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السيسـي يطـارد العّمـال 
المصريّين في العراق

نساء
داعش

بغداد ــ عثمان المختار

كشــف مســؤول عراقــي فــي وكالة االســتخبارات 
م 

ّ
تســل عــن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  الوطنيــة، 

املصريــة،  نظيرتهــا  مــن  العراقيــة  الســلطات 
مواطنــا   19 بأســماء  قائمــة  املاضــي،  الشــهر 
مصريا يقيمون في بغداد منذ سنوات، اتهموا 

فيهــا مــن قبــل حكومــة بالدهــم باالنتمــاء إلــى 
التحقيقــات  أن  إلــى  الفتــا  »داعــش«،  تنظيــم 
األوليــة أثبتــت بــراءة املصريــن الـــ19. وأوضــح 
»الئحــة  أن  عقيــد،  رتبــة  يشــغل  الــذي  املصــدر، 
 عن االرتباط بـ »داعش«، 

ً
االتهام تتضمن، فضال

إلــى  بغــداد  مــن  ماليــة  القيــام بتحويــالت  تهــم 
محافظات مصرية والتحريض على العنف«. 

املواطنــن  العراقيــة  الســلطات  واســتدعت 
وفــاة  اتضــاح  بعــد   ،18 وعددهــم  املصريــن، 
أحدهم في فبراير/شــباط املاضي، وهو ســعيد 
ل  ســجَّ

ُ
ت ولــم  عامــا(.   61( املعطــي  عبــد  محمــد 

»أي  اآلخريــن  عشــر  الثمانيــة  املواطنــن  علــى 
أكبــر  أن  التحريــات  أثبتــت  كمــا  ســابقة،  قيــود 
مبلــغ مالــي تــم تحويلــه مــن قبلهــم إلــى مصــر 

كان 900 دوالر«. وأوضــح املصــدر أن املصريــن 
»ُســجلت  للتحقيــق  اســتدعاؤهم  جــرى  الذيــن 
كفالتهــم مــن قبــل عراقيــن مقربــن منهــم، وتــم 
إطالق سراحه«. ورجح املصدر األمني أن تكون 
»االتهامات/ الوشاية ضمن سلسلة التصفيات 
السياســية التي تشــهدها مصر، وخصوصا أن 

لهؤالء أقارب في مصر مطلوبن للقضاء«.

بعض عناصر التنظيم يفضلون الزواج من مقاتلة مهاجرة  )فرانس برس(

رام اهلل ــ نائلة خليل

قررت الســلطة الفلســطينية التوجه إلى مجلس 
الثالثــة  األســابيع  غضــون  فــي  الدولــي  األمــن 
الفلســطيني  القــرار  مشــروع  لطــرح  املقبلــة، 
الفلســطينية  بالدولــة  لالعتــراف  العربــي  ــــ 
ة، بحســب مــا أكــده مصــدر فلســطيني 

ّ
املســتقل

املصــدر  وأوضــح  الجديــد«.  »العربــي  لـــ  لــع 
ّ
مط

أن »الجانــب األميركــي ســيبدأ مطلــع األســبوع 
املقبــل مناقشــات ثنائيــة أميركيــةـ ـ فلســطينية، 
حــول مشــروع القــرار قبــل التوّجه الفلســطيني 

إلى نيويورك، لسماع وجهة النظر الفلسطينية، 
ومــا هــي الصيغة التي ســيتم التوجه بها، وذلك 
بهــدف إقنــاع الســلطة بإدخــال تعديــالت تفــرغ 
أن  إلــى  ولفــت  مضمــون«.  أي  مــن  املشــروع 
»الهدف من املشاورات هو الضغط على القيادة 
وجهــة  لســماع  وليــس  لتأجيلــه  الفلســطينية 
النظر الفلسطينية، التي سبق وأوضحها كبير 
عريقــات،  صائــب  الفلســطينيني  املفاوضــني 
ورئيــس جهــاز االســتخبارات ماجــد فــرج، فــي 
زيارتهمــا مطلــع شــهر ســبتمبر/أيلول املاضي 
النظــر  وجهــة  توضيــح  وتــم  واشــنطن،  إلــى 

الفلســطينية لــإدارة األميركيــة حينهــا«. وأكــد 
املصــدر أن »اإلدارة األميركيــة تهدف من خالل 
أن يخلــو مشــروع  إلــى  املزعومــة،  مشــاوراتها 
القــرار مــن أي صيغــة ملزمــة تتحــدث عــن دولــة 
فلســطينية فــي حــدود األراضــي الفلســطينية 
املحتلة عام 1967، وإنهاء االحتالل عبر سقف 
 عن وجود حماية 

ً
زمني محدد وواضح، فضال

وبحســب  الفلســطينيني«.  للمواطنــني  دوليــة 
املصــدر نفســه، »تهــدف اإلدارة األميركيــة إلــى 
الحديــث عــن صيغــة مبهمــة لدولــة فلســطينية 
إســرائيل  مــع  الثنائيــة  املفاوضــات  خــالل 

وبرعايــة أميركيــة حصريــة، وليــس عبــر األمــم 
املتحدة«.

وحــول تصريحــات وزيــر الخارجيــة األميركــي 
جــون كيــري فــي برلــني، األربعــاء الفائــت، عــن 
وجود طرق تفاوضية جديدة بني الفلسطينيني 
واإلسرائيليني، قال وزير الخارجية الفلسطيني 
ريــاض املالكي )الصورة(، لـ »صوت فلســطني«، 
أمــس الخميــس، إن »تصريحــات كيــري تحــاول 
أن ترفــع عــبء املســؤولية عــن اإلدارة األميركيــة 
وعــن االتحــاد األوروبــي، لكنهــا تصريحــات ال 

تحمل أي مضامني جديدة«.

ضغط أميركي لتفريغ مشروع الدولة الفلسطينية من مضمونه
خاص

محمد خان... تفاصيل مملّة
بعد مهاجمته نقابة السينمائيين ولجنتها على خلفية ترشيح 

الفيلــم المصري إلى األوســكار، يجد المخرج محمد خان نفســه متورطًا 
في جدٍل ليس في مستوى فنّه. ]24[
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إلى مرحلة خطيرة، 
باتت تهدد اقتصاده 

باالنهيار.
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زيجات أفراد 
تنظيم »داعش«، 

ومعظمهم 
»مهاجرون«، من 

سوريات، تحصل 
إما بالترغيب أو 

بالترهيب. أما سجى 
الدليمي وإيمان البغا 
فتجسدان نموذجين 

من نساء »داعش«
2ـ3



أنس أزرق

البغــا  إيمــان  الســورية  الدكتــورة  تركــت 
التدريس في جامعة الدمام في الســعودية، 
اإلســالمية«  »الدولــة  بتنظيــم  لتلتحــق 
علــى  صفحتهــا  علــى  وكتبــت  )داعــش(. 
ودوافعــه  قرارهــا  أســباب  »تويتــر«  موقــع 
لــت البحــث »عــن كهــف آوي إليــه 

ّ
وملــاذا فض

»جامعتــي  وتركهــا  الحــق«  بكلمــة  للنطــق 
ومنزلــي  الفارهــة،  وســيارتي  الحبيبــة، 
مــن  ألتخلــص  الضخــم  وراتبــي  الواســع، 
كاتمــي  اآلثمــة،  غــاة 

ّ
الط بقوانــن  االلتــزام 

هوانهــا«.  فــي  األمــة  لتبقــى  الحــق  أنفــاس 
منتصــف  فــي  وهــي  البغــا،  وتجعــل 
االربعنيــات مــن العمــر، قدوتهــا بذلــك زعيم 
تنظيــم »القاعــدة« أســامة بــن الدن بقولهــا 
استشــهادين  علمــاء  إلــى  بحاجــة  »نحــن 
الحجــة  ليقيمــوا  الرغيــدة  الحيــاة  يتركــون 
الشــيخ  مليكــي  هــذا  فعــل  املســلمن.  علــى 
أجــل  مــن  ملياراتــه  تــرك  الدن،  بــن  أســامة 
أن يحّرضنــا علــى  الجهــاد فــي ســبيل اللــه، 
الــذل والهــوان مــن أجــل الدنيــا  وعلــى تــرك 
التــي يســتعبدنا الكفــرة مــن أجلها«. وتقول 
إنــه بعــد دراســة »مآســي املســلمن وســيرة 
رســول اللــه وحيــاة الصحابــة والفتوحــات 
يــد  والتاريــخ املعاصــر وفقــه الجهــاد علــى 
كبار العلماء«، اكتشــفت »إني كنت داعشــية 
أن  قبــل  داعشــية  أنــا  واملنهــج.  التفكيــر 
يوجــد داعــش، وأعــرف من وقتهــا أنه ال حل 

للمســلمن إال في هذا الجهاد«.
الســوري  الديــن  عالــم  ابنــة  إيمــان،  تحمــل 
الدمشــقي البــارز مصطفــى البغــا، دكتــوراة 
بأصول الفقه من كلية الشــريعة في جامعة 
الجامعــة  مــن  التربيــة  فــي  ودبلــوم  دمشــق 
املعيديــن  ملســابقة  تقّدمــت  وهــي  نفســها، 
فيها وُرفضت بسبب تجاوز السن املسموح 
بعــام واحــد، ولــم يشــأ والدهــا التوســط لها 
مكتفيــا بقبــول ثالثــة مــن أبنائــه للتدريــس 

أحــد  ُيعــّد  إيمــان  والــد  الشــريعة.  كليــة  فــي 
أبــرز فقهــاء الشــافعية فــي ســورية وتلميــذ 
الشــيخ األشــهر فــي دمشــق حســن حبنكــة، 
وشــيخ قــراء بــالد الشــام محمــد راجــح. لــم 
النظــام  مــن  واضحــا  موقفــا  الرجــل  ُيعلــن 
الســوري، بــل يأخــذ عليــه أنصــار املعارضــة 
بأنــه »دعــا للرئيــس بشــار األســد بالجنــة« 
بحــي  فــي جامــع منجــك  العيــد  فــي خطبــة 
امليدان في دمشــق، في أبريل/نيسان 2011، 
وكان رئيــس قســم الفقــه فــي كليــة الشــريعة 
حينهــا، وشــغل ابنــه الحســن منصــب عميد 
كليــة الشــريعة، فيمــا ابنــه أنــس فهو ضيف 
مقيم على قناة الدنيا. لم تعلن إيمان، التي 
كانــت  إن  عائلتهــا،  مــع  الســعودية  غــادرت 
قــد شــاورت أباهــا، مكتفيــة بالــرد علــى مــن 
ســألها عــن ذلــك »فقــد انفطمــت مــن رضاعــة 
الذيــن  العلمــاء  موقــف  شــاجبة  الحليــب«، 
تبــرأت  فيمــا  الجهــاد  إعــالن  عــن  ســكتوا 
فــي  مقيمــة  وهــي  حنــان  الدكتــورة  أختهــا 
أن  معلنــة  اختهــا  فعلتــه  ممــا  الســعودية 

الوالــد غيــر راض عن خطوتها.
مــن  مشــاهداتها  بكتابــة  ايمــان  وبــدأت 
»داعــش«،  ســيطرة  تحــت  الواقعــة  املناطــق 
»اللــه  بالقــول  الحقيقــي«،  »للجهــاد  داعيــة 
تعالى أمرنا بقتل املعتدين وقال: واقتلوهم 
حيــث ثقفتموهــم. وأن نجعــل غيــر املعتدين 
فقــال: حتــى  بأدبهــم،  الكفــرة يعيشــون  مــن 
يعطــوا الجزيــة عــن يد وهــم صاغرون. وأما 
الخائــن واملنافــق فســعره قرشــان، والكافــر 
»مــا  وتضيــف  طلقتــان«.  دواؤه  املعتــدي 
رأيته من رجال الدولة إلى اآلن: أنهم قوم ال 
يخافــون إال اللــه وال يريــدون إال الجنة. وإن 
كنــا بحاجــة إلــى أمثالهــم لننتصر«. وتنفي 
إيمــان نفيــا قاطعــا أن يكــون »داعــش« مــن 
مــا  فــي كل  إنــه علــى حــق  الخــوارج »واللــه 

يفعله«.
قبــل  إيمــان  الدكتــورة  اهتمــام  انصــب 
إعــالن »داعشــيتها« علــى الوعــظ وضــرورة 

ومظاهرهــا  اإلســالمية  بالحيــاة  التمســك 
فحتــى  الرجــل  وقوامــة  الحجــاب  والســيما 
كمــا  للرجــل.  تعــود  املولــود  تســمية  حــق 
كانــت تدعــو لالبتعــاد عــن مظاهــر الفســق 
والفجــور كمــا تســميها، فتنصــح باالبتعاد 
»األدبــاء  ة  وقــراء املسلســالت  عــن مشــاهدة 
الفاسقن« كنجيب محفوظ، تقول إنه »كان 
بارعــا فــي وصــف الحــارات وأماكــن القمامة 
والشــخصيات الســلبية واملواقف الكريهة«، 
ونــزار قبانــي »أتيت بدواوينه: فإذا بي أرى 
منهــا: القــرف«، ومحمــود درويــش »البائس 

الــذي تطــاول على الذات اإللهية«.
يخــص  فيمــا  نصائــح  قدمــت  أنهــا  كمــا 
أن  بفتــاة  يليــق  »ال  التواصــل:  شــبكات 
تشــارك أو تضــع إعجابــا علــى موضوعــات 
واألشــواق  العواطــف  عــن  تتحــدث  شــباب 
التــي  املوضوعــات  تلــك  وأيضــا  والفــراق. 
إن  مناســباته  أو  أحدهــم  بصــورة  تتعلــق 
لــم تكــن محرمــا لــه«. كمــا تنهــى عــن تقليــد 
الغــرب واالحتفــال بتقويــم الســنة امليالديــة 

»بعــد أن هزمونــا وانتصروا علينا«.

دمشق والبدع
ومدينتهــا  بســورية  للعــودة  إيمــان  تجهــد 
تراهــا:  كمــا  النقــي  اإلســالم  لحالــة  دمشــق 
فــي  »ال يتصــورن أحــد أن دمشــق وغيرهــا 
بــالد الشــام يمكــن أن تســتمر مرتعــا للبــدع 
والجهــاالت فــي الديــن. فدمشــق نشــأ فيهــا 
وحاربهــا«.  البــدع  قــاوم  الــذي  تيميــة  ابــن 
مدينتهــا  فــي  الديــن  دراســة  عــن  وتتحــدث 
»أول مــا بــدأت بــه فــي معرفــة الشــرع عندمــا 
كنــت أحضــر دروس الوالــد حفظــه اللــه فــي 
الشــرعية  الثانويــة  ثــم  القريــب،  املســجد 
خيــر  الشــيخ  الجميــع  أســتاذ  فيهــا  وكان 
املذهــب  علــى  وكان  اللــه،  رحمــه  العلبــي، 
الشــافعي، وكذلــك أخــذت الكثيــر من الشــيخ 
الخمــس  اللــه، وكانــت  راجــح، حفظــه  كريــم 
دقائــق شــرح منــه تكفــي ســاعات لغيــره. ثــم 
تابعــت فــي جامعــة دمشــق، وكان فيهــا مــن 
العلمــاء األفاضــل، ومــن لــم اجتمــع بــه منهم 
درســت كتبــه. وبعدهــا انشــغلت بالتدريــس 
ثــم  الدكتــوراة  ثــم  املاجســتير  وبرســالة 
األبحــاث، وبعــد التخــّرج لــم أعــد أمســك فــي 
يــدي كتابــا ملعاصــر بــل أعــود إلــى املراجــع 
دون  مــن  األربعــة  املذاهــب  علــى  الســابقة 
الشــيخ  كتــب  دّرســت  وقــد  بينهــا.  تمييــز 
فــي  كنــت  عندمــا  الوهــاب  عبــد  بــن  محمــد 
ه 

ُ
الســعودية، فلم أجدها تختلف عما درســت

في دمشق«.

بيروت ـ ثائر غندور

الســجينة  الدليمــي؟  ســجى  يذكــر  مــن 
راهبــات  صفقــة  كادت  التــي  العراقيــة 
معلــوال أن تتعطــل بســببها. ففــي العاشــر 
مــن مــارس/آذار مــن العــام الجــاري، عقــدت 
مــع  تبــادل  صفقــة  الســورية  الحكومــة 
»جبهــة النصــرة«، عبــر الوســيط اللبنانــي 
عبــاس  اللــواء  العــام  األمــن  العــام  )املديــر 
إبراهيــم( والوســيط القطري )رئيس جهاز 
أمــن الدولــة كمــا تقــول مجلــة االمــن العــام 
اللبناني( غانم الكبيســي، لتحرير راهبات 
معلوال مقابل إطالق ســراح ســجينات لدى 
النظــام الســوري. بعــد أشــهر علــى إطــالق 
يونيو/حزيــران  شــهر  فــي  أي  ســراحها، 
ُيعلن أبو معن السوري، القيادي في »جبهة 
النصــرة«، أن »الجبهة أطلقت ســراح زوجة 
الدولــة  البغــدادي، زعيــم تنظيــم  بكــر  أبــي 
اإلســالمية )داعــش( خــالل صفقــة التبــادل 
هــذه«. وبعدهــا بســاعات كــرر حســاب على 
موقــع »تويتــر« باســم أبــو مالــك الشــامي، 
أميــر »جبهــة النصرة« فــي القلمون، لُيعلن 
أن »الجبهة قد حررت زوجة البغدادي. كما 
أن أبــو عــزام الكويتــي )نائــب أميــر جبهــة 
النصــرة فــي القلمــون حينهــا، والــذي قتــل 
الحقــا فــي معارك يبرود( غّرد عبر حســابه 
علــى »تويتــر« فــي األيــام القليلــة التــي تلت 
الصفقة، متوجها ملقاتلي »داعش« بالقول: 
»لــو كنــت تعلــم يــا أخــي #بالدولــة )داعش( 
 
ً
مــن خــرج بهــذه املفاوضــات لبكيــت قليــال
من الفرح وضحكت كثيرًا. ســامحكم الله«. 
إحــراج  ريــد 

ُ
ت »النصــرة«  كأن  األمــر  وبــدا 

»داعــش« فــي ظــل احتــدام الصــراع الدمــوي 
بن الطرفن. 

ويــروي املديــر العام لألمن العــام اللبناني، 
قصة طلب إطالق سراح سجى الدليمي في 

مجلــة األمــن العــام فــي عــدد أبريل/نيســان 
مــن العــام الحالــي. ويقــول إبراهيــم إن »أبو 
مالــك )أميــر جبهــة النصــرة فــي القلمــون( 
مــن  املاضــي،  فبراير/شــباط   19 فــي  طلــب 
الوســيط القطري إطالق ســراح 12 موقوفا 
أســماؤهم  تــرد  الســوري،  النظــام  لــدى 
أن  حينهــا  ُيفتــرض  وكان  األولــى.  للمــرة 
فبرايــر/   23 فــي  التبــادل  عمليــة  تجــري 
شــباط، لكــن هــذا الطلــب أّجلهــا. وقــد ألــّح 
مفاوضــو النصــرة علــى أربعــة أســماء مــن 
أصــل الئحــة الـــ12. ومــن بــن هــذه األســماء 
ُيضيــف  خلــف«.  إبراهيــم  حميــد  ســجى 
إبراهيــم، أن »الجانب الســوري اكتشــف في 
9 مارس/آذار املاضي، أن سجى خلف، هي 
فــي الواقــع ســجى الدليمــي، وهــي موقوفــة 
طفالهــا  أودع  فيمــا  الســجون،  أحــد  فــي 
عاليــة  مكانــة  ذات  وهــي  خيريــة.  جمعيــة 
عائلتهــا  وتحظــى  النصــرة  جبهــة  لــدى 
باهتمــام الجبهــة، نظــرًا إلــى انضوائها في 
هــذا التنظيــم التكفيــري: والدهــا مــن أبــرز 
قياديي تنظيم القاعدة، وإحدى شقيقاتها 
إرهابيــا،  هجومــا  تنفيذهــا  أثنــاء  قتلــت 
نفســها  تفجيــر  حاولــت  ثانيــة  وشــقيقة 
بحــزام ناســف إال أنــه لــم ينفجــر«، بحســب 

ما يروي إبراهيم.
العــام  لالمــن  العــام  املديــر  دفــع  مــا  هــذا 
»جبهــة  بــأن  االعتقــاد  إلــى  اللبنانــي 
الســجن  مــن  اســتعادتها  تريــد  النصــرة« 
توحــي  ال  »وهــي  ثمــن،  بــأي  دمشــق  فــي 
بأنهــا مقاتلــة«. ويقــول إبراهيــم إنهــا فــي 
منتصــف العقــد الثانــي من العمــر. ووافقت 
الســلطات األمنيــة الســورية فــي حينه على 
الدليمــي،  آل  مــن  أشــخاص  أربعــة  إطــالق 
أي ســجى وطفليهــا وشــقيقتها الصغــرى 
إلــى  دمشــق  مــن  بنقلهــا  إبراهيــم  وتعّهــد 
نقطــة جديــدة يابوس بن لبنان وســورية، 

املوكــب  وصــول  وعنــد  الخــاص.  بموكبــه 
طلــب إبراهيــم إحضــار الدليمــي، ويصفهــا 
وراء  وأخفــت  محجبــة  »كانــت  كالتالــي: 
حجابهــا جمــااًل آســرًا«. عــّرف إبراهيــم عــن 
يكــون،  مــن  ســجى  ســألته  بعدمــا  نفســه 
العســكرية  التحيــة  »أدت  عرفــت  وعندمــا 
فــورًا«. وُيشــير إبراهيــم إلــى أنــه أبلغهــا أن 
زوجها ُيريدها فأجابت: »زوجي ميت منذ 
سنوات«. وهذا ما يطرح عالمات استفهام 
مقاتلــو  تداولــه  مــا  حقيقــة  حــول  كثيــرة 
الدليمــي  فــإن  أو  و»داعــش«؛  »النصــرة« 

كانت تكذب.
ويلفــت إبراهيــم إلــى أن »تســليم الدليمــي 
أن  خصوصــا  املفاوضــات،  ُيفجــر  كاد 
أبــو عــزام الكويتــي اشــترط االفــراج عنهــا 
وطفليهــا قبــل اإلفــراج عــن الراهبات«. وفي 
ظــل املفاوضــات، يقــول إبراهيــم إن »خالفــا 
نشب بن أبو عزام وشقيق سجى الدليمي 
بســبب تراجــع أبــو عــزام عــن شــرطه هــذا«. 
وهــذا مــا ُيشــير إلــى أن شــقيقها مقاتــل فــي 
»النصــرة« وليــس في »داعش«، ما ُيضعف 

أيضا نظرية أنها زوجة البغدادي.
األكيــد أن لســجى الدليمــي موقعــا خاصــا، 
فــي صفــوف تنظيم »القاعــدة« ومتفرعاته، 
معــه  املختلفــة  أو  )النصــرة(  معــه  املتفقــة 
وقياداتهــا  »النصــرة«  مقاتلــو  )داعــش(. 
يؤكــدون عبــر مواقــع التواصــل االجتماعي 
مــا  وهــو  البغــدادي،  زوجــة  حــرروا  أنهــم 
مــع  صراعهــم  فــي  لفتــرة  اســتخدموه 
»داعــش« رغــم إعــالن أبو مالك أن تحريرها 

كان واجبا »وليس أمرًا لنتباهى به«.
وكــدت حســابات عدد مــن مقاتلي »داعش« 
ومناصريــه هــذا األمــر ووضعــه أحد هؤالء 
فــي إطــار »رد جميــل أبــو محمــد الجوالنــي 
)أميــر جبهــة النصــرة( ألبــو بكر ملســاعدته 

في تأسيس الجبهة«.

دمشق ـ ألكسندر أيوب

مع ازدياد توســع تنظيم »الدولة 
اإلسالمية«، )داعش( في سورية، 
ومــا يتقدمــه من عناصــر أجنبية 
انتشــرت  الســورية،  األراضــي  علــى  تقاتــل 
مــن  »املهاجريــن«  املقاتلــن  زواج  ظاهــرة 
فــي ظــروف غيــر طبيعيــة  نســاء ســوريات، 
وأســباب متعــددة تدفعهــم إلى الــزواج، مما 
اســتتبع مشــاكل عدة لهؤالء النساء. تتعدد 
لتزويــج  العائــالت  تدفــع  التــي  األســباب، 
بناتهــن مــن مقاتلــن أجانــب، إذ مــع بدايــة 
انتشــار عناصــر »داعــش« في مدينــة منبج، 
شمالي محافظة حلب، توجه شاب تونسي 
مهاجــر لــزواج مريم قاســم )25 عاما(، وهنا 

تبدأ القصة.
عــن  الجديــد«،  »العربــي  لـ مريــم،  تتحــدث 
وتقــول  الــزواج،  رافقــت  التــي  الظــروف، 
»أعجــب والــدي بفكــرة الخالفــة وآمــن بهــا، 
قــام  منــي،  الشــاب  هــذا  تقــدم  وبمجــرد 
بالضغــط علــّي وتزويجــي بــه، لكــن لــم ألبث 
معــه ســوى شــهرين حتــى انتقــل إلــى جبهــة 
أخــرى للقتــال، وآخــر خبــر ســمعته أنــه فــي 
ديــر الــزور«. انتقلت مريــم من منبج للعيش 
 6 ومنــذ  ذويهــا،  برفقــة  كلــس  مخيــم  فــي 
أشــهر لم تســمع أي خبر عن زوجها. وتقول 
مريــم »انقطعــت األخبــار منــه بشــكل كامــل، 
أشــعر  ال  وأهلــي.  أنــا  املدينــة  تركنــا  حتــى 
اليــوم بأننــي متزوجــة، أو بــأي التــزام تجاه 
هــذا الرجــل، فلــم ألبــث معــه ســوى شــهرين 
وأكاد أنســى حتــى مالمــح وجهــه، وال أعلــم 
اليــوم حتــى حكمي الشــرعي فــي انتظاره أو 
عدمــه«. تبــدو مريــم أفضــل حــااًل مــن عفــراء، 
أبــي  أنهــا بزواجهــا مــن  التــي ظنــت  الفتــاة 
املنتصر، ســعودي الجنســية، ستنقذ أهلها 

من الفقر والعوز. 
»كان  الجديــد«:  »العربــي  لـ عفــراء  وتقــول 
وضع عائلتي ســيئا جدًا ونحن ســتة أخوة 
عــرض  الرجــل  تقــدم  وعندمــا  معيــل،  وال 
مهــرًا كبيــرًا، وكان املهر يمكن أن يحســن من 
ا 

ّ
معيشــة عائلتي، ولم أتردد بزواجه وســكن

عفــراء  وتضيــف  أهلــي«.  مــن  قريبــا  منــزاًل 
أنــه »بعــد شــهر واحــد اتجــه إلــى الرقــة مــع 
مجموعتــه، وســمعت أنــه تــزوج مــن جديــد 
هنــاك، حــاول أبــي التواصــل معــه خصوصا 
بعد حملي، وذلك عن طريق املقاتلن اآلتن 
مــن تلــك املنطقــة، حتــى ســمعنا خبــر مقتلــه 

في إحدى االشتباكات«. 
تعيــش عفــراء اليــوم مــع طفلهــا الرضيع في 
ريــف إدلــب، لــدى أقاربهــا، وتوضــح: »أردت 
اليــوم إن كان اســم  إلــى  أعلــم  تســجيله وال 
أبيــه حقيقيــا أم ال، إذ لــم أر جــواز ســفره وال 
مــرة، وعقــد الــزواج قــد تــم فــي املنــزل، وكتب 
بورقــة وقلــم، وأودع فــي املحكمــة الشــرعية 
مــن  بعــض  الــزواج  علــى  وشــهد  للتنظيــم، 

عناصر التنظيم«.

إغراءات مختلفة
العائــالت  إغــراء  التنظيــم  عناصــر  يحــاول 
بطــرق  وذلــك  بناتهــن  بتزويــج  الســورية 
أو  املــال  فــي  الترغيــب  منهــا  مختلفــة، 
الســلطة، أو الترهيــب والتهديــد، أو إشــاعة 
أنــه واجــب شــرعي تجــاه املجاهديــن. س.م. 
»العربــي  لـ الرقــة تؤكــد  فــي مدينــة  ناشــطة 
الجديــد«، أن »عناصــر التنظيــم فــي مدينــة 
الرقــة يقومــون بدفــع مهــور عاليــة يغــرون 
فيها األهالي، أو يستميلون األهل بمنصب 
صديقتهــا،  حالــة  س.م.  وتســتذكر  معــن«. 
التي تّم تعين والدها كمحاســب في إحدى 
قطاعــات الرقــة، ثم طلب األمير منه تزويجه 

ابنته.
مــراد  حســام  املهنــدس  يشــرح  جهتــه،  مــن 
التــي  املضايقــات،  عــن  الجديــد«  »العربــي  لـ
عناصــر  قبــل  مــن  وابنتــاه  لهــا  تعــّرض 
التنظيــم فــي الرقــة، قبــل الهــرب إلــى تركيــا. 
إنــه »عندمــا تخــرج بناتــي يضعــن  ويقــول 
فــي  الشــوارع  طبيعــة  ويراعــن  الحجــاب، 
املدينة بعد سيطرة تنظيم الدولة، ولكن ما 
إن يدخلــن إلــى املنــزل حتى يطرق الباب من 
خلفهن إما مهاجر يتقدم للخطبة، أو نساء 
مــن عناصــر التنظيم يخطــن للرجال، حتى 
اضطــررت إلــى أن أكــذب بأنهــن متزوجــات 
كــي أبعدهــم، ولكــن مــع ذلــك اكتشــفت إحدى 
هــؤالء النســاء أن الفتيــات غيــر متزوجــات، 
فبــدأت تأتينــا تهديــدات علنيــة فاضطــررت 

إلــى الفرار إلى تركيا«.
ويلجأ عناصر التنظيم أحيانا إلى الضغط 
على األهالي لتزويج بناتهن، مما يســتتبع 
ضغطــا مــن األهل على الفتاة وهو ما يؤدي 
فــي بعــض الحــاالت إلــى الهــرب أو الرفــض، 
الطالبــة  فعلــت  كمــا  االنتحــار،  ربمــا  أو 
الجامعيــة، فاطمة العبو، بتاريخ 5 فبراير/
شباط 2014. فقد أقدمت فاطمة، التي كانت 
االنتحــار  علــى  عامــا،   22 العمــر  مــن  تبلــغ 
عندمــا  الســّم  بتناولهــا  الرقــة،  ريــف  فــي 
مــن  الــزواج  علــى  إجبارهــا  والدهــا  حــاول 
مهاجــر تونســي ينتمي إلــى تنظيم »الدولة 
اإلســالمية«. وبحســب ناشــطن معارضــن، 
فــإن الطالبــة فاطمــة كانــت تــدرس فــي كليــة 

وتنتمــي  اإلنجليزيــة،  اللغــة  قســم  اآلداب 
إلــى عشــيرة العجيــل، وهــي مــن ســكان قرية 

الســحلبية، التي تقع غربي الرقة.

العشائرية والزواج
وتتمتــع أغلــب املناطــق، التــي ســيطر عليها 
حساســة،  عشــائرية  بطبيعــة  »داعــش« 

كالرقة ودير الزور وريف حلب الشــمالي، 
ممــا يجعــل موضوع الزواج ذا أهمية كبرى 
في معرفة نســب الشــخص املتقدم، والقبول 
العــادات  وفــق  الــزواج  مراســم  وســير  بــه، 
والتقاليد، ولكن هناك بعض العشائر، التي 
تفتخــر بتزويــج بناتهــا لعناصــر التنظيــم، 
والهيبــة،  الســلطة  مــن  بنــوع  وتشــعر  بــل 
وغالبــا مــا يكونــوا مــن املبايعــن للتنظيــم. 
فــي  تســكن  التــي  وداد،  الســيدة  وتتحــدث 
الرقــة، متهكمــة: »لقــد أصبحت زوجة األمير 
بــل ويلجــأن  املهاجــر، ذات مكانــة وأهميــة، 
إليهــا نســاء املدينــة لقضــاء حوائجهن، كأن 
داعــش،  ســجون  فــي  ابــن  إلحداهــن  يكــون 
فتتوسط زوجة املهاجر إلخراجه، أو أخرى 
تريــد توظيــف ولدهــا فــي إحدى مؤسســات 
التنظيــم، وتــزداد تلك املكانــة بمرتبة الزوج 

ضمن التنظيم«.
وتضيف أن »أغلب املهاجرين في الرقة أتوا 
مــع نســائهم وأطفالهــم، بينمــا الشــباب هــم 
مــن يتجهــون إلــى الــزواج، وهنــاك عشــرات 
أن  ويتوقــع  املدينــة  فــي  فقــط  الحــاالت 
تكــون الحــاالت أكثــر فــي الريــف. وتكاثــرت 
هــذه الحــاالت بفعــل ضغــط األهــل املســبوق 
بضغــط التنظيــم، أو الترغيــب عبــر املهــور 
 جدًا منهم تزوج 

ً
واملناصــب، ألن عــددًا قليــال

بمــلء إرادتــه«. وعــن آليــة التقــدم والخطبــة 
في مناطق ســيطرة التنظيم، يقول الناشــط 
»طلــب  إن  الرقــة،  داخــل  مــن  إبراهيــم  أبــو 
يقــوم  إذ  الداللــن،  طريــق  عــن  يتــم  الــزواج 
بعض األشخاص، ضعاف النفوس، إضافة 
إلــى النســاء، بالبحــث عــن نســاء للــزواج من 
وفــي  املكافــآت،  فــي  داعــش، طمعــا  مقاتلــي 
الرفــض  لحــاالت  ونتيجــة  األخيــرة  اآلونــة 
الفتيــات،  قبــل  مــن  تحــدث  التــي  الكثيــرة، 
للتنظيــم  التابعــة  الخنســاء  كتيبــة  طلبــت 
مــن  الــزواج  فــي  الراغبــات  الرقــة  نســاء  مــن 
تحــت  أبيــض،  حجــاب  بارتــداء  املقاتلــن 
التعــرف  ليتــم  الشــفاف،  األســود  النقــاب 

عليهن بسهولة«.
كمــا يؤكــد أبــو إبراهيــم أنــه »ال وجــود لعقد 
علــى  األمــر  يقتصــر  وإنمــا  رســمي،  زواج 
اإليجــاب والقبــول، أمــام شــيخ مــن التنظيــم 
وشــهود كذلك، وتوضع الورقة في ســجالت 

املحكمة اإلسالمية«.

الشرع مع من؟
اســتتبعت أغلــَب حــاالت الــزواج من عناصر 
تنظيــم الدولــة أضــرارًا نفســية واجتماعيــة 
وجســدية عــدة علــى املــرأة الســورية، منهــا 
»الهجــر« بســبب التنقــل بن جبهــات القتال 
مــع انقطــاع املعلومــات عــن املقاتــل، أو قتله، 
إضافــة إلــى حــدوث حــاالت حمــل وإنجــاب 
وبعضهــن  األطفــال،  هــؤالء  تســجيل  دون 
فتــرة  أثنــاء  الجســدي  للتعنيــف  تعرضــن 
شــهادات  بحســب  الــزوج،  مــع  إقامتهــن 
الناشــطات فــي توثيــق تلك الحــاالت، لتبقى 
هــؤالء النســوة معلقــات بــن »الهجر«، الذي 
قــد يســتغرق فتــرات طويلــة، أو وفــاة الــزوج 
مــن عناصــر التنظيــم مــن دون تأكيــد خبــر 
وفاتــه، وحــول هــذه النقطــة يوضــح الداعية 
»العربي  واملفكر اإلسالمي، أيمن هاروش، لـ
مســتكمل  دام  مــا  »الــزواج  أن  الجديــد«، 
األركان مــن قبــول وإيجاب وولي وشــاهدان 

فهو زواج صحيح«.
وعــن حالــة »الهجــر« وحــق املــرأة فــي فســخ 

معلومــا  كان  »إن  هــاروش  يقــول  العقــد، 
 الــزوج، يحــق للزوجــة طلــب الفســخ 

ُ
عنــوان

وُيرَســل لــه كتــاب، إمــا بالحضــور لزوجتــه 
كان  وإن  التبعــات،  تحمــل  مــع  طالقهــا  أو 
فتبقــى  متيقنــة،  وحياتــه  اإلقامــة  مجهــول 
زوجتــه وال يجــوز طالقهــا منــه، حتى تثبت 
وفاتــه أو طالقهــا، وإن كان مجهــول الحيــاة 
ففيــه تفصيــل كثيــر، ولعــل الراجــح بعــد 4 
سنوات من فقده ينتهي عقد زواجها منه«. 
وال يتوانــى عناصــر التنظيــم فــي اســتغالل 
الشــرع لتحليــل هــذه الزيجــات والتشــجيع 
عليهــا  يقــوم  حمــالت  وتجييــر  بــل  عليهــا، 
الرجــال  مــن  التنظيــم  عناصــر  بعــض 
فــي  اإلعالمــي  الناشــط  ويقــول  والنســاء. 
»العربــي  ريــف ديــر الــزور، عــادل ســرمن، لـ
اجتماعــات  تنتهــي  مــا  »غالبــا  الجديــد«، 
علــى  األهالــي بحضهــم  مــع  التنظيــم  قــادة 
فضــل  وذكــر  للمجاهديــن،  بناتهــم  تزويــج 
هــذا العمــل، إضافــة إلى التذكيــر باملوضوع 
نفسه بعد صالة الجمعة«. كما تقوم بعض 
واللواتــي  املهاجريــن  أزواج  مــن  النســاء، 
يتحولــن إلــى داعيــات فــي أوســاط النســاء، 
إلــى الحديــث مــع النســاء عــن فضــل الــزواج 
لذلــك  الحلقــات  وتنظيــم  املهاجريــن،  مــن 

والحديث مع النســاء فرادى.

نساء
داعش

زيجات عناصر التنظيم: 
ترغيب وترهيب

يحاول عناصر تنظيم »الدولة اإلسالمية«، )داعش(، إغراء العائالت السورية بتزويج بناتهن، 
وذلك بطرق مختلفة، منها الترغيب من خالل المال أو السلطة، أو الترهيب والتهديد، 
أيضًا،  بقوة  يحضر  العشائري  العنصر  المجاهدين.  تجاه  »واجب شرعي«  أنه  إشاعة  أو 

والسجال الديني يحتدم حول »شرعيته« من عدمه. تعرض »العربي الجديد« شهادات 
الزواج من عناصر »داعش«، خصوصًا  القسرية أو الطوعية في  لسوريات عن تجربتهّن 

»المهاجرين« منهم. قصص حقيقية بعضها غريب على تاريخ السوريين
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سياسة

إيمان البغا دكتورة على خطى بن الدن سجى الدليمي
زوجة »الخليفة« المحررة؟

من  الكثير  إيــمــان  عــن  يُــعــرف  لــم 
في  جــرى  بما  السياسي  االهتمام 
حول  بتلميحات  مكتفية  سورية، 
موقفها  ومنها  السورية  الثورة 
محمد  الشيخ  اغتيال  مــن  ــارز  ــب ال
من  أن  ــرى  ت إذ  الــبــوطــي،  سعيد 
مخطئ.  هــو  شهيدًا  يعتبره  ال 
ــورة  ــث ــن ال وتــفــّســر مــوقــفــهــا م
السورية قائلة »لَم كانت تلك الثورة 
التي يريدون مني أن أشترك بالولولة 
هم  أجلها؟  من  الفيسبوك  على 
الحرية  ــل  أج مــن  بــالــثــورة  طالبوا 
حرية  أريد  ال  أنا  حسنًا  والحقوق... 
وال حقوقًا، ولم تكن يومًا حريتي 

هي مطلبي«.

ال أريد حرية

زواج قسري وتوثيق
اإلنســان«  لحقــوق  الســورية  »الشــبكة  وثقــت 
حــاالت زواج قســري مــن مقاتلــي »داعش« في 
املعتقلــن  قســم  عــن  املســؤولة  الرقــة، وتؤكــد 
واملــرأة فــي الشــبكة، نــور الخطيب، لـــ »العربي 
محافظــة  اســتقرار  »بســبب  أنــه  الجديــد«، 
الرقــة عســكريا لصالــح التنظيــم، وبتواصلنــا 
والناشــطن،  املدينــة  أهالــي  مــع  الســري 
قســري  زواج  حالــة   18 توثيــق  اســتطعنا 
)دون موافقــة الزوجــة( مــن عناصــر التنظيــم، 
موثقــة باالســم والتاريــخ والتفاصيل، وطبعا 
األعــداد علــى األرض أكثــر بكثيــر، لكــن هذا ما 
اســتطعنا الحصول عليه حتى الشــهر الرابع 
مــن العــام الحالــي«. وعــن باقــي املــدن، تضيف 
الخطيــب أن »هنــاك العديــد مــن الحــاالت فــي 
لــم  حلــب،  شــرق  شــمال  ومنبــج،  الــزور  ديــر 
نســتطع توثيقهــا أو الوصــول إليهــا بســبب 
نقــص املعلومات، وصعوبة حركة الناشــطن 
هدفــا  داعــش  يعتبرهــم  الذيــن  واإلعالميــن، 
األمنيــة  األوضــاع  ســوء  إلــى  إضافــة  لــه، 
نتيجــة االشــتباكات بــن كتائب الجيش الحر 

وعناصر التنظيم«.
بموافقــة  تمــت  معينــة  »حــاالت  إلــى  وتشــير 
الطمــع  بســبب  وذلــك  الفتــاة،  وإقنــاع  األهــل 
مؤيــدون  األهــل  أن  أو  والســلطة،  املــال  فــي 
لشــريعة داعــش، أو أنهــم ُمجبــرون علــى ذلــك 
كمــا  بعــد،  فيمــا  التنظيــم  انتقــام  مــن  خوفــا 
فتيــات  بــن  كانــت  الــزواج  حــاالت  أغلــب  أن 
ســوريات ومهاجريــن منتمــن إلــى داعش من 
أصــول عربيــة، ســعودية، تونســية، مغربيــة. 
وتراوحت أعمار الفتيات من 17 إلى 25 عاما. 
إحضــار  فيفضلــون  األجانــب  املقاتلــون  أمــا 
مــن  الــزواج  أو  معهــم،  وأطفالهــم  زوجاتهــم 
اســتطاعت  كمــا  أجنبيــة«.  مهاجــرة  مقاتلــة 
القاصــرات،  لــزواج  حالتــن  توثيــق  الشــبكة 
 الـ14، تزوجت من مهاجر 

ّ
إحداهما لفتاة بسن

تونســي يكبرهــا بـــ11 عامــا، إضافــة لحــاالت 
تعــدد الزوجــات. وتؤكــد الشــبكة أن »األعــداد 
أكبر بكثير، لكن الرقابة املشــددة من التنظيم 
إلــى  إضافــة  مســتحيل،  شــبه  عملهــم  تجعــل 

عــدم تصريح األهالي بهذا املوضوع«.
وتقــول الخطيــب: »ال يمكننــا إحصــاء األعداد 
حــاالت  نوثــق  نحــن  األرض،  علــى  الفعليــة 
تأتينــا مــن مكتب جمــع معلومات االنتهاكات 
ونتابعهــا مــن خــالل الشــبكة، والزيجــات فــي 
تزايــد بســبب زيــادة عــدد املهاجريــن كل يــوم، 
وثقناهــا  انتهــاكات  توجــد  ذلــك  إلــى  إضافــة 
بحــق املــرأة، إذ يقــوم التنظيــم بتقييــد حركــة 
حــاالت  وتوجــد  العمــل،  مــن  ومنعهــا  املــرأة 
عــدم  بســبب  الشــعبية  األســواق  فــي  ضــرب 

التزام املرأة باللباس الشــرعي«.

سورية

ال عقد زواج رسمي. 
يقتصر األمر على 

الموافقة أمام شيخ 
من التنظيم وشهود

استتبعت أغلب 
حاالت الزواج أضرارًا 

نفسية وجسدية على 
المرأة السورية

تحقيق

دفع مهور عالية 
إلغراء العائالت 

)فرانس برس(

وائل قنديل

لم يعد ثمة مبرر واحد معقول 
لبقاء كيان وهمي اسمه »جامعة 

الدول العربية« اآلن، خصوصا مع 
تحول خارطة العرب إلى ملعب 

مفتوح يمارس فيه اآلخرون كل 
أنواع املسابقات، أو حائط ممتد 

يضع عليه محترفو »الجرافيتي« 
شخبطاتهم .

لم يبق بني الدول العربية مركز وال 
أطراف، الكل صار على الهامش، 
اختفى »الفاعل« ودخل الجميع 
خانة »املفعول به« ومن أسعده 

الحظ يتجاوز هذه الحالة إلى 
»املفعول ألجله« بحيث لم تعد هناك 

قوة يمكن االستماع لصوتها، إن 
تكلمت، أو االعتداد بها، إن تحركت.

تتمدد رقعة البؤس والعجز وقلة 
الحيلة العربية من اليمن إلى 

العراق إلى سورية إلى فلسطني، 
إذ باتت كل املصائر بيد الالعبني 
الخارجيني، حتى في أدق األمور 
املحلية الخاصة، على نحو يثير 

الضحك لدرجة البكاء على أيام كان 
العرب فيها يبدون استعدادا ملحاربة 

بعضهم البعض، النتزاع الحق في 
استضافة »الجامعة العربية«. 

في تلك األيام كانت مصر تعتبر 
أن وجود مقر الجامعة فيها من 

مقدسات التاريخ والجغرافيا، وترى 
في ذهاب منصب األمني العام ألي 
مرشح غير مصري عالمة زلزال 

مدمر للعمل العربي املشترك، 
وخدمة ألعداء األمة.

كان العرب وال يزالون يتقاتلون إذن 
على الفوز بجثة متحللة، ال حركة 
فيها وال بركة، حيث لم يعد هناك 

وجود أو حضور لتلك التي تسمى 
»مؤسسة القمة« في أي شأن 

عربي، بل إن دور »املحلل« الذي 
كانت تؤديه أحيانا للتغطية على 

التدخالت العسكرية في املنطقة لم 
يعد يطلبه أو يتذكره أحد.

والحاصل أن الهوان العربي بلغ 
حدا لم يعد فيه أعضاء النظام 

العربي قادرين حتى على مزاولة 
تلك القبليات واملهارشات الصغيرة 
املوروثة من زمن الجاهلية، لم تعد 
عاصمة تغار من أخرى، أو تتطلع 

ملساحة ما على رقعة الريادة، إذ 
رضي الكل بأقل الفتات، بعد أن بات 

كفاف البقاء مغنما في ذاته.
إن حريقا يشتعل في خارطة 

العرب منذ أكثر من عام، ومع ذلك 
لم »تشم« الجامعة العربية رائحة 

أدخنته بعد، إما أنها فقدت حاسة 
الشم، أو أنها رضيت بأن تصبح 
مجرد سطر مقتضب في كتب 

التاريخ، مثلها مثل »قطار الشرق 
السريع« الذي لم يبق منه إال 

حكايات يلوكها الكهول، أو بقايا 
قضبان حديدية متهالكة ال تزال 

ترقد في أرض عربية هنا أو هناك.
اليمن يتآكل كدولة، ويوشك أن 

يتحول إلى مجرد مجموعة أصباغ 
فوق سجادة أصفهانية، وليبيا 
تحترق وتنتقل من حالة الدولة 

إلى محض ساحة فسيحة تمرح 
فيها خيول الثورات املضادة، 

والعراق وسورية يواجهان املصير 
ذاته، وجامعة العرب تغط في 

سبات عميق، فلم نسمع عن دعوة 
الجتماع على مستوى وزاري 

أو اقتراح بانعقاد قمة، أو تفكير 
في تفعيل أي آلية مما ينبغي أن 

يضطلع بها ذلك املبنى الفخيم في 
وسط القاهرة.

احسْب عدد املرات التي قرأَت فيها 
أو سمعَت اسم »نبيل العربي« 

أمني عام الجامعة، خالل الشهور 
املاضية، ستجد أن الرجل ال يذكر، 

ألنه باختصار يترأس مؤسسة غير 
موجودة، أو باألحرى ال حضور لها 

أو استحضارا في أية مناسبة.
لقد انسحب النظام الرسمي العربي، 

معتزال نزاالته القطرية الضيقة، 
ومحاوره وتجمعاته الثالثية 

والرباعية، مخليا الساحة لقوى 
»داعش« و«القاعدة« و«الحوثي« 

في الداخل، ومكتفيا بالفرجة على 
مباراة إيرانية تركية تجري على 

أرضنا وبني جمهورنا.
وفي وضع بهذا التهافت، يصبح 

بقاء مؤسسة تحمل اسم »جامعة 
الدول العربية« دليال آخر على البذخ 

واإلسراف في اإلنفاق على ما هو 
هزل وعدم يستحق أن تقام عليه 

»صالة الغائب«.

صالة الغائب على 
»الجامعة العربية«

مرور
الكرام
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حلب ـ رامي سويد

أصــدره  الــذي  الرئاســي  املرســوم  يشــمل  لــم 
أمــس  األســد،  بشــار  الســوري،  الرئيــس 
الخميس، عزل محافظ حمص طالل البرازي، 
أخــرى،  بشــخصّية  واســتبداله  منصبــه  مــن 
احتجاجــات شــعبّية  مــن موجــة  الرغــم  علــى 
ذهــا موالــون للنظــام حتــى، حّملوه خاللها 

ّ
نف

 بانفجار سيارة 
ً
املسؤولّية عن مقتل 50 طفال

عكرمــة،  حــي  فــي  مدرســتهم  قــرب  خــة 
ّ

مفخ
جنوبي حمص، مطلع الشهر الحالي.

رئاســيا،  مرســوما  أصــدر  قــد  األســد  وكان 
نشــرت نّصه وكالة األنباء الســورّية الرســمّية 
محافظــن  خمســة  بتعيــن  يقضــي  )ســانا(، 
فــي كل مــن حلب وإدلــب والالذقّية وطرطوس 
الدكتــور  مــن   

ً
كال األســد  وعــّن  والقنيطــرة. 

محمد مروان علبي محافظا لحلب، والدكتور 
خيــر الديــن الســيد محافظــا إلدلــب، وابراهيــم 
وأحمــد  لالذقيــة،  محافظــا  الســالم  خضــر 
للقنيطــرة،  محافظــا  القــادر  عبــد  الشــيخ 
لطرطــوس.  محافظــا  ســعدة  أبــو  وصفــوان 
املحافظــات  فــي  التعيينــات  هــذه  وتأتــي 
احتجاجــات  علــى  قليلــة  أيــام  بعــد  الخمــس، 
واســعة شــهدتها مدينــة حمص ضــّد محافظ 
املدينة طالل البرازي، الذي حّمله املتظاهرون 
والنزهــة،  والزهــرة  عكرمــة  أحيــاء  أبنــاء  مــن 
املواليــة للنظــام الســوري، مســؤولّية مجــزرة 
تفجيــر  فــي   

ً
طفــال خمســن  نحــو  فيهــا  قتــل 

بــاب  قــرب  مركونــة  كانــت  خــة، 
ّ

مفخ ســّيارة 
فــي  االبتدائيــة،  املخزومــي  عكرمــة  مدرســة 
وبعــد  حمــص.  مدينــة  جنوبــي  عكرمــة  حــي 
املشــاركون  هتــف  وتظاهــرات،  احتجاجــات 
فيهــا، مــن املوالــن للنظــام الســوري، بإســقاط 
الســورّية  القيــادة  اكتفــت  املدينــة،  محافــظ 
بإقالة رئيس فرع األمن العسكري في املدينة، 
العميــد عبــد الكريــم الســلوم، ورئيــس اللجنة 

األمنية اللواء أحمد جميل.

الســوري،  للنظــام  موالــون  ناشــطون  وكان 
»فيســبوك«،  موقــع  علــى  صفحــة  أنشــأوا 
بعنــوان »معــا إلســقاط محافــظ حمــص طالل 
البــرازي«، وجمعــت خــالل أيام قليلــة أكثر من 
ثالثــة آالف متابــع، مطالبــن بإقالــة البــرازي 
الــذي حملــوه املســؤولّية عــن التفجيــر الكبيــر 
الــذي قضــى فيــه العشــرات مــن أطفــال الحــي 

املوالي للنظام السوري.
 هذه االحتجاجات لم تدفع الرئيس 

ّ
ويبدو أن

الســوري إلــى إقالــة محافــظ حمــص، ليقتصر 
املرســوم الرئاســي الــذي أصــدره علــى تغييــر 
محافظ حلب، محمد وحيد عقاد، واستبداله 
بمحمد مروان علبي، بعد خالفات كبيرة بن 
العقاد ورئاســة جامعة حلب حول بناء ســور 
في محيط املدينة الجامعية في حلب. ويفيد 
شــهود عيــان لـ«العربــي الجديــد«، باعتــراض 
عقــاد علــى عملّيــة بنــاء الســور، التــي اشــتكى 
لســيطرة  الخاضعــة  األحيــاء  ســكان  منهــا 
الســور  حــّول  أن  بعــد  املدينــة،  فــي  النظــام 
 أو 

ً
إلــى مــا يشــبه معتقــال املدينــة الجامعيــة 

ســجنا كبيــرًا، فكانــت النتيجــة إقالــة املحافظ 
واإلبقــاء علــى بنــاء الســور. ويشــمل املرســوم 
القنيطــرة  محافــظ  تغييــر  أيضــا،  الرئاســي 
الواقعــة جنــوب البــالد للمــرة الخامســة منــذ 
اندالع الثورة في سورية، مع أن قوات النظام 
السوري ال تسيطر حالّيا إال على بلدة واحدة 
 محافظــة القنيطــرة املقابلــة مباشــرة 

ّ
فــي كل

، وهي بلدة 
ّ
لهضبة الجوالن السورّية املحتلة

خــان أرنبــة. وباتــت البلدة األخيــرة محاصرة 
من قوات املعارضة املسلحة من ثالث جهات، 
بعــد تقّدمهــا األخير مطلع الشــهر الحالي في 
املنطقــة، مــا مّكنهــا مــن الســيطرة علــى معظــم 
املرســوم  يغفــل  وال  املحافظــة.  وبلــدات  قــرى 
وطرطــوس  الالذقيــة  محافظــي  اســتبدال 
الحاضنــة  تحويــان  اللتــن  الســاحليتن، 
وكذلــك  الســوري،  للنظــام  األكبــر  الشــعبّية 
تغييــر محافــظ إدلــب، حيــث يســيطر النظــام 
بمــوازاة  فقــط،  إدلــب  مدينــة  علــى  الســوري 
ســيطرة قــوات املعارضــة علــى معظــم ريفهــا 

منذ أكثر من عامن.

انتخابيــا. كمــا يعتبــرون أن هــذه التعيينــات 
لــم تخــرج مــن إطــار نظــام املحاصصــة الــذي 
فــي  الســابقة  الحكومــات  تشــكيل  فــي  مــد 

ُ
اعت

الغربــي  الترحيــب  ويشــير  الجديــد.  العــراق 
عليهمــا  املوافقــة   

ّ
أن إلــى  الوزيريــن  بتعيــن 

جــاءت نتيجــة ضغــوط خارجّيــة، علــى الرغــم 
لتــرؤس  رفضــا  كان  ســابقا  توجهــا   

ّ
أن مــن 

»ميليشياوي« حقيبة الداخلّية.
البريطانــي  املوقــع  يذكــر  الســياق،  وفــي 
»ميــدل إيســت آي«، أن »التشــكيلة الوزارّيــة 
ه يرى 

ّ
الجديدة، ال تبتعد عن سابقتها«، لكن

الحكومــة  بعها 
ّ
ســتت التــي  »السياســات   

ّ
أن

ســتحّدد  التــي  هــي  الجديــدة،  العراقّيــة 
مصالحــة  ســيختار  العــراق  كان  إذا   مــا 

وطنّية حقيقّية«. 
ويحاول مؤيدون للحكومة العراقّية الجديدة 
التخفيــف مــن املخــاوف التــي أبداهــا كثيــرون 
بقولهــم  العبيــدي،  أو  الغبــان  تعيــن  حــول 
مســتقلن،  ليســا  همــا 

ّ
أن مــن  الرغــم  علــى  ــه 

ّ
إن

 كونهمــا وزيريــن باألصالــة، ال بالوكالــة، 
ّ
لكــن

كمــا حصــل فــي وزارة حكومــة رئيــس الــوزراء 
شــأنه  مــن  الثانيــة،  املالكــي  نــوري  الســابق 
بشــكل  العمــل  علــى  القــدرة  يمنحهمــا  أن 
صحيــح وســليم، شــريطة أال يخضعــا إلرادة 
كتلتيهمــا. ويعــول هــؤالء على الــدور الرقابي 
للبرملــان العراقــي فــي محاســبة الــوزراء الذين 
سيفشلون في إدارة وزاراتهم بشكل صحيح.

شذى الجبوري

يعيــد تصويــت البرملــان العراقــي، 
تعيــن  علــى  وبالغالبّيــة،  أخيــرًا 
محمد سالم الغبان عن »كتلة بدر« 
في »التحالف الوطني«، وزيرًا للداخلية، فتح 
ملف النفوذ اإليراني في العراق ما بعد العام 
2003، وخصوصــا أن الغبــان ُيعــّد شــخصّية 
ه، كما هادي العامري، 

ّ
جدلّية، معروف عنه أن

ه 
ّ
 الفارق أن

ّ
ينتمــي إلى »ميليشــيا بــدر«، ولكن

ليــس قياديــا فيهــا، ولم يكن ناشــطا عســكريا 
في صفوفها، إال في نطاق ضيق، على خالف 
الصــورة التــي رّوجــت لهــا ماكينــة »الدعايــة 
مــن  هّولــت  عندمــا  خصوصــا  البدرّيــة«، 
اشــتراكه فــي العمليــات العســكرية فــي ناحية 
آمرلي. وبحســب مصدر مقرب من »ميليشــيا 
 العمل 

ّ
ل عدم الكشف عن اسمه، فإن

ّ
بدر«، فض

كان  الغبــان،  بــه  قــام  الــذي  األول  العســكري 
اشــتراكه فــي االنتفاضــة الشــعبانية، عندمــا 
قاتلــت املناطــق الجنوبيــة ضد نظــام الرئيس 
»فيلــق  ودخــل   ،1991 عــام  حســن،  صــدام 
بــدر« )اســم املنظمــة آنــذاك( إلى هــذه املناطق، 
منطلقــا مــن إيــران، فــي محاولــة لقلــب النظام. 
بــدر«،  مــن »صقــور  ُيعــد  ال  الغبــان  كان  وإذا 
 ذلك ال ينفي شكوكا يثيرها وجوده على 

ّ
لكن

الوضــع   
ّ
أن يعنــي  الداخليــة، وال  وزارة  رأس 

األمنــي في العراق سيشــهد تحّســنا ملموســا 
علــى املــدى القريــب. وتجــد هــذه الشــكوك مــا 
 الغبان كان يشغل منصب 

ّ
يبّررها، إذا ُعلم أن

منــه،  املقّربــن  ومــن  العامــري،  مكتــب  مديــر 
وبالتالي، من غير املستبعد أن يسعى األخير 

إلدارة وزارة الداخلّية من وراء الكواليس.
ومــا ال يعرفــه الكثيــرون مــن العراقيــن، هــو 
»واليــة  لنظرّيــة  املتحّمســن  مــن  الغبــان   

ّ
أن

رين لتجربة الثورة اإلسالمّية 
ّ
الفقيه«، واملنظ

اإليرانّيــة، وقــد طــرح ذلــك فــي محاضراتــه في 
املركــز الثقافــي التابــع لـ«منظمــة بــدر«، الــذي 
الغبــان كان يشــرف عليــه شــخصيا.   

ّ
قيــل إن

وترى صحيفة »واشنطن بوست« األميركية، 
أن تعيــن الغبــان ســيفتح البــاب أمــام تقويــة 
فــي  اإليرانــي  النفــوذ  وتصاعــد  امليليشــيات 
باتــت  بــدر«  »منظمــة   

ّ
أن خصوصــا  العــراق، 

تســيطر علــى األجهــزة األمنّيــة منــذ ســيطرة 
»داعش« على مناطق شاسعة من العراق.

القويــة بطهــران،  العامــري عالقتــه  ال يخفــي 
ف تقدم »داعش« 

ّ
فهو ُيرجع لها الفضل بتوق

عــن  بوســت«  »واشــنطن  وتنقــل  العــراق.  فــي 
ــه »لوال إيــران، لكانت بغداد 

ّ
العامــري، قولــه إن

بالســالح  إيــران،  دعمتنــا  لقــد  ســقطت.  قــد 
االستشــارات  إلــى  باإلضافــة  والذخيــرة، 

العسكرّية«.
بشــؤون  املهتــم  البريطانــي  املوقــع  ويــرى 
 »اختيار 

ّ
الشرق األوسط »ميدل إيست آي«، أن

الغبــان، مســؤواًل عــن وزارة الداخليــة، األكثــر 
يعنــي  األمنّيــة،  الــوزارات  باقــي  بــن  أهميــة 
العامــري«.  قبــل  مــن  دار 

ُ
الــوزارة ســت هــذه   

ّ
أن

هــم، فــي تقريــر نشــره يــوم األحــد املاضي، 
ّ
ويت

العبادي يرفض طلبات إيرانية مغامرة محمد الغبّان

طلب  العبادي،  حيدر  العراقي،  الوزراء  رئيس  يلِبّ  لم 
طهران بطرد جماعة »مجاهدي خلق« المعارضة من 

بالده، ما ساهم بتوتير أجواء زيارته األولى إلى طهران

للداخلية  وزيرًا  الغبان،  محمد  تعيين  يُسهم  أن  من  المخاوف  تزداد 
العراقية، في توسيع النفوذ اإليراني داخل المؤّسسات األمنية

أبرز طلبات طهران 
تسلُّم مجاهدي 

خلق واعتراض على 
الحرس الوطني

ثبّتت أنقرة وجودها 
في عين العرب من خالل 
المجلس الوطني الكردي
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المليشيات سبب األزمات

بغداد ـ عثمان المختار

حيــدر  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  زيــارة  بــدت 
العبــادي، إلــى طهــران، فــي اليومــن املاضيــن، 
منصبــه  تســلم  الــذي  الرجــل  علــى  صعبــة 
أخيــرًا خلفــا للحليــف العراقــي الكبيــر إليــران، 
نــوري املالكــي؛ فقــد تخللــت الزيــارة، بحســب 
لقــاءات  الجديــد«،  »العربــي  معلومــات 
املســؤولن  وبعــض  العبــادي  بــن  »متوتــرة« 
خاللهــا  رفــض  االســالمية،  الجمهوريــة  فــي 
االمــالءات،  ــــ  الطلبــات  بعــض  الــوزراء  رئيــس 
دبلوماســية«  بـــ«ردود  اآلخــر  وقابــل بعضهــا 
لعــدم إثــارة غضــب حكام الجــار األكبر للعراق. 
وكشــف مصدر حكومي عراقي بارز لـ«العربي 
طلــب  أول  عــن  اعتــذر  العبــادي   

ّ
أن الجديــد«، 

إيرانــي مباشــر تلقــاه في طهران، يــوم الثالثاء 
املاضــي، ويقضــي بطــرد مــا تبقــى مــن أعضــاء 
منظمــة »مجاهــدي خلــق« اإليرانيــة املعارضــة 
واملتواجــدة حاليــا فــي بغــداد. ويؤّكــد املصــدر 
حســن  اإليرانــي  »الرئيــس   

ّ
أن ذاتــه،  الــوزاري 

روحانــي طالــب العبــادي بطــرد مــا تبقــى مــن 
عناصــر »مجاهــدي خلــق« فــي بغداد وتســليم 
اإليرانــي، بســبب وجــود  للقضــاء  عــدد منهــم 
العبــادي،  وقابــل  ضدهــم«.  قضائيــة  دعــوى 
وفــق املصــدر ذاتــه، طلــب روحانــي باالعتــذار، 
صالــح  فــي  يصــّب  »لــن  ذلــك   

ّ
أن مــن  انطالقــا 

العــراق ومشــروع تحســن صورتــه أمــام الــرأي 
 جماعة 

ّ
 عن أن

ً
العــام العربــي أو الغربــي، فضال

»خلــق«، تخضــع لوصايــة بعثــة األمــم املتحدة 
ــه تعّهــد فــي الوقــت 

ّ
فــي بغــداد »يونامــي«، لكن

هــم »لــن يشــّكلوا أّي تهديــد علــى أمــن 
ّ
ذاتــه بأن

ذ سلســلة 
ّ
وســيادة إيران«. وكان املالكي، قد نف

هجمــات علــى معســكرات املعارضــة اإليرانّيــة، 
فــي ديالــى وبغــداد، خــالل الســنوات الثمانــي 
املاضيــة، أســفرت عــن مصــرع العشــرات منهــم، 
تســليمه  مــوازاة  فــي  ونســاء،  أطفــال  وبينهــم 
هــذه  والقــت  بالدهــم.  لحكومــة  منهــم  عــددًا 
الخطــوة تنديــد األمــم املتحــدة، التــي رأت فيها 
»انتهاكا للمعايير الدولّية وحقوق اإلنســان«، 
املالكــي.  بخطــوات  إيــران  ترحيــب  مقابــل 
»أجــواء   

ّ
أن ذاتــه  الحكومــي  املصــدر  ويوضــح 

اللقــاءات التــي عقدهــا العبــادي مع املســؤولن 
وغيــر  متوتــرة  كانــت  طهــران،  فــي  اإليرانيــن 
مريحــة، خصوصــا مــع أمــن املجلــس األعلــى 
لألمن القومي اإليراني علي شمخاني، بسبب 
، وعلى خلفية التحالف الغربي ضد 

ّ
هذا امللف

داعش واســتمرار توّســعه في العراق«. ويؤّكد 
ارتياحهــا  عــدم  العبــادي  أبلغــت  »إيــران   

ّ
أن

مــن  تأليفــه  )املقــرر  الوطنــي  الحــرس  ملشــروع 
جيشــا  ليكونــوا  حصــرًا  ســنة  عــرب  عناصــر 
العــرب  مــن  الغالبيــة  ذات  املناطــق  فــي  رديفــا 
البــالد،  وغربــي  شــمالي  مناطــق  فــي  الســنة( 
إذ  وجيرانــه،  للعــراق  تهديــدًا  إيــاه  معتبــرة 
قــد يكــون وجهــا ثانيــا لتنظيــم »داعــش« فــي 
املســتقبل بســبب اقتصاره علــى مكون واحد«. 
ولــم يتــرّدد العبــادي أمام الهواجــس اإليرانّية، 
الذيــن  املســؤولن  إبــالغ  فــي  املصــدر،  وفــق 
ــه »لــن يكــون ملشــروعه فــي العــراق 

ّ
التقاهــم بأن

أي آثار سلبية على اإليرانين«، مؤّكدًا التزامه 

قوامهــا نحــو 200 ألــف مقاتــل، يتولــون ملــف 
البــالد،  وغربــي  شــمالي  مناطــق  فــي  األمــن 
علــى  »داعــش«،  تنظيــم  محاربــة  عــن   

ً
فضــال

أن يخضــع املنتســبون إلــى قانــون املؤّسســة 
باالمتيــازات  ويحظــوا  العراقّيــة،  العســكرّية 
لــوا نــواة الجيــش العراقي املقبل، 

ّ
ذاتهــا، ويمث

الــذي ســيتمركز فــي تلــك املناطــق، فــي مقابــل 
انســحاب قــوات الجيــش الحالــي إلــى مناطــق 
أخــرى مــن البــالد. ويســعى العبــادي، بحســب 
عــن  النمطّيــة  الصــورة  إلــى تغييــر  مراقبــن، 
بغــداد  علــى  املتعاقبــة  الحكــم  أنظمــة  تبعّيــة 
إليــران، وبــدا ذلــك واضحــا فــي رفضــه إســناد 
بــدر«،  »مليشــيا  زعيــم  إلــى  الداخلّيــة  وزارة 

هادي العامري.

العبادي،  حيدر  العراقي  الوزراء  رئيس  أن  الجديد«  »العربي  علمت 
في  الهاربين  الشرطة  عناصر  بإعفاء  أمرًا  الخميس،  أمس  أصــدر، 
محافظة األنبار، من التبعات القانونية، شرط التحاقهم بمركز تدريب 
المتطّوعين في قاعدة الحبانية. فيما أعلنت قيادة عمليات األنبار 
سيطرة تنظيم »داعش« على منطقة حي البكر في مدينة هيت، 

غرب الرمادي.

إعفاء الهاربين

على

مسؤوليتنا

التركيــة  الواليــات  تشــهد 
ذات  الشــرقية،  الجنوبيــة 
موجــة  الكرديــة،  الغالبيــة 
الشــباب  إقبــال  مــن  الفتــة 
التركــي علــى حالقــة الذقــن، 
علــى  احتســابه  مــن  خوفــا 
حــزب  أو  »داعــش«  تنظيــم 
بعــد  الحــرة«  »الدعــوة 
االحتجاجات التي شهدتها 

البالد في الفترة املاضية.
■  ■  ■

التربيــة  وزارة  تنــوي 
املغــرب،  فــي  الوطنيــة 
التراجع »بشــكل أو بآخر«، 
فــي األيــام املقبلــة، عــن قــرار 
منــع األســاتذة مــن متابعــة 
وهــو  الجامعــي،  تعليمهــم 
غضبــا  أثــار  الــذي  القــرار 
النقابــات  لــدى  عارمــا 
ورجــال التعليــم. وبحســب 
»العربــي  معلومــات 
ســتتراجع  الجديــد«، 
اتقــاء  قرارهــا  عــن  الــوزارة 
االحتقــان  لتداعيــات 
فــه، وال 

ّ
السياســي الــذي خل

سيما أن البالد مقبلة على 
فتــرة سياســية »ســاخنة«، 
امللفــات  فــي  خصوصــا 

االجتماعية.

