتالي،  األمــم  قــرارات 
االســتــمــرار فــي وضــع الــعــراقــيــل أمـــام قيام 

مــوقــف،  أو  شــخــصــيــٍة  وألي  مـــســـمـــوح،  أو 
خصوصًا للشخصيات واملواقف والوثائق 
املمنوع تصويرها. كما يتحاشي صانعو 
الفيلم اإلشــارة إلى حقيقة أن أهم املشاهد 
ــــم تـــصـــويـــرهـــا  ــــي الـــفـــيـــلـــم تـ »الـــــصـــــادمـــــة« فـ
أفـــراد هذا  بــواســطــة  ونــشــرهــا ومناقشتها 
املجتمع، قبل أن تقوم »الكاميرات السرية« 
الواهنة  بمحاوالتها  بريطانيا  مــن  اآلتــيــة 

ومحدودة القيمة، في التصوير. 
حقوق  مــوضــوع  إلــى  الفيلم  ينتقل  عندما 
املــــرأة فــي الــســعــوديــة، يــدلــف إلـــى مــوضــوع 
استشراقّي تقليدي، هو اضطهاد املرأة في 
ذروة  الفيلم  يبلغ  وهنا،  الشرقي.  املجتمع 
اإلثارة اإلكزوتيكية. في هذا الجزء، يختار 
صــانــعــو الــفــيــلــم عــــرض مــشــاهــد متاحقة 
لــحــوادث اعــتــداء عــلــى الــنــســاء فــي األمــاكــن 
العامة، ليوحي الفيلم، من دون أن ُيصّرح، 
أن هذه هي طبيعة الحياة اليومية للمرأة 
أّي ســعــوديــٍة تخشى  الــســعــوديــة، وأن  فــي 
دائمًا  معّرضة  ألنها  منزلها،  مــن  الــخــروج 
ــٍل  لـــلـــدفـــع والــــضــــرب والـــســـحـــل مــــن أي رجــ
الــطــرقــات. يتحاشى صانعو  فــي  تــصــادفــه 
يلتقطوا هذه  لــم  أنهم  إلــى  اإلشـــارة  الفيلم 
الـــصـــور فـــي أثـــنـــاء تــجــوالــهــم فـــي الـــشـــوارع 
السعودية، بل حصلوا عليها من اإلنترنت، 
ــيـــاق كــل  ــــى سـ كـــمـــا يـــتـــحـــاشـــون اإلشــــــــارة إلـ
ــذه الــلــقــطــات، وحــجــم الغضب  لــقــطــٍة مــن هـ
التي  والعقوبات  أثــارتــه،  الــذي  االجتماعي 
أوقعتها السلطة على ُكل ُمعتٍد في كل حالة. 
ثم يصل الفيلم إلى حدود الكذب الصريح، 
ــرأة الــســعــوديــة ال  ــ ــ ــو يــشــيــر إلــــى أن »املـ وهــ

يمكنها الذهاب إلى الطبيب با محرم«. 
البصري  الخطاب  هــذا  الفيلم  يختار  ملــاذا 
والـــلـــغـــوي الـــفـــاقـــع؟ ألنــــه مــهــتــّم بــاضــطــهــاد 
ــرجــة في 

ُ
ــاّدة لــلــف ــ الــنــســاء فـــي الــســعــوديــة مـ

الفيلم أكثر بكثير من اهتمامه بما تواجهه 
. ما تعيشه النساء، في الواقع، 

ً
النساء فعا

من تمييز عميٍق يحتاج إلى بحٍث متعّمق 
فــــي الـــبـــنـــى الــتــشــريــعــيــة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
التنموية والنموذج االقتصادي،  والخطط 
 جـــاّد، وصــانــعــو الفيلم غير 

ٌ
لكن هــذا عــمــل

 املرأة إلى هذه 
ّ

جاّدين في اهتمامهم بملف
يزيد  ال  بالسعوديات  فاهتمامهم  الدرجة، 
عن استعمالهن ديكورًا غرائبيًا في إخراج 
الوحشي. وعندما ال يتوفر مشهد  املشهد 
الغرائبية  على  العامة  الحياة  فــي  النساء 
الفيلم  صــانــعــي  فـــإن  بطبيعته،  الــصــادمــة 
اإلثــارة  من  يلزم  ما  البتكار  استعداٍد  على 

البصرية. 
الــــرأي، يختار   معتقلي 

ّ
عــنــد مــقــاربــة مــلــف

ــه فـــي نــمــوذجــني،  ــزالـ ــتـ صــانــعــو الــفــيــلــم اخـ
هــمــا رائـــف بـــدوي وعــلــي الــنــمــر، ألن هذين 
ــذات يـــلـــّبـــيـــان ســـرديـــتـــه  ــ ــالــ ــ ــنــــمــــوذجــــني بــ الــ
املــصــمــمــة ُمــســبــقــًا حـــول »الــوهــابــيــة« ديــنــًا 
»الدين«(،  حاكمًا )الفيلم يصف الوهابية بـ
فــفــي هـــذه الـــســـرديـــة، الـــديـــن يــحــكــم، بينما 
إلى  لع 

ّ
والتط اإلصــاح  تنحصر طموحات 

الحرية في النموذج الليبرالي لرائف بدوي، 
 في علي 

ً
ونموذج األقليات املذهبية ممثا

النمر. يتجاهل الفيلم الحراك الحاصل في 
العقدين  في  والديني،  السياسي  املجالني، 
د 

ّ
املعق الحراك  املاضيني. ببساطٍة، ألن هذا 

ــفــق مـــع ســـرديـــتـــه الــتــبــســيــطــيــة، وألن 
ّ
ال يــت

املعايير والخطابات املحلية حول اإلصاح 
ــعـــي الــفــيــلــم  ــانـ ــورات صـ ــ ــــصــ ال تـــــتـــــواءم وتــ
ومــعــايــيــرهــم عــن اإلصــــاح فــي الــســعــوديــة، 
فق 

ّ
فيقّررون تنحية الوقائع، وانتقاء ما يت

مع تصوراتهم املسبقة، مع التركيز مجددًا 
ــد والــقــصــاص 

ْ
عــلــى غــرائــبــيــة مــشــاهــد الــَجــل

بــا أدنـــى اهــتــمــام أو اطـــاع على مشكات 
ذروة  إلــى  الفيلم  آخذين  والعدالة،  القضاء 

ــبــــة الــــــــجــــــــوالن، ولــــــــم تــــكــــن تــلــك  فــــــي هــــضــ
اتفاقيات  وال  هــدنــة،  اتفاقيات  االتفاقيات 
سام، وأيضًا لم يعد في املقدور استئناف 
تــحــريــر األرض. وعند  الــحــرب الســتــكــمــال 

تلك النقطة، ترك كيسنجر األمر معلقًا. 
 وأيضًا عند تلك النقطة، أفلتت من العرب 
اللحظة التاريخية التي جمعتهم، ووّحدت 
مــشــاعــرهــم، وبـــــدأت تــــدب مـــن جـــديـــد روح 
ــتـــاف املـــســـارات  ــمـــزق، مـــع اخـ ــتـ الـــفـــرقـــة والـ
السادات  أنــور  اختار  عندما  والتوجهات، 
املــــضــــي فـــيـــمـــا أســــمــــاهــــا عـــمـــلـــيـــة الــــســــام، 
ــلـــى تــحــقــيــق ســــاٍم  ــّور أنـــــه قـــــــادر عـ ــ ــــصـ وتـ
ــادٍل يــنــهــى بــه الـــصـــراع الــعــربــي  ــ شــامــٍل وعـ
– اإلســـرائـــيـــلـــي، ويــعــيــد الــحــق ألصــحــابــه، 
وانتهى به األمر إلى معاهدة سام منفرد 
مــع الــعــدو اإلســرائــيــلــي، أعــــادت إلـــى مصر 
كل سيناء بضوابط أمنية، وأيضًا خرجت 
ــراع الــعــربــي  بــمــقــتــضــاهــا مـــصـــر مــــن الــــصــ
- اإلســرائــيــلــي عــســكــريــًا عــلــى أقــــل تــقــديــر، 
الرسمي  املستوى  وتحولت إسرائيل على 
ــادات  ــســ إلـــــى »دولـــــــة جـــــــــوار«، ولـــيـــحـــمـــل الــ
لــقــب بــطــل الــحــرب والـــســـام، ويــصــبــح ذلــك 
مسوغ استمراره في السلطة، بينما اختار 
حـــافـــظ األســـــد أن يــبــقــى الــــجــــوالن املــحــتــل 
، ويــبــقــى هـــو حــاكــمــا يـــرفـــع شــعــار 

ً
مــحــتــا

املـــمـــانـــعـــة، بـــاعـــتـــبـــاره األمـــــني عــلــى قضية 
ــك أيــضــًا  الـــحـــرب )املــــوقــــوفــــة(، ويــصــبــح ذلــ
مسوغ استمراره في السلطة. وهكذا تفرق 
العالم العربي، وتشتت وأصبح لكل دولة 

بوصلتها الخاصة. 
وعلى مــدى 38 عامًا، من عــام 1973وحــتــى 

ــيــــدة فــلــســطــيــنــيــة، وعــاصــمــتــهــا  دولـــــــة ســ
الـــقـــدس الــشــرقــيــة. عـــنـــدئـــٍذ، ال مــفــر مـــن أن 
ــكـــون الـــســـيـــاســـة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــحــالــيــة  تـ
فلسطني  شعب  على  بالعدوانية  املتصفة 
مكلفة فــي عــاقــات إســرائــيــل مــع املجتمع 
الـــدولـــي، وخــصــوصــًا مــع الــــدول الــعــربــيــة، 

وبصورة أكثر خصوصية مع مصر. 
الراهنة  الحاالت  به إسرائيل في  ما تقوم 
ــــح، لــيــس فقط  هـــو بــمــثــابــة اســتــفــزاز واضـ
لألمة العربية وشعبها، بل أيضًا للمجتمع 
الدولي برمته، حيث أن االستمرار في هذه 
أن يشجع على توسيع  بــد  املــمــارســات ال 
قــيــام حـــركـــاٍت، أمـــثـــال املــطــالــبــة بمقاطعة 
ــــدي طــاب  إســـرائـــيـــل ومــعــاقــبــتــهــا عــلــى أيـ
يهودية،  وشخصيات  شبابية  وعــنــاصــر 
على غــرار مــا يحصل فــي مــوضــوع حركة 
 ،  BDS ــيـــل، ال ــرائـ الـــدولـــيـــة إلسـ املــقــاطــعــة 
وربما قد يتوسع ذلك إلى أمور أخرى في 
اتجاٍه فريٍد في تأييد الشعب الفلسطيني 
وحقوقه املشروعة في مواجهة ومجابهة 

االستفزاز اإلسرائيلي املتزايد. 
تتمادى  أن  إســرائــيــل  وعــلــيــه، ال تستطيع 
في ممارساتها االستفزازية بحق الشعب 
تلك  شــأن  مــن  الــنــهــايــة،  ففي  الفلسطيني، 
املــمــارســات الــتــي تمعن فــي االســتــفــزاز أن 

تستولد الرد، بفاعلية مشروعة. 
)مفكر عربي(

االبــــتــــذال مـــع مــشــهــد الــســيــد جـــونـــز، وهــو 
يـــذهـــب فـــي الــــريــــاض إلــــى ســـاحـــة الــصــفــاة 
الخالية، ويقف في منتصفها، ليقول »رجل 

غربّي في منتصف ساحة القصاص!«. 
لــلــقــشــعــريــرة بالنسبة  املــثــيــر  لــلــمــشــهــد  يـــا 
لـــجـــمـــهـــور اإلكــــزوتــــيــــك فــــي أوروبــــــــــا. لــكــنــه 
مشهد تافه، عديم القيمة بالنسبة ملشاهد 
ســـعـــودي، بـــاإلصـــاح الــقــضــائــي والــحــقــوق 
الداللة،  املدنية خصوصًا، مشهد خــاٍو من 
إال دالالته االستشراقية. أما عندما يقترب 
الفيلم مــن األطــفــال فــي الــســعــوديــة، فــإنــه ال 
يعتني  وإنما  مطلقًا،  الطفل  يقارب حقوق 
بتقديمه مشروعًا مبّكرًا إلرهابيٍّ لم يكتمل 
ــداده بــعــد: األطــفــال فــي الفيلم يــدرســون  إعــ
ــنـــصـــوص املـــحـــّرضـــة عـــلـــى اإلرهــــــــاب فــي  الـ
ــة وفـــــي الــــجــــامــــع، ويـــعـــيـــشـــون بــني  ــ ــــدرسـ املـ
وقـــائـــع الـــقـــصـــاص فـــي الـــســـاحـــات وســحــل 
الــشــوارع. إنهم  فــي  الــنــســاء، روتينًا يوميًا 
إلى  لانضمام  قادمون  متوّحشون صغار 
ـــر« في 

ّ
داعــــــش، وتـــدمـــيـــر »الـــعـــالـــم املـــتـــحـــض

سنواٍت قليلة. 
مــشــكــلــة هــــذا الــفــيــلــم أبـــعـــد مـــن اســتــشــعــار 
 الــحــقــوقــي فــي الــســعــوديــة، 

ّ
اإلهـــانـــة لــلــمــلــف

ــّحـــون بــالــكــثــيــر  ولــلــحــقــوقــيــني الــــذيــــن يـــضـ
مــن أجـــل أبــســط تــقــّدم فــيــه، عــلــى الــرغــم من 
أنــــه مـــن املــهــني لــلــغــايــة أن يــنــتــهــي اهــتــمــام 
 الـــحـــقـــوقـــي إلـــى 

ّ
صـــانـــعـــي الـــفـــيـــلـــم بـــاملـــلـــف

ــرجــة 
ُ
 يــصــنــعــون مــنــهــا ف

ً
اســتــعــمــالــه مــــــادة

 ملــشــاهــد أجــنــبــّي. املــشــكــلــة األبــعــد 
ً
غــرائــبــيــة

ــــدرة مــثــل هــــذه األعـــمـــال الـــتـــي تتسم  هـــي قـ
بــالــخــفــة والــســطــحــيــة واالنـــتـــهـــازيـــة، على 
 الحقوقي، يتمثل 

ّ
إيقاع أذًى حقيقي بامللف

فـــي تــســويــق تـــصـــوراٍت مــشــّوهــٍة بــشــدة ملا 
وطبيعة  الــســعــوديــون،  الحقوقيون  يــريــده 
اإلصـــاح الــذي يتطلعون إلــيــه، ثــم تحويل 
املــلــف الــحــقــوقــي مــن خــطــاٍب دقــيــٍق يعالج 
مسائل معقدة، ويجمع بني املعرفة النظرية 
والــخــبــرة الــعــمــلــيــة والـــوقـــائـــع، إلـــى خــطــاٍب 
ســطــحــيٍّ يــتــكــون مــن مجموعة مــن الــصــور 
التي يسهل دحضها بمقابلتها بمجموعٍة 
أخرى من الصور )مقابل كل صورة إساءة 
وعـــنـــف تـــجـــاه امــــــرأة يــمــكــن تــأكــيــد تمكني 
النساء بنشر صورهن في مجلس الشورى 
واملــجــلــس الــبــلــدي(، بــحــيــث يــظــل كــل مــا ال 
وبعيدًا  ومــعــقــدًا  عميقًا  »تــصــويــره«  يمكن 
الــتــنــاول. هــذا العمل »الصحافي-  جــدًا عــن 
ــؤذي الــحــقــوقــيــني مــعــنــويــًا،  ــ الـــحـــقـــوقـــي« يــ
وُيحبط الرغبة في العمل من أجل اإلصاح، 
الـُمشتهاة  الــصــورة  ألنــه مــن أجــل استيفاء 
للقمع املطبق، يعمد إلى طمس كل الفرص 
واملـــمـــكـــنـــات الــكــامــنــة فـــي الــــواقــــع املـــعـــاش، 
وتــجــاهــل أســالــيــب الــحــركــة واملــراوغــة التي 
تمارسها النساء والرجال بالفعل، وتنجح 
فـــي الــقــفــز عــلــى مـــحـــظـــوراٍت كــثــيــرة، ســـواء 
كانت عزف العود أو التجول في املوالت أو 

التعبير بحرية عن الذات. 
)كاتبة سعودية(

العرب والعودة إلى »الالحرب والالسلم«؟

دولة فلسطين... قبل فوات األوان

االستشراق في »السعودية مكشوفة«

يمر العالم العربي 
بمرحلٍة يمكن أن 

نسميها حالة الالثورة 
والالاستقرار

ما تقوم به إسرائيل 
بمثابة استفزاز، ليس 
فقط لألمة العربية، 
بل للمجتمع الدولي

مشكلة الفيلم أبعد 
من استشعار اإلهانة 

للملّف الحقوقي 
في السعودية

آراء

بشير البكر

 من عمر املوقع اإللكتروني، ونحن نسير 
ً
 ثالثة

ً
نبدأ اليوم في »العربي الجديد« سنة

بخطى واثقة نحو آفاٍق جديدٍة في مشروعنا الذي نما وكبر، حتى صار مخلوقًا 
بانفتاٍح  الحياة  املقبل على  الكائن  املالمح، يتحلى بكامل صفات  حقيقّيًا، واضح 

وحبٍّ وإيجابية.
األول، وســط محيط متالطم،  اليوم  أنفسنا، منذ  املــشــروع، وجدنا  هــذا  بدأنا  حني 
وعملنا في ظل أوضاع سياسية غاية في الصعوبة والتعقيد، وكان علينا أن نجيب 
، نقف 

ً
سريعًا عن عدد كبير من األسئلة التي واجهتنا، ونجد ألنفسنا أرضًا صلبة

عليها وسط غابة من وسائل اإلعالم.
في مستهل السنة الثالثة، ال نريد مديح أنفسنا، ونكتفي فقط باألثر اإليجابي الذي 
عبر عن نفسه باستجابة وتلقي القراء العرب واستقبالهم منبر »العربي الجديد« 
الذي أخذ على نفسه رهان تسجيل إضافٍة جديدٍة في الصحافة العربية. ومن دون 
 
ً
 مهنية

ً
أي ادعاء، صار واضحًا أن االقتراح الذي قدمه »العربي الجديد« بات ورشة

اإللكتروني  املوقع  عمودين،  على  املشروع  هــذا  ويقف  كبيرة.   
ً
وثقافية  

ً
وسياسية

تعمل  التي  الــيــوم،  حتى  الوحيدة،  العربية  التجربة  هي  وهــذه  الورقية،  والصحيفة 
وتسير على سكتني متوازيتني، وفق أصول مهنية دقيقة.

هذا الخيار صعب، لكنه ضروري. صعٌب نظرًا للخلط الكبير في عالم امليديا العربية 
التردد  املهنية. ومــع  تــرّدد تجاه حسم خياراتها  تــزال تعيش وســط حالة  التي ال 
في  امليديا  تطورات  ملواكبة  وغير صالحٍة  عتيقة  األدوات  باتت  واالرتــبــاك،  املزمن 
الــيــوم، والــتــي ال تتوقف عــن ارتــيــاد آفــاق بعيدة. ومــن يتأمل حــال الصحافة  عالم 
العربية، اليوم، يجد أنها متأخرة بأشواط كبيرة على الصعيد العاملي، فال الصحف 
الذي نعيش فيه منذ ثالثة  الحداثة  التطورات املتسارعة في ميدان  الورقية واكبت 
لبت  اإللكترونية  املواقع  وال  االتــصــاالت،  قطاع  في  الهائل  االنفجار  بفضل  عقود، 
الشروط التي جاء من أجلها املوقع اإللكتروني وسيلة إعالمية تقّدم الجديد على 
مدار الوقت، في ظل تنافس مفتوح على القارئ. وحني نطلق هذا الحكم، فإننا نعني 
الشكل واملضمون، أي املحتوى وهندسة املوقع. ووسط هذا الخلط، اشتغلت تجربة 
التي  األولــى  العربية  املــدرســة  الفارقة، وباتت  الــحــدود  الجديد« على رســم  »العربي 
نهضت بتحدي تقديم صحافٍة ورقيٍة متميزٍة، وموقع إلكتروني حيوي وديناميكي 
وتفاعلي. وكل من راقب طرق عملنا واملنتوج الذي نقّدمه، أدرك أن خياراتنا حافظت 
على ما هو أساسي في هذه املهنة، وهو الصحافة الورقية، بالقدر الذي كّرست فيه 
قسطًا رئيسيًا من جهدها، الرتياد الفضاء اإللكتروني، منطلقني من وعي لقيمة 

ودور ومعنى وأهمية كل منهما، من دون تعصب أعمى أو ادعاء زائف.
 عــلــى الصعيد الــســيــاســي. ومــنــذ الــبــدايــة، مثلما كـــان من 

ً
لــم يــكــن الــطــريــق ســهــال

الطبيعي أن يكون لـ »العربي الجديد« أصدقاء، ناصبه آخرون العداء، لكن املواقف 
العدائية لم تحرفنا عن خياراتنا األساسية في االنحياز للقضايا األساسية التي 
الحرية والديمقراطية والتقدم ومواجهة االستبداد.  اليوم، في  العربي،  املواطن  تهم 
اآلراء  الــرأي، ونعتبر حــوار  اآلخرين معنا في  اختالف  نتفهم ونحترم  إذ  ونحن، 
 في هذه الفترة الفاصلة من تاريخ املنطقة، فإننا نستهجن أن تلجأ دول، 

ً
ضرورة

مثل مصر والسعودية واإلمارات، إلى أسلوب منع موقع العربي الجديد الذي أعادنا 
إلى األساليب البالية في محاربة االختالف.

ال يجب أن يكون االختالف سببًا في إقصاء اآلخــر وتهميشه، وإنما عامل غنى 
وتحفيز ومقارعة الرأي بالرأي، هذا هو موقفنا وسيظل كذلك. ولذلك، يحتل الرأي 

 من تحركنا وعملنا.
ً
 أساسية

ً
مساحة

»العربي الجديد« سنة ثالثة على طريق التميز واحترام االختالف والرأي اآلخر. وفي 
سبيل الحرية، ومن أجل اإلنسان العربي الذي كسر حاجز الخوف، ونزل إلى امليدان 

يطالب بالحرية والكرامة. 

أحمد عمر

صغيرًا، كنت شغوفًا بجمع صور أبطال السينما، مثل: ماشيستي، ودان فاديس، 
وغاري كوبر، وجون وين، وشامي كابور، وشارميال تاغور التي التقيت بها والتقطت 
صورة تذكارية معها، وأهديتها روايتي الوحيدة، وهي عن ذكريات األفالم الهندية، 
والصداقة التي أطاحتها السياسة، ووعدتني بأن توصلها إلى صديقنا شامي كابور.
هطل ثلج الزمن الــذي ال تذّوبه الشمس على رأســي، وبلغ بي الهّم عتيا، وعــدت إلى 
هوايتي القديمة، وصرت أجمع  صورا طريفة ملرشحي مجلس الشعب، وكان منها 
صورة مرشح أمام آلة  شّي فروج،  وهو يدعو إلى انتخابه، ألنه مخترع اآللة البسيطة.  
الــذبــاب  ومــرشــح كــتــب، فــي  منشور دعــايــتــه، لسباق ذكـــور النحل فــي تلقيح ملكة 
كيف  وقتها:   كــان سؤالي  اهتماماتي.  مقدمة  في  الــجــوالن  تحرير  يأتي  البرملاني: 
سمحت الرقابة، وهي مخابراٌت تجعل النحلة تعترف أنها ذبابة كلب؛ بمنشوٍر مثل 
هذا؟ ففي ملتي واعتقادي أنه لن يجدي مع الجوالن نوح باٍك، وال ترنم مرشٍح شاد.

التقيت بروائي حلبي، في سوٍق شعبيٍّ يتأمل في دعايات املرشحني، فسلمت على 
»السيناتور« الذي كان يحاول أن يعرف مؤهالت زمالئه، ذكور النحل القادمني إلى 
البعثيني  أّن  نذكر  التعيني،  وبمناسبة  مضمون.  معني  عضو  فهو  املجلس،  مهجع 
املقاعد  القائد للشعب والوطن. كانوا يبدون حسدهم ألصحاب  الحزب  هم أعضاء 
 ضيزى. كان البعثيون 

ٌ
املحجوزة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، فتلك  قسمة

يتنافسون بشدة، أما هؤالء فكانوا يجلسون في مقاعد املن والسلوى، وهي أحزاب 
رى باملجهر، يسميها السوريون أحزاب امليكروباص، إذ يمكن نقل قادة 

ُ
 ال ت

ٌ
صغيرة

الحزب ومحازبيه في سيارة بالحجم العائلي.
كانت كل اإلعالنات السياسية للمرشحني تخلو من إشارات التشريع الذي هو مهمة 
ر بخلط االختصاصات؛ وهي أكبر مشكلة واجهت سورية منذ 

ّ
البرملاني. وهذا يذك

الرسم واألشغال  أمّي بتعليم  آذار املجيدة، تصّور أن يقوم جنرال  الثامن من  ثورة 
الشاقة، أو أن يقوم وحيد قرن بوظيفة مضيفة طيران.

دخل عضو برملاني سوري موسوعة غينس، بوصفه أقدم برملاني في العالم، وهو 
الذي رأيناه يلطم حزنًا عند إعالن وفاة حافظ األسد في هيئة التشريع. وقتها كان 
شقيق األسد جالسًا بسالٍم خلفه في مشهد من عالم السريالية السياسية، فلعل 
أخّوة املجلس والكرسي الجامعة بني عضو مجلس الشعب األقدم في العالم واألسد 
أقوى من أخّوة الدم. وكان يحق لألسد الترشح لدخول غينس بأكثر من صفٍة، لوال 
أسوة زهد أبي العتاهية الحسنة.  ومن الغرائب السياسية والديمقراطية في سورية، 
االنتخابات  أكبر من  اهتماما  التجارة  انتخابات غرف  تولي  املوقرة كانت  الدولة  أّن 
اســم صباح  وقــد عرفت  نقابية غير شعبية.   انتخابات  وهــي  البرملانية،  أو  املحلية 
أبــو قــوس، من مجلس الشعب، فلله در املجلس من  فخري الحقيقي، وهــو محمود 
 لكتابة  »رواية اسمها مجلس 

ٌ
برنامٍج تثقيفي وفني. وتمنيت حقًا أن يعتكف معتكف

أّن رئيس قبيلة  الرعايا، قليل جــدا. منها  ــره بصفتي واحــدًا من 
ّ
أتــذك الشعب«، فما 

النار  فانطلق يطلق  لكن اسمه سقط ســهــوًا،  وفــاز حقًا،  بالفوز،  املــخــابــرات  وعــدتــه 
في الشوارع محتجًا. ومنها: صديق شيوعي رشح نفسه للبرملان، شكا لي بعبرة 
ها تتلف الفتات الدعاية بذريعة إصالح الكهرباء، 

ّ
وتحمحم أّن  البلدية له باملرصاد، ألن

وكان  قد فاز بأعلى األصوات في مدينة دمشق، واتصل به وزير الداخلية مهنئًا، ثم 
ه من الجبهة الوطنية التقدمية املسمارية، فسقط اسمه سهوًا.

ّ
اكتشفوا أن

فاتحًا، دخــول صقر  الــذي دخلها  البرملاني  إلــى موسوعة غينس، وصاحبنا  نعود 
قريش األندلس. قال في رسالة »إس إم إس« شفوية قصيرة، أرسلها مع صديق لي 
من العشيرة، إلى خصمني قريبني، انتويا الترشح ضّده، وهما أكثر شبابًا، وأعلى 
شــهــادة:   خــلــوا مصاريكم لــويــالدكــم، ولــو انتخبكم شعب الــصــني كــلــو، الــفــوز من 
نصيبي. لله دّره من تننّي صيني، حريص على أوالد منافسيه؛ ال يصطلى له بنار، 

وال يشق له إزار.

سالمة كيلة

أعلن الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، عن سحب »معظم« قواته من سورية. كانت 
الخطوة مفاجئة وأثارت تكهنات كثيرة، وترحيبًا مبالغًا فيه من أطراف متعددة، بما 
في ذلك أطراف املعارضة. وأثارت أيضًا خشية وترقبًا وخوفًا من النظام وداعميه. 

هل حققت روسيا أهدافها لهذا قّررت االنسحاب؟ أو أن األمر متعدد األهداف؟
اليد على  الهدف هو وضــع  الروسية؟ باختصار، كــان  األهــداف  ، ما هي 

ً
أوال لكن، 

سورية، ولقد فعلت ذلك. وأرادت إظهار قوتها، وأيضًا فعلت ذلك. وثالثًا تكريس 
أنها قوة عاملية أساسية، أو حتى أنها القوة العاملية األساسية، كذلك فقد حققت ذلك. 
ما كان يبدو أنها تريده هو تكريس بشار األسد رئيسًا لسورية من خالل سحق 
ــع على كل 

ّ
الــثــورة، وال شك أن طموحها هــذا ارتبط بكون بشار األســد هو من وق

االتفاقات معها، بما في ذلك الوجود العسكري »الرسمي« في سورية، والحصول 
على اتفاقاٍت اقتصاديٍة تتعلق بالنفط والغاز واملشاريع االقتصادية األخرى. وهو 

ما يعني تحقيق السيطرة العسكرية والنهب االقتصادي معًا.
النظام، من خالل  القوى ملصلحة  أنها قــادرة على تعديل جــذري في ميزان  ظنت 
 من أشكال التدمير الوحشي، 

ً
ل شكال

ّ
القصف الجوي العنيف الذي مارسته، وشك

كما فعلت في غروزني في جمهورية الشيشان. وعلى ضوء ذلك، تستطيع السيطرة 
على معظم مناطق سورية التي خرجت عن سيطرة النظام، األمر الذي يعني فرض 
 في 

ً
»الحل السياسي« الذي تريده، والقائم على إشــراك أطــراٍف تعتبرها معارضة

لـ »األزمــة« التي تعيشها سورية.  النهائي  »حكومة موسعة«، ليكون هذا هو الحل 
لكنها انسحبت قبل أن تحقق ذلك، وهذا ما أثار التساؤل حول األسباب التي دفعت 
بوتني لسحب الجزء األكبر من قواته، كما أعلن، حيث ظهر أنها فشلت في سحق 

الثورة، وتغيير ميزان القوى جذريًا ملصلحة النظام.
ملاذا قّرر بوتني ذلك قبل أن »ُينهي املهمة«؟

هذا ما يجب التمحيص فيه. لكن، يجب اإلشارة إلى أن روسيا لم تسحب قواتها، بل 
سحبت بعضها، بعد أن أصبح لها قواعد عسكرية في سورية، تستلزم بقاء قوات 
كبيرة. لكنها سحبت قوات الطيران »الزائدة«، التي كانت تستخدمها لقصف الجيش 
الحر، وتمهيد التقدم لقوات النظام التي هي، في الغالب، قوات من حزب الله وإيران 
وأشتات من العالم. على الرغم من ذلك، تعني هذه الخطوة »التخلي« عن أحد أهداف 
التدخل العسكري الروسي، واملتمثل في سحق الثورة وتحقيق انتصار األسد، ألن 
سحب جزء من القوات مع التزام عدم القصف العنيف للجيش الحر )مع بقاء بعض 
القصف( يعني أن روسيا أوقفت محاولتها لتحقيق تقدم أكبر لقوات النظام تلك، 
وكّرست »األمر الواقع« القائم على سيطراٍت متعددة على األرض السورية، بما في 

ذلك الجيش الحّر الذي كان مستهدفًا باألساس من الطيران الروسي.
هــل يعني ذلــك أن روســيــا قـــّررت تعديل مــيــزان الــقــوى على األرض، مــن أجــل أن 
 صيف 

ً
العسكري مختال القوى  أن كان ميزان  املفاوضات »متكافئة«، بعد  تكون 

2015 ملصلحة الثورة؟ هذا ما صّرح بوتني به، حيث أفاد أن القوات الروسية قامت 
بمهمتها من أجل التمهيد للمفاوضات، بعد أن كان النظام مهددًا بالسقوط، األمر 
الـــذي يخالف املــبــّررات الــتــي رافــقــت الــتــدخــل، والــتــي قــامــت على محاربة اإلرهـــاب، 

ويخالف الهدف العملي الذي هو بقاء األسد.
حصلت روسيا على قواعد عسكرية طويلة املدى في سورية، وأصبحت املسيطر 
على القرار السياسي في النظام. لكنها، كما يبدو، حصلت على اتفاق مع أميركا، 
ذلــك،  تكريس  فــي   

ً
فــاعــال أميركا عنصرًا  ويجعل  على ســوريــة،  يــؤكــد سيطرتها 

في سورية، وحصلت  التدخل  عن  تركيا،  مثل  إقليميٍة،  دوٍل  دور  بإبعادها  ربما 
النار،  على »سيطرة اقتصادية« كذلك. وبعد ذلــك كله، حصلت على وقــف إطــالق 
الروسي. ومن ثم  التدخل  النظام بفعل  الــذي حصلت عليه قــوات  التقدم  وتكريس 
لتكون »جنيف 3« املدخل لتكريس الحل الذي يعني سيطرة روسيا على سورية، 

والذي بات ممكنًا بدون األسد.

زياد خداش

ال أدري ما اسم الشاعر األردني العظيم الذي كتب مرة: أنا شاعر أردني من السلط، 
بمثابة صيحة ضمير  العبارة  هــذه  إلــى فلسطني، ظلت  العودة  وأطالب بحقي في 
عليها  تقاس  التي  الكبرى  القومية  الحقيقة  جــرس  أو  إنــشــادهــا،  نشيد  أو  األمـــة، 
تفاصيل حق األخوة العرب في فلسطني، باعتبارها  جزءًا من  وطن عربي واحد، 
همجيٍة  تاريخية،  عقلية  إعاقٍة  بفعل  تصدق،  ال  عامليٍة  ذات جريمٍة  منه   انتزعت 

مرعبٍة هي االستعمار العاملي وصنيعته الحركة الصهيونية.
الكبير في  أربعة أدبــاء عرب )سيعودون( إلى فلسطني، الجزء املحتل من وطنهم 
أوائــل إبريل، تلبية لدعوة من متحف محمود درويــش في رام الله، للقاء الجمهور 
الفلسطيني املتعطش لرؤية األدباء الذين طاملا قرأ لهم. هذا خبر يمأل اآلن صفحات 
الشبكة العنكبوتية، الشاعر البحريني قاسم حداد، الروائي السوداني حمور زيادة، 
نصر  إبراهيم  األردنـــي  الفلسطيني  والــروائــي  العيسى،  بثينة   الكويتية  الــروائــيــة 
لله، جدال عاصف وكبير يجري في فلسطني باستمرار، كلما انتشر خبر عودة 
كاتب عربي إلى بالده فلسطني. كثيرون وهم يحملون نيات صادقة بالطبع يرون 
العبور،  الواقف في نقاط  الجندي  العالقة مع  الــزيــارات تساعد في تطبيع  أن هــذه 
كثيرون أيضًا يرفضون هذا الكالم، ويــرون في  العودة دعمًا لفلسطني، وتأكيدًا 
النظر عن حاضر هذه  أمة كبرى، بغض  انتمائها ملستقبل  على عروبتها، وعلى 

األمة املضطرب واملخيف واملخزي.
أرى أن كال الرأيني صحيح، ويبقى فقط احترامهما بعضهما، وفض اشتباكهما 
والفضائح،  بالقتل  تهديد  أو  تكفير  أو  بطرق حضارية حوارية، من دون تخوين 
فلسطينيتان وعربيتان  رؤيــتــان  أو  إذن،  طــريــقــان  مـــرة. هما  لــألســف  كما حــدث 
صــورة  على  وخائفة  فلسطني،  مستقبل  على  حريصة  منهما  فكل  نحترمهما، 
. أدبـــاء عــرب كثر رفــضــوا الــعــودة، 

ً
 وســيــادة

ً
 واســتــقــالال

ً
فلسطني وتــقــدّمــهــا، حــريــة

ألسباٍب نفسية، مبدين احترامهم ملن يقدر على تحمل وجه الجندي الصهيوني 
من وراء زجاج نقطة تفتيش )الجسر(. آخرون أبدوا تفهمهم لعدم قدرة بعضهم 
على نفي وجود الجندي الغريب، لكنهم أصّروا على تحمل وجوده، ألن هذا التحمل 

 وشعبًا.
ً
هو الطريق املتاح اآلن لرؤية فلسطني، ثقافة

واملــثــقــف، ســامــح خضر،  الناجح  الصديق  بـــإدارة  درويـــش،  ملتحف محمود  يحق 
التباهي بإحداث فرٍق ثقافي كبيٍر بني زمني ما قبل املتحف وما بعده، حتى أعداء 
الفلسطيني  الجمهور  إقناع  في  صعوبة  يجدون  واملتوقعون  التقليديون  املتحف 
لكاتٍب،  الواضح. ال تغيب شمس في فلسطني من دون فعاليٍة  الفرق  بخالف هذا 
أو معرٍض لفناٍن أو أمسيٍة موسيقيٍة لفرقٍة. سيقف البحريني الشفاف، صاحب 
»الـــجـــواشـــن«، قــاســم حـــداد فــي الــتــاســع مــن إبــريــل،عــلــى منصة املــتــحــف. سيقول 
للجهمور الفلسطيني: هي رحلة العمر أيها الفلسطينيون، رحلة عمر أتجّرع فيها 

مرارة وجود الجنود الغرباء على بابكم.
الذين  والــشــعــراء واملفكرين واإلعــالمــني  الــعــرب  الفنانني  اآلن، عــشــرات  أســتــذكــر،   
أو أمسياتهم  القدس ويافا تحديدًا، وأحيوا حفالتهم  زاروا فلسطني قبل نكبتها، 
وندواتهم فيها، بل وسكن بعضهم فيها. حاضر عباس محمود العقاد، في جمعية 
البقعا  اللبناني، لبيب غلمية، في  املفكر  املــرات. عاش  الشبان  املسيحية، عشرات 
 .1938 في  النهضة  كلية  تأسيس  السكاكيني  وشــارك خليل  الــقــدس،  في  الفوقا 
كلياتها.  القدس، وّدرس في  الرصافي طويال في  العراقي معروف  الشاعر  عاش 
أقامت املغنية أسمهان في القدس أشهرا عديدة، وكان ألم كلثوم وجود شهير في 

مسارح القدس ونواديها.
أحفاد العقاد وأسمهان وأم كلثوم ونخلة زريق يعودون قريبًا إلى فلسطني، على 
الرغم من الحاجز العسكري الذي سيذهب إلى جحيمه ال محالة. مرحبا بالعرب  
)النيسانيون(، العائدون إلى نيسان فلسطني، إلى خضرتها الثقافية، إلى قاع  دار 

محمود درويش. 