إسطنبول ـ باسم دباغ

الغالبّيــة  ذات  الســورّية،  العــرب  عــن  مدينــة  تشــّكل 
الكردّيــة، ورقة يســتخدمها حزب »العمال الكردســتاني« 
األحــداث  واســتطاعت  معــا.  آن  فــي  التركّيــة  والحكومــة 
التــي  الطريــق،  عــن خريطــة  الكشــف  تســّرع  أن  األخيــرة 
ســبق لنائــب رئيس الــوزراء التركي حينها، نائب رئيس 
حزب »العدالة والتنمية« الحالي، بشير أتالي، أن تحّدث 
ويبــدو  املاضــي.  أغســطس/آب  شــهر  بدايــة  فــي  عنهــا 
احتفــظ  قــد  كان  الحاكــم  والتنميــة«  »العدالــة  حــزب   

ّ
أن

باملدينــة كورقــة الســتخدامها فــي جذب أصــوات األكراد، 
قبل االنتخابات العامة املقّررة في شهر يونيو/حزيران 
املقبــل، كمــا فعل بحزمتي اإلصالحــات اللتن تقّدم بهما 
قبــل كل مــن االنتخابات البلدّية واالنتخابات الرئاســّية، 

مطلع العام الحالي.
يتضــح عنــد تقييــم تبعــات اســتخدام هــذه الورقــة علــى 
أذتــه علــى مختلــف  أنهــا  الكردســتاني«  »العمــال  حــزب 
إليهــا  دعــا  التــي  االحتجاجــات  تســتطع  لــم  الصعــد. 
حــزب »الشــعوب الديمقراطيــة«، وهــو الجناح السياســي 
لـ«العمــال الكردســتاني«، فــي إقنــاع الــرأي العــام التركــي 
موجــة  إشــعال  إلــى  أدت  مــا  بقــدر  الحكومــة،  بخطــأ 
التــي صاحبــت بعــض هــذه  العنــف  أعمــال  إثــر  غضــب، 
االحتجاجــات، معيــدة أحــداث التســعينيات إلــى الذاكرة، 
عمــل  التــي  السياســّية  الســلمّية  الصــورة  كل  ومدّمــرة 
عليهــا الجنــاح السياســي منــذ ســنوات. وتحّولــت هــذه 
االحتجاجــات، بفعــل ذلــك، إلــى ضربــة موجعــة للنجــاح 
قه الحزب إثر االنتخابات الرئاسّية، عبر تقديم 

ّ
الذي حق

نفســه كطــرف سياســي محتــرف وفاعــل مهتــم بمصالــح 
الجمهورية التركية.

يقــول الخبيــر فــي الشــؤون الكرديــة، دوغــو إرغيــل، وهــو 
أحد أعضاء »مجلس العقالء« وأستاذ في جامعة أنقرة، 
 »ادعــاء رئيــس الحكومــة احمــد 

ّ
لـ«العربــي الجديــد«، إن

داوود أوغلــو أن عبداللــه أوجــالن لــم ُيعــط دورًا مركزيــا 

فــي هــذه املحادثــات، ال يعكس بصدق خيــارات الحكومة 
 »الحكومــة عينت 

ّ
فــي مقاربــة هــذه املســألة«. ويوضــح أن

هــا تنظــر 
ّ
أوجــالن محــاورًا سياســيا وحيــدًا، مــا يؤكــد أن

إلــى القضّيــة الكردّيــة، بوصفهــا معضلــة أمنّيــة وال بــّد 
مــن تطويــر وســيلة جديــدة لدحــر اإلرهــاب«. وينقــل أحد 
أعضــاء هيئــة مجلس العقالء، أفن أوزغوريل، لـ«العربي 
الجديــد«، إشــارة داوود أوغلــو، خــالل اجتماع ماراتوني 
جمعــه بالهيئــة ملــدة 11 ســاعة، يــوم األحــد املاضــي، إلــى 
التركــي  الجيــش  بــن  النــار  إطــالق  »التهدئــة ووقــف   

ّ
أن

بــل  أوجــالن،  رســالة  بســبب  تكــن  لــم  »العمــال«  وقــوات 
نتيجــة لعــدم حصــول الحــزب الكردي علــى الدعم الكافي 
مــن الشــارع للعــودة إلــى أوضــاع التســعينيات، ال ســّيما 
بعــد االنتعــاش االقتصــادي الــذي بــدأت تشــهده املناطق 

 
ّ
الجنوبّيــة والشــرقّية، ذات الغالبّيــة الكردّيــة«. ويــرى أن

»الحكومــة التركيــة، بعد حزمــة اإلصالحات التي منحت 
عملية الســالم صفة قانونّية، ســتعمل على استراتيجّية 
ألوجــالن،  الرمزّيــة  الصفــة  ســحب  إلــى  تهــدف  جديــدة 
وإزالــة احتــكار »العمال الكردســتاني«، كمخاطب وحيد، 
ه كان 

ّ
متوّجهــة إلــى الشــعب الذي أشــارت التقاريــر إلى أن

العامل األهم وراء الهدنة«.
وجــود خالفــات  األولــى،  للمــرة  االحتجاجــات  وتكشــف 
حقيقّيــة بــن بعض التّيارات في »العمال الكردســتاني«، 
 مــن الرئيــس رجــب طيــب 

ّ
وهــو مــا ســبق وأشــار إليــه كل

ه »أصبحنا 
ّ
 إن

ً
أردوغان، بعد عودته من أفغانستان، قائال

نالقــي فرقــا بــن التوّجهــات فــي جزيــرة إمرالــي، وأولئــك 
القابعن في الجبال واملمثلن في البرملان«.

أمــا فــي مــا يخــّص مطالــب مدينــة عــن العــرب، واملتمثلة 
الكردســتاني«  »العمــال  دعــم  لتمريــر  آمــن  ممــر  بإقامــة 
اإلعالمّيــة  والحملــة  االحتجاجــات  فــإن  هنــاك،  لألكــراد 
الضخمــة التــي قادهــا لوبــي »العّمــال الكردســتاني« فــي 
جميــع أنحــاء أوروبــا، لــم تقــد إال لزيــادة الضغــوط علــى 
حزب »االتحاد الديمقراطي« الكردي الســوري للتصالح 
مــع عــدوه »املجلــس الوطني الكردي« املدعــوم من إربيل، 
وذلــك خــالل محادثــات عقــدت أخيرًا في مدينة دهوك في 
إقليــم كردســتان العــراق. وأثــار تشــكيل إقليــم كردســتان 
الكردّيــة  األحــزاب  شــباب  مــن  بشــمركة  قــوى  العــراق 
الســورّية املواليــة لــه، ومــن املنشــقن األكــراد عــن الجيــش 
الســوري، غضــب »االتحاد الديمقراطــي« الذي أعلن على 
لسان رئيس كانتون عن العرب، ابراهيم مسلم، أنه ليس 
بحاجة إلى مقاتلن بل بحاجة إلى السالح. وساهم ذلك 
فــي مزيــد مــن االحــراج لحــزب »االتحــاد الديمقراطي«، إذ 
ها 

ّ
 نجــاح الحكومــة التركيــة فــي تحقيــق ذلــك، يعني أن

ّ
إن

قــد وضعــت لهــا موطــئ قــدم فــي مناطــق اإلدارة الذاتّيــة 
مــا  بــكل  العــراق،  إقليــم كردســتان  املقــّرب  عبــر حليفهــا 
يعنيــه ذلــك مــن تقليص نفوذ »االتحاد الديمقراطي« في 

املناطق ذات الغالبية الكردّية في سورية.

حاول كل من حزب العمال الكردستاني 
والحكومة التركية، ان يحّوال قضية 

عين العرب إلى ورقة لمصلحتهما. لكن 
التقييم األولي يفيد بوجود مشكلة 

داخل حزب أوجالن

بعيون غير عربية سيناريوهات

حتــى  الدولــي  التحالــف  مــع  بالعمــل 
القضاء على تنظيم »داعش«.

التاســع  فــي  أطلــق  قــد  العبــادي  وكان 
املاضــي  أغســطس/آب  مــن  والعشــرين 
بقــّوة  الوطنــي«،  »الحــرس  مشــروع 

التســاؤل  إلــى  التصويــت،  جلســة  حضــروا 
عــن ســبب حصــول املوافقــة فــي هــذا التوقيت. 
وكانت صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية، 
 »منظمــة 

ّ
قــد أفــادت يــوم الســبت املاضــي، بــأن

الختيــار  العبــادي  علــى  تضغــط  كانــت  بــدر 
مرشــح منهــا ملنصب وزيــر الداخلية، وهددت 

باالنسحاب من الحكومة إذا لم يفعل ذلك«.
وتهــّدد امليليشــيات، وفــي مقدمتهــا »منظمــة 
بــدر«، باالنســحاب مــن املعارك ضــد »داعش«، 
قــوات  دخــول  علــى  العبــادي  وافــق  حــال  فــي 
 
ّ
أن وبمــا  التنظيــم.  ملحاربــة  أجنبّيــة  برّيــة 
قــوات الحــرس الوطنــي، التــي ســتوكل إليهــا 
مهّمــة محاربــة »داعــش«، لــم تشــكل بعــد، وال 
تــزال تحــت الدراســة، فلن يجــد العبادي أمامه 
بــدر«،  »منظمــة  لرغبــة  الخضــوع  إال  خيــارًا، 

ح منها.
ّ

واملوافقة على تقديم مرش
تحدثــوا  الذيــن  السياســين،  بعــض  ويعــزو 
إلــى »العربي الجديد«، موافقة الكتل النيابّية 
املنصبــن  ليشــغال  والغبــان،  العبيــدي  علــى 
فــي  األمنــي  الوضــع  هشاشــة  إلــى  الهامــن، 
»داعــش«  أحــرزه  الــذي  التقــّدم  بعــد  العــراق 
فــي العــراق، والحاجــة امللحــة لتعيــن وزيرين 

أمنين إلدارة املعارك ضد التنظيم املتطّرف.
 املوافقة على 

ّ
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن

جــاءت ضمــن »صفقــة سياســية«،  الوزيريــن 
كانتــا  العراقيــة«،  و«القــوى  بــدر«  »كتلــة  ألن 
متمســكتن باملنصبن وتعتبرانه اســتحقاقا 

هــا 
ّ
بأن إيــران،  مــن  املدعومــة  امليليشــيا  »هــذه 

متورطــة فــي الصــراع الطائفي في العراق بن 
عــام 2006 و2007، الــذي خلــف عشــرات اآلالف 

من القتلى«.
وبحســب املصــدر املقــّرب مــن »منظمــة بــدر«، 
عضــو  يتولــى  أن  علــى  إيــران  »أصــّرت  فقــد 
فــي املنظمــة حقيبــة الداخليــة، لتحافــظ علــى 
نفوذها في العراق«. ويضيف أن »إيران كانت 
ترفض استقبال رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبــادي، ولــم تســمح له بزيارتهــا، إال بعد أن 
نجــح بإقنــاع األطــراف األخــرى باملوافقة على 

تعين عضو في املنظمة«.
ويدفع حصول مرشــحي الوزارتن األمنيتن 
الذيــن  النــواب  علــى موافقــة غالبيــة أصــوات 

تنقل صحيفة »واشنطن 
بوست« األميركية، في 

عددها الصادر يوم السبت 
الماضي، معلومات سربتها 

وزارة الخارجيّة األميركيّة 
عام 2009، وتكشف أّن 

هادي العامري )الصورة(، 
ربما يكون قد أمر بعمليات 
أّدت إلى مقتل نحو ألفي 
شخص عراقي. ويقول 

الباحث في جامعة ميريالند 
األميركية، فيليب سميث، 
إّن »منح وزارة الداخليّة 
إلى وكيل إيراني، شيء 

خطير، وفيه مجازفة من 
العراقيين«.

متطوعون في إحدى المليشيات العراقية في بغداد )فرانس برس(

هو  األمنيّة  المؤّسسات  في  الميليشيات  دمــج  أّن  مراقبون  يعتبر 
فإّن  وللمفارقة،   .2003 عام  منذ  العراق  يشهدها  التي  األزمات  سبب 
عضوًا آخر من »منظمة بدر«، هو محمد البياتي، تسلّم مهام وزارة 
حقوق االنسان في حكومة حيدر العبادي، ما يفتح الباب واسعًا أمام 
الشكوك حول مدى جديّة التعّهدات التي أطلقها العبادي لمحاسبة 

الميليشيات المتهمة بانتهاكات حقوق اإلنسان.

  شرق
      غرب

مصر تنصح الجزائر بإبعاد 
الميليشيات عن الحوار 

الليبي
كشــف مصــدر فــي وزارة الخارجيــة 
 
ّ
أن الجديــد«،  لـ«العربــي  الجزائريــة، 
»القاهــرة تســعى إلى إقنــاع الجزائر 
املجموعــات  قيــادات  باســتبعاد 
حة مــن العمليــة 

ّ
وامليليشــيات املســل

الوطنــي  الحــوار  ومــن  السياســية، 
إنجــازه  إلــى  الجزائــر  تســعى  الــذي 
الليبيــة، عبــر مؤتمــر  بــن األطــراف 
فــي  الحالــي  الشــهر  نهايــة  ُيعقــد 
الخارجيــة  وزيــر  وكان  الجزائــر«. 
املصري ســامح شــكري، وصل أمس 
العاصمــة  الجزائــر  إلــى  الخميــس، 
 

ّ
 فيها امللف

ّ
في زيارة رســمية، يحتل

الليبي صدارة املباحثات.
)العربي الجديد(

»التحالف« يقتل 553 
شخصًا في سورية

الغــارات  فتلــى  حصيلــة  بلغــت 
التــي يشــنها التحالــف الدولــي فــي 
 553 شــهر،  حوالــي  منــذ  ســورية، 
مــن  الســاحقة  غالبيتهــم  شــخصا، 
املنتمــن  الســورين  املســلحن غيــر 
االســالمية«  »الدولــة  تنظيمــي  الــى 
مــا  وفــق  النصــرة«،  و«جبهــة 
لحقــوق  الســوري  »املرصــد  أعلنــه 
وقــال  الخميــس.  أمــس  االنســان«، 
مديــر »املرصد«، رامي عبد الرحمن، 
الشــكل  علــى  يتوزعــون  القتلــى  إن 
التالــي: 464 عنصــرًا مــن داعش و57 
و32  النصــرة  جبهــة  مــن  عنصــرًا 

مدنيا قتلوا في الغارات. 
)فرانس برس(

إدانة 4 من 
مرتزقة »بالكووتر«

فــي  فيدراليــة  محكمــة  أدانــت 
ســابقن  حــراس  أربعــة  واشــنطن، 
فــي شــركة األمن األميركيــة الخاصة 
»بالكووتــر« لدورهــم فــي »مجــزرة« 
وقعت في بغداد عام 2007، وأسفرت 
األقــل،  علــى  مدنيــا   14 مقتــل  عــن 
بتهــم عــّدة منهــا القتــل مــن الدرجــة 
ذلــك  ويأتــي  العمــد.  والقتــل  االولــى 
بعــد محاكمــة دامت شــهرين، كشــف 
خاللهــا كيــف أنهــم فتحــوا النــار من 
بنــادق ورشاشــات وألقــوا قنابل في 
إحــدى ســاحات بغــداد اثنــاء مرافقة 

موكب دبلوماسي.
)فرانس برس(

العبادي في كربالء
العراقيــة  الحكومــة  رئيــس  واصــل 
املكوكيــة  جولتــه  العبــادي،  حيــدر 
التــي بــدأت فــي النجــف ثــم طهــران، 
ليحــط رحالــه، أمــس الخميــس، فــي 
محافظــة كربــالء. وذكــر مصــدر فــي 
إدارة املحافظــة، لـ«العربــي الجديد«، 
كربــالء،  فــي  ناقــش  »العبــادي   

ّ
أن

 األمــن والحــدود الســاخنة بــن 
ّ

ملــف
مســألة  وبحــث  واألنبــار،  كربــالء 
عناصــر  وزج  الوطنــي  الحــرس 
الحشــد الشــعبي، ضمن التشــكيالت 

العسكرية«. 
)العربي الجديد(

اتفاق دهوك لفصل
»االتحاد« عن دمشق

حلب ـ رامي سويد

توّصــل املجلــس الوطني الكردي في ســورية، وحركــة املجتمع الديمقراطي، التي 
ــل حــزب »االتحــاد الديمقراطــي«، املســيطر علــى املناطــق الكردّية في ســورية، 

ّ
مث

ُ
ت

إلى توقيع اتفاق، يقضي بتشكيل مجلس كردي مشترك إلدارة املناطق الكردّية، 
بعــد أســبوع مــن االجتماعــات فــي مدينــة دهــوك العراقيــة، برعايــة رئيــس إقليــم 

كردستان العراق مسعود البرازاني.
عــن عليه، على نســبة أربعن 

ّ
ويتضّمــن االتفــاق أن يحصــل كل مــن الطرفــن املوق

فــي املائــة مــن مقاعــد املجلــس املقــّرر تشــكيله، فــي مقابــل حصــول باقــي التّيارات 
نســبة  علــى  الطرفــن،  مــن  أّي  تحــت جنــاح  املنضويــة  غيــر  الكردّيــة  واألحــزاب 
العشــرين فــي املائــة املتبقيــة. وتهــدف اتفاقيــة دهوك إلى تشــكيل جســم سياســي 
موحــد، يتولــى إدارة املناطــق الكرديــة فــي شــمال ســورية، إلنهــاء حالــة االنقســام 
التي نتجت من اســتئثار حزب االتحاد الديمقراطي الكردي بإدارة هذه املناطق 
منذ خروج معظمها من سيطرة النظام السوري منذ أكثر من سنتن. ويتضّمن 
تشــكيل قــوة عســكرية موحــدة مــن قــوات »البشــمركة«، املكونــة فــي معظمهــا مــن 
ضبــاط وجنــود أكــراد انشــقوا في وقت ســابق عــن قوات النظام، وقــوات الحماية 
الشــعبية الكرديــة التابعــة لحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكــردي. وتأتــي اتفاقيــة 
دهــوك األخيــرة بعــد أكثــر مــن شــهر علــى بدء هجــوم تنظيــم »الدولة االســالمّية« 
)داعــش( علــى منطقــة عــن العــرب، والتــي تشــّكل إحــدى أكبــر ثالثــة تجّمعــات، 
يشّكل األكراد الغالبية السكانية فيها، شمالي سورية. وتسّبب هجوم »داعش« 
الواســع، بتهجيــر أكثــر مــن 160 ألفــا مــن ســكان املنطقــة نحــو األراضــي التركيــة، 
بعــد أن تمّكــن مــن الســيطرة علــى ريــف املدينة بشــكل كامل، وانتقالــه لقتال قوات 

الحماية الشعبية الكردية، داخل املدينة منذ أكثر من عشرة أيام.
ومــن شــأن تطبيــق االتفــاق، أن يــؤدي إلــى إبعــاد حــزب االتحــاد الديمقراطــي عــن 
النظــام الســوري، الــذي يحتفــظ بعالقــات جيدة مع الحزب الكردي املســيطر على 
املناطــق الكردّيــة، خصوصــا مــع حمايــة األخيــر ملقرات أجهزة األمن الســورّية في 
القامشلي، أكبر املدن الخاضعة لسيطرة قوات الحماية الكردّية، في وقت ُيعتبر 
فيــه املجلــس الوطنــي الكــردي أحــد أكبر مكّونــات »االئتالف الســوري املعارض«، 

الكتلة األكبر املعارضة للنظام.
الجديــد«،  لـ«العربــي  دهــوك  اجتماعــات  فــي  شــاركت  خاصــة،  مصــادر  وتفيــد 
لدفــع  والفرنســّية  التركّيــة  الحكومتــن  مــن  »لضغــوط  املجتمعــن  بتعــّرض 
الطرفــن إلــى االتفــاق علــى إنهــاء خالفاتهمــا، وتشــكيل إدارة موّحــدة للمناطــق 
الكردّية شمالي سورية«، بهدف تمكن القوات الكردية التي تقاتل »داعش«، من 
زيــادة تنســيقها مــع قــوات »التحالــف الدولي«. وتعترض الحكومــة التركية على 
دعــم قــوات »الحمايــة الشــعبّية الكرديــة«، العتبارهــا فرعــا لقــوات حــزب »العمــال 

الكردستاني« املصنف من قبلها حزبا إرهابيا.
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لم تشمل تغييرات المحافظين استبدال محافظ حمص طالل البرازي )فرانس برس(

العبادي والريجاني في طهران )فرانس برس(



بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، 
اليمن  جنوب  انفصال  عنوان  بات 
الوضع  تعقيدات  لكن  مطروحًا. 
الفاعلين  من  كبير  عدد  وتداخل 
يجعل  والدوليين،   اإلقليميين 
حتى  معلّقة  االنفصال،  مسألة  من 

اشعار آخر

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لــم تهــدأ القــدس املحتلــة وضواحيهــا، التــي 
تســّميها إســرائيل بأحيــاء القــدس العربيــة، 
مثــل وادي الجــوز، ســلوان، العيســاوية، بيت 
الطفــل  قتــل  منــذ  والــرام،  شــعفاط،  حنينــا، 
محمــد أبــو خضيــر، فــي الثانــي مــن يوليــو/ 
تعتيمــا  إســرائيل  وفرضــت  املاضــي.  تمــوز 
اإلعــالم  وســائل  لــه  وانصاعــت  إعالميــا، 
اإلســرائيلية، مــع إطــالق العــدوان علــى غــزة، 
فــي محاولــٍة واضحــة لتفــادي امتــداد نيــران 
لكــن  الغربيــة.  الضفــة  أنحــاء  إلــى  القــدس، 
األربعــاء  يــوم  وقــع،  الــذي  الدهــس  حــادث 
املاضــي، وأســفر عــن مصــرع طفلــة يهوديــة، 
ومــا ســبق ذلــك مــن حــاالت متواصلــة، منــذ 
استشــهاد أبو خضير، لرشــق خط الترام في 
القــدس املحتلــة، خصوصــا فــي حي شــعفاط 
وبيــت حنينــا، فّجــر القضيــة مــن جديــد، وإن 
كانت بعض وســائل اإلعالم اإلســرائيلية، قد 
تحّدثــت عــن انتفاضــة متواصلــة في القدس، 
األطفــال«،  »انتفاضــة  اســم  عليهــا  أطلقــت 
 18 يتجــاوزوا  لــم  فيهــا  املشــاركن  لكــون 
 اســتمرار املواجهــات املتكــّررة 

ّ
عامــا، فــي ظــل

فــي باحــات املســجد األقصــى، بــن املرابطــن 
الذيــن  املســتوطنن،  وبــن  الفلســطينين، 

تونس ـ وليد التليلي

االســتحقاق  إلتمــام  تونــس  تســتعّد 
التشــريعي، بعــد غــد األحــد، علــى أكثــر مــن 
التونســيون  فيــه  يأمــل  فــي وقــت  مســتوى، 
واألربعــون  الثمانــي  الســاعات  تمــّر  أن 
إلــى  بعدهــا  البــالد  لتعبــر  بســالم،  املقبلــة، 
مرحلــة سياســّية جديدة. وتمّكنت األطياف 
إلــى  اإلعــداد،  مــن  التونســّية  السياســّية 
االنتخابــي،  االســتحقاق  لهــذا  كبيــر،  حــد 
علــى الرغــم مــن مشــاكل وتجــاوزات كثيــرة، 
وشبهات حول تمويل غير قانوني لحمالت 
ــه لــم يحــل دون 

ّ
 ذلــك كل

ّ
بعــض األحــزاب. لكــن

بعكــس  بســالم،  التحضيرّيــة  الفتــرة  مــرور 
الحمــالت  انطــالق  ســبقت  التــي  املخــاوف 
ق 

ّ
االنتخابّيــة. ويبقــى التحدي األكبر، املتعل

اليومــن  خــالل   
ً
ماثــال األمنيــة،  بالظــروف 

االنتقالــي  املســار   
ّ
أن مــن  انطالقــا  املقبلــن، 

فــي  االنتخابــات  بإنجــاز  ــق 
ّ
يتعل برّمتــه، 

للناخبــن  تتيــح  ســليمة،  أمنيــة  ظــروف 
التوّجــه بأمان إلى مكاتب االقتراع وبأعداد 
كبيرة، في ظل أجواء تمّكنهم من التصويت 
املســؤولون  يخــِف  ولــم  ونزيــه.  حــّر  بشــكل 
التونســيون مخاوفهــم مــن تهديــدات تحوم 
لرئيــس  ســبق  فقــد  االنتخابــات،  حــول 

الجزائر ـ يقين حسام الدين

يبــدو أن املعارضــة الجزائريــة نقلــت حراكهــا 
تكتــل  أطلــق  بعدمــا  الشــارع  إلــى  السياســي 
تنســيقية »التغيير الديمقراطي«، الذي يضم 
أكثــر مــن 20 طرفــا بــن أحــزاب وشــخصيات 
سياســية  جــوالت  سلســلة  سياســية، 
لقيــادات األحــزاب والشــخصيات فــي البلــدات 
واملحافظــات قبــل أيــام، لشــرح فكــرة التغييــر 
السياسي السلمي الذي تطرحه، والبحث عن 
مخــارج لتنفيــذ هذا الخيار املرفوض من قبل 

السلطة واألحزاب السياسية املوالية لها.
يؤكد رئيس حزب »جيل جديد« والعضو في 
»العربــي الجديــد«،  التكتــل جياللــي ســفيان لـ
 هــدف »النــزول إلــى الشــارع، كخيــار جديــد 

ّ
أن

املواطنــن  مــع  التواصــل  هــو  للمعارضــة، 
وضــرورات  املرحلــة  بخطــورة  وإشــعارهم 
»املعارضــة   

ّ
إن ويقــول  الســلمي«.  التغييــر 

ســوى  بالنــاس  احتكاكهــا  خــالل  تلمــس  لــم 
التعبير عن الســخط واالســتياء من األوضاع 
املزرية التي يعيشونها«. ويعتبر أن »الجزائر 
سياســي  واحتيــال  نصــب  لعمليــة  تعّرضــت 
العهــدة  مشــروع  تمريــر  خــالل  مــن  خطيــر 
الرابعــة )الواليــة الرابعــة للرئيــس الجزائــري 
الــدوس  طريــق  عــن  بوتفليقــة(  العزيــز  عبــد 
علــى قوانــن الجمهوريــة«. وهو ما يجعل من 
وجهــة نظــره »رحيــل هــذا النظــام الفوضــوي، 
وبناء دولة النظام والقانون بالتفاف الشعب 
حــول مشــروع االنتقــال الديمقراطي، للدخول 
في مرحلة ديمقراطية حقيقية تضمن حقوق 

فــي  الكنيســت،  أعضــاء  مــن  عــدد  يقودهــم 
محــاوالت اقتحــام األقصــى، وإقامــة شــعائر 

يهودية في باحاته. 
فــي  الشــرطة اإلســرائيلّية  تبــدو  وفــي حــن 
العــام  املفتــش  دعــوة  مــع  اســتنفار،  حالــة 
دانينــو،  يوحنــان  اإلســرائيلية،  للشــرطة 
إلــى تعزيــز قــوات األمــن والشــرطة، وحــرس 
العــام،  األمــن  القــدس، لضمــان  فــي  الحــدود 
لــم يتأخــر رئيــس بلدية القــدس، نير بركات، 
الحجــارة،  رشــق  عمليــات   

ّ
بــأن باالعتــراف 

واملواجهــات فــي القــدس املحتلــة، بلغت حدًا 
ه نفى قبل أســبوعن 

ّ
غيــر محتمــل، علمــا بأن

املحتلــة،  القــدس  فــي  انتفاضــة  وجــود 
بضــرب  يهــّدد  عنهــا  الحديــث   

ّ
أن  معتبــرًا 

املدينة اقتصاديا.
مختلفــة  أوســاط  ر 

ّ
تحــذ ذلــك،  غضــون  فــي 

انتفاضــة  نــار  امتــداد  مــن  إســرائيل،  فــي 
ــة 

ّ
الضف وبلــدات  مــدن  إلــى  الحاليــة  القــدس 

انــدالع  بعــد  خصوصــا  املحتلــة،  الغربّيــة 
بــن  املاضــي،  األربعــاء  يــوم  املواجهــات 
الشبان الفلسطينين في أحياء مختلفة في 
القــدس. وويذهــب وزيــر االقتصــاد املتطــّرف 
 من يخشى 

ّ
نفتالي بينت، إلى حّد اعتبار أن

بفقــدان  عمليــا  م 
ِّ
يســل القــدس،  فــي  البنــاء 

الحكومــة  همــا 
ّ
مت عليهــا،  علــى  الســيادة 

الهيئة العليا املســتقلة لالنتخابات، شــفيق 
صرصار، أن قال في حوار ســابق لـ«العربي 
 أطرافــا ودواًل ال تريــد لتونــس 

ّ
الجديــد«، إن

أن تذهــب إلى االنتخابات«. 
ويعتبــر رئيــس الحكومة التونســّية، مهدي 
 »تونــس باتــت اليــوم أكثــر أمانــا، 

ّ
جمعــة، أن

مــع ضــرورة مالزمة اليقظة الدائمة تحّســبا 
تصريحاتــه  وفــق  يطــرأ«،  قــد  إشــكال  ألي 
خــالل افتتــاح املركز اإلعالمي للهيئة العليا 
علن منــه 

ُ
املســتقلة لالنتخابــات، والــذي ســت

أتــّم  علــى  نــا 
ّ
»أن ويؤّكــد  النهائّيــة.  النتائــج 

االســتعداد ومتهيــؤون ملا قبــل االنتخابات، 
وخاللها وبعدها«. ولم يغفل جمعة توجيه 
رســالة إلــى املجموعــات املتطّرفــة ومــن يقف 
العــرس   »إنجــاح هــذا 

ّ
أن وراءهــا، بتأكيــده 

االنتخابــي، ســيكون بمثابــة الرســالة التــي 
يجب توجيهها إلى دعاة الجذب إلى الوراء 

وإلى التكفيرين«.
مــن جهتــه، ُيقــّر وزيــر الداخلّيــة، لطفــي بــن 
جــّدو، بوجــود »تهديــدات تســتهدف املســار 
تصريحاتــه  عكســته  مــا  وهــو  االنتخابــي، 
مــوازاة إشــارته،  املناســبة ذاتهــا. وفــي  فــي 
إلى »االســتعداد األمني ملواجهة التهديدات 
 
ّ
أن يؤّكــد  االنتخابّيــة«،  العملّيــة  وتأمــن 

الجيــش  عناصــر  مــن  اآلالف  »عشــرات 

املواطن، الحل الوحيد ملأساة املواطن واألزمة 
املتعددة املستويات التي تعيشها البالد«.

ولــم تغفــل املعارضــة، الشــرائح النخبويــة في 
خطوتها امليدانية، إذ يعتزم رئيس الحكومة 
األسبق والعضو في التكتل أحمد بن بيتور، 
عقــد سلســلة مــن املحاضــرات واللقــاءات فــي 
السياســية  النخــب  مــع  الواليــات  مــن  عــدد 
املشــاركة  علــى  هــا 

ّ
لحث املحليــة،  والفكريــة 

واالنخراط في مســعى التغيير الســلمي الذي 
دعت إليه املعارضة.

الديمقراطــي«  »التغييــر  تنســيقية  وكانــت 
عقــد  فــي  املاضــي  مايو/أيــار  فــي  نجحــت 
أضخــم مؤتمــر للمعارضــة فــي الجزائــر منــذ 
االســتقالل، شــارك فيــه 400 طــرف بــن أحــزاب 

 اإلسرائيلية بالفشل في حماية وضمان أمن 
سّكان القدس.

ــل العســكري 
ّ
وفــي هــذا الســياق، يلفــت املحل

هرئيــل،  عامــوس  »هآرتــس«،  صحيفــة  فــي 
 االنتفاضــة فــي القــدس، لــم تهــدأ منــذ 

ّ
إلــى أن

حادثــة حــرق وقتــل أبــو خضيــر علــى أيــدي 
الحــرب  أن  مــن  الرغــم  علــى  املســتوطنن، 
مــن  الرغــم  وعلــى  عليهــا،  طغــت  غــزة  علــى 
ة الغربّيــة، والبلدات 

ّ
عــودة الهــدوء إلــى الضف

الفلســطينّية فــي الداخل بعــد انتهاء الحرب. 
 الوضــع األمنــي فــي 

ّ
ويشــير هرئيــل، إلــى أن

شــرقي  اليهوديــة،  االســتيطانية  األحيــاء 
القــدس، تدهــور كثيــرًا فــي الفتــرة املاضيــة، 
وازداد ســوءًا مــع محــاوالت فــرض ترتيبــات 
باحــات  بدخــول  لليهــود  تســمح  جديــدة، 
األقصــى، وتكثيف محاوالت االســتيطان في 

األحياء الفلسطينية، وآخرها في سلوان.
ه من املشاريع الطموحة 

ّ
 ويوضح هرئيل، أن

التي يسعى االحتالل، ورئيس بلدية القدس 
توحيــد  »وجــوه  مــن  كوجــٍه  تطويرهــا  إلــى 
والبنــى  فيهــا،  الســياحة  املدينــة«، وتطويــر 
التحتية املختلة، هو مشــروع الترام )القطار 
الخفيــف(، الــذي يربــط بــن األحياء الشــرقية 
وبــن  الفلســطينية(،  )األحيــاء  املدينــة  فــي 
األحيــاء الغربيــة. ويشــّكل هــذا املشــروع فــي 

الوطنــي،  األمــن  أســالك  ــة 
ّ
وكاف الوطنــي 

املنتشــرة علــى كامــل تــراب الجمهوريــة، فــي 
أتــّم الجاهزّيــة ملواجهة أي أعمال عنف«.

وتتركــز التهديــدات األمنّيــة، بشــكل خــاص، 
على الشريط الحدودي الغربي مع الجزائر، 
فــي  حة. 

ّ
املســل املجموعــات  تتحّصــن  حيــث 

إلــى  الداخليــة  وزيــر  يشــير  الســياق،  هــذا 
وجــود تعزيــزات أمنّيــة علــى الحــدود ورفــع 
املعابــر   

ّ
أن مؤكــدًا  األمنّيــة،  اليقظــة  درجــة 

غلــق 
ُ
ت لــن  والجزائــر  ليبيــا  مــع  الحدودّيــة 

 تعمــل طيلــة يــوم االقتــراع وفتــرة 
ّ

وســتظل
الصمــت االنتخابي وما بعدهما.

بالوضــع  التونســّية  األمــن  قــوات  مســك 
ُ
وت

ــى اآلن مــن إحبــاط 
ّ
األمنــي، مــع تمّكنهــا حت

إلــى املــدن، وتوقيــف  ل 
ّ
 محــاوالت التســل

ّ
كل

عمليــة  ــى 
ّ
تتول كانــت  عناصــر  مــن  املئــات 

اإلســناد والدعــم اللوجيســتي للمجموعــات 
مــن  مّكنهــا  مــا  الجبــال،  فــي  املتحّصنــة 
الحصول على معلومات دقيقة حول تحّرك 
طاتهــا. 

ّ
هــذه املجموعــات وتكوينهــا ومخط

وزارة  بحســب  العناصــر،  هــذه  واعترفــت 
لتفجيــر  ــط 

ّ
تخط كانــت  هــا 

ّ
أن الداخليــة، 

شــخصّيات  تســتهدف  خــة، 
ّ

مفخ ســيارات 
سياســّية ورموزًا حزبّية ومقرات أمنّية.

مســتعدة  والجيــش  األمــن  قــوات  وتبــدو 

سياســية وشــخصيات وناشــطن حقوقيــن 
وقــوى مدنيــة، تســعى إلــى اقنــاع الجزائريــن 
»أرضيــة  لبنــاء  يهــدف  سياســي  بميثــاق 
للتغييــر الديمقراطــي«. ويطالــب هــذا امليثــاق 
بتشــكيل حكومــة انتقــال ديمقراطــي توافقيــة 
الديمقراطــي،  االنتقــال  تجســيد  علــى  تعمــل 
وتتولى مهام إدارة الشــؤون العادية وإرســاء 
مســتقلة  هيئــة  وتشــكيل  االجتماعــي  الســلم 
ودائمة لتنظيم االنتخابات واإلشراف عليها، 
إضافــة إلــى صياغــة دســتور جديــد للجزائــر 
ضمانــات  وتحقيــق  توافقــي،  بشــكل  يعــّد 
السياســية،  للمنافســة  وإداريــة  قانونيــة 
تفضــي إلــى تنظيــم انتخابــات حــرة ونزيهــة 

وتحقيق التداول السلمي على السلطة.

واقع الحال، هدفا لالنتفاضة الشــعبية التي 
إذ  القــدس،  فــي  الفلســطينيون  يخوضهــا 
باتــت عمليــات رشــق حافــالت التــرام من قبل 
عاديــا، وحاولــت  أمــرًا  فلســطينين  مــن 

ّ
ملث

القــدس  وبلديــة  اإلســرائيلية،  الشــرطة 
تعتيمــا  وفرضــت  أهميتهــا،  مــن  التخفيــف 
حالــة   

ّ
بــأن هرئيــل  ويقــّر  عليهــا.  إعالميــا 

ــة، وخصوصــا فــرض القانــون 
ّ
القــدس املحتل

اإلســرائيلي عليهــا، ومنــح ســكانها بطاقــات 
تعامــل  علــى  قيــودًا  تفــرض  زرقــاء،  إقامــة 
الشــرطة، وقوات األمن في مواجهة األحداث، 
بنحــو يحــّد مــن إمكانيــة عملها بحرّيــٍة، كما 

هو الحال في مدن الضفة الغربية املحتلة.
وكانت مراسلة اإلذاعة اإلسرائيلّية للشؤون 
الخميــس،  أمــس  صبــاح  نقلــت  العســكرّية، 
 أجهــزة األمــن اإلســرائيلّية تتابــع تفاقــم 

ّ
أن

ــة بقلــق، خوفــا 
ّ
األوضــاع فــي القــدس املحتل

االنتفاضــة  ونيــران  التصعيــد  امتــداد  مــن 
ة الغربّيــة، وإن 

ّ
إلــى مناطــق أخــرى فــي الضف

ترجــح،  ال  اإلســرائيلية  التقديــرات  كانــت 
رقعــة  اتســاع  األمنــي،  التنســيق   

ّ
ظــل فــي 

 
ّ
ة، لكن

ّ
املواجهــات إلى الضفــة الغربّية املحتل

هذا ال ينفي الحاجة إلى تعزيز وزيادة عدد 
القوات العاملة، في األحياء الفلسطينية في 

القدس املحتلة.

يليهــا،  ومــا  االنتخابّيــة  العمليــة  لتأمــن 
التــي  الكبيــرة  التهديــدات  مــن  الرغــم  علــى 
املجموعــات   

ّ
أن وخصوصــا  تســتهدفها، 

العملّيــة  نجــاح   
ّ
أن جيــدًا  تــدرك  املتشــّددة 

التــي  األكبــر  الضربــة  ســيكون  االنتخابّيــة 
ســتوّجه إليها وإلى مشــاريعها في املنطقة. 
ــر الحكومــة التونســية، وفــق املتحــّدث 

ّ
وتوف

عــون،  ألــف   80 الورفلــى،  نضــال  باســمها، 
فــي  للســهر علــى حســن ســير االنتخابــات، 
علــى  والجيــش  األمــن  قــوات  تأخــذ  وقــت 
مدرســة   4535 حوالــي  تأمــن  عاتقهــا، 
الهيئــة  ذّمــة  علــى  موضوعــة  ابتدائيــة، 
العليا املســتقلة لالنتخابات، بدءًا من اليوم 
الجمعة، ســتخّصص لتكون مكاتب اقتراع، 
املؤّسســات  مــن  كبيــر  عــدد  إلــى  إضافــة 
األخــرى ومراكــز االقتــراع والتجميــع والعّد، 
إلــى  التــي تقــود   عــن تأمــن املســالك 

ً
فضــال

إلــى  الصناديــق  نقــل  وعملّيــة  املراكــز  هــذه 
مراكز التجميع.

وفــي إطــار االســتعدادات اللوجســتّية، فقــد 
تّمت طباعة 6.5 مليون ورقة انتخابّية، وفق 
الورفلــي، بالتعــاون مــع املطبعــة الرســمّية، 
بكلفــة قدرهــا مليونــا دينــار تونســي )نحــو 
مليون ومئة ألف دوالر أميركي(، وتّم توزيع 
الحبر االنتخابي على مراكز االقتراع كافة.

كما يدعو امليثاق إلى »تطوير اإلعالم وضمان 
استحالة حصول هيمنة من أي جهة عسكرية 
أو مالية أو دينية أو فئوية أو من مجموعات 
الديمقراطيــة،  للمعاييــر  خالفــا  ضغــط 
وإعطــاء األقليــات حقوقــا معقولــة وفــق عقــد 
اجتماعــي تضمنــه التشــريعات واملمارســات 
السياسية«. ويطالب امليثاق أيضا بـ »تمدين 
النظام السياسي وإبعاد املؤسسة العسكرية 

واألمنية عن التجاذبات السياسية«.
وال يجــد حــراك املعارضــة الســلمي قبــواًل مــن 
حــزب  رئيــس  منــع  جــرى  فقــد  الســلطة.  قبــل 
»جيــل جديــد« ســفيان جياللــي، قبــل فترة من 
تنظيــم تجمــع جماهيــري فــي بلــدة خميــس 
مليانة غربي الجزائر، في إطار حملة إشــعار 
الشــعب بضــرورة تكريــس مشــروع االنتقــال 
رخصــة  منــح  الســلطة  الديمقراطي.ورفضــت 
لعقــد التجمع. ويقول املتحدث باســم الحزب، 
»العربــي الجديد« إن »هذا  ســفيان صخــري، لـ
مرحلــة  فــي  دخلــت  الجزائــر  أن  يؤكــد  املنــع 

الالنظام والفوضى املعممة«.
ولــم تكتــف الســلطة باملنع ملواجهــة املعارضة 
بل أطلقت يد األحزاب املوالية للتهجم عليها، 
ه رئيــس حــزب 

ّ
علــى غــرار الهجــوم الــذي شــن

التجــارة  وزيــر  الجزائريــة  الشــعبية  الجبهــة 
عمــارة بــن يونــس، علــى املعارضة السياســية 
في الجزائر، متهما إياها خالل مشــاركته في 
أحــد املؤتمــرات بـــ »محاولــة تحريك الشــارع«. 
ه »إذا كانت املعارضة تريد منصب 

ّ
واعتبر أن

الرئاسة فعليها أن تنتظر خمس سنوات؛ أي 
بعد نهاية العهدة الرئاسية الحالية«. 

الوطنــي،  التحريــر  جبهــة  حــزب  رئيــس  أمــا 
عمــار ســعداني، فقــد رأى أن »املعارضة تلعب 
في الوقت بدل الضائع، وتحاول نقل النقاش 
السياســي إلــى خارج املؤسســات الدســتورية 
عبــر الترويــج لفكــرة شــغور منصــب الرئيس، 
برغــم أن بوتفليقــة حــاز علــى ثقــة الجزائرين 

في انتخابات أبريل/نيسان املاضي«.
ويربــط املحلــل السياســي الجزائري، رضوان 
بــن عطــاء الله، بن خطوة املعارضة الجديدة 
الرئيــس«،  منصــب  شــغور  عــن  والحديــث 
ــنت جولتها 

ّ
مشــيرًا إلى أن »املعارضة قد دش

الثانيــة مــن النــزال مــع الســلطة عبــر محاولــة 
توجيه ســهامها إلى الرأس مباشــرة«. ويرى 
بــن عطــاء الله أن »املعارضة كانت قد حاولت 
فــي  جــرت  التــي  الرئاســية  االنتخابــات  قبــل 
أبريل/نيســان املاضــي إحراج الرئيس، بعدم 
الترشح لوالية رابعة عبر تلويحها بتطبيق 
املادة 88 من الدســتور، لكن رياح الرئاســيات 
املعارضــة«.  رغبــة  اتجــاه  بغيــر  فــي  ســارت 
مــن  لفيــف  توحــد  بعــد  »اليــوم،  ويضيــف: 
املعارضــة على نفس املطلب، تســعى األخيرة 
الشــارع«.  إلــى  السياســي  النقــاش  نقــل  إلــى 
ويخلــص إلــى القــول »ال أعــرف إلــى أي مــدى 
فمــن  هــذه،  خطوتهــا  املعارضــة  درســت 
الصعوبة بمكان تحقيق مطلبها السياســي. 
الداخليــة والخارجيــة  الظــروف  أن  أعتقــد  ال 

في صالحها«.

عدن ـ فارس الجالل

يدخل جنوب اليمن مرحلة جديدة 
ضــوء  علــى  الخطــر،  مراحــل  مــن 
املســتجدات األخيــرة، على الســاحة 
اليمنيــة والجــوار اإلقليمــي. وُيعتبــر الخطر 
محفوفــا باألمــل، في حال عزف الجنوبيون، 
بمــا  املســتجدات،  تلــك  اســتغالل  وتــر  علــى 
يخــدم الحــراك الجنوبــي وقضيتــه. وُيعتبــر 
محافظــات  مــن  وغيرهــا  صنعــاء  ســقوط 
الشــمال، بيــد الحوثين، حدثــا غير طبيعي، 
باألوضــاع  ودفــع  املنطقــة،  خارطــة  بــّدل 
وفــي  الداخلــي.  واالقتتــال  الهاويــة  نحــو 
املنطقــة،  فيــه خارطــة  تغيــرت  الــذي  الوقــت 
تغّيــرت أيضــا خارطــة العالقــات السياســية، 
والجنوبيون ضمن هذه الدائرة. كما تبّدلت 
عالقــة الحــراك الجنوبي، مع جميع األقطاب 
 بــن الســلب واإليجــاب، وهــو مــا بــدأ يلــوح

في األفق.
البيــض   تيــار كل مــن علــي ســالم 

َ
ولــم يحــظ

وحســن باعــوم بموقــع قــوي بمــا فيــه الكفايــة 
لــدى الــدول الكبــرى املعنية بامللــف الجنوبي، 
الصراعــات  بســبب  املاضيــة،  الفتــرة  طــوال 
الداخلية بينهما. كما أن تحّركات السياسين 
وموفقــة.  أيضــا  مقنعــة  تكــن  لــم  الجنوبيــن 
خصوصــا فــي اختيــار التحالفــات واألطــراف 
حــل  فــي  دور  لهــا  يكــون  قــد  والتــي  املؤثــرة، 
الجنوبيــن  ومســاعدة  الجنوبيــة،  القضيــة 

على تحقيق مطالبهم.
ويقــول الناشــط السياســي أســامة الشــرمي، 
»العربــي الجديــد«، إن »اليمــن أصبح ميدانا  لـ
والجنــوب  الخارجيــة،  للتدخــالت  واســعا 
وقضيتــه ليســا بعيديــن عــن هــذه التدخــالت 
املنظمــات  الشــرمي،  وبحســب  املؤثــرة«. 
الدولية الفاعلة، هي األكثر تأثيرًا في القضية 
واالتحــاد  األمــن  مجلــس  مثــل  الجنوبيــة، 

جنوب اليمن 
والعالم

احتماالت االنفصال في ميزان 
الالعبين الفاعلين

نفوذ متصاعد 
لروسيا والصين وإيران 

على حساب األميركيين 
والخليج

67
سياسة

إسرائيل وهواجس امتداد انتفاضة القدس إلى الضّفة

التحدي األمني يالحق انتخابات تونس المعارضة الجزائريّة: الشارع هو الحّل

لكنهــا لــم تقــدم للحراك الجنوبي شــيئا، بقدر 
ما كانت تستخدم العالقة، الستغالل وابتزاز 
النظــام اليمني، واألطراف السياســية املحلية 
والخارجية، واضعاف الدولة املركزية لصالح 
رجــم ذلــك 

ُ
حلفائهــا الرئيســين الحوثيــن. وت

الحوثيــن  بعــد ســيطرة  انقــالب طهــران  مــع 
علــى صنعــاء، ووقوفهــا ضــد االنفصــال، بعد 

أن كانت تدعمه.
واملصريــون  الخليجيــون  فّكــر  حــال  وفــي 
واألميركيــون وبريطانيــا، بدعــم الجنوبيــن 
االعتبــار  بعــن  األخــذ  يجــب  االنفصــال،  فــي 
وجــود أدوات ضغــط مؤثــرة، قــد تســتخدمها 
إيــران بدعم روســي، كالتهديد بوقف تصدير 
النفــط مــن الخليــج، بإغــالق مضيقــي هرمــز 
وبــاب املنــدب. وقــد يقلــب الحوثيــون الوضــع 
خطــوة  فــي  الســعودية،  مــع  الحــدود  فــي 
تأخذهــا األطــراف الخليجيــة وحلفاؤها على 

محمل الجد.
لكن القرار الروسي ــ االيراني قد تسقطه دول 
الخليــج، باإلضافــة إلــى الغــرب، فــي الجنوب، 
فــي حــال ُمــدت أيديهــم للجنوبيــن. مــع العلــم 
أن السعودية تملك اليد الطويلة في الجنوب، 
اكتفــت  أنهــا  إال  عليــه،  الســيطرة  أرادت  لــو 
بــدور املشــتت واملعرقــل لــكل مســاعي الحــراك 
الجنوبــي لالنفصــال، خــالل الفتــرة املاضيــة، 
البيــض  بــن  العالقــة  تطــّور  بعــد  وتحديــدًا 

وإيران. وبعد ســقوط صنعاء بيد الحوثين، 
الخليــج  دول  وبعــض  الســعودية  انفتحــت 
الجنوبيــن، وبــدأت تحــركات جنوبيــة  علــى 
على أراضيهما، لكن السعودية تبدو متريثة 
كــون  باالنفصــال،  الجنوبيــن  مســاعدة  فــي 
البعض يخشى من أن يؤدي تمكن االنفصال 
واالنفــراد  للســيطرة  الحوثيــن  الجنوبــي، 
بالحكــم فــي الشــمال. وســتكون الريــاض أول 
املتضرريــن مــن انفصــال الجنــوب، لكنهــا قــد 
تســتخدمه ورقــة ضــد الحوثيــن، وقــد تدعــم 
فــي  فيــه  مصالحهــا  ضمنــت  إذا  انفصالــه، 
إضعاف الحوثين، حلفاء إيران في الشمال.

ويميز أدوات السعودية في موقفها جنوبيا، 
الطرفــن  الجغرافــي والدينــي وعالقــة  البعــد 
والقديمــة.  العميقــة  االقتصاديــة  السياســية 
القيــادات  أغلــب  أراضيهــا  علــى  ويوجــد 

استجابة  الشارع،  من  أكثر  التقرّب  إلى  الرامية  المعارضة  خطوة  لقيت 
حركة  رئيس  أعلن  إذ  الجزائر،  في  إسالمي  حزب  أكبر  قبل  من  وترحيبًا 
تنظيم  عن  الــجــزائــر(،  )إخـــوان  مقري،  الـــرزاق  عبد  السلم،  مجتمع 
في  المناضلين  مع  »التحاور  لـ  والمحافظات،  البلدات  في  جــوالت 
على  المواطنين  لتوعية  والطرقات،  واألســواق  والمقاهي  الشوارع 
التشاور  هيئة  لتوصيات  تنفيذًا  الديمقراطي،  واالنتقال  الحريات  أهمية 

والمتابعة التي شكلها تكتل المعارضة«.

من  عددًا  هناك  إن  الجديد«،  لـ»العربي  منصور،  أنيس  الكاتب  يقول 
الجنوبية،  المسألة   أن يكون لها دور في حسم  الممكن  الدول من 
كدول الخليج وبريطانيا. ويعتبر أن »بريطانيا ما زالت تحّن إلى عدن التي 
احتلتها ألكثر من قرن، وما زالت بعض الشواهد االيجابية حاضرة من 
فترة االحتالل في الجنوب كسلوك حضاري وعمراني«، كما احتضنت 
أبناء  أبناء الجنوب، وتحديدًا  بريطانيا، وال تزال، مجموعة كبيرة من 

عدن، على حد تعبيره.

حنين بريطانيا

مقري يدعم المعارضة

منذر بدر حلوم

إنه » زازو« حصان الرئيس، 
رمضان قاديروف، الذي 

سبق أن أسر قلوب املتابعني 
في دبي وبادن- بادن وهونج 

كونج، قيد الحجز، مجردًا من 
الحقوق املادية واملعنوية. فقد 

جّمدت السلطات األملانية جميع 
أموال الجوائز، التي فاز بها 
زازو وزميله ديشينج هوم، 

والعذر أن صاحبها مشمول 
بالعقوبات األوروبية على 

روسيا. ذلك ما أعلن عنه موقع 
»بيلد.دي«. ففي برلني، رفضوا 

تسديد الجائزة لزازو بحجة 
أن صاحبه، الذي هو رئيس 
الشيشان، تشمله العقوبات 

املفروضة على روسيا 
لتدخلها في الشأن األوكراني. 

وليت األمر توقف عند هذا 
الحد، ففي وقت الحق، ُمنعت 

خيول قاديروف منعًا باتًا 
من املشاركة في سباقات 

الخيل على األرض األملانية، 
ولم يبق إال أن تطلب السلطات 

األملانية من الخيول إعالن 
موقفها السياسي من بوتني 
وتدخله في أوكرانيا ليسمح 

لها بخوض السباقات. ثم جاء 
ما هو أنكى من ذلك حني منع 

قاديروف من تحويل نقود 
إلطعام خيوله والعناية بها. 

هذا مثال على إسفاف الدول 
في سلوكها، كما يسف األفراد 
حني تأخذ بهم الحماقة وعماء 

الغضب والنكايات. وأّما عن 
ردة فعل الرئيس الشيشاني، 
الذي ال ينقصه مال ليغضبه 
حرمان حصانه الجائزة، أو 
ليتسلى، فكتب على موقع 

»إنستاغرام.كوم«: »السلطات 
األملانية، أفسدت مزاج 

الحصانني زازو وديشنج هوم. 
ففي برلني يقولون طاملا أن 

الحصان صديق اإلنسان فهو 
مسؤول ويخضع للعقوبات 

مثل صاحبه. وعلى زازو 
اآلن، أن ينظر بحزن من طاقة 
الحظيرة كيف يتنزه زمالؤه 

ويفقد مهاراته بالتدريج. 
فقد تبني أنه املسؤول عن 

كل ما يجري في العالم. فهو 
الذي اتخذ قرارًا بغزو العراق 
وسورية وليبيا وأفغانستان 

وقصف بلغراد..إذا لم تتراجع 
السلطات األملانية عن تقييد 
حرية زازو وديشينج هوم، 
فسيشكل ذلك صفحة عار 
جديدة في تاريخ أملانيا..«. 

ليست املسألة في املال الذي 
يأتي به زازو لصاحبه، وقد 

فاق ما فاز به من جوائز في 
تاريخه مليون يورو، فلدى 
رمضان قاديروف بني 50 
و100 حصان أصيل ثمن 
الواحد منها يفوق مليون 

دوالر، إنما في إسفاف الدول 
في عداواتها، حتى لكأن داحس 

والغبراء تستعاد في أملانيا.

للحديث 
تتمة

اعتقال حصان

على

مسؤوليتنا

تقرير

الحدث تقرير

محمــود  الرئيــس  أنهــى 
رئيــس  مــع  قطيعتــه  عبــاس 
ســالم  األســبق  الــوزراء 
معــه  اجتمــع  حيــث  فيــاض، 
في مقر الرئاسة قبل يومن، 
حضرهــا  صلــح  بــادرة  فــي 
أمــن ســر اللجنــة التنفيذيــة 
ملنظمــة التحريــر ياســر عبــد 
الرئاســة  مــن  مقربــون  ربــه. 
أكــدوا لـ »العربي الجديد« أن 
أبو مازن يسعى عبر صلحه 
تقويــض  إلــى  فيــاض  مــع 
تحالفات القيادي الفتحاوي 

املخلوع محمد دحالن.
■  ■  ■

فــي  صامــت  صــراع  يــدور 
بعــض  بــن  الكواليــس 
بـــ  يســمى  مــا  مرشــحي 
فــي  الدســتورية«  »العائلــة 
بتأييــد  للظفــر  تونــس، 
التجمــع  حــزب  كــوادر 
التنافــس  ويشــتد  املنحــل. 
الرئيــس  وزيــري  بــن 
املخلــوع زيــن العابديــن بــن 
علي الســابقن، عبد الرحيم 
الزنايــدي  ومنــذر  الــزواري 
من جهة، وبن كمال مرجان 
النابلــي  كمــال  ومصطفــى 

من جهة ثانية.

املــال  رجــال  وأبــرز  املعارضــة،  الجنوبيــة 
واألعمــال واملغتربــن، مــع منحهــم تســهيالت 
والواليــات  الســعودية  تدعــم  وقــد  كبيــرة. 
السياســية  األطــراف  وحلفاؤهمــا،  املتحــدة 
ضــد  طاحنــة  لحــرب  الشــمال،  فــي  والقبائــل 
الحوثين، وتفرض عليهم حصارا، في الوقت 
االنفصــال،  فــي  الجنوبيــن  فيــه  تدعــم  الــذي 
ضــد  االنطــالق  مركــز  الجنــوب  مــن  وتجعــل 
الحوثيــن، لكــن ذلــك مرتبــط بمــدى تجــاوب 
قــد  الســعودية  أن  كمــا  معهــا.  الجنوبيــن 
بنفــوذ  تحظــى  التــي  حضرمــوت،  تســتخدم 
فهــي  املؤثــرة،  األوراق  كإحــدى  فيهــا،  واســع 
تعتبــر محافظــة الثــروة، وتمثــل 85 فــي املائــة 
مــن ثــروات اليمــن، وتعطــي ســكان املحافظــة 
جنســيات  أي  عليهــا  تحصــل  ال  امتيــازات 

أخرى، وتميزهم عن غيرهم من اليمنين.
وعلى رغم أن روسيا والصن كانت تربطهما 
عالقــة متينــة مــع الجنــوب قبل الوحــدة، ال بل 
أن موســكو كانت تمتلك أكبر قاعدة عســكرية 
إال  الجنــوب،  فــي  األوســط  الشــرق  فــي  لهــا 
تســمح  ال  اليــوم،  األطــراف  هــذه  مصالــح  أن 
لهــا بدعــم انفصــال الجنــوب. وتعتبــر كل مــن 
موســكو وبيكــن أن دعــم االنفصــال قــد يخدم 
الســعودية، التــي ال تســمح بوجودهــم الــذي 
تحقــق بفضــل الحوثيــن. الحــراك الجنوبــي، 
وبعــض األطــراف الجنوبيــة بــدأت تلعب على 
بالــذات،  الســعودية  وتطالــب  الجانــب،  هــذا 
املتحــدة  والواليــات  ومصــر  الخليــج  ودول 
اســتعادة  فــي  مطالبهــم  بدعــم  وبريطانيــا، 
املائيــة،  ممّراتهــم  علــى  والســيطرة  دولتهــم، 
للســيطرة  اإليرانيــن  أمــام  الطريــق  وقطــع 
عليــه، فــي حــال تمكن الحوثين من الســيطرة 

على الجنوب، كما هو حال الشمال. 
»العربــي  ويقــول الصحفــي أنيــس منصــور لـ
تتعامــل  عــدن  علــى  تهديــد  أي  إن  الجديــد« 
عالقــة  فتحــت  كمــا  بجديــة،  بريطانيــا  معــه 
الجنوبيــة  األطــراف  بعــض  مــع  مباشــرة 
وتســعى جاهــدة لحــل القضيــة. لكنــه يشــير 
 الالعب الرئيسي في 

ّ
إلى أن »السعودية تظل

الجنوبيــة،   للقضيــة 
ّ

الجنــوب، وفــي أي حــل
نتيجــة للعالقة التــي تقيمها مع الجنوبين، 
ووقوفها إلى جانبهم في الحرب التي شنها 
نظــام الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح 
علــى الجنــوب فــي 1994، واحتضانهــا أعدادًا 
وأغلــب  الجنوبيــن،  املغتربــن  مــن  كبيــرة 
الشخصيات السياسية والتجار الجنوبين، 
والســماح لهــم بتحويل األمــوال لدعم الحراك 
الجنوبــي«. ويضيــف منصــور أن »ظهور املد 
الســعودية  يســتدعي  الشــمال،  فــي  الشــيعي 
بالجنــوب،  الســني  الكيــان  علــى  للحفــاظ 
واملصالــح  الجغرافيــة  العوامــل  عــن  ناهيــك 

االقتصادية والسياسية«.

الخليجــي  التعــاون  ومجلــس  األوروبــي، 
والــدول املؤثــرة داخل تلــك املنظمات، بالتالي 
 
ّ
لكــن األكبــر«.  التأثيــر  صاحبــة  هــي  تكــون 
مــا حــدث فــي صنعــاء أخيــرًا، أســقط أقطــاب 
والخليــج وأوروبــا، وحــل  املتحــدة  الواليــات 
محلــه قطب روســيا والصــن وإيران. والقطب 
مــع  لديــه عالقــة  كانــت  فــي صنعــاء  الجديــد 
وعالقتهــا  إيــران  عبــر  الجنوبــي،  الحــراك 

بتيــار علــي ســالم البيــض، الــذي اندمــج مــع 
عتبــر إقامــة العالقــة مع إيران 

ُ
تيــار باعــوم. وت

مــن قبــل الجنوبيــن، كنــوع من االبتــزاز لدول 
الخليــج، لدعــم انفصال الجنــوب، وهو ما زاد 
الجنوبــي  الحــراك  بــن  العالقــة،  تعقيــد  مــن 
وكانــت  الســعودية.  الــدول، خصوصــا  وتلــك 
إيران العبا سياســيا رئيســيا خالل السنوات 
املاضيــة فــي الجنــوب فــي إطــار هــذه العالقــة، 

ــق بـــــاب الـــمـــنـــدب،  ــي ــض ــل م ــث ــم ي
ــرة،  ــة مــؤث ــ عــقــدة الـــصـــراع، وورق
لفرض  طــرف  أي  يستخدمها  قــد 
أن  يبدو  والتي  اليمن،  في  مصالحه 
األقــرب  هما  روســيــا،  وخلفها  إيـــران 
تتدخل  لم  حال  في  عليه،  للسيطرة 
القوى الدولية األخرى، لوقف التمدد 

الحوثي داخل اليمن.
فحسب  سياسية  العالقة  ُتعتبر  وال 
تاريخية  بل  وبريطانيا،  الجنوب  بين 
»حق  لندن  تدعم  أن  ويُحتمل  أيضًا، 
جانب  إلى  للجنوبيين،  المصير«  تقرير 
األخــرى،  الخليج  ودول  السعودية، 

بحكم قبول الشارع لهم.

باب المندب

السلطة تضيّق 
على تجّمعات 
المعارضة )فرانس 
برس(

  شرق
      غرب

األمن الفلسطيني: 
سنالحق مسرِّبي األراضي

األجهــزة  باســم  املتحــدث  أّكــد 
اللــواء عدنــان  األمنيــة الفلســطينية، 
 
ّ
أن الخميــس،  أمــس  الضميــري، 
وبشــكل  ســتقوم  األمنيــة  »األجهــزة 
األشــخاص  بمالحقــة  قانونــي 
األراضــي  بتســريب  املتهمــن 
والعقارات، للجمعيات االستيطانية 
ــة«. وكشــف، خــالل 

ّ
فــي القــدس املحتل

»األجهــزة   
ّ
أن صحافــي،  مؤتمــر 

علــى  تعمــل  الفلســطينية  األمنيــة 
هــؤالء  ملالحقــة  كافــة،  املســتويات 
»مــكان  أن  موضحــا  املســربن«، 
ســكنهم يقــع فــي مناطــق، ســيادتها 
ضمــن صالحيات االحتالل، ما يمنع 
مالحقتهــم قانونيــا بحســب اتفاقيــة 
أوســلو، لكــن ذلــك لن يكــون عائقا في 

مالحقتهم«.
)العربي الجديد(

»حماس« تنعى عبد 
الرحمن الشلودي

اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  نعــت 
الشــلودي،  الرحمــن  عبــد  »حمــاس«، 
ذ عملية دهس املســتوطنن، 

ّ
الــذي نف

بمدينــة  جــراح،  الشــيخ  حــي  فــي 
املاضــي،  األربعــاء  املحتلــة،  القــدس 
ومقتــل  استشــهاده،  إلــى  أّدى  مــا 
مســتوطنة، وإصابــة ثمانيــة آخرين. 
الخميــس،  أمــس  بيــاٍن  فــي  وقالــت، 
التــي  الجريئــة،  القــدس  »عمليــة   

ّ
إن

ذها الشهيد الشلودي، جاءت كردٍّ 
ّ
نف

االنتهــاكات  علــى  ــع 
ّ
ومتوق طبيعــي 

والعدوان اإلسرائيلي املتصاعد«.
)العربي الجديد(

إيرلندا تقّر اقتراحًا 
لالعتراف بفلسطين

اإليرلنــدي  الشــيوخ  مجلــس  أقــّر 
اقتراحــا غيــر ملــزم، يدعــو الحكومــة 
مــا  فلســطن،  بدولــة  االعتــراف  إلــى 
الثالثــة،  األوروبيــة  الدولــة  يجعلهــا 
شــهر،  مــن   

ّ
أقــل فــي  تســعى  التــي 

دولــة  إقامــة  أجــل  مــن  الضغــط  إلــى 
فلســطينية مــن جانــب واحــد. وصدر 
مجلــس  عضــو  مــن  املقــّدم  االقتــراح 
الشيوخ عن الحزب الجمهوري، أبرز 
مــن  بــاور،  أفريــل  املعارضــة،  أحــزاب 
دون تصويــت، لحصولــه علــى دعــم 

غالبية النواب قبل املناقشة.
)األناضول( 

انفجارات تهّز 
رداع اليمنيّة

ت 3 انفجــارات قوّيــة مدينة رداع، 
ّ
هــز

فــي محافظــة البيضاء، وســط اليمن، 
حي 

ّ
مســل بــن  معــارك  تــدور  حيــث 

القبائــل وتنظيم »القاعدة« من جهٍة، 
مــن  الحوثيــن،  جماعــة  حي 

ّ
ومســل

جهــٍة أخــرى. وكانــت منطقــة حزيــز، 
فــي رداع، شــهدت اشــتباكات عنيفــة، 
القتلــى  مــن  العديــد  خاللهــا  ســقط 
والجرحــى، فــي حــن أعلنــت جماعــة 
»أنصار الشريعة«،  مقتل 18 حوثيا، 
علــى  ناســفة  عبــوات  تفجيــر  جــراء 
أطقــم تابعة للحوثيــن في البيضاء، 

قبل 3 أيام.
)العربي الجديد(
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تملك بريطانيا والسعودية تأثيرًا كبيرًا على الجنوب )فرانس برس(



ضرب العضب تهّدد باعتصامات مفتوحة ضّد الحكومة

قبائل باكستان في العراء

احتالل العراق يطارد راسموسن
تسريبات تكشف استغالله السلطة وتزوير الحقائق

من دون دعم قبلي ال 
يمكن للجيش التصدي 

للجماعات المسلحة

أجبر راسموسن 
الموظفين على تبرير 

االنضمام إلى الحرب

إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

الباكســتاني،  الجيــش  اضطــر 
يونيــو/ شــهر  منتصــف  فــي 
 عملّيــة 

ّ
حزيــران املاضــي، إلــى شــن

عسكرّية، واسعة النطاق ضد حركة »طالبان 
املؤّيــدة  حة 

ّ
املســل والجماعــات  باكســتان«، 

لهــا فــي مقاطعــة شــمالي وزيرســتان القبلية، 
فشــل  خلفّيــة  علــى  األفغانّيــة،  الحــدود  قــرب 
عمليــة الحوار بــن الحكومة و»طالبان« التي 

استمرت شهورًا عدة، من دون أن تثمر.
ومــع انطــالق العملّية العســكرية، بدأت حركة 
مناطــق  نحــو  املقاطعــة  مــن  داخليــة  نــزوح 
وبالتحديــد  البــالد،  مــن  الغربــي  الشــمال 
إســماعيل  وديــره  بيشــاور  مدينــة  نحــو 
الحكومــة  أقامــت  حيــث  وبنووتانــك،  خــان 
آنــذاك  وادعــت  لهــم،  مخيمــات  الباكســتانية 
األولّيــة  الحيــاة  احتياجــات  كافــة  بتوفيــر 
للنازحــن، مــن املواصــالت والرعاية الصحّية 

وإقامة املدراس امليدانّية وغيرها.
تقريبــا  أشــهر  خمســة  نحــو  مضــي  وبعــد 
علــى انطــالق عمليــة »ضــرب العضــب« ضــّد 
أنــه  الباكســتاني  الجيــش  أعلــن  »طالبــان«، 
حة 

ّ
قصــم ظهــر »طالبــان« والجماعــات املســل

ســيطرته  وأحكــم  وزيرســتان،  شــمالي  فــي 
علــى تســعن فــي املائــة مــن املقاطعــة، بعــد 
القضــاء علــى نحــو ألــف مســلح تقريبــا. كمــا 
املناطــق  معظــم  اســتعادة  الجيــش  أعلــن 
املقاطعــة  فــي  والهاّمــة  االســتراتيجّية 
كمدينــة  »طالبــان«  مســلحي  قبضــة  مــن 

ميرانشان ومير علي.
ويشدد الجيش الباكستاني في تصريحاته، 
حة بعــد إحــكام 

ّ
القــوات املســل  مهمــة 

ّ
علــى أن

الســيطرة علــى مقاطعــة شــمالي وزيرســتان، 
ها 

ّ
هــي إعادة الســكان إلى منازلهــم، معتبرًا أن

ــر كل مــا يحتــاج إليــه النــازح القبلــي، غير 
ّ
توف

أنــه رفــض، فــي الوقــت ذاتــه، أن يعطــي موعــدًا 
 
ّ
محــددًا إلعــادة ســكان وزيرســتان. ويبــدو أن
أبناء القبائل غير راضن عن الوضع الحالي، 
 الحكومــة والجهــات املعنّيــة 

ّ
أن فهــم يّدعــون 

لــم تــف بالوعــود التــي حملتهــا علــى عاتقها، 
داخليــا،  النازحــن  ومســاعدة  دعــم  لناحيــة 
إال  ليــس  الحكومــة  تدعيــه  مــا   

ّ
إن ويقولــون 

التــي تركــت قراها على مدى األعوام الخمســة 
املاضيــة بســبب املعــارك الدائــرة بــن الجيــش 

واملسلحن.