»العربي الجديد«... سنة ثالثة في مضارب مجلس الشعب

روسيا تنسحب من سورية؟ إبريل فلسطيني خاص
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املؤامــرة كلمــة تســتخدمها اصطالحًا البنى 
السياســية واالجتماعية، للداللة على الخطر 
علــى  للتغطيــة  منهــا  محاولــة  بهــا،  املحــدق 
عجزهــا وفشــلها فــي تحقيــق أهدافهــا أمــام 
مناصريهــا وأتباعهــا، ومــن أهــم أركان هــذه 
انتمــاء جمعــي  النــاس علــى  الظاهــرة جمــع 
واحــد علــى األقــل يوحدهــم ضــد أي »هجوم 
خارجــي«، والتقوقــع داخلــه، ومن أخطر تلك 
االنتمــاءات، االنتمــاء الدينــي )تنظيــم الدولــة 
اإلســالمية وحــزب اللــه مثااًل(، ألنــه يجعلهم 
العدميــة  حــدَّ  إلــى  قتالهــم،  فــي  يصلــون، 
ومغاالتهــم فــي اإلقصاء، تصل إلى حدَّ قتل 

كل فكر أو شخص يجهلونه.
بــن  املؤامــرة  كلمــة  باإلســلوب  تختلــف 
التنظيمات الدينية والسياسية واالجتماعية 
»الجندريــة«  وحتــى  واملناطقيــة،  والقوميــة 
منها، لكنها تبقى ذات معنى وصفي واحد، 
هــو مــن جهــة »املتآمــر عليه« محاولة لشــرح 
نشــوء حــدٍث يعرقــل مســيرته للوصول إلى 
هــدف مــا، أمــا مــن جهــة املتآمــر »إن وجــد«، 
فهــي قيامــه بخطــوات، بوعي أو بــدون وعي، 
تهــدف إلــى الســيطرة علــى الطــرف املتآمــر 

عليه، أو منعه من تحقيق مآربه.
العــودة:  ســلمان  الســعودي  املفكــر  يقــول 
»جــرت العــادة أن اإلنســان، حــن يعجــز عــن 
تحليــل حــدث مفاجئ، يميل إلى نســبته إلى 

مؤامرة خفية، كانت ُتعد له منذ زمن طويل. 
نظريــة  إلــى  غالبــًا  تميــل  العربيــة  والعقليــة 
املؤامــرة، ألنهــا تعفيهــا مــن تبعــة املســاءلة 
والنقــد، وتجعلهــا ضحيــة لتكالــب اآلخريــن 

عليها«.
قبــل  مــا  الســورية،  الســلطة  حالــة  فــي 
االســتعصاء السياســي الذي تشــهده البالد 
كانت تجعل القوى »اإلمبريالية« وإســرائيل 
شــماعة لتحميــل أي خطــأ، أو عقبــة تمنعهــا 

من االنخراط بالحداثة أو فعلها.
بعــد انتفاضــة 2011، بــدأت تحــاول تغليــف 
أو  أجنبــي،  بغطــاء  لهــا  منــاوئ  فعــل  كل 
مــا دفــع  الســورية،  للدولــة  تخريبــي، مفتــت 
علــى  خوفــًا  حولهــا،  لاللتفــاف  أتباعهــا 
بقائهم، وحرصًا على اســتمرار مصالحهم 
بردة فعل مسبقة واندفاعية على هذا الكيان 
والشــخصيات،  الغايــات  املجهــول  املتآمــر 
يمكــن  ال  هالميــة،  كتلــة  يكــون  قــد  والــذي 

التكهن بمدى خطرها.
ألي  بــد  ال  أنــه  إلــى  اإلشــارة  تجــب  هنــا، 
تنظيــم سياســي أو اجتماعــي للحفــاظ علــى 
بنيتــه وكينونتــه أن يجعــل ملناصريــه عــدوًا 
مجهواًل بمثابة »البعبع«، ليجمع أتباعه عند 
تحافــظ  دفاعيــة  قــوة  وتشــكيل  الضــرورة، 
على استمرارية بقائه، مهما كان هذا الكيان 

سيئًا.

بخطابهــا  الشــمولية  األنظمــة  وتبــرع 
النظريــة  هــذه  فــرض  فــي  الديماغوجــي 

وتداولها.
بالعودة إلى تنظيم داعش، فإنه ال يرى الدولة 
الســورية علــى الخارطــة، ولكــي تكون فكرته 
مقنعــة ملواليــه، عليــه كســب ود اإلســالمين 
بالخرائــط  يهتمــون  ال  الذيــن  املتشــددين 
بيكــو،  ســايكس  اتفاقيــة  عــن  نجمــت  التــي 
التقســيمات  وال  بعــد،  فيمــا  رســمها  وتــم 
فــي البقــع الجغرافيــة، مــا يعنــي أن أي كيــان 
خطــر  دول  إلــى  حلمهــم  تقســيم  يحــاول 
تآمــري، هدفــه عدائــي، وصــواًل إلــى الظــن أنه 
يحاربهــم لكونهــم إســالمين فقط، من دون 
النظر إلى أي منحى آخر، أو ُبعد َيفصل بن 
أصوليتهــم وراديكاليتهــم املقرونــة بالعنــف 
من جهة، وكونهم مسلمن من جهة أخرى.

وهنا ال تختلف السلطة كثيرًا عن »داعش«، 
ألنها أيضًا ال ترى سورية كيانًا نهائيًا، بل 
تعتبــر، بفكرهــا البعثــي ذي النهج الوحدوي 
والقومي، أن سورية منطلق مستقره الوطن 
العربــي. لذلــك، نــرى أن األيديولوجيا أداًة، بل 
ركنــًا أساســيًا فــي مجتمــع املؤامــرة، حيــث 
تكرس فرضية األحكام املسبقة السيئة عن 
اآلخــر، وشــيطنته، كونــه يحــاول إلغــاء هــذا 

اإلنتماء بنظرهم.
عبد الرحمن فتوح )سورية(

كرافانات املوت هي أشــبه بصناديق املوتى، تبعث 
مــن  بكثيــر  أفضــل  أخــرى  حيــاة  إلــى  ســاكنيها 

حياتهم الحالية في الكرفان.
ملــن يســأل عــن العالقــة بــن الكرافان واملــوت، نقول 
إنها عالقة تزاوج، كالتي تحدث بن البشــر. ولكن، 
في حياة البشــر ينتج التزاوج حياة ألفراد آخرين، 
أمــا هنــا فنحن أمــام حكم نهائــي بالنهاية الحتمية 
على حياة البشر، القاطنن داخل تلك الكرافانات.

بعــد حــرب غــزة عام 2014، وبعد أن دمر االحتالل 
ال  الذيــن  العــّزل  املواطنــن  منــازل  اإلســرائيلي 
يملكــون غيرهــا، وليس لديهــم من األموال ما يعيد 
بناءها، منحت بعض جهات االستغاثة تلك األسر 
 مؤقتًا 

ً
الفلســطينية الغزيــة بيوتــًا من صفيح بديال

عــن منازلهــم بعــض الوقــت، ريثمــا يأتــي أصحــاب 
القلــوب الرقيقــة ملنحهــم بعــض املســاعدات املاليــة 
ومواد البناء، لكي يعيدوا بناء منازلهم من جديد.

انتظــر هــؤالء املســاكن ســنتن، مــن دون أن يأتــي 
ســر فلســطينية غزية كثيــرة، مازالت 

ُ
أحــد، فهناك أ

تقطــن تلــك الكرافانــات الحديديــة التي تشــع حرارة 
بــرودة  وتشــع  الســاخن،  الصيــف  فــي  كالفــرن 
كالفريــزر املثلــج فــي الشــتاء، وهــم ال حــول لهم وال 
قــوة، اســتغاثوا وناشــدوا أصحــاب القــرار فــي غزة 
والضفة، ولكن من دون آذان تصغي الستغاثاتهم.

قبــل عــام ونيــف، جئــت إلــى قطــاع غزة، عبــر معبر 
هــذا  إليــه  آل  الــذي  الدمــار  البــري، وشــاهدت  رفــح 
الجزء من الوطن املحاصر منذ ما يزيد عن الثمان 

أفرادهــا  عــدد  يتعــدى  ســر 
ُ
أ وجــدت  إذ  ســنوات، 

الســت أو العشــر أفــراد، تعيــش فــي كرافانــات مــن 
بعــد  يومــا  فيــه  الحــرارة  وقــٍت تشــتد  فــي  حديــد، 
اآلخــر، مــا جعلنــي أتذكــر روايــة غســان كنفانــي 
»رجــال تحــت الشــمس«، ووصفه أشــخاصًا كانوا 
بطــرق غيــر شــرعية  الرحيــل، والســفر  يحاولــون 
إلــى بــالد أخــرى، وكيف فرض علــى هؤالء الرجال 
أن يجلســوا داخــل براميــل مــن حديــد، تحت أشــعة 
يعبــروا  أن  إلــى  الصحــراء،  فــي  الحارقــة  الشــمس 
الحــدود، ومــن بعدهــا يخرجــوا. ولكــن، لــم ينج أحد 
منهــم، فأصبحــت تلــك البراميــل الحديديــة تابــوت 

نعش ألجسادهم.
هكــذا هــو الحــال فــي قطــاع غــزة فــي الجــزء الــذي 
الكرافانــات  تلــك  تدمــرت منازلــه، حيــث أصبحــت 
إلــى  الفقيــرة  األســر  هــذه  أجســاد  يحمــل  تابوتــًا 
أحــد  إليهــم  ينظــر  أن  دون  مــن  األخيــر،  مثواهــم 

املسؤولن بعن من الرأفة والرحمة والشفقة.
قبــل أيــام، مــات طفــل رضيــع مــن البــرد القــارس، 
ومــا تــزال أختــه التــوأم مريضــة، وتصــارع املــوت. 
الوضــع املأســاوي فــي وطنــي املجــروح، لــم يســلم 
حتــى األطفــال منــه. لذا، لن أناشــد أولي األمر منهم 
بــأن يتطلــع إلــى هــؤالء املســاكن، ولــن أقــول »كلكم 
راٍع، وكلكــم مســؤل عــن رعيته«، فــإذا لم نكن نحن 
نشفق ونرحم بعضنا، ال يجب أن نطلب من الغير 

أن يشفق علينا.
نجوى اقطيفان )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

عصام شعبان

أجرى الرئيس املصري، عبد الفتاح السيســي، 
إلــى  صعــوده  بعــد  الرابــع،  الــوزاري  التغييــر 
الحكم بشــكل رســمي. الظروف القائمة حكمت 
وعجلــت بالتعديــل، إال إنه لم يخرج عن منهج 

وطريقة تفكير السلطة وانحيازاتها .
العامــل  املتفاقمــة  االقتصاديــة  األزمــة  شــكلت 
شــمل  لــذا،  الــوزاري.  التعديــل  فــي  األساســي 
وزارات املجموعــة االقتصاديــة، باإلضافــة إلى 
وزارة السياحة والقوى العاملة ووزارة العدل، 
وجــاء التغييــر أيضــا مرتبطــا بملفــات األزمــة 
النهضــة،  أزمــة ســد  إلــى جانــب  االقتصاديــة، 
وتراجــع قطــاع الســياحة، وهــي أزمــات تفاقــم 
حدث 

ُ
مــن العجــز فــي إدارة الدولــة املصريــة، وت

وإن  تجــاوزه،  التعديــل  حــاول  عامــا،  ســخطا 
كان بشــكٍل يغيــر الوجــوه، ويتجاهــل املنهــج 

والسياسات املطبقة ملعالجة تلك امللفات.
بهــذا  تدهــورًا  مصــر  تشــهد  لــم  اقتصاديــا، 
بشــكل  ترتفــع  التضخــم  فمعــدالت  القــدر، 
القطاعــات  علــى  املعانــاة  فتكــّرس  متصاعــد، 
الشعبية، بل تطاول الزيادة املتالحقة ألسعار 
مــن  اجتماعيــة  شــرائح  والســلع  الخدمــات 
السيســي،  معظمهــا  أيــدت  الوســطى،  الطبقــة 
طمعــا فــي االســتقرار، كمــا انهــار االحتياطــي 
النقــدي، ليصــل إلــى أقــل معــدل لــه منــذ انــدالع 
الثورة، ليصبح 16.533 مليار دوالر في شــهر 
مارس/ آذار الجاري. واســتمرت أزمة املوازنة، 
بمــا فيهــا مــن خلــٍل بــن املصروفــات واملــوارد 
املاليــة، نتــاج تراجــع إيــرادات قطــاع الســياحة 

فارس الخطاب

علــى الرغــم مــن مــرور عــدة أشــهر علــى بدايــة 
مطالبــٍة  تظاهــراٍت  فــي  العراقيــن  خــروج 
الخدمــات  وتحســن  السياســي  باإلصــالح 
اعتــالء  مــن  الرغــم  وعلــى  الفســاد،  واجتثــاث 
زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، موجة 
هــذه التظاهــرات، لتجّيــر، فــي نهايــة املطــاف، 
باســمه شخصيا، وباســم أتباعه، وعلى الرغم 
من حجم التصعيد الظاهري في التصريحات 
واملواقــف علــى األرض بــن هؤالء جميعا وبن 
أركان الحكــم والعمليــة السياســية فــي املنطقة 
األمــور  أن  فيــه  بــدا  الــذي  بالشــكل  الخضــراء، 
علــى  الطرفــن،  بــن  املواجهــة  باتجــاه  تتجــه 
الرغــم مــن ذلــك كلــه، لــم نشــهد تحــركاٍت فعليــٍة 
وجديــٍة صــوب وأد هــذه الحالــة غيــر املفســرة 
بشكل دقيق حتى اآلن، بينما تسابقت أصوات 
الكتــل  أو  النــواب،  مجلــس  داخــل  مــن  كثيــرة 
السياســية املتنفــذة، إلــى إطــالق التصريحــات 
أن  دون  مــن  اإلنــذارات،  وربمــا  والتحليــالت، 
يكــون ألي وجــٍه مــن هــذه اإلطالقــات فعــل علــى 

مجريات األمور، أو على أرض الواقع.
ولعــل أهــم مــن قــّدم شــيئا مختلفــا عــن بقيــة 
األزمــة  ملواجهــة  السياســية  الكتــل  زعمــاء 
هــو  السياســية  العمليــة  بمجمــل  العاصفــة 
السياســي العراقــي، رئيــس ائتــالف الوطنيــة، 
ورئيــس الــوزراء األســبق، إيــاد عــالوي؛ حيــث 
يشــرف  إنقــاذ(  )مجلــس  تشــكيل  إلــى  دعــا 
علــى العمليــة السياســية فــي العــراق، معتمدًا 

وقنــاة الســويس، وإذا أضفنا ارتفــاع الواردات 
في مقابل الصادرات املصرية التي انخفضت، 
أخيــرًا، ســوف نــدرك حجــم األزمــة املاليــة التــي 
انعكســت علــى  الدْينــن، الخارجــي واملحلــي. 
االقتصــاد  فــي  بنيــوي  خلــل  هنــاك  بالطبــع، 
املتــوارث،  الخلــل  هــذا  بجانــب  لكــن  املصــري، 

تؤدي سياسات السلطة إلى زيادة األزمة.
تقف عدة عوامل وراء تدهور أوضاع السياحة 
امللحــوظ، فــإدارة الدولــة هــذا امللــف مــازال يتــم 
تحقــق  ال  تقليديــة،  أســاليب  علــى  اعتمــادًا 
إلــى  إضافــة  الســياحة،  إيــرادات  فــي  تحســنا 
أن عــدم اســتقرار األوضــاع واألخطــاء األمنيــة 
الجســيمة وقفــت وراء تراجع موارد الســياحة، 
املكســيكين وســقوط  الســياح  فحادثــة مقتــل 
الطائــرة الروســية ومقتــل الباحــث اإليطالــي، 
جوليــو ريجينــي، جعلــت صــورة مصــر أكثــر 

 وطردًا للسياحة.
ً
عتامة

مــن هــذه املنطلقــات، أتــى التغييــر مركــزًا علــى 
التعديــل  خلــف  وقــف  االقتصاديــة،  الــوزارات 
تصــوٌر يرتكــن علــى مفاهيــم »الشــطارة«، وأن 
لتواضــع  نظــرًا  أخفقــوا  الســابقن  الــوزراء 
إمكاناتهم ال فشــل سياســاتهم. وهذا املنهج ال 
يعالــج جــذور األزمــة بالطبــع، حيــث يقُصرهــا 
وزراء  نحتــاج  بأننــا  مفادهــا  تصــوراٍت  فــي 
وهــذا  اإلدارة،  فــي  كفــاءة  لديهــم  نشــطن، 
التصــور هــو األســاس فــي أن يطلــب من رئيس 
الــوزراء أن يكــون حفــارًا أو بلدوزرًا، وكأننا في 

شركة مقاوالت.
كمــا كشــف التعديــل الوزاري عن وجه الســلطة 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  وسياســاتها 

علــى فرضيــة أن عــدم إمكانيــة رئيــس الــوزراء 
حزمــة  تنفيــذ  العبــادي،  حيــدر  الحالــي، 
اإلصالحات، سواء التي أطلقها هو منذ أكثر 
مــن شــهرين، إضافة إلــى ما يطالب به الصدر 

وأتباعه بشكل أشمل.
يذّكــر اقتــراح عــالوي، أواًل، بمحــاوالت اللــواء 
املصريــة،  الثــورة  أثنــاء  فــي  ســليمان،  عمــر 
اســتقدام مجموعــة من شــباب الثــورة ممثلن 
للثــوار واملتظاهريــن، مــن أجــل الوصــول إلــى 
وأبنــاء  النظــام  الطرفــن:  بــن  وســط  حلــوٍل 
الحــوارات  تلــك  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الثــورة؛ 
وصلــت إلــى تشــكيل لجنــٍة تضــم أعضــاء مــن 
الســلطة القضائيــة، وعــددًا مــن الشــخصيات 
الدســتورية  التعديــالت  لدراســة  السياســية 
تعديــالت  مــن  تتطلبــه  ومــا  واقتراحهــا، 
تشــريعية لبعض القوانن املكملة للدســتور، 
إلــى جانــب إعــالن الحكومــة عــن فتــح مكتــٍب 
لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من جميع 
االنتمــاءات، واإلفــراج عنهــم فــورًا، مــع تعهــد 
التضييــق  أو  مالحقتهــم،  بعــدم  الحكومــة 
عليهــم فــي مزاولــة نشــاطهم السياســي. ومــع 
أن اإلجــراءات تشــمل تحريــر وســائل اإلعــالم 
علــى  قيــود  أي  فــرض  وعــدم  واالتصــاالت، 
أنشطتها تتجاوز أحكام القانون، مع تكليف 
بمواصلــة  والقضائيــة  الرقابيــة  األجهــزة 
مالحقة الفاسدين واملسؤولن عن ما شهدته 
، خالل األحداث بداية 

ٍ
البــالد مــن انفالٍت أمنــي

الثورة ومحاسبتهم، وعلى الرغم من أن هذه 
اإلجــراءات وافقــت عليهــا األحــزاب املصريــة، 

سياســات تعالــج األزمــة. وفــي أحيــان أخــرى، 
يتم اســتحداث وزارة إلرضاء قطاعاٍت شــعبيٍة 
محــددة،  لفئــات  مســاند  بموقــف  والتمظهــر 
تجلــى ذلــك فــي اســتحداث وزارة العشــوائيات 
التــي تــم إلغاؤهــا بعد عــام. وكذلك اســتحدثت 
أخــرى للهجــرة  الفنــي ووزارة  للتعليــم  وزارة 

وشؤون املصرين في الخارج.
التغييــر  تــال  الــذي  الحكومــة  بيــان  جــاء  وقــد 
بأيــام ليوضــح توجهــات الحكومــة الجديــدة، 
علــى خطــى  االســتمرار  فــي  املنعقــدة  ونيتهــا 

بيع الشركات وتحرير الخدمات.
انتقل بيان الحكومة من عرض أزمة االقتصاد 
الديــون وعجــز  عــن  الحديــث  إلــى  ومؤشــراته 
الدولة عن إيجاد اســتثمارات جديدة، وعادت، 
املوازنــة  أزمــة  ســبب  أن  نغمــة  البيــان،  فــي 
االرتفاع املتواصل لعدد الســكان، وهى املقولة 
التــي طاملــا كّررها حســني مبارك في خطاباته 
فــي مجلــس الشــعب. وأكــد بيــان الحكومة عدم 

رئيــس  مــن  ســيئا  واســتغالاًل  مجحفــا  أمــرًا 
هــو  لذلــك،  املالكــي.  نــوري  الســابق،  الــوزراء 
يســعى، فيمــا يبدو، إلــى تولي مهمة )مجلس 
 إلــى بلــوغ هــذه الحالــة، وملــد 

ً
اإلنقــاذ( ســبيال

بــن الطرفــن؛ املتظاهريــن وحيــدر  الجســور 
العبــادي، وعــزل القوى )أهمها دولة القانون( 

جماهيريا وسياسيا.
ومع اســتمرار اإلخفاق الحكومي والسياســي 
التظاهــرات  موضــوع  معالجــة  فــي 
واالعتصامــات حــول املنطقــة الخضــراء، ومع 
تصاعــد حــدة خطــاب زعيــم التيــار الصــدري، 
مقتــدى الصــدر، فــإن حلــم القائــد املنقــذ لــدى 
أربــاب  مــن  كثيريــن  يــراود  بــدا  الكثيريــن 
العمليــة السياســية فــي العــراق. ولكــن، وهــذه 
ال  الحاملــن،  هــؤالء  مــن  أي  مؤكــدة،  حقيقــة 
يملــك رصيــدًا شــعبيا، وال قبــواًل سياســيا أو 
اجتماعيــا، وهــو مــا يشــجع عــالوي، بحســب 
تــه خطابــه هــو شــخصيا، علــى أن يقــدم  قراء

قدرتها على دعم االستثمارات، وهو ما يتسق 
مــع توجهــات الحكــم بانتهــاء دور الدولــة فــي 
الحفــاظ  شــعار  بينمــا  واالقتصــاد،  اإلنتــاج 
علــى الدولــة هــو الســائد، واألغنيــة التــي يتــم 
حتــى  أو  املعارضــن،  كل  إلخافــة  ترويجهــا 
اإلصالحيــن مــن داخــل النظــام، وال يتبقى من 
شــعار الحفــاظ علــى الدولــة ســوى ممارســات 
القمــع والتضييــق علــى املجــال العــام، بعــد أن 

تآكل دورها االجتماعي.
اســتمرار سياسة النهب وسيطرة االحتكارات 
 لالســتيراد واالحتــكار، 

ً
الســوق رهينــة وتــرك 

هــو  والخدميــة،  اإلنتاجيــة  القطاعــات  وبيــع 
، ليــس أدل علــى 

ً
مــا ستشــهده مصــر مســتقبال

ذلــك مــن طــرح البنــك العربــي اإلفريقــي للبيــع، 
كذلــك ترحيــب وزيــر العدل الجديــد بالتصالح 
مــع اللصــوص مــن رجــال األعمال الذيــن نهبوا 

الثروات، وأهدروا املال العام.
يكــن  لــم  السياســات،  هــذه  اســتمرار  ومــع 
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  يعلــن  أن  مســتغربا 
النــواب،  مجلــس  أمــام  الحكومــة  بيــان  فــي 
إجــراءت  اتخــاذ  إلــى  ســتضطر  حكومتــه  أن 
إلنقــاذ  عنهــا  بديــل  ال  قاســية،  اقتصاديــة 
ملــا ســتنفذه  االقتصــاد، وهــو تصريــٌح يمهــد 
خصوصــا  تقشــفية،  اٍت  إجــراء مــن  الحكومــة 
علــى  الدولــي  البنــك  مــع  ســتتفاوض  وأنهــا 
قرٍض جديد، أحد أبرز شروطه تقليل ميزانية 
رفــع   ،

ً
مســتقبال يعنــي،  مــا  والدعــم،  األجــور 

أســعار الســلع والخدمــات للمــرة الثالثــة منــذ 
تولي السيسي الحكم.

)كاتب وباحث مصري(  

نفســه مبــادرًا، يمكن أن يخــرج هذه األزمة من 
عنق الزجاجة.

الغريب في مقترحات رئيس الوزراء األسبق، 
عــن  القاضــي بالعفــو  اقتراحــه  إيــاد عــالوي، 
املتعاونــن مــن العراقيــن مــع عناصــر تنظيم 
أال  شــريطة  )داعــش(،  اإلســالمية  الدولــة 
يكونــوا اقترفــوا عمليات قتل ضــد العراقين، 
وإمكانيــة االســتفادة منهــم فــي حمل الســالح 
أمــر  وهــو  »التنظيــم«،  لقتــال  الحكومــة  مــع 
السياســية  الطروحــات  عــدم منهجيــة  يؤكــد 
فــي العــراق، بــل عــدم تصويبهــا إلــى أهدافهــا 
املنشــودة ضمــن الظــرف والزمــان املطلوبــن، 
»داعــش«  أن  اآلن،  يعلمــون،  فالعراقيــون 
االجتماعــي  نظامهــم  يواجــه  إرهابــا  يمثــل 
العمليــة  خطــر  أمــا  والثقافــي،  والعقائــدي 
يواجــه  فهــو  العراقيــن،  السياســية، بحســب 

حياتهم كلها.
 ،

ً
ال يحتــاج العــراق إلــى مجلــس لإلنقــاذ فعــال

وســالٍم  بكرامــٍة  يحيــا  أن  إلــى  يحتــاج  بــل 
وضمــان اجتماعــي وإنســاني الئــق، يحتــاج 
واملذهبــي  الدينــي  التفصيــل  تــرك  إلــى 
محاصصــاٍت  مــن  يتبعهــا  ومــا  والحزبــي، 
مقيتــٍة وتقييــٍد للحريــات أمقــت، هــو بحاجــة 
إلى دستور مدني، تولد منه حكومة رشيدة، 
تلتزم بخدمة املواطنن على أساس املواطنة، 
أو  للمرجعيــات  الــوالء  أســاس  علــى  وليــس 
األحــزاب املســتبدة واملوغلــة فــي الفســاد بــكل 

أنواعه.
)كاتب عراقي(

األعمــال  قطــاع  وزارة  أعــاد  حيــث   ،
ً
مســتقبال

املنوطــة بــإدارة األصــول اإلنتاجية والشــركات 
الخدميــة، وهــي الــوزارة التــي نفــذت مشــاريع 
بيــع الشــركات وتصفيتهــا. وإذا حللنــا خلفية 
تكتمــل  ســوف  وتوجهاتهــم،  الجــدد  الــوزراء 
املصريــة  الســلطات  عــادت  فقــد  الصــورة، 
باالســتعانة برجــال األعمــال، ليشــغلوا مواقــع 
اتخاذ القرار، فمعظم الوزراء الجدد، إما رجال 
إدارة  فــي  عليــا  مناصــب  شــغلوا  أو  أعمــال، 
شركات ومؤسسات اقتصادية مملوكة لرجال 
شــركة  وكأنهــا  مصــر،  ــدار 

ُ
ت هكــذا  األعمــال. 

خاصــة، تســتهدف الربــح، فالســلطة في مصر، 
منــذ الثــورة، يغلــب عليهــا تصــّور أن إصــالح 
الخلــل فــي إدارة الدولــة يحتاج خبرات مديري 
التعديــل  يتســق  إدارتهــا،  لتولــي  الشــركات، 
 
ً
الــوزاري مــع هــذا التصــور، كمــا  يحمل رســالة
لرجــال األعمــال أن القادمن إليكم منكم، وأنتم 
منهــم، يســتطيعون التفاهم معكــم، والتجاوب 
التغيــرات  تبريــر  علــى  يلعــب  مطالبكــم،  مــع 
الوزاريــة فــي مصــر أننــا نحتــاج إلــى الكــوادر 
والتكنوقــراط،  اإلداريــة  والخبــرات  املهنيــة 
الكفــاءة  االختيــار  شــروط  عــن  ويغيــب 
والتوجهــات،  ســتطبق  التــي  والسياســات 
، إذ كانت 

ً
وملاذا يتم االهتمام بالسياســة أصال

مصــر تــدار بمنطق الصوت الواحد واالنحياز 
لرجال األعمال الذي ال يعتريه لبس؟

كمــا يعكــس منهــج اســتحداث وزارات جديــدٍة 
نمــط  علــى  تــدل  ارتبــاٍك  حالــة  إلغاؤهــا  ثــم 
تفكيــر عشــوائي، ينظــر إلــى حــل األزمــات أنــه 
تطبيــق  ال  جديــدة،  وزارة  باســتحداث  ســيتم 

ورفضهــا ثــوار امليــدان، إال أن نتائــج األحــداث 
مضــت فــي طريــٍق اختــاره الثــوار ال األحــزاب، 

هو سقوط حسني مبارك ونظامه الفاسد.
حركــة  مقــر  فــي  مقترحــه  عــن  عــالوي  أعلــن 
»نقتــرح  اآلتــي:  بالنــص  بغــداد  فــي  الوفــاق 
أعضائــه  بــن  يضــم  إنقــاذ  مجلــس  تشــكيل 
ممثلــن مــن الحــراك الشــعبي )املتظاهريــن(، 
السياســية لضمــان  العمليــة  علــى  لإلشــراف 
الشــفافية فــي تطبيــق اإلصالحــات، وإلنقــاذ 
وال  اآلن«،  فيــه  هــو  الــذي  املــأزق  مــن  العــراق 
آليــة  تمامــا  عــالوي  يفقــه  هــل  حقيقــة،  أعلــم 
وبحكــم  أو،  وجــدواه،  االقتــراح  هــذا  تنفيــذ 
رئيســي  جــزء  هــي  والتــي  الطويلــة،  خبرتــه 
العــراق،  فــي  السياســية  للعمليــة  مؤســس 
هــل سيســتجيب زعمــاء الكتــل األخــرى، وفــي 
مقدمتهــم كتلــة )دولة القانــون( ملقترٍح، يمكن 
أنظــار ومالحظــات هيئــٍة  أن يضعهــم تحــت 
قــد تمتلــك الحقــا صالحيــاٍت وإمكاناٍت تفوق 
إمكانات العمل البرملاني أو الحزبي الحالي؟ 
بمــا  شــغوفا  يبــدو،  فيمــا  عــالوي،  يبــدو 
اتفاقيــة  بعــد  الــوزراء  )رئاســة  عنــه  تنــازل 
أربيــل 2012/4/28(، بموجــب أســباب كثيــرة، 
أهمهــا ضعــف قدرتــه علــى املواجهــة والثبات 
إلــى درجــة ضغــط جديــة مــن  عنــد الوصــول 
األطراف املتحكمة في العراق، ومسار عمليته 
السياسية )إيران والواليات املتحدة(، بل هو 
البنــد الخــاص  فــي عــدم تنفيــذ  يــرى  مــا زال 
بتوليــه مســؤولية مجلــس السياســات الــذي 
الحكومــة  رئيــس  منصــب  عــن   

ً
بديــال كان 
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عام بال كهرباء في دير الزور
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ريان محمد

شــرق  فــي  الــزور  ديــر  محافظــة  أكملــت 
األول  عامهــا  املاضــي،  األســبوع  ســورية، 
إلــى  الكهربائــي  التيــار  وصــول  دون  مــن 
شــوارعها وأحيائهــا ومنازلهــا. يتعذر ذلك بســبب 
النظــام  مــن   

ّ
لــكل العســكرية  األعمــال  اســتمرار 

الســوري، وتنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(. وهو 
املناطــق  فــي  املدينــة  أهالــي  مــن معانــاة  يزيــد  مــا 

الخاضعة للطرفن.
لـــ  هويــدي  عامــر  الــزور  ديــر  فــي  الناشــط  يقــول 
»العربــي الجديــد«: »قبــل نحــو عــام، أقــدم عناصــر 
الكهربائــي  التيــار  قطــع  علــى  داعــش  تنظيــم 
هرابــش،  وحــي  العســكري  الــزور  ديــر  مطــار  عــن 
ويأخــذ  أيــام.  خمســة  ملــدة  للنظــام،  الخاضعــن 
املطــار والحــّي تغذيتهمــا مــن حقــل التيــم للكهرباء 
ومحطة العمران اللذين يسيطر عليهما التنظيم«. 
قائــد  مــن  بأوامــر  ذلــك،  علــى  النظــام  »رد  يتابــع: 
القوات النظامية في املنطقة الشرقية اللواء محمد 
خضــور، بقصــف محطــة كهربــاء الدويــر فــي ريــف 
البوكمــال عبــر الطيــران الحربــي، مــا تســبب بقطــع 
الكهربــاء عــن البوكمــال واملياديــن. الحقــا في اليوم 
نفســه، قطــع التنظيــم الكهربــاء مــن حقــل التيــم عــن 

الكهربــاء  فانقطعــت  والقصــور  اإلذاعــة  محطتــي 
عــن مناطــق ســيطرة النظــام. ليبــادر األخير بعدها 
إلــى قطــع الكهربــاء التــي تصــل إلــى محافظــة ديــر 
الــزور عــن طريــق خط التوتــر 400 من محطة جندر 
فــي حمــص واملحطــات التــي تغــذي الخــط. وبذلــك، 
لــم يعــد التيــار الكهربائــي يصــل إلــى أّي مــكان فــي 

محافظة دير الزور بمدينتها وريفها«.
ثالثــة  بعــد  عمــد  »النظــام   

ّ
أن إلــى  هويــدي  يلفــت 

أشــهر مــن تلــك الحــوادث، أي فــي يونيو/حزيــران 
2015، إلــى إعــادة تشــغيل املولــدات املوجــودة فــي 
يســيطر  التــي  البغيليــة  قريــة  فــي  اإلذاعــة  محطــة 
مولــدات  ثالثــة  وهــي  اآلن.  داعــش  تنظيــم  عليهــا 
بقــدرة 9 ميغــاواط. عملــت ملــدة عشــرة أيــام فقــط، 
ثــم  اليــوم،  فــي  خــط   

ّ
لــكل واحــدة  ســاعة  وبمعــدل 

املــازوت،  مــادة  عــدم توفــر  توقفــت بعدهــا بحجــة 
هــا تســتهلك فــي اليــوم الواحد نحو ســبعة 

ّ
علمــا أن

آالف لتــر من املازوت«.
املولــدات  اليــوم  يســتخدم  »النظــام   

ّ
أن إلــى  يشــير 

الكهربائيــة فــي قطعــه العســكرية وفروعــه األمنيــة 
ومقــر املحافظــة ومقــرات املليشــيات املواليــة له. أما 
األهالــي فــي أحيــاء الجــورة والقصــور واملوظفــن 
وهرابش الواقعة تحت سيطرة النظام، فيعتمدون 
واملتوســطة،  الصغيــرة  اإلنــارة  بطاريــات  علــى 

األجهــزة  اســتخدام  علــى  القــدرة  لديهــم  وليســت 
املنزلية الكهربائية«.

مخصصــة  محــالت  املدينــة  فــي  »بــات  يضيــف: 
يكلــف  املحمــول وغيرهــا.  الهاتــف  أجهــزة  لشــحن 
دوالر   0.20( ســورية  ليــرة   100 الجهــاز  شــحن 
أميركــي(، ومثلــه شــحن بطاريــة اإلنــارة الصغيــرة، 
ليــرة  بـــ200  ســاعة   

ّ
فــكل والكبيــرة  املتوســطة  أمــا 

ســاعات   4 الشــحن  ويســتغرق  دوالر(.   0.40(
 »األهالــي اليــوم عاجــزون عــن 

ّ
أحيانــا«. يوضــح أن

تشــغيل املولدات الكهربائية الخاصة، بســبب غالء 
أســعار الوقــود إن وجــد. فســعر لتــر املــازوت 1700 
ليــرة )7.40  ليــرة )3.40 دوالرات( والبنزيــن 3700 

دوالرات(«.
 انقطــاع التيار الكهربائي تســبب 

ّ
يؤكــد هويــدي أن

بانقطــاع امليــاه، وكذلــك توقف األفران. وهو ما أدى 
 الصيــف 

ّ
إلــى نقــص خطيــر فــي الخبــز. ويحــذر أن

الحــرارة  درجــات  وســتكون  األبــواب  علــى  بــات 
املرتفعة فيه وبااًل على سكان املحافظة.