وتشــكو قبائــل هــذه املحافظــات ســوء تعامــل 
ه على الرغم 

ّ
الجهات املعنّية معها. وتعتبر أن

حة، استعادة السيطرة 
ّ
من إعالن القوات املسل

علــى بعــض تلــك املناطــق، إال أن الحكومــة ال 
تسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم ومنازلهم.
صل، يقول زعيم قبائل شمالي 

ّ
وفي سياق مت

 الحكومــة 
ّ
وزيرســتان، ملــك خــان مرجــان، إن

الباكستانية نسيت تماما موضوع النازحن 
داخليا، وما تقّدمه لهم ليس إال مجرد وعود 
يشــّدد  كمــا  الواقــع.  أرض  علــى  لهــا  أثــر  ال 
زعيــم حركــة »توحيــد القبائــل«، ملــك حبيــب 
الباكســتانّية  »الحكومــة   

ّ
أن علــى  أوركــزاي، 

تركــت القبائــل فــي العــراء، بعــد إخراجهــم مــن 
نــا عملنــا علــى مــدار 

ّ
مناطقهــم«، موضحــا »أن

األشــهر املاضيــة علــى توحيــد كلمــة القبائــل 
ســّيما  وال  حقوقنــا،  علــى  الحصــول  بهــدف 
أولئــك النازحــن الذيــن تركــوا منازلهــم ألجــل 

هذه البالد«.
وبهــدف اتخــاذ موقف موّحــد إزاء ما تواجهه 
وشــيوخ  زعمــاء  عقــد  العنــاء،  مــن  القبائــل 
خيبــر  إقليــم  مناطــق  مختلــف  فــي  القبائــل 
بختونخــوا إلــى الشــمال الغربــي مــن البــالد، 
املاضيــة،  األســابيع  خــالل  عــّدة  اجتماعــات 
كان آخرهــا فــي مدينــة كوهــات فــي الســادس 
عشــر من الشــهر الجاري، بمشاركة املئات من 
هــي شــمالي  قبليــة،  زعمــاء ســبع مقاطعــات 
وأوركــزاي،  وخيبــر،  وجنوبــه،  وزيرســتان 

املجتمعــون  وقــرر  وكــرم.  ومهمنــد  وباجــور، 
مفتوحــة  واعتصامــات  احتجاجــات  تنظيــم 
فــي العاصمــة إســالم آبــاد ومدينــة بيشــاور، 

عاصمة إقليم خيبر.
بتنظيــم  القبائــل  قــرار  إلــى  اإلشــارة  وفــي 
 
ّ
إن أوركــزاي  يقــول  املفتوحــة،  االعتصامــات 
فــي  ستشــارك  الســبع  املقاطعــات  »قبائــل 
االعتصامــات، وهــي ستســتمر حتــى القضــاء 
على حكومة نواز شريف، أو تلبية مطالبنا«، 
نــا قررنــا عقــد 

ّ
فيمــا يشــير جــان خــان إلــى »أن

الجــاري،  الشــهر  مــن   26 فــي  آخــر  اجتمــاع 
لتحديــد موعد االعتصامــات واالحتجاجات، 

ولن ننتظر كثيرًا«.
النازحــن  عــودة  القبائــل،  أهــم مطالــب  ومــن 
حة 

ّ
املســل القــوات  تّدعــي  التــي  املناطــق  إلــى 

حي »طالبــان«، 
ّ
مــن قبضــة مســل اســتعادتها 

النازحــن  صفــوف  فــي  االعتقــاالت  ووقــف 
أو  »طالبــان«  حركــة  إلــى  االنتمــاء  بحّجــة 
كافــة  عــن  واإلفــراج  حة، 

ّ
املســل الجماعــات 

القبائل الذين اعتقلوا من مخيمات الالجئن. 
أبنائهــا،  مــن  العشــرات   

ّ
أن القبائــل  وتّدعــي 

اعتقلــوا خــالل مداهمــات ليلّيــة لقــوات األمــن 
وديــره  وبنــو،  بيشــاور،  فــي  الباكســتانية 

إسماعيل خان وتانك.
وتطالــب القبائل الحكومة، باإليفاء بالوعود 
مــن  النازحــن،  مــع  خصوصــا  القبائــل،  مــع 
وتوفيــر  واإليــواء  الصحيــة  الرعايــة  توفيــر 

فرص التعليم ألبنائهم.
وكانت »الجماعة اإلسالمية« التي يتزعمها 
ســراج الحــق، أعلنــت تأييدهــا لقــرار القبائــل 
ومنحــت الحكومــة قبــل أســبوع مهلــة شــهر 
لتلبيــة مطالــب القبائــل، كما طالبــت القبائل 
األخيــرة   

ّ
لكــن شــهر،  ملــدة  قرارهــا  تأجيــل 

أصــّرت علــى موقفها نظرًا للظروف القاســية 
التــي يعيشــها النازحــون، كمــا يدعــي زعيــم 

قبائل وزيرستان.
ويأتي قرار القبائل بتنظيم االعتصامات في 
وقــت تشــهد فيــه إســالم آبــاد اعتصــام أنصار 
الزعيم الديني طاهر القادري. ويرى اإلعالمي 
 
ّ
أن صافــي،  ســليم  القبليــة  الشــؤون  وخبيــر 
الحكومة الباكستانّية ستواجه مشاكل جّمة، 
 اعتصامــات جديــدة 

ً
مــت القبائــل فعــال

ّ
إذا نظ

بموازاة الحراك االحتجاجي الحالي.
وكانت تظاهرات في مقاطعة مهمند القبلية، 
قــد انطلقــت األســبوع املاضــي، نظمهــا املئــات 
مــن نســاء مديريــة حليــم زاي، احتجاجــا علــى 
تزايــد االعتقــاالت في صفوف القبائل. وتقول 
 املتظاهــرات أغلقــن الطــرق 

ّ
مصــادر قبلّيــة إن

الرئيســة فــي املنطقــة لعــدة ســاعات، وطالــن 
الحكومــة بوقــف عملّيــة االعتقــاالت واإلفــراج 

عن املعتقلن.
الشــارع وتنظيــم  إلــى  النســاء  وُيعــّد خــروج 
تظاهــرة نســائّية، ســابقة فــي تاريــخ القبائــل 
ظــة، التــي ال تســمح للنســاء بالخــروج 

ّ
املتحف

ويــرى  األحــوال.  كانــت  أيــا  الشــارع،  إلــى 
 الحكومــة الباكســتانّية، إذا أرادت 

ّ
كثيــرون أن

والجماعــات  ح 
ّ
التســل مظاهــر  علــى  ــب 

ّ
التغل

املســلحة فــي منطقــة القبائــل، فعليهــا إرضاء 
القبائــل وتلبيــة مطالبهــا، ألنــه مــن دون دعــم 
قبلــي، ال يمكــن للجيش التصــدي للجماعات 
املسلحة، وهو ما يدركه كل من يعرف طبيعة 

هذه القبائل.

مجــّرد اّدعــاءات، ال ترجمــة أو آثــار عملّيــة لها 
على أرض الواقع. 

وتترافــق حالــة االمتعــاض هــذه، مــع تســجيل 
اعتقــاالت متزايــدة فــي صفــوف النازحــن مــن 
إلــى  االنتمــاء  بحّجــة  األمنّيــة،  األجهــزة  قبــل 
حركة »طالبان«. وال تقتصر حالة االمتعاض 
وزيرســتان،  شــمالي  مقاطعــة  قبائــل  علــى 
»ضــرب  عمليــة  إثــر  منازلهــا  تركــت  التــي 
العضــب« ضــد »طالبــان« فحســب، بــل تســري 
علــى قبائــل موجــودة فــي مقاطعــات أخــرى، 
وخيبــر،  وأوزكــرزاي  وزيرســتان  كجنوبــي 

8
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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يواجه الرئيس الســابق للحكومة الدنماركّية، 
األمــن العــام لحلــف شــمال األطلســي املنتهيــة 
واليتــه حديثــا، أنــدرس فــوغ راسموســن، فــي 
اآلونــة األخيــرة، اتهامــات باســتغالل ســلطته، 
بهــدف االنضمــام إلى حلــف الرئيس األميركي 
الســابق جــورج بــوش فــي الحــرب علــى العراق 
عــام 2003. ويعــرض الصحافــي فــي التلفزيون 
الدنماركــي، يســبر تونيــل، فــي كتابــه الجديــد، 
الذي يحمل عنوان »فانوس الظالم«، معلومات 
 »راسموســن تصــّرف بســلطاته، 

ّ
تشــير إلــى أن

كرئيــس للــوزراء، بما يخالف فصل الســلطات، 
وأجبــر املوظفــن سياســيا علــى تقديــم ذرائــع 
قانونية لحكومة تحالفه الليبرالي واملحافظ، 
من دون احترام للتسلســل الوظيفي بمشــاركة 
مكتــب القانــون الدولــي فــي وزارة الخارجيــة«. 
مصــدر  عــن  الدنماركــي  الصحافــي  وينقــل 
إن  قولــه  اســمه،  عــن  الكشــف  رفــض  حكومــي، 
ــم مــن خاللهــا 

ّ
»األرضيــة القانونيــة التــي انض

راسموســن )إلــى حملــة احتــالل العــراق(، قــام 
حكوميــن  موظفــن  مــن  سياســيا  بطلبهــا 
قانونيــن، إلعداد مبــررات لالنضمام لتحالف 

بوش في حرب العراق«.
راسموســن  يضــع  الجديــد،  الكشــف  هــذا 
فــي  العــراق،  علــى  الحــرب  أثنــاء  وحكومتــه 
َحــرج سياســي كبيــر، إذ باتــت األحزاب تطالب 
اآلن بتشــكيل لجــان تحقيــق فــي تلــك املزاعــم، 
التــي ســّربها موظفــون حكوميــون عــن رئيــس 
مبــررات  حجــز  الــذي  حينــه،  فــي  الحكومــة 
قانونيــة مــن موظفــي الخارجيــة الدنماركيــة، 
للحصــول علــى ضــوء أخضــر بإعــداد مذكــرة 

قانونية النضمام بالده لحرب 2003.
للخارجيــة  الســابق  الوزيــر  انضــم  كمــا 
االشــتراكي«،  »الشــعب  حــزب  فــي  والقيــادي 
هولغر نيلسن، مع مقرر الشؤون الدفاعية عن 

الحزب اليســاري »الالئحة املوحدة«، نيكوالي 
بتشــكيل  املطالبــن  الئحــة  إلــى  فلموســن، 
لجــان تحقيــق فــي األســس التي اشــتركت على 
إذ  العراقيــة،  الحــرب  فــي  الدنمــارك  أساســها 
تلــك  أمــام  راسموســن  بمثــول  هــؤالء  يطالــب 
فــي  إليــه  املشــار  دوره  فــي  للبحــث  اللجــان، 
التســريبات الجديــدة. ويذهــب فلموســن إلــى 
أبعد من مثول راسموســن أمام لجان تحقيق، 
راسموســن  يقــوم  أن  يكفــي  »ال  إنــه   

ً
قائــال

باإلجابة على االنتقادات، فهذه قضية خطيرة 
تحتــاج إلــى إجابات وتحقيق، خصوصا فيما 
لرئيــس  السياســية  بالصالحيــات  يتعلــق 
التــي  الســابق«. وتصــّب االتهامــات  الحكومــة 
كتابــه  فــي  الدنماركــي  الصحافــي  تناولهــا 
الجديــد، مــع رأي كثيريــن، كــون تحالــف بــوش 
وراسموســن باإلضافــة إلــى الرئيــس الســابق 
للــوزراء البريطانــي تونــي بلير، هــو ما أوصل 
العراق إلى ما وصل إليه اآلن، بعد سنوات من 

الغزو والحرب.

ويذهــب بعــض نشــطاء الســالم إلــى القــول إن 
جعلتــه  التــي  هــي  تلــك  راسموســن  »خدمــات 
شــمال  حلــف  عــام  أمــن  منصــب  إلــى  يصــل 
خلــق  مــن   

ً
طويــال مشــوارًا  ليكمــل  األطلســي، 

حة، وتقوية لجناح العســكرة في 
ّ
نزاعات مســل

أوروبــا«. ويلفــت العضــو في »حركــة معارضة 
حديــث  فــي  سفينســون،  كارســن  الحــروب« 
»العربي الجديد«، إلى أن »هؤالء السياسين  لـ
الذيــن وافقــوا علــى إرســال طائراتنــا لقصــف 
فــي  ازدواجيــة  العــراق، يمارســون  فــي  مواقــع 

املعايير، فراسموســن بالنســبة لنــا كان مجرم 
حــرب، بينمــا هــم يتحدثــون اآلن عــن شــرعية 
إرســال طائراتنــا ملــدة عــام كامــل لنعيــد الكــرة 

مرة أخرى في العراق«.
واألمــن  للحكومــة  الســابق  الرئيــس  وطــرح 
للتســريبات،  األطلســي، وفقــا  لحلــف  الســابق 
مالحقتــه  احتمــال  القانونيــن،  بعــض  علــى 
راسموســن  قلــق  يعكــس  الطــرح  هــذا  دوليــا. 
التحضيــر  أثنــاء  القانونيــة،  التبعــات  بشــأن 
لغــزو العــراق. وبحســب »مصــادر جهــات عليــا 
أن  تونيــل  للصحافــي  ذكــرت  الخارجيــة«  فــي 
»راسموســن كان يــدرك أنــه يقــدم علــى خطــوة 
أســتاذ  ــق 

ّ
ويعل عليهــا«.  يحاســب  أن  يمكــن 

علــى  هينركســن،  أنــدرس  الدولــي،  القانــون 
خــرق  وفيــه  أمــر خطيــر،  »هــذا  بالقــول:  األمــر 
تــام للقانــون الدولــي، فــي حــال كان علــى علــم 

بإمكانية مالحقته قضائيا«.
طلبهــا  التــي  الوثائــق  إحــدى  وتكشــف 
يمكــن  »ال  ــه 

ّ
بأن حربــه  لتغطيــة  راسموســن 

ملحكمــة الجنايــات الدوليــة مالحقــة شــخص، 
باعتبــاره قــام بعمل عدائي أو ارتكب جريمة«. 
ولــم تســتطع وســائل اإلعــالم الدنماركيــة، أن 
تحصــل علــى تعليــق من راسموســن الذي ترك 
منصبه في حلف األطلسي حديثا، وبدأ يبني 
استشــارية  خدمــات  لتقديــم  خاصــة  شــركة 
للحكومــات، علــى غــرار تونــي بليــر، والنائــب 

السابق للرئيس األميركي ديك تشيني.
فــي املقابــل، يقول وزيــر خارجيته في حكومة 
مولــر:  ســتي  بيــار  حينهــا،  فــي  املحافظــن 
»لــم أســمع أبــدًا أن راسموســن طالــب بمذكــرة 
قانونيــة حــول إمكانيــة محاكمته في محكمة 
أســمع  التــي  األولــى  املــرة  هــا 

ّ
إن الجنايــات، 

لــم تجــب وزارة الخارجيــة  فــي حــن  عنهــا«، 
عــن تســاؤالت الصحافــة حــول دور موظفيها 
وانصاعــوا  الوثائــق  تلــك  ســربوا  الذيــن 

لطلبات راسموسن.

مدينة  الخميس،  أمس  شهدتها،  عنف  أحداث  في  شخصًا،   11 ُقتل 
من  وتسعة  باكستان.  غرب  جنوب  بلوشستان،  إقليم  عاصمة  كويتا، 
»قوم  أبناء  تقّل  جماعية  لحافلة  مسلحين  باستهداف  قضوا  القتلى 
العسكريّة،  شبه  للقوات  دوريــة  بتعرُّض  شخصان  ُقتل  فيما  هــزاره«، 
النفجار وسط المدينة. وتتزامن التفجيرات مع مواصلة الجيش عملية 

»خيبر واحد«، ضّد مسلّحي »طالبان« في مقاطعة خيبر القبليّة.

الوروتار، مع مطالب  ينس  البروفسور في جامعة كوبنهاغن،  يتّفق 
السابق  الرئيس  أّداه  الذي  الدور  لتوضيح  الدنمارك،  في  اليسار  سياسيي 
المنتهية  األطلسي  شمال  لحلف  العام  األمين  الدنماركيّة،  للحكومة 
ستي  بيار  المحافظ،  خارجيته  ووزيــر  راسموسن،  فوغ  أنــدرس  واليته، 
الشيء،  بهذا  قام  قد  راسموسن  كان  حال  »في  أنه  معتبرًا  مولر، 
فهو مسؤول أمام البرلمان، ألنه أقنعه بأن هناك أرضية قانونية صلبة 

لمشاركة البالد في الحرب على العراق«.

11 قتيًال في كويتا

مسؤوليّة أمام البرلمان

وكأن الحكومة 
الباكستانيّة برئاسة 

نواز شريف، تنقصها 
االحتجاجات لتنضّم قبائل 

وزيرستان إلى شوارع إسالم 
آباد، تنديدًا بعدم عودة 

أبنائها، بعد مشاركتهم 
في عملية »ضرب 

العضب« التي نفذها 
الجيش الباكستاني 

ضد »طالبان«

)Getty( تهّدد القبائل بتنفيذ اعتصامات في إسالم آباد

■ على األوروبين أنفسهم إلقاء 
النظرة على #أوكرانيا الجديدة.

■ قّدمت صحيفة »فايننشال 
تايمز« قصة جديدة عن 

الجنود الروس في أوكرانيا. 
ال تتضّمن القصة صورًا وال 

تسجيالت مصّورة وال أسماء، 
ال شيء. فهل هم صحافيون 

أم ال؟

■ ال أدري كيف يقول البعض 
إن أوكرانيا تقصف #دونيتسك 

نتجت في #روسيا 
ُ
بأسلحة أ

م 
ّ
في عام 2013، قبل أن تسل

املقاطعة بكاملها إلى الجيش 
الروسي؟

شارك روسيا 
ُ
■ ال أفهم كيف ست

في اللجنة الدولية ملراقبة 
االنتخابات األوكرانية؟ هل 

ُيعقل مشاركة عدو حرب في 
مراقبة انتخاباتنا؟

■ ملاذا يكره الرئيس الروسي 
#فالديمير_بوتن الديمقراطية 
في أوكرانيا؟ انتخابات األحد 

ستكشف ذلك.

■ هددت روسيا علنا بأنها 
ستحتل #سالفيانسك و 

#ماريوبول و #كراماتورسك. 

صادر روسيا املنتجات 
ُ
■ ملاذا ت

األوكرانية؟ ألنها ال تستطيع 
استيراد شيء.
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هروب المستثمرين
158 مليار دوالر خسائر النفط الصخري في أميركا

9

لندن ـ موسى مهدي

فــي  النفــط  أســعار  تماســك  رغــم 
مــن  سلســلة  بعــد  األخيــرة،  األيــام 
 3 منــذ  املتواصلــة  التراجعــات 
أشــهر، إال أن املســتثمرين يواصلون هروبهم 
فــي الواليــات  النفــط الصخــري  مــن شــركات 
إلــى أن أســهم  املتحــدة، لتشــير اإلحصــاءات 
الشــركات خســرت نحــو 158 مليــار دوالر مــن 
قيمتهــا الســوقية منــذ أغســطس/آب، بســبب 
املرتفعــة  والتكلفــة  النفــط،  أســعار  تراجــع 
إلنتاج هذه النوعية من النفط. وسجل سعر 
برميل النفط أمس في عقود ديسمبر/كانون 
األول، التــي جــرى التعامل عليها في بورصة 
لندن، نحو 84 دوالرًا لخام برنت، و80 دوالرًا 

لخام غرب تكساس في الواليات املتحدة.
ويطالــب املســتثمرون بعائــد إضافــي يقــدر 
بحوالى 1.7% لشراء سندات شركات النفط 
الصخــري األميركيــة، فيمــا ارتفعــت نســبة 
الفائــدة التــي يطالــب بهــا املســتثمرون فــي 
الصناعــة النفطيــة إلــى قرابــة 6%، مقارنــة 
مــع 4% قبــل موجــة هبوط األســعار. وتعمل 
 75 حوالــى  الصخــري  النفــط  صناعــة  فــي 
شــركة أميركية، وتنتج أميركا حوالى 1.38 
مليــون برميــل يوميــا مــن النفــط الصخــري، 
البالــغ 8.95 مليــون  إنتاجهــا  مــن إجمالــي 
برميــل يوميــا.  وتتــراوح كلفــة إنتــاج النفط 
الصخــري فــي معظــم اآلبار بأميــركا بن 60 

و80 دوالرًا للبرميل. ويرى فيليب فيرليجر 
رئيس إدارة الطاقة في عهد الرئيس جيمي 
مؤخــرا،  صحافيــة  تصريحــات  فــي  كارتــر 
أن اإلنتــاج مــن الحقــول النفطيــة الصخريــة 
ألــف   800 إلــى   %28 بنســبة  ســينخفض 
وحســب  الحاليــة.  مســتوياتها  مــن  برميــل 
التقديــرات األميركيــة، فــإن بقــاء ســعر خــام 
غرب تكساس في حدود 80 دوالرًا، سيعني 
الصخــري  النفــط  إنتــاج  نمــو  انخفــاض 
الســعر  انخفــاض  حــال  وفــي   .%5 بنســبة 
فــإن نمــو اإلنتــاج  إلــى 75 دوالرًا للبرميــل، 
ســينخفض بمعــدل 56% إلــى حوالــى 500 
الخــام  ســعر  انخفــض  وإذا  برميــل،  ألــف 
األميركــي إلــى أقــل من ذلك، فإن نمو اإلنتاج 
ســيتوقف، وذلك حسب تقديرات شركة »آي 

تي جي« التي يوجد مقرها في نيويورك. 
وتقــول وكالــة الطاقــة الدولية فــي تقديراتها 
الصخــري،  النفــط  إنتــاج  لجــدوى  األخيــرة 
إنــه فــي حــال بقــاء ســعر خــام غــرب تكســاس 
عنــد 80 دوالرًا للبرميــل، فــإن 25% من النفط 
الصخــري الكنــدي ســيفقد جــدوى اإلنتــاج؛ 
ألنه ســيصبح غير مربح بالنســبة للشركات 

العاملة في استخراج النفط. 
والنفــط الصخــري، الذي يتم اســتخراجه من 
بن الطبقات الصخرية، يحتاج إلى تقنيات 
عاليــة أكثــر كلفــة، مقارنة بالنفط املســتخرج 
الخســائر  تتوقــف  وال  التقليديــة.  بالطــرق 
املتوقعــة لصناعــة النفــط علــى إنتــاج النفــط 

الصخري في أميركا وكندا فحســب، ولكنها 
تنســحب كذلــك علــى إنتــاج النفــط مــن امليــاه 
البرازيــل  الجنوبيــة:  أميــركا  فــي  العميقــة 
كلفــة  ترتفــع  حيــث  والنرويــج،  وفنزويــال 
اإلنتــاج مــن امليــاه العميقــة، إلــى مــا بــن 70 

و80 دوالرًا. 
النفــط  صناعــة  فــإن   ،

ً
مثــال النرويــج  وفــي 

حيــث  العمــال،  أجــور  ارتفــاع  مــن  تعانــي 
يصــل أجــر العامــل إلــى 176 ألــف دوالر فــي 
العام، وبالتالي فإن التقديرات تشــير إلى أن 
إنتــاج النفــط مــن املياه العميقة فــي النرويج 
ســيتوقف إذا تواصلت أســعار الخامات بن 

80 و84 دوالرًا للبرميل. 
عمليــات  وقــف  إلــى  روســيا  ســتضطر  كمــا 
ترتفــع  التــي  ســيبيريا  حقــول  فــي  التنقيــب 
أكاديميــن  تقديــرات  وحســب  الكلفــة.  فيهــا 
فــي بريطانيــا، فــإن العائــد االســتثماري علــى 
غيــر  للشــركات  بالنســبة  النفطيــة  الصناعــة 
الحكوميــة يتــراوح بــن 11 و20% فــي معظــم 
الحقول، ويتناقص العائد إلى 10% بالنسبة 
ألميــركا. وعلــى الصعيــد العربــي، فــإن دولــة 
خطــط  تعليــق  إلــى  ســتضطر  الجزائــر  مثــل 
إنتاج النفط الصخري، التي شرعت منذ مدة 

في طرح عطاءاتها على الشركات العاملية. 
أمــا علــى صعيــد الســعودية ودول الخليــج، 
التــي تتــراوح كلفــة اإلنتــاج بــن دوالريــن و6 
وكالــة  تقديــرات  حســب  للبرميــل،  دوالرات 

الطاقة الدولية، فإن اإلنتاج لن يتأثر.

اقتصاد

 الجزائر ـ جازية سليماني 
القاهرة ـ العربي الجديد

قال مسؤول مصري رفيع املستوى إن بالده تسعى إلى 
إنهاء كافة تفاصيل توريد الغاز الجزائري إلى مصر، 
فــي اإلمــدادات الالزمــة لتشــغيل  التــي تعانــي نقصــا 
محطات الكهرباء، فيما وصل وزير الخارجية سامح 
شــكري أمس إلى الجزائر، لبحث عدد من امللفات، من 
بينهــا تحديــد مصير صفقــة الغاز التي جرى االتفاق 
عليهــا مؤخــرًا، وفــق محللــن جزائرين. وذكــر الوزير 
املصــري، لــدى وصولــه الجزائــر، أن املباحثــات التــي 
ســيجريها تشــمل مجــاالت اقتصاديــة، مشــيرًا إلــى أن 

الزيــارة »ســتتناول كافة أبعاد العالقــة الثنائية، التي 
صحيفــة  وكانــت  تدعيمهــا«.  علــى  البلــدان  يحــرص 
»وول ســتريت جورنــال« األميركيــة قــد نقلــت، نهايــة 
يوليو/تمــوز، عــن مســؤول مصــري فــي قطــاع النفــط 
املســال  الغــاز  صفقــة  ســعر  رفعــت  الجزائــر  إن  قولــه 
وأضــاف  العامليــة.  األســعار  عــن   %11 بمعــدل  ملصــر 
املســؤول، الــذي لــم تذكــر الصحيفــة اســمه، »كنــا نأمل 
فــي البدايــة الحصــول علــى خصــم جيــد فــي الســعر، 
وتسهيالت في السداد، ولكن يبدو أننا سندفع سعرًا 
أعلــى فــي الصفقــة، حيث تطالب الجزائر بـ250 مليون 
دوالر للشــحنة الواحــدة، بارتفــاع تبلــغ نســبته %11 
عــن الســعر املطــروح مــن الــدول األخرى«. وقــال املحلل 

االقتصــادي الجزائــري، كمــال رزيق، ملراســلة »العربي 
الجديــد« فــي الجزائــر، إن »صفقــة الغــاز تهــم الجزائــر 
ألســباب  يرجــع  الصفقــة  وتأخــر  مصــر،  تهــم  مثلمــا 
وفــق  وضبطــه  بالســعر  تتعلــق  محضــة،  تجاريــة 
الســوق العاملية والكميات املراد تصديرها وإجراءات 

أخرى تقنية تتعلق بالتصدير«.
وكان الرئيــس املصــري عبــد الفتــاح السيســي قــد زار 
تقاريــر  أشــارت  فيمــا  يوليو/تمــوز،  نهايــة  الجزائــر 
صحافية إلى أنه تطرق خالل مباحثاته إلى استيراد 

الغاز من الجزائر.
وبالرغــم مــن أن ســعر الغــاز الجزائــري، يقــدر بــن 10 
و11 دوالرًا ملليــون وحــدة حراريــة فــي أســواق أوروبــا، 

فــإن الســلطات املصريــة أبــدت رغبتهــا فــي الحصــول 
حســب  دوالرات،  و6    4 بــن  تتــراوح  بأســعار  عليــه 

مصادر جزائرية.
إلــى  للغــاز  مصــّدرًا  كانــت  التــي  مصــر،  وتعانــي 
إســرائيل، مــن نقــص حــاد فــي اإلمــدادات، ال ســيما في 
ظــل عــزوف الشــركات العامليــة العاملــة فــي مصــر عــن 
تأخــر  ظــل  فــي  للتنقيــب،  جديــدة  اســتثمارات  ضــخ 
مستحقاتها التي وصلت إلى 4.9 مليار دوالر بنهاية 

سبتمبر/أيلول، وفق البيانات الحكومية. 
وتعتمد مصر، البالغ سكانها نحو 90 مليون نسمة، 
علــى الغــاز بكثافــة لتوليــد الكهرباء، فيمــا تأكد حجم 

األزمة من خالل انقطاع التيار املتكرر هذا العام.

مصر تطرق أبواب الجزائر للحصول على الغاز

مصطفى عبد السالم

علــى مــدى أكثر من 35 عاما، فشــل 
إقنــاع  فــي  الصهيونــي  الكيــان 
املصريــن والعــرب بالتعــاون معه 
منتجاتــه،  واســتيراد  اقتصاديــا 
ذلــك ألننــا كنــا نتعامــل مــع الســلع 
اإلســرائيلية علــى أنهــا مغموســة 
بدمــاء الفلســطينين، أو مزروعــة 
محتلــة،  عربيــة  أراٍض  علــى 
قتلــت  مجرمــة  يــد  أنتجتهــا  أو 
صبــرا  فــي  ونســاءنا  أطفالنــا 
وشــاتيال وبحــر البقــر والســويس 
جيــش  لــدى  مصنوعــة  أو  وغــزة، 
حصيلتهــا  وتوجــه  االحتــالل 
لتمويــل صفقــات األســلحة. ورغــم 
املتعاقبــة  الحكومــات  محــاوالت 
االقتصــادي  الحصــار  لكســر 
عبــر  إســرائيل  علــى  املفــروض 
الكويــز  ملشــروعات  الترويــج 
أن  إال  الجديــد،  األوســط  والشــرق 
وقويــت  بــل  اســتمرت،  املقاطعــة 

يوما بعد يوم.
ويبــدو أن الحكومــات واملتحالفــن 
املحــاوالت  مــن  ييأســوا  لــم  معهــا 
فقــد  املقاطعــة،  لكســر  الفاشــلة 
عــادوا إلــى تســويق فكــرة التعــاون 
االقتصادي مع إسرائيل والتعامل 
معها؛ ألنه يحقق مصالحنا نحن، 
ألننــا بحاجــة للســلع اإلســرائيلية 

ومنها الغاز.  
وعلى غرار حملة »أحسن ما نبقى 
و«أحســن  والعــراق«،  ســورية  زي 
مصــر  فــي  ظــالم  هنــاك  يكــون  مــا 
فــي  بــدأت  االســتثمار«،  ويتعطــل 
حملــة،  االقتصاديــة  األوســاط 
هدفهــا إقنــاع املصريــن بضــرورة 
التعاون مع العدو واستيراد الغاز 
منــه. وحســب هــؤالء »بــدال مــن أن 
)املارقــة  قطــر  مــن  الغــاز  نســتورد 
عــن الصــف العربــي( أو مــن إيــران 
العــدو التاريخــي لألمة، نســتورده 
مــن إســرائيل، الجــار الــذي أبرمنــا 
معــه اتفاقيــة ســالم منــذ 1979 وال 

يناصبنا العداء«. 
بغســل  الحملــة  أصحــاب  وبــدأ 
تقديــم  عبــر  املصريــن،  أدمغــة 
مبــررات من عينة: أن غاز إســرائيل 
مقارنــة  واألقــرب،  األرخــص  هــو 
والجزائــر.  وإيــران  روســيا  بغــاز 
منهــا،  نســتورد  فلــن  قطــر  أمــا 
حتــى لــو أن الغــاز باملجــان، ألنهــا 
الوطــن،  أعــداء  اإلرهابيــن  تــؤوي 
وأن امليزانيــة ال تتحمــل مزيــدا مــن 
األعباء، وأن إسرائيل تساعدنا في 
داخــل  )اإلرهابيــن(  علــى  القضــاء 
حمايــة  وبالتالــي  وغــزة،  ســيناء 

األمن القومي. 
مبــارك بــاع الغــاز إلســرائيل بتراب 
لســنوات،  مصــر  وأفقــر  الفلــوس 
ويجــب أن يحاكــم بتهمــة الخيانــة 
العظمى، بدال من القضايا الهزلية 
التــي يحاكــم بشــأنها اليــوم، مثــل 

قصور الرئاسة وغيرها.

47
أعلنت شركة »دانة غاز« 

اإلماراتية، أمس، عن تسلمها 47 
مليون دوالر من مستحقاتها 
املتأخرة لدى مصر، منها 36 
مليون دوالر مقومة بالجنيه 
املصري، بينما يبلغ إجمالي 

مستحقات شركات النفط 
األجنبية 4.9 مليار دوالر بنهاية 

سبتمبر/أيلول.

%25
تراجعت أسعار النفط عامليا 

بواقع 25% منذ يونيو/
حزيران، وأكثر من 5% على مدى 

األسبوعن املاضين.

أوكرانيا تبدأ 
في استهالك الغاز 

المخزن

أظهرت بيانات الشركة 
املشغلة ملنظومة نقل الغاز 

األوكرانية، أن أوكرانيا بدأت 
منذ 20 أكتوبر/تشرين األول 

الجاري، في سحب الغاز 
الطبيعي من مستودعات 
التخزين األرضية، لتصل 

إلى 16.7 مليار متر مكعب، 
فيما تتواصل أزمة ضخ الغاز 

الروسي إلى أوكرانيا .
ووفقا للتقديرات الروسية، 

فإن احتياطيات أوكرانيا من 
الغاز، التي يجب امتالكها 
في مستودعات التخزين 
خالل فصل الشتاء، الذي 

سيبدأ في نوفمبر/تشرين 
الثاني، ينبغي أن تتراوح بن 
18 إلى 20 مليار متر مكعب 

الستخدامها في التدفئة.

ارتفاع طلبات 
إعانة البطالة 

األميركية
 

ارتفع عدد األميركين 
املتقدمن بطلبات جديدة 

للحصول على إعانة البطالة 
األسبوع املاضي بواقع 17 

ألف طلب، لتصل إلى 283 ألفا، 
بعد أن تراجعت إلى ثالثة 

أسابيع متتالية.

أرقام سهم

كواليس

رقابنا 
في يد العدو

تظاهرات لناشطين قبل اجتماع زعماء االتحاد األوروبي في بروكسل، أمس، للضغط عليهم طاقة نظيفة
من أجل الحفاظ على البيئة واالتجاه نحو الطاقة النظيفة. )فرانس برس(

أسعار السلع والمعادن أسعار العمالت  بالدوالر األميركي
يورو  0.78
جنيه إسترليني  0.62
الريال القطري  3.64
الريال السعودي  3.75
الدينار الكويتي  0.28
الدرهم اإلماراتي  3.67
الدينار الليبي  1.21
الدرهم المغربي  8.25

الريال العماني  0.38
الليرة السورية  162.9
الليرة اللبنانية  1513
الدينار التونسي  1.79
الدينار الجزائري  83.15
الجنيه المصري  7.15
الدينار البحريني  0.38
الدينار العراقي  1164.5

قطر  %1.03 
دبي  %0.60
أبو ظبي  %0.62
الكويت  %0.48
السعودية  0.40%ـ
مسقط  0.33%ـ
البحرين  %0.12
عّمان  %0.19

مصر  0.17%ـ
بيروت  %0.04
العراق  %0.88
فلسطين  %0.02
نيكي الياباني  0.37%ـ
داكس األلماني  %0.38
فوتسي 100 البريطاني  0.13%ـ
شنغهاي الصيني  %1.04

خام برنت  85.5 دوالر للبرميل
الذهب  1233.1 دوالر لألونصة
الفضة  17.02 دوالر لألونصة
البالتين  1260.9 دوالر لألونصة
النحاس  3.03 دوالر للرطل
البالديوم  767 دوالرًا لألونصة
الرصاص  123.7 دوالر للطن

الغاز الطبيعي  3.62 دوالر للوحدة 

الذرة األميركية  352.3 دوالر للطن
القمح األميركي  523.2 دوالر للطن
فول الصويا  910 دوالرات للطن
الفوالذ  642 دوالرًا للطن
القطن األميركي 62.3 دوالر للقنطار
سكر لندن  428.9 دوالر للطن
زيت النخيل خام  446 دوالرًا للطن
الكاكاو لندن  2021 دوالرًا للطن

مؤشرات البورصات
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تراجعــت مبيعــات التجزئــة 
في بريطانيا في ســبتمبر/
املتوقــع،  مــن  أكثــر  أيلــول 
االنتعــاش  أن  علــى  الدالئــل  لتعــزز 
االقتصادي يفقد شــيئا من وتيرته. 
الوطنيــة  ات  اإلحصــاء وقــال مكتــب 
 0.3% نزلــت  التجزئــة  مبيعــات  إن 
على أســاس شــهري في أضعف أداء 
منــذ يناير/كانــون الثانــي وليصــل 
معــدل النمــو إلــى %2.7 على أســاس 

سنوي.

فــاز ائتالف شــركة »بتروفاك 
اإلمــارات«، وشــركة »بكتيــل« 
األميركية بعقد بناء مصفاة 
فــي  »ألومينــا«  األملنيــوم  ألكســيد 
أبوظبــي، بقيمــة تصــل إلــى 11 مليــار 
لصالــح  دوالر(  مليــارات   3( درهــم 

شركة اإلمارات العاملية لألمنيوم.

قالت نيســان موتــورز، أمس، 
ألــف   260 ستســتدعي  إنهــا 
عيــب  بســبب  عامليــا  ســيارة 
املخصصــة  الهوائيــة  الوســائد  فــي 
لقائد الســيارة. والوسائد املعيبة من 
إنتــاج شــركة تاكاتــا كــورب. وأوضــح 
عمليــات  أن  نيســان  باســم  متحــدث 
الســحب تخــص الطــراز مــارش الــذي 
ميكــرا،  باســم  أوروبــا  فــي  يعــرف 

والطراز كيوب. 

التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
إن  كــوك،  تيــم  آبــل،  لشــركة 
الشركة تعتزم فتح 25 متجرًا 
غضــون  فــي  الصــن  فــي  للتجزئــة 
العامــن املقبلــن. ونقــل نــص صينــي 
ملقابلــة نشــرتها البوابــة اإللكترونيــة 
   Sina.com    عــن كــوك قولــه إن آبل تملك 

حاليا 15 متجرًا في البالد.

موتــور،  هيونــداي  أعلنــت 
بنســبة  تراجــع  عــن  أمــس، 
ســنوي  أســاس  علــى   29%
فــي صافي أرباحها الفصلية لتخيب 
توقعــات املحللــن بفعــل قــوة العملــة 
الكوريــة وتباطــؤ نمــو املبيعــات فــي 
الواليــات املتحــدة وكوريــا الجنوبيــة 

سوقيها الرئيسيتن.

»كريــدي  مصــرف  أعلــن 
السويســري،  ســويس« 
فاقــت  أرباحــا  حقــق  أنــه 
التوقعــات فــي الربع الثالث من العام، 
مبديــا تفــاؤاًل حــذرًا إزاء نتائجــه فــي 
نهايــة العــام. وقــال البنــك إن أرباحــه 
الصافية قفزت إلى 1.025 مليار فرنك 

سويسري )1.07 مليار دوالر(.

بغداد ـ صفاء عبدالحميد       
البصرة ـ عبدالعزيز الطائي

الشــفافية  منظمــة  تقريــر  يكــن  لــم 
احتــالل  حــول   ،2014 لعــام  الدوليــة 
بــن  مــن  السادســة  املرتبــة  العــراق 
الدول األكثر فسادًا في العالم، بعيدًا عن الواقع 
الــذي تعيشــه البــالد، علــى مــدار أكثــر مــن 10 
أعــوام، لتتعالــى فــي اآلونــة األخيــرة تحذيــرات 
االنهيــار  علــى حافــة  العــراق  اقتصــاد  وقــوف 
نتيجــة الفســاد املالــي واإلداري املستشــري في 

املؤسسات الحكومية.
وحسب رئيس الوزراء العراقي الحالي، حيدر 
العبادي، فإن العراق شهد قضايا فساد بنحو 
100 مليــار دوالر، خــالل عهــد رئيــس الــوزراء 
مهمــات  ســلم  الــذي  املالكــي،  نــوري  الســابق، 

منصبه منتصف أغسطس/آب املاضي.
وضغــط التراجــع الســريع فــي أســعار النفــط 
بشــكل  األخيــرة،  الثالثــة  األشــهر  مــدار  علــى 
كبيــر علــى موازنــة العــراق، مــا زاد مــن حــدة 
املخــاوف مــن تضــرر اقتصادهــا بشــكل كبير، 
ال ســيما فــي ظــل األزمــات التي تشــهدها على 
الدولــة  تنظيــم  ضــد  الحــرب  تكلفــة  صعيــد 
تلــو  يومــا  تزيــد  التــي  »داعــش«،  اإلســالمية 

اآلخر من تكلفة اإلنفاق.    
وقال الخبير االقتصادي، باسم جميل أنطوان، 
 عائــدات النفــط 

ّ
ملراســل »العربــي الجديــد«، إن

وانخفــاض  العــراق،  مــوارد  مــن   %75 تشــكل 
أســعاره التــي ربمــا تواصــل الهبــوط نحــو 75 
اإلنفــاق،  ارتفــاع  عــن   

ً
فضــال للبرميــل،  دوالرًا 

وغيــره  والرواتــب  الحربــي  املجهــود  لدعــم 
مــن أوجــه املصروفــات األساســية »ســيعّرض 

ات خطيرة«.
ّ
االقتصاد العراقي إلى هز

 » األمــر الحالــي يدفــع إلــى 
ّ
وأضــاف أنطــوان أن

موازنــة  صياغــة  فــي  التفكيــر  إعــادة  ضــرورة 
 العراق 

ّ
مهنيــة تقشــفية دقيقــة«، مشــيرًا إلــى أن

عبــر 10 ســنوات مضــت لم تســتطع الحكومات 
املتعاقبــة مــن إيجــاد مــوارد أخرى غيــر النفط، 
فقــد أهملــت القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة 

والتجارية.
وأّكــد ضــرورة »وضــع إجــراءآت احترازيــة فــي 
اإلنفــاق مــع زيــادة ضــخ النفــط، للخــروج مــن 
املاليــة  املــوارد   »إدارة دفــة 

ّ
أن املحنــة«، مؤكــدًا 

تكمن في إيقاف الفســاد املالي واإلداري، الذي 
والحاليــة  الســابقة  الحكومــات  كاهــل  أثقــل 

اقتصاد العراق 
على حافة الهاوية

العراق احتل 
المرتبة السادسة من بين 

الدول األكثر فسادًا في 
العالم

رئيس الوزراء 
يشير إلى ضرورة 

تقليص موازنة 2015 
بمقدار %30

1011
اقتصاد

تقريــر  وفــي  البــالد«.  اقتصــاد  جســد  ونخــر 
الدوليــة لعــام 2014، احتــل  الشــفافية  منظمــة 
العــراق املرتبــة السادســة مــن بن الــدول األكثر 
فسادًا في العالم، بعد  الصومال وأفغانستان 

والسودان وجنوب السودان وليبيا.
ر األمن العام للحزب اإلســالمي العراقي، 

ّ
وحذ

االقتصــاد  انهيــار  مــن  الســامرائي،  إيــاد 
العراقــي«، فيمــا أبــدى تخوفــا وقلقــا شــديدين 
ملا سيؤول إليه الوضع االقتصادي في العراق 

في ظل األزمات املتالحقة وأوضاع املنطقة«.
تلقــت  صحافــي  بيــان  فــي  الســامرائي  وقــال 
»عندمــا  إنــه  منــه،  نســخة  الجديــد«  »العربــي 

دوالرًا   80 يقــارب  مــا  إلــى  برنــت  خــام  يصــل 
للبرميــل فمــن غير املمكن أن يظل ســعر برميل 
النفط محددًا في املوازنة العراقية بـ 90 دوالرًا، 
دوالرًا   65 يتجــاوز  ال  بمــا  يحــدد  أن  بــد  وال 
للبرميل، وهذا يعني في الحســابات املبســطة، 
أال تتجاوز موازنة 2015 ما كانت عليه موازنة 

.« 2010
 »املوازنــة التشــغيلية قــد ارتفعــت 

ّ
وأضــاف أن

املاضيــة،  الخمــس  الســنوات  خــالل  تدريجّيــا 
 املوازنــة االســتثمارية للدولــة 

ّ
وهــذا يعنــي أن

 
ّ
ســتتعرض إلى سياســة تقشفية«، موضحا أن
»كلفة مواجهة داعش وإعداد الحرس الوطني 
األســلحة  وتعويــض  وتجهيــزه  وتدريبــه 
الجيــش  خســرها  التــي  واملعــدات،  الثقيلــة 
العراقــي فــي مواجهاتــه داعش ســيولد ضغطا 

ليس له مثيل على املوازنة«.
الســابقة،  الحكومــة  »أداء  الســامرائي  وانتقــد 
التي توسعت في املوازنة التشغيلية، واللجنة 
املالية النيابية الســابقة، التي كانت تعلم بكل 
 »املوازنات 

ّ
ذلك وغضت الطرف عنه«، مؤكدًا أن

االســتثمارية تحولت إلى وســيلة لســرقة املال 
العام دون حسيب أو رقيب«.

وحسب تصريحات صحافية لرئيس الوزراء، 
حيــدر العبــادي، أخيــرًا »يجــب أن تقــل موازنــة 

2015 بمقدار 30% عن موازنة 2014«.
وكانــت هيئــة النزاهــة العراقيــة، أعلنت في 15 
تقريرهــا  أن  الجــاري،  األول  أكتوبر/تشــرين 
نصف السنوي املقرر صدوره، سيضم أسماء 
موظفــن بدرجة وزيــر ووكالء ومدرين عامن 
»فاسدين«، مشيرة إلى أن هناك دواًل تستفيد 
هــا أعّدت 

ّ
مــن األمــوال املنهوبــة مــن العراق، وأن

هــذه  مــن  بعــض  الســترداد  دوليــة  ملفــات 
األموال.

وبعــد عــام 2003، أصبحــت ظاهرة الفســاد في 
العراق من أكبر التحديات، التي استشرت في 
املؤسســات املدنيــة والعســكرية كافــة، حســب 

مسؤولن ومحللن اقتصادين.
وال تقتصــر تداعيــات عمليــات الفســاد املالــي 
فــي  أمــوااًل  العــراق  خســارة  علــى  واإلداري 
شــكل ســرقات ورشــى، وإنمــا تعــرض أصــول 
الدولــة فــي الخــارج إلــى الضيــاع، نتيجــة رفــع 
دعــاوى تحكيــم مــن قبــل مســتثمرين دوليــن 
فــي املحاكــم الدوليــة ضــد الحكومــة العراقيــة 
لعدم اتباع إجراءات قانونية سليمة في إبرام 

العقود أو فسخها، حسب املحللن.

فــي  كشــفت  قــد  الجديــد«،  »العربــي  وكانــت 
عــن  املاضــي،  الثالثــاء  يــوم  الصــادر،  عددهــا 
اتخــذت  أميركيــة،  شــركة  أن  تؤكــد  وثائــق 
تحكيــم  دعــوى  لرفــع  قانونيــة،  إجــراءات 
دولــي ضــد الحكومــة العراقيــة، تطالــب فيهــا 
نتيجــة  دوالر،  مليــار   3.4 قيمتــه  بتعويــض 
تعرضهــا ألضــرار ماديــة، بســبب فســخ عقــد 
كانــت  فيمــا  قانونــي«،  ســند  »بــدون  معهــا 
النتقــادات  تعرضــت  قــد  العراقيــة  الحكومــة 

حــادة واتهامــات بالفســاد فــي ترســية العقــد 
علــى الشــركة. وكشــف مصــدر حكومــي مطلــع 
املاليــة  وزارة  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  أمــس 
املتعلقــة  الجهــات  عــن  املســؤولن  اســتدعت 
بالعقــد املبــرم مــن املســتثمر األميركــي، عقــب 
أن  توقــع  لكنــه  للوثائــق،  الجريــدة  نشــر 
يســتغرق التحقيق مدة طويلة، بســبب وجود 
عــدة أطــراف لها عالقة باملوضوع هي مجلس 

الوزراء ووزارة املالية وهيئة املناطق الحرة.

يوليــو/  16 فــي  العراقيــة  الحكومــة  وألغــت 
تمــوز 2013، عقــدًا جــرى توقيعــه بــن شــركة 
مركــز البصرة الدولي للنفط والغاز املحدودة 
»بيــوغ« اململوكــة للمســتثمر األميركــي، جــون 
فــي  الحــرة  للمناطــق  العامــة  والهيئــة  مــور، 
العــراق، والــذي يقضــي يإقامــة مشــروع باســم 
خــور  فــي  للنفــط«  الدوليــة  الحــرة  »املنطقــة 
الزبير في البصرة لتقديم خدمات لوجســتية 

لصناعة النفط والغاز.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

توقفــت حركــة التجــارة البريــة بــن العاصمــة 
صنعــاء وبقيــة املــدن اليمنيــة، بشــكل نهائــي، 
املســلحة  الحوثــي  جماعــة  توســعات  بعــد 
باتجاه مدينة الحديدة )266 كم( غرب صنعاء 
صنعــاء(  جنــوب  كــم   130( ذمــار  ومحافظــات 
والقتــال الدائــر فــي مدينــة إب )180 كــم جنــوب 
أبنــاء  مــن  وقبائــل  الحوثيــن  بــن  صنعــاء( 

املحافظة.
وقــال نائــب رئيــس الغرفــة التجاريــة بصنعاء، 
محمــد صــالح لـــ »العربــي الجديــد«، إن القطــاع 
التجــاري يتكبــد خســائر فادحــة نتيجة تعطل 

رام اهلل ـ محمد خبيصة

ذكرت مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية، 
أمــس، إن مشــاورات بــن وزارة املاليــة والبنــك 
الدولــي بــدأت قبل يومــن، حول املوازنة العامة 
للســنة املاليــة 2015، والتــي تبــدأ مطلــع العــام 

املقبل.
الفلســطينية  املصالحــة  تحقيــق  ومــع 
الوفــاق  الفلســطينية، وقــرب ســيطرة حكومــة 
خــالل  غــزة،  قطــاع  فــي  األرض  علــى  الوطنيــة 
األسابيع املقبلة، فإن الحديث يدور عن موازنة 
تصريحــات  وفــق  مســبوقة،  غيــر  فلســطينية 

مصدر حكومي مطلع لـ »العربي الجديد«.
فــي  غــزة،  قطــاع  اشــتمال  مــن  الرغــم  وعلــى 
إال   ،2007 العــام  منــذ  الفلســطينية،  املوازنــات 
أن العام املقبل سيشــهد نفقات إضافية بهدف 
دمــج املؤسســات وإعــادة تأهيلهــا، والحديــث 
الحكومــة مســؤوليتها عــن رواتــب  عــن تولــي 

قرابة 27 ألف موظف مدني جديد في القطاع.
حكومــة  فــي  الوطنــي  االقتصــاد  وزيــر  وكان 
الــدول  طالــب  قــد  مصطفــى،  محمــد  الوفــاق، 
املانحــة، خــالل أعمــال مؤتمــر القاهــرة الدولــي 
مليــار   1.3 مبلــغ  بتوفيــر  اإلعمــار،  إلعــادة 

حركة نقل البضائع والسلع من ميناء الحديدة 
نقــل  حركــة  وتوقــف  صنعــاء،  العاصمــة  إلــى 
البضائــع بــن العاصمــة واملحافظــات الواقعــة 

على خط النقل البري الرئيس صنعاء - تعز.
وأضــاف صــالح: أن تعطــل حركــة النقل ُيعّرض 
البضائــع للتلــف مــا يخلق حالة من شــح املواد 
فــي األســواق فيــزداد الطلــب مــن دون معــروض 
يســد حاجــة املواطنــن، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع 
كبيــر فــي األســعار. ويعــد خــط صنعــاء - تعــز 
باملــواد  العاصمــة  لتغذيــة  رئيســا  شــريانا 
يعتبــر  كمــا  النفطيــة،  واملشــتقات  الغذائيــة 
شريانا للمحافظات حيث تتوزع على جوانب 
إلــى  الخــط  الخــط مدينتــا ذمــار وإب، ويصــل 

دوالر، منــذ مطلــع العــام املقبــل لدعــم املوازنــة 
الفلسطينية.

وبلغت موازنة العام الجاري 2014، قرابة 4.21 
مليــار دوالر، موزعــة علــى 3.860 مليــار دوالر 
موازنــة  دوالر،  مليــون  و350  عامــة،  موازنــة 

تطويرية.
االقتصاديــن  جمعيــة  رئيــس  وقــال 
موازنــة  إن  اللــه،  عبــد  ســمير  الفلســطينين، 
العــام املقبــل ســتفوق حاجــز 5 مليــارات دوالر 
ألول مرة في تاريخ فلسطن، ألسباب مرتبطة 
بتكلفة املصالحة، ودمج القطاع إداريا وعمليا 
اتصــال  خــالل  وأضــاف،  الغربيــة.  الضفــة  مــع 
هاتفي مع »العربي الجديد«، أن ســبع ســنوات 
مــن الحصــار واإلغــالق علــى قطــاع غــزة، أدت 
إلــى تراجــع كبيــر فــي مقومات الحيــاة، ووضع 
وتبعيــة  تراجــع  حالــة  فــي  املحلــي  االقتصــاد 
العــام  ســيحتاج  غــزة  »قطــاع  وتابــع  كبيــرة. 
القــادم إلــى إعــادة بنــاء مؤسســاته الحكوميــة، 
إلــى جانــب اســتعادة أرقــام النمــو االقتصادي، 
املرتفعــة،  والبطالــة  الفقــر  معــدالت  وخفــض 

وهذا بحاجة إلى أموال طائلة«.
إجمالــي  مــن  غــزة  اقتصــاد  حصــة  وتبلــغ 
الحالــي،  الوقــت  فــي  الفلســطيني،  االقتصــاد 
نحــو 5%، بينمــا كانــت تبلــغ قبــل العــام 2007 
قرابــة 30%، فيمــا بلغــت نســبة البطالــة حتــى 
نهايــة النصــف األول مــن العــام الجــاري، نحــو 

مدينتــي الضالــع ولحــج ثــم إلــى مدينــة عــدن، 
وتســيطر  االقتصاديــة.  اليمــن  عاصمــة  وهــي 
جماعة الحوثي على طريق صنعاء - الحديدة 
الــذي يعــد أهــم منافــذ الحركــة التجاريــة، كمــا 
تسيطر على ميناء الحديدة وهو ميناء اليمن 

وانعــدام  الفلســطيني،  اإلحصــاء  وفــق   %44.5
األمن الغذائي %75.

مــن جهتــه، اعتبــر الباحــث االقتصــادي مهنــد 
عقل أن الحكومة سترفع قيمة موازنتها العامة 
للســنة املاليــة القادمــة إلــى أكثــر مــن 5.5 مليــار 
دوالر، خاصــة مــع إعــالن الــدول املانحــة تقديــم 
للحكومــة  دوالر  مليــار   2.5 علــى  يزيــد  مبلــغ 

الفلسطينية خالل السنوات الثالث القادمة.
وقال »صحيح إن مؤتمر القاهرة حشــد مبلغا 
ماليــا يخصــص إلعــادة إعمــار غــزة، لكــن هــذا 
مــا  الوفــاق،  حكومــة  توقعــات  مــن  أقــل  املبلــغ 
املصاريــف،  مــن  جــزءًا  ســتتحمل  أنهــا  يعنــي 
كمــا يفتــرض بهــا )أي الحكومــة( توفيــر أمــوال 
فــي خطــة  مدرجــة  تكــن  لــم  تنمويــة،  ملشــاريع 

اإلعمار، لخفض نسب البطالة«.
ووفقا لدراسة املجلس االقتصادي الفلسطيني 
للتنميــة واإلعمــار، فــإن قطــاع غــزة بحاجة إلى 
مبلــغ 7.8 مليــار دوالر. ويــرى عقل أن الحكومة 
تعــول علــى تحقيــق إيــرادات ماليــة لخزينتهــا، 
مــا  القطــاع،  علــى  ســيطرتها  اســتعادة  بعــد 
يجعل من إمكانية وضع موازنة غير مسبوقة 

واردًا بشدة مطلع العام الجاري.
وتتمثل اإليرادات املحتملة، برســوم املعامالت 
الحكوميــة، والضرائــب والجمــارك الناتجة عن 
البضائــع الــواردة والصــادرة مــن وإلــى قطــاع 

غزة خالل العام املقبل.
التوافــق،  حكومــة  فــي  املاليــة  وزيــر  وقــال 
إن  املاضــي،  األســبوع  شــكري بشــارة، مطلــع 
حجــم اإلنفــاق الحكومــي علــى قطــاع غــزة فــي 
إلــى %50   %45 بــن  يتــراوح  الحالــي  الوقــت 
مــن ميزانيــة الســلطة الشــهرية، »وذلــك يشــكل 
أعبــاء جســيمة علــى أي دولــة أو حكومة تحت 
االحتــالل يصعــب تصــور اســتمراره وتحملــه 

على املدى الطويل«.

الرئيــس علــي البحــر األحمــر. وتتركــز غالبيــة 
مصانع القطاع الخاص اليمني في مدينة تعز 
تليهــا مدينــة عــدن ثــم مدينة الحديــدة ومدينة 
لحــج وجميعهــا تقــع في الخطوط التي تشــهد 
معارك شرســة بن الحوثين وجماعات قبلية 

من أبناء تلك املحافظات.
مجــال  فــي  وإب  ذمــار  محافظتــا  وتنشــط 
الزراعــة. وقــال مزارعــون لـ »العربي الجديد« إن 
منتجاتهم تتعرض للتلف بسبب عدم قدرتهم 

على تسويقها ونقلها إلى العاصمة.
وقال الخبير االقتصاديعبد املجيد البطلي، إن 
تعطل حركة نقل املنتجات يعني توقف نشاط 
اقتصادي وهذا بدوره يؤثر سلبا على معدالت 
الجديــد«:  »العربــي  لـــ  البطلــي،  وقــال  النمــو. 
القطــاع اإلنتاجــي والزراعــي تأثر بصورة أكبر 
بهذا الشلل الذي أصاب حركة النقل، بالتزامن 
مــع ذلــك توقفــت حركــة االســتيراد بشــكل كبيــر 
نتيجــة تزايــد املخــاوف واتســاع املخاطــر لــدى 

قطاع األعمال«.
وأشار البطلي إلى أن املصانع املحلية التابعة 
توزيــع  علــى  قــادره  غيــر  الخــاص  للقطــاع 
قدرتهــا  عــدم  وبالتالــي  منتجاتهــا  وتســويق 
وعلــى  العمالــة  علــى  يؤثــر  وهــذا  البيــع  علــى 
األسعار ويقلل من مساهمة القطاع الصناعي 

والتجاري في النمو االقتصادي.
وفــي ذات الســياق قــال شــهود عيان لـــ »العربي 
العاصمــة  بــن  الرئيــس  الخــط  إن  الجديــد« 
صنعاء ومدينة تعز )255 كم جنوبا(، بدا شبه 

خال من املركبات ووسائل النقل.
 وأكــد أحــد موظفــي الشــركات الخاصــة للنقــل 
البــري لـــ »العربــي الجديــد« - فضــل عــدم ذكــر 
اســمه- أن حركــة النقــل شــهدت تراجعــا كبيــرًا 
فــي أعــداد املســافرين. وأن الشــركة قلصــت مــن 
رحالتهــا عقــب عمليــة اعتقــال 40 راكبــا كانــوا 
علــى مــن حافلة ركاب تابعة إلحدى الشــركات 

الخاصة.

فلسطين نحو إقرار الحوثيون يعّطلون النقل البري باليمن
أكبر موازنة في تاريخها

صفقات

أخبار

أرباح وخسائر

المؤسسات  في  وفوضى  العام،  المال  في  وهدر  فساد 
مرحلة  إلى  العراق  دفع  سنوات،  مدار  على  كافة  الحكومية 
في  المتواصل  التراجع  بعد  والسيما  باالنهيار،  اقتصاده  تهدد  باتت  خطيرة، 

األسعار العالمية للنفط

تحقيق

100
100 مليار دوالر خسائر 

الفساد في العراق خالل عهد 
رئيس الوزراء السابق نوري 

املالكي، الذي سلم مهام منصبه 
منتصف أغسطس/آب  املاضي، 

وذلك بحسب رئيس الوزراء 
الحالي، حيدر العبادي.

مصر تفشل في 
تقليص خسائر السياحة

اقتصاد قطر األعلى 
نموًا في الشرق األوسط

األردن يشتري 3.75 
مليون برميل نفط

توقع معهد التمويل الدولي أن تســجل 
قطــر أعلــى معــدل نمــو للناتــج املحلــي 
اإلجمالــي فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، خــالل العــام الجــاري 
اإلمــارات  تليهــا   ،%6.1 بنســبة   2014
بنســبة 4.6% وســلطنة عمــان 4.5% ثــم 

السعودية 4.3% والبحرين %3.7.
التــي  الضخمــة،  املشــروعات  وتدعــم 
الجــاري  العــام  خــالل  قطــر  نجزهــا 

ُ
ت

املقبلــة،  الخمســة  األعــوام  مــدار  وعلــى 
إذ  املتوقعــة،  القويــة  النمــو  معــدالت 
تخصص قطر ما يربو على 180 مليار 
دوالر خــالل الفتــرة مــن 2014 إلى 2019، 
لتنفيــذ مشــروعات فــي البنيــة التحتية 
في سياق استعدادات الدولة الخليجية 
الستضافة مونديال كأس العالم 2022.

فــي  الدولــي،  التمويــل  معهــد  وأضــاف 
تقريــر صــدر أمــس، أن ليبيا ســتتصدر 
انكماشــا  تســجل  التــي  االقتصــادات 
بنســبة  الجــاري،  العــام  املنطقــة  فــي 
 %5 بنســبة  ســورية  تليهــا   ،%14.3
املعهــد  وقــال   .%1.7 بنســبة  والعــراق 
إن الجزائــر ستســجل نمــوًا فــي الناتــج 
املحلي اإلجمالي بنحو 3.3% في 2014 
قــد يحقــق  الــذي  متقدمــة علــى األردن، 
 %2.5 والكويــت   %2.9 وتونــس   %3

وإيــران   %2 ومصــر   %2.5 واملغــرب 
1.6% ولبنان %1.5.

الشــرق  تشــهد دول منطقــة  أن  وتوقــع 
مجتمعــة،  أفريقيــا  وشــمال  األوســط 
اإلجمالــي  املحلــي  الناتــج  فــي  نمــوًا 
 2014 فــي   %2.8 بنســبة  الحقيقــي 
املاضــي،  العــام  فــي   %2.7 مــن  ارتفاعــا 

وأن يرتفع إلى 3.4% في العام املقبل.
الســعودية  أن  إلــى  املعهــد  وأشــار 
ســتتصدر دول املنطقــة مــن حيــث قيمة 
 ،2014 فــي  اإلجمالــي  املحلــي  الناتــج 
بقيمة 777 مليار دوالر، تليها اإلمارات 
إيــران  بقيمــة 433 مليــار دوالر، تليهــا 
387 مليــار دوالر، ثــم مصــر بقيمــة 283 
مليــار دوالر والعــراق 214 مليار دوالر، 
واملغــرب  دوالر  مليــار   180 والكويــت 
 83 عمــان  وســلطنة  دوالر،  مليــار   111
مليــار دوالر، وليبيــا 51 مليــار دوالر، 
ولبنــان  دوالر،  مليــار   50 وتونــس 
مليــارا،   36 واألردن  دوالر،  مليــار   47
والبحرين 34 مليار دوالر، وسورية 32 

مليار دوالر.
وتوقــع التقريــر أن يبلــغ الناتــج املحلي 
تريليــون   3.152 للمنطقــة  اإلجمالــي 

دوالر في عام 2014.
)العربي الجديد، األناضول(

القاهرة ـ خالد المصري

فــي  الســياحة  بــوزارة  مســؤول  قــال 
مصــر، إن الحكومــة تســتهدف تحجيــم 
خــالل  الســياح  أعــداد  تراجــع  موجــة 
عــن  يقــل  ال  بمــا   2014 الجــاري  العــام 
6% عــن االنخفــاض الــذي حــدث العــام 
السياســية  األوضــاع  نتيجــة  املاضــي، 
االســتثنائية التــي شــهدتها مصــر بعد 

أحداث الثالثن من يونيو/حزيران.
لـــ  تصريحــات  فــي  املســؤول  وأضــاف 
»العربــي الجديــد«: »ال نســتهدف زيادة 
أعداد السياح. كل ما نرمي إليه في ظل 
األوضــاع الحاليــة هــو تقليــص نزيــف 
الســياحة عمــا كان عليــه العــام املاضي. 
تراجعت األعداد في 2013 بنسب هائلة 
ونســعى العــام الجــاري إلــى خفض هذا 
التراجــع فقــط، حتى ال نخســر كل شــيء 

لكن األمر يبدو مستحيال«.
وأشار إلى أن هذا التحدي يبدو صعبا 
للغايــة، وال يمكــن تحقيقــه خالل الفترة 
أعــداد  أن  خاصــة  العــام،  مــن  املتبقيــة 
السياح تراجعت خالل األشهر الثمانية 
األولــى مــن العــام الجــاري بنحــو %13 
مقابــل الفتــرة ذاتهــا مــن العــام املاضــي، 

ما يعني نتائج عكسية.
األشــهر  خــالل  الســائحن  عــدد  وبلــغ 
 6.3 نحــو  العــام  مــن  األولــى  الثمانيــة 
مليون ســائح، مقابل 7.2 مليون ســائح 

خالل نفس الفترة من العام املاضي.
وانخفــض عــدد الســياح الوافديــن إلــى 
مصــر خــالل العــام املاضــي كامــال إلــى 
9.5 مليــون ســائح، مقابــل 11.5 مليــون 

سائح في 2012.
وفقا للمسؤول الذي فضل عدم الكشف 
عن هويته، فإن وزارة السياحة املصرية 
تعمــل علــى تدشــن منتجــات ســياحية 
املقدمــة  الحوافــز  رفــع  مــع  جديــدة، 
املناطــق  بمطــارات  العــارض  للطيــران 
بجنــوب  وأســوان  األقصــر  فــي  األثريــة 
مصر. وقررت وزارة السياحة بالتعاون 
مع الشركة القابضة للمطارات املصرية، 
فــي  والهبــوط  الرســوم  تكلفــة  خفــض 
مطــاري األقصــر وأســوان 75% مقارنــة 
بمطــاري الغردقــة وشــرم الشــيخ شــرق 

وشمال شرق مصر.
وقــال إن اإليــرادات املتوقعــة مــن القطاع 
بنهايــة العام الجــاري لن تزيد على 6.5 
دوالر  مليــار   5.9 مقابــل  دوالر،  مليــار 

بنهاية العام املاضي.

إن  الخميــس،  أمــس  نفــط،  تجــار  قــال 
مصفاة البترول األردنية اشــترت 3.75 
)أحــد  الغــاز  زيــت  مــن  برميــل  مليــون 
أنــواع النفــط( للتســليم فــي الفتــرة مــن 
نوفمبر/تشــرين الثانــي إلــى فبرايــر/

شــباط مــن شــركة رويــال داتــش شــل، 
متعددة الجنسيات.

انترناشــونال  »شــل  أن  وأضافــوا 
الــذراع  إيســت« وهــي  تريدينــج ميــدل 
التجاريــة لشــل فــازت بالعطــاء بعالوة 
فــوق  للبرميــل  دوالر   3.79 تبلــغ 
متوســط أســعار الشــرق األوســط. ومن 
املقــرر تســليم شــحنات زيــت الغــاز فــي 
مينــاء العقبــة، املنفــذ البحــري الوحيــد 
وتبلــغ  األحمــر.  البحــر  علــى  لــألردن 
نسبة الكبريت 500 وحدة في املليون.