 »النظــام 
ّ
بدورهــم، يؤكــد ناشــطون معارضــون أن

أجبــر جميــع مؤسســات الدولــة علــى التخلــي عــن 
واملليشــيات  النظاميــة  القــوات  فباتــت  مهامهــا، 
األساســية،  املواطنــن  بحاجــات  تتاجــر  املواليــة 
مــن املــواد الغذائيــة والطبيــة إلــى الوقــود، وحتــى 

املحاصــرة  املدينــة  أحيــاء  مــن  الخــروج  إمكانيــة 
يتقاضون مقابلها مئات آالف الليرات. يضاف إلى 
ذلك إجبار شباب املحافظة على القتال في صفوف 

النظام«.
 »أهالــي ديــر الــزور يعانــون مــن 

ّ
يضيــف هــؤالء أن

ظلــم ســيذكره التاريــخ. فالتنكيــل بهــم وتجويعهم 
واســتغاللهم وقتلهــم مســتمر بأبشــع الصــور، فــي 
وقت يغض املجتمع الدولي واملنظمات اإلنســانية 

والحقوقية النظر عن هذه الكارثة اإلنسانية«.

مجتمع
تعمــل جمعيــة الهــالل األحمــر التركــي علــى إنشــاء مخيــم جديــد فــي واليــة مانيســا )شــرق تركيــا(، 
ســع لخمســة آالف شــخص، إليــواء وتوفيــر االحتياجــات اإلنســانية للمهاجريــن الذيــن يعيدهــم 

ّ
يت

االتحــاد األوروبــي إلــى تركيــا وفــق االتفــاق املبــرم بــن الجانَبــن. وقــد صــّرح نائــب رئيــس جمعيــة 
الهــالل األحمــر، كــرم قينيــك، بأنــه بنــاًء علــى االتفاق بن تركيــا واالتحاد األوروبــي بخصوص أزمة 
الالجئن، تعمل املديرية العامة إلدارة الهجرة التركية مع الجانب اليوناني على تحديد املهاجرين 
)األناضول( غير الشرعين الذين سوف ُيرّحلون من االتحاد األوروبي إلى تركيا. 

أنقذ جهاز خفر السواحل الليبي، أمس األربعاء، 152 مهاجرًا بعد غرق مركَبن كانا يقالنهم خالل 
محاولتهــم اإلبحــار بطريقــة غيــر شــرعية نحــو أوروبــا، فيمــا غــرق آخــرون، لــم ُيعــرف عددهــم بعد، 
بحســب مــا أعلــن املتحــدث باســم القــوات البحريــة التابعــة لحكومــة طرابلــس العقيــد أيــوب قاســم. 
ــذون عمليــات اســتطالع فــي منطقــة الحادثــة فــي محاولــة للبحــث عن 

ّ
 خفــر الســواحل ينف

ّ
أضــاف أن

 
ّ
ناجــن آخريــن ولســحب جثــث أولئــك الذيــن غرقــوا، موضحــا أنهــم مــن جنســيات أفريقيــة. ُيذكــر أن
)فرانس برس( جهاز خفر السواحل الليبي أنقذ في األيام العشرة املاضية نحو 1350 مهاجرًا. 

إنقاذ 152 مهاجرًا قبالة ليبيا وغرق آخرينمخيم تركي إليواء مهاجرين رّحلوا من أوروبا

التيار  انقطاع  إّن  هويدي،  عامر  الناشط  يقول 
الكهربائي في دير الزور كانت له انعكاسات سلبية 
كلي  شبه  توقف  أبرزها  األهالي،  على  عديدة 
لمحطات المياه. ويقتصر عمل تلك المحطات 
حال  في  أيام  أربعة  كل  واحدة  مرة  على  حاليًا 
ضغطها  فــإّن  عملت  وإذا  ــازوت.  ــم ال توفر 
خفيف ال يوصل المياه إلى العديد من المناطق.

انقطاع المياه أيضًا

عنــد معبــر بيــت حانون فــي مدينة غّزة، 
يجلــس منهــكًا. يحمــل علــم الوطــن وقــد 
عقــص كوفيتــه علــى رأســه، ويســتريح. 
قبــل دقائــق وســاعات، كان ُيحيــي مــع 
مواطنن له في القطاع املحاصر الذكرى 

»يوم األرض«. األربعن لـ
أربعون عامًا. كأنه األمس. هو لم يفّوت 
أّي ثالثن من شــهر مارس/آذار، مذ بدأ 
أهل األرض يحيون ذكرى يومها. عندما 
صادر االحتالل في 29 مارس/آذار من 
الشاســعة  املســاحات  تلــك   1976 عــام 
شــمال  الجليــل  منطقــة  تهويــد  بهــدف 
األراضي الفلســطينية املحتلة.. وعندما 
اندلعــت فــي اليــوم التالــي - 30 مــارس/

األرض  أهــل  بــن  مــا  املواجهــات   - آذار 
املســبّية وأصحــاب القــدم الهمجّية، كان 

هو في أولى سنّي مراهقته.
ال ينســى. كأنــه األمــس. كيــف ينســى، 
»وفــي شــهر آذار نمتــّد فــي األرض.. في 
شهر آذار تنتشر األرض فينا.. مواعيد 
فــي   )...( بســيطًا   

ً
واحتفــاال غامضــة.. 

شهر آذار قالت لنا األرض أسرارها«.
عنــد معبــر بيــت حانون فــي مدينة غّزة، 
هــذا  ينهكــه تحــّرك  لــم  يجلــس منهــكًا. 
الثالثن )يوم أمس(. لم ينهكه أّي ثالثن 
 تلــك العقــود املنصرمــة. حالــه 

ّ
خــالل كل

تنهكــه. عجــزه ينهكــه. غضبــه ينهكــه. 
فقــره ينهكــه. أحالمــه تنهكــه. الحصــار 
الخانق ينهكه. ظلم أهل القربى ينهكه...

ــس علــم الوطــن 
ّ
ــه لــن ينك

ّ
منهــك هــو، لكن

ولــن يخلــع كوفّيتــه ولــن يخلــف بوعــده 
تجــاه أرضــه فــي يومهــا. »أنــا األرض.. 
واألرض أنــت. خديجــة! ال تغلقي الباب.. 
ال تدخلــي فــي الغيــاب. ســنطردهم مــن 
إناء الزهور وحبل الغسيل.. سنطردهم 
الطويــل..  الطريــق  هــذا  حجــارة  عــن 

سنطردهم من هواء الجليل«.
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)مصطفى حسونة/األناضول(



صيدا ـ انتصار الدنان

بسام أو أبو محمد، الالجئ السوري الذي رفض اإلفصاح عن اسمه بالكامل، 
الشام  بــســام مــن ريــف  النحو: »اســمــي  اكتفى بالتعريف عــن نفسه على هــذا 
وتــحــديــدًا مــن منطقة الــغــوطــة. جئت إلــى لبنان قبل نحو عــام وثــالثــة أشهر 
العائالت  مــن  الكثير  مــع  محاصرين  وعائلتي  كنت  الــحــرب.  بسبب  تقريبًا، 
السورية في الغوطة بسبب القصف الذي كان قريبًا منا«. يضيف أن السبب 
الرئيسي لنزوحه هو سجنه لدى النظام شهرين كاملني بسبب تشابه أسماء. 
وبعد اإلفــراج عنه، قرر ترك سورية واللجوء إلى لبنان مع عائلته، بحثًا عن 
حــيــاة أفــضــل. وعــلــى الــرغــم مــن هــروبــه مــن الــحــرب والــخــوف وربــمــا املـــوت، لم 
يتمكن من تأمني حياة كريمة لعائلته، الفتًا إلى أن الوضع االقتصادي الذي 

يعيشه صعب جدًا، ولم يكن يتمنى أن تصل به الحال إلى ما وصلت إليه.
ويقول بسام: »في بلدتي كنت أوزع الحليب، وكان وضعي املادي مستقرًا، ولم 
أحتج إلى أحد يومًا. أعيش في بلدي وأرضــي وبيتي. لكن الظروف القاهرة 
اضطرتنا إلى ترك منزلنا والنزوح إلى لبنان. سكنت في منطقة وادي الزينة 
القريبة من مدينة صيدا في بيت استأجرته لعائلتي، علمًا أن قيمة إيجاره 
هــي مائة دوالر أمــيــركــي، وقــد ارتفعت فــي وقــت الحــق إلــى مائتني وخمسني 
أستطيع  وبالكاد  لــي،  بالنسبة  كبير  املبلغ  هــذا  أن  أميركيًا«. يضيف  دوالرًا 

توفير هذا اإليجار. كذلك، هناك كلفة املواصالت والكهرباء واملياه. 
في صيدا، يضع بسام الفحم في أكياس لدى أحد التجار، قبل بيعها للمحال 
والتجار. لكن ما يجمعه ال يكفيه وأسرته، وخصوصًا أنه مضطر إلى تأمني 
بدل إيجار للمنزل. يقول إن عمله صعب لكن ال خيار آخر أمامه. يضيف: »في 
الدعم  من  بعضًا  لنا  تقدم  اإلنسانية  والجمعيات  املؤسسات  كانت  السابق، 
بتنا  تقديماتها،  الجمعيات نسبة  اليوم، وبعدما قلصت بعض  لكن  املــادي. 
ــة كــبــيــرة«. يــقــول إن بــنــاتــه يـــردن الــعــيــش، لكنه لــم يتمكن من  نعيش فــي أزمـ
ادخالهن إلى املدارس اللبنانية، ليلتحقن بتلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل 
أن  أربــعــة أشهر فقط. ويــشــرح  الفلسطينيني »األونــــروا« على مــدى  الالجئني 

األمر كان مجرد دورة تعليمية. وعندما انتهت، بقني في البيت. 
ليس هذا ما يزعج بسام فقط. تضايقه الظروف املحيطة به، وخصوصًا أنه 
في الغربة ويسعى وراء العيش الكريم. أيضًا، يشعر بالقلق على أهله، إذ ما 

زال بعضهم محاصرًا في سورية تحت القصف.

إذا  عما  تساؤالت  المهاجرون  يطرح  اليونانية،  إيدوميني  في 
إلى تركيا مصيرهم أم السماح لهم بتقديم طلبات  الترحيل  كان 

لجوء أم البقاء في اليونان. يُذكر أّن األوضاع المأساوية دفعت 
مهاجَرين اثَنين إلى إشعال النار في نفَسيهما

المغرب يكّرم معتقليه السابقين بالمناصب

1819
مجتمع

شادي عاكوم

بـــات مــشــهــد خــيــم املــهــاجــريــن في 
قرية إيدوميني اليونانية الواقعة 
على الــحــدود مــع مــقــدونــيــا، رمــزًا 
لــلــعــار فـــي أوروبـــــــا بــعــدمــا تــقــطــعــت الــســبــل 
أكــثــر مــن شهر،  ألــف مهاجر، منذ  بنحو 12 
الــحــدود  املقدونية  السلطات  إغـــالق  نتيجة 
لبلوغ  أراضــيــهــا  بعبور  لهم  السماح  وعـــدم 

وسط أوروبا.
ال شيء هنا إال البؤس والخوف من املستقبل 
القريب بعد خيبة األمل التي أصابت هؤالء 
ــاربــــني مــــن الـــــحـــــروب واالضــــطــــهــــاد فــي  ــهــ الــ
ــــان. يــأتــي ذلـــك على  بــلــدانــهــم، بحثًا عــن األمـ
ــّر على  ــ ــــذي أقـ ــفــــاق الــصــفــقــة« الـ خــلــفــيــة »االتــ
حــســابــهــم بـــني تــركــيــا واالتــــحــــاد األوروبــــــي، 
ــد مــن  ــزيـ ــا يـ ــ فــيــمــا يــجــهــلــون مـــصـــيـــرهـــم. ومـ
ل إلى 

ّ
معاناة هؤالء هو الشائعات التي تتسل

املتوقعة  بـــاإلجـــراءات  واملتعلقة  يومياتهم 
مــن هــذا الــقــرار، األمـــر الـــذي يضاعف قلقهم 
وخـــوفـــهـــم. وقــــد دفــعــت األخـــبـــار املــتــضــاربــة 
عـــددًا منهم إلــى حــزم حقائبه والــعــودة إلى 
 فــي أن يكون 

ً
مــحــاذاة السياج الفاصل، أمــال

ــتــحــت 
ُ
ــة فــــي حـــــال ف ــيــ ــامــ فــــي الـــصـــفـــوف األمــ

 بــعــد انــتــشــار مــعــلــومــات 
ّ
الـــحـــدود. ُيـــذكـــر أن

واللجنة  والصحافيني  الناشطني   
ّ
إن تقول، 

الــدولــيــة لــلــصــلــيــب األحـــمـــر ســـوف يــمــهــدون 
الطريق أمامهم للعبور، اكتشف هؤالء أنها 

كانت مجرد آمال كاذبة.
لــدى املهاجرين،  أثـــارت الشكوك  فــي خــطــوة 
إلى  اليونانية باالنتقال  السلطات  طالبتهم 
ــرى، مــنــهــا مــخــيــم هــيــرســوس  ــ مــخــيــمــات أخــ
الذي استحدث أخيرًا، والذي تبلغ مساحته 
آالف  لنحو خمسة  ويتسع  هكتارات  سبعة 
ـــه يضم أكثر 

ّ
شــخــص. تــجــدر اإلشــــارة إلــى أن

من 400 خيمة، تفتقر إلى كثير من متطلبات 
 ذلــك تجاوبًا مــن املهاجرين 

َ
الــراحــة. لــم يــلــق

بــمــعــظــمــهــم، نــتــيــجــة الـــخـــوف مـــن إعــادتــهــم 
إلــى تركيا. وقــد عمد بعضهم من جنسيات 
مختلفة إلى الهرب مع األطفال والنساء في 
إلى  للعبور  إيــجــاد ممر  أمــل  الـــبـــراري، على 
مــقــدونــيــا. كــذلــك، حـــاول شــبــان اجــتــيــاز نهر 
كرنا ريكا الذي يبعد نحو أربعة كيلومترات 
 الــســلــطــات املــقــدونــيــة 

ّ
عــن إيــدومــيــنــي، إال أن

كانت لهم باملرصاد وأجبرتهم على العودة 
إلى اليونان.

ــاول  ــل، يــــحــ ــيــ ــقــ ــثــ ــــى وقـــــــع االنـــــتـــــظـــــار الــ ــلـ ــ وعـ
املـــهـــاجـــرون مــمــارســة بــعــض الــضــغــوط من 
خــــالل اعـــتـــصـــامـــات يــنــظــمــونــهــا عــنــد سكك 
بفتح  املقدونية  السلطات  ملطالبة  الــحــديــد، 

األمن التي وعدت بها دول االتحاد األوروبي 
االتــفــاق، يشكك معنيون في  بــدء تنفيذ  مــع 
إمكانية نجاحه في ظل عدم توفر عدد كاٍف 
من العاملني وانتظار عشرات آالف املهاجرين 
ـــي خــيــوس ولــيــســبــوس ومــيــنــاء 

َ
فـــي جـــزيـــرت

 30 تستحدث  السلطات   
ّ
أن ُيذكر  بيرايوس. 

ألـــف مــكــان جــديــد فـــي مــخــيــمــات االســتــقــبــال 
لتكون جاهزة خالل األسابيع الثالثة املقبلة، 
الهجرة  ســيــاســة  أوضـــح منسق  مــا  بحسب 

اليونانية جيورجيوس كيريتسيز.
وكان مفّوض الداخلية في االتحاد األوروبي، 
ديمتيريس أفراموبولوس، قد صرح، األحد 
ــاغ«  ــ ــتـ ــ املـــــاضـــــي، لــصــحــيــفــة »فـــيـــلـــت إم زونـ
ــدول األعـــضـــاء فـــي االتـــحـــاد  ــ  الــ

ّ
ــة، أن ــيـ ــانـ األملـ

تعتزم إرســـال مــزيــد مــن قـــوات الــشــرطــة إلى 
أثـــيـــنـــا بــشــكــل عـــاجـــل لـــتـــســـريـــع اإلجـــــــــراءات 
السلطات  تقّدر  الذين  باملهاجرين  الخاصة 
عددهم اإلجمالي بـ 50 ألفًا و250 مهاجرًا، من 
فيما  إيدوميني  في  ألفًا   11 أكثر من  بينهم 
انــتــقــل 600 شــخــص طــواعــيــة إلـــى مخيمات 

أخرى.
ــد ســــبــــق لــــرئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــيــــونــــانــــي،  ــ ــ وقـ
ألكسيس تسيبراس، أن أعلن في قت سابق 
حاجة بالده إلى ما ال يقل عن 2300 موظف 
من الخبراء واملترجمني الفوريني والعاديني 
وحراس األمن وخبراء لجوء، لتنفيذ االتفاق 
املـــبـــرم مـــا بـــني االتـــحـــاد األوروبـــــــي وتــركــيــا. 
ُيضاف إلى ذلك 1500 مراقب وإداري وحرس 
حــدود يوناني. أمــا املــفــوض األوروبــــي، فقد 
الـــيـــونـــان ســــوف تــســتــحــصــل على   

ّ
أعـــلـــن أن

مــلــيــون،  مــن بينها 300  يــــورو،  مــلــيــون   700
هــذا الــعــام، بعد إقــرارهــا في الجلسة املقبلة 
لــالتــحــاد األوروبــــي املــزمــع عقدها منتصف 

أبريل/نيسان املقبل.
أخيرًا،  األملــانــيــة،  السلطات  أعلنت  ذلــك،  إلــى 
تراجع أعداد الواصلني إلى البالد، مع إغالق 
املهاجرين. وكشفت  البلقان في وجه  طريق 
أن عدد الوافدين حاليًا يقّدر بـ 200 شخص 
ــا يـــزيـــد عـــن 2000  ــى مـ ــان يــصــل إلــ بــعــدمــا كــ
يــومــيــًا. وبحسب بــيــانــات الــشــرطــة األملــانــيــة، 
فــقــد وصــــل، فــي شــهــر مـــــــارس/آذار املــاضــي، 
بــمــعــّدل 208 مــهــاجــريــن في  4587 مــهــاجــرًا، 

اليوم الواحد.
وكـــــان رئـــيـــس مــفــوضــيــة شـــــؤون الــالجــئــني، 
أنه سوف  أعلن، أخيرًا،  فيليبو غرانديه، قد 
متخوفًا  بالتفصيل،  االتفاق  تطبيق  يراقب 
الدولي.  القانون  على  االلتفاف  محاولة  من 
واحترام  التنفيذ  لحسن  بضمانات  وطالب 
ومــدى  الالجئني  لحقوق  األساسية  املــبــادئ 
ــي والـــقـــانـــون  ــدولــ ــانـــون الــ ــقـ تــطــابــقــهــا مــــع الـ
وحق  باالعتقال  املتعلقة  ومنها  األوروبــــي، 
اللجوء.  مــن طلبات  االســتــفــادة  فــي  الجميع 
الفعلي  التطبيق  حــول  يبقى  الهاجس   

ّ
لكن

والخوف من أن تتحول هذه املهمة إلى أعمال 
عنف بعدما تحول امللف برمته إلى نوع من 
التجارة وأصبح املهاجرون الضحية األولى.

سعى الملك إلى اتخاذ 
مجموعة من القرارات 

التي تعكس إرادته في 
التغيير السياسي

الــحــدود. وقــد انــضــم إلــى تلك االحتجاجات 
تــابــعــون للمفوضية  ــيـــون  إغـــاثـــة دولـ عــمــال 
الــســامــيــة لــأمــم املــتــحــدة لــشــؤون الــالجــئــني 
ــاء بــــال حـــــــــدود«. وقـــــد عــلــق  ــ ــبـ ــ وملـــنـــظـــمـــة »أطـ
هــؤالء العمل فــي عــدد مــن مخيمات اإلغاثة 
الــيــونــانــيــة، فــيــمــا شــّبــهــت املــتــحــدثــة بــاســم 
املفوضية، ميليسا فليمينغ، الوضع في عدد 
»معسكرات االعتقال«  من املخيمات املغلقة بـ

إذ لم يعد ُيسمح للناس باملغادرة.
يـــزداد وضــع املــهــاجــريــن ســـوءًا فــي ظــل طقس 
مــاطــر وبـــرد قـــارس ومــع قلة املــســاعــدات التي 

تصلهم. ولم يعد أمامهم إال الكرتون وما تيّسر 
أطــفــال ومقتنيات  مــن خشب وحــفــاظــات  لهم 
الــتــدفــئــة. وهــو  بالستيكية الســتــخــدامــهــا فــي 
األمــــــر الــــــذي يــنــعــكــس ســلــبــًا عـــلـــى صــحــتــهــم 
ويساهم في انتشار األمــراض، ال سيما منها 
ــاول املــتــطــوعــون  ــحــ الـــربـــو والـــحـــســـاســـيـــة. ويــ
والعاملون في إطار املنظمات اإلنسانية قدر 
اإلمكان، تأمني املساعدات والطعام للعائالت، 
فيما يبقى النقص الدائم في املياه يؤثر على 

النظافة الشخصية والعامة.
لــم يسلم االتــحــاد األوروبـــي مــن االنتقادات 

نــتــيــجــة الــتــقــاعــس فـــي الــتــعــامــل مـــع قضية 
ــيــــة  هــــــــــؤالء، وقـــــــد طـــالـــبـــتـــه مـــنـــظـــمـــات دولــ
بتطبيق حق اللجوء للباحثني عن الحماية 
 
ّ
وبفتح طرقات شرعية وآمنة لهم. ُيذكر أن

شرت لوقف املهّربني 
ُ
دوريات »فرونتكس« ن

اليونانية  الــجــزر  بــني  الــواقــعــة  املنطقة  فــي 
والسواحل التركية، باإلضافة إلى مشاركة 
شمال  لحلف  التابعة  البحرية  الــقــوات  مــن 

األطلسي.
وفي حني ما زالت السلطات اليونانية تنتظر 
واملترجمني وحــراس  اللجوء  وصــول خبراء 

ما زال حادث اختطاف 
الطائرة المصرية 

التابعة لشركة »مصر 
للطيران« يشغل 

المتصفحين. وقد 
استمرّت التعليقات 
الساخرة ما بين من 

طالبت حبيبها بخطف 
طائرة لها »ألن غيري 

ليست أحسن مني«، وما 
بين من رأى أن »هذا 

النوع من الحوادث قد 
ولّى زمنه«. كما دارت 

نقاشات حول اإلجراءات 
األمنية المتبعة 

في المطارات، التي 
هي دون المستوى 
المطلوب، وتعرّض 

الركاب ألخطار في الجو 
»تكاد توازي الكوارث 

التي يتعرّضون لها 
في البرّ«.

يمكن القول إن الملك 
المغربي محمد السادس 
نجح في خلق نوع من 

التصالح مع الماضي، 
خصوصًا بعدما صار 
معتقلون سياسيون 

سابقون جزءًا من الدولة

الرباط  ـ حسن األشرف

خرجوا من الحضيض إلى القصر، ومن القاع 
إلـــى الــقــمــة، ومـــن الــســجــن إلـــى مــنــاصــب بــاتــوا 
قــادريــن فيها على تسيير شــؤون الــبــالد. هم 
املغاربة  السياسيني  املعتقلني  مــن  مجموعة 
الــزنــازيــن  أقبية  بــني  عــاشــوا  الــذيــن  السابقني 
املعتمة والــبــاردة، قبل أن يخرجوا إلــى ضوء 
في  رفيعة  مناصب  على  ويحصلوا  الشمس 

البالد. 
وبعدما ذاق العديد من السجناء السياسيني، 
وخــصــوصــًا خـــالل الــفــتــرة الــتــي يطلق عليها 
املغاربة »سنوات الــرصــاص«، في إشــارة إلى 
وثمانينيات  وســبــعــيــنــيــات  ســتــيــنــيــات  فــتــرة 
الــقــرن املـــاضـــي، طــعــم املــعــتــقــل والــحــرمــان من 
الـــحـــريـــة لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، عـــرفـــوا بــعــد ذلــك 
بأعوام أمورًا جديدة، وخصوصًا حني صاروا 

جزءًا من املناصب الرفيعة في البالد.
ومــــن بـــني املــعــتــقــلــني الــســيــاســيــني الــســابــقــني 
الذين ُمنحوا مناصب رفيعة، الراحل إدريس 
ــلـــك املـــغـــربـــي مــحــمــد  ــذي عــيــنــه املـ ــ بـــنـــزكـــري الــ
السادس رئيسًا للمجلس االستشاري لحقوق 
املعتقل  املنصب  تولى  وفاته،  وبعد  اإلنسان. 
باإلضافة  أحــرزنــي،  أحمد  السابق  السياسي 
إلـــى أســمــاء أخــــرى مــثــل عــبــد الـــقـــادر الــشــاوي 
ــع وإدريـــــــــس الـــيـــزمـــي  ــ ــوديـ ــ وصـــــــالح الــــديــــن الـ

ومحمد الصبار.
الـــســـيـــاســـيـــني  ــلـــني  ــقـ ــتـ ــعـ املـ ــعــــض  بــ  

َ
كـــــــــان وإن 

املهنية  فــي مسيرتهم  نــجــحــوا  قــد  الــســابــقــني 
بعد مرحلة االعتقال السياسي، وأصبحوا من 
رجــاالت الدولة أو سفراء أو دبلوماسيني، لم 
. وكان عهد امللك 

ً
يعرف آخرون نجاحًا مماثال

الراحل الحسن الثاني قد شهد اعتقال العديد 

هيئة اإلنصاف واملصالحة عام 1999، والتي 
درســت حالة 20 ألــف معتقل سياسي سابق، 
لــتــصــرف تــعــويــضــات مـــاديـــة لــهــم وألســـرهـــم. 
بــعــدهــا، عـــني رئــيــســًا لــلــمــجــلــس االســتــشــاري 

مـــن الــنــاشــطــني الــحــقــوقــيــني، وخــصــوصــًا من 
وثمانينيات  سبعينيات  في  اليساري  التيار 
الــقــرن املـــاضـــي. وبــعــد خــروجــهــم مــن السجن 
تغيرت األوضاع في عهد امللك الحالي محمد 
السادس، على خلفية مسلسل املصالحة الذي 

دشنته الدولة.
اختارت السلطات العليا في املغرب شخصية 
الراحل إدريس بنزكري، وهو معتقل سياسي 
ســابــق كــان ينتمي إلــى منظمة »إلـــى األمـــام« 
الــيــســاريــة، وقــضــى فــي الــســجــن 17 عــامــًا من 
أصــل 30 عــامــًا، وأفـــرج عنه عــام 1991، لتبدأ 
املغرب. وساهم  االنتقالية في  العدالة  بعدها 
ــتــــدى الــحــقــيــقــة  ــنــ ــيــــس مــ بــــنــــزكــــري فـــــي تــــأســ
واإلنـــصـــاف، قــبــل أن يــدعــوه املــلــك إلـــى قــيــادة 

لحقوق اإلنسان إلى أن توفي عام 2007.
 سياسيًا 

ً
بعد وفاته، عنّي امللك املغربي معتقال

يساريًا سابقًا في املنصب نفسه، وهو أحمد 
أحــــرزنــــي الـــــذي قــضــى فـــي املــعــتــقــل 15 عــامــًا 
مــن حــيــاتــه. وبــعــد خـــروجـــه، صـــار عــضــوًا في 
املــجــلــس األعـــلـــى لــلــتــعــلــيــم، وعــــني مــســتــشــارًا 
دولـــيـــًا فـــي الـــعـــديـــد مـــن املـــلـــفـــات ذات الــصــلــة 

بالزراعة والتنمية القروية والبيئية.
ــاء األخـــــرى الـــروائـــي عــبــد الــقــادر  ــمـ ومـــن األسـ
الـــشـــاوي، الــــذي يــشــغــل حــالــيــًا مــنــصــب سفير 
قريبًا  أن يصير  ويتوقع  فــي تشيلي،  املــغــرب 
سفير دولة جنوب أفريقيا. وكان قد اعتقل في 
نوفمبر/تشرين الثاني عام 1974، وحكم عليه 
عام 1977 بالسجن عشرين عامًا، ليخرج من 

املعتقل عام 1989، قبل أن يعني في عهد امللك 
محمد السادس سفيرًا للمغرب في تشيلي. 

ــر وهـــو  ــ ــابـــق آخـ وهــــنــــاَك مــعــتــقــل ســـيـــاســـي سـ
صـــالح الـــوديـــع، الــــذي صـــار قــيــاديــًا فـــي أحــد 
ــزاب الــكــبــرى فــي املـــغـــرب، وبــــات مرشحًا   ــ األحـ
البلدان  أحــد  فــي  الــبــالد  لشغل منصب سفير 
األجـــنـــبـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى املــعــتــقــل الــســابــق 
إدريــــس الــيــزمــي الــــذي يــــرأس حــالــيــًا املجلس 
الـــوطـــنـــي لــحــقــوق اإلنــــســــان، والـــكـــاتـــب الــعــام 

للمجلس محمد الصبار. 
ولم تنتِه الئحة األسماء عند هذا الحد. فهناك 
أيضًا محمد صالح التامك، والــذي كان يدعم 
جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو الـــداعـــيـــة إلــــى انــفــصــال 
الصحراء عن املغرب، وقد حكم عليه بالسجن 
عــام 1977 قبل أن يخرج من املعتقل ويتدّرج 
فــي مــنــاصــب رفــيــعــة عــــدة، وقـــد أصــبــح الــيــوم 

املدير العام للسجون. 
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول مــديــر مــركــز الــربــاط 
خالد  واإلستراتيجية  السياسية  لــلــدراســات 
»العربي الجديد«، إنه  الشرقاوي السموني، لـ
بعد اعتالء امللك الحالي الحكم، شرع في اتخاذ 
مجموعة من القرارات التي تعكس إرادته في 
منحت  الدولة  أن  السياسي. يضيف  التغيير 
الذين  السياسيني  للمعتقلني  قــويــة  إشــــارات 
أفــرج عنهم، ثم بــدأت التفكير في إحــداث آلية 
لإلنصاف، وكان ال بد من خلق قنوات اتصال 
اليساريني،  السياسيني  املعتقلني  بعض  مــع 
وعلى رأسهم ادريس بنزكري وصالح الوديع.

املنتدب  الــســابــق  الــوزيــر  أن  السموني  يتابع 
لـــدى وزارة الــداخــلــيــة فـــؤاد عــالــي الــهــمــة لعب 
دور الوساطة فــي اإلقــنــاع بــأن املــغــرب يعرف 
عهدًا جديدًا ومميزًا في ظل حكم امللك محمد 
الــــســــادس، وطـــمـــأن املــعــتــقــلــني الــســابــقــني بــأن 
ــة مــســتــعــدة إلحــــــداث هــيــئــة لــإلنــصــاف  الــــدولــ

واملصالحة.
الــفــتــرة، بدأ  أنــه خــالل تلك  السموني  يضيف 
السابقني  الــســيــاســيــني  املعتقلني  مــن  الــكــثــيــر 
واملحسوبني على اليسار، تغيير مواقفهم من 
النظام، وقد أعربوا عن رغبتهم في االنخراط 
ــــالح الــديــمــقــراطــيــة مـــع املــلــك  فـــي عــمــلــيــة اإلصـ
الـــشـــاب مــحــمــد الـــســـادس. يــضــيــف أنـــه »لــيــس 
املعتقلني  هـــؤالء  بــني  مــن  يــكــون  أن  مستغربًا 
املـــعـــارضـــني لــلــنــظــام ســـابـــقـــًا، رجـــــــاالت دولــــة 
صــاروا أوفياء لها، وخصوصًا بعدما وثقوا 

بأن العهد الجديد سيكون مختلفًا حقًا«. 

تحقيق

فسبكة

مهاجرو إيدوميني
بلوغ وسط أوروبا... آمال تتضاءل

احتجاج تونسي على حظر أكياس البالستيك

قرار الوزارة قد يؤدي 
إلى بطالة اآلالف إذا لم 

تتوفر حلول بديلة

تونس ــ مريم الناصري

ــهـــالك املــــفــــرط ألكـــيـــاس  ــتـ عـــلـــى خــلــفــيــة االسـ
العضوي  للتحلل  القابلة  غير  البالستيك 
في تونس، أصدرت وزارة البيئة التونسية 
األكياس  تلك  توزيع  بمقتضاه  يمنع  قــرارًا 
واستخدامها، ال سيما في املتاجر الكبرى. 
عتمد األكياس القابلة إلعادة 

ُ
وبداًل منها، ت

التدوير أو للتحلل العضوي في زمن وجيز. 
البالستيك في  أكياس  يأتي ذلك مع تناثر 
ــر عــلــى البيئة 

ّ
ــر الــــذي يــؤث املــــدن كــافــة، األمــ

وجمالية املدن واألرياف. وقد أكدت الوزارة 
 األكــيــاس بــاتــت تــهــدد حــيــاة الحيوانات 

ّ
أن

أيضًا، ال سيما تلك التي تبتلعها، فتخنقها.
وزارة  فــي  الحياة  جـــودة  إدارة  مــديــر  ويشير 
 هذه األكياس 

ّ
البيئة، الهادي الشبيلي، إلى أن

فــي حــاجــة إلـــى مــئــات الــســنــني حــتــى تتحلل، 

وهي تسبب كذلك تلوثًا بصريًا وتعكر جودة 
ــــدن واألريـــــــاف ولـــهـــا تــأثــيــرات  الــحــيــاة فـــي املـ
سلبية على عديد من األنواع البحرية. يضيف 
 الحرق العشوائي ألكياس البالستيك تلك، 

ّ
أن

بعضها  غـــازات خطيرة  انبعاث  فــي  يتسبب 
على عالقة بالتغّيرات املناخية.

نــحــو 100 مصنع  بــوجــود  تفيد إحـــصـــاءات 
كيس  مليار  نحو  تنتج  البالستيك  ألكياس 
الــبــالد، و80% مــن تلك األكــيــاس  سنويًا فــي 
ال ُيــــعــــاد تــــدويــــرهــــا، فــيــمــا يــســتــغــرق تــحــلــل 
ــر الـــذي  ــام. وهـــو األمــ الــكــيــس الـــواحـــد 400 عــ
دفــــع املــنــظــمــات الــبــيــئــيــة إلــــى الــتــنــبــيــه حــول 
البيئة، مشددة  األكــيــاس على  خــطــورة هــذه 
الــورق  على ضــرورة استبدالها بأكياس من 

والقماش أو اللجوء إلى القفة التقليدية.
 منع 

ّ
أن البيئة  في هــذا اإلطـــار، أعلنت وزارة 

اســتــخــدام أكـــيـــاس الــبــالســتــيــك غــيــر الــقــابــلــة 
لــلــتــحــلــل الـــعـــضـــوي والــــتــــرويــــج لـــهـــا، ســـوف 
ر سلبيًا على 

ّ
يكون بالتدّرج من دون أن يؤث

ــعــني والـــعـــمـــال. وســـــوف تــمــنــح مهلة 
ّ
املــصــن

بما  ــقـــرار،  الـ تفعيل  قــبــل  للمصنعني  زمــنــيــة 
ــادة الــبــحــث عـــن بــديــل  ــ يــتــيــح لــهــم الـــوقـــت إلعـ
أكــيــاس بديلة غير ضـــارة بالصحة  وإنــتــاج 

والبيئة وقابلة للتحلل العضوي.
على الــرغــم مــن املهلة التي حــّددتــهــا الـــوزارة 
عــزمــهــا  ــا  ــيـــدهـ ــأكـ وتـ  )2017 نـــهـــايـــة  )لـــغـــايـــة 
على مساعدة  الصناعة  وزارة  مع  بالتعاون 
عن  والبحث  التأهيل  إعــادة  في  الصناعيني 
سبل جديدة وآليات جديدة لتصنيع أكياس 
ــعــي 

ّ
 مــصــن

ّ
ــديـــدة صــحــيــة. لـــكـــن بــمــقــايــيــس جـ

ــذلــــك األمــــر  الـــبـــالســـتـــيـــك رفــــضــــوا الــــــقــــــرار، كــ
إلــى عمال تلك املصانع خوفًا على  بالنسبة 

فرص شغلهم.
مــحــمــد فــاضــلــي، يــشــتــغــل مــنــذ 15 عــامــًا في 
ـــه »كغيري 

ّ
أحـــد تــلــك املــصــانــع، يشير إلـــى أن

مـــن الــعــمــال اســتــغــربــنــا قــــرار الـــــــوزارة، الـــذي 
قــد يــــؤدي إلـــى بــطــالــة آالف مــنــا إذا لــم يجد 
 
ّ
ــًا أن ـــعـــون حــــلــــواًل بـــديـــلـــة، خـــصـــوصـ

ّ
املـــصـــن

الــقــرار بأكثرهم«.  أصــحــاب املصانع رفــضــوا 
بالنسبة إليه، »الحل ليس في إغالق املصانع 
لتوعية  الحمالت  ما يكمن في تكثيف  بقدر 
البيئة  املواطن حــول ضــرورة املحافظة على 

وعدم رمي األكياس في الشوارع«.
مــن جــهــتــه، يعمل أمــجــد رمـــزي فــي أحـــد تلك 

 
ّ
املــصــانــع مــنــذ أكـــثـــر مـــن 20 عـــامـــًا. يـــقـــول إن

»قــرار الـــوزارة قد يــؤدي إلــى تسريح عشرات 
الــعــمــال فــي حـــال لــم يــجــد أصــحــاب املصانع 
آلـــيـــات وطـــــرق لــتــصــنــيــع أنــــــواع جـــديـــدة من 
هي  البيئة  »وزارة    

ّ
أن يضيف  البالستيك«. 

النفايات  فــي  التصّرف  عــن  األولـــى  املسؤولة 
ــر أو بـــإيـــجـــاد حــلــول  ــتـــدويـ ــادة الـ ــإعــ ســـــواء بــ

للتصدي لرمي األكياس في الشوارع«.
 »ال غنى 

ّ
أمــا ســالــم، وهــو مــواطــن، فيقول إن

ــه لن  ــ
ّ
لــلــتــونــســي عــن أكــيــاس الــبــالســتــيــك، ألن

 
ّ
يــضــطــر إلـــى شــرائــهــا. حــتــى لــو اضــطــر، فــإن
ـــهـــا 

ّ
ــى أن ــ ســـعـــرهـــا زهـــيـــد جــــــدًا، بـــاإلضـــافـــة إلـ

متوفرة وتسّهل على املستهلك قضاء حاجاته 
اليومية«. ويتابع: »علينا كمواطنني أن نعي 
ها 

ّ
خطورة األكياس على البيئة، خصوصًا أن

اكتسحت بشكل كبير املدن واألرياف. لكن في 
املقابل، ال بّد للبديل أن يراعي املستهلك الذي 
فه مصاريف جديدة، ال 

ّ
لن يقبل بأكياس تكل
سيما تلك الورقية«.

فــي الــســيــاق نفسه، رفــضــت الــغــرفــة الوطنية 
الــوزارة،  البالستيك قرار  لصانعي ومحّولي 
ــرار الـــتـــعـــســـفـــي وغــيــر  ــ ــقـ ــ »الـ ـــ ــ واصــــفــــة إيـــــــاه بـ
املـــســـؤول«. يــقــول رئــيــس الــغــرفــة نـــور الــديــن 
ــرار مــنــع املــتــاجــر الــكــبــرى من  ــ  »قـ

ّ
الــتــركــي إن

ف 
ّ
يخل ســوف  البالستيك،  أكــيــاس  استخدام 

غلق  فــي  التسبب  خصوصًا  خطيرة،  نتائج 
الصناعية، ال سيما  املؤسسات  مــن  عــشــرات 
تــلــك الــتــي تــتــعــامــل بــشــكــل كــبــيــر مــع املــتــاجــر 
الكبرى. والغلق يؤدي إلى بطالة آالف العمال 
ــور األوضـــــــاع االجــتــمــاعــيــة فـــي فــتــرة  ــدهــ وتــ

تشكو البالد من ارتفاع نسبة البطالة«.
 »مــســؤولــيــة 

ّ
ــور الــــديــــن عـــلـــى أن ــ ويــــشــــّدد نـ

التصرف في النفايات تعود في األساس إلى 
وزارة البيئة التي تقتطع نسبة 5% عند كل 
البالستيكية،  األولية  للمواد  توريد  عملية 
ــوال تــوفــر مــداخــيــل هــامــة لـــلـــوزارة  ــ وهـــي أمـ
لــجــمــع الــنــفــايــات الــبــالســتــيــكــيــة والــتــصــرف 
 
ّ
ــبـــالد«. يــضــيــف أن فــيــهــا فــي كــامــل أرجــــاء الـ

»80% من أكياس البالستيك في تونس هي 
والتجارة  التهريب  عن  ناتجة  األســاس  في 
ع منها فقط 20% محليًا. 

ّ
املوازية، فيما يصن

 التصدي لتهريب أكياس البالستيك 
ّ
لذا فإن

الناتجة  البيئية  سوف يخفف من األضــرار 
عنها«.

سجنه بسبب تشابه أسماء دفعه إلى مغادرة سورية. وفي 
لبنان، ما زال يسعى لتأمين العيش الكريم له وألسرته

قصة الجئ

50.250
مهاجرًا بحسب تقدير 

السلطات هم في اليونان 
اليوم، من بينهم أكثر من 

11 ألفًا في إيدوميني.

سجن لتشابه األسماء... 
وهرب إلى الفقر
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فالشمجتمع

أميركيات ال يثقن بالمستشفيات
أنجبن في منازلهن

في الواليات املتحدة، يبدو أن 
نساء كثيرات بنت يفضلن الوالدة 

في بيوتهن. وأعلنت دراسة 
حديثة أن الوالدة خارج املستشفيات صارت 

شائعة في الواليات املتحدة، وخصوصًا 
بني النساء البيض، وقد ُسّجلت 60 ألف 

حالة من هذا النوع عام 2014. وقالت 
املشرفة على الدراسة من مركز ماريالند 
للبحوث السكانية في جامعة ماريالند 

في كوليدج بارك، ماريان مكدومان: 
»أتصور أن ذلك يشير إلى استياء بعض 

النساء املتزايد من مستوى الخدمات في 
مستشفيات الوالدة في الواليات املتحدة«. 

أضافت: »يبدو أنه صعب في الوقت الحالي 
أن تخوض النساء الراغبات في الوالدة 

الطبيعية تجربة مماثلة في املستشفيات، 
إذ هناك حالة والدة قيصرية بني كل ثالث 
والدات«. واستعانت مكدومان في البحث 

ببيانات من 47 والية، باإلضافة إلى 
العاصمة األميركية واشنطن بني عامي 

2004 و2014 للمقارنة بحاالت الوالدة في 
املستشفيات وخارجها. وخالل تلك الفترة، 

زادت نسبة الوالدة خارج املستشفيات من 
أقل من واحد في املائة إلى 1.5 في املائة. 
خالل عام 2014، شهدت البالد 60 ألف 
حالة والدة خارج املستشفيات، منها 
38 ألف حالة في املنزل و18 ألف حالة 

في مراكز التوليد. وقالت الدراسة إن 13 
في املائة ممن أنجنب خارج املستشفيات 
يعانني من البدانة باملقارنة مع 25 ممن 

أنجنب في املستشفيات. ولم تتضمن 
الدراسة الحالية بيانات عن حاالت وفيات 

)Getty :لألمهات أو املواليد. )الصور

الوالدة كانت مؤلمة

يلعبان

لم تألف العالم الخارجي بعد

تكتشفها

اضطرت والدته إلى إنجابه في المستشفى

وهذه ربما أجمل

هذا وقت 
قيلولتها
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MEDIA

مواقع التواصل 
العبرية تحتفي بالقاتل

عندما يسخر اإلعالم 
من النقاب

»#مضايا_الفلوجة_القاتل_
واحد«... دعوات لفك الحصارين

صالح النعامي

ضجــت مواقــع التواصل االجتماعي العبرية 
بمظاهر التأييد الحماسي لقيام أحد جنود 
االحتالل األربعاء املاضي بإطالق النار على 
فتــى فلســطيني جريــح فــي مدينــة الخليــل، 
وقتلــه، وهــو الحــدث الذي وثقته كاميرا أحد 
الشــباب الفلســطينيني فــي املدينــة. وقــد عّبر 
ساســة وضبــاط وصحافيــون ومدونون عن 
إعجابهــم بمــا أقــدم عليــه الجنــدي، وطالــب 
بعضهــم بمنحــه »وســام البطولــة« فــي حــني 

خلع عليه البعض صفة »الصديق«.
ونشــر العقيــد املتقاعــد ران ليفــي، الــذي قــاد 
ألوية صفوة في سالح املشاة، على صفحته 
على »فيسبوك« عريضة تدعو ملنح الجندي 
القاتــل »وســام البطولــة«، علــى اعتبــار أن مــا 
أقــدم عليــه يمثــل »الســلوك الطبيعــي« الــذي 
يجــب أن يقــوم بــه كل جنــدي.  وزعــم ليفــي 
وقنــوات  اإلعــالم  وســائل  تنافســت  الــذي 
التلفزة على استضافته بأن 50 ألف شخص 
قــد وقعــوا علــى العريضة. وقــد جاهر كل من 
وزيــر التعليــم نفتالــي بنيت ووزيــرة الثقافة 
والرياضــة ميــري ريغف ووزير الدولة أوفير 

كينوس بتأييد ما قام به الجندي.
وعلــى حســاباتهم علــى تويتــر أخــذ كل مــن 
بنيــت وريغــف أوكينــوس بطــرح املســوغات 
شــك  ال  وممــا  الجنــدي.  لدعــم  دعتهــم  التــي 
فيــه أن أبــرز الذيــن لعبوا دورًا في التحريض 
إبــراز  خــالل  مــن  الفلســطينيني  قتــل  علــى 
النائــب  القاتــل هــو  مظاهــر الدعــم للجنــدي 
الســابق الحاخــام ميخائيــل بــن آرييــه، الــذي 
منصــة  إلــى  »تويتــر«  علــى  حســابه  حــول 
لحشــد التأييد وتنظيــم الفعاليات املناصرة 
الدعــوة  صــورة  آرييــه  بــن  ونشــر  للجنــدي. 
أن  اعتبــر  حيــث  املظاهــرة،  فــي  للمشــاركة 
التخلــف عــن املشــاركة ســيعد بمثابة »غرس 
سكني في ظهر الجندي الذي دافع عن شعب 
إســرائيل بأســره«. أمــا بــاروخ مارزيــل، زعيم 
فــي  يقطــن  والــذي  اإلرهابيــة،  »كاخ«  حركــة 
الجيــب االســتيطاني في الخليــل فقد تباهى 
بأنــه صافــح الجنــدي بعيد إطالق النار على 
الفتــى الفلســطيني الجريــح. ونشــر مارزيــل 
علــى حســابه علــى »تويتــر« فيديــو يظهــره 
وهــو يصافــح الجنــدي، حيــث كتــب أنــه كان 
عليــه احتضــان الجنــدي وتقبيلــه بســبب مــا 
أقــدم عليــه. وقــد انضــم اتحــاد شــبيبة حــزب 
االئتــالف  فــي  املشــارك  اليهــودي«،  »البيــت 
الحاكم إلى حفلة االحتفاء بالجندي القاتل، 
الفعاليــات  فــي  للمشــاركة  دعــا  أنــه  حيــث 
التــي تنظــم مــن أجــل دعــم الجنــدي والدعــوة 
إلطــالق ســراحه وعــدم محاكمتــه. وقــد تبــني 
أن الجنــدي القاتــل، الــذي لــم يتــم الكشــف عن 
اسمه بعد، كان ناشطًا على مواقع التواصل 
االجتماعــي، حيــث بــرز مــن خــالل مناشــيره 

تطرفه الديني.
أبرموافيتــش،  أمنــون  الصحافــي  وكشــف 
كبيــر املعلقــني فــي القنــاة الثانيــة النقــاب عن 
أن الجنــدي كان يكثــر مــن كتابــة التعليقــات 
على املناشــير الواردة في الصفحة الرسمية 
تنفــذ  التــي  اإلرهابيــة  »الهفــا«  ملنظمــة 
فــي  ســيما  الفلســطينيني،  ضــد  اعتــداءات 
القــدس. وحســب مــا قالــه أبراموفيتش خالل 
مشــاركته فــي برنامــج »أســتوديو الجمعــة« 
مســاء الجمعــة املاضــي، فقــد ســجل الجنــدي 
كان  »الهفــا«  ملنظمــة  بمنشــور  إعجابــه 
حــزب  زعيمــة  غالــؤون،  زهافــا  لطــرد  يدعــو 

»ميريتس« اليسارية لغزة. 
املعلــق  دانئيــل،  رونــي  قــال  ناحيتــه  مــن 
البرنامــج  نفــس  فــي  القنــاة  فــي  العســكري 
الجنــدي  عليــه  أقــدم  مــا  فهــم  يمكــن  ال  أنــه 

منوعات

 رصد

على الشبكة

تونس

تغريد

دون األخــذ بعــني االعتبــار حقيقــة أن مواقــع 
التواصــل االجتماعــي العبريــة اهتمت كثيرًا 
األكبــر  الحاخــام  أصدهــا  التــي  بالفتــوى 
إلســرائيل إســحاق يوســيف مؤخــرًا؛ والتــي 
طالبــت جنــود االحتــالل بإطــالق النــار علــى 
كل فلســطيني يحمــل ســكينًا حتــى لــو كان 

األمر بخالف تعليمات قيادة الجيش.

خولة العشي

تثير قضية ارتداء النقاب في األماكن العامة 
جــداًل ملحوظــًا فــي تونــس حتى اليــوم، وقد 
اتخــذت أبعــادا عديدة، خاصــة مع ارتباطها 
بقضايــا أمنيــة، تزامنــًا مــع حــدوث عمليــات 
إرهابيــة متواتــرة في جهات عديدة بالبالد. 

وكان حزب حركة املشــروع قد اقترح مؤخرًا 
فــي  النقــاب  ارتــداء  يمنــع  قانــون  مشــروع 
األماكــن العامــة، هــذا املشــروع لقــي تجاوبــًا 
مــن شــريحة هامــة مــن التونســيني، كمــا كان 

مادة للحوارات التلفزيونية واإلذاعية.
املواطــن  حــق  التونســي  الدســتور  يحمــي 
فــي ممارســة طقوســه الدينيــة، حيــث ينــص 
الفصــل الســادس منه علــى أن »الدولة راعية 
والضميــر  املعتقــد  لحريــة  كافلــة  للديــن، 
أن  غيــر  الدينيــة«،  الشــعائر  وممارســة 
هــذه  لــكل  اســتثناءات  وضــع  الدســتور 
احتــرام  خانــة  فــي  تصــب  التــي  اإلجــراءات 
حقــوق اإلنســان، حيــث جاء فــي الفصل الـ49 
»القانــون  أن  الحقــوق والحريــات،  بــاب  مــن 
بالحقــوق  املتعلقــة  الضوابــط  يحــدد 
الدســتور  بهــذا  املضمونــة  والحريــات 

وممارستها بما ال ينال من جوهرها«. 
تونــس  دســتور  مــن  الـــ29  الفصــل  ويمنــع 
ضــد  قانونيــة  إجــراءات  اتخــاذ  الجديــد 
املواطنــني بــدون إثبــات الجــرم، حيــث ينــص 
الفصــل الـــ29 منــه علــى أنــه »ال يمكــن إيقــاف 
شخص أو االحتفاظ به إال في حالة التلبس 
بحقوقــه  فــورا  وُيعلــم  قضائــي،  بقــرار  أو 

وبالتهمة املنسوبة إليه«.
التونســيات  املنتقبــات  تجــد  جديــد،  ومــن 
أنفســهن فــي حالــة مــن العزلــة وفــي مواجهة 
التعاطــي  مــع  خصوصــا  املختلفــة،  التهــم 
التجــاري مــن بعــض وســائل اإلعــالم لهــذه 
القضيــة، إضافــة إلــى صمــت الناشــطني فــي 
مجــال حقــوق اإلنســان أمــام نــداءات فئــة من 
النســاء التونســيات. فمؤخــرا قامــت إحــدى 
بإجــراء  الخاصــة  التلفزيونيــة  القنــوات 
إلــى  باإلضافــة  منتقبــة،  مــع ســيدة  مقابلــة 
أحد الناشــطني الحقوقيني، وهو الصحافي 
حسن بن عثمان، الذي لم يتورع عن تعنيف 
جنســية  إيحــاءات  عبــر  لفظيــا،  املنتقبــة 
ومقــدم  الحاضــر  الجمهــور  معهــا  تفاعــل 
الفقرة الصحافي مراد الزغيدي. هذا املشهد 
املتكــرر فــي اإلعــالم التونســي رافقــه صمــت 
مــن طــرف الناشــطني الحقوقيني في تونس، 
رغــم أهميــة املســألة ومســها املباشــر بكرامة 

تونسيات اخترن لباسا يمثل معتقداتهن.
النقــاب  قضيــة  مــع  اإلعــالم  تعامــل  وعــن 
الناشــطة  قالــت  الشــخصية،  والحريــات 
البريبــري،  مريــم  والصحافيــة  الحقوقيــة 
اإلعــالم  »وســائل  الجديــد«:  »العربــي  لـ
التونســية فــي أغلبهــا بعيــدة كل البعــد عــن 
مــع  والعلمــي  واملحايــد  املهنــي  التعاطــي 
القضايا الجادة، نظرا ألنها تمثل توجهات 
بعــض  وتعامــل  السياســية.  أصحابهــا 
املنتقبــات  مــع  املهنــي  غيــر  الصحافيــني 
يــدل علــى ضعــف  والتقليــل مــن احترامهــن 
املوقــف  بــني  وخلطــه  اإلعالمــي  أطروحــة 
الذاتي واملوضوعي، وهو ما يثبت أن اإلعالم 
التونسي ال يزال بحاجة إلى تمرين وإعادة 
هيكلــة«. مــن جهــة أخــرى، أكــدت الصحافيــة 
إيمــان  التونســية،  فــي صحيفــة »الضميــر« 
»العربي الجديد«، أن »إعادة الشعب  غالي، لـ
التونســي إلــى الــوراء عبــر قضايــا عقائديــة 
يخــدم  أمــر  هــو  النقــاب،  كقضيــة  مفتعلــة، 
أن  خصوصــا  معينــة،  سياســية  أجنــدات 
الدستور التونسي قد حسم النقاش في هذا 
األمــر«. وحــول التعاطــي الحقوقــي مــع هــذه 
التونســيون  »الحقوقيــون  قالــت:  املســألة، 
يكيلــون بمكيالــني فــي مــا يتعلــق بالحقــوق 
الفرديــة حســب مــا يمكنهــم ربحــه مــن أرباح 
ماديــة«. ووصفت الصحافية أغلب ناشــطي 
»الفقاقيع التي  حقوق اإلنســان في تونس بـ
علــى  تعمــل  انتخابيــة  ملشــاريع  تؤســس 

تقسيم الشعب لصالحها«.

العربي الجديد 

باســم  الشــعوب  يقتلــون  حــدودًا،  يعــرف  ال  إجرامهــم  »ألن 
مواقــع  علــى  ناشــطون  أطلــق  الكلمــات  بهــذه  الشــعوب«، 
التواصــل حملــة دعــم لــكل مــن مضايــا الســورية والفلوجــة 
العراقيــة، بســبب التجويــع والتهميــش والظلــم الــذي يخيــم 
على املدينتني منذ أشهر عديدة وسط صمت وإهمال دولي. 
وانتشــر وســم »#مضايا_الفلوجة_القاتل_واحد« للمشاركة 
بالحملــة التضامنيــة، ولتحريــك الــرأي العــام ونقــل مأســاة 
املحاصرين في املدينتني، حيث »الجريمة مشتركة« بحسب 
الناشطني. عدد كبير من املغّردين تفاعل مع الوسم، وكتبت 
أســاليب  إن  اإلنســاني،  الدولــي  القانــون  »بحســب  ميرنــا: 
القتــال املســتخدمة فــي ســورية مــن حصــار وتجويــع ترقــى 
إلى مستوى جريمة حرب #مضايا_الفلوجه_القاتل_واحد« 
فيمــا قالــت الرا: »حتــى فــي 2016 تجــد مــن يمــوت فــي مــكان 
مــا فــي هــذا العالــم البائــس، أطفــال ونســاء ورجــال يموتــون 
رت الحمــالت التي نددت بحصار 

ُ
قهــرًا وظلمــًا وجوعــًا«. وكث

»#الفلوجة_تقتل_جوعــا«،  حملــة  ومنهــا  مؤخــرًا  الفلوجــة 
التــي  هدفــت إلــى إيصــال صرخــة األلــم والجــوع مــن أهالــي 

الفلوجــة لتصــل إلــى املجتمــع الدولــي واملنظمــات اإلغاثيــة 
واإلنسانية حيث استمر انتشار الوسم أليام عديدة.

حمــالت  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  ســبقتها  كمــا 
مختلفــة دعــت املجتمــع الدولــي إلــى التدخــل إلنقــاذ عشــرات 
آالف املحاصريــن فــي مضايــا وفــي بلــدة بقــني القريبة منها، 
التبرعــات  لجمــع  الحمــالت  عشــرات  طلقــت 

ُ
وأ ســورية.  فــي 

ألهالي مضايا، إلعانة العائالت الفقيرة على الحصول على 
املواد الغذائية والطبية والتدفئة. 

لتســليط  التواصــل  شــبكات  علــى  التركيــز  أســباب  وعــن 
الضــوء علــى مــا يحصــل، أكــد عــدد كبيــر مــن الناشــطني عبر 
صفحاتهم الشــخصية أن صفحاتهم باتت الطريقة األســرع 
الفلوجــة  عــن تداعيــات حصــار  الصــوت والكشــف  إليصــال 
مثــال، ولتكريــس الجهــود إلنقاذهــا، بعد أن اســتنفدت كل ما 
لديهــا، فحتــى النباتــات مثــل الخبــاز والحشــائش نفــدت، ما 
دفــع األهالــي إلــى تنــاول أوراق األشــجار، وهــو أمــر مشــترك 
ذّكــر الناشــطني بمأســاة عــدة بلــدات ســورية منهــا مضايــا 
التــي  الصــور  إلــى  باإلضافــة  الشــرقية،  والغوطــة  وحمــص 
انتشــرت ألســابيع على شبكات التواصل حيث وثقت تناول 

السكان أوراق شجر ونبات أيضًا.

كان الجندي القاتل 
ناشطًا على مواقع 
التواصل االجتماعي

اإلعالم التونسي
ال يزال بحاجة إلى تمرين 

وإعادة هيكلة
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ُوصفت الصورة التي التقطها الرجل 
البريطاني مع خاطف الطائرة المصرية، 

بأنها »أفضل سيلفي على اإلطالق« بعد أن 
انتشرت على مواقع األخبار ووسائل التواصل 

االجتماعي. وقال بن إينيس إنه أراد أن يوثق 
اللحظات ويحافظ على هدوئه وابتسامته 

في مواجهة الشدائد، وأضاف أنه طلب من 
أحد أفراد طاقم الطائرة أن يترجم للخاطف 

رغبته في التقاط صورة معه.

في لبنان، تصّدر وسم »#غسان_سالمة_
لليونيسكو« لوائح األكثر تداوًال بعد تخلي 

الحكومة اللبنانية عن ترشيح الدكتور 
غسان سالمة لمنصب األمين العام لمنظمة 
اليونيسكو، حيث عبّر عدد من الناشطين عن 

آرائهم بالخطوة، وكتبت عليا »على الدول 
العربية تبني ترشيح #غسان_سالمة_لليونيسكو، 

فكما هو يحمل هم لبنان لطالما حمل 
عروبته وقضاياها معه«.

عالميًا، كُثر استخدام وسم »#يوم_األرض« 
بالتزامن مع الذكرى التي تحييها فلسطين 

والعالم سنويًا، وأعاد المغّردون نشر الصور 
واألغاني الوطنية مذكرين بأهمية الوطن 
واألرض حيثما تواجد اإلنسان. وقال الكاتب 

ياسر الزعاترة »بالدم رويت هذه األرض من 
بحرها لنهرها. عليها شعب لم يبخل بالتضحية 

من أجل طهرها. سينتصر يومًا، مهما طال ليل 
الغزاة«.

)Getty( تجد المنتقبات التونسيات أنفسهن في حالة من العزلة



الــذي  اللبناني  القضاء  مــســار  وتنقل  جـــدًا، 
ــا مــــن الـــفـــســـاد، وهــــــذا مــا  يـــعـــانـــي هــــو أيـــضـ
تناولته لسنوات في برنامجها األسبوعي 
عــلــى قــنــاة »الـــجـــديـــد« نــفــســهــا. تــقــول عــيــد: 
»ينقل املسلسل وقائع حقيقية حصلت في 
الشخصيات  وكــل  املحلي،  الفساد  صناعة 
أصحابها  سيدركها  العمل  يتناولها  التي 
فـــردًا«.  فـــردًا  الــواقــع  أرض  على  الحقيقيون 
اســتــعــانــت عــيــد بــالــكــاتــب الــــســــوري، بــال 
شـــحـــادات، الـــذي كــتــب الــســيــنــاريــو بطريقة 
تـــتـــمـــاشـــى مــــع أحــــــــداث الـــقـــصـــة والـــوقـــائـــع 
دت كل التفاصيل التي أشرف  الخاصة، وأيَّ
ــامــــة شــهــاب  ــــوري، أســ ــسـ ــ عــلــيــهــا املــــخــــرج الـ
ـــنـــفـــذ لــلــمــســلــســل، عــمــاد 

ُ
الـــحـــمـــد. املـــنـــتـــج امل

جــمــعــة، وهـــو صــهــر مــالــك قــنــاة »الــجــديــد«، 
»العربي الجديد«، إنه  تحسني خياط، قال لـ
يعّول كثيرًا على الدراما اللبنانية من خال 
»كواليس املدينة«، وهو يريد الدخول بهذا 
اإلنتاج إلى كافة الدول العربية واألوروبية 
ــد أن أعـــمـــالـــه  ــ ــؤّكـ ــ ــان، ويـ ــتـ ــانـــسـ ــغـ وحــــتــــى أفـ
كصاحب شركة إنتاج GROUP، وصلت إلى 

أفغانستان وكردستان، وأمنيته أن يوصل 
الدراما اللبنانية املحلية إلى هناك أيضا.

ال يــخــشــى جــمــعــة مـــن الــتــبــعــات الــقــضــائــّيــة 
واألمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الـــاحـــقـــة لــعــمــلــّيــة 
ــعـــــي، الــــــــذي ُبـــنـــيـــت عــلــيــه  ــواقـــ ــاط الـــ ــ ــقــ ــ اإلســ
أحـــداث مسلسل »كــوالــيــس املــديــنــة«، يقول: 
اللبناني رخصة  الــعــام  األمـــن  »لــقــد منحنا 
أكــثــر مــن مائتي  للتصوير، وتــواجــدنــا فــي 
مــوقــع تــصــويــر، ثــم جـــاءت املــوافــقــة مــن قبل 
اإلدارة العامة لألمن العام ممثلة في املدير 
العام، اللواء عباس إبراهيم، ونحن ال نخاف 
 :

ً
الكام قائا من أحــد«. ويصّعد جمعة في 

ربيع فران

بدأ مساء أمــس، األربعاء، عرض 
ــلـــي  ــي املـــحـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــل الــ ــســ ــلــ ــســ املــ
»كــــوالــــيــــس املـــــديـــــنـــــة«. ال يـــبـــدو 
الـــعـــنـــوان مــثــيــرًا لــلــجــدل، لــــوال الــتــســريــبــات 
التي بّينت أن العمل الذي كتبته الصحافّية 
التي تقّدم منذ  اللبنانّية، غــادة عيد، وهــي 
ســــنــــوات بـــرنـــامـــج »الــــفــــســــاد« عـــلـــى مــحــطــة 
بالتفاصيل  ســيــروي  اللبنانية،  »الــجــديــد« 
قـــّصـــة أشـــهـــر مـــصـــرٍف مـــن مـــصـــارف لــبــنــان 
الذي طاولته يد الفساد السياسي واألمني 
والــقــضــائــي إبــــان الــوصــايــة الــســورّيــة على 
لبنان. وما أنتجته تلك الحقبة من مشاكل، 
ــزٌء مـــن الـــوطـــن الــعــربــي  ــ ــزال لــبــنــان وجــ ــ ال يـ
دخلت  القضية  وأن  السيما  منها،  ُيــعــانــي 
فــي مــتــاهــة الــتــحــقــيــقــات الــخــاصــة باغتيال 
رئيس وزراء لبنان األسبق، رفيق الحريري، 

عام 2005.
الحب  وال  الفساد،  مــع  القانون  يجتمع  »ال 
ــا  ــمـ ــــن، الــــتــــســــويــــات دائـ ــكـ ــ ــــع الــــخــــيــــانــــة، ولـ مـ
مـــا تــجــد طــريــقــهــا بـــني الــتــوفــيــق بـــني هــذه 
عِرف 

ُ
ت الصيغة  بهذه  املتناقضة«.  الصيغ 

نفسها. طعنات  باملسلسل  الخاّصة  النبذة 
غــــدٍر عــلــى حــســاب الــضــعــفــاء واملــشــبــوهــني 
والجادين.  واملفسدين  الفاسدين  لصالح 
انعكاس  هــي  املدينة،  كواليس  ات  شخصيَّ
ــؤلــــم والـــحـــقـــيـــقـــي. وتـــــدور  ــع املــ ــ ــواقـ ــ لـــهـــذا الـ
أحــداث العمل في صــراع درامــي بني الخير 
ــار اإلطـــاقـــيـــة الــنــمــطــيــة،  ــ ــــارج إطـ والـــشـــر، خـ
وذلــــــك فــــي مـــســـاحـــات حـــســـاســـة وعـــاقـــات 
وملفات شائكة، كثير منها لم يتم التطرق 
إلــيــهــا فـــي الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة مـــن قــبــل. من 
هـــنـــا، يـــدخـــل الــعــمــل فـــي كــوالــيــس الــســلــطــة 
والنفوذ، البعيدة عن األعني. ال تريد كاتبة 
الـــقـــصـــة، غـــــادة عـــيـــد، االعــــتــــراف بــــأن قصة 
ــي قـــصـــة املـــصـــرف  ــة«، هــ ــنــ ــديــ »كــــوالــــيــــس املــ
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تــؤكــد  لكنها  نفسها، 
مــــرآة حــقــيــقــيــة للمجتمع  املــســلــســل هـــو  أن 
ــيــــرة. وتــشــيــر  الــلــبــنــانــي فـــي الـــســـنـــوات األخــ
 اإلســقــاطــات فــي املــســلــســل حقيقية 

ّ
إلـــى أن

يبلغ طول الجدارية 
التي دخلت موسوعة 

غينيس 2304 متر

يبلغ طول المسلسل 30 
حلقة، وسوف يعرض 4 

مرات في األسبوع

2223
منوعات

للذين سيستفزهم  أو  للمنتظرين،  »وأقــول 
الــــعــــمــــل »مـــــــا تــــجــــربــــونــــا«. وحــــــــول مــعــنــى 
كــلــمــة »ال تــجــربــونــا«، يــضــيــف جــمــعــة: »إن 
كــانــت املــواجــهــة قــضــائــيــة، فنحن جــاهــزون 
بالطبع  أتــمــنــى  وال  الــقــضــائــّيــة،  للمواجهة 
الـــدخـــول فــي مــثــل هـــذه املـــعـــارك، لــكــن يجب 
التنّبه والحذر والتحضير، ألي »شوشرة« 

قد تأتينا بعد بداية عرض املسلسل«. 
ُجــمــعــة: »نــحــن عملنا بــجــد، وبــرؤيــة  يكمل 
فنية درامية تتناسب مع واقعنا، بعيدًا عن 
أي رغبة في إثارة قاقل وحساسيات ضيقة. 
املسلسل كــمــا تــحــدثــت كــاتــبــتــه، غـــادة عيد، 
يتناول قضية الفساد الذي نعانيه جميعا 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، ومــــن خـــالـــه ســنــكــون 
على تماس مــع الــنــاس فــي رؤيــة معاصرة، 
ــة الـــحـــمـــد«.  ــامــ ــرج، أســ ــ ــخـ ــ ـ

ُ
أشــــــرف عــلــيــهــا امل

»الجديد«،  قناة  بمحامية  ُجمعة  يستعني 
ــي املـــؤتـــمـــر  مــــايــــا حـــبـــلـــي، الــــتــــي شــــاركــــت فــ
املسلسل  قانونية على  كُمشرفة  الصحافي 
الذي يبلغ ثاثني حلقة، وسيعرض 4 مرات 
لّبس،  املمثلة، كارمن  في األســبــوع. وتشير 

عن مشاركتها في املسلسل، بأنها لم تتردد 
في املوافقة على العمل. وقالت لّبس »نحن 
كــلــبــنــانــيــني مـــتـــورطـــون فـــي هــويــتــنــا أواًل، 
فالفساد يحيطنا من جميع الجهات. هناك 
أفعال ومواقف وقضايا من املعيب أن تبقى 
فـــي الــخــفــاء بــالــطــريــقــة الــتــي تــحــصــل، ثمة 
معطيات إيجابية سينقلها العمل الدرامي 
في إطار من التشويق، والحّس األقرب إلى 
ميرفا  املمثلة  أمـــا  مـــواربـــة«.  دون  الحقيقة 
ولو  إثبات،  استطاعت  التي  فهي  القاضي، 
بطريقة غير مباشرة، أن املسلسل يصل إلى 
حـــدود قضية إفـــاس »بــنــك املــديــنــة«. قالت 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــل  مــيــرفــا الــقــاضــي لـــ
ما سمعتموه عن املسلسل صحيح«. وقال 
ــق: »ال أعتبر أن اإلضـــاءة 

ّ
املــمــثــل، عــمــار شــل

ــة.  عــلــى مــســألــة الـــفـــســـاد فـــي املــجــتــمــع ورطــ
على العكس من ذلــك، هــذا العمل يمس كل 
شخٍص يجد أنه ناجح وماهر في الفساد، 
أوافــق على  أن ينجو بنفسه. ال  ويستطيع 
ــوا فـــي هــــذا الــعــمــل بــنــاء  أن املــمــثــلــني تـــورطـ
على خوفهم من تداعيات أحداث املسلسل، 
ألننا كلنا كممثلني ضد الفساد، وعلينا أن 
الــرأي  ــه 

ُ
وتــواِفــق آرائــنــا«.  نتحمل مسؤولية 

التي عانت وفق  أبــي كنعان،  لة ســارة 
ّ
املمث

ــســتــحــِكــم فــي لــبــنــان، 
ُ
كــامــهــا مــن الــفــســاد امل

م بالشكر واالمتنان  ل من تقدَّ لذلك، كانت أوَّ
بظلم  لشعورها  عيد،  غــادة  القصة،  لكاتبة 

الفساد.
ــال: »الــفــســاد  ــ املــمــثــل مـــجـــدي مــشــمــوشــي، قـ
ــابــــض عـــلـــى صـــــدورنـــــا كـــلـــبـــنـــانـــيـــني، وال  قــ
ــة الـــنـــفـــايـــات املــنــتــشــرة  يــقــتــصــر عــلــى قــضــيَّ
ى ذلــك إلــى كواليس  في الــشــوارع، بل يتعدَّ
خفّية، منها على سبيل املثال، تاقي مياه 
الـــصـــرف الــصــحــي مـــع مـــيـــاه الـــشـــرب تحت 
هـــذه  يـــعـــالـــج  ســــــوف  واملـــســـلـــســـل  األرض، 
بأسلوب  الــحــّســاســة،  االجتماعّية  القضية 

درامي وفني«.
من:  كل  املسلسل  في  البطولة  دور  يتقاسم 
كارمن لّبس، وعمار شلق، سارة أي كنعان، 
ومــيــرفــا الــقــاضــي، وطـــال الــجــردي، وخالد 

السيد، ومجدي مشموشي.

I I

موسيقىدراما

رصدفعالية

على تصريحات  املضادة  الفعل  ردود  طغت 
املـــغـــنـــيـــة اإلمــــــاراتــــــيــــــة أحــــــــــام، ضـــــد لـــبـــنـــان 
واللبنانيني، أمس الثاثاء، على أبرز املحطات 
التلفزيونية اللبنانية. حيث اختارت الفنانة 
الرد، في الساعة الثامنة مساء، ضمن نشرة 
أخبار تلفزيون »الجديد«، فسبقت برنامجي 
ــان سببا  ــرم، الــــذي كـ »هـــيـــدا حــكــي« لـــعـــادل كــ
ــبـــوع املــاضــي،  مــبــاشــرًا فـــي تــصــريــحــهــا األسـ
 ،LBCI وبــرنــامــج آخـــر ُيـــعـــرض عــلــى شــاشــة
بـــعـــنـــوان »لـــهـــون وبــــــس«، مـــن تــقــديــم هــشــام 

حداد.
، أنــــهــــا لــــم تــقــصــد 

ً
أوضــــحــــت أحــــــــام، بـــــدايـــــة

لبنان،  تــراٍب واحـــدٍة من  ة  ذرَّ اللبنانيني، وال 
ــلـــمـــة »شـــــحـــــاذيـــــن« فــي  فـــــي اســــتــــخــــدامــــهــــا كـ
»التغريدة«. بل هي فقط ردت على عادل كرم، 
ة  الذي أهانها في برنامجه، وعلى الصحافيَّ
نضال األحــمــديــة. رّد حـــازٌم مــن أحــام وضع 
ــاب مـــن كــانــت  ــ ــروف، وأصــ ــحــ الـــنـــقـــاط عــلــى الــ
 أحام لم تنَس إظهار 

ّ
تقصدهم أحام. كما أن

االسرائيلي  االحــتــال  إلــى  العالم  أنــظــار  لفت 
املستمر على األراضي الفلسطينية، والتنبيه 
إلى املخاطر التي تتعرض لها املدينة املقدسة.