إن  ســنغافورة،  مقــره  تاجــر  وقــال 
فيمــا  اســتوردت  األردنيــة  الشــركة 
ســبق زيــت الغــاز الــذي يحتــوي علــى 
تبلــغ %0.5  الكبريــت  مــن  أكبــر  نســبة 
إلــى النوعيــة األفضــل  لكنهــا تحولــت 
الثانــي. وأضــاف  كانــون  ينايــر/  منــذ 

أن الشــركة كانــت اشــترت 3.75 مليــون 
فــي  للتســليم  الغــاز  زيــت  مــن  برميــل 
الفتــرة مــن أغســطس/آب إلــى أكتوبــر/
تشرين األول من بي.بي إنرجي بعالوة 
وقــال  للبرميــل.  دوالر   3.75 ســعرية 
التجار، إن الشــركة اشــترت 45 ألف طن 
من وقود الطائرات للتســليم في ميناء 
العقبة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى 
املجموعــة  مــن  األول  ديســمبر/كانون 
وذلــك  الكويتيــة،  املســتقلة  البتروليــة 
للطــن.  دوالر   19.27 ســعرية  بعــالوة 
احتياجاتــه  معظــم  األردن  ويســتورد 
إلــى  ويســعى  الخــارج،  مــن  النفطيــة 
النفــط  مــن  بالكامــل  مــوارده  توفيــر 
العراقــي مــن خــالل خــط أنابيــب يربــط 
بــن البصــرة )جنــوب العــراق( ومينــاء 
الخــط  وســيكون  األردنــي.  العقبــة 
الجديــد، نافذة تســويق النفط العراقي 
في األســواق العامليــة من جهة، وموردًا 
مــن  بالطاقــة  الفقيــر  لــألردن  أساســّيا 

جهة أخرى.
)رويترز(

أوضاع العراقيين االقتصادية 
عرضة لالنهيار نتيجة الفساد 
الحكومي )فرانس برس(

الحوثيون 
يشكلون لجان 
تفتيش على 
أغلب الطرق 
)األناضول(

قال مصدر في 
صناعة النفط أمس، 
إن السعودية ضخت 

9.70 مليون برميل 
من النفط يوميًّا في 
سبتمبر/أيلول، ارتفاعًا 

من 9.597 مليون برميل 
يوميًّا في أغسطس/

آب. لكنه أضاف أن 
كمية الخام التي أمدت 

بها السوق تراجعت 
إلى 9.36 مليون برميل 
يوميًّا في سبتمبر من 

9.688 مليون برميل 
يوميًّا في أغسطس/ 

آب. وقد تختلف 
الكمية المطروحة 

في السوق عن حجم 
اإلنتاج بناء على الحركة 

من وإلى المخزون.

نفط

تعطل حركة النقل عّرض 
البضائع للتلف وخلق حالة 

من شح المواد 

من المتوقع أن تتجاوز 
الموازنة الفلسطينية التي 
بدأت الحكومة مشاورات 
بشأنها مع البنك الدولي، 

نحو 5 مليارات دوالر، 
بزيادة 800 مليون دوالر

متوسط اإلنفاق على 
المؤسسات الحكومية 

يتجاوز 400 مليون دوالر

من أرجاء الوطن

تقريرتقرير
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ناقلة نفط في عرض البحر )فرانس برس(



باريس ـ منى السعيد

عمــالق  مصــرع  حادثــة  أثــارت 
توتــال  شــركة  رئيــس  النفــط، 
كريســتوف  الفرنســية،  النفطيــة 
دومارجــوري، ضّجــة فــي األوســاط السياســية 
واالقتصادية الفرنســية والعاملية، نظرًا ملكانة 
خــالل  بــه  اضطلــع  الــذي  والــدور  الرجــل  هــذا 

سنوات في إدارة مجموعة توتال. 
حادثــة  فــي  مصرعــه  دومارجــوري  ولقــي 
اصطدام طائرته بجرافة في مطار »فنوكوفو« 
زالــت  ومــا  موســكو،  الروســية  بالعاصمــة 

التحقيقــات جاريــة حتــى اآلن. ودومارجــوري، 
إلــى  ينتمــي  كان  عامــا،   63 العمــر  مــن  البالــغ 
عائلــة فيهــا عــدد مــن الدبلوماســين ورؤســاء 
شركات، ومرت حياته في مجال األعمال بعدة 
أثــارت ضجــة عامليــة، ومنهــا تهــم  منعطفــات 
فســاد فــي صفقــات كبيــرة، إال أنــه حصــل علــى 

البراءة في نهاية األمر. 
للشــركة  املاليــة  اإلدارة   1974 عــام  وتولــى 
الفرنســية للنفــط التــي أصبــح اســمها توتــال، 
وأصبــح   ،1992 عــام  اإلداريــة  اللجنــة  ودخــل 
مديرًا عاما لتوتال الشرق األوسط عام 1995. 
فــي  مميــزة  بعالقــات  النفــط  عمــالق  ويتمتــع 

الغــذاء«. وبعــد ثمانــي ســنوات مــن االتهامــات 
والدعوات، برأت املحكمة دومارجوري. 

علــى  الفئــات  جميــع  مــن  املســؤولون  وأجمــع 
التــي تركهــا دومارجــوري،  الكبــرى  الخســارة 
بعد أن أسس لتعاون كبير مع عدد من الدول. 
برقيــات  فــي  املســؤولن  مــن  العديــد  وتوقــف 
التعزية عند شخصية دومارجوري »الفريدة« 
وكان  وصراحتــه.  أعمــال،  كرجــل  وإداراتــه 
زمالؤه يســمونه »الشــنب الكبير أو أبو شنب« 
بسبب شاربه الكبير. وأشاد الرئيس الفرنسي 
فرانســوا هوالنــد فــي برقيــة التعزيــة »بموهبة 
مؤكــدًا  توتــال«،  إدارة  كرئيــس  دومارجــوري 

العالــم العربــي، وتولــى إدارة توتال عام 2007، 
ملــدة  لالســتجواب  إيقافــه  تــم  تعيينــه  وبعــد 
فســاد  »صفقــة  عــن  مزاعــم  بســبب  ســاعة   24
مــع إيــران«. كمــا وجهــت لــه اتهامــات فــي إطــار 
مــا ســمي بـــ »فضيحــة برنامــج النفــط مقابــل 

املجموعــة  هــذه  عــن  »بتميــز  يدافــع  كان  أنــه 
العمالقــة«. وجــاء فــي بيــان الرئاســة الفرنســية 
»إن الرئيس استقبل بذهول وحزن نبأ مصرع 
للصناعــة  حياتــه  كــرس  الــذي  دومارجــوري 
الفرنســية، وتطويــر مجموعــة توتــال ورفعهــا 

إلى مستوى الشركات العاملية الكبرى«. 
وركزت وسائل اإلعالم الفرنسية على الحادث 
مطــار  فــي  مارجــوري  بحيــاة  أودى  الــذي 
»فنوكوفو« بموسكو، والذي نجم عن »إهمال 
نقلــت  كمــا  املطــار،  إدارة  قبــل  مــن  جنائــي« 
وعامليــة  فرنســية  فعــل  ردود  اإلعــالم  وســائل 

وتفاصيل أخرى عن الحادثة.

مرت حياته في مجال 
األعمال بعدة منعطفات 

أثارت ضجة عالمية
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عمالق النفط يثير ضجة عالمية حيًا وميتًا

من اآلخر

بشرى
المشروعات الخيرية تستهويني

طواقم فلسطينية تشارك في إدارة معابر غزة

املشــروعات  فــي  للمشــاركة  اســتعدادك  عــن  أخيــرًا  أعلنــِت  ملــاذا   ■
واألعمال الخيرية؟

طبيعــة شــخصيتي تميــل إلــى العمــل اإلنســاني الــذي يخــدم 
النــاس، وأبحــث منــذ فتــرة عــن مثــل هــذه المشــاريع وانتظــرت 
تعــود  أعمــال  فــي  للمشــاركة  المناســبة  الفكــرة  أو  الفرصــة 
بالفائــدة علــى المجتمــع، حتــى وجــدت فكــرة متميــزة وهــي 
تجميع مقتنيات الفنانين والفنانات التي يرغبون في التبرع 
بها ثم بيعها، وأتمنى تفعيل المشروع وانتشاره وأن يتحقق 
الهــدف المرجــو منــه لكــي تعــم فائدتــه علــى الجميــع ويعــود 

 في مصر.
ً
باآلثار اإليجابية على الفئات األكثر احتياجا

■ نرجو إلقاء الضوء على املشروع، وما هي أسباب اختياره؟
تشــمل الفكرة الرئيســية للمشــروع إقامة مزاد خيري علني كل 
فتــرة لبيــع مقتنيــات الفنانيــن مــن مالبــس وإكسســوارات وكل 
مــا يمكــن أن يقــدم كتبرعــات، ويتــم تخصيــص حصيلــة البيــع 
لصالــح األعمــال الخيريــة، وســبب اختيــار هــذا المشــروع دون 
غيــره هــو اإلقبــال الكبيــر مــن الجمهور على اقتناء أي شــيء له 
عالقة بشخص الفنان وحياته، وهذه الفكرة منتشرة في الغرب 
حيــث يقبــل كثيــر من الفنانين العالمييــن على بيع مقتنياتهم 
 مــا يتــم االســتفادة 

ً
لصالــح المجتمــع، ولكــن الحظــت أن كثيــرا

مــن مقتنيــات الفنانيــن بعــد أن يرحلــوا، لكــن مشــروعي يتبنى 
طــرح الفنانيــن الحالييــن مقتنياتهــم للجمهــور، وبحضورهم 

إن سمح وقتهم، لتشجيعهم على شرائها.

■ وملاذا بدأِت هذا املشروع بفستان زفافك؟
ألنــه يعنــي الكثيــر بالنســبة لــي، ففســتان الزفــاف يكــون هــو 
األكثــر أهميــة ويعــد مــن بيــن الذكريــات األقــوى واألهــم فــي 
حيــاة كل امــرأة، ومــن جانبــي هــو بالفعــل كذلــك، ومــن هــذا 
المنطلــق قــررت أن يكــون فســتان زفافــي هــو االنطالقــة لهــذا 
المشــروع الــذي أتمنــى مــن اللــه أن تصــل ثمــاره إلــى الجميع، 
وإلــى مــن يحتــاج، وأن يعــود علــى مــن سيشــارك فيــه بالنفــع 

في الدنيا واآلخرة.

■ وهل قمِت بدعوة نجوم الوسط الفني والشخصيات العامة للمشاركة 
في هذا املشروع، وما هي وسائل الترويج له من وجهة نظرك؟

بعــض  مــع  وتحدثــت  للمشــروع  بالترويــج  قمــت  بالفعــل 
 بالفكــرة وقمــت بالترويــج 

ً
الزمــالء بخصوصــه ورّحبــوا جــدا

، فقد تمت استضافتي في أحد البرامج اإلعالمية 
ً
له إعالميا

وتحدثت عن الفكرة التي القت قبواًل من معظم الفنانين.

■ ومــن هــم النجــوم الذيــن رحبــوا بالفكــرة وسيشــاركون فــي التبــرع 
بمقتنياتهم؟

عــن  اإلعــالن  ســيتم  وآخــرون  علــوي  وليلــى  يســرا  الفنانــة 
 للترويج لهذا المشروع النبيل.

ً
أسمائهم قريبا

مــن  املــادي  العائــد  لهــا  التــي ســيذهب  األنشــطة  نوعيــة  هــي  ومــا   ■
املشروع؟

األعمــال  لصالــح  المشــروع  هــذا  مــن  العائــد  ســيخصص 
الخيريــة، ومــن بينهــا حفــالت الزفاف الجماعيــة التي أرى أن 

 سامية.
ً
 وقيما

ً
لها أهدافا

■ دائمــًا مــا نــرى الفنــان يقبــل علــى مشــاريع اســتثمارية خاصــة بــه 
لتأمني مستقبله، فلماذا لم تتقدمي بفكرة مشروع شخصي تجاري 

يؤمن مستقبلك؟
أفــكار المشــاريع التجاريــة كثيرة وموجــودة ومن الممكن أن 
ألجأ إليها في أي وقت، ولكن كل ما يشغلني هو تقديم فكرة 
نبيلــة لهــا قيمــة اجتماعيــة تــزرع فينــا المعانــي اإلنســانية، 
فــي  فكــرت  فعندمــا  لــذا  الجميــع،  علــى  الجيــد  األثــر  وتتــرك 
مشروع كانت أول األمور التي اتجهت إليها، إسعاد اآلخرين 
مــن المحتاجيــن وال يجــدون من يســاعدهم، وإن كان ســعادة 

المشاركين في المشروع ستكون أكبر بكثير.

■ هــل هــذا املشــروع ســيكون األخيــر لــك أم أنــه بدايــة ملشــاريع خيريــة 
أخرى سنراها في املستقبل؟

، وأرى 
ً
 أن يكــون العائــد لهــذا المشــروع جيــدا

ً
أتمنــى حاليــا

فــي  أخــرى  أفــكار  لتنفيــذ  ســيدفعني  الــذي  هــو  نجاحــه  أن 
أتوقعــه، سيشــجعني  الــذي  النجــاح  أالقــي  فلــو  المســتقبل، 
بالتأكيــد علــى اســتكمال طريقــي والبحــث عــن أفــكار جديــدة 
الجميــع  علــى  لتعــود  وأنفذهــا  ألطرحهــا  تقليديــة  وغيــر 

بالخير.

أكدت الفنانة المصرية بشرى على أهمية مشاركة الفنانين في 
المشروعات الخيرية ذات المردود اإليجابي على المجتمع

أجراه  محمد عليحوار

رئيسة البرازيل المنتهية واليتها، ديلما روسيف، 
المرشحة لوالية جديدة، ركزت في حملتها 

االنتخابية الرئاسية على الزيادة في الرواتب 
كمحرك للنمو االقتصادي.

بحث الرئيس الروسي فالديمير بوتين، مع ولي 
عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، أمس، 

سبل التعاون بين روسيا واإلمارات في مجال 
االستثمارات والطاقة.

قال وزير الشؤون املدنية الفلسطيني، حسن الشيخ، إن 
طواقم فلسطينية تستعد في الوقت الحالي، للمشاركة في 

إدارة املعابر مع قطاع غزة، خالل الفترة املقبلة. وأضاف 
الشيخ، في تصريحات إلذاعة محلية فلسطينية أمس، أن 

حكومة التوافق الوطني الفلسطينية تعكف في الوقت 
الحالي، على تدريب وتجهيز الطواقم التي ستساهم في 

تسيير حركة املعابر، بالتنسيق مع االحتالل اإلسرائيلي، 
واألمم املتحدة. ويشرف الشيخ، بشكل مباشر على ترتيبات 
إعادة اإلعمار، والتنسيقات املدنية بن السلطة الفلسطينية 

واإلسرائيلين، سواء في ما يخص املعابر، أو ترتيبات دخول 
مواد البناء، أو شؤون العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل.

تقرير

يوميات

لم يمنع الغزو 
األميركي زراعة 
األفيون وتجارة 

الهيروين في 
أفغانستان. وفقًا 
للتقرير األخير الذي 

قدمه المفتش 
العام إلعادة إعمار 

أفغانستان لإلدارة 
األميركية

لندن ـ موسى مهدي

بعــد قرابــة عقــد ونصــف مــن الغزو 
وإنفــاق  ألفغانســتان  األميركــي 
ترحــل  دوالر،  ترليونــي  مــن  أكثــر 
الجيــوش األميركيــة وتتــرك أفغانســتان أكثــر 
إرهابا، وطالبان أقوى وأثرى مما كانت عليه، 
حيــث تمكنــت طالبان خــالل الوجود األميركي 
من بناء إمبراطورية تجارية ضخمة من زراعة 
زهــرة الخشــخاش التــي تنتــج األفيــون، ومــن 
واملشــتقات  واملورفــن  الهيرويــن  تصنيــع  ثــم 
الســامة األخرى.  وحســب التقرير األخير الذي 
رفعــه املفتــش العام إلعــادة إعمار أفغانســتان، 
فعلّيــا  خســرت  أميــركا  ســبوكو،فإن  جــون 
الحــرب التــي أعلنتهــا علــى تجــارة األفيون في 
أفغانســتان بعد إنفاقها 7.8 مليار دوالر، كما 
الــذي  اإلرهــاب  علــى  القضــاء  أهــداف  خســرت 
جــورج  الســابق،  الرئيــس  إدارة  عنــه  أعلنــت 

بوش، في عام 2001.
يقــول التقريــر، الصــادر يــوم الثالثــاء املاضــي 
وقدم للكونغرس وســلطات مكافحة املخدرات 
االميركيــة، إن إنتــاج األفيــون فــي أفغانســتان 
ارتفع إلى أعلى معدالته في أفغانســتان خالل 
عــام 2013، كمــا أن املســاحات  املزروعــة بهــذا 
النبات الســام القاتل، تضاعفت منذ عام 2001 

الذي غزت فيه أميركا أفغانستان. 
وأشار التقرير الى أن حركة طالبان وعصابات 
املافيــا املســلحة الصغيرة األخــرى، تحقق اآلن 
 أكبــر مــن مبيعــات األفيــون أكثــر مــن أي 

ً
دخــال

وعصاباتهــا  طالبــان  وتبيــع  مضــى.  وقــت 
املنظمــة منــذ مــدة األفيــون فــي شــكل منتجــات 
مثل الهيروين واملورفن بداًل من بيعه كأفيون 
طالبــان  حركــة  فــإن  التقريــر،  وحســب  خــام. 
اســتخدمت التقنيــات الحديثــة التــي جلبتهــا 
الزراعــي  اإلنتــاج  لتحويــل  املتحــدة  الواليــات 
فــي أفغانســتان مــن زراعــة األفيــون الــى زراعــة 
الجدبــاء  األراضــي  فــي ري  أخــرى،  محاصيــل 

والتوسع أكثر في زراعة األفيون. 
وفــي الصعيــد ذاته، يقول تقريــر األمم املتحدة 
إن  والجريمــة،  باملخــدرات  الخــاص  األخيــر 
املزارعــن فــي أفغانســتان  زادوا مــن مســاحات 
األخيــرة،  الســنوات  فــي  األفيــون  زراعــة 
فــي  املخــدرات  برنامــج مكافحــة  إعــالن  ومنــذ 
أفغانســتان. وحســب تقرير األمم املتحدة، فإن 

املزارعن األفغان، زرعوا األفيون في مساحات 
تقــدر بحوالــى 209 آالف هكتــار« حوالــي 515 
ألــف فــدان« فــي العــام املاضي. وهــذا املعدل من 
املســاحات املزروعــة يفــوق مســاحات األفيــون 
املزروعــة فــي عــام 2012 بنســبة 36%. وبلغــت 
ألــف   154 املزروعــة  األفيــون  نبــات  مســاحات 
هكتــار فــي عــام 2012 و193 ألف هكتار في عام 

 .2007
وتشــير تقديــرات املفتــش العــام ســبوك الــى أن 
بــات  الجــاري  للعــام  األفيــون  حصــاد  موســم 
على األبواب، ومن املحتمل أن يكون املحصول 

الجديد أكبر من العام املاضي. 
مــن جانبــه يقــول تقريــر اســتراتيجية مكافحة 
باتــت  إن كابــول  األميركــي األخيــر،  املخــدرات 
أفغانســتان  وإن  عاملّيــا  األفيــون  عاصمــة 
تنتــج حاليــا حوالــي 80% مــن األفيــون عاملّيــا. 

ومعلوم أن األفيون يتم تصنيعه الى مخدرات 
مــن  أخــرى   ومشــتقات  واملورفــن  الهيرويــن 
فــي  الشــباب  أدمغــة  تســمم  التــي  املخــدرات 

العواصم الغربية. 
وتقدر األمم املتحدة قيمة األفيون الخام الذي 
تنتجه أفغانستان بحوالي 950 مليون دوالر، 
ولكن حينما يحول هذا األفيون الى مشتقات 
يتــم تصنيعــه وبيعــه  أي  األخــرى،  املخــدرات 
فــي األســواق الغربيــة،  فــإن قيمتــه تتضاعــف 
الــى أكثــر مــن عشــرة مليــارات دوالر. وحســب 
الخــام  األفيــون  فــإن  الحالــي،  اإلنتــاج  معــدل 
بــات يعــادل نســبة 5.0% مــن إجمالــي الناتــج 
 20 حوالــي  البالــغ   أفغانســتان  فــي  املحلــي 
مليــار دوالر، ولكــن بحســاب األفيــون املصنــع 
فــإن قيمتــه تعــادل حوالــي 15% مــن إجمالــي 
التوســع  هــذا  أن  ويذكــر  األفغانــي.   الدخــل 

األفيــون  مــن  املتحقــق  والدخــل  اإلنتــاج  فــي 
فــي أفغانســتان يناقــض تمامــا اســتراتيجية 
أعلنــت  التــى  الصناعيــة  الثمانــي  مجموعــة 
عنهــا فــى يونيو/حريــزان العــام املاضــى فــى 
قمتها التى عقدت في إيرلندا الشمالية. حيث 
دعــا قــادة العالم الصناعي الى ضرورة اتخاذ 
األفيــون  زراعــة  لخفــض  إضافيــة  إجــراءات 
ونشاطات املخدرات فى العالم وخصوصا فى 
أفغانستان. وتبحث الواليات املتحدة والدول 
الغربيــة املتحالفــة فــي الحــرب ضــد اإلرهــاب 
فاعلــة  وســائل  إيجــاد  فــي  أفغانســتان  فــي 
لبناء اقتصاد يعتمد على دعائم غير فاســدة 
الســياحة  وتنشــيط  املحاصيــل  زراعــة  مثــل 
املخــدرات  تجــارة  أن  ويالحــظ  والتجــارة. 
األفغانيــة لهــا بــاع طويــل فــي إفســاد الساســة 
والســيطرة عليهــم عبــر الرشــى والتســهيالت 
علــى  الســيطرة  لطالبــان  تتيــح  كمــا  املاليــة، 
النشــاط التجــاري فــي كابول ومعظــم املناطق 

في أفغانستان. 

مصانع المخدرات:
وحركــة  املنظمــة  الجريمــة  عصابــات  كانــت 
شــكله  فــي  األفيــون  محصــول  تبيــع  طالبــان 
الخام الى مافيا املخدرات الدولية ومن بينها 
بدورهــا  تقــوم  التــى  والروســية  اإليطاليــة 

بتحويله الى مخدرات الهيروين واملورفن.
ولكن فى اآلونة األخيرة برعت أملافيا األفغانية 
الــى  وتحويلــه  محلّيــا  األفيــون  تصنيــع  فــى 
مشــتقات الهيرويــن واملورفــن وتصديــره الــى 
أســواق أوروبــا وآســيا والشــرق األوســط عبــر 
إيــران وباكســتان ودول آســيا الوســطى.  وال 
قليلــة  بكميــات  إال  األفغانــى  األفيــون  يصــدر 
الــى األســواق األميركيــة التــى تســيطر عليهــا 

عصابات أملافيا املكسيكية والكولومبية. 
الــى   الروســية  البرافــدا  صحيفــة  ونســبت 
الهيئــة الفدراليــة ملكافحة املخدرات الروســية، 
عهــد  فــي  أقــل  كان  األفيــون  إنتــاج  إن  قولهــا 
بدرجــة  ازداد  وأنــه   2001 عــام  قبــل  طالبــان 
كبيــرة بنســبة تصــل إلــى 40 مــرة مــع انتشــار 

القوات األميريكية في أفغانستان.
مــزارع  ماليــن  أربعــة  إن  الهيئــة  وقالــت 
أو  ثلــث  وأن  األفيــون،  زراعــة  فــي  متورطــون 
نصــف ســكان أفغانســتان يعملــون فــي عملية 
إنتــاج املخــدرات.  وقالــت الصحيفــة، إنــه وفقــا 
ألجهــزة املخابــرات الروســية، فــإن هنــاك 2000 
معمــل فــي أفغانســتان إلنتــاج املخــدرات، وأن 
أكثــر مــن أربعة مالين شــخص متورطون في 

تجارة املخدرات. 
كيفيــة  عــن  الصحيفــة  تحدثــت  الختــام  وفــي 
حمايــة روســيا من املخــدرات األفغانية، قائلة، 
إنــه يجــب العمــل فــي شــمال أفغانســتان حيث 
والطاجيكيــة،  األوزبكيــة  العرقيــات  توجــد 
أوضاعهــا  تحســن  ينبغــي  أنــه  موضحــة 

االقتصادية وتوفير فرص عمل لها.

حرب األفيون:
التاســع،  القــرن  فــي  الهنــد  اســتعمار  بعــد 
عجــزت بريطانيــا عــن فــرض ســيطرتها علــى 
وهــي  القــذرة،  الحــرب  الــى  فلجــأت  الصــن. 
زهــرة  بزراعــة  قامــت  حيــث  املخــدرات،  حــرب 
الخشــخاش التي يصنع منها األفيون. وبدأت 
تصنع هذا األفيون وترسله الى الصن، فأدمن 
الصينيون استخدام األفيون، وتفكك املجتمع 
الجيــش.  الفقــر وتضعضــع  وارتفــع  الصينــي 
ومــن ثــم تمكنت بريطانيا مــن فرض اتفاقيات 
مجحفــة علــى الصــن، كما تم اســتعمار هونج 
الغربيــة   املخابــرات  اتخــذت  ثــم  ومــن  كونــج 
جزيــرة  األميركيــة،  املخابــرات  رأســها  وعلــى 
هونــج كونــج مركــزًا لتوزيــع األفيــون في كامل 

آسيا ضمن الحرب الكورية وحرب فيتنام.

إمبراطورية المخدرات األفغانية
طالبان تزداد ثراًء من تجارة األفيون

المساحات المزروعة 
بزهرة األفيون ارتفعت من 

154 الى 209 آالف هكتار 
في العام الماضي

العصابات األفغانية أنشأت 
شبكات توزيع في أوروبا 
عبر إيران والشرق األوسط

وجهت الســلطات القضائية في موســكو 
تهما بغســيل األموال والتهرب من الضرائب 

إلى سلســلة مطاعم ماكدونالد في روســيا. 
وذلك وفقا لتقرير نشــرته صحيفة »واشــنطن 

بوســت« األميركية، ونقله اتحاد خبراء 
الجرائم املالية. 

كما أجرت الســلطات الصحية فحصا على 
أكثــر مــن 200 مطعــم من مطاعم ماكدونالد في 

أنحاء روســيا، وذلك حســبما ذكرت الشركة 
من مقرها في أميركا. كما غرمت الســلطات 

الروســية يوم األربعاء أحد محالت ماكدونالد 
3600 دوالر ملخالفــات قانونية. 

أعلنت مصادر الشــرطة االســترالية أنها 
الحظت وجود نشــاط لعصابات املخدرات 

املكســيكية في املدن الكبرى بأســتراليا، مثل 
ســيدني.وقالت هيئة مكافحة الجريمة، في 
بيــان علــى موقعها، إن عصابات املخدرات 
املكســيكية بدأت تفكر في اختبار الســوق 

االســترالي لتسويق الكوكاين. 
وحســب بيانات تقدير نشــرتها الهيئة، فإن 
ســعر كيلوجرام من الكوكاين في أســتراليا 

يســاوي 250 ألف دوالر أســترالي مقارنة 
بســعره في أميركا الذي يعادل 35000 دوالر 

أسترالي. 

لندن ـ العربي الجديد

انتشرت في األونة األخيرة جرائم مالية 
املصــارف  عالــم  فــي  معروفــة  تكــن  لــم 
واملــال، وهــي جرائــم تخــص أخالقيــات 

املهنة واألمانة املصرفية.
بعــض  قيــام  الجرائــم  تلــك  بــني  مــن 
الحســابات  بســرقة  البنــوك  موظفــي 
يقــوم  حيــث  البنــك،  لعمــالء  املصرفيــة 
املصرفــي بإعــداد كشــف بيانــات ماليــة 
الــذي ينــوي ســرقته،  مــزورة للحســاب 
ويرســل البيانــات املــزورة إلــى صاحــب 
الحساب، فيما يحتفظ للبنك بالحساب 
الحقيقي املســروق. أي أنه يعد كشــفني 
ماليــني للحســاب، أحدهمــا للبنــك وآخــر 
الحســاب. ويطمئــن صاحــب  لصاحــب 
الحســاب أن أموالــه فــي البنــك علــى مــا 
للســحوبات  قائمــة  يتســلم  ألنــه  يــرام؛ 
واملدخالت في الحســاب كما هي. ولكن 
فــي الواقــع فــإن املوظــف يقــوم بســرقة 

الحساب باالتفاق مع آخرين. 
إحــدى هــذه الجرائــم جــرت محاكمتهــا 
فــي دبــي. حيــث قام موظــف أحد البنوك 
إيرانــي.  أعمــال  رجــل  بســرقة حســاب 
رجــل  فــإن  االتهــام،  حيثيــات  وحســب 
األعمال تســلم البيانات املالية لحسابني 
يملكهما في البنك اإلماراتي عبر مديرة 
حســابات  يديــر  موظــف  مــن  مكتبــه 
البنــك، وحينمــا اضطــر  فــي  الشــركات 
إلــى  ذهــب  التفاصيــل  بعــض  ملراجعــة 
البنــك ووجــد موظفًا آخر، وحينما طلب 
منه كشــف الحســاب فوجئ أن البيانات 
التــي  البيانــات  عــن  مختلفــة  املاليــة 
. وحينما تمت املراجعة مع 

ً
تسلمها أوال

مديــر البنــك وجــد أن أكثــر مــن مليونــي 
درهم سرقت من حسابه. 

ماكدونالد 
في 

القفص

عصابات 
مكسيكيّة

سرقة الحسابات
أعلــن وزيــر التنميــة املحلية املصري، 
مــن  االنتهــاء  تــم  أنــه  لبيــب،  عــادل 
تســليم وتشــغيل 78 وحــدة صحيــة 
فــي 24 محافظــة بتمويــل مــن االمــارات بنحــو 
بعــد  دوالر(  مليــون   35( جنيــه  مليــون   250
والخدمــات  املرافــق  توصيــل  مــن  االنتهــاء 

للوحدات الصحية الثماني املتبقية.

للمعــرض  املنظمــة  اللجنــة  قالــت 
الداخلــي  األمــن  ألنظمــة  الدولــي 
إجمالــي  إن   ،»2014 قطــر  »ميليبــول 
الشــركات  مــع  أبرمــت  التــي  الصفقــات  قيمــة 
التــي  املعــرض،  فعاليــات  خــالل  العارضــة، 
اســتمرت 3 أيام، بلغت نحو 309 مليون ريال 

قطري )85 مليون دوالر(.

أكــد رئيــس هيئــة التنميــة الصناعية 
ان  جابــر،  إســماعيل  املصــري، 
مــع  مؤخــرًا  املوقــع  البروتوكــول 
آليــة  يتيــح  العمرانيــة  املجتمعــات  هيئــة 
ثابتــة ومســتقرة لطــرح االراضــي الصناعيــة 
التخطيــط  عمليــة  يســهل  مــا  باســتمرار، 

والطرح لخدمة أهداف التنمية الصناعية.

أشرف سلمان  وزير االستثمار املصري، 
أكد أن مصر يتم تأهيلها حاليا لكي تكون 

بيئة عاملية لالستثمار، وتستهدف معدالت 
نمو تفوق 7 و8% خالل السنوات القادمة، في 

إطار خطط محددة سلفا.

تيم كوك  الرئيس التنفيذي لشركة 
آبل، قال »إن الشركة تعتزم فتح 25 متجرًا 

للتجزئة في الصن، في غضون العامن 
املقبلن. وأضاف »أن آبل تملك حاليا 15 

متجرا في البالد«.

كامل محادين  رئيس سلطة منطقة 
العقبة االقتصادية الخاصة، أكد أن العقبة 

ستصبح عاصمة اقتصادية مهمة في 
املنطقة؛ ملا تمتلكه من مقومات وحوافز، 

جعلتها بيئة استثمارية منافسة على 
مستوى اإلقليم، الستقطاب رؤوس األموال 

واملشاريع الكبرى.

عبد العزيز الغرير  الرئيس التنفيذي 
ملصرف املشرق ورئيس اتحاد مصارف 

اإلمارات، فاز بجائزة »مبدع عام 2014« من 
جوائز »جلف بيزنس«، لتضاف إلى جائزة 

»اإلنجاز العمري« التي حصل عليها في 
وقت سابق من العام الحالي.

مؤتمر ومعرض مواصفات قطر 
لإلنشاء 2014  تنظمه وزارة البيئة 
يوم األحد املقبل في مركز قطر الوطني 

للمؤتمرات، بمشاركة العديد من الشركات 
واملؤسسات املتخصصة في املجال العقاري. 

ندوة منتدى اإلجراءات الرقابية 
إلدارة المخاطر  يعقدها اتحاد املصارف 
العربية يوم 30 أكتوبر/تشرين األول الحالي 
في مدينة شرم الشيخ، شمال شرق العاصمة 

املصرية القاهرة، بمشاركة عدد كبير 
من قيادات ومسؤولي املصارف العربية، 

والخبراء، بهدف بحث التحديات التي تواجه 
هذا القطاع في الفترة الراهنة.

أسماء في األخبار

أجندة اليوم

خدمات

محمد بوهريد

لــدى  للمغــرب  ترســم  صــورة  أي 
املســتثمرين األجانــب باحتــدام الجدل 
رســمية  ومؤسســة  الحكومــة  بــني 
بشــأن معدل النمو املتوقع في 2014؟ 

بكل تأكيد، لن تكون صورة جيدة.
تبايــن  املســتثمرون  يتفهــم  قــد 
يتــم  التــي  االقتصاديــة،  املؤشــرات 
وأحــزاب  الحكومــة  بــني  لهــا  الترويــج 
ة السياســة 

َّ
املعارضة، فقد مضت ُســن

يبشــر  الســلطة  مــن  طبــع  التفــاؤل  أن 
املعارضــة  تلعــن  فيمــا  أفضــل،  بغــد 
األوضاع، وتقرع أجراس خطر محدق 
يرقــى فــي بعــض األحيــان إلــى إفالس 

وشيك للبالد. 
غيــر أن حــرب األرقــام الدائــرة رحاهــا 
املغــرب بخصــوص توقعــات  فــي  اآلن 
النمــو للعــام الجــاري خرجــت عــن هــذه 
مؤسســتني  بــني  تــدور  ألنهــا  العــادة، 
واملندوبيــة  الحكومــة  رســميتني: 
السامية للتخطيط، املؤسسة الرسمية 
املكلفة باإلحصاء. ورغم أن الجدل بني 
الطرفــني ليــس جديــدًا، فإنــه احتــدم في 
اآلونة األخيرة بسبب تفاوت كبير غير 
مألــوف فــي توقعــات النمــو فــي البــالد. 
ففي حني تؤكد الحكومة أنها ستحقق 
العــام، تتشــاءم  هــذا  نمــوًا يناهــز %4 
إلــى  النســبة  املندوبيــة وتخفــض هــذه 
2.5% فقــط. وينطبــق هذا التباين على 
باقــي املؤشــرات؛ مثــل عجــز امليزانيــة، 
وعجــز امليــزان التجــاري، إضافــة إلــى 
معــدل البطالــة الــذي تقــول املندوبية إنه 
يفوق 10%، في حني ترى الحكومة أن 
 
ً
هذه النسبة مبالغ فيها، وتتبنى معدال

في حدود %9.2.
في شتاء 2011، عرف املغرب صراعًا 
الحليمــي،  أحمــد  بطــاله  كان   

ً
مماثــال

املندوب السامي للتخطيط، والحكومة، 
عبــاس  وقتهــا  يقودهــا  كان  التــي 
الفاســي. فــي تلــك األثنــاء، استفســرُت 
الحليمي عن أسباب هذا التباين املثير 
للجــدل، فأجــاب: »نحــن نقــول مــا هــو 
كائن، وهم )يقصد الحكومة( يقولون 
مــا ســيفعلون«. وبصــرف النظــر عــن 
الطــرف صاحــب األرقــام األكثــر دقــة، 
فــإن املغــرب ســيكون الخاســر األكبــر 
مــن هــذا الصــراع؛ ذلــك أن مؤسســات 
عامليــة مرموقــة، وفــي مقدمتهــا البنــك 
الدولي، وصندوق النقد الدولي، إضافة 
إلــى وكاالت التصنيــف االئتماني التي 
التبايــن، قــد  بــدون شــك، هــذا  تراقــب، 
تنتابهــا، علــى غرار الخبراء، حيرة من 
حجــم هــذا التباين الرســمي في تقدير 
معــدالت النمــو ســتنعكس ســلبا علــى 
صــراع  إنــه  املغــرب.  بشــأن  قراراتهــا 
املؤسســتني  مصداقيــة  فــي  يضــرب 
معًا، ويكبد املغرب خسائر في  ميزان 
االســتثمارات األجنبيــة. وبمــا أن هــوة 
خالفــات حكومــة عبــد اإللــه بنكيــران، 
العدالــة والتنميــة،  العــام لحــزب  األمــني 
أكثــر عمقــا مــن ســلفه، فــإن امتحانــًا 
عســيرًا ينتظــر الطرفــني فــي مســتهل 
العــام املقبــل عنــد اإلعــالن عــن النتائــج 
 2014 فــي  االقتصــاد  ألداء  النهائيــة 

وآفاق تطوره.
وإن 2015 لناظره لقريب.

عند االمتحان
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برهان غليون

األوضــاع  عــن  مداخلتــي  تقديــم  بعــد 
بعنــوان  نــدوة  فــي  العربــي،  املشــرق  فــي 
تنظيــم  صعــود  بــن  العربيــة  »املنطقــة 
املتجــدد«،  األميركــي  واالنخــراط  الدولــة 
القطريــة،  العاصمــة  فــي  نظمهــا  والتــي 
الدوحــة، املركز العربي لألبحاث ودراســة 
مــن  باحثــة  بــي  اتصلــت  السياســات، 
تســتعد  األميركيــة  املتحــدة  الواليــات 
لتســألني  املنطقــة،  عــن  كتــاب  إلنجــاز 
فــي  للحديــث معهــا  الوقــت  لــدي  إذا كان 
املوضــوع. وكنــت قد ركزت، في مداخلتي، 
على أثر البيئة اإلقليمية في تدهور عمل 
الدولــة واســتقرارها، وعلــى العبــث الــذي 
تعرضــت لــه منطقتنــا مــن الــدول الكبــرى 
واألقل كبرا، والذي دمر كل توازناتها في 
العقــود الخمســة املاضيــة، وحــرم اإلقليــم 
نفســه مــن أن يصــل إلــى تفاهمــاٍت، تعــزز 
االســتقرار والســالم بــن شــعوبه ودولــه. 
ولــم أتــردد فــي االجابــة بنعــم، ألن هــؤالء 
الباحثن هم أفضل من ينقل الرسالة إلى 
الــرأي العــام العاملــي، وربمــا إلــى ســلطات 
بالدهــم. وعندمــا التقيتهــا، ســألتها عــن 
أثــار  فقالــت:  مباشــرة،  اهتمامهــا  مركــز 
اهتمامــي تحليلكــم مســألة انهيــار الدولة 
فــي املشــرق العربــي، وأريــد أن أعــرف أكثر 
عــن رؤيتكــم للوضع، وهــل هناك بعد أمل 
فــي الخــروج من حالة الفوضى واالنهيار 
التــي وصــل إليها املشــرق العربــي، وكيف 
يمكن أن يحصل ذلك حسب وجهة نظرك؟
بدأت حديثي بالقول إن من املستحيل فهم 
مــا يحصــل، إذا اتبــع املــرء البحــث العلمي 

سيف الدين عبد الفتاح

كتبــت، مــرة، مقااًل رفضــت صحف مصرية 
أن تنشره، في عهد املخلوع حسني مبارك، 
تحدثــت فيــه عــن كيف أن اإلنســان العربي، 
فــي  شــيء  أرخــص  خصوصــا،  واملصــري 
حســبان هذه النظم العربية، وأن كل شــيء 
أســعاره  فــإن  اإلنســان،  إال  ثمنــه،  يغلــو 
تتدنــى وربمــا تتدهــور. وفــي ذلــك الوقــت، 
لتعويــض  ليبيــا  مــن  املطالبــات  كانــت 
لوكيربــي،  فــي  قتلــوا  الذيــن  الضحايــا 
وبعــض مــن قضــوا فــي انفجار فــي أملانيا، 
واتهمــت ليبيــا باملســؤولية املباشــرة عــن 
هــذه األحــداث، وبدت ليبيا تدفع تعويضا 
لــكل فــرد باملاليــن. وبالتزامــن، كان هنــاك 
غــرق عبــارة »ســالم! اكســبريس« وتبعتها 
ألي  يدفــع  لــم  والــذي  »الســالم«!  عبــارة 
آالف جنيهــات  إال  الحيــاة  فــارق  شــخص 
وتأكــد  الواحــدة،  اليــد  أصابــع  علــى  تعــد 
لنــا أن أســعار االنســان املصــري في هبوط 

مستمر.
ذكرنــي ذلــك املشــهد مقترنــا بمشــهد آخــر، 
الــذي يصــادف  االنهيــار  ذلــك  فــى  متمثــال 
البورصــة فــي مصــر، مــا أدى إلــى خســائر 
الرئاســة  انتخابــات  بعــد  مــرة  فادحــة، 
انقــالب  شــرعنة  حاولــت  التــي  األخيــرة 
غاصــب، وأخــرى، فــي هذه األيام، خســارات 
نتابع أرقامها منذ أكثر من أسبوع، بلغت 
املليــارات. ومــع هذه املقارنــة وتلك املقاربة، 
يبــدو أن االنهيــار لــم يصب فقــط البورصة 
وتدنيــا  تدهــورًا  أصــاب  لكنــه  املاليــة، 

للبورصة اإلنسانية. 
تمثلــت  التــي  اإلنســان«  حقــوق  »بورصــة 
اإلنســان  لحقــوق  انتهــاكات  سلســلة  فــي 
الحيــاة  بحــق  ترتبــط  التــي  التأسيســية 
وحقوقــه األساســية، وكــذا حقوقــه املدنيــة 
عــدة،  بظواهــر  ذلــك  وارتبــط  والسياســية، 
فــي  املفــزع،  االنهيــار  ذلــك  علــى  تؤشــر 
ســبق  مــع  العدالــة،  منظومــة  هــدم  ســياق 

حازم نهار

لعــل أهــم عامــل في عدم ثقة البشــر، عموًما، 
بالسياســين الذيــن يحاولون اســتمالتهم، 
الصــورة املتناقضــة التي تتولــد لديهم، من 
مقارنــة الشــعارات واألهــداف الديمقراطيــة 
لهــؤالء السياســين بممارســاتهم الواقعية 
السياســين  يقــدم جميــع  إذ  االســتبدادية. 
لكنهــم،  أنهــم ديمقراطيــون،  علــى  أنفســهم 
الواقــع،  فــي  يظهــرون،  األعــم،  الغالــب  فــي 
لهــذه  مخالفــة  وممارســات  ســلوكات 

الصورة.
فــي  حاســمان  عامــالن  والخبــرة  الوعــي 
فالشــعارات  الديمقراطيــة،  املمارســة 
فهمهــا  عــن  بمعــزل  املرفوعــة،  واملقــوالت 
وإدراكهــا، ال بــد أن تــؤدي، فــي الواقــع، إلــى 
أنــه  ذلــك  معنــى  عنهــا.  مختلفــة  ممارســة 
يجــب أال ننخــدع بالكلمــات، فليــس كل مــن 
رفع لواء الديمقراطية يعنيها، أو يستطيع 
ــا لهــا حتــى النهايــة، أو حتــى 

ً
أن يكــون أمين

توفــرت  لــو  حتــى  ممارســتها،  علــى  قــادرًا 
للسياســين  فممارســات  الصادقــة.  النيــة 
تنتمــي،  كثيــرة  لهــم  وقناعــات  وتصــورات 
إلــى  ال  »القرباطيــة«،  إلــى  الحقيقــة،  فــي 
الديمقراطيــة، بحكــم افتقادهــم إلــى الوعــي 
أو الفكر. ثمة بون شاسع بن الديمقراطية 
فاألولــى  القربــاط(،  )حكــم  و«القرباطيــة« 
تســتند إلــى املعرفــة، فيمــا الثانيــة تســعى 

إلى تثبيت حكم الجاهلن.
الضحــل  السياســي،  اســتطاعة  فــي  ليــس 
ثقافًيــا، أن يكــون ديمقراطًيــا، حتــى لــو أراد 
ذلــك، ألن لديمقراطيــة الفــرد عالقــة وثيقــة 
لديــه،  والنفســي  الفكــري  الخصــب  بدرجــة 
فالضحالــة الفكريــة ال بد ســتنتج ممارســة 
فــي  أبــى.  أم  صاحبهــا  شــاء  اســتبدادية، 
الفكــر  بــن  »القرباطــي«  الحقيقــة، ال يميــز 
والبطاطــا، فكالهمــا واحــد فــي عرفــه، فهــو 
يتعامــل مــع الفكــر باحتقــار، نتيجــة خوفــه 
يمــارس  إنــه  ه.  إزاء وعجــزه  منــه،  العميــق 
عــن  ومعزولــة  صمــاء  شــعارات  السياســة 
، يرفــع شــعارات 

ً
نــراه، مثــال الفكــر. ولذلــك، 

النظــام«،  و«إســقاط  الوطنيــة«،  »الدولــة 
و«العمــل  الديمقراطــي«،  النظــام  و«بنــاء 
الجماعي واملؤسساتي«، من دون أي معرفة 
و«النظــام«  »الدولــة«  ودالالت  بمعانــي 
السياســية«  و«املؤسســة  و«الوطنيــة« 
تحتــاج  مفاهيــم  وهــي  و«الديمقراطيــة«، 
إلــى شــيء مــن التعــب الذاتــي والتفكيــر فــي 
إلــى  إضافــة  نشــأتها،  وطبيعــة  ماهيتهــا 

حيز فاعليتها وضروراتها.
، إلــى الثرثــرة أكثر 

ً
يميــل »القرباطــي«، مثــال

دائــم  وهــو  والعمــل،  التفكيــر  مــن  كثيــًرا 
الشــكوى والتذمر، ويســمي ذلك نقًدا باســم 
الديمقراطيــة، فــي حــن هــو أقــرب مــا يكــون 
تعبيــًرا عــن فوضــى داخليــة، ســببها خــواء 
فكري ونفسي مزمن. ولذلك، غالًبا ما تكون 
أفــكاره ومقترحاتــه أقــرب إلــى العدميــة، أو 
تضــع اآلخريــن فــي حالــة مــن عــدم التعين، 
الــكالم  مغــزى  فهــم  علــى  القــدرة  عــدم  أو 
ومآالتــه، بحكــم عــدم انســجام مقدماتــه مــع 
نتائجــه علــى الــدوام. »القرباطــي« ال يقــرأ، 
يتغيــر،  ال  وبالتالــي،  يراكــم.  ال  قــرأ  وإن 
يغــذي  وهــذا  الزمــن،  بمــرور  يتطــور  وال 
ــا مــن التفكيــر، يقــوم علــى الحس 

ً
لديــه نمط

بالبشــر  واملؤقــت،  واللحظــي  املباشــر، 

حسن طارق

تقديمهــا   
ُ
ُيْمِكــن هديــة  ثمــة  ليــس 

سياســيٍة  نخبــٍة  مــن   
ُ

أفضــل للّســلطوية 
صبح 

ُ
ُمهلهلة وضعيفة. في هذه الحالة، ت

 
ً
تردية، ٌحّجة

ُ
وضعية النخبة، وحالتها امل

 للديمقراطيــة، وُمســوغا ُمفحمــا 
ً
ُمضــادة

النخــب  التكنوقراطــي.  التدبيــر  لجــدارة 
عــن  ُمدافــٍع  أســوأ  الضعيفــة  السياســية 
الديمقراطيــة، وعــن املنهجية االنتخابية، 
وعــن تعزيــز املنافــذ الحزبية، للولوج إلى 

املسؤوليات العمومية.
الّســلطوية  إيديولوجيــا   

ُ
تنهــض

للنخــب   
ٍ

وتلقائــي  
ٍ

طبيعــي ازدراٍء  علــى 
 إعــالء منهجــي للنخــب 

َ
املسيســة، مقابــل

مســتمٌر  خطــاٌب  إنهــا  التكنوقراطيــة. 
ورمــي  التقنيــة،  الفعاليــة  تمجيــد  حــول 
دائــم للسياســة بشــتى نعوِت عــدم القدرة 
علــى التدبيــر والعجز البنيوي عن اتخاد 

الحلول الصعبة.
السياســية  النخــب  تقــدم  ذلــك،  ألجــل 
ســطورة التفــوق 

ُ
املتهالكــة أكبــر خدمــة أل

تلتقــي  يجعلهــا  مــا  التكنوقراطــي، 
موضوعيــا مــع الخيــار الســلطوي، فهــي 

تمُدُه بأسباٍب إضافيٍة لالستمرار.
فضــاًء  بالتعريــف،  النخــب،  شــكل 

ُ
ت

بــن  والدولــة،  املواطنــن  بــن  للوســاطة 
لذلــك،  والحكومــات.  املدنــي  املجتمــع 
وأخالقياتهــا،  وســلوكاتها  ممارســاتها 
مــن  الخــروج  مراحــل  فــي  خصوصــا 
الشــعب  تمثــل  فــي  حاســمة  الّســلطوية، 
الحســي  إدراكــه  وفــي  للديمقراطيــة، 
والواعــي للسياســة. طبيعــة النخــب هــي 
أن  هــي  الديمقراطيــة  هــل  ســيقنعه  مــن 
ُيعبــر عــن صوتــه، وأن يصبــح مؤثــرًا فــي 
القــرار العمومــي، أم أنهــا ُمجرد تســوياٍت 
داخــل  نافذيــن  بــن  غامضــة  مصالحيــٍة 
فــي  تســاهم  النخــب  وحدهــا  النخبــة؟ 
تكريــس صورة السياســة كتدافع لألفكار 
واملشاريع والقيم، أو في ترسيخها قناعا 
وهميــا للدفــاع عــن املواقــع، ورداًء مزّيفــا 

للفساد والزبونية.
قــد نختلــف في تحديد أســباب هذه الّردة 
التــي  والسياســية  والثقافيــة  األخالقيــة 
تعيشــها نخــب اليــوم، بــن مــن ُيرجُع ذلك 
للدولــة  الظاهــرة،  أو  الخفيــة،  الَيــِد  إلــى 
العميقــة، وبــن مــن ُيرِجــُح أثــر التحــوالت 
تعرفهــا  التــي  والقيميــة  االجتماعيــة 

املجتمعــات  حــول  الغــرب  فــي  الســائد 
تحليلــه  فــي  يركــز  والــذي  العربيــة، 
ويفصلهــا  الجزئيــات،  علــى  لألوضــاع 
عــن ســياقها التاريخــي والجيوسياســي، 
ويتمســك بإحالــة كل األمــور إلى املاهيات 
وهــذا  اإلســالمية.  أو  العربيــة  الثابتــة، 
مــا حــرم الباحثــن الغربيــن مــن فهــم مــا 
يجــري فــي املشــرق العربــي، منــذ حصــول 
دولــه علــى االســتقالل، فقــد مــال معظمهم 
والعفويــة،  املبســطة  التفســيرات  إلــى 
يحصــل  مــا  كل  بــأن  لهــم  توحــي  التــي 
الخاصــة،  طبيعتهــا  نتيجــة  للشــعوب 
والقيــم  بثقافتهــا  املرتبطــة  أو ماهيتهــا، 
وبعقيدتهــا  تنتجهــا،  التــي  واملعانــي 
هــذه  جوهــر  فيهــا  رأوا  التــي  الدينيــة 
تتلخــص  العــرب  هويــة  فتــكاد  الثقافــة، 
تقليديــة متحجــرة،  بثقافــة  التمســك  فــي 
والطقــوس  واالعتقــادات  القيــم  قوامهــا 
الدينيــة التــي لــم تتغيــر، ولــم تتبــدل، ولــم 
تتطــور منــذ قرون، والتي تتحكم بســلوك 
العرب، وتمنعهم من إمكانية االرتقاء في 
تفكيرهم، وتنظيم شؤونهم إلى مستوى 
مفهــوم الدولــة والقانــون وأخــالق الحرية 
واحترام الفردية، وتدينهم بأن يســتمروا 
متشــبثن باألشكال الجماعوية للتنظيم 
مــا  أي  العشــائري،  أو  الطائفــي،  الدينــي 
نسميه، في العلوم االجتماعية، باألشكال 
األهليــة والعرفيــة والعصبيات التقليدية 
دون  مــن  بنفســها،  نفســها  تنتــج  التــي 
تفكيــر وال تغييــر، فعالقــات النســب هــي 
بــن  والتفاعــل  للتعــاون  األبســط  الشــكل 
البشر، والتماهي عبر العقيدة هو الروح 
املحركــة لألخــوة الدينية التــي تجمع بن 

القروســطية، والتــي أنتجــت الشــعب، بدل 
الرعيــة والرعــاع، وحولــت النبالــة كطبقــة 
إلى قشرة هامشية، وحولت األفراد داخل 
الجماعــة إلــى مواطنــن، يحكــم عالقاتهــم 
القانــون، ويجمــع بينهــم عقــد اجتماعــي، 
أي مجموعــة مدركــة مــن املبــادئ وقواعــد 
العمــل والغايــات الكبــرى، هو الذي يحدد 
املجتمــع  علــى  للحفــاظ  العمــل،  أجنــدة 

والدولة والنظام العام.
وهــذه القطيعــة التــي حصلــت فــي بعــض 
املجتمعــات القليلــة، فــي البدايــة، وأنتجــت 
الحداثة السياســية، الدولة األمة والشــعب 
واملواطنــة، ومــن ورائها االعتراف بســيادة 
فــي  للمشــاركة  وأهليتــه  اإلنســان،  الفــرد 
الحريــة  مفهــوم  وطــورت  والحكــم،  القــرار 
الســيادة  بحــق  املرتبــط  السياســية 
هــذه  ممارســة  واعتبــرت  واالختيــار، 
الحرية، في اتخاذ القرار واملشاركة، شرطا 
لتحقيــق كرامــة االنســان الفــرد، واإلنســان 

لــم  القطيعــة  هــذه  أقــول  معــا،  الجماعــة 
تقتصــر علــى املجتمعــات األولــى، ولكنهــا 
انتقلــت، بســرعة متفاوتــة، إلــى مجتمعات 
أخرى، وال تزال تتوسع في انتشارها، ولو 
بشــكل متأخر، وبأشــكال مختلفــة، تتحكم 
بها السياقات التاريخية والجيوسياسية 

الي ترتبط بها كل جماعة.
والعربيــة،  اإلســالمية  املجتمعــات  وفــي 
حصلــت هــذه القطيعــة فــي ســياق انهيــار 
الــدول  فنشــأت  العثمانيــة،  االمبراطوريــة 
الحديثة، ولو في ظروف مختلفة، وحسب 
مركــز  تركيــا،  ففــي  متباينــة،  معطيــات 
الدولــة الجمهوريــة  اإلمبراطوريــة، ولــدت 
الوطنــي،  األتــراك  كفــاح  مــن  الحديثــة، 
للحفــاظ علــى اســتقالل األراضــي التركيــة 
ووحدتها، وبموازاة ثورة ثقافية وإدارية، 
بقايــا  ضــد  الجديــدة  النخبــة  خاضتهــا 
وفــي  والســلطانية.  اإلمبراطوريــة  النظــم 
املناطــق العربيــة التي كانت تشــكل محيط 
اإلمبراطوريــة وأطرافهــا، اختلطت مطالب 
النخــب العربيــة وكفاحاتهــا لتحقيق هذه 
القطيعــة، واالنتقــال إلــى دولــة حديثــة، مع 
الســلطنة،  عــن  لالنفصــال  قوميــة  حركــة 
مشــروع  مــع  تقاطعــت  حتــى  لبثــت  ومــا 
الباحثــة  األجنبيــة،  الوصايــة  ســلطات 
عــن بنــاء هيــاكل دولــة حديثــة تمكنهــا من 
عليهــا.  ســيطرت  التــي  املجتمعــات  إدارة 
ونشــأت مــن ذلــك كلــه مجموعــة مــن الــدول 
الحديثــة التــي ال تــزال فــي عهــد املشــروع، 
لكــن املدعومــة، مــن دون أي شــك، بإجمــاع 
وطنــي حقيقــي، هــو الــذي حــّرر األفــراد من 
العشــائرية  التقليديــة،  األهليــة  اتهــم  والء
والطائفيــة، وســمح بقيــام حــركات ونخــب 

االســتقالل  أجــل  مــن  كافحــت  وطنيــة، 
وحققتــه. هــذا هــو حال مصر وبالد الشــام 

واملغرب.
علــى  ثقافــة  توجــد  ال  أنــه  كمــا  باختصــار، 
وجه األرض كانت تحتوي، بالســليقة، على 
عناصر نشــوء الدولة الحديثة، وأخالقيات 
القانــون،  وحكــم  املتســاوية،  املواطنــة 
وأولوية الحرية وســيادة الفرد على نفســه، 
منــذ البــدء، فليــس هنــاك ثقافــة عصيــة على 
إنتــاج مثــل هــذه العناصر واملبــادئ والقيم. 
تشــكل  ال  ثقافــة،  أي  الثقافــة،  أن  والســبب 
والتغيــر.  التحــول  ترفــض  ثابتــة  ماهيــة 
فــي  بمــا  والصغــرى،  الكبــرى  الثقافــات  كل 
ذلــك ثقافــات القبائــل املعزولــة فــي الغابــات، 
قابلة للتطور، واســتيعاب األفكار واملعاني 
انتمــاء  ثمــرة  هــي  وهــذه  الجديــدة.  والقيــم 
جميــع الشــعوب إلــى جنــس واحــد بشــري، 
لــم  الحضــارة  إبداعــات  أن  يفســر  والــذي 
بشــكل  مجتمــع،  أو  شــعٍب،  علــى  تقتصــر 
األرجــاء،  كل  فــي  تنتشــر  ولكنهــا  خــاص، 
إلــى  الزراعيــة  إلــى  الرعويــة  الحضــارة  مــن 
الصناعيــة إلــى الحضــارة التقنيــة العلميــة 

الراهنة. .
مــا  نفســر  فكيــف  صحيحــا،  هــذا  كان  إذا 
انتشــار  مــن  املشــرق،  فــي  اليــوم،  يســود، 
الفوضى السياسية والفكرية واالجتماعية، 
القانــون  حكــم  وانهيــار  الدولــة  وتفــكك 
دائــرة  توســع  لحســاب  نفســها،  واملدنيــة 
القوميــة،  والنزاعــات  الطائفيــة  الحــروب 
ونشوء إمارات الحرب وعصابات التشبيح 
وامليليشــيات الخاصــة التابعــة لهذا الفريق 

أو ذاك؟ هذا موضوع املقال املقبل.
)كاتب سوري(

اإلصــرار والترصــد، وتدهــور تلــك الحقــوق 
والسياســات  املؤسســات  مســتوى  علــى 
مــن  مرفوعــة  صــارت  حتــى  واملطالبــات، 
االســتهانة،  مــن  عــن حالــة  تعبــر  الخدمــة، 
ليــس بالحقــوق فحســب، ولكــن باإلنســان 

ذاته، نفسا وكيانا، روحا وبنيانا.
عدالــٍة  منظومــة  ذلــك  تؤكــد  مشــاهد  ومــن 
وقــت  فــي  وقدمــت،  العدالــة،  قواعــد  فقــدت 
اإلعدامــات،  مــن  عاجلــة  أحكامــا  قياســي، 
تتعــدى األلــف نفــس، وتصــدر األحــكام فــي 
ســويعات معــدودات، حتــى صــار نصيــب 
كل نفــس مــن التحقيــق والتقاضــى دقائــق 
اســتهانة  الحقيقــة،  فــي  تشــكل،  معــدودة، 
للنفــوس  واســتباحة  العدالــة،  بمنظومــة 
مشــهد  كذلــك،  نــرى،  نحــن  وهــا  واألرواح. 
االعتــداءات علــى النفــوس فــي املظاهــرات، 
علــى  أخــرى،  مــرة  االعتــداءات،  وكــذا 
مــرة  مركبــا،  االعتــداء  فيصيــر  الجنــازات، 
علــى اإلنســان الحــي، وأخــرى عنــد تشــييع 

جسده إلى مثواه األخير.
وكذلــك مــن مشــاهد تدنــي حقوق اإلنســان، 
مــن  سلســلة  نــرى  الحيــاة،  فــي  وحقــه 
 ،

ً
اإلهماالت واإلهانات، ها نحن نرى سيدة

ألقيــت فــي عــرض الطريق، لتضــع وليدها، 
وهــا  قبولهــا،  مستشــفى  رفضــت  أن  بعــد 
لقى بجوار صناديق 

ُ
هــي بعض النفــوس ت

مستشــفيات  رفضــت  أن  بعــد  القمامــة، 
عالجهــا، فــكان ذلــك أكبــر إهانــة لإلنســان 
املكــرم، حينمــا ُيلقــى هؤالء بال معالجة، أو 

مأوى.
املريــع  االنهيــار  ذلــك  نشــهد  فإننــا  وكــذا، 
فــي »بورصــة حقــوق اإلنســان«، حــن تقــام 
واالغتصــاب  املمنهجــة  التعذيــب  حفــالت 
للبنــات والســيدات داخل أســوار الســجون، 
حمــراء،  لخطــوط  اعتبــار  أي  دون  مــن 
تتعلق بكرامة اإلنسان، أو صون األعراض 
والشــرف، فتمارس الســلطة اغتصابا على 
اغتصــاب، وال تلقــى بــاال ألي احتجاجــات، 

أو اعتراضات، على كل هذه االنتهاكات.

وتتشــكل  حولــه،  مــن  واألفــكار  واألشــياء 
لديــه حساســية مرضية في أغلــب األحيان، 
ويتوهــم معــارك ال وجــود لهــا، أو ينغمــس 
وال  لهــا،  قيمــة  ال  هامشــية،  معــارك  فــي 

جدوى منها.
ينتقــل القرباطــي، فــي عالقاتــه باآلخريــن، 
مــن الحــب املفــرط إلــى الكره املفرط، بســرعة 
البــرق، والســبب الرئيــس أن مجمل التوازن 
علــى  كلًيــا  ومعتمــد  هــش،  لديــه  النفســي 
اآلخــر، فــي حــن يفتقــد، هــو نفســه، بحكــم 
ذاتيــة  مقومــات  إلــى  الفكــري،  خوائــه 
صحيــة، يبنــي عليهــا توازنــه املســتقل. هذا 
بحكــم  بالضــرورة،  مصــاب،  »القرباطــي« 
الهشاشــة النفســية، باضطــراب وسواســي، 
إذ يشــعر أنــه مقصــود بــكل كلمــة وســلوك، 
علــى  لديــه  وتتشــكل  ذاتــه،  حــول  يــدور 
عدائيــة مجتمعيــة،  العمــق،  وفــي  العمــوم، 
تمنعــه مــن بناء عالقات ودية، طويلة األمد 

مع اآلخرين.
التحالفــات،  تعقــد  »القرباطيــة«،  فــي 
اســتناًدا إلــى العالقــات الشــخصية، ال إلــى 
وتكــون  والفكريــة،  السياســية  التوافقــات 
هذه التحالفات، بالضرورة، مؤقتة وهشــة، 
وســرعان مــا تنتهــي بشــكل بائــس. إذ ليــس 
من النادر أن يتفق اثنان ضد شخص ثالث، 
اســتناًدا إلــى توافقهمــا في شــعوٍر مشــترك، 
، أو 

ً
أساســه كراهيــة الشــخص الثالــث، مثــال

الغيــرة منــه، ثــم يعــود االثنــان، فيختلفــان، 
بعــد فتــرة وجيــزة، ألســباب مشــابهة، بمــا 
ينتــج حالــة مســتمرة من التذرر والتشــظي، 
وهكــذا يســتمر »القرباطيــون« فــي حياتهم، 
مــن دون أي تفكيــر فــي أن املشــكلة تكمــن في 

عقولهم أساًسا، وفي أنفسهم الهشة.
مقــوالٍت  فهــم،  دون  مــن  القرباطــي،  يحفــظ 
ســاذجة علــى أنهــا تعبــر عــن ديمقراطيتــه، 
األبــوي،  املنطــق  ضــد  أنــه   ،

ً
مثــال فيكــرر، 

فــي  كالم  وهــو  الوصايــة.  آليــات  ويرفــض 
ظاهــره صحيــح، إن توفرت لــه قاعدة فكرية 
ونفسية متينة. لكن، في الحقيقة، كان أكثر 
النــاس تكــراًرا ملقولــة رفض األبويــة أكثرهم 
 للعبودية، وأكثرهم حاجة في العمق 

ً
تقبال

إلــى  أٍب  مــن  ينتقلــون  ولــذا  األب،  دور  إلــى 
حقيقــي،  داخلــي  تحــرر  أي  دون  مــن  آخــر، 
ويعيشــون، طــوال عمرهــم، عقــدة قتــل األب، 
 مــن الذهــاب، فــي طريــق تنميــة وعيهــم 

ً
بــدال

وترتيــب أرواحهــم. بالتحليــل النفســي، هي 
وضعيــة املراهــق الذي يرغب بالتخلص من 
أبيــه، لكنــه عندمــا يغيــب يبكيــه، ويعيــش 
الحريــة  الخــوف واإلربــاك. يريــد  مــن  حالــة 
ويخــاف االســتقاللية. يعبــد لفتــرة الصنــم 
أو اإللــه الــذي خلقــه فــي رأســه، ثــم يرفســه 
بقدميه بطريقة »اللبط«، ال بطريقة الهضم 

والتجاوز الصحين.
صحيحــة  مقولــة  »القرباطــي«  يكــرر 
املؤسســات،  حكــم  هــي  »الديمقراطيــة 
العمــل الجماعــي«، لكنــه يفهمهــا  واحتــرام 
طولــه  مــع  يتناســب  وبمــا  ســلبًيا،  فهًمــا 
العمــل  يفهــم  فهــو  والتجربــة.  الوعــي  فــي 
أفــراد  وجــود  مــع  بالتضــاد  الجماعــي 
ــا، فــي 

ً
مبدعــن ومميزيــن، لنكتشــف، أحيان

املــآل، أن مناداتــه بالعمــل الجماعــي ليســت 
بريئــة، والغايــة منهــا تقصيــر أطــوال أولئك 
املبدعــن، لتكــون بطولــه أو أدنــى. ربمــا مــن 
الصعب أن يســتوعب عقــل هذا »القرباطي« 
الجماعــة  بــن  الصحيــة  الجدليــة  العالقــة 

جتمعات العربية. بن من ينظر للنخبة 
ُ
امل

مــن  وبــن  الديمقراطــي،  للعطــب  نتيجــة 
لهــذا  القويــة  األســباب  أحــد  يعتبرهــا 
جميعــا  مطالبــون  لكننــا  نفســه.  العطــب 
وبعــدم  الــردة،  لهــذه  األخالقيــة  باإلدانــة 
إضافيــٍة،  تبريــراٍت  أي  عــن  لهــا  البحــث 
يذهــب بعضهــا إلــى حــّد تمثــل انحطــاط 
النخب، كقدٍر، على الجميع التكيف معه. 
خــب، 

ُ
فــي حــاالٍت كثيــرة، لــم تعــد هــذه الن

الوســائل،  بنزاهــة  تهتــم  العمــوم،  علــى 
الحزبيــة،  الحيــاة  معهــا  وأصبحــت 
نوعيــٍة  بتصــدر  مطبوعــة  الغالــب،  فــي 
فكريــا  الفارغــة  الزعامــات،  مــن  جديــدة 
واملســتقوية  أخالقيــا،  حطــة 

ْ
ن

ُ
امل وثقافيــا، 

بأساليب التجييش واإلنزاالت واإلقصاء 
تحــوم  زعامــات  وهــي  و«البلطجيــة«، 
حولهــا شــبهات قويــة حــول نظافــة يدهــا 
طّبعــت  الداخلــي.  قرارهــا  واســتقاللية 
صبــح 

ُ
ت وتــكاُد  الفســاد،  مــع  غالبيتهــا 

املجتمعــي،  لالســتقرار  حقيقيــا  تهديــدًا 
وهي، قبل ذلك، خطٌر مؤكد على إمكانات 

التحول الديمقراطي.
يرتبط تجديد النخب وتأهيلها والرهان 
يهــم  مضاعــٍف  بجهــٍد  تخليقهــا  علــى 
لعمليــة  األساســن  ذيــن 

َ
ف

ْ
ن

َ
امل الُعمــق  فــي 

السياســية  األحــزاب  وهمــا  التنخيــب، 
واالستحقاقات االنتخابية. لذلك، إصالح 
األحــزاب،  فــي  ممثلــة  اإلصــالح  أدوات 
اشــتغالها  ومأسســة  ودمقرطتهــا 
وتحويلها إلى رئة حقيقية للديمقراطية 
إعــادة  جانــب  إلــى  يشــكل،  املنشــودة، 
االعتبــار للعمليــات االنتخابيــة، وضمان 
نزاهتها وتنافسيتها، انخراطا واعيا في 
مسار إعادة بناء النخب السياسية، على 

قواعد أخالقية جديدة.
النخــب  حــول  النقــاش  يَعومــون  كثيــرون 
أن  مــن   

ُ
تنطلــق تحليــالٍت  فــي  السياســية، 

ِم 
ّ
األخيرة ُمجرد تعبيٍر أمٍن عن انحدار ُسل

القيم في املجتمعات العربية، وعن ســيادة 
ثقافة االنتهازية والزبونية في أوساطها.

عــن  تعبــر  أن  دائمــا،  النخــب،  وســع  فــي 
قيــٍم  مــن  املجتمعــات  مــا تختزنــه  أفضــل 
ونزوعــاٍت، فهــي تســتطيع أن تكــون أقرب 
النهضــة  أحــالم  إلــى  القــرب،  يكــون  مــا 
التحديــث  ريــادة  تجســد  وأن  والتقــدم، 
املتجــه إلــى املســتقبل، أكثــر مــن أن تظــل 

 ألسوأ ما في املجتمعات.
ً
رهينة

)كاتب مغربي(

األنســاب والعصائب والجماعات األهلية 
املختلفة.