تجسيمهما  تم  العمود،  وبــاب  الصخرة،  قبة 
فـــي واجـــهـــة الـــجـــداريـــة األضـــخـــم فـــي الــعــالــم، 
وأحاطت بها مئات الرسومات على الجدارية 
التي لفت أرض الكتيبة. وظهرت فيها فتيات 
يدافعون  ان  بَّ

ُ
وش الفلسطيني،  الثوب  يلَبْسن 

عــــن األقــــصــــى بــــصــــدور عــــاريــــة، مــســتــخــدمــني 
الــرســومــات على  واملــقــاع. واجتمعت  الحجر 
األلــم  للداللة على  األبــيــض واألســـود  اللونني 
وظهرت  املحتلة،  املــديــنــة  قلب  يعتصر  الـــذي 
فــيــهــا لـــوحـــات رســمــت عــلــيــهــا مــديــنــة الــقــدس 
وأسوارها العتيقة، وكتب عليها »لك األشواق 
يا قدس، فداك الروح والنفس«، »عيوننا إليِك 

ترحل كل يوم«.
ــــوار الـــتـــربـــوي الــتــابــع  وتـــقـــول مـــديـــرة مـــركـــز نـ
الــفــرا،  نــجــوى  الــحــر،  الثقافة والــفــكــر  لجمعية 
ــة، أن الــفــكــرة  ــداريــ ــجــ ــكـــرة الــ ــــي صـــاحـــبـــة فـ وهـ

غزة ـ عالء الحلو

ــئــــات الــفــلــســطــيــنــيــني أمـــــــام أطــــول  تــجــمــهــر مــ
ــاريـــخ مــديــنــة  جــــداريــــة فـــي الـــعـــالـــم، تــحــاكــي تـ
ــا،  ــرهــ ــاضــ ــة ومـــاضـــيـــهـــا وحــ ــلـ ــتـ الـــــقـــــدس املـــحـ
املدينة،  ــال  وآمـ آالم  رسوماتها  عبر  وتعكس 
والتي تم إطاقها غربي مدينة غزة، في ذكرى 
يوم األرض الذي يصادف الثاثني من مارس/ 
آذار الجاري. الجدارية التي شارك في رسمها 
قطاع  من  فلسطينية  وفنانة  فنان   300 نحو 
غــــزة، بــطــول 2304 أمـــتـــار، نــفــذهــا مــركــز نــوار 
التربوي التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، 
وذلــك من أجــل تسليط الضوء على األوضــاع 
التي تمر بها املدينة املحتلة، والتي تتعرض 
ألبـــشـــع املــــمــــارســــات االســـرائـــيـــلـــيـــة. ويـــهـــدف 
ــة، عــلــى كــســر الــرقــم  ــداريـ الــقــائــمــون عــلــى الـــجـ
القياسي ألطول جدارية في العالم، وهو 2200 
متر، لتتخطاه بأكثر من 104 أمتار، من أجل 

لبنان  تجاه  بمحبتها  والتذكير  مشاعرها، 
ـــهـــا لـــم تــلــتــِزم وعــائــلــتــهــا، 

َّ
وشــعــبــه، وكــيــف أن

بطلب حكومة اإلمارات بعدم سفر املواطنني 
اإلماراتيني إلى لبنان ألسباب أمنية. وقالت 
 الـــظـــروف 

ّ
ــز ــ ــنـــت فــــي لـــبـــنـــان فــــي عـ أحـــــــام: »كـ

أحــب هذا  السّيئة، ألنني  األمنّية  واألوضـــاع 
الشعب واألرض، ووصفت لبنان بأنه فيروز 

ووديع الصافي وجبران خليل جبران«. 
كــام أحـــام، الـــذي سبق عــرض حلقة »هيدا 
الفعل  ردود  مــن   

ً
قليا هـــّدأ  سجلة، 

ُ
امل حــكــي« 

أرخــت  فيما  اللبنانيني،  قبل  مــن  املستنكرة 
لعادل  مــجــددًا  الحبل  التلفزيونية  املــر  قــنــاة 
كرم، كي يشن هجوما عنيفا على أحام، خرج، 
ــار األدبـــيـــات الــتــلــفــزيــونــيــة.  ، عـــن إطــ

ً
صـــراحـــة

ُمنددة على صفحات  كــرم ردود فعل  ى 
ّ
وتلق

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وصــلــت إلـــى مطالبة 
البعض بالتضامن مع أحــام واالعــتــذار عن 
هذا الكّم من الشتائم األقرب إلى العنصرية، 

والتي ال تمّت للنقد بصلة.
ومحايد  مؤيد  بني  اللبنانيون  انقسم  هكذا 
ــرم وزمــيــلــه  ــادل كـ مــن تــصــريــح أحــــام ورد عــ
مــيــشــال حــــــداد، وذلـــــك بــعــد تــصــريــح أحـــام 
ــــن« و»بـــائـــعـــي  ــاذيـ ــ ــــحـ ــــشـ ــهــــور حــــــول »الـ ــشــ املــ
الـــفـــافـــل«. انـــقـــاٌب حــقــيــقــي حـــصـــل، فــهــنــالــك 
ــوا نـــهـــايـــة األســــبــــوع املــــاضــــي أحــــام  ــ مــــن دعــ
إلــى االعـــتـــذار، وتــضــامــنــوا معها فــي املوقف 
ضـــد تــصــريــحــات كــــرم وحــــــداد، الــتــي جـــاءت 

لصالحها بالطبع.
ربيع...

املفتوح  الدولي  املعرض  تنظيم  بعد  تبلورت 
الــعــام املــاضــي، والـــذي تحدث عن  للجداريات 
مدينة القدس، وفي إيجاد أكبر جدارية تدخل 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية، من أجل 

لفت أنظار العالم للقضية الفلسطينية.
الجمعية  أن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ وتـــوضـــح 
قــامــت بالبحث عــن أكــبــر جــداريــة تــم إطاقها 
في العالم، ووجدت أنها لم تتجاوز 2200 متر، 
ــفــاق مــع الفنانني لــتــجــاوز هــذا الرقم 

ّ
وتــم االت

عبر رسومات تتحدث عن القدس من مختلف 
التراثية،  االقــتــصــاديــة،  السياسية،  الــنــواحــي 
الــرســومــات  أن  ــة، مبينة  الــحــضــاريــة، واألثـــريـ

املشاركة، َمّرت عبر لجنة تقييم فنية.
الفنانة املشاركة، مزين  من ناحيتها؛ توضح 
شاركت  أنها  الجديد«،  »العربي  لـ القيشاوي، 
بــرســمــة تــجــريــديــة عـــن الــبــيــوت الــقــديــمــة في 
ــرى  ــة الـــــى رســـمـــة أخــ ــافــ ــــدس، إضــ ــقـ ــ مـــديـــنـــة الـ
الزيتون،  هــشــام، ومــوســم قطف  لنجمة قصر 
الفتة إلى ضرورة تعزيز الجانب التراثي في 
ة، وأن االحتال اإلسرائيلي  الرسومات، خاصَّ

يحاول دثره. 
»لـــعـــربـــي  ــرام الـــــبـــــواب، لــــ ــ ــ وتــــقــــول الـــفـــنـــانـــة، مـ
الــجــديــد«، أنــهــا شــاركــت فــي الــجــداريــة بلوحة 
مقتبسة من قصة خيالية، وهي لفتاة جميلة، 
الفارس الذي يحررها  شعرها طويل، تنتظر 
ــلـــم، فــــي داللــــــة عـــلـــى مـــديـــنـــة الـــقـــدس،  مــــن الـــظـ
ــا يــمــيــز لـــوحـــتـــهـــا أنـــــه يــمــكــن  مـــوضـــحـــة أن مــ
تتعرض  التي  البلدان  مــن  أي  على  إسقاطها 

للظلم.

أحالم... من موجة عارمة ضدها إلى االنقسام حولهاأطول جدارية عن القدس في غزّة
بمناسبة يوم األرض، 

قام مركز نوار التربوي 
التابع لجمعية الثقافة، 
في قطاع غزّة، بإنشاء 
أكبر جدارية في العالم 

عن القدس

يجلس عازف القانون 
ويضع اآللة على ركبته أو 
أمامه. اليد اليمنى إلخراج 

خطوط اللحن األساسية، 
واليسرى للتنغيم اإلضافي

حصل انقسام في 
مواقع التواصل 
االجتماعي حول 

الموقف من الفنانة 
أحالم، بعد اعتذارها من 

اللبنانيين

القاهرة ـ محمد كريم

تتفق الشعوب الشرقية على اعتبار القانون 
اآللة الرئيسية في التخت الشرقي، مثلما هو 
الغربيني. ولفظة  لــدى  البيانو  آلــة  الحال في 
بــة عــن الــفــارســيــة، وهـــي تعني  الــقــانــون مــعــرَّ
بــالــضــبــط، أصـــل الـــشـــيء وقــيــاســه. وهـــو من 
جنس اآلالت ذات األوتار املطلقة، ولعل املراد 
 تلك اآللــة، هي بمثابة دستور 

َّ
بالتسمية، أن

األنغام.
يــرى بعض الــنــقــاد، أن الــقــانــون ُيــَعــّد صــورة 
ــنــــك املــــثــــلــــث«، عــنــد  ــــن آلــــــة »الــــجــ مــــتــــطــــّورة مـ
إلى  آخـــرون  يعيده  فيما  الــقــدمــاء،  املصريني 
ر آلة تشبه  اآلشوريني. فقد ُوجد نقش يصوِّ
الــقــانــون فــي مدينة كــالــح اآلشـــوريـــة. كما أن 
آلة  العباسية، على  بغداد  أطلقوا في  العرب 
تشبه القانون اسم »النزهة«. وبعضهم يزعم 

أن القانون آلة اخترعها الفارابي.
ـــخـــذ 

ّ
ــن الــــتــــطــــور؛ ات ــعـــددة مــ ــتـ ــل مـ ــراحــ بـــعـــد مــ

ــارة عــن  ــبــ ــو عــ ــ الـــقـــانـــون شــكــلــه الـــحـــالـــي، وهـ
صـــنـــدوق كــبــيــر مـــصـــّوت مـــن خــشــب الــجــوز 
ــفــــاعــــة عــــن بـــوصـــتـــني،  ــتــــركــــي، ال يــــزيــــد ارتــ الــ
تسمى  مزخرفة  فتحات  عــدة  على  ويحتوي 

ا،  هندسيَّ شكل  الــقــانــون  يأخذ  »الشمسّية«. 
ــة  ــ ــزاويـ ــ ــم الـ ــائــ ـــه قــ

ّ
ــو شـــبـــه املــــنــــحــــرف. لـــكـــن ــ هـ

مـــن الــنــاحــيــة الــيــمــنــى، وضـــلـــعـــاه الــكــبــيــران 
من  السفلى  القاعدة  طــول  يقترب  متوازيان. 
العليا،  القاعدة  بينما  تقريبا،  الــواحــد  املتر 
ــة« فـــطـــولـــهـــا حــــوالــــي ثــلــثــا  ــلـ ــبـ ــقـ وتـــســـمـــى »الـ
طــول الــقــاعــدة. الجانب األيــمــن قائم الــزاويــة، 
ويسمى »الكعب«، وفيه ثقوب بعدد األوتار 
املثلثة، وتوجد عدة مكّونات أخرى للقانون 
الــذي هو  مثل: »الطبلة الجلدية«، و»األنـــف« 
عــبــارة عــن عــارضــة مــن الخشب الصلب بها 
ــلــــوي«، وهــو  ــار، و»بـــيـــت املــ تـــحـــزيـــزات لــــألوتــ
عـــبـــارة عـــن املــســطــرة املــائــلــة الــتــي تــــدار بها 
ة، أو باإلرخاء 

َ
بق

َ
األوتار، إّما بالشدِّ لرفع الط

لخفض الطبقة.
الــصــنــدوق أوتـــار متفاوتة الطول  ــشــّد على 

ُ
ت

والــســمــك، وهــي فــي الــعــادة تصنع مــن أمعاء 
الـــحـــيـــوانـــات، وتــضــبــط األوتــــــار عــلــى الــســلــم 
املــوســيــقــي الــعــربــي فــي الــنــغــم األصــلــي ملقام 
ــعـــادة، تــرتــب األوتـــــار في  »الــــراســــت«. وفـــي الـ
 وتـــــٍر مــنــهــا، يـــكـــون في 

ُّ
ثــــاث طـــبـــقـــات، وكـــــل

النغم،  لتغزير  جنسه  مــن  ثــاثــّيــة  مجموعة 
وتــتــراوح األوتـــار جميعا مــا بــني 63 إلــى 81 

ــد أضـــيـــفـــت تــقــنــيــات جــــديــــدة عــلــى  ــ وتـــــــرًا. وقـ
القانون إلخراج بعض النغمات الفرعّية.

وطريقة العزف، هي أن يجلس »القانونجي«، 
ثم يجعل اآللة أمامه أو مستندة إلى ركبتيه، 
ويجذب أوتاره بأداة رقيقة مثبتة في إصبعي 
اليمنى  تــؤّدي  السبابة من كلتا يديه، حيث 
عادة النغمات األساسّية للحن، بينما تؤّدي 

اليسرى األدوار الفرعية التجميلّية.
 الــقــانــون املـــصـــري أو الــتــركــي عن 

ُ
ويــخــتــلــف

 
ُّ

القانون املتداول في املغرب العربي، وهو أقل
حجما وال تتجاوز أوتاره الواحد والعشرين 
وترًا، وهو أشبه ما يكون بأحد ألوان القانون 

في أطواره األولى.
مــن عــازفــي الــقــانــون الــتــاريــخــيــني فــي مصر، 
وكــان   ،)1931-1850( الــكــبــيــر  الــعــقــاد  مــحــمــد 
مـــن أصـــحـــاب الــفــضــل عــلــى تـــألـــق أم كــلــثــوم 
فــي بــدايــاتــهــا. ومحمد عــبــده صــالــح )1916-
أم كلثوم. والفنان  فرقة  1970( أشهر عازفي 
ومن   .)2011-1926( الشرقي  صالح  املغربي 
تناري،  حسان  الــســوري،  الفنان  املعاصرين، 
واملــــــصــــــري، مــــاجــــد ســــــــرور. ومــــــن مــشــاهــيــر 
العازفني األتراك: خليل كاردومان، وهايتش، 

وجوكسيل باكتاغير.

فضح الفساد السياسي والقضائي

)Getty( أحالم

»كواليس المدينة«، مسلسل من بطولة كارمن لبّس وعمار شلق، يتناول قضيّة أحد أشهر 
المصارف اللبنانية، الذي عانى من الفساد السياسي والقضائي واألمني والمالي

كواليس
      المدينة

آلة القانون

حكواتي

لبنى سالم

ودعتنا  أسابيع،  عــدة  منذ  زارتــنــا  العربية،  تتكلم  حسناء  أملانية  فتاة 
العرض  يــوم  املدينة. ثم جــاء  األفــام في جامعة  لحضور سلسلة من 

املنتظر، ذهبت مع أصدقائي، وكنا قد تأخرنا ربع ساعة كعادتنا.
حني دخلنا كان الفيلم قد بدأ، فاجأنا العدد الكبير للحضور، سوريون 
الفيلم عربي، »نــســوان«، فيلم  أن  األملـــان، فاجأنا أيضًا  وعــرب وبعض 
لبناني يروي قصة »املعلم صابر« الذي خرج من السجن، ووجد النساء 
أي  السوريون  الشباب  يفّوت  لم  املجتمع.  هــّن من يسيطرن ويحكمن 
من  أكثر  لهم  بــدا مضحكًا  الــذي  الفيلم،  على مشاهد  ليعلقوا  فرصة 
إّن أحدهم وقع  املكان، حتى  األملــان. ضحكنا كثيرًا ومــأت قهقهاتنا 
ور على نفسه أرضــًا، وهو يمسك بطنه 

ّ
من كرسيه وهو يضحك، تك

وعيناه تدمعان.
ة  انتهى عرض الفيلم، انتهت معه السكرة وجاءت الفكرة. اعتلى املنصَّ
شابٌّ عربي يتكلم األملانية، مع فتاة أملانية مترجمة ليفتحوا باب النقاش، 
شعلت أضواء الصالة، كان من املاحظ أن معظم العرب من الذكور، ولم 

ً
أ

نلحظ إال فتاة عربية واحدة، بخاف األملان الذين كانوا ذكورًا وإناثًا.
استهل الشاب النقاش بسؤالنا: هل يوجد مساواة بني النساء والرجال 
أن  قبل  معروفة،  إجابته  أن  اعتقد  بسيط  ســؤال  العربية؟  البلدان  في 

تفاجئه األجوبة. 
رفع شاب سوري يده، عّرف عن نفسه وطلب أن يتحدث باإلنجليزية 
إن هنالك مساواة  قــال  يفعل.  أال  منه  لكنهم طلبوا  التميز-  -كنوع من 
حقيقية بني الرجل واملرأة في سورية! وأعلمهم أّن اإلسام كّرم املرأة، 
: »كل ما عدا ذلك يعتبر حاالت خاصة«، ثم 

ً
وأنهى حديثه بحسم قائا

جلس. شــاب آخــر رفــع يــده، وقــال نفس الكام، الــذي أعــاده شــاب ثالث 
موا مؤازرة، حتى إنَّ املترجمة كانت تترجم 

َّ
ورابع وخامس، وكأنهم تكل

لهم قائلة »لقد قال نفس كام الذي سبقه«.
بالحديث عن  بــدأت  الوحيدة.  السورية  الصبية  يد  الفرج؛ على  ثم جــاء 
انتهاك حقوق املرأة في سورية، وعن قانون جرائم الشرف وعن عدم 

أحقية املرأة في إعطاء جنسيتها لطفلها في لبنان.
وقبل أن تنهي حديثها، قفز شاب سوري متحمس للمشاركة، قاطعها، 
ليعيد كــام الشباب الذين سبقوه، قــال إن »اإلســام ســاوى بني املــرأة 

والرجل، ال وبل رفعها إلى مستوى أعلى«. 
 للجميع بدهاء: »إذا لم يكن في املجتمع العربي مساواة، 

ً
ثم وّجه سؤاال

؟ وقبل 
ً
أملانيا مثا أقــل من  العربي  املجتمع  الطاق في  إذًا ملا معدالت 

: »إذا قمنا بمسح 
ً
أن يستوعب األملان مفاجأتهم من السؤال، زاد قائا

إحصائي، سوف نجد أن نساء املجتمع العربي أكثر سعادة من نساء 
املجتمع األملاني«.

الفتاة السورية رأسها خجلة، وحني ترجمت املترجمة، ضحك  أوطأت 
جميع األملان، عدا شاب أملاني استفزه الحديث، فنهض وقال: »إن كنا 
نريد أن نعرف مدى املساواة بني الجنسني في الوطن العربي، فلننظر 
أغلبهم  تــرك  ملــاذا  الفتيات،  دون  العرب  للشباب  الكثيف  الحضور  إلــى 

زوجته أو أخته أو حتى أمه في املنزل وجاء وحده«!
أخيرًا، جاءت مداخلة أستاذة في الجامعة، أعربت فيها عن استغرابها 
من إجماع املشاركني على الحديث عن املساواة في اإلسام، خاصة أنه 
خارج موضوع النقاش والفيلم، وقالت إنها كانت تتمنى أن يتم التحدث 
عن املساواة في املناخ االجتماعي السائد أو بالقانون على أقل تقدير. 
، وبدأت انسحابات عربية متتالية من القاعة. خرج 

ً
ساد الصمت قليا

شاب وهو يتمتم: »كيف تجرأت أن تمنعنا من التحدث عن اإلسام، أال 
تعلم أنه يدخل في تفاصيل الحياة«!

ة  كَسَر الصمت، شابٌّ طلب الحصول على قلم شنيار، وصعد إلى املنصَّ
وقف أمام اللوح، وبدأ يرسم عليه ببرود، عيون الجميع كانت تنظر إليه. 
، بدأ الحضور بالضحك بسبب شكل 

ً
، ثم رسم بجانبه امرأة

ً
رسم رجا

الرجل،  إلينا ووضــع إصبعه على  اســتــدار  بــدت طفولّية،  التي  الرسمة 
وقال »ال يمكن للحياة أن تستمر بدون ذكر«، ثم نقل إصبعه إلى املرأة 

وقال »وال بدون األنثى«. 
قاطعته األستاذة الجامعية متسائلة: »لكن أين املساواة في املوضوع!«، 
املجتمع«، وخرج  »املــرأة نصف  محلية:  وبلهجة  حــادة  بنبرة  فأجابها 

من القاعة.

خالفنا على »نسوان«

فنون وكوكتيل
الخميس 31 مارس / آذار 2016 م   22 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 577  السنة الثانيةالخميس 31 مارس / آذار 2016 م   22 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 577  السنة الثانية

Thursday 31th March 2016 Thursday 31th March 2016

)Getty( يدعي البعض أن الفارابي اخترع القانون

يصَنع صندوق القانون من خشب الجوز التركي 
)Getty(

)Getty( تصَنع أوتار القانون من أمعاء الحيوانات

كارمن لبّس وعّمار شلق ) حسين بيضون(من المؤتمر الصحافي لكواليس المدينة )حسين بيضون(

أطول جدارية في العالم عن القدس في قطاع غزة )عبد الحكيم أبو رياش(



حــرصــت الــهــيــئــة املــشــرفــة عــلــى الــتــظــاهــرة، 
بحسب ما أكده مدير الدورة، العادل خضر، 
بعناوينها  املرسلة  القوائم  »تكون  أن  على 
املــخــتــلــفــة مـــن طــــرف دور الــنــشــر الــعــربــيــة 
والــعــاملــيــة خــالــيــة مــن الــكــتــب ذات املحتوى 
الديني الذي يدعو إلى التطّرف«. وللتذكير، 
الــثــورة(  )بعد  سابقة  دورات  تعّرضت  فقد 
إلـــى انـــتـــقـــادات شـــديـــدة بــســبــب وجــــود عــدة 
كتب اعتبرت طائفية أو تدعو إلى التعّصب 

الديني واملذهبي.
ــّبـــاس، صــاحــبــة »مــكــتــبــة  تـــقـــول ســلــمــى الـــجـ
لـــجـــنـــة إدارة  ــــس( وعــــضــــو  ــونـ ــ )تـ ــتــــاب«  ــكــ الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »اللجنة  لـــ املــعــرض، 
تركت الحرية للعارضني أنفسهم لالشتغال 
على قائمة الكتب التي ترسل قبل العرض«، 
إقــصــاء ألي عنوان  أنــه »ال يوجد  موضحة 
في تونس بعد الثورة؛ إذ ال يمكن منع أي 
كــتــاب إال عـــن طــريــق الــقــضــاء، وهــــذه مــيــزة 
العربية  املــعــارض  فــي معرض تونس دون 

األخرى«، بحسب تعبيرها.
في السياق ذاته، قال الناشر فريد الدعاس، 
الــجــزائــري فــي معرض تونس،  مــن الجناح 
ى نفس 

ّ
للكتاب يتوخ الجزائر  إن »معرض 

الطريقة«، مشّددًا على أن »املراقبة ضرورية 
املتطّرف،  املحتوى  ذات  الكتب  من  ي 

ّ
للتوق

والتي تدعو إلى العنف واالقتتال«، كما أكد 
أي كتاب منذ  ملــصــادرة  يتعّرضوا  لــم  أنهم 
بــدايــة مــشــاركــتــه فــي مــعــرض تــونــس، على 
عكس معارض أخرى »تعّرضنا خاللها إلى 
هشام  واعتبر  العناوين«.  من  العديد  منع 

السوسي، وهو مدير دار »الجيل« )تونسية 
لــبــنــانــيــة( أن »اإلجــــــــراءات الــتــي قــامــت بها 
إدارة املعرض ضرورية، وأن هذا معمول به 
الـــدول العربية«، وأوضـــح »شاركت  فــي كــل 
في عديد املعارض العربية، وكانت الرقابة 
أكثر بكثير من تونس، إذ ُمنعت حتى أعمال 

فات جبران خليل جبران«.
ّ
أدبية، مثل مؤل

علي عــويــن، رئــيــس االتــحــاد الــنــاشــريــن في 
لم تتعّرض  الليبية  املشاركة  أن  أكــد  ليبيا، 
ملنع أي كتاب خالل هذه الدورة في تونس، 
ــك أيـــضـــا فـــي كـــل دورات املــعــرض  ــان ذلــ ــ وكـ
بــعــد الـــثـــورة. وحــــول ظــــروف الـــعـــرض، قــال 
الصعبة  األمنية  للظروف  نــظــرًا  إنــه  عــويــن 
في ليبيا، القى املشاركون الليبيون العديد 
ليبيا  من  الكتب  في شحن  الصعوبات  من 
إلــى تــونــس؛ مــا اضــطــّرهــم إلــى جلب الكتب 
ــقـــاهـــرة، بسبب  الـــتـــي تــبــقــت مـــن مـــعـــرض الـ
ــرات بــــني الـــبـــلـــديـــن. هــنــا،  ــائــ ــود طــ ــ ــــدم وجــ عـ
»عدم  من  استيائه  عن  الليبي  الناشر  عّبر 
وجود حكومة في ليبيا يعّول عليها قصد 
املــشــاركــة فــي املـــعـــارض الـــدولـــيـــة«، يضيف 
»لــذلــك حـــرص اتــحــاد الــنــاشــريــن الليبيني، 
املجتمع  مؤسسات  مــن  مؤسسة  باعتباره 
ــدنــــي، عــلــى الـــحـــضـــور رغــــم الــصــعــوبــات  املــ

الجمة«.
التونسي  املــعــرض  إدارة  قــرار  وبخصوص 
للتطّرف،  داعــيــة  تعتبر  الــتــي  الــكــتــب  بمنع 
ــام مــا يــحــدث مــن أعــمــال  قـــال عــويــن إنـــه »أمــ

تونس ـ هدى الطرابلسي

»معرض تونس  لـ الــزائــرون  يلحظ 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب« هــاجــس تــخــّوف 
الـــعـــمـــلـــيـــات  ـــن  ــ مـ ــــرض  ــعــ ــ املــ إدارة 
ــيـــة. يـــبـــدو ذلــــك جــلــيــا مــنــذ بـــوابـــات  ــابـ اإلرهـ
ــكــــرم، حــيــث يــمــّر  ــــعــــرض، فـــي ضــاحــيــة الــ

َ
امل

الـــــــزّوار مـــن نـــقـــاط تــفــتــيــش أمــنــيــة مـــشـــددة. 
ف عند الباب، بل 

ّ
لكن هذا التوّجس ال يتوق

يتواصل إلــى داخــل أروقــة املــعــرض، وحتى 
إلــــى رفــــوف أجــنــحــة الـــعـــارضـــني، مـــن خــالل 
كــتــاب يــدعــو  املـــعـــرض مــنــع أي  قــــرار إدارة 
إلى التطّرف. وبرغم كل هذا، يبقى معرض 
تونس من أكثر املعارض العربية حرية في 
تقديم الكتب، وفق ما أكده بعض الناشرين 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  الــعــرب والــتــونــســيــني لـــ

الدوحة ـ تيماء دحيم

تمثل الترجمة - إضافة إلى أبعادها الثقافية 
 ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا، 

ً
ــعـــال الـــحـــضـــاريـــة - فـ

تــعــزيــز  فــــي  دورًا  تـــلـــعـــب  أن  يــمــكــنــهــا  ــيـــث  حـ
الــقــوى االســتــعــمــاريــة أو الــســلــطــويــة، كــمــا أنــه 
ملــقــاومــتــهــا. هــكــذا،   

ً
تــكــون وســيــلــة أن  يمكنها 

للترجمة«،  السنوي  الــدولــي  »املــؤتــمــر  اخــتــار 
أمس  أول  تمت 

ُ
اخت التي  السابعة،  دورتــه  في 

ــة بــني  ــمـ ــتـــرجـ فــــي الــــــدوحــــــة، مــــن »ســــيــــاســــة الـ
التصّورات والسلطة« عنوانا رئيسا، اندرجت 
تــحــتــه مــعــظــم األوراق الــتــي قــّدمــهــا بــاحــثــون 
الترجمة  مجال  فــي  ومــمــارســون  ومختّصون 

التحريرية والشفوية.
شارك في املؤتمر باحثون من مصر وإسبانيا 
وإيــران  والصني  والبرتغال  حدة 

ّ
املت واململكة 

وتـــركـــيـــا وبــلــجــيــكــا وســـويـــســـرا والــســعــوديــة 

حدة، 
ّ
املت والواليات  وكندا  والجزائر  واملغرب 

وجرى التركيز على اعتبار أن الترجمة حلقة 
وصـــل بـــني املـــبـــادالت الــعــاملــيــة لــلــمــعــانــي ومــا 
تنطوي عليه هــذه املــبــادالت مــن عــالقــات بني 
الـــقـــوى؛ لــيــنــاقــشــوا الــتــأثــيــرات الــتــي تخضع 
لها الترجمة، ومــا تفرضه أيضا ودورهــا في 

صياغة خطاب السلطات.
طرحت أوراق كثيرة الدور البصري والسمعي 
ص 

ّ
 الفرق بني الدبلجة، والن

ً
للترجمة، متناولة

الذي يظهر على الشاشة )»السترجة«( وعالقة 
الّسلطات  ومــســاعــي  الــبــلــدان  بسياسات  هــذا 

م في الشعوب. إلى التحكُّ
ــان لــلــبــاحــثــة املــتــخــّصــصــة بــنــظــريــات  هـــنـــا، كــ
الــتــرجــمــة الــتــحــريــريــة والـــفـــوريـــة والــســمــعــيــة 
ــل، جــلــســة رئــيــســيــة  ــايـ ــمـ والـــبـــصـــريـــة، ألـــــني ريـ
البصرية  السمعية  »الــتــرجــمــة  فيها  نــاقــشــت 
ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ ــرى أن هـ ــ ــكـــني«؛ حـــيـــث تـ والـــتـــمـ
عــلــى تمكني  فــقــط  تــقــتــصــر  ال  أداة  الــتــرجــمــة 
إلى  الوصول  من  املجتمعات، محلّيا ودوليا، 
املعلومات، »بل تقوم أيضا بإيصال رسائلها 
لغاتها  باستخدام  واهتماماتها،  ومخاوفها 

سياسات المعرض 
وتوّجساته

كانت الترجمة البصرية 
والسمعية من محاور 

»المؤتمر الدولي 
السنوي للترجمة« الذي 
اختتم أول أمس، حيث 

تناولت األوراق أشكالها 
وتأثيراتها السيميائية

تظل الرقابة هاجسًا 
في معظم معارض 

الكتب العربية، بما فيها 
معرض تونس المقام 

حاليًا. الناشرون باتوا 
»يتفّهمون« دوافعها، 

ما لم تتحّول إلى سيف 
مسلط على الجميع

منذ 2013، وجائزة 
الترجمة تثير جدًال، 

بسبب اللغة المترجم 
إليها أو بسبب األسماء 
المتّوجة. وخارج هذا 

الجدل ثمة إشكاليات 
أخرى ونقاط مضيئة

السمعي والبصري واإلعالنات في المؤتمر الدولي السنوي للترجمة

على سيرة مجنون الورد

الرقابة على الكتب في تونس ال اعتراض

تناولت األوراق الترجمة 
والسياسات ومساعي 

م بالشعوب التحكُّ

نحتاج دومًا إلى 
الترجمة التي تقدم 

صورة أفضل عنا

يُجمع عدد من 
المشاركين على أن 

إجراءات اإلدارة ضرورية

عرفت دورات سابقة 
في تونس مشاكل بسبب 

الحرية المطلقة
كانت  بنجاحه  التوقعات  أن  للكتاب  تونس  معرض  مفارقات  من 
برمجته  انطالقه  من  أسبوع  قبل  نُشرت  حين  خصوصًا  ضئيلة، 
إشعاعًا  أقل  بدت  التي  الثقافية 
الماضية. لكن بمرور  الدورات  من 
أيام المعرض، بدا االرتياح من قبل 
عدم  بفضل  ــزّوار،  والـ العارضين 
الوصول  وسالسة  اإلدراة  تعّسف 
لكن  التفتيشات.  رغم  للمعرض 
نجاح  ــام  أم الكبير  العائق  يظل 
من  الـــزّوار  تــذّمــر  هــو  المعرض 
المسألة  هذه  لعل  األسعار.  غالء 

تحتاج سياسة أيضًا.

إنها األسعار

2425
ثقافة

تغطية

متابعة

رد

من فعاليات تونس للكتاب

عنف في املنطقة، ينبغي أن يسعى الجميع 
إلى نبذ هذا النوع من الكتب«، مشيدًا بقرار 
تدعو  التي  العناوين  رفــض  املعرض  إدارة 
إلى التطّرف الديني، وهو يرى أن هذا األمر 
ال يــعــنــي أن ثـــمـــة تــضــيــيــقــات فــــي مــعــرض 

تونس.
من جهته، يعتبر امللحق الثقافي في سفارة 
السعودية في تونس، عبدالعزيز بن محمد 
املتمثل  املــعــرض  إدارة  »قــــرار  أن  الــصــالــح، 
فــي مراقبة الكتب ضــــروري«، بــل يــؤكــد أنه 
 أية دولة منع ما تراه غير مناسب 

ّ
»من حق

لسياستها العامة«!
بعد الثورة )2011(، كان معرض الكتاب في 

ــمـــة«. فــي  ــتـــرجـ الـــخـــاصـــة، عـــبـــر مــنــتــجــاتــهــا املـ
الباحثة جراسا شورم  قّدمت  إطــاٍر تطبيقي، 
البصرية  السمعية  »الــتــرجــمــة  بــعــنــوان  ورقـــة 
البرتغال  الجماهير:  بعقول  للتالعب  كـــأداة 
الباحثة  ــص 

ُ
تــخــل لــلــفــضــول«.  مثير  كــنــمــوذج 

في موضوعها إلى أن البرتغال، خالفا لبلدان 
بع 

ّ
أخرى مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ال تت

الــدبــلــجــة فــي الــتــرجــمــة السمعية والــبــصــريــة، 
لة 

ّ
وإنما تستند إلى الطريقة التقليدية املتمث

بترجمة النص على الشاشة؛ وذلك »ألسباب 
في  لكن،  باالقتصاد،  تتذّرع  تاريخية  رقابية 
السياسية من  الرسائل  إيصال  فإن  الحقيقة، 
خالل انتقاء نوع الترجمة هذا سيكون أسهل 
عــلــى الــســلــطــة«. مــن جــهــتــهــا، ذهــبــت الباحثة 
كــريــمــة بــوزيــان إلـــى رصـــد تــرجــمــة اإلعــالنــات 
اإللــكــتــرونــيــة مـــن اإلنــجــلــيــزيــة إلــــى الــعــربــيــة، 
العامل  وعــالقــة  السيمائية  دالالتــهــا   

ً
ــلــة

ّ
مــحــل

ــتــــرَجــــم(. تنطلق  ــ
ُ
الــبــصــري بـــذلـــك الــنــّصــي )امل

التي  بوزيان في ورقتها من االستراتيجيات 
خــضــعــت لـــهـــا مــعــظــم الـــتـــرجـــمـــات اإلعـــالنـــيـــة 
إلــى اللغة العربية؛ إذ تــراوحــت مــا بــني النقل 
الكامل، وإنشاء نصوص جديدة، وبقاء بعض 
تتّبع  هــكــذا،   .

ً
أصـــال الــنــصــوص غير مترجمة 

تنطوي  الــتــي  التسويقية  الــرســائــل  الــبــاحــثــة 
بالجمهور  تأثيرها  ومــدى  اإلعــالنــات  عليها 
هذه  أن  إلــى  ص 

ُ
لتخل لغويا،  معالجتها  بعد 

املـــعـــالـــجـــة »أثـــــــرت بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى دالالت 
العناصر النصية املنقولة، وكذلك على دالالت 
العناصر البصرية؛ ما أّدى إلى فقدان الدالالت 

معناها الجوهري«.

تونس فرصة لتجسيد مبادئ الحرية التي 
ُرفــعــت شــعــاراتــهــا فــي الـــحـــراك االجــتــمــاعــي 
ــــي، فـــفـــتـــحـــت أبــــــــــواب املــــعــــرض  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
ــر  ــ

ّ
ــا وف ــاء، وهـــــو مــ ــنـ ــثـ ــتـ لــلــجــمــيــع بــــــدون اسـ

لــدور نشر كانت ممنوعة فــي عهد  أرضــيــة 
بن علي، معظمها تنشر الكتب الدينية. غير 
أن األحــــداث الــتــي أخـــذت تهز تــونــس بداية 
الفكر  بانتشار  غالبا  واملرتبطة   ،2013 مــن 
املـــعـــرض،  إدارة  املـــتـــطـــرف، دفـــعـــت  الـــديـــنـــي 
ابــتــداًء من دورة السنة املاضية، إلــى إعــادة 
يجعل  مــا  املطلقة؛  الحرية  مــبــدأ  فــي  النظر 
معادلة  تحقيق  ضـــرورة  على  تقف  اإلدارة 
صــعــبــة بـــني حـــريـــة الــتــعــبــيــر والـــتـــوقـــي من 

بعض املنشورات.
الناشر تامر شكري، صاحب »دار األنــوار« 
املصرية، يرّحب بقرار إدارة املعرض املتعلق 
بمنع الكتب التي تدعو للتطّرف واالقتتال. 
تنظيمية  مسائل  إلــى  االنــتــبــاه  يلفت  لكنه 
أخرى؛ إذ يقول »لقد تعّرضنا إلشكال كبير 
فـــي الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة الـــدخـــول إلــى 
تونس«، مشيرًا إلى أن عــددًا من الناشرين 
املــصــريــني لــم يتحصلوا إلــى حــد اآلن على 

تأشيرة. 
لــعــل هـــذه النقطة تفتح عــلــى أفـــق أوســـع ال 
تــتــحــّمــلــه الــجــهــات املــشــرفــة عــلــى مــعــارض 
التي  األنــظــمــة  الكتب عــربــيــا، وإنــمــا مجمل 
كثيرًا ما تنسى دورها في إنجاح مثل هذه 

التظاهرات.