والواقــع أن مــا يبــدو هنــا وكأنــه تفســير 
وتغطيــة  لــه،  تشــويها  إال  ليــس  للواقــع 
على العوامل الحقيقية لتدهور األوضاع 
املشــرقية، والتي يمكن ملعرفتها، وحدها، 
العمــل علــى تغييــره. ولــو  أفــق  أن تفتــح 
أخذنــا بمثــل هــذا التفســير، النقطــع بــاب 
األمــل فــي بنــاء دولــة وحضــارة ومدنيــة 
واملســلمن،  العــرب  وعنــد  املشــرق،  فــي 
إلــى األبــد، وليــس لــدى املســلمن والعــرب 
أربــاع  ثالثــة  عنــد  وإنمــا  فحســب، 
تعــرف  لــم  التــي  البشــرية  املجتمعــات 
الدولــة الحديثــة فــي ثقافاتهــا التقليديــة، 
وعاشت كمجتمعات أهلية، قرونا طويلة 
االمبراطوريــات  مظلــة  تحــت  ســابقة، 
والســلطنات الفضفاضــة. ولــو كان األمــر 
واملدنيــة  الحضــارة  القتصــرت  كذلــك، 
علــى أوروبــا، وحتــى داخــل أوروبــا، علــى 
بوضــع  بــدأت  التــي  القليلــة  املجتمعــات 
التــي  الجديــدة  السياســة  بــذرة  أســس 
كل  لكــن،  الحديثــة.  الدولــة  إلــى  قــادت 
السياســة،  فكــرة  أن  يعرفــون  الباحثــن 
باملعنــى الحديث الذي يربطها باملواطنة 
ومشاركة كل فرد، ال بطائفة من الحاكمن 
أصولهــم،  أو  عرقهــم  لنبالــة  األبديــن، 
والتــي تشــكل الدولــة الجمهوريــة نواتهــا 
تكــن  لــم  وجودهــا،  ومحــور  األساســية، 
ديــن  أو  ثقافــة  أي  فــي  مســبقا  موجــودة 
مــن ثقافــات البشــر وأديانهــم، وإنمــا هــي 
ثمــرة ثــورة، وبالتالــي قطيعــة، داخل هذه 
السياســات والثقافــات، بمــوازاة القطيعــة 
االجتماعيــة  النظــم  داخــل  التــي حصلــت 

يــا ســادة: البورصــة املاليــة ليســت وحدهــا 
التــي تنهــار، بــل بورصــة اإلنســان وكرامته 
تنقــض  حقوقــه،  وكــذا  وحرمتــه،  وقيمتــه 
تولــد  الوهــن  فمــن  وتنهــار،  عــروة  عــروة 
اإلهانــة، ومــن االنقــالب تنطلق كل سياســة 
»املحــرض«  تــرى  أال  املهانــة.  عــن  تعبــر 
حرمــات  فــى  و«املرخــص«  و«املفــوض« 
الحقــوق، ويغــري  انتهــاك  النفــوس، يزيــن 
»بالضرب في املليان«، ومالحقة ومطاردة 
لأليــدي  تبريــرًا  إنســان،  أي  واعتقــال 
الباطشة أن تقتل وتقنص وتزهق األرواح، 
زراعــة  صنــوف  بــكل  واهيــة،  دعــوى  بــكل 
حقــوق  بورصــة  انهيــار  ومــع  الكراهيــة، 
مصــر«،  »تحيــا  شــعار  ُيطلــق  اإلنســان، 
علــى  مســتبديها  مــن  اســتخفافا  لُيرفــع 
ووأد  أبنائهــا،  وقتــل  شــهدائها،  جماجــم 

حقوق اإلنسان واملواطن فيها.
دم  قطــرة  كل  علــى  أشــهدك  إنــي  اللهــم 
زهقــت، وعلــى كل 

ُ
ســقطت، وعلــى كل روح أ

جســد ُعــذب، وعلــى كل نفس أفقــرت، وعلى 
كل كرامــة أهــدرت، وعلــى كل حريــة وئــدت، 
اللهم إن هؤالء الظلمة ال يقيمون لإلنسان 
وزنا، وال للكيان حرمة، وال للعمران قيمة، 

»اإلنسان بنيان الله ملعون من هدمه«.
)كاتب مصري(

واألفــراد فيهــا، تلــك العالقة التــي تقوم على 
فهــم دور األفــراد املبدعــن فــي تطوير حركة 
وجــود  أهميــة  وعلــى  جهــة،  مــن  الجماعــة 
جماعــة تحتــرم طاقــات أفرادهــا وتنميهــا، 
ال  أفــراد  وجــود  وعلــى  ثانيــة،  جهــة  مــن 
يجدون أنفسهم إال في سياق عمل جماعي، 
يحترمون قوانينه وآلياته، من جهة ثالثة.

»تــداول  مــن  بنمــط  »القرباطــي«  يؤمــن 
الســلطة«، مثيــر للســخرية والشــفقة، يمكــن 
التــي  الولدنــة«  »ديمقراطيــة  بـــ  تســميته 
تقــوم علــى تبديــل املواقــع القياديــة بشــكل 
دائــم، وخــالل فتــرات زمنيــة قصيــرة، بحجة 
عدم إعطاء الفرصة لألفراد، لكي يســتبدوا، 
وهــذا، فــي الحقيقــة، ال يعني ســوى تحطيم 
أي مؤسســة عمــل جماعــي. كذلــك، يمكــن أن 
تؤدي الديمقراطية إلى صعود جاهلن إلى 
ســدة القيادة، وهــذا طبيعي في مجتمعاٍت، 
األولــى  خطواتهــا  تخطــو  مؤسســاٍت،  أو 
قبولــه،  وينبغــي  الديمقراطيــة،  اتجــاه  فــي 
الديمقراطيــة  آليــات  مــن  ا  جــزًء باعتبــاره 
ذاتهــا، لكنهــا، أي الديمقراطيــة، تتحول إلى 
»قرباطيــة«، عندمــا تــؤدي، على الــدوام، إلى 

تثبيت حكم الجهلة.
صحيــح أن األحــزاب املســتبدة كانــت تقمــع 
املغلقــة،  أيديولوجياتهــا  بحكــم  أفرادهــا، 
كان  تأثيرهــا  لكــن  املســتبدة،  وآلياتهــا 
الذيــن  العاديــن،  األعضــاء  بقــوة  يطــال 
وهــؤالء  لالســتبداد،  طواعيــة  يرضخــون 
عندما يصحون ويغادرون تلك األحزاب، ال 
ا مغايًرا، ويبقون 

ً
يستطيعون أن يبنوا شيئ

على ما هم عليه، ال يتغيرون وال يتطورون، 
يثبتــون  املبدعــون  األعضــاء  كان  بينمــا 
األحــزاب،  تلــك  داخــل  وقدراتهــم  جدارتهــم 
ويفرضــون وجودهــم وقناعاتهــم فيهــا، أو 
يغادرونهــا، ويفتتحــون، بالضــرورة آنذاك، 

آفاقا أرحب وأكثر مرونة واتساعا.
أي  »القرباطيــون«  يمتلــك  ال  الحقيقــة،  فــي 
قدرات حقيقية مفيدة، فيما عدا القدرة على 
إرباك اآلخرين، بضحالتهم وضيق آفاقهم، 
قدرتــه  ازدادت   ،

ً
جهــال املــرء  ازداد  فكلمــا 

علــى تخريــب أي عمــل جماعــي، واإلســاءة 
ــا 

ً
لألفــراد املبدعــن فيــه، وكلمــا أصبــح عبئ

حــد  علــى  واألفــراد  املؤسســات  علــى   
ً

ثقيــال
سواء. هؤالء »القرباطيون« وصفة سحرية 
للفشــل الفــردي والجماعي، فــي آن مًعا، وما 
الهائــل  الكــم  إلــى  النظــر  إال  اليــوم،  علينــا، 
مــن »القرباطيــن« فــي مؤسســات املعارضة 
أن  حقيقــة  الكتشــاف  وهيئاتهــا  الســورية 
ا من الكارثة السورية يكمن 

ً
ا ليس هين جزًء

في أولئك »القرباطين«.
)كاتب سوري(

عن فوضى المشرق العربي وخرابه

كالم جاد في انهيار حاد

الديمقراطية و»القرباطية« 
في الممارسة السياسية

رِّدة النُخب

التماهي عبر 
العقيدة هو الروح 

المحركة لألخوة 
الدينية 

صارت االنتهاكات 
ممارسًة يومية 

لواقع مرير، تهضم 
فيه الحقوق

يستمر »القرباطيون« 
في حياتهم، بدون 
تفكير أن المشكلة 

تكمن في عقولهم

آراء

بشير البكر

حــني حصلــت الوحــدة بــني شــطري اليمن في مايو/أيار عــام 1990، كان يصح القول 
إن اليمــن اســتثناء عربــي، ألن دولتــني توحدتــا، علــى الرغــم مــن اختــالف النظامــني 
 مــن أجــل مشــروع جديــد، يأخــذ بمحاســن 

ً
السياســيني، وقدمــت كل منهمــا تنــازال

التجربتــني الســابقتني. ولكــن، هــذا الحلــم لــم يســتمر أكثــر مــن عــام، وانقلبــت اآلمــال 
الكبيــرة إلــى كوابيــس، ولــم يطــل الوقــت حتــى انتهــى الطرفــان إلــى حــرب مدمــرة فــي 
عام 1994، وانفرطت الشراكة، وصارت الوحدة بالنسبة للطرف الجنوبي نمطًا من 

»االستعمار الداخلي«.
ومــن يرجــع إلــى حيثيــات تلــك الفترة يجد أن الخاســر ليس الجنــوب وحده، بل اليمن 
 مــن أن ينتقــل إلــى البنــاء، لتجــاوز الفــروق بــني التجربتــني، كمــا 

ً
بشــطريه، ألنــه بــدال

حصــل فــي الحالــة األملانيــة، انحــدر إلــى الحــروب الداخليــة والنزاعــات ذات الطبيعــة 
القبليــة واملناطقيــة والطائفيــة، ومــن خلــف ذلــك كلــه، لعبة الســلطة ونزعات الســيطرة 
التي حاول، من خاللها، حكام صنعاء ممارسة هيمنة مركزية، تحت مفهوم »عودة 
الفرع إلى األصل«، على حد تعبير الشيخ القبلي، النافذ حينذاك، عبدالله بن حسني 

األحمر.
جــاءت ثــورة الشــباب اليمنــي فــي فبرايــر/ شــباط 2011 كــي تنتشــل اليمــن من حالة 
التــردي التــي عاشــها، بعــد انســداد أفــق مشــروع الوحــدة، وأنعشــت اآلمــال بتســويٍة 
تاريخيٍة بني الجنوب والشــمال، وداخل الشــمال نفســه الذي عانى من ســت حروٍب، 
خاضتهــا الســلطة ضــد الحوثيــني فــي صعــدة، مــن أجــل إنهــاء مشــروعهم الــذي بدأ 
دعوّيًا، وانتهى إلى تمرد مسلح. ونجحت املبادرة الخليجية، بمساعدة األمم املتحدة 
ومندوبهــا الــدؤوب، جمــال بــن عمــر، فــي وضــع البــالد علــى الســكة، وأنجــزت أمريــن 
مهمــني، األول، إبعــاد الرئيــس، علــي عبداللــه صالح، وعائلته عن الحكم، وعقد مؤتمر 
الحوار الوطني الذي كان بمثابة تصفيٍة مللفات املاضي، ووضع جدول عمل للسير 
بالبلد نحو املستقبل. ولكن، تبني أن هذا اإلنجاز تصعب ترجمته على أرض الواقع، 
ألن ميــدان اللعــب فــي الكواليــس ظــل مفتوحــًا في غياب دولة يمنية متماســكة، ودعم 
عربــي ودولــي يمــارس الرعايــة املباشــرة للتجربــة، وعــدم االكتفــاء بالنصــح وتقديــم 

املشورة فقط.
أخطر الالعبني في الكواليس هو الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، والذي اكتفت 
املبــادرة الخليجيــة بوضعــه جانبــًا، وقدمــت لــه الحصانــة، وهنــا أحد عيوبهــا القاتلة، 
وإذا كان هنــاك مــن خطــر فعلــي علــى اليمــن ومســتقبله وانتقالــه بسالســة ضمــن 
توافق األطراف على مخرجات الحوار الوطني فهو عدم وضع ضوابط، تمنع صالح 
مــن التدخــل فــي مجريــات الترتيبــات الجديــدة، ذلــك أن هذا الضابط الــذي حكم اليمن 
منــذ عــام 1978 صــارح أنصــاره بــأن لقــب الرئيس الســابق ال يليق بــه، وصار يتندر 
في مجالســه بوصف نفســه »الرئيس الســابق والالحق«. وهذا األمر ليس من فراغ، 
فهو ليس بال أنياب، وطوال فترة حكمه، لم يفعل شيئًا غير بناء الجيوش والوالءات 
ومراكمة املال العام، ما جعله أغنى من الدولة نفســها، وكان دأبه األساســي االنتقام 
مــن خصومــه، مــن دون أن يســقط مــن حســابه العــودة إلــى الحكــم، مهمــا كلــف ذلــك 
مــن ثمــن. ولــذا، عمــل علــى حياكــة خيــوط اللعبــة األخيــرة كاملــة، ونجح فــي الثأر من 
خصومــه، علــي محســن األحمــر وأوالد الشــيخ عبداللــه بــن حســني األحمــر ونائبــه 
الســابق الرئيــس، عبــد ربــه منصــور هــادي، ووضــع البــالد أمــام حالــٍة مــن الفوضــى، 
لكي يبرر عودته من جديد، هو الذي يمســك بقوى عســكرية على األرض، تصرفت 

بحياد تام أمام زحف قوات الحوثيني.
تشــبه اللعبــة اليمنيــة علــى نحــو مــا دراما شكســبيرية، بطلها خلــف الكواليس، الكل 
يعرفــه، وال أحــد يســميه، ألن الجميــع عاجــز أن يوقــف محاولتــه العــودة إلــى الســلطة 

على ظهر دبابة الحوثي، عدو األمس.

نصري حجاج

تكتمــل صــورة الغيتــو فــي مخيــم عــني الحلــوة لالجئــني الفلســطينيني فــي لبنــان، 
حيــث ولــدت قبــل 63 عامــًا، حــني ُيقتــل فلســطينيون داخــل املخيــم، فــي صراعــات 
محلية بني قوى أصولية وغيرها من القوى السياسية الفلسطينية داخل املخيم. 
واليسمع بهذا القتل أحٌد. قبل نحو أسبوعني، هالني أن أصدقاء فلسطينيني، في 
األردن والضفــة الغربيــة، وحتــى فــي بيــروت، لــم يســمعوا بحادثة قتل ســقط فيها 
شابان من املخيم، تم دفنهما فيما بعد في مقبرة املخيم، وكأن القتل العبثي جزء 

من حياة الغيتو، وال يعني الخارج مطلقًا.
أتذكــر فــي عــني الحلــوة مــا قرأتــه ومــا شــاهدته مــن أفــالم، ومــا رأيتــه فــي زيارتــي 
وارســو قبــل 11 عامــًا، مــا عــرف فــي أربعينيــات القــرن املاضــي بغيتــو وارســو 
الــذي أسســه النازيــون مركــزًا مؤقتــًا لتجميــع اليهــود، ليتــم نقلهــم، فيمــا بعــد، إلى 
معســكرات املــوت واإلبــادة فــي أوشــوفيتز، وغيره من معســكرات »الحل النهائي« 

للمسألة اليهودية.
كان لغيتــو وارســو نظامــه الخــاص فــي قلــب املدينــة، وكانت له مخارجــه ومداخله، 
املحروســة مــن الجنــود النازيــني واليهــود الذيــن تعاونــوا مــع النازيــة. وكان هــذا 
الغيتــو مكتفيــًا بذاتــه مــن مطاعــم وحوانيت ومــدارس وقاعات للرقــص والحفالت 
املوســيقية واألنشــطة الثقافيــة األخــرى وأماكــن للهــو. وكان مجتمعــه املؤســس 
صــورة عــن املجتمــع الخارجــي، بطبقاتــه االجتماعيــة الثريــة وفقرائــه ومعدميــه، 

وحتى ماسحي األحذية، وكانوا جميعًا من اليهود.
 مخيم عني الحلوة، مثل بقية املخيمات الفلسطينية في لبنان، موضوعًا خارج 

َّ
ظل

انتباه الباحثني، وكأنه واحد من مطارح الخيال. ال يستدعي سوى اهتمام الشعراء 
والســينمائيني، حتــى إن الروايــة التــي تتطلــب، إلــى حــٍد مــا، بحثــًا سوســيولوجيًا 

وتاريخيًا ومعرفيًا، بقيت بعيدة عن حدود املخيم، بما هو واقع اليوم.
مخيــم عــني الحلــوة الــذي يضــم أكبــر عــدد مــن الالجئــني الفلســطينيني فــي لبنــان 
فــي بقعــة جغرافيــة محــددة، منذ تأسيســه، فــي إطار اتفاقات عقدتهــا وكالة األمم 
املتحــدة لغــوث الالجئــني )أونــروا( والحكومــة اللبنانيــة، يخضــع، اليــوم، إلــى أبشــع 
إجراءات الضبط األمني من الجيش اللبناني. فإضافة إلى األشرطة الشائكة التي 
أقيمــت علــى كامــل حــدود املخيــم، تجــد الجــدران العازلــة اإلســمنتية التــي صممت 
تمامــًا علــى الطــراز اإلســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة، ولكن، بحجم أصغــر. كما أن 
مداخــل املخيــم الرئيســية كلهــا، وهــي خمســة محصنــة بأبراج إســمنتية ودبابات 
وحواجــز للجيــش، تجعــل مــن الدخــول والخــروج، بحســب الوضــع األمنــي، عذابــًا 
حقيقيــًا، حيــث تخضــع الســيارات واملــارة إلــى تفتيــش وتدقيــق الهويــات واألبــدان 
فــي بعــض الحــاالت. أمــا مداخــل األزقة، وهــي كثيرة، فقد أقيم لهــا بوابات حديدية 
بأقفال، يتم استخدامها بإحكام، كلما ارتأى الجنود اللبنانيون الذين يحرسونها 

أن هناك حاجة لذلك.
بهــم،  ضاقــت  التــي  بيوتهــم  فــي  اليــأس  مــن  حالــة  املخيــم  فلســطينيو  يعيــش 
وتفريــخ  املخيــم،  داخــل  السياســية  املرجعيــة  انعــدام  أن  صحيــح  وبأحالمهــم. 
املجموعــات اإلســالمية األصوليــة التــي لــم يعــد ســكان املخيــم يحفظون أســماءها 
لكثرتها، يجعالن من الحياة داخل هذا الغيتو أقرب إلى الجحيم. لكن، اإلحساس 
طــل علــى الخــارج واإلجــراءات اللبنانيــة 

ُ
بانعــدام األفــق واملســاحات الرحبــة التــي ت

ضاعــف مــن حالــة القهر ووأد األحــالم التي كانت األزقة تحتضنها في 
ُ
الرســمية ت
زمن غابر.

منذ سنوات قليلة، أعيش خارج عني الحلوة، ولكني أذهب إلى بيت العائلة بني فينة 
وأخرى، أذهب باحثًا عن األحالم التي عاشت معنا، وعشنا معها، عندما انطلقت 
الثورة الفلســطينية في الســتينيات، والتي ضاعت اليوم في ضيق املكان وزحمة 
سوق الخضر وصخب ملصقات القتلى والشعارات اإلسالمية وصور أسامة بن 
الدن وياسر عرفات وأبو جهاد وصواريخ القسام والجدار العازل والبوابة الحديد 
 أغلقها ورائي، بعد دخولي املخيم، متوجهًا إلى بيتنا في 

ً
التي ضبطت نفسي مرة

زاروب أضيق من ذاكرٍة انكمشت على نفسها.

ماجد عبد الهادي

رد:
ُ
1- »دواعش« الك

يجولون، أفرادًا وجماعات، بني سيارات البث الفضائي على الحدود التركية السورية، 
قبالــة مدينــة عــني العــرب »كوبانــي«، وعيونهــم تقــدح شــررًا، ومــا أن يقــف أي مراســل 
تلفزيوني، أمام الكاميرا، استعدادًا لنقل أخبار املعركة املحتدمة هناك، حتى يتحلقوا 
حوله، ويصوروه، ويسجلوا أقواله، بأجهزتهم الهاتفية، ليترجمها لهم، أحد ما، الحقًا، 
ويعــودوا، ليحاســبوه علــى أي كلمــة لــم تعجبهــم، باالعتــداء اللفظــي غالبــًا، والجســدي 
أحيانًا. هم أكراد غاضبون، بفعل املعركة التي يخوضها بنو جلدتهم مع تنظيم الدولة 
اإلســالمية »داعــش«، ويتصرفــون بــردة فعل متطرفة، نحو العرب، واملســلمني عمومًا، 

ويظنون أن »التشبيح« و«البلطجة« يصلحان أسلوبًا لتوجيه وسائل اإلعالم.
فــي حمــأة الغضــب، ينســى »الشــبيحة« الكــرد، أو يتناســون، أن »داعــش« ليــس حزبــًا 
قوميًا عربيًا، كي يعتدوا على العرب انتقامًا منه، ويتجاهلون أنه يقتل كل من يختلف 
معــه، بــال اعتبــار لالنتمــاء القومــي أو الدينــي، وأن فــي صفوفــه، مقاتلــني كــردًا، أحدهم 
يقــود معركــة عــني العــرب، ويقــف خلفــه مئات املســلحني القادمني من أصقــاع األرض. 
الــردة الشــوفينية الكرديــة هــذه تنعكــس، أيضــًا، علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
فــي اإلنترنــت، بصــراخ هســتيري يتنصــل مــن اإلســالم، ويســتحضر أســاطير الكــرد 
رى؛ بماذا كان سيختلف هؤالء عن »الدواعش«، 

ُ
األولني؛ »نحن أبناء الشمس والنار«. ت

لــو أتيحــت لهــم قــوة كقوتهــا؟ إنهــم، يمارســون اإلرهــاب األعمــى ضــد أنــاٍس يؤيــدون 
قضيتهــم. محامــون فاشــلون لقضيــٍة عادلــة، كنــت أقــول كلما رأيتهــم يتهجمون على 
الصحافيــني، أو قــرأت مــا يكتبــون، وفــي ظنــي أن مــا يحــدث ســلوكيات فرديــة، تســيء 
لكفــاح الكــرد القومــي التاريخــي، مــن أجــل حقهــم في تقريــر املصير فــي وطنهم. لكن، 
األمر أبعد وأخطر، على ما اتضح لي من قرائن أخرى، بينها تجربة تهديد شخصي 
تعرضــت لــه، واضطرنــي إلــى مغــادرة عــني العــرب؛ فهــؤالء، وباختصــار، ينتمــون إلــى 
أحــزاب كرديــة، بــات قادتهــا يتصرفــون وفــق منطــق ميكافيلــي، يتناقــض مــع مبــرر 
وجودهــا، كقــوى ثوريــة تحرريــة، وما عادوا يتحرجون من التنســيق والتعاون األمني 
مــع نظــام األســد، وبيعــه خدمــات تضــر بالثــورة الســورية، ويتعاون بعــض رفاقهم مع 

إسرائيل نفسها.
2- فتش في عني الغرب:

مازال تنظيم الدولة اإلسالمية يخطف أضواء العالم، أو لعلها هي تخطفه، حتى ليبدو 
كأنه العنوان الوحيد لإرهاب، في هذه املنطقة، وكأن القوى األخرى املتصارعة، كلها، 

حمائم، ال تفعل سوى الغناء للسالم.
نظــام األســد، وحــزب اللــه، وجماعــة الحوثــي، وكتائــب أبــو الفضــل العبــاس، وســواهم، 
يفعلــون، يوميــًا، مثــل الذي يفعل »داعــش« وأكثر. يجتاحون املدن، ويقتلون، ويعذبون 
النــاس. لكــن، مــن دون أن يفاخــروا بقطع الــرؤوس أمام الكاميرات، فال يكترث املجتمع 
الدولــي بجرائمهــم الوحشــية، وال ُيجيــش الجيــوش، للحــرب عليهــم، بــل إن الواليــات 
املتحــدة ودول أوروبــا الغربيــة تــؤازر، أحيانًا، بعض هــؤالء وأمثالهم ضد آخرين، وفق 

ما يتسق مع مصالحها، وطبعًا تحت شعارات الدفاع عن حقوق اإلنسان.
، ومــرة أخــرى، مــا يحــدث فــي عــني العــرب »كوبانــي«، وكيــف أن التحالــف 

ً
خــذ، مثــال

الدولــي يكــرس قوتــه لنصــرة قــوى كرديــة، كان الغــرب يصنفهــا، وال يــزال، فــي قوائــم 
اإلرهاب. طائراته تقصف مواقع »داعش«، وتدحر مقاتليه، عن وسط املدينة، ثم تغيب، 
فيتقدمــون مــن جديــد. وبــني الكر والفر، تعود لتلقي باألســلحة والذخائر إلى املقاتلني 
الكــرد، مــن الجــو، فيحــدث أن تســقط صناديــق املســاعدات، بالخطــأ، بني أيــدي مقاتلي 

»داعش«!.
، أو أن املــراد إطالــة أمــد 

ً
هــل قالــوا بالخطــأ؟ ومــن يــدري، إن كانــت الحقيقــة كذلــك فعــال

املعركــة املســتمرة منــذ ثمانيــة وثالثــني يومــًا، إلــى أن تنجــّر تركيــا إليهــا، وتتــورط في 
مــا يهــدد اســتقرارها. فتــش فــي عــني الغرب، قلت على شاشــة »الجزيــرة«، وأقول اآلن، 
إن شــئت أن تــرى، مــن تكــون قّرتهــا التــي يجــب أن تظــل وحدهــا، آمنة مســتقرة، بينما 

يتفتت كل جوارها، ويقتتل. 

اليمن.. دراما شكسبيرية غيتو عين الحلوة

»دواعش« الُكرد وُقّرة عين الغرب
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نابلس ـ بشار سليمان

الضفــة  فــي  نابلــس  مــن مدينــة  الشــرق  إلــى 
عليهــا  أطلــق  بيــوت  تتناثــر  الغربيــة، 
ســاكنوها اســم »خربــة الطويــل«. هــي قريــة 
األرض  فلســطينية  رغــم  غربــة  فــي  تبــدو  صغيــرة 
مثــل  املســتوطنات  تحاصرهــا  واإلنســان،  والهويــة 
أفعــى أكملــت التفافهــا علــى الضحيــة. وبــات ســكانها 
حــّول  بعدمــا  مطلقــة،  عســكرية  أجــواء  فــي  يعيشــون 
االحتالل جزءًا كبيرًا من األرض إلى معسكرات تدريب 

خيــار لهــم ســوى ذلــك«. يعتــاش أهالــي خربــة الطويل 
مغــادرة  أن  ويدركــون  املواشــي،  وتربيــة  الزراعــة  مــن 
أرضهــم تعنــي أنهــم ســيفقدون أيضــا مصــدر رزقهــم. 
فالرحيــل يعنــي انقطــاع لقمــة العيــش التــي يرفضــون 

أن يحاربهم االحتالل فيها.
ويقــول مســؤول ملف االســتيطان في الضفــة الغربية، 
 االحتالل يســتهدف »خربة الطويل« 

ّ
غســان دغلس، إن

 املواطنــن يملكــون إصرارًا دائما 
ّ
 أن

ّ
بشــكل مبرمــج، إال

 الفترة األخيرة شهدت هدم 
ّ
على إعادة البناء، مبّينا أن

أربعة منازل ســبق اســتهدافها عدة مرات وأصحابها 
دائما يعيدون بناءها. كذلك هدمت جرافات االحتالل 

شبكة الكهرباء في القرية.
 االحتالل كان يســتهدف ســابقا 

ّ
ويشــير دغلس إلى أن

إعــادة  علــى  املواطنــن  إصــرار  ومــع  بدائيــة،  منــازل 
البنــاء، بــدأ مؤخــرًا هــدم منازل يمتد عمرهــا ألكثر من 

قرن.
ويخشــى املواطنون أن تصبح خربة الطويل أثرًا بعد 
عن بفعل اســتهداف االحتالل املتكّرر ملنازل ســكانها. 
إجبــار  سياســة  اإلســرائيلية  الســلطات  وتعتمــد 
املواطنــن علــى هــدم منازلهــم بأيديهــم، فيتــم إرســال 
إخطــارات ألهالــي القريــة تطالبهــم بهــدم املنــازل، لكــن 
 سلطات االحتالل 

ّ
 أن

ّ
املواطنن يمزقون اإلخطارات. إال

ســرعان مــا تدهــم القريــة بجرافاتهــا وتهــدم وتدمــر، 
فيبدأ املواطنون مجددًا رحلة البناء.

وال يعيــر االحتــالل أي اهتمــام للمشــروعات الدوليــة. 
فشبكة الكهرباء التي دمرتها جرافاته، هي من تمويل 
الحكومــة البلجيكيــة، وزادت كلفــة إنشــائها عــن 200 

ألف دوالر أميركي. 
االحتــالل  هــدم  املاضــي  نيســان  أبريــل/  شــهر  وفــي 
 
ّ
مســجد الخربــة بحجــة البنــاء مــن دون ترخيــص، لكن

الســكان أعــادوا بنــاء املســجد ورفعــوا شــعار »األرض 
كالعرض وسندافع عنها مهما كبرت التحديات«.

 من 
ً
لجنود ينشرون الرعب في املكان، ويحرمون طفال

الذهــاب إلــى مبنــى كان أهالي خربة الطويل يســمونه 
»مدرسة«.

ال  ســكانها  عــدد  عاديــة،  ليســت  الفلســطينية  القريــة 
يتجــاوز 150 نســمة، يمثلــون 18 أســرة، ولــدى أهلهــا 
قــدرات هائلــة علــى تحــدي االحتــالل بإعــادة بنــاء مــا 
يتــم تدميــره، رغــم علمهــم أن الجرافات ســتعود في أي 

لحظة لتدمير ما بنوه من جديد.
وتستهدف سلطات االحتالل القرية منذ سنوات عدة، 
وتلجأ إلى هدم ما يبنيه املواطنون من بيوت بدائية، 
حتى أن مدرسة القرية ومسجدها لم يسلما. ومؤخرًا 
كثــف االحتــالل مــن عمليــات الهــدم وأصبح يســتهدف 
تاريخ القرية، وبعد أن كان يستهدف بيوتها البدائية 
املبنيــة مــن الحديــد والطن، أصبح اليــوم يهدم منازل 

القرية القديمة.
أطــالل  علــى  حمــد  وأنــور  محمــد  الشــقيقان  يقــف 
األيــام  خــالل  االحتــالل  هدمهمــا  اللذيــن  منزليهمــا 
يزيــد  يــن  بناء علــى  حســرة  قلبيهمــا  وفــي  املاضيــة، 
 شــيء فــي 

ّ
عمرهمــا عــن 150 عامــا. يهــدم االحتــالل كل

لحظات. تبقى لهم بعض الذكريات التي يعمدون إلى 
تكرارها في ما بينهم حتى ال يمحوها الزمن بدوره.

الشقيقان ولدا هناك وال يعرفان مكانا آخر وال يريدان 
عــن  بديــل  ال  نظرهمــا  مــن وجهــة  أرضهمــا،  مغــادرة 
إعــادة بنــاء مــا هدمــه االحتــالل، لكن الحســرة ســتبقى 

حاضرة في قلبيهما.
يــدرك محمــد وشــقيقه أنــور أن االحتــالل يســعى مــن 
خالل عمليات الهدم املتكررة ملنازل القرية إلى تهجير 
ســكانها، لتوســيع املســتوطنات، أو تحويــل املنطقــة 
يؤكــدان  لكنهمــا  لجيشــه.  تدريــب  معســكرات  إلــى 
صمودهمــا ويتســلحان باملثــل الشــعبي »مــن هاملــراح 
»اســتهدف  االحتــالل  أن  ويوضحــان  رواح«.  فــي  مــا 
منازلهم سابقا، واملواطنون دائما يعيدون البناء، وال 

مجتمع
شهدت أكثر من 70 مدينة في الواليات املتحدة تظاهرات احتجاجا على عنف الشرطة تجاه السود 
والالتينين، نظمتها شبكة »أوقفوا االحتجاز الجماعي« في اليوم الوطني للتظاهر، الذي صادف 
أمــس. وفــي لــوس أنجلــوس، حمــل املتظاهــرون الفتــات كتــب عليهــا أســماء مايــكل بــراون، وإيريــك 
غارنــر، وديلــون تايلــور، وجــون كروفــورد، الذيــن قتلــوا علــى يــد الشــرطة أخيرًا. وشــهدت نيويورك 
تظاهــرة أخــرى نظمتهــا مجموعــة »تحالــف 22 أكتوبــر«. وحّمــل املتحــدث باســم املتظاهرين، غامل 
)األناضول( ميمز، »النظام األمني مسؤولية مقتل الشاب األسود براون«. 

دعــت بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمر في اليمن إلى بذل املزيد من الجهود لـ »ضمان حماية 
أفــراد الطواقــم واملرافــق الطبيــة مــن عواقــب القتــال في البــالد«. وقالت: »في خضّم العنف الذي ســاد 
اليمــن خــالل األشــهر الســتة املاضيــة، نأمــل أن يتم تلبية االحتياجات املتزايــدة للضحايا. يجب مع 
ذلــك بــذل املزيــد مــن الجهــود لضمان حماية أفراد الطواقم واملرافق الطبية من عواقب القتال«. وقال 
رئيــس البعثــة الدوليــة ســيدريك شــفايزر: »تحّســنت ُســبل وصولنا إلى ضحايا النــزاع في صنعاء 
)األناضول( وغيرها بشكل كبير، وهذا أمر ساّر«. 

الصليب األحمر يطالب بحماية الطواقم الطبيّة في اليمنأميركا: تظاهرات رفضًا لعنف الشرطة ضّد السود

القاهرة ـ أروى أبو يزيد

محمــود قطــب محمــد )27 عامــا(، مــن مدينــة 
هــو  املصريــة،  أســيوط  بمحافظــة  ديــروط 
الخليجيــة،  الــدول  إحــدى  فــي  محاســب 
شــقته  تجهيــز  ملتابعــة  أخيــرًا  القاهــرة  زار 

ه اعتقل.
ّ
الجديدة، لكن

بثيابــه الرثــة وحالتــه الصحيــة املتدهــورة، 
يروي محمد قصته، من خلف أسوار الحجز 
بقسم شرطة ديروط، للمحامي محمد دياب 
الــذي التقــاه صدفــة أثنــاء زيــارة مــوكل آخــر، 
بعيدًا عن أعن أمناء الشرطة وضباط القسم. 

بعــد عودتــه، فــي 28 أغســطس/ آب املاضــي، 
وخالل ركوبه في سيارة أجرة، فوجئ محمد 
بها تتوقف في شارع جسر السويس، شرق 
القاهــرة. عندهــا نــزل أشــخاص بــزي مدنــي، 
واعتــدوا  هــؤالء  خطفــه  أخــرى.  ســيارة  مــن 
عليــه بالضــرب املبرح، واصطحبوه إلى مقر 

أمن الدولة في الظوغلي.
اليــوم  منــذ  بــدأ »مهرجــان« تعذيبــه  هنــاك، 
ضــرب  إلــى  باليديــن،  تعليــق  فمــن  األول. 
جنونــي طــوال اليــوم. يضربونــه ويطلبــون 
منــه االعتــراف، فيــرّد عليهــم: »بــَم أعتــرف!؟«، 
إلــى  جئــت  ملــاذا  أرســلك؟  »َمــن  فيســألونه: 

مصــر؟!«. وكلمــا أجــاب: »لــم يرســلني أحــد«، 
ازداد تعذيبــه. فــي اليــوم التالــي، لــم يتوقــف 
مــن  التعليــق  وبنتيجــة  للحظــة.  التعذيــب 
يديــه، انفتــح جــرح عمليــة جراحيــة كان قــد 
أجراها في ظهره. وعندما قال لهم: »سأموت 
 الســجانون األمــر وبــدأوا 

ّ
مــن األلــم«، اســتغل

بالكهربــاء،  الصعــق  عبــر  أخــرى،  مرحلــة 
بخاصة في موضع الجرح.

اســتمر تعذيبــه فــي الظوغلــي طــوال 4 أيــام 
متواصلة، ُرّحل بعدها إلى ســجن العازولي 
العســكري، وبــدأت هنــاك مرحلــة جديــدة مــن 
التعذيب. منذ دخول محمد سجن العازولي 

وطــوال 10 أيــام متواصلــة، أنــزل إلــى أقبيــة 
إخــوان  »عنابــر  هــا 

ّ
إن لــه  قيــل  األرض  تحــت 

يســمع  كان  هنــاك  وســيناء«.  اإلســماعيلية 
أصــوات االســتغاثات ملــدة 8 ســاعات يوميــا، 
ووســط  نفســيا.  لتحطيمــه  محاولــة  فــي 
التعذيــب البدنــي والنفســي، جــاؤوا بطبيــب 
 يديــه كانتــا متأذيتــن 

ّ
ملعاينتــه، بخاصــة أن

بشــدة بعــد تعليقــه طــوال 4 أيــام فيهما، كما 
 جروح العملية الجراحية في ظهره مألها 

ّ
أن

الصديــد بعــد صعقــه بالكهربــاء، باإلضافــة 
إلى كدمات في وجهه وجسده.

 فــي ســجن 
ً
ظــل محمــود مخطوفــا ومعتقــال

تحقيــق  دون  الســمعة،  الســيئ  العازولــي، 
النيابــة معــه وال توجيه اتهامات إليه. ومنذ 
فتــرة قريبــة، قــرروا ترحيلــه إلــى أســيوط في 
ملــف قضيــة خطيــرة. وكتب فــي املحضر أنه 
»تــم اعتقالــه أمــس فــي كمــن«. ووجهــت إليه 
اتهامــات باالنضمــام إلــى جماعتــي أنصــار 
ومحاولــة  الشــام،  وأجنــاد  املقــدس  بيــت 
اغتيــال ضابــط أمــن دولــة، وتلقــي تدريبــات 

عسكرية في الخارج.
فقــررت نيابــة شــمال أســيوط الكليــة حبســه 
15 يوما على ذمة التحقيق، وترحيله لقســم 

شرطة ديروط.

خطف وتعذيب وتلفيق اتّهامات في مصر

سالمة عبد الحميد

يعرف كالهما اآلخر جيدًا بسبب عالقة 
طويلة، أو هكذا كانا يظنان، بعد زيجة 
استمرت سنوات اكتشفا أن أيا منهما 

ليس مناسبا لآلخر.
جلسا سويا، صارح كل منهما اآلخر، 
توصال في النهاية إلى أن ما بينهما 

لم يكن حبا، وإنما مراهقة تسببت في 
بقائهما معا لسنوات، قبل أن ينضج 

كالهما ويقررا التحرر من تلك العالقة 
لألبد. قالت له »أنت تقتل روحي«، فقال 

لها »وأنت تقتلينني ببطء«.
انفصال، مع وعد بأن تبقى صداقتهما 
قائمة، وأن يسأل كل منهما عن اآلخر 
ويتابع أخباره، لكن األيام قالت كالما 

مغايرًا. هو تتنازعه أحاسيس متباينة 
بعيدًا عنها، خرج من عالقة عاطفية 

قوية ليجد نفسه وحيدًا ضائعا، كارها 
للحب ولكل ما يمت بصلة للعالقات 
الرسمية، أقنع نفسه أن الوحدة كنز 
ال يفنى، وأن الحرية تاج على رأس 

األعزب. عاش لفترة مصدقا ما أقنع 
نفسه به. لكنه سريعا وجد أنه تختطفه 
عالقات سريعة مضطربة، كان يسميها 
في البداية »نزوات«، لكنه اكتشف الحقا 

بعد تفكير أنها ليست إال محاوالت 
للهروب من تكرار التجربة السابقة، 

والتي تركت في نفسه جرحا غائرًا. ظن 
في البداية أنه يمكن أن يعيش كل فترة 

ما اصطلح على تسميته »حب عابر 
سريع«.  كان األمر بالنسبة له تجربة 

جيدة في البداية، من الذي ال يرغب في 
عالقات بدون أدنى التزامات، لكنه بعد 
فترة قصيرة وجد نفسه ضائعا مجددًا.
وفي املقابل، هي قررت التحرر الحقيقي 

منه، دخلت في عالقة عاطفية، ثم 
عالقات أخرى، لم تكن ترغب في حب 

وال ارتباط جديد، وإنما في نسيان 
حب قديم. كانت ترغب في »حب سريع 
عابر«. لكنها سريعا باتت تقارن به كل 

رجل جديد تعرفه، تنتظر من الرجل 
الجديد أن يعاملها بنفس طريقته، 
أن يحدثها بنفس كلماته، اكتشفت 

الحقا أن سيطرته عليها لن تمكنها من 
التعرف إلى غيره. ظل طيفه يطاردها، 

ظلت تعتبره ندًا لكل شخص تعرفه.
كان األمر بالنسبة لها تجربة جيدة في 

البداية، من الذي ال يرغب في عالقات 
بدون أدنى التزامات، لكنها بعد فترة 
قصيرة وجدت نفسها ضائعة مجددًا.
التقيا فجأة، دون ترتيب، أو ربما هو 
ترتيب القدر، تسابقا تجاه بعضهما، 

كاد أن يحتضن كل منهما اآلخر، 
لكنهما توقفا قبل لحظة واحدة، دار 
حوار عبثي بن عيونهما، كل منهما 

يلقي املسؤولية عن فشل العالقة على 
اآلخر، ال يريد أي منهما االعتراف 

بالخطأ، أو إظهار ضعفه.
لم ينطق أيهما بكلمة، استدار كل 

منهما وسار بعيدًا عن اآلخر، لم يلتفت 
خوفا أن يضعف أو يتراجع. لسان حال 

كل منهما يقول: سأجرب مجددًا، لن 
أعود لتلك العالقة.

مزاج
حب عابر سريع

اقتحام  على  العام  هــذا  االحتالل  أقــدم 
العديد من القرى الفلسطينية، والتهديد 
في  ومساجدها،  وآبارها  منازلها  بهدم 

محاولة منه لتهجير أهلها.
وفي أبريل/ نيسان الماضي هدم كّل منازل 
خربة  قرب  القرية  وتقع  جعوانة.  خربة 
مرات  عــدة  االحــتــالل  هدمها  التي  طانا 
الفلسطينيين  لكّن  السابقة،  السنوات  في 

أعادوا بناءها. 
الجاري،  الشهر  أوائل  االحتالل  هدد  كذلك 

بهدم القرية مجددًا.

جعوانة وطانا
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بخبايــا  عــارف  هــو  عيســى،  العــم  جالســت 
السياســة دون أن يمارســها، ترّدد بني املغرب 
والجزائــر ُمقاومــا، أيــاَم كان الوعي السياســي 
ــا 

ّ
علــى أشــده، كمــا َيِصــف املرحلــة بلســانه مل

يجره ُمســتطِلع ملعرفة التاريخ.. عرف بفضل 
ِعبــر  املقيــم، كل حديثــه  لــم يعرفــه  تنقلــه مــا 
تتخللهــا أمثــال شــعبية تعكــس بمضمونهــا 
أمامــه  جلســتي  أحكمــت  الحيــاة.  تجــارب 
تعبــة إلي، تركها تعّبر 

ُ
وســألته. وجــه نظرته امل

قبــل أن يقــول بصوتــه الخافــت؛ أنــت يــا بنــي 
قصــدت أن أحدثــك عــن تجربتــي بــني املغــرب 
تحــت  مــن  ذكرياتــي  ُيحــرك  هــذا  والجزائــر. 
ركام األيــام. الــكالم عــن هــذا املوضــوع يطول.. 
مــا يؤملنــي فيــه، هــو نفــي املجــد الــذي عشــناه. 
ســبيل  فــي  املــوت  احتملنــا  قاتلنــا،  قاومنــا، 
وحدتنــا. عاصــرت الفــن ورأيــت أحــداث املوت 
جماعــات  وتســقطهم  جــورا،  الرجــال  تغتــال 
وهنــاك،  هنــا  االســتعمار  وأذرع  وفــرادى.. 
وعيننــا  بالقــوة..  الغيــر  متــاع  علــى  تســتولي 
الواحــدة كانــت علــى العــدو الواحــد. وهــا هــو 
العــار!! تحولــت الصداقــة إلــى عــداوة والوحدة 
إلــى فــراق! كمــا قلت لك؛ مــع جيلنا كنا نعيش 

الوحدة والبناء.
هذا الصراع املفتعل ال يوجد يا بني ما يعلله، 

ســوى كراهيــة جوفــاء، أين العقــالء؟.. ما ذنب 
الشــعوب إن طغت األنظمة؟ اللعنة على الشــر. 

ضعفنا وخارت قوانا من قرار ال نريده..
مسح دموعه بكم عباءته. ثم قال: الكل يصرخ 
ضد هذا. تحليل العقالء يقول ال، واقع الحياة 
يقــول ال، وأنــا عمــك عيســى الــذي قــاوم هنــا 
وهناك أقول ال. ال لخيانة وحدة العرق والدين 
ماتــت  أختــي  والــدم.  والتاريــخ،  والجغرافيــا، 
هنــاك ولــم أرهــا، كانــت متزوجــة هنــاك. كتــب 
زوجهــا إلــي رســالة قبــل عشــر ســنوات مــن 
»وهران«، كلها دموع! يبكي فيها طول الفراق. 
قــال فــي رســالته يخاطبنــي؛ ›‹يا عيســى كان 
أملهــا أن تــراك. أن تشــم هــواء وطنهــا لتطفــئ 
نــار عشــقها، وليأخذها املــوت بعد ذلك، كانت 
تقول«.. ويضيف شاتما؛ »ال حول لنا، فراقنا 

طيش الكبار بال سرية وال حياء«.
 بكيــت لــكالم هــذا »الوهرانــي« أيامــًا وليالــي. 
أكثر من بكائي على أختي كنزة رحمها الله... 
أنــا الــذي عشــت هنــا وهنــاك. عرفــت أن النكتة 
الواحــدة تضحــك هنــا وهناك. هــذا اليقني على 
وحدة الثقافة تحت ســقف واحد ِلَم طمســه؟! 
نحــن واحــد. كفصــي حبــة فــول. تخــرج النبتة 

من تالحم الشقني. فتعطي نباتا حسنا.
لحسن عبود )المغرب(

نشــأ الفكــر االستشــراقي فــي كنــف الحركة 
ل عاضدا لها في إخضاع 

ّ
االستعمارية، ومث

عيشــها  نظــم  طريــق كشــف  عــن  الشــعوب 
والنفــاذ إلــى معطياتهــا الثقافيــة بمــا يّســر 
للمؤسســة االســتعمارية الهيمنــة علــى هــذه 
الشــعوب والســيطرة علــى مقّدراتهــا وإرباك 
مســار تطّورهــا الطبيعي وخلــق نخب تابعة 

تدين له بالوالء.
أساســّيا  عامــال  اإليديولوجيــا  كانــت  لقــد 
ويصــادر  االستشــراقي  الفكــر  يوّجــه 
 ســتارا 

ّ
منطلقاتــه فلــم تكــن الغاية العلمية إال

باألســاس  ثقافيــة  غايــات  وراءه  ــى 
ّ
تتخف

نابعــة مــن فكــرة املركزيــة الغربيــة واعتبــار 
هــذا  تأثيــر  تحــت  واقعــا  هامشــّيا  الشــرق 
فــي  اإلنصــاف  ولئــن كانــت دواعــي  املركــز، 
اســتثناء  إلــى  الباحثــني  تدفــع  الســياق  هــذا 
 

ّ
الدراسات الشرقية من هذه املعادلة، فإّن جل

ما أنتجه االستشــراق كان محكوما بغايات 
براغماتية نفعّية ســعى الغرب إلى تحقيقها 

 السبل.
ّ

بكل
مّر االستشــراق بمرحلتني أساســيتني فيما 
تنبــئ األحــداث املتســارعة بــدءا مــن الحــادي 
عشــر مــن ســبتمبر ســنة 2001 إلــى بــروز 
داعــش ومشــاهد الذبــح علــى الهوّيــة بظهــور 

مرحلــة ثالثــة: فــي املرحلــة األولــى وهــي التــي 
واكبــت االســتعمار كان الغــرب يقّســم العالم 
إلــى فضاءيــن متناقضني تنتفي بينهما كل 
 ضــروب التواصل، عالم 

ّ
أنمــاط العالئــق وكل

ف 
ّ
ر وعالم آخر متخل

ّ
غربي متقّدم ومتحض

لت املهاد الشرعي وفق 
ّ
ر، ثنائية شــك

ّ
ومتأخ

الرؤيــة الغربيــة لغــزو الــدول ونهــب مقّدراتها 
تحــت مســميات ودعــاوى مختلفة مــن قبيل 
نشــر الفكر التنويري وإلحاق هذه الشــعوب 
بركب التحضر، أما في املرحلة الثانية وهي 
بــدأ  الفتــرة االســتعمارية فقــد  التــي أعقبــت 
الفكر الغربي يخرج شيئا فشيئا من نظرته 
ى عن نرجسيته الزائفة 

ّ
االستعالئية و يتخل

تؤّمــن  متنّوعــة  هوّيــات  علــى  وقــف  بعدمــا 
ملنهجيــات  املجــال  وأفســح   ، التعــّدد  فكــرة 
نقدية وتأويلية عملت على استفراغ جهدها 
فــي نقــد املنتــج الغربــي املتعالــي وبيــان مــا 
يكتنفــه مــن نقائــص أفضــت بــه فــي النهايــة 

.
ّ
إلى تبنّي فكرة النسبية

مؤمنــا  االستشــراق  أصبــح  فقــط  عندهــا 
وبمرجعياتــه  الخاّصــة  هوّيتــه  فــي  باآلخــر 
الثقافيــة الذاتيــة، لكــن قبــل عقديــن وعندمــا 
كانت حرب البلقان مستعرة، خرج صمويل 
صــراع  بنظريــة  العالــم  علــى  هانتينغتــون 

الحضــارات فــي مقــال لــه شــهير فــي مجلة » 
فوريــن أفيــرس »foreign affairs معتبرا أن 
الّديــن بمــا هــو معطــى ثقافــي حضــاري هــو 
جوهــر الصــراع بــني الغــرب والشــرق، ليمنــح 
وليجــد  دينيــا  بعــدا  الصــراع  أشــكال  كل 
للتحريــض  مجــاال  الغربيــون  الشــعبويون 
املؤشــرات  بــدأت  حينهــا  املســلمني،  علــى 
جليــة لدخــول فكر االستشــراق عهدا جديدا 
مــا زالــت معاملــه بصــدد الصياغــة والتحديــد 
الغربيــة  الدوائــر  احتفــاء  بعــد  خاصــة 
املناهضــة للمســلمني بأحــداث 11 ســبتمبر 
واعتبارهــا دليــال كافيــا على رجحان نظرية 
العــداء  بروباغنــدا  وهيمنــت  هانتينغتــون، 
الغربــي  العالــم  فــي  واملســلمني  لالســالم 

وانتشرت في أوساط أكاديمية عديدة.
إذن، هو عهد جديد من الفكر االستشــراقي 
تصوغــه األحــداث الداميــة ومظاهــر الكراهية 
للديانــات األخــرى، وتحكمــه انغالقّيــة مقيتة 
تنفــي إمكانيــة التواصــل مــع اآلخــر وإن فــي 
القتــل  لغــة  لتصبــح  الحــوار  درجــات  أدنــى 
اللغــة  هــي  والقصــف  والتفجيــر  والذبــح 
املتفائلــون  بــني عاملــني طاملــا حلــم  الوحيــدة 

بإمكانية التقارب بينهما.
عثمان صادق شريحة )تونس(

فضاء مفتوح

آراء

أسامة أبو ارشيد

ناقشــت  املاضــي،  األســبوع  مقــال  فــي 
املســلمن  اإلخــوان  أزمــة  أوجــه  بعــض 
التحديــات  أن  إلــى  فيــه  وأشــرت  اليــوم، 
التــي تواجههــم، اليــوم، أكبــر وأخطــر مــن 
التــي واجهتهــم في العقــود املاضية، منذ 
نشأتهم أواخر عشرينيات القرن املاضي. 
وخلصــت فــي املقــال إلــى أن مســألة إجراء 
وحقيقيــة،  عميقــة  داخليــة،  مراجعــات 
تشــمل الفكــر والتنظيم واملســلك، أضحت 
التغاضــي  لإلخــوان  يمكــن  ال  حتميــة 
عنهــا، أو محاولــة تجاوزهــا بمســوغات 
»قداســية«، مثــل »املســلمات الفكريــة« أو 
»صوابيــة املســار« أو »حتميــة املحنــة«.. 
إلــخ، فاملطالبــة بهــذه املراجعــات لــم تعــد 
»خــارج  مــن  »نصائــح«  علــى  مقتصــرة 
أساســيا  مطلبــا  أضحــت  بــل  الصــف«، 
نفســه،  اإلخوانــي  الصــف«  »داخــل  مــن 
»اإلخــوان«  ببنــى  يعصــف  يــكاد  بشــكل 

وتنظيمهم.
مســتوياٌت  تبــرز  الســياق،  هــذ  وضمــن 
عديدة ينبغي أن تشملها تلك املراجعات، 
غيــر أن ثمة مســائل مهمــة، ينبغي التنبه 
إليهــا، أوال، قبــل الولــوج إلــى موضوعــة 
املراجعــات، وتنــدرج جميعهــا تحــت آليــة 

إجرائها.
تلــك  يجــري  بمــن  اآلخــر  األمــر  ويتعلــق 

املراجعات. 
تلــك  إجــراء  ينحصــر  أن  يعقــل  فهــل 
والدوائــر  الشــخصيات  فــي  املراجعــات 
نفســها التــي تقــود الجماعــة فــي مرحلــة 
مــن   ،

ً
أصــال متهمــة  تكــون  قــد  وهــي  مــا، 

بعضهــم، بأنهــا جــزء مــن األزمــة! إذا كان 
قــد  الجماعــة  تكــون  أن  ينبغــي  أمــر  ثمــة 
فهــو  األخيــرة،  الســنوات  فــي  تعلمتــه، 
مــن  تحملــه  بمــا  املصيريــة،  قراراتهــا  أن 
تداعياتهــا  تقتصــر  ال  وخطــأ،  صــواب 
كلــه،  الوطــن  قــد تشــمل  إنهــا  بــل  عليهــا، 
إن لــم يكــن الوضــع العربــي برمتــه، ولنــا 
فــي مصــر، ومــا جرى فيهــا منذ ثورة عام 
انتكاســات،  مــن  اســتتبعها  ومــا   ،2011

ِعَبــٌر ودروس بليغة.
نعــم، مثــل هذه املراجعات، إن أريد لها أن 
تكــون حقيقيــة وجــادة، ينبغــي أن تضــم 
ومحبــن  وأصدقــاء  ومفكريــن  خبــراء 
موضوعيــن  وناقديــن  بــل  لإلخــوان، 
لهــم، مــا دام أنهــم أصحــاب َهــمٍّ وطنــي أو 
عروبي أو إســالمي، فضال عن توســيعها 
فمنطــق  نفســه،  اإلخوانــي  الصــف  داخــل 
و»املســؤولن  و»الثقــات«  »املقربــن« 
التنظيميــن« قــد أورد الجماعــة املهالــك. 
ويصــر »اإلخــوان« أنفســهم، قبــل غيرهــم، 
علــى أن مشــاريعهم هــي مشــاريع أوطــان 
وأمــة، ومــن ثــمَّ ال يقبــل منهــم أن يتفــردوا 
واألمــة  األوطــان  مصائــر  تحديــد  فــي 
وعملهــم  لقراراتهــم  تطعيــم  دون  مــن 
اٍت، تهمهــا  باستشــارات ونصائــح وكفــاء

أيضــا مصالح األوطان واألمة..
الســابقة،  النقطــة  فهــم  يســاء  ال  وحتــى 
الخالفــات  ســياق  فــي  توظيفهــا  ويتــم 
تشــهدها  التــي  اإلخوانيــة  الداخليــة 
األردن  فــي  عربيــة،  إخوانيــة  تنظيمــات 
مثال، فإنها ال تعني، أبدًا، انتصارًا لتيار 
علــى آخــر. فواحد من أمراض التنظيمات 
اإليديولوجيــة، أنهــا، مــن شــدة اســتغراق 
نفســها وجهودهــا فــي العمــل التنظيمــي 

الداخلــي، تنســى أنهــا جــزء مــن مجتمــع 
لهــا  بالنســبة  التنظيــم  ويصبــح  أكبــر، 
منتهــى الغاية، وكأنه ينســاح منعزاًل في 
عــي أنــه  فــراغ. وبالتالــي، يســتوي مــن َيدَّ
َعــُم أنــه ضده، 

ْ
يطالــب باإلصــالح، ومــن ُيز

املطلوبــة.  املراجعــات  مســار  تعطيــل  فــي 
ُعُم أنه يريد اإلصالح، 

ْ
بل إنه حتى من َيز

أنــه  فــرق،  يتناســى، عامــدًا أم ســاهيا، ال 
مثــل  يجــر  ولــم  القيــادة،  فــي  يومــا  كان 
تلــك املراجعــات التــي يطالــب بهــا اليــوم. 
ومرة أخرى، ذلك يعود، في جزئه األكبر، 
»اإلخــوان«،  أبنــاء  مــن  كثيريــن  أن  إلــى 
االنتمــاء  فــي  انهمكــوا  وصفــا،  قيــادة 
املجتمعــي  الســياق  ونســوا  التنظيمــي، 

الــذي يتحركون فيه.
وهــذا يقودنــا إلــى مســألة أخــرى، متعلقة 
بمنهجــن متعارضــن داخــل »اإلخــوان«، 
املطلوبــة.  املراجعــات  عــن  الحديــث  عنــد 
أنــه  أو  يعارضهــا،  مــن  ثمــة  كان  فــإذا 
شــكلية،  أمــور  علــى  يقصرهــا  أن  يريــد 
بحيــث ال تشــمل املنهــج والفكــر واملســلك 
»قدســية«  بذريعــة  التنظيميــة،  والبنيــة 
هذه األمور، ســواء أقالها لســان الحال أم 
لســان الفــم، ففــي املقابــل، ثمــة تيــار آخــر، 
أو  لديهــم  اإلصــالح  مقــوالت  أصبحــت 
والهــوس  الصرعــة  مــن  املراجعــات نوعــا 
فــي  واملنــدرج  والعمــق،  للمعنــى  املفتقــد 

ســياق املناكفة التنظيمية..

فــي  تجــد  الســابق،  املعطــى  وضمــن 
صفــوف بعــض فــروع »اإلخــوان«، اليــوم، 
تمايــزًا بن تياريــن عريضن متناقضن. 
»قداســة« التنظيــم واملنهــج  تيــار يؤمــن بـ
كل  فــإن  وبالتالــي،  املســار«،  و»صوابيــة 
غربلــة  ات  ابتــالء إال  هــي  مــا  يجــري  مــا 
»حتميــة«، وكل مــن يدعــو إلــى املراجعــة، 
أو اإلصــالح، فــي هــذه املرحلــة املفصليــة، 
علــى  »متســاقطا«  بالضــرورة،  يصبــح، 
َرقــا من النظام، أو 

َ
طريــق الدعــوة، أو ُمخت

ُصــَر بــه »الــزاد اإليمانــي«! فــي حــن 
َ
أنــه ق

يبالــغ  تيــارًا  األخــرى  الضفــة  علــى  تجــد 
والجاهــزة  القيميــة  األحــكام  إصــدار  فــي 
الذيــن  »املتشــددين«  مــن  خصومــه  ضــد 
ال يتــورع عــن وصفهــم تــارة باملتطرفــن، 
اســتعارة،  فــي  بالتكفيريــن،  وأخــرى 
خصومهــم  ملفــردات  كثيــرة،  أحيــان  فــي 

»اإلخــوان«،  خصــوم  أي  جميعــا، 
»معتدليهم« و»متشــدديهم«. بـ

داخــل  الســابقن  التياريــن  خصومــة  إن 
إلــى  تعطــل،  مــن  هــي  اإلخوانــي  الصــف 
حــد كبيــر، إجــراء أي مراجعــات حقيقيــة، 
وتســاهم فــي إحباط صفهــم الذي يراقب، 
مهاتــرات  والغضــب،  األســى  مــن  بكثيــر 
الطرفن وإسفافهما، في حن أن األجهزة 
عليهــم  وتضيــق  تتخطفهــم،  األمنيــة 
بتشــويه  اإلعــالم  يتكفــل  فيمــا  عيشــهم، 
صورتهــم، ضمــن حملة محليــة وإقليمية 
ودوليــة، تســتهدفهم. فكيــف يمكن أن تتم 
طاِلُب 

ُ
عمليــة املراجعــات الجادة إن كان امل

بها، في أحياٍن كثيرة، يدرجها في سياق 
صــراع األجنحــة داخــل التنظيم، وموظفا 
والسياســية  األمنيــة  الحمــالت  ذلــك  فــي 
فــي  اليــوم،  الجماعــة  علــى  واإلعالميــة 
»املبــادئ«  حــن أن مــن يدعــي التمســك بـ
و»روح التنظيــم« يريد أن يصادر، باســم 
»املقــدس«، أي محاولــة جــادة إلجراء مثل 
باإلصالحــات  والقيــام  املراجعــات،  تلــك 

املطلوبة!؟
»اإلخــوان«  أزمــة  أوجــه  مــن  واحــدة   
التنبــه  ينبغــي  التــي  اليــوم،  األخــرى، 
إليهــا، أيضــا، وأن تكون من ضمن األمور 
فــي  تتمثــل  املراجعــات،  تشــملها  التــي 
ات  للكفــاء طــاردًا  أصبــح  تنظيمهــم  أن 
األقــل،  علــى  أو،  والسياســية،  الفكريــة 
 دورهــا، وهــذا ممــا 

ً
مهمشــا لهــا ومعطــال

كثيــر  عطــاء  مــن  حرمانهــم  فــي  يســاهم 
ات. التصعيــد في صفوف  مــن تلــك الكفــاء
»اإلخــوان«، اليــوم، يتــم، فــي الغالــب، على 
ة التنظيمية« )بما يعنيه  أســاس »الكفاء
ذلــك مــن تحالفــات ومصالح وشــللية(، ال 
ة الفكرية والقيادية والتخصصية  الكفاء
»القائــد  أصبــح  وبالتالــي،  واملجتمعيــة، 
الحــرة  ة  الكفــاء علــى  قيــدًا  التنظيمــي« 
ِة وقامعــا لها، وربمــا مقصيا لها من 

َّ
ــذ

َ
الف

التنظيــم كلية. 
ة  مــع ضــرورة االســتدراك، هنــا، أن الكفــاء
ال تعنــي مســتوى تعليميــا فحســب، كمــا 
يتوهم بعضهم، فكم من حامل لشــهادات 
عليــا، وَدِعــيَّ فكــر واســع، ولكنــه ال يملــك 
أثــرًا  يقــدم  ولــم  األرض،  علــى  حضــورًا 

يعرف به.
أخيــرا، هــل يعقــل أنــه، وبعــد قرابــة عقــود 
تســعة مــن عمــر »اإلخــوان«، لــم يطــرأ بعد 
هــل  تنظيمهــم!؟  هيكليــة  علــى  تغييــر 
يعقــل أنــه، ومنــذ أن أســس اإلمــام حســن 
البنــا الجماعــة، أواخــر عشــرينيات القرن 
املاضــي، لــم َيــَر »اإلخــوان« ضــرورة بعــد 
إلعــادة النظــر فــي وحداتهــم التنظيميــة؟ 
إلــى  العربــي،  العالــم  فــي  فروعهــم  فمــن 
القريبــة  أو  عليهــم،  املحســوبة  الفــروع 
زلــت  مــا  وأميــركا،  أوروبــا  فــي  منهــم، 
»أســرة«،  نفســها:  التوصيفــات  تســمع 
»كتيبــة«، نقيــب«.. إلــخ... أهــي »القداســة« 
و»الهالــة« التــي أحيطــت بهــا تلــك البنــى 
التنظيميــة وهياكلهــا وتمنــع تغييرهــا، 
التــي  ة«  و»الكفــاء »النجاعــة«  أنهــا  أم 
كان  إذا  والتجــارب؟  األيــام  أثبتتهــا 
»اإلخــوان« لــم يصلــوا بعــد إلــى مناقشــة 
هــذه الشــكليات، فمتــى تراهــم ســيصلون 
إلــى مراجعــة القضايــا األكثــر جوهريــة؟ 
ســؤال ســيبقى مفتوحــا، ومــن أســٍف أظن 

أن غيبة إجابته ســتطول.
)كاتب وباحث فلســطيني(

عباس في مواجهة ... عن المراجعات »اإلخوانية«
»معسكر السالم« الصهيوني

التعاون األمني 
مع إسرائيل لم يسفر 
إال عن مصادرة مزيد 

من األراضي

صالح النعامي

فــي وقــت يزهــد رئيــس الســلطة الفلســطينية، 
محمــود عبــاس، فــي عقــد لقــاءات مــع ممثلــي 
الفلســطينية،  السياســية  والحــركات  القــوى 
علــى  تتحفــظ،  أو  تعــارض،  التــي  وتحديــدًا 
اتــه  لقاء يكثــف  فإنــه  السياســي،  برنامجــه 
يعــرف  مــا  أو  الصهيونــي،  اليســار  قــادة  مــع 
بهــدف  اإلســرائيلي«،  الســالم  »معســكر  بـــ 
التشــاور. لكــن، هنــاك مــا يدلــل علــى أن عبــاس 
الذي يســتمع لقادة اليســار الصهيوني يعمل 
املتطــرف  اليمــن  قــادة  تحديــدًا وفــق رغبــات 
فــي تــل أبيب. فقادة اليســار الصهيوني باتوا 
يجهــرون بــأن ســلوك الحكومــة الصهيونيــة 
الشــعب  رفــض  علــى   

ً
شــرعية يضفــي 

وبرنامجــه  عبــاس  توجهــات  الفلســطيني 
السياسي، بل منهم من بات يتفهم العمليات 
ضــد  الفلســطينية  املقاومــة  تنفذهــا  التــي 
االحتــالل، وهــي املقاومــة التــي يصــر عبــاس 
علــى وصفهــا بـــ »العبثيــة«. ونظــرًا ألن زهافــا 
غلــؤون، رئيســة حركــة »ميريتــس«، تعــد مــن 
الضيــوف الدائمــن فــي مقــر رئاســة الســلطة، 
 ملــا يصــدر عنهــا، فــي هــذا الشــأن، داللــة 

ّ
فــإن

خاصــة. فقــد كتبــت غالؤون أخيــرًا: »نتنياهو 
يريد أن يقول، من خالل سياساته في الضفة 
الغربية، إن التحقير فقط ينتظر املعتدلن من 
الفلسطينين. لذا، ال يتردد في أن يبصق على 
عبــاس فــي كل فرصــة ممكنــة )موقــع ولال،12-
10(. ويضيق الجنرال شــاؤول أرئيلي، القائد 
األسبق لقوات جيش االحتالل في قطاع غزة، 
وأحد منظري »معســكر الســالم« اإلسرائيلي، 
أن  علــى  يدلــل  عندمــا  عبــاس،  علــى  الخنــاق 
التعــاون األمنــي مــع إســرائيل  إصــراره علــى 
لــم يســفر إال عــن مصــادرة مزيــد مــن األراضــي 
يوســي  وينســف  وتهويدهــا.  الفلســطينية 
فــي  االســتخبارية  الشــؤون  معلــق  ميلمــان، 
»معاريف«، مزاعم عباس بأن التعاون األمني 
يخــدم  املقاومــة  مواجهــة  فــي  إســرائيل  مــع 
الفلســطيني.  للشــعب  »الوطنيــة«  املصالــح 
فقــد كتــب ميلمــان: »إســرائيل معنيــة بضــرب 
معنيــة  نفســه،  الوقــت  فــي  لكنهــا،  حمــاس، 
بتكريــس مكانــة الســلطة كلــب حراســة يلتــزم 
فــي  نفســها  تجــد  التــي  إســرائيل  بتعليمــات 
حــل مــن تقديــم أيــة تنــازالت« )معاريــف،9-7(. 
الشــؤون  معلــق  كريســتال،  حنــان  ويؤكــد 
السياســية في ســلطة البث اإلســرائيلية، وذو 
التعــاون  محصلــة  أن  اليســارية،  التوجهــات 
األمنــي الــذي يعكف عليه عباس مع إســرائيل 
ســتكون دوما صفرًا بالنســبة للفلســطينين. 
قــدم  »لــو  عبارتــه:  أخيــرًا،  كريســتال،  ويكــرر 
مــن  قــادة حمــاس علــى طبــق  عبــاس رؤوس 
ذهــب لنتنياهــو، فلــن يوقف االســتيطان، ولن 
ويبــدي  فلســطينية«.  دولــة  بإقامــة  يســمح 
الكاتــب رويــت هيخــت خيبــة أمــل مــن حــرص 
عباس الشــديد على تقديم بوادر حســن النية 
إلسرائيل، على اعتبار أنها تفضي إلى نتائج 
عكسية. فقد كتب هيخت: »حرص عباس على 
التقــرب مــن نتنياهــو ال يدفــع األخيــر إال إلــى 
توجيــه مزيــد مــن اإلهانــات لــه، عبــاس يبــدي 
 واضحا للتصالح، ونتنياهو يصر على 

ً
ميال

الرفض« )هارتس،6-21(.
لكن، مما ال شك فيه أن أكثر ما صدر عن نخب 
كبيــرًا  إحراجــا  ويمثــل  الصهيونــي،  اليســار 
لخطــاب عبــاس الــذي ما فتئ يهاجــم املقاومة 

»العبثيــة« يتمثــل فــي مقــاالت كتبهــا، أخيــرًا، 
رئيس الكنيست األسبق أبراهام بورغ، والذي 
كان أحــد قــادة حــزب العمــل، ويعــد حاليــا مــن 
رواد مدرسة »ما بعد الصهيونية«. فقد كتب: 
»االحتالل هو املسؤول عن دفع الفلسطينين 
لعمليــات االختطــاف، إن كنــا نغضــب لخطــف 
نختطــف  فإننــا  ومســتوطنينا،  جنودنــا 
عشــرات  منــذ  بأســره  الفلســطيني  املجتمــع 
السنن، وال يمكن مطالبة الفلسطينين بوقف 
ســلوكهم هــذا قبــل تخليصهــم مــن االحتــالل« 
للتذكيــر  هنــا،  داعــي،  وال  )هارتــس،6-18(. 
بالتصريح الشهير الذي أطلقه رئيس الوزراء 
مــن  تســرح  عندمــا  بــاراك،  إيهــود  األســبق، 
الجيش عام 1991، قال: »لو ولدت فلســطينيا 
لــكان مــن الطبيعي أن انضم إلحدى املنظمات 
اإلرهابيــة الفلســطينية«. وكان يتوجــب علــى 
غــوري،  حاييــم  لشــهادة  االســتماع  عبــاس 
أشهر شعراء إسرائيل، الذي كتب، قبل أعوام، 
مقــااًل فــي »يديعــوت أحرنــوت«، كشــف فيــه أن 
ديفيــد بــن غوريــون الــذي كان رئيســا للوكالــة 
اليهودية، في ثالثينيات القرن املاضي، اعتبر 
في خطاب أمام مؤتمر نشــطاء حزب »مباي« 
)أواخــر عــام 1935( أن استشــهاد الشــيخ عــز 
الدين القسام، يعد »أكبر حدث أخالقي، يسفر 
عنــه الســلوك العربــي حتــى اآلن«. ويســتحث 
رهــان عبــاس علــى اإلدارة األميركيــة ودورهــا 
فــي العمليــة التفاوضيــة انتقادات إســرائيلية 
لعباس. فجدعون ليفي، أبرز منظري اليســار 
غيــر الصهيونــي فــي إســرائيل، يتميــز غضبا 
فــي  األميركــي  الــدور  علــى  رهــان عبــاس  مــن 
التسوية، ويلفت نظر قادة السلطة إلى حقيقة 
لتكريــس  فقــط  املتحــدة تتدخــل  الواليــات  أن 
نيــر  تحــت  الفلســطينين  وإلبقــاء  االحتــالل، 
العبودية. وفي مقال نشرته »هآرتس«، األحد 
املاضــي، لفــت ليفــي األنظــار إلــى أن الواليــات 
املتحــدة لــم تكــن، فــي أي يــوم، وســيطا نزيهــا 
لحل الصراع، وليس في وسعها أن تقوم بهذا 
الدور. وأشــار إلى أن جميع اتفاقات التســوية 
التــي انجــزت تمــت مــن خلــف ظهــر الواليــات 
إلــى  الفلســطينين  ليفــي  ويدعــو  املتحــدة. 
عــدم االنفعــال مــن انتقــاداٍت يوجههــا البيــت 
األبيض للمشاريع االستيطانية اإلسرائيلية 
هــذه  أن  يــرى  حيــث  املحتلــة،  األراضــي  فــي 
االنتقــادات تعــد »بشــعة بحــد ذاتهــا«، حيــث 

تشرع فقط املستوطنات.
للدعــوات  االســتماع  يريــد  ال  عبــاس  كان  إن 
التــي تنطلــق حتى داخل حركــة »فتح« إلعادة 
تقييم برنامجه السياســي، فليفكر بما يقوله 

جلساؤه من الصهاينة.
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المراجعة المطلوبة 
لدى اإلخوان 

المسلمين اليوم 
ينبغي أن تكون أكثر 

جذرية وشمولية 
وجدية

رئيــس التحريــر وائــل قنديــل  ¶  نائــب رئيــس التحرير  بشــير البكر  
¶ المدير الفني  إميل منعم  ¶  ســكرتير التحرير  حسام كنفاني  
¶  السياسة  أرنست خوري  ¶  االقتصاد   مصطفى عبد السالم  
¶  الثقافــة  نجوان درويــش  ¶  المنوعات  يحيى جابر  ¶  الرأي  
معــن البيــاري  ¶    المجتمــع  يوســف حاج علــي  ¶  الرياضة  
 محمد عبد العظيم  ¶  المدير التنفيذي  عبد الرحمن الشيال

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

 Bryanston street, Marble Arch, 5th floor Marble arch tower, W1H7AJ,
Tel: 00442078688500 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

الجمعة 24 أكتوبر / تشرين األول 2014 م   30 ذو الحجة 1435 هـ  ¶  العدد 53  السنة األولى
Friday 24th October 2014



نادرًا ما يُغادر 
موريس الحدشيتي 

منطقة زغرتا 
)شمالي لبنان(. 