تصويب

راتشل روز

عزيزي أشرف
أكتب لك

من غرفة في بيتي
ليست ببعيدة عن البحر

حيث وصلتني أخبار سجنك
ونّيتهم إعدامك

ليس لدينا وقت لنضيعه
لذلك يا أشرف 

دعني أسميك صديقي
رغـــم أنــنــا قــد ال نلتقي فــي هــذا 

العالم
...

ــارب أبــقــيــه على  ــ ــدّي قـــــارب. قـ ــ لـ
شاطئ ما 

يدعى أريحا
ومن أجلك يا أشرف

سأترك قاربي
في آخر هذه الليلة

في  غارقة  املدينة  تكون  عندما 
النوم 

ويسكب القمر ذهبه املصهور
في أعماق البحر الخضراء.

...
هذا القارب ال يفقه أي لغة

وال يكترث للسياسة 
يقوم بما يقوم به أي قارب 

وال شيء آخر
لكنه ينتظر ليحملك وحدك

ــائـــي جــهــة  ــهـ ــانـ إلـــــى املـــحـــيـــط الـ
شاطئ ال يسعنا إال أن نتخيله

ستبتل قدمك وأنت 
تدفع القارب

سترتعش في قَدرك
الغامض. 

وقريبًا ستمسك املجاديف
وتـــنـــدفـــع عــبــر الـــضـــوء املــنــدلــق 

واملذهب
في هدهدة الليل الرحيم.

)شاعرة كندية. ترجمة: 
رائد أنيس الجشي(

مبادالت عالمية للمعاني وعالقات القوة

المترجم بين الدولة وجائزتها

نقاش  جلسة  األولــى  للرواية؛  مخّصصتان  فعاليّتان  المعرض  في  اليوم  تقام 
»الرواية والتتويجات« يشارك فيها كل من شكري المبخوت )تونس( وحمور زيادة 
الفعالية  )إيطاليا(.  جوهر  وفرانسيسكو  )مصر(  الفخراني  ومحمد  )السودان( 
مع  تجربته  حول  )الصورة(  ثابت  هادي  التونسي  الروائي  مع  لقاء  هي  الثانية، 

رويات الخيال العلمي.

عبد  لـ  فداوي  المعرض، يقام عرضان فرجويّان هما  أيام  األخير من  اليوم  خالل 
الستار عمامو )الصورة( و أطفال غمراسن لـ بشير األسود. كما تنّظم فيه جلسات 
المعرض مثل  انتظمت على هامش  التي  الورش  قراءة لنصوص متّوجة ضمن 
»قراءات في القصة القصيرة« و»قراءات في أدب الطفل« وعرض لمجموعة 

تنصيبات فنية.

الــعــادات  بعنوان  ــدوة  ن تقام  المعرض،  فــي  الثقافي«  »الفضاء  فــي  غــدًا 
سالمة  بن  رجاء  التونسية   الباحثة  تديرها  واألدب  الواقع  بين  ما  والممارسات 
)الصورة(. تتضّمن الندوة شهادات عن رؤية كتّاب ألشكال الثقافة غير المؤطرة 
التونسية  المؤرخة  المشاركين  من  البذيء.  والكالم  واللعب  والغناء  التراث  مثل 

صوفي بسيّس والروائي اللبناني رشيد الضعيف والعراقي علي بدر.

يوم السبت، تلقي الكاتبة التونسية فوزية الزواري محاضرة ضمن فعالية دروب 
في  الزواري  تقيم  المهجر.  في  وعرب  تونسيين  كتّاب  تجارب  تتناول  التي  الحبر 
مجلة  في  وتكتب  السوربون،  في  فرنسية  آداب  أستاذة  وهي   1979 منذ  باريس 
بعنوان  مقاالت  ومجموعة  »المطورنة«  رواية  أعمالها  أبرز  من  أفريك«،  »جون 

»االنتهاء من شهرزاد«.

خالد الريسوني

في املقال املنشور في »العربي الجديد«، 
املــاضــي، »مجنون  مـــارس  آذار/  يــوم 25 
ــــورد وجـــائـــزة املـــغـــرب لــلــكــتــاب«، يــقــول  الـ
الــكــاتــب مـــا مــضــمــونــه، إن ثــمــة خــطــأ لم 
ينتبه إليه املسؤولون عن جائزة املغرب 
الــيــوم، بمنحهم  اب، وهــم يــكــّررونــه، 

ّ
للكت

رِجم من العربية 
ُ
جائزة الترجمة لعمل ت

إلــى اإلســبــانــيــة، بعد أن جــرى انتقادهم 
ــبـــب مــنــحــهــم  ــقــــة بـــسـ فـــــي ســـــنـــــوات ســــابــ
الـــجـــائـــزة لــتــرجــمــة مــقــدمــة ابــــن خــلــدون 
الــذي ينبغي   

ّ
أن الفرنسية، في حني  إلــى 

 الــتــرجــمــة إلـــى الــلــغــات 
َ
أن َيــمــنــح جـــائـــزة

األجــنــبــيــة هـــي الــــــدول الــنــاطــقــة بــالــلــغــة 
ْرَجِم إليها، أي إسبانيا أو إحدى دول 

َ
املت

أميركا الالتينية.
املقال  في  الـــواردة  املعطيات  ولتصحيح 
فحسب )إذ ليس من شأن مثقف الدفاع 
عن املؤسسة الرسمية(، فإن جائزة املغرب 
ــاب فـــي صــنــف الـــتـــرجـــمـــة، وحــســب 

ّ
لــلــكــت

الخامسة،  مادته  في  لها  املنظم  القانون 
يـــنـــص عـــلـــى مــــا يــــلــــي: »تـــمـــنـــح »جــــائــــزة 
ــفــات 

ّ
ــغـــرب لــلــتــرجــمــة« ملـــكـــافـــأة: املــصــن املـ

األجــنــبــيــة املــتــرجــمــة إلـــى الــلــغــة العربية 
الــكــتــاب املغاربة  أو األمــازيــغــيــة مــن قبل 
مـــيـــاديـــن اآلداب والـــفـــنـــون والــعــلــوم  فـــي 
املناقشات  اإلنسانية واالجتماعية وكذا 
املغربية  واملصنفات  املعاصرة.  العلمية 
املترجمة من قبل الكتاب املغاربة إلى لغة 
أخرى في نفس امليادين. وتخّصص لهذا 

الصنف جائزة واحدة«.
أعمال  أن يتم إقصاء  فقانونيا، ال يمكن 
الذين  املغاربة  املترجمني  من  املرشحني 
يترجمون  حني  الجائزة  لهذه  يتقّدمون 
من اللغة العربية إلى لغة أجنبية إذا كان 
 مغربيا، وحينما دافع عبدالرحيم 

ُ
ف

َّ
ؤل

ُ
امل

حزل، عضو لجنة تحكيم جائزة املغرب 
ــتــــاب فــــــي صــــنــــف الــــتــــرجــــمــــة ســنــة  ــكــ ــلــ لــ
إبـــعـــاد ترجمة  ــرورة  ــ فــكــرة ضـ 2013 عـــن 
عــبــدالــســالم الـــشـــدادي لــــ »كـــتـــاب الــعــبــر« 
ــن خـــلـــدون، ولــيــس  فـــي جــزئــه الــثــانــي البـ
»املقدمة« )التي صدرت قبل ذلك بسنوات 
ونال عنها املترجم جائزة في السعودية 
عام 2008(، فقد فعل ذلك ألنه تم تكليفه 
بـــإعـــداد تــقــريــر عـــن الــكــتــاب املــتــرَجــم من 
طرف اللجنة التي كان عضوًا فيها، فجاء 
مليئة  رآهــا  التي  للترجمة  ناقدًا  تقريره 

بالعيوب.
ــاره حـــزل  ــ ــ ــــذي أثـ ــال الـــقـــانـــونـــي الــ ــكــ اإلشــ

كريمونا وقد حصلت عليها في دورتها 
ــا، املـــتـــرجـــم  ــ ــــضـ ــا، أيـ ــالــــهــ األولــــــــــى، وقــــــد نــ
الــفــلــســطــيــنــي، صــالــح عــلــمــانــي، فـــي ذات 

السنة والدورة. 
ــتـــي يــنــبــغــي  ــقـــاط الـ ــنـ ــذا بـــخـــصـــوص الـ ــ هـ
ــعـــودة إلــى  ــالـ تــوضــيــحــهــا مـــن املــــقــــال. وبـ
ــاب« في 

ّ
مـــوضـــوع »جـــائـــزة املـــغـــرب لــلــكــت

الترجمة، فإن هذه الجائزة قد وضعتها 
لها إطارًا  الدولة لغاية ما، وقد وضعت 
قانونيا حتى ال تخطئ الجائزة طريقها. 

على  طرح 
ُ
ت أخــرى  إشكاليات  هناك  لكن 

 بقيمتها 
ً
جــائــزة الــتــرجــمــة تــرتــبــط مــثــال

ــة املـــنـــاصـــفـــة يــتــم  ــالـ ــتـــي فــــي حـ املــــاديــــة الـ
اقــتــســامــهــا بــــني فـــائـــزيـــن فـــيـــغـــدو املــبــلــغ 
مضحكا لزهده من جهة، وفرضها على 
إال بعد ثالث  للجائزة  يــتــقــّدم  أال  الــفــائــز 
ــة إلـــى  ــافــ ــنــــوات مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، إضــ ســ
إشــكــالــيــة الــتــنــافــس بــني تــرجــمــة اإلبــــداع 
وتــــرجــــمــــة الــــبــــحــــوث والـــــــدراســـــــات عــلــى 

الجائزة نفسها. 
ــزة،  ــائـ ــاد الـــجـ ــعــ ال يــنــســيــنــا ذلـــــك أهـــــم أبــ
فمكافأة مترجم مغربي يعّرف باإلنتاج 
املـــغـــربـــي وحـــتـــى الـــعـــربـــي خـــــارج حـــدود 
دوما  نحتاج  ألننا  فكرة مصيبة  الوطن 
ــا، بـــعـــيـــدًا عــن  ــنـ ــورة عـ ــ ــــى مــــن يــــقــــّدم صــ إلـ
الصورة القاتمة للتفجيرات واإلعدامات 
ــم بــســبــب  ــ ــهـ ــ ــــدامـ وتـــكـــفـــيـــر الــــشــــعــــراء وإعـ

كتابتهم ديوان شعر.

يتمثل في أن الجائزة إذا كانت مفتوحة 
إلــى  الــعــربــيــة  مــن  املــغــاربــة  للمترجمني 
ــأن  ــهـــي تــــشــــرط ذلــــــك بـ ــة، فـ ــيـ ــبـ ــنـ ــة أجـ ــغـ لـ
يـــكـــون الــعــمــل املـــتـــرَجـــم ملـــؤلـــف مــغــربــي، 
والحال أن ابن خلدون ال يمكن اعتباره 
مــغــربــيــا، بــل هــو فــي أكــثــر التصنيفات 
ــة مـــغـــاربـــي، وحـــســـب وجـــهـــة نظر  مـــرونـ
ابن خلدون نفسه فهو تونسي، وهكذا 
ــال  ــكــ ــلــــزم حــــــل إشــ ــتــ أصـــــبـــــح األمـــــــــر يــــســ
قــانــونــي، بــل بلغ الــجــدل بـــ حــزل حينما 
االنسحاب  الــرأي حد  اللجنة  توافقه  لم 
منها والتهديد بمقاضاة وزير الثقافة. 
الــذي أثير سنة 2013  وعليه، فاإلشكال 
لم يكن على اإلطالق مرتبطا بالترجمة 

من لغة كذا أو إلى لغة كذا. 
أمــا بــصــدد الــجــائــزة الــتــي نالتها مليكة 
من  اإلسبانية  املترجمة  لوبيث،  امــبــارك 
أصــــول مــغــربــيــة، فــهــي جــائــزة خــيــراردو 
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نــادرة  هــدوء  لحظــات  يقتنــص 
ملراجعــة  عملــه  مــكان  فــي  بــه  تمــر 
الصعــب  »مــن  الجامعيــة.  دروســه 
ســطور  بــن  تتنقــل  وعينــك  دروســك  إنهــاء 
الكتــاب وبــاب املحل« يقــول زيد الحمد الطالب 
فــي كليــة اآلداب، ويضيــف باســمًا »مــا حيلــة 
املضطــر غيــر ركوب األســنة«. وجاء ركوب زيد 
 وجــدت عائلتــه املكونــة مــن 

ّ
»األســنة« بعــد أن

ســبعة أفــراد مشــقة بالغــة فــي تغطيــة تكاليــف 
علــى  ذلــك  يؤثــر   

ّ
أن دون  الجامعيــة  دارســته 

تأمن احتياجات األسرة الضرورية. 
ففــي حــن يحتــاج الطالــب الجامعــي ســنويا 
إلــى 1400 دوالر أميركــي باملتوســط لتغطيــة 
املواطــن  حصــة  تتجــاوز  ال  دراســته  نفقــات 
إنفــاق  مــن  دوالرا   160 باملتوســط   األردنــي 
أســرته الســنوي علــى التعليــم، بحســب أرقــام 
مســح نفقــات ودخل األســرة الصــادر عن دائرة 
اإلحصــاءات العامــة فــي األردن. لذلــك بــدأ زيــد 
العمل مساء في محل لبيع البطاقات الخلوية 
يقــع قــرب الجامعــة األردنيــة، أعــرق جامعــات 
األردن، لتجــاوز عقبــة تمنــع كثيرين من إكمال 
مســيرة تعليمهــم الجامعــي. حــال زيــد تقــارب 
كثيــرا حــال منتصــر الشــاعر طالــب املحاســبة 
يعمــل  الــذي  الخاصــة  الجامعــات  إحــدى  فــي 
ســكرتيرا فــي جمعيــة خيريــة لتغطيــة نفقــات 
بــن  الجمــع  أن  منتصــر  يعتــرف  دراســته. 
الدراســة والعمل »مرهق« ويســتنزف الطاقات 
 ذلك لن 

ّ
ويحتــاج جهــودا جبــارة، لكنه يؤكد أن

يمنعه من االستمرار في األمر، ويضيف » سّر 
النجاح يكمن في التنظيم«.

واعتاد منتصر منذ بدء دراســته، منذ خمســة 
دراســية  مســاقات  تســجيل  علــى  فصــول، 
إلــى  الجامعــي  أســبوعه  ليختصــر  متتابعــة 
يومــن فقــط. أمــر تلتــزم بــه أيضا ديمــة العلي، 
فــي  الــدوام  مــن  التربيــة، حتــى تتمكــن  طالبــة 
فــي  أيــام  أربعــة  فيهــا  تعمــل  أطفــال  حضانــة 
األسبوع. »تبدأ محاضراتي في هذين اليومن 
الثامنــة صباحــا وتســتمر حتــى  الســاعة  مــن 
مــن محاضــرة  أنتهــي  أن  فمــا  الرابعــة مســاء، 

حتى أدخل أخرى« تقول ديمة.
وتــرى الطالبــة التــي توشــك علــى التخــرج مــن 
 اضطرارهــا إلــى ضغــط جدولهــا 

ّ
الجامعــة أن

مــن  كثيــرة  جوانــب  عليهــا  أضــاع  الدراســي 
الحياة الجامعية الغنية بالتفاصيل.

تضحيــة علــى ديمــة ورفاقهــا تقديمهــا بطيــب 
علــى  بالحصــول  أحالمهــم  لتحقيــق  خاطــر 

شهادة جامعية قد تفتح أبواب املستقبل.
وإلــى جانــب فقــدان الحيــاة الجامعيــة يوطــن 
هــؤالء الطلبــة أنفســهم علــى احتمــال أن تطول 
مــا  وهــو  املعتــاد  مــن  أكثــر  دراســتهم  فتــرة 
يتوقعه أحمد جبرين الطالب في كلية العلوم.
دراســيا  فصــال  يســجل   

ّ
أن اعتــاد  جبريــن 

وتأجيــل آخــر، حتــى يتمكــن مــن جمع الرســوم 
تركيــب  فــي  فنيــا  عملــه  خــالل  مــن  الجامعيــة 
الفضائيــة »ســتاليت«. ويقــّر  اللواقــط  أطبــاق 
 عملــه ودراســته املتقطعــة أثرتــا على معدله 

ّ
أن

التراكمــي فــي الجامعــة لكــن يأمــل أن يســتدرك 
أن  دون  مســتقبال  الجهــد  مــن  بمزيــد  ذلــك 
يضطــر إلــى تــرك عملــه الــذي يــدر عليــه دخــال 

نفقــات دراســته  جيــد ليســاعده علــى تغطيــة 
الجامعيــة. بينمــا يؤكــد عميــد شــؤون الطلبــة 
فــي الجامعــة الهاشــمية الدكتور ســالم املالول 
 إقبال الطلبة على العمل دفع إدارة الجامعة 

ّ
أن

إلى توســيع فرص تشــغيلهم ويضيف املالول 
الحكوميــة  الجامعــة   

ّ
أن الجديــد«  »العربــي  لـ

وفــرت 352 فرصــة تشــغيل لطلبتها في كليات 
الجامعة ومراكزها.

بينمــا يوضــح مدير دائــرة الخدمات والرعاية 
أن  عويــدات  فــادي  الجامعــة  فــي  الطالبيــة 
الجامعــة تدفــع دوالريــن مقابل كل ســاعة عمل 
على أال يتجاوز عددها أربعن ساعة شهريا. 
ويضيــف عويــدات أن إقبــال الطلبــة علــى هــذه 
الفــرص يتزايــد يومــا بعــد آخــر إذ ارتفــع عــدد 
املتقدمــن لهــذه الفرص من 500 طالب ســنويا 
قبل ثالثة أعوام إلى أكثر من 800 طالب حاليا.

وهو ما يعده مدير املرصد العمالي األردني 
الدكتور أحمد عوض مؤشــرا ملموســا على 
الخمــس  الســنوات  خــالل  الظاهــرة  زيــادة 
إلــى  الحكومــة  عــوض  ويدعــو  املاضيــة. 
إعــادة النظــر فــي طريقــة حســاب الحــد األدنــى 
لألجــور، ليحســب فــي أحــد أشــكاله بنــاء علــى 
عــدد الســاعات، مــا يوفــر إطــارا لحمايــة طلبــة 
الجامعات العاملن من التعرض لالستغالل.

العمــل  بــن  األردنــي  العمــل  قانــون  يفــرق  وال 
الجزئــي والــدوام الكامــل إذ يشــترط أن تكــون 
ثمانــي  بمعــدل  الفعليــة  العمــل  ســاعات  عــدد 
الشــهري  األجــر  يقــل  أال  ســاعات يوميــا علــى 
عمــل  أن  أدنى.ويــرى  كحــد  دوالرا   268 عــن 
طلبة الجامعة، وهم على مقاعد الدراســة، أمر 
إيجابــي يعــزز ثقة الطلبة بأنفســهم ويزودهم 

بمهارات وقدرات يحتاجونها عند انخراطهم 
بســوق العمل مســتقبال. ويذهب عوض إلى أن 
زيــادة إقبــال طلبــة الجامعــات علــى العمــل هــو 
نتيجة حالة ضنك اقتصادي تعيشــها األســرة 
األردنيــة فــي الســنوات األخيرة، وهــو ما يتفق 
معــه منســق الحملــة الوطنيــة لحقــوق الطلبــة 
ويــرى  دعــاس.  فاخــر  الدكتــور  »ذبحتونــا« 
دعــاس أن أهــم أســباب لجــوء طلبــة جامعــات 
إلــى العمــل هــو سياســات رفــع الرســوم التــي 
انتهجتهــا الجامعــات فــي الســنوات األخيــرة 

بالتزامن مع تقليص الدعم الحكومي لها.
وتقلصــت حصــة الطالــب الجامعــي مــن الدعــم 
الحكومــي مــن 376 دوالرا أميركيــا عــام 2000 
إلــى 86 دوالرا بحســب دراســة أجراهــا املركــز 
الوطني للحقوق اإلنسان في األردن عام 2011. 
لجــأت  الحكومــي  الدعــم  تقليــص  ولتعويــض 
الجامعــات إلــى زيــادة رســوم الدراســة بنســب 
برامــج  كذلــك  اعتمــدت  جانــب  إلــى  مرتفعــة 
دراســة موازيــة رســومها تخــرج عــن متنــاول 
حملــة  تحــذر  لذلــك  األردنيــة.  األســر  غالبيــة 
»ذبحتونا« على لسان منسقها العام في حال 
الحاليــة  العالــي  التعليــم  اســتمرت سياســات 
مقتصــرا  الجامعــي  التعليــم  يصبــح  أن  مــن 

علــى األغنيــاء. وبحســب األرقام الرســمية، فإن 
كل فقيــر ينهــي دراســته الجامعيــة فــي اململكــة 
نتائــج  حســب  األغنيــاء،  مــن  أربعــة  يقابلــه 
تقرير حالة الفقر في األردن الصادر عن دائرة 

اإلحصاءات العامة.
على أن ذلك ال يعني بحال أن ضيق الحال هو 
الســبب الوحيــد إلقبــال طلبــة الجامعــات علــى 
ومراكــز  ســريعة  وجبــات  مطاعــم  فــي  العمــل 

تجارية »موالت« كبرى.
إذ يرى طارق عيد، الطالب في كلية اإلدارة، أن 
عمله في مطعم للوجبات السريعة قبل إنهائه 
دراســته الجامعيــة، تمريــن مهــم  قبــل دخولــه 

سوق العمل فعليا.
علــى أنــه مهمــا تعــددت أســباب إقبــال الطلبــة 
فــإن  الدراســة  مقاعــد  علــى  وهــم  العمــل  علــى 
رغــم  تجربــة  أنهــا  يــرون  العظمــى  غالبيتهــم 

صعوبتها مفيدة وغنية بالخبرات.
الجامعــة  لطلبــة  مفتــوح  اعتصــام  وكان 
رفــع  علــى  اعتراضــا  جــرى  قــد  األردنيــة 
أســابيع  ثالثــة  بعــد  علــق  ولكنــه  الرســوم، 
كاملــة بعــد وعــد بتخفيــض الرســوم %50، 
فــي  والتعليــم  التربيــة  لجنــة  رئيــس  يقــول 
الحــاج  محمــد  الدكتــور  النــواب  مجلــس 
موافقــة  هنــاك   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  للـــ 

مبدئيــة ملجلــس األمنــاء على مقتــرح اللجنة 
مقترحــات  وتتضمــن  الرســوم،  بتخفيــض 
لجنــة التربية تعليق اعتصام الطلبة مقابل 
تخفيض رسوم دراسة النظام املوازي %50، 
وأال تزيد نسبة رفع رسوم الدراسات العليا 
التدريجــي  اإللغــاء  جانــب  إلــى   %50 عــن 

لنسبة الرفع املتبقية.

يحتاج الطالب الجامعي سنويا إلى 1400 دوالر أميركي بالمتوسط لتغطية نفقات دراسته )محمد عابد/فرانس برس(

دعاء راجح

بالنفــس  الثقــة  أن  فيــه  شــك  ال  ممــا 
النفســية  الصحــة  عالمــات  إحــدى 
والتى نسعى جاهدين كمربن وآباء 
فــي  وتنميتهــا  ورعايتهــا  لغرســها 
شــخصية أبنائنا، وإحدى العالمات 
القــدرة  هــي  بالنفــس  للثقــة  املميــزة 
املشــاعر  عــن  اآلمــن  التعبيــر  علــى 
الحريــة  بمنتهــى  واآلراء  واألفــكار 
الحقــوق  عــن  الدفــاع  علــى  والقــدرة 

واملصالح بأسلوب إيجابي. 
وتلعب التربية اإليجابية دورا هاما 
فــي تنميــة هــذه املهــارة عنــد األطفال 
بتنميــة الثقــة بالذات وتدريب الطفل 
علــى التعبيــر عــن نفســه باألســلوب 

الصحيح. 
فالطفــل فــي مراحــل حياتــه األولــى ال 
يملــك مــن الكلمــات أو الوعــي الذاتــي 
ما يجعله يعّبر عن انفعاالته بشــكل 
االســتجابة  حســن  لكــن  صحيــح، 
بالتعاطــف  وصراخــه  لبكائــه 
طلباتــه  وتلبيــة  واالحتضــان 
املشــروعة الضروريــة دون اســتجابة 
يشــعر  يجعلــه  العاطفــي  البتــزازه 
محبــوب  إنســان  أنــه  إلــى  باألمــان 
ومرغوب وطلباته محترمه إن كانت 
فــي حــدود املعقــول واملطلــوب، وهــذا 

يشجعه على التعبير عن نفسه. 
أمــا إهمــال الطفــل أو زجــره وتعنيفــه 
إيــذاؤه  أو  بقســوة  تهديــده  وربمــا 
النفسي والجسدي عند التمادي في 
البــكاء، فقــد يخيفــه وخاصــة إن كان 
شــخصية حساســة، ويجعلــه يعتقد 
وال  مشــاعره  تحتــرم  ال  إنســان  أنــه 
تقــدر طلباتــه فــال فائــدة مــن التعبير 
عمــا يريــد، فإنــه في النهاية ســيقابل 

باألذى.
أســلوب  فــي  يزايــد  يجعلــه  وقــد 
التعبيــر بالغضب والصراخ واإللقاء 
بنفســه علــى األرض أو إيــذاء نفســه 
فــي محاولــة لتلبيــة طلباتــه إن كان 

طفال عنيدا. 
والعكــس صحيــح، التدليــل الشــديد 
لطلباتــه  الحتميــة  واالســتجابة 
والحمايــة الزائدة تمنحه اإلحســاس 
وتجعلــه  الكــون  محــور  بأنــه 
يتمــادى فــي الطلبــات وإبــداء التذمر 
املســتمر واملبالغــة فــي االحتياجــات 
االنتبــاه  لجــذب  واالنفعــاالت 

وممارسة االبتزاز العاطفي. 
م الطفل أن البكاء 

ّ
املربــي الناجــح يعل

والصــراخ والغضــب ليســت وســائل 
ولكــن  نفســه  عــن  للتعبيــر  فعالــة 
كلمــات  فــي  يعبــر عنهــا  أن  األفضــل 

واضحة ومباشرة وصريحة.
تعلمــه  بدايــة  مــن  الطفــل  يــدرب 
لديــه  اللغويــة  الثــروة  ونمــو  الــكالم 
يفهــم  وكيــف  الذاتــي  الوعــي  علــى 
يشــعر  هــو  وملــاذا  احتياجاتــه 
بالضيــق ومــا الــذي تســبب فــي هــذا 
الشــعور؟ ومتــى أحس بهذا الضيق؟ 
املناقشة املستمرة مع الطفل في هذه 
املحــاور تجعلــه يكتســب فهمــا لذاته 

وقدرة على معرفتها. 
يعتبــر بعــض اآلبــاء أن التعبيــر عــن 
الــذات نــوع مــن الوقاحــة وقلــة األدب 
عندما يعترض الطفل على رأي أحد 

والديه أو قرار أو توجيه. 
إن مجــرد االعتــراض حــق مــن حقوق 
الطفل في أي سن، ولكن يوجه الطفل 
إلــى األســلوب األمثــل واملهــذب الــذي 
يركــز علــى التعبيــر عن نفســه وليس 

إلى تجريح أو إظهار خطأ اآلخر. 
الثقــة  عالمــات  مــن  ليســت  كذلــك 
مجــادالت  فــي  الخــوض  بالنفــس 
إفحــام  ملحاولــة  طويلــة  ومهاتــرات 
نظــره،  وجهــة  خطــأ  وتبيــان  اآلخــر 
قــل  نفســك  مــن  واثقــا  كنــت  فكلمــا 
دخولــك فــي هــذه الحــوارات التــي ال 

طائل منها. 
عــّود ابنــك علــى أن يعبــر عــن نفســه 
بكلمــات قليلــة وواثقــة دون الدخــول 
إثبــات  فيهــا  يحــاول  مناقشــات  فــي 
هــو  فكمــا  انتصــاره،  ويؤكــد  تفوقــه 
حر في التعبير عن أفكاره فاآلخرون 
أحــرار أيضــا فــي التعبير عن ذواتهم 

دون تهكم أو سخرية منهم.  
ومــن حســن التعبير عن الــذات أيضا 
بالخطــأ  االعتــراف  علــى  تعويــده 
وعدم محاولة سرد املبررات أو إلقاء 
أو إظهــار  املســؤولية علــى اآلخريــن 
أن فالنــا أيضــا أخطــأ نفــس الخطــأ، 
والتأكيــد علــى أن الوقــوع فــي الخطأ 
وال  شــخصيته  فــي  بعيــب  ليــس 
ينقص من قدره ولكن العيب هو في 

تكراره بالرغم من معرفته. 
تتأثــر  أال  الثقــة  عالمــات  مــن  كذلــك 
هدفــك  يكــون  وال  اآلخريــن  بــآراء 
بالرضــوخ  رضاهــم  كســب  محاولــة 
آلرائهــم أو تؤثــر الســالمة وتصمــت، 
يــؤذي  آرائــك بشــكل ال  عــن  عبــر  بــل 

اآلخرين. 
)خبيرة تربوية واجتماعية(

علم ابنك 
كيف يعترض

عودة اعتصام الجامعة األردنية

عمان ـ ديما الرجبي

الطالبيــة  اعتصاماتهــا  أبــرز  األردن  ســجلت 
فــي   ابتــدأت  والتــي  وأدبيــًا  الناجحــة ســلميًا 
فــي 24  28 فبرايــر/ شــباط املاضــي، وُعلقــت 
مــن مــارس/ آذار الحالــي، ليســتأنف الطــالب 
اعتصامهــم مــرة أخــرى بعــد اجتمــاع اإلثنــن 
أمنــاء  مجلــس  مــع  الحالــي  مــارس/آذار   28
فقــد  النيابــي،  واملجلــس  األردنيــة  الجامعــة 
اعتبــروا أن قــرار االجتمــاع الــذي خلــص إلــى 
تخفيــض رســوم برنامــج املوازي والدراســات 
العليا، بحيث ال تزيد نسبة الزيادة عن حدها 
األعلى على 50%، وأن تتعهد الحكومة ممثلة 
بوزير التعليم العالي بزيادة الدعم الحكومي 
للجامعــة إلــى جانــب الدعــم األساســي الــذي 
يخصــص لهــا مــا يقــارب الـــ )3( ماليــن دينار 
علــى أن يتــم دفــع ذلــك الدعــم، خــالل األســابيع 
القليلــة املقبلــة، اعتبــره الطــالب مبهمًا وعليه 
ســيتم اســتئناف االعتصــام املفتــوح مــع رفــع 

سقف املطالبات.
مــع  حديــث  لنــا  كان  املحتــوى،  ســياق  وفــي 
رئيــس اتحــاد الطلبــة فــي الجامعــة األردنيــة 

علــى  لالطــالع  الســعايدة  محمــد  الطالــب 
بــدء  أن  لنــا  فذكــر  االعتصــام،  مســتجدات 
الوقفــات الطالبيــة قــد حــدث فــي الثالثــن مــن 
ســبتمبر/أيلول عــام 2014، حيــث قامــوا بمــا 
يقارب الثالثن فعالية من أجل إجهاض هذه 
القرارات، وأضاف أنه وبعد أن تم إصدار قرار 
رفع رسوم الدراسات العليا وبرنامج املوازي، 
بــدأو باالعتصــام املفتــوح وبعــد مضــي ثالثة 
 
ً
ليــال الجامعــة  فــي  تواجدهــم  علــى  أســابيع 
نهــارًا وبســلمية تامــة، حصلــوا علــى خصــم 
بنسبة 50% على برنامج املوازي و50% على 
املتميــز وتــم االتفــاق علــى تعليــق االعتصــام، 
مــارس/آذار   28 املوافــق  اإلثنــن  يــوم  لغايــة 
الحالي، بعد أن أخذوا وعدًا من لجنة التربية 
والتعليم في مجلس النواب بجدولة باقي الـ 

50% مــن ســعر البرنامــج علــى ثالثــة ســنوات 
القديمــة  التكلفــة  إلــى  بــه  تِقــل بمعــدل تصــل 
ابتــداًء مــن العــام الحالــي. وفيما يخــص إقالة 
اخليــف  الدكتــور  األســتاذ  الجامعــة،  رئيــس 
الطراونــة، الــذي يــرى مراقبــون أنــه أدى فتــرة 
دعــم  علــى  العمــل  حيــث  مــن  جيــدة  رئاســية 
البحــث العلمــي وإصالح املناهــج ومخرجات 
التعليــم فــي الجامعــة يقــول الســعايدة: نحــن 
اســتقالة  أو  بإقالــة  معنيــن  لســنا  كطــالب 
عنــى ِبحقنــا 

ُ
أي مــن رؤســاء الجامعــة، نحــن ن

فقــط بتخفيــض ســعر الرســوم وإعادتــه إلــى 
درك تمامــًا أن األردن 

ُ
ســعره الســابق، ونحــن ن

طالــب بالتعليــم 
ُ
دولــة فقيــرة اقتصاديــًا وال ن

املجانــي فــي الجامعــات الحكومية، حتى وإن 
كان هــذا املفتــرض عملــه، نحــن نريــد تعليمــًا 

متناســبًا مــع دخــل املواطــن األردنــي وبهيئــة 
تعليمية ذات كفاءات وكثافة تدريس تتوافق 
الجامعــي  التعليمــي  املنهــاج  متطلبــات  مــع 

وتراعي أداء الطالب وقدراته.
ملــف اعتصــام طلبــة الجامعــة األردنيــة الــذي 
مــادة  إلــى  بحتــة  مــن قضيــة طالبيــة  تحــول 
سياســية دســمة وربمــا تطــور األمــر إلــى أن 
أجنــدات  »أصحــاب  االعتصــام  منفــذو  ُيتهــم 

خاصة« وأنهم مؤدلجون. 
يقــول الســعايدة: أقــول لهــم لــو أننــا لــم نقــم 
باالعتصــام بشــكل حضــاري ولجأنا للعنف 
والعبــث بمقــدرات الجامعــة ملــا وصلنــا إلــى 
هــذا الفــوز فــي تحقيــق مطالباتنــا، بــل كنــا 
املحاضــرات،  اســتمرار  علــى  حرصــًا  األشــد 
صباحــًا  محاضرتــه  تفوتــه  الــذي  فــكان 
األنفــس  بضبــط  وقمنــا   

ً
ليــال يحضرهــا 

كان  األهــم  وداِفُعنــا  الهتافــات،  وبضبــط 
أمــن  علــى  والحفــاظ  القــرار  هــذا  إجهــاض 

الجامعة وطالبها وأمن البالد.
كيــف  طلبــة،  كاتحــاد  نفتخــر  ويضيــف: 
انصهرت جميع الكتل وكافة القوى الطالبية 
القــرارات  جميــع  فكانــت  ســاٍم،  هــدٍف  ألجــل 
تســقط ألجــل قــرار واحــد، تحــت مظلــة األمــن 
فــي  الديمقراطــي  وبممارســة حقنــا  األردنــي 

إبداء الرأي بطريقة حضارية وسلمية.
تبــع إلى 

َ
وألننــا طــالب ال نحمــل أجنــدات وال ن

الوطــن،  مصلحــة  دائمــًا  لــب 
َ
غ

ُ
ون سياســات 

كنــا يقظــن جــدًا ومدركــن مــدى خطــورة هــذا 
االعتصــام، خصوصــًا فــي هــذا الوقــت الحــرج 
العربيــة  واملنطقــة  األردن  علــى  سياســيًا 
تنفيذيــة  كلجنــة  بدورنــا  وعملنــا  عمومــًا، 
بحماية هذا الحدث من أي تدخالت خارجية 
أو أي جهة أخرى، هذا االعتصام أحيا النفس 
فــي الشــارع الطالبــي وأثبــت أن الشــباب قــادر 
على إثبات ذاته والدفاع عن حقوقه بسلمية.