وألنّه يعرف أهلها، 
تحّول إلى مسؤول 

العالقات العامة 
فيها، وباحثًا عن 

رجال الكرم

دور األيتام ليست خيارًا بالعراق.. بل »عيب«

1819
مجتمع

بيروت ـ أورنيال عنتر

الحدشــيتي  موريــس  يقــرأ  ال 
بألــف  يبتاعهــا  التــي  الصحيفــة 
حتــى  لبنانيــة،  ليــرة  ألفــي  أو 
يبيعهــا الحقــا بســعر أكبــر يــدّر عليــه بعض 
ُيحــّددان  وكرمــه  القــارئ  وحــده  األربــاح. 
 تتــّم البيعــة بأقــل 

ّ
ســعر الصحيفــة، شــرط أال

مــن ســعر الكلفــة. يكتــب اســمه عليهــا فقــط 
التــي  الصحيفــة  ألن  الناشــر،  اســم  بجانــب 
يبتاعهــا موريــس تحديــدًا تتنقل من يد إلى 
أخــرى ومــن مقهــى إلــى آخــر، منــذ صدورهــا 
التالــي  العــدد  الصبــاح وحتــى صــدور  فــي 

منها. 
إنــه  يقــول  إيليــا.  موريــس  األصــل  فــي  هــو 
عامــا.  وخمســن  واحــدا  العمــر  مــن  يبلــغ 
رأســه  ملســقط  نســبة  »الحدشــيتي«  بـــ  ــب 

ّ
لق

»حدشــيت« الواقعــة فــي شــمال لبنــان، بــن 
تــرك  وبشــّري.  إهــدن  الجبلّيتــن  املنطقتــن 
ضيعتــه التــي نــزح منهــا مــع عائلتــه نحــو 
زغرتــا، البلــدة الشــمالية، منــذ نحــو أربعــن 

عدد األيتام في دور 
الرعاية ال يتجاوز الـ450، 

وهو رقم ال يعكس 
بالتأكيد حقيقة الوضع

يصف زعماء زغرتا 
بـ »الكذابين«. كل مّرة  
أصادفهم يعدونني 

بالغد الذي لم يأت

يُميّز موريس الكريم من 
البخيل. يسعى وراء األخير 
أحيانًا بهدف إحراجه أمام 

رجال آخرين

ســمعان  »بونــا  يــزال  ال  كان  منــذ  أو  عامــا. 
منطقــة  نــّواب  )أحــد  يرحمــه  اللــه  الدويهــي 

زغرتا( طّيبا«، على حّد تعبيره.
لــدى ســؤاله عــن طبيعــة مهنتــه، يجيــب أحد 
املــاّرة ســاخرًا أن موريــس هــو املســؤول عــن 
العالقــات العامــة فــي هــذه املنطقــة. بالفعــل، 
مــن املمكــن أن يعــرف موريــس عــن زغرتــا مــا 
 ال يعرفــه عنهــا أهلهــا. هــو األعــزب املتفــّرغ 
لحياتــه،  قصــة  ال  وناســه.  )زغرتــا(   

ّ
للتــل

باســتثناء قصــص  لــه  وال حيــاة شــخصية 
ملوريــس  يكــن  لــم  حولــه.  مــن  األشــخاص 
يومــا زوجــة، وليــس لــه أوالد يرثــون املهنــة 
مــن بعــده. »لــَم الــزواج واألوالد؟ ال يأتــي مــن 
ورائهــم إال وجــع الــرأس ووجع القلب«. ليس 
لــه علــى هــذه األرض ســوى أهلــه وأخواتــه، 

 طبعا. 
ّ

والتل
على سبيل املثال، ُيساهم موريس بشكل أو 
بآخر، بصنع سمعة أهل املنطقة وباألخص 
الرجــال منهــم. فــإذا شــوهد رجــل يترجــل من 
 زغرتا، من 

ّ
سيارته التي ركنها للتّو على تل

دون أن يصــرخ لــه موريــس »أهال بالشــيخ«، 
 الخواجــه«، أو يهــرع ليفتــح لــه بــاب 

ّ
أو »طــل

الســيارة ويعيــد إغالقــه خلفــه، فذلــك يعنــي 
أنــه نــادرًا مــا ســيمّد الرجــل يــده إلــى جيبــه 

إلعطاء موريس املال. 
تــراه  البخيــل.  مــن  الكريــم  موريــس  ُيمّيــز 
أحيانا يسعى وراء األخير غير طامع بماله، 
بل مستمتع بإحراجه أمام رجال آخرين. لكن 
الحدشــيتي ُيقــّدر الكريــم ويحترمــه. يحكــي 
 كريمــا كان ال يتــرّدد أبــدًا فــي دّس 

ً
أن رجــال

ورقــة أو اثنتــن في جيبــه، أعطاه يوما ورقة 
 أنها من فئة عشــر دوالرات. لكنها كانت 

ّ
ظن

مائة دوالر بسبب انقطاع التيار الكهربائي. 
ى للرجل أن 

ّ
في اليوم التالي، وقبل أن يتســن

املائــة دوالر  كانــت  إذا  عّمــا  يســأل موريــس 
قصــده  قــد  الحدشــيتي  كان  حوزتــه،  فــي 

لتصحيح الخطأ. 
 زغرتا منذ جــاء إليه 

ّ
شــيء لــم يتغّيــر فــي تــل

حتى اليوم. »بلى بلى تغّير«،  يقول موريس 
كنــت  التــي  »الــكازار«  قهــوة  رأيــه.  مبــّداًل 
أرتادهــا لــم تعــد موجــودة. »النــاس تغّيــرت 
أيضــا. صــاروا بخــالء. األوضــاع باتت أســوأ 
أيضــا. ال أحــد يأتــي إلــى املقاهــي فــي أيامنــا 
هــذه«، يقــول موريــس. لكــن األســاس يبقــى 
ثابتــا ال يتبــّدل: كالســيجار الــذي ال يفارقــه، 
أو عــدم تســّكعه إال فــي املنطقــة املمتــدة مــن 
الــكازار )ســابقا( وحتى كنيســة مــار يوحنا، 

أي املنطقة الوسطى من زغرتا. 
ابن«، 

ّ
زعمــاء املنطقــة أيضــا لم يتغّيــروا. »كذ

مــّرة أصادفهــم  »فــي كل  الحدشــيتي.  يقــول 
فيهــا يعدوننــي بالغــد، غيــر أن هــذا الغــد لــم 
يــأت حتــى اآلن«. مــع ذلــك، ال يســأم موريــس 
مــن مناداتهــم »يــا بيــك« و«يــا قائــد« فــي كل 

مــّرة يخرجــون فيهــا مــن جنــازة حضروهــا، 
ال  الحدشــيتي  أيضــا.  موريــس  وحضرهــا 
يفّوت جنازة، بخاصة في املنطقة الوسطى، 
فبــاب  امليــت.  عــرف  قــد  يكــن  لــم  لــو  حتــى 
الكنيســة الذي ُيفتح الســتقبال التعازي هو 
بــاب رزقــه. يعــرف موريس تمامــا أن الرحمة 
علــى أرواح األمــوات أمــر مقــّدس لــدى أهالــي 

زغرتا. 
ومــن غيــر املمكــن أن يترّحم علــى نفس املّيت 
يمــّد  أن  دون  مــن  عائلتــه،  أفــراد  أحــد  أمــام 
موريــس.  ملناولــة  جيبــه  إلــى  يــده  األخيــر 
مــا  رجــل  والــد  علــى  يترّحــم  أن  ويحــدث 
ليكتشــف أنــه حــّي يــرزق، فيقــول مصححــا 
خطــأه«: »الرحمــة للحــّي هــي بعــد أفضل من 

الرحمة للميت«. 
للمســؤول عــن العالقــات العامــة فــي زغرتــا 
دوام عمــل محــدد يبــدأه مــن الصبــاح الباكــر 
. يعود إلى بيته في مبنى 

ً
وحتى الثامنة ليال

سكني تملكه عائلته في ضيعة قرب زغرتا. 
يمضي ما تبقى من نهاره مع أهله وإخوته 
ممــا  يــأكل  نفســه،  املبنــى  يســكنون  الذيــن 
طبخوا ويزور شققهم بالدور. خالل النهار، 
يجــوب املقاهــي، ويقــوم بواجب التعازي في 
الجنــازات التــي تقام في »املنطقة الوســطى« 
فقــط، ألن النــاس فــي باقــي أرجــاء املنطقــة، 

بحسب موريس، ال يدفعون. 
مخصصــة  فهــي  الظهــر،  بعــد  فتــرة  أمــا 
يفــارق  ال  موريــس  أن  ورغــم   للنرجيلــة. 
واجــب  يــؤدي  أنــه  إال  أبــدًا،  زغرتــا   

ّ
 تــل

التعزيــة فــي ضيعــة مجاورة اســمها مزيارة 
تعــرف بغنــى أهلهــا الذيــن يعمــل معظمهــم 
موريــس،  بحســب  »فــوق«،  أفريقيــا.   فــي 
جيبــي  وفــي  إال  الكنيســة  مــن  »أخــرج  ال 
مــاذا  يومــا  ُســئل  أميركــي«.  ثالثمئــة دوالر 
ضاحــكا:  فأجــاب  زغرتــا،   

ّ
تــل فــي  يعمــل 

»بشتغل بأهله«. 

أسباب كثيرة تجعل من 
أطفال العراق أيتامًا. قد 
تكون التفجيرات الكثيرة 

السبب الرئيسي لذلك، 
فالبالد تبقى في حاجة 

إلى دور حضانة إليوائهم

بغداد ـ أيسر جبار

التفجيــرات املتنقلــة فــي العــراق، تعــّد وحدها 
ســببا كافيــا لزيــادة عــدد األيتــام فــي البــالد، 
وإن كانت هناك أسباب أخرى، كاملرض. ميثم 
مهدي )12 عاما(، أحد هؤالء. ما زال الصغير 
عاجــزًا عــن تخطــي فقــدان والــده. يــزور قبــره 
 29( والدتــه خولــة  مــع  األشــرف  النجــف  فــي 
عامــا(، كل يــوم خميــس. لــم يمــت فــي تفجيــر، 
بل بسبب مرض السرطان الذي فتك بجسده.  
فقدانــه  إن  الجديــد«،  لـ«العربــي  ميثــم،  يقــول 
ألبيه ترك فراغا كبيرًا جدًا في حياته، وسّبب 
لــه مشــاكل نفســية انعكســت علــى تحصيلــه 
إلــى  الفتــا  بأصدقائــه،  وعالقاتــه  العلمــي 
ــه يوميــا إلــى 

ّ
أنــه فــي الســابق، كان والــده يقل

املدرســية،  الفــروض  معــه  يراجــع  املدرســة، 
يصطحبــه إلــى الســوق، وغيرهــا مــن األماكــن 
العامــة، ويراقبــه حــن يلعب مــع أصدقائه في 
املنطقــة، لكــن تفاصيــل هــذه العالقــة اختفــت 
بــن ليلــة وضحاهــا. يتابــع: »لــم أعــد متفّوقــا 
فــي املدرســة. لــم أعــد مهتمــا باللعــب«. يشــعر 
بالخــوف مــن الغــد. يســأل: »كيف ســأتصّرف؟ 
هــل يمكننــي االعتمــاد علــى أمي، أم ســأضطر 

لالعتماد على نفسي؟«. 
أكثــر  يكــون  قــد  أعــوام(،   10( خديجــة   

ُ
حــال

والشــؤون  العمــل  وزارة  تؤكــد  جهتهــا،  مــن 
االجتماعيــة أن »لديهــا نحــو 22 دارًا موزعــة 
عنى برعاية األيتام، لكنها 

ُ
على املحافظات، وت

اإلداري  الوكيــل  ويقــول  للجميــع«.  تتســع  ال 
للــوزارة، فالــح العامــري، لـ«العربــي الجديــد«، 
إن »الــوزارة لديهــا دائــرة خاصــة، وهــي دائرة 
رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، تعمل على 
تهيئــة هذه الــدور ومتابعة اليتيم طيلة فترة 
وجــوده فيهــا، وتلبيــة احتياجاتــه مــن تعليم 
ومســاعدة نفســية، ملواجهة املجتمع«. ويلفت 
يتجــاوز  ال  الــدور  فــي  األيتــام  »عــدد  أن  إلــى 
الـــ450، وهــو رقــم بالتأكيــد ال يعكــس حقيقــة 
ترفــض وضــع  العراقيــة  فالعائــالت  الوضــع. 
أبنائهــا فــي دور األيتــام ألنها تعتقد أن األمر 
ُمعيــب«، مضيفــا أن »ذلــك ال يمنــع الوزارة من 
تهيئــة الــدور فــي حــال اضطرت إلى اســتقبال 

املزيد من األيتام«.

اإلداريــة  الهيئــة  رئيســة  تشــير  الســياق،  فــي 
البلــداوي،  عامــرة  اليتيــم«،  »أم  ملؤسســة 
فــي  »الزيــادة  أن  إلــى  الجديــد«،  لـ«العربــي 
أعــداد األيتــام  أمــر مقلــق فــي ظــل عــدم وجــود 
 
ً
مؤسســات حكوميــة حقيقيــة ترعاهــم، فضال

اليتيــم  مغــادرة  علــى  ينــص  القانــون  أن  عــن 
خطــأ،  وهــذا  الرشــد.  ســن  بلوغــه  بعــد  الــدار 
ألن اليتيــم فــي هــذا العمــر يحتــاج إلــى رعايــة 
خاصــة، وال يمكــن تركــه يواجــه الحياة وحده 

في الشارع«.
بــدوره، يؤكــد رئيــس منظمــة »ابــن العــراق« 
أن  الطائــي،  مهنــد  املدنــي،  والناشــط 
منظمتــه  أجرتهــا  التــي  »اإلحصائيــات 
الدوليــة  التنميــة  منظمــة  مــع  بالتعــاون 
بالعــراق ومكتــب األمــم املتحــدة، تشــير إلــى 
وجــود نحــو مليونــن ومئتــي ألــف يتيــم في 
عمــوم العــراق، يتركــزون فــي وســط وجنــوب 

ــت العاصمــة بغــداد الصــدارة، 
ّ
العــراق. واحتل

يقــارب  مــا  إلــى  فيهــا  األيتــام  عــدد  ووصــل 
شــرقي  ديالــى،  محافظــة  تلتهــا  ألفــا،   420
العاصمــة )258 ألــف يتيــم(، ثــم محافظــة ذي 
يتيــم(«.  ألــف   180( العاصمــة  جنوبــي  قــار، 
العامــن  فــي  تركــزت  »الزيــادة  أن  ويوضــح 

2013 و2014«.
وتجدر اإلشــارة إلى أهمية وجود مؤسســات 
بتوعيــة  القيــام  عــن  عــدا  األيتــام،  ترعــى 
بضــرورة  األهالــي  إقنــاع  بهــدف  اجتماعيــة 
فذلــك  املؤسســات.  تلــك  فــي  أبنائهــم   وضــع 
قــد يزيــد مــن عــدد املســتفيدين، وخصوصــا 
ماديــا  وبــداًل  التعليــم  لهــم  تؤّمــن  الــدور   أن 
مــن خــالل تفعيل قانون الشــؤون االجتماعية 
ويشــير  أشــهر،  ثالثــة  نحــو  قبــل  أقــر   الــذي 
مبالــغ  تأمــن  إلــى ضــرورة  بنــوده  أحــد  فــي 

مالية لليتيم.

ســيارة  تفجيــر  فــي  والديهــا  فقــدت  تعقيــدًا، 
مفخخــة فــي منطقــة بغــداد الجديــدة، شــرقي 
املاضــي،  آب  أغســطس/   26 فــي  العاصمــة، 
خــالل تجوالهما في الســوق لشــراء حاجاتها 
اللــه،  خيــر  باســل  عمهــا،  يقــول  املدرســية. 
لـ«العربي الجديد«، إن »رحيل أبويها تســبب 
بصدمــة كبيــرة لها. حتى أنها فقدت النطق«، 
علــى  ذلــك  »ينعكــس  أن  مــن  تخّوفــه  مبديــا 
 في املجتمع«. 

ً
صحتهــا واندماجها مســتقبال

يضيف: »باتت فردًا من عائلتي، لكن ال يمكن 
لذلك أن يعّوضها فقدان أبويها«.

إن  العراقيــة  التخطيــط  وزارة  تقــول 
»اإلحصائيــات األخيــرة بّينــت أن هناك زيادة 
فــي عــدد األيتــام بمعــدل 2 إلــى 3 فــي املئــة«، 
نافيــة فــي الوقــت نفســه »وجــود إحصائيــات 
عبــد  باســمها،  املتحــدث  ويوضــح  دقيقــة«. 
أن  الجديــد«،  لـ«العربــي  الهنــداوي،  الزهــرة 
»ارتفاع النسبة مرتبط بالتفجيرات واألعمال 
 عــن 

ً
اإلرهابيــة التــي تطــال املواطنــن، فضــال

الحــوادث املروريــة واألمــراض املســتعصية«. 
اهتمامــا كبيــرًا  أولــت  »الحكومــة  أن  يضيــف 
بهــذه الشــريحة مــن خــالل دعمهــا ســن قانون 
مجلــس  فــي  وإقــراره  االجتماعيــة  الشــؤون 
النــواب، والــذي يهــدف إلــى تأمــن عيش كريم 
 عن السعي لزيادة دور األيتام 

ً
لأليتام، فضال

واالهتمام بها بشكل كبير«.

بطاقة هوية

موريس 
الحدشيتي

مسؤول العالقات العامة 
في زغرتا يعتاش من الكريم

إسرائيل ُتحارب عودة األهالي

صابون إقرث يُقاوم التهجير

لجأ الشباب إلى
جداتهم، من بنات 
جيل النكبة، إلحياء 

تراث القرية

حيفا ـ ناهد درباس

الفلســطينية  إقــرث  قريــة  شــباب  يحــاول 
قريتهــم  تــراث  إحيــاء  يعيــدوا  أن  املحتلــة، 
املهّجــرة. ويتركــز عمــل الشــباب علــى صناعــة 
صابــون الزيــت، وتغليفــه بــورق يحمــل اســم 
 12 عددهــم  يبلــغ  الذيــن  والشــباب،  القريــة. 
شــخصا، هــم مــن الذين أعلنوا في أغســطس/ 
آب 2012 عــن عودتهــم الــى قرية إقرث املهجرة 
كيلومتــرات  تبعــد  التــي  األعلــى  الجليــل  فــي 
قليلــة عــن الحــدود اللبنانيــة. وهــم مــن أبنــاء 
فــي  يرابطــون  الذيــن  للنكبــة  الثالــث  الجيــل 
وهــو  الكاثوليــك،  للــروم  الســيدة  كنيســة 
املبنــى الوحيــد فــي القريــة، بــن املســتوطنات 
يــزورون  البلــدة  مهجــرو  وكان  اإلســرائيلية. 
 نهايــة شــهر، إلقامــة الصالة 

ّ
الكنيســة مــرة كل

فيها. وتحولت الكنيســة إلى مســكن للشــباب 
ويطبخــون،  هنــاك،  ينامــون  فهــم  العائديــن. 
أعمالهــم  إلــى  منهــا  وينطلقــون  ويأكلــون، 

اليومية، ومدارسهم.
الشــباب  صّمــم  هنــاك،  عيشــهم  خــالل  ومــن 
قبــل  مــا  القريــة  حيــاة  وســائل  إعــادة  علــى 
تهجيــر ســكانها. فالتــراث قائــم علــى الفالحــة 
والصناعــات القديمــة. ولجــأوا إلــى جداتهــم، 
من بنات الجيل األول للنكبة، في سبيل ذلك.

مخيمهــم  إقامــة   1995 عــام  القريــة  أهــل  بــدأ 
الصيفــي، ليتحــّول بعدهــا إلــى طقس ســنوي 
يجمــع كل أحفــاد مهجــري إقــرث ملــدة أســبوع 
كامل. ويتم خالله التعرف على تاريخ القرية، 
وبيوتهــا املهجــرة، وحكايــات األجــداد، وأيــام 

أمجاد البلدة.
وفــي املشــروع الحالــي للشــباب، تقــوم يســرى 
الزيــت،  صابــون  بصــب  نعمــة(،  )أم  األشــقر 

وتعليمهم طرق صناعتها.
مــن جهتــه، يقــول جريــس خيــاط )27 عامــا(، 
وهــو مــن الشــباب العائــد الــى القرية مــن بلدة 
ترشــيحا: »الكنيســة مــأوى العــودة على مدى 
تاريــخ النضــال، إن كان بالنــوم أو بالصــالة. 
إنتــاج  إعــادة  علــى  مصممــون  دائمــا  ونحــن 
أي غــرض كان قــد صنــع فــي إقــرث، كمــا نحــب 
 مــا لــه عالقــة بحياتنــا 

ّ
أن نعــرف أكثــر عــن كل

 »أهالي إقرث يصنعون 
ّ
القروية«. ويضيف أن

الغــار،  وزيــت  الزيــت،  صابــون  اليــوم  حتــى 
يعيشــون.  كانــوا  أينمــا  الخــروب،  ودبــس 
 5 ولــو  االقتــراب،  نحــاول  أن  هــي  وفكرتنــا 

باملئة، مما كان عليه الوضع في السابق«.
يعيشــون  كانــوا  »أجدادنــا  خيــاط:  ويتابــع 
ا، ونحاول اآلن أن نعيش كما 

ّ
حيــاة أفضــل من

ــم دائمــا. ومــا 
ّ
كانــوا يعيشــون، فنثابــر ونتعل

نــا ال نريــد أن نتــرك 
ّ
يمّيزنــا كشــباب عــودة، أن

املــكان ولــو لدقيقة، بل نطلــب التواصل الدائم 
ونعلم أننا مجموعة مؤثرة«.

ويختــم بالقــول: »وجودنــا فــوق أرضنــا هــو 
مــن أجــل العــودة الفعلية لكل الجــئ من إقرث. 
هنــاك 480 قريــة مهجــرة، وحــق العــودة هــو 
لجميــع املهجريــن. هــو حقــي وحــق إبــن قريــة 
أهالينــا  مــن  ورثنــا  فنحــن  وغيرنــا،  البصــة 
مفاتيــح العــودة واألمــل بهــا«. وكانــت إقــرث 
قــد ُهدمــت عام 1952، بعدمــا أصدرت محكمة 
بوجــوب  قرارهــا  العليــا  اإلســرائيلية  العــدل 
هم 

ّ
إعــادة األهالــي إلــى بلدتهــم عــام 1951. لكن

معظــم  ويعيــش  اليــوم.  حتــى  يرجعــوا  لــم 
مهجــري إقــرث فــي مدينــة حيفــا وقــرى الرامة 

وكفرياسيف وترشيحا في الجليل. 
وفــي شــهر يونيــو/ حزيــران املاضــي، داهمت 
إقــرث،  قريــة  اإلســرائيلية  الشــرطة  قــوات 
واقتلعــت األشــجار التي زرعهــا العائدون من 
أبنــاء القريــة، كمــا صــادرت املمتلــكات، وســط 
اعتــداء علــى »شــباب العــودة«  الذيــن ســكنوا 
فيهــا مجــددًا بعــد 66 عامــا مــن النكبة. وجرى 
اعتقــال ثالثــة شــبان طــوال أيام، ليفــرج عنهم 

بعدها.

علــى  العــودة  شــباب  عمــل  املاضــي،  العــام 
وحدهــم،  الحطــب  علــى  الغــار  زيــت  صناعــة 
القديــم،  الجيــل  طــرق  ذلــك  فــي  واســتخدموا 

وحاولوا مرتن حتى تمكنوا من ذلك.
وعن تلك التجربة، يقول الشــاب والء ســبيت، 
وأحــد  حيفــا،  مواليــد  مــن  موســيقي  وهــو 
لــدى تحضيرنــا  املاضــي،  »العــام  العائديــن: 
زيــت الغــار فــي املــرة األولــى، أحرقنــاه، لكننــا 
تشــاورنا مــع الجيــل الكبيــر مّمــن ولــدوا فــي 
إقــرث وهجــروا منهــا، ونجحنــا بعــد ذلــك في 

صنعه«.
أمــا عــن مشــروع الصابــون الحالــي، فيقــول: 
البلــدة  فــي  صنــع  الــذي  الزيــت  »صابــون 
ر البلدة يأخذ 

ُ
موجود داخل صندوق. وَمن يز

صابونة منه، ويتبّرع بأّي مبلغ. فالصابونة 
تــذكار رمــزي مــن إقــرث يدعــم وجودنــا داخــل 

قريتنا املهجرة«.
مجــددًا،  أنفســنا  نختبــر  »نحــن  ويتابــع: 
 مرة. ونحاول 

ّ
ونصنــع شــيئا غيــر مألــوف كل

أن نتحدى الواقع ونصنع أشــياءنا بأيدينا. 
كتــب  بورقــة  الصابونــة  بتغليــف  فالفكــرة 
عليهــا إنتــاج قريــة إقــرث، مــا هــي إاّل محاولة 

منا إلعادة إحياء قريتنا األولى«.
يدفنــون  إقــرث  أهالــي  زال  مــا  اليــوم،  حتــى 
موتاهــم فــي مقبــرة القريــة. فــال يعــودون إلــى 
ــون 

ّ
 شــباب العــودة يبث

ّ
ترابهــا إاّل جثثــا. لكــن

الشــباب  ويشــجعون  فيهــم،  جديــدًا   
ً
أمــال

احتفاالتهــم  وإقامــة  القريــة،  إلــى  للعــودة 
فيهــا، حتــى باتــت مراســم الــزواج تقــام اليــوم 
فــي كنيســة القريــة، وكذلك الطقــوس الدينية، 

 الصعاب.
ّ

بالرغم من كل

تمكنــت  الالمعــن،  األطبــاء  بعــض  بفضــل 
نيجيريا من دحر فيروس »إيبوال« بالكامل، 
وباتــت البــالد منــذ بدايــة األســبوع الجــاري، 

خالية من املرض القاتل.
يأتــي ذلــك، بعــد معاناة نيجيريــا طيلة ثالثة 
أشهر من فيروس كان يمكن أن يؤدي بحلول 
إلــى عشــرة آالف ضحيــة فيهــا.  يومنــا هــذا، 
ويتجــه لقتــل مئــات اآلالف، فــي البلــد األكثــر 
الكاتــب كولــن  أفريقيــا، بحســب  فــي  ســكانا 

فريمان في صحيفة »تلغراف«.
التنويــه  الواجــب  مــن   

ّ
إن الكاتــب  يقــول 

بالطبيبــة النيجيريــة ســتيال أداديفــوه، التي 
مــن  التخلــص  مــن  بفضلهــا،  البــالد  تمكنــت 
إصابــة  كشــفت  املاهــرة،  فالطبيبــة  الكارثــة. 

مــن  ومنعتــه  »إيبــوال«.  بـــ  األول  مريضهــا 
مغادرة عيادتها.

التقطتــه  فقــد  »إيبــوال«،  بـــ  أداديفــوه  ماتــت 
خالل معالجتها للمريض.

في يوليو/تموز املاضي، نقل العامل اإلغاثي 
إلــى نيجيريــا،  مــن ليبيريــا  باتريــك ســاوير 
واشــتبه بإصابتــه باملالريــا. ولحســن الحــظ 
كان أطبــاء نيجيريــا فــي إضــراب، فلــم ُيدخــل 
ســاوير إلى مستشــفى عام في الغوس. هناك 
مــن  املئــات  إلــى  العــدوى  نقــل  بإمكانــه  كان 

األشخاص.
خاصــة،  عيــادة  إلــى  أدخــل  ذلــك،  مــن  بــداًل 
تمكنــت  عالجــه.  علــى  أداديفــوه  لتشــرف 
الطبيبة بفضل مهارتها، من كشــف إصابته. 

اكتشــفته.  بمــا  الطبيــة  الســلطات  وأبلغــت 
نيجيريــة  مدينــة  إلــى  املغــادرة  مــن  ومنعتــه 
 
ّ
لكــن تجــاري.  مؤتمــر  فــي  للمشــاركة  أخــرى، 

املريــض أبــدى غضبــه، فمــا كان مــن الطبيبــة 
وزمالئهــا إال أن أجبــروه علــى البقــاء هنــاك. 
وذلــك أدى الحتكاكها جســديا بــه، وإصابتها 

بـ »إيبوال«، على األرجح.
»إيبــوال«  تشــخيص  مــن  الطبيبــة  تمكنــت 
اإلنــذار  فــي مهــده، وإطــالق جــرس  نيجيريــا 
هــا ذهبــت ضحيــة اكتشــافها. وهو 

ّ
حولــه. لكن

مــا فعلــه آخــرون أيضا من بعدها، وكانت لهم 
حصتهــم مــن تنظيــف البــالد مــن املــرض. كمــا 
يســجل لحاكــم الغــوس باباتونــدي فاشــوال، 
مســارعته إلى عزل عشــرات األشــخاص الذين 

احتك بهم ساوير بعد إصابته.
 

ّ
ظــل فــي  بخاصــة  بســيطة،  املســألة  ليســت 
القائمــة  والجهــود  الحالــي،  املــرض  انتشــار 
ملكافحتــه. فهــي تكشــف عــن قــدرة الحكومــات 
واألفراد على القيام بدورهم املهم في تجنيب 

بالدهم الكارثة.
عــن  نيجيريــا،  فــي  أحاديــث  تــدور  واليــوم، 
تســمية  أو  وطنيــة،  جائــزة  أداديفــوه  منــح 
 
ّ
لكــن لهــا.  تكريمــا  باســمها  مستشــفى 
االعتــراف بمــا فعلتــه، ال بــّد أن يكــون أوســع 
األمــم  خــالل  مــن  ذلــك  يكــون  وربمــا  بكثيــر. 
املتحــدة ومنظمــة الصحــة العامليــة، عندمــا 

ينتهي تهديد الوباء.
)إعداد: عصام سحمراني(

طبيبة نيجيريّة 
خلّصت بالدها 

من »إيبوال«

الرياض ـ العربي الجديد

فيــه  أرادت  فيلــم  الصمــت«،  »أنــن 
القاصة أميرة الشــمر واملخرج موســى 
الثنيــان، تصويــر معاناة الصّم والبكم 
واملؤسســات  العامــة  الدوائــر  فــي 
الخدمّيــة فــي الســعودّية. ففيها، ما من 

أحد يستخدم لغة اإلشارة.
درامــا  خــالل  مــن  الفيلــم،  وينجــح 
إنســانّية، في تحريك تعاطف املشــاهد 
ُيحضرهــا  عليهــا،  ُمغمــى  طفلــة  مــع 
والدهــا األصــّم وهــو فــي حالــة ارتبــاك 
ر إلى قسم الطوارئ في مستشفى 

ّ
وتوت

الزهــراء العــام في القطيف. لكنه يعجز 
فيــزداد  للطبيــب،  عــن وصــف حالتهــا 

ره.
ّ
توت

مــن  يســتفهم  أن  الطبيــب  يحــاول 
الوالــد مــا جــرى، لكــن مــن دون جــدوى. 
اإلشــارة  للغــة  مترجــم  وجــود  فعــدم 
ــن 

َ
الوالــد، يضــع االثن التــي يعتمدهــا 

العــام  املرفــق  هــذا  كأن  مــأزق.  فــي 
ويشــتّد  معّينــة.  لفئــة  مخّصــص  غيــر 
تفاعــل  ويــزداد  الوالــد،  اضطــراب 

املشاهد مع األحداث.
وفجأة يظهر طفل في مسرح األحداث، 
والصغيــر،  أيضــا.  أصــّم  أنــه  ضــح 

ّ
يت

التــي تســّبب  الجلبــة  لفتتــه  قــد  كانــت 
بيَديــه،  يلــّوح  وهــو  الفتــاة  والــد  بهــا 
ويحــاول عبثــا أن يوضــح للطبيــب مــا 

الذي تسّبب في إغماء ابنته.
فيشــرع املــالك الصغيــر، وعبر إشــارات 

ــن، فــي إخبار رجل 
َ
مــن يَديــه الصغيرت

يقــف إلــى جانبه ما يقولــه والد الطفلة 
والــد  ـ  الرجــل  يخبــر  وهكــذا،  األصــّم. 
الطفل األصّم ـ الطبيب أن الطفلة عانت 

من نوبة سّكر وأغمَي عليها.
الســعودّية  أن  إلــى  الفيلــم  ويشــير 
تحصــي أكثــر مــن 720 ألف أصــّم، فيما 
ط الضوء 

ّ
يشــّدد مخرجه على أنه يســل

على افتقار الصّم إلى أبســط الخدمات 
الــدول  فــي  الزمــن  تجاوزهــا  التــي 

املتطّورة.
ويقول الثنيان، لـ«العربي الجديد«، إن 
ما يمّيز هذا العمل هو أن عبد الســتار 
أصــّم  األب،  دور  أّدى  الــذي  الزايــر، 
بالفعــل. وهــذه التجربــة بالنســبة إليــه 
وإلى املترجم، جواد سعيد، هي األولى 
»التجربــة  أنهــا  ويشــرح  نوعهــا.  مــن 
األولــى لــي أيضــا كمخــرج فــي التعامل 
االحتياجــات  ذوي  مــن  ممثلــن  مــع 
عانيــت  لذلــك،  الصــّم.  مــن  الخاصــة، 
معهــم  التواصــل  فــي  الشــيء  بعــض 
بلغــة اإلشــارة، علــى الرغــم مــن وجــود 
مترجــم«. ويصــّر الثنيــان علــى توجيه 
لإلنتــاج  قيثــارة  مؤسســة  إلــى  شــكر 
التطوعــي،  الشــبابي  الفنــي  والتوزيــع 
التي تهدف من خالل أعمالها إلى نشر 

ثقافة الوعي الحقوقي واملجتمعي.
مهرجــان  فــي  أخيــرًا  الفيلــم  ُعــرض 
 جيــدًا مــن 

ً
»الدوخلــة«، وحصــد تفاعــال

الجمهــور، على الرغم من رداءة أجهزة 
العرض والصوت في املهرجان.

فيلٌم سعودّي يُصّور 
»أنين الصمت«

أسئلة3
إلى

■ كيف تصف واقع إعدام األحداث في اليمن؟
      

واقــع األحــداث فــي اليمــن مؤلــم. وشــهدت البالد إعــدام أحداث خالل الســنوات 
املاضيــة. وهنــاك 23 حدثــا مهــددًا باإلعــدام فــي أي وقــت، رغــم التوقيــع علــى 
جميــع االتفاقيــات الدوليــة الخاصــة باألطفــال، أهمهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
وملحقاتهــا التــي تجــّرم اإلعــدام. هنــاك اتفاقيــات كثيــرة وقــع عليهــا اليمــن 
طّبــق بغالبيتهــا. مــا يهــم 

ُ
باعتبارهــا معنيــة بحمايــة الطفــل واألحــداث، لــم ت

هنــا أن اليمــن يحــّدد عمــر األحداث بما دون الـــ 15 عاما، وهذا يخالف اتفاقية 
حقــوق الطفــل الدوليــة. كمــا أن املحاكــم اليمنيــة ال تأخذ باالتفاقيــات الدولية 

وال بقانوني حقوق الطفل واألحداث املحلية. 

■ هل هناك جدية من الحكومة في التعامل مع األحداث؟

توجــد خطــوات بســيطة بالتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة لتحســن أوضــاع 
األحــداث فــي اليمــن. لكــن األحــداث املتهمــون بالقتل يحتاجون إلــى دعم كبير 
أثنــاء التحقيــق واملحاكمــة، وال يجــد الكثيــرون املســاعدة القانونيــة الالزمــة، 
فُيحكــم عليهــم باإلعــدام مــن قبــل محاكــم غيــر متخّصصــة باألحــداث. وتعــّد 
هــذه األحــكام مشــكلة حقيقيــة فــي املجتمــع اليمنــي، علما أنها تشــكل انتهاكا 

لحقوق األحداث. 
 

■ مــا هــي أهم مشــكلة قانونية تُواجه الحــدث؟ ولماذا 
يفشل اليمن في إيجاد حّل نهائي؟

قانون حقوق الطفل اليمني يحتاج إلى تعديالت في ما يخص ســن الحدث. 
ســاهم بتعقيــد 

ُ
كمــا أن التالعــب بشــهادة امليــالد يعــّد إحــدى املشــاكل التــي ت

وضــع األحــداث فــي املحاكــم اليمنيــة. ثمــة مــن يأخــذ بشــهادة امليــالد كوثيقــة 
ة األطباء الشــرعّين، يتــم االعتماد على 

ّ
تقــود الحــدث إلــى اإلعدام. وبســبب قل

هذه الوثائق. 

عليها  وقعت  التي  الدولية  االتفاقيات  اليمن  ُتراعي  ال 
غير  المحاكم  تترّدد  وال  األطفال.  حقوق  لحماية 
بحق  اإلعدام  حكم  إصدار  في  باألحداث،  المتخصصة 
هؤالء. في هذا اإلطار، حاورت »العربي الجديد« رئيس 
الحركة العالمية للدفاع عن األطفالـ  فرع اليمن، جمال 

الشامي، للوقوف على رأيه حول هذه القضية

جمال 
الشامي

إعداد  همدان العليي
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فجأة يظهر طفل في مسرح األحداث، يتّضح أنه أصّم أيضًايتعلّم الشباب من الجدات صنع الصابون )فرانس برس(

يعاني العراق من نقص في الدور التي ترعى األيتام )أحمد الروباي/فرانس برس(

)إيفا الرعيدي(



تحقيقات

ثالثة أسباب وراء هجرة السوريين غير الشرعية من مصر، يختلط فيها االقتصادي والنفسي مع 
آثار الحمالت اإلعالمية الموجهة، كما كشف الجزء الثاني من تحقيق »الهاربون إلى الجنة«

3 أسباب وراء هجرة السوريين 
غير الشرعية من مصر

الهاربون 
إلى الجنة ]2/2[

القاهرة ـ حسام المحمود

 ســورية بأكملهــا، األم - 68 
ٌ
»عائلــة

وزوجتــه  وابنهــا  وابنتهــا   - عامــا 
عبــر  الهــرب  حاولــوا  وأبناؤهــم 
البحــر إحــدى عشــرة مــرة، ألقــي القبض عليهم 
ســت مــرات، بينمــا فــروا قبــل القبــض عليهــم 
خمس مرات أخرى« العائلة السابقة تعد أبرز 
الحــاالت التــي تعامــل معهــا محمــد الكاشــف، 
الباحــث فــي ملــف الالجئن باملبــادرة املصرية 

للحقوق الشخصية.
ُيعتبــر الكاشــف مــن أبــرز الحقوقيــن املهتمن 
الكاشــف  فضــل  مصــر،  فــي  الالجئــن  بملــف 
االحتفاظ باســم العائلة الســابقة التي نجحت 
فــي الســفر إلــى النرويــج بطريقــة غيــر شــرعية 

عبر البحر.
املصــري  الحقوقــي  يــرى  نظــره  وجهــة  مــن 
وحالــة  الســيئة  املعيشــية  األوضــاع  أن 
الســورين  ضــد  املســتمرة  اإلعالمــي  الشــحن 
غيــر  الهجــرة  أســباب  أبــرز  والفلســطينين 
بعــد  والحيــاة،  باألبنــاء  واملغامــرة  الشــرعية 
أن أصبــح الالجئــون غيــر قادريــن علــى تلبيــة 
»العــالج  مــن  األساســية  اإلنســانية  حاجتهــم 
املدارس«.رصــد  األبنــاء  ودخــول  والعمــل 
الكاشــف حــاالت متعــددة للقبــض العشــوائي 
علــى الســورين، منهــا حالــة تمــت مطلــع العام 
الجــاري لشــاب ســوري قبض عليــه أمام منزله 
فــي اإلســكندرية، وحصــل علــى حكــم باإلدانــة 
في أول درجات التقاضي ثم البراءة الحقا في 
االســتئناف، وبالرغــم مــن ذلــك تــم إبعــاده إلــى 
لبنــان. يعتقــد الكاشــف أن مغامــرة الالجئــن 
مصــر  بكــون  أيضــا  تتعلــق  املــوت  رحلــة  فــي 
وفقــا للقانــون الدولــي دولــة لجــوء، األمــر الذي 
أوروبــا  دول  مــن  اللجــوء  طلــب  معــه  يصعــب 

خالل الوجود على األراضي املصرية«.

تزايد الهجرة غير الشرعية 
للحقــوق  املصريــة  املبــادرة  بيانــات  بحســب 
الشــخصية وحركــة تضامــن الالجئــن - التــي 
حصلــت عليهــا »العربــي الجديد« -  تم توثيق 
4083 حالــة، تــم فيهــا القبــض علــى مهاجريــن 
ســورين و)فلســطينين ســورين(، خــالل عــام 
2014 خــالل محاولتهــم الهجرة غير الشــرعية، 
فــي الوقــت الــذي تــم إلقــاء القبــض علــى نحــو  
 418 منهــم  تبقــى   ،2013 عــام  مهاجــرا   2756
شــخصا فــي الحبــس موزعــن علــى عــدد مــن 
والبحيــرة  اإلســكندرية  فــي  الشــرطة  أقســام 

وكفر الشيخ«.
لألمــم  الســامية  املفوضيــة  تــرى  جانبهــا  مــن 
أنــه  القاهــرة،  فــي  الالجئــن  لشــؤون  املتحــدة 
ظاهــرة  وجــود  عــن  الحديــث  بالفعــل  يمكــن 

للهجرة غير الشرعية في مصر.
املكتــب اإلعالمــي فــي القاهــرة رد علــى أســئلة 
هجــرة  إحصــاءات  حــول  الجديــد«  »العربــي 
الســورين والفلســطينين الســورين بأنهــا ال 
تقوم بتســجيل الفلســطينين وفقا لتعليمات 
الســلطات املصريــة، فيمــا تكشــف اإلحصــاءات 
- التــي حصلنــا عليهــا مــن املفوضيــة - لعــام 
2013 تسجيل هجرة 42 ألف وافد غير نظامي 
 12 بينهــم   مــن  إليطاليــا،  البحــر  طريــق  عــن 
ألفــا مــن الســورين خرجــوا من ليبيــا أو مصر 
غيــر  املهاجريــن  مــن   %29 نســبة  يشــكل  بمــا 

الشرعين العام املاضي. 
بيانــات املفوضيــة كشــفت كذلــك ارتفــاع أعــداد 
 2013 يوليو/تمــوز  بعــد  لديهــا  املســجلن 

عقــب الهجــوم الــذي تعــرض لــه الســوريون من 
طــرف وســائل اإلعــالم املصريــة، إذ شــهد شــهر 
تســجيل  نفســه،  العــام  مــن  ســبتمبر/أيلول 
بالقاهــرة  املفوضيــة  لــدى  ســوري  ألــف   23
ألــف الجــئ  إلــى 139  ليصــل العــدد اإلجمالــي 
ســوري مســجل حتــى اآلن فــي مصــر. وفســرت 
املفوضيــة رفــض عــدد مــن الســورين تســجيل 
أســمائهم كالجئــن فــي مصــر، بتخوفهــم مــن 
ختــم جــوازات ســفرهم كطالبــي لجــوء، مــا قــد 
عودتهــم  حــال  الشــخصية  ســالمتهم  يهــدد 
مــن  لعــدد  الدقيــق  الرقــم  إلــي ســورية. وحــول 
ســافر عــن طريــق الهجــرة غيــر الشــرعية قالــت 
املفوضيــة إنهــا »تقــوم حاليــا بعمليــة تحديث 
مــن  للتحقــق  الســورين  الالجئــن  بيانــات 
العــدد املوجــود فــي مصــر«. وأكــدت املفوضيــة 
 2473 املصريــة   الســلطات  باعتقــال  علمهــا 
 1052 بينهــم  مــن   ،2014 بدايــة  منــذ  شــخصا 
سوريا حاولوا مغادرة مصر عن طريق البحر 
بطريقــة غيــر شــرعية، وتابعــت أنهــا تعمل مع 
لتحســن  املضيفــة  واملجتمعــات  الحكومــات 
بيئة الحماية للســورين، كما تدعم املفوضية 
الحكومــات املضيفــة ماليا لتحمل عبء توفير 

الخدمات لالجئن.

ليست جنة إنها الهالك 
يقــر راســم األتاســي - رئيــس املنظمــة العربيــة 
لحقــوق اإلنســان فــي ســورية وعمــدة الجاليــة 
املهاجــرة فــي القاهــرة - بتناقــص عدد الجالية 
مــن 550 ألــف ســوري قبــل 30 يونيو/حزيــران 
ألــف حاليــا، ويفســر األتاســي  إلــى نحــو 300 
االنخفاض الكبير في األعداد بعدة أسباب من 
بينها ضيق املوارد االقتصادية التي شهدتها 
مصر بشكل عام، باإلضافة إلى الضغوط التي 
تعرض لها السوريون في مصر، وعلى رأسها 

تجديد اإلقامة وحرمانهم من لّم الشمل«.
الشــرعية  غيــر  »الهجــرة  أن  األتاســي  يــرى 
ليســت جنــة«، كمــا يظــن العديــد من الســورين 
»الهــالك أو الجحيم« ألن نســبة من  ويصفهــا بـ
عبروا البحر ال تتجاوز 40 %، أما الباقون فقد 
احتجــزوا مــن قبــل خفــر الســواحل املصريــة أو 
فشــلت رحلتــه وغرق. وبالرغــم من كل املخاطر 
التــي يتعــرض لهــا الســوريون فــإن »الهجــوم 
بممارســة  الســورين  واتهــام  اإلعالمــي 
غيــر  وحكايــات  قصــص  واختــالق  السياســة 
املصريــن  معاملــة  وتغيــر  عنهــم  واقعيــة 
معهــم أجبرهــم علــى اختيــار الجحيــم« - يقول 

األتاسي متابعا -
»ليــس لدينــا القــدرة علــى توفيــر اإلقامــة، كمــا 
أن أزمات املأكل واملشــرب تفاقمت، فقد توقفت 
الجمعيات عن الدعم الذي كان يقدم للسورين 
املحتاجــن لتغيــر وجهات نظــر بعض اإلخوة 
املصريــن«. وقال األتاســي »روجت العديد من 
أكثرهــا  مصــر  فــي  الســورين  عــن  اإلشــاعات 
كذبــا أنهــم تســببوا بالضغــط علــى االقتصــاد 
علــى  صحيــح  غيــر  الــكالم  وهــذا  املصــري 
مصــر  إلــى  أدخلــوا  الســورين  ألن  اإلطــالق 
االســتثمارات  مــن  دوالر  مليــارات  خمســة 
خــالل العامــن املاضيــن، كمــا تصلهــم مالين 
الــدوالرات تحويــالت مــن ذويهــم فــي الخــارج، 
ومــن منظمــات دوليــة تســاعد الالجئــن، كمــا 
أّجــرت آالف العائــالت الســورية شــققا ومنــازل 
ودفعــوا مقابــل ذلــك إيجــارات حركــت الســوق 
العقاري في مصر«. خالل بحثنا عن األسباب 
الحقيقيــة لهجــرة الســورين، اتصلنــا بكمــال 
سعيد - رئيس لجنه اإلغاثة بتنسيقية الثورة 
الســورية فــي القاهــرة - والــذي يعــد مــن أبــرز 
املفاجــأة  أن  إال  فــي مصــر،  الســورية  األســماء 
كانت ســفره إلى أوروبا عن طريق البحر، فقد 
تأكدنــا عــن طريق بعض أصدقائه في القاهرة 
من األمر، وهو ما تأكد بعد أن راجعنا حساب 
ســبتمبر/أيلول   7 فــي  فيســبوك  علــى  ابنــه 
املاضــي، إذ كتب »مســا الخيــر ألحلى أصدقاء، 
ــي ســأل عنــا، نحنــا بخيــر الحمــد 

ّ
شــكرا لــكل إل

للــه وصلنــا ع الدنمارك« فيما نشــر صورة مع 
والده وعائلته.

إلقاء النفس إلى التهلكة 
علــم  أســتاذة   - زكريــا  منــال  الدكتــورة  تحلــل 
النفس في جامعة القاهرة - األسباب النفسية 
للجــوء الســورين والفلســطينين إلى الهجرة 
مــن  هــؤالء  »يعانــي  قائلــة  الشــرعية  غيــر 
درجــات مرتفعــة مــن نقــص الصالبــة النفســية 
وعــدم القــدرة علــى تحمــل الضغــوط الكبيــرة 
عليهــم، فيصبحــون كأنهــم يســعون لالنتحــار 
للتخلــص مــن حياتهم، بناء على أمل ضعيف، 
كثيرا ما يغرق معهم«. وتضيف »أغلب هؤالء 
غيــر قادريــن علــى التأقلــم وال يجــدون أمامهــم 
ســوى املخاطــرة بعائالتهــم مــن أجــل الوصول 

إلى »جنة أوروبا« كما يحلمون بها.

إحراج مصر 
كيــف تــرى الســلطات املصريــة تزايــد الهجــرة 
غير الشــرعية؟ توجهنا بالســؤال الســابق إلى 
الجــوازات  مصلحــة  فــي  يعمــل  أمنــي  مصــدر 
والهجــرة فــي وزارة الداخلية املصرية  - رفض 
غيــر  الهجــرة  »تضــع  فأجــاب   - اســمه  ذكــر 
الشــرعية الســلطات املصرية في موقف محرج 
البحــر  دول  وباألخــص  املجــاورة،  الــدول  مــع 
العاجــز«،  بمظهــر  تظهرنــا  ألنهــا  املتوســط، 
يتابع املصدر مفســرا حديثه »األعداد الكبيرة 
للمهاجريــن غيــر الشــرعين الذيــن يخرجــون 
من مصر تعطي انطباعا أن مصر ال تستطيع 
ضبــط حدودهــا، واألمــر ال يتعلــق باملهاجرين 
حاملــي الجنســيات األخــرى فقــط، ولكن أيضا 
ينطبــق علــى املصريــن الراغبــن فــي الهجــرة 
الذيــن يخــوض عشــرات األلــوف منهــم تجربــة 

الهجرة غير الشرعية« .
تعانــي الحكومــة املصريــة غيابا تشــريعيا في 
مواجهة الهجرة غير الشــرعية األمر الذي دعا 
رئيس لجنة األمن القومي املنبثقة عن اللجنة 
العليــا لإلصــالح التشــريعي املستشــار مجدى 
العجاتي إلى الكشف في تصريحات صحافية 
قبل أيام عن توجه لدى لجنته لدراسة تشريع 
ملواجهــة التســلل والهجــرة غيــر الشــرعية مــن 
مصــر. إال أن املشــكلة لــم تنتــِه واملحــاوالت لــم 
تتوقــف، ليبقــى الســوريون فــي مصــر يعانــون 

الحياة فقرًا أو املوت غرقا.
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هاربون بحثًا عن حياة أفضل  )فرانس برس(

أحد الزوارق التي تستخدم لنقل الهاربين  )فرانس برس(

السوريون أدخلوا 
5 مليارات دوالر استثمارات 

خارجية إلى مصر

تناقص السوريون في 
مصر بعد 30 يونيو من 

550 ألفًا إلى 300 ألفٍ

سوريون على متن قارب إنقاذ في إيطاليا )فرانس برس(
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يُعتبر سالم الزعتري، من أجرأ اإلعالميين. فقد تخّطى الكثير من »الخطوط 
الُحمر« في برنامجه الساخر »شي إن إن«

»المصري اليت«: المنوعات أوًال
القاهرة ـ أيمن عيد

»نعلم أنكم تتطلعون إلى خدمة إعالمية 
أن  نعلــم  خيــال،  وأكثــر  وأخــف  أوســع 
الحيــاة،  ُكل  تغطــي  ال  إخباريــة  خدمــة 
هــي خدمــة مجتــزأة« بهــذه الكلمات عّرف 
موقــع »املصــري اليــت« عــن نفســه للقــراء، 
فــي  مــرة  ألول  طلــق 

ُ
ت جديــدة  كتجربــة 

مصــر. فـــ »املصري اليوم« التي تعتبر من 
كبــرى الصحف املســتقلة فــي مصر قّررت 
دخــول معتــرك صحافــة املنوعــات، لخلــق 
مساحات جديدة من املنافسة على خطى 
الـ »دايلي ميل«، و«بازفيد«، و«هافنغتون 
بوســت« وغيرهــا مــن املواقــع التــي تقــدم 

الصحافة الترفيهية في العالم... 
أكــد  الجديــد«  »العربــي  مــع  حديثــه  فــي 
مصطفى املرصفاوي نائب رئيس تحرير 
اليــوم«،  »املصــري  لـــ  اإللكترونــي  املوقــع 
أن  اليــت«  »املصــري  مؤسســي  وأحــد 
البوابــة هــي األولــى من نوعها فــي العالم 
 من الشباب 

ً
العربي، وأنها تخاطب جيال

مصريــة،  بمــادة  والعربــي،  املصــري 
ومحتــوى متنــوع مــن حــول العالــم، ويتم 

التحضير النطالقه منذ شهرين«.
صحافــة  أن  املرصفــاوي  وأضــاف 
اإلعــالم  أهــداف  أحــد  تلبــي  »املنوعــات« 
وهــو التســلية، وذلــك بعيــدًا عــن األخبــار 
الجافة السياســية واالقتصاديــة... مؤكدًا 
أن آخــر اإلحصــاءات واألرقــام  الرســمية 
فــي  اإلنترنــت  مســتخدمي  أن  كشــفت 
مصــر، والذيــن تجاوز عددهم 40 مليونا، 
مــن  النــوع  بهــذا  لديهــم   االهتمــام  بــدأ 

يجــدون  يكونــوا  لــم  ولكنهــم  الصحافــة، 
اهتماماتهــم،  يخــدم  صحافيــا  محتــوى 
جــاءت  هنــا  ومــن  احتياجاتهــم،  ويلبــي 

فكرة إطالق بوابة »املصري اليت«.
عــن  مختلــف  بتصميــم  املوقــع  يتمتــع 
ويتميــز  األخــرى،  العاديــة  املواقــع  باقــي 
بألــوان مختلفــة  الصــور  عــرض  بطريقــة 
تجذب عن القارىء. كما أنه يحتوي على 
أقســام متعــددة كصحافــة القوائــم والتــي 
اشــتهر بهــا موقــع »املصــري اليــوم« فــي 
الفترة األخيرة، وتجذب الكثير من القراء، 
الــذي يحتــوي  الدنيــا«  وقســم »صنــدوق 
أنحــاء  مــن مختلــف  أخبــار خفيفــة  علــى 
العالم، وأيضا قســم الفيديو الذي يعتمد 
علــى األخبــار املرفقــة باللقطــات املصــورة 
الطريفة. بينما يتم االعتماد على أرشيف 
فيديــو »املصــري اليوم« في أوقات كثيرة، 
والــذي يحتــوي  »إكســترا«  وأخيــرا قســم 
علــى األخبــار األكثــر جموحــا وعنفــا فــي 

بعض األحيان.
 :

ً
قائــال تصريحاتــه  املرصفــاوي  واختتــم 

تقــدم  التســلية  أو  املنوعــات  »صحافــة 
للقــارىء نوعــا جديدًا مــن املعرفة، وتطّور 
املخــزون الثقافــي لديــه، وهــذا يتنافــى مع 
الــرأي الســائد والــذي يعتبرهــا صحافــة 
ســطحية ترفــه وال تفيــد، كما أن »املصري 
ضمــن  وخطــوة  جديــدة  تجربــة  اليــت« 
استراتيجية واسعة لخلق تعريف وشكل 
جديــد للخدمــات الصحافيــة، أوســع مــن 
املطبوعــة،  بالجرائــد  واملعــروف  املنتشــر 
وأكثر تنوعا من مفهوم املواقع اإلخبارية 

النمطية«.

منوعات

اإلماراتيون ال يُدركون 
خطر التجسس على 

الكاميرات
أظهرت دراسة أجرتها شركة 

 B2B كاسبرسكي الب« ومنظمة«
International، أن 24 في املئة من 

املستخدمن في اإلمارات العربية 
ون كاميرا الويب 

ّ
املتحدة يغط

الخاصة بهم خوفا من التجسس 
عليهم عبر حواسيبهم. وكشفت 

  22 في املئة من 
ّ
الدراسة أن

املستخدمن في اإلمارات ال يدركون 
بتاتا بأنهم قد يتعرضون للتجسس 

عبر كاميرات الويب. ويعلم 50 في 
ستطلعن بوجود 

ُ
املئة فقط من امل

هذا التهديد ويعترفون بأن ذلك ال 
يجعلهم يشعرون بارتياح.

»آبل« توعي 
مستخدميها من خطر 

قرصنة »آي كالود«
حّدثت شركة »آبل« مستندات الدعم 
 ،iCloud »الخاصة بخدمة »آي كالود
وذلك بعد تقارير عديدة عن عمليات 

مة في الصن تقوم بها جهات 
ّ
منظ

ُيعتقد أنها تابعة للنظام، بهدف 
قرصنة حسابات »آي كالود« الخاصة 

بمستخدمي الخدمة في الصن.
ها على علم بوجود 

ّ
وأوضحت أن

هجمات متقطعة من ِقبل شبكة 
 بأن خوادمها لم 

ً
مة، مؤكدة

ّ
منظ

تخترق إطالقا.

سالم الزعتري
موسم »شي إن إن« قد يكون األخير

حاورته دجى داود

■ ما رأيك في البرامج الكوميدّية في لبنان؟
انتهى وقتها. البرامج الكوميدّية هي نفسها في لبنان منذ 
جّدد نفســها، وتســتخف 

ُ
حوالي 9 ســنوات. هذه البرامج ال ت

 جمهــور هــذه البرامــج 
ّ
بعقــول املشــاهدين. باإلضافــة إلــى أن

، بينما برنامجنا يحظى بمشــاهدات 
ّ
ُيعتبر كبيرًا في الســن

شبابّية أكبر.

■ أنتم تستعملون »شتائم« كثيرة في برنامجكم. ملاذا؟
ريــد أن نشــتم فقــط... لكــن 

ُ
نــا ن

ّ
فــي البدايــة، اعتقــد النــاس أن

ســّميه »ثقافة الشــتائم« فــي املجتمعات. 
ُ
هنــاك مــا ُيمكــن أن ن

بيوتهــم  فــي  املواطنــون  يقولــه  مــا  تمامــا  هــو  نقولــه  مــا 
وحيواتهم اليومّية. 

■ هل تسّبب لكم »السقف العالي« في مشاكل مع قناة »الجديد«؟
هامــش  حــول  القنــاة  مــع  اصطــدام  هنــاك  كان  البدايــة  فــي 

الُحرّية. 
نا 

ّ
 هــذا ال يمنــع أن

ّ
ــل فــي نصوصنــا. لكــن

ّ
نــا منعنــا التدخ

ّ
لكن

نستشــير اإلدارة إذا كانــت هنــاك أمــور حساســة قــد نتطــّرق 
إليها.

 هذه الحرّية، ما هي »الخطوط الحمر«؟
ّ

■ مع كل
بالطبــع ليــس هنــاك حرّيــة ُمطلقــة، نحــن نعــرف الخطــوط 
الحمر لنا. على سبيل املثال، نحن ال نسخر من رجال الدين.

■ ماذا عن جديد »شي إن إن«؟
فــي الحقيقــة هــذا املوســم قــد يكــون األخيــر لنــا، وهــذا هــو 
أجــل  مــن  التأثيــر  كان  البرنامــج  فهــدف  اآلن.  قرارنــا حتــى 
لــم نُعــد فيــه  التغييــر وكســر الحواجــز، وصلنــا إلــى مــكان 

قادرين على التطور باإلمكانّيات التي لدينا. 

 لالنضمام إلى قناة أخرى؟
ٌ
■ هل هناك فرصة

فــي الســابق، عرضــت علينــا قناة »أو تي فــي« االنضمام إليها. 
ــه لــن يعــود 

ّ
لكــن هنــاك هامــش حرّيــة أقــل علــى هــذه القنــاة، ألن

واإلصــالح«  »التغييــر  تكتــل  رئيــس  مــن  الســخرية  بإمكاننــا 
 لديها 

ّ
حــت قنــاة »إم تي فــي« بأن

ّ
النائــب ميشــال عــون. كذلــك، مل

 لنا، لكن »الجديد« بقيت األنسب.
ً
مساحة

وجهًا لوجه

أخبار. كوم TRENDING

مصر

من الواضح أّن مستخدمي وسائل التواصل تغريد
االجتماعي ُمهتّمون بمتابعة أخبار مرض 

»إيبوال«. فقد شاهد أكثر من 4 ماليين وخمسمئة 
ألف مستخدم، شريط فيديو يُظهر الُممرّضة نينا 

فام وهي تتحّدث في غرفتها للهيئة الصحيّة 
في داالس. والشريط الذي نُشر األسبوع الماضي، 

طلبت فام من الهيئة الصحيّة نشره بنفسها 
وتعميمه على الجمهور كي يطلع عليه. 

يتناقل الناشطون المصريون صورًا تكاد 
تكون خيالية عن ممارسات األمن في 

الجامعات المصرية. وأكثر الصور تشاركًا 
كانت صورة أحد الطالب وهو راكع أمام رجل 
أمن، فيما يداه مقيدتان خلف ظهره. واعتبر 

الناشطون ذلك أسوأ أنواع اإلهانة للطالب 
وللمصريين، وخير دليل على المستقبل الذي 

يريده النظام الحالي لمصر.

ينشغل السعوديون على موقع »تويتر« 
حاليًا بوسم »#اثبت_إنك_سعودي«. وقد 

تنافس المغردون على تعداد مزايا وعيوب 
المواطن السعودي، والتي تثبت هويته. 

بعض المغردات تحدثن عن التبرج الكثير الذي 
يثبت هوية السعوديات، وبعضهم تحّدث 

عن الكرم... ليتحّول هذا الـ »هاشتاج« إلى الترند 
الثالث في المملكة.

#تعابير_محيرة قاعد عم بمشي

#اثبت_انك_مصري اعرف كل حاجه 
عن اي حاجة... حتى لو أول مرة 

اسمع عنها

#أشتقت_لي االعالم النضيف 

#بطلنا 99% من المصريين اللي 
في الهاشتاج هيكتبوا بطلنا اللي 

يعطلنا

مع تزايد حاالت #إيبوال وانتقالها 
من دولة إلى أخرى، هل من تدابير 

متخذة في الدول العربية في حال 
وصول مصاب بهذا المرض؟ وهل 

الطاقم الطبي مستعد؟

#حظي_مثل لي عندو أمل بلبنان 
بلد التعايش والديمقراطية

#إنتقد_نفسك شو بدي أحكي 
ألحكي خليني ساكت أحسن!

#وجه_كلمة_للحياة ال تحسبين أنك 
باقية ال يأخذنك الغرور فيوما ما 

ينفد رصيدك من األيام

#كتاب_قرأته_أكثر_من_مرة ما 
أحب اقرأ الكتب أكثر من مرة، 

ممكن إني ارجع اقرأ ملخصه 

#شي_جميل_بحرف_الميم... 
مودة. المودة شعور جميل، بل 
هو عالقة روحانية بين النفوس
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نســتعيد قدرتنا على التحّكم بمصيرنا من 
خالل نهضة مؤّملة لنخبنا الوطنية. 

محمد ساري )روائي(
ــر فــي املــزاج أو الــرأي 

ّ
ــف ال يمكــن أن يؤث

ّ
املثق

العــام ملجموعة أســباب، أّولها الطريقة التي 
يتواصــل بهــا مــع البشــر، وهــي النشــر عبــر 
 80 فــي املئــة 

ّ
الصحــف والكتــب. ونعــرف أن

مــن الجماهيــر ال عالقة لها بالقراءة. وثانيا 
البصــري،  الســمعي  أي  وصــوال،  األكثــر   

ّ
أن

هــو فــي يــد ســلطة مســتبّدة ال تســتخدم إال 
ح  ســبِّ

ُ
ت لــم  إن  فأنــت  أفكارهــا.  عــن  الدعايــة 

الشــعب  عــن  وتتحــّدث  الســلطان  بحمــد 
الســعيد فــال تفتــح لــك هــذه القنــوات املجــال، 
إال فــي حالــة واحــدة هــي: شــتم خصومهــا. 
تواصــل  وســيلة  املثقفــون  يملــك  ال  هكــذا 
فعليــة مــع املواطــن الجزائــري. لهــذا أتشــاءم 
 حــركات كثيــرة تقــّدم مشــاريع طوباوية. 

ّ
ألن

 اإلسالمي الذي يحمل كرها 
ّ

من بينها الحل
للمدنية والحضارة، ويقف ضّد أحالمنا. 

هــذه املجتمعات تجعلنــا كمثقفن صامتن 
مشــروع  هنــاك  ليــس  ونّواحــن.  وبكائيــن 
مجتمع يجمع الناس. بالدنا تمّر  بلحظات 
احتضــار حيــث القيم التــي آمن بها املجتمع 
فشــلت  االشــتراكية  احتضــار...  إلــى  آلــت 
واملشروع الوطني فشل واملجتمعات دخلت 

م. 
ّ
في الحروب األهلية. وال نريد أن نتعل

نفرح مثال عندما ننشر كتابا أو رواية، لكن 
فمــن  لعشــرين مليونــا.  نبيــع 1000 نســخة 

يقرأ كتابك؟ 
نحن نكتب لنعيش فرحنا الخاّص، لنرضي 

أنفسنا وضمائرنا.