بعد وعود بتخفيض 
رسوم تعليمهم علق 
طلبة الجامعة األردنية 
اعتصامهم ليعاودوا 

البدء فيه بعد فشل 
اجتماع اإلثنين مع 

مجلس األمناء

يزداد عدد الطلبة األردنيين ممن يقبلون على العمل من أجل توفير رسوم دراساتهم 
الجامعية، يعرض التحقيق رأي عدد ممن يخوضون التجربة، ومدى تأثير العمل على 

حضور واستذكار دروسهم

تحقيق

يزداد إقبال الطلبة 
على العمل نتيجة الحالة 

االقتصادية المتردية

طالب الجامعة يترجمون معنى الحوار بسلمية اعتصامهم )العربي الجديد(

أ.ب... تربية

التعليم للجميع
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أعلن نادي 
أرسنال اإلنجليزي 
اختيار الجماهير 
لالعب خط 
الوسط المصري 
محمد النني 
ليكون العب 
شهر مارس/
آذار، بعد األداء 
المميّز الذي 
قدمه أخيرًا، 
ليتفوق على 
نجوم الفريق 
بعد فترة قصيرة 
من التعاقد 
معه، ويثبت أن 
الفرنسي أرسين 
فينغر كان على 
حق عندما 
محمد النني )ستيورات ماكفارلين/Getty(طالب بضمه.

النني األفضل
قال املدير الفني لفريق زينيت سان بطرسبرغ 

الروسي، آندري فيالش بواش، إن املهاجم 
الفرنسي ألتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، يمر 

حاليا بأفضل مستوياته، وذلك بعد صناعته 
لهدفن في لقاء منتخب »الديوك« الودي الدولي 

أمام روسيا )4-2( على ملعب فرنسا. وصرح 
املدرب البرتغالي لصحيفة »ليكيب« املحلية »قّدم 

األداء نفسه الذي نراه مع فريقه هذا املوسم. إنه 
بكل بساطة يمر حاليا بأفضل مستوياته«.

أكد اإلسباني فرناندو توريس، مهاجم أتلتيكو 
مدريد، أنه كان هناك الكثير من الشكوك 

والتشاؤم، قبل تتويج الفريق ببطولة أوروبا 
في 2008، في الوقت الذي أبرز فيه أهمية 

اتحاد الجماهير والالعبن. وقال توريس، في 
تصريحات صحافية: »ما قادنا لتحقيق أمور 

كبيرة كان اتحاد الجماهير والالعبن. أعتقد أنه 
سيكون أمرًا هامًا من جديد. اآلن هناك بعض 

االنقسام في ما يتعلق باملنتخب«.

أكد رجل األعمال الويلزي ديفيد سوليفان، 
أكبر املساهمن في نادي وست هام يونايتد 
اإلنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع السويدي 
زالتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان 

جيرمان الفرنسي خالل املوسم املقبل. وينتهي 
عقد السويدي )34 عاما( مع ناديه الحالي في 30 

يونيو/حزيران املقبل. وكان إبراهيموفيتش قد 
قال إنه حينما ينتهي عقده مع »بي اس جي« قد 

يرحب بفكرة اللعب في الدوري اإلنجليزي.

فيالش بواش: 
غريزمان يمرّ حاليًا 
بأفضل مستوياته

توريس: هناك 
بعض االنقسامات في 

المنتخب اإلسباني

»وست هام« 
يرغب في ضم 
إبراهيموفيتش
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حذر النمساوي 
فولف من أن الرياضة 

تخضع للتدقيق

فوز كبير لتشيلي على فنزويال
خسر منتخب فنزويال لكرة القدم أمام ضيفه التشيلي 1-4 في الجولة السادسة 
2018. وسجل  روســيــا  مــونــديــال  إلــى  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  مــن 
روميلو اوتيرو )9( هدف فنزويال، وماوريسيو بينيا )33 و52( وأرتورو فيدال 
)72 و2+90( هدفي تشيلي. ورفعت تشيلي رصيدها إلى 10 نقاط في املركز 
نقطة  فنزيال عند  فيما تجمد رصيد  أمــام كولومبيا،  األهـــداف  بــفــارق  الــرابــع 

واحدة في املركز األخير، بعد تلقيها هزيمتها الخامسة في ست مباريات.

أوروغواي في الصدارة بعد هزيمة اإلكوادور
فاز منتخب األوروغــواي لكرة القدم على ضيفه البيروفي 1-صفر في الجولة 
 .2018 روسيا  مونديال  إلى  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  من تصفيات  السادسة 
ــواي  وســجــل إديــنــســون كافاني )53( هــدف املــبــاراة الــوحــيــد. ورفــعــت األوروغــ
رصيدها إلى 13 نقطة وانتزعت الصدارة بفارق األهــداف من اإلكــوادور التي 
كولومبيا  يد مضيفتها  على  وجــاءت  التصفيات  في  األولــى  بهزيمتها  منيت 
بــهــدف ملــايــكــل أرويــــو )90( مــقــابــل ثــالثــة أهــــداف لــكــارلــوس بــاكــا )15 و67( 
وسيباستيان بيريز )48(. ورفعت كولومبيا رصيدها إلى 10 نقاط في املركز 

الخامس املؤهل إلى امللحق القاري.

المكسيك أول المتأهلين للدور 
الحاسم بتصفيات مونديال 2018

بات املنتخب املكسيكي لكرة القدم أول املتأهلني إلى الدور الحاسم من تصفيات 
منطقة الكونكاكاف )أميركا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي( املؤهلة إلى 
الرابعة. وعلى  الجولة  مونديال روسيا 2018، بتغلبها على كندا 2-صفر في 
ملعب ازتيكا الشهير وضمن منافسات املجموعة األولى، جددت املكسيك فوزها 
على كندا بهدفني نظيفني، بعد أن تغلبت عليها يوم الجمعة املاضي 3-صفر في 
فانكوفر، لتضمن مقعدها في التصفيات النهائية. وهو الفوز الرابع للمكسيك 
في أربع مباريات من دون أن يدخل مرماها أي هدف. ونهضت الواليات املتحدة 
من كبوتها وثارت لخسارتها يوم الجمعة املاضي أمام غواتيماال في غواتيماال 
سيتي صفر-2، وهزمتها برباعية نظيفة لتنعش آمالها في بلوغ الدور النهائي.

ميسي يقود األرجنتين للفوز 
على بوليفيا بهدفين نظيفين

الجولة  في  البوليفي 2-صفر،  القدم على ضيفه  لكرة  األرجنتني  منتخب  فــاز 
 .2018 روسيا  مونديال  إلى  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  من تصفيات  السادسة 
وسجل غابرييل ميركادو )20( وليونيل ميسي )30 من ركلة جــزاء( هدفي 

املباراة. ورفعت األرجنتني رصيدها إلى 11 نقطة في املركز الثالث.

والبرازيل تتعادل بدون نيمار مع الباراغواي
السادسة من  الجولة  البرازيلي 2-2، في  الباراغواي مع ضيفه  تعادل منتخب 
إلى مونديال روسيا 2018. وسجل داريو  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات 
ليتسكانو )40( وادغار بينيتيس )49( هدفي الباراغواي، وريكاردو اوليفيرا 
)79( وداني الفيش )2+90( هدفي البرازيل. ورفعت الباراغواي رصيدها إلى 9 

نقاط في املركز السابع مباشرة خلف البرازيل بفارق األهداف.

فوز تاريخي أللمانيا على إيطاليا
تغلبت أملانيا بطلة العالم 4-1 على إيطاليا وديا لتعادل أكبر فوز أمام منافستها 
وتتعافى من الهزيمة املفاجئة أمام إنجلترا استعدادا لبطولة أوروبا 2016 لكرة 
القدم. وسجل توني كروس وماريو جوتزه ويوناس هيكتور ثالثة أهداف في 
أول ساعة من اللعب ليتركوا إيطاليا بال فرصة للعودة. وأضاف مسعود أوزيل 
الهدف الرابع في الدقيقة 75 من ركلة جزاء حصل عليها سيباستيان رودي 
بعد تدخل من الحارس جيانلويجي بوفون. وأحرز ستيفان الشعراوي الهدف 
الوحيد إليطاليا قبل ست دقائق من النهاية، ليمنع أملانيا من تحقيق أكبر فوز 

على منافستها.

أعـــلـــن فـــرنـــانـــدو ألـــونـــســـو، ســـائـــق مــكــاريــن، 
بــديــًا، إضافة  أنــه سيستخدم هيكل سيارة 
الـــى وحـــدة طــاقــة جــديــدة، فــي ســبــاق جــائــزة 
البحرين الكبرى، يوم األحــد، بعدما تعرض 
لحادث حطم سيارته في السباق االفتتاحي 
الذي  للسيارات   1 للفورموال  العالم  لبطولة 

أقيم في أستراليا.
وأفلت ألونسو بأعجوبة من إصابة خطيرة 
فـــي مـــلـــبـــورن، بــعــد تــصــادمــه مـــع املكسيكي 
استيبان جوتيريز، سائق هــاس، في حادث 
ــال املتسابق  تــســبــب فــي تــوقــف الــســبــاق. وقــ
اإلســـبـــانـــي، الـــفـــائـــز ثــــاث مـــــرات ســابــقــة في 
البحرين، لكن من غير املرجح أن يحقق مركزًا 
مــتــقــدمــا هــــذه املـــــرة، حــيــث ال يــــزال مــكــاريــن 
يترنح مــن مــوســم مخيب فــي عــام 2015، إن 
ــدا بــــذال مـــجـــهـــودًا جـــبـــارًا بعد  فــريــقــه وهــــونــ

التصادم.
بــقــوة إلدخـــال تحسينات  وأضـــاف »نضغط 
مع كل سباق، ولذلك إذا نجحنا في تجهيز 
الــســيــارة فــي املــوعــد املــحــدد، فإننا سنحاول 
فــتــرة ممكنة، في  أطـــول  الحلبة  عــلــى  الــبــقــاء 

اللقب  واصــل غولدن ستايت ووريـــرز حامل 
زحــفــه نــحــو تحطيم رقـــم شيكاغو بــولــز من 
حيث عــدد االنــتــصــارات فــي املــوســم املنتظم 
وذلك بتغلبه على واشنطن ويزاردز 94-102، 
للمحترفني.  األميركي  السلة  كــرة  دوري  فــي 
على ملعب »أوراكـــل أريــنــا«، لــم يجد غولدن 
السابع  فـــوزه  فــي تحقيق  ســتــايــت صــعــوبــة 
والــســتــني فــي 74 مــبــاراة ومــواصــلــة مــشــواره 
الــذي حقق  نحو تحطيم رقــم شيكاغو بولز 
72 فوزا مقابل 10 هزائم خال موسم 1995-
ــــرز ستيف كير  1996 حــني كـــان مـــدرب ووريـ

العبا في صفوفه.
وعـــادل غــولــدن ستايت رقــمــه الشخصي من 
حيث عــدد االنــتــصــارات فــي املــوســم املنتظم 
والذي حققه املوسم املاضي وهو في طريقه 
مــبــاريــات   8 أمـــامـــه  زال  مـــا  إذ  إلـــى تحطيمه 
ــوزه فـــي 6 مــنــهــا ســيــحــطــم رقــم  ــ ــال فـ وفــــي حــ
ــل فــريــق كــيــر تــألــقــه في  شــيــكــاغــو. كــمــا واصــ
معقله إذ حقق فــوزه الرابع والخمسني على 
الــتــوالــي بـــني جــمــهــوره فـــي املـــوســـم املنتظم 
امــتــدادًا مــن املــوســم املــاضــي، بينها 36 فــوزا 

التجارب  من  اعتبارًا  الجديد  الهيكل  وجــود 
الـــحـــرة«، وقــــال يــوســوكــي هـــاســـجـــاوا، مــديــر 
ــه تــم  ــ ســــبــــاقــــات فـــــورمـــــوال 1 فــــي هـــــونـــــدا، إنــ
اســتــخــراج وحــــدة الــطــاقــة مــن الــســيــارة، لكن 
ــر أن املــــحــــرك واألجـــــــزاء  ــهـ كــشــفــا مــبــدئــيــا أظـ
ــالــــغ، وقــــال  ــرر بــ املــحــيــطــة بــــه تـــعـــرضـــوا لـــضـ
»سنستبدل وحدة الطاقة بالكامل في سباق 

البحرين«.
ويـــســـتـــطـــيـــع كـــــل ســــائــــق اســــتــــخــــدام خــمــس 
وحــدات طاقة فقط على مــدار املوسم املؤلف 
مــــن 21 ســـبـــاقـــا، وتــــفــــرض عـــقـــوبـــات تــأخــيــر 
ا مـــن اســتــخــدام الــوحــدة  عــنــد االنـــطـــاق بــــدء
الـــســـادســـة. وقــــال تــوتــو فـــولـــف، مــديــر إدارة 
سباقات السيارات في مرسيدس، إن النظام 
تعرض  والـــذي  التأهيلية  للتجارب  الجديد 
للكثير من السخرية سيواجه انتقادات أشد 
األسبوع  مطلع  البحرين،  جــائــزة  فــي سباق 
املــقــبــل، عــقــب بـــدايـــة مــحــبــطــة ملــوســم بــطــولــة 

العالم للسيارات فورموال 1 في أستراليا.
فـــي املــقــابــل، حـــذر الــنــمــســاوي فــولــف مـــن أن 
الــريــاضــة تخضع »لــلــتــدقــيــق« وتــحــتــاج إلــى 

هـــذا املــوســم. ويــديــن غــولــدن ســتــايــت بــفــوزه 
إلــــى نــجــمــه ســتــيــفــن كـــــوري الـــــذي ســجــل 26 
نقطة، وكانت املباراة متقاربة جدًا، حتى إن 
ــر الــشــوط  واشــنــطــن كـــان متقدما حــتــى أواخــ
 12 األرض  صــــاحــــب  ســـجـــل  عـــنـــدمـــا  األول 
ليتقدم  الضيوف  رد من  متتالية دون  نقطة 
49-46، ثــم حــافــظ بــعــدهــا عــلــى تــقــدمــه حتى 
-30 الثالث  الربع  حسم  بعدما  اللقاء  نهاية 
26 واألخير 23-22. وكــان برادلي بيل أفضل 
العبي واشنطن بتسجيله 17 نقطة وأضاف 
مــاركــيــف مـــوريـــس 15 مـــع 8 مــتــابــعــات لكن 
الــرابــعــة  الــضــيــوف هزيمتهم  لــم يجنب  ذلـــك 
والثامنة  غــولــدن ستايت  أمــام  التوالي  على 
في  لتتعقد مهمتهم  املــوســم،  هــذا  والثاثني 
الــتــأهــل إلــــى الـــبـــاي أوف إذ يــحــتــل الــفــريــق 
حــالــيــا املــركــز الــتــاســع فــي املــنــطــقــة الشرقية 
الثامن،  املركز  بيسرز صاحب  أنديانا  خلف 
املــؤهــل إلـــى األدوار اإلقــصــائــيــة والــــذي مني 
بهزيمته الخامسة والثاثني مقابل 39 فوزًا 
العاشر )37  وجــاءت على يد شيكاغو بولز 

فوزًا مقابل 37 هزيمة( بنتيجة 98-96. 
ويدين شيكاغو بايقاف مسلسل هزائمه عند 
أربع مباريات على التوالي إلى جيمي باتلر 
الـــذي ســجــل ســلــة الـــفـــوز، رافــعــا رصــيــده إلــى 
اإلسباني  املونتينيغري  كان  فيما  نقطة   14
نـــيـــكـــوال مــيــروتــيــتــش األفــــضــــل فــــي صــفــوف 
متابعات.   10 مع  نقطة   28 بتسجيله  الفائز 
ــا، فـــكـــان بـــــول جــــورج  ــانــ ــديــ ــن جـــهـــة أنــ أمـــــا مــ
مــع 9 متابعات  األفــضــل بتسجيله 20 نقطة 

تفكير متمعن في كيفية التخلص من مشكلة 
فــرضــتــهــا عــلــى نــفــســهــا. وأضــــاف فــولــف، في 
اســـتـــعـــراض لــفــريــقــه قـــبـــل انــــطــــاق الــســبــاق 
الثاني في املوسم يوم األحد املقبل على حلبة 
املقبل  الصخير، »سنرى في مطلع األسبوع 
استمرار نفس نظام التجارب التأهيلية عقب 

ظهور أول سيئ في أستراليا«.
وتــابــع »الــفــرق أجمعت على رأي يــوم األحــد 
في ملبورن، ولم يكن رأيها إيجابيا، لم نصل 
التغيير،  هــذا  رغــم  الصحيحة  الصيغة  إلــى 
وســيــكــون مــن الصعب الــوصــول إلــى مرحلة 
الــبــحــريــن مطلع  فــي  اإلمــتــاع للجماهير  مــن 
األســبــوع املــقــبــل«. ووافــقــت الــفــرق باإلجماع 
ــم  ــة املــــوســ ــ ــدايــ ــ ــلــــى بــ ــقــــط عــ ــل أســــابــــيــــع فــ ــبــ قــ
ــراء تــغــيــيــرات عــلــى نــظــام الــتــجــارب  ــ عــلــى إجـ
لــزيــادة اإلثـــارة يــوم السبت، حيث  التأهيلية 
يؤدي هذا النظام إلى خروج السائقني األبطأ 

على الفور.
وبــيــنــمــا تــشــهــد املــرحــلــتــان األولــــى والــثــانــيــة 
مـــن الــتــجــارب الــتــأهــيــلــيــة املـــزيـــد مـــن اإلثــــارة 
تضم  التي  األخــيــرة  الحصة  فــإن  والفاعلية، 
في  مفاجئا  تراجعا  تــواجــه  ثماني ســيــارات 
ــارة. وأضــــاف فــولــف، الــــذي تــأهــل فريقه  ــ اإلثــ
فـــي املــركــزيــن األول والــثــانــي بــفــضــل لــويــس 
وزميله  مـــرات  ثــاث  الــعــالــم  بطل  هاميلتون 
ــلــــبــــورن، أن الــصــيــغــة  ــي مــ نــيــكــو روزبـــــــــرج فــ
إلى  وتحتاج  للغاية«  »سيئة  تعد  الجديدة 

التغيير.
)رويترز، العربي الجديد(

الفرنسي يان  و5 تمريرات حاسمة وأضــاف 
وعلى  مــتــابــعــات.   7 مــع  نقطة   18 ماهينمي 
أريــنــا«، سقط كليفاند  ملعب »كويكن لونز 
املنطقة  ومتصدر  البطل  وصيف  كافالييرز 
الشرقية أمام ضيفه هيوسنت روكتس 100-
106 بغياب نجمه ليبرون جيمس في مباراة 

ــان مــتــقــدمــا فــيــهــا بـــفـــارق 20 نــقــطــة قــبــل أن  كـ
ينتفض الــضــيــوف. وفــي مــبــاراة أخـــرى على 
بـــاالس أوف أوبـــرن هــيــلــز«، عزز  ملعب »ذي 
ديــتــرويــت بيستونز حــظــوظــه بــالــعــودة إلــى 
الباي أوف للمرة األولى في املواسم السبعة 
األخـــيـــرة، وتــحــديــدًا مــنــذ خــروجــه مــن الـــدور 

)صفر-4(  كافالييرز  كليفاند  يد  على  األول 
عـــام 2009، وذلـــك بــفــوزه عــلــى ضيفه الــقــوي 
الفوز  أوكاهوما سيتي ثاندر 88-82. وهــذا 
األربــعــون لديترويت فــي 75 مــبــاراة، ليتقدم 
الشرقية على  املنطقة  السابع في  املركز  إلــى 
حساب أنديانا بيسرز وبفارق نصف مباراة 

عن األخير.
قرار  من  أكمل وجــه  على  ديترويت  واستفاد 
أوكاهوما سيتي إراحة نجميه كيفن دورانت 
واإلســبــانــي ســيــرج إيــبــاكــا، ليلحق بضيوفه 
مــبــاراة   75 فــي  والــعــشــريــن  الثالثة  هزيمتهم 
وذلــك بفضل جهود مــاركــوس موريس الذي 
سجل 24 نقطة فــي مــبــاراة هــي االســـوأ على 
اكتفوا  بعدما  للضيوف  الهجومي  الصعيد 
بتسع نقاط فقط خال الربع الثالث. وبرز في 
ثاندر الذي كان متخلفا بفارق 15 نقطة، عن 

راسل وستبروك بتسجيله 24 نقطة.
وفي مباراتني أخريني، قدم أورالندو ماجيك 
ــبـــاراة هــجــومــيــة لـــه مــنــذ عـــام 2009  أفــضــل مـ
بــاكــتــســاحــه ضــيــفــه الــجــريــح بــروكــلــني نتس 
هــورنــتــس  تـــشـــارلـــوت  ــزز  عــ فــيــمــا   ،105-139
بفارق  الشرقية  املنطقة  في  الــســادس  مركزه 
الخامس  سلتيكس  بوسطن  خلف  الــســات 
وذلـــك بــفــوزه على الــجــريــح اآلخـــر فيادلفيا 
في  اســـوأ سجل  سفنتي سيكسرز، صــاحــب 
الــــــدوري هــــذا املـــوســـم )9 انـــتـــصـــارات مــقــابــل 
جهود  بفضل   85-100 بنتيجة  هــزيــمــة(،   66

الفرنسي نيكوال باتوم 19 نقطة.
)فرانس برس(

ووريرز يعادل رقمه الشخصي ويتقدم نحو الرقم القياسيهيكل سيارة بديل أللونسو وفولف ينتقد حلبة البحرين
يبدو أن فرناندو ألونسو 

تأثر بالحادث السابق وقرر 
إحضار هيكل بديل قبل 

سباق البحرين

سقط أوكالهوما سيتي 
ثاندر بغياب بعض نجومه 

حاله حال كافالييرز الذي 
افقتد للملك جيمس

)Getty( سيارة ألونسو التي تعرضت لحادث قوي

تونس تسعى لحسم التأهل في الجوالت المتبقية )صالح حبيبي/فرانس برس(

التعادل حسم مواجهة الجزائر وأثيوبيا )األناضول(

)Getty( كوري وغرين يقدمان مستوى مذهًال هذا الموسم

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

اقــــتــــرب املـــنـــتـــخـــب املــــصــــري لــكــرة 
ــــأس األمــــم  الــــقــــدم مــــن نـــهـــائـــيـــات كـ
الــقــدم بعد  لــكــرة  األفــريــقــيــة 2017 
بــتــغــلــبــه على  مــتــتــالــيــة  ثــــاث دورات  غـــيـــاب 
فــي  رد  دون  ــهــــدف  بــ الـــنـــيـــجـــيـــري  املـــنـــتـــخـــب 
املــبــاراة التي جــرت بينهما على اســتــاد برج 
العرب غرب اإلسكندرية، في إطار منافسات 
السابعة  املجموعة  ملباريات  الرابعة  الجولة 
الــتــي تقام  األفــريــقــيــة  األمـــم  كـــأس  لتصفيات 

بالغابون العام املقبل.
وبــــهــــذه الــنــتــيــجــة يـــرتـــفـــع رصــــيــــد املــنــتــخــب 
املـــصـــري إلــــى 7 نـــقـــاط مــقــابــل نــقــطــتــني فقط 

تصفيات 
أفريقيا

تأهل المغرب ومصر على األبواب 
وتعادل تونس والجزائر والسودان

الثاني  الشوط  في  هدفًا  صبحي  رمضان  سجل 
التأهل  من  أدنى  أو  قوسين  قاب  مصر  لتصبح 
مباريات  التعادل  وحسم  األفريقية،  األمم  لكأس 
منافسات  باقي  في  والسودان  وتونس  الجزائر 

العرب بالتصفيات

تقرير

لــنــيــجــيــريــا ونــقــطــة واحــــــدة لــتــنــزانــيــا، الــتــي 
تتبقى لها مباراتان أمام النسور والفراعنة.

املصري،  للمنتخب  جــدا  الفوز هاما  ويعتبر 
خاصة وأنه أبعده بالصدارة، ليضمن تأهله 
نيجيريا  أبعد  بعدما  خاصة  كبيرة،  بنسبه 
ــام تــنــزانــيــا  عـــن املــنــافــســة تــمــامــا، وأصـــبـــح أمــ

فرصة صعبة للغاية للتأهل.  وبالهدف الذي 
سجله رمضان صبحي في الدقيقة 65 تصعد 
مــصــر نــظــريــا، إذ تملك تــنــزانــيــا فــرصــة تكاد 
نيجيريا  على  الــفــوز  وهــي  تــكــون مستحيلة 
بأربعة  املــصــري  املنتخب  وعلى  نتيجة  بأية 

أهداف على األقل.
وكانت مباراة الذهاب على ملعب أحمدو بيلو 
فــي كــادونــا فــي إطـــار الــجــولــة الــثــالــثــة انتهت 
ــريـــق. تـــقـــدم الــفــريــق  بــالــتــعــادل بـــهـــدف لــكــل فـ
الــنــيــجــيــري فـــي الــدقــيــقــة 60 عـــن طــريــق بيتر 
إيتيبو وتعادل محمد صاح للفريق املصري 
فــي الدقيقة األولـــى مــن الــوقــت املحتسب بدل 

الضائع. 
لــعــب املــنــتــخــب املـــصـــري بــتــشــكــيــل مــكــون من 
أحــمــد الــشــنــاوى وعــمــر جــابــر ورامــــي ربيعة 
وأحمد حجازي وحمادة طلبة ومحمد الننى 
ومحمد  وإبراهيم صــاح  السعيد  الله  وعبد 

صاح ورمضان صبحى ومروان محسن.
وتــحــت الــحــضــور الــجــمــاهــيــري بـــدأ املنتخب 
املــصــري املـــبـــاراة بــحــمــاس شــديــد بــاحــثــا عن 
هــــدف مــبــكــر يــتــيــح لـــه الــتــحــكــم فـــي مــجــريــات 
الــلــعــب، ولــكــن عـــانـــده الــحــظ فـــي كــــرة ألحــمــد 
ــرى لــعــبــد الــلــه الــســعــيــد مقابل  ــ حـــجـــازي وأخـ
النيجيري إيغالو قبل أن  كرة وحيدة لاعب 
املــلــعــب دون خــطــورة  الــلــعــب وســـط  ينحصر 
الحماس  فيها  هــبــط  املــرمــيــني  عــلــى  حقيقية 

املصري وعاد التركيز النيجيري.
ــانـــي، عــــاد الــهــجــوم  ــثـ وفــــي نــصــف الـــشـــوط الـ
املــــصــــري، ولـــكـــن الـــتـــســـرع والـــرعـــونـــة وتــألــق 
املدافعني وحارس املرمى حال دون التسجيل 
من كــرات لعبد الله السعيد وإبراهيم صاح 
ورامــي ربيعة لينهي الحكم الجنوب أفريقي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
الفريقني،  من  األداء  هــدأ  الثاني  الشوط  وفــي 
ولــكــن كـــان املــنــتــخــب املـــصـــري األكـــثـــر نشاطا 
وهــجــومــا، والحــــت لـــه بــعــض أشـــبـــاه الــفــرص 
حــتــى ســجــل رمــضــان صــبــحــي هـــدف املــبــاراة 
تسديدات،  عــدة  بعد   65 الدقيقة  فــي  الوحيد 
ــرة أنـــقـــذ الـــقـــائـــم األيــســر  ــيــ ــاق األخــ ــدقــ وفــــي الــ
الــفــريــق املــصــري مــن هــدف نيجيري لتنتهي 

املباراة بفوز الفراعنة بهدف دون رد.
املجموعات  دور  فــي  املــصــري  املنتخب  وفـــاز 
ببطولة كأس األمم األفريقية في أنغوال 2010 
بــقــيــادة حــســن شــحــاتــة املــديــر الــفــنــي األســبــق 

على الفراعنة بثاثة أهداف مقابل هدف.
وتأهل املغرب إلى نهائيات البطولة بعد فوزه 
ــرأس األخــضــر فــي املجموعة  2-صــفــر عــلــى الــ
السادسة بهدفني من يوسف العربي.  ليحسم 

واصل المنتخب 
السوداني التألق مؤخرا، 
وتعادل مع ساحل العاج

جانب من مباراة مصر ونيجيريا )خالد دسوقي/فرانس برس(

صــــــــدارة املـــجـــمـــوعـــة بــــفــــارق ســــت نــــقــــاط عــن 
الـــرأس األخــضــر، وذلـــك قبل جــولــة مــن نهاية 
الثالث  املــركــز  الــتــصــفــيــات. وتــأتــي ليبيا فــي 
ــداف على  ــ بــثــاث نــقــاط مــتــقــدمــة بـــفـــارق األهــ

ساوتومي وبرنسيب.
ــادال مــخــيــبــا مع  ــعـ وحـــقـــق مــنــتــخــب تـــونـــس تـ
ــــو مــــا أهــــدى  ــارج مــلــعــبــه دون، وهـ ــ تـــوغـــو خــ
الــــصــــدارة إلــــى املــنــتــخــب الــلــيــبــيــري مــنــفــردا 
نظيفة،  بخماسية  جيبوتي  على  فـــوزه  بعد 
وذلــك في إطــار منافسات الجولة الرابعة من 
العربي  املنتخب  ليواصل  األولـــى،  املجموعة 
للمنافسات  التأهل  بطاقة  عــن  البحث  رحلة 

»محاربي الصحراء« اليوم يضمن له التأهل 
فـــي صـــــدارة املــجــمــوعــة،  خــاصــة بــعــد الــفــوز 
الــكــبــيــر فـــي املــــبــــاراة املـــاضـــيـــة، ولــكــن أرضــيــة 
األرض حالت دون  امللعب ومباغتة أصحاب 
الـــوصـــول لــلــهــدف املــنــشــود. لتحقق الــجــزائــر 
ثاثة  بعد  املنافسات  فــي  لها  األول  الــتــعــادل 
انتصارات متتالية، لتصل إلى النقطة رقم 10 
الجزائري  املنتخب  التصفيات. ولم يقدم  في 
األداء املنتظر وتأخر في النتيجة مرتني، لوال 
تألق العبيه إسام سليماني وعيسى ماندي 
الــحــارس  لــيــعــودو بالنتيجة ســريــعــا، ولــكــن 
رايــــس مــبــولــحــي ارتــكــب خــطــأ كــلــف منتخب 

الـــقـــاريـــة الـــعـــام املــقــبــل فـــي الـــغـــابـــون. ورفــعــت 
ليبيريا رصيدها الى 9 نقاط من 4 مباريات 
مقابل 7 لكل من تونس وتــوغــو، فيما بقيت 
جيبوتي من دون نقاط. وكانت تونس فازت 
الــجــمــعــة املـــاضـــي عــلــى لــيــبــيــريــا 1-صـــفـــر في 

املنستير. 
ــألــــق مـــؤخـــرا  ــتــ ــــري املــ ــزائـ ــ ــــجـ أمــــــا املـــنـــتـــخـــب الـ
فــقــد فــشــل فـــي مــواصــلــة رحــلــة االنـــتـــصـــارات، 
ــع املـــنـــتـــخـــب  ــ ــادال بـــصـــعـــوبـــة مــ ــ ــعــ ــ لـــيـــحـــقـــق تــ
األثــيــوبــي، بــالــرغــم مــن فـــوزه عليه قــبــل إيــاب 
بسبعة أهــــداف مــقــابــل واحــــد، لــيــؤجــل حسم 
صــدارة مجموعته للجولة املقبلة. وكان فوز 

باده تلقي الهدف الثالث، لتنتظر الجماهير 
حتى الدقيقة 85 ليخطف فوزي غام التعادل 
كريستيان جوركوف،  وألقى  جــزاء.  ركلة  من 
ــــدرب الـــجـــزائـــر، بــالــلــوم عــلــى أرض املــلــعــب  مـ
ــــف حـــالـــة الــعــشــب »بـــالـــكـــارثـــيـــة«. وقـــال  ووصـ
املـــــدرب الــفــرنــســي بــعــد الـــتـــعـــادل »لــــم نتمكن 
أرض  بسبب  املــعــهــودة  بطريقتنا  اللعب  مــن 
املــلــعــب الــكــارثــيــة وبــــذل الــاعــبــون أقــصــى ما 

لديهم لذا نقنع بالنتيجة«.
ورفض جوركوف الذي تولى املهمة بعد كأس 
العالم في البرازيل الحديث عن مستقبله بعد 
انــتــشــار شــائــعــات متعلقة بــرحــيــلــه. وأضـــاف 

»لن أتحدث عن مستقبلي وغدا سيكون يوما 
جديدا في عملي«. وانتقد ماندي العب ستاد 
رانـــس الــفــرنــســي فــريــقــه قــائــا »الــفــريــق الــذي 

يستقبل ثاثة أهداف ال يطمح للفوز«.
وعلى جانب آخر، واصل املنتخب السوداني 
مع  ويتعادل  الكبار  ليناطح  مــؤخــرا،  التألق 
ساحل العاج، حامل اللقب بهدف لكل فريق، 
ويـــواصـــل املــنــافــســة عــلــى صــــدارة املــجــمــوعــة، 
ويــؤجــل حــســم املــتــأهــل لــلــجــولــة املــقــبــلــة. ولــن 
املركز  إال صاحب  املجموعة  هــذه  مــن  يتأهل 
األول، وهــــو مـــا يـــؤثـــر عــلــى حـــظـــوظ ســاحــل 

العاج والسودان في التأهل للنهائيات.
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حسين غازي

شــهــدت الــتــصــفــيــات تــأهــل كــل من 
مــتــصــدري املــجــمــوعــات الــثــمــانــي 
كوريا  اليابان،  السعودية،  )قطر، 
أوزبكستان  تــايــانــد،  أســتــرالــيــا،  الجنوبية، 
الــدور  وإيـــران(، فيما بلغت أربعة منتخبات 
ذاتــــه بــصــفــتــهــا أفــضــل أربـــعـــة احــتــلــت املــركــز 

الثاني )سورية، العراق، الصني واإلمارات(.
ــــى: انــتــهــت الــقــمــة العربية  ■ املــجــمــوعــة األولـ
الــخــلــيــجــيــة بـــني اإلمــــــارات والــســعــوديــة على 
ملعب محمد بــن زايـــد بــنــادي الــجــزيــرة أمــام 
اإليجابي  بــالــتــعــادل  كبير  جماهيري  حشد 
1-1 بــــني الـــطـــرفـــني، وافـــتـــتـــح األخــــضــــر بـــاب 
الــتــســجــيــل فـــي الــدقــيــقــة 24، قــبــل أن يــعــادل 
أصحاب الدار النتيجة في الدقيقة 52، وبذلك 
تأهلت السعودية واإلمارات إلى الدور الثالث 
العالم، فاألولى تصدرت  من تصفيات كأس 
املجموعة، فيما تأهل املنتخب اإلماراتي إلى 
الدور ذاته كأحد أفضل الثواني، بعد شطب 
نــتــائــج تــيــمــور الــشــرقــيــة مــتــذيــلــة املــجــمــوعــة 

يصبح رصيده 10 نقاط.
املؤهلة  التصفيات  تأكيد خروجها من  رغــم 

نهاية جولة 
الحسم

أسدل الستار وحددت هوية المتأهلين إلى الدور الثالث من تصفيات كأس 
العالم 2018 في روسيا، وكأس آسيا في اإلمارات 2019، وتأهلت إلى الدور 
الثالث من التصفيات النهائية 5 منتخبات عربية مقابل 7 غير عربية، ويلعب 

الدور الثالث بنظام مجموعتين كل واحد تضم 6 منتخبات

3031
رياضة

تقرير

قــدمــت فلسطني مستوى  الــعــالــم،  كـــأس  إلـــى 
ــذلــــك ســتــنــتــظــر فـــرصـــة املــنــافــســة  ــدا، وبــ ــيــ جــ
لــلــتــأهــل إلـــى كـــأس آســيــا الـــعـــام املــقــبــل، وفــي 
فــوزًا عريضًا  الفدائي  األخــيــرة حقق  الجولة 
عــلــى تــيــمــور الــشــرقــيــة بنتيجة كــاســحــة 0-7 
ــاكـــا حــبــيــشــة  عـــلـــى مــلــعــب دورا. وافـــتـــتـــح جـ
الثانية،  الدقيقة  فــي  لفريقه  التسجيل  بــاب 
الهدف  كانتيانا  جــونــاثــان  زميله  ــاف  وأضـ
ياسر  يــعــزز  أن  قبل   ،18 الدقيقة  فــي  الــثــانــي 
وقبل  )د.32(،  ثالث  بهدف  النتيجة  إسامي 
نهاية الشوط األول عاد الاعب ذاته لتأكيد 

تفوق فلسطني بهدف رابع بالدقيقة 39.
املـــد الــهــجــومــي الــفــلــســطــيــنــي لـــم يــتــوقــف في 
هدفه  كانتيانا  سجل  حني  الثاني،  الشوط 
الثاني فــي الدقيقة 66، ومــن ثــم أحــرز أحمد 

الدقيقة 78، قبل  الهدف السادس في  عــوض 
مسلسل  الــبــهــداري  اللطيف  عــبــد  يختتم  أن 

األهداف في الدقيقة 90.
األردن بخسارة  مــنــي  الــثــانــيــة:  املــجــمــوعــة   ■
األخــيــرة،  دار  فــي عقر  أستراليا  أمــام  قاسية 
ــام حــشــد جــمــاهــيــري غــفــيــر عــلــى اســتــاد  ــ وأمـ
سيدني، تقدم أصحاب الدار باكرًا في الدقيقة 
24 عـــن طــريــق تــيــم كــاهــيــل، قــبــل أن يضيف 
الــثــانــي فــي الدقيقة 39،  الــهــدف  آرون مـــوري 
وعـــاد رجـــل املـــبـــاراة كــاهــيــل لتحقيق الــهــدف 
الثاني  الــشــوط  الدقيقة 44، وفــي  فــي  الثاني 
تـــابـــع أصـــحـــاب الــــــدار ســيــطــرتــهــم وســجــلــوا 
الـــهـــدف الـــرابـــع ثـــم الــخــامــس عـــن طــريــق تــوم 
)د.69(،  لــونــغــو  ومــاســيــمــو  )د.53(،  روجــيــك 
قبل أن يسجل عبد الله ذيب الهدف الشرفي 
للنشامى في الدقيقة 90. وفي املباراة الثانية 
فازت قرغيزستان على طاجيكستان بنتيجة 
تأهلت  وبــذلــك  لــيــوكــس،  فيتالي  سجله   0-1
أستراليا إلى الدور الثالث من تصفيات كأس 
الــثــانــيــة،  الــعــالــم، بصفتها بــطــلــة املــجــمــوعــة 
فيما لم يتمكن األردن وبقية فرق املجموعة 

من بلوغ الدور ذاته.
■ املــجــمــوعــة الــثــالــثــة: بــلــغــت قــطــر فـــي وقــت 
سابق الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، 
وكذلك حجزت مقعدًا في بطولة كأس آسيا، 
لكنها خسرت في املباراة األخيرة وألول مرة 
في  الــصــيــنــي،  املنتخب  أمـــام  التصفيات  فــي 
الثامنة،  الذي جمعهما ضمن املرحلة  اللقاء 
على ملعب شانزي بروفينك، وتقدم أصحاب 
الــدقــيــقــة 58 عـــن طـــريـــق هــوانــغ  فـــي  األرض 
بوين، ومــن ثم أضــاف وو لي الهدف الثاني 
فــي الدقيقة 90، وبــذلــك بــات رصــيــد قطر 21 
الصني  فيما نجحت  األول،  املــركــز  فــي  نقطة 
في التأهل كأحد أفضل الثواني، فبعد شطب 
نــتــائــج بـــوتـــان يــصــبــح رصــيــدهــا 11 نــقــطــة، 

وهي التي تمتلك 17.
■ املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة: ســقــطــت ُعـــمـــان على 
إيــران  وافتتحت   ،0-2 بنتيجة  آزادي  اســتــاد 
الدقيقة  عند  مبكر  وقــت  فــي  التسجيل  بــاب 
16 عــن طــريــق ســــردار أزمــــون، وعـــاد الــاعــب 
اللقاء بعد  في  الثاني  الهدف  لتسجيل  ذاتــه 
مرور 7 دقائق فقط، لتؤكد إيران تأهلها إلى 
الدور الثالث من تصفيات كأس العالم كبطلة 
للمجموعة، فيما لم تتمكن عمان من التأهل، 
نتائجها  ومــع شطب  نقطة،   14 تمتلك  فهي 
أمــام الهند يصبح رصيدها 8 نقاط، وبذلك 
مؤهلة  بطاقة  على  املقبلة  السنة  ستنافس 
إلــى كــأس آسيا. يذكر أن تركمانستان حّلت 
ثـــالـــثـــة وغـــــــوام رابــــعــــة، فــيــمــا تـــذيـــلـــت الــهــنــد 
املــجــمــوعــة بــثــاث نــقــاط مـــن انــتــصــار واحـــد 

فقط.
تلقت سورية هزيمة  الخامسة:  املجموعة   ■
مــلــعــب ســايــتــامــا 2002، حينما  عــلــى  ثــقــيــلــة 
الياباني الخبير، ورغــم ذلك  قابلت املنتخب 
بــلــغــت األولـــــى الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة، كــأحــد 

تأهلت إلى الدور الثالث 
من التصفيات النهائية 5 

منتخبات عربية

سقوط الكبيرات يتواصل في بطولة ميامي للتنس
بطولة  في  الكبيرات  املصنفات  سقوط  استمر 
هاليب  سيمونا  خسرت  بعدما  للتنس  ميامي 
باشينسكي  تــيــمــيــا  أمــــام  الــخــامــســة  املــصــنــفــة 
فلوريدا.  الثمانية في  دور  4-6 و6-3 و6-2 في 
الــرومــانــيــة هاليب فــي وضــع جيد للفوز  وبـــدت 
ــى. وكــانــت هــذه  ــ عــنــدمــا فــــازت بــاملــجــمــوعــة األولـ
ثاني مجموعة فقط تفقدها باشينسكي خالل 
الــبــطــولــة وأكــــدت الــالعــبــة الــســويــســريــة املصنفة 
19 أنها ستكون األخيرة في اللقاء لتتفوق في 

مباراة استمرت حوالي ساعتني و30 دقيقة.