محمد الزاوي )مخرج سينمائي(
ف الذي يكون صادقا 

ّ
أتعس الناس هو املثق

في عالقته بمجتمعه ووفيا لشعبه، وأسعد 

يقاســم  كان  إذا  قــف 
ّ
املث هــو  أيضــا  النــاس 

عاجــي،  بــرج  فــي  يعيــش  وال  شــعبه  أفــراح 
الجميــع.  علــى  حزيــن  توقيــت  فــي  نــا 

ّ
لكن

ف الجزائري ال يمكن أن يكون ســعيدًا 
ّ
واملثق

الدمويــة واإلرهــاب  الحــرب  آالم  عــاش  ــه 
ّ
ألن

ودفع ثمنا غاليا، وقبلها عاش في غربة. 
إلــى  ســنة   

ّ
كل عــدُت  وإن  حتــى  شــخصًيا 

فــي  كبيــرة  بســعادة  وشــعرُت  الجزائــر 
التــراب،  ولقــاء  وأصدقائــي  عائلتــي  لقــاء 
كبيريــن  وحزنــا   

ً
خيبــة  

ّ
أن إال  وابتســمت، 

يســكنان أعماقــي، ربمــا بســبب رحيــل أمــي 
منذ أكثر من 30 عاما. لذلك تراني أرّدد دوما 
 إلــى خبز أمي 

ّ
شــعر محمــود درويــش: »أحن

وقهوة أمي«. 
ولهــذا الحــزن صلة كبيــرة باإلرهاب والروع 
ســنوات  فــي  جميعــا  عشــناهما  اللذيــن 
هــل  أنســى؟  أن  يمكــن  فهــل  التســعينّيات. 
تعــود  الذاكــرة  تلــك  ذلــك؟  فــون 

ّ
املثق ينســى 

السياســيون  قــّرر  لــو  ــى 
ّ
حت لحظــة  أي  فــي 

ورجــال الدولــة تغييبها في نشــرات األخبار 
والخطابــات  اإلعــالم  ووســائل  والصحــف 

الرسمية.

الجزائر ـ محمد عبيدو

الحبيب السايح )كاتب(:
ضحكــُت.  الســؤال،  طرحــت  ــا 

ّ
مل

وهنــا تتجّســد مقولــة »ومــن الهّم 
ني أحسســُت فعال 

ّ
مــا ُيضِحــك«. ضحكــُت ألن

 مســاحة هــذا 
ّ
نــي مهمــوم جــدًا، بحيــث أن

ّ
أن

 
ّ

ســع أفقًيــا وعمودًيــا وتأتــي على كل
ّ
الهــّم تت

إشــارة ألّي ســعادة. ملــاذا؟ أّوال لهــذا الوضــع 
إليــه  انقلــب  مــا  املفجــع جــًدا بفعــل  العربــي 
اإلنســان  تطــال  ويــالت  مــن  العربــي  الربيــع 
العربي في وجوده وفي حياته وفي أمالكه. 
الــذي  الكبيــر  الحصــار  هــذا  بفعــل  ــا 

ً
وأيض

ال نعــرف كيــف نفّكــه مــن مائنــا إلــى مائنــا. 
ــا زاد ذلــك تعاســة وحزنــا مــا يعيشــه 

ً
وأيض

ة. هذا 
ّ
الشعب الفلسطيني هذه األّيام في غز

ر بشكل مباشر علّي كجزائري ومن 
ّ
ه يؤث

ّ
كل

الســعادة  أوقــات  مــن  ــي كثيــرا 
ّ
ثــم يأخــذ من

ى بها. 
َ
حظ

ُ
التي كان من املفروض أن أ

السياســة  ظــروف  بلغــت  الجزائــر  وفــي 
جمــودًا وظروف االجتمــاع انفجارًا وظروف 
االقتصــاد ذروة املخــاوف وظــروف الثقافــة 
مــن  لتســرق  تجتمــع  ظــروف  البــؤس.  قّمــة 
ــرًا 

ّ
الجزائــري أّي وميــض يشــرق أمامــه مبش

بأّي ســعادة. فكيف نســعد نحن الجزائرين 
وسط هذه الظروف؟ 

فــي الســبعينّيات كنــُت شــاّبا طموحــا جــّدًا 
 

ّ
والحــق العدالــة  بنــاء مجتمــع تســوده  إلــى 
ني كنُت أشــعر بالســعادة 

ّ
والديمقراطية. ألن

الغامــرة وأنــا أقوم بحمالت التطّوع لصالح 
بالســعادة  أشــعر  كنــُت  كمــا  الفالحــن. 
الكبــرى وأنــا أناضل داخل الجامعة من أجل 
تطويرها وانفتاحها على العلوم اإلنسانية. 
وقــع  الثمانينّيــات  بدايــة  مــع  لألســف  لكــن 
االنهيــار، وهــو األمــر الــذي ال تــزال نتائجــه 
 فــي أن 

ً
تالحقنــي. ورغــم ذلــك أبقــى متفائــال

هل الجزائري
مبدعون جزائريون: سعيد؟

نكتب نرسم نروي نصّور نمثّل أحزاننا..

أحلك  في  حتّى  لكن  الرّوح.  في  مساحاته  وازدادت  الوجع  تعّمق  الطويل،  الحزن  روزنامة  مع 
استطلع  إنسان سعيد؟ حول ذلك  الجزائري  الفرح: فهل  الجزائري والعربي عن  يتساءل   اللحظات 

»العربي الجديد« آراء عدد من المبدعين في هذا التحقيق

الجزائري كائن غير سعيد، 
وراءه ميراث من الخوف 

واألحزان 

كان الجزائريون سعداء 
قبل السبعينيّات ثم جاء 

االنهيار

كانت سعادتي 
وال تزال في كتابة 

القصائد فقط

نفرح عندما ننشر كتابًا 
أو رواية، لكن من

 يقرأ فعًال؟

2223
كوكتيلمنوعات

صغيــرة طّيبــة قام بها شــخص من محيطه. 
كثيــرًا.  يســعد  ال  ذلــك  رغــم  الجزائــري   

ّ
لكــن

فكما يسعد بسرعة يحزن بسرعة أيضا. 
واملبدع عموما حّساس للغاية. قد يتوّجس 
مــن الســعادة خيفــة، فيعيــش لحظــاٍت وهــو 
متوّجــس مــن لحظات الحزن التي قد تليها. 
فــي نظــري املــرأة املبدعــة أكثــر توّجســا مــن 
الســعادة  لحظــات   

ّ
ألن ربمــا  املبــدع.  الرجــل 

شــحيحة فــي حياتهــا، ومليلهــا إلــى تحليــل 
فاجــأ بمــا ال 

ُ
دقائــق األمــور، خوفــا مــن أن ت

تحّب. 

السعيد المثردي )شاعر(
فقــد  الســعادة.  تأتــي  األرض  أهــل  قــدر  علــى 
ضالــي 

ّ
الن بتاريخهــا  الجزائــر  اســتطاعت 

التحّرري عبر العصور أن تؤّسس منهجا في 
حــّب األرض. وأنــا قامــت ســعادتي كجزائــري 
علــى حــّب الجزائــر منــذ فتحــت عينــّي علــى 

ــم الوطنــي منــذ كنت طفــال في تونس مع 
َ
الَعل

األهل. وحن عدت مع األهل وعمري 14 عاما 
أذهلنــي جمــال الصحــراء. ومــع انتقالــي إلــى 
الدراســة، ثــم بــروز موهبتــي الشــعرية كانــت 

سعادتي وال تزال في كتابة القصائد. 

محمد زير )مخرج سينمائي(
قبــل  فيــه،  عشــُت  الــذي  الوقــت  بحســب 
الســبعينّيات كان الجزائــري ســعيدًا ســواء 
علــى  كان  عاديــا.  شــخصا  أو  فــا 

ّ
مثق كان 

عالقــة بالطبيعــة وكان يفهــم مــا هــو العمــل 
ى املكان 

ّ
الحقيقي الذي يقّدم له السعادة. حت

كان طبيعيا، يمنحنا سعادة روحية وليس 
عبــر قيمــة ماديــة. ورغــم الرعــب، مــن طــرف 
 السعادة  كانت حاضرة... 

ّ
االستعمار، إال أن

وبــدأت تتالشــى بعــد فتــرة مــن االســتقالل. 
حن ظهرت األنانية وأصبح الناس يجرون 
وراء املال، فسيطر على العقل بدل الطبيعة.

نصيرة محمدي )شاعرة( 
ونســبّي  متداخــل  الســعادة  عــن  مفهومنــا 
الحيــاة  إلــى  نظرتنــا  بحســب  وملتبــس، 
ورؤيتنــا العالــم. أســئلة كثيــرة تكبــر معنــا 
 الذات اإلنســانية 

ّ
 تجربة أن

ّ
ونكتشــف في كل

هــا، 
ّ
كل وتعاســاتها  الحيــاة  ملباهــج  ســع 

ّ
تت

هــا قــادرة علــى اقتناص الفرح من أبســط 
ّ
وأن

األشياء، وعلى تجاوز اآلالم واملحن. 
اإلنســان الجزائــري كائــن غير ســعيد، وراءه 
رت 

ّ
ميــراث مــن الخــوف واألحــزان التــي ســط

تاريخــه القاســي. ال ُيــدِرك َمَواِطــن الســعادة 
غالبا، ويهدر فرحه بســبب حســابات واهية 
وجغرافيــة لــم تعــرف كيــف تســّرب خيراتهــا 

إلى بنيها.

ناردين دمون )روائية(
اإلنســان الجزائــري عاطفــي عمومــا. يحمــل 
ــر بمــا يحــدث حولــه. 

ّ
ــه ويتأث

ّ
قلبــه علــى كف

وهــذا يفّســر ســرعة انفعالــه وحماســته. لــذا 
فاألشــياء الصغيــرة فــي الحيــاة قــد تســعده 
يســعد  فتجــده  قصيــر.  لوقــت  وإن  غالبــا 
عة من جاره، أو اللتفاتة 

ّ
البتسامة غير متوق

الفترة األسوأ في 
حياة الشعب الجزائري 

كانت خالل سنوات 
التسعينيّات، حين 
تّم اغتيال عشرات 

المثّقفين في سنوات 
قليلة، في محاولة 

الغتيال العقل. ولهذا 
الحزن وقعه على الكثير 
من المثّقفين، بعضهم 
غادر البالد ولم يعودوا 

إليها منذ 20 عامًا 
على األقل. وهؤالء 

يعيشون حزنًا يالزمهم، 
وأغلبهم مّمن كان 
يراودهم حلم بناء 

مجتمع جزائري آخر 
غير المجتمع الذي 
يعيشون فيه اليوم.

تحقيق

البومتكريم

غزة ـ ضياء خليل

ة 52« استعادت الفنانة الفلسطينية 
ّ
في معرضها »غز

الشابة هناء حمش واقع املرأة والطفل الفلسطيني 
ة. فلوحاتها 

ّ
خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غز

الفنية حاكت عدوانا استمّر 51 يوما، وتناولت في 
رسومات تشكيلية وجوه صمود الفلسطينين 

ومقاومتهم، والبؤس الذي اكتسى مالمح شخصّياتها 
قام حاليا في مدينة 

ُ
ة 52«، امل

ّ
ة. هدف »غز

َ
ستهدف

ُ
امل

ة، التأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية، عبر 
ّ
غز

رسم شخصيات نسوية بارزة في مختلف الفصائل 
 من القيادات 

ٌ
الفلسطينية. وقد حضر املعرض،  لفيف

النسوية البارزة في فصائل مختلفة. صور األلم 
والوجع في رسومات الفنانة حمش رافقت صور 

املقاومة والتراث والكوفية الفلسطينية، إلى جانب 
صور الركام التي وقف فوقها طفل يحمل حمامة 

بيضاء، تأكيدًا على حّب الشعب الفلسطيني للحياة 
وسعيه إليها رغم املعّوقات والصعوبات وقسوة 
الواقع. تقول الفنانة حمش في حديث لـ«العربي 

 »املعرض يحتوي على عشرين لوحة 
ّ
الجديد« إن

ة، 
ّ
جسدت واقع املرأة والطفل خالل الحرب على غز

صيبتا في القصف اإلسرائيلي على 
ُ
وكذلك لوحتن أ

القطاع، مما أّدى الى تمزيق جزء كبير منهما«.
وفي املعرض أربع لوحات خاّصة بالشخصيات 

النسوية البارزة في التنظيمات الفلسطينية، 
للمناضالت الشهيدة دالل املغربي من حركة »فتح«،  

»أم نضال فرحات« من حركة »حماس«، ليلى خالد 
من »الجبهة الشعبية«، والقيادية النسوية في »حركة 
الجهاد اإلسالمي« فاطمة الزق وابنها يوسف. حمش 
تدعو إلى »تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية عبر 

«. وطموحها الفنّي »نقل رسائل األلم واإلبداع 
ّ
الفن

والصمود الفلسطيني إلى العالم«. من جهتها توضح 
جمعية »ميالد« لتنمية القدرات الشابة، وهي راعية 

ه يأتي »ضمن استحقاقات جديدة إلظهار 
ّ
املعرض، أن

أشكال معاناة املرأة والطفل بشكل خاّص، وانطالقة 
واعدة للعمل الفلسطيني الهادف«. ُيذكر أن حمش 

شاركت في عشرات املعارض الفنية املحلية والدولية. 
مت برفقة الفنانة آية عبد الرحمن معرض 

ّ
فنظ

»امرأتان في أيلول«، ومعرض »إحياء ذكرى النكبة 
والثورة املصرية« بجامعة القاهرة، وغيرها الكثير.

العربي الجديد

عاد الفنان السعوي طالل سالمة إلى إصدار 
األلبومات الغنائية بعد غياب منذ العام 

2011. صاحب »رضا الله ورضيناك« دحض 
 الشائعات التي تحّدثت عن 

ّ
بعودته كل

ع معها 
ّ
مغادرته الشركة السعودية، التي وق

ي 
ّ
ليس على إنتاج جديد فقط، بل على تول

أعماله وحفالته الغنائية!  األلبوم الجديد 
بعنوان »سّكر جنابك« يضّم 13 أغنية، حرص 

فيها على التنويع في محتوى الكلمات 
واأللحان. فكتب األمير الشاعر بدر بن عبد 

ما دعاني الشوق« ولّحنها 
ّ
املحسن أغنية »كل

سالمة نفسه.  هي ليست املّرة األولى التي 
ي سالمة لألمير املعروف بولعه بالفنانن 

ّ
يغن

على صعيد تقديم أغنيات لهم. وذهب سالمة 
باتجاه آخر مع الشاعر عبد الله أبو راس 

كاتب »يا صاحب البالن« التي لّحنها ناصر 
الصالح، وأغنية »حبيبي« كتبها أحمد 

ولّحنها بندر سعد، وأغنية »سّكر جنابك« 

كتبها وشم ولّحنها حمد القطان، إضافة 
الى باقة من األغنيات التي تمّيزت بإيقاع 

رومانسّي خفيف يمّيز سالمة عن زمالئه بعد 
»يا قو قلبك«.  هي مجموعة أغنيات منّوعة 

تحّرك عجلة اإلنتاج الروتاني، خصوصا في 
َبر السوق الروتاني 

َ
دول الخليج، في وقت ُيعت

في الخليج األقوى على صعيد اإلصدارات 
والترويج والحفالت لنجوم قالئل، منهم 

طالل سالمة الذي يعتبر واحدًا من األصوات 
ع بشعبية جّيدة.

ّ
السعودية التي تتمت

»سّكر« طالل سالمة يعيده إلى الغناء»غزة 52«: الفّن النضالي يكّرم المرأة والطفل خالل الحرب
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)Getty( البحث عن الكتب التثقيفيّة المفّضلة

)Getty( 2011 مظاهرة في الجزائر ضد الرئيس عبد العزيز بو تفليقة عام

)Getty( ويحزنون على أطفال غّزة

  )Getty( مثّقف يحاول التعبير عن حزنه بطمر رأسه في الرمال)Getty( الحب والسعادة واألمل في الكتب )Getty( الشرطة تصّد طالبات جامعيات يتظاهرن في ساحة المراديّة في الجزائر

الفنان السعوي طالل سالمة )العربي الجديد(

اصطباحة

بالل فضل

»جوهر كون املرء إنسانًا، هو أال يسعى إلى الكمال، أن يكون املرء أحيانًا 
مستعدًا الرتكاب ذنوب من أجل الوفاء، أال يصل املرء في زهده إلى الحد، 
، وأن يكون املرء جاهزًا في نهاية 

ً
حيث يجعل التواصل الودي مســتحيال

املطــاف ألن ُيهــزم وُيحكــم مــن الحيــاة، والــذي هــو الثمــن الحتمــي لتثبيتــه 
حبــه ألفــراد بشــر آخريــن، بــال شــك أن الكحــول والتبــغ ومــا إلــى ذلــك هــي 
أمــور يتوجــب علــى القديــس تجنبهــا، لكن القدســية هي أيضا شــيئ على 

البشر تجنبه«
جورج أورويل 

 »لــن أكــون كاتــب ربطــة عنــق آخــر، بــل لــن اســتعمل ربطــة العنــق حتــى في 
الحياة العادية، أستطيع خدمة وطني من دون أن أخدم حكومته، ومن دون 

عا«. 
ِّ
عي، وبأن أتابع الكتابة ُمترف

ُّ
أن أستغله، أستطيع خدمته بترف

جابرييل جارسيا ماركيز 

نهايــة.  بــال  طريــق  فــي  أولــى  الحالــم خطــوة  لعــني  تبــدو  »فتــرة خاطفــة   
خطــوة تمهيــد ليــس إال، ثــم تتلوهــا املدرســة واملراهقــة والشــباب والنضــج 
.. هي فتــرة قصيرة 

ً
والشــيخوخة، الحيــاة بــكل أبعادهــا املتاحــة. لكــن مهال

. تشهد مولد األسئلة الخالدة، والحب،  عدُّ
ُ
ة احتماالت ال ت

ّ
ولكنها تحمل أجن

والجنــس، والصداقــة، والقيــم، والحياة، واملوت في رحاب ذي الجالل. ألحان 
أساســية تنمــو وتتنــوع مــع العمــر، تتلقى مــع البحر الثــري أمواجًا متدافعة 
وآفاقــًا متراميــة. توزعنــا األهــواء والتأمــالت، الحلــم واألفعــال، االنكمــاش 
واالندفــاع، وال نتخلــى عــن الرغبــة األبدية في االهتــداء إلى مصباح يضيئ 

لنا طريق املصير« 
نجيب محفوظ من مجموعة )القرار األخير( 

» إن معرفــة كــون اإلنســان حــّرًا أو غيــر حــر أمــر ال يهمنى، أســتطيع فقط 
ب حريتي أنا.« جرِّ

ُ
أن أ

ألبير كامي من )أسطورة سيزيف( 

 مســاملًا أبــدًا، بــل تمثــل طريقــة 
ً
»الكتابــة ليســت وال يجــب أن تكــون فعــال

مضمونة الكتساب أعداء جدد، بقدر اآلخرين املحتملني الذين سيعتبرون 
النــص صديقــًا يمكــن قبولــه فــي حياتهم بشــكل ما، علــى الكاتب أن يعتبر 

العداوة مكسبًا يتساوى أو قد يفوق أحيانًا الصداقة« 
ممدوح رزق من روايته )خلق املوتى( 

»يقتصــر اهتمــام الفنانــني علــى مملكة الثقافــة الخاصة بهم، بحجة أن هذا 
ما يناسب كرامتهم، والنتيجة إذن أن الثقافة تتحول إلى عبد الهتمامهم، 
إلى شريك ال يمكن فصله، فيبيعون بذلك كرامتهم مقابل حفنة عموالت« 
األهليــة  الحــرب  مــن  األملــان  املثقفــني  موقــف  علــى  معلقــًا  ـ  مــان  تومــاس 

اإلسبانية. 
كيــف  يعرفــوا  لــم  والذيــن  همــوا، 

ُ
ف الذيــن  الكتــاب  إال  النســيان  يطــال  »ال   

يضمنون سوء فهم اآلخرين لهم«
إميل سيوران 

»وســيعلم النــاس فــي العصــر الحديــث إن لم يكونوا قــد علموا حتى اليوم 
أن عقيــدة اإلنســان شــيئ ال يأتيــه مــن الخــارج فيقبلــه مرضــاة للداعــي 
أو ممتنــًا عليــه، ولكنهــا هــي ضميــره وقــوام حياتــه الباطنيــة يصلحه، إن 
احتاج إلى اإلصالح، كما يصلح بدنه عند الطبيب، وهو ال يمن عليه وال 
يرى أنه عالج نفسه ملرضاته، فالعقيدة مسألة اإلنسان، ال شأن لألنبياء 
بهــا إال ألنهــا مســألة اإلنســان، وعليــه إذا عالج إصالحــه أن يعالجها كما 
يعالــج جــزءًا مــن نفســه، بــل كمــا يعالــج قــوام نفســه، وال يعالجهــا كأنهــا 
بضاعة يردها إلى صاحبها ويفرغ من أمرها، فال فراغ من أمر العقيدة 

إلى آخر الزمان« 
عباس محمود العقاد في ختام كتابه الجميل )عبقرية املسيح( 

»حني نعلم ما يمنحه القدر لكل واحد منا، فإننا نذهل أمام انعدام التناسب 
بني لحظة غفلة والكم الهائل من املصائب التي تنجم عنها« 

شوبنهاور 

»إن كــون املــرء ضحيــة أخطائــه الخاصــة أمــر ســيئ بالقــدر الكافــي، أمــا أن 
يكون ضحية أخطاء شخص آخر أيضًا فهذا شيئ ال يطاق«

هنري ميللر 

»السالم هو رائحة الطعام عند العشية.. عندما ال يبعث توقف سيارة في 
الشــارع خوفًا.. عندما تعني الطرقة على الباب صديقًا.. الســالم هو كأس 

من الحليب الدافئ، وكتاب أمام الطفل الذي سيستيقظ« 
الشاعر اليوناني ريتسوس من قصيدته )السالم( 

»املنطقــة التــي تفصــل الدمــاغ عــن الــروح، تتأثــر بالتجربــة بشــتى الطــرق... 
بعضهم يفقد عقله ويصبح روحًا: املجنون. بعضهم يفقد روحه ويصبح 

: املثقف. بعضهم يفقد االثنني: املقبول اجتماعّيًا«. 
ً
عقال

الشاعر األميركي، تشارلز بوكوفسكي، 
من ديوان )الحب كلب من الجحيم(  

إنهم يكتبونني

belalfadl@hotmail.com



الــذي كــّرس لــه حياتــه، فاختبر كثيرًا وشــّرع 
مــن  أوائــل  مــن  لكونــه  الديجيتــال  كاميــرا 
مثــل  خــان  يبــدو  وبالتالــي،  اســتخدموها. 
فــي فيلــم »ضربــة شــمس«،  بطلــه »شــمس« 
وال  الوهــن  يصيبــه  ال  طمــوح  صاحــب 
الشــيخوخة، حتــى وإن حاصرتــه الصناعــة 
بتروسها اإلنتاجية التجارية. غير أن الفترة 
صاحــب  حــول  تســاؤالت  طرحــت  األخيــرة 
كثيريــن  وجعلــت  وكاميليــا«،  هنــد  »أحــالم 
فــي الوســط الســينمائي وخارجــه ينتقدونه 
فــي  يعهدوهــا  لــم  رعونــة  مــن  ويتعّجبــون 
ســلوكه. ففــي نهايــة الشــهر املاضــي، شــّكلت 
نقابــة الســينمائين لجنــة لتقييــم عــدد مــن 
أجــل  مــن  العــام  هــذا  نِتجــت 

ُ
أ التــي  األفــالم 

»أوســكار« عن فئة  ترشــيح أحدها لجائزة الـ
الفيلــم األجنبــي. وبعــد اختيــار هــذه اللجنــة 
فيلــم خــان األخير »فتاة املصنــع« باإلجماع، 
أنــه  تراجعــت عــن اختيارهــا حــن اكتشــفت 
تــم اســتبعاد فيلمــن عــن طريــق الخطــأ مــن 
األفــالم املطروحــة، همــا »فيــال 69« للمخرجة 
آين أمن و»فرش وغطا« للمخرج واملونتير 
أحمــد عبــد اللــه. وهــو مــا فّجــر غضــب خــان، 
فهاجــم النقابة واللجنــة ومخرَجي الفيلمن 
تحــاك  »مؤامــرة«  عــن  ومنتجهمــا، وتحــّدث 
ضــده مــن كل االتجاهــات، وتصــّرف كمــا لــو 
»أوســكار« قد ُســِحبت منه جورًا  أن جائزة الـ

بعد فوزه بها!
أخــرى،  مــرة  تشــّكلت  التــي  اللجنــة  أن  ومــع 
بعــد ضــم الفيلَمن املســتبعَدين، اختارت من 
جديد فيلم »فتاة املصنع«، لم يهدأ خان، بل 

كتــب علــى صفحتــه الخاصــة فــي فيســبوك: 
»كانت هناك محاولة بائسة إليقاف اشتراك 
فيلــم »فتــاة املصنــع« في مســابقة األوســكار، 
حيــث اشــتكى مخــرج مــن أن لجنــة اختيــار 
بــه،  تقــّدم  الــذي  فيلمــه  تشــاهد  لــم  األفــالم 
والواقع أن هذا حدث بالفعل عن طريق خطأ 
غيــر مقصــود. موظــف تلقــى مــن منتــج ملفــا 
واحدًا يشمل ثالثة أفالم من إنتاجه للعرض 
املخــرج  يــراع  ولــم  االختيــار،  لجنــة  علــى 
املغمــور ضغــط ضيــق الوقــت قبــل أن ُيغلــق 
بــاب االشــتراك، وبالفعــل تــم اجتمــاع طــارئ 
ملراجعــة األفــالم املتقدمــة، ومن ضمنهم فيلم 
املخــرج، وتــم مــرة ثانيــة باألغلبيــة ترشــيح 
»فتــاة املصنــع« لالشــتراك فــي األوســكار. مــا 
نفتقــده اليــوم هــو الــروح الرياضية واحترام 

الزمالة، وأرجع وأقول فرق أجيال«. 
مــا دفــع املمثــل خالــد أبــو النجــا، بطــل فيلــم 
»أســتاذ  فقــال:  التعقيــب،  إلــى   ،»69 »فيــال 
خان، أنا سعيد لك، ومبروك ترشيح فيلمك، 
ولكنــي لألســف حزيــن مــن موقفك هــذا، وأنه 
يحصــدون  مغمــورون  مخرجــون  يوجــد  ال 
جوائــز حــول العالــم، ووجــب االعتــذار، ولــو 
عايــز رأي بــال نفــاق فهــا هــو: كان أدعــى مــن 
مخــرج كبيــر مثــل األســتاذ محمــد خــان أن 
يكــون أول مــن يطالــب بعــرض األفــالم التــي 
لــم تعــرض علــى اللجنــة، مهما كانــت ظروف 
فنــان  أي  فعــل  رد  هــو  وهــذا  الوقــت،  ضيــق 
صــادق. وباملناســبة، حتــى لــو أن أحمــد عبد 

أحمد ندا

محمــد  املصــري  املخــرج  يســرد 
خــان فــي مشــواره الطويــل، وعبــر 
تصــّوره  الســينمائي،  شــريطه 
للواقع »من دون تفاصيله اململة«، كما يقول 
هيتشــكوك. اســتطاع عبــر ثالثــن فيلمــا أن 
يحتــل موقعــا مميــزًا في املشــهد الســينمائي 
بر في الثمانينيات، مع عاطف 

ُ
العربي، فاعت

لصحــوة  مطِلقــا  بشــارة،  وخيــري  الطّيــب 
أنقــذ  جديــدة«  »واقعيــة  ولتيــار  ســينمائية 
الســينما العربيــة، املصريــة خصوصــا، مــن 

وحل أفالم املقاوالت.
اإلخــراج،  عــن  بشــارة  وتوقــف  الطّيــب  مــات 
بتجاربــه  الســوق  يواجــه  خــان  واســتمر 
التصويــر  فــي  بشــغفه  مســتعينا  الفريــدة، 

أحمد باشا

النمســاوية،  العاصمــة  فــي  أمــس،  بــدأت 
»فيينــا  ملهرجــان   52 الـــ  الــدورة  فعاليــات 
أبــرز  مــن  يعــّد  الــذي  الدولــي«  الســينمائي 
الفعاليــات الثقافيــة التي تحتضنها النمســا، 
إلــى  نظــرًا  جيــدة  بســمعة  عامليــا  ويحظــى 
والتجريبيــة  التســجيلية  األفــالم  اســتقطابه 
والقصيرة جنبا إلى جنب مع األفالم الروائية 
الــذي  الســنوي  التقليــد  وضمــن  الطويلــة. 
أرســاه املهرجــان، ويقوم علــى عرض نتاجات 
أحــد األســماء املؤسســة فــي تاريــخ الســينما، 
تســتعيد دورة هــذا العــام معظم أفالم املخرج 

اإليرلندي ـ األميركي جون فورد.
املهرجــان الــذي يجــذب ســنويا نحــو مئة ألف 
زائــر، يشــارك فــي دورتــه الحاليــة مــا يزيد عن 
جنســيات  تتنــوع  ســينمائي،  شــريط   300

ومــن  الفنيــة.  مشــاربهم  وتتعــدد  أصحابهــا 
الفرنســي  املخــرج  املشــاركة:  األســماء  أبــرز 
جــان لــوك غــودار الــذي يحضــر بفيلــم »وداعا 
للغــة«، ومواطنــه أوليفيه أســايس مع شــريط 
صوفــي  واألســترالية  ماريــا«،  ســيلز  »غيــوم 
هايــد مــع شــريط  »52 ثالثــاء«. ومــن األفــالم 
الجديــدة املشــاركة: »ســحر على ضــوء القمر« 
لوودي أِلن، و»ســبات شــتوي« للتركي نوري 
بيلج ســيالن، الحاصل على الســعفة الذهبية 
كان  مــا  و»مــن  »كان«،  مهرجــان  فــي  أخيــرًا 
حصــد  الــذي  ديــاز  الف  للفيلبينــي  ســابقا« 
األخيــرة  الــدورة  الذهبي«فــي  »الفهــد  جائــزة 

من مهرجان »لوكارنو«. 
عربيا، يشارك في فئة األفالم الروائية الطويلة 
شــريطان مــن إنتــاج هــذا الســنة:  »تمبكتبــو« 
للموريتانــي عبــد الرحمــن سيســاكو و»فيــال 
توما« للفلســطينية ســهى عــراف. وفي قائمة 
األحــداث  يرصــدان  شــريطان  الوثائقيــات، 
لعلــي  الرهيــب«  »بلدنــا  الراهنــة:  الســورية 
الفضــة«  و»مــاء  حمصــي،  وزيــاد  األتاســي 

محمد خان 
تفاصيل مملة

عبد الرحمن سيساكو، 
علي األتاسي، زياد 

الحمصي، سهى عراف، 
أسامة محمد، وئام 

بدرخان، قاسم عبد.. هي 
األسماء التي تمثّل السينما 

العربية في المهرجان

بعد مهاجمته لجنة 
نقابة السينمائيين وزمالء 

آخرين، على خلفية 
ترشيح الفيلم الذي يمثل 

مصر في »األوسكار«، 
وجد المخرج المصري 

نفسه متورطًا في جدل 
دون مستوى فنّه

ال ينحو المخرج الكندي 
إلى الفضائحية في 

تشخيصه لواقع 
هوليوود، بل يسعى 

إلى نقل الرعب الكامن 
وراء هذه الصناعة، 

عبر شخصيات 
متعّطشة للنجومية

تكريم المخرج الجزائري طارق تقية عبر عرض باقة من أعماله

ديفييد كروننبرغ يصّور أجواء هوليوود بعيٍن ساخرة

ترشيح  فتاة المصنع  لألوسكار لم ينه »األزمة«

ليس من الضروري 
أن يكون المخرج نجمًا 

لُيحترم

في قائمة 
الوثائقيات شريطان 

يرصدان األحداث 
السورية الراهنة

تحّرك شخصيات 
فيلمه الغيرة والتنافس 

والطمع واالنتقام

ما نفتقده اليوم 
هو الروح الرياضية 

واحترام الزمالة
فيلم  أفضل  ألوسكار  المصري  الفيلم  ترشيح  قضية  تفاعالت  لعل 
فالمؤسسات  الحالية؛  المصرية  السينما  أزمــة  تختصر   ،2015 أجنبي 
شائخة  الــحــكــومــيــة  الــثــقــافــيــة 
أنقاض  على  تعيش  ومتداعية 
السينما  عن  بالية  قديمة  ذهنية 
ــاع هذه  ــنّ والــفــن عــمــومــًا. وص
الكبار يستدرجون بسهولة  السينما 
يتبنّون  وال  وهمية  مــعــارك  إلــى 
مع  سيما  ديــمــقــراطــيــًا  خــطــابــًا 
الشاب  الجيل  أما  الجديدة.  األجيال 
في  العقبات  ويواجه  ش  فيُهَمّ

جميع مراحل عمله الشاق.

السينما المصرية باختصار
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مهرجان

فيلم

مهرجانات

اللــه، مخــرج »فــرش وغطــا«، مخــرج مغمــور، 
فهــذا ال يقلــل ذرة مــن شــأن حقــه فــي عــرض 
فيلمــه. ليــس مــن الضــروري أن يكون املخرج 
فــي  ُيحتــرم حقــه  لكــي  إلــه  أو نصــف  نجمــا 

عرض أفالمه...«. 
: »األســتاذ 

ً
ورد خــان علــى أبــو النجــا قائــال

الكبيــر  ــر 
ّ
املنظ النجــا،  أبــو  خالــد  الفنــان 

يعطينــي درســا فــي األخــالق واألصــول. أواًل 
يــا خالــد ابقــى اقــرأ بدايات املناقشــات جيدًا، 
باملــرة.  مســيئة  ليســت  مغمــور  كلمــة  ثانيــا 
هــي  القامــوس  فــي  املعنــى  عــن  بحثــت  إذا 
تلمــح إلــى »الجديــد« ووصفــي دقيــق، ثالثــا 
وأخيــرا إذا كان هنــاك اعتــذار فهــو اعتــذارك 

لي املطلوب«.

ألســامة محمــد ووئــام ســيماف بدرخــان، إلى 
جانــب »همــس املدن« للعراقي قاســم عبد. أما 
املشــاركة العربيــة األبرز في هــذه الدورة فهي 
عرض 

ُ
للمخــرج الجزائــري طــارق تقّية، إذ ســت

لــه ضمــن فئــة »in focus«، هــي:  أفــالم  أربعــة 
»ركام االنتظــار« و»haçla« و»قبلــة« و»رومــا 
وال أنتومــا«؛  إضافــة إلــى فيلم »ثــورة الزنج« 
هــي بمثابــة  عــروض  الروائيــات.  فئــة  ضمــن 
تتويــج لعمــل املخــرج ونظرتــه الخاصــة لدور 
والتحــّوالت  األحــداث  مواكبــة  فــي  الســينما 

األخيرة في املنطقة العربية.
ينهــل تقّيــة موضوعاتــه مــن التاريــخ، مقحما 
كاميرتــه فــي صراعــات السياســة، بعيــدًا عــن 
وطارحــا  الجاهــزة،  املفاتيــح  أو  املباشــرة 
راهنــة،  وإشــكاليات  مواضيــع  أفالمــه  فــي 
يشــّكل ســؤال الهويــة فيهــا أداة لشــخصياته 
تســتعن بهــا مــن أجــل صياغــة موقفهــا مــن 
العالــم، والتاريخ، والعالقات اإلنســانية، وكل 
أنتومــا«،  »رومــا وال  ففــي  يــدور حولهــا.  مــا 
يتنــاول املخــرج مــا لحق باملجتمــع الجزائري 
مــن مــآٍس عقــب الحــرب األهليــة. وفــي »ثــورة 
كــئ علــى التاريــخ، وتحديــدًا علــى 

ّ
الزنــج«، يت

ضــد  محمــد  بــن  علــي  قادهــا  التــي  الثــورة 
لتقديــم  باللــه،  املنتصــر  العباســي  الخليفــة 
قــراءة شــاملة  للراهــن العربــي، تفضــح القهــر 
التاريخي الذي تعاني منه شعوب منطقتنا، 
فــي  العميقــة  االنقســامات  تفســير  وتحــاول 
مجتمعاتنــا، مــن دون إهمــال مســألة تهميش 
األرياف ودور العامل االقتصادي في الثورات 

واالنتفاضات العربية األخيرة.

أمــا أحمــد عبــد اللــه فرفــض التوقــف عنــد مــا 
اللجنــة  علــى  عــام  بشــكل  ــق 

ّ
وعل خــان  قالــه 

مصــر  ترشــيح  »إن   :
ً
قائــال واختيارهــا 

ليــس  ســنوي  تقليــد  لألوســكار  الرســمي 
لــه قيمــة، لكــن يتــم بشــكل رســمي عــن طريــق 
التــي  ترشــيحها  تختــار  حكوميــة  لجنــة 
األحــوال  كل  وفــي  األكاديميــة،  بــه  تخاطــب 
لجنة التحكيم ميالة إلرسال أفالم مخرجن 
كبــار وذوي تاريــخ مرمــوق، وهــو مــا حــدث 
بالفعل«. وأضاف: »املشكلة ليست في الفيلم 
املرشح لألوسكار، ]بل[ في تجاهل جيل من 

الشباب«.
أســئلة  ثــالث  تطــرح  ســبق،  مــا  ضــوء  علــى 
حريــا  يكــن  ألــم  خــان:  محمــد  علــى  نفســها 
مــن  بداياتــه  فــي  عانــى  مثلــه،  بمخــرج 
التهميش الرسمي وعدم االعتراف، أن يكون 
»أوسكار« في النهاية جائزة  أكثر حكمة؟ فالـ
للفيلــم األميركــي  كــرت أساســا للترويــج 

ُ
ابت

فــي بداياتــه املتعثرة أمــام املاكينة األوروبية 
الجوائــز  أكثــر  اليــوم  وصــارت  العاتيــة، 
تقــارع،  ال  أنهــا  علمــا  شــهرة،  الســينمائية 
مهرجانــات  تمنحهــا  التــي  الجوائــز  يــا، 

ّ
فن

مثــل »كان« أو »فينيســيا« أو »برلــن«. ملــاذا 
مشــروعه  املدينــة«  »فــارس  صاحــب  يجــرح 
وهــل  بــه؟  تفــّوه  كالــذي  بــكالٍم  الســينمائي 
يقبــل االنتقــادات املوجهــة إلــى فيلمــه »فتــاة 
ــاد كثر أنــه أحد أقل 

ّ
املصنــع« الــذي يعتبــر نق

؟
ً
أفالمه قيمة

تصويب

حسام غوشة

يبدو الشريط الدعائي اإلسرائيلي 
منــذ  ُيتــداول  الــذي  )دقيقتــان( 
ذهنيــة  وليــد  الشــبكة،  علــى  أيــام 
هوليــوود ولغــة الدعايــة األميركية. 
يقّدم الشريط »عارضات« هن في 
الواقع مجندات من »نخبة الجيش 
أنهــني  أن  بعــد  اإلســرائيلي«، 
 2015 لروزنامــة  اســتعداداتهن 
التي تحمل صورهن »الساخنة«.

تجاريــة  عالمــة   -  )MTKL(
تــل  مقّرهــا  أزيــاء  لتصاميــم 
الجيــش  صفــوف  »جابــت  أبيــب- 
ل مكان« 

ُ
اك في ك

ّ
اإلســرائيلي الفت

»تشــكيلة  تضــم  روزنامــة  لتقــّدم 
مختارة وســط شــعب الله املختار. 
بــل  مغويــات،  فقــط  لســن  نســاء 
شــهّيات وقويــات« حســب الشــرح 
اليوتيــوب.  علــى  للفيديــو  املرفــق 
»ماكينات عسكرّية ُمدّربة بدرجة 
وأفضــل  النهــار،  خــالل  عاليــة 

عارضات في الليل«.
لإيحــاءات  االســتعمال  هــذا 
صــورة  لتحســني  البورنوغرافيــة 
تكشــف  اإلســرائيلية؛  الفاشــية 
جانبًا آخر من املجتمع الذي أنشأه 
االحتــالل ومنظومة قيم »جيشــه« 
عنصريتــه.  وتأّصــل  وتطّرفــه 
كمــا يكشــف رغبــة الصهاينــة في 
تقديم أنفسهم كنموذج »متحرر« 
مقابــل منطقــة عربيــة يتمدد فيها 
ســرطان داعــش وشــقيقاتها. فــي 
حــني أن »إســرائيل« فــي جوهرهــا 
يها. 

ّ
هي ما يوازي داعش، ما يغذ

»أخالقيــات« هــذا الجيش واضحة 
في هذا الفيديو. الفاشية تستعمل 
لتبييــض  مجنداتهــا  أجســاد 
صورتهــا ولحملــة عالقــات عامــة 
أيضــًا، ســيما  وداخليــة  خارجيــة 
جماعــي  نــزوح  بــوادر  هنــاك  أن 
بدأت تستشــعرها دولة اإلحتالل. 
الجنــون..  هــذا  للصهاينــة  هنيئــًا 

وهذه الروزنامة.

فيينا السينمائي عشرة أفالم عربية

خرائط إلى نجوم آفلة

تنطلق، في 26 من الشهر الجاري، فعاليات الدورة 26  لـ مهرجان الفيلم األوروبي 
في عّمان. تتوزّع العروض على معهد ثربانتس والمعهد الثقافي الفرنسي. من 
وبندقية  كوسان،  دانيال  للكرواتي  )الصورة(  واألشباح  كوكو  المشاركة:  األفالم 

في كل يد لإلسباني سيسك غاي وتنين الجليد لـلسويدي مارتن هوغدال.

حتى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تستمر الدورة الثالثة من برنامج شهر سينما 
السينما،  لنوادي  التونسية  الجامعة  تنظمه  الذي  الحدث  تونس.  في  التحريك 
يضم 47 شريطًا، وتتوزع فعالياته على 12 مكانًا. وتسعى الفعالية، عبر عروض 
مختلفة، إلى نقض االعتقاد السائد بأن أفالم التحريك موجهة إلى الصغار فحسب.

161 فيلمًا وثائقيًا تشارك في الدورة العاشرة من مهرجان الجزيرة الدولي لألفالم 
التسجيلية التي انطلقت أمس في الدوحة تحت شعار خطوات. تتنافس األفالم 
جديد  وأفق  الذهبية  الجزيرة  هي:  جوائز  ثماني  على  المهرجان  في  المشاركة 
و»قناة الجزيرة الوثائقية« و»الحريات العامة لحقوق اإلنسان« و»الطفل واألسرة« 

و»أفضل إخراج« و»أفضل تصوير«.

من  الثانية  الــدورة  الجاري،  الشهر  من  و27   24 بين  المغربية،  أزار  جمعية  تنّظم 
مهرجان إفني الدولي لسينما الجنوب. تتميّز الدورة باحتفائها بالسينما الموريتانية 
الوثائقي  »الفيلم  وندوة  الوثائقية،  لألفالم  الرسمية  المسابقة  يتضّمن  وببرنامج 

في الجنوب: الواقع واآلفاق«، إضافة إلى ورشات تكوينية.

زياد عدوان

إن أردت أن تجعــل مــن شــخٍص مجنونــا، 
أقفــل عليــه وحيــدًا فــي غرفــة، ودعــه يــراك 
فيلــم  شــخصيات  حــال  هــو  هــذا  تراقبــه. 
تجــري  الــذي  النجــوم«  إلــى  »خرائــط 
الصناعــة،  حيــث  هوليــوود،  فــي  أحداثــه 
واملنافســة،  والقســوة،  الربــح،  وافتــراس 
ووهج النجوم؛ وما أن يلمع نجم أحدهم، 
إلــى  أنظارهــم  الجميــع  يصــب  حتــى 
، وتنافســا، وطمعــا، 

ً
النجــم الجديــد، غيــرة

وانتقامــا. أمــا النجــم الصاعد الذي أصبح 
محط أنظار الجميع، فيزداد توّهجا حتى 

الجنون، واالحتراق. 
إنهــا األجــواء التي يريدنــا املخرج الكندي 
عليهــا.  لــع 

ّ
نط أن  كروننبــرغ  ديفيــد 

قدرتــه  أفالمــه  متابعــو  جيــدًا  ويعلــم 
وغرائــز  ووحــول  دوافــن  اســتخراج  علــى 
الشــخصيات التــي يتناولهــا فــي أفالمــه، 
وبالتالي على كشف القبح الذي يستمتع 
البشــر بإخفائه. في »خرائط إلى النجوم« 
ال ينحو إلى الفضائحية وكيل االتهامات 
لهوليــوود، بــل يقــوم بنقــل الرعــب الكامــن 
وراء هذه الصناعة، فيبدو كل شيء وكأنه 
ضــرب مــن الخيــال، لكنــه شــديد الواقعيــة. 
هنــاك العائلــة التــي يســعى كل فــرد منهــا 
إلــى بلــوغ الشــهرة، حتــى لــو تطلــب األمــر 
نفــي االبنــة إلــى مصــح فــي واليــة بعيــدة، 
لحماقــة مميتــة ارتكبتهــا عندما كانت في 
الســابعة؛ إذ مــن دون ســبب واضــح تقــرر 
الفتــاة إضــرام النار فــي املنزل، أثناء غياب 
معهــا.  الرضيــع  أخيهــا  ووجــود  األهــل، 
ينجــو األخ واألخــت، لكــن يقــرر األبــوان أن 
ال  كــي  بــل  ملعاقبتهــا،  ال  ابنتهمــا،  ينفيــا 
تلّوث فعلتها مســيرتهما، ومن ثم مسيرة 

األخ الصغير، نحو الشهرة. 
تنظــر  حولــه.  بمــن  متربــص  الجميــع 
مــن  بكثيــر  بعضهــا  إلــى  الشــخصيات 
الريبــة، حتــى فــي أكثــر املشــاهد حميميــة، 
عندما يتحدث األب إلى ابنه الصغير وهو 
. ومــع الكثير مــن التصنع 

ً
فــي ســريره ليــال

في الكالم، وفي االهتمام، وبلقطات قريبة 
وكأنــه  املشــهد  يبــدو  وابنــه،  لــألب  جــدًا 
كابــوس، قبــل أن يخلــد الطفــل إلــى النــوم. 
وال تقل نهارات الطفل كابوســية عن ليله، 
فبعدمــا يخــرج مــن مركــز عــالج املدمنــن، 
 
َ
وكان ال يــزال فــي التاســعة، يصبــح ممثــال

نجمــا يــؤّدي بطولة املسلســل التلفزيوني 

التــي تلهث للحفاظ على نجوميتها بعد 
أن تقّدمت في العمر )تؤّدي الدور املمثلة 
األميركيــة جوليــان مــور(. عاشــت املمثلــة 
في ظل نجومية أمها التي كانت من أشهر 
ممثــالت هوليــوود وبلغــت الشــهرة منــذ 
أن كانــت طفلــة صغيرة، على أثر تأديتها 
هوليــوودي  فيلــم  فــي  البطولــة  دور 
أن  إلــى  توّهجهــا  واســتمر  ميلودرامــي، 
ماتــت حرقــا. ســلكت الفتــاة طريق األم في 

التمثيــل، إال أنهــا لــم تبلع شــهرتها. تقرر 
هوليــوود أن تعيــد تصويــر الفيلــم الــذي 
املمثلــة  فتنتظــر  نجمــة،  أّمهــا  مــن  جعــل 
دور  لتأديــة  ختار 

ُ
ســت كانــت  إن  لتعــرف 

أمهــا، وهــو مــا يحصــل، فينفلــت غرورها 
طها، لتنتهــي مقتولــة ضربــا علــى 

ّ
وتســل

يد مساعدتها. 
أجــواء  مــن  بالســخرية  ملــيء  الفيلــم 
هوليوود، لكنها سخرية ال تثير الضحك. 
كل شــيء مبالــغ فيه، كما فــي الكاريكاتير، 
إال أنــه الواقــع، واقــع هوليــوود املهووســة 
نجومهــا  وواقــع  والســيطرة،  باملبالغــة 
املخــرج  يصــّور  بالشــهرة.  وولعهــم 
هوليــوود بعــٍن خارجية، فهــو لم يتعامل 
مســيرته  طــوال  اســتوديوهاتها  مــع 
الســينمائية، وهي لم تفّكر به. لكن الظالم 
ال يخفي نفسه، يقول لنا كروننبرغ، الذي 

يزيده طبقات من القتامة.

ويمضــي  هوليــوود،  فــي  شــهرة  األكثــر 
حياته اليومية نزقا في عربة املمثلن.

عملــه  مجــال  فــي  نجــٌم  هــو  أيضــا  األب 
جــون  املمثــل  بمهــارة  الــدور  )يــؤّدي 
كوزاك(، إذ يعمل معالجا نفســيا ملشــاهير 
 ملســاعدة النجوم 

ً
هوليوود، وينشــر دليال

علــى تجــاوز أزماتهــم النفســية، كمــا يقــّدم 
عــن  فيــه  يتحــدث  تلفزيونيــا  برنامجــا 
بلوغــه  ورغــم  نفســيا.  النجــوم  معالجــة 
املجــد، وســكنه منــزاًل فارهــا، إال أن وضعه 
يبقــى مهــّددًا، خصوصا بقصة ابنته التي 
ولــم  )والفقيــر(،  القديــم  منزلهــم  أحرقــت 
يــرض الوالــد معالجتهــا أو االعتنــاء بهــا، 
ــخ فضيحتهــا 

ّ
بــل آثــر إبعادهــا كــي ال تلط

نجوميته املرسومة بدقة.
اللواتــي  املريضات/النجمــات  إحــدى 
يتــرددن إلــى املعالــج النفســي هــي املمثلة 
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فيلم تل أبيبي

من »فتاة المصنع«

من »ركام االنتظار« لـ طارق تقيّة

من الفيلم
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إصدار األندرويد 5.0

األندرويــد  إدارة  مــن  رســالة  ذكــرت 
ملطــوري التطبيقــات عــن توفــر نســخة 
التطوير لألندرويد 5.0، وكذلك أعلنت 
البرنامــج  نــزول  توقيــت  عــن  فيهــا 
لألفراد يوم 3 نوفمبر/تشــرين الثاني 

املقبل.
وقد أطلق اسم لوليبوب على النسخة 
الجديــدة، والتــي عودتنــا الشــركة مــن 
قبــل علــى تســمية منتجاتهــا بأســماء 
يعنــي  لوليبــوب  حيــث  الحلويــات، 
»مصاصــة« وهــي نــوع مــن الحلويــات 

التي يستهلكها الصغار كثيرًا.
إن إطالق أحدث نســخة من األندرويد، 
عنــه  كشــف  إذ  وشــيكا،  اآلن  أصبــح 
الســتار قبــل أســبوع بمناســبة تقديــم 
غوغــل  هواتــف  مــن  جديــدة  نمــاذج 
هــذا  يكــون  أن  وينبغــي  نيكســس. 

اإلصدار متاحا في 3 نوفمبر.
هــذا علــى األقــل مــا أوحــت بــه مذكــرة 
التطبيقــات،  مطــوري  إلــى  وجهــت 
بإعــالم  األندرويــد  تنظيــم  موقــع  مــن 
 SDK توفــر  عــن  البرامــج  مطــوري 
البرمجيــات(  تطويــر  )مجموعــة 

ألندرويد 5.0.

أيضــا  جوجــل  مذكــرة  نصــت  وكمــا 
أنــه علــى املطوريــن البــدء فــي تطويــر 
منصــة  عبــر  تطبيقاتهــم  واختبــار 
األلعــاب  نشــر  وبعدهــا   ،5.0 أندرويــد 
والتطبيقــات، عبــر متجــر التطبيقــات 
مــن  األحــدث  اإلصــدار  يخــدم  الــذي 
خلصــت  وكمــا  التشــغيل.  نظــام 
املطوريــن  إبــالغ  املذكــرة، وخصوصــا 
أن األندرويــد 5.0 ســوف يكــون متاحــا 
لألفــراد فــي الفتــرة مــن 3 نوفمبــر، مــا 

يعني أكثر من أسبوع من اآلن. 
التوجيهــات  مــع  يتفــق  موعــد  هــذا 
املقدمــة مــن قبل جوجــل لتوفير هاتف 
فــي  وهمــا  و9،   6 الجديــد  نيكســس 

بداية نوفمبر املقبل.

جوجل تكشف 
عن »إنبوكس«

جوجــل  فــإن  الشــائعات،  أشــارت  كمــا 
خادمــه  علــى  كبيــرة  تغييــرات  أجــرى 
وقــد  اإلنترنــت.  شــبكة  علــى  البريــدي 
 .»Inbox« أطلــق عليــه صنــدوق الــوارد
وتقــوم فكــرة التطويــر على مســاعدتك 
البريــد  رســائل  إدارة  تحســن  فــي 
اإللكتروني الخاص بك. وبالتالي فقد 

أجــرت جوجــل عمليــات تجميــل كبيرة 
 .gmail على بريدها القديم

يــوم  جوجــل،  شــركة  كشــفت  وقــد 
األربعــاء املاضــي، عن منتجها الجديد 
صنــدوق الــوارد أو »inbox«، وهو نوع 

جديد من صندوق البريد.
وذكــر ســدر بيتشــاي، رئيــس أندرويــد 
مــن  ســنوات  عــدة  »بعــد   ،OS وكــروم 
منتــج  وهــو  »الــوارد«  جــاء  التنميــة، 
بريــد  مــن  قديمــا  أصــدر  ممــا  جديــد 
جوجــل  ليــس  هــذا  ولكــن  جوجــل. 
مــن  كليــا  جديــد  نــوع  إنــه  إذ  القديــم، 
التطبيــق  ويعمــل  البريــد«.  صنــدوق 
بطريقــة موحــدة داخــل النظــام املوحد 
واجهــة  توفيــر  خــالل  مــن  لجوجــل 
كانــوا  ســواء  للمســتخدمن،  موحــدة 
الذكيــة  الهواتــف  عــن طريــق  يعملــون 
عــن  أو  آبــل  أونظــام  األندرويــد،  مــن  

طريق الكمبيوتر.

مفاعالت مصّغرة لاللتحام النووي

اختــرع فريــق مــن الباحثن من جامعة ســتانفورد كاشــف نظام بطاريــة ليثيوم - أيون 
لتحذير املستخدم في حالة ارتفاع درجة حرارتها أونشوب حريق فيها. حيث أصبح 
مــن املمكــن إدراج هــذه التقنيــة بســهولة فــي البطاريــات الحالية، ســواء كانــت لألجهزة 

اإللكترونية أو السيارات أو الطائرات.
وقد نشر فريق الباحثن مادة علمية في مجلة »طبيعة االتصاالت«، توضح أين تكمن 
املشكلة وكيف أنهم تمكنوا من إصالحها. فعلى الرغم من فعالية الليثيوم، إال أن لديه 
عيبــا كبيــرًا: فهــو غيــر مســتقر، وخــالل عمليــة الشــحن والتفريــغ يتمــّدد املعــدن ويعود 
لحالته، ما يتسّبب في تشققات على سطح األنود مع ظهور بعض التشعبات الزائدة. 
هــذه األخيــرة قــد تلحــق الضرر بالطبقة العازلــة من البوليمر التي تفصل بن القطبن 

السالب واملوجب، ما يجعله منفذًا لدخول السائل اإللكتروليكي الناقل لأليونات.
فــإذا كان هــذا هــو الحــال، فقــد يحــدث تمــاس كهربائــي يــؤدي إلــى حريــق أو انفجــار 
البطارية. ويحدث هذا النوع من قصر الدائرة، إذا شحنت البطارية بشكل سريع جدًا 
أو تعرضت النخفاض شــديد لدرجة الحرارة. وللكاشــف القدرة على اكتشــاف تشــكيل 

التشعبات ودق ناقوس الخطر قبل أن تصبح خطرًا على البطارية. 
إن فكــرة االختــراع بســيطة جــدًا، حيــث ركبــوا طبقــة مــن النحــاس 50 نانومتــر ســميكة 
علــى جانــب واحــد مــن فاصــل البوليمــر بــن األنــود والكاثــود. ويعمــل النحــاس كقطب 
ثالــث، يقيــس الفــرق فــي الجهد بن األنود والفاصل. فعندما تصبح التشــعبات طويلة 
للوصول إلى طبقة النحاس، فإن الجهد ينزل إلى الصفر. وهذه إشارة إلى أن البطارية 
يجب إزالتها قبل أن تصل التشعبات إلى الكاثود وتتسبب في تماس كهربائي. صرح  

بذلك يي كوي، أستاذ علوم وهندسة املواد في جامعة ستانفورد. 

عالم االتصاالت صناعات مستقبلية

جوجل تعلن عن هاتف نيكسس 6

بطارية ليثيوم ذكيّة.. تنذر قبل أن تنفجر

هشام حدانة

والشــركات  الكبــرى  الــدول  تســعى 
الضخمــة التابعــة لهــا إلــى توفيــر 
لهــا  تحفــظ  التــي  املســتقبل  طاقــة 
تقدمهــا، وتحقــق لها أمنها الطاقوي؛ من أجل 
االستمرار في التطور الحضاري الذي وصلت 
ومجــال  الــدول.  هــذه  فــي  املجتمعــات  إليــه 
استغالل تفاعل االلتحام النووي والتحكم فيه 
مــن أجــل إنتاج الطاقة الكهربائية املســتقبلية، 
فــي  متوفــرة  كيميائيــة  عناصــر  وباســتخدام 
الطبيعــة بكثــرة )ديوتريــوم وثريتيــوم وهمــا 
مفتوحــا  يــزال  ال  الهيدروجــن(،  أشــباه  مــن 
للمنافسة للوصول إلى تقنية سهلة وبسيطة 

وعملية وفي أقرب اآلجال. 
الضخــم  الدولــي  املشــروع  أن  اعتبرنــا  فــإذا 
نتائــج  إلــى  يصــل  قــد  توكامــاك«   – »إيتــر  لـــ 

ال يزال البحث 
عن مصادر الطاقة 

البديلة الشغل الشاغل 
لمراكز األبحاث، واالهتمام 

بااللتحام النووي يلقى 
اهتمامًا متزايدًا

إيجابيــة بعــد تشــغيل أولــى تجاربه في 2018، 
التجريبــي  النمــوذج  هــذا  ســيخلف  مــن  فــإن 
لينتج الكهرباء لالستخدام الصناعي واملدني 

الواسع، قد ال يرى النور إال في سنة 2050. 
تتوصــل  أن  ملحــا  الطلــب  يجعــل  مــا  وهــذا 
االلتحــام  علــى  الســيطرة  إلــى  التكنولوجيــا 
آالت  بفضــل  ربمــا  الوقــت،  ذلــك  قبــل  النــووي 

تعمل بمبادئ فيزيائية وعملية مختلفة. 
هذا ما دفع بعض املختبرات لرفع هذا الرهان 
من خالل استكشــاف طرق مســتحدثة إلشــعال 
التفاعــالت النووية-الحراريــة، ليــس عن طريق 
الحبس أو الحجز املغناطيسي للبالزما، ولكن 
عــن طريــق الليــزر لضغــط الوقــود )ديوتريــوم 
وثريتيــوم( لتحقيــق تفاعــل االلتحــام النــووي 

بالقصور الذاتي املتحكم فيه. 
توصــل  أنــه  أخيــرًا،  ســانديا،  وكشــف مختبــر 
إلى تحقيق تفاعالت االلتحام النووي ألشباه 
الهيدروجــن فــي جهــاز »زاد« Z الشــهير. كمــا 
تبعتــه بعدهــا شــركة لوكهيد مارتــن بإعالنها 
هــذا  فــي  جديــد  تكنولوجــي  خــرق  تحقيــق 
املجــال. وقــد اســتخدم الباحثــون فــي مختبــر 
سانديا الوطني في البوكيرك – نيو مكسيكو 
)الواليات املتحدة( آلة ضغط محورية مختلفة 
وتســمى بجهــاز »زاد«. كمــا أعلنــوا عــن نتائــج 
هامــة ســنة 2012 فــي ورقــة علميــة نشــرت فــي 
 .)Physical Review Letters( فيزيائيــة  دوريــة 
األوليــة  االختبــارات  بــدت  الوقــت  ذلــك  وفــي 
واملحــاكاة الرقميــة واعدة، مــا دل على إمكانية 

الوصول إلى تحقيق االلتحام النووي املحكم.
وقبــل أيــام، ذكرت شــركة لوكهيــد مارتن، وهي 
املــورد العســكري إلــى الجيــش األميركــي، أنهــا 
امتلكت املفتاح لجعل نموذج مفاعل االلتحام 
صغيــر،  وبحجــم  الســيطرة  تحــت  النــووي 

بمــا يكفــي لتجهيــز طائــرة بــه خــالل الســنوات 
الخمــس املقبلــة. كمــا توقعــت الشــركة أن تنتج 
مفاعلهــا النــووي خــالل 15 ســنة لالســتخدام 
ملدينــة  الكهربائيــة  الطاقــة  لتوفيــر  املدنــي، 

يقارب عدد سكانها املائة ألف نسمة.

أحمد ماء العينين

بــن  مــن  القابلــة للشــحن  البطاريــات  تعتبــر 
فــي  التــي أحدثــت طفــرة كبيــرة  االختراعــات 
مجــال التكنولوجيــا، فهــي تســتعمل في عدد 
كالهواتــف  اإللكترونيــة،  األجهــزة  مــن  كبيــر 

والحواسيب املحمولة وغيرها من األجهزة.
ونظــرًا ملــدى أهميــة هــذه البطاريــات، يعكــف 
العديد من الخبراء والباحثن على تطويرها 
علــى  كفاءتهــا وقدرتهــا  مــن  الزيــادة  بهــدف 
إنتــاج الكهربــاء، هــذا مــا جعــل باحثــن مــن 
جامعــة نانيانــغ فــي ســنغافورة يتوصلــون 
إلى اختراع بطاريات جديدة بمميزات أفضل 

الليثيوم-أيــون  بطاريــات  فــي  املوجــودة  مــن 
املستعملة حاليا في أغلب األجهزة.

تمتــاز هــذه البطاريــة بســرعة شــحن فائقــة، 
إذ يتــم شــحنها بنســبة 70% فــي ظــرف زمني 
ال يتعــدى دقيقتــن فقــط، كمــا تتميــز بمــدة 
إلــى 20 ســنة  اســتعمال طويلــة األمــد تصــل 
علــى  االختــراع  هــذا  فكــرة  وتقــوم  تقريبــا. 
األنــود  فــي  املســتخدم  الجرافيــت  تعويــض 
ليثيوم-أيــون  فــي بطاريــة  الســالب(  )القطــب 
أكســيد  ثانــي  مــن  مصنوعــة  جديــدة  بمــادة 
التيتانيــوم )مــادة متوفــرة ورخيصــة الثمــن( 
أو  للغــذاء  مضافــة  كمــادة  تســتخدم  وهــي 
فــي املســتحضرات الواقيــة مــن األشــعة فــوق 

املــادة  البنفســجية للشــمس.  وتســاهم هــذه 
داخــل  الكيميائيــة  التفاعــالت  تســريع  فــي 
البطارية، األمر الذي يجعلها تشحن بسرعة 
فائقــة مقارنــة مــع البطاريــات الحاليــة. وقــد 
علــى  املشــرف  الباحــث  وهــو  »شــن«  صــرح 
الفريق الذي توصل الختراع هذه البطاريات 
قائال: »بواسطة هذه التقنية الجديدة، سيتم 
شــحن الســيارات الكهربائيــة فــي مــدة خمــس 
دقائــق، وهــو مايســاوي املــدة الالزمــة لضــخ 

البنزين في السيارات«.
إن هــذا االختــراع ســوف يفتــح البــاب واســعا 
أمــام تطــورات جديــدة، ومــن أبرزهــا تســهيل 

استخدام السيارات الكهربائية املستقبلية.

باحثون يخترعون بطاريات سريعة الشحن

المفاعل المصّغر

أعلنــت شــركة آبــل، خــالل الحــدث اإلعالمــي الــذي نظمتــه األســبوع املنصــرم، عــن نظــام دفعهــا 
اإللكترونــي Apple pay ، وهــو نظــام جديــد ســيمّكن مســتخدمي أجهــزة أي فــون 6 وأي فــون 6 

بلس من الدفع في األسواق التجارية واملحالت عبر هواتفهم.
هذا، وقد سبق آلبل أن قامت بالتنسيق مع العديد من الشركات العامة واملحلية من أجل البدء 
باعتمــاد هــذا النظــام الجديــد فــي الدفــع، حيث يبلغ عــدد البنوك الداعمة لهــذه التقنية أكثر من 

500 بنك.
وعلى غرار ذلك، قام الرئيس األميركي بالتوقيع على اتفاقية تلزم الحكومة بدعم عملية الدفع 
من خالل الهواتف الذكية، األمر الذي سيدفع بهذه التقنية لالنتشار بشكل أسرع في الواليات 

املتحدة األميركية.

اعتماد نظام Apple pay رسميًّا
أنظمة

جديد
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العربي الجديد

بالكشــف  أخيــرًا  جوجــل  شــركة  قامــت 
والــذي  الجديــد نيكســس 6،  عــن هاتفهــا 
الهواتــف  عمالقــة  ينافــس  أن  شــأنه  مــن 
ذات الحجــم الكبيــر. الهاتــف، الــذي جــرى 
موتــوروال،  شــركة  طــرف  مــن  تصنيعــه 

يحفل بمجموعة من املواصفات املمّيزة.
ومــن بينهــا، حجــم شاشــة الهاتــف التــي 
 5.92 مقاســها  يبلــغ  حيــث  جــداًل،  أثــارت 
  Quad HD( الوضــوح  فائقــة  بوصــة 
)2560*1440، ليصبــح  بذلــك أكبــر هاتــف 
مــن ناحيــة الحجم مقارنة مع سامســونج 

نوت 4 و آي فون 6 بلس.
وبالنسبة لباقي املواصفات، فقد حرصت 
بمعالــج  هاتفهــا  تزويــد  علــى  جوجــل 
رباعي النواة من نوع سناب دراجون 805. 
ويعتبــر مــن أســرع املعالجــات املوجــودة 
في السوق حاليا بتردد يصل لـ2.7 جيجا 
هرتز. باإلضافة لذاكرة عشوائية بسعة 3 
جيجا بايت وبطارية ضخمة بقدرة 3220 
»ميلــي أمبيــر« تدعــم الشــحن الالســلكي، 
وجــاءت الكاميــرا الخلفيــة للهاتــف بدقــة 
13 ميجابكسل مزودة بفالش ليد مزدوج 

بكســل،  ميجــا   2 بدقــة  أماميــة  وكاميــرا 
وهو يعمل على األندرويد الجديد والذي 
جــرت تســميته بـــLallipop، حيــث ســيكون 
هاتــف نيكســس 6 أول هاتــف يعمــل بهذه 
النســخة الجديــدة لألندرويد وبمجموعة 

من املمّيزات الجديدة.

البطارية الذكيّة

27

الجزائر 
تمضي بثقة

رياضة

اكتشف العاملون في مصنع فريق كاترهام 
املنافس في بطولة العالم لسباقات فورموال 1 أن 

املصنع أغلق، إال أن الحارس القانوني املسؤول 
عن املصنع، فينبار أوكونيل، عّبر عن أمله في 
إمكانية إنقاذ الفريق والحفاظ على مكانه في 

البطولة. وقال  الحارس القانوني لرويترز إن عدة 
أطراف اتصلت به وعبرت عن اهتمامها باالصول 
التي يملكها الفريق أو باستمراره في فورموال 1 

وأن محادثات جارية في هذا االتجاه.

فازت املصنفة الثامنة الدنماركية كارولن 
فوزنياكي على منافستها البولندية انيسكا 

رادفانسكا في البطولة الختامية ملوسم التنس 
للسيدات بمجموعتن مقابل ال شيء وبواقع 

7-5 و6-3. وهذا هو الفوز الثاني لفوزنياكي، وبه 
تتصدر املجموعة وفي املجموعة البيضاء. أيضا 

فازت املصنفة الثالثة التشيكية بترا كفيتوفا على 
الروسية ماريا شارابوفا بمجموعتن متتاليتن 

بنتيجة 6-3 و2-6.

بــات الحــارس اإلســباني الدولــي فيكتــور 
قريبــا  الســابق،  برشــلونة  العــب  فالديــز 
بايــرن  نــادي  إلــى  االنتقــال  مــن  للغايــة 
االنتقــاالت  فتــرة  فــي  األملانــي  ميونــخ 
مــن  العديــد  تداولتــه  ملــا  وفقــا  الشــتوية، 

التقارير الصحافية في أملانيا.

خطف فريق كروزيرو التعادل من ضيفه بامليراس 
بنتيجة 1-1، في الدقائق األخيرة من عمر املباراة 

التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة 
الثالثن من بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم. 

وشهد اللقاء إشهار الحكم لخمس بطاقات 
صفراء، أربع منها للضيوف، فيما ظل التعادل 

السلبي سائدًا بن الفريقن طوال املباراة إلى أن 
تمكن بابلو موتشي من تسجيل هدف لبامليراس، 

وسرعان ما أدرك كروزيرو التعادل.

فالديز قريب من بايرن

إغالق مصنع 
فريق كاترهام لسيارات 

الفورموال 1

فوزنياكي تتقدم 
وهزيمة لشارابوفا في 

ختامية تنس السيدات

كروزيرو يخطف 
التعادل من بالميراس 

في الدوري البرازيلي

بعــد االنتصارات المدويــة في تصفيات أمم أفريقيــا، واصلت الجزائر 
تقدمها في قائمة تصنيف المنتخبات التي يصدرها االتحاد الدولي 
لكرة القدم )الفيفا(، عندما احتلت المركز 15 في القائمة الجديدة، 

متقدمة خمسة مراكز.
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)Getty( أثناء استقبال المنتخب الجزائري بعد ادائه المشرف في كأس العالم االخيرة في البرازيل



محمد ملص

سيشهد ملعب »باراماتا« في مدينة 
ســيدني األســترالية، قمــة مــن العيــار 
دوري  نهائــي  ذهــاب  فــي  الثقيــل، 
بــن أصحــاب  الســبت،  يــوم غــد  أبطــال آســيا، 
األرض »ويســترن ســيدني وانــدرارز« وغريمــه 
الهــالل الســعودي، فــي لقــاء يســعى مــن خاللــه 
ممثلــو العــرب إلثبــات جدارتهــم بــأن يكونــوا 
موجودين في ختام الحدث األبرز على صعيد 
الهــالل  ويدخــل  الصفــراء.  القــارة  فــي  األنديــة 
اللقــاء مكتمــل الصفــوف، تحــت قيــادة املــدرب 
الرومانــي لورينتيــو ريجيكامب، مقابل غياب 
العبن بارزين عن صفوف الفريق املستضيف، 
وهــم املدافــع ماثيــو ســبيرانوفيتش، واملهاجم 
الواعــد ميبيراتــو، علمــا بأن مــدرب الفريق هو 

الالعب الدولي السابق توني بوبوفيتش.
اآلســيوي  الحــدث  لهــذا  اإليــاب  لقــاء  أن  يذكــر 
الهــام، ســيكون فــي األول مــن نوفمبر/تشــرين 
الثانــي املقبــل، علــى اســتاد امللــك فهــد الدولــي 

بالعاصمة السعودية، الرياض.

ملعب اللقاء
كان وانــدرارز قــد أعلــن أنــه ســيخوض مبــاراة 
الذهــاب علــى ملعبــه، اســتاد باراماتــا، ليضــع 

عــاد لخويــا حامــل اللقــب الــى صــدارة دوري 
نجوم قطر لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على 

الوكرة وتعادل السد 1-1 مع السيلية.
 ورفع لخويا رصيده الى 21 نقطة من ثماني 
مباريــات بعدمــا حقــق انتصــاره الســابع هــذا 
الســد  علــى  واحــدة  بنقطــة  متقدمــا  املوســم 
الــذي تراجــع للمركز الثاني رغم الحفاظ على 

سجله الخالي من الهزيمة في املسابقة.
الشــوط  منتصــف  حتــى  لخويــا  وانتظــر 
الثانــي ليفتتــح التســجيل عبــر تســديدة مــن 
الســلوفاكي فالديميــر فايــس. وضاعــف علــي 
حــرة  ركلــة  مــن  لخويــا  تفــوق  عفيــف  حســن 

الوقــت  نهايــة  علــى  دقائــق  ســبع  تبقــي  مــع 
األصلــي للقــاء ليخســر الوكــرة للمــرة الثانيــة 
عنــد  الوكــرة  رصيــد  وتوقــف  التوالــي.  علــى 
نقــاط بعدمــا غابــت عنــه االنتصــارات  ســبع 
فــي آخــر أربــع مباريــات.  وأهــدر الســد تقدمــه 
املبكر عن طريق حســن الهيدوس في الدقيقة 
الثامنــة ليتعــادل مــع الســيلية صاحــب املركز 
الســيلية  وأدرك  نقــاط.   خمــس  برصيــد   11
عندمــا  الثانــي  الشــوط  بدايــة  فــي  التعــادل 
وضــع لييونــج مدافــع الســد الكــرة فــي مرمــى 
فريقه بطريق الخطأ بعد تمريرة عرضية من 
مجــدي صديــق.  وواصل قطــر بدايته الجيدة 

وتعافــى مــن آثــار هزيمتــه أمــام الجيــش فــي 
الجولــة املاضيــة بعــد فــوزه 3-1 علــى الشــمال 

متذيل الترتيب.  
الحربــاوي  حمــدي  التونســي  وافتتــح 
التســجيل لقطر من ركلة جزاء في الدقيقة 18 
لكن ماهر حداد تعادل للشمال مع تبقي عشر 

دقائق على نهاية الشوط األول. 
فــي  لقطــر  املقدمــة  الكبيســي  يوســف  وأعــاد 
بداية الشوط الثاني بعد تمريرة عرضية من 
محمــد عمــر ثــم أضاف موســى العــالق الهدف 

الثالث قبل ربع ساعة من النهاية.
)رويترز(

موقعة 
الهالل 
وسيدني

سيسعى الهالل إلى استغالل خبرته 
الطويلة لتجاوز العقبة األولى على 

طريق اللقب اآلسيوي، الغائب عن 
خزائنه منذ سنوات، متسلحا بقدرات 

العبيه الذين أبدوا انسجاما واضحا 
في اآلونة األخيرة

لخويا يعود لصدارة الدوري القطري
الجزائر ـ العربي الجديد

فريقــا شــباب قســنطينة  مــن جديــد  يتســابق 
علــى خطــف صــدارة دوري  الحــراش  واتحــاد 
الدرجــة األولــى الجزائــري لكــرة القــدم، بعدمــا 
فشــل الفريقــان فــي الجولــة املاضيــة بتحقيــق 
االنتصار، حيث سيحل اتحاد الحراش ضيفا 
بينمــا  الشــلف،  أوملبــي  جمعيــة  فريــق  علــى 

يواجه قسنطينة ضيفه اتحاد بلعباس.
ويتفــوق قســنطينة بفــارق نقطــة واحــدة عــن 
التــي  الثامنــة  الجولــة  قبــل  الحــراش،  اتحــاد 
إلــى  الفريقــن  كال  ويســعى  اليــوم،  تنطلــق 
اســتغالل أي تعثــر جديــد لآلخــر رغــم ســهولة 
مهمتهمــا مــن أجل خطف الصدارة في الجولة 
التــي يغيــب عنهــا وفــاق ســطيف إثــر تأجيــل 
»رابطة الدوري« مباراته مع مولودية الجزائر 
بســبب ارتباطــه بنهائــي دوري أبطــال افريقيا 
أمــام فيتا كلوب ممثــل الكونجو الديمقراطية. 
وسيكون اتحاد العاصمة مطالبا بالفوز على 
نصــر حســن داي فــي أولــى مباريــات الجولــة 
وفــي مبــاراة ســتكون نتيجتهــا مهمــة للمدرب 
صعبــة  أوقاتــا  يقضــي  الــذي  فيلــود  هيبــرت 
مــع حامــل اللقــب. وقــد يفقــد اتحــاد العاصمــة 
جهــود املدافــع فــاروق شــافعي بعدمــا أصيــب 
مع املنتخب الجزائري للمحلين، فيما يعيش 
نصــر حســن داي أفضــل حاالتــه بعــد أن حقــق 
املنقضــي  األســبوع  الــدوري  فــي  األول  الفــوز 
على حساب شباب بلوزداد. وسيلعب شبيبة 

القبائل على أرضه لكن في غياب الجمهور.

سباق على صدارة الدوري الجزائري

الالعبين  أفضل  أحد  بوبوفيتش،  توني  األسترالي،  وانــدرارز  مدرب  يعد 
بالده  خارج  احترف  أن  له  سبق  حيث  األسترالية،  القدم  كرة  تاريخ  في 
هيروشيما  سانفريس  نادي  مع  اليابان  في  لعب  أن  بعد  طويلة،  سنين 
ألربعة مواسم، ثم انتقل إلنجلترا موسم 2001-2002 وسطع نجمه مع 

كريستال باالس، الذي مثله في 123 مباراة، مسجال ستة أهداف.

بوبوفيتش: الالعب والمدرب األنيق

2829
رياضة

دعم كبير إلقامة دوري موسع في الكاريبي
يعتقد مسؤولو كرة القدم في منطقة البحر الكاريبي أن إطالق مسابقة 
خططهــم  لكــن  عامــن،  خــالل  يتحقــق  قــد  املنطقــة  لفــرق  ســوبر  دوري 
الطموحــة تواجــه عراقيــل كبرى. ودارت املناقشــات حول الــدوري املقترح 
والكاريبــي  والوســطى  الشــمالية  بأميــركا  القــدم  كــرة  اتحــاد  بواســطة 
)الكونــكاكاف( خــالل نــدوة لكــرة القــدم فــي األميركتن ولم يكــن هناك أي 

نقص في الحماسة.

ذكري األقرب لتدريب الوكرة القطري
يبدو نور الدين ذكري األقرب لتدريب الوكرة، بعدما قرر النادي القطري 
االنفصال عن املدرب التونسي ماهر الكنزاري. وبعد انتصارين فقط في 
ثماني مباريات بدوري نجوم قطر لكرة القدم هذا املوسم، اعتبر الوكرة 
أن الوقــت قــد حــان للتغييــر. ويحتــل الوكــرة املركــز العاشــر بــن 14 فريقا 
فــي الــدوري ولديــه فقــط ســبع نقاط، لكنه انهزم ثــالث مرات في آخر أربع 

مباريات ويعاني عددًا كبيرًا من اإلصابات.

بوتين مطالب بالتحرك للقضاء على العنصرية
قــال بيــارا بــاور، الرئيــس التنفيــذي لشــبكة مناهضــة العنصريــة في كرة 
القدم في أوروبا، لـ »رويترز« انه يتعن على الرئيس الروســي فالديمير 
بوتــن إصــدار األوامــر بوضــع حــد للعنصريــة فــي كــرة القــدم الروســية 
وإنــه يتعــن علــى بــالده أن تعتــرف بوجــود هــذه املشــكلة. وحــذر مــن أن 
مشكلة العنصرية ربما تتسبب في انسحاب منتخب أفريقي خالل هذه 

النهائيات.

سيميوني يحذر من خطورة المجموعة
علــى  ينبغــي  ال  إنــه  مدريــد،  أتليتيكــو  مــدرب  ســيميوني،  دييجــو   قــال 
فريقــه التقليــل مــن خطورة منافســيه بعد انتصاره الســاحق على ضيفه 
ماملــو فــي دوري أبطــال أوروبــا. لكــن املجموعــة األولــى ال تــزال معقــدة 
بوجــود يوفنتــوس بطــل إيطاليــا ولديــه ثــالث نقــاط وهــو نفــس رصيــد 
ماملــو. وقــال ســيميوني إن أحــدًا ال يضمــن علــى اإلطــالق التأهــل لــدور 

الستة عشر.

 رودجرز غير سعيد من بالوتيلي
اتخذ مشــوار ماريو بالوتيلي غير 
املوفــق مــع ليفربــول منحــى أســوأ 
األربعــاء،  يــوم  مدريــد  ريــال  ضــد 
أقــدم بطريقــة غريبــة علــى  بعدمــا 
تبديــل قميصــه بــن الشــوطن فــي 
تصــرف لــم يســعد مدربــه برينــدان 
ليفربــول  كان  وبينمــا  رودجــرز. 
أمــام  متأخــرًا علــى أرضــه 3-صفــر 
رصــدت  املتألــق،  اللقــب  حامــل 
بالوتيلــي  التلفزيــون  كاميــرات 
بيبــي  مــع  قميصــه  يتبــادل  وهــو 

مدافع ريال في النفق املؤدي لغرف تغيير املالبس في حركة بدت سابقة 
ألوانهــا. وقــال رودجــرز، الــذي تعامــل مع موقف مماثــل ذي صلة بتبديل 
القمصان بن العبه مامادو ســاكو ومهاجم تشيلســي الســابق صامويل 
إيتو في ديسمبر/ كانون األول املاضي، »هذه أول مرة أسمع بهذا األمر.. 

لكن إن كان هذا قد حدث فإنه ال يعجبني«.

اليرز يفوز على بنجوينز في دوري هوكي الجليد
أحــرز مــات ريــد وآر.جيــه أومبرجــر هدفــن فــي الفتــرة الثالثــة ليعــوض 
فيالدلفيا فاليرز تأخره ويفوز 5-3 على بيتســبرج بنجوينز في مباراة 
حظيــت بمشــاهدة تلفزيونيــة واســعة فــي دوري هوكــي الجليــد والهدف 
الــذي ســجله كل مــن أومبرجــر وريــد هــو األول لــه خــالل املوســم. وأحــرز 
املدافع مارك ستريت هدفه الثاني مع فاليرز الذي تجنب سادس هزيمة 

في سبع مباريات.

السويسري فيدرير يتأهل ببطولة بازل
تأهــل السويســري روجيــه فيدرير، 
املصنــف الثانــي عامليــا إلــى الــدور 
الثانــي ببطولــة بــازل للتنــس عقب 
جيــل  اللوكســمبورجي  اكتســاح 
وكانــت  و1-6.   2-6 بنتيجــة  مولــر 
الخامســة  املواجهــة  هــي  املبــاراة 
كان  حيــث  الالعبــن  كال  بــن 
النصــر دائمــا حليفــا لفيدرير الذي 
سيواجه في الدور املقبل األوزبكي 
ناحيــة  مــن  إســتومن.  دينيــس 
رفائيــل  اإلســباني  أخــرى، تخطــى 

نــادال دون صعوبــات مباراتــه فــي ثمــن النهائــي بالتغلب على الفرنســي 
بيير أوج هربير بنتيجة 6-1 و1-6.

أخبار مختصرة

تحقيق

حــدا للتكهنــات املتعلقــة بانتقالــه مللعــب أكبــر. 
وتحــول االســتاد، الــذي تتســع مدرجاتــه لـــ20 
ألــف مشــجع، مللعــب ال يمكــن هزيمــة وانــدرارز 
مــن  بالعديــد  وأطــاح  البطولــة،  خــالل  عليــه 
الفــرق الكبــرى، ســواء فــي الــدوري املحلــي، أو 
وســائل  وتكهنــت  البــارز.  اآلســيوي  الحــدث 
اعــالم محليــة، فــي وقــت ســابق، بــأن مســؤولي 
كرة القدم اآلسيوية، ربما يطلبون نقل املباراة 
ســعته  تبلــغ  الــذي  األكبــر،  ســيدني  الســتاد 
45 ألــف مشــجع، لكــن الناطــق باســم وانــدرارز 
قــال إن القــرار اتخــذه أعضــاء إدارة النــادي فــي 

تصويت داخلي.

العراقة مقابل الحداثة
الفريــق  عراقــة  علــى  اثنــان  يختلــف  وال 
حيــث   ،1957 عــام  تأســس  الــذي  الســعودي، 
يحمل في ســجالته ثالثة عشــر لقبا للدوري 
املحلــي، كان آخرهــا موســم 2010-2011، فــي 
انجــاز لــم يصــل إليه أي فريق ســعودي حتى 
اآلن، كمــا تــوج ســابقا بلقــب كأس ولي العهد 
ثمانــي عشــرة مــرة، وكأس امللــك فهــد ثمانــي 
الشــريفن  الحرمــن  خــادم  وكأس  مــرات، 
وعلــى   .2010-2009 موســم  فــي  واحــدة  مــرة 
الصعيــد القــاري، فقــد ســبق لــه أن فــاز بلقــب 
 1991 عامــي  مرتــن،  آســيا  أبطــال  دوري 
و2000، وكأس آســيا لألبطــال )كأس االتحاد 
اآلســيوي حاليا( عامي 1997 و2002، وكأس 
و2000،   1997 عامــي  اآلســيوية  الســوبر 
علــى  األلقــاب  مــن  العديــد  الــى  باإلضافــة 

الصعيدين الخليجي والعربي.
ســيدني  »وســترن  عــن  تحدثنــا  مــا  وإذا 
حديــث  نــاد  فهــو  األســترالي،  وانــدرارز« 
بعــد   ،2012 عــام  فــي  وتحديــدا  التأســيس، 
ســي  »أف  األصلــي  النــادي  عــن  انفصالــه 
سيدني«، ولكنه نجح في لفت أنظار الكثيرين 
علــى الصعيــد املحلــي، خاصــة بعــد حصولــه 
علــى لقــب الــدوري موســم 2012-2013، ومركــز 
الــذي يليــه، وهــذا يعــد  فــي املوســم  الوصافــة 

إنجازا كبيرا ألبناء بوبوفيتش.

 طريق الوصول للنهائي
تأهــل الهــالل إلــى نهائــي دوري أبطــال آســيا 
بعــد تجــاوزه عقبــة العــن اإلماراتــي بمجموع 
أربعة أهداف مقابل هدفن في كلتا املباراتن، 
بفضــل تألــق املهاجم الدولي الســعودي ناصر 
الشــمراني، وزميلــه البرازيلــي تياجــو نيفيــز، 
علــى  شــهد  الــذي  الذهــاب،  لقــاء  فــي  خاصــة 

ثالثية في مرمى بطل آسيا في عام 2003.

الختامــي،  املشــهد  الــى  ســيدني  تأهــل  وجــاء 
عقب تخطيه، بشــق النفس، »أف ســي سيئول« 
الكــوري الجنوبــي فــي لقــاء اإلياب، الــذي جرى 
علــى أرض األول، بثنائيــة نظيفــة، بعــد نتيجة 
ســلبية علــى األراضــي الكورية، كمــا جاء تأهل 
الفريــق األســترالي صعبــا فــي نصــف النهائي، 
النســخة  بطــل  مــع  الهبتــن  مباراتــن  بعــد 
الصينــي،  إيفرجرانــد  جوانجــزو  املاضيــة، 
فــي  يوريتــش  تومــي  املهاجــم  هــدف  بفضــل 
ليتأهــل  الخصــم،  أرض  علــى  اإليــاب  مبــاراة 
الفريق متفوقا بقاعدة »الهدف باثنن« خارج 

الديار.

تشكيلة منسجمة 
فــي  جدارتــه  إثبــات  فــي  الهــالل  نــادي  نجــح 
الواضــح  االنســجام  بعــد  األخيــرة،  اآلونــة 
تشــكيلة  بفضــل  الفريــق،  عليــه  ظهــر  الــذي 
ثابتــة وانســجام واضح بــن جميع الخطوط، 
العبــا   22 ريجيكامــب   الرومانــي  واختــار 
لالســتعانة بهــم فــي املواجهــة املرتقبــة، وهــم  
فهــد  الســديري،  اللــه  عبــد  الســبيعي،  فايــز 
الثنيــان، عبــد اللــه الــزوري، أحمــد شــراحيلي، 
ســلطان الدعيــع، ياســر الشــهراني، كــواك تاي 
محمــد  »ديجــاو،«  جونيــور  رودريجــو  هــي، 
بينتيلــي،  ميهــاي  كريــري،  ســعود  القرنــي، 
ســلمان الفرج، نواف العابد، ســالم الدوسري، 
الشــلهوب،  محمــد  الدوســري،  العزيــز  عبــد 
تياجــو نيفيــز، حمــد الحمــد، يوســف الســالم، 

ناصر الشمراني، ياسر القحطاني. 
ويبــرز الثالثي القحطاني ونيفيز والشــمراني 
فــي هــذه التشــكيلة املتطلعة لكســب إيجابيات 
لقاء الذهاب خارج الديار، كما يأتي دور الخط 
الخلفــي تحــت قيــادة الالعــب الدولــي الــزوري، 
مهما للحفاظ على تماسك الفريق قدر اإلمكان 

أمام حارس املرمى عبدالله السديري.

فريق واعد
األســترالي  النــادي  حداثــة  تمثــل  املقابــل،  فــي 
بوبوفويتــش،  املــدرب  ألبنــاء  واضــح  كتحــد 
الذيــن ســيحاولون جهدهم فــي تقديم كرة قدم 
جميلــة أمــام جماهيرهــم فــي أول نهائــي لهــم 
على الصعيد القاري، وجاءت شــهادة جراهام 
لوانــدرارز  املنافــس  الفريــق  مــدرب  أرنولــد، 
ســيدني«  ســي  »أف  األســترالي،  الــدوري  فــي 
لخطــف  الســاعي  الفريــق  قــوة  علــى  واضحــة 
اللقــب القــاري رغــم حداثتــه محليــا، بعدمــا أكد 
أن الفريــق اســتحق الوصــول إلــى النهائي بعد 

تفوقه الواضح محليا.
األســماء  مــن  العديــد  بوبوفيتــش  ويملــك 
املميزة، حيث يبرز يوريتش كالعب خطير في 
خط املقدمة، إضافة إلى كل من العبي الوســط 
الــى  إضافــة  روكا،  ال  والكوبــو  ســابا،  فيتــور 
قائد الفريق نيكوالي توبور-ستانلي، وماتيو 

بولياك وسيي آديكيلي.

األهلي واإلسماعيلي
كالسيكو مصري مثير ينتهي بالتعادل

القاهرة ـ العربي الجديد

تعــادل األهلــي واإلســماعيلي بــدون أهــداف فــي املبــاراة التــي جــرت بينهمــا بالجونة 
علــى شــواطئ الغردقــة بالبحــر األحمــر فــي إطــار املرحلــة الخامســة مــن عمر مســابقة 
الدوري املصري املمتاز لكرة القدم. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد األهلي إلى 4 نقاط 
مقابــل ثــالث نقــاط لإلســماعيلي بعــد خصــم 6 نقــاط مــن رصيــده بقــرار مــن االتحــاد 

الدولي »فيفا«.
جــاء الشــوط األول تكتيكيــا مــن جاريــدو اإلســباني املديــر الفنــي لألهلــي وريــكاردو 
البرازيلــي املديــر الفنــي لإلســماعيلي حماســيا مــن الفريقــن، ووضــح منــذ الدقيقــة 
األولــى أن كل فريــق يعــرف كل شــيء عــن اآلخــر، وكأنــه كتــاب مفتــوح، وجــاء الضغــط 

املصحوب بالعنف من العبي الفريقن في كل أرجاء امللعب.
ونشــط اإلســماعيلي فــي ربــع الســاعة األخيــر بعــد تراجــع أداء األهلي، وأهدر شــوقي 
السعيد واحدة من أخطر فرص الشوط ولكن ضربة الرأس القوية مرت بجوار القائم 
األيســر للحارس لينهي الحكم جهاد جريشــة الشــوط بالتعادل الســلبي في النتيجة 
وأيضــا اإلنــذارات بحصــول كل فريــق علــى إنذار لحســام عاشــور من األهلي وشــوقي 

السعيد من اإلسماعيلي.
وتواصلــت حالــة النشــاط فــي الشــوط الثانــي، وتبــادل الفريقــان الهجمــات والفــرص 
الضائعــة قبــل أن يعتــرض العبــو األهلــي علــى هــدف ألغــاه الحكــم ملحمــود حســن 
تريزيجيــه بدعــوى ملســة يــد مــن العــب األهلــي عمــرو جمــال الــذي هيــأ الكــرة لزميلــه 
بالرغــم مــن أنــه أطلــق صافرتــه محتســبا الهــدف على أســاس أن الذي هيــأ الكرة بيده 
هــو شــوقي الســعيد العــب اإلســماعيلي وليــس عمــرو جمــال العــب األهلــي بنــاء على 
إشــارة من مســاعده ، واشــتعلت املباراة ، ورد اإلســماعيلي بتســديدة قوية من كريم 

الضو أبعدها محمد نجيب في الوقت املناسب.
وتشهد بداية ربع الساعة  الثاني ضياع فرصة محققة من األهلي بانفراد تريزيجيه 

وإطالقه ضربة رأس ضعيفة في يد عصام الحضري.
ويقتــرب األهلــي أكثــر مــن مرمــى اإلســماعيلي الــذي اكتفــى ببعــض الهجمــات املرتدة  

التي لم تشكل خطورة حقيقية ليكتب األهلي سيطرته دون أن تتغيرالنتيجة .

التحدي  يرفع شعار  العرب  ممثل 
على األراضي األسترالية

العب نادي الهالل السعودي 
محمد فايز القرني 

)فايز نورالدين/فرانس برس(

فريق شباب قسنطينة للصدارة في الدوري الجزائري )موقع النادي(فريق لخويا )كريم جعفر/فرانس برس(

محمد ملص

يبــدو أن األوروجويانــي لويــس ســواريز سيســتغل مباراتــه األولــى بقميــص 
فريقــه الجديــد برشــلونة، يــوم غــد الســبت، بــكل مــا أوتــي مــن قــوة، خاصــة أن 
املنافــس ســيكون مــن العيــار الثقيــل، وهــو ريــال مدريــد، الطامح لتحقيــق الفوز 
على أرضه وبني جماهيره. وسيحاول مدرب الفريق الكتالوني، لويس أنريكي، 
أن يســتفيد مــن اندفــاع ســواريز ورغبتــه باللعــب، فــي تحقيق املــراد أمام فريق 
كبيــر، ومحاولــة إقحامــه فــي توليفــة الفريــق الضاربــة، والتــي ستشــكل حبهــة 
مرعبــة علــى الصعيــد الهجومــي. وجــاءت صيحــات الدعــم والتشــجيع مــن قبل 
العبــي البرســا، كدفعــة معنويــة كبيــرة لســواريز، وهــو مــا قد يــؤدي إلى ظهور 
قوي لالعب املتعطش لتسجيل األهداف، ويدرك كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال 
مدريد، هذا األمر جيدا، حيث سيحاول جاهدا أن يغلق املناطق الخلفية وخلق 
انســجام وخــط اتصــال دقيــق فــي جميــع الخطــوط، علــى أمــل التقــدم أكثر على 

سلم الترتيب، واالقتراب من الصدارة.
األداء  علــى  مــا ظهــر  وهــو  الهجومــي،  بالــذكاء  برشــلونة  تمتــع  مــن  وبالرغــم 
األخيــر لنيمــار وميســي، إال أن وجــود ســواريز بــات أمرا ضروريــا إليجاد حل 
تهديفــي أمــام املرمــى، وبالتالــي جمع األمجاد واإلنجازات فــي البطوالت املقبلة، 
وإعطاء املدرب أنريكي فرصة ادخال هذا الثالثي ســوية، على أمل الســير على 
نهــج متناســق فــي الجهــة األماميــة، مــع تواجــد خــط وســط قــوي بعــد أن أثبــت 
الكرواتي إيفان راكيتيتش قيمته الكبيرة في خط وســط الفريق مع ســيرجيو 

بوسكيتس، وأندريس إنييستا.
لكــن يبقــى الســؤال، هــل ســينجح ســواريز فــي اثبــات قدراتــه أمــام ريــال مدريد 
العنيــد؟ هــل بإمكانــه أن يوقــع علــى نجاحه املبكر على أرض ملعب ســانتياجو 
بيرنابيــو؟ أســئلة لــن يجيــب عنهــا ســوى الالعــب نفســه، وهــو الســاعي لــرد 

الجميل إلى كل من سانده في محنته األخيرة.

سواريز الكتالوني

مجرّد رأي
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أحمد أبو زيد

أصــدر االتحــاد األفريقــي لكــرة القــدم » كاف 
» بيانــا رســميا رفــض فيــه تدخــل ميشــيل 
بالتينــي رئيــس االتحــاد األوروبــي »ويفــا« 
فــي شــؤون الكــرة األفريقية ، مشــددا على أن 
تحديــد مــكان وزمــان نهائيــات كأس األمــم 
األفريقيــة املقــرر إقامــة نســختها  املقبلــة في 
املغرب أوائل العام املقبل شأن يخص الكاف 
وسيتخذ فيه القرار املناسب بعد استطالع 
رأي منظمــة الصحــة العامليــة، خــالل الفتــرة 

املقبلة.
وجاء في نص البيان » في مقابلة تلفزيونية 
ليلــة األحــد 19 أكتوبر/تشــرين األول 2014 
وجــد رئيــس االتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم 
)ويفــا( ميشــيل بالتينــي أنــه مــن الضــروري 
باملوعــد  التشــبث  اســتمرار  حــول  التســاؤل 
املقــرر لبطولــة كأس األمم األفريقية باملغرب 
2015 .. األمر تمت مناقشــته وأصبح قضية 
بعــد  املاضيــة  القليلــة  األيــام  فــي  عــام  رأي 
طلــب مملكــة املغــرب تأجيل البطولة بســبب 
تفشــي وبــاء إيبــوال.. فــي هــذا الصــدد طالــب 

العديــدون ومنهــم الســيد بالتينــي منظمــة 
تأجيــل  طلبهــم  بتأييــد  العامليــة  الصحــة 

البطولة لحن مواجهة املرض«.
وأضــاف البيــان :» جــاء ذلــك دون أي إشــارة 
ملطلب واحد لتلك املنظمة بتأجيل أي حدث 
أو خارجهــا  األفريقيــة  القــارة  فــي  رياضــي 
مــا  وهــو  حــاالت،  بهــا  وجــدت  بلــدان  وفــي 
بالتواصــل  حســبانه  فــي  االتحــاد  وضعــه 
الوبــاء  بدايــة  منــذ  املنظمــة  مــع  املســتمر 
الثــالث  الــدول  عــن  وبعيــدا  أفريقيــا،  فــي 
التــي تأثــرت بالوبــاء بشــدة وهــي تحديــدا 
والتــي  وليبيريــا  وســييراليون  غينيــا 
طالبــت املنظمــة بوضــوح مــن الــكاف تفــادي 
هــذا  ينطبــق  ال  بهــا،  الكبــرى  التجمعــات 

التحذير اآلن على أي دولة أخرى بالقارة« .
ويضيــف بيــان كاف »تحــت رئاســة عيســى 
الــرأي  دائمــا حريــة  االتحــاد  حياتــو شــجع 
بداخله، ولم يسمح أبدا بحرمان أي شخص 
مــن التعبيــر عــن رأيه ، لكــن يجب الحذر مما 
يبدو بكل الطرق أنه تدخل من رئيس اتحاد 
وباألخــص  أوال  تخــص  حــاالت  فــي  قــاري 
التدخــل  عــدم  وبمبــدأ  وكاف،  أفريقيــا 
املطلــوب، رفضنــا حتــى اآلن التعقيــب علــى 
بعــض األمــور التــي تخــص الكــرة األوروبية 

أو أي قارة أخرى«.
ووجــه البيــان ضربــة تحــت الحــزام التحــاد 
القــارة العجــوز بقولــه »بالرغــم مــن املخاطــر 
الناتجة عن الصراع العسكري في أوكرانيا، 
بلــد أســقطت فيــه طائــرة مدنيــة وقتــل نحــو 
300 شخص فإن ويفا لم يبحث في ضرورة 
اســتبعاد األنديــة األوكرانيــة مــن مســابقاته 
كإجــراء أمنــي باســتضافة املباريــات خــارج 
البــالد، مثلمــا يحــدث الغــدر اآلن بأفريقيــا.. 
ويؤكد هنا CAF على أهمية احترام سيادته 
فــي  بالتدخــل  شــخص  ألي  الســماح  وعــدم 

إدارة شؤونه«.

الرياضــي  املديــر  مايــكل،  ســام  ســيترك 
ملكالريــن، منصبــه مــع نهايــة املوســم الجــاري 
لبطولــة العالــم فورمــوال 1 للســيارات، ويعود 
إلــى أســتراليا بعدمــا قضــى 21 عامــا في هذه 
إن  الرياضــة. وقــال متحــدث باســم مكالريــن 
مايكل، البالغ عمره 43 عاما، تقدم باالستقالة 

من منصبه في مارس/آذار املاضي.
ونفى فريق مكالرين تقارير إعالمية إيطالية 
مديــر  نيــل  جوناثــان  الثنائــي  رحيــل  عــن 

العمليات، وتيم جوس املدير الفني أيضا .
وانضــم مايــكل لفريــق مكالريــن مــن وليامــز 

قبل بداية موسم 2012.
ســيكون  مايــكل  إن  الرســمي  املتحــدث  وقــال 
حاضــرا مــع مكالريــن فــي ســباقه املقبــل فــي 
الواليــات املتحــدة، وكذلــك فــي آخــر ســباقن 
ويقضــي  واإلمــارات.  البرازيــل  فــي  باملوســم 
فتــرة  الســابق  العالــم  بطــل  مكالريــن  فريــق 
صعبة ولم يحقق أي فوز في ســباق للجائزة 
الكبــرى منــذ نحــو عامــن. وفــي 2013 أخفــق 
مكالريــن فــي الصعــود إلــى منصــب التتويــج 

ألول مرة منذ 1980.
وكان مكالريــن قــد أعلــن أنــه لــم يتعاقــد بعــد 
مع أي سائق ليقود له في املوسم املقبل، رغم 
اعتقاد واسع النطاق، بأن اإلسباني فرناندو 
ألونسو، سائق فيراري، سيعود الى مكالرين 
فــي العــام املقبــل، فــي خطــوة ربمــا تضــع حــدا 
ســائق  باتــون،  البريطانــي جنســون  ملســيرة 

مكالرين الحالي مع السباقات. 
فــي وقــت ســابق، أن ســائقه  بــول  وأعلــن رد 
بطــل  فيتــل،  سيباســتيان  الشــهير  االملانــي 
العالــم أربــع مرات، ســيترك الفريــق في نهاية 
املوســم الحالــي وأنــه فــي طريقه الــى فيراري، 
وحســب مــا تــردد إثر االعــالن عن رحيل فيتل 
عن رد بول، فإن ألونسو، الذي سبق له الفوز 
باللقــب العاملــي مرتــن، مرشــح بقــوة للعودة 

مدريد ـ العربي الجديد

إيكــر  اإلســباني،  مدريــد  ريــال  حــارس  عــادل 
كاسياس في ملعب أنفيلد بمواجهة ليفربول 
باملجموعــة  الثالثــة  بالجولــة  اإلنجليــزي 
الثانية بدوري أبطال أوروبا مواطنه تشــافي 
الالعبــن  هيرنانديــز نجــم برشــلونة، كأكثــر 
بـــ143  األبطــال  دوري  تاريــخ  فــي  مشــاركة 
مباراة. وتخطى كاسياس الرقم املسجل باسم 
راؤول  الريــال  فــي  الســابق  وزميلــه  مواطنــه 
جونزاليس بـ142 مباراة في الـ«تشــامبيونز«. 
الويلــزي  القائمــة  فــي  الثالــث  املركــز  ويحتــل 
ريان جيجز نجم مانتشستر يونايتد السابق 

العربي الجديد

تنــاول الصحافــة اإلنجليزيــة الخســارة 
القاسية التي تعرض لها ليفربول أمام 
ريــال مدريــد اإلســباني بثالثــة أهــداف 
نظيفــة فــي ملعــب »األنفيلــد«، وعبــرت 
عن استيائها من األداء الهزيل والسيئ 
الذي ظهر به الفريق على أرض امللعب، 
في وقت نوهت بفوز أرسنال املحظوظ 
فــي الدقيقــة األخيــرة، وكتبــت صحيفــة 
»دايلــي ميــل« أن ليفربــول تعلــم درســا 
 30 غضــون  فــي  »الريــال«  مــن  كرويــا 
وبنزيمــة  رونالــدو  وأن  فقــط،  دقيقــة 
النــادي  ومنحــا  »األنفيلــد«  فــي  تألقــا 

»امللكي« فوزًا عريضا على »الريدز«.
فــي وقــت أشــارت فيــه صحيفــة »ميــرور« 
إلــى أن األخطــاء الدفاعيــة غيــر املســؤولة 
ذلة على أرضه 

ُ
كلفت ليفربول الخسارة امل

ليســيطر  العريضــة،  جماهيــره  وأمــام 
ريــال مدريــد مــع املــدرب أنشــيلوتي علــى 
أجــواء اللقــاء ويحــرم »الريــدز« مــن ملــس 
الكبيــرة  النتيجــة  ظــل  فــي  كثيــرًا  الكــرة 

الذي حققها بعد مرور 30 دقيقة فقط.
أن  فكتبــت  جارديــان«  »ذا  صحيفــة  أمــا 
كريــم بنزيمة ورونالدو قادا ريال مدريد 
للفــوز علــى ليفربــول بالثالثية، في وقت 
ولــوال  باملهزلــة  أرســنال  فــوز  اعتبــرت 

الحظ لكان الفريق خسر املباراة.

رياض الترك

التــي اكتســح   مــن املجموعــة األولــى 
ً
بدايــة

فيها أتلتيكو مدريد ضيفه ماملو السويدي 
بخمســة أهــداف نظيفــة، كانــت كافيــة مــن أجــل 
إعادة الشخصية القوية لوصيف بطل أوروبا 
فــي املوســم املاضي، كمــا وأنها عززت حظوظه 
فــي بلــوغ الــدور الثانــي، فــي وقــت لــم يســتطع 
فاجــأ  املقابــل  فــي  طيــب.  عــرض  تقديــم  ماملــو 
اإليطالــي  يوفنتــوس  اليونانــي  أوملبياكــوس 
وفاز عليه على أرضه بهدٍف نظيف أنعش امال 

الفريق في املنافسة على إحدى البطاقتن.

المجموعة الثانية
تابــع ريــال مدريــد اإلســباني تفوقــه وعروضــه 
القويــة فــي دوري األبطــال مــن أجــل الدفــاع عــن 
لقبــه، وذلــك بعــد أن لقــن ليفربــول درســا كرويا 
ليتصــدر  نظيفــة،  أهــداف  بثالثــة  عليــه  وفــاز 
بالعالمــة  واســتحقاق  جــدارة  عــن  املجموعــة 
فتمكــن  الثانيــة  املبــاراة  فــي  أمــا  الكاملــة. 
فــوز  تحقيــق  مــن  البلغــاري  لودوجوريتــس 
تاريخي ألول مرة في البطولة األوروبية، وذلك 
علــى حســاب بــازل السويســري بهــدٍف نظيــف 
ُســجل فــي الدقيقــة 90 ليجــن جنــون الجمهــور 
بهــذا الفــوز املهــم، الذي لن يكون فرصة للتأهل 
بقــدر مــا هــو مجــرد دفعــة ومعنويــات للفريــق 

البلغاري.

المجموعة الثالثة
تمكن باير ليفركوزن األملاني من تحقيق فوزه 
الثانــي فــي دوري األبطــال وذلــك علــى حســاب 
ليرفــع  نظيفــن،  بهدفــن  الروســي  زينيــت 
فــي الصــدارة بينمــا  إلــى ســت نقــاط  رصيــده 
توقــف رصيــد زينيــت عنــد األربــع. فــي املقابــل 
تعــادل موناكــو الفرنســي مجــددًا علــى أرضــه 
بــدون أهــداف امــام منافســه بنفيــكا البرتغالي 
وبهــذه النتيجــة تتقلــص حظــوظ بنفيــكا فــي 
التأهل إلى الدور املقبل، إذ يملك نقطة وحيدة 

من ثالث مباريات.

المجموعة الرابعة
إستطاع بوروسيا دورتموند من محو فشله 
أن  بعــد  األوروبــي،  التألــق  ومتابعــة  املحلــي 
حقــق فــوزه الثالــث علــى التوالي على حســاب 
غلطــة ســراي بأربعــة أهــداف نظيفــة، لتمنحــه 
أنقــذ  وقــت  فــي  الرابعــة.  املجموعــة  صــدارة 
بودولســكي  واألملانــي  جيبــس  اإلنجليــزي 
أرســنال مــن الخســارة ليخطــف الفريــق الفــوز 
فــي الدقيقــة 90 علــى أندرلخت البلجيكي )2 – 
1(، وُيعزز آماله في املنافســة على التأهل إلى 

الدور الثاني.  

المجموعة الخامسة
فجر بايرن ميونيخ األملاني ملعب »األوملبيكو« 
باكتســاحه رومــا اإليطالــي )7 – 1(، فــي مبــاراة 
غريبــة شــهدت انهيــار الفريــق اإليطالي في 30 
دقيقة فقط بعد أن تلقى خمسة أهداف نظيفة، 
األمر الذي جعل النادي »البافاري« في صدارة 
هذه املجموعة عن جدارة واستحقاق بالعالمة 
الكاملــة. فــي املقابــل تعــادل مانشســتر ســيتي 
اإلنجليزي مع سيســكا موســكو الروســي )2 – 
2(، لُيعقد »السيتي« مهمة التأهل إلى الدوري 
جــدًا،  الصعبــة  املجموعــة  هــذه  مــن  الثانــي 

خصوصا في ظل وجود بايرن وروما.

المجموعة السادسة
فاز برشلونة اإلسباني على أياكس الهولندي 
)3 – 1(، لُيعــزز النــادي »الكتالونــي« موقفه في 
املجموعــة مــن أجــل التأهــل إلــى الــدور الثانــي، 
خصوصا بعد أن تعرض لخســارة قاســية من 

باريس سان جرمان في الجولة السابقة.
في وقت أنقذ املهاجم األوروجواياني أديسون 
كافانــي باريــس ســان جرمــان مــن تعثــر أمــام 
أبويــل القبرصــي، حــن ســجل هــدف الفــوز فــي 
نقــاط  ثــالث  أغلــى  ليمنــح فريقــه  الدقيقــة 90، 
أوروبية، ليتصدر الفريق الفرنسي املجموعة.

المجموعة السابعة
ماريبــور  اإلنجليــزي  تشيلســي  اكتســح 
بريــدج«  »ســتامفورد  ملعــب  فــي  الســلوفيني 
بستة أهداف نظيفة كانت كافية ملنحه صدارة 
قويــا  أداء  قــدم  أن  بعــد  الســابعة،  املجموعــة 
ومســتوى فنــي ُمميــزًا علــى أرض امللعــب، رغــم 
قــدرات  يملــك  وال  متواضعــا  كان  املنافــس  أن 
شــالكه  انتفــض  املقابــل  فــي  الفنيــة.  »البلــوز« 
األملانــي وحقــق فــوزه األول فــي دوري األبطــال 
ماتيــو،  اإليطالــي دي  الجديــد  مدربــه  بقيــادة 
ليحقــق فــوزًا كبيــرًا )4 – 3(، علــى ســبورتينج 
البرتغالــي، وبذلــك ُيعــزز حظوظــه فــي التأهــل 

إلى الدور الـ 16.

المجموعة الثامنة
علــى  األوكرانــي  دونتســك  شــاختار  إكتســح 
باتــي بوريســوف البيالروســي بســبعة اهــداف 
نظيفــة، وبذلــك يكــون الفريــق األوكرانــي حقــق 
فــوزه األول فــي هــذه املجموعــة، فــي طريقــه من 

أجل محاولة خطف بطاقة على األقل مؤهلة.
املســتوى  البرتغالــي  بورتــو  تابــع  وقــت  فــي 
الثانــي  فــوزه  وحقــق  الجيــد   الكــروي 
اإلســباني  بلبــاو  أتلتيــك  حســاب   علــى 
املجموعــة  صــدارة  علــى  ليحافــظ   ،)1  –  2(
أي  مــن  مضايقــة  وبــدون  براحــة   الثامنــة 

فريق آخر.

الى مكالرين الذي تركه في 2007 بعد موسم 
عــدم صــدور اي شــيء رســمي  واحــد. ورغــم 
مــن جانــب فيــراري فيما يتعلــق بالتعاقد مع 
فيتــل او رحيــل الونســو، فإنــه بــدا واضحا أن 
العالقــة بــن الونســو وفيــراري ربمــا وصلــت 
لنهايتهــا، وفــي نفــس الوقــت، ينتهــي عقــدا 

كالرينــس  الهولنــدي  وخلفــه  مبــاراة(   141(
اإليطالــي  ميــالن  ومــدرب  العــب  ســيدورف 
السابق )125 مباراة(. وبدأ كاسياس مسيرته 
مع الريال في البطولة األوروبية في الخامس 
عــام  مــن  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  مــن  عشــر 
الفنــي جــون  املديــر  1999، واســتدعاه وقتهــا 
بينجامــن توشــاك ليخــوض أولــى مبارياتــه 
مــع الفريــق، ومنــذ هــذا الوقــت خــاض الالعــب 
مــرات  ثــالث  البطولــة  لقــب  وأحــرز  لقــاء   143
أعــوام 2000 و2002 و2014. ويملــك كاســياس 
يعتبــر  آخــر حيــث  قياســيا  لقبــا  فــي جعبتــه 
بعدمــا  البطولــة،  فــي  يشــارك  حــارس  أصغــر 
و118  عشــرة  الثامنــة  ســن  فــي  الرحلــة  بــدأ 

الدنماركــي  الحاليــن  مكالريــن  ســائقي 
والبريطانــي  ماجنوســن،  كيفــن  الصاعــد 
باتون، بطل العالم السابق في نهاية املوسم 
الحالــي.  ونفــى باتــون علمــه بــاي شــيء عمــا 
برنامــج  الــى  انتقالــه  احتمــال  عــن  يتــردد 
رغبتــه  وأكــد  الرياضيــة،  للســيارات  بورشــه 
فــي االســتمرار مــع مكالريــن قائــال »هــذه هــي 
اول مــرة اســمع فيهــا عــن ذلــك.. انهــا شــائعة 
اخرى طيبة تضاف الى الشــائعات االخرى.«  
فــي  املنافســة  هــو  »هدفــي  باتــون  واضــاف 
أمضيــت  لقــد  املقبــل.  العــام  فــي  الســباقات 
خمســة اعوام مع هذا الفريق وعشــنا خاللها 

لحظات طيبة«.
)العربي الجديد، رويترز(

تعــدى  بعدمــا  للنهائــي  وصــل  بينمــا  يومــا، 
ســن التاســعة عشــرة بأســابيع فــي عــام 2000 
وكان ضمن الفريق الذي فاز على فالنسيا في 

نهائي »التشامبيونز« وقتها.
وبالرغــم مــن عــدم تقديمــه لــألداء املنتظــر فــي 
وتكاثــر  مســتواه  وترنــح  األخيــرة،  اآلونــة 
األقاويــل حــول أحقيتــه باملركــز األساســي مــع 
امليرينجــي ومنتخــب بــالده، إال أن كاســياس 
نجــح فــي تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات على 
مختلــف األصعــدة، وهــو مــا قــد يغفــر لــه عــدم 
تقديمــه األداء املطلــوب منــذ فتــرة، ولكــن مــن 
املنتظــر أن تزيــد املنافســة فــي الفتــرة املقبلــة 

بينه وبن الكوستاريكي كيلور نافاس.

الكاف وبالتيني
االتحاد األفريقي يطالب بعدم التدخل الخارجي

المدير الرياضي لمكالرين يترك منصبه كاسياس يعادل رقم تشافي بدوري األبطال

الصحافة تنتقد دفاع ليفربول

مكالرين ينفي 
تعاقده مع أي سائق 

جديد حتى اآلن

3031
رياضة

األولمبية الدولية توافق على عضوية كوسوفو
أعلنت اللجنة األوملبية الدولية موافقتها على طلب العضوية الذي تقدمت 
بــه دولــة كوســوفو، الفتــة فــي البيــان الصــادر عــن اللجنــة، أنهــا ســتناقش 
كانــون  فــي  بـ«موناكــو«،  تعقــده  الــذي  االجتمــاع  النهائيــة خــالل  املوافقــة 
الثاني/ديسمبر املقبل. وبهذا القرار، يحق لرياضيي »كوسوفو« املشاركة 
فــي التصفيــات املؤهلــة لأللعــاب األوملبيــة التي ســتقام فــي مدينة »ريو دي 

جانيرو« البرازيلية.

نتائج نصف نهائي كأس العرش المغربي
تأهــل فريقــا نهضــة بــركان والدفــاع الحســني الجديــدي إلــى الــدور نصــف 
النهائــي لبطولــة كأس العــرش املغربــي، حيــث تعــادل نهضــة بــركان، مــع 
شــباب الريــف الحســيمي. وكان الدفــاع الحســني الجديــدي حامل اللقب قد 
تأهل إلى املربع الذهبي في وقت ســابق رغم خســارته من مضيفه الكوكب 

املراكشي.

أنشيلوتي: استبدلت 
كريستيانو دون استئذانه

لريــال مدريــد، كارلــو  الفنــي  املديــر  قــال 
علــى  فريقــه  فــوز  عقــب  أنشــيلوتي، 
إنــه  مازحــا،  نظيفــة،  بثالثيــة  ليفربــول 
اســتبدل نجمــه البرتغالــي، كريســتيانو 
وصــرح  اســتئذانه.  دون  مــن  رونالــدو، 
»كنــت  املبــاراة  عقــب  اإليطالــي  املــدرب 
كريســتيانو،  إراحــة  ضــرورة  فــي  أفكــر 
لقد ســجل هدفا وهو يشــعر بالســعادة، 
ونحــن جميعــا ســعداء بمــا يقدمــه، لقــد 
استبدلته من دون الحاجة إلى سؤاله«.

سيسكا موسكو يفلت من العقوبة
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم أنه ال ينوي اتخاذ إجراءات ضد سيسكا 
موســكو بعــد حضــور مئــات مــن املتفرجــن مبــاراة الفريــق الروســي علــى 
أرضــه أمــام مانشســتر ســيتي اإلنجليــزي فــي دوري األبطــال رغــم إقامتهــا 
من دون جمهور. وأكد االتحاد أنه راجع تقارير املسؤولن من موسكو ولم 

يجد أي خرق للعقوبة التي فرضها على النادي.

كانافارو ينفي تورطه 
من التهرب الضريبي

نفــى اإليطالي فابيو كانافارو وزوجته، 
دانييــال أرينوســو، فــي بيان نشــراه على 
تهــرب  قضيــة  فــي  تورطهمــا  فيســبوك 
نابولــي،  نيابــة  بــه  اتهمتهمــا  ضريبــي 
حيث أكدا أنهما سيتعاونان مع القضاء 
تصريحــات  وتأتــي  املوضــوع.  لحــل 
مــن  ســاعات  بعــد  وزوجتــه  كانافــارو 
ألمــالك  اإليطاليــة  الســلطات  مصــادرة 

بقيمة 900 ألف يورو تخص الزوجن.

روبينيو ينفي التحقيق في قضية أخالقية
كــذب الالعــب البرازيلــي، روبينيــو، ما نشــر في إيطاليــا بخصوص تحقيق 
النيابــة فــي شــبهة تورطه في حادث غيــر أخالقي. ووصف روبينيو الخبر 
الــذي نشــرته جريــدة الجازيتــا ديلو ســبورت اإليطالية بـ«الكاذب«، مشــيرًا 
إلــى أنــه ليــس لديــه »أي معلومات«، بخصوص القضيــة، وقال املهاجم »أنا 

حزين ومستاء من هذا النبأ«.

أخبار مختصرة

تقرير

نصل إلى الكالسيكو في وضع جيد، حققنا ثمانية انتصارات متتالية، ستكون 
مباراة مختلفة، العالم بأكمله يحاول توقع ما سيحدث، ولكن نحن سنلعب على 
أرضنــا وتقليــص فــارق النقــاط مــع البرســا ســيكون هامــا، وكريســتيانو حاليــا 
أفضــل مــن ميســي، أنــا أهتــم بفريقــي فقــط، كريســتيانو يمــر بمرحلــة رائعــة في 
مسيرته الكروية. لقد قدمنا مباراة متكاملة، لعبنا بحزم وصالبة، هذا هو الطريق 

الذي يجب علينا اتباعه، هاجمنا ودافعنا بصورة جيدة، األمور كانت متوازنة.
إيكر كاسياس )حارس مرمى ريال مدريد(

¶  ¶  ¶
مسألة قائد الفريق في كأس ديفيز يعتبر موضوعا صغيرا، مقارنة باملشاكل 

الهيكلية التي يعاني منها التنس األرجنتيني 
حينها كان الحديث دائرا عن ضرورة اجراء تغييرات عميقة لتصحيح األخطاء 
التــي تكــررت علــى مــر الســنوات، قائمة املرشــحني لقيــادة الفريق تســعى إلخفاء 

املشاكل الرئيسية تحت السجادة.
خوان مارتن ديل بوترو )العب التنس األرجنتيني( 

¶  ¶  ¶
لــم يتــم االتفــاق عليــه مســبقا، ســمعت أمورا، ولكنــه هو املدرب، يقوم باســتبدالي 
في امللعب عندما يقرر ذلك، ليس هناك مشكلة، سنذهب لتقديم أفضل مستوى 
ممكــن، وتحقيــق الفــوز، نتيجــة املبــاراة ال تحــدد شــيئا، فــال يزال املشــوار طويال 
فــي »الليجــا«، ولكــن ســنحاول الفــوز واللعــب بصــورة جيــدة، األهم هــو الفوز في 

»البرنابيو« وليس رقم زارا.
ليونيل ميسي )مهاجم برشلونة(

¶  ¶  ¶
لقــد كانــت ضربــة عصــا قاســية للغايــة، ولكــن لم يضع كل شــيء بعــد في دوري 

األبطال، لقب دوري األبطال لن يأتي هدية، ولن نتركه جانبا، سوف نحارب.
ايميريك البورت )مدافع أثلتيك بلباو(

¶  ¶  ¶
كنــت أعتــزم تغييــر الالعبــني إذا تحققــت النتيجــة املرجــوة، أحاول اتخــاذ قرارات 
إيجابية لصالح الفريق، في الشوط األول كانت لنا األفضلية بفارق كبير، ولكن 
نظــرا لعــدم حســم املبــاراة كان مــن املمكــن أن يعــود املنافــس إلــى أجــواء اللقــاء، 
ولكنهــا كانــت عشــر دقائــق فحســب.  لــم يفكــر الالعبــون فــي الريال قبــل األوان، 

فقدنا الكرة مما أدى إلى خروج اللقاء عن السيطرة.
لويس إنريكي )مدرب برشلونة(

¶  ¶  ¶
لم نتأهل وال نجري حســابات ألن ذلك بال معنى، بورتو اســتحق إنهاء الشــوط 
األول بفارق أكثر من هدف، لكنه أبرز كذلك ارتفاع مســتوى في الشــوط الثاني، 
والح لنــا العديــد مــن الفــرص واســتغلينا واحــدة إلدراك التعــادل، كانــت مبــاراة 

جميلة للغاية.
فرانك دي بوير )مدرب أياكس الهولندي(

الكاف سيتخذ القرار 
المناسب بعد استطالع 

رأي منظمة الصحة

إلى جانب  أبطال أوروبا، حقق كل من برشلونة وريال مدريد وتشيلسي،  الثالثة من دوري  الجولة  ضمن منافسات 
بايرن ميونيخ ودورتموند ثالث نقاط مهمة، بينما خسر يوفنتوس وروما اإليطاليان بشكل غريب

دوري األبطال
تألق اإلسبان واأللمان إلى جانب تشيلسي... و»الطليان« في خبر كان

قالوا

إكسبرسو صباحي

)Getty( العبو بايرن ميونيخ األلماني يحتفلون بتسجيل أحد األهداف السبعة

المدير الرياضي لمكالرين سام مايكل )فرانس برس(

)Getty( جيرارد ولوفرين يقومان بإلقاء التحية على الجماهير اإلنجليزية

)Getty/بالتيني إلى جانب عيسى حياتو )مايكل ريجان

إيكر كاسياس 
)خابيير سوريانو/
فرانس برس(
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حوريّة كوبنهاغن
صنيعة هانس كريستيان أندرسن لم تكبر

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

بعــد مئة عــام وعام، ما تزال تجلس 
علــى صخرتهــا، بانحنــاءة جميلــة 
بالقادمــن  ترحــب  للمــاء  وظهرهــا 
والــذي  التاريخــي،  كوبنهاغــن  مينــاء  إلــى 
هــاون«،  »كوبــن  تســميتها  اســتوحت  منــه 
مينــاء الشــراء. إنهــا حوريــة الروائــي هانــس 
التــي   ،)1875  -  1805( أندرســن  كريســتيان 
سحبها أندرسن من قاع املحيط وراء مغامرة 
عشــق بــن أميــر يكبــر وحوريــة تبقــى طفلــة 
صغيــرة بنظــره. تضحــي بكل شــيء لالتحاد 
معه، وحتى يومنا ما تزال مسارح الدنمارك 
الجميــل  قالبهــا  فــي  البحــر  حوريــة  تقــدم 
املشــابه لذلك الذي ابتدعه هانس كريســتيان 
أندرسن. منتج البيرة كارل بروير ياكوبسن، 
مؤســس مصانــع بيــرة كالســبيرغ، وقــع فــي 
غــرام راقصــة الباليــه ألن برايــس، التي كانت 
تــؤدي دور الحورّيــة فــي املســرح امللكــي عــام 
1909، فطلــب مــن النحــات إدوارد إريكســن أن 
والغرانيــت.  البرونــز  علــى  ينحــت صورتهــا 
لكــن  راقصــة الباليــه لــم ترغــب أن تقف عارية 
إريكســن بزوجتــه،  النحــات، فاســتعان  أمــام 

إلينا اريكسن، لينحتها كحورية بحر.
فــي عــام 1913، أهــدى منتــج البيــرة التمثــال 

)getty( الحورية على صخرتها تستقبل الزوار

البرونــزي لبلديــة كوبنهاغــن، التــي بدورهــا 
وضعتــه علــى صخرتــن عنــد املينــاء، ومنــذ 
البحــر  حوريــة  تمثــال  بــات  الوقــت  ذلــك 
الصغيرة معلما من معالم كوبنهاغن، يأتيه 

الزوار من كل أنحاء العالم. 
تعــّرف  ســياحية  مجلــة  تخلــو  تــكاد  ال 
حوريــة  لتمثــال  صــورة  مــن  بكوبنهاغــن 
البحر، مثلما ال تخلو كتب وقصص األطفال 
تفنــن  التــي  الصغيــرة،  البحــر  حوريــة  مــن 
وافالمــا  نصوصــا  تجســيدها  فــي  كثيــرون 
علــى  باألســاس  تعتمــد  مســرحية  وقطعــا 

مخيلة عبقرية لهانس كريستيان اندرسن.
البحــر الصغيــرة لقطــع  تعرضــت حوريــة 
أبريــل/ فــي  األولــى  املــرة  فــي  رأســها 

كثيريــن  غضــب  أثــار  مــا   ،1964 نيســان 
قتــل  »جريمــة  الفعلــة  هــذه  علــى  وأطلــق 
حوريــة البحــر«. وتبــن الحقــا أن النحــات 
والرســام الدنماركــي يورغــن نــاش ضالــع 
فــي »الجريمــة«، حــن عــرض خدماتــه على 
وهــم  الجنــاة  يعــرف  إنــه   

ً
قائــال الســلطات 

يطلبــون مبلغــا إلعادتــه. ثــم عرض بنفســه 
 1984 عــام  فــي  جديــدًا.  رأســا  ينحــت  أن 
تعرضــت الحوريــة لهجمــة أخــرى أدت إلــى 
مــرة  تــم  وفــي 1998  اليمنــى.  ذراعهــا  بتــر 
أخرى نشــر رأســها، لكن الجناة ســرعان ما 

أعــادوا الــرأس لتعود الحورية وتتألق مرة 
أخرى. 

كمــا فــي كل مــرة، كانت تنقــذ الحورية ويعاد 
الجــزء املبتــور إلــى مكانــه لتبقــى جالســة في 
كوبنهاغــن.  إلــى  بالقادمــن  ترحــب  مكانهــا 
لــكأن تمثالهــا الــذي أقيــم لهــا بعــد عشــرات 
لقصتهــا،  أندرســن  اختــراع  مــن  الســنوات 
جــاء كمــا أراده ياكوبســن، العاشــق لراقصــة 
الباليــه، كــرد اعتبــار للحوريــة التــي عشــقت 
وضّحــت ولــم تنل ســوى قبلة غيــر مرئية من 
فم األمير الذي لم يرها سوى طفلة صغيرة.

أصل الخرافة
»حوريــة  أندرســن  كريســتيان  هانــس  كتــب 
البحر الصغيرة« في 1837 كجزء من مجموعة 
جانــب  إلــى  خرافيــة  حكايــات  مغامــرات 
»مالبــس امللــك الجديــدة«، وبأســلوب انتشــر 
الكتــاب  فيــه  الــذي كان  الذهبــي  العصــر  فــي 
واألدبــاء يســتخدمون في أعمالهم اإلشــارات 
كخرافــات  لتقديمهــا  والخارقــة  اإللهيــة 
للقارئ. ففي حورية البحر الصغيرة يخبرنا 
أندرســن عن شــعب قاع البحار، حيث عاشت 
الــذي  ابنهــا  مــع  فــي قصرهــا  األرملــة  امللكــة 
لديــه ســت بنات، وذات يــوم أخبرت امللكة عن 
العالــم اآلخــر خارج البحر، وعن جمال هؤالء 

النــاس، وأنــه حــن تصبــح حوريــة البحــر في 
ســن الخامســة عشــرة عليهــا أن تصعــد مــن 
املــاء لتستكشــف ذلك العالــم. الحورية األولى 
من بن الحوريات الســت تصعد لتستكشــف 
ثــم تعــود لتروي لألخريات عمــا رأته. واحدة 
ذلــك  بــدأن يصعــدن ليستكشــفن  أخــرى  إثــر 
العالــم الــذي ســمعوه مــن جدتهــن امللكــة، إال 
حــن  يــوم  وذات  الصغيــرة.   البحــر  حوريــة 
أصبحــت فــي الخامســة عشــرة ســبحت إلــى 
سطح املاء، حيث شاهدت سفينة ومفرقعات 
نارية واحتفال فوقها، وملحت أميرًا بعمر 16 
ســنة وقعــت فــي حبــه. هبــت عاصفــة بحريــة 
ضربــت الســفينة ودمرتهــا فذهبــت ســابحة 
لتنقــذ األميــر نحــو الشــاطئ، وبقيــت تنتظــر 
أن يأتــي بشــر مثلــه لينقــذوه، وبعدهــا عادت 
إلى أعماق املياه. اشــتاقت لرؤية األمير الذي 
أحبته، فقررت الصعود إلى اليابسة لتصبح 
بالغابــات  تمــر  أن  عليهــا  كان  البشــر.  مثــل 
ومخلوقات نصف بشرية، قابلتها الساحرة 
التي أعطتها مشــروبا لتشــربه عند الشــاطئ 
إلــى  األميــر  أخذهــا  البشــر.   مثــل  لتصبــح 
قصــره بعــد أن أصبحــت تشــبه البشــر وقــد 
فقــدت الوعــي مــن آالم التخلــص مــن زعانفها 
واملشــي علــى القدمــن، لقــد كان يراهــا كطفلة 
وليــس كزوجــة كمــا أملــت هــي. ســمح لهــا أن 
تنــام عنــد بــاب غرفتــه، وذات يــوم اكتشــفت 
بأنه سيتزوج من أميرة مملكة أخرى. نظرت 
يصعــدن  بأخواتهــا  وإذ  البحــر  ســطح  إلــى 
إليه، أعطتهن الســاحرة ســكينا حن سألنها 
يقتــل  أن  يجــب  الســكن  وبتلــك  املســاعدة، 
األمير لتعود حورية البحر الصغيرة حورية 
مرة أخرى. وبسبب حبها لن تقدر على قتله، 
ولذلــك ســتصبح ابنــة الهــواء، فطــارت فــوق 

األمير وقبلت فمه دون أن يراها أحد.

منتج البيرة كارل 
بروير ياكوبسن، 

مؤسس مصانع بيرة 
كالسبيرغ، وقع في 
غرام راقصة الباليه 

ألني برايس، التي كانت 
تؤدي دور الحورّية 
في املسرح امللكي 

عام 1909، فطلب من 
النحات إدوارد إريكسن 
أن ينحت صورتها على 

البرونز والغرانيت.

■ ■ ■
تعرضت حورية البحر 
الصغيرة لقطع رأسها 

في املرة األولى في 
ابريل/نيسان 1964، 

ما أثار غضب كثيرين 
وأطلق على هذه الفعلة 
»جريمة قتل حورية 
البحر«. وتبني الحقًا 
أن النحات والرسام 

الدنماركي يورغن ناش 
ضالع في »الجريمة«.

باختصار

على مدخل ميناء كوبنهاغن تجدها ترّحب بالزائرين. هي هناك منذ مئة عام، لكنها ال تزال صغيرة منذ أخرجها الروائي هانس 
كريستيان أندرسن من البحر لتلحق عشقها على اليابسة

هوامش

معن البياري

أحســن قســم املنوعــات فــي »العربــي الجديــد« كثيــرًا، 
فــي اســتذكاره، أول مــن أمــس األربعــاء، الراحــل نهــاد 
قلعي. فقد أضاء الزميل ماهر منصور على إبداع هذا 
ب، هنا، بأن 

ّ
عق

ُ
الفنان، العبقري كما وصفه عن حق. وأ

الصحافــة الفنيــة العربيــة ظلمتــه، وأســاءت الفضائيات 
العربية، األكثر من الهم على القلب، لنفسها في تناسي 
هــذا الرائــد. وليــس ألننــي »دقــة قديمــة«، أتحمــس، هنــا، 
لنهاد قلعي، بل للمنجز البهيج الذي أحدثه، رحمه الله، 
فــي املســرح والدرامــا الســوريني، وأترابــي كثيــرون فــي 
هــذه الحماســة، وفــي مقدمتهــم صديقي األثيــر، الناقد 
ــار إبراهيــم، والــذي يعــّد جهــده فــي توثيــق تجربــة 

ّ
بش

الفنــان الكبيــر )غــاب قبــل 21 عامــًا( األميــز واألوفــى، 
وقد أفاد منه منصور في مقالته.

تقيــم  تقليديــة  نوســتالجيا  إنهــا  يقــول  أن  لقائــل 
فينــا، نحــن البشــر، وال ســيما العــرب، تجــاه املاضــي 
علــى  فرجــة  مجــرد  فيــه  الرائــق  كان  ولــو  والســابق، 
ظرافــة  أو  واألســود،  باألبيــض  تلفزيونــي  مسلســل 
معلــم فــي مدرســة ابتدائيــة. غيــر أن حســني البــورزان 

)أو البورظان( في مسلســل صح النوم، لم يكن إبداعًا 
وحيدًا لنهاد قلعي، عندما التصقت به هذه الشخصية 
التــي ابتكرهــا، فقــد كان الرجل من كتب ذلك املسلســل 
التلفزيونــي الــذي احتــل مســاءاٍت وديعة ملاليــني العرب 
فــي ســبعينياٍت مضــت، فــي ســورية واألردن والخليــج 
ولبنــان بشــكل أكثــر. لــم يكمــل البــورزان مقالتــه فــي 
املجلــة التــي يعمــل فيهــا، طــوال حلقــات العمــل، بســبب 
املقالــب الثقيلــة التــي ظــل يســتهدفه بهــا غوار الطوشــة 
)دريــد لحــام(، ليحــول دون زواجــه مــن فطــوم حيــص 
بيص، وفي نهاية املسلســل )ســذاجاته جميلة أيضًا(، 
تســنح الفرصــة، وُيســجن غــّوار، إال أن ياســني هــو من 
يظفــر بالــزواج مــن فطــوم، صاحبــة الفنــدق فــي »حارة 

كل مني إيدو إلو«. 
الحدوتة البســيطة هذه، تصنعها شــخصياٌت شــامية، 
أو )كاركتــرات( خالــدة في الدرامــا التلفزيونية العربية. 
إتقــان  إلــى  إليهــا  مــا  بحنــنٍي  هنــا،  الشــعور،  يعــود  ال 
الظرافــة فــي بنائهــا وللفرحــة الطفوليــة بهــا فقــط، بــل 
ربمــا أيضــًا، ألن مــا ُيبهــج فــي مصنوعــات التلفــزات 
العربيــة قليــل. يحــدث أن تعثر على عمٍل جذاٍب ومتقٍن 
بــني ســنٍة وأخــرى، أو عقــٍد وآخــر، غيــر أنــك ال تقع على 

لذعــة الحــرارة الحميمة في أجواء نهاد قلعي في )صح 
القليلــة، وال تصادفــك  الفكاهيــة غيــر  النــوم( وأعمالــه 
مثــل تلــك اللذعــة، فــي أعمــاٍل وفيــرة، لبعضهــا قيمتــه 
 

ٌ
ــن فينا يبــاٌس وجفاف

ّ
مــن ســورية ومصــر. ربمــا توط

ــارة العرب، من فــرط الخراب الوفير 
ّ
مهــوالن، نحــن النظ

حوالينــا وقّدامنــا، والــذي لــم يعــد يقتصــر علــى أوطــاٍن 
وعواصــم وحواضــر، بل صار يتفشــى في مجتمعاٍت 
وبيئــاٍت فــي غيــر مطــرح. ال تتصل املســألة بأن العجب 
 من طــراز نهاد قلعي ال 

ً
لــم يعــد يعجبنــا، بــل بــأنَّ فرادة

أظــن أن الحيــاة الفنيــة العربية عرفت مثلها في الثالثني 
هنــا  محمــودٍة  لعطــاءاٍت  التقديــر  مــع  املاضيــة،  عامــًا 

وهناك. 
 الجمارك الذي أحّب املسرح، ثم احترفه، وصار 

ُ
موظف

مديــرًا للمســرح القومــي فــي ســورية، وتهّيــب منــه، أول 
مــرة، التقــاه فيهــا دريــد لحــام، قبــل أن يصيــرا ثنائيــًا 
 قصيــرة واسكتشــات وتمثيليات 

ً
شــهيرًا، أبــدع أعمــاال

تلفزيونيــة وإذاعيــة، وابتكر شــخصيات خاصة، وأدى 
أدوارًا عديدة في أفالٍم وهزلياٍت ومسرحيات )بعضها 
مــع لبنانيــني ومصريــني(، ثــم أنجــز »ضيعــة تشــرين« 
وغيرهــا. وأميــز مــا فــي هــذا األرشــيف، املوجــز هنــا، 
أّن صاحبــه تعــددت مواهبــه وقدراتــه، )كتــب لألطفــال 
، في كثيٍر منه، على ســعِة مخيلته ونباهة 

َّ
أيضًا(، ودل

سليقته. 
ردنــا أن نعــرف مــاذا فــي إيطاليــا علينــا أن نعــرف 

َ
إذا أ

 أولــى فــي مقالــة 
ً
مــاذا فــي البرازيــل... كانــت هــذه جملــة

راها، هذه املقالة، تقع 
ُ
حسني البورزان التي لم تكتمل. ت

فــي شــطٍط إذا اكتملــت بالقــول إننــا إذا أردنــا أن نعرف 
مــاذا فــي ســورية، موطــن نهــاد قلعــي، علينــا أن نعرف 

؟ 
ً
ماذا في إيران، مثال

في حب نهاد قلعي

وأخيرًا

ربما توّطن فينا يباٌس 
وجفاٌف مهوالن، نحن النّظارة 
العرب، من فرط الخراب الوفير 
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