ريمي غارد يترك تدريب أستون فيال
ترك املدرب الفرنسي ريمي غارد منصبه مع نادي استون فيال اإلنجليزي بعد خمسة 
أشهر على تعيينه باتفاق متبادل بحسب ما ذكر فريق مدينة برمنغهام. وكتب النادي 
في موقعه الرسمي على اإلنترنت: »يشكر النادي ريمي على كل جهوده في هذه الفترة 
املهام حتى تعيني مــدرب بديل.  بــالك سيتولى  إريــك  أن مساعده  الصعبة«، موضحا 
بداًل  املاضي  الثاني/نوفمبر  وتعاقد أستون فيال مع غــارد )49 عاما( في 2 تشرين 
من تيم شيروود. لكن العب ارسنال ومدرب ليون الفرنسي السابق، لم ينجح مع فيال 
متذيل ترتيب الدوري، إذ يملك 16 نقطة بعد 31 مباراة وبفارق 12 نقطة عن اول فريق 
غير مهدد مباشرة بالهبوط. ولم يفز غارد سوى في مباراتني في الدوري وواحدة في 

الكأس من أصل 23 مع استون فيال.

إنريكي: علينا السير على نهج كرويف
اإلسباني، كلمة في  األولــى  الــدرجــة  مــدرب برشلونة بطل دوري  انريكي،  لويس  ألقى 
حفل تأبني األسطورة الراحل يوهان كرويف ووعد »بمواصلة السير على نهج طريقته 
الهجومية والعمل على تطويرها«. وتوفي كرويف الالعب واملــدرب السابق لبرشلونة 

قبل عدة أيام عن 68 عاما بعد صراع مع سرطان الرئة ملدة خمسة أشهر.

سواريز: راموس من أفضل المدافعين الذين واجهتهم
اعــــتــــرف العـــــب بـــرشـــلـــونـــة اإلســــبــــانــــي، لــويــس 
ســــواريــــز، بــــأن ســرخــيــو رامـــــوس مـــدافـــع ريـــال 
واجههم  مدافعني  ثالثة  أفضل  من  يعد  مدريد 
ــي حـــــوار نــشــره  ــي حـــيـــاتـــه. وقـــــال ســــواريــــز فـ فـ
االتــحــاد لــكــرة الــقــدم إن أصــعــب ثــالثــة مدافعني 
واجههم في حياته هم راموس والبرازيلي تياغو 
سيلفا )باريس سان جيرمان( ومواطنه دييغو 
غــوديــن )أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد(. ويــتــواجــه ســواريــز 
وراموس يوم السبت في الجولة الـ31 من الدوري 
اإلسباني بمباراة الكالسيكو على ملعب كامب 

نو بني برشلونة وريال مدريد.

بيبي: مباراة الكالسيكو ستكون صعبة
وبرشلونة  فريقه  بني  الكالسيكو  مــبــاراة  ان  مدريد  ريــال  مدافع  بيبي  البرتغالي  أكــد 
نهاية  الدولي في  املدافع  وقــال  نو ستكون »صعبة«.  املقبل على ملعب كامب  السبت 
املباراة التي فاز بها املنتخب البرتغالي 2-1 على نظيره البلجيكي: »إنها مباراة صعبة، 
ولكن علينا أن نرتاح اآلن. عندما نصل إلى مدريد سيكون أمامنا بعض الوقت، ليس 

كثيرا، لتجهيز أنفسنا«.

مباراة واحدة، ثم عاد إلى السعودية ليلعب مع األهلي الذي 
على  األخــيــرة، وحفاظه  الــســنــوات  فــي  كبيرا  تاريخا  صنع 
أكثر من 50 مباراة متتالية من دون خسارة. في املقابل بدأ 
العام  السعودي في  املنتخب  الدولية مع  هوساوي مسيرته 
2007 وما زال العبًا حتى اليوم، ومثل السعودية حتى اآلن 

في 112 مباراة سجل فيها سبعة أهداف.
ويــصــل عـــدد مــبــاريــات هــوســاوي فــي كـــرة الــقــدم إلـــى 310 
مــبــاريــات ســجــل فــيــهــا 17 هــدفــًا، وعــلــى صــعــيــد إنــجــازات 
هـــوســـاوي فــقــد حــقــق لــقــب الـــــدوري الــســعــودي مـــع الــهــالل 
أعوام 2008 و2010 و2011، كما وحصد لقب كأس األمير 
وقــت  فــي   ،2011  ،2010  ،2009  ،2008 ــوام  أعــ الــســعــودي 
أندرلخت ونجح  البلجيكي مع  »السوبر«  كــأس  لقاء  خــاض 

في الحصول على اللقب في العام 2012.
أما مع األهلي السعودي فحصد لقب كأس األمير في موسم 

كأس  لقب  حقق  الــســعــودي  املنتخب  ومــع   ،2015  -  2014
آسيا في العام 2007، في حني حل وصيفًا في بطولة كأس 
الخليج أعوام 2009 و2014. وسجل هوساوي أهدافه الدولية 
الــســبــعــة فــي املــبــاريــات الــتــالــيــة، حــيــُث ســجــل ضــد املنتخب 
الــلــبــنــانــي فــي الــلــقــاء الـــذي فـــاز بــه )4 - 1(، وضـــد املنتخب 

اإلسباني في اللقاء الذي خسرته السعودية )3 - 2(.
مباراة  في  البحرين  الوحيد ضد  الفوز  هــدف  كما وسجل 
ودية في العام 2010، في حني سجل في مباراة الفوز على 
فــي وقت  أهـــداف نظيفة،  انتهت بخمسة  الــتــي  كــونــغ  هــونــغ 
ســجــل فــي الــلــقــاء الـــذي خــســره املنتخب الــســعــودي بثالثة 
أهــــداف نظيفة، وأخــيــرًا ســجــل هــوســاوي فــي املـــبـــاراة ضد 
الــتــي انتهت بفوز  الــعــراق فــي تصفيات كــأس آســيــا 2015 
هــوســاوي العــب سعودي  إنــه  بهدفني نظيفني.  الــســعــوديــة 

متألق مع املنتخب واألهلي ويقدم الكثير حاليًا.

رياض الترك

الـ  عامه  يبلغ  السعودية  الكرة  نجوم  أحــد  هــوســاوي  أسامة 
31 الـــيـــوم، مــســيــرة كـــرويـــة ُمــمــيــزة فـــي املـــالعـــب الــســعــوديــة 
والعاملية، وأصبح واحدًا من أبرز النجوم العرب في الساحرة 
املستديرة، وهو يلعب في مركز خط الوسط. بدأ هوساوي 
لعب معه 59  الــذي  السعودي  الــوحــدة  مــع  الكروية  مسيرته 
مـــبـــاراة، وســجــل هــدفــًا وحــيــدًا مــن الــعــام 2005 حــتــى الــعــام 
2008. وتميز هوساوي بأنه يلعب لفترة طويلة مع الفريق 
الذي يوقع معه، ألنه استمر مع الوحدة حتى العام 2008، ثم 
انتقل إلى الهالل السعودي واستمر معه حتى العام 2012، 
مع الهالل السعودي قضى هوساوي فترة ُمميزة لعب فيها 

79 مباراة وسجل فيها سبعة أهداف.
الــعــام 2012، انتقل هــوســاوي إلــى أنــدرلــخــت لكنه لعب  فــي 

أسامة هوسـاوي

على هامش الحدث

ترتيب التصفيات اآلسيوية

في عيد ميالده الـ 
30، تكرم »العربي 

الجديد« الالعب 
السعودي أسامة 

هوساوي

القمة 
السعودية 
اإلماراتية 
انتهت بالتعادل 
اإليجابي وبلغ 
المنتخبان الدور 
)Getty( الثالث

يتصدر النجم السعودي محمد السهالوي ترتيب الهدافين برصيد 14، 
وهو الذي قدم مستوى طيبا مع األخضر، وبالتالي عليه متابعة التألق 
عالم  في  ومتمرسة  كبيرة  منتخبات  أمام  والحاسم  الثالث  الدور  في 
وهو  الثاني،  المركز  في  خليل  أحمد  اإلماراتي  يأتي  فيما  القدم.  كرة 
أيضًا ينتظر منه الكثير في تقديم مستوى رائع. أما المركز الثالث فهو 
باسم تيم كاهيل نجم خط هجوم المنتخب األسترالي برصيد 8 أهداف. 

وبذات العدد يأتي يانغ تشو الالعب الصيني في المركز الرابع.

سجل الهدافين

وجه رياضي

أفضل ثاني املجموعات الثماني. هدف اللقاء 
األول ُسجل عن طريق حمدي املصري بعدما 
ارتــطــمــت الـــكـــرة بــوجــهــه عـــن طــريــق الــخــطــأ، 
 ،66 الدقيقة  الــســوري حتى  املنتخب  وصمد 
لــتــهــتــز شــبــاكــه عــبــر شــيــنــجــي كـــاغـــاوا، ومــن 
ثــم سجل كيسوكي هــونــدا الــهــدف ثــالــث في 
لتسجيل  كــاغــاوا  يــعــود  أن  قبل   ،86 الدقيقة 
الهدف الرابع في الدقيقة 90 وبعدها بثواٍن 

تحتل فييتنام املركز الثالث برصيد 7 نقاط، 
أي  بــدون  املجموعة  تايبيه  الصني  وتتذيل 

نقطة. 
ــنـــت كــــوريــــا  ــمـ ــة الــــســــابــــعــــة: ضـ ــمــــوعــ ■ املــــجــ
الجنوبية التأهل في وقت سابق، فيما فشل 
ميانمار  عــلــى  الــفــوز  فــي  اللبناني  املنتخب 
ملعب صيدا  الــذي جمعهما على  اللقاء  فــي 
الـــزوار مضيفهم بهدف أول  الــبــلــدي، وفــاجــأ 

قــبــلــت شـــبـــاك ســـوريـــة الـــهـــدف الــخــامــس عن 
طريق جينكي هاراغوتشي.

■ املــجــمــوعــة الـــســـادســـة: بــلــغ الـــعـــراق الـــدور 
الثالث من التصفيات بعدما سبقته تاياند 
متصدرة املجموعة إلى ذلك، وانتصر أسود 
الرافدين بهدٍف نظيف سجله الاعب مهند 
عــبــد الــرحــيــم كــــرار فــي الــدقــيــقــة 45، لينجح 
العراق في ضمان مكاٍن في كأس آسيا. فيما 

في الشوط الثاني )دقيقة 73( عن طريق أونغ 
نــهــو، لــكــن بـــال الــحــلــوة عـــدل الــكــفــة ملنتخب 
األرز الذي كان يطمح للفوز، وانتظار إمكانية 
الثالث،  الـــدور  لبلوغ  الــكــويــت  نتائج  شطب 
لكن آماله تبددت بعد هذا التعادل. يذكر أن 
أوزبكستان  تأهل  شهدت  الثامنة  املجموعة 
البحرين  تتمكن  ولم  للمجموعة،  كمتصدرة 

واليمن من بلوغ الدور الثالث.
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يوم األرض
غنِّ يا زهر الدحنون

عمار أبو قنديل

»امـــســـك الــكــيــس واســبــقــنــي على 
التراكتور«

ــا مـــشـــرًعـــا يــــدّي، 
ً
ركـــضـــُت مــتــلــهــف

وزخــــات الــســعــادة تــمــأ روحــــي، وعــيــنــاي 
ــازالن  ــ ــغـ ــ ـ

ُ
ــرح ت ــ ــفـ ــ ــوع الـ ــ ــدمـ ــ املــــغــــرورقــــتــــان بـ

ــريـــح، بــالــكــاد اســتــطــعــت اعــتــاء  مــجــرى الـ
الــدرجــة األولـــى، هي مرتفعة وأنــا صغير، 
وبــعــد مــحــاوالٍت حثيثة وعــنــيــدة نجحُت 
الكرسّي الصغير  بالصعود، جلسُت على 
إلــــــى جــــانــــب كــــرســــي الــــقــــيــــادة الـــجـــلـــدي، 
 الــكــيــس املــمــلــوء بخبز الــطــابــون 

ُ
أحــتــضــن

والــزيــتــون األســــود وأجــلــُس مــنــتــظــًرا، بني 
الــفــرصــة ألفتح  أقــتــنــص  خـــــرى 

ُ
الفينة واأل

ا مزيَج الفيجن الذي يختلط  الكيس مشتّمً
بــرائــحــة الـــطـــابـــون، وتــتــســلــل إلــيــه أغــانــي 
ــات 

ّ
ــارات املــتــحــلــق ــ ــــجـ جـــدتـــي وخــــاالتــــي والـ

 فـــي الوعـــيـــي، 
ُ
حــــول الـــطـــابـــون، املـــنـــحـــوتـــة

 يــا زهر 
ِّ
حيث كــانــوا يــــرددون، دوًمــــا: »غـــن

الدحنون، وارقــص يا خبز الطابون، طاح 
الشومر والزعتر وودعنا سقعة كانون«.

 »األرض عـــرض الــفــاح وشـــرفـــه« هـــذا ما 
رّددُه جّدي، أبو زياد.

 قـــلـــبـــي، الـــتـــزم 
ُ
ــعــــادة تـــمـــأ تــحــركــنــا والــــســ

الصمت طوال الطريق، يمسك املقود بقوة 
والهواء ياطم وجوهنا، لحظات ساحرة 
ال يمكن وصفها، أنظُر إليه بإعجاب، إلى 
بــاألحــرى،  أو  بالتجاعيد،  املمتلئ  وجــهــه 
إلـــــى فــســيــفــســاء الـــتـــجـــاعـــيـــد الـــتـــي تـــكـــّون 
 تجعيدة تروي حكاية؛ خرجنا 

ُ
وجهه، كل

من حارات البلدة، عّرابة، الضيقة املكتظة 
بـــالـــبـــيـــوت، ومــــررنــــا فــــي جـــنـــبـــات أزقــتــهــا 
ــُح   تتسلل إلـــى أنــفــك روائــ

ُ
الــعــتــيــقــة، حــيــث

الـــعـــكـــوبِّ والـــعـــلـــت والـــخـــبـــيـــزة والــفــريــكــة، 
 سفوَح 

َ
ِصل

َ
 الطريق حتى ت

َ
وترافقك طوال

ة على سهل البطوف، 
ّ
طل

ُ
قلس« امل

ُ
جبال »امل

لــوحــات جميلة مــتــعــددة األلــــوان، كــل لون 
اـ 

ً
ا فشيئ

ً
يعني نوع زرٍع آخر، نقترب شيئ

إذا  أكثر فأكثر، حتى  الــزرع  نــوع  فيتضح 
وصــلــنــا أرض جــــدي، وجــدنــاهــا مــزروعــة 
ــنــــدورة والــبــامــيــة  ــبــ ــوم والــ ــثــ بــالــبــصــل والــ

والباذنجان والكوسا.
، لم أفهم أمارات وجهه، 

ً
كام جدي كان قليا

أهو غاضب؟ أهو مسرور؟ أهو حزين؟ 
»قوم نحوش شوية زرع ونتغدى«

جمعنا الــبــامــيــة والــبــنــدورة والــثــوم وبــدأ 
شفة،  ببنت  ينبس  لــم  بالتحضير،  جـــّدي 
يــضــع زيـــت الــزيــتــون فـــي صــاجــه األســـود 
البندورة  يضيف  فالثوم،  البامية  وفوقه 
ويــنــتــظــر، وانــتــظــر مــعــه، ال أفــهــم ملــا جئنا 

...
ً

هنا أصا
»ســيــدي، جينا لــهــون عــشــان نــوكــل بامية 

يعني؟ كان بنفع نعملها بالبيت«!
نظر إلّي باستغراب وغضب في آن، وقال 

بصوٍت عاٍل لم أعهده:
نوكل  عشان  جينا  األرض،  عشان  »جينا 
من األرض ما جينا نوكل«، وأكمل بغضٍب 
بــدمــنــا  حـــمـــيـــنـــاهـــا  األرض  »هـــــــاي  أشــــــــّد: 
وروحنا وعهد علينا نحافظ عليها، الزم 

منها  ونوكل  ونرعاها  ونسقيها  نزرعها 
ونـــوّرِثـــهـــا ونــخــلــط عــرقــنــا بــتــرابــهــا والزم 

نحضنها ونحميها!«
ــدي ومـــــــن بـــــــده يـــســـرقـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــــني سـ »مـــــــن مــ

وليش؟«.
كــانــت صــرخــة الــوطــن مــن عــرابــة، ديرحنا 
مــثــلــث األرض، وانـــتـــشـــرت في  وســخــنــني، 
كــل أرجــــاء فــلــســطــني: فــي الــجــلــيــل واملــثــلــث 
والساحل والنقب الحصني، وصلت حتى 
ــة وّحــــد  ــرم وجــــنــــني. صــــرخــ ــكــ ــولــ ـــح وطــ رفـــ
عوا عن االختافات، 

ّ
صداها الجميع، إذ ترف

 الحدود الجغرافية والسياسية 
َ
متجاوزين

الهم  كــان  االحــتــال،  التي بناها  الوهمّية، 
تته 

ّ
ــــم واحـــــدا، يــربــطــان مـــا فت ــــدا واأللـ واحـ

ــتــــعــــمــــار، وكــــان  ــه مـــاكـــيـــنـــة االســ ــتــ وشــــرذمــ
رًدا مــدوًيــا عــلــى كــل مــن راهـــن عــلــى حياة 

القضية األم، القضية األساس: فلسطني.
ــّدي، أقــدمــت الحكومة  فــي عــام 1976 يــا جـ
 دونــٍم 

َ
ألــف اإلسرائيلية على مــصــادرة 21 

من أراضي الجليل، تحت مسّمى »تطوير 
بالحقيقة، مشروع يهدف  الجليل«، وهو، 
إلى »تهويد الجليل« وعلى رأسها »وثيقة 
لنهج سرقة  اســتــمــراًرا  املــشــؤومــة،  كينغ« 

األرض والتاريخ والحاضر، التي استمرت 
ــع قـــــدوم الــعــصــابــات  ــنــكــبــة، مـ مــنــذ عــــام الـــ

الصهيونية إلى الباد.
في السادس من آذار دعت »اللجنة القطرية 
للدفاع عن األراضـــي« إلــى اإلضــراب العام 
اليوم  هــذا  آذار، وتحويل  الثاثني من  في 
ــتـــصـــدي لــــقــــرارات  ــلـ ــوم لـــــــأرض ولـ ــ ــى يــ ــ إلــ
تــهــدد وجــــود ومستقبل  الــتــي  املــــصــــادرة 

الجماهير العربية في وطنها األم.
قانونّية  عــدم  عن  يومها  الحكومة  أعلنت 
اإلضــــــــراب واملــــظــــاهــــرات، وهــــــــّددت بــأنــهــا 
ستواجه املتظاهرين بالقوة وإطاق النار، 
حــاولــت الــســلــطــة زرع الــخــوف فــي نفوس 
الــنــاس قبيل الــــ30 مــن آذار، لتمنع حــدوث 
اإلضراب، لكن الحدث والغضب كان أقوى.

لم في 
ُّ
عور بالظ

ُّ
ْد اختمر الغضب والش

َ
فلق

اس والقادة الوطنيني.
َّ
وس الن

ُ
ف

ُ
ن

ــن قـــلـــب شـــفـــاعـــمـــرو، انــطــلــقــت صــرخــة   ــ ومـ
»الشعب قّرر اإلضراب«!

في مساء التاسع والعشرين من آذار، بدأت 
املواجهات في ديرحنا ومن ثم امتّدت إلى 
عّرابة، حيث داهمت الشرطة القرية، وبدأت 
باستفزاز الناس وضربهم، كانت الفؤوس 

الحارقة  والــزجــاجــات  والعصي  واملناجل 
ســاَح الــنــاس... سقط يوَمها الــشــاب خير 

أحمد ياسني، أول شهداء يوم األرض.
في اليوم التالي، الثاثني من آذار، أصدرت 
الــشــرطــة قــــــراًرا يــمــنــع الـــتـــجـــول، وفــرضــت 
ا من الجيش والشرطة حول البلدات، 

ً
طوق

وبــدأت تهديَد األهالي، لكن التهديدات لم 
تثِن الفلسطينيني عن التعبير عن غضبهم 

وسخطهم، فعّم الغضب كل أرجاء الباد.
مــن حجم اإلضـــراب وكم  السلطة  تفاجأت 
الــتــجــاوب مــعــه، انــتــفــض الـــنـــاس، انتفض 
الشعب، الرجال والنساء جنًبا إلى جنب، 
الــعــمــال والــفــاحــون واملــعــلــمــون واألطــبــاء 
واملــهــنــدســون، الــطــاب غـــــادروا الــصــفــوف 
ــــي خــــرجــــوا مــــن الــبــيــوت  ــالـ ــ ــا واألهـ ــ ــواًجـ ــ أفـ
ــن شـــمـــالـــي الـــبـــاد  جـــمـــاعـــات وفــــــــــرادى، مــ
ــة غــاضــبــة  ــريـ ــر بـــشـ ــهــ ــتـــى الــــجــــنــــوب، أنــ حـ
ــل »وضــــع  ــكـ تـــدفـــقـــت ومــــــأت الـــــشـــــوارع، الـ
روحه على كفه«، مظاهرات تضامنية في 
الاجئني  ومخيمات  غــزة  وقــطــاع  الضفة 
وقٍت  في  خرجت  لبنان  في  الفلسطينيني 
واحــد، ريــاح ثورّية عصفت بالباد وهبة 
خرجت  واالســتــبــداد،  الظلم  ــت 

ّ
مــل شعبية 

مــن رحـــم املــعــانــاة والــقــهــر لــتــســتــردَّ حقها 
الذي ُسِلب.

كان الرد عسكرًيا شديًدا، القناصة اعتلت 
الــبــنــايــات وطــوقــت املــجــنــزرات والــدبــابــات 
وقـــــوات مـــعـــززة مـــن الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
 البلدات بعرابة وديرحنا وسخنني 

َ
مداخل

وقرية السواعد، وأعادت مشاهد االحتال 
ــاس، فــــي ســخــنــني ارتـــقـــى  ــنــ ــان الــ ــ ــ ــــى أذهـ إلـ
شواهنة،  خديجة  الشهيدة  شهداء:  ثاثة 
ــا والــشــهــيــد خضر  ــ ــو رّي ــا أبـ والــشــهــيــد رجـ
ت الشرطة 

ّ
خــايــلــة. وفـــي كــفــركــنــا، اســتــفــز

الشاب  الــنــاس وهاجمتهم وارتــقــى هــنــاك 
محسن طــه شــهــيــًدا، وفـــي الــطــيــبــة، ارتــقــى 
ــدي مـــن بـــلـــدة نــور  ــ ــــت عــلــي زهـ الـــشـــاب رأفـ
الـــشـــمـــس، جـــابـــت املــــظــــاهــــرات كــــل الـــبـــاد: 
طــمــرة، بــاقــة الــغــربــيــة، كــســرى، كــفــرقــاســم، 

قلنسوة، الرامة، نحف ومجد الكروم.
ــهـــم ورووا  ــائـ بـــدمـ ــــة شــــهــــداء جــــــــادوا 

ّ
ــت ســ

ــراب فــلــســطــني، مـــئـــات الــجــرحــى ومــئــات  ــ تـ
التي  والــدمــار  الــخــراب  مظاهر  املعتقلني، 
خلفتها آليات وأوباش االحتال، جو حزن 
ومــوت وعــزة وكــرامــة تدفقت فــي األجـــواء، 
بكل  والفداء  والتضحية  البطولة  مشاهد 
مـــا تــجــســد بــاتــصــال وثــيــق بــكــرامــة وعـــزة 
اإلنسان الفلسطيني، إنه يوم األرض، يوَم 
كان  األرض,  بــأحــرار  الفلسطينيني  توحد 
للجماهير  جماعية  هبة  أول  األرض  يــوم 
الــعــربــيــة فـــي فــلــســطــني، عــلــى أثــــر حــمــات 
الــشــوارع،  إلــى  الجماهير  التعبئة خرجت 
الــصــدام مع  إلــى  الجماهير نفسها  قـــادت 
ــة والــــجــــيــــش، كـــانـــت نــقــطــة  ــرطـ ــشـ قــــــوات الـ
الخطر  أمـــام  الــوعــي  فــي تشكيل  مفصلية 
قبل مؤسسة  املوجه من  الداهم واملستمر 
االحتال. في هذا اليوم، انتصر الدم على 
الـــرصـــاص، وانــتــصــر صــاحــب الــحــق على 
مغتصب األرض، وحتًما، سينتصر الحق 

على الباطل مهما طال الزمان أو قصر.

)Getty( شتالت الزيتون لمقاومة االحتالل

A

في السادس من آذار دعت »اللجنة القطرية للدفاع عن األراضي« إلى اإلضراب العام في الثالثين منه، وتحويل هذا اليوم إلى يوم 
لألرض وللتصدي لقرارات المصادرة اإلسرائيلية

هوامش

سعدية مفرح

كـــان عــلــى اإلنــســانــيــة أن تـــواجـــه نــفــســهــا فـــي اخــتــبــاٍر 
دمـــوي رهــيــب، جـــرى عــلــى مــراحــل فــي أســبــوع واحـــد. 
ثــاثــة حـــــوادث عـــدوانـــيـــة دمـــويـــة تـــوزعـــت عــلــى قــارتــي 
آسيا وأوروبا بالعدل والقسطاس، لكن العدل غاب عن 
وســائــل اإلعــــام، وعــلــى مــن تــؤثــر فيهم هــذه الوسائل 
بشكل مباشر أو غير مباشر، فتفاوتت قذمة الدم هنا 
وهناك، على حسب قيمة الجغرافيا وما توحي به من 
الحوادث  أٌي من هذه  بلد وقع فيه  لكل  قيمٍة سياسيٍة 

املؤسفة! 
تقول األخبار املعلنة، حتى اآلن، إن الفاعل واحد، وهو 
تنظيم داعش املجرم، طاملا أنه أعلن، بعد كل عملية من 
الثاث، مسؤوليته عنها، بلغة التفاخر والوعيد باملزيد. 
أما املفعول به فهو اإلنسان البريء في بلجيكا والعراق 
وباكستان.  ففي الثاني والعشرين من مارس الجاري، 
كانت بروكسل على موعد أسود مع سلسلة تفجيرات 
ذروتها  وبلغت  املدينة،  في  مرافق  في  متزامنة  نفذت 
في التفجير املدوي الذي أقدم عليه انتحاري، أو أكثر، 
أكــبــر من  ، وعـــددًا 

ً
وخــلــف وراءه بضعة وثــاثــن قتيا

الجرحى واملصابن. ولم تكد تمضي أيام قليلة، حتى 
انــتــحــاري  »داعــــش« عــن مسؤوليته عــن تفجير  أعــلــن 

ــبـــاراة ملجموعة  فـــي مــلــعــب لــكــرة الـــقـــدم، اســتــضــاف مـ
مــن الفتيان فــي بــغــداد، وكــانــت حصيلة املـــوت بضعة 
وقبل  الجرحى.  من  عددهم  وضعف   

ً
قتيا وعشرين 

أن ينتهي األســبــوع صــدر إعــان ثالث لتنظيم داعــش 
عن عمليٍة عدوانيٍة جديدٍة للتنظيم، وسط مدينة الهور 
الــبــاكــســتــانــيــة، ذهـــب ضحيتها مــا يــزيــد عــلــى سبعن 
، وأضــعــافــهــم مــن الــجــرحــى واملــصــابــن، أغلبهم 

ً
قــتــيــا

أطفال كانوا يلعبون في حديقٍة عامٍة برفقة أهاليهم! 
ــم يــعــٍن ارتـــفـــاع عـــدد قــتــلــى حــادثــة الهــــور واملــصــابــن  ل
فيها أن االهتمام العاملي بها، على الصعيد السياسي 
أكثر من االهتمام بما  أو اإلنساني، كــان  أو اإلعــامــي 
واملضمون،  الشكل  في  مشابهٍة  عملياٍت  من  سبقها 
وإْن بعدد أقل من الضحايا، على الرغم من أن الفاعل 
ــدًا! بــقــيــت تــفــجــيــرات بــروكــســل فـــي مــقــدمــة  ــ كــــان واحــ
االهتمام اإلعامي الذي انعكس على معظم الناس في 
الكرة األرضية، با أي سبٍب سياسيٍّ أو إنساني  كل 

مفهوم أو مقبول. 
التي أشعلها بعض املستغربن من  النقاشات  في كل 
ذلك التفاوت في االهتمام بتفجيرات بروكسل وبغداد 
العربية  أن بادنا  إلــى  والهــور كــان كثيرون يشيرون 
واإلســامــيــة تعتبر فــي الــســنــوات األخــيــرة »حــواضــن 
لإلرهاب«، وفقا لتعبيرهم. وبالتالي، كل الحوادث التي 

نتيجة حتمية  هي  إنما  السياق،  هــذا  في  منها،  عانت 
لهذا الوضع، وكأنهم يريدون القول إنها »تستاهل« ما 
يجري لها، فكل هؤالء االنتحارين ينتمون لها، جينيًا 
وديــنــيــًا، حــتــى وإن حــمــل بعضهم جــنــســيــاٍت غــربــيــٍة، 
ولــهــذا، هــي ال تستحق  مـــدارس أجنبية.  فــي  أو درس 
الفاعل، والــذي حظيت به بروكسل  التعاطف الحقيقي 

في مصابها! 
ال أفهم كيف يمكن أن يهندس املرء عواطفه اإلنسانية 
الــتــي جــرى فيها  أبــريــاء، وفــقــا للجغرافيا  تــجــاه قتلى 
قتلهم على يد مجرم واحد. وال أفهم ملاذا يتحتم عليهم 
التي  البلدان  لحكومات   

ً
معينة سياساٍت  يتحّملوا  أن 

فيأتي  قتلهم،  لحظة  أو سّياحًا  مواطنن  فيها  وجــدوا 
حجم التعاطف معهم كضحايا وفقا لتلك السياسات. 
وأخيرًا، ال أفهم، في الحوادث الثاث، أخيرًا، في سلسلة 
لنفسه،  داعــش  تنظيم  نسبها  التي  العاملية  التفجيرات 
العربية واإلســامــيــة »حــواضــن  اعــتــبــرت بــادنــا  كيف 
لـــإلرهـــاب« تستحق مــا يــجــري لــهــا عــلــى يــد منتجات 
 وحــســب، 

ً
ــاب«، فــيــمــا اعــتــبــرت بلجيكا ضــحــيــة ــ ــ »اإلرهـ

ــــذي تــنــظــر إلــيــه  بــاعــتــبــارهــا تــنــتــمــي لــلــعــالــم الــغــربــي الـ
حركات »اإلرهاب« في صيغتها الدينية املتأسلمة هدفًا 
 إلى هذا الحد، لتنسى 

ٌ
وحسب. هل ذاكرة العالم مرهقة

التاريخ الحقيقي ملا يسمى اإلرهاب على مستوى الدول 
والحكومات والشعوب؟ هل أكل الزهايمر هذه الذاكرة 
الجمعية، ليغيب عنها تاريخ دموي رهيب، بدأ باحتاٍل 
شامٍل ملعظم الباد العربية واإلسامية، وينتهي بكياٍن 
صهيونيٍّ مزروٍع في قلب هذه الباد، على شكل دولة 

تسمى إسرائيل؟ 
م التفكير العميق بجذور ما يسمى اإلرهاب على 

ّ
يحت

ينظر  التي  للدول  بتعريٍف جديٍد  النظر  إعــادة  الجميع 
إليها حواضن لإلرهاب، لعل في هذا التفكير ما يعيد 
الدم  إلــى  نظرتها  في  العدالة،  من  اإلنسانية شيئًا  إلــى 
البريء وهو يسيل في بروكسل أو بغداد أو الهور أو 

فلسطن أو غيرها.

اختبار اإلنسانية في بروكسل وبغداد والهور

وأخيرًا

ال أفهم كيف يمكن 
أن يهندس المرء عواطفه 

اإلنسانية تجاه قتلى أبرياء، 
وفقا للجغرافيا
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باختصار

»األرض عرض الفاح وشرفه« 
هذا ما رّددُه جّدي، أبو زياد.

■ ■ ■
هاي األرض حميناها بدمنا 
وروحنا وعهد علينا نحافظ 
عليها، الزم نزرعها ونسقيها 
ونرعاها ونوكل منها ونوّرِثها 

ونخلط عرقنا بترابها«.

■ ■ ■
من قلب شفاعمرو، انطلقت 

صرخة  »الشعب قّرر 
اإلضراب«، في مساء التاسع 

والعشرين من آذار، بدأت 
املواجهات.